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ре , пи ве1 тервв да ед , ад м спа* |> •
- .«1 1еровоат пи с'а две дп Сиош . ш ■ мтрвг
пвтеа вейеи , п 1 се лиштипаапвсе оки Лл
* »■

а : 1'атъ ♦ешееа лв1 Геровоаш вше , ка еъ жв\ъл с\ъ , къ есте кодпав , ачегтеа ш ачестеа
II съ Фгчев ка жвш ар «1* елта .
1Ш а ♦ост
% " иор е1 штр&оД пре гшъ а Х1С : изтръ «ешееа
I квт ар Ф|" адта? ви ев с*пт тр1пи'с да т1пе грей.
ачестеа Х1че Бовшвд Вътпвгеъл дв1 1сраи :
не 6\а пиждоквд попиши, ви те-ет пвс повъела каса л»1 ЮавИ , ви о ат <1ат ц1е , ви в"а!
- е а цшвт порвпчме теле , пи а втвлат авпъ
акъ че есте <1репт лдптрв овн пме! .
тоцГ, кори' а оост ша! дппаште бе тше ,
алц1 йшпеге! върсац!, ка съ шъ шмИ , пи
вче ръвтате аскп, а касП лв1 Геровоеш . пи
I чед че съ пмнъ да пгрете , пре чед «пие ,
к»ргЦ1 каса лв! 1ерово;.ш , ап че кш съ юед.
т *п четате ад вор тжпка кхТпЛ , пи' пре
1 пасърие Червдв! , къ Бопшьл а гртлт .
да каса та , капе! вор штра ппоареле таде
срашл , пи'л ва «пгропа пре ед , къ а чест а
роапъ, пептрв къ с'а а»лат дштрв ачедаквI дк1 1сраи дп каса дв1 1еровоат .
(шпърат престе 1сраи, Кареде ва кате кая
къ Ш1 аквщ .

14 дп че кш съ клътеще треспеа дл апъ
л пдптвл ачест ввп , кареде д'а о*ат въралциор
(1е р*8, пептрв къ а «шт лорв'вУ «(есдер!
галтр* пъкатеде лв! Ьровоа* . чед че г пъ1сраи .
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н2лцлтУл^1 мостри Доллм
ЕЛРКХ АШ1ТРШ Ц1ШЙ.
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ПрЫ Б|'пе-К8вжптареа ,
ржвпа, на тоатъ ке.тлала 18б1тор«л81 <1е ЪьтпегеЯ Епгскоп ад С*ште1 ЕмскопП Бвгъчл
О: В: Ф I Л О Т;Е I В. Кавалер ал орсПпвлй!
Сф : Вла&'анр .Кдескл ал-тро1-леа .

Т0М8Л II

^н Ттогрлф!* сф|нтеТ §шСкопП
Б ^> Ъ Ъ &.

ЛиЯ\ 1855.

„Слшветеле теле съ ле пмДО иц Ле челе с*1пте але теле съ въ тетец! : е*
сдт Вотпвл."
„Бе вее! витала ^птрк порвпчие теле пи Ле вец! пъг! лшвъцътврие теле
1Ш ле вец! Фаче пре еле :"
„Вой Ла воъ плоае ла вретеа са па пътжптьл
ва Ла роЛврме сале ни лешпеле ккшшлор вор Ла роЛвл лор ."
Лев1Щ.

Кап.

26.

Сп».

2. 3. 4.

КДРТ.вД ЛЗГ НС8С НД61
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еле че се квпршЛ лш кяртоа ачегста та! кн сеатъ ачестеа сжпт :
ттрареа попклвлв! лв! Бктпеге* дп пътжптвл чел «ъгмМт , четъщле челв вътвте, пн Б'рв1пцеле асвпра връжтапплор, циеоартаа<"екъ тош1"еа Ф-е-кърв'а пват Ае Псвс ЛТав1 дпсешпатъ .
Преквт
Мо1с1 ал лецП че! век!, ата Псвс ЛТавГ ал леи'! че! поъ, Ш1* ал Ботпйлв! Хргстос кш
а фост . Къ преквт свпт повъцв*реа лв! Мокп попвлвл пврвреа а фост дпйърътшк , пи' гата а Фаче тврввраре : аша свпт Псвс ]Тяв1 асквлтътор а фост , атжта, к.тт йарвл лепи че! поъ пре врепиле лв! Псвс Дтав' а стрълвчГт , кжпа" Фи
че! асювърац! «I лв! Авроаш "птржпс? дп пътжптвл чел фтгъсШт авс? гласил лв! ЪнтпежеВ, шГл асквлтъ . Беспре скрПторкл кърцН ачещ'а таре пр!ч"ре есте дптре
че! дпвъцац! . Тео<"ор'т сокотсще къ есте квлеасъ сИп картен йрепциор , а кър'а карте потепГре съ Фаче лпктчлал гече-леа : алцп сокотеск къйе Саюви
са8 Ае Ес1ра есте скрюъ. 1пр та! Ае овще сокотеалъ есте, квт къ 1Гсвс N881*
а скр!с ачеастъ кпрте , кпреле пв пвта! кв пвтеле , ч' ип кв Фпптеле а фост кЬ
пвл Ботпвлк! Хрютос , пш вжртос пептрв аче'а , къ пре попклвл л»1 Бвтнеже»
л'а вггат дп пътжптвл фъгъ(Шгщ'1 , кврелвкрвл, айекъ квт къ с"е ел есте скр'съ картеа ачевста , лл а^евереагъ ачесте квв'пте Ат капвл чел Ае пре вртъ ал
ачещи кърц! , каре ата сжпт : „ ип & скр'с (Псвс Хав») кввютеле ачестеа дп
картеа леин лв! Пвтпеяек ."
Ос картеа ачеаста съ Фаче погаешре , пи" дптр'алте локвр! але Сфште! Скрштвр!, та! алес дп картеа а трета а ^тпьрацмор , клп 16: ст|'х 34. Йпйе съ
х"че къ влестетвл лв! Псвс Кав1 аснира челв! че ва гШ 1е|>1'хопвл, с'ав плипт лш
Ахпл Ветмеапвл .
1ар пептр» къ дп напвл ал-патрв-леа ал кърци ачециа Ае челе Доъ-епре-гече
ш'етр! пвсе лш татка ржвлвПорйанвлв! пша а!че : „ни сжпт аколо пжпъ лш г'оа
е!е астъг!. " 1Ш дп капвл ал-шгсе-леа с1е тъереа лщщрежвр ата съ 21че :
с'а
кетат пвтеле локвлв! ачелв'а Галгала пжпъ дп я'оа Ае астъг!." Аша дп ка
пвл ал-гече-леа съ пвтеще „картеа йрепциор" пи дп капвл ал поъ-спре-аече-леа
съ спкпе вътаеа, каре Ф11 лв! Бап авЧъквт асвпра лв! Лесеп , каре йвпъ шоартеа лв! ПсвсКав" с*а дптжтплат квт съ вейе Ат капвл ал-оптв-леа ал кърцПжнйекъториор. фпкъ гшворвеле ачестеа квт есте дпкгпвл: 10.14. „1Шп1ч!та!
литаште , шч! а*впъ аче»а п'а фост ъ\ ка аче^а ,и аа*екъ кжпй а стътвт соарелв
1 .
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лдп ппжлоквл Чер.;лй1 , аратг та! лвпгь вреше сюк&т ая" фост Дела ттвпеа ачеиста пжпъ ла тоартоа лв! Псв* Кав1.

Бш тоате ачестеа еъ паре, квш къ скрн-

торял ачещи кърц! кк швлт ща! тжргШ Некжт Исяс N861 а фост .
Ачестеа, ии алтеле асетепеа пв ЛовеНеск , квш къ картеа ачеаста п» есте
с;;р1сь (1с Псвс Лтав1 , 41 пвша! квт къ ла скрншрме лв! пептрв та! бкп лдпцелзевл с'а» аскос впеле кквште дела скрИтор!, сак" Неда ЕхНра . Картеа Нрепцдлор а8
фост кжптареа чеа <]е Б1рв1пцъ, каре 0 ав фъквт Гсраитеш! с1впъ осевите вйрвшпе але
лор, са» къ а фост карте лдпа"ешпътоаре спре В1аца чеа ввпъ , пп сфжптъ .

Псвс

Кав! Фоарте вътржп а скри; ачеастъ карте , пептрв аче^а с!е тклте ор! 21че „пж
пъ лдп 210а Ле астъг!" ка пи Сф : Матей 27 Не царша сжпцелв! .
1ар че съ 21"че <1е вътаеа Филорлв! Бап ачеастъ впа поате съ Ф1е аоъоц1'ре
пептрв лдпцелесвл чел та! Не плт,

пептрв къ а"е пмегареп челор-л-алте пеп-

т.р! с'п8 епвс, касъ Ф1'е тоатъ 1стор1я ашегърНпеатвриор твтвлор с?а8 ьйаос
Не ЕсНра , с.» Ав алт скрИтор с!е Бвтпегев' лдпсвФдат .

К А П

А.

Псвс рх к\ Маел' лчтъртЛв-се Де^а 1)отп;.л поргшчеще попмвлк! съ се гттеаскъ пе атре1'а ж! спре тречереа ](>||(|;]Ц!,.1.м : 1ар пеатвл л.м Гвими , Гад, ии жви ътатс Ат Мппам .пптрартац! «1впъ а-гп^вкцп, съ
тре&къ ла ръ*БО]В .рп пъп.дптвл фъгъ^вшцП .

[ а фост Нвпъ тоартеа лв! Мо!с1 роввл Ботпкль! а гръ1т 1)отп»л кътре Псвс Ф1»л лв! Лтав! елвга лв! Мо!с1 , 21Кжпс1 :
е . Мо!с1 елвга теа а твр1*т, Дрепт лчеча скоалъ-те, пи" треч! 1орНапвл тв , пи" тот попклвл ачеста , лдп пътжптвл, каре'л На» ей лор.
злепе.
3. 24.

г. Тотлоквл, пре каре въ вец! св1 кв врша шчоарелор воастре, воъ ли <]..»,
лдп че К1П ат грмт лв! Моми.
А . Шспеа, ни' АшН-Лвапвл пжпъ ла ржвл чел шаре ал ЕвФратвлв!,

пп пжпъ ла

Еврег.

тареа чеа та! Ае пре вртъ а"еспре апвевл соарелв! вор Ф1 хотаръле воастре .
€ . Лтв ва пвтеа ста от лдтпротъ лдппаттеа воасгръ лдп тоате яиеле В1ецИ

13. 5.

та.1в , ии преквт ат фост кв Монл, ата воШ Ф1 пи кв ппе, пп пв те воШ лъса,

2 Лепе.

ши те во1» трече кв ве|1среа .

31. т.

д. фптъреще-те, пи те лдтвървътеагъ, къ тв ве! лдтпърцд попвлвлв! ачестма

— 23. пътжптвл, каре т'ат жврат пърищиюр вощр1 съ'л Нав" лор.
злДтпъ:
д. ^птъреще-те Нар , ии те лдп вървътеагъ Фоарте , ка съ пъяещ! , пНсъФач!
2. 2.
2Лсце.

преквт 'ц!а аорвпч1'т Мо!с1 елкга теа, Ш1 съ пв те авац! Нела ачелеа Неа с1реапт«,
сай йеа стамга, ка съ фИ лдпцелепт лдптрв тоате челе че ве! Фаче .

31- 7-

и. ИЛ съ пв лшееаскъ картеа леци ачещ1а Лп гвра та, ч! съ квцец! лдптрв
Нжпса 210а,

Ш1 поаптеа , ка съ прнеи! а Фаче тоате челескрйсе, къ атвпч! те

ви! лдпНрепта , Ш1 ве! лдпНрепта къ!ле тале , ии атвпч! ве! прхчепе .

N А В I.
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л . 1атъ порвпческ рде лптъреще-те, пи те дп вървътеагъ , съ пв те сперН, п'ч1
съ те тепп, къ кв тше есте Оошпвл Шшпеяекл тъв ^.атрн тоате ор! впие
ве! шерце .
'. 11 П а порвпчк Пснс къртврариор попвлвлв!, 2*кжпс1 :
й1 . Тречец! прт ппждоквд таверП попвлвлв! , ип порвпч'п,! попвлвлв! 2*кл>гк1 :
гътщ'-въ терше1е , къ лткъ тре! яие , пи вед! трече Гораапвл ачеста , ка съ
1ПтрацТ, съ апвкац! пъшжптвл, каре Бошпвл Овтпегевл пърмциор водил ли
аъ воъ .
К1 . ЯН лв! Рвв"т, пи лв! Гас1 , нп ла жвтътате (Пп леатпвл лвТ Мяплс! а ъ\с Псхс :
п. А<1вчец'-въ апи'пте ае кввжптвл Ботпвлв!, каре в'а порвгтт воъ Мо!е!
слвга Ботпвлм, х'кжпс1 : Богапвл Бвтпегевд вострв в'а осНхгпт пре во1, пп в'а
йат воъ пъшжптвл ачеста .
д" . Фетеие восстре , пп првпчп вотр1 , пп в'теле воастре съ лъкв1-аскъ лп Иятере
пътжптвл , каре в' л'а йат воъ : 1ар во! тоц!, карп пьтец! съ терпецД спрштеп! за. 1в.
кв ФряцП вощр1 , ин лшпревпъ кв еТ съ Фачец! ръгвой .
(Г1 . Нжпъ че ва 0(1*хп" Попшкл Бвитегевл вострв , пре фряци вотр* , ка \я\
пре во!, ш' вор шощегп нп ачещ*а пъшжптвл , каре'л Аъ лор Богапвл Бвшпегевл
пострк , пп вец! шерце Ф'е-кареле ла шопиеаса, каре о а йат воъ Мо!м еНпкоаче а"е 1орс1ап спре ргсър1'твл соарель*!.
51. 1Ш ръспвлгжпй е! л«1 Исвс , ев г'с : тоате, кжте ве! порвпч1 поъ вот
Фаче , пп* жп тот локвл впие пе ве! тршпте вот шерце .
3^. -ЛДптрвЧоате , жп каре ат асквлтат с1е Мо1с1 , вот асквлта пи ае тше,
пкта! съ Ф*е Оошпвл Овтпегевл пострв кв Т1*ле , преккш а фост кв Мо!с* .
и: . 1ар ошвл , кпреле пв те ва асквлта , пп кареле пв ва авгг кввштеле тале ,
каре ле ве! порвпч" лв! , съ шоаръ : пвша! тв те лштъреще , пп те лтвървътеагъ .

к а п а.
Раав клрва асквп^е н-кошюле пре харе ле-в фон трпще Нсвс а! лв! Кав1 съ {сштеаскъ Четатеа 1ер1хопвлвГ , Ш1 «ъгкШпЛа! е!, пи ла юг пеаивл е! тлптюре , съ лдьторк ла таьъръ.

1 а тр1*Ш1*с Псвс Ф1*8л лв! №ав1* аш Саттш ао! т1-пер1 съ 1СКОе1еаскъ,
21кжпйв-ле: юерцецГ, ин ведец! пъшжптвл, пп 1ер1*хопвл , нп шер_ Еш}ре
гжпй аче! йо! Т1*пер1 пХ веш'т лт 1ер]'хоп , Ш1 а8 штрат ла каса впе! *'• 31Фете! кврве , апвте Раав , пп лк ой'хш'т аколо .
в. ЦЛ с'а йят ве щ1ре ^шпъратвлв! <Нп 1ер1*хоп , квт къ а8 штрат а1Ч1БърбпцТ Лптре фп* лв! Тср.-пл , ка съ ]ско(1еаскъ пъшжптвл .
г . Ш1 а тр1Ш1С ^шпъратвл 1ер]'хопвлвТ, пп а гръ1т кътре Раав 2*кжпс1: скоате афаръ пре Бървац'1, карН ав 1птрат лп каса та астъ-поапте , къ ка съ кжоДеаскъ пъшжптвл а« вепгт .
1*2*

1аю1.2> 25>
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д . ПИ лвжпЛ Феюееа пре аче! йо! вървац! 'I а асквпс,

пи а жГс кътре Джп-

шП , 21к*пй : штрат-ав' ла пипе вървац!, йар п'ат т.1»т Ле впие сжпт .
р . ИИ кжпо* с'а лшмс поарта сеара, вървацИ аче^а а8 еш!т , ип пв щй вшю
с'и8 йкс , алерг.-ц! Лвпъ е! с1оар Л11 вец! ажкгпе.
е. 1ар еа Тя» С81*т пре е! лш пойвл касП, пи Тай" асквпс лш споп! Ле ш,
кареТ пвсесе лш пойнл касН .
3- ЦИвърваци св алергат Двпъ е! пре калеа ГорДапвлв! пжпълавай: ип поар
та С'а ЛШК1С .
н. 1Ш а фост

Евре1.

йнпъ че а» енпт че! че алерга Лвпъ е! , пи та!лшпаште йо

а асЬрпн е! , 1а с'а сви- ла е! лш пойвл каси , пи а /»с кътре е! :
а. Кйпсск, къ а а"ат Оошпкл воъ пъшьптвл , къ а къхвт престе по1 Фриса
воастръ .
I . Къ ат авгхт, кеш а секат Ботпвл Бвтлегев* тареа ропне лтпаштеа воа-

14. 21.

стрЪ1 КЖП(| ац{ еш|т (|}п пъшжптйл Егшетилй! ,

Лете:
21. 34.

лшпърац! а! Аторемор,
Пре карл »тЯд1 оторжт.

пи >жте ац! фъквт челор йо!

кари ера йш коло Ле 1орйап ,

л»1 Сшл ии лв1 Ог,

л1 . Ш| аьъШ по! ачестеа с'а лшФржотат шша поастръ,

пи' шч! лттр'ьпв^

сНптре по! п'а рътас <Ьх с1е кътре фрца воастръ, къ Ботпвл Штпегеел вострв есте Бйтпеже» лш Чер све , пн пре пътжпт жос .
Н1 . 1Ш аквш жйрац! ппе пре Бвтпегев , къ преквт ат фъкйт ев тмъ к»
во! , ип во! съ Фачец! пнлъ кв каса татъль! нп'е« , шГпп Дац! пие сетп айевърат .
п . Квт къ вецТ пъ21В1*е каса татълв! плев", пй пре твта теа, ип" пре ФрацП
пие! , Ш1 пре сорорме теле , пи тоатъ кгса теа , пи вец! 12БЪВ1 свФлетвл пне8
а*е тоарте .
д| . НИ а 21С кътре еа Бгрвпци: свФлетвл пострв пептрв во! лш тоарте , и»
еа а ъ\с : кжш! ва Ля Ботпйл воъ четатеа съ Фачец! кв тше тиъ,

ип а^евър .

€< . Ш1 '1а слобо21Т пре е! кв о Фвте пре Ферегетръ, къ ера ла гйвл четъцн каса е! , пп лш гиЬл четъцИ лъкм"а еа.
51. 1Ш а 21С кътре е! : ла твяте те]цец1. ка съ п» въ лттжтпте чеТ че алеаргъ сишъ во! , ии фщ! асквпшГ аколо тре! гие ,

пжпъ че се вор лштоарче

че! че алеаргъ с1впъ во! , нн апо! въ вец! йкче лш калеа воастръ .
3< • Ш1 а8 г!с кътре еа вървацИ : певшовац! сжптет по! ачестк! жврътжпт
ал тъ» .
Й1 . 1атъ по! вот 1'птра спре о парте а четъд|'1 , ви" тв съ п»! сетп , ачеястъ
♦вт'е рош1'е съ о леп! ла Фереастра ,

прш каре пе-а! слобс21'т пре по!: 1'яр

пре татъл тъХ , ни пре ткта та , ии пре Фрац11 тъ! , Ш1 толтъ каса татълв! тъ»
съ'1 а^вп! пре е! лш каса та .
Л1 . 1Штот, кареле ва еш! аФаръ с1ш вша кгсНтале ачелаешгвр ва ф» вшезат:
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1ар по! певшовацТ вот ф! жврътжптвлв! ачеств1'а : 1'ар кжц! вор ♦! жтпревпъ кв Т1пе жп каса та : вшовац! вот ф! йе се ва атнще тяпъ с1е вре впвл
сНп е! .
к. 1ор йв пева пъпъств! пре по!чше-ва, ш! ва г!ескопер1* кквштеле поастре ачестеа вот ф! певшовад! жврътжптвлв! тъв" ачестма , к« каре пе-а! жврат пре по1 .
«а . 1Ш еа 8 21*с лор: (Ьпъ кввжптвл вострв аша съ ф]'е , цп' 'I а сдово21*т пре
е! , им с'а Две , им а легат сетпвл чел рошв ла Фереастръ .
кк . 1Ш е! 6«кжпс1в се ь§ сос1*т ла т»пте , пи п8 ащептат около тре! гме ,
пжпъ че с'а8 лшторс че! че алергасе двпъ е1, карП къ»тжп(1 тоате къие пв 'I а
ЯФлат .

кг. 1Ш жпторкжпсЬ-се че! До! тшерТ с'а?( погоржт Па твпте, цн трекжпД ла
Псвс Ф18Л лв! Кав! 'I аЗ повест лв! тоате , кжте са8 лптжтплят лор .
кл> . 11Н ай 21*с кътре Псвс : къ о8 Дат Юогапвл тот пъшжптвл жп шжла поастръ , Ш1 с'ав жпФршошат Де по! тот чел че лъквеще оре пхп-жптвл ачела .

К А П

Г.

Мерг*п<1 .рппаапте кв с1кр|81 -рп апъ , ев Оиппсгсшсвх ш1пвпе ав соат ]ор<1ап<л ,
ПООВ1ВД

пи л'а треквт

вгЕат .

I тжпекжпД Псвс Дштеацъ а пврчес Д1п Сптпп , пи а веш'т пжпъ
да 1орДап, ел, пи тоц1 фи лв! Гсраи, ип пв попос1т аколо та! лдпааште Де атрече .
и . 1Ш а фост Двпъ тре1 гие а мпвлат къртврарП прт тавъръ .
г Ш1 а порвпч!Т попвлвлв! 21КЖпД : кжш) вец1 вес!еа с!кр1вл лецН ])01ппвлв1
Бвтпехеклв! вострв, ип пре преоцП вощрц ип пре Левщ! п8ртжпДв'лсъ въ сквлац! Д1п локврие воастре , ип съ терцец! Двпъ ел .
а . Жпсъ (1е парте съ Ф1в жптре во1 , пи лдптре ел , ка ла Доъ гаП Де коц! съ
стац! , съ пв въ апрошеац! йе ел , ка съ щщ! калеа, пре каре вец! терне, пептрв къ та! лшпаште т"ч! ос1атъ (1) п'ац1 втвлат пре калеа ачеаста .
^ . 1Ш а 21С Псвс попвлвлв! : квръц1*ц1-въ пре шж!пе, къ тж!пе ва Фаче Ботпвл жптре В 01 ШШВП! .
е . 1Ш а 21С Псвс преоцСлор: р1(ИкацТс1кр1»л лецП Вотпвлв!, пи' терцецТлдпваштеа попвлвлв!, пи рШкжпД преоцП с1кр1вл леий Бошпвлв! терцеа лкшаштеа
попвлвлв! .
а . 1Ш а 21*с Ботпвл кътре Псвс : жп 210а ачеаста воШ жпчепе а те жппълца
пре Т1пе жппаштеа твтвлор фПлор лв! 1срам, ка съ квпоаскъ, къ преквт ат
фост кв Мо1с|" , аша вой Ф1 на кв ппе . .
4.

(1)

.]Уп1е« вемв дете : Ле ерГ , ш| йе лят ер! .
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л . !Ш «кеш порвпчеще преоциор челор че поаргь сГкрГм лерИ, х^кжпавло:
дг,пъ че вец! штра лштр'о парте Де апа 1орс1ап8Л81 , стац! ^п 1орйап.
д. . 1Ш в 21*с Псвс Ф]'1.юр лъч 1сраи : апрошеадо-въ а1ч! , пп акгщ! кввжптвл
БотпвлвТ Пктпегехлв! вострв .
I . ^птр'ачеаста вещ квпоаще, квт къ Бвтпегев' в1*ецвеще лштрв во1, пн ва
т'ер(1е а"ела фяця вовстръ пре Хапапе8, пи пре Хетев, пи пре ФерегеВ, пп пре
Евев", ш! пре Аторей, пп пре Гергесев", нп пре 1еввсев\
Фапте.
Л| . Ьтъ С1кр1'вл лспп Бопшвдв! атот пгтжптвл лшпа1птеа воастръ ва тречв
7- 44- 1ор{1ппнл .
П1 . Алепец! до\ спре-яече вървацГ сНптре фи лв! 1срам, Ип Ф1*е-каре пеат впвл .
п . 1111 ва Ф1 (Ьтъ че ворста П1Чоареле преоциор, карП поартъ С1кр1вл лепП
БотпвлкГптот пътжптвл , лш апа 1орс1ап8лв1 , апа ГорДапвлв! ва сека, 1ар каре
кврце ва ста .
А1 . НИ а фост йвпъ че с'а рнИкат попвлвл <Ип лъкашврие сале, ка съ треакъ 1орйапвл, пп Преоцп рв рнНкат С1'кр1вл лепП Ботпвлв! лшпаттеа попвлвлв!.
6». 1ар (Ьпъ чеамтрат яреоцД че! че пврта С1кр1вл лепи ПошпвлвГ, лш 1орс*рат. йап , пи а лшчепвт а съ вйа П1Ч0ареле лор лштр'о парте де апа 1орс1ап8л81 : ( 1ар
24. 36. ТорсЬпвл с'ивтпл&т лштрв тоатъ таткаса, ка $п яиеле сечершвлв! де гржв.)
в1 . Апеле челе че кврцеа дю сво ав" стътвт лшкегате де Департе Фоарте ,
дела четатва Айашш пжпъ ла партеа Кар1ат|'р|'тив1: 1ар челе че кврцеа ат жос
а кврс л\п гаареп Арав1еГ , тареа съратъ, пжпъ че а скъгвт де тот.
3> . Ш1 попвлвл ста лшшревжта 1ер1хоп8лв1 , ип преоцп чеГ че пврта С1кр1вл
-' лецн Оошийлв! а стьткт пре вскат лш гшжлоквл 1ор<1ап8Л81, пн тоц1 фП лвПсраи
тречеа пре вскат , пжпъ че а сФжрппт тот попвлвл а тречв 1орйаП8Л .
К А П

Д.

Съ^сЬъ-спрс-гечеиитрГ 01п татка Ьр^вшив! пептрв пошеп1реа чедор «ртгторГ, ш! сг мпшеДоъспре-гече п*етр1 ^п ^псъ'ш! татка 1орааим»1 .

0#*Щ

$1# 1 ^ЙПЪ Ч6 а треквт Т0Т аотлъл Ьрйапвл, а гръп Оотпвл лв! Псвс,

чк^жт ^1 в ' 1а (1о1~ спре-гече вървадГ <1т попвл, Лп Ф1в- каре пеят кжте впвл .
ш###Фф г • "Н ле порвпчеще лор , 21'кжпс1 : лвац! Лп Ш1жлоквл ЮрДапвлв!
йоъ-спре-яече П1етр1 , Ш1 ле айвчец! кв во1 , Ш1 ле П8пец1 лш тавъра воастръ,
ъпде вец! тъвърж ла поапте .
^ . 1Ш кстжпс! Псвс йоГ-спре-гече вървац! Лп че! ша! де Фрвпте йштре Фи
лв! 1сраи , (Пи Ф1е-каре пеат впвл .
е . А 21с лор : терцец! (1 ) Л1ппа1*птеа ФецЙ Оотпвлв! Л1П Ш1Жлоквл 1ор6опвав1
Ь. (.0 .|\ичса векМ есте : айвчвцГ ^ппа1птса шеа.
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пи ф!е.кареде съ 1а Ле аколо кжте о татръ пре втерП съ1, йвпъ пвтървл
челор доъ-спре-хече пеаткр1 аде дв! 1сраи .
е . Ка съ Ф1*е воъ ачестеа сетп пвс пврнреа, ха кжпд те ва лштрева пре ние
♦1*«д тъ» тжте , жгкжш! : че сжпт поъ ачесте ш'етр1 ?
3 . Те ве! аръта Ф1влв! тъ8 , гшжпД : къ а секат ржвл ГорЛапвлв! лшпаштеа
с1кр1«л81 лещ! Бошпвдв! а тот пътжптвл , кжпД д'а треквт пре ед , ип вор ♦!
П1втрие ачестеа потетре Фплор лв! 1сраи пжпъ дтвеак .
я . 1Ш ай фъккт фи л»1 Гсраи йвпъквш а пор»пч»т Ботпвл дв! Псвс, шчлвжпа* йоъ-спре-гече п(етр1 сПп пиждоквл 1орс1апйл81, преквш а поркпч|'т РошП8Д лъч Псвс , кжпе} аХ сФжриит а трече фи лх! 1сра1л, ип ле-ав" а<1вс кв е! дптавъръ , пн ле-ав" пвс акодо .
а • ОП а пвс Псвс пи' адте Доъ-спре-хече шетр! дш 1орЛап , лш доквд чед
Де свпт шчоареле преоциор , карП пврта С1кр1вл децп Ботпвлв! , пи' сжпт акодо пжпъ лш к1оа с!е астъг! .
I . ЦП ав стътвт преоцИ , че! че пврта с{кр!вд лецН Оопшвдв! , лш 1ораап ,
пжпъ че а съвжрпит Псвс тоате , кжте а порвпчп1 Ботпвл съ спве попвлвд»! ,
пн а гръв|'т попвлвд, ип а трекет .
«I . Ш1 а фост <1впъ че а треквт тот попвлвд , а треквт ип с1кр1вд лепП 1)отпял»!, пп преоцН терцеа лшпаштеа дор .
1М . 1Ш +11 дв! Р»в1та ип Фи л«Т Гай пп жвтътате сПп пеатвд дв! Маплс!
гътщ! йе ръхвой ав гаерс лшпаштеа Фмдор лн! 1сраи, преквш де-а пор«пч!т
п . Патрв-хеч! ае пи! гътщ! йе ръгвой а треквт лшпаштеа Оотпклв! ла въ- 33> 2Ътае асвпра четъцН 1ер1'хопвлв1 .
д| . фп 21*оа аче|'а а търхт Бошпвд пре Псвс лшпаштеа а тот пеатвд лв!
1сраи , пп с'ав тетвт йе ед, преквш с'ав тешвт йе Мо!сц лт кжтъ вреше а тръ1т .
^1. Ш| а гръ1Т Оошавд кътре Псвс , Я1*кжш1 :
•I . Порвпчеще преоциор , челор че поартъ С1'кр|'вд лени търткрге! Оотпвл»!
съ 1аоъ <1ш 1орс1ап .
31 . ЦП а пор»пч!т Псвс преоциор , 21кжпс1 : еипц! си'п 1орйап .
Н1 Ш1 а фост йвпъ че а еш!т й'т 1орйап преоцП че! че пврта С1*кр1вд лещ!
Оошпвдв! , Ш1 а пво П1чоареле пре пъшжпт, с'а ашъгат апа ХорЛапвдв! да док ,
Ш1 кврцеа ка нп' та! фппаште пжпъ свс асешеоеа кв църткрп .
А* . Ш1 а еш1Т попвлвл (Ип 1ор4ап Д1п Х10а а гечеа а лвпН че!(1ш,тж! Ш1 ав
тъвържт Фи дв! 1сраи л^п Галгада 4еспре партеа ръсър1твлв1 соарелв! йе къ
тре 1ер|'хоп .
к . 1Ш челе йоъ-сире *ече П1втр1, каре ле-аХ лват Лп Горйап, де-а пвс Цсвс лш
Галгада , ил а гк кътре Ф11 дв1 1сраи , висши! :

2.
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кг. Кжп<1 въ вор лштрева прв во!Фпвощр1, Х1кжпс1 : че сжпт шетрме ачестеа?
кн . Вец! повеси' ФИлор вощр» * къ пре «скат а треквт край 1орйап»л ачеста .
кг . Секжпс! Вотпьд Бвтпегевл вострв апа 1орйапвл81 лишаштеа лор пжпъ че
Еш1р« . а треквт , преквш а фъквт Ботпвл Бвтпегевл пострк кн шареа роиие , каре
14. 31.

о а секат Вотпкл Онтпеяел пострк лшпаштеа поасгръ пжпъ че о аш треквт .
кл> . Ка съ ккпоаскъ тоате пеатврие пътжптклк! , квш къ еете таре пвтереа Оошпвл81, ш! ка во! съ чхпстщ! нре Вотпкл Бнтпегавл воетр» лш тоатъ врешеа .
КАПО.
Съ спер|'е хапапсп : съ тае .цтпрежвр .рп Дсалвл петхрри ^иппрежкр че! че пя с'а& тъеат $п пасне ,
съ сърБеагъ пащеле: ^пчетеан танца <]5пъ че а* т&паат (Ш роЦьрие пътьпгвлвН пп -»пце|>ял ОдЮППВ!
съ аратъ лв1 Нсас .

1 ав фост сишъ че ав лшцслес , лшшърацп АтореТлор, кари ера
<1ш коло (Зе 1ор(]ап , пи лшшъратвл Фппк(е1, кареле ера лжпгъ та
ре , квш къ а секат Ботпвл Вктпегев" ржвл ГорДапвлв! лшпаштеа
Филор лм край пжпъ че ав треквт е! , ав слъв1т шоше лор , ип
с'а8 квтреткрат , пп п'р8 рътас лштрв е1 а*кх тешжшлв-се йе Фаца ФПлор лв! край.
в . 1Ш лш вретеа ачеаста а хю Вотпьл кътре 1н?8с : фъ'ц1 квЦ1*те Де пхатръ асквц1те , пи шехжпс! тае лшшрежвр пре фН л»1 край айоъ-оаръ .
г , 1Ш ш'а фъккт Ново квште Де шатръ асквцЛте ла шариш! , пп а тъеат
лшшрежкр пре фп лв! край лш локал , каре съ вЛатъ Деалвл петъециор
лшшрежвр .
л . 1ар пептрв аче1а а тъеат лшшрежвр Псвс пре фп лв! край , кжц! с'а»
пъскбт пре кале , ип кхц! ав фост петъец! лшшрежвр Дш че! че а8 еиит На Еп'пет , пре тоц! ачеци"а '!а8 тъеат лшшрежвр Исвс.
^. Къ патрв-геч! ип йо! ае ап1 с'а лшвжрт край лш пвспеа МагДар^влв!,
пептрв аче1а че! гаа! твлц! (Пптре е! аш .че! де ръхвою, карП еипсе аЧп пътжптвл Егшетвлв! ера петъец! лшпрежвр .
9 . Кърора пептрв къ п^в асквлтат порвпчйе Попшвлв! Бйтпе/ся , ле-а
ржпамт лор 1)огппкл , ка съ пк ва/ъ е! пьтжптвл, каре с'а жврат Бошпвл пършцмор лор , съ пе аеа поъ пътжпт, <п'п каре кврае ппере , ип лапте .
а . 1Ш лш локвл ачестора ай пво пре фп лор , про карП Лсвс '! а тъеат лшпрежвр, пептрв къ пв ера тьец! липпреж5р, къ с'а8 пъсквт пре кале, ип пя с'ав
тъеат лшшрежвр.
и . 1Ш Д«пъ че с'а8 тъеат лшшрежвр а8 шъхвт аколо кв лш1ще лш тавъръ
пжпъ че с'ав вш<1екат .
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л . 1Ш а 21С Оотпвл кътре Псвс Ф1*вл лв! N081* : лш 21*оа Ле астъх! ат р1Лкат Леда во! окара Еппетклв! , пп а кешат ийтеле локвлк! ачелв1а : Гад гад а ,
пжпъ лдп 2|'оа Ле астъг!.
I . 1Ш аЯ тъвържт фп д«1 1сраи лдп Гадгада , ш> а8 фъккт фп лн1 1сраи пащеле лдп 210а а патра-спре-гечеа а лвпе! Ле кй сеаръ Ле кътре апнсвл 1ер1'хопйлв1
Лш кодо Ле 1орЛап лдп кжтп .
41 . 1Ш ах тжпкат Нп гржвл пъшкптвлв! а Лоа 21 Ле пащ! ахше , нп пжТпе
поъ .
п1 . фп 210а ачеаста а» лдпчетат гааппа
гржвл пътжптвлх1,

аЛоа 21 Лвпъ че а»

тжпкат е! Лш

Ш1* та! гавлт п'ах аввт фИ лв! 1срам таппъ ,

пп а8 лват

цара Фпикешлор лдп ап»д ачеда .
г1 . Ш1 а фост кжпЛ ера Псвс лдп 1ер]'хоп к ьнтжпЛ к» оки съ! а въгвт пре
яп от стжпЛ лшпаштеа са, пи сав1еа гоадъ лдп тжпа д»1 , пи апропнпЛв-се
Псвс а 21С дй1 : ад пострв ещ! , са» Л1п проттчН пощр! ?
д1 . 1ар ед а г\с : е» сжпт ша1 тареде пвтерИ Лопшвдв! , аквт ат ветт ,
Ш1 а къгнт Псйс кй Фаца да пътжпт , пи с'а лдпкшат лк! , пи а ъ'\с : стъпжпе
че порвпчещГ роввлв* тъй?
@ . 1Ш а г/Лс ша1 тареде пнтерП Ботпйлв! кътре Псйс: Леглеагъ лдпкълцъ-

Еппре
з ;>.

пнптеа Леда шчоареде таде, къ доквд , пре каре ста! тк есте сфжпт , ш! а фъ-

фаПте

вят Псвс аша .

7- 33

Е А П

&.

1>«пъ твате доквпцврър! ав С1кр1и фп шапте хие 1ер1хопвл съ в^рвеще пп 4е тот съ рк]°пеще, с1пгвръ
Улов 18 а! съ{ шп : съ пипе местею асвпра 1ежв1 <■• ьа на! гШ чгхетса ичеча.

1 1ер1хоп8Л ера лдпквеат, нп лдптър!т пептрв Фрша Фплор ла! Тср.ти ,
нл штепеа пв еша Л1птр'жпсвд , пн штепеа и в штра лдптр'жпсвл .
п , 1Ш и 21с Ботпвд кътре Псвс :

1атъ ев Лай Ц1*е свпт тжпа та

[1ер]'хопвл, пи пре лдпшъратвл дв! чел Лштр'жпсвл , нп' пре че! тар!
Кй ВЖРТЙТС .

г . >1Ш лдпквпцврапД четатеа тоц! вървацП че! Ле ръхвой лдтпрежврвл четъдИ
оЛатъ лдп 21, аша съ Фачец! лдп шасе хме .
д. 1Ш шапте преоц! вор два шапте ввчвте Лестр1'гаре, лдппаштеа С1*кр1вдв!,
пи лдп 210а ашаптеа вец! лдпкм)ивра четатеа Ле шапте орТ, нп' преощ'1 съввч»те
кв ввчвт! (1) .
^. Ш] ва Ф1 Лвпъ че вец! трхтБ1'та кв тржтвща лвПовм , кжпЛ вец! авг! гла
сил ввчвтвдв! съ стр]'це тот попкдвд Ле оЛатъ, Ш1 стр^гжнЛ е! вор къЛеа 21'Л1*рие
(1) ЛДпчеа век!е «сте : м нчггав п\ ]овй.
2 • 2*
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четъцп, ш! ва 1птра тот попвлвл кеш а8 пврчес Ф1-е-кареле впвл Лвпъ адтвл
лшчетате .
• . 1Ш а штр.чт Псвс N831 ла преоц!, пи ле-а х!с лор : лвац! С1кр1вд лецп,
пн шапте преоц! съ 1а шапте бкчкпп але лв] 1овм лмшаштеа С1кр1вл»1 Ботпвлв! .
3 . Ш| ле-а 21с лор : порвпчщ! попвлвлв! съ втвле прт прежвр , пн съ лшквпцвре четатеа , ни че! рг/БОйнч! съ шеаргъ лштрартац! лшпаттеа Ботпвлв! .
н . 1Ш ав фост с)впъ че а х\с Псвс кътре попвл , ка шапте преоц! кв шапте
трж.тшце сФште съ треакъ лшпаттеа 1)отпвлв1, съ теаргь пре апроапе, инсъ
тржтштеге таре , пн С1кр1вл лецп Оотпвдк! съ теаргь Лвпъ е! .
л- - 1ар че! ръ2Бо!шч!съ теаргь пре апроапе лдппаште , ип преоцЛ ввчвтжпЛ
кв БвчвтП , пн че! Лшпапо1а оцпрП пре врта с!кр1влв1 лепИ Ботпвлв! съ теаргь
тржпштжпЛ кв ввчвтП .
I . 1ар попвлвлв! а фост порвпч!т Псвс 21'кжпЛ : съ пв стр!гац! , пи пшепеа съ
пв акгъ гласял вострв , ипкввжптсъпв 1асъ Лш гнра воастръ, пжпъ лш ллоа, лш
каре е«кво|'в порнпч1 съ стр1гац1, ип атвпч! съ стр1*гац! .
«I . 1Ш лткнпухржпЛ четатеа кв акр^кл лецп лв! Т>ктпеге& , лшЛатъ с'а8 -рпторс лдптавъръ , ип престе поапте ав рът ас аколо .
ш . НИ аЛоа ъ\ са сквлат Псвс Ле сПтшеацъ , ип ав ркПкат преоцП С1кр1вл ле
цп Ботпвлв! .
п . Ш1 че! шапте преоц! , кари пврта челе шапте тржпппце терцеа апроапе
лшпаштеа Ботпвл«1, ип тржпшта кв тржпшцеле , ип' Лвпъ ачещда терцеа че!
ръ2Б01тч1, ип" чеа!-л-алтъ глоатъ тоатъ Лшлап01а С1кр1влв! лецН Ботпвлв1 ,
пи преоцП вкчкта кв бвчвш! Ле корп .
д| . ПП чеа!-л-алтъ глоатъ аЛоа 21 ав лшквпцврат четатеа оЛатъ пре апроапе,
Ш11с'ав лшторс 1аръ'ш1 лдптпвъръ . Аша ай" фъквт лш шасе хме .
^1 . НИ а фосг дш 210а ашаптеа сквлжпЛв-се Ле ЛШпеацъ «в лшквпцкрат че
татеа Лвпъ жвЛеката ачеаста Ле шапте ор1 : пвта1 лш г'юа аче1а аХ лшквпцврат четатеа Ле шапте ор!.
51 . 1111 аЗ фост кжпЛ ав лдпквпцкрат четатеа ашаптеа оаръ а8 тржпшцат прео
цП, ип а 2|'с Псвс фИлор дв! 1срам : стр1гац1, къ а Лат Ботпвл воъ четатеа .
ц\ . 1Ш ва Ф1 четатеа ачеаста Апатета, пн тоате кжте сжпт лштр'жпса ОошПВЛ81 пвтермор , аФаръ Ле Раав кврва , пре каре съ о пъгщ! , ип тоате , кжЕврег. те сжпт лш каса е!, пептрв къ а асквпс пре соли, кари '!ат тр|'пп"с .
11а 31>
№. 1ар во! пъ21Ц1-въ Фоарте Ле апатета, ка пв кмп-ва съ лвац! Лш апате

Евреь
и. зо.

та , ни' съ Фачец! тавъра Филор лв! Гсрпм апатета, ип' съ пе п!ерЛец! пре по1.
л-. . НИ тот арцштвл , пп аврвд , ип" арата , пп Ф1ервл сфжпт ва Ф1 Ботпвдв! , лш В|'ст1'ер1'еа Лопшвлв! се ва аЛвче .
к. Ш1 австр1'гат попвлвл ип а& тржпшцат преоцП кв тржшвщие : 1ар Лакъ &
ав21т попвлвл гласвд тржть|'цедор ав стр1гат тот попвлвл Ле оЛатъ кв К10т таре, Ш1*
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таре , пн а къхвт тот яШл пр1*п препвр ,
пи с'«8 св1т тот попглвл лш четате
*1е-каре ирш локвл , каре ера лшпаштеп са, ип а» лват четатеа .
амаса:
м . Ш| о а апатешат]'с1т пре еа Пскс , ни тоате кдте ера лш четате Лела 13- **•
върват пйпъ ла Фешее , пн Лела тлпър пжпъ да вътржп , ип пжпъ ла вщел ,
1Ш пжпъ да оае , ип аС1*п , кв асквцтл сакае! .
кп . ПИ чедор во! тпшр! , кари а» 1'скосПт пътжптвл а гю Псвс : штрапД ла
каса Феиш че! кврве , ип о скоатец! пре еа Ле около , ип тоате , кжте слит
але' е! , преквт ац! жврат е! .
кг . 1Ш ав штрат че! <1о1 тмер! , карИ а» 1'скоЛ1т четатеа , лш каса Фете! ,
ВИ а« скос пре Раав кврва , иипре татгл е!, ип пре швша е!, им' пре ФрлцП

Евреь
И. 31.

е! , пн тоатъ р»Леп!еа е! , ип тоате , кжте авеа еа , Ш1 о а пвс пре еа аФаръ
Ле тавъра лв! 1сраи .
кд . 1Ш четатеа кк тоате кжте ера Л1птр'жпса о а арс к» фок , аФаръ Ле арвшт , ип Ле а»р , ип Ле прашъ , ип Ле Ф1*ер , къ ачестеа ле-а Лат съ се аЛвкъ
лш в1ст1ер1еа Ботпвлв! .
■*;. 1111 пре Раав кврва, пи' тоатъ касае!, ип' рвЛеш"еа , ип тоате але е! ле-а
цмвт В11 Псвс , ип а$ лъкв1т лш 1сраи пжпъ лш 21'оа Ле астък! , пептрв къ
а асквпс ккоаЛеле , пре каре ле-а фост тр)ппс Псвс съ 1'скоЛеоскъ 1ер1хопнл .
кв . НН а влестетат Псвс лш хюа аче^а лшпаштеа Ботпвдв! , к!кхпЛ : влестешат ошкл , кареле се ва сквла , ип' ва гШ четатеа ачееста 1ер|-хопвл : кв з ли*:
тоартеа Ф1»лв! съв" чел»! лштж! пъсквт съ пве тетелеа е!, ип' кв шоартеа ф!»- 16- 34>
да! съв чел»! та! пп'к съ пве пордие е! . 1Ш ата а фъквт Огап чел Лт Вети,
вв шоартеа лв! Ав1*роп ф1влв! съ8 чел»! лштж! пъсквт о а лштеошат , ип кв
тоартеа Ф1вл»! съХ чел»! ша! пик , кареле а скъпат , а пвс порцие е! .
ка . 1Ш а фост Богапвл кв Псвс, ип пвтеле лв! а фост вест1т л>п тот пъшхптвд .

КАН

3 .

0№ че « ккоЛг четатеа Ге гопссж пролвпш! пре попели лв! 1срам пептрв «вртшагвл лв1 Ахар <Ь'и аватета 1ер1хопив1 : пептрв ачсча йъпъ гапгв]'реа лв! Псвс арвпкапЛв-се сордГ , Ахар съ 5чн1с кв шетр!
(1)п порвпка Оошпвлв! .

&КШ
Нй§1 * а ПЪКЪТЙ,Т *и -1*' Гсра1д пъкат таре, пептрв къ гв лват Лш апатета,
(§>)& III |ВД§> къ Ахпр*ечорвл лв! Харт! ал Фечорвлв! лв! 2авс11, ал Фечорвлв! лв! щар«:
*ш&ЖЖЖЖ^аРа Л1п пеатвл лв! 1вЛа а лват Лш апатета, ип с'а тжшеат Бот- 2- 7«фДОгоС пвл кв врЦ1е пре фи лв! 1сраи .
п . 11И а трш1с Псвс Лш 1ер1хоп вървац! лш Ге , каре есте Леспре В1втав! ,
кътре ръсъртл л»! Вети , пи' а гръ^т лор кшхпЛ : с»Щ1-въ , ип 1скоЛщ1 пьтлптвл , Ш1 с'а св1т вървацП , ип а 1скоЛ1т пре Ге .
г . Шг с'а лшторс ла Псвс , Ш1 а 21с кътре ел , съ пв съ све тот попвлвл , че
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шипа! ка ла вр'о с!оъ, са8 тре! пп! с!е вървац! съ се с»е , пп съ ватъ четатеа,
съ п» йвч! аколо тот попвлвл , къ е! сдпт пвцш! .
д . II И са СК1Т ка ла тре! шп йе вървац! , пп а фв1и"т Дела Фаца вървациор ГеП.
$ . ПП а оторжт вървацИ ГеП олптре е! ка вр'о тре!-геч! ип шасе йе вървац! ,
Ш1 '1а гошт пре е! бела поартъ, ии Чай вътвт да вале, ип с'а спер1еат пита
попвлвлй! , ип с'а фъкят ка апа .
е . 1Ш ш'а ркпт Псвс хашеле сале , пп а къгкт Псвс кв Фаца ла пъшжпт лтпаштеа Ботпйлв! пжпъ сеара, ел , пивътрдиШ лв! 1сраи , ии а п«с чепвшъ пре
капетеле сале .
3 - 1Ш а Х1С Псйс : рогв-шъ Боашпе ! Боатпе ! пептрв че а трек«т ровел тъЗ
пре попвлнл ачеста 1орс1апкл , ка съ'л да! пре ел Аторевлв! съ пе шеаргъ пре
по! ? та! вше ат Ф1 рътас от Ф1 дъквгг Ип коло ае 1орс1ап .
>
п. НИ че вой 21че а"впъ че а лтторс 1сраи грешах»! лшпаштеа връжшашнлв! съв?
а. ПИ йе вор а»21 Аапапеп, ии тоц! че! че лъквеск пъшжптвл , пе вор лшквпцвра , ип пе вор ш*ерс!е йе пре пътдпт , ии че ве! Фаче пвтедв! тъй челв! таре ?
I . ПИ а 21*с Ботпвл кътре Пскс: скоалъ-те , пептрв че а! къхвт кв Фаца та?
•I . Пъкътв1т-а попвлкл , ип а кълнат легътвра теа , каре ат фъквт кв еТ,
къ а ляат «Ип апатета , ип Фвржпс! а пплцп , пи а въгат лш васеле сале .
■I . НИ пй вор пйтеа фН лй! 1сраи съ стеа лтпаштеа ФецИ връжташиор съ!,
грвтахн вор лштоарче лшпаштеа връжташиор съ! , къ с'а фъквт апатета , пв
вой аааоце а Ф1 та! твлт кв во! , с1е пв вец! рнПка апатета олптре во! .
Лев10[.
20. 7.
Авшсре11. 181ЛДшп»:
16. 5.

г1 . Скоалъ-те, ип СФтцеще попвлвл, ип ле Н лор : сфшцц^-въ пре тате,
ачестеа 21'че Оотпйл Бвтпегевл лв! 1сраи : апатета есте лштрв во! 1сраие, пв
вец! пвтеа стя лшпролва вргжтанилр вощр! пжпъ кжпй пв вец! рМша апатета
(Иптрв ВО! .
д|. ЦН съ въ асЬшац! тоц! (Шшпепцъ йш тоате сепппцпле; ш! попвлвл, пре
каре'л ва аръм Ботпвл , ва айвче пороасюле сале, пи попвлвл, пре каре'л ва
аръта Иошпйл ва адаче каса са , ни каса пре каре о ва аръта Иотпвл ва аДвче
пре вървацИ съ1.
13 1 . 1Ш кареле се ва аръта лштрв апатета съ се аргъкв фок, ел, ип тоате, кжте
сжпт але лй!, пептрв къ а кълкат легътвра Сотпвлв1, ип а фъквт Фъръ йе леце
лштрв 1сраи.
51 . 1Ш а шжпекат Пскс йе сНпипеацъ, ии" а а<1вс попвлвл авпъ сетшцПле л«1 ,
ии с'а арътат сепилц!*еа лй! ъйа .
31 . 1Ш са а^вс Ф1*е-кареде попвл , ип с'а арътат попвлвл л«! 2ара , пл* с'а адве
попвдвл лв! 2ара с1йпъ върнат, ии с'а арътат 2авсИ.
М . ПИ с'а айвс каса лв1 йкпъ върбат , Ш1 с'а арътат Ахар ф{вл л«1 Харпй" ,
ад Фечорвдв! дв!2ав(И, Ф1вд л»! 2ара сИп сет1пц!еа лв! 1вс1а.
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*|. НИ а хгс Псвс де! Ахар: фътвл нНейдъ тър1ре астъг! Ботпвл»! Бвтпохевлв! лв! 1сраи, пи те търтврюеще лв1, ш! спнпе ш1е че а! фъквт, пи съ пв
асквтш с!е кътре шше .
к . 1Ш а ръспвпс Ахар л»1 Псвс, пп а г\с : адевърат е« ат пъкътмт литаштеа Вошпкл»! Пвтпегевлв! лв1 1срам , аша , пи аша ат фъквт .
к& . Кжпд пръс!ат ат въгкт о хатъ лшшестрпъ ввпъ , пи доъ свте де драхте
де арцтт, пп о л'шбъ де анр , каре тръцеа чшчЬхеч! де брахте, ии пофтшдв-ле
ле-ат лват, пп ле-ат асквпс лт пъгажпт лм кортвл пне8, ии арпШтвл есте
свпт д&пселе .
кя . 1Ш а тр"пне Псвс сол!, пп а алергат ла корт лт тавъръ , пи ачастеа ле-а
аФлат асквпсе $.п кортвл л»1, пи арпштвл свпт еле .
кг . ПП ле-а скос Пп корт , пи ле-а адвс ла Псвс , пи ла яътржпп л»Т 1сраи ,
пп ле-а п»с лиишптеа Ботпвлв!.
кд . ПП а лват Псвс пре Ахар Фечорвл лв! 2ара , ии арпштвл , пп хата ,
Ш1 лшва чеа йе авр, пи пре Фечорп лв1, пп пре Фетеле лв1, ии воИ лв1, пп
ас1па лв!, пи оме лв1, пи кортвл лв1, пп тоате , кжте авеа ел , ии тот 1сраивл
кв джпсвл , пп л'ав две пре ел лш Етекахор .
ке- ии а 2 'с Псвс кътре Ахар: пептрв че пе-а! тердкт пре по1? ш'еаргъ-те
пре тше Богапил астъг! , ии* л'а вч*с пре ел кв шетр! тот 1срамвл , ни 'Г а арс
кв фок двпъ че 'I а 8Ч1С кв шетр? .
из . ПИ а пвс престе е! грътадъ таре де ш'етр! , пжпъ лш 21*оа де астъг! , пп злдтп»:
ш'а потолхт Ботпвл 18цшеа гажше! сале : пептрв аче'а а пвпит локвл ачела Е- 14. 17.
текахор , пжпъ лш хша де астъг! .
К А П

I.

1)впъ че съ шрвеще чегатеа Ге , съ сплпгвръ ЛДтпъратм е! , Фъхяш18-се омар Ле шатръ : съ сшр1е
а«Ьа кце пре шетрГ , ии съ мпе-мвштеагъ попий .

1кШ
II * а г1С ^отпкл кътре Псвс : съ пв те тепп , тчТ съ тсрпгрогещ! :
ЗДЗД |{1 Щ% 1а кв тше пре тоцГ вървацП че? ръгвомнч!, пп сквлхпдв-те те све
ЖЖЖЖ.ШИ 1а ^е ' ,атъ къ аш **ат ^п тжш,'ле Тале пРе '^тпъратвл Ген, пп
ТОффФ#§ тот П0П8Л8Л Л81, ип* четатеа лъ\ , ип пътжптвл лв1.
в . Ш1 съ Фач1 кв Ге , пп кв фтпъратвл е! , квт а! фъквт кв 1ер1*хопвл , пп
кв ^тпъратвл лв! : 1ар прада еГ, пп' в1теле е! ле вец! пръда воъ , пп пвпепхпд!р! четъцП дншапо1*а е! .
г . ПП с'а сквлат Псвс , ш! тот попвлвл чел ръ2воТш*к , ка съ се све лш Ге ,
пп а алес Псвс тре! кеч! де юП де вървац! тар! кв пвтереа , ин '1а тршюпре
е! поаптеа.
у д. Ш1 ле-а порвпч1т лор 21'кхпд: лвац! аш1пте де пжпдщ! дшпап01'а четъцП , Ш1 пв въ двчед! департе Фоарте де четате , пп ф!ц! тоц! гата .

16

I I С 5 С

е . Тар ей , пи тоц! че! че сжпт кв пи'пе пе вот апрогпеа кътре четате , пп
двпъ че вор епп* че! че лъккеск дп Ге лшпрота поастръ , кеш а епнт пи лттж! , по! вот Ф8Ц1 дшпаштеа ФецП лор .
е . НП двпъ че вор алерга двпъ по1, по! л! вот трепе пре е1 дела четате,
пи вор 21'че Фвг ачецн'а де Фаца поастръ, ка пи' та! лтпатте .
3 . ПН вот фцн Ле е! : 1*ар во! въ вец! сквла дт пжпдеалъ , пи* вец! ]*птра
л^п четате, пп вец! вате четатеа , пи о ва да пре еа Оотпкл ТУктпегекл пострв
лдп тжинле поастре .
и . НН ва Ф1* двпъ че вец! лва четатеа о вец! арде кв фок, двпъ кввжпткл ачеста съ Фачсц! , преквт въ порвпческ воъ .
а . 11П '! ав тришс пре е! Псис , пи с'пв две ла локвл чел де пжшНре, пп аХ
шегвт жптре Вети , пп дптре Ге , дела тареа ГеИ , пи" ав тас Нсвс жппоаптеа аче1а лштре попвл .
I. НН тжпекжпдадоа г\ Нсвс а черчетат попвлвл , пи" с'авсв1т ел, пп вътрхпи ле! 1срам лшпаштеа попвлвлв! асвпра Ге1*!, Ш1'с'авсв1т к» ел ш! тот попвлвл
чел ръхБОПнк .
м . 1Ш тергжпд ав веш'т лшшреажта четъцн деспре ръсърк , пи* пжпЛторн
четъцН де кътре таре, пи' ав тъвържт де вътре пиеахъ-поаптеа ГеП, пи ера ва
ле лштре е! , пи' лштре Ге .
Н1 . 1Ш ав лват ка ла вре о чшч! ти де Бървац!, пи 'I ай пвс пре е! съ пжпдеаскъ лштре Вети , пи лштре Ге , де кътре тареа Ген .
п . Ш1 ав пвс попвлвл тоатъ тавъра де кътре ппеагъ-поаптеа четъцН , пп
тарошеа лор ла тареа четъцП , пи с'ав две Нсвс лш поаптеа аче^а л>п пижлоквл въИ.
д| . 1Ш ав фост двпъ че а въхвт фпшъратвл Ген а гръв1т , пи тжпекжпд а еппт
ел , Ш1 БървацН четъцН л>тпрот1'ва лор ла ръхвоШ , ш! тот попвлвл ера кв ел , пи
ел пв. циа , късжпт пжпд1тор1 асквпш! ясвпра л»! дмпапенп четъцН.
ф . 1ар Нсвс, ш! тот Гсраивл с'а8 трае лшпапо!, ка квт ле-ар Ф1 фост *р!къ ,
пи ав Ф8Ц1Г пре калеп каре терце кътре пвене .
91 . 1Ш с'а» лштърк тот попвлвл а алерга двпъ е! , ип гошпд дшпапо! пре *и
лв! 1сраи с'ав депъртат де четате .
Я1 . 1Ш шч1 впвл п'{1« рътас лш Ге , нп лш Вети , кареле съ пв алерце двпъ
•Н лв! 1сраи , пп лъсжпд четатеа дескгсъ ав гошт пре фН лв! 1сраи .
Я1 . НН а 21С Оопшвл кътре Нсвс : лштшде тжпа кв дарда , каре есте лш тжпа та асвпра четъцН , къ лш тжГшле тале о ат дат пре еа, ип че! дш пжлд!твр1
съсе скоале де гравъ дш локвл лор, пи а рМжат Нсвс тжпа са кв дарда асвпра
четъцН .
л.1 . НН че! дш пжпд1'р! с'а8 сквлат де грав Ип локвл лор , пи аХ еш!т , кжпд
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а8 лдпт"по 1{с«с тжпа , т" ай "птрат лдпчетате , пп о а8 лват , пи' гръвшЛ ая" апр*пс
четатеа кв фок .
к . 1Ш къвтжпЛ лдппапо! лъквпорй Ген веЛеа фвшвл лшпълцжпЛв-се Лт четато спре Чер, пп пвта! авеа впЛе фкц" лш колче, сайлдпколо, къпопвлвл,
кареле Фвцеа Ле е! кътре пкст'е с'ав лдпторс г.свпра челор че'1 гопеа.
■а . 1Ш въяжпЛ Пскс, пи тот 1срашл , къ ай" лват пжшНторН четатеа , ип ккт
къ с'а лмпълцат фвшвл четъц'! пжпъ ла Чер, с'а8лдпторс, инай лов'т пре вървацп ГеИ .
кя . 1Ш че! че ав" лват, пп ай апр]'пс четатеа, ешшЛ Ив четате, пп яче"а ав еип'т
Лш четате лштрв лштжтп шареа лор, ип съ Фъкнръ лш ипжлокнл таверН лк! 1сраи,
ачещда Ле о парте , ип аче'а Ле алта .
кг . 1Ш 'I ав 8Ч1С пре е! , пжпъ че п'а8 рътпс Лттре е! тжптв'т , пп скъпат , пи
пре лшпъратвл Ген л'ав пршс в"в , пп л'ай аЛвс ла Псвс ,
кд . НИ а8 фост Лвпъ че а8 лшчетат фп лв! 1сра'л , оторжпЛ пре тоц! че! Лш
Ге , ип пре че! Лт кжтпвр!, ип пре че! Лт твпте впЛе'1 гошсепре е1, ипайкъ2вт тоц! лш асквц1ткл еав'е! пжпъ че с'ав сФжрнит, пп" с'а лдпторс Псвс лдп Ге,
ЦП О а БЪТВТ К8 ПСК8Ц1Т8Л сав"е! .
«е • 1111 а»" фост тоц1 че! че ав къгвт лш к!оа аче'а Лела върват пжпъ ла Фешее Лоъ-спре-яече пп! тоц! че! че лъкв 'а лдп Ге .
кб . 1ар Пскс пв ш'а лдпторс тжпа са, яаре о лштшсесе кв ЛарЛа пжпъ че а апатетат1С1Т пре тоц! че! че лъкв'а лш Ге .
«3 ■ Афаръ Ле в"те , пп Ле пръгие , каре ера лш четатеа аче!а , ачестеа
тоате лорв'ш! ле-ав лшпърцш фп лв! 1срам Лвпъ лорвпка Бошпвлв! , квш а ржп(1й1т Богапкл лв! Пскс .
'
кн . 1Ш а апршс Псвс четатеа , ип" о а фъквт товиъ вечп!къ , пп пелъкв"тъ
пжпъ лш 21'оа ачеаста .
кл. . 1Ш пре ,"\тпъратвл Ген л'а спжпгврат Ле вп летп стржтв , пп а фост
спжпгврат Ле летп пжпъ сеара , ни кжпЛ а апвс соареле а порвпч"т Псвс Ле а
лват трвпвл лв! Ле пре летп , ип л'а арвпках лш гроапъ ла поарта четъцп , ш!
а пвс престе ел грътаЛъ таре Ле шетр! пжпъ лш 21*оа Ле ястъ/Л .
а . Атвпч! а апЛгг Псвс жертвелшк Бошпвлв! Овтпеаевлв! лв! 1срам лдп твптеле Гевал .
*
ад . фпче юп а порвпч'т Мо!с" роввл Ботпвлв! Фплор лв! Гсраи , квт есте
. ск"рс лдп лецеа лв! Мо!сц жертвелш*к Ле шетр! лдп треи! , престе каре пв с'а пвс
/ ф'ер , ип а аЛвс аколо арЛере Ле тот Вотпвлв! , пп' жертвъ Ле тжптв1*ре .
лп . НИ а скри: Псвс пре шетр! аЛоъ леце Лш лецеа лв! Мо!с" лдппаштеа фйлор
лв! 1срам аг . Ш1 тот 1сра"лвл , пп' вътржп'1 лор , пп жвЛекъторИ лор , ип* къртврарп лор

3.

18

ПС5С

терцеа япроапе Де опарте , нп Де алтъ парте лшпреяжта с'кр*8лг1 , нп
преоцН Левщ! пкрта с'кр'кл лепи Ботпгш! , ип петерп'к»л , пи' тоишеапвл жвтътате Дштрв е! ера апроопе Де твптеле Гар{г'п , пи" жвтътате Дштрв е1 ера
апрогпе Де твптеле Гевал, Днпъ кат а порвпч'т Мо1с1 роввл Ботпвлв!, калштж! съ Б1яе-К8в1птеге нре попьлнл лв! 1сра'л .
лд . Рвпъ ачестеа а чет1т Псвс тоате квв(птеле лецп ачещ*а , пше-кввжптърие , ш! влестепнле , е!ннъ квт ера скргсе тоате лш лецеа лв! Мо!с' .
ле . К'а фост кйвжпт Дш тоате , кжте а порвпч'т Мо1с' лв! Псвс , каре съ
пк"л ф" чет1"т Псвс ла крекие а тоатъ аДвпареа ФЙлор лв1 1срт'л , ка съ ле авгъ
Бърваци, ш'Фете1ле, нп првпчп, ип петершчп че! че терцеа кв 1сраи .

КАПоГаваошгепН кя лтшслъчвпсп лвшзП хълъторП, йаа Нсве, нп <1ела гьпстеп]'Пв 1сфаитс1ш«р прш жврътлпт ||игд1п1сгк шалтвфо ^.исъ *ъклий&-се клрпре , съ си лнсюсн * пре исчшьа сдежсъ .

яр Двпъ че а ав2'т л^тпърацИ АтореТлор че! Дш коло Де ГорДап, че1
Дела твпте , пи чеТ Дела кжпппе, ни' че! Дела тоатъ тарншеа търй*
шчеТгаард, ип че! Деля АтН-Лвап , пиХетеЛ, ипХапапеи, шч ФещЩщ режеп , нп Евен, пи* Атореп, ип 1еввсеП .
в . С'а8 аДвпат лшшревпъ съ се ватъ тодТ кв Псвс , ип" кв 1сра"л .
г. 1ар че! че лъквеа лшГаваоп авхшД тоате , кжте а фъкйт Бопшвл 1ер*хоПВЛ81, ПН ГеИ .

а. А8 фъквт ш! е! лшшелъчвпе, пи нГав" лват терйтДе , ш" гътшДв-се авлват
сач! век.1 пре асш1, пи фо! Де вш век!, рвппД, пи кжрпщ] .
е. 1Ш лпкълцътштеле , ип хашеле лор век!, ип' кжрште пре е1, ип' лш- •
Бръкъпнптеле лор пре е! век! , ип пжише челе Де тершДе вскате , швчеДе ,
ип сФържтате .
5 . Ш) а ветт ла Псвс лш тавъра лв! Гераи лч Галгала , ип а г'с кътре Псвс ,
ип кътре тот 1сраи8Л : Дш пътжпт Департе ат ветт, пи аквш Фачед! кв по! паче .
3 . 1Ш а 21С фи лв! 1сра'л кътре е! : веДец! , ка п» квт-ва съ лъквц}! лш пътжптвл каре съ квв.пе поъ , мн пв вот пвтеа Фаче кв во! паче .
н . 1ар е! а а'с кътре Псвс : ров"! тъ! сжптет . 1Ш а а!с кътре е! Псвс : Де
впЛе сжптец!? Ш1 Де впДе аш веп1Т?
д . ПЛ а» ръспвпс е! : Дт пътжпт Департо Фоарте а8 веп1т рОБ1'1 тъ! лдптрв
пвтеле Потмкд»! О&тпегевлв! тъй, къ ат ав2*т пвтеле л»5, Ш1 тоате , кжте
а фъквт лдп Еппет .
летене.
|. Ш1 кжте а фъквт лдтпърпциор АтореТлор челор Дш коло Де ГорДап, лв!
21. 24. С10П /|\тпъратвл Есевопвлв!, Ш1 л«1 Ог .]\тпъратйл Васапвлвц кареле лъкв1а
жп Астарот , пи жп ЕДраш .
^

N А В I.
19
л'|. Ш1 авгшб пей, а ъ\с кътре по! вътржт! подли, пи тон,! че! че лъквеск
пътжптвл пострв , 21'кжпб : лвацд-въ тершбе пре кале , пи терцец! лштрв лшТ1тп1пареа лор, пи съ гртЛц! кътре е!: ровН воцли сжптега , пи аквт Фачец!
кв по! паче .
м . Ачесте пжшТ , каре съ пе Ф1*е термбе пре кале , калбе ле-аш лват бт каса
поастръ у.п 21оа , лш каре аш еипт съ вешш ла воГ, дар акнга 1'атъс'ав «скат,
ни с'ав сФържтат .
п . 1Ш ачещ! фо! бе вш , кжпб 'Гат втплвт ера по! , пи аквт с'а§ рвпт, ип"
хашеле поастре, пп лишълцътттеле поастре ачестеа с'ав лт векгг бе калеа чеа
твлтъ Фоарте .
д1 . НИ 11 лват воерП бн) ввкателе лор, пи' пре Оотпвл пв л'а лштреват.
Ф . ПП а фъквт Псвс паче кв е! , ип а пвс легътвръ кв е!, къ пв'!ва оторж
пре е!, ип' .и с'ав жврат лор воерП абвпърн .
е! . 1111 а фост трекжпб тре! 2 ме бвпъ че а пвс легътвръ кв е* а лищелес, къ глдтп»:
сжпт апроапе бе е!, ип лштре е! льквеск.
21- **..
31 . 1Ш пврчегжпб фп лв! Тсрам , а тре!а 21 а веш'т ла четъцме лор : 1*ар че
тъцме лор ера Гаваопвл , ип КеФ1*ра , ип' В1ротвл , пи* четъцме Гарш .
ж . 1Ш пв '1а вътвт пре е! ♦!! лвГ 1срам, пептрв къ тоц! воерП абвпър!-! с'ав"
жврат лор пре Вотпвл Бвшиегевл лвПсрам, ип' а кжрпт тоатъ абвпареа асвпра
воермор .
л.|. Ш1 а 21С воери кътре тоатъ абвпареа: по! пе-пт жврат лор пре Вотпкл
Бвтпегевл лв! 1срам , ил аквт пв пвтет съ пе атшцет бе е! .
к . 41 ачоаста съ ле Фачегп, съ'1 стъпжгнт пре е1, ип съ'Г цшет в!!, ка съ пв
Ф1е престе по! тжшеа Ботпвлв! пептрв жврътжптвл, кв каре пе-аш жврат лор .
ка . Ш1* а 2|'с лор БоерП съ Ф1'е вн , ни* съ тае лешпе , иа съ каре апъ ла тоа
тъ абвпареа, бвпъ квт ле-яв 21'слор воерп .
кн . 1Ш 'I а кетат пре е! Псвс, ип' ле-а 21С лор : пептрв че т'ац! лтшелат ,
гюжпб : бепарте сжптеш бе во! Фоарте , 1'ар во! сжптец! бштре че! че лъквеск
лдптре по! .
кг . Ш1 аквт влестетац! съ фщ! , съ пв лтааскъ (Кптре во! ров , шч! тъетор
бе лешпе , шч! пвртътор бе апъ пие , ип Пмипегек.ш ппев .
кд . 11П е! ак ръспвпе лв! Псвс, гшжпб : пептрв къ кв абевърат с'а8 епкспоъ,
къ а Фъгъбб1Т иотпкл Овтпегевл тъв лв! Мо!с1 елвцп сале , съ въ беа воъ пъшжптвл ачеста , ип' съ пе шербец! пре по1, ип пре тоц! че! че лъквеск пре ел бела Фаца
воастръ , ип пе-ат спер1еат Фоарте пептрв свФлетеле поастре, бе Фр1'ка воастръ
ат фъквт лвкрвл ачеста .
ке . ип аквт , 1'атъ по! сжптет свпвш! воъ , преквт въ плаче , ип' преквт В1 се
паре , Фачец! кв по! .
3' 2*
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к5 . 1Ш ле-а8 фъквт лор аша , пи' 'I а» скос пре е! Псг;с лш гюа аче1а Лш тжпа
Фшор лт 1срш'л , ии пк Ч а оторжт пре е! .
ка . 1Ш 'I а п«с пре е! Покс лш 210а ачв!'а тъетор! Ле летпе , пн пвртътор! Ле
апь ла тоатъ пЛвпареа , пила жертвелшквл лв! 1)ктпе/е« , пептр» пче1*а че! че
лъкв!а л\.п Гаваоп с'ав фъквт »ъетор1 Ле летпе, пи' пвртътор! Ле апъ ла жертвелП1кзл лк1 Батпеге^ пдпъ лш й10а Леастъх!, иплалок«л, каре л'ар адеце Бошпвл .

К А П

I.

Ч|'|.Ч1 .цпшърпцГ , кврл ктеа ветяжа ГянаопклвТ» по пишгжпйв-гс соареле фптр'о II <ъ в!рмс| : им
(Им пеш.еръ тргг&1к]б-сс ек ги кпсг.р* , пи Иц1 -цтпграиД та! шклцГ , ипчегьцНъ тае .

)р Лвпъ че а явлпт АЛоп!вегек фтпъратвл 1ер8сал1т8Л81 , квш къ
Пскс алват Ге, пи' о а стршат ^ кеш а фъквт 1ер]"хопвлк1 , пп лип•п.ратвл-м лй! , ата а8 фъквт ип Геп, пп лшпъратхлв! е! , пи квт къ
161 че лъкв1а лш Гаваоп Ле ввпъ вое ав шерс ла Псвс , ип" ла 1сраи ,
ип с'а8 фъкйт Л1П пижлоквл лор .
п . С'а8 тетвт Фоарте, пептрв къ дпа , кхт къ Гаваопвл есте четате таре , ка
»па Лш пнтрополЛ ,. ип' тоц! оатепи е! тар! .
г. ЦПатршю АЛошвеаек ЛДтпъратвл Тервсалшвлв! ла Елат 7|\тпъратвл Хевропвлв! , ппла ФМоп фтпъратвл 1ер1гавтвл81, ппла 1ета Л\тпъратвл Лахкзвлк1 , пи ла 1)аар ^шпърятвл ОЛодатвлв! , аикжпЛ :
д . Свцп-въ ла пипе , ннчп! ажвтацд, пи съ катет Гаваопвл къч! с'алткшат
ЛВ1 ПСВС , Ш1 ф]'Цор Д81 1српМ .

(? . 1Ш с'айс81Т аче! чшч! лиипъраиДа! Атореиор , фтпъратвл Гервсштвлв!,
Ш1 .^тпъратвл Хевропвлв!, пи ЛДтпьратвл 1ер1'твтвлв1 , ип ЛДпшъратвл Лахдевлк! , ии Д1тпт.ратнл 0(1олатвлв1 , е! , пп тот попвлвл лор , Ш1 ав лшкьпцкрат Га
ваопвл , нй'л вътеа .
9 . 1ар лък81торЛ Гаваопвлв! ав тршле ла Псвс лш такъра лв! Гсраи лш Галгада , »пкжпЛ : съ пв'ц! трап! тжнмле тале Ле кътре ровп тъТ, све-те ла но! Леграв , пн пе пжвтъ, ип пе тжптвеще пре иоТ, къс'а« аЛвпат асвпра поастръ
тоц! лшпърацП Атореиор , кари лъквеск ла твпте .
3 . 1Ш с'а св1т Псвс Лш Галгада, ел, ип тот попвлвл чел ръгвоинк кв пжпсвл , то* чел кв пвтере таре .
я . 1Ш а 21С Ботпвл кътре Псвс : съ пв те тет! Ле е! , къ лш тжйНле тале
'I ат с1ат пре е! , штепеа Латрв в1 пв ва ста лшшптеа воастръ .
л. . ПП л^п вретеа ачеха а сосгт Псвс асвпра лор Фъръ йе веете, къ тоатъ поаптеа а вешт (Ип Гвлгала .
1 . 11П 'I а фъквт пре е! Бошпвл Ле с'ав спер1еат Ле Фаца лв! 1сра1л , Ш1* 'I а
вътвт пре е! Оотпвд вътае таре ла Гаваоп , ш! 'I а гошт пре е! пре калеа свЬ*
Ш8Л81 В1торои8Лв1 , Ш1 'I а гмат оре е! пжпъ ла Аг1ка , пи швпъ ла Мак1Ла .
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&| . ИН кжпЛ Фицеа е! с!е кътре Фаца Фплор дв! Гсраи ла погоржшвл В|торопвлв!, Ботпкл а арвпкат престе е! ш'етрП тар! (1е грпкНпъ аш Чер пжпъ
да А/лка , ин та! тйлц! ав" фост че! че ав тврк ае гпетрие челе ае гршЛшъ ,
йекжт че! вчпш (1е савпле ФПдор лв! Гсраи лдп ръсвоШ .
*
м . Атнпч! а гръ1т Псвс кътре Ботпвл лп зпоа, лш каре а Дат Бйтпе/ев пре
Аторев свпйс Фплор де! 1сраи капи '! ав бътнт пре е! да Говаоп, пи с'авсврпат
оела Фаца ФИлор лк! 1сраи : пи а/лс Псвс еъ стеа соареле спре Гаваоп , ни
дкпа Деспре валеа Елопвлй!.
п . 1Ш а» стътйт соареле , пи депа , кв стареа папъ кжпс! а фъккт Бвпше/е» 12Б<т1пс1ъ асвпра връжшишмор лор : а« пв есте ачеаста скрюъ ддп картеа с!рептвлв1 ? пи ай стътвт соареле лш инжюквд Червлв!, пи п'а шерс кътре апвс кв

с^лх.
46- 5.
кай».

СФЛ>рШ1ТйЛ ВПИ 21Д6 .

*'• **•

л^ . 1Ш шч! та! лшпаште , шч! с1впъ ачеха п'а фост %[ ка ачаеста ка еъ асквлте Оошпвл Ле квв&птвл ошйлн!, къч! къ а бътйт Ботпвл ръгвош лдтпревпъ кв
1сраи .
'
^1 1Ш с'а лшторс Пскс, ин тот 1сраивд лдтпревпъ кв ед да тавъръ лш Гадгала .
;
61 . ин а» ф»Ц1Т ачещ! чшч! лшшьрац!, ин с'а« асквпс лш пещера чеа (Нп МакМа .
31 . 1Ш с'а сньс дй1 Псвс, 21кдпс1 : с'а8 афдат ачс! чшч! лшшърац! асквпш! *п
пещера чеа (Пп МакМа .
N1 . 1Ш аги; Пскс : пръвълц! ш'етрн тар! пре гвра пещери, пи" пвпед! лаеде оатеш , съ'1 пъхеаскъ пре е! .
л.1 . 1ар во! пв стац! а1ч! , 41 гошц! Лппапо! пре връжтаин! воцпл , пи апвкац! коайа дор , пи пв въ Ф1*е пнлъ бе е! , ин пв'1 дъсац! пре е! съ ттре лш
четъцие сале , къ 'I ав с1ат Ботпвл Вктпехевл пострв лш тжшие поастре .
к . ИЛ !!?> фост йвпъ че ай" лшчетат Псвс ин фп лй! Хсрам а тъеа пре е! квтъере шаре Фоарте пжпъ че с'ав сфжрипт, ш1 че! че а8 скъпат <Пптре е! ав штрат
лш четъц1 тар! ,
К4 . С'а^ лшторс тот попвдвд да Ксвс лш Мамаа , ин дп тавъръ съпътош! ,
Ш1 п1тепеа п'а« диЛръгшт аш! Ш1шка лтшва са лдтпрот1ва Фнлор дв! 1сраи .
кн . ИН а Х1с Лсйс : ЛескМоц! пещера , ин скоатец! пре че! чшч! дшпърац!
(11н иещеръ .
кг . 1Ш а фъкйт аша, ин а скос пре че! чшч! лдплпърац! Лш пещеръ, предгапъратвл 1ервсал1Я1вдв! , пп пре «шпъратвд Хевропвлв! , ин пре дшпъратвд 1ер1швтвдв1 , Ш1 пре лдшпъратвд Лахювлв! , ш! пре лдтпъратвл Осюлатвдв! .
кд . ЛП авпъ че 'I ав скос пре е! да Псвс , а кешат Псвс пре тот 1сро1Лйл ,
1П1 пре къпкапн че! йе ръгвоШ, карп вешсе кв ед, ин' ле-авгю: шерцец!«ппаште , Ш1 пвпоц! ш'чоареле воастре пре грвшагН дор, Ш1 термин! ав пвс 1Пчоареде сале пре грвшахн дор.
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ке • 1Ш а ги; Псвс кътре е! : пв въ тетецТ Де еК, т'ч1 въ спер1ецТ , жтвърбътяцнвъ , 1ш въ жптърщ! , къ аша ва Фаче Ботпвл твтвлор връжташ1лор во
дил , кк кпрй во! въ вец! вате .
кз . НИ '1а Лтвт пре е! Псвс Дйпъ аче1'а, ш! '1а оторжт сп.т.пгвржпйк'1 Де
чшч1 лепше , пи ав фост спжпгврац! Де летпе пжпъ сеара .
21еце.
Кд . ПП а фост ла апксвл соарелв! а порвпчп Псвс, пи 'I ай лват пре е! Де
22 23 пре летие, пп 'Г ав арвпкат жп пещера , жп каре Фвщсе, ш! а ръстврпат пре
пещеръ п1етр1 тар! пжпъ жп 21'оа Де астъг! .
кн . НИ жптр,аче1аип 21 а лват МамДа , ш! кв асквц1твл С0Б1*е1 а оторжт
пре лъкв1тори е! , пи пре жтпъратвл е1, пи о а сврпат пре еа : пи тот че
ера В1В жптр'жпса , ни" шплепеа п'а рътас -р.птр« еа скъпат , пп тжптв1Т, ш!
кв жтпьратвл МакМе! а фъквт , жп че кщ а фъквт кв жтпъратвл 1ер1'хопвлв1 .
кл . Ш|" с'а Две Псвс , пи тот 1срамвл кв ел Дела МашДа ла Левпа , пи а
Дат ръ2БоШ асьпра Левпе1 .
а . ПИ о а Дат Богйпвл ни пре еа жп тжТпме дв! 1срп!л , пи о а лват ш«
пре еа , пи пре жтпъратвл е1, пи а оторжт пре лъкв1торп е! кв асквц1*твл саБ1е1, пи' тот че ера вШ лттр'жпса , п'ав рътас жптр'жпса ш'ч1 впкл т&птвн, пи
скъпат, пи кв жшпьратвл е! а фъквт, жп че кш а фъквт кв жтпъратвл 1еР1Х0П8Л81 .

л& . НИ с'а Две Псвс , пи тот Гсраивл кв ел Дела Левпа ла Лахгс, ни л'а жпквпцхрат, пи а Дат ръгвою асмра лвТ .
лл . ПИ а Дат Оотпвл Лахювл лш тжТшле лв! 1сра1Л , пи* л'а лват г.Доа »,
пп пре лък81*торп че1 Дттр'жпс8л '1а оторжт кв асквцДткл саьче! , пи' четатеа
о а стршат , преквт а фъквт кв Левпа .
аг . Атвпч! с'а евгг Елат жтп ьрпткл Гагервлв! съ ажвте Лах1*склк1 , ч! пи' пре
ачеста л'а бътвт Псвс кв асквц1твл сагЛе!, ни пре попвлвл лв! , Де п'а рътас
Дштр'жпшН ш'ч1 впвл тжптв1т , ни скъпат .
ад . НИ с'а Две Псвс , пи тот 1сраш;л Дела Лахиз ла Еглоп , пп о а лшквппврат , Ш10 а бътвт пре еа , пи о а Дат пре еа Ботпвл жп тжШле лв! 1срам.
А^. НИ о а лват пре еа жп 210а аче1а , пи о а тъеат пре еа кв асквцдтвл саВ1в1, пи тот че ера в1вжптр'жпса а оторжт жп гюа аче!а квт а фъквт Лах1*свл«1.
лз . 1Ш с'а Две Псвс , пи тот Гсраивл кв ел Дела Еглоп , ла Хевроп , ш'
о а жпквпцврат .
аз- НИ о а лват пре еа, пи о а тъеат кв асквштвл сав1"е1, пи' пре лшшъратвл е1, пи тоате сателе е1, пи тоато, кжте ера вН жптр'жпса шпнк п'а скъ
пат , жп че К1П а фъквт Еглопвлв! , пи о а стршат пре еа , пп тоате , кжте
ера жптр'жпса .
ли. НИ с'а жпторс Псвс , пи тот 1срашл кв ел ла Бав1'р, Ш1 жпквпц^ржпДво о а лват .
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ал. . Ш1 пре лдтпъратвл е! , пп тоате сателе е! ле-а тъеат кв асквдотвл саБ1вТ, ип о а стр!*кат пре еа , нп тот че ера в)8 лш еа а оторжт, нл п'алъсат пре штспеа тжптв1Т, лш че кш а фъккт Хевропвлв! , ш1 лшпъратвлв! лв! ,
а ш а а фъквт Бав1'ре1, нл лшшъратвлв! е! , лдп че кш а фъккт Левпе!, нл лшпъ
ратвлв! е! .
м . ПП а бътйт Псвс тот пътжптвл твптелв! , ш1 Хнгеввл, пи кжтшеа , ни
АсМотвл , ш! пре тоц! лшпърацН лор , п'а лъсат шипка скъпат , 41 тот че
ера вШ а оторжт, прекьш а порвпч1'т 1)отпвл БвтпехойЛ лв! 1срам .
ми. Аша '1а оторжт пре е! Псвс аш КасПс-Варп! _ пжпъ ла Гага тот пъ
тжптвл Госот пжпъ ла Гаваоп .
«к . ВИ пре тоц! лшшърацП лор , пи' пътжптвл лор л'а лват Псвс оаатъ .
Къ Ботпкл Бвтпегевл лк1 1срам а бътвт ръхБ01'« лшшревпъ кв 1срам .
мг . ШЧ с'а лтторс Псвс лш Галгала .
К А П

«.

Ис»с вате пре 1ашс сг ь;ц1 пииц1 -жпигьрац! , ш\ пороа4е , цПш! тоаге кате порвпЧ|-се Ботш» «Т
Ио1с| .

ар 1ав1'с лшпъратвл Асорвлв! о*акъ а ав21*т ачестеа а тр1т1с ла 1о1зав лшпъратгл Мнаопвдв!, ни ла лшпъратвл Сшеропвлв!, нп ла
лшпъратвл Асх1лфвлв1 .
н . ПИ ла лшпърацН че! Ле кътре СМопвл чел шаре , ла твпте ,
1Ш ла Ар.ва лшпрелжша Кеперотвлв!, пи' ла кжтш'е, ип" ла ЛеФеНор .
г . В.Н ла ХапапеМ че! Ле пре тарцтеа търП сю кътре ръсърк , пи ла Ато}(м1 че1 (1е пре тарцтеа търп, пп ла ХстеТ, ип' ла ферсяе!, ип' ла ГеввсеП
че1 с1|'п твпте , ип ла Евеп че! че лъкнеск ла поалеле 1ершопвлв! лдп пътжптвл
Шас1Фа .

д, Ш{ а8 еш|'т е!, ип' лшпърацН лор кв е!, ш1 попвл пилт , ка П1с1пвл Де
яре тарцтеа търп Ле твлц!, пи ка! , ип каръ тклте Фоарте .
6- ИМ с'а8 лшпревпмт тоц! лшпърацН ачеци"а , ип с'а8 стржпс лштр'кп лок,
нп' ав тъвържт ла апа Мероп съ се ватъ кв 1срам .
5 . Ш1 а 21с 1)о ши вл кътре Псвс : съ и» те тет! а*е Фаца лор , къ тжте лдп
чеасвл ачеста е8 пре е! пре тоц! вО|'8 Ла ръпщ! лшпаштеа лв! 1сраи, каиор ле
ве! тъеа втеле , нп' каръле ле ве! а|д1е кв фок .
3 . 1Ш а веш'т Псвс , ип тот попклкл чел ръгвоппк кв джпсвл асгпра лор ла
япа Мероп Фъръ Ле веете, нп ав пъвьпт престе е! лш твпте .
и . 1Ш '!а а*ат пре е! Ботпвл лш тжпа лв! 1сраи, ип тъшйв'! '1а гоп!т пжпъ
ла СМопвл чел таре , пи пжпъ ла МареФОпт , Ш1 пжпъ ла кжшпврме Мас1Фа
веспре ръсър1т , Ш1 'I а тъеат пре е! пжпъ п';8 ръшас шптрв е! тжптмт , Ш1
скъпат .
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л. Ш1 ле-а фъквт лор Псвс,

жп че кш '1а порвпч1Т лв! Ботпвл,

каиор

лор ле-а тъеат втеле , пи каръле лор ле-а арс кв фок .
I . 1Ш с'а жпторс Псвс жп вретеа аче1а пи а лват пре Асор , пи пре жтпъратвл е! л'а 8Ч1*с кв сгшеа . 1Ш та! жппаште Асорвл стъпжпеа престе тоц!жтпърацП ачецн'а .
д1 . 1Ш а оторжт к« асквдотвл саБ1-е! тот свФлетвл аЧп четате , пи '!а шер
бет пре тоц! , пи п'»к рътас жптр'жпса пншк че ера вШ , пп' пре Асор о а арс

а Дере.
7- *•

кв фок .
м . 1Ш тоате четъцме жтпърацьюр ачестора, пи пре тоц! жгопърацН лор '1а
пр1пс Псвс, Ш1 "1а «Ч1С кк аск»Ц1Т8л саш'е! , пи '1а ш'ер(18Т , жп че кшсвржп&в'п Мо!с1 ров8л БОШПВЛВ! .
п . 1ар тоате четъц!ле челе шъпц81*те пв ле-а арс 1срам , Фъръ пвта! стгвръ
четатеа Асор о а арс Пскс .
^ . 1Ш тоате пръжме е!, пи' тоате в1'теле ле-ав" жтпърцк лорв'инФН лвПсраи:
1ар пре е! пре тоц! '! ай оторжт кв асквдотвл сав1е! , п'а8 лъсат сНптре е! м-

Еш1ре.
34- 11>
2 леце.
'■ *•

нпк че ера вШ .
€» • Преквт а порвпчгг Бошпвл лв! Монп роввлв! съв" , пи' преквт Мо!с1* а порвпч1Т лв! Псвс п'а лъсат шипка сПп тоате , кжте апорвпчп 1)ошпвл лв! Мои».
в1 . ПП а лват Псвс тот пътжптвл чел кв твпте , пи тот пътжптвл Кагев ,
пи тот пътжптвл Госоп , пи кжтпвл , пи чел сю кътре апвс , ин швптеле лв!
1сраь1 , пи кжтпПле челе де кттре твпте .
д1 . Бела швптеле Хелха каре съ све ла Сир пжпъ ла Валяггй . пп' кжтпвл
.Пвапвлв! свпт швптеле Ертопвлв!, пре тоц! жтпъраш'1 лор '!а пршс пи '!а
бъткт , Ш1 '! а оторжт .
Н1 . НИ жп 21*ле твлте а фъквт Псвс ръгвоШ кв тоц! жтпърацп пчепм'а .
д.\ . 1Ш п'а фост четате , каре съ п'0 Ф1 лват фп лв1 1сра1'л, аФаръ йе Еве1, карН лък81еа жп Гаваоп, тоате ле-а лват кв ръ/Б018 .
к . Къ с1ела Иотпвл а фост съ се жптъреаскъ )'ш'та лор а епп' ла ръгвоШ асвшра лв! 1сраи , ка съ'! п!аргъ пре е! пре тоц! , ип съ пв а!въ шч! о пилъ ,
41 ка съ шаръ , преквт а г\с Ботпкл кътре Монм .
ка ИП а вешт Псвс жп вретеа аче1'п, хш\ а тъеат пре Епамтп че! Нелп ткпц!
аш Хевроп , ип Л'т Т)ав'\р , ип аЧп Апавот , ип сНп тот швптеле лв! Гсраи , ип
ол лв! 1вс1а жтпревпъ кв четъдоле лор, ип '! а? шерйвт пре е! Псвс.
кв . N8 с"а« лъсат ш'п Епакш! с!ела фнлв! 1ср;ил , Фъръ пвта! жп Гага, нл жп
Гет , Ш1 жп Аселйот а8 рътас .
кг . 1Ш а лват Псвс тот пъшжптвл пчела, пгекмп а порвлч1т Гошпвл л«1
В1о1С1 , Ш1 л'а ()ат тощеп1ре лв! 1сра1Л жтпърц!П^в'л жптре сепи'пц1!ле лор , Ш1
с'а осИхпхт пътжптвл ^е ръгв01В .
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Тре1-хеч1 ш! впи Ле Лтпърац! сПп коаче, пи <Кп коло Де 1ор(1ап сг пгтъръ, пре кпрн '1а птп Ио1С1 , пн Пскс .

1 ачецпа сжпт фтпърапдТ пътжптвлв! , пре кари '1 ав вътвт фп лв! Iсрам, нн а тощешт пгтжптвл лор йт коло де 1ор(1ап кътре ръсър1тнл соарслк! , а"ела валеа Арпопвлв!, пжпъ ла твптеле Ершопвлв!,
пи тот пътжптвл АравеГ сю кътре ръсър1т.
к . Пре СЛоп ^тпъратвл АтореКлор , кареле лъкв1а лт Есевоп , пн стъпжпеа
йела Аро!р , каре есте ла тарщоеа вън Арпопвлв! с!е о парте де вале , нп жв
тътате де Галас! пжпъ ла пъръвл 1авоквдн1, хотаръле Фплор лв! Атон.
г . Ш 1 Арава , пжпъ ла тареа Хеперет спре ръсър1'т , нп пжпъ ла тареа Араве! , тареа съратъ дела ръсър1Т пре калеа чеа кътре ЕНтснпот , дела Тетап ,
каре есте скпт Ас1с1от , Фасга .
д . ПИ Ог фтпъратвл ВасапхлвК а рътас ош вр1'ашТ , кареле а лъкв1*т .]\п Ас^арот , ни лдп Е(1рат .
$. 1Ш а в стъпжшт дела твпцП ЕртопвлвТ, ни' Дела Селка , ш1 тот пътжптвл Васапвлв! пжпъ ла хотаръле Гесвр!, пи але Махат!, пн жвтътате де Галай пжпъ ла хотаръле лв1 Сшп .]\тпьратвл Есевопвлв! .
8 . Мо1с1 слвга Потпвлв! , пп Фи лвТ 1сра1л 'I а« оплоржт пре еГ, пи" л'а йат
Мо1с1 слвга Ботпвлв! тощешре лв! Рвв1'т , ш1 лв! Гад1 , пи ла жвтътате аЧп пеашвл лй1 Мапас1 .
3 . 1ар ачецп'а сжпт -^тпърацП Атореиор , пре кари 'I ой вчгс Псвс , пи' фп
лв! 1срам с1ш коаче Де 1орс1ап ла тареа Валагае! лдп кжюпвл Лвапвлв! , пн пжпъ
латвптеле Алог , каре се све спре Спр , пн а аат Псвс ачела пеатврмор лв!
1срам тощешре йнпъсорцн лор.
и. -1^п твпте , пнлшкжпш, пи лт Арава, ни' лт АсМот , пп лт п?;стГе , пи
лдп Кагев, пре Хете8, ни' пре Антре», нн пре Хапапев1 , нп' пре ФережеЯ , ш!
пре Евев , ин пре 1еввсе8 .
а. Пре фтпъратвл 1ер1ХОПвлв1, нп пре ^тпъратвл Ген, каре есте апроапе
де Ветм .
I. Пре .^тпъратвл 1ервсал1твлв1 , пп пре ^тпъратвл Хевропвлв! .
41 . Пре У|\тпъратвл 1ер1и18твл81 , пре лшшъратвл Лахизвлв! .
н1 . Пре фтпъратвл Еглотвлв! , пре фтпъратвл Гагервлв! .
Н . Пре ^тпъратвл Бав^рвлв!, пре ^тпъратвл Гааервлв! .
^1 . Пре фтпъратвл Ертатвлв! , пре ^тпъратвл АреДвлв! .
ф , Пре ^тпъратвл Левпе! , пре .]\тпъратвл ОЛолатвлвК .
31 . Пре ^тпъратвл МакМеГ, пре ^тпъратвл Веамвлв!, пре ^тпъратвл ТаФ0Й8Л81 .

4.
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а» . Пре .^пшъратвл Ефервлв!, пре ^шпъраткд АФеквлвТ, пре ^тпъратвл Лехаропвлв! .
и) . Пре ^тпъратвл Мабопвлв!, пре фшпъратвл Аиорвлв! .
Л1 . Пре ^гапървтвл 2атвропнлв1 , пре Жтпъратвл АхаяаФвлв!.
к . Пре ^тпъратвл Атапахвлв! , пре ^шпъратвл Магебопвлв! .
к* . Пре .^тпъратвл йлбесвлв! .
кк . Пре ^\тпъратвл 1екот«лв1 лв! Хертел .
кг. Пре фтпъратвл Абор ал лв! Шфатебор, пре .^пшъратвл Гонп ал Гелгелн.
«А • Пре фшпъратвл Терсе! , тоц! ^тпърацП ачещда тре!-геч! пп впвл .
К А П

П•

Порвпчещс Оошпял де! Цсяс , съ лиипорцъ крамтешдор пгтжпткл чел 1Юр|°пс : сг пктгръ лгрцис
Ч(мс та! лдппнпие (1ате <1т кою (1е ]ор(1ап «1 Гемии, Га<1, Ш1 жвтътаге пеатвлв! лвГ Мапас! .

I Псвс Фппб вътржп , пп .рпбелвпгат Ле хме , а хи; Ботпвл вътре
ел , тв а! лшвътржтт , аТ лшбелвпгат лш хме , пп пътжпт рътжпо
Фоарте гаьлт , каре съ со лшшърцеаскъ тощетре .
к . ПИ ачеста есте пътжптвл , каре рътжпе , хотаръле Фшсте!лор, Ш1 тот Гесвр! , пи Хапапевл .
г. Бела чел пелъквп бе кътре Фаца Егшетвлв!, пжпъ ла хотаръле Акаропвлв! беа стжпга Хапапе!лор, съсокотеще челор чшч! Бопшп але Фшсте!лор ,
а ГахевлкТ , пи а Ахотвлв! , пи а Аскалоштвлв!, пи а Геттевлв! , пп а КароП1Т8Л81 , пп а Евевлв! .
^ . Бела Тетап тот пътжптвл Хапаап лшпреажта Гахе! , пи СИбопепн пж
пъ ла Афек , пжпъ ла хотаръле Атореиор .
^ . ПП тот пътжптвл Гал1атвлв1 Фпистппвлв! , пп тот «Пвапвл бела ръсърЬвл
соарелв! бела галгала свпт швптеле Ертопвлв! , пжпъ ла ттрареа Еюатвлв!.
е . ТоцТ че! че лъквеск лш швптеле ачела бела .Пвап пжпъ ла Масерет МешФошамп , пре тоц! С1бопеш! е8 ли воШ шербе бшпаштеа Фецн Фплор лв! 1срам,
пвша! оъ'л лшпърцещ! кв сорц! лв1 1сра]'л , лш че кш ат порвпчк Ц1е .
Фаше.
з* НП аквт лтшърцеще пгтжптвл ачеста кв сорц! тощетре челор поъпеа48- *•
твр! , пп жвтътъцП пеатвлв! лв! Мапазд , бела 1орбап пжпъ ла тареа чеа таре беспре апвсвл соарелв! , бь'л лор , тареа чеа таре ли ва хотгрж .
й. 1ар челор боъ пеатвр!, пи жвтътъцпбш пеашвл лв! Мапас1 , челор че сжпт
кв ел , лв! Рвв1'т , пи лв! Габ ле-а бат Мони бш коло бе 1орбап кътре ръсър1твл соарелв! а бат лор Монн слвга Оотпвлв!.
л. . Бела Аро1*р, каре есте пре цертврме въп Арпопвлв!, пи четатеа чеа
бштро вале, пп тот шесвл бела Мебавап, пжпъ ла Б1*воп .
I. ПП тоате четъцие лв! (Лоп ^тпъратвл Аторе!лор, кареле а лдтпъръц|т
лш Есевот пжпъ ла хотаръле Фплор лв! Атоп .
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«и . 1Ш Галаат1та , пп хотвръле Гссврвлв! , Ш1* але Млхатьлв! , ПИ тот твптеле Ертопк181, ни тоать ВлсаштМа пжпъ ла Селха .
м . Тоатъ лдтпъръЦ1'еа лв! Ог лш ВпслттМа , ка'}еле ."лшпъръшт лш Астарот , ип лш Е6"рл1П , ачеста а ръшлс Ип вр]'еаш1, пи л'а бътвт пре ел Мо!с1 ,
пи л'а т"ер(1нт .
г| . ПН п'а8 ш'ер<18т фп лв! Гсраи пре Гесвр!, пп* пре Махат!, ип пре Хапапев,
пп а лък«1Т .]\тпъратьл Гесвр!, пи Млхат! , лмтре фп лв! 1сраи п<т,пъ лш гша
а"е астъг! .

дВ1П е:
I8- 2°-

д1 . 1ар пеатвлв! лв! Лев! п» с'а <1ат тошешре, Ботпвл Ввтпегевл лвПсрлм
ед есте шощеш*реа лор , а"впъ к«т а ги; лор Вотпкл . ВИ ачеаста есте лшпърпДреа , каре о а лшпърдот Монл Фплор лв! 1сряи лш Аравотвл лв! Моав сИп
коло а*е 1орс!ап а*еспре 1ер]"хоп .
6*. ВИ л'а (1ат Мойн пеатвлв! Фплор лв! Рввш Нкпъ сетшцпле лор.
61. ПИ а фост хотаръле лор йела Аро1р, каре есте де кътре Флца въп Арпопвдв! , пп четатеа чеа сИп валеа Арпопвлв! , ии тот шесвл пжпъ ла Мейава.
31 . Есевопвл , ип тоате четъцие челе аЧп шес , пи Вевопкл, ий Ватобваалвл , ш! каселе Веелвот .
м . ПИ Ессап , ни КасКшотвл , ни" МеФаатвл .
л.\ . НИ Кар1ат1*швл, ип Севат , пи Сарба , ип СИорвл лт ткптеле Епак .
к . ПИ ВетФогор, пп Асн!от, Фасга , ип Впснпвт .
к* . ВИ тоате четъцие шесвлв! , пп тоатъ лшшъръшеа лв! (лоп ^|\тпъраткл
Ашореиор, кареле а лдтпъръцчт лш Есевоп , пре кареле л'а бътвт Мойл, нмпере.
пп льтпревпъ кв ел , пп пре повъцвкорП лв! МасНаш , пп пре Ев1, пи преРо- 31- *
ков , Ш1 пре Свр, ип пре Йр , пи' пре Рова воерП лк! (лоп, ии' пре тоц! че! че
лгкв1л пътжпткл ачела .
кн . ВИ' пре Валаат връжггорвл Фечорвл л»1 Веор л'л8 вчнз фп лв1 1сраи кв саБ1ва Л1п тъере .
кг. ВИ а фост хотарвл ФПлор лв! Рав'ш 1орс1апвл, ачеаста есте тощешреа
фп юр лв! Рввпп , с!кпъ сетшцпле лор , четъцие лор , ип сателе лор .
кд . ВИ а с1лт Мо!с1 Фплор лв! Гго* тощешре бвпъ се 111111111 и е лор .
«6- ВИ а фост хотарвл лор ]<-шрнл,
тоате четъцие лв! Гадала1 ,
пп
жвтътате (Ип пъшжптвл Фплор лв! Атоп пжпъ ла Аро1'р , каре есте с1е кътре
Фаца Равате! .
кв. ВИ Дела Есевоп пжпъ ла Аравот кътре Мас'Фа , ни Воташ'т , пп'Маап
пжпъ ла хотаръле Вав1рвлв! .
кз • ВИ Епетек, ил Штарат , ни Штапатра, Ш1 Сокхота, ии Сафоп , пи
чеа!-л-алтъ лдтпъръц1'е а лв! Сшп ^тпъратвл Есевопвлв!, Ш1 1орДапвл ла хотърж
пжпъ ла партеа търг! Хеперет Дш кодо бе 1ор<кп спре ръсърЬ .
4. 2«
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ки. Ачеаста есте тощет'реа ФПлор ле! Гай йвпъ сепшцпле лор, четъцие,
ип сателе лор .
кл. . НИ а Дат Мойп тощеп^ре ип ла жвтътате сИп пеатнл лв! МапаС! , ип а8
фост а жвтътъцН пеашвлв! Фплор лв! Мапас1 Двпъ сепнпцнле лор .
л . ЦП ав фост хоторъле лор сюла Маапа]'п , ип тоатъ липпъръща Васапвлвц
ип тоатъ лшпъръша лв! Ог-^тпъратвл Васапвлв!, ип тоате сателе Шр, кареле
сжпт Л1П пътжптвл ВвсаттМе! ша1-2еч! а"е четъц! .
*» . 1Ш жвтътате Галаай, ип Астарот , ип Едраш , четъцие лшпъръц1е1 лв!
Ог лт ВасаттМа с'ав дат Фплор л»! Мах1*р Ф1*влв1 лв! МапаС1 , ип ла жьтътатеа
Фплор лв! Мах1р Ф1ВЛВ1 л«! Мапас] (Ьпъ сепппцнле лор .
лк . Ачестеа сжпт , каре ле-а йат Мойл лш Аравот Моав тощегпре сИп коло
бе 1орсЬп кътре 1ер1'хоп <1еспре ръсър1т .
Лете:
ад. Ш1 пеатвлв! л«1 Ле»! пв '1а Дат Монп тощешре , Оотпвл Бвгапежевл
40-20- лв! 1сраи , ел есте тощетреа лор, лш че кш а гръ1*т лор .
К А П

Д1.

Лалев 1а Хеврошм спре тощегпре лкГш! <1еле Ившлггс* , пептрв къ челе-л-алте 1Скоа<1е Х1шп<1 път&пт&| «ъгъ&ипцн, сл вршеагъ пре Юопшвл .

1 лчецна сжпт сНп фп ЛВ1 1сраи , кари ав тощеп1т лш пътжптвл лв!
Хапаап , кърора ле-а лшшършт тощешре Елеагар преотвл , ип Исвс Ф1'вл лъГ Дтав1 , ип" воерн Фатинлор пеатвриор ФПлор лвПсраи.
N«№6-.
34- 13-

ИиДЛ
"• Кв сорц! а лшпърщт тощетреа , квт а порвпчгт Бошпвл лш
тжиа лв! Пс8С, челор поъ пеатвр!, ип ла жвтътате Депеат.
г. Пептрв къ ла г!оъ пеатвр! ип ла жвтътате сИп пеатвл лв! Мапас1 а фост с1ат
Мо1с1 тошеш'ре сИп коло Де 1орДап . 1ар Левщмор пв ле-а8 <1ат тощешре лштре с1,т.гшн! .
д . Къ фп лв! 1ос1Ф ера (1оь пеатвр! Малаец ни" Ефраш , нп Левщиор пв
с'ав (Ьт парте лт пътжпт , Фъръ пвта! четъц! бе лъктт , ип локврие челе йе
пр]"п прежврвл четхциор , пептрв вкеле лор .
б- .]\п че кш а порвпч!т Вопшвл лв! Мокп , ата авФъквт фп лв! 1сраи, ип ав
ЛШП'ЬРЦ1*Т ПЬШЖПТВЛ .

Иешере
5. НИ ав вешт Ф11 лкТ Г?;йа ла Него лм Галгала, Ш1 агю кътре ел ХалевФ1вл
14. 24. лв! ГеФош 1ипегевл : тв щи кввжптвл , каре л'а гръ1*т Ботпвл кътре Мо1с1 отвл лв! Пвтпеяев пептрв тше , ни пептрв тте лт КасИс Варп! .
^. Къ ерат Де патрк-геч! йеап!, к*п(1 т'а тр]*!ш'с Мо!с1 ровел лв! Овншеге»
(Ь'п КаН|'с Варп! съ ккоДоск пътжптвл ачеста , ип Чат ръспвпе лв! кввхпт Двпъ
ГЛ1.(Ь'.1 лв! .

н . 1ар Фрлцп пне! че! че с'ав св1*т лшшревпъ кв тше ав твтат пита попвлвлв! . 1'ир ев ат айаос а врта Ботпвлв! Бвтпегевлв! тхей .
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л. . Ш1 с'а жкрат Мок* лш гша аче'а 2*кжпД : пътжптвл, пре каре те-а! св"т
18 , ва ф' тощешреа та , пи а Фнлор тъ! лшвеч!, пентрк къ а! аДаос а »рша Ботнь-дк! Овтпегевлв! пострв .
I. 1Ш аквш 'атъ ш'а Ц1*пвт в '8 1)отпвл, преккт а гю, патрв-геч! пн чшч!
Де ап1 ежат ак«т Де кжпД а гръ'т Ботпвл кввжптвл ачеста кътре Монл , кжпД
кшвла 1сраи прхп пвст'е , пл акаш 1атъ Де опт-геч! пи чшч! Де ап! сжпт е8
астъг! .
а'| . 1Ш сжпт лишъ таре , ка пи кжпД т'а трите Мою" , аша почш ип аквш
пи а штра , ип а енп' да ръгвоШ .
№ . ИП аквш чеШ Дела тше швптеле ачеста, Двпъ кеш а гю 1)огап«д лш г'оа
аче1а , къ тв а! а«21т кввжптвл ачеста лш 2*оа аче'а, пи аквш ежат аколо Епакш1 , четъцТ шар! , ип тарТ , Деч! Де ва Ф1 Ботпвл кв пипе , вой шерДе
пре е! , преквт а гю пие Ботпвл .
п . 1Ш л'а вше-кввжптат пре ед Псвс, ш! а Дат Хевропвл тощешре лв! Халев Фечорвлв! л«1 1еФОп! Ктегевл .
^1 . 1Ш Де ат8пч1 пжпъ лш г'оа Де астъг! Хевропвд а фост тощешре дз
Хадев Ф1*вд лв1 1еФоп1 Кшегевд , пептрв къ ед а асквлтат порвпка Оопшвлв!
Овошехевлв! лв! 1срам .
(л . 1ар пвтеле Хевропвлв! та! литатте ера: четатеа лп! Арвок (_ I ) М1тропод!еа чедор Ла Еиакшп, пи пътжатвл а лшчетат Де ръгво'8.
КАН

ара .
46 н

01.

Четъцме , пл сателе лор : Готовия 1а пре Асхап «ата лк1 Халев , пептрв къ а еътит 1)ап1]>вл, цц' л> ое
а(1аогъ пъшдщьд чел ьв 12воаре .

ар тошст'реа пеатвлв! дв! 1вДа Двпъ сепппцпле дор ав фост , Де
ла хотаръде 1Двтен , ип Дела пвспеа Сшвдв! кътре аплагъ г\ пжпъ да КаДгс кътре ръсър'т.
в . III 1 ав фост хотаръле дор Дела ашеагъ г\ пжпъ да партеа шъри че! сърате Дела шеккл , че вте спре апп'агъ ъ'\ .
г . 1Ш шерце ^|\тпреажта св^ре! Акравиилор , пи есе аФаръ да Сепа , ип
све Дела аплагъ 21 спре КаД*с Варп! , ни есе да Есроп , ни' съ све лп АДДара ,
пи терпе спре апвевд КаДнз.
^ . ИП терце спре Селтопа , ип есе пжпъ да вадеа ЕгшетвлвК , пл съ вор
сФжрии хотаръде дв! да таре : ачестеа сжпт хотаръде дор Де кътре апиагъ 21* .
$ . 1ар хотаръде Де кътре ръсъргг тоатъ шареа чеа съратъ пжпъ да партеа
1орДапвлвТ . Гар хотаръде дор Де кътре ппагъ -поапте , Деда пюквл търи, пи*
Дела партеа 1орДапвлвТ.
15. (1; Арвок: ^и впеле 61111! съ амъ: Арво Арве , ип Аргов.
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е. Съ све хотаръле спре Ветпгла, ип терг спре ппагъ-поапте апроапе Ле
Ветарава, ни съ сее хотаръле престо п "етрие лв! Веоп Фечорвлв! лв! Рквнп .
3 . Ш 1 съ лштшЛ хотаръле Леда 1)ав"рах алп валеа ле! Ахор , ип съ погоаръ
спре ппагъ-поапте кътре Галгала, каре есте лшшреажта апрошерп АЛатшвлв! ,
Леспре ръсър1твл вън , ни' есе хотарвл спре г.па фжптжпи соарелв!, ип съ сФжршеск
ла Фжптжпа лй! Ропл .
м . 1Ш съ сяе Хотаръле ла валеа Епот спре ръсър'т»л лкТ 1еввс Ле кътре апнпгъ 21 , ачеста есте 1ервсал'твл, ип съ ске Хотаръле пре вжрфвл швптелв!
челк! Лш Фаца въп Епотвлв! кътре таре , каре есте Лш партеа спре пътжпткл
лв! Рафаш кътре ппагъ-поапте .
л. . 1Ш трече хотарвл сИп вжрфвл швптелвТ кътре "гворвл апе! ДОаФО , пп трече прш сателе швптелв! Ефропвлв!, пи съ ва авате Хотарвл ла Ваал, ачеаста есте четатеа 1ар'т .
I Ш" (1ела Ваал ва трече Хотарвл ла таре, ип латкптеле (лр , пи* ва трече
спре ръсър'т четатеа 1ар"т бе кътре ппагъ-поапте, ачеаста есте Хасалоп , ип съ
ва погорж ла четатеа соарелв! , ип ва трече спре апнагъ ъ\ .
&' . Ш1 ва трече хотарвл спре ръсър'твд Акаропвдв! Ле кътре ппагъ-поапте ,
пи вор трече хотаръле ла Сокхароп, ип* вор трече швптеле пътжптвлв! Ваалап спре
апнагъ г* , ип ва трече ла Левпа , ип ва ф" епп'реа хотарълор ла таре .
т . ВИ хотаръле лор Ле кътре таре ле ва хотърж тареа чеа таре, ачестеа
сжпт хотаръле Фнлор лв! 1вс1а липпрежвр Лвпъ сепнпцнле лор .
п . ПП лв! Халев Фечорвлв! лк! 1еФ0ш 'I а (1ат парте л\п пнжлоквл фПлор лв!
1вЛа Лвпъ квт а порвпч1т Бвтпегев, ип '1а Лат 1)'скс лв! четатеа Арвок М*тропол'еа лв! Епак, ачеаста есте Хевропвл .
А1. ЛИ а шерЛкт с1о аколо Халев Фечорвл лв1 1еФоп1 пре че! тре! Фечор! а1
лн1 Епак : пре Свс1 , ип пре Толтап , ип" пре Ахатап .
3*. 1Ш Ле аколо с*а св!т Халев ла че! че лъкв'а лдп Бав^р, 1ар пвшеле Бав1рвлв! та! лшпаште ера четатеа къртврариор .
51 . Ш1 а 2ю Халев : ч'пе ва вате , ип ва лва четатеа къртврариор, ип о ва
стъпжги , В018 Ла лв! Фетсе пре Асхап Фата теа .
а| . ПП о а лват Готоппл Фечорвл лв!Кшег Фрателе чел та! тжпър ал лв! Ха
лев , пп "1а (1ат лв! Фетее пре Асхап Фата са.
Н1 . 11И а фост кжпЛ а пврчес еа , пп с'а сфътв'т кв Лжпсвл , гисжпЛ : чере-во'8
Лела татъл ппев царШъ , ип а стрият Ле пре асш, ип а 2И5 кътре еа Халев : че'ц!
есте ц'е ?
А*. 1а *!а ръспвпс лв! , Лъ'т! пне вте-кввжптаре, къ пътжпт сек 'т!а!Лат
ппе , Лъ ппе ип "гвоаръле апелор , ип '1а Лат е! 12воаръле челе Ле свс, пп 12воаръле челе Ле жос .
к. Ачеаста есте тощетреа пеатвлв! Фнлор лв! ЬЛа Льпъ селппцПле лор .
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кд . ИЛ а фост четъцГло лор , четъцме пеатвлк! Филор лв! 1ве!а №п тарцише
Е<ютвлгн спре Нвснеа , Веселил , ни Ейер , пи 1агвр .
кв . ПИ Кша , пи' Вшюпа , пи Лйайа .
кг . ИП КеЛес , пи Асор , ни 1еопа .
кд . ИП 21Ф , ни Телет , ни Вадос! .
к^ • А1сор чел поХ , пн четъцие Есроп , ачеаста есте Асор .
кз . ИЛ Аташ , ни Сата , ни Молайа , ни Асарсвар .
кз • ИЛ Асергайа , ип Асетоп , пи Вивелей .
кй . НИ В1*рсавее , пи Ве21*от1*еа , пи сателе лор , пи сълашеле лор .
кл. . Вала , пи Евеш , ип Асет .
а . 1Ш Елйолай , ни' Сей , пи Ерта .
ад . 1Ш Секелак , ни МесНетепа , Сасапа .
ак . ПЛ Лаваот , пи Селш , ни Ею , пи Ретоп тоате четъцие йоъ-жеч! пн
поъ ни сателе лор .
дг . 1ар лдп кллшне , Асс1аол, пи Сарпа, пн Аспа .
ад. ПП 2апо , П11 Гошт, ни ТаФва , ин 1панп .
ле- ИЛ 1ер1швт, пи Осюлат , ни Саохо , ни Агша .
ле . ИЛ Севарш , ни А гесЬит , ин ГааЧра , ни сълашеле лор патрв-спре-гече
четъц! , пи сателе лор .
аз • Сепа , пи Ааасап , ни МаНалгаа" .
ли . ИЛ Валап , ни' МасФа , ни 1ех«]ам .
лл. . 1Ш Лак1*с , пи" Васекат , ни' Аглоп .
м. ППЛавво, ипЛатас, ип Кааалхс .
мд . ИП ГасИроа", ип Впгагоп, пн Хотап, ип МакМа , шаТ-спре-хече че
тъц! , ип сателе лор .
ллп . ИЛ Левпа , ип" Айвр , ип Асап .
мг . ИЛ Ефта , ин Асаппа , пп Хес!в .
мд. ИЛ Кеиат, ип Акгш , ин Марша, поъ четъц! , пи" сателе лор.
ме . Акароп , пи сателе е! , пи' сълашеле е! .
ме . Вела Акароп , ип лдп тареа 1етпас1, ин тоате кхте сжпт апроапе Де ЕсЛот,
ип сателе лор .
мз • Ес(1от , ни сателе е! , ин сълашеле е! , Гага , ип сателе е! , ип сълашеле
е1, пжпъ ла пЪръвл Егшетвлв! , ип' тареа чеа таре есте хотарвл е! .
ми . ПП ла твпте Сапнр , ип Гетер , ип Соха .
м«. ИЛ Репа, пн четатеа къртврармор , ачеаста есте ВавГр.
н . ИЛ Апав , нн Естето , ин Ашт .
мд. ИЛ Госот, ин Хи8, ни Гио, вп-спре-жече четъц!, пн сателе лор.
нн . Ерет , ип Рвта , ни Есап .
мг . ИЛ 1апвш , нн Вхтфвс , пн АФака .
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мд . 1Ш Лтата, на четатеа Арве, ачеаста есте Хевроп , пи С^ор , поъ че
тъц! , пи сълашеле лор .
не- Маоп, пи Хертел, ии 21В , пи Етап.
не . ПИ Есреи , ни ЕгЛаат , ни 2апва .
мз- И11 Екеп , нп Гавва , пп Патпа , гече четъц!, пи сателе лор.
ми . А лве , ни Ветсвр , нп ГеЛор :
на. ПИ Маарот , нп Ветапат , ии Елтекееп , шасе четъц! , ни сателе лор .
§ . Теко , пи ЕвФрата , ачеаста есте 1Птлеет , нп Фагор, пп Етап , ни Квлоп , нп' Татат , нп Товгс , ни Кареш , пп Галещ , пн Теир , нп Мапохо , япспре-яече четъц! , пи сателе лор .
3* . Кар1атвоад , ачеаста есте четатеа Аретва, Лоъ четъц! , пи съланп'ле лор .
§я . лш пвспвл ВМарава , МаЛНт, 2аха .
|г . ПИ КевЛап , четъцие Сърп , пп ЕпгаЛ! , четъц! шасе , пи сателе лор .
Зд . 1ар 1еввсевл лъкгиа лш 1ервсал1т, нп" фп л«1 1вЛа п'ав пьткт съ! гпаргъ пре е! , нп а лъкв1Т Геввсевл лш 1ервс!шт кк фп ле! ГвЛа пжнъ дш 210а
ачеаста .
К А П

&1 .

Мощешреа лвГ Ефра1т четъцие, пп сателе юр, им а рътас .рптрв ачестеа Хапяпем свпвс ,

ар хотаръле Фплор ле! 1ос1ф Леда 1орс1ап липпреажта ГерЬсопвлв!
(1е кътре ръсър1т пвста , каре съ све Лела 1ер1*хоп спре швптеле
Вети .
к . ПП ва еип Лш Вети лш Лвга , нп трече престе хотаръде Ахатарптвлв! .
г . ПИ съ погоаръ спре шаре ла хотаръде Ефлет1* , пжпъ да хотаръде Ве.
торопвлв! Ле жос , ин п.у.пъ да Гаагер, пи ва ф» е ни' ре а лор да шаре.
А . НП ав тощешт фп дв! 1ос1Ф Ефрапп , нп Мапас1 .
^. ПП ав фост хотаръде Фплор дв! Ефрш'т Лвпъ сеттцНле лор, ии ав фост
хотаръле шощеп1*рН лор, Леда ръсьр1Т Атарот , АЛар , пжпъ да Веторопкл
чел Ле свс , пп Гахара .
е . ЦП трек хотаръле спре шаре лш МахЛот Леда ппаяъ-поапте , пи трек
спре ръсър!т лш Тшатасио , ии ва трече Леда ръсър]'т дш 1апоха .
3- ПП се ва погорж Леда 1апоха лш Атарот, ии N арата , пи сателе лор,
пп трече спре 1ер1хоп , ии есе да 1орЛап .
н . НП Леда ТаФ» , шерг хотаръде спре шаре да пъръвд Капа , пи есе ла ша
ре . Ачеаста есте тощешреа пеатив! д»! Ефраш Лвпъ сетпщиде лор .
а . ПП четъцие челе осевпе ФПдор дв! Ефра1ш лштре тощешреа Фплор дв!
Мапам , тоате четъцие , ни сатеде дор .
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I . Ш1 п'а гперййт Ефргит пре Хапапевл , кареле лък«)а ддп Гпгер . ш( а лъК81Т Хапапевл л^птре Бфряш пжпъ лш гшя ачепста , нп' а фост свпвс , пжпъ
кжш) с'а С81Т Фпрпоп липпьраткл Еппетвлв! , пИ а лват четатеа , пи' о а арскк
фок, пи пре Хапапе!, ни пре Фереге!, пи' пре че! че лъкгиа Л1П Гагер Чатъеат, ии о а йат пре 1а Фараоп аестре ФетП сале .
К А П

31 .

Ст> (1пк еорц! жктътъци пеатвлк! двГ Мапас! , пи' Фвтелор ляГ Садпаж] , ни съ фттмвеще соарта фНДОр .181 10С1Ф .

; ав фост хотаръле пеатвлв! Филор лв! Мапас1* : къ ачеста есте чел
}\птж1 пъсквт ал л«1 1ос1Ф: лв1 Мах1*р челв! Л1птж!пъсквт ал ль! Мапас1 татълв! лв! Гал а ас) кареле а фост върват ръхвонпк , шгааввт шогцешре лш ГалаагНпоа , ии лдп ВасаштМа .
в. 11Н не фост челор-л-алц! а! лв! Мапас1 Двпь сетшцПле лор Филорлв! Ав1'е-

х8те:

яер, пи Филорлв! Елек, ни ФПлорлв! лехрНл , ии фПлор лв! Пхет, ии ФЙ-

26- 30-

лор лв! Ефер ,

ии Фшор лв! Сепис1и1, ачещЬ сжпт фП л; I Мапаа ф)влв! лв!

1ос1Ф вървац! йвпь сегшпцПле лор .
г . 1ар Салпааа* Фечорвл лв1 Ефер ал Фечорзлв! лв! ГалааЛ
Мах1*р ал Фечорвлв! лв! МапясГ ,

п'авеа Фечор!,

ал Фечорвлв! лв!

Ч1* пвта! Фете пи' ачестеа сжпт 3*- 3*-

пвтеле Фетелор лв! Салпаж) : Маала , ни N88 , ии Егла , пи Мелха , ни Терса .
д . 1Ш ав вешт лишаштеа лв! Елеагар преотвлв! , ии лмпаттеа лв! 1Гс«с Ф|'в^1
лв! Кав1 , ни .|\пло1-птеа воермор , гшжш) : Бвтпегев а порвпч|'т пр)п тжпа лв!
Моми , съ т се сюа поъ тощетре .рптре ФрацИ пощри 1Ш Л1 ста8 аат лор тощелпре йкпъ порвпка Ботпвлв! лдптре ФрацИ татълв! лор.
р. ЦЛ а къгвт Фвш'а лор Дела А паса, ии кжтпкл ЛавексНп пьтжптвл ГалааДвлв! , Ш1 ал Ввсапвлв!, каре есте еПпколо Де 1орс)ап .
е . Къ Фетеле Фечориор лв! Мапас1 ак пющешт то пие лштре ФрацН съ! , 1ар
пътжптвл ГалааДвлв! с'а фъквт топие челор-л-алц! фН а! лв! Мапвс! .
д. ВИ яв" фост хотаръле фИлор лв! Мапас! аела Ас1*р Матот Шлапат ,

каре

есте лшпаштеа Феци Филор лв! С)'хеш , ии шерг спре хотаръле лв! 1атш , Ш1
1ас1в , ла Фжптжпа лв! Фатат .
н. Къ лв! Мапас! с'а фост веп1т пъшжптвл Твпфв ,

каре есте ла хотаръле

лв! Мапас! а Филор лв! Ефраш .
л. . 11Н с'а8 погоржт хотаръле лавалеа Кпрапе! кътре апи'а2ъ 21* спре валеа
лк! А)'р , Терев1'птвл лв! Ефраш л>птре четъцме лв! Мапас) , Ю1 хотаръле лв!
Мапгс! спре пиягъ-пояпте ла пгръ» ,
I .

Ш1 тарцшея лв! тареа .

Ата, ка тсщешреп лв! Ефраш съ Ф1*е (1е кътре а пиеагъ 21, ии' йе къ5.

К«ше.
27- *•
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тре пиогъ-поапте лв! Мапас!, ип апшпооъ съ ле хотъргскъ шареа, ш! Ле въ
тре ппмъ-поапте съ се дшпревпе к» Амр , ви <!е кътре ръсър!т кя 1сахар .
л1. 1Ш ва Ф1 Мапас! лптре 1сахар, пи лптре Ас1р В1тсап , пН сателе е! ,
Ш1 1авлваш, ип сателе е! , пн че! че лъквеск дп Бор , ип сателе е! , пи че! че
лъксеск, дп Топак , пи сателе е! , ш! чеГ че лъквеск дп МагейЧ), ип сателе
е! , пи а тре!а ппрте аш 1\тОФет , ип сателе е! .
в} 1Ш п'а П8Т8Т фп лв! Мапае! съ стрхче четъшле ачестеа , ш! а дпчепвт
Хапопевл а лъкв! дп пъшжптвл ачеста .
п 1Ш а фост <кпъ че с'а8 лптърю фи л«1 1сраи, а* свпвс преХапапе!, 1ар
пя '1я8 оторжт пре е!.
А8 . 1Ш с\& плжпс фн лв! 1ос1Ф кътре Псвс, мкжп<1: пептрв че пе-а! аат поъ
о топне , ип о яарте , йе вреше че е* елит попзл швлт , ип Бвишеге* пга
вше-кг-.вжптат .
е) 1Ш ле-а Ж1'с лор Искс : о*е ещ! тя попял шклт , сеете ла пъбвр! , пи ц! квргцеше щ"е пкололок, нн дп кътжптвл Фере*евлв1, ии дптр'ал л»1 РаФа1п, ае,ц1
есте цде стр1шт твптеле лв! Ефра1ш.
51 ЦН .•* ъ\с фн лв! 1ос1Ф : пвпе плаче поъ шкптеле лв! Ефря!го, къ кълърппе алеасъ, ш! ф!ер аре Хапапевл, кареле лъквеще дп пъшжптвл Ветсап, ш!
дп сателе е! , ш1 дп вплея Есраел .
о{ . 1Ш а г\й Псвс ФПлор лв! 1ос!ф , л»1 Ефраш , ип л«1 МашнЯ , с.мщ1 : ае
ещ! тв попхл швлт , пн а! шаре тър!е , пв ве! авеа о шоипе .
„, . Къ пъНяреа ва Ф1 ата , къ пъдвре есте , ип' б веГ квръщ' , пн" вор Ф1 алв
тале еиирие е! , къ ве! шерае пре Хапапев- , шькар ое аре ел кълър1ше алеасъ ,
ш1 таре есте , къ тв'л ве! в1рв1 пре ел .
К А П

N1.

Сг трш!г с* скр|е пгтлптв! чеюр-1-в1те ммпвр!,

ш! с* «ягетмн» «.ощвтре. «I Ветопно.

1 с'а8 стржпс тоатъ адвпвреа ФПлор лв! 1срм'л дп (Мло , ип' а8 дпт!пс
аколо кортвл шъртвра?!, Ш1 а фост пъшлптвл свпвс лор .
и. 1Ш а8 фосг гаа! ръшас Ли фН лв! край шапте пеашвр! , каре
] п'а8 фост лват тощеп^ре.
г Ше а г\с Нсвс Фплор лв! 1сра1л : пжпъ кжпа въ вец! леп1В1 , пп пв ттряц1
съ тощешц! пъшжптвл , каре л'я <1ат воъ Бошпвл Бвишегевл пършцмор вощр! .
Алецец! с1ш Ф1е-каре пеаш Лптре во! тре! Бървпц!, ка съ'1 тршц! пре е! ,
Ш1 сквлжп<1в-се , съ вшвле пъгажптвл, ип съ'д скр1е пре ел лппа!птеа шеа , ка
СЪ'Л ПОЧ1Й Л>П)ПЪрЦ1 .

6. Ш1 аввеп1т ла влпевл , Ш1ле-а8 дтПършт лор шапте пърщ , Гвйа съ фю
лор хотар Ае кътре ат1а2ъ и , Ш1 ф11 л»1 1ос1Ф съ ле Ф1е лор хотар с!е кътре
пшгъ пойпте.
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а . Реч! В01 лшпърцщ! пътжптвл лш шапте пърц!, ни вешцТ а!чГ ла т!пе, ка съ въ
скоцй воъ сорц! лдппаштеа Вошпвлв! Ввгппехевлк! пострк .
3 * Къ фп .ш Лев' п'ад парте лштре во! , къ прсоц'а БотпвдвТ есте партеа лор , ии ГаД, ии Р»в1'ш , пи жвтътате Дш пеатвл лк! Мапас" авлкат тощет'реа са Дшкодо с!е 1ор(1ап спре ръсър'т, каре ле-а ват лор Мо1с' ровел БошнклгЛ .
щ. 1Ш сквлжпДв-се Бървац'1 аче'а с'ак с!нс, ни а порвпч'т Исвс вървацмор
челор че се Двчеа съ втвле пътжитвл , г"клпД : терцрц! , пи* «твлац! пьтжптвл , ии веп'ц1 да пипе , ка а1ч1 лд« Смо лишаштеа Потпвлк! съ въ скоц воъ сорцТ.
А. Ш" СаК Две вървгцП ачещ|'а, пи пв ктвлат пъшжпткд , пи л'а въгвт, и»
скрипД .^птр'о карте четъцие лв! л'о8 лшпърц'т лш шапте пърцц ии* ок ветт ла
1'свс ла тавъръ лигСио.
I . 1Ш а арвакат Пскс сорц! лш СГло лшпаштеа Ботпклв! , ии' а .ртпьрц"т
аколо Пскс пътжптвл Фидор лл! 1срг1д Дкпъ тъсврме лор .
<н . 1Ш а енпт соарта пеашвлв* фНдор дв)Вешанип .рптл! Двнъ сепипцЛлелор,
ии а» еиит хотаръле шошидор лор лштре *Н лв! 1кДа , ии дптре *и лвТ 1ос1* .
К1 . Ш|" а» фост хотаръле лор Ав кътре лиахъ-пойпте Дела 1орДап , пи съ
ехе Ат Досвл 1ер'хопвл«1 спре пиагъ-поапте , ии све прш т тте кътре тлре ,
ии есе ла пкспа Ветоп .
п . 11ПДе аколо трек хотаръле ла Лвяа Дт Досвл Лкге\ спре ръсърГт, аче- Фпчере
ста есте Вети, пи погопръ хотаръле йела Атарот ЕДар ла твптеле чел Ае къ- 28. 19.
тре апиагъ ъ\ ад Веторолвлв! чедв! Ае жос.
д1 . Ш" трек хотаръле , ии лшквпивръ Деспре партеа че кпвтъ ла тпреа Аела
япиахъ г> Дела твптеле чед ДекьтреФаца Веторопвлв! Аела апиагъ /и, ии' есе да
Кар1ат Ваад , ачеста есте Кар'ат'рт четатеа фПлор ,»к1 1вДа : ачеаста есте пар
теа Ае кътре та ре .
6'. 1ар партеа чеа Деспре ятгагъ г\ Ае кътре партеа Кар1*ат Ваад, ии' ва тре
че хотарвл Гагш спре апвс ла Фашт&па апе! , Кзфто .
51 . Ш" погоаръ хотаръле пре партеа ткптелкК ачеста есте Деспре партеа кржпгвлв! ф'вл»1 лв! Епот, каре есте Ат партеа Ешек РаФаю Ае кътре пиахъ-поапте,
Ш1 съ погоаръ да Геена Дшпапом 1еввсем Деспре апиагъ гл ии съ погоаръ да фклтжпа Ропл .
у . Ш' трекжпД кътре пиагъ поапте ажгшце да 'гворвл Гатес, пи трече да
Гал 'лот , каре есте лшшреажша св'шв.ш ЕДошш , Ш1 погоаръ да шатра Ваап
а Ф11Л0р ЛВ1 Р8В1Ш .

й| . Ш1 трече пре Дшпапо1а Ветараве! Де кътре пиагъ-поапте , ии съ по
гоаръ да хотаръле Араве! .
А1 . Шх съ погоаръ спре хотаръле гНппапо'а Вгталга Де кътре пиагъ -поапте ,
' •
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ии трек хотаръле ла 1ие:;8л търП съриор йеепре пиажъ-поапте спре партеа 1ороапвлв! с!ела апиагъ ъ\ : ачестеа сжпт хотаръле а*е кътре апиагъ II.
к . иНдв кътре партеа ръсърпвлв! ва хотърж 1орс1апнл . Ачеаста есте то—
щешреа ФШор лв! Вепцшт, хотаръле е! лшпрежвр (Ьпъ сепнпциле лор .
к& . 1Ш а« фост четъцие Филор лв! Вешавнп йвпъ сетшциле лор, 1ер1'хопвл,
пп Ветегеопвл , цн Атекасювл .
кв . ВИ Ветавара, пи Сатар1т, пп Вети.
кг. ВИ Ав1т, ил Афпра, ил Афрата .
к^. 1Ш КаФарашоп , вп Афш* , ип Гаваа , Лоъ-спре- /ече четъц! , ип сателе
лор .
«<;. Гаваопкл. пи Рата, нп Верота .
ка . 1Ш МасФа , ни КеФ1*ра .
кз • НИ Рекеап , ии 1ерФ1'л , ил Берала .
кй , ИН СелаелаФ , ии Ев«с, ачеста есте 1ервсал11П8Л , пп Гаваотвл , пп четатеа лв! 1а]л"гп , треГ-спре-яече четъц! ип сателе лор. Ачеаста есте тощемреа Филор л»1 Вешатш (Ьпъ сетпщиле лор .
К А П

6-1.

Иощешреа 181 (лтеоп , вля! 2аввлоп , а лв! Ас!р , а лв! Кохар . а лв! Неталш , а ла! 1)ап , пп а ла!

Иав1.

I а еипт соарта асюа л»1 Сппеоп, пеатвлв! ФПлор лв! Сйпеоп, йь1ъ сепнпциле лор , пи ав" фост тощешреа лор лдп плжлокал тощеп"ре1 Фшор л«1 1й(1а.
в . 1Ш а фост шощеп1реа лор : Влрсавгеа, пи Саве , ип Молас1а .
г . ИН .Асерсвал , ип Вола, ип 1асоп .
^ . В_Н Елтвла , ип Ват»л , пп Ерта .
6 . иН С|'келаг»л , ш1 В1татархавот, ил Асерс8С1*т .
е. ВИ В^тлеваот , ии царшле лор, тре1-спре-гече четъцТ , пи сателе лор.
3 . Ат , пп Реютоп , ии ЕсЬр , ип Асап , патрв четъц! , пи сателе лор .
н . НИ тоате сателе челе Ае прм прежкрнл четъцмор ачестора пжпъ ла Валай
Влрлашот тергжпа" спре апнеагъ я1: ачеаста есте тощешреа пеатвлв! Ф1!лор лв1
Сппеоп йвпъ сепнпциле лор .
л. . БШ тоинеа лв! Ша тощеп!реа Фплор лв! С1теоп , пептрв къ партеа ФЙлор лв! Ша ав фост та! таре <1екжт а лор , пептрв аче1а а8 лват фн лв! (Лтеоп тощетре лштре гооииеа лор .
I . ии а ецнт соарта а тре1а лв! 2аволоп Аъпъ сетшцпле лор, ипсжит хо
таръле тощешрп лор пжпъ ла СарМ .
и. ВИ с'а8С81*т хотаръле ла таре, ип ла Марала, вп сълштревпъ ла Ввтарава лш валеа чеа ае кътре Фаца 1екпат .

N А В I.

37

в! . ПИ съ лштоарче Дела Сарк1 с"ш преажшъ йела ръсър1твл Сашес да хотаръле ХаселатДавор , ш! трече ла Баврат , ни съ сее ла 1аф"а .
г! . 1Ш Де аколо трек спре ръсър'т ла ГеДаеФер , пл ла Сш , пи трек ла Решопа, пи ла Ататарапва .
д|. ПИ лшквппвръ хотаръле вътре ппеажъ-поапте ла Апото , пи есе ла
Гета и .
@1 . 1Ш Коттат , ип Хаалол , цп Сетроп , пи 1е<1ала , нп Вгглеет , четъц!
Доъ-спре-гече , нп сателе лор .
ок Ачеаста есте тощешреа пеатвлв! Фплор лв! Яаввдоп Двпъ сетшцШе лор,
четъцие ип сателе лор .
31. ПЛ лв! 1сахар а еипт соарта апатра Фплор лвПсахар, Двпъ сепшщхеа лор.
н1. ПИ а фост хотаръле лор 1сраел, пл Ахасалот , ппСвшт.
л.1 . ПП Афарет , ш' (Лоп , пп Аперет .
к. ПН Ровот, ни Кея"оп, ип Аев!с .
кд . ПН ГатаоД , ип Епгашт , ип АпаДа , нп" В*тФаж'с .
кп . ПИ съ Л1тпрейпъ хот-ръле ла Тавор , ип ла Саснпа , пп ВЬсаппс, Ш1
сФжриптнл хотарълор лор есте 1орДапвл , четъц! пш-спре-жече, пи сателе лор.
кг . Ачеаста есте тощешреа пеатвлв! Фплор лк! 1сахар Двпъ сепппцнле лор че
тъцие , пп сателе лор .
кд • ПП а еппт соарта ачшчеа пеатвлвГ Фплор лв! Амр Дкпъ сепппцнле лор .
ке • ИМ ав фост хотаръле лор : Елкат нп Ал1 , ин Бес1еп , ни АхасаФ .
кв . ПИ Елтелех , цп АтааД , ни Масал , пп Де кътре шаре съ лшпревпъ кв
Карпилвл , нп кв СИопвл , пп кв Лавапатвл .
кз • ПП съ лштоарче бела ръсъс*твл соарелв! кътре Вштагоп, ип съ лшпревпъ
кв 2аввлоп, на кв Ге , шг Етаи Деспре пнагъ- поапте, квВ'таетек, ип Хай,
ин терпе ла Хавол Деастжпга.
кн . ПИ Ахрап , ш! Роов , ип Атоп , ип" Капа! пжпъ ла Ск1опвл чел шаре .
кл. . НП съ лдпторк хотаръле ла Рата : ип пжпъ лт четатеа тър'е! 'Лриор ,
ип съ лдпторк хотаръле ла Оса, ип ес ла шаре, ип* ва Ф1 сФжриптвд Ахаг'в .
д. ПП Ата , ип Афек, ип Раов четъц! Доъ-геч! ип Доъ, ип сателе лор.
ад . Ачеаста есте тощешреа пеатвлв! Фплор лк! Ас'р Дйпъ сепнпцнлв лор ,
четъцие, ип сателе лор.
лп . ПП лв1 Хеталпп а еппт соарта ашасеа , Ф*!лор лв! Хетал ш Двпъ сеппп
цнле лор .
аг . ПП а8 фост хотаръле лор МеелеФ, пп* Олат, пп* Сеепаппп, пп" АДет! , Ш1
Апекев , пл 1аФпем пжпъ ла Лак , пи а фост енпреа лор 1орДапвл .
ад . ПП съ лшторк хотаръле Деспре шаре лдп Авпот Тавор, пп трек Ле аколо
ла 1кок, ип съ лдтпревпъ кв Заввлоп Ле кътре ръсърГт, ип* кв Ас'р съ лшпревпъ
Ле кътре шаре , ин кв Ма да 1ор4аа Ле кътре ръсърнм соарелв! .

88
I I С 8 С
ле- 1Ш четъцие челе хШте але Приор, Првл, пн Атат, ип Ракат, ип
Кеперет .
ле . Ш] ЛсЬнш, Ш1* Рата , ни Асор.
АЗ • П П КаЛесвл , нп Ас1раТ , ни' 1гвоаръле АсорвлсТ .
ай. ШПерап, нпМапЬлпл, шЮрап, В1тапас1, пп Вхтсаопс, поъ-спре-хвчв
четъц! , пи сателе лор .
ал . Ачеаста есте тощетреа пеатвлв! Фплор лв! Кеталип авпъ сетшцгеа лор
четъцие , ми" сателе лор .
м . Ш1 л»1 Бай а еппт соарта ашаптеа .
ма. Ш1 я» фост хотаръле тощетре! лор Сараа, пи Ессгаол, четатеа Сапис.
мп . II П Салаави , ип Елап , пи' Е(1ла .
мг . 1Ш Елоп , Ш1 Татпа , шГ Акароп .
мд • НИ Елтекв , Ш1 Гаватоп , иИ Валат .
м$ . 1Ш Ш , ип Вашварак , ип Гетрешоп .
м& . ПИ Дела шареа 1еракоп , ни 1ер|'коп хотар апроапе Ле Топпа .
мз • ИП а шерс фи" л«1 Бап , Ш1* а бътвт пре Лесеп , ш! л'ав лват , ип л'ав
тъ1"ат , К8 аск8Ц1Т«л с.1Б1е1, пи' л'ан тощешт, ип' а лъкк!т фнтр^жпскл , ип акеюат пвтеле лвГ Лесеп Бап , <1шъ пвтеле л»1 Бап татъл«1 лор .
мн. Ачеаста есте тощешреа пеатвлв! Фплор лвПЗап йвпъ сетшцнле лор, че
тъцие , ш Г сателе лор .
ма . ШГ а« сФжрипт а лдтгтьрцГ кв сорцТ пътжптвл Лвпъ хотаръле лор , им
фи лв! 1сраи а? <1ат топне л»1 Пснс фГвлвГ лв! ]\Тат лдптре сГжпиШ .
н. Нреквш а порвпч|'т Оотпвл , ип 'I а8 с!ат л»1 четатеа Татнайагарп, каре
о а червт лш твптеле Ефрамп, ип' а аиЙт четате, пп а лъкв1'т лдптр'жпс« .
н&. Ачестеа сжпт лшгсършрйе, каре к« сорцД ле-аХ лтшършт Елеагар преотвл , ип Псвс Ф18Л л«1 N861 , ип воерП Фаиплилор дптрв пеатврие лй! 1сра1л
йвпъ сорц! .рп Смо лдшшптеа 1)отпвлв1 ла вшме кортвлв! търтвр1е1, ип с'а$
еи$с съ лъкв1аскъ пъшжптвл .
КАН

К.

С* ахат шасе ЧепцГ де скъпаре , <Ипко»*с , пи (Кпкото йе ТорАп : Съ фпсапгоеахъ кар1Г вор пак»
скъпа .рп?р"*псе.1с; пи плпъ хлий гресве съ рътле авию.

1 а гръ1'т Оотпвл лв! Псвс , гшжпД :
в . Гръеще Фплор лк! 1сраи , ип' г\ кътре е! : йац! четъцие челе
пептрв че! че фвг ка съ скапе , Ле каре ат хгс кътре во1 прт
Мо1с1 .
г . Ка съ Ф1'е скъпаре вчНъторвлв! , челв! че ва вчМе свФлет Фъръ ае воеа
ла!, пеавжш! дппаште П1ч1 еп гжий, Ш1 вор фх четъцие воастре скъпаре ка
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съ пк се отоаре вчГгппгед Ле ркаегиеа челв1 торт, пхпъ че т ва веш лшпаштеа асЬпърп ла жхНекатъ .
д . Ачеста йвпъ че ва *яц{ ла о четите (1'птр'ачестеа вп ета ла поарта четъцп . пн ва спкпе лшпаштеп Бътр.т>шлор четъцп аче1а кввштеле сале , шГл ва
прПпи а^апяреа ла сте , ип ва Аа лв! лок , ип ва лъкв1 кв йжпиш .
е- иИ к&пА ва алерга Лшъ ел рвНешеа челв! ошорхт , пв вор 6а лш шли
1нле лв1 пре чел че а оппржт , пептр» къ псщпш* а лов1Т пре апроапеле съв* ,
Ш( пв пептрв къ л'ар Ф1 фост вржт пре ел та! лшпаште .
з. ПП ва лъкв1 лш четатеа аче1а, п,т.:п. кжпН ва ста лшпаштеа пЛкпъри да
ж;;Некатъ , ни' пхиъ че ва ткр' преотвл чел тпро , кареле ва ф! лш хмело ачедеп , ятвпч! се ва лттоарче вч1Гьторвд , им ва шерце лш четатеа са , ип ла
каса са , Не впНе а фост фкц1*т .
3 . 1Ш а осек1т КасИсвл лш галиеа лш ганптеле лв! Кетадш , нп СИхетвл
ли таптеле Ефрапп , ип четатеа Арвок, ачеста есте Хевроп дш швптеле лк!
1ъс1а .
н . 1Ш сИпколо Не 1орНап лшшреажта 1ер!хоавлвТ кътре ръсъргг а Нат Восорвл сПп кжгшиеа пнстш! Дела пеатвл лн! РввЬп, ип Аршютвл лш ГалааН Лп алеце.
пеатвл лв! ГаН , ин* Гаваопвл лш ВасапшНя А'т пеатвл лв! Мппао! .
4 43
а . Ачестеа слпт четъщле челе пвинте твтвлор Фплор лв! 1срам, ин" петергнквлв! челв! че шаПе лштрв е! , ка съ Фвгь аколо чел че а д(шт Фъръ Не
вое скФлет, ка съ лв тоаръ Не тжпа чел.1! чеесте р^йедне кв чел отор&т, пжпъ
че ва ста лшпаштеа «Н»п ьрИ ла жкНекатъ .
К А П

КЙ.

Съ ^вгелшгкхъ Леш'ц!л«р пвтричи! ип опт йе четъц! «в ^шпрежш«1рйв юр : го! п.ч'п!п<1*-ге *гг1'1я1пщ»
и, Овпшогев овре-хлис! Пятр^аршмор <игк1виЪ , и»1е , ш! о&ХиЪ въ сЬ Фплор де] Крим .
|?Т

1 «в веп!т кгпетегпие ФятиПлор ФПлОр дв! Лев1 да Елеахар пре
отвл , ил да Кекс Ф1'вл лв1 КавГ, ип да та! шари пеатврмор *атшмор Нт пеатврме Фплор дв1 1сря'л .
н. 1111 а 21*с кътре е! лш (Лло лш пьпъъптвл Хапаап , гръшй :
Ьопшвл а порвпч!*т прш Мо1с! Съ и! се Неа поъ четъц! , лш каре съ лъкв1т
по! , Ш1 лок прш прежшвд лор пептрв храпа в1телор поастре .
г . Ш( ав Нат фП лв! [срам ЛевщЦор Нш шощоиреа са Аьпъ порвпка са
чегъцие ачестеа , ип пр1н прежврвл лор .
^ . 1Ш -м винт соарта попклвлв! лв! Каат , Ш1 а« фост Фплор дв! Аароп
Преоциор (_.1ев1ц1лор) Нела пеаткл лв! 1вс1а, ип" Неда пеатвл лв! СЧтеоп , пи*
4ела иеатвд лв! Ве1патш Нате кв Оорц! четъц! тре!-спре-гече .
^ . Ш1 челор-л-алц! *и а! лв! Каат , аХ фост Нела пеатвл дв1 Ефра1т : ии"
Леда пеатвл лв! \),п. ш( Нела жвтът^те Нш пег.твд дв! Мапсс1 (1«те кв сорц!
четъц? гече .

Лвт».
3»

2.
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е. 1Ш Ф|Тлор дкТ ГеЛеоп Леш пеатвл ля! 1слхар , ш! Дела пеатвл л»Т АсГр ,
пи (1еда пеатвл лгй Лет.члпп , пи Дела жашътате <Нп пеатвл лв1 Мапам л>п Ва
сал <1ате к» сорц! четъц! тре!-спре-2ече .
3- ИЛ Фалорлв! Мерар! с!кпъ сепипцале лор, дела пеатвл лв! Рввш, Ш1* дела
пеатвл лв! Гад, ш1 дела пеатвл лв! 2аввлоп дате кв сорц! четъц! доъ-спре-гече .
н . 1-1 П ;.» с1ат фн лв! Гсраи Левщмор четъцие ачесгеа, ш1 прш прежврвл
дор кв сорц! . лш че кш а порвпчгг Ботпвл лв! МоТс1 .
л . Ш'\ а <1ат пеаткл Фнлор л«1 1вда , ии пеатвл Фалор лв! (лтеоп , па деШаре. ла пеатвл Фалор лв! Вешаипп четъцие ачестеа .
6 55.
|. ОП с'а8 пвппг съ Ф1в але Фалор лв! Аароп двпъ попвлвл лв! Каат ал фПлорлв! Лев1, къ ачестора Л1 с'ав фьквт соарта чеадпГтж!.
«I. 1111 ле-ав дат лор Кар1атарвоквл ЗИтропол1-еа Епакиор, ачеста естеХевропвл лш твптеле лв! 1вда , ии челе де прт прежврвл е! .
м . 1ар цартие четъцп , ии сателе е! ле-а дат Псвс Филор лв! Халев Ф1*в лв! лв! 1еФон1, що нае .
п . ВИ Фалор лв! Аароп а дат четатеа чеа де скъпаре челв! че ва вчМе ,
Хевропвл , на челе дт преж;ркл лв! , па Лепта , ип челе дш прежврвл е! .
^1 . НИ пре Теретер , ип челе дщ прежврвл лв! , ип Теша , на челе дт пре
жврвл е! .
(;| . ИЛ Гетото , 1П1 челе дт прежврвл е! , ип 1лоп , ип челе Ли прежврвл лв! .
ой. НП 1);иар, ип челе дт прежврвл е!, на Ат, на челе дт прежврвл е!, пп
Ета , ии Ветсатес , ии челе дт прежврвл лв! , поъ четъц! дела ачесте доъ
пеашвр!.
3< . 1ар дела пеатвл лв! Ветатш , Гаваопвл , на челе йт прежврвл лв!, на
Гавет , ни челе Лп прежврвл лв! .
Н1 . 1111 Апатотвл , на челе дт прежврвл лв!, на Елшоп , пл челе дт прежв
рвл е! , патрв четъц! .
.0.1 . Тоате четъцие ФПлор лв! Аароп преоциор четъц! тре!-спре-гече , ип челе
дш прежврвл лор .
к . НИ сепанцалор Фалор лв! Каат Левцалор челор ръташ! дела фП лв! Каат
ачеастъ тоиае л1 с'ав дат дела пеатвл лв!Ефра1т.
К4 . ВИ ле-ав" дат лор четатеа скъпъра челв! че 8Ч1де, (Лхетвл , ип' челе (Ип
прежврвл лв!, ип Гакера , ип челе (Нп прежврвл е!.
кя . III I Кавгет, на' челе (Ип прежврвл е!, на Веторопвл, пп* челе де прю пре
жврвл ла! , патрв четъц!.
кг . ВИ дела пеатвл лв! Бап Елдека, нн челе де прш преж*рвл е!, па Гедретоп,
па челе дш прежврвл е! .
кА. ВНЕлопвл, пп челе дш прежврвл лв! , пп Гетеретпопвл , пи челе дш пре
жврвл лв! , патрв четъц! .
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К| . 1Ш Леда жктътате Л1п пеаткл лк! Мапас! Тапахк , пп чсде Лш прежврвл
лв!, пп Ветсап , ни чедо Лш прежкркл е!, Лоъ четъцТ .
к» . Тоате ачестеа гече четъц!, пп чеде с1ш прежкркл лор сепппцЛлор ф'1лор
Д81 Каат , каре а та! фост рътас .
«з • Ш* Фплор лв! Герсоп рвЛепшор кк . 1свГц|*Т Леда жктътате Лш пеаткл де!
Мапас' четъцие чеде осев'те пептрк кч'гътор1 : Годап лш ВасапшЛа, ип чеде Лш
прежкркл е! , ш! Вестера , ип чеде Лш прежкркл е!, с1оъ четгц! .
кн . ПИ Леда пеаткл дк! 1свхар Шсопвл , ни чеде Лш прежкркл лв!, ии ПавраЛ , ни чеде Лт прежкркл е! .
ка. 1Ш Гертот , ии чеде Лш прежкркл е! , пп Фжптжпа кърткрариор, ни челе
Лш прежвркд е! , патрк четъц! .
а. ИМ Леда пеаткл д«1 Ас'р Ммзала , ии чеде Лш прежкркл дк! , пп АвЛоп,
ип чеде Лт прежкркл де! .
м . 1Ш Хелката , пп челе Лш прежврвл е1, ип Роав, пп челе Лш прежвркд
е! , патрк четъц! .
ан • 1Ш Леда пеаткл лк! Кетал*т , четатеа чеа осев*тъ пептрк скъпареа 841гъторвлв! КаЛшкл лш Гальиеа , ни* чеде Лш прежкркл дк! , нн АтиЛор , ип челе
Лш прежкркл е!, ип КарЛап , ии челе Лш прежкркл лк!, тре! четъц!.
аг . Тоате четъцие дк! Герсоп , Лкпъ сепппц'!ле дор , треГ-спре-яече четъц!,
пп чеде Лш прежкркл дор.
лд . Ш" попвдвдв! Фидор дк! Мерар! Левщиор чедор ръташ! Леда пеаткл Фнлор
лв!2авкдоп: 1екпап , ни лшпрежнркрие лв!, ип Кар*та , пи лшпрежвркрие лк! .
ле • ИП Батпа , ип .дшшрежврврие е!, пп Каадод, ии ддтпрежкрврие дк!, патрв четъц! .
лз . 1Ш Лшколо Ле [орЛаи Леспре 1ер|*хоп Леда пеаткл лк! Ркв'т а Лпт че
татеа чеа Ле скъпаре кч1'гъторклк! , Восоркд , ДПсор , ш! челе Ле прш пре
жкркл лор, ни 1ая*р, ип чеде Лш прежвркд дк! .
АЗ • ВИ КеЛгопвл , пп чеде Лш прежкрвд е! , ни" МаФа , ип' челе Ле прш пре
жкркл е! , четъц! чшч! .
ай . Ш1 Леда пеаткл лк! ГаЛ : четатеа чеа Ле скъпаре кч'гъторклк! , Ратотвл
лш ГадааЛ , ип дшшрежврврие дк! , ип Маапеат , ии' лшпрежкркрие е! .
аа . Ш1 Есевопвл , ип* лтпрежнркрие лв!, ии 1аг'ра, ип лдтпрежврврие
е!, тоате четъцие патрв .
м. Тоате четъцие Фплор дк! Мерар! Лкпъ сепипциле лор челор ръташ!Л'а
пеаткл лв! Лев! , ии ав фост хотаръде дор четъц! Лоъ-спре гече .
м* . Тоате четъцие Левщиор лштре шощешреа Ф1'!лор лв! 1сраи патрв-геч!
ип опт Ле четъц!, пп лдтпрежврврие лор, ддтпрежкркл четъциор ачестора, че
татеа , ип челе че сжпт лшпрежкркл четъц'! , аша ла тоате четъцие ачестеа .
6.
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мв . 1Ш а сфдрпит Псвс а лш1пърц1 пътжпткл лдп хотаръле дор, Ш1 а» Лат *Ц
лк1 1срам партеа лв1 Псвс .
мг . Бвпъ порвпка Ботпвд»! Та» Лат лв! четатеа, каре о а червт , Тапша—
сахарьд 'I а» с1ат л»1 лш твптеле л«1 Ефраш, пи а хШт Псвс четатеа, каре о
а червт , дн а лъкв1т лштр'жпса .
мд . 1Ш а лват Псвс квцдтеле челе Ле шатръ, кв каре а пЛат лшшрежвр прв
фи ле! 1срам , кари с'а8 пъсквт пре кале лш пвспе, ( къ пв с'ав фост гиат лиа—
прежвр лш пвспе , ) пп ле-а пнс лш Татпа-сахар .
ме • 1^1 а (1ат Воюиьл ль! 1сраи тот пътлштвл , каре с'а жврат пьршциор
лор , къ'л ва Ла , ип л'а шощешт пре ел , пи а лъкв1"т лштр'жпснл .
мз . 1Ш осПхпъ ле-а Лат лор Вопннл пр!п прежкр , преквт с'а жврат пършциор лор, шшепеа п'ав стътвт лнппропвъ лшпаштеа лор Лштре тоцТвръжташн лор, пре гол! връжташп лор 'I а Лат Ьошпвл лдп таПИле дор .
мз • К'а рътас пе ПЛ1П1Т тч! вп кввжпт Лш тоате кввштеле челеввпе, ка
ре а гръ^т Боюпвл Филор лв! 1сраи , тоате с'а» плнат .
К А П

КЙ.

Кеатярме челе тр1пмсе лдппапо) Ряв]т , Га<1 , пи' жвшътяте (1с Мапаа *ак препее челор-л-алте веа■оар) иеитр» олтари чел фъквт ла 1ор<1ап : 41 трепни! ечи* прпшеск дреапта лор пмштмрв .

Кмпе :
32.13.

Т&ПЧ1 а кешат Псвс пре фп лк! Рввпп , пи пре фи лв1 ГаЛ , ип жвтътатеа пеатклв! дв! Мапасч .
н . 1Ш ле-а 21С : во! аш ав/лт тоате , кжте а порвпч1'т воъ М о 1с Г
роввд Вотпвлйц пп ац1 асквдтат кввжптвл ппев" лштр» тоате, кжте
ат порвпч1т воъ .
г . К'оц1 дъсат пре Фрацп вощр! лштр'ачесте яие твлте , пдпъ лш гша Ле
астъг! ац! пъг1т порвпка Ботпвл»! Бвишегейлв! вострв .
а • 1аР 0К8т а оЛзхпгт Бошпвд Ввтпегевл пострв пре ФрацН подли , преквт
а2{с дор, аквт Лар лштоярчецд-въ , ип терцец! да каселе воастре , пи лш пъшлптйл шошешрн воастре, каре В1 л'а (1ат воъМонп ели а Бошпвл»! Лшколо Ле
1орЛап .
^ . 41 пъгщ! Фоарте съ Фачец! порвпчмс , пи лецеа , каре в'а порвпч1т воъ
Мо1с1 роввд Оотпвлв! съ о Фачец! , съ 1»б!цТ пре Пошпкл Овшпегевд вострв,
ип съ вшклацТ лштрв тоате къие л»1 , съ пъгщ! порвпчие лн! , ш! съ въ лшщ!
бе ел , Ш1 съ елвжщ! лв! Лш тот квцетвл вострв, Ш1 Лш тоатъ Ш1ша воастръ .
о . ип 'I а вше-квв&птат пре е! Псвс , ии 'I а сдобсшт , Ш1 с'ав Лвс да касе
ле саде .
д. ип ла жвтътате Л1П пеашкд лв! Мапас1 а фост Лат Мо1с1'лш Вдсашт1Ла: 1ар
ла чеаТ.д-адтъ жвтътате а Лат Псвс дшшревпъ кв ФргцН дор сИпкоаче Ле 1ор
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дап ляпгъ таре , пи вапъ аче1а 'I а сдовсшт пре е! Псвс ла каселе лор , ип 'I а
вшо-кввжптат пре е! .
я . 1Ш кв аввцП ппйте с'а8 е1»с ла каселе сале, ип вгге твлте Фоарте , пн арЦ1Пт , ип а»р , ип арашъ , ип «ч'ер, ип ха!пе твлте Фоарте , а лшпършт пра«1а, каре о а« лкят с1ела връжташ! , лшпрекпъ кв ФряцП лор.
а. 1Шс'а8 лтторс, ип аЯ терс фп лв! Р8В1Ш , ип фн лв! Гг<1 , пи жвтътатеа
чеа «Лп пеагпкл лв! Мапас1 «1ела фн лв! Гсрам «Пп Сио , кяре есте лшпътлптвл
Хапаап , съ шеаргь лш Галааг! лдп път«ьпткл тощетре! сале, каре л'«8 фост «1обхшНт «Пи порвпка Оотпклв! прш тжпа л«1 Мо!с| .
I . 1Ш ав вешт ла Галиойвл 1ор«1апвл8!, кяре есте л\п пътжптвл лв! Хапаап ,
ни ай кЙ1т аколо ФЙ лв! Гмит. ип фН лв! Га«1 , ци жвтътатеа чеа«Нп пеатвл
лв! Мапас1 , жертвелгнк лжпгъ 1ор«1ап , жертвелтк тпре ла вейере .
&| . 1Ш ак2Ш<1 фн лв! 1срам а8 г\с :

1'атъ фп лв! Рввш , ип фп лвТ Гав , пи

жвпгьтатеа «Ип пеатвл лв! Мапас1 ;.« ашЧт жертвелгнк ла хотаръле пътжптвлв! Ха
паап ла Голио«1кл Гор^апклк! (Пиколо Не фп лвТ 1срам .
В1 . ПИ а» ав21Т фн лм Гсрам, ип с"а« ;н1ппат тоц! фп лкТ 1срам лдп Сио , ка
съ се све съ'1 ватъ пре е! .
п. ИП а&тршйс *П лв! 1сраи ла фп лв! Рав1Ш ,

ип ла фп лз!Га<1,

ип ла фн

че! «Ип жвтътатеа пеатвл»! лв! Мапян Л1П пътаптвл Галаа«18Л81 пре Фшеес Фечорвл лв! Елеагар фйвдв! лв! Аароп преотвлв! .
^ . ИН аече воер! кв ел, кжте вп воер «Нп каса пърттеаскъ «Ип тоате сепппцпле Л81 1срш'л ,

кари ера воер! каселор пърттещТта! шар! престе шиле лк!

1сраи .
(I. 1Ш аЙ торс ла фп лв! Рвв1т , ип ла фн лв!Гас1 , ип ла ачеа жвтътате «Ил
пеатвл лв! Мапаи лт пъпшптвл л»! Галаас), ип' лк гръ1т кътре е!, 21к<кш1:
е» . Ачестеа 21че тоатъ а«18пареа Оотп»лв!: че есте пькатвл ачеста , каре ац!
пгвътв1т лшпаштеа Бвтпегевл»! Л8! 1сраи, съвъ лттоарчец! астъг!(1ела Оотпвя ,
жкПшЬ-въ воъ жертвелтк , ка съ вг аватец! астъх! «1ела Ботпвл ?
ц\ . АХ ппк есте воъ пъкатвл лв! Фогор, къ пв пе-ат квръдот де ел пжпълдп
х!оа ачеаста , ип с'а8 фъквт вътае Л4птрв аг!впареа Ботпвль! ?

,\вте:
иъ- 3-

т . ПИ во! въ аватец! астъг! «1ела Ботпвл , ип «1е въ вец! осев1 астъг! «1е
кътре Ботпвл , тж!пе престе тот 1срам»л ва Ф1 т,т,т'еа Попшллк! .

глеае.
*■ 3-

л.\ . ИП аквт «1е есте ппк воъ пьтжптвл тоше1прИ воастре , тречец! ла пьтжпткл тощеп1ре! Оотпвл»! ,
лттре по!,

вп«1е лъквеще корт.вл Ботпвлн!,

ип пв въ осевщ! «1е кътре Бвтпеже»,

трв че в'ац! 21«11т жертвелп1К аФаръ «1е жертвелп1квл
пострв ?

6. и

ш\ тощващ!

ип «1е кътре по!.

Пеп-

Вотпвлв! Бвтпегевлв!

и
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к. А« пв Ахар Фечоркл лв1 2пра кв пъкат ав пькътгит лвжий сИп апатета, ш!
престе тоатъ айвпареа лв1 Гсраи а» фост пшиса. ПИ ачеста «пвл сшгвр ера ,
41 п» сшгвр а т»р1т лш пъкатвл съ8 .
к& . 1Ш а» ръспвпс фн лв1 Рвв1т , пи фп лв1 Гай , пи ачеа жвтътате йт пеатвм
л»1 Мапас1 , пи а гръ1Т челор та! тар! престо ппГле лв! 1срам , хшжпй :
кп . Бвтпеге^ Бвтпегев Ботп есте, ни' Пктпехев Бвтпегев Ботпкл л1Пс»'шГ
Щ1е, пи 1срам лтсв'ш1 ва квпоаще , йе ат пъкътв1Т по! кв осев1ре лтпаттеа
Воипт.кн. съ пв пе т.т.птмаскъ пре по! лшгша ачеаста .
кг . 1Ш йе ат гШт поъ жертвелтк пептрв ка съ пе осеБ1т йе кътре Вотивл
Бвтпегевл пострв , сав" пептрв ка съ айвчет пре ел жертвъ йе арйер! йе тот,
сай пептрв ка съ Фачет пре ел жертвъ йе тжптв|"ре , Иотпвл Л1псв'ш1съ черче.
кд . 41 пептрв къ пе-ат тетвт йе лвкрвл ачеста, ат фъквт ачеаста, 21ка;пй :
ка пв квт-ва тж1пе съ 21къ фИ вощр1 Фплор пощр!: че есте воъ , пи Потпвлв!
Бвтпегевлв! лв! 1сраи.
ке • Къ хотар а пвс Ботпвл лптре по1, пп Л1птре во! фп' лв! Рввпп, пи фн
лв! Гай, 1орйапчл, пи пв есте воъ парте кв Оотпвл, пи вор лмстреша фп воШР1 пре фп пощр1 , ка съ пв се лшюпе Ботпвлв! .
кз . Пептрв пче1а ат ги; съ Фачет аша , съ я^аЧт жертвелтквл ачеста, пв
пептрв айвчер! , шч! пептрв жертве .
к3 • 1П пептрв ка съ Ф1е ачеста шъртвр1е лдптре по! пп фптрево!, пи лптре
фп пошр1 йвпъ по! ка съ слвжаскъ слвжбъ Оотпвлв! лшинптеа лв! кв айнчерие
поастре , пнкв жертвеле поастре , ин кв жертвеле челе йе тжптв1'ре пле поастре, пппквор 21'че фП вощр1ФЛлор пощр1тжГпе, п'авец1 воГпарте квБотши.
кн . 1Ш ат 21с : де ва Ф1* вре о йппоаръ , пи вор гръ! кътре по! , спв кътре
сетшцпле поастре тжте , пи воргне: вейец! асетъпареа жертвелтквлв! Оот
пвлв!, каре л'а8 фъквт пъртци пощр1 , пв пептрв айвчер!, шч! пептрв жертвъ ,
41 пептрв ка съ Ф1е търтвр1е лптре но!, пи лптре во! , пплнтре фп пощр1 .
кл. . Съ пв Ф1в поъ , ка съ пе аватет с1е кътре Ботпвл лп 210а йе пстъг! съ
пе осевш йе кътре Оогппвл, ка съ гШт поъ жертвелтк пептрв айвчерме, пи пеп
трв жервею челе йе паче , нп пептрв жертвеле челе йе тжптв^ре аФаръ йе жертвелщккл Потпвлв! Овтпегеклв! пострв, каре есге лппаттеа кортвлв! лв! .
л. 1Ш йвпъ че а П821Т Фшеес преотвл , ни тоцГ воери айвпърН, пп ч~е!та!
шир! престе шиле лв! Гсраи , карп ера кв ел , ккв1пте.«е , каре ле-ав" гръп фп
лв! Рвв1ш, пп Ф11 лв! Гай , ш! жктътатеа й(п пе>т,л лв! Мапас! , ле-яв" плъквт лор .
л». Ш1 аг!с Фп1еес Ф1-вл л^Г Елеагар преотвл кътре фи лм Рввпп , пп' къ
тре фн лв1 Гой, Ш1 кътре жвтътатеа Нп пеагаьл ла! Мапас! : астъгТ ат квпосквт, къ кв пзГ есте Ботивл , пептрв къ о'«пД пъкътв1т дппаштеа Оотпвл»!
пъкат, ип ацГ 12бъв1т пре фн лв! Гсрлм Па тжпа Ботпвлв!.
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«п . 1Ш с'а лтторс Фшеес Фечорвл лв1 Елеягпр првотвл , пп воери пеатвр!лор йела фп лк! Рввш, пи Леля *п л»! Гас! , ш! йола жвтътатеа <Пп пеатвл
ла! Мапас1 йш пътжптвл лв! Галаас! лп пътжптвл Хппаап ла фп лв! 1сраи , ни
ле-ав спкс лор кввштеле .
аг . ИП а плъквт кввжптвл ачела Филор л»1 1сраи , ни а грм"т кътре фп лв!
Тсраи Ш1 а вше-кввжптат пре Бвтпегевл Филор лв! 1сраи , 1шавг1с: съ пв се
та! све ла е! кв ръгвоШ, ка съ таряъ пътжптвл Филор лв! Рвв1т, пп ал фЛюр лв! Га<1, пп ал жвтътъцП Ла пеатвл лв! Мапасц тч ав лък»1Т лптр'жпсвл .
лд . Пп а П8Ш1Т Псвс жертвелшквл Р8В1тепиор , пп ал ГасИгепмор , пп
ал жвтьтьци пеапнлв! лв! Нааас! , шл а *ю : къ търтвр!е есте жптре е!,
къ Вотпкл есте Ввтпе/евл лор .
КАН

КГ.

Псвс Бътрсп »Пш1 фптря хие фпЛедвпгяте , .цпДевтпъ пре *пм1 1< раи спре ц|'псрса псрнчмср 1>1
Овтпехев, Ш1 а се <ер1 йе фтпъртъппрса кь пъг&ш!.

1 а фост йвпъ вие пийте двпъ че а осНхпгг Бошпвл Бвтпеаей пре
1сраи Ае тоц! връжташп лв! Де прш прежвр , пи Псвс а жтвътржшт жптрв-гие лтделвпгате .
к . А кетат Псвс пре тоц! фп лв! 1сраи , пп пре вътржпп лор,
Ш1 пре воерп лор, пп пре жвйекъторп лор, пп пре къртврарП лор, пи аги?
кътре е! : ев" ат липвътржтт, ип' т'ат лтДелвпгат кв 21'леле .
г . 1Ш во! ац! въгвт тоате кжте а фъквт Ботпкл Овтпехевл пострв твтвлор
псатвриор ачестора с1е кътре Фвца повстръ, къ Вопшвл Бвтпегевл вострв ачеста с'а бътвт пептрв во! .
д. ВеДец! квт ат жтпършт кв сорц! пеатврие челе рътпсе , съ Ф10 тощетре пеатвриор воастре, с!ела 1орс1ап тоате пеатврие ле-ат терйвт пжпъ ла
тареа чеа таре с1е кътре апвсвл соарелв! .
$ . 1ар Оошпвл Бвтпегевл пострв ел ва шерЛе пре е! (Нппаштеа ФецН поастре, пжпъ че вор перц пп ва тропите асвпра лор Х1'аръле челе сълвапче, пжпъ
че ва шерсю пре е!, пи пре лшпърацИ лор (Нппаштеа Феци воастре , пп вец!
шощеш пътжптвл лор, преквт а гръ1т Вотпвл Бвтпегевл пострв воъ .
е . Брепт ачеда жптърщх-въ ФОарте , ка съ пъгщ! , ии съ Фачец! тоате челе
скрхсе жп картеа лепП лй! Мойл, ка съ пв въ аватец! а"ела ачелеа йеа г!реапта ,
сам Леа стжпга .
3 . ИМ съ пв вшБдац! жтпревпъ кв пеатврие челе рътпсе кв во!, пи пвтеле
Лвтпегеиор лор съ пв се пвтеаскъ лптре во! , пи съ пв въ жврац! кв пвтеле
лор, съ пв ле слвжш!, т'ч! съ въ жпктац! лор.
н . Ч» пвта! (1е Оотпвл Пвтпегевл вострв съ въ Л1ш*ц!, преквт ац! фъквт пжпъ
лш 210а ачеаста .
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а . Ш? а п!ер(?8т Вотпвл Дела Фада воастръ пеашвр! тор! , пи тар! , ип пипепеа п'а8 пвтвт ста лдтпрот^вь лшпаштеа воастръ ш&пъ лдп г!оа ачеаста .
I . йпвл сНптре воТ а гошт о пие , къ Оотпвл Ъътпеъекл вострв ел Бате ръаБ018 лшпревпъ кв воТ преквт а г\с воъ .
к\ . 11Н съ пъгщ! Фоарте кв свФлетеле воастре, касъ 1'квщТпре Бошпвл Ъвтпегевл вострв.
м . Къ йе въ вец1 авате, пп въ вец! кт кв пеатврие челе че аврътаскг воТ ,
пп вец! Фаче кнскрге кв е! , ш! въ вец! атестека лшшревпъ кв е! , пи е! лдтпреяпъ кк во! .
п . Съ щщ! •, къ Ботпвл Бвтпеяевл вострв пк ва асЬоцс а шерДе деля Фада воастръ пеашврие ачестеа, ип вор Ф1 воъ спре лацвр!, пп спре спнптеалъ , пи спре кве лш кълкжеле воастре , ип спре цепиш! лш окП вощр! , пжпъ
че вец! пер1 йе пре ачест пътжпт ввп, каре л'а Дат воъ Бошпвл Бвтпегевл
вострв .
^1 . 1ар е8 сФжршеск астъг! калеа , ка пп тоц! че! йв пре пътжпт , пп' вец!
квпоаще кв шипа воастръ, ип кв свФлетвл вострв, къ тч! вп кввжпт п'а фост
Лешерт (Ип тоате кввштеле челе ввпе , каре а г\с Оотпвл Бвтпегевл пострв кътре во! , тоате а вет"т воъ , п{ч! впвл п'а лннмт йштр^челеа .
<п • ИП ва Ф1 преквт в'а вет'т воъ тоате кввштеле челе ввпе, каре ле-а гръ1Т
Ботпвл Бвтпехевл вострв с1е во! , аша ва аЛвче Бошпвл Ввтпегев престе во!
тоате кввштеле челе реле , пжпъ че ва шерое пре во! Ле пре ачест пътжпт ввп ,
каре л'а йат воъ Ботпвл Бвптегевл вострв .
61 . Ве вец! кълка во! легътвра Оотпвлв! Бвтпеаевлв! пострв , каре а порвпЧ1т поъ, ип" тергжпс! вец! слвж! йвтпеяеиор стреш! , пп въ вец! лшкша лор,
се ва тжшеа 1)отп»л пре во! , пп сЬграв въ ва твта Дш пъшжптвл чел ввп ,
каре л'а с1ат воъ Ботпвл .

К А П

ВД.

Съ ппмспеск «ачерие Це хлпе 1< рамтсшлор йела ОиппехеК : легътвра попелия! кк Пкшпсхск : тоарте*
лз! Псвс : фпгропареа оаселор лв! 1ои» , пп шоортеа лв! Елеахар преоткл .

— 31.

Фачере

1 а айвпат Псвс тоате пеашврие лв! 1сраи лш Сисеш , пи а кешат
пре вътржпП лор, пи пре воерП лор, ип пре къртврар|'! лор, пп
пре жвйекъторп лор , пп а стътвт лшпаштеа лв! Ввшпегей .
к . 1Ш а 21С Псвс кътре тот попвлвл : ачестеа 21че Бошпвл Бвтпегевл лк! 1сраи , (Пиколо с!е ржв а« лъкв1Т пърпщп вощр1 ла лшчепвт , Тара татъл лв! Аврааш , пп тятъл лв! ^хор, Ш1 а8 слвж1т ла йвшпеже! стреш! .

11. 31.
г. Ш1 аш лват пре Аврааш татъл вострв «Ип партеа чеа бшколо йе ркХ ,
Фачвре Ш1 л'аш повъцв1т пре ел пр!п тот пъшлптвл лв! Хапаап , ш! аш Л1шш8ЛЦ1'т съ31- 2- тжпца лв! , пп ат (1ат лв! пре 1сак .
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д. 1Ш 181 1сак пре 1аков, шх пре 1сав , ип лв! 1сав ат бат швптеле СНр
тощетре ля! : 1ар 1аков , ни' фи лв! с'а« погорлт лш Егшет , ип с'а» фъкнт Фам =
акодо пеат таре , ип твлт, ни таре, ни 'I ав пекъж!т пре е! Егштепп .
21. з.
€ . 1Ш аю тр1Ш1с пре Мо!с1 , нп пре Аароп , шх ат вътвт Егшетвл кя сет- 25. 26.
пеле , каре ат фъквт лштрв е1 .
Фамрв
в . ПИ бвпъ ачеаста ат скос пре пършцн вошр» <1т Егшет , нп а8 штрат зв. 8.
лш тареа роипе, ил а8 гошт ЕгШтеш! бшпапо1а пършциор пощр1 и каръ, Епйрв.
ни к» ка! пжпъ ла тареа роипе .
3- *■
3 . 1Ш ат стр1гат кътре Бопшвл , Ш1* а бат пор , пи погкръ лштре по! , ни Епц-ре
лштре Егштеп! , пн а ас!«с престе е! тареа , ип '1а акопер!Т пре е! , пи ав 12. 7.
въжйт ока вощрг , кжте а фъквт Ботпвл лш пътаптвл Егшетвлв! , ил ац,! фост Еаире.
лш пнст1е 2 1.1 е пил те .
н . 1Ш в'ага абнс пре во! лш пъшжнтвл Атореиор челор че дъквеск бшколо
бе 1орбап , пн а» еип'т кв ръгвой лшпаштеа воастръ , пи '1а бат пре е! Ботпвл лш т&шие воастре , ип ац! тощешт път&птвл лор , нп 'I ац! Шербет пре
е! бела Фаца воастръ .
а. . ИП с'а сквлат Валак Фечорвл лн! СепФор лшшъратвл лв! Моав , нп а стъТ8Т кв оасте лшшротхва лв! 1сраи , нп тршецжнб а кетат пре Валаат Фечорвл лв! Веор съ въ Блестете пре во1.
I . 1Ш п'а врвт Боншкл Овтпегев съ те Блестете пре тше , 41 кв вше-квв&нтарс в'а вше-кввжптат пре во!, ип' в'а скос пре во! бш пшшие лор , ип
'I а (1ат пре е! .

14- 9.
1 м»а&.
4. 9.
Я«те.
21. 24.
Интв .
22. 5.

м . 11П ац! треквт 1орбапвд , ип ац! терс ла 1ерь\оп , пи с*ав ръ2ь<лт липпрот1*ва поастръ че! че л ькма лш 1ер1хоп Аторевл , ип Хапапевл , ил Ферехевл , ил Евевл , ип 1еввсевл , ил Хетевл , ип Горгесевл , ил 'I а бат пре е!
Оопшкл лш т&йпде поастро .
в! . 1Ш а тр1ппс лшпаштеа воастръ весп! , нп '!ав гошт пре е! бела Фаца Еинрв.
воастръ, бо! лшшьрац! а! Атореиор , н» кв саБ1еа та , шч! кв арквл тък .
23, 28г! . ПП в'а сЬт воъ пътлштвл, пептрв каре пв в'ацТ остеш'т , ип' четъцие , глецв.
каре пв ле-ац! хиНт, ни' ац! лъкви лштрв оле, ип ац! тжпкат вИле , Ш1 61а 7- 8таслшП, каре пв 'КпцК събк во! .
д! . Веч! аквт тетец1-въ бе Оотпвл, Ш1* слвхпц! лв! кв Л1птрец1те , Ш1 кв ' лиш»-.
брентате , ни лепъбац! пре бкшпеген че! стреш!, кърора ав слвж^т пършцп во- 7- 3щр1 б1пколо бе р*8 , нп' лдп Егшет, нп слвж1'ц! Вотпклв!.
Товм.
$. 1ар бе пв ва плъчеа воъ сь слвжщ! Оошпвлв! , алецец^въ воъ астъг! , кв! 14- 1ввец! СЛ8Ж1 , ав бвшнсгейор пьршциор вощр1 челор бшколо бе рлв, ав бвшпегеиор Атореиор лштрв ал кърора път&пт лъквщ! во! : 1ар е8 , Ш1 каса шеа
вот сл«ж1 Оотнвлв! , къ сф&пт есте .
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«. 1Ш ръспвпхжпД попвлвл аз 21с: съ п» Ф1в поъ ка съ лъсът пре Богапвл,
пи съ сдвжш да Двшпехе! стретТ .
31. Къ Оошпкд 1)»гапехевл постр» , ед есте Бйтпегев, ед пе-а скос пре
по1, пп пре пърГпцп пощр1 сИп пътжптвд Егшствлв!, Ли каса роБ1е! , ни" кхте сешпе тар! пе-а фъквт поъ , ин пе-а пъх1т пре по! лш тоатъ кадеа , пре
каре аш вшвлат , ин .^п тоате псатврие , прт каре ат треккт .
№ . 1Ш а го1ит Поншкл пре Ага оре» , нп тоате пеагаврие , каре лъкв1"а пре
пътжптвл ачеста Дела Фаца поастръ ; 1*ар по! вот СД8Ж1 Вотпьлн! , къ ед есте
Бйшпегекл постр» .
А| . 1Ш а хи; Пскс кътре попги : пк вец! пктеа слвж! Боитвлв!, къ ТУьтпегеЯ
сфжпт есте, ип ръвттор, ед пв ва дъса пъкателе воастре , пп Фъръ Де лецие
воастре .
к. КжпД вецТ дъса пре Ботпил, пп' вецГ слвап ла Двтпехе! стретТ, атвпч!
ва веш , ни" ва пекъж! пре во! , ин ва шерДе пре во1, пептрк къ в'а Фъквт в1пе воъ .
кг . НИ а 210 попвлвл кътре Псвс : пв , 41 вот сл»ж! Ботпвлв! .
кк . НИ а Х1*с Псвс кътре иопвл : търтврн сжптец! воТ асвпра воастръ , къ
во! ацТ адес съ слвжщ! Оотпвл»! , ин е! а» хю : търтврн сжптет .
кг . ПДшац! сНптре во! пре Двтпехен че! стреш! , ин въ лшДрептапД нита
воастръ кътре Потпвл Бвишехевл лв! 1сраи .
кд . НИ а хю П0П8Л8Д кътре Псве : Ботпвлв! Бвтпехевдв! пострв вот слвЖ1 , ин Ле гласкл лв! вот асквлта .
к^. НИ а пмс Пснс легътвръ кв попвлвл Л1П х!оааче!а, нп' 'I а с!ат лв! леце , ин
жкНекатъ Л1П (Лхет лшпаштеа кортвлв! Овпшехемв! лв1 Гсраи .
кз . НИ а скри: кввштеле ачестеа лш картеа лепН лвГ Пвтпеиев", пп а лват о
п1атръ таре , пп о а пвс Псвс свпт стежарвл чел сПппаштеа Ботпвлк!.
кз • ПК а Х1С Псвс кътре тот попвлвл 1'атъ ш'атра ачеаста ва Ф1 воъ лштря
търтвр1*е , къ 1а а а821т тоате , кжте с'ав" гръ!т Дела Ботпвл , кжте а гръ1т къ
тре во! астъх! , пп ачеаста ва Ф1 лштрв во! шъртвр1е лш хмеле челе Де апо!, кж-пД
вец! пнпцд Ботпвлв! Пвтпехс» л81 вострв .
кн . НИ а слобо21т Псвс пре попял, ин с'ав" Две Ф1*е-кареде ла тоин'еа са .
кл. . 1Ш а фост Двпъ ачестеа а Ш8р1т Псвс Ф1вл лв! Кав1 роввд Ботпвлв! Ле
освтъ , пп хече аш .
а. НИ л'ив лшгропат пре ел ла Хотаръле тощешрн сале лш Татпа-сахар лштвптеле дв! Ефрппм Деспре гшеехъ-поапте а швптелв! Гаах .
л* . Аколо а пкс лшпревпъ кв ел лш тортжпт, впДе д'а8 лшгропат, квцдтеле
челе Де шатръ , кв каре а тъ1ат лнппрежкр пре фп л«1 1сраи лдпГалгала, кжпД
Тав скос пре е! Нп Еппет , преквш а порвпч1т лор Ротпвд, ин акодо сжпт пжпъ
Л1П Х10а Де сстъг! .
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ля. ШГ а СЛ8Ж1Т Тсра!л Ботпялх! лт тоате гмелелкТ Пскс, иплш тоате гиеле
вътржшлор, кари а» трит твлть врете йвпъНсвс, ип кари аьаъчт тоате лнкр»рие , каре ле-а фъкйт лв! 1сра1л .
аг . 1Ш оаселе лв! 1ос1Ф ле-ай а^вс фи лв! 1срщ*л Ип Еппет, им ле-а» лтгро- Фач^ре .
пат лш Сшппа лш партеа царше! , каре о а ккгапърат 1аков Аела Атореп че! че 8. 25.
дъкма лш Сшта к» о свтъ с!е ппоаре , ш) о а йат лв! 1оа'ф тощешре.
Еамре.
ад . 1Ш йвпъ ачестеа аткр1т ин Елеаяар Ф1«л лк! Аароп преотвл, ин л'а8 лш- 13. 19.
тропат лш Гаваат четатеа лв! Фшеес, ф!вл лв1, каре '1а с!ат лв1 лш пш:теле лв! Фмере.
Ефра1*т.
зз. 19.
А(; . ^п г!оа аче?а лвжш! фп л?>Т 1сра1л акр)кл лв! Пктппеяев, л\л пврта к» с!пе ,
пн Фтеес а преоц1*т лш локвл лк! Елеааар татълв! ег», пжпъ че а твр1т, ин' с'а
лшгропат лш Гаваат четатеа са .
а» . 1ар Ф11 лв! 1сраи с'а8 йъс Ф1*е-кареле ла шоииеа са , пп ла четатеа са .
аз • Ш' е'в8 лшкшат фп лв! 1сраи л«1 Астарт! . ин' лк! Астарот , ип" Лктпехеиор пеатвриор челор йе пртпрежвркл лор, пи 'Та ват пре е! Ботпвл лш т.ь1тле лвТ Еглот ;|^тпърлтвл лв! Моав, ин '1а стъпжп!т пре е! опт спре-гече аш .

****** *************®*** ******** *********

кйРтей жйдвкъториор
КП/БИТ

Л\ N N А I N Т Е

оарте първт лвкрв есте, квт къ СатвГл есге скрПторвл кърцП а1ещ1а, фнис! къ ел а прнпнт кжрпшреа пеатвл»! Еврееск, а»
врвт съ се |п'е ин 1стор1'еа жг;г}екъториор , кар11 та! лдтшпте а
юст . Квт къ ачеастъ карте есте «оарте веке, сНптр'ачеаста се квпоаще , къ сИптр'жпса твлте сжпт лвате , ин пвсе лш Псалт! , ип лттр'алте
кърц! капошчещ! • Аша сжпт лвате кввштеле Псалт : |а • • Ст1-х н . „ Бвтпежевле кжпй ве! еин лтпаштеа попвлвлв! тъви сПп Кап @.
Прекята ин'
кввттеле ачелеа але Псалтвлв! чз . „Мвпц11с'а8 тошт де Фаца Ботпвлв!" Ип
Капвл п.
Аша ачелеа: в^тпъра: &■ . к* . „ Чте а бътвт пре Ав1шелех
*1вл лв1 Геровоал ;" аш Капвл л. . сжпт лвате , ка съ лае алте твлте .
Картеа ачеаста квпршае челе че попвлвлв! Еврееск с'а8 лштжтплат та! лтпа!пте Ле че а аввт лшшърацД, кжпй кжртв1реа попвлвлв! ера теократнсъ
аДекъ кжпй Втппехеъ ера попвлвлв! 1сраитепеск 7|\тпърат , кареле пвпеа пре
сто поплл та! тар! ж^^екътор!, Ш1 ачв1*а аша кжртвГа попвлвл , кжт ш"ч! лец!,
шч! Б1р , шч1 алте гревп.ц1 пв пвпеа, тч1 сет шле л1тпър-Ц1лор пв пврта, ш'ч!ка
лштр'о тош^е фИ йвпъ пършц! пв врта , 41 тоате йвпъ леиеа дв! Свшнеге» ле
7.

50
«ОЕКЪТОРП.
мпръвеа. фпкаре вреш! ггче Сф: Авгвстт, ае четатеа лв! Бвтпегев", Кш: кг.
„ Пре ржпа а вршат ла е! пи стерепПле оетепелелор пептрв пъкателе лор,
пи Фер1ч1рив шжпгжериор пептрв пилост1в}реа лв! Ввтпегев",
ин преквш
ера пькателе попвлвлв!, ип т!ла лв! Ввшпеже», пре ржпй а8 вртат пороЧ1рив , пн ръвтгцие рггвоаелор ." Къ та! тоц! ж»аекъторН аФаръ йе пвцш1
аела Бйитегев" сжпт апц! попалвлв! Еврееск , сав алеш! , ка пре ел Ш жвгвл ,
ип Лп ров|'еа връжтвшиор съ'л мвъвеоскъ , ппФ1е-кърв1а съ Факъ арептате .
Че яж впн липпротъ Лп Капвл н. . Сп'х : а . Ве Молвл лв! ЪИхв впие сь
четеще : п "»* 'шТ а рИйии Л8*ш1 К1ПЯЛ чел чоп-"т пжпъ да а1оа Ш8тгРИ
сале Л1п пъшжптвл ачела ," ка съ арате , ^квт къ ачеастъ карте а фост скркгь
йвпь рсшеа челор гече сепнпцЛ , ачеаста тпнк пв Фаче .
Къ прекъш върба
ци лтвъцац! 1а§ аттте , лш локкл айес съ гръеще Йе ров1еа аче^а , к«ьпа С1Бр1ь1
лепП са ровгг <1е Фшстеп! свпт 1л1 преотвл , ин акрхвл леии с'а твтат аш(ллош : къ риНк&шЬ-се йюлвл , с*а р^кат ип преотвл лв1 , пи лт рггвоШ кс
шаре швлципе ае 1сра!лтеш с'а8 ров1Т. бвпъ квт съ скр!е лдп Псалш : 03 =
Спх, §. „1Ш а8 лепъ^ат лъкашвл Сиога»л*Т, лъкашвл съ8 лттрв каре а*
лъкв1т лднтрв оашеп! , ип ай (1ат лш ров1в пвтереа лор .**
1ар пептрв къ лптр'ачеастъ карте а Л.вс!екътир1лор съ 21че : ,.лт жиеле ачелеа п» ера лшаьрат .ца 1сраи, "' пв вршеагъ , квт къ е* фост лдтпърацТлш
1сраи кжпа с'а скрю ачелеа , ч! квт къ аче.стъ ров1в с'а лдптжтплат та! л>ппатте йв че БвшпехеВ а пвс лдтпърац! Гсраитетвор , ае вреше че ачестеа съ
цш ае кввттеле челе та! йшпатте . Тшглосвл ачела ръгвоН, ип Фачереал/тпърециор пре вретеа ли! Сатви с'а8 лптжтплат . ^\1)съа1птр'ачеасга а^еаптъ
пърере съ веае аФ1ае Сатви, саХ ае алт пророк , кжьа лдшпъртцеа Савл, та!
жппатте Ае а се Фаче .]\тпърат 1)пвИ, скр]'съ . Каре ат Кгпал: *. Ст1'х: к*.
съ поате квлеце . Къ 1ев?се1! л\пкъ пв ера скош! ат оргшвл 1ервсал1"т , кжпс!
с'а скрхс ачеастъ карте: 1'ор пре аче|'а Бав^а '!аскос, п . ^тпъра: ^. ПН ачеа
стъ пърере твлт съ впеще кв пъререа чеа прИнитъ ла Евре! , кар!1 21К , къ
Сашаи а скрю ачеастъ карте .
КАП

Ц.

ПивъцвшД 1гс1а к( Фрптеле сг& С1шеоп , шито чеггд! гъ М Ааля пгглп! : Готопи! <а «•ешее пре Асха «ата ля! Халев , ш< 1 < а аОаогъ гхиоарие авслор : Ааиаье! съ цл свшш! .

I

!*ж 1 а фост а«пъ тоартеа лв! Искс а8 Л1птреват Фи лв! 1сра!л пре Бот^^ III щф пвл, гшжпа : чте се ва св1 кв по! асвпра Хапапе!лор, Ш1 ваФ1поФЗ^
ШФ въцвггор ощ1рп, ка съ аеа ръквоШ лдтпрот|'ва лор?
!дая&шиР в- ^И а 2'с 0°тпвл : 1ваа се ва св1 , 1атъ от аат пътжптвл л\п
1*па лв! .
г. Ш1 а Х1С 1»аа кътре Сшеоп Фрателесъ8: с»е-те кг шшв лдп соарта шеа ,
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ни вот На ръгБоШ аскпра Хапапе1лор , ни* во'» терце пп е« кк тше л^п соярта
та , нп а терс к» ел С1-теоп .
д . 1Ш с'а сй1Т ТвНа , и» а Нат Ботпкл пре Хапапей. ип пре Верехен лш тжТиие лор , ип аХ бътвт Нпзтре еГ лш Вегек гече пи! Не БьрвацТ .
р . 1111* а» аФлат пре АНошвегек лдп Вегек, ни а Нат ръгвоШ гснпра л«Т, ни
ав бътвт пре Хапапей, пп пре Ферегев .
е. 1Ш а Фг^ц|'т АНошвегек , ип' г>8 алергат Нвпъ ел, им л'с$ пр1*пе , пи '! ай пЛат
Нецетеле тжпнлор ла! , нп Нецегеле шчоаредор .ж! .
3- 1Ш а 21*с АНошвегек : шапте-геч! Не .^тпърац! кв вжрфьрие тжпШореале , ип к» вгрфврме п!чоар'лор сале тъете аНвпа СФъръпитврие с»пт таса теа,
Неч! преккт ат фъквт е», аша 'т! а ръсплът пне Бътяегей, ни л*а5" аНвс пре
ел лш 1ерксал'т, ип а тх|)"т аколо .
н. Кь Фъкксе фп ла! 1й(1а ръгБо'8 аскпра Гервсалппвлв!, ш! л'ав" лват, ни л'а$
бътвт кв гсквц1ткл сав'е1 , ни' четатеа о а арс кв фок .
л. . ВИ Ньпь ачеаста с'ав погордт фп лв! 1вНа еъ Факъ ръгъоИ ссвпра Хапапеклв! , кареле лъкв1а твптеле , ни чеа Не кътре ръсъргг, ии' чеа Не кътре
КЛГШПС .

I. 1Ш а терс 1»На асвпра Хвпапевлк!, кареле лък» 'а лдп Хевроп, ип* а
еппт Хевроп лдтпрот'въ: {ар пктеле Хевропвлв! та! лиш.-ппте ера Кар'отар Воксе*ер нп а» бътвт преСесТ, ни пре Ахипап, ни пре Толт! рътъипцеле лв)Епак.
41 . III л Сан* са 'т Не аколо аскпра челор че лъкгна л\п БавГр : ]ар нмпеле 1);ш'рвл»! та! лдптж! ера Кар1*атсеФер , четатеа къртврариор .
П| . II! ' а Ж1*с Халев : ч'пе ва вг.те четатеа къртврлриор, ип о ва лва , во'**
Да лв! Фетее пре Асха Фата теа .
п . 1Ш о а лват Готоппд Фечорхл чел та! т*пър ал л»! Келех Фрателв! лв!
Халев, Ш1 Халев '! а Нат л>й Фешее пре Асха Фата са.
д1 . 1Ш а фост кжпН тернеа еа, о а лшНетпат ГотопШ съ чеаръ Нела татъл съв цпртъ , ни кжртеа еа , ии* стр*га Не пре ас1*п : л>п пътклтвл ръсгр1твлв! т"аТ Нат пре пипе , нп а г\с Халев : че'ц! есте ц|е ?
€1 . 1ар Асха а г1*с лв! : Нъ'т! Нар Би)е-кивжпт.,|ре $ къ л>п пгтлптвл ръсър!ткдк! т'а! Нат пре пипе , нп* ть рог сь'т1 На! пие ин 1'гвоареле апедор, ип '1а
Нат е1 Халев Нвпъ Ш1та е! 1'гвоареле апелор челе Но сне, нп челе Не жос .
е>\ . 1Ш фИ Л81 1отор Шпевлв! сокрвл»! лк! Мо1с1 с'а^св1тНш четатеа ФпПкиор
кв ФП лв! 1вНа ла пкст^еа чеа Неспре ръсър1твл лв! 1вНа , каре есте ла погор&реа
АраНвлв! , Ш1 ав терс , ии а8 лъкв1т кв попвлвл .
ц\ . НИ ав терс 1кс1а кв Сииеоп Фрателе съ«, ип ав бътвт пре Хапапевл чел че
лък 81а лдп СеФет , нп о ас апатетат1С1т пре еа, ии о ав шерНвт пре еа, Ш1 && кешат
пвтеле чътъцИ : П1ерНере .

7. а.
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ш . Ш1 а тощетт I, <1а Гага, пи хотаръле е!, ип Аккаропвл, пп хотаръле
лв! , ип Аготвл, ип челе бе пр1п прежир^л л»1.
Л1 . ПП ера йогапъл кв Ьба, ип а тощешт твптеле , къ п'а пвтвт съ шярхъ
пре че! че лькма валеа , къ Пхав осс1па лдптре е1, пи каръ Ферекате ера ла е! .
Мвтере.
«• 1Ш а <1ат лв! Холев Хевропвл , преквт а г\с МоТс?, ип а тощетт де
14. 24 аколо тре! четъпД але ФШор лв! Епак , цп а отордт аколо пре че1 тре! Фечор!
Пс8еН*в1 а! л»1 Епак .
15. 14.
к* . ЦП пре Геввсевл, кареле лъкв1*а лдп Гервсалпп , пк л'а8 скос фи лв! ВеП1аип'и . на а лъкк1Т 1еввсевл лшпревпъ кв фИ и«1 Вешапнп лдп 1ерг>сал1ш пдшъ лдп
11оа ачеаста .
кп . III Сяй с«1т ип' фи" лв! 1ос1*ф лдп Вети. пп Вошпвл а фост кв еТ .
кг. ПП а лдпквпцврат , ип' а сврпат Ветивл, 1*ар пвтеле четгцп та! лдппатте
ери Лвга .
к \ . ИП стрежие въгжпп" пре вп от еинпг! (Ип четате, л'а8 прпю, ш! ав г\с
кътре ел: арат ь-пе поъ пре нп(1е съ штръпи лдп четате, цп вот Фаче кв тше пнлъ .
«^ . ПП ле-а арътат лор пе впие съ ттре лдп четате, пи ав бътйт четатеа кв
пск8Ц1тил саБ1е1 : 1пр пре отвл ачела , пп* пре рвгюпплс лв! 'I (.в- слобо21Т.
ко . ПП а терс отвл ачела лдп пътжпткл Хетш , ни а г\А'п аколо четате,
пп а кешат пвтеле е! Лвга , ачеста есте пвтеле е! пжпъ лдп гша ачеаста .
кц. Пи Мапас1 п'а тъ1*ат Ветсапвл , ачеаста есте четатеа Скшлор , шч! пре
Фетеле е1, ш'ч1 челе ае пр1п прежврвл е!, шч!Ектапак8, П1ч! пре Фетеле •!.
кн . N141 пре че! че лъквеск лдп Бора , п1ч! пре Фетеле е! , шч! пре че! че лъквеск лдп Малака, т'ч! челе бе прт прежврвл е1, шч! пре Фетеле е! .
«л. . Шч! пре че! че лъквеск лдп Магесюпа, шч! челе сю прт прежврвл е!,
п"ч! пре Фетеле е!, П1ч1 пре че! че лъкв|'а лдп Евлаата, п!ч! челе бе прт прежврвл
е! , шч! пре Фетеле е! , ип а лдпчепвт Хапапевл а лъкв1* лдп пътжпткл ачеста .
л . ПИ а фост (кпъ че с'а лдптър1т 1сраи , ип а свпвс пре Хапапев свпт баре,
пв л'а П1ер(1вт пре ел бе тот .
л» . N14! Ефраш п'а шерскт пре Хапапевл, кареле лъкв1а лдп Гагер, пп олъК81Т Хапапевл лдп пижлоквл лв! лдп Гагер , ип с'а фъквт лв! свпт Б1р .
ав. N141 2аввлоп п'а шербвт пре че! че лъкв1а лт Кеброп , шч! пре че! че
лък;; 'а лдп Хаалол , ни а лъкк'т Хапапевл лдп пПжлоквл лв!, пи с'а фъквт лв!
свпт и"р I
аг . N14! Ас|'р п'а шсрбвт пре че! че лъкв!а лдп Акхо, пп Сая" фъквт лв! свпт Б1р,
шчГпре 4е! 4е лъкв1а лдп Бор, шч!пре че! че лъкв1'а лдп СМоп, ш'ч! пре че! че лък*й1"а лдп ПалаФ, шч! пре че! ом Асхаг!в , ип ш*п Елва , ип Ат Афек , Ш1 сПп
Роов .
ад . ПП а лъкв1т Ас1*р лдп т1жлоквл Хапапевлв! , кареле дъкв!а пре пьтдптвл ачела, къ па пвтвт съ'1 иьфгъ пре е!.
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лр . 1Ш п!ч! ^тетал1т п'а шерйвт пре чеТ че лъкма лш Вечсппнс , пи пре че! че
лъкма лдп Ветапах , пп" ай лъкмт Кеталпп .рп пнжлоквл Хапапегшй , кареле лък«1а лдп пътжптвл ачеда: 1ар че! че лъкма лдп Еетсагаос, па лдп Ветепет , с'ав" фъквт де! свпт в1р .
ай . ПИ апекъж|'т Аторекл пре фп лв! Бап лдп твпте , къ пк 1 ак дъсат пре
е! съ погоаре да впде .
лу . НИ а лдпчепкт Аторекл а лъкм' лдп ткптеле ЙПрсшоп , кт!е сжпт ьршТ,
Ш1 вклпГ лш АПрсшоп , ип лш Талавш , пи' с'а лдпгрео1ат гажпа каси лм 1ос1Ф
асбпра Аторевдв! , ип с'а Фъквт лм" скит в1р .
ая . Ш1 хотарвл Ашореклм а фост дела см'рса Акр1*в!п8Д81 , дела татръ , ш!
лдп С8С .

к а п а.
ЛДпцервл ле! Октпехса потепеще «ачерьге Ле вте , каре ая^шЬ-лс плаппе попхлм, фпсъ <)впъ тояртеа л.*Л псм- Ли 1и . пи а челор (1с пре вретеа лв! Летите ор! к ьъш пЛв-щ 1<рам, пврзреа .ри та! рем
а кггхт .

I с'а С81Т флпергл Попише! а*ш Галгада ла локал плжпцерИ , пп ла
Ветм , ннда каса лм [срам , ни а г\с кътрее!: ачестеа 21че Ботпнл : в'ат скос пре во! оЧп Егтет , пп в'ат въгат лдп пътжптвл ,
кпре пГат жкрат пърищмор вощр1, съ'д йав" воъ, пи' ат 21С : къпе
во» сгр1ка легъткра теа , каре ат фъквт кв во! пжпъ лдп веч! .
в . 1ар пп во1 съ пв Фачец! легътвръ К8 чеТ че шеД пре пътжптвл ачеста , п1ч1 квтере.
двтпеяеТлорлор съ пв вълдпкшацТ, Ч1* челе чопл1те але лор съ ле стр1'кацТ, жерт- 33- 5авелшчие лор съде сзрпац!, ип п'ац! асквдтат гласвл пие8 , къчГ ац! фъквт аче- 2леп*.
стеа ?
7- '•
г . 1Ш с8 ат г\с : пв вой айаоце атвта дъкашвл попвлвлв! , каре ат г\с съ'л
скоц афаръ : пв вош гот пре ел Леда Фаца воастръ , ка оъ въ Ф16 воъ йв пекаг , пи йктпегеп лор съ въ Ф1*е де стштеалъ .
^ . ПИ а фост сЬпъ че а гръ^т ^пцернл Ботпвлв! кхвштеле ачестеа кътре тоц!
Ф11* Л81 Тсрам , пп а ркПкят попклкл гласкд съ8 , ни а пджпо .
@. Пептрв аче1а а пкипт пвтеде доквлв! ачелв1а плжпскр! , пп ав жертв1Т
аколо Ботпвлв!.
з . Ш| а слобо21т Псвс попклкл, пи с'а! дхс •цдв! 1сра1лФ1е -кареле ла то- ц^скавг
щеш'реа са , ка съ тощепеаскъ пътжптвл .
2*- 28д. ПИ а слвжгг попклкл Оотпклк! лдп тоате п'леле лх! Псвс, ш! лдп тоате
хиеле вътржпиор , кари двпгъ врете ав тръ1Т <Ьпъ Псвс , Ш1 а8 фост ккпосквт
тоате лвкрврие челе тар! але Ботпвдв! , каре ле-а фост фъквт кв 1срам .
я . 1Ш а твр1т Псвс Ф1вд лв! N881 ровел Ротпвдв! йе 0 свтъ ип яече ап! .
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а. . 1Ш л'а8 лдпгроппт лп хотарвл тощешрП сале лм Татпа-сахар жп гавп-

теле лв! Ефра'т Ав кътре пнепаъ-поапте а твптелв! Гаа» .
I. III I тот пеатвл ачела с'ай айаос ла пъртцп лор : ип с'а сквлат алт пеат
(Ьпъ е1, кярН п'а8квпосквт прв Боитвл , ни лвкрврие , каре ле-а фъквт Бот—
лвд кк 1ср;ил .
«I. 1Ш ав" фъквтфп л»1 1сра"л ръвлдппаттеа Ботпвлв1, ип' пйслвжгг лв! Ваалип .
М . Ш1 а8 пьръс'т пре Ботпвл Бвтпегевл пър'пщ'лор съТ , чел че '1а скос
пре е! с]т пътжптвл Егшетвлв1 , ип а8 терс <Ьпъ Двтпеге!' стрет! а! пеашв—
риор челор сПп прежкрвл лор , ни с'а8 лткшат лор, инавтжшеат пре 1)отп«л .
И. 1Ш л'а пъръС1Т , ш! а8 слвжгг лвГВаад, ни Астартелор .
А1 . 1Ш с'а тжтеат к« 1«ц1'те Ботпвл асвпра лк! 1ера'л, пп '1а Дат пре е1
*п тжпа пръсГьториор, кари" 'I а8 пртс пре е! , ин Чав" вжпНвт връжтаипдор
лор прт прежвр, Ш1 п'а8 пвтвт ста лшпротГва връжшашиор съ! лдптрв тоатв
лш кареле икм цеа .
& . Ч\ ор! впс!в а врвт съ теаргъ тжпа Ботпвлв! ера престе е! спре ръв"
проккш а гръ'т Ботпвл, ип преквш с'а жврат лор Боншвл, ип '1а пекъшт
пре е! Фоарте.
51. НИ а р1(Икат Ботп^л жвйекътор!, пи '1а шжптгит пре е! Оотпьд «Ип гаж.па челор че"1 пръ(1а пре е1.
3*1 . 1Ш п'ч! бе жв(1екъторП лор п'а8 асквлтат , ч' а8 кврвлт а"шъ алц! Двт—
пеяеГ, ин с'а« лишпат лор, ип ав П1Ж1пеат пре Поипил, ип с'ак лвътвт квржпа" г1ш к»леа , про каре ав вшвлат нърпщп лор асквдтжци1 порвпчме Ботпнлв! : 1пр е! п'а8 фъквт ашя .
Н1 . ИП кжпа" ле-а рМГкат лор Ботпвл жв^екътор! , ера Ботпвл кв жваегаторвл , шП гажпт81а пре е! аш тжпа вргжшаиплор лор лт тоате гиеле жв<1екъторкл81 , къ 1'съФьчеа тиъ Ботпвлв! де свсп1пвл лор чел п*е кътре Фаца че
лор че'1 лшккппкра, ни ли пекъжа пре е! .
л-1 . Ш'1 а» фост двпь че твреа жкг1евъторкл , съ лшторчеа , ип' кв шклт фъчеа таГ гачр! реле (1екжт пьрнщП лор тергжш* двпъ дхтпеже! стрешТ , слвжШя-лв лор, ни дпкшжпсЬ-се лор, п'ав пъръс'т 'гвосНрив соле , ип къме
сале челе реле .
к . 1Ш с'а тжшеат кв 1*кц|'то Оотпкл асвпра лвТ 1сра1л , пи* а г\с : пептрв
къ а п ьръс1"т пеатвл ачеста легътвра теа , каре о ат порвпчп пър1Пц!лор лор г
Ш1 п'а нсквлтат (1е гласвл т1ей .
к* . ПИ ев пя во|'в та! аНаоце а терсю от Лела Фаца лор «Нптре пеашвр! ,
каре ле-а лъсат Псвс Ф1'вл лк! N381 .
кп . ПП ле а лъсат ка съ 'сштеаскъ кв еле пре 1сраи, оаре пъгнвор калеа
Понпвлв!, ка сь втвле пре еа, прекнт ав пъг1Т пър1пц11 лор, сав пв?
кг . Ш[ а лъсат 1)онткл пеатврие ачестеа , ип* пв ле-а П1ер<]вт пре еле квржцс! , П1Ч1 ле-а <1ат пре еле Л1п тжпа лв! Псвс .
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1ср»|Л съ фпгоцеще к веатврие , прв каре Овпшегев ле-а лъсат , м с» {сштеасн кв (]дпгел* ар*
крям , псптра аче»а с1а тепе ор! прт .ргнпърац! стренИ съ пекъжаще : Цар фптормшДв-се , пр!п Гото
пнл, Ао<1 , Ш1 Сатгар съ шапткещс .

1 пре пепткрие ачестеа ле-а лъсат Вотпкл , ка съ 1сш'тепскъ к»
(1лпселе пре 1срам , ип пре тоц! че! че п'а8 кьносквт ръхвоаеле
.1в1 Хапаап .
в . НИ ка съ лшвеце пре пелтврие ФЙлор дв! 1сраи ръжвой ,
пре че! че п'а« кяпосквт челе та! лшпаште де сте .
г. Чтч1 стьпжт'р1але челор стреш! де пеага, пи' пре тот Хапапевл , ип пре
СИомвл , ни' пре Евевл чел че лъквещо Лвапвл , дела швптеле лв1 Ваал Ертоп пж.чъ ла Лавоетат.
д . ПИ Ч а лъсат , ка съ ннптеяскъ к« еТ пре 1срам , съ квпоаскъ де вор асквлтп де порвпчие вотпвл«1, каре ле-а дат пършцмор лор прт тжна лк!Мо1с1 .
е. Ш1 4>И ле! 1сраи »» лък«1Т лш пнждоквл Хапапевл»!, ип ал Хетевлв!, ип
ал Ашореялв!. ип ал ферегевлв!, ип ал Евевлв!, ни' ал Гергесевлв!, нп ад ЕввсевлвЬ
» . 11М а лват пре Фетеле лор ФешеГ лор , пи пре Фетеле саде ле-а с!ат
♦ечориор лор, ип лв слвж1'т дктнегемор лор.
3 . 1111 ак фък«т фи лк! 1срам ръ» лшпаттеа Оопшвлх! , ип пя* »1тат пре Вотп»л Окшпегекд съ8 , ип лв слкж1т Ваалпшлор , ип деашврмор .
и. ЛИ с'а ш&шеат кв 1»ципе Потпвл пре [срам , ип '1а дат пре еГ Д1П тж!ш'ло лк! Хвсарсатет лшпьратвл Месопотапие! С1р1е1 , ип ав сдвж!т фп дй!
1срги"л лв! Хвсарсатет опт апГ .
« . 1Ш п! стр1гат фм* лв! [срам кътре Ооглпом: ни' а р!сИкат Бопшвл тжптвгтор лв! [ср|{д, 1Н1 '1а тжптмт пре е!, пре Готопнл Фечорвл лв! Кепег Фратедв! лв! Халев чед та! тжпър .
I . Ш1 а фост престо ел Пвхвл Оотпвлк! , нп' а жкдекат пре [срам , ип' а
енпт ла ръгвой лпппролва лв! Хвсарсатет, ип л'а дат Бопшвд лдп шжпа лв!
пре Хвсарсатет .«шпъратвд С{р1еТ , нп с'а лштър1т тжпа лв! престе Хвсарсатет .
*1 . ]Щ а осПхшт пьтжптвд патрв-геч! де ап1, ип а твр1т Готопнл Фечорвл
лв! Кепех .
м . 1Ш ла а.даоо фи лв! Тсрам а Фаче ръй лшпаттеа Ботпвлв! , !ар Ботпвл а
латър1т пре Жгдот ^тпъратвл лв! Моав асвпра лв! [срам , пептрв къ Л фъК»т е! ръв лшпаттеа Оотпс-дв! .
п . Ш| а адвпат ла сте пре тоц! Фи лв! Аттоп, ш! в! лв! АталГк, Ш1 авпврчес, он а бътвт пре 1сршл , ип австъп<кп1т четатеа Фшкиор .
А1 . ПН ;:« сдкж1т Ф11 лв! 1срай лв! Еглот .^ишър;;т»л лв! Моав опт-опрввече «и! .
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$\ . 1Ш ав" стр!гат Ф11 л»Т 1сряи кътре Вотпвл, ии ле-а рнНкат Ботпвл лор
тжптв'тор пре АоН ф'вл лв! Пра Фечорвл 1етеп1, върват к» атжпсюъ шжипле
лшвъцат , Ш1 а8 тр'пис *И лв! 1сраи прт тжпа лв! а"арвр1 лв! Еглот фтпърг.тжл
ли! Мпав .
в| . Ш\ ш'а фъквт Аос1 квц'т кв <юъ асквц'твр1 , с1е о палтъ лвпп'теа лвТ , Ш1
л'а лмчшс свпт хашъ ла коапсаса чеа дреаптъ .
3« . Ш1 тергжп<" айвс Даркрме лв! Еглот ^тпъратвл лмМоав : 1ар Еглот ера
от грас Фоарте .
И1 . 1Ш (Ьпъ че а сФжршдт АоЛ а аДзче Дарврие аз" тжпат аФаръ пре че! че а«
ас!ьс (Ьрхрме .
л.1 . 1Ш л1пторкжпй»-се сНп Галгала впс1е ера МолИ, а г'\с Аое1: кввжпт де
та!пъ ат съ спв1» Ц|"е .]\тпърате , пи а я'с Еглот кътре йжпсвл : тач!, ииаскос
аФаръ йела с!пе пре тоц! че1 честа лшпрежкрвл лв! .
к. 1Ш анират Ао<1 лпйжпсвл, пи ел шес1еа луп Фошюрхл чел 8е варъалств
сшгвр , пи а 21*с Лос!: кввжптвл л«1 Вктпехек.нп съ сгшй кътре пие .]\пшърате,
1зр Еглот с'а сквлат бе пре скавпвл съ8, пн а стътвт апроапе бе Олисял .
ка . 1Ш лтс"агь , кжт с'а сквлат фтпъратвл, Аоа" .|\ит1"пгжп<1 тжпа са чеа стжпгъ , ии' лкжпс* квцдтвл Дела коапса са чеа ("реаптъ , л'а лдтплжптат лдп пжптечеле лв! Еглот .
кн . Ата с!е таре , кжт ни тжпернл а ттрпт с!кпъ асквц°т, пи а аствпат севл
рапа (1е<1С8Пра асквц1тклв1, къп'а скос квдотвл Нш пжптечеле лв! .
кг. 1Ш а еш1*т Аос! лдптиюЧ , ни а еипт аЧптре че! че ера аколо ржпйвщТ,
ни а лишс вшеле Фошорвлв! престе ел, нп" ле-а лиишат . «
кл>. ПИ (Ьпъ че а еипт ел ав штрат слвц'ле лшпъратвлв! , ш! « X въгвт в шие
ФО|'шорвлвГ л\пквете , ни ав г'с : йоар 'ш! квръцъ пжптечпе лт Фошорвл чел а*е
варъ ?
«е . НП игав вржт а ащепта атжта , ъъгяпй къ штеш пк г1ескГг!е вииле Ф01шорвлк! , Ш1 лк<бпс1 ке*а ав сюскнз , пи 1*атъ Пошпкл лор гъчеа пре пътжпт торт .
кз . ПП пжпъ гжлчевеа е! Аоо1 а фьц1т, Ш1 п'а фост чше съ 1*а атште лв! :
1ар ел трекжгн! Поли , а скъпат ла Серота .
*з • ПП а фост кжш) а вешт Аос1 лш пътжптвл лк! край, а трлшвщат кв ввчвш
лдп швптеле лв! Ефр»1т, ш1 с*а« погоржтлдтаревпъ кк сл Ф11 лв! 1сраи с11л твите ,
Ш1 ел лишаштеа лор .
ки . Ш1 а 21С кътре е!: веш'ц! йвпъ пи'пе , къ а с1ат Ботпвл Ввтпегев пре вргжташП пощр1 пре Моав л\п тжпа поастръ, Ш1 с'а8 погоржт й»Пъ ел, Ш1 ав квпрпю
вадврие 1ор(1апвл81, каре трек ла Моав, ии* п"а лъсат от съ треакъ.
кл . ПП а бътвт пре Моав лдп 21*оа аче"а ка ла вр*о гече пн! <1е вървацТ, пре
тоц! ръгвошчН, кари ера л^птре е!, Ш1 пре тот вгрватвл кв пьтере, ш1 п'а
скъпат сИптре е! от .
,
,
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д . 1Ш с'а свпкс Моав лдп 21*оа аче1*а свпт тжпа лкТ Тсрлм , ни' с'а оаЧхтт пътжптвл опт-хеч! ве апТ , ни' а жвоскат Аоа* пре 1сраи пжпъ кжпс1 а т»р1т .
ад . НИ авпъ ел с'а сквлат Сатегар фхвл лв! Апат , ни' а бътвт пре че! ае алт
пеаш ка да вр'о шасе свте йе БървацТ кв вп тчор а"е плвг сю бо! , ни' а шжптмт
цп ел пре 1срам .

К А П

д.

Псиора пророч1ца, ни Варак фПшрот1ва С1с«рИ къпетепН оцпрИ Лтпгратвла! 1аш'п порочсц;е съощеск , пре гаре ♦ципа' .рл опюаръ 1а 1л «етееа лв! Хавер Кше»л.

1 йвпъ че а ткр1*т Аос1 аайаос фп лв! 1сра?л а Фаче ргв" лдпшчптеа
I Оотпядв! .
« . 1Ш 'I а йатпре е! Вотпкл ^л тжпа лв! 1авш 4\тпъратвл лк! Ха- ^ жтПъ:
[паап, кареле а лдтпъръшт лдп Асор, пи та! тареле онпри лв! ера 1г- 9(лсара , Ш1 ачела лъкма лдп Арюотвл пеатвриор .
г • 1Ш а стр]'гат фп лв1 1сраи кътре Бошпвл , къ поъ свте йе каръ Ферекате
авеа ел , ни' лдп йоъ-геч! йе ап! Фоарте таре а фост асвпр|'т пре фП лв! 1сраи .
д. 1Ш Бевора Фетее пророчщъ, Фетееа лв1 ЛаФи1от, еа жвйека пре 1сргмл
лдп врешеа ачс|'ч .
% . 1Ш тебе в е а сяпт фнлквл Бе в ора лдптре Рита , ни лдтре Ветм лдп ткптеле
лв! Ефраип, ии съ св1а ла еа фп' л»1 1сраи съсе жваЧзче .
е . ЧИ а трите 1)евора , пи а кетат пре Варак Ф1кл ля! Авшеет <!т КипМсвл
лв! Кеталш , ии а ги; кътре ел : як п'а порвгшт цГе Пошпял 1)кшпе/.е»л л«!
1сраи , съ терц! лдп ткптеле Тг.ворялв!, им съ е! кк тше гече пи'Г <!« вървац!
йт Фн л»1 Ксталпп , ш! с1т фп лв! Хаввлоп ?
. д. II И ев вою айвче ла тше , ла пъръвл Юсоп, пре (Лсара та! тареле ощ7рп
лв! 1авш , ии каръле ле!, ни твлцппеа лв!, шГл во1'в (1а пре ел лдп тжпа та.
ц . НИ а 21*с Варак кътре еа : йе ве! вот тв лдшпревпъ кв пипе, во|'в терце :
1*ар йе пв ве! веш тв кв пипе , шч! ев пв воШ терце , къ пв пш /]'оа , лдп каре
ва лдпйрепта Ботпвл пре ,]\пцервл схв кв тше .
& . ИИ а 21*с кътре ел Бевора : ев тергжпа" воШ терце лдтпревпъ кв Т1*пе :
лдпсъ съ щи, къ пв ва Ф1 гнргшща ата, пре калеа , пре каре тв терц! , къ лдп
тхпъ йе Фетее ва йя 1)отпвл пре (.лсара, ии' с'а сквлат Бевора, пи а терс лдт
превпъ кв Варак Й1*п КяЛс .
• . 1Ш а кетат Варак пре Хаввлоп , Ш1 пре Хеталпп ла КаЛс , ни спк с?;Гт
кв гече т\1 йе вървац! , Ш1 с'а с«1т пи' Оевора кв йжпсвл .
&1 1ар Хавер Кшекл с'а фост йесп ърц|'т с!е че!-л-алц! К|'пе! Фрац1*! съ! Фечор|'!
лв! 1овав сокрвл лв1 Мо!с1 , ^1) ии а фост лдптию кортвл съв* плиъ ла стежарвл
челор че осПхпеск , каре есте ллътвреа кв Кеаес .
11.

(1) АЛекъ : кеш пател ле! 11о1<л .

8.
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■I. 1Ш с'а спвс лн1 Скара, къ с'а сви Варак Ф1вл лв! Авшееш лдп твптеле
Таворвлв! .
п . 11П а кешат Скара тоате каръле саде поъ снте Ле каръ Ферекате , пп
тот попклвл чел кн сте, Лела Аркотвл пеатврмор лдп валеа Ккопвлв! .
д| . III 1 а 21с Повора кътре Варак: скоалъ-те , къ ачеастя есте г'ю& , лдп каре
а с1ат 1)отпвл пре Скара лдп тжпа та , къ Вотпкл ва терце лдппаштеа та : ил
с'а погоржт Варак аЧп твптеле Таворвлв! , ип че1 гече тп о*е вървац! кв ажпсвл.
Пса1т€' • Ш1 а лдпгр021*т Юопшвл пре Скара, ип тоате каръле лв!, ни тоатъ та82. ю. БЪра ЛВ1 ^ К8 аскгрдтвл смие! лдппаштеа лв! Варак, пи с'а погоржт Скара йт
карял съв , Н11 а ф?ц1т кв шчоареле сале .
о"| . НИ Варак а алергат (1кпъ каръле лв! , ни сЬпъ тавъра лв! пжпъ ла АрЬвотвл пеатврмор , пн ан къгвт тоатъ тавъра лв! Скара лдптрв асквпдтвл сав!е! , ни 1Гп рътас тч! впвл .
31 . 1ар Скара неа*естрв фвцш<1 с'а авътвт лдп кортвл 1аме! Фете1 лв! Хавер
Кшевдв! , къ паче ера лдптре 1ав1П фтпъратвл Асорвлв! , ип лдптре каса лв1
Хавер Кшевлв! .
Н1 . Ш1 а е нит 1аи лдппаттеа лв! Скара, пп а гк лв! : авате-те Ботпвл
ппев, авате-те-ла пипе, оеНхпсще-те , пв те теше , ни с'а гвътвт ла а"жпса
лдп корт, ни л'а акопер1т пре ел кв пераеаоа .
.оЛ. 1Ш а гк Скара кътре еа : аъ'т! пвЦ1*пъ апъ съ сеав, къ ат лдпсетат,
ни а (1еск1с вп Фоале кв лапге , ип'!а с1;>т <\е а въвт , ип 'I а акопер1т Фаца лв1.
к. 1Ш а гк Скара кътре еа : стъ! лдп мна кортвл»! , ни с!е ва веш чше-ва
ла Т1не , ни те ва лдптрева , ип вп /лче : епе вре вп от ;и'ч1? веГ 21че : пв
есте .
кд . ПИ а лват 1аи Фетееа лв! Хавер цервшвл кортвлв! , ни а лват ип пшвл
лдп тжпа са , ип а штрат ла ел лдпчет , ни а пвс цервшвл пре тжшпла капвлвц
пи ловпкЬ'л кв пшвл л'а пътрвпс прп1 креГр! пжпъ лдп пъшжпт, 1*;.р ел с'а сквтврат , пп 'I а е нит свФлетвл , ни а ткр|"т .
кн . ПП 1*атъ Варак къвта пре Скара , ни а еипт 1ам лдппаттеа лв! , ип а гк
кътре ел : вшо , шГцД во)"й аръта пре върватвл , пре кг реле кагц! тв , ни а штрат , ни" 1атъ Скара гъчеа торт, пи цервшвл лдп тжтпла лв! .
кг . 1111 а стер|"т Пвишегев пре 1авш ^шпъратвл Хапаапвлв! лдп гша ачем
лдппаштеа Филор лв1 1срам .
к^ . 1Ш а шерс тжпа Фплор лв! 1срам тергжпа1 тот та! твлт лдптърш^в-се
асвпра лв! 1авш Дшпъратвл Хапаапвлв! , пжпъ че л'а шерсЬп .
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Клптаре Ле гЛрвнщъ , ш! тодъпиреа 1)скорП , гш а 181 Варак Лми .цп вшцере .

1 пк кжптат Бевора , пи Варак Ф1*вл лв! Авшеет лдп гюя аче1а , г'\кжпс! :
п . Вескопер1Т8-с'а йескопер1"ре фп 1срам, кжпс! 'ш! ай яйвс по
пвлвл б«пъ воеа са : бшс-кввжптлц! пре Ботпвд .
г. Л«2щТ у]\п]пърац1 , ип бъг; ц! лдп врек! Ботш, е8 Вотпвлв! во!в кжпта ,
пн В01» кжпта Ввтпегевлв! лв! 1срам .
д . Воатпе ! кжпс! а! еппт т» <Нп Се1*р , ип" кжпс! а! треквт прш кжтшл Ес1от«л»1 , пътжпткл с'а кйтретврлт, ип Червл с'а тврвврат , ип пори а» шкат апъ.
р. Мвпцп с';)« клгт1Т (1е Фгца Вотпвлв! ЕлоТ, лдпсв'1и! (лпа! де Фаца Вотпв
лв! Ввтпегевлв! лв! 1срам .
е. -Т\.п хмеле лв! Сашегпр Ф1*вл лв! Апат , лдп /иеле 1аме! яв лдпчетат къие ,
ип че! че втвла пре къ! , ан шерс пре къ! стржтве .
3 . фпчетат_а^ че* пвтершч! лдп 1сраи , лдпчетат- св, пжпъ кжпс! с'а сквлпт
Бевора , пжпъ кжпс! са сквлат пшкъ лдп 1сраь1 .
и. А8 алес двтпеже! по1, атвпч! сак" бътвт четъшле Вогопмор, акопер1-реа
♦ечоарелор , павъга , пи' свлща ве се вор аръта лдп пптрв-геч! с!е пн! лдптрв
1сраи .
л. . 1п1'ша шеа ла челе ржпсШте лк! 1срам , пвтсршчп попвлвлвТ вше-кввхптац! пре Ботпвл .
I . Че1 че лдпкълекяц! пре асш петег! ла апнеажъ г\ , че! че шедец! ла жвдекатъ, ш! вшБлацТ пре калеа сФетшчйор, гръщ!.
«I . Рипка-вор гласврие сале че! че кжптъ кв впедте лдп пи*жлоквл челор че
съ веселеск: аколо вор сЬ г1рептъцие . Воатпе I с1рептъц1лдптървте лдптрв 1сра1л,
атвпч! с'а погоржт лдп четъцме сале попвлвл Вотпвлв! .
в1. Скоалъ-те, скоалъ-те Бевора , сковлъ-те, скоалъ-те, гръеще кжптаре ,
скоалъ-те Варак , лдптъреще Веворо пре Варак , ип ровеще ровппеа та , ф!вл
л»! Авшеет .
п . Атвпч! с'а тър1т тър1еа лв!, Воатпе ! стереще свпт тчоареле теле пре
че! та! тар! с!екжт шше .
д| . Попвлвл лв! Ефра1т '! а8 сюсръсНчшат пре е! лдп вале, ип Фрателе тъв ВеП1аппп лдптрв сеплпцПле сале , Аела тше Маапр с'а погоржт черкжпй , ип дела
Заввлоп Бървац! пвтершч! лдп т<иагвл повест]'ре! къртврарвлв! .
$\ . НИ повъцвЬорп лв! 1сахор кв Бевора , ип кв Варак, гша Вграк лдп вале
а тр^ппс педестр!! съ! лдп партеа лв! Гввш , тар! сжпт черчетър1ле 1п1шП .
8- 2*
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е*. Петрв че шег! л\птре МосФаЛт! ? ка съ авх! шверътврие челор че съ
скоадъ кась в|'с да але лв! Ряв|'ш , шар! сжпт черчеттрие штИ .
ц| Галаас! сПпколо а"е 1орс1ап а лдпппс корткрие , ии Т)ап пептрв че с'а лдпс1едетшч1т ла лвптр! ? А<пр ашеявт ла тарцшеа търП , ни ла Еиирие е! а лдпТ1пс кортвр! .
N1 . X;. пи.юи . каре 'ш'а арвпкат свФлетвл съ« ла шоарте, пп Кеталип ла лдп11 ЪЛЦПШЛв ЦаршН.

л.1 . Ветт-а» ла ел лшпьрац!, ии с'а8 ржп(1в1Т ла вътае , атвпч! а8 йат ръя60)»' лшпьрацП лв! Хапаап, лш Тапаах ла апа МагеЛо, ии лъконпа арпштвл»! а" аз
лват.
* . Ъ'т Чер с'а» оди'т стелеле , (Пп ржпйвл лор с'а8 оцп'т к» (лсара .
к4 . Пъраеле Клсопвдв! а лепъс1ат аФаръ стжрвврие лор , пърлело КасНпипвл»! ,
пъраеле Юсопвлв! , кълка'л-ва пре ел а"е тот свФлетвл пиев" чел таре .
кя . Аткпч! с'а8 плат впгиле камор фкгжиН Неграв че! тар! а! лор .
кг . Блестегоац! пре ДНрох , 21-че фппервл Ботпвлв! , кх влестега съ влестетац! пре че! че дъквеск лдптр'жпсвл , къ п'а веп!т спре ажвтор Оошпвлв!, ажяторкл вострв Бошпвл лдптрв осташ! пктершк .
кд . ГНпе-кевжптатъ съ Ф1е лдитре Фете! 1аи Фетееа лв1 Хавер Ктенлв! , аЧитрв Фешеие сЦа корт съ Ф1е вше-кввжптатъ .
*€ . Апъ а червт йела еа , пп лапте '! а (1ат лв! , лдп ълИ йотпеск 'I а аЛвс впт .
не. Мжпа са чеа стжпгъ ла цервш о а лштшс , ии бреапта са ла пшвл челор
че съ остепеск, кв пшвл а лов1т пре Сюара , а Сфрес1ел1т квпвл лв1, а гъвргт
тжишда лв! .
кз • Пре Шчоареле е! лшгревниЬ-се а къгвт, ии а айорпит лштре ФЛверие е!,
лштрв каре с'а плекат, лдп че кш с'а лииис акодо а къавт т1'кълошаще .
кн . Пре Фер1астръ с'а в!тат Фетееа лв! Скара, пп а стркат : пептрв че а л^пт,т,]17л'еат карвл лв! аве;п ? пептрв че ак хъвснит вршеле карълор лв! .
к« . Жбпжпеселе челе лдпцелепте але е! а в ръспвпс кътре еа , ип еа 1'аръ'ш!
лшторчеа кввШтеле сале лор«'ш1.
л. А« Доар пв'л вор аФла пре ел лшпгрцмн! пргг!? о флтъ, сак <1оъ Фете
Ф1в кър»! върват, пръ2ме въпселелор сжпт але лв! (Лсара , пръгие въпселелор
а л1!1П.:есгр|'ри , въпсеалъ а лтшеотр|*ториор , ачесте пръг! сжпт лшпрежврвл
грвшаг^лв! лв! .
лл . Аша съ гшръ тоц! връжташи тъ! Ло;тпе ; 1'гр че! че те 1'ввеск пре тше
съ Ф1е ка рьсър1твл соарелв! лштрв пвтереа са .
ак . Ш» а ойшнт пъшжптвл патрв-геч! (1е ап! .

КАПЯ.
А.кп|)мк1 Мп(]|'ат пре 1< р; 1.)кш' , п| 1п тя. п- сетпе л' се ржпЛйецгс яжатор Гейеоп , гаре <1»пг че а
р|<11кат о.-.т:<р , Ш1 жертвг лг.1 Шшпегей , а 1тр1Еат хертвет1К«1 ш' Вка! , Ш1 ля 1арг'ш1 1 сг <Ь. с-ешп
.ао дАпг .
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I ан Фъквт фи лв! 1срам ръв лишаштеа Вошпвлв! , пп '1а Лат пре е!
Оотпвл лт тжпа лвТ МасИат ш.тте пп! .
и . НП с'а лштър1т шжпа лн! МаЛат престе 1срам , пи' ш'п« фъ
квт *н дв! 1сраи Ле Фаца лв! МасНаш асквпгътор!, пи пещер! лт
ткпцГ, ни лшдоквр! тар!.
г . НИ а» фост Лвпъ че сешъпа фи лв! 1сраи , съ сгна МпЛат , ип Атадш ,
ип алцн Лела ръсърн .
д . ПП тъБъра ла е! , пп стрша роЛврие лор пжпъ кпЛе съ штръ да Гага, пп
шпнк пк лъса лш пътжптвл л»1 1сраи кв че съ'ип поатъ цшеа В1аца ошвл , са8
оаеа , са» бовл , ся» асшвд .
е- Къ ип е1, ип В1теле лор съсв^а, пи Лвчеа квсше кортврме сале , ка лъквстеле Ле твдц! вепеа, ни е! , ип къпндеде лор Фъръ Ле пвтър , ип териеа Л1П
пътжптвл лв! 1срам , ка съ'л стр1че .
,
5 . ПН а съръч1т 1сраи Фоарте Ле Фаца л«1 МаЛ1ат .
3 . Ш1 а» стр!гат фп л«( 1сраи кътре 1)отпкл , пн а фост кжпЛ а» стр1-гат фи
Л81 1сраи кътре Ботпвл пептрв МаЛпш .
н . А тр1Ш1С Оошпвд »п къркат пророк кътре фи лв! 1сраи, им а 21'с лор:
ачестеа 21че Ботпвл Бвтпегевл ле! 1сраи : е» сжит чел че в'аш С81Т пре во1 Лш
пъпшпткд Еппетвлв! , ип в'ат скос (Ип каса роше! воастре .
л. . ПП в'ат мбъв1т пре во! Лт тапа Еппетвлв! , ип Лт тапа твтвлор челор че въ пекъжа пре во1, ип 'I ат готт пре е! (1ела Фаца воастръ , пн в'ат
Лат воъ пътлпткл лор .
I . 1Ш ат 2|'с воъ : ев сжпт Бошпвл Овтпегевл вострв, пк въ тешецТ Ле Лвтпехеп Атореиор , лттр'ал кърора път&пт дъквщ! во! , пп п'ац! асквлтат гласвл пнев* .
и. 11П а вешт ^пцервл ОошпвлкТ, ип ашег{тсвпт вп стежар, каре ера лт ЕФрата лдп пътжптвл лв1 1оас татъл лв1 ЕсЛр! , ш! ГеЛеоп Фечорвл лв1 л^гавлътеа
гр&в лш ар1е , ип се гръкеа съфйгъ Леда Фаца лх! МпЛ)'ат .
т. ЦП с'а арътат лв1 .]\иуервд Бошпвлв! , ииа 21С кътре ел : Иотпвл есте
кв тше , чел таре кв пвтереа .
п . 1Ш а 21С кътре ел ГеЛеоп : лштрв пнпе Ботпвл плев"? Лакъ есте Ронтвл
кв по*, пептрв че пе-ав" аФлат пре по! тоате релеле ачестеа? ип' впЛе сжпт тоате тшвшле лвТ , каре пе-ав спвс поъ пър1пцП пощр! , гшжпЛ : Л1п Еппет пе-а
скос пре по! Потпвл , ип аквт пе-а лепъЛат пре по! Ботпвд , Ш1 пе-а Лат Л1П
шжпа лв1 МаЛ1аш.
д| . ПП с'а лдпторс спре ел ^\пцервд БотпвлкТ , ии а 21с : терцТ кв пвтереа
та ачег.ста , ип ве! тдптв! пре 1сраи Лш ткпа лв! Д1аЛ|'ат . 1атъ ев те-аш тр1Ш1С пре Т1пе .
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б'| . ПП а 21*с Гедеоп кътре ел : лштрв пипе 1)оатпе , кв чше во18 тжптм'
2 ^ши: Пре 1Сраи? Ьтъ ппеа шеа есте та! славъ лттрк Мапасц пп ей ежи т чел та! пик
13, 1Ь жп каса татълв! ппей .
й\ . 1Ш а 21*с кътре ел Ботчйл : къ во1» Ф1 кв тше , ш! ве! Бате пре МшПат,
ка пре кп от .
д| . II Н а Х1С кътре ел Геаеоп : Ае ат аФлат нплъ жппаштеа та , ни ве! Фаче
пНе астъг! тоате к&те а! гръ1т кк пипе .
й| . Съ и» те (1кч1 Ае агп , пжпъ че тъ во!» лштоарче ла тше , ип вой а(1»че
жертва теа , пп о вой жертв1 лшипптеа та . ПП а 21'с : ей сьпт , вою шейва пхпъ те ве! лштоарче т« .
.0.1 . НП с'а анс Геаеоп , пп а <м'ерт кп е(1 <Нп капре , пп аштр^п к> Ав фъшъ а фъквт агшю, нп кърпврие ле-а пес лш коштцъ , 1ар геата о а тнрпат
лш оалъ , пи ле-а агЬс ла ел свпт стежар , нп' с'а .рпкшат лв! .
к . ПП а /Ле кътре ел .]\пцеркл Оотпвлв! : 1*а кърпврие , нп агнело , ип'
ле* П8П6 пре шатра ачеха , ип геата о тоарпъ аеасвпра, пп а Фъквт аша .
ка . ПП а лшппо .]\лпервл Богапвлв! вжрФвл Т01агвлв! , каре ера лш пиша
лв! , нп" а ат1"пс кърпврие , пи агппеле , ип с'а ацжцат фок Ат т"атръ , ип а
Ш1СТВ1Т кърпврие , ип а21теле , пп ^пперкл Попшвлв! с'а а«с аела оки лв! .
кв. ПП въгжпс! Геаеоп, къ ^пцервл Ботпвлв! а фост ачела : а 21'с ва! пне
Роашпе! Поатпо ал т1ей , къ ат въгвт пре фппервл Оотпвлв! Фацъла Фацъ .
кг . ПП а 21С Потинл кътре ел : паче ц1е , пв те тете , пв ве! т'вр1 .
кд . ПП а 2нНт аколо Гос1еоп олтар Ботпвлвц пп л'а пвппт пдчеа Оотпвлв!
пжпъ лш 210а ачеаста , фиш) ел лшкъ лш Ефрата татълв! лв! Есар! .
к$. ПП лш поаптеа ачеха '1а 21С лв! Поишвл : 1а вщелвл чел грас ал татъ
лв! тъй , пп алт вщел (1е шапте ап! , ип стржъ жертвелш'квд лв! Баал , каре
есте ал татълв! тъй , ип тае йеешвл чел Ае лжпгъ ел .
кз . ПП съ 21с1ещ1 олтар Оотпвлв! Овтпегевлв! тъй челв! че цд с'а аратат цдо
пре вжрфвл ткптелв! Маос , пре каре та! лшпаште а! пвс жертва, пп съ е!
вщелвл чел ае ал-ао1-леа, пп сь'л ав»ч! ар(1ере ае тот кв летпеле аесшвлв!,
каре ле ве! гма .
кз • Ш1 а лват Геаеоп гече вървац! аш елвцие слло , ип а фъквт преквт а 21*с
кътре ел Потпвл , ш! с'а тетвт Ае каса татълв! съй , пи Ае Бърваци четъцП а
Фаче 210а , ип а фъквт поаптеа .
кн . ПП ай тжпекат вървацН четъцп ааоа 21 , пп* 1*атъ ера стршат жертвелп1квл лв! баал , Ш1 аес1Ш8л Ае лжпгь ел тъ1ат , ш! ай въгвт вщелвл чел грас
аавс арйере Ае тот пре жертвелшквл чел гнНт.
кл. ПП Ф1в-кареле ав гю кътре апроапеле съй : чше а Фъквт лвкрвд ачеста ?
Ш1 ай черкат , ип ай черчетат, ип ай гю : Геаеоп Ф18Л лв1 1опс а фъквт лвкрвд
ачеста .
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л . 1Ш «1 ъ\е вървацИ четъцН кътре 1оас : скоате аФаръ прв Фвчорял тъв" ,
съ тоаръ , пептрв къ а стркат жертвелшквл лъ\ Ваал , пп пептр» къ а тъхат
Лесшвл чел Де лжпгъ ел .
А*. 1Ш а гю 1оас кътре оатепН че! че съ сквласе асгара лвТ : а» с1оар во!
вец! съ 12бжпс1|'ц1 аквш пептрв Ваал ? ай во! вец! тжпт?и пре ел ? чел че съ
ва пр1ч! пептр» ел , съ тоаръ пжпъ (Нтшеацъ , де есте ел Октпеге« , лдцп ва
лхбжпсИ ел , къчК 'I а стриат жертвелшквл л«1 .
ле . 1Ш л'а П8т1т пре ел лдп 210а аче^а 1ероваал, гшжпН : лгвжпНа лъ\ Ваал ,
пептрв къ 'I а стршат жертвелшквл л»1 .
аг . 1Ш тот МасНатвл , ш» Атплисвл , пп фп ръсъривлв! с'ав айвпат лштр'вп
лок , 1ш трекжпН ав тъвържт лдп валеа ле! 1еграел .
ад . 1ар Бвхвл ле! Ввшпегек' а лттър|"т пре ГеНеоп , ш! тржпшцжпй кв корпйл а кетат каса лв! Авхегер съ В1*е Лвпъ ел .
ле- ПИ а тр1тк весптор! ла тот Машкн, пп а стр1глт пп ел Напъ <дЖШпП ,
ип взстпор! а тршис ла Ас1*р , пп ла 2авнлоп , ии ла Хеталпп , пн са св1Т жптрв лштжтпшареа л»1 .
ле. 1Ш а 21сГес!еоп кътре Т)ътпеге%: Де ве! тжпт81 прш тжпа теа пре 1срам ,
преквт а! гю ,
аз • 1агь ев П818 вп вал йе лжпъ пре ар1в , ни" Ле ва <м роа пета! пре лжпъ :
1ар престе тот пътжптвл вскъчвпе , вой квпоаще , къ прш тжпа теа ве! тжптв1 пре 1срам , преквт а! гр-мт .
лй . Ш| а фъквт аша , ни а тжпекат Гейеоп йе ипшпеацъ, нп а сторс лжпа,
пн а кврс роа сИп лжпъ »п бли! плш Не апъ .
А4>. 1Ш а 21с Гео"еоп кътре Онтнегев : съ пв се апртгъ тжтеа та асвпра
теа йе вой гръх жпкъ ойатъ , Ш1* лшкъ оНатъ вой гспт кв лжпа , пп съ *1в
аскъчвпе пета! пре лжпъ сшгкръ : 1'ар престе тот пътжптвл съ ф|е роа .
м . 1Ш а фъквт Овтпегев аша лш поаптеа аче1а , ип а фост вскъчвпе пета!
пре лжпъ сшгвръ : 1ар престе тот пътжптвл а фост роъ .
К А П

3.

Алегвпй ла апъ пре чЛ Де ръхвоН, <Ьпъ че а авха Гвйеоп сртмл »пма сИптре Че1 оЧптавър* л»1 МасПат , с'ав йвс асвпра лир поапгеа фаграртарД , кв ввчзте ии ав сюшце кв лзпиа! апртсе $п шйшп" ,
Пре карН КВ Ор*В , ПП 18 'Ив КЪПеЦ-пП.е ЛОр 'I ОВ Б1рВ1Т .

*1*
й! ' а тхпекат 'ероваал, ачеста есте Гейеоп , нп тот попвлвл чел че
вДОчТЦМа^ еРа кв ел , ни' а тъвържт ла 1гворнл АръййЛй! : 1ар тавъра лн! Ма|&М*
Й<|| (Пат , Ш1 а лн! Атал1'к ера Не кътре пнагъ-поапте с!ела Гават-а$»§11ф8$торе лш вале .
е . ЯН а гю Бошпвл кътре ГеНеоп : твлт попвл есте кв тше , пептря аче!а,

64
21сцо.
ао з .
ш«м:
з 5в.

ЖЯВЕКЪТОРП.

пв вой да пре МасНат лш тжпа лор, ка съ п» се лавде Гсра^л, 21'кжпд: пре
пипе тжпа шеа т'а тжптв1'т.
г . Ш1 а 21С Ботпвд кътрв ел : гръеще ка съ авжъ тот попвлвл , ш! ъ\ : чел
спер10с, ип чел Фр1кос съ се лштоаркъ лшпапо!, пп а пврчес дш твптеле Галаав,
пи саа лшторс делапопвл доъ-2вч! пн аоъ Ле пп!, ип а8 рътас гече тН .
* . ПИ а 21*с Оогапял кътре Гедеоп : лшкъ тот есте шклт попвл , ^8*Г пре в!
да апъ , ни аколо вой осев1 пре е! иде, пи пре кареле вой 21'че ц1е , ачеда ва
шерце к» Т1пе , пи пре тот , кареле во18 21че съ пв теаргъ к» тше , ачеда съ
пв шеаргъ к» тше .
е . 1Ш а адвс пре попвд ла апъ , ни а гю Ботпвд кътре Гедеоп : пре тот
чел че ва Л1тт к« Л1тва са апъ , квт Л1'тпеще кжтеле , съ'л пв! де осев! пп пре
тот чел че ва лшпепвпша пре цепвпкеле сале съ веа , съ'л пв! ае осев! .
е . 1Ш а8 фост пвтървл челор че ав" лшиит кк тжпа са ла гвръ тре! свте де вървац! : 1ар тот попвлвл чел-л-алт ае" лшпепвшиат пре пепвпкме сале съ веа апъ .
а . 1Ш а г\с Вошпвл кътре Гедеоп : кв аче1 тре! свте де вървапД , карП а*
Л1ШП1Т во1» тхптв! пре во! , ш ( воШ да пре Ма<п'ат лш тапа та: 1ар тот попвлвл
чел-д-алт се теаргъ Ф1в- кареле върват ла каса са .
н . ПИ а лват попвлвл ввкате лш тжпа са, пп ввчвппле сале, ип пре тоц! вървацН аче1а а! лв! 1срам 'I а тр1ппс пре Ф1*е-кареле ла лъкашвл съВ : 1'ар пре че!
тре! свте Ае вървпц! '!а опр1Т . 1ар тавъралв! МасНат ера аколо дедесвптлш
вале .
л.. Ш1 а фост лш поаптеа аче1а а 21'с Бошпвл кътре Гедеоп: скоалъ-те, швг! те
погоаръ квржпд де 01чТ ла тавъръ , къоеш дат лш тхпа та .
1 . 1ар бе те тет! тв сшгвр а те погорж , погоаръ-те тв , пп Фара Ф1вл тъв"
ла тавъръ .
А1 . 11И ве! ав21 че вор гръ1 , ип' двпъ аче!*а еъ вор лштър1 тжшие тале , пп
те ве! погорж асвпра таверИ , ип' с'а погоржт ел , ип Фара Ф1вл лв! ла
тарцшеа таверн впае стрежгиа чшчЬхеч! де осташ! лштрартац! .
ш . 1ар МасНат , ип Атал1К , ип тоц! фп ръсър!*твлв1 , тъвържсе лш вале ка
лъквстеле ае твлц! , ип къпилелор лор пв ера пвтър , къ ера твлте ка шсшвл
де пре тарцшеа търп .
п . ИП двпъ че а ветт Гедеоп , 1'атъ вп върват повестеа апроапелв! съя В1свл , 21кжпд : В1С ат вкат , пп 1*атъ агппе де пжше бе орг съ пръвълеа спре тавъра лв! МасНат , ип а« веш*т пжпъ ла кортвр! , ип' ле-а8 лов1Т , ни ле-ав ръсткрпат , пп де-аХ сврпат , ип' свкъгкт кортврие .
д1 . ПП ръспвпгжпд апроапеле лв! а 21*с : ачеста пв есте алт , Фъръ пеша!
сав1а лв! Гедеоп Ф1*вл лв! 1оас върватвл лв! 1срш'л, лш тжише дв! адат Рвпшегев пре Масп'ат , пп' тоатъ тавъра .
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е{ . Ш1 а фост <Ьпъ че а .• ъхп Гейеоп спвпсреа в1'свлвТ, пи' тжлквл лЛ, с'а
^пктат Ботпмл;-.!, пи* с'а лдпторслдп тавъра лв! 1ср;и, ип а *.нз : сквлгц! , къ
а йат Вопшвл лдп тжГппе поясгре тавъра лв! МасНаю .
в1 . 1Ш алшпьршт пре че! трс! свте а"е оатепТлдп тре!трц1, ш! ев сЬтбвчвга! лш тжнше твтвлор ии сюшце йешарте , пи лвпнп! лдп Нотце .
а| . ПК а 21'с кътре е!: квт тъ вец! веа"еа пре тте , ииво!ашасъ Фачец!,
шпатъ ев тъ вой йвче лдп ппжлоквл таверп, ип к»т вой Фачеев, аша съ Фа
чец! ЦП ВО! .
ш . III 1 во!в тржпштп е8 кв ввчвтвл , ш! тоц! че! кв тте вец! тржпшта кв
бйчвпн! лдтпрежврвл а тоатъ тавъра , пп вец! стргга : сав1еа ОопшвлвГ, ш! а
лв! Гесюоп .
*1 . НИ а пират Гейеоп, Ш! скта чеа о"е вървац! , карп ера кв ел л\п партеа
таверП , ла лдпчепктвл стрежп че!оЧп т|"жлок, ни' а сющептатпре че! че стрежв1а
пи а ввчвшат кв ввчвгаН , пи а скктврат Лопщеле челе (Пп тжТшле лор .
к . ПК а внчвтлт кжте треле пърцие кв въчвтИ, пп а сФърътат Дотцеле, пи
лди шжпа чеа стдпгъ ав лвг.т лкпшнле , Ьр .|\п тжпа чеа йреаптъ ав лват бвчвпн!
съ ввчьте , пп ьвстр1глт: савлеа Ботпвлв!, ни а лк! Гейеоп .
к* . ПИ Ф1е-к;феле вървит а стътвт лдп локйл съв лшпрежврвд таверп, ш!
алергжпс! тоатъ тавъра ав с!ат сегап, инак* фвщт .
кв . ПК а8 тржтвиат че! тре! свте &е ввчктТ, ин а8 пвс Гошпвл саБ1'еа Ф1'е- Псалт
кърв! върват лдптрв апроапеле съв , ин съ тма впп пре алцИ , ин а фвщт тавъра 82. з.
пжпъ ла В1та , пл с'а стржпс пжпъ ла Авелтекла ла Тават .
кг . ПК стрнжпа' вървацН 1сраитеп! че! (Кп Лтетал1т , нИ Пп Ас>р , Ш1 аЧп
тот Машш а гони гПппппо! пре МаоЧпт.
к* . ПИ а тршк: Гейеоп вестор! лт тот твптеле лн! Ефрш'т , хшжпй : погоржц1-въ лдппаштеа лв! МасИят , пп ле апвкац! лор апа пжпъ ла Веппра, пи
пжпъ ла 1орНлп, ии а стр1гат тот върватвл лв! Ефрапп, ии а апвкат апа пжпъ
ла Летв1ра , пп пжпъ ла 1орс1ай.
Псаяп.
к^. ПИ апршс пре йо! сютп! а!лв! МасИат пре 0р1*в , пп' пре 21в , ш! а ото- 82. 12.
ржт пре Ор1в лдп Сврор1в : 1ар пре Ъхъ л'а оторжт лдп 1океФ2)*в , Ш1 а гошт пре 1са1еа.
МаЛат , ип капел лв! 0р1в , ин ал лв1 Ъ\ъ д'а йвс ла Гейеоп Лпкодо бе 1орс1ап . 5. 26.
К А П

И.

Кеатт ла! Ефря1т съ скоалъ ^тпрот1иа ла! ГеЛеоп , сокот1п^а-се а *■' песггат .цпсептъ, пре кареле
фл <1ото1еще , кк п.титк гдеп<1е , ий тАръшА пре 2еие1а , ии Салтапа , а шербет пре г.ървпИ! 1 Соьотали/ . пп тярпхл Фапа1.-клаГ .Гп <тр^»т : На черче!, ш] алте Ларар! яле попа кла! а фък<т Е»ог!, каре1е касН
са 'е, ин' лаГ 1гра1л Ма фост спре >г<1ере: ии (1кпъ че а жа(1екат пре край патрх-геч! йе ап! , иъс1&по!
шалте-геч! (1с *И Ип чешсч", ии 1.пьл пре Лв1И'елеи сПи цьюирс , а шьр1т Ш1 «'а ^чиорс 1сраи йшя
Л1п№|'пареа <]е Пол] .

9.

аа

жоекъторП.
■; пп.цП «I Е.р»ш. аНс «кр. Меоп, ,.есте«(Р«, 14» >'Л
|««п поъ, »»< ..-«! «•■•' Ч»»., "и о1 терссъ «"Р»"1*

• М . Г»Р Геаеоп ( (ю (*4>е вГ : те ат «пт акта. , (»т ац! Фъ((Т
ЙРЙГесте »1 и» Р *»■«" СИ»" »' «Ч*» *™. ■—» ■« *■;•"» ?
жГГ«. .опстр, а Ъ. П..и (Р. «—В »< «->- . »ре 0,.., ш
„«Е Г" » "-- — -. - -»г «" во,?

—" " "°'01'1 *"■

,д!; 1» .» —, » — ™'< - е,*пЛат1 мерг л"ъ 2еве"
т .п тхпа та. ка съ Лъгл ощ|рИ тале ижте ?
МТе "ГгГГ: аеагр, «е.» «Н .. •■ О— арв ««.. - «Р»
с^; ш»а. .а- , ш! - »« «*— -М*- —*»» - —" "!С"" ' "шГсГсИт '<!» ..0» *п Ф...И, а»! « П* ""Р« <"ИМ1П """' °,е"
ЛС- ^р» «... *: 1.Р «—■ «■ •-* ''"' »— '"' *" "

Г..Т.0.1 омотае оптепИ лШ Оокхот .
*

Ш.Г..0 г1.» пч. —» «° *-" «■«"■=«"■ " "к *'"

„, „ ,ч« во!8 стр.ка тярпвл ачесга .
ТГ. 2.... ш, с1,п. ера *» К.раар , -. («ар- »Р« «> » »» *Ли (0«1 -е' « Л ргтас а!» Т0.(Ъ (..ар. *1и.р ртпрКм.1 . 1-Р
„.спре ае,е -«.«**
щР „,,,_„„ ,,„ яП „в „„,„,, „ар« ..рт. с.(И.

-1 ад ш,т:^ гГаео. »;: .„.. »«, - .— *. -«■ *- »р1;'; П.! 4 «. "Рв— N..... * а* «« «а,., -Р» - ее «...
йе П'Ш^; .„,.:,• Тема

«I Са..«.таа: ш а алергат ашт. е., ш! а пр.ас пре

.;;Г;г;«- ^—-. "• — - -ре с"'т"м- - "0111аБ1г;;ш°е-.а Га»А"г.а..а «атарад »• I- *» Р-.««, аета -»м Аре-

""' СШ1'а„р.пс та арта. а. а. т—Ш* '««Р ■• С«ааог, ш. '*Ч»'Р«'"
„,;'.( а." а скр.0 .1та ао.Р"»Р С»«»"'в1' Ш' " Б"Р1ШЛ°Р "'' Ш"°"
тв-хечТ ни шапте йе БървпцТ^
■—^т^^^^^ «рв ",ерв *п ,!т:" роп,л"евс 1 мрБ'™рв *ш1 "■*"
2. (1) .^п ,еа ...» Р
^ ^ ръ#>р|1„ „^я1 ,
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$ . Ш' а терс ГеНеоп ла Боер1*1 Сокхотвлв! , ш« ле-а гГс : 1*атъ 2евеа , пи'
Салтапа , пептрв кара пГацГ окържт, хшжпН : а8 Ноар тжпа д«1 2евеа ,
л«1 Салтппа есте аквт .цп тлиа та ?
21 п*1пе ?

пи а

ка съ Нът оатепиор тъ! челор флъшжп-

01. Ш1 а лват аре воерП, пи* пре вътржпН четъц'Г , ш! 'Га скършпат пре е!
к» сп':н*1 пкстГе!, ш* к» чвлМ,

к» ачелеа а 2Нров1г пре Бървпци четъцй Сок-

101М81 .

31. 1Ш тирпвл Фапнивлм л'а стр.кат,

ии пре вървяц.1 четъцПТа ошоржт .

й'. 1Ш а &'с кътре 2евеа , ш. кътре Салтапа:

ккт п» фост Бървацп, пре

кари 'I ацГ оторжт лдп Тавор ? (ар е! ав" г'с : квга ещ! тв , аша ай фост ин е! ,
чел че сеатъпъ ц.е , сеатъпъ лор, ка ктвл фйлв! Не лшпърат ера.
4.1.

Ш| а 2|'с ГеНеоп Фраци те! , ин' ФечорН таГчи теле ав" фост, ии с'а

жчрат лор: в.в есте Оотпкл , ("е М ац! ф' ц'п«т вН , п« в'пш Ф|" оторжт пре воТ. ч
к . ПИ а Х1Сл»1 Гетер Ф1к.ш сь» челк! .рлтж! пъскчт: скоалъ-те, ин'1 отоаръ
пре е1, *арф|»лсь$ п'аскос сав1ея са , къ с'а тетвт , пептрв къера таТтлпър.
ка . Ш* а ъ\с 2евеи , ми Ситип : скоалъ-те тв, ии те репек! псвпра поастръ, еъ ка «п върват а! плтере , пи с'а ек». ат Гедеон , ни а кспс пре 2евеа ,
пи пре Салпапа, ии' а лкат лвшшоареле , каре ера ла гр.чга ч'й къпнлелор лор .
кп . 1Ш ай 21'с вьрвг.цН лк! Гсраи кътре, ГеНеоп, : О^агапе ! стъплпеще-пе пре
Л01 ,

ТЯ , ПН Ф18Л ТЪ& ,

ПИ Ф18Л Ф1ЙЛ81 ТЪЙ , КЪ Т8 Ие— Л1 Ш&ЛТ81Т Прб 1101 сПп

ШЖПЛ ЛМ МасПяШ .
кг . ИЛ а 2Ю кътре е! Ге^еоп: пв воГв" стъпки! ей пре воТ, ии пв ва стъпжш
+Ьл пнев пре во! , ч. Бошпвл ва сгъпжш пре в<>1 .
к* .

Ш» а 21*с ГеНеоп кътре ек чере- вой Нела во! черере, съ'пй с)еа пие

Ф*е-кареле върьат черчел сПп пръ/ие лк! , къ черче! Не авр ера ла е! , къ ери
1ста'лтеп1 .
ке . 1Ш е! пв г.с : Н.т.пН вот На, т\ лиш'п2&пНв'ш1 хата са Ф1е-кареле
върват а арвпкат аколо черчел Н.п праНа са .
кз . II И черчеи че! Не авр , каре '1 ав червт а трае о пие шч шапте свтеПе
С1К11 с!е авр , аФаръ (1е лвШшоаре, ип Не лапцвр!, ии де .|ипг>ръкъпн'ителе челе
Не порнръ , каре ера пре л^гапърацЛ 31аН.аш8Л81 , пп аФ.фъ Но лиицьрие, каре
ера ла грвшагИ къгаиелор лор .
ку . Ш. а фъквт Нштр'ачелеа ГеНеоп ЕфоН , ии л'а пвс лдп четатеа са лдп Ефрата, впНе а кврв'т тот 1сра!лвл Нвпъ Н&псвл, ии а фост лв! ГеНеоп , пи' касН
ла! спре къНере .
кй . ИП Са лшФрхпт Д1а(Иат лдппаштеа Филор л»1 1сра1л , пи' ша! швлт п'ав
аНаос а рхЛка капвл съ8, Ш1 а оН1хшт пътжптвл патрв-2вч1 Не ап! лдп хмеле
лв! ГеНеоп.
9. 2ж
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кл. . Ш'1 с'а (Ь;с Тероваал -м'кл .181 1оас , пи а лъкчпт лш каса са .
-а . Ш1 явеа Геоеоп шапте-геч! с!е фП, карП еш1со На коапселе лвц къ гаклте
Фете! пвеа ел .
*
л» . Ш1 цптояреа лв! чеа Ип СНхега, '1а пъсквт ин ея Фечор , шч '1а пас
патело Авнпелех.
ая . Ш'1 я ткр1т ГеЛеоп Фечорвл лх! 1оас лштрв вътржпеце ввпе , пп с'а лшгропат Л1П тортжпткл татъ.ш съв лш Ефрата Ав! Есс1рп .
аг. Ш1 а фосг Нвпь че а Щ!?р1т Ге^еоп с'ав" лтторс фи лк! Гсраи , пп а8 кдрВ1Т (I аь Палиш , пп а» фъкнт легътвръ кк Ваал Вер1т, ка съ ле Ф1е ел лор
1)?»тлсле8 .
лд . 1Ш пв 'прав" яЛьс апппте фи лвТ Гсраи де Оотпкл Овтпеаехл лор , чел че
'1а тжпт81Т пре е! ош тжпа твтвлор връжпланнлор лор челор йе прш прежвр.
лр . 1Ш п'а фъккт пшъ к» каса лв! 1ероваал , ачеста есте Гес1еоп , сншъ тот
вшеле , каре л'а Фъкат к« 1срам .

К А П в-.
Ашпимсх отордт! тапте-геч! ае «рац! а! съ! , .ртпървда пръпеще о квпршае : кареле (1;.пъ 1шйа
181 1оатат граг<:.,м ( ъ» , каре съ асквисесе , а В|'р»1Т оа>теа «1 Гаал , ип тярпкл Слхсшепиор л'а арс, ш(
та! пре вртъ ла отор&г о «ешее ь» о ввкагг <1е пииръ <1е шоаръ .

*~5 зида ©$%«$&

Ш&
Ш±!<* Са ^,С ^В1телехФечоР?5Л ль"' 1ероваал лдп С/хст ла Фр;цп1 твпн'1
ШЙ 1П М№ сале "" п грък кътре е1, пп кътре тоатъ рваеша каси татълв! шаТчЯ
^^^*!^?сале, Е)<хш1:
ШшЩШтШ в • Гръ1'ц1 лштрв врекие твтвлор вървац1'лор (Лхетеп! : че въ есте
таГ Б1пе воъ , съ въ стъпжпеаскъ шппте-гечК де вървац! тоц! Фечорп лв! Героваал,
сав съ въ стъпжпеаскъ вп върват? пи въ аобчец! апппте, къ освл вострв , ш!
карпеа воастръ сжпт е8 .
г . Ш1* а8 гръ1'т пептрв ел ФряцП швшеТ лвТ лштрк врекие твтклор вървациор
<Нп Г]'хеш тоате кввштеле ачестеа , пи а плекат иит1ле лор (1йпъ Авнпелех,
пептрв къ а 21с фрателе пострв есте .
д. Ш1* '1а дят лв1 шапте-геч! (1е арц1пц1 Дш каса лв! Вяпл ВерЬ , Ш1 а.пъ1пи'т кв е! Ав1телех вървпцТ сърач!, ни' Фъръ де лъкаш, пи' а терс йшъ («жпсвл .
6 . ВИ а 1птрат лш каса татълв! съ8 лш Ефрата , Ш1 а оторжт пре Фрац]"! съ!
пре Фечори лв! 1ероваал шапте-геч! де вървац! пре о шатръ , Ш1 а рътас 1оатаи
Фечорхл чел та! тжпър ал лв! 1ероваал , къ с'а фост асквпс .
9. ИЛ с'ав асЬпат тоцТ вървацИ С(хешеп1лор , Ш1 тоатъ каса лв! Вгтшаядо., Ш1
тергжпН а пвс пре Ав1'телех .^тпърат ла стежарвл , каре ста лш СМхеш..
д . ВЛ с'а епвс лв! 1оатат , Ш1 а терс, нн а стътвт $.п вжрФвл твптелв! Гар1Ж1*п , ни 'ш'а р|'(11"кат глг^свл схв, ни а плжпс , нп ле-а К1*с лор : асквлтпцЬтъ
Бьрвац! (лхетен!, ка аша съ въ асквлте ш! пре во! Бвишегев .
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й. Мергжпс! ак терс летпеле съ впгъ ;р\тпърат престе сше, ни ав г1с шаслшвЛ«1: лшпъръцеще престе по! .
л. . 1Ш ле-а ръспвпс лор тясппвл : п»во18 лъса е8 гръсшеа теа, каре лдптр»
Ш1пе о а гаър!т ТУшпехсь , ип оатепи, ип съ терг съ лпппъръцеск престе летпе .
I. 1Ш а8 21*с летпеле кътре стокш : вшо с1е лдтпъръцеще престе по1.
«1 . 1111 ле-а ръспвпс лор стокшвл : пв вон* лъса е8 аЪлчепца шеа, ни роас1а
теа чеа бвпъ . съ шъ а"кк съ лдтпъръцеск престо летпе .
Н1 . НИ а» 21*с летпеле кътре в1цъ : вшо сю лдтпъръцеще престе по! .
п. НИ ле-а ръсп;;пс вща: пв всш лъса ей втвл ппев, весел1*еа лв1 БйтпегеЗ ,
ип а оатетлор , ип съ тъ с1вк съ лдтпъръцеск престе летпе .
^1 . 1Ш а8 21С тоате летпеле кътре сшп :' вшо де лдтпъръцеще престе по1 .
§1 . ИЛ а 21-с сшпвл кътре летпе : йе врец! кв ас1евърат съ тъ впценД фтпърат престе во! : вешц! йе въ пъ^ъжсШц! свпт акопер^реа теа . 1арс1епв, съ
18СЪ ФОК (Ил СШП1,

ИП СЪ ШЪПЖПЧв К]'е<1р1[ Л1ВППКЛК1 .

51. МП аквт а"акъ кк ааевърат, ип сю съвжрииг ацГ фъквт, пп ацТ пвс пре
Ав1телехсъ лдтпъръцеаскъ, 1ШацД фъквт биш кв 1ероваал , ип кв каса дв!, шНакъ ац! фъквт, касъ'1 ръсплътщ! вшеле , каре В1 л'а Фъквттжпалв! .
д|. Кь с'а бътвт татъл ппев пептрв вс-1, ип 'ш'а арвпкат свФлетвлсъв а"епарте , ип в'а шжптвп пре во! , сИп тжпа лк! МасПат .
н1. 1Ш во! в'ац! сквлат астъг! пре каса татълвТ те8, ппац! оторжт пре Фечорп лв! ш 11те-хеч1 йе Бърврц! пре о татръ , пи ац! пкс .]1тпърпт пре Авппелех
Фечорвл слжгпчи лв! престе върваци С1кетеп1Л0р, пептрв къ есте Фрателе востря.
л-1 . Ш1 с1е ацТ Фък»т ааевърат, ип арепт кв 1еров>ал, ип кв каса лв! лдп ята
ачеаста , фщГ во! вше-кввжптац! , пп съ въ веселщ! лдптрв Авшелех, ип ел съ
се веселеаскъ лштрвво!.
к. 1ар Непв, съ 1*асъ фок Ип Ав1*телех , ип съ тъпжпче пре вървацИ (Лквтешлор , ип каса лк! В^ттаало , ип съ пюъ фок (Ип Бървацп (лкетсшлор , пи
ош каса лв! Шттаало , ип съ ппств1аскъ пре Авшелех .
к* . 1111 а ФВЦ1Т 1оатат , пп ижпйвсе лдп латвр! а терс ла Ле1ра, пп а лъкв1Т
аколо пептрв Фрша лв! Авппелех Фрателк! съ8.
кн. ЛИ а лдтпъръпдт Авппелех престе 1сраи тре! ап! .
кг , Ш1 а тршис Октпегев йкх ръ8 ллптре Ав1шелех , ип лдптре БървацП а~
К1Ш1лор, Ш1 а врц1С1т БърБац11 С1КШ14ор кпса лм1 Ав!телех .
К4 • Касъ аг!вкъ пе^рептатеа челор шапте-аеч! йе фН а! лв! 1ероваал, ипслпце»е лор съ'л пке пре Ав!телех Фрателе лор, кареле '1а оторжт пре е! , ип
престе върваци С'1К1пплор , кпри л'а« ажвтат пре ел , ка съ отоаре пре ФраЦ11 СЬ1
ке- иИ "1 ав пвс лв! БървацИ СкшвлвК паапн! л^птр'аск8П€ пре ла капетеле

70

ЮЕКЪТОРП.

твгц'лор , ш1 прШДеа пре тоц! че! че кълътореа преаколо, шГс'аДат й*е щ^ре
лгЛ Авьпелех .
61. Ш\ и ветт Гаал Фечорвл лв! АвесГ , ппФрпцП лвТ, пи ав треквг .цп С'вл1на,
т'\ г.8 иъбьжсШт лштрв с1жпсвл Бърваци Сштвлв!.
кл . иКешнк! ла царш! авквлес вПле сале, шГ ьв сторе стрйгврП, ш! ан *ък»т жоккр!. ни' 1птр<т.пс1 лш каса (Ьтпегевлв! сгк нв шашкат , ни ав бъвт влестетжпс! пре Авшелех .
ки . ПП а г!с Гаал Фечорвл лв! АъеА : чше есте Авшелех , ип Ч1пе есте
Фечорвл (Лхеше!, ка съ слвжш лв! ? а» пв есте Феюрвл лвГ 1ероваал, ни 2еввл
Л1Пгр1Ж1Т0рНЛ ЛВ! рОБВЛ ЛЬ1 ЛД11:П} С»11'Ь КК БЪрБВЦП Л81 ЕшО>р ТвТЪЛ ЛЙрСИхвП» ?

ПИ

Че СЪ СЛ8Ж1Ш 1101 ЛВ1 .
кд . Ш ' чше вя 6а пре поп-влвл ачеста лш тжпа теа ? ши" вот ткта пре Авииелех, пи" В01В /лче лв! Авшелех: лдшгтлцгще пвтсреа та, ни еии аФпръ.
л . 1Ш а а»21т 2еввл та! тареле четъци кввштеле ла! Гаал Фечорвл»! лв! Аве<1 , ни' са т&шеат Фоарте .
л* . 1Ш пре зсквгс а тршис сол! ла Авшелех кв ("аргр! , 2'кжво" :

»атъ Гвал

Фечорвл лв! Авеа1 , ни Фраци лв! ь8 вешт л^п С|'хет , ии ъ& околхт четатеа асвпра та .
лк . ПП аккт скоялъ-те поаптеа тк , ии попклвл тъв чел кн тше, ии пжпдеще
(Нпипеаца Л1п царшъ .
лг . 1111 ва ф' , аЧпипеацъ оа"атъ кв рч.съртл сопрелв! съ тжпеч! , ш! съ т»
тшг! асвпра четгци, ии ьжнс! ва еии ел , ип попвлвл чел кв ел аФаръ ла тше,
Фъ'1 лв! кжте ва аФла тжпа та .
лд • 1Л I с'а сквлат Авшелех, ип тот попвлвл чел кв ел поаптеа, пи' а пжп<П"т Сиита (1е патрв пърц! .
ле • 11П а е нит Гаал Фечорвл лв! Аве<1, ни а стътвт ла вша порци четъци ,
пи с'а сквлат Авшелех , ни попхлвл чел кв ел а*1'п пжисНр! .
аз . ЦЬ' а въжвт Гаал Фечорвл лв! Авей пре поп«л , ии а г'с кътре 2еввл : 1*атъ
попвл съ погоаръ <Пп вжрфвл шьпцмор ,

1вр 2ев8л а 21С кътре ел : вн.вра ка-

пачиор вег! тв , ка квт ар ф' оатеп! .
лз • И П а адаос Гаал лдлкъ а гръ1 ,

ни* а /гс :

"атъ попвл съ погоаръ йеспре

таре ципНвсе бе Бвр'квл пъгсжптвлв!, ии' о парте вте пре калеа стежарвлв! че—
лор че пр|'веск ("1) алтъ парте вше пре калеа шес*лв1 31аопеш'т.
ай. НИ а 21*с кътре ел 2евкл : вгн?е есте аквт гвра та, каре ггчеа : ч!пе есте Авшелех , ка съ слвяиш лв! ? 1атъ ачеста есте попклвл, пре кареле л'а! йеФъ!шат? еш! дар аквт, Ш1 те вате кв ел .
лл. . НИ а еии'т Гаал лишаштеа вървацмор Сштиор , ии с'а вътвт кв Ав»шелех , Ш1 л'а гоп^т пре ел Ав'телех .
37

О)

Л^в чев ве*е пь с* аиъ йсул. , а, шьпъ ^п с**рш1(М шжлиК
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1Ш а фкц!т Ле Фаца лв! , пи' твлц! г:« кггвт торц! пжпъ да поартачепцН .

ма. ИП а шегвт Авшелсх л\п А рипа,

пи 2еввл а скос пре Гапл ,

♦р-цН лв! , ка съ пк лъкв1аскъ лт СНхет .
мв . ИМ п фост пг]оа г\ а снпт попвлвл лт цартъ,
мг . 1Ш 'иГа л»ат попклвл ,

ип пре

пи с'а спкс лк! Ав1"телех.

ни л'а лшшършт лдп тре! пърц!, ш! а стръяшт

лдп царшъ , ни а Пр1*в1*т , ни' 1*атъ попвл а еийт аЧп четате , ии с'а сквлат асвпра
лор, и»' '!«« вътвт оре е! .
мд . Ш\ Ав/телех , \а\ та! тврЛ че! че ера кв ел с'а лдптнзс, пп а стътвт ла
кшя порци четъцН , ип* челе Аоъ тврте с'а8 ръвърсот престе тоц! че! че ера лдп
Л пр|'п! , ни '! а» бъткт пре е! .
ме . 1ар Авшелех тоатъ гюа аче|'а и Нит ръгБГив аопра четгцИ , пи" а лкат
четатеа , ни' пре попвлвл чел а"ш еа л'а отордт , ни четатеа о а стр!кат , пи' а
пресърат престе еа саре .

.

>

ма. Ш1 пх21'п(1 върБРЦ11 тврпвл»! Сштхлв! а8 штрат тоц! лштгр1'еа косПфъггсЬшцп лк! Лети Лер1т
тя . Ш\ с'а спвс лв! Авмпелех, къ с'^8 стржпс тоц! БървгцП тврпвлв! СШ«и'лор .
мн. И '" са см'т Авппелех л\п ткптеле Селтопвлк! , пи' тот попвлвл чел кв
ел . ип' а лгят Авшелех секвра л\п тжпа са , ип а тъ1'ат о сярчпъ а*е лепше,
ип ркПк.т.пгГо оа п.;с пре втървл сгв,

пи а г\с кътре попвлвл чел кв ел : че

«Гац! въгнт пре пи'ие фъкапс! , кврдпс! Фачец! ип' во1 , ка пипе .
ма. 1111* пк плат ние! Ф|'е-кпреле о сарчтъ, ии риШжмГо а терс (кпъ Авшелех,

ни а пвс летпеле престе тър1е ,

пк<р1т тоц! Бърд-ци тврпвлв! ч Сшплклв!,

ни а арс тъ|л'еа престе е! ,

ка ла о ние с!е Бьрг.гуЛ ,

м . Ш|' с'а <1, с Авшелех А'т Лет!л Лср|т ла Тшс ,

ни ав"

ип (юфете!.

ип л'а лшквпцврат ,

ип

л'а лкат.
Н4 . ИЛ ера лт пнжлоквл чеп.цП тврп таре, ии' а» ф:ц!т аколо тоц! върнац|'!,
пп Фешеие ,

ип тоате къпетепНле четъцн, ш! сЧ1 лижи; аколо , ип е'; в сит

лдп копершкл тврпвлв!.
нп . 1ар Авппелех а воп(т пжпъ ла тврп БътамЬ-се, ин с'а апротеат ла вша
тврпвлв! ка съ'л апршгъ съ аргъ кв фок .
нг. 1ар о Фешее а арвпкат о Фржптвръ с!е шатръ с1е ржшпщъ престе капвл лвГг лдтпъ-.
Ав1шелех , ии 'I а снарт капвл .
и. 21.
мд . 1Ш Авшелех лдпйатъ а стр^глт пре слъга , кареле пврта вртеле лв! , пи 1 лд„шъ:
'I а 21*с : скоате саБ1'еа та , ни тъ отоаръ ,

ка пв квт-ва съ се 2|'къ ката* ва :

Фетее л'а оторжт пре ел , ни л'а ап ппеат пре ел сл; га лв!, ип а швр1'т.
н^. Ш1 в'1.х«П() бъгбяц!! лв1 1ср1пл , къ а твр|'т Ав1'шелех, Ф1е- юреле с'свйвс
ла каса са .

31> '
1П»р«:
10* 4*
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ив . НИ а ^\пторс Пвтпегев" .181 Авшелех ръвл , каре л'а фъквт татълв!' съЯ
оторжш* пре че1 шапте-яеч! ('еФрацТа! съ! .
нз • ДШтот ръвл БърБнцкюр Плетял?;! л'а лтторс В.тпехеъ л\п капвл дор ,
ип а» иеп1Т престе е! Блестетвл лк! 1оатага Ф18лк1 лй! Героваал .

К А П

I.

Тола съ рдпйяеще пог.ъцв1тор : йвпъ шовртеа ачестша «ршеагъ 1п1р : 1«р 1граитепН къхжгй уп фпппяреа 1Лои'"Ор,
съ с1 18 ^а тлпа неяш&рпор стрслпе , пи АпюП1Тепиор : ирора й»пъ чеса поьит ,
и.-.шт/дг; ле .цтпатъ пеш» цгппреа , пм та! пре вртъ Л1 съ шиотвеще .

1 1 ("ипъ Ав1*телех с'а сквлат, ка съ тжптвЬчскъ пре Гсраи , Тола Фвчорвл л»1 Ф«а , Ф1«л «ПК18Л81 лвГ , върват с1т Гсахар , Ш1* ачеста лъкма лшС.пшр лш твптеле л«1 Ефра1т .
п. Ш1* а жьс!екат пре Гсраи йоъ-аеч! ш! тре! е"е аш , ип ат8р"т,
Ш1 с'а лгнгропат лт Сапнр .
г. ГШ (Ьпъ елс'а скклат 1а1р аЧп Галаай , ин а жьдекат пре Гсраи сюъ-геч"
ип До1 (Ь ап! .
д . 11П с'а пъсквт лв! тре! геч! ип' во! с!е ФечорТ , кари кълъреа пре треГ-геч1
ш с1о1 с!е шжп/Л бе асш! , пи ера та1 тар! престе тре1-геч1 пл с!оъ с1е четъцД,
каре ле-а8 кетат сателе лв1 Га1р пжпъ лш 210а ачеаста , пи сжпт ачестеа лш
пъшжпткл ГалааД .
е . Шл а га8р1*т 1а1р , ш! с'а лдпгропат л>п Катоп . •
з. ИП ав' ас!аос фп лч! ГсраиаФаче ръв лдппаштеа Ботпвлв!, ш! ав слкж1т Ваалтнлор, ин' Астаротиор, ип сЬтпегеиор С1р{е! , им йвтпе/емор I'нГопнлв! ,
ип" Лктпегемор Моаввлв! : ип сЬтпе/еиор Фнлор лк! Атоп, пи' йвтпеяеиор
пеатвриор челор стреше, ни ай пъръс1т пре Ботпвл, ип' пв Та» сл«ж1Т лв1.
3- 1Ш с'а тжтат к« 1 рил' пое Вотпвл пре Гсраи ин '1а а*ат пре е! лш тжпа
алтор пеаткрГ, ни ^п тжпа Ф1Глор лкТАтоп.
н . КарИ а8 пекъж1Т , ни ав' асвпр1т пре фп' лв! Гсраи л\п вретеа аче1'а оптспре-гече ап1, пре тоцГ *и лв1 Гсраи че! сПпколо де Горе!ап лдппмпжптвл АторевлвТ л\п 1 алаас] .
а . ЯЛ ав" трек8Т фп лв! Атоп Гор^апвл , ка съ ватъ пре 1в^а , ип' пре Веш'апип, ип' пре Ефрахт, Ш1 Св8 пекъж1т фЛ лв! 1срам Фоарте.
I . НИ а8 стр1'гат фп лв! 1ср;ил кътре Ботпвл , хп;жлс1: Пъкътв1Т-ат лдппш'птеа Та , къ ат пьръс1'т пре Бвпшегевл пострв, Ш1 ат слвж1т лв! Ваалш .
А1 . Ш1 а ги; Ботпвл кътре фНхА 1срг.и : ав"п8 Ег1тевй, Ш1 АтореЛ, пи*
#Н лв! Атоп , Ш1 Моав , ип' чеГ йе алт пеат ,
■I. Ш1 (ЛДопепп, Ш1 Атал1'к, шх Хапаап в'а8 пекъж1*т пре во1, пи' гц! стр1гат кътре пипе, ип' в'лт тжптв1Т пре во! Ип шдпа лор ?
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г1 . 1Ш во! т'ац! пъръсю пре пппе , пп ац!слвж1т ла йвтпеге! стреш! ? пептрв
аче1а пк воШ та! адаопо авъ тжптгп пре во! .
, д| . МерцецТ, пп стр1Г8ц! кътре (двтпегеи, пре карПЧац! алес, ка аче1а съ
въ тжптгпаскъ пре во! лдп вретеа пекагвлв! вострв .
€<. 1Ш айггсфН лв! 1сраи кътре Ботпвл : пькътв1Т-ат, фъ тв кв по!, кжте'ц! плак Ц1*е , пвта! лдптр^чеастъ врете пе тжптвеще пре по! .
•I. ПИ ав лепъсЬт пре Актпегеи че! стреш! сИптре е! , пп ав слвжк Пошпвлв! сшгвр , кърв!а 'I а първт ръв <1е некагврие лор .
§1 . 1ар фп лв! Атоп свшйв-се а8 тъвържт лдп Галаос! , пи айвпжпйв-се пи фЯ
ле! 1сра]'л ав епнт , ип ав тъвържт лдп МашФа .
т . НИ а 21'с попвлвл воерп Галаайвлв! Ф1е-каре върват кътре апроапеле сгв :
ч1пе есте върватвл , кареле ва лдпчепе а се вате кв фп' лв! Атоп, пи ва Ф1 та!
таре престе тоц! че! че лъквеск лдп Галаай?
К А П

ЙЬ

1е«гяе «Ьпх че с'в чгклт жиЛекътор, апринапЛя-сс Ле Овхяд ля! Пвпшс/ек .рптлЛ съ ипсще к» лдшпгрятвл Апюштевмор : пре карП Лвпг че'1 фпвйпце , <1кпъ ччгЛмпца <<ъръ сокотеалъ Икатъ , «ата ся
чеа вна пъсквтъ о жертвеще лв1 Овшпегсв .

ар 1еФтае ГалаасПтеапвл ера таре лдптрв вжртвте, пп' ера ел Фечор Ав
Фетее кврвъ , каре а лъсквт лв! Галаас! пре 1еФтае .
к. ПИ Фвтееа лв! Галаас! '!а пъсквт л»! фп, ип йвпъ че а8 кресквт
5®/] В^
фН Фетв1 а скос пре 1еФтае глкжшЬ'!: пв ве! тощеш лдп каса татълв!
постр» , къ тв ещ! Фечор пЧп Фетее кврвъ .
г . 1Ш а фвщт ТеФтае Аеля Фаца Фрациор съ! , Ш1* а лъкгпт лдп пътжпткл Тов, пп
с'а« ас1«пат ла1еФтае оатеп! Фъкътор! с!е ръ8 , пп аенптквел .
д. 1Ш а фост йвпъхме, кжпс1 с1ав бъткт фп лв! Атоп кв 1срии .
е- Ш I а фост Аппъ че с'а8 бътвт кв фи лв! 1срш'л , а терс вътржпн ГолаагКш съ
1*а пре 1еФтае А'т пътжптвл Тов .
е . 1Ш а 21'с лн! 1еФтае : вню, ип' фп лоъ повъцвпор та! таре, ка съ Ньт ръгвоШ асвпра фЦлор лв! Атоп .
3 . 1Ш а 2|'с 1еФтае кътре вътржпп ГплааЛвлв!: ав пв во! т'ац1 вржт, ип пГац! фаЧере
скос Ат каса татълв! пней, ни т'ац! гошт сюлаво!? пи' пептрв че вешц! ла пппе 26 27аквт , кжпс! въ пекъжщ!?
я . ПИ а г\с вътржш! Галааавлв! кътре 1еФтае : пв аша , пе-ат лдпторс аквт
ла тте , касъ терп! кв по!, пп' вот Ая ръгвом асвпра Фнлор лв! Атоп, ип вс!
ф! поъ та! таре престе тоц! че! че лъквеск лдп Галаас! .
а. Ш1 а 21С 1еФтае кътре вървацн Галаайвлв! : Ае тъ лдптоарчец! пре пппе
10.
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во1 , пептрк ка съ с!пй ръгвою асьпра Фплор лв! Ашоп , ш!'1 ва йа пре е! Ботпвл лт тжйше теле , ев съ въ фй воъ та! гааре .
\ . ПП а 21С вътржпп" Галаайвлв! кътре 1еФтае : Ботпвл чел че авйе ачестеа ,
ел т1жлоч1тор, ип търтвр1'е есте , къ вот Фаче йвпъ кввжптвл тъй аша .
&| . ИЛ а терс 1еФтае к» вътржпп Галагйклв! , пи' л'а пвс попвлвл престе сГпе
кап , ип та! таре повъцв1*тор, ип а гръп 1еФтае тоате кввштсле сале лшпалптеа
Ботпвлв! лш МасхФа .
п) . ПП а тршю ГеФтаесол! ла .^тпъраткл Фплорлв! Ашоп, гикжпс!: че есте
пие , им ц|'е , къ а! вешт те ла тше съ с1а1 ръквой лш пътжптвл пие» .
КГП,е:
п . ИЛ а ръспвпс лшпъратвл фЛлор лв! А топ кътре сол И лв! 1еФтае : пепм. 24. Тр8 къ 1сраи , кжпс! с'а см'т аЧп Еппет а лват пътжптвл плей Дела Арпоп пдпъ ла 1авок , пи пжпъ ла 1ор<1ап , пи аквт лштоарче'л кв паче , пи тъ вой
двче .
д| . ИЛ с'ав лтторс солЛ ла 1сФтае, ии а та! тртис 1еФтае сол! ла ,]\гапъратвл Фплор лв1 Атоп .
^1 . КарЛ а 21с лв! : аша 21че 1еФтае : п'а лват 1сра|'л пътжптвл лв! Моав,
П1ч1 пътжптвл Фплор лв! Атоп .
&1. Къч! кжпа" с'а» св1Т е! (Нн Еппет а терс 1срам прт пвст1*е пжпъла тареа
ропне, ип' а вешт лш КааЧс .
Лице :
3' • ^Л а тр1пн'с 1сраи сол! ла ,]\тпъраткл Е<1отвлвц 21'кжгк!: ласъ-тъ съ трек
20. 14. Нр|„ пътжптвл тъв , ил п'а асквлтат ^тпъратвл Есютвлв! , лшкъ пи ла ^тпъратвл лв1 Могв а тршис , ип па в01т, ил' а шегвт 1срам лшКесНс.
ж . Апо! с'а ввс лш пйст1'е, ип а лшккппйрат пътжптвл Есюшвлв! , ип пътжп
твл лв! Моав, ип а веш'т кътре ръсъртл соарелв! пътжптвлв! лк! Моав, пи
л'лше:
& тъвържт (Пиколо сЬ Арпоп, ил п'а штрат лдп хотарвл лв! Моав, къ Арпоп
21. 13. есте хотарвл л»! Мойв .
2Леце.
л-1 • ИЛ а тр1'ш1с Край сол! ла СЧоп ^\тпъратвл Аторевлв! .^\тпъраткл В2- 26севопвлв! , ип а 21с 1сраи кътре ел : ласъ-тъ съ трек прш пътжптвл тъ8 пяЛкте:
пъ ла ЛОКйЛ плей .
21 2|к . НИ п'а врвт (лоп съ ласе пре 1сраи съ трегкъ прш хотарвл съв" , пи а
айвпат Поп тот попилвл съй , пи ак тъвържт ла [аса , ип' м Аит ръгвом кй 1ср,11Л.
к* . НИ а (1ат Потпвл Бятпсяев лв! 1сраи пре (Лоп , ип' пре тот попвлвл лг!
лш шжпа лв! 1сра1*л , ни л'а бътйт пре ел , Ш1 а шощешт 1сра|'л тот пътжптвл
АшорейЛй1 челв! че лъкв1и лш пътжптвл ачела .
кп • ИЛ а шощешт тот хотарвл Аторевлв1, йела Арпоп пжпъ ла Гавок , пп'
дела пвст1С пжпъ ла 1орс1ап .
кг . Ш1 аквт Иотпил Овтпежевл лв! 1сраи а р1'Лкат пре Ашореб Дела Фоца
попвлвлк! сгй 1сра]'л , Ш1 тя ве! шощеш' пре ел .
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кд • А? пк кжте 'ц! а Нат Ц1в Хатос Нктпеаевл тъй , ачелеа ле ве! тощеп1 ?
1Ш по1 сжптеш шощеп! твтвлор , пре кари 'I а ркПкат Ботпил Бнтпегекл поЛ8тс:
стрв Нела Фаца поастръ, ип ш 1*а Нат тощеп1ре .
**■ 20ш
«6 . 1Ш аквт ой та! ввп ещ! тй Некдт Валак Ф1кл л«! СепФор ^тпъраткл л«1
Моав ? кареле с'а бътвт кв 1сраи , ип п» л'а в1ря1т пре ел .
кз. КжпН а льк81Т 1сраи лш Есевоп, ип лш хотпръле лк! (1), ип лш пътжптвл Аро1р, ип жп хотаръле лв! , ип л\п тоатв четъцие челе Не лжпгъ 1орНап,
тре! свте Не аШ , ип пелтрв че лштр'атжта вреше ок ле-оцГ скос.
кз • Ш1 аквш е» н'ат греш1т цде , ип Фач! кк пипе ръв , ка съ Йа1 ръ/всин
асвпра шеа , Ботпвл чел че есте жвНекътор , съ жвНече астъг! лштро фП лгй
1сраи , ип жмтре фп лв1 Ашоп .
кй . 1Ш п'а асквлтат лшпъратвл Фнлор лв! Ашоп с1е кввштеле лв! 1еФтае ,
каре ле -а тршнс ла ел .
кл. . 1Ш Бвхкл Бошпвлв! а фост престе 1еФтае , ип жпквппвржпН ГалааНвл ,
пи пре Мапас! , а треквт шсквл лв! ГалааН , ип Нела шсквл л»1 ГалааН , Нтколо
Ле фп лв1 Ашоп .
л . 1Ш с'а ФъгъНвЬ 1еФтое фъгъНвнщъ Бошпвлв! , ип а г!с : Не ве! На пре
фп лг>1 Ашоп лш шжпа шеа.
аа . 1Ш ва Ф1 ор! кареле ва енп Нт вш!ле касП теле та! лштж! лдппаштеа
шеа кжж1 шъ воШ лштоарче кв паче Нела фн лв! Ашоп , аНйче^-воШ пре ел
арНере Не тот Бошпвлв! .
,
да. 1Ш а треквт 1е*тае ла фп лк! Ашоп, ка съ Неа ръхБ018 асвпра лор, ип
'I а Нат пре е! Бошпнл лш шжпа лв! .
ат . 1Ш '1а вътвт пре е! Нела Аро1р нжпъ впНе съ вше лш Сетешт, Ноъ-геч)
Не тетъц! , им пжпъ ла впле лв! Авел , кв вътае шаре Фоарте , ип' с'а лшФржпт
фП лъ1 Ашоп Нела Фаца Фплор лв! 1сра1л .
лд . 1Ш лшторкжпНв-се 1еФтае лш Мас1Фа ла каса са , Фата лв! дгшамте 'I а
еипт лв1 лштрв лштжтпшаре кв тжтшпе , пп кв Напцвр! , ип ачеаста ера Фатъ
впа пъсквтъ а лв! 1вв1тъ , ип аФаръ Не еа шч! Фечор , т'ч! Фатъ п'авеа .
ле • ИП а фост Накъ о а въгвт пре еа 'ига рвпт хашеле сале , ип а г'ю : ва!
Не пипе Фика шеа, ш'а! жтшеНисат , шеНекъ те- а! фъквт лштрв ок)! пне1, къ
е8 аш Несюс гвра шеа пептрв тше кътре Бошпвл , ин п» вош пвтеа съ лпторк.
ла . 1ар еа а /Ле кътре ел : Накъ а! Нескю гвра та кътре Поишвл , фъ кв
Ш1пе Нвпъ кввжптвл , каре а еш1т 4Ип гвра та , пептрв каре а фъквт иде Ботпвл 12вжпНъ Н1П връжташИ тъ! Нш фп лв! Ашоп .
26. (1) .|\пчеа веке съ >мг, ^плок йе хотарме лсГ : ^птрв *ете;в е! :
врехвр .

40. 2*

пекчл. , орашеле Лг ор|а

№те:
32- '•

76
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ле. 1Ш а 2"с еа кътре татъд съв" : *ъ пие лвкрвл ачеста: ласъ-тъйоъ лвп!
съ тъ й«к , пнсъ втвлвпресте твпц! , ка съ'га1 плжпг Фечор"еа теа, е8, им
соацеле теле .
ли. Ш1 '1а2*с еГ : йь-те , пи' о а слоб02'т пре еа сюълвп!, ип с'а Две еа ,
пп соацеле е! , пи а плжпс Фечор"еа са лдп твпц! .
ла . ИП а"впъ че с'в8 сФжринт ачеле с1оъ л»пГ, пи Са лдпторс еа ла татъл съя ,
ел а фъквт к» еа бвпъ ккт с'а фост фъгъсЬпт, ип еа п'а фост квпосквт върнат.
м . 1Ш с'а Фъквт ов'че"8 лдптрв 1сраи, а"е лдп тот апвл съ аавпа Фетеле лв!
1сраи съ плжпгъ пре Фата лв! 1еФтае ГалааеИтеапвлв! патрк гие лдптр'вп ап .
К А П

II.

Хеашкл .151 Е'1'р;мт съ скоалъ асвпра лк! 1е*тае , им а ким Пп Е|раш1 ла вайврме 1о(и1ап5лг;Г патрл»еч! пп «1оъ йе шН, иептрв кг па пвтвт г1че ачест кввгпт Сх1вв<иет, ин <1»пь шоартеа юПмтм вршеш
повгцмтор , Авессап , АМот , Лшюп .

1 с'а ъйъпат фп лк! Ефра*т , ип а ветт лдп С1Фпа , ип а гк кътре
ГеФтае : пептрв че а! терс а Аа ръгво'8 аскпра ФПлор лв! Атоп, пи
I пв пе-01 кетат ип пре по! съ терцет к» тше : каса та о вот арсю
| престе тше к» фок .
к 1111 а гю кътре е! 1еФтае : върват ае пр"ч'ре ерат ев-, пп попклвл пнев. пи*
фп Л81 Атоп тъ стереа Фоарте, ип в'ат стркат превоГ, цнпвт'ац! тжпгг/т
(Ип тж!шле лор .
г . 1Ш ат въгвт къ пв ера чел че тжптвеще , цн ат пвс свФлетвл пиев дп
тжпа теа, пи ат треквт ла фп лв! Атоп , ш' Чпаатпре е! Ботпьл лдп тжпа
теа : пи пептр» че в'ац1 св'т ла пипе лдп я"оа ачеаста съ ДацД ръгвснв асвпра теа?
А. 1Ш а айвпат 1еФтае пре тоц! вървацН ГалаасНтеп! , съ се ватъ кв Ефраш,
ип а вътвт вървацп Галаасдвлв! пре ЕФряш , къ а г'\с : во! ГалаасПтепп сжптец!
Фвцдторп лк! Ефра'т лдп пнждоквд лвТ Ефрапп , пи лдп пнжлоквл лв! Мапасх .
е . 1Ш ав апвкат ГалаааЧтеш! ва^врие 1ор(1апвлв1 лв! ЕФра|'т , ип а фост кжпЛ
ав 21С че! фен1ц! а! лв! Ефра'т съ тречет, ип ле-ав /Ле лор вървацН чеГаЧп Галаас":
ав (Лптр'а1 лв! Ефра'т сжптец! во! ? Ш1 а гю : пв сжптет .
з. 1Ш ле-а 21с лор 21чец1 с1ар : ( Сх1Вволет ) сп'к(1), Ш1 п'а пвтвт Б1пе г'че
ата. Ш1 '1а8пр1пспре е!, пи 'I ав жвппат ла вайврме 1орс1апвл81, Ш1 а8 къгвт лдп
вретеа аче1а Лп Ефра1т патрв-2еч1 Ш1 ("оъ йе тН.
а. 1Ш а жвйекат 1еФтае пре 1сра"л шасе ап1, ш! а швр)т 1еФтае ГалааЛтеапвл , Ш1 с'а лдпгропат лдп Галаае) четатеа са .
й . ПИ с1впъ ел а жв^екат пре 1сра1'л Авессап сНп В1тлеет .
л. . Ш1 с'а пъсквт л»1 тре1-геч1 йе Фечор! , ш1 тре! геч! бе Фете , пре каре
б.

(I) Е|'ра1т1теш1 п* и»тва г[че Схг, Я1 пчеа С1 , Ш1 аи.а и кгпощеа п с*ит Е^ра^т^геп!.
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де-а търкат аФаръ , ни треК-геч! Ае *ете йе аФаръ а а<Ьс Фегае! Фечориор съ! ,
ип а жнЛекат пре 1сраи шапте ап! .
1.

1Ш а ткр1Т Авессап , пи с'а лтгропат лш В^тлеет .

&1 . 1Ш с1ьпъ ел а жксюкат пре 1сраи Аиот 2аввлопеапвл гече апТ .
Я1 . 1Ш а ш»р1т Аиот 2аввлопеаши ,
лв! Заввлоп.

и» с'а лтгропат Аиот лш пътаптвл

п . ИП (1кпъ ел а жвДекат пре 1сраи Аваоп Фечорьл лв! Ели Фараотощтеапвл .
^1 . 1Ш с'а пъсквт лв! патрв-геч! Де *ечор! , пи тре1-аеч! ае Фечор! а! Фечориор л«1 , карП лшкъдека пре шапте-геч! йе шапх! Де асш , ип а жвДекат пре
1сраи опт яп1.
$\ . 1Ш а ткр1т Ава"оп Фечорвл л»1 Ели Фаратоттеапвл, шч с'а лтгропат лш
Фаратоп , лш пъшаптвл лв! Ефраш лш швптеле лк! Аюал1к (1).

К А П

Г1.

1сраптепп |връ'ш1 ка<1 .вп .рпвтареа Иож'иор , ш\ съ »1в6 Фшстеиор : съ пащс Сатсоп , та1 |ма1иге веспщ1в-се (1ела Лкпцер шепи! саде, йвпъ аче1п татъдвГсъ&: Лвпъ че се пащс <е вше-ншптеахг^ма
1)впшехс& .

ЙЮ

МЙ ' 1аР 1™ а(*аос *'' ЛК1 1сраи а Фаче ръв лшпаштеа Оотпвлв! , ип '1а

ЗДЦ 1Т1 Щ& Дат пре е! Оотпвл лш тапа Фшстеиор (2) патрв-геч! а"е ап1.
м^Р _ _ Й№
„ # Ш1 ера вп върват аЧп Сараа , <Ип сешшцдеа лв1 Бап, пи автеле лв! Мапое , ип Фегаееа ла! стеарпъ , Ш1 пв пъщеа .
г . 1Ш ^пцернл Ботпвлв! с'а арътат Фетеп , пи а г(с кътре Дапса : 1атъ та Фачере
ещ! стеарпъ, ип п'а! пъсквт, 41 ве! лва лш паптече , ш! ве! паще Ф1В.
**• И
д. НИ аквт съ те пъгещ! съ пв ве! вш, ип въвтвръ вец1въ, ип съ пв шъ- 1л\ш»
папч! шш1к , че есте пекврат .
*■ м
^. Къ 1'атъ тв лш паптече ве! лва, пп ве! паще фй, пи вр1ч8 пре капвл лв!
пв се ва С81 , къ сфнщгг дв! Бвтпегев' ва Ф1 првпквл Лп паптече , ип ел ва лш-

лв«а .
*■ 31-

чепе а таптв! пре 1сраи Лп шапа Фшстеиор .
5. Ш| а терс Фвтееа, шч а спвс върватвлв! съ8, ашаш! : вп от ал лв! Овга-

квше-р
б- 8

пегеъ а веп1Т ла пипе,

ип К1пвл лв! ера ка К1пвл ^.пцервлв! лв! Овшпегев лв-

~ *•

шшат Фоарте, пи л'аш лштреват йе ъпАе есте, пи пвшеле лв! пв пил'аспвс:
3# Ш1 'ш1а 21с: 1атъ тв лш паптече ве! лва, пи ве! паще Ф1В , ш| акнтсъ

-у,ш*.
б- 5-

пв ве! вш , Ш1 въвтвр ь вец|*въ , ин съ пв шъпапч1 1ит1к , че есте пекврат ,

къ

СФ1ПЦ1Т лв! Овтпегев ва Ф1 првпквл Дш паптече , папъ лш г'юа торцЛ сале .
я . 1Ш с'а рвгат Мапое Оотпвлв! , пи' а г[с : лттрв тше Боагапе , отвл лв!
Бйтпежев, пре карелел'а1 тртпс ла по!, еъ В10 1аръ?ш1, Ш1 съ пе лтвеце , че
съ Фачет првпквлв! , кареле се ва паще .
15. (1) ,|\пчеа вехе пв съ ам, .ци пътжптвл лвГ Е«раГШ .
1 . (2) -]\пчеа веке , Ш1 ^шеа Едепеаскъ , .цп юк 4е ф!Д1стеГ, есте «едер с!е пеаш егре)п .

*8

ЖВВЕКЪТОРМ.

а . 1Ш а аоквдтат Бвтпеаей гласял л»1 Мапое , пй 1аръ'ш1 а ветт ^пцервд
лв1 ивтпегев да *етее , к&пд шес1еа еа лш царшъ, ш1 Мапое върватвл е! по
ера к» еа .
I . ИП гръвшд Фетееа а алергат, ий а спвс върватвлв! съз, ий а г'с кътре ел :
*гь с'а арътат пие отвл , кареле а ветт ла пипе л\п 21оа аче'а .
м . 1Ш с'а сквлат Мапое , пй а терс двнъ Фетееа са , пй а вепгг ла върваТ8Л ачела , ий а г1с л»1 : а» тн ещ! ош»л , кареле а! гръ1Т кътре Фегаее ? пи"
а Х1*с .^пцервл : ек о&пт .
и. Ш| а 21С Мапое : аквш дакъ съ ва пл!гй кввжптвл тъ8 , че тревве съ се
•акъ кв првпквд , пй де че съ се Фереаскъ ?
п . ПП а 21С .^пцервл Бопшвлв! кътре Мапое : де тоате , каре аш х1с *етеи
съ се пъгеаскъ .
^1 . Тот че есе <Пп в"цъ де В1в съпв тъп&пче , ип та , ий въвтвръ Бец"въ съ
пя веа , ий шпйк че есте пекврат съ п« тъпхпче , тоате кхте ат порвпчп
е! съ ле пъгеаскъ .
€1 . 1Ш а 21'с Мапое кътре ^пцервл Бошпвдв!: рогв-те дар съ тъ асквлцД, шГц"
вот гът! вп ей де капре .
51. ЦП а 21'с ^пцервл Ботпвлв1 кътре Мапое : детъве! опр1 , пввоШшдшка дш пжнше тале , пй де ве! Фаче ардере де тот , Бошпвл»! с'о адвч! , къ п'а
квпосккт Мапое , къ ^пцервл Ботпвлв! есте ел .
31 . 1Ш а 21'с Мапое кътре фппервл Ботп8Л81 : квт есте пвшеле тъв ? ка двпъ
че се ва шиш кввжптвл тъв" съ те търхт пре тше .
Фачсре.
я1. 1Ш '1а 21с Л81 ^пцервл Оотшив! , пептрв че лттрев! пктеле теб? пи"
за. 29. ачеста есте шшвпат .
л.\ . ПЛ а лйлт Мапое едвл чел де капре, пй жертва, ий ле-а адвс пре п!атръ
1)отпнлв1 чел»! че Фаче тшвпате , пй Мапое , ий Фетееа лк! пр1вел .
к . 1Ш а фост кжпд с'а св1т пара жертвелшквлв* спре Чер , с'а св'т пй .]\.пцервл Бопшвлв! квпара жертвелшквлв! : хар Мапое, ий Фетееа Л81 пр1*веа, пй а&
къгвт кв Фаца са пре п ьтжпт .
к* . 11Пп'ата1 адаос ^"тцервл Ботпвлв! а ое аръта лв! Мапое, пи" ФешеИ лм .
Атвпч! а квпосквт Мапое , къ ^пцервл Оотпвлв! а фост ачела .
кв • 1Ш а 21*с Мапое кътре Фетееа са , кв тоарте вот твр' , къ ат въгвт пре
Бвтпегев .
кг. 1Ш '1а 21С лв! Фетееа : де ар Ф1* врвт Бвашегев" съпе отоаре пре по! ,
п'ар Ф1 прппйт дш тжпа поастръ ардере де тот, пй жертвъ, ий пв пе-ар Ф1* арътат поъ тоате ачестеа , шч! лш вретеа ачеаста авяке пе-ар ф! фъквт поъ ачестеа .
4
кл> . ПП а пъсквт Фетееа Фечор, ип* а кетат пвшеле лв! Сатсоп , пй а кресквт првпквл , вц л'а вше-кввжптат пре ел Рошпвл .
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ке • 1Ш а лшчспвт Бвхвл Ботпвлв! а петрече лдтпревпъ ки ел лш тавъра лв!
Иап лштре Сараа ш{ лштре Етаол .
К А П

ДЬ

Сяшгоп ^ш[ 1« ♦етев «шстеапкъ, ц каре терглш1 гъовягг, ярапг еп Лее -кптр'ие »гр»|'а «ъп!
Дапъ а<1е]°а а*2&П(]фаггр<1в пиере, адват <1ела ел пм<1ъ , «ире спв1п<Го социлор сме , аче^а оя .апцелео
пр!в «етееа .!«! Сатсоп .

1 с'а погоржт Сатсоп лт Татпата , пи а въжкт лш Ташпата Фетее
Лт Фстеле челор Ле алт пеаш, пп 'I а плъквт лн! .
в. 1Ш свлпЛв-се а спвс татъл»! съй , пи твте!сале г1кжпЛ: Фетее
ат въгнт лш Татпата Л1п Фетеле Фшстемор , Леч! лвадо-о оре еа
пие Фетее .
г . 1ар татъл съз* , пи твта еа 'I ав п'с : аХ Лопр дштре Фетеле Фрацмор тъ1,
пи лш тот попвлвл тъв п« есте Фетее ? пептрв че съ терцГ та сь'ц1 е! Фетее
Дела че! Ле алт пеаш , карП сжпт петъецТ лшшрежвр ? пи" а *ю Сатсоп кътре
татъл съв" : пре ачеаста о !а пие , къ ачеаста а плъквт окмор те! .
д . 1Ш татъл лв1, пи' твта ле! п'а8 квпосквт къ <1ела Вотпкл есте , пи хжбжпЛъ кавтъ ел Л1п че! Ле алт пеаш , кълшврешеа аче1'а чеГ Ле алт пеаш стъпжпеа пре 1срам ,
§ . 1Ш с'а погор.т,т Сатсоп , Ш1 татъл л»! , пи твта лк! лт Татпата , пи ветпЛ пжпъ ла вЛле Татпате! , аколо '1а еинт лшпаште кп пш Леле» ръгшпЛ.
з . Ш1 ла лшЛрептат престо ел Внхвл Оотпвлв! , пи л'а спштекат ка пре вп еЛ
Лш капре , ип ка о шпнка ера лт тжинле лв! , ин п'а спвс татълв! съ» , пи твте! сале че а фъквт .
3 . 1Ш с'а погоржт , Ш1* а гръ1"т Фетеп , ип а плъквт лшпаштеа Лв! Сатсоп .
Й . 1Ш Лвпъ вр'о кжте-ва гие с'а лтторс с'о 1а пре Лжпса, пи с'а авътвт съ
вагъ стжрввл левлв! , пи ера рош Ле алвше лш гкра леклв! , пи пиере.
л. . ЦЦ о а лват лт тжшие сале , Ш1* терцеа тжпкжпЛ , ип а терс ла татъл
съв , Ш1 ла твта са , ип ле-а Лат лор, ип яв" шжпкат, ип пв ле-а сцйс лор къ Лп
гвра левлв! а лват пиереа .
I . ШЧ с'а погоржт татъл лв! ла Фетее, пп а фъквт аколо Сатсоп оспъц шапте гие , къ аша Фъчеп тшерН .
»4, ЦНаФост тегажпЛв-се е! Леел ЧаржпЛвк лв! треТ-гечГЛесоцп, ин ачещда
ера липпренпъ кв ел .
кД. ип ле а 21С лор Сатсоп : о гжчтръ во1в спвпе воъ , ип Ле овец! гжч!
лштр'ачесте шапте гие ало оспъцвлв! , ин о вец1 аФла , воШ Ла воъ тре!-геч! Ле
чеаршаФвр! , пп треьгеч! Ле хаше Ле л^твръкът^пте .
г! . 1ар Ле пв пи о вецГпвтеа спвпе вец! Ла во! пие тре!-«еч! Ле чеаршаФнр! , шл
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тре!-геч! Де хаТпе Де дтвръкътште : 1'ар е! ой ги; лв1 : спвпе гхчтра та , о*о
ай21Ш .

д| . 1Ш ле-п 21*с лор : Дш чел че тъпхпкъ а еппт тхпкаре , пи Ди1 чел таре а
енпт Двлчеацъ , ни" п'ав пвтвт съ гжчеаскъ гхчиоареа хп тре! име .
^1 . ПИ а фост дп 21*оа а патра ай г\с еТ кътре Фетееа л«1 Сатсоп : атъпеще
пре върватвл тъй , ни съ'ц! спке гхчгтоареа, 1'ар с!е п» ве! вреа аФаче ачеаста те
вот арДе , пп пре тто , ни каса татълв! тъй кв фок, а» Доар ка съпе съръч1ц!пре
по! пе-апД кетат ?
в! . НП а плхпс Фетееа лн! Сатсоп кътре Дхпсвл , ии' а гхс л»! : аДевърат ,
та!врхт, пипе тъ18Бвщ1, къ гхч1Т0ареа , каре о а! спвс Филор попвлвлв! тШ
пв о спв1 пие , пи а г\с кътре еа Сатсоп : 1ятъ татълв! пией пи твше! теле по
ат спвс , нп Ц1'е съ цео спьчв ?
3> . НП 'I а плхпс 1а лв! дптр'ачеле шппте гие Де оспъц , нп хп 210а а
шаптеа 'I а спвс е! , къ'л свпъра пре ел , пп еа а спвс Фплор попвлвлв! съв .
п| . Ш1 Тай 21С лв! върбаци четъцИ дп гша а шаптеа та! дппатте Де а апвпе
соареле : че есте та! Двлче Декхт гшерса , пи че есте та! таре Декхт левл?
ни ле -а 21С лор Сатсоп : Де пв ац! Ф1 липбллгшт жвшка теа , п'ац! «1 аФлаг
гхч1твра теа .
л.1 . ПП с'а хпДрептат престе ел Нвхвл Ботпвлв! , пи с'а погорхт хп Аскалопа , пп а вътвт аколо тре1-геч! Де оатеп! , нп ле-а лват ха!пеле лор, пи'
а Дат хашеле челор че Т ай спвс гхчкоареа . НП с'а тхш'еат кв 1кцнпе Сат
соп , ни с\п св1Т хп каса татълв! съв : 1ар Фетееа лв! Сатсоп с'о дтпревпат
кв аДвкъторвл ФетеН сале , каре ера лв! щметт .
КАН

01.

Кв тре 1 свте йе вмп! кв фъкл'1 имате лш коа<1е апршЛе Сатсоп хол&ле челор Де шт псаго : пп
р1П1Плп(1 фвпНло кг, каре ера легат , »Ч|Де о пи'е <1е Фмкте! кв о Фалш (1с ас1П , Ш»тр'а кър|'еа шъсе*
еинпс! апъ , а бъвт , лшсетат фпп<1 .

1 Двпъ кхтева гие дп гиеле еечерп грхвлв!, а терс Сатсоп съ'ш! вагъ Фетееа са, нп Та аДвс е! вп еД Де капре , ии а г!с : вой
съ штрв ла Фетееа теа , съ тъ квлк кв Дхпса , ш| пв л'а лъсат
пре ел татъл е! съ нпре .
к . ПП а 21*с татъл е! , гшхпД ат ги; : къ врхпД о а! врхт пре еа , ни о ат
Дат впвеа Дш пр1етепН тъ! , 1атъ сора е! чеа та! тхпъръ та! ввпъ есте Декхт
еа , Ф1"е Дар еа а та хп локвл аче1а .
г . НИ ле-а гАс лор Сатсоп : певшоват вой ф» ей аквт хппаштеа челор До
алт пеат , пептрв къ во)'й Фаче ей лор ръй .
а . НП ДвкхпДв-се Сатсоп а пршс тре! свте Де ввлп!, ш! ле-а легат коаДъ
Де коаДъ , ин лвхпД фъклН а легат кхте о Фъкл1е дптре Доъ коаДе .
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$. 1Ш апр}п2ЖпН Фъклиле а словожп вклпме л>п холНеле челор Не алт пеят,
пи де- а арс Ш1 холНеле чеде сечерате Пш ар|'е, пи чеде песечерате , илвиле,.
Ш1 тасдшН .
е . 1ар че! Не адт пеат п8 г\с : чше а фъквт ачеаста ? пи" пв г\с : Сашсоп
ршерме Тотпатевлв!, пептрв къ*'!а лват Фетееа дв!, ип о а Нат соц!'е! дв! ,
пи СйшНв-се че! Не алт пеат ая" арс каса татълв! е! , ии пре еа кв фок .
3- ИЛ а 2|'с дор Сашсоп: Не вец! Фаче аша к» еа , П8'т1 ва пдъчеа , ьпр
12бжпНъ пие Неспре Ф1*е-кареле Ат во! во1» Фаче .
н. 1Ш '!а бътвт пре е! вътае таре престе пвлпъ , пи' престе коапсъ, пи*
ПогоржшЬ-се Не аколо а лъюпт лжпгъ ржв" ла пещера п1етре! 1таш8Дв! .
л- . ИЛ с'а8 С81Т че! Не адт пеат , ии а» тъвържт лш 1нДа , ии с'а« ръсФ1*рат
лш Лех1.
I. 1ар БъркацИ л»1 1«Нв ле-ав 21*с лор: къч! в'ац! смт ас? при поастръ? |'ар
че! Не алт пеат а» ек: ка съ легьт пре Сашсоп пе-ат евгг, ии' съ'1 Фачет лй!
преквт а фъкчт ни' ел поъ .
II. ИП с'а» п^горжт Ат 1ъАа тре! пш Не оатеп! да г«ра п!етре1 Гтатвлв!,
Ш1* п8 21*с кътре Сашсоп : аг П8 щи , къ пе стьпжпеск пре ло! че! Не алт пеат?
ии къч! а! фъккт ачеаста поъ? пи' ле-а г'\с лор Сашсоп : кеш 'пис8 фъквт е!
Ш1'е , аша ле-ат фъккт пи ев лор .
н1. 1ар е! 'I а8 г\с лв! : съ те легьт ат веп!г по!, Ш1* съ те Агт лш шж!пие челор Ае алт пеат , 1'ар ед де-а гн; дор : жврац! т!е , къ во! пв тъ вец!
оторж, 41 тъ вец! <1а дор, лар во! пк квт-ва съ въ лшшролвщ! пие .
п . ПИ а жкрат дв! , х\кя,пА : пв , 41 пвша! те вот лега , ии' те вот На лш
тжиа дор, 1*ар К8 тоарте пв те вот оторж, ип л'а8 легат пре ед кв Аоъ ф«ш'1
поъ, ии' л';т с!г;с пре ел Нела шатра аче1а .
» I . ПП вешпН пжпъ ла Фалкъ, че! Ае алт пеат стр1га Ае БВкврГе, Ш1* аХадергат лшпамтеа дв!. 1ар Въхкл Т)отпьль\ с'а лтНрептпт престе Сашсоп, ни
Фвпиле , кв каре ера легате шжшио лв!, с'ав фъквт ка тще кжлц! Не Фаца
«оквдв!, пи с'.^ Неслегат дегътвр!ле Не пре Брацеле дв! .
^1 . ПИ аФлжпН о Фалкъ Не аеш дгпъНатъ , пи лштшгжпНв^пи шжпа о а лват,
ии аошоржт к» еа о пме Не Бървац!.
91. Ш1 а 21*с Сашсоп : кв о Фалкъ Не аеш ст1пгжпН ■! лп стше пре е!, кв о
Фалкъ Не аеш аш ошоржт о Ш1*е Не кървац! .
а1 . ИЛ а фост Нвпъ че а лтчетат а гръ1 , а арнпкат Фалка Нш шжпа са, шГ
а пвпи'т лок8л ачела 841'Нере Не Фалкъ (1).
т . ИП а лшеетошат Фоарте, им' а стр1'гат кътре Иошпкл , пи а 21*с : ту а!
17 .

(1) Л^г.чеа Елег.еаскъ : ни Дап : съ п-лъ : рн1пареа 11141 .
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Дат фп тжпа роввлв! тъй ачеастъ пиьптв'ре таре , ии акгт во'»- тяр{ Де сете,
ии вой къДеа лт тжпа челор петъец! лдгапрежйр.
л.1 • 1Ш а Аеаис Бктпегев рапа ФълчП (1), пи а еш'тД'пеа апъ , пи а бъ«т4 пи с'о лдпторс Бвхвл лв! , пи с'а ръкор'т (2), пептрв аче'а с'а кешат пвгаеле локглв! ачелма : лзворвл челв! че съроагъ, каре есте лш фплкъ плшъ лдп
210а ачеаста .
к . Ш ' а жвДскаг вре Гсрам лдп гиеле челор Не алт пеаш Доъ-геч! Де ап! «
КАП

&1 .

Сатсоп, м,гдп()л'л сгревме а <Ьс пордив чстгцП лдп влрфвл тттттлв! : 1ар Г)илМа Ле твдгоор! щер■*и<Ь'д, Е»поскл1к| |||)1'1.па гъ|)1С1 ля1 спвпе ли че! <1е алт пеаш, ай ръг&щ!»'! първл, сг сатхокорсще,
ии съ ороеще , каре та! пр« «ршъ ддмшревпъ кв <апе оюоаръ греГ шИ <1е Фикте1.

1 а терс Сатсоп лдп Гага , пп а въгвт аколо о Фешее кгсрвъ , ши а
штрат ла еа .
в. Ш| с'а с1ат (!е Щ1*ре Гягешлор , гнлпДвль се : а веш'т Сатсоп
а 141, Ш|'Л« лдпквповрат Стрежк-пс"й'л тоатъ иоаптеа ла поарта четъцн,
Ш1 и« тььбт тоатъ поаптеа аче'а , х'к&пД: сь ащевтъш алпъ че съ ва лепила
г!оа , пи'л вот ошорж прв ел .
г. 1Ш а Дорпнт Сатсоп пжпъ ла тЬкъ-поапте , ш|'с'а сквлат ла ниегвл попци, ип а иршс «шлпДоъ впнле порцИ четъци кв агпжпДо! стжлпи, ип рнШдпДвле лгншревпъ кв гъворкл ле-а пвсаре ктгрвлсгв, ипле-а Ньс лш вжрфвл твптелв! челнГ Де кътре Фаца Хевропвлв!, пи" ле-а пйс аколо .
^ . 1Ш а фост Двпъ ачеаста а 1ВБ1т вре о Фешее Дш валеа лв! Сор1'х, ан пвтелв
е! ера 1>ал'а*а .
6 . 1Ш с'а8 смт ла Джпса воерИ че! Де алт пеаш , пи* г8 г"с кътре йжпся : л*пшалъ'л пре ел , ип вег!, л>п че стъ търаа лв! чеа таре, ии квт 'л вот Б1"рв' ,
ип'л вот лега, ка съ'л стерпп вре ел , ми по! ф'е-кареле върват вот Да ще о
пие , пи о свтъ Ае аричпц! .
е . 1Ш а 21С Бал Ма кътре Сатсоп: спвпечп! рогв-те дп че стъ тър'а та чеа
таре , ип кв че те ве! лега , касъ те сгаерещ! (3).
а . 1ар Сатсоп 'I а г\с е! : Ае тъ вор лега пре пипе кв шапте вте втеДе пе
стр1к; те В018 слъб' , пи' 8018* Ф1 ка впвл Д!птре чеГ-л а.щТ оатеп! .
н . 1Ш '! а аДвс е! воери че! Де алт пеаш шапте вШе втеДе пестр'кате , ш!
л'а легат пре ел кв еле .
л. . НИ че! асквпш! а! е! шеДеа л\п кътаръ . 1Ш а г\с еа кътре ел : че! Де
алт пеаш вш асвпра та Сятсоапе . 1ар ел а рвпт вшеле ка квт ар рвае о ацъ Де
кжлц! кжпД съ ат1пце Де фок , пи пв с'а квпосквт тър*а лв! .
, 16 . (I) А(||кг : гавра , лдп каре а *ост тпъсоаоа .
в. (.5; А(11» : .аа 1с с» търка 4*1.

(2) Елепааскъ : ш/ а тръ/г .
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1 . ПИ а г!с БалМа кътре Сашсоп : вегГкъ та! лшшелат , ш! а! гръ!т кътре
Ш1пе пипчвп! , аквш рогв-те спвпе'т! кк че те ве!лега?
м . 1ар ел а г'с кътре еа: сЬкъ лег,т,т' тъ ворлега кк фвпп поъ, кккаре ш'пик
п'а та! фост легат , отвпч! воШ слъб" ,
пи вой ф* ка пп внвл оштре че!далцТ оатеп!.
п| . 1Ш а лват Бал Ма *8пН поъ, пи а легат кв еле пре Сптсоп, ви* а г\с кътре ел :
че! (1е алт пеят в'п аскпра та Сатеоапе, ни асквпшп шес!еа дш кътаръ, 1*ар ела
рвпт Фйпиле а*ела врацеле сале ка о ацъ .
г! . Ш> п 21С ОалМа кътре Сашсоп: пжпъ аквт та! лтшелат, пп а! гръгг къ
тре пипе пипчвп! ? сп-ше'!!!! кв че те ве! лега ? хар ела г'с е!: йеве! лнпплет"
челе шапте шввще оле капвдв! пие» кв торт .
л>'. НИлсве! вате кв к»Ш лш пърете , атвпч! е» во*8 Ф1* слак, ка ии* впвлсПптре
че!- л-алц! оатеп!. 1Ш л'а ааорппт пре ел БалМа, пе цепввкНе!, пи а фост кжм!
вортеа ел а лват ОалМа челе шапте шввще але кяпвлв! лв! , нп ле- а ^шплетгт
Кв торт .
е' . Ш' ле-п вътвт кв кве лш пьрете , пи а хю кътре ел : Сатеоапе , че! ое алт
пеат вт асъпра та . 1ар ел оещептжМв-се Лп сотпкл с ьв а скос квеле кв лшплептвра йшвърете, пи тортвл , вшп>с'а квпосккт тър'алв!.
ек ПИ п г\с кътре ел БалМа : квт 2*ч!, къ тъ 18Бещ! пре т'пе , пп* ГпГта та
и» есте кв пше ? *атъ атре'а оаръ та! лшшелат, ш'пв 'шга! спвс лш че стъ тър'а та чеа таре .
3< . 1Ш а фост сгпъркгМвм пре ел к;; кьвттеле е! тоатъ поиптеа, ми пеожпдУ!
паче а слъб'т свФлетвл лв! п,т,пъ ла тоарте .
и) . НП *! а спвс е! тоатъ *п1та са . нп Ма 2*с е!: врГч п» с*а С81*т вре кппвл
тев къ сфжпт ал лв! ТУтапеяек с,т,пт ел <\\п пжптечеле тапи теле, ии" бе тъ воИ
райе , се ва с1епърта йела шше тър1а теа , ип во*8 слъб' , ии вой ф' ка ил' че!лалц! оатеп! ,
л-1 . ШЧ въгжпа* БалМа, къ '!а епвс е! тоатъ илта са , а тр'т'е, пи* а кетат пре воерп челор бе алт пеат, 2'кжпа*: св*ц'-въ лшкъпккт ойатъ, къ 'пи а
спвс пие тоатъ пита еа , ии* с'п8свГт ла еа тоате аопиНие челор йе алт пеат а<п>кжпа* лдп тжТпГле сале прцТптвд .
к . 1Ш л'а аоорпит пре ел пе иепвпк'1 е ь!, ип а кетат пре БърБ*ер , ии' а
рас челе шапте швв'це Ле пре капвл лв! , ии а лшчепвт а се етер! , ип с'а йетпртат тър"еа лв! (1ела ел .
К4 . НИ а 21*с 1)алМа : Сатеоапе, че! Не алт пеат в'п аснпра та , Ш1с'аЛещептат ат сотпвл съв , ш! а21с: воШ Фаче ка пи та! лдгтахпте, ии тъ вой сквтвра,
Ш1 ел п*а квпосквт , къ Оотпвл с*а йепъртат дела с1жпсбл
кп . Ш| л'а пр1пс пре ел че! Ае алт пеят , Ш1 'I а скос оки лв!, ии' л'ай айве пре
ел лш Гага, Ш1 л*а» легат пре ол кв овег! Ае арат ь, Ш1 р&шпеа .]\п каса тешшци.
кг . Ш1 а л^ачепзт а! креще първл капвлв! лв! йьпь че са рас .
И.2*
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кд . 11И Боерп чедор (1е алт пеага с'ай аЛвпат съжертвеаскъ жертвъ таре лк!
Т)»гоп Лвтпегеклв! лор, пи съ се веселеаскъ. ип а К1*с : Лат.ав В«тпе7.е«ли1 тж1тде поастре пре Сатсоп връжташвл пострк .
ке- "П въгж1)Л*'л пре е! нопклвл, я8 лъвЛат пре ЛвтпегеН съТ, пкжпЛ : Лат-а8
Льшпегекл поотри лш тжпа поастръ пре връжташвл пострв, кареле пвспеа пъ—
тжптвл пострк , 1П1 кареле а лдттклц|'т пре ръшцп пощр( .
К5. НИ аФОст к.т.пс] съ веселеа пи" та лор , яй21'с; кетацТ пре Сатсоп йт каса
тетпщП, ип съжоаче литпттеа поастръ , ии' ав" кешат пре Сатсоп Лт тетшцъ,
ии 'шГвътеажок сю ел , ип" л'ак пнс л\птре Ло1стжлш.
кз • Ш' а» 2]'с Сатсоп кътре првпквл кареле'л ц1пеа Ле тхпъ: ласъ-тъ съ тпъ|"к стжлпи, престе каре стъ лдптъркъ каса , ип съ тъ рагет де е! , нп првп
квл а фъккт аша .
кн . 1ар каоа ера плшъ Ле Бървац! , ии Ле Фете! , ви' ера аколо тоцТ Лотли
челор Ле алт пеат нп' пре поЛвл каси кала вр'о тре! ти Ле вървац!, ип Ле Фете1,
кари пр|веа, к<т,пЛ ватжокореа пре Сатсоп .
кл- . 1Ш а стр1'гат Сатсоп кътре Бопшвл . ип' а п'с : АЛопае , Воатпе влпвтериор аЛв'ц| апппте Ле пипе, ип' тъ лттъредае аквт лтЛо1Т , ш! ачепстъ Латъ Бвтпехевде , ка съ 1гв&пЛеск 1*ебжпЛъ л>атр» че! Ле алт пеат пептрв атжпЛо! оки пие! .
а . 1Ш проптшЛв-се Сатсоп а лшБръц1шат ат&пЛо! стжлпи че!Л1п пижлок, пре
карИ съ регета каса, яре впвл ка с1реапта, пре алт«л кв ст/г.пга .
л* . Съ шоаръ сйФлетвл пиев лшпревпъ к« че! Ле алт пеат , ип плекжпЛв-св
кв пвтере , а къгнт каса престе Лопш! , пп престе тот попвлвл ,
каре ера
лдптр'жпса, ип' в8 фост че! торц! , пре кари 'I в отор&т Сатсоп да тоартеа са
п-а! 1П8.1Ц1 Лекжт аче!а , пре кари '! а оторжт лш В1еаца са . ан. 1Ш с'а8Погор<т.тФрпц11л»1, ш! тоатъкаса татълв!съв", ипдвЖпЛв^ пре ел с'а
св1т„ ип л'ав жпгропат лдптре Сараа , ш! лттре Естаод лш тортжптвл лв1 Мапое
татълв1 л«1, Ш1* ачеста а жвЛекат пре 1сраи Лоъ-геч! де ап! .
лг . Ш1 (Ьпъ Сатсоп с'а скклат Етегор Фечорвд лв! Епап , ии а тъ!*ат пре
оатепн че! де алт пеат, аФаръ Ле вгге , ш! а тжптвгг ачеста пре 1сра!л (_1).

К А П

В1.

Мита 181 М|ха '!• фънт чоп.пт, пи върсат йв прц1'пт пи ЕфоД , ю| Теря<и'п , Кърми '1а «» КП
преот фпт&1 пре Ф1«1 1*8, йбаъ ачехй & рап(1»1Т пре вп Дев1т В1тлееш1тсаи .

1 а Фост вп от оЧп ювптеле ля! Ефрш'т апвте ЪНха .
а . А 21С кътре швта Са : че! о т1е , пи о свтъ Ле арйшц! , ка
ре е';:» лват Лела тше, Ш1 а! Жврат , пи" а! г|'с лштрв врекие шею : )'атъ ароштвл есте ла т!пе, е« л'ат лват, Ш1 'I а %'к швша са :
ьше-кввлптит съ фН Ф1»л Ш1"е8 Ооюшиа! .
33.

(О С11Х 33 ; АвшаГфп Б1и1еа чва вем« сг а«».
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г . Ш1 а Дат аче1 о т!е, пИ о свтъ с1е арцшц! шкте1 еале, 1ар твта са а г\с: к«
СФМцеше ат сфшцдт арпХптвл Оотпвдв! <Ип шхпя шеа С1пг»р, ка съ Фак чоп!1т,
пи върсат, ии аккш 1д Лаь ц\е .
д. 1Ш а Лат арпштвл тате! сяле , пи а лват твта са <1оъ свте Ле арцшц1,
Ш1 'I а Лат арцштарвдв! , ии а фъквт чНп е! чогшт , пи върсат , каре а фост
лдп каса лн! М|'ха .
^ • Кареле ш! Бизермъ лв1 Ввтпегев" а аввт лш каса са , пп а фъквт ЕфоЛ ,
пи ТераФ1"п(1), пН а втплвт шжпа впвГа аЧптре *П съ!, пп ай фост лв! преот.
• . 1ар Л1п гиеле ачелеа пв вра лшпърат лш1сраи, пептрв аче1а Ф1*е-кареле от,
чесъпьреа йрепт лшокПлв!, ачв1а Фъчеа .
3 . Ш| а фост вп првпк Пп Втеегпнл лв! 1«с1а (1ш попвдвл дв! 1вЛа , пи ачеста
ера Лев1*т, пи петершчеа аколо .
й . 1Ш а терс отвл ачела Дт В]'тлеетвл 1в<Шсъ лъкв1'аскъ впЛе ва аФла осНхпъ,
пи а ветт пдпъ ла твптеле лв! ЕФраш , пи плпъ да каса лв! ЛПха фъкжпйв'ш1
калеа са .
л. . ИВ л'а лштреват пре ел М]'ха : Де впДе ви" ? 1ар ел а ръспвпс : Левк сжпт
е?8 Лп Втеешкл л»1 1вс1а , ии терг съ лъквеск впие вой аФла осНхпъ .
I . 11Н '1а г1с М1'ха л»1 : шег! кв тте , пи фн пие пъртте , ии преот, пп е*
воМЛа ц|'е гече арцтц! лмтрв гие, ни кп ржш1 с!о ханш, ш! чеде пептрв В1аца та .
«I . ВИ а терс Левквл , пи а лшчепвт а лъкм лжпгъ отвл ачела, пи' с'а фъквт првпк лв!, ка впвд (Нптре фп* лв1.
в» . Ш1 а втплвт М>ха т&па Левтлв! , пи с'а Фъпвт лвТ првпквл преот , пи
в фост лш каса лв! ЛИ ха .
п. 1Ш а г!с ЛПха: аквт ат квпосквт , къ а фъквт Ботпвл вте пие, пептрв
къ с'а Фъквт Левггвл пие преот .
К А П

и1.

Шп пеатвл 1в1 1)пп тртицкпЛ .рпгл! 1екоп(1е съ черче път&птвл Лес«[ , йвпъ аче|'а шергашс! шас»
евте «ю остана чсрлпйв'ш1 шощешре, ии' 18*ш1 нии чел чоп.пт а! АНхе!, ип пре преот , алваг кв пвгсрса
Четатеа Леса , ип а лъква аколо.

а гиеле ачелеа пв ера Л\тпърат лш 1сра]'л , ш{ лш гиеле ачелеа
■еатвл лв! Бап лш! черка тощетре ьпЛе съ лъкв1аскъ , къ папъ лт
гмеле ачелеа пв с'а фост вешт лв! тощегпре йе ажвпс лдптре пеапврие фЦдор лкТ 1сргид .
в . 1111 а тр1«ис Ф11 лв! Бап с!ш сетшцНле дор чшч! вървац! ЛесПре партеа лор
Фоарте тар! (Пп Сараа , пи* (1ш Естаод , Ка съ вагъ пъткптвд , ни съ-д черче ,
пи а 2('с кътре е! : терцец! , Ш1 черкац! пътжпткл, пи' а» терс пжпъ ла твптеле
л«Т Ефра1т , пжпъ ла каса лв! ДПха , ии с'а оН)'хп1т е! аколо лдп каса лв! Шха .
Ъ. (1) 1111 а «П1П.1КТ ш&па , а(1екъ '1а хпс шепа , п ле вппеа т&па кгг.п<]в'[ »ъчеи преоцГ , сав М
втмеа твои Ле жертве, Ш1 аша а вшплт тхпа, есте а* преощ ( .
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г . Ш! квпоскжш! е! гласвл првпквлн! Лев1Т8Д81«'аК авътвт акодо, ш! пй г\с д«1 :
чше те-а абвс ш"ч! ? пи че Фач1 те 01ч! ? ни че а! т» Я1ч1 ?
А . Тар ед а хгс кътре е! : аша, ии аша 'т!а фъквт ДИха, ии ю'а мЛапт ,
Ш1 ПГ« ФЪККТ СЪ Ф18 .181 ГфСОТ .

^ . 1Ш е! 'I а г\с л«1: лдптреавъ твпре Бвптегей съквпоащеш, оаре лшДрептеагъ ед кадеа поастръ , пре каре терцет ?
е . Ш1 а 21с дор преотвл тервец! лт паче : лтпаштеа Бошпвлв! есте кале»
вог.стръ , пре каре терпец! .
3 • 1Ш с"ав Ат аче! чмч! оашеп!, т\ ав сот дш Леса, пи а въхвт пре попкля
чел че дък»1а Л1птр'&пса шегата* Фъръ де Фригь , ка ии (лаопепН , оаЧхшпс! Фъръ
Ле грьке, кн ш'шепеа авжпа* кввжнт с1е пр1ч1ре пре пьгп&нт, тощеп! атар! богъцн,
ии с1епарте деля (."«Мои, ни' кквжпт гГгвен к» С|'р1'еа .
н . ПИ с'ав лмторс аче! чшч1 оашеп! да ФрацП дор лт Сараа , шГ лш Естаод ,
ии 08210 Фрациор см : че шейец! во! ?
л. . ПП ле-ав 21*с сквлац!-въ, ни съ пе св1т асвпра лор , къ ат въгвт път*пт;и , ни 1'атъ есте бйп Фоарте , ни во! шеа*ец! лт диище ? сь пв въ лепевци
а шерце съ штрац! , ка съ тощешц! пътънтвл .
1 . 1Ш въ вец! ск1 , пи вец1 сос1 да попвл пегът , ни' пъшжптвд еете дарг,
къ л'а (1ат Нвашеген ли] т&иа воастръ, док впсю и» есте лшсъ с1о тоате лзкрврме , кдте сжпт пре п ьшжит .
»| . ИЛ а пзрчес (Ни попвлвл ля! 1)ап Лп Сараа , ни г1ш Естаод шасе свге Ло
БьрвацТ лшчини! кв впелте де ръгвоШ .
щ . 1Ш с'ав с«1Т , ии а8 тъвърат л\л Кпр1ат|'рт1 лт Ша , пептрк аче!а с'а
кстат пчтбле локклй ачедв!а : тавьра дв! Бап, п.т.пь лш гшаачеаста, 1атъ (Нппап01а ли Кар1ат|"рпп .
п . ПП де акодо а треквт п&пъ да твптеле л»1 Ефраип , ии а веги'т пдпъ да
каса де! М|'хп .
д| • ЧН ав ръспвнс че! чшч! оашеп! , кори ав фост шерс съ вагъ пътапткл
ЛесН , пи ав /Ас кътре Фраци см: щщ! къ лт касело ачесгеа сжпт Ефоо*, пп
ТераФш , Ш1 кш чопл1Т , пи в ьрсат , деч1 аквт сь щ1ц! , че съ Фачец! .
е1. НП с'ав аг.ьтвт аколо, ни ав штрат ли1 каса првпквд»! ^*ев1твлн1 , лш каса
лх! М)'ха , Ш1 с'а« лшк^пат лн! кв паче .
01. Ш1 че! шасе свте де вървац! (!ш Фи дв! Бап лшч1пш! кв впелтеле лор,
челе де рггБоШ ста да вшие порци .
3' • ИЛ с'ав св1*т че! Ч1пч1 оашеп! , кари терсесе съ |'ско(1еаскъ пътхптвд ,
пи' 1птр&па> акодо ав дват кшал чед чоплят , Ш1 Ефос1йл , ий ТерпФ1'пвл , ни кшвд
чел върсат , 1*ар преотвл ста да вша порцП кв че! шасе с^те де ьървац! лшчшш! кв впелте а*е ръгвоШ .
т. Ш1 ачещ1а ав нитрат лщ каса дв! ЗПха, Ш1 ле дват кшвд чед чопл'т ,
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пи" Ефойвл , пн ТераФшвл , пи кшвл чел върсат : 1ар преотвл а и'с кътре е! :
че *ачец! во1?
Л1 . 1ар е! ав и'с лв1 : тач1, вагъ'цТ тдша та лш гвръ, ш! вито кв ПОТ, пн ве!
+1 поъ татъ , ни* преот : ой а"оар та! вше ве! ф! прсот каси вп»1 от, йекжт
сь *11 та преот впв! леаш , ни впи ФапилН лдп 1сраи ?
к . 1Ш с'а весел!Т ии'та преотвлв1 , ип а лват Ефо&л , пи ТераФпця , ип К1пя.1 чел чоп41т , пи върсат , ни а штрат лш пиаглоквл попвлвлв! .
■и. 1Ш с'а лтторс , ни с'а с!нс, ни 'ш'а пвс тоате але касИ, пи* авереа са чеа
■г1е чп1сгв льппаштеа лор .
кп . 1Ш (Ьпь че с'а8 йепъртат е! йв каса л«1 М1ха , 1атъ №ха , шч оатепИ ,
кари лъкгиа лш каселе челе всчше касП лв! ЗПха, а» стр|'гат, ни Чай" ажвпс пре
■Фи лв! Пап .
кг. 1Ш ав стр!гат кътре фм лв! Оап: 1*ар Фи лв! Бай лшторкжпа^ин Фецеле
сале а в{е кътре ЛНха : че есте цае , къ а! стр1гат?
кА . 1Ш а -/Ле М1ха : къ к'пкл ниен чел чоял*т , каре пи'апл фост фъквт пие ,
ац) лват , пи пре преот , ип в'ац1 аас, пи /лчец! кътре пипе , пептрв че
ст р|'ц1 ?
к^. 1ар Фи лв! Оап ав г\с кътре ел : съ пк се авгъ гллсвл тгХ кв по! , ка пв
кят-ва сь въ 'асъ лшпаште оашеп! кв свФлет атържт, пи съ птерх! шеаца та,
ни В1*еаца каси тале ( I ) .
кз . 1Ш с'ай" (1вс фп" л»1 Иап пре калеа са , ип въвжпа" ЛПха , къ сжпт та! тар1
«йекжт сше . елв' лшторс лш каса са.
лу. ПИ фЛ лвГ 1)ап а"влъ че ав лват челе че а Фъквт ЛПха, ип пре преотвл
4»!, а* веш'т аскпра ЛесП престе попвлвл кареле петречеа Фъръ а"е Фркъ, пи"
*ъръ о"е грЬке, ни '1а8 вътвт пре е! кв аскнц'т8лсав1еТ, ип четатеа о а арс кв
фо« .
кн . 1Ш п"а фост 11пе съ'Т тжптв1аскъ , къ а"е СМоп ера сюпарте , пи' кввжпт
тсв пгчТъп от п"авеае1, ш* ачеаста ера лш валеа касП лв! Роав, ип ай г*(Пт че
татеа , ип ав льк»1т ^11Тр'Ж11СП .
кл . 1Ш а кетат пвшеле четъцК: Бап, пре лвтеле лв! Вап татълвТлор, ка
реле с'а пъскнт лв! Тсраи : 1ар пвтеле четъцП та! лтнатте ера Леса .
л. Ш' *1и'а8 ркПкат лорв'ш1 Фи лв! Бал к'пвл чел чогшт, пи Гоапатап Ф18Л Л81
Прсоп ф1вл ле! Мапас!, ел, ш! ФвюрИ л«1 ера преоц! пеатвл»! лв! Бап пжпъ
ла 210а твтърП Ип Пъгожптвл ачела .
а* . 1Ш ле-аЗ рът ос лор кшвл чел чопл»т , каре л'а фост фъквт ЛШа , лдп
тоате 21леле , л\п каре ера каса. л»1 Овшпегев л;п Сиога .
ЗЪ (1) .]\о чса «сви есте: им' ае! у^юце «смеги г*1 , я1 во>л*ти («сП тис .
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\Аяплпйч'ш1 ЛсоЧи Фстее* Леи хаса пгрпщиор е!, аче|°а'ш1 Лела Гаваоттеп!, карНера Ип ввмиааа! Ветняппп к« грпахшЧъ рлипъ тркпеягкъ с'а ошорят : яърБятш е! лдп йоъ-спре-аече пърцГ твЛаТ трепва .
а трмшс- ла <1в-1аре пеаш к*те о парте , кл еш&ш! челе-л-алто пеашкрГ спре ИБЛп<]феа пегръ1те1 *ъръ Ле леш .

«ШИ .

1ий
"в© " а *0СТ "^п 21Леле ачелеа» к^пН п» ера лтпърат лт 1сра'л , вп вър0)ф? I [«ЯЗ ват Лев'т , кареле лъкв*а жп коастеле твптелв! лк! Ефраш, кареле
■шжх1ж 'ша л8ат дъ'ш* +етее цПтоаре «Ип Вклеетвл лв! 1»(1а .
щ*'ФФ** » ■ НК с'а тжгпеат пре ел цптоареа лк! , ип с'а Две дела ел ла
каса татълх! съ» жп В'тлеетвл лв! 1вс1а, ип а фост аколо патр» лвп! Ле хие .
г . Ш' с'а сквлат върватвл о! , ни с'а дкс ла еа еъ гръ'аскъ е! авпъ ш'та е1,
ип' съ се липпаче к« еа , ии съ о жпхоаркъ пре еа 1аръ'ш! ла сте , Ш1* лижио" и
сте пре првпквл съ» , пи' о пъреке Ле аст! а терс пжпъ ла каса татълв! е!.
^ . Ш' въхжпаУл пре ел татъл Фете1 а еипт жппаттеа лв!, пи" л'а Две пре ел
сокрвл съ8 татъл Фете! лишъвптрв, пи а шеявт к» ел тре1 г'ле , ии а южпкат ,
ип а бъвт , пи' а аоргшт аколо .
@ . Ш ' а фост дп 210а апатра тжпекжпо1 ое аЧттеацъ с'а сквлат съ теаргъ, ии
а ж'с татъл Фете! кътре ошер'ле съ8 : жптъреще*ц! пиша та к» о ввкатъ <1е
пж!пе , пи апо! терцец1 .
е . Ш' а» шегвт, ип а» тжпкат атжгию! лшпревпъ, пи* а8 бъвт, пи а я"с татъл
♦етп кътре върват : рогв-те рътж! а'ч!, ии съ се веселеаскъ нита та.
3 . 1Ш сквлжпав-се отвл съ се «"вкъ пв л'а лъсат сокрвл лв! , ип шегжпа* 'пръ'ш!
а рътас аколо .
н . 1Ш лш 2|'оа ачтчеа тжпекжпо1 <1е сНттеацъ ка съ се пвкъ, а 2*с татъл Фе
те! : жптъреще а\'р пита та к» пж!пе , пи те гътеще пжпъ че се ва плека г'оа ,
Ш1 а шжпкат , ии' а бъвт атжпао! .
л. . 1Ш скклжпНв-се от»л съ се авкъ ел, ип цПтоареа лв!, пи' првпквл л»1,
'! а 2|'с лв! сокрвл сг» татъл Фете!: *атъ с'а плекат г'оа спре сеаръ рътж! а'ч!
л^пкъ астъг! , ии' тжпец! а!ч! , пи' съ се веселеаскъ типа та , ии шжте Ле сПпппеацъ вец! пврче^е пре калеа воастръ , ип ве! шерпе ла лъкашвл тъ8 .
I . 1Ш п'а врвт ошвл съ ръшже, ии сквлжшЬ-се ав пврчес, Ш1 а» веш'т пжпъ
жтпреахта 1евксвлв! , ачеста есте 1ервсал1швд, Ш1 к» ел опъреке с1е асш! лдгътълац! , пи' цптоареа лв1 кв бжпсвл .
*1. ИЛ лв вегит пжпъ ла 1евсс, ип' /л'оп ера олекатъ Фоарте, нп а Х1*с првпквл
кътре стъплпвл съ8 : вшо съ пе аьатешлдп четатеа ачеаста а 1еввсевлв! , ш! съ
шжиеш лдптр'«пса .
п1 . 1ар стъпжпвл съ8 а 21'с кътре ел : пвпевот авате жп четете стрешъ Л1Птрв каре пв есте аЧптрв фп лв! 1сраи , ч' съ тречет пжпъ ла Гаваа .
г| . Ш ' а 21'с пр8пквлв! сг» вто , пи* съ пе апроп1ет ла вп лок и,1птр,ачестеа ,
ш! съ шжпеш с;;а лп Гаваа, си» лп Раша .
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д| > Ш1 трекжпЛ ай шерс, па ле-а г.пвс соареле апроапе Ле Гаваа , каре есте
лдптре Вешатш .
€>. ИЛ с'ай авътвт аколо съ штре съ тже лш Гаваа, пп ей штрат, па а
шегвт лш влща четъца, пп п« ера от кареде съ'1 притеаскъ лш каса са съ тже .
91 . 1Ш 1*атъ вп от вътржп а вешт с!ела лвкрврие сале Ли кжпш се ара , па
отвл ачеста ип" ед ера (Пп твптеле лм Ефра1т , ни- лъюпа лш Гаваа, 1ар оате1111 локвлв! ера фп лнТ Веп1ат1п .
3> Ш1 ркИкжг|Л8'иа оки съ! а въгкт пре отвл чел кълътор лш 8Д1Ца четъца",
Ш1 'I а 21с отвл чед вътржп : вш1е терц! , па Ле впЛе ва ?
и! . 1Ш 'I а ръспьпс л}>1 : Леда Штлееткл л«1 1вЛа тречет по! пжпъ да коастеде
швптель! л«1 Ефраш, ей Ле аколо сжпт, нпат терс пжпъ лш Штлееткл л«1 1вЛа иа
гаъ Л«к да каса теа , на" пв есте от , каре съ тъ пратеаскъ лш васъ .
А1 . ПП пае , нп' Ле тжпкаре аеша поцаа ай, ни' пжГпе. пп вш ат ей , ни
сдвжшка та , пп првпквд, кареде есте кв рова тъ1, Ле нишка п'авет лшеъ .
к . и\1 а /Ле отвл чед вътржп : паче нле , тоатъ лшеа та ев о воШ пдаа, пвШПГ ЛШ 8Л1ЦЪ СЪ П» 111Ж1 .

■а . 1Ш л'а Бъгат пре ел лш каса са , иа" ай ашегат аеша лв1 , па дор ле-а
спъдат шчоареле , пп ай тжпкат, иа ай бъвт .
кн . 1Ш веселшЛв-се е! 1атъ върваца четъца фп че^Фъръ Ле лепе айлш квпцкрат каса, на а» вътвт лдп вшъ, пи" ай 21с кътре отвл чел вътржп стъпжпвлкасП, скоате пре ошвл чел че а штрат лдп каса та, ка съ'л квпоьщет Пре ел .
кг . Ш 1 а опит ла е! отвл стъпжпвл каса , на а г\с кътре е! : пв Фрациор , съ
пв Фачец! ръй , Лакъ а штрат отвл ачеста лш каса теа , съ пв ФачецД певвшеа
ачеаста .
кд . 1атъ Фата теа Фечоаръ, па цПтоареа лв! скоате-ле-в01Й пре еле лФаръ,
Ш1 де стерщ! пре еле , па де Фачец? , че есте ввп лшпаштеа ок!лор : 1ар върБЯТ8Л81 ачеств1а съ пв Фачец! кввжптвл певвше! ачещ^а.
«е • ПИ певржпЛ оатепП съ асквлте Ле ел а лват върватвл цатоареа са, пп
о а скос да е! аФаръ , па о ай квпоскьт пре еа, па 'ш'»й вътвт жок Ле еа тоатъ
поаптеа пжпъ Лашпеаца, иа о ай слово21Т, кжпЛ съ лвпнпа Ле гшъ .
кз. 1Ш а вешт Фетееа Ле кътре Л1пнпеацъ , па а къгът ла вша каса ошвлв!
«пЛе ера върватвл е! пжпъ с'а лвшшат .
ка • и\\ Лвпъ че са лвшшат Л1тшеаца а Лесмс върватвл е! в пале , епа'пЛка
съ'ш1 теаргъ лш калеа са, иа 1атъ Фетееа ли цатоареа къгвтъ лжпгъ вша касП , ип тжйпле е! пре праг.
кн . 1Ш а 21С кътре еа ; скоалъ-те , пп съ тероет , пи п'а ръспвпе лвТ , къ
а фост тоартъ, ш\ лвжпЛ'о оа пвс пре аст, иа сквлжпЛв-се с'а Лвс да каса са.
12.

фаче:
49- 3-
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кл. . НИ штржпа' лш каса са а лват саБ1еа , ии апвкжпа1 пре цитоареа са о а
лшпършт с1впъ оаселе е! лш аоъ-спре-хече пърц! , ии ле-а тршнс ла тоате пеа
тврие лк! 1сраи .
а . 1Ш а фост тоц! че! че вес}еа г1чеа: пк с'а фъквт, ш'ч1 с'а въгвт ата сПл
Х1оа сю кжпс1 с*а свп фи лв! 1сраи а7п пъшжпткл Еппетвлв! пжпъ лш 21'оа ачеаста . 1Ш а поркпш'т оатешлор , пре кари 'I ай тршнс гисжпс! : ачестеа съ
гръщ! кътре тот 1сраивл : г!е с*а та! фъквт лвкрв ка ачеста, сфътвщ1-въ , пл
гръщ! лшпрекпъ асспре лвкркл ачеста .
К А П

К.

Пептря ачеастъ пелецв|'ре ощт<Ь-ес челе-л-алго пеаткр! .ршпротп:» лв! Вешаппп , оЛатъ , гт адо\оаръ а литпю Вкшапип, а гре!а оаръ фък*п<1 ръи.смв с1н> порвпка Котшив! , а пс|>1Т тот ш-агпвл _в1 Бсшапил , аФаръ йе ша<е свтс Ле вгргац! , карП чкуне ла шютс .
I

Ос1с .
9а 9-

1 а еипт тоц! фП лк! 1сраи , ин с'а стржпс тоатъ вйвпареа ка »п от йела
1 Вап пжпъ ла В]'рсавее, ш! пътхптвл лв! Галааа1 ла 1)ошпкл лдп Мас1Фа .
И Ш Й I
п> ПИ а стътвт аавпареа атот попвлвлв!, тоате пеатврие д»1 1сраи, лштрк айнпареа попвлвлв! лв! Бйтиегев, патрв свте йе пш Ае
вървац! пес1естр1, кари пвтеа съ поарте арте.
г . ии ав авггг фи лв! Вешаппп , къ с'вв с«1т фн л«1 1сраи лш Мас1*а . 1Ш
ав 2Ю фи лв! 1сраи : спвпец! вп^е с\*)в фъквт ръвтатеа ачеаста ?
^ . 1Ш а ръспвпс ошвл .1ев1*ткл върватвл Феше! че! тоарте, ин а 21*е : лдп Гаваа
лв! Вешаппп ат вешт с8 , ин цитоареа теа съ тжпет .
^ . Ш] с'а« сквлат ас? пра теа оатепи че! (1ела Гаваа, ип ав лшквпцкрат каса
поаптеа , цп пре пипе ав вркт съ тъ отопре: 1ар пре цитоареа теа о австерп,
ип ш'л8 вътвт жок ае еа , ии а твр!т .
а . Ш1 ат апвкат пре цитоареа теа , ии' о ат гмат липпьрц! , ии' о ат трЬ
пнс лш тот хотарвл тощешре! фПлор лв! 1сраи , пептрв къ а» фъквт певвше, ии'
пъкат ка ачеста лш 1сраи .
3 • 1атъ тоц! во! фН лв! 1сраи лдтпревпъ гръщ! , ии въ сфътвщ! ахчх .
н ■ ИМ с'а сквлат тот попвлвл ка вп от , /пжпН : пв вот терпе тч! ка от
ла лъкашвл съв, ин пв пе вот авате от ля каса поастръ .
л. . 1111 аквт ачест лвкрв сь Фачеш ясвпра Гаваие!, съ пе св1'ш липпропва е!
кв сорц! .
I . 41 съ лвът гече върврц! Й1Птр'о свтъ Лптр» тоате пеатврие лв! Гсрам,
ии" освтъ сПптр'о т1е , ни о иие Ат геге ти, съ се еа ввкате попвлвлв! чел»1 че
гоерце ла Гаваа лв! Ве1паппп, ка съЧ Факъ е! йвпъ тоатъ певмнел , каре а фъквт
еа л|птрв 1сраи .
а1 . ИЛ Са аавпат тот въркатвл лв! 1сраи лдп четате ка вп от .
81 . 11 Н а тришс пеатврие лв! 1сраи вървац! да тот пеашвл лв! Ветатш , и"кжпй : че есте ръвл ачеста, каре с'а фъквт л>птрв во!?
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Г1 . 1Ш ак8т ДацТ пре оатеш! че! Фъръ Ле леие т'п Гаваа съ'1 оторжт пре е! ,
пи" съ рнПкът ръвл дштрв Гсраи , пи п'а8 вркт фП л»1 Вешатш съ : скклте кквжптвл Фрациор лор ФЛлор лв1 Гсраи .
д1 . 1Ш с'а адвпат фп лкТ Вешатш ш'а четъцие лор ла Гаваа , съ 1нсъ ля ръгвош асвпра Фнлор лк! Гсраи .
$1 . II И с'а пвтърат фП л»1 Вешатш дш четъцие сале лдп 210а аче!*а доъ-геч!
Ш1 чшч! <1е пи! Ле вървац!, кярП пнтеа съ поарте сав]'е, аФаръ Ле че! че лъкма дп
Гаваа .
51 . Кари с'»5 пвтърат шапте свте де вървац! алени (Па тот попвлвл кя ат&шГоъ тжппле дпвъцац! , тоц! ачецп'а ера пръщ!еаш1 , свдрлшс! кв шетр! лшпър , ни п» грешеа .
31 . ИЛ тот върватвл лн! Гсрахл с'а пвтърат , аФаръ Ле фи лв! Вешатш , патрксвте Ле пп! Ле вървац! алеш! , кари пьрта сав1е , пи тоц! ачецпа ера върв;ц1
р-Ь2Б01П1Ч1 .

Й1 . ИЛ с'авскклат, пп а» вешт дп Вети, пп а» дптрев.чт пре БгшшегеЗ, ни' а»
глс фи лв! Гсраи : чше се ва с»1 кв по! повъцмтор , ка съ се ватъ кв фп лк1
Вешатш , пи а г\с Оотпвл : 1»(1а се ва сй1 повъц81тор .
л.1 . ИЛ с'а8 сквлат фп лв! Гсраи адоъ 21, ни с'ав вътвт асвпра Гавпае! .
к . Ш I а е нит тот отвл лв1 Гсраи ла ръгвой ас» пра ла! Вешатш , пп а ржпЙВ1Т лшпрекпъ тот отвл лк! Гсраи ръхвой асвпра Гаваае! .
к& . ИЛ а еинт фп лв! Веш'аппп сНп четате , ни а оворжт ла пъшкат дп поа
аче1а йоъ-геч! ни доъ Ле ти де вървац! сНп Гсраи .
кн. ИЛ с'ав дтвървътат Бървпцн лв! Гсраи, пп я8 адаос я ржпг!к1 ръхкоШ лш
локвл , дп каре с'а фост ржпсЬнт дп 210а чеа дйГтж! .
кг . 1Ш с'а8 С81Т фп лв! Гсраи, ни ав плжпс дппаштеа Лотпвлв! пжпъ сеара ,
ни" ав дптреват пре Вотпвл, г\кял\Л : а8 та! айаопе-вот а пе апрош'еа ла ръгбоШ кв Вешатш Фрателе пострв ? ни а 21*с Бошпвл : смдо-въ дтпрот1ва лв! .
кд . ИЛ с'а8 апрошат фЛ лв! Гсраи кътре «И лв! Вешатш дп гша асюъ.
к^ . 1111 ав еинт фН лв! Вешатш дппаштеа лор сИп Гаваа дптр,аче1а,ш! ъ'\ а
йоъ , пи а ошоржтпре пътхпт Пп фи лв! Гсраи дпкъ опт-спре-аече тп Ле вър
вац! , тоц! ачепиа ера , кари пврта сав1в .
кв . ИЛ с'ав свгт тоц! фЛ лв! Гсраи , ин* тот попвлвл , нп а» веш'т дп Вети ,
Ш1 а 8 плжпс, пп' а8 шегнт аколо дппаштеа Ботпвлв!, нн" ав ажвппт дп 21*оааче|'а
п&пъ сеара, ни а8 адвс ардере Ле тот, пп' жертвъ де т,т.птк1ре дппаштеа Вошпвлк! .
ка. ПП а8 дптреват фп лв! Гсраи пре Иотпьл, къ аколо ера с!кр1вл лещ!
Ботпвлв! Ивпшегев дп гиеле ачелеа .
кй . ИЛ Фшеес Фечорвл лв! Елеагар Ф1*влв! лв! Аароп ста дшшптеа лв! дп 21леле ачелеа, Ш1 ав дптреват Фи лв! Гсраи пре Иопшвл, 21кл>пд: а8та! адаоце-во!»
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лдпкъ а ечи да вътае лдтпргтва Фшор лв! Ветатш Фрателв! пнев ?

са» .]\п-

чета-в018? нп а 21*с Ботпвл : свци- вг, къ тжГпе во!-8 вя пре ел лт тжпа воастръ
ил.. 11И ав пвс фп двПсрам пхшНр! лшпрежврвл Гаваае!..
а . П\\ с'а8 С81Т фп лв! Гсрам всвпра лйТ Ветатш лш 210а атре1я, нп с'он ржпймт спре Гаваа , ка ип" оаатъ , пи" алтъ Аать .
ад . ИП ав е ни' т фп лв! Ветатш лдпшцптеа попвлвлв!, ип" с'ак трае афаръ сИп
четате. ни' .')« лдп чепвт а Бате еПи попвл , ни' арът, ка нп та! лдппаште , +птре кгие, Нш каре «пя съ сее ла Вети, щ> алта съ све ла Гаваа, ка ла тре!
геч! а"е вървац! еИптрв [сраи .
лв . ИП фп лв! Вешитш ;;« гк: кае] лишаштеа лоастръ ка пнлмтж! : 1'яр фп лг;
1сраи ав 21с: съФвцш, ка съ'1 скоатеш а»лръ «Пи четате ла къ!, ни а фъкйт ащп.
аг . 1Ш тоцТ върваци лв! 1срам с'ав сквлат сПп локвл съв , ни ой тъБържт .цВаал Ташар ,
Гаваае! .

ип пжшприе лнТ 1сра1л съ лвпта аЧп локил лор Ае кътре апвевл

лд . ИЛ ав вешт «Нп преажта ГавааеГ гече ти Ае Бъркай! алешТ (Нп тот Iсраивл. ип въта1а съл4пгрев1а, ни е! п'ав квпосквт, къ с'а апрше ръвл престееь
лр. НН а лшФржпт Юошпйл пре Веш'апп'п лишаштеа ФПлор лв! 1сраи , ни ай
оторжт Ф1 1 лв! 1срам «Ни Ветатш лш 210а аче1'н (1оъ-2еч1 нл 'ипч! (1е тп ,

ви

о евтъ Ае Б>.рБац1, карП.тоц! пврта арте .
л& . 1Ш ав въхвт фп лв! Ветапип къ елит мрвци , ип Гсраитепн ав Аат лок
Вешаппштешлор , къ пъсЬжсМа лш плшшрйе каре ле-ав фост пйс лгшпрогоа
Гаваае! .
аз- Ш> с'а» поршт пжпсНрие , пи с'ав ръвърсат кътре Гаваа, пп двкжпгдв-се
ав бътвт четатеа тоатъ кв асквцдтвл саБ1'е! .
ай . ИП сетп ера.Фшор лв! 1срам кв пжпсЛрие , ка съ рпПче е! паръ Ае фйш
сИп четате .
лл. • Шх ('■"«« Л1пторс 1ср'л*лтепп ла ръгиоШ, нп Ветатш а лшчепвт а Бате ,
ни а рътт с!ттр'а! лв! 1сраи калавр'о тре1-2еч! йе оашепИ , къ агш:

къ бъ-

тл-.1и1й-сс 1*ар съ кат лдппа1птеа лоастръ, ка ни квш а фост лш ръжвоШ чел та!
еЛшкапте .
м . П11 сешпвл кв швлт с'а липп.лцат та! пре сйс «1е четате ка вп стжлп йе
фйш , ни' къкт&ш! Веп1аш1П лдппапоха са а въгвт св1'лг1в-се фяшвл Ат четате пжпъ ла Чер .
мд . 1ар БървацН лв! 1сра 1.1 с'а8 лдпторс : )'ар Веп1ашш с'а спер1*еат въг.т.п^
къ асвпра лв! с'а япрхпс ръвл ачела .
мн . НИ с'а йбътвт «11ш1а1'нтеа 1ераитеш'лор пре калеа пвст1е! , Ш1 а ажьпс
ръ2Б01вл престе е!, Ш1 карН еша «Лп четате, ли отора пре е! лдп Ш1ЖЛ0квл лор.
мг. ПП »в пЛеат пре Вешапл1П, нп .Га« гош'т пре ел, ни" л'«в кълкат «1ела Хва
(Лппапо! пжпъ ла Гаваа (1} кътре ръсър^твл соарелв!.
42. (I) .]\пчеа веке съ яф» ип нчесгеа : ка съл (нНшеаскъ пре сл оЛтъ , Ш1 лял ьикат пре ел
ииг ^шареа^ша 161 Гаваа.
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мд . Шл ай къхвтбт Вешатш опт-спре-гече ши бе вървац!, тоц! ачепиа вър
вац! тар! .
мд . ПИ че1-л-алц1, втглпс] ан фвщт *п пвст1'е ла т"атрп як! Гетпоп , пи
пв отор.т.т бт е! пре кале Ч1'пч! пи! бе вървац! , пи" ажвпгжпбв'! пре е! пжпъ ла
Габаат а» оторжт бштре е! с!оъ ти бе вървац! .
мз. НИ а« фост тоц! че! че ах къхкт (Ни Вешапнп боъ-геч! ни" чшч! бе пи! бе
вървац!, кари пкрта сав'е, лдп я'оа аче"а, тоцГ ачеци*а, вървац! тар!.
мд . 1ар че!-л-алц!, кари ак пвтвт скъпа а» фвщт лт пвст'е ла ш*атра л»1
Решпоп , шасе свте бе оатеп!, ин' ав шежвт ла шатра лв! Решпоп патрвлвп!.
тк. НПфп" Л81 1сраи с'ав лтторсла фН лв! Вешапип , ни '1а« тъ1ат кв асквЦ1Т8Л снв'е! бела четате пре ржпб пжпъ ло В1тъ, ни пжпъ ла тот че с'о« аФлат
лштоате четъцие , пи чътъцие к.т.те с"ак аФлат ле-а8 арс квфок.
К А П

КЛ.

Съ .]чисте1а7Ъ пеяткж ля! Вешапип (Ип патрв свте де Фечоаре, гарел1с'аВ (Ьт^слп 1ЪН|'торН чеГгьец!
с1|П 1шшм ГалааДвлкГ , ин Шп челе ръюте , каро жхка к» Ояпцар! .ри С>'ло .

1 фп лв! 1сраи с'а« жврат лт Мас*Фа , ядкжпб : шч! впвл дттрв по!
съ пв беа Фата са лв! Вешапип Фетее .
н . Ш1 с'а бкс тот попвлвл лт Вети, пп а шегвт аколо пжпъ сеара лишаштеа лк! Овшпегев , ни а рк!1кат гласвл съв , ни" а плжпс плжппере таре .
г. ПИ агю: пептрв че Поотпе Бвтпегевл лв! 1сраи с"а фъквт ачеаста, ка съ
се стр1*че астъг! лт 1сраи вп пеат ?
А . ПИ а фост абоа г\ а пожпекат попвлвл , пи а 7.1*61" т аколо олтар , ни' а обвс
арбере бе тот , ни жертвъ бе тжпт»1'ре .
5 . ПИ аХгю Фи лв! 1срам : чше пвс'а8св"т лттрв ачеастъ абвпаре бт тоате
пеотврие лв!1сра'л ла Потпкл: къ жврътжпт таре ера лтпрота челв! че пв с'ав
с»'т ла Ботпвл лтМас"Фа, г>кжпб : квтоарте съ тоаръ .
9 . ПИ .ю а» първт ръ8 Фпдор лвГ 1срам пептрв Вешапип Фрателе лор , пп
а« 21'с : пергг-ав" астъа! вп пеат бт Гсрл I д .
а . Че вот Фаче челор че а8 рътас беспре ФетеТ? къ по! пе-ат жврат Оотпвлв1, къпввотба лор б'п Фетоле поастре Фете!.
и. ЦН вя" г'с : Ч1'пе есте бт пеатврие лв! 1сра'л ? кареле пв с"а8 св'т ла Ботпк.1 лдп Мас'фа , пи' 1пть пк вешсе П1чТ вп от ^\п тавъръ бела 1ав'с8л Галаабвлв!
ла аб«паре .
л. . Ш1 с'а пвтърат попвлвл , пи пв ера аколо п1ч! вп от бт че! че лъквеск лп
1ав1свл Гала»бвл»1 .
I. ИП а« трите аколо абвпареа боъ-спре-жече ти бе вървац! бчп Фи' пвтерП,
Ш1 ле-ь8 порвпч1т лор 21'кжпб : терпец!, Ш1 тъец! пре тоц! че! че лъквеск лп 1вВ1С5Л Галаабвлв! , кв аск»Ц1твл савН, пп пре вървпц! ии пре Фете!.
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и . 1Ш ачвста есте кввжптвл , кяреле вецТ Фаче : пре тот върватвл , шГ пре
тоатъ Фетееа , каре а квпосквт пат ве вървят съ апатеппс1ц1 , 1ар пре Фечоаре
съ ле цшец! , пп а фъкьт аша .
м . ГШ а аФлат ^п Гавювл ГалааЛвлв! патрв свте Ле Фето Фечоаре, каре п*а8
квпосквт пат Ле ньрват, пи ле-ай аЛвс пре еле ла тавъръ лдп Сиот чеа Ла пътлштвд лв1 Хапаап .
п . ГШ ах тр|'пп"с тоатъ аЛвпареа , пп а гръГт кътре фп лв! Вешатш , кари
ера ла шатра Решпопвл»!, пп '1а кетат пре е! ла паче.
д\ . ГШ с'а лдпторс Вешатш ла фп лв! Гсраи лдп вретеа аче1а, пп ле-аХАл
лор Фегпе! пре Фетеле, каре ле-ав аЛ.чс вП Лш Гавювл ГалааЛвлвГ, пп ле-ав" плъквт лор аша .
§1. ИП П0П8ЛВЛ81 '1а първт ръв пептрв Вешатш, къч! а фъквт Бопшвл тъере лдптрв пеатврие л«1 Гсраи .
51. 1Ш ав 21*с вътрдпп аЛвпърН: че вот Фаче челор че ав рътас Леспре Фете1?
Ле врете че а» пер1*т Фетеие й'т ВепГашш .
31. ГШ ав 21с : тощеш'реа челор че а рътас Лш Вешатш, ин съ п» шаръ
8П пеат Ат Гсраи .
т. Къ по! Ив вот пвтеа съ ле Аът лор Фете! Ла Фетеле поастре , къ с'ав
жврат фи лв! Гсраи, гш&пЛ : влестетат съ Ф1'е чел че ва Ла Фетее лвГ Вешатш.
л.1 . 1Ш а гю : гатъ сървътоареа БотпвлвГ есте лдп Сиот Лш г\ лдп ъ\ (1},
каре съ Фаче Ае кътре ппагъ-понпте а Ветивлв!, впЛе съ Лесплрте калеа, каре
све (Тела Вети ла (Лхет , ип Лела ръсър1твл Левопе! .
к . ГШ а норвпчк Фнлор лв! Вешатш , гшжпЛ : шсрцец! , пп" въ асквпЛеиД

лдп вН.
К4 . Ш1 кжпЛ вец! веЛеа , къ ав винт Фетеле челор че лъквеск лдп Сиот жвкжи! кв Лапцвр! , съ еилц! Лш в И, ин Ф1*е-кареле вървят съ'ш! ръпеаскъ лкГш!
«етее Лш Фетеле С! ютьчш , ип съ терпецГ лдп пътжптвл лв! Вешатш .
кв . 1Ш ва Ф1 кжпЛ вор веш пършцИ лор , са8 ФрацП лор съ се жвЛече ла по1,
вот 21че кътре е1: •Ге-въ пнлъ Ле е1, къ пв ле-ав- ръпГт Лвпъ квга есте лдп ръхБОЙ , къ воГ пв ле-ац! Лат лор, кжпЛ с'ав рвгат Ле во! , пептрв аче1*а ин во!
лдпкъ ацТ греинт .
кг . ГШ ав фъквт аша фп лв! Вешатш , ин ав лват Фете! Лвпъ пвтъркл лор
Лш челе че жвка , Лштр'ачелеа а8 ръшт , ип ЛвкжпЛв-се с'ив лдпторс ла щоще—
шреа са , ин ав Лрес четъцие , пп ав шегвт лдптр'жпселе .
кд . ГШ с'а» Лвс Ле аколо фп лв1 Гсраи лдп вретеа аче1а Ф1в-кареле ла пеатзл съ8 , ип ла рвЛошеа са , ф|'е-кареле лдп тоннеа са Ле впЛе ак еипт .
к,г. 4^п ^иеле ачелеа пв ера ^шпърат лдп Гсраи , пептрв аче1а тот отвл ,
че съ пъреа Лрепт лдппаштеа окиор лв! Фъчеа .
19. (I) Л<1екъ ^вгоц! иил .
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чеастъ карте есте ка вп шЬос ла кърцие ЖвЙекъториор, къФапте,ле челе че съ пошепеск лптр'апса пре врепше ЖвЙекъториор Са8
.лптжпюлат, Дар пре вретеа кърв! ЖвДекътор, мсъщ.в, преквшпк
|съ Ш1в па чше а скрю ачеастъ картв : Фоарте твлЙ1 вреа*, квт къ
Сатви о ар •! скрс , кареле *впъ квт юаГ аДевърат съ ве<Ь , пп картеа жвДекъториор , пи чеа лптжГ а лшпърациор о а скри, . Ш1 асетепеа аДевървлв! съ
веае , квт къ Сатви о а скР1с , ка съ аратв пеатвл, пп сътжпца лв! ЬаШ Лпкъ ни че .!,• Тео*>р1т съ ввйв .4 аДевърат, аДекъ, квт нъ ачеастъ'карте
Дела Бвхвл Сф : есте лпсвфлятъ, пептрв лптрвпареа Пошпвлв! Хргстос капелеДвпъ трвпспп Рвтсътрапе.
лргетос, кареПрече врете с'а* лптжтплат ачестеа, апевое есте а г1че, пептрв къ Дела жшпревпареа лв! Салшоп к« Раав ижпъ ла ^тпъратвл 1Ь,М пвдше пеатврГ сжпт .
К А П
Натежех Втсепмтсапв* га «ешеея гя №«»»,!«
V

»,;

й.
л «

*с-ор.1 шврмд, ш. Лоеп,,» ^пторк*па«-се «пор, са Ри *,, Вп-лееп. , па
вреа а се имш Лоепмп , ч! Мара.

II а фост лп гиеле лптрв каре жвйека ЖоЛекъторП с'а фъквт Фоашете пре пъшжпт , ип а шерс вп от Лп Втеетвл лв! Ша , ка съ
|лъи1вскъжпИар1па«1Моав, ел , плФетееалоГ, пн ДоГ ф,1 аГлв! .
«. 1Ш пвтеле върватвлв! Елипелех, пи пвтеле ФетеН лвГ N06тш, ип пвтеле челор воГ ФечорГ аГ лв! Маалоп , пн Хелеоп ЕФратепГ ат
Втеетвл лв! 1во"а , ип' а ветт лп царша лвГ Моав , пи ера аколо .
чоГг" аТе!* Ш8Р1Т Ел1теЛ6Х БЪРБат8л ЛоешшН , пп а рътас еа, пи че! «1о1Фел . НИ 'ш'ав лват лор ФетеГ Мопвттче пвтеле вп!а ОрФа , пп' пвтеле че1л-алте Рвт , пи а лък«1т аколо вр'о яече ап! .
€. НИ а* твР1Т атдпйо! Маалоп, пн Хелеоп, пи а рътас Фетееа йе върва.
твл съв, ип Ае атлпсю! ФечорП съ1.
6. 1Ш с'а сквлат еа, ип ат*п<1оъ пврорие е! , пп с'а8 лпторс ош царша
лв1 Моав, къ а« фост п»т лп царша лвГ Моав, квш къ Ротпвл а черчетатпре
попвлвл съв кв о"аре де пдТпе .
3 . 1Ш а еш1т Лп локвл впие ера аколо , ша ат*п4оъ пврорие е! жшпревпъ
кв еа, ин терцеа пре кале , ка съ се жптоаркъ лп пъшжптм лв! Ша.
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и . ПИ а 210 Хоешш кътре атжпДоъ пврормв салв : терцвцТ , пи" въ лттоарчец! Ф|'е-каре да каса са чеа пърштеаскъ , съ Факъ Оопшвд кв во! пплъ , кчда
ац! фъквт им во! кв че! шорц! , ни" кк шше .
а . 1)еа Иотпкл воъ съ аФлаиД оЛхаъ Ф1в-каре лт каса върватклм съ8 , ш
ле-а сървтат пре еде , ни' еде лшпълцжпДв^ип гласял съх ак плжпс .
I. ПИ ;й 21*се1: квтше пе вот лттоарче дп попклкл тъв .
»1 . 1ар N060110 де-а 21С лор : лштоарчець-въ Фпчеле теле , пептрв че съ терцеш кк тше ? а» (1оар та! сжпт лткъ фи лш пжптечеле пие», кари съ въ Фхе во»
БърБац! ?
п| . фптоарчецд-въ Дар Фпчеле теле, къ е» ат липБътржшт , лш кжт та! тш
па сжпт Де кърват, къ Де а'шч пхтеа 21че къ ат вжрстъ съ тъ тър1т, ипсъ паск #и.
г| . Ав (1оар вецТ ащепта пжпъ вор креще шар!? а» лор въ вецГ цДпеа , каел
пк въ търклцТ Двпъ адт върнат ? пв фПчеде теле, къ тат атържт ФОартв пеп
трк во1, къ тжпа Ротпк.ш а енит асвпра теа .
д|. 1ар еде рнПкжпД гдаекд съв 1аръ'ш1 ай плжпс, пп а сървтат ОрФа пре соакра са, ш I* с/а лшторс ла попклвл съв : 1ар Рвт с'а Две кк Джпса .
с| . ИЛ а /ле \оеппп кътре 1'вт: 1атъ квтпата та с'а лшторс ла попклвл съв", пп'
да Двпшегем съТ , лттоарче-те Дар пи тв Двпъ квтпата та .
91 . 1ар Рвт а гк : съ пв тъ лштшпше пре пипе , ка съ те дас пре тше , ей
съ тъ л\пторк лтпапо! Дела тше, къ впДе ве! терце тв, пи ек вой терце, ли
впДе те ве! сълъшлм тк , им ек тъ вой сълъшлв! , попклвл тъв попвлвл шев, ш/
Бвпшегевл тък Бвтпегевл шев .
З). ПП впДе ве! твр1 тв , вой ткр! нч' ев , пи акодо тъ вой лтгропа , ачестеа съ'т1 Факъ пие Попшкл , пи ачестеа съ'пнаДаоце, къ тоартеа тъ ваДеспърпд пре пипе Дела пие .
ш . 1)еч1 въгжпД Лоешш, късъ лттъреще еа, касъ шеаргъквеше, а лшчетат
а та! гръ1 кътре еа .
.0.1 . 1Ш ак терс атжпДоъ пжпъ а8 соат лш В1тлеет , нм' ав фост Двпъ че а&
ветт еде лш Вйтлеет с'а ав21Т лш тоатъ четатеа Де еле , пи' ак" 21С : оаре ачеаста есте ]Уоетш ?
к . 1ар еа а /ле кътре еде : пв тъ кетац! пре тше Коетт , 41 тъ кетад1
атържтъ , къ пГа атържт пре тше чед Атот-пктертк (1) Фоарте .
к» . Е8 плшъ т'ат Две , ип Дешартъ т'а лдгторс Оотпкл , пи пептрв че тъ
кетац! Коеппп? пи Ботпвл т'а стер1т пре тше , пи чел Атот-пвтертк т'а
пекъжгг .
кп . ПИ с'а лшторс Коепнп, пн Гкт Моав1теапка пора е! кв еа Дш царша дв!
Моав , пи а сомт еде лш Впдеет да лшчепвтвл сечерп орхвлв! .
20. (0 Чеа векв «ре :

пептрв» са* атър&т ^штр< пипе чел Цепел *о»рт« ,
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Ркт аа»плп(1 сп!че лш цар1па ли! Воог квпшвтвл»! 1г5, а м;и 1яр л1П11»1птса «I , пи I а лшторс весегь сеара ла соаьра са, а<1»;кжи<1 шит й>а грл8 , пи Ат ргшъимцеле ЕЬ1 атедор .

I Коепнп авеа вп от рьйеме Дсспре вгрвптйЛ еТ, ип отвл ачеда ера
пвтершк к» ав«Ц1в, ат пеатвл лв! Елшелех, ип пвтеле лв! Воог .
н . Ш1 а гю Рнт Моав1*теапка кътре Коепнп : тъ авк лдп цармъ,
ни воШ айвпа сппеле , каре рътжп пре врта ачелв1а, лштр'а!
кв! ок! вой аФла хвр , ип агю кттре еа : дв-те фИка теа .
г . 1Ш с'а авс , ип' тергж1;с1 аоьпа лп цпршъ пре врта гечеръториор , ип
с'а лппжпшлат ае а петерп да цярша лв! Воог , кареде ера «Ип рвоетеа л»!
Елнпелех .
А. НИ ьепШ Воог аЧп Вгглеет , а г\с сечеръториор : Ьоттл квво!! 1ар
е! а8 ръсп«г.с лв! : Ботпвл съ те вше-къвштеге .
^. ЦП а г»'с Воог првпквлв! съв , челв1 че ера кжрпштор престе сечерътор!:
чше есте тжпъра ачеаста ?
е . 1Ш а ръспвнс првпквл чел че ерп кжрпштор пресге сечерътор!, ип а ги; :
есте тжпъра Моввпеапка ,
каре с'а лппорс кв Лоешш йш цлрша лв!
Моав.
-.
д. 1Ш а 21С : съ айкп , ип съ квлег дъпъ сечерътор! дт гпоп!, пи ае кжпа" а
вешт с1е-а21 оншпеацъ, ип пжпъ сеара п'а опЧхпп лдп царшъ ш'пп'ка .
. '
н. ИП а 21С Воог кътре Рвт : авг! Фнка теа , съпв терц! ла алтъ царшъ съ
КВ.1СЦ1 , Ш1 тв съ П8 те ввчТ с1е а1ч! , ч! те лшпревпъ кв Фетеле теле .
л. . 1Ш 1а апнпте ла цар1*пъ впа*е вор сечера, ип терц! пре врта лор , къ
1атъ е8 ат порвтпт сл!циор, ка съ'и.1 с1еа паче, ип кжпс! 'ц! ва Ф1 сете , терц!
да васе , ип веа ае впае веав пн' слкцие .
I . 1Ш къ2Ж1к1 еа кв ф; ца са да пътжпт с'а лдпкшат , пн а 21*с кътр^е ед : ве
впае ат аФлат хар лдп окП тъ! , ка съ тъ квпощ! пре пипе ? къФ еЯ сДпт
стрешъ ?
Д| . ПИ а ръспвпсВоог, ин '!а ги; е! : ат ав21'т , кжте а! Фъквт кв соакра та
йвпъ че а твр1т върватвл тъ8 , ин квт а! дъсат пре татъл тъв* , пи пре твта та ,
ни пътжптвд пащерП таде , пи' а! терс да попвлвд , пре кареде та! лшпатте пв
л'а! ш>8т .
Н1 . Ботпвл съ'ц! ргсплътеаскъ ш'е лвкрял тъв , ип' съ Ф1*е плата та пл!пъ (]ела
Оотп»л Ватпегевл лв! 1сраи, да кареде а! ветт съ пъ^ъж^ветДсвптарщие дв!.
Г1 . 1ар еа а /1С : ат аФлат хар лдп окП тъ! Боптпе къ т'а! тЛпгж1'пт, нм"
а! грЪ1Т йвпъ 11пта с.^жшч1'|' тале, 'ип' п:тъ е8 пв сжпт ка впа <Нп слкжш'ч|'ле тале .
д1 . ПИ а 21С е"1 Воог : акьт есте чеесьд Ае шжпкат, апроп1е-те гич! , Ш1
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гаъпжпкъ <Ш пжйПле теле , пп жптмце пжшеа та жп оцет , пи а техкт Рвт ве
латкреа сечерътормор , пп Ча Дат е! Воох цдГпе , ш1 а тжпкот , ип с'асътьрат
Ш1 'I а рътяс .
(71 . Ш( с'п СК8.1ЯТ съ кклеягъ , ш! а поркпч"т Воох слспГлор сале : йе ва ойвиа
1111 п'П1Тре С110П1 , Ск по опр'ц1.
91 . -|Ч.пк ъ пп лд/ираЛпс арьпкацп е1 сп'п ттлшииврие воастре, ш! о лъсац! съ
шълАпче ип съ кклсагь. инсь п'о лдпфрвптац! .
31 . ВП а аДапат лдп царшъ пжпъ сеара, ип авътвт (1) кврв ле-а аЛвпат, пи а*
♦ост ка мп 1*1 с1е орх .
ш . Ш| лвжш^л а {птрат лш четате, ип* а въхвт соякра са челе че а айвпат,
ип жЬкжпа" Рвт 'I а йат челе че а рътас сНп каре с'а сътврат еа .
л.» . Ш1 '1 а 21С е! соакра са : впие а! аНвпат естъх! ? ип тАе а! лккрат ? Ф'е
вше-кввжптат чел че те-а квпосквт пре тше, ип а сп»с Рвт соакре! сале впве а
ликрат , ип а а"с : п»шоле отклм, ла кареле ат лвкрат встъх!, есте Воох .
к . Ш»' а г'с ГСоепнп кътре пора са: вюе-кввжптат есте ачела ПотпвлвГ. къ п'а
жпчетат аФяче шиа са кв че1вП, ип' кв че! гаорц!, пп' я хнз Хоеппп кътре еа :
апроапе Ае по1 есте ошм ачела , <Пп рвглешЪе поастре есте .
«4 . 1Ш а 21С Ркт кътре соакра са , ип" лдпкъ 'т! а 21'с пие, кв Фетеле теле съ те
жишрекш' пжпъ вор СФЖрин тоатъ сечереа бела пипе .
кп . НИ а 21'с Моепнп кътре Р»т пора са : вте Фпка теа , къ я! еипткв Фетеле лв1 , къ ив ц' се вор АПШрот'в1 лдптр'алте царпп .
•г. Ш1 с'а лдшпревпат Рвт кв Фетеле л»1 Вооя аа^впа пжпъ с'а сФжршлт се
череа орхвлв1 , ип' сечереа гржвлв! .
К А П

Г.

Р»т аскмп гФатм соагре! спле, пи' кшм! Йортеа Воох ^п вр!> са се МпгеМ 1лчоярелеХв1, Пп т смесе
ше черап<1<;ъ'ш1 пихъ ар|па ха!н»1 престе еа а мптеиц ръсшвпс, »ш «1ме да юакрн св шасе шгс»р1 <1е ири.

1 шегжпа' кв Коепип соакра са, Та хи; е! : Фпка теа а1пвво№ къвта Ц|'е оспхпъ , ка съ <ие ьше 1и'е ?
н. ВИ аквш Вооя , кв але кърма Фетв аГ фост , леестепоъ квтпат , 1атъ ел ва съ вжптвре орхол лдп ар1е лдптр'ачеастъ поипте .
г . 1ар тв те скалЛъ ,. ип' те кпце , пп те лдшвракъ кк хаГпеле тале , ннте свв
лдп ар1'е , съ пв те ар-» цТ ььрват8Л81 пжпъ ь-жио" ва СФжрип' а тжпка , Ш1 а веа .
д . ИП ва Ф1 ьжис" се ва кклка ел , ве1 п»п оаще локвл К1к1е сюарше , ип' ве! терце аколо. ш! ве! о*ескопер1' тчоареле лв1, пп' веТ^ортк ип ел ва спвпец1е чесъ ФачГ.
р . ПИ а 21*с Рвт кътре еа : тоате, кжте 'пп а! /.к в(п'а Фаче .
е. 1Ш с'а погоржт ла ар!е , Ш1 а фъквт тоате, кжте '1а порвпч!т соакра са.
3- ЦПатжпкат Воох, ип' а бъвт, ип' с'а весел 'т нп'та лв! , ип" а шерс съ сюпртъ ла о парте я впв! стог , ип' а вешт ип Рвт пре осквпс , шг п йескопер1'т п1чояреле лв! , ипс"а квлкит .
1< •

{I) \йчл : сиисле ,
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я . Ш! а фост да пиеяъд попци с'а спъТтжптат отвл, пи с'а търво-рат, ии 1атъ
Фешееа Лортеа да ш'чопрме лв! .
л. . 1Ш а г\с •. ч1пе ещТ тк ? 1*ар ея а г\с : е» сжпт Рвт ролва та , тшЛе арша
та престе роава та , къ рвЛете ещ! тв .
I . 1Ш а 21С Воог : ъте-Ковжитатъ съ фп Ботпвлк! ЪктпехеЯ т» Фйка шеа ,
пептр» къ аТ л>тв8пътъц|'т пила та чеа Ле апо! та! швдт Лекжт чеа Лт'тж1 , къ
пв те-а! Лвс Лвпъ тдпър сърак , саввогат.
41. 1Ш аквт фПка теа , п» те тете , тоате, кжте ве! гхче , во1*8 Фаче Ц1в, къ
Щ1в тот пеашвд попвдвлв! пиев" къ Фешееа пвтери ещ! тв .
№ . Ш| аквт аЛевърат р«Леш'е сжпт ев, 41 есте лдпкъ алтвл рвЛеше та! Ле апроапе Лекжт пипе .
п. Ръшдп .]\птр'ачеастъ поапте, ииЛвпъ че се ва Фаче Лшшеацъ , Ле ва вреа ,
пептрв къ ел есте та! Ле апроапе ркЛеше, вте , съ те цю пре т)ме: Ьр Ле пв ва
вреа сътец|*е, цтеа-те-воШ е8, в1й е Бошийл , Лорт! пжпъ Лшмеацъ .
д) . 1Ш а Лорпит ла шчоиреле лгЛ пжпъ Лшипепцъ, пи' еа с'а скклат Ле Лшипеацъ , кжпЛлшкъпв пвтеа квпогще отвл пре апрог.пеле съв. 1арВооха г\с : съ
лв се цм'е ккт аветт Фешееа ла ;цпе .
$\ . 1Ш а /Ле кътре еа : »Ло'ц! рок!еа та Ле престе тше , пи' о цше , пи о а
цшвт , им а тъскрат шасе тгеир! Ле орг (1 ) , ип леа п«с престе еа , нп' опо! а
штрат лдп четате .
ш\ . Ш1 а штрат Рвт ла соакраса, 1яр еаа гк е!: че есте фНка теа? ии '! а
епвс тоате , кжте '1аФъквт е! отвл .
а] . ПИ а г'\с кътре еа : ачесте шгее тъскр! Ле орг 'т!а Лат пие , къ а гнз
кътре пипе : съ пв терц! Лешартъ ла соакра та .
ш . 1ар еа а г'\с е! : шег! Фика шеа пжпъ ве! квпояще, ккт ва къЛеа лвкркл,
къ пв ва лшчета отвл пжпъ пв ва егвжрип' лвкрвл астгг1 .
К А П

Д.

Воог фппя1птся вътрлпйор чепцМ ся цп|ппа лв! Ел1телех , пч пре Ри поря чел:! шорт лГшГ «ешее , лъскшГо чел шяГ апроапе че 1 се квшоеа лвГ, <1|п мре паще пре Овп| тошм лв| Оаин! .

\ Воог с"а св|'т ла поартъ , пи а шегвт аколо , ии" 1*атъ рьЛегпеа а•1С1"а , Ле каре 21*чеа Воог, тещеа пре апро; пе , ни а г\с Воог къ
тре Лжпсвл : авате-те , пи' шег! В1ч! , 1пр ел с'а авътвт, ии а шегвт.
н . 1Ш а лват Воог гече оашеп! Лш че! ти! вътржп! а! четгцП,
ии а гк : шеЛец! а1ч! , ни' а» шегвт .
г. Ш1 П21С Воог рвЛеше1 : партеа царши, каре есте а Фрателв! пострв Ел!телех , каре ва съ о вжпгъ Коешш , че1а че с'а лшторс Лш царша ле! Моав.
а . НИ ев ат гк : къ те во18 ^пщНица пре тше , ии'ц! во1В епвпе лишгиптеа
челор че шеЛ , Ш1" лшпа1*птеа вътржп1лор попвлвл»! т^е» , Ле ве! съ 0 тощепещ!,
51. (0

Л\п чеа веке аре : а шисрат шасе Йс ора .
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исптрх къ епи рг;Не1не та! Не япроопе , ккшпър*о , ш? о тощспеще : Ьръ дв
лк вре!, спшет! , касъдик, че съ флк , къ яФпръ Не тте п» есте ркНеше та!
апроапе, ии' ей" слпт Нкпъ ти;е . 1ар ел а г'\с : е8 во1Й кктпъра цариш. • ■*

2Лсце.
**■ 7-

@ . Ш1 а 21С Воог : Не врете че ве! съ е! цараша Н1а тжпа Коетнп! , треБ«е съ е! ии' пре Рвт Моав^теапка Фетееа ръпосатклв! , ка съ рМч! пкшеле
рвНеше! тяле че? тоарте л>п тощешреа са.
е . ПИ а а1С ркНегпеа ачеха : пв вой пвтеа оъ о к.$ ппе , ка съ пв стр1*к шо->
щешреа тев, 1а тв че съ кввте пие , къе8 пв вой пктеа съ1я8.
з- Ш1 ачест _ОБ1"чей та! Нпташте ера лштрв Гсрам ла ркНеп1е, ип ла ск1шваре , ка съ стеа тот кввжпткл , къ Неглега отвл лшкълцътштеа са , ин ойа

апроапелк! съ8, кареле ера рвНеше к» ел , пи ачеаста ера търт»р1в фп Гсрам.
н . ПИ '! а 2К5 лк! Воог рвИешеа : 1а щ'е рвНешеа теа , ин 'ш'а Неглегат лшкълцъшштеа са, ип о а Нат лв!.
л.. Ш1'ах|'с Воог кът|е вътржп!, ип" кътре тот попвлвл: тартор! с&птец!
во! астгг! : к»т ат НобжпН1*т тоате але лв! Елшелех, ип тоате кжте с&пт але
лв! Хелеоп , ип але лк! Маалоп Нм) тжпа Аоетпш .
I . 1Ш пре Рвт Моав1*теапка Фетееа л«1 Маалоп о ат лват т1'е Фетее, ка
съ риВк пи теле челв! торт лштрв тощешреа лв! , ни съ пв таръ пвтеле челк! торт Нштре Фрпци лк!, нп Иш пеашвл попвлвл»! лв! , ии Н1п поарта локклв! , тартор! сжптец! во! астъг! .
II . ПП ргсп.-;п/,А (Н тот попвлвл , ип тартор! че! Неда поартъ , ии" БътржпЛ
ав г\с: НеаОотпвл, ка Фетееа та , каре ттръ лш каса та, съ Ф1'е ка Ррх/л,
ни ка Леа , каре атжпНоъ ай гнНт каса лв! Гсрам , ни ь& фъквт пвтере лш Ефрата , ип ва ф! пвте лт Штлеет .
Фачере.
к1 . Пи съ се Факъ каса та ка каса лв! Фарес , пре кареле л'а пъсквт Ташар
381 29- лв! 1вНа , с(1п сътжпца та съ Неа Ц1е Оотпкл Нш тжпъра ачеаста Фечор1 .
п . 1Ш а лват Воог пре Рвт, ни '1а фост лв! Фетее, ии а ттрат ла Н.тлса,
нп '!а Нат е! Воншкл роН , ни а пъсквт Фечор .
д| . НИ ах1'с Фетеие кътре Коепип, Биле есте кввжптат Ботпвл, чел че п'а
лъсат съ се стшгъ астъг! неатвл тъ8 , «I ка съ се пвтеаскъ пвтеле тъв лш Гсрам .
^1 . жчеста ва Ф1 , кареле ва л^птоарче ла Т1пе свФлетвл тъН , ни ва хръш' бътржпецеле тале къ пора та, че^а че те-«5 1ВБ1Т пре ппе а пъсквт Фечор, каре.ест<^Ц1в
та! и ви Неккт шапте Фечор! .
•I. ]Щ лкапН Л'оепнп првпквл л'а пвс лдп сжпвл съв, пи'! а фостлв! ка оНоТкъ.
3< . Ш1 а« котят вечпюле пвтеле лв! , 21КяпН : пъсквтв-с'а ФЙ лв! Лоспии,
Ш1 а кетат пвтеле лв! Ов1*Н , ачеста есте татъл лв! 1ессе татълв! лк! Оав1Н .
ц!. Ш! ачестеа сдпт пащер1ле лв! Фарес: Фарес а пъсквт пре Есрога.
а1 . Есрот а пъсквт пре Арат , Ш1 Арат а пъсквт пре АпипаНав .
к. 1\и АинпаНав а пъсквт пре Касоп , нп Касоп а пъсквт пре Салтоц .
..
ка . ИП Салтоп а пъсквт пре Воог , пп Воог , а пъсквт пре 0вн1 .
кп . 1ар Ов1Н а пъсквт пре 1ессе , ип 1ессе а пъсквт пре 1)ят<1 .

П4ТТ& КЪГД! *Ш ДлтЪВДЛСР
К8ВЖИТ

^КАПТЕ

т патря кърц! але лшпървциор , а*оъ челе та! аЧппатте 1«йеИ свпт
шпеле лв! Сашки ле ск[Ш, ш! сокотеск , къ сжпт кклесе ни сНп
крюорие лв! Саншл, ии (ПптрЧме Пророчиор Гиа", ии Катап . ^пуь челе че съ четеск лдп картеа а . Кап : ^ . Спх : н : „НИ и8
треквг ц. Ае ап! " п'а пвтвт де Саншл съ се скр!*е , *Нпй къ лш ал-шапте-леа
пи Нвпъ шояртеа лв! Сашки а твтат 1)лв1с1 С1'кр1вл й'т локвл ачела . 1Ш челе че
дш Кап : кд . Сп*х : е . съ четеск : „Пептрв аче1а а фост Сшелаквл ал фтп ърат.юр Ме! пжпъ лш гша ачеаста " аБ1а с'а пвтвт кклеце а"т скрюорие дв!
Гай , ии але л»1 Катип, с!е врете че пвшеле ,]\шпърац]'лор дв! 1вс1а, алшчепвт а
съ 21че а\-,пь (1еспьрц|'реа челор сече пеашвр! .
Картеа чеа (Ла'тд! ига! таре парте Саншл о а скри; : пре Савл ш! пре БавМ ,
але иъроря Фапте съ квпр1*Г|й лттр'ачесте йоъ кърц!, п« пвта! '!а впс, 41 пи
кв порнпчие , ии кв сФатврме сале 'I а лшвъцат, ни '1а лик1рептат.
1)е хроиолопе, асПкь 0*6 ап! .]ш че ап (1ела 21'сНреа двпн! а фост , пишк пьсъ
поате шче , бе врете че пвтървд атлор ли1тр'адт кш есте лш скрштвра чоа Евре1';1скъ, пя Л1мтр'алт к!п лш чеа гречеаскъ ачелор шапте-геч! бе ВаскалТ ии
♦оарте гаклт съ оовеще лш пвшървл ашлор, та! алес адпъ ла Авраат, йьаъ аче1а
Пв есте ат&та осччйре .

КАПИ.
Етапа • аввт йчъ «сте! Аппа, пи Фепапа, Аппа л\п шклтъ врете фПпй стеарп», пи пептрв окара че11-алте лищнсгатъ, 1,ьгдп<1 .рпшиптса лв! 1.1 .ри Смош, к« (.»)• чм.е ьирс Пешия.,, в пън;»]-пре СашгЦл, пре
ьарелс ^\г|цъ|и.д\т1.1'л л'а а(1ьс Оошпмв!, преквт Фъгъ(1в1се .

ра вп от оЧп Артатет-С!Фа ат твптеле дв! Ефраип , ш! пвшеле лк!
Елкапа Фечорвл дв! Геретеи Ф1вдв! дв! 1дШ Ф1вдв! дв! Токе лшлХаив
сИп Артатет , аЧп твптеле дв! Ефра1т .
б . 1Ш ачеста авеа с1оъ Фете!, пвтеде вт'еа Аппа , ии пвтеде че1д-алте Фепапа , ш! Фепапа авеа пркпч! , 1ар Аппа п"авеа шч1 вп првпк .
г . 1Ш съ ск!'а отвл ачела л^п тот апвд <Нп четвтеа са (Ни Артатет съ се лткте, ии' съ жертвеаскъ Вотпвлв1 Ввтпегев" Саваот ли Смош, ии ера акодо
1л1, ии' с1о"1 Фечор! а! дв! , Офп! , ии Фшеес преоц! Ботпвдв! .
д. 1111 а фост лштр'о 21 а жертват Елкапа, ии а с!ат Фепаш! «етеП сале,
в<* твтвдор фИдор , ии Фетедор е! пърц! .
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€ . 1ар Аппе! 'I в Лот о парте , пептрв къ п'пвеа еа првпк , лшсъ пептрв
пре Аппа о 18Б1а Едкапа та! твлт Леклт пре Фепапа, пл Ботпвл а фостддп—
К1С плштечеде в1 .
г . К ь п'а (1ат е! Богппил првпк Лшъ пекаг»! еТ , пи Лвпъ скжрва пекагвла I
е! , ип съ лштрнзта, пептрв къ а Л1пк1с Оошпвл пжптечеле е1, ка съ пв «1еа е!
пркпк .
д. Аша Фъчеа лдп тот апел кжпЛ съ с»1а еа ла каса Ботпвлгп, пп съ тъхпеа , ип плжпцеа , ии пв тжпка .
й. 1Ш Та 2ю е! Елкапа върватвл е! : Аппо ! 1ар еа а г\с , 1атъ е», Боатпе :
ии ел а 21С : че'ц1 есте ще , пептр» че пллпцТ? пл пептр» че пв тъпжпч! ? ип
пептрн че те пекъжаще 1111111а та? а8 п« сжпт е8 ц1в та! бвп Лекжт гече фП?
а . Ш1 с'а ск»лат Аппа Лвпъ че а тжпкат е! лм СЛлът , ии а стътвт лдппаштеа Потпвл»! , ип 1.п преотал шеЛеа пре скакпла прагврие Бн?ер1чП Бопшвд»!.
I . 1Ш еа к» скфлет атър&т с'а рвгат кътре Оотпвл, ии а плжпс .
*(. Ш|" с"а фьгъЛй1т Богапял»!, 2|'кжпЛ : АЛопае Боатае Елое Саваот! ве ве!
къвта спре сшерегпеа роаве! тале , :ш'ц! ве! аЛвче атште Ле пипе ,
пл
ве! Ла роаке! тале сьтжпць вьрвьтеаскъ, воШЛа пре ел лдппаттеа та Лар пжпъ
ла 210а тзрцп лв! , ип вш , ни въатйръ вецдвъ п« в.1 веа , ип вр1чв пв се ваем
пре капал ле! .
п! . 1Ш а фост к&пЛ .]утт;лцеа рьгъчвпеа лшпаштеа Оотпвлв!, 1л1 преотвл
пр1веа ла гкра е! .
п . Ш| еа грма фптрв 1ги'та са ип' внгеде е! съ питка, 1*ар гласвл пв се аавгеа , о а сокот1*т пре еа 1л1 веятъ.
д| . 1Ш а 21*с кътре еа Фечорвл л»1 1л1* : пжпъ кжпЛ ве! Ф1 веатъ ? рии'къ'ц.1
В1П8Л ТЬВ, 1Ш Те Л» Лш Л0К8Л ЮоЮПВЛВ! .

ф . 1Ш ръспкпгжпЛ Аппа а г\с : пв Ооатпе, Фетее лт 21 пекъж|'тъ сжпт ев,
В1п , п п вькткръ вец|'въ |Гат бъвт , 41 Тп! ръвърс съФлетъл лшпаштеа Оотпклв! .
&) . N8 сокоп пре роава та ка пре о Фатъ пъгжпъ , къ Лш швлципеа тьлтелор теле квпатър!, ни (Пп тнлцппеа тьхшре! теле пГат ТОП1Т пжпъ аккт .
31. 1Ш рьспвпгжпЛ 1л1 ах!се!: терп! лш паче, Евтпегенл лв! 1срам съ'ц1 Леа
иде тоатъ черереа та , каре а! червт Лела ел .
н> . Ш'1 а 21"с Аппа: аФлат-ав роава та хар л>ппа1птев ок)'лор тъТ, ни" с'а Лвс
Фе:пееа лдпкалеаса, Ш1 а штрнт ла сълашкл съ8 , ип а тжикат кв върватвл съв ,
ии* а въвт , ип Фаца е! та! твлт п'а фост тр!стъ .
л-1 . ил а Лоъ 21 Ле Лип1пеацъ с'а л>пкшат Оотпвл»! , Ш1* с'а Лвс лш калеа
са, Ш1 а Штрат Елкапа лдп каса са дш Артатет, ии а квпосквт пре Аппа Фешееа са , ип Ти' а аЛвс ашште Ле еа Ботпвл , Ш1 а гъпиопт .
к . 1Ш а фост лш вретеа гиелор а пъсквт Фечор, ип а кетат пвшеле лв! Сатв1Л , 21кдиЛ : къ Лела Оотпвд Бвтпегей Саваот л'аш червт .
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к* . Ш! с'о св1т отвл Елкппа , ш! тоатъ каса л«1 съ жертвеаскъ лдп Сиот
жертва гиелор , ии Фъгъдкпщеле сале , ни' яечвелеле пътжптвлв! съЗ .
кя . ЛЛ Аппа пя с'а8 ск'т кк джпсвл, къ а г'\с върватвлв! сън", пъпъ пв воШ лдп църка првпквл , касъсесве ш/ел,, инсъсе арате ФецН Лотив.ш , ипсъ шагъпгпъ
лдп веак яколо .
кг . ЛП '1а 21*с е! Елкапа върватвл съ8 : фъ че Ц1*съ паре къ есте в1пе лдп окИ
тъТ , шегГ пжпъ'л ве! лдп църка пре ел , ип съ лдптъреескъ Лотпкл че я еипт дт
гарата, ни' а шегкт Фешееа , пп а дат цжцъ ф'влв1 сгв пжпъ че л'а лдпцъркат .
кд . ИЛ с'а св'т к» ел лдп Сиот кн кп вщел де тре) ат , ш! кв плнн , ип кк
йп 'ФГде фъ'пъ ккратъ, ни* к» вп Фоале де в!п, ии а штрат лдп каса Лотпклв! лдп
Сиот , т! пркпквл лдтпреяпъ кв е1.
к(г. ЛЛ а адкс лдппаштеа Потп8лв1, ип а жвппат татъл сгк жертва , каре лдп
т от лпвл о Фъчеа ПотпвлкТ , ии а адкс првпквл , ип а жвппат вщелкл , ип Аппа
гпмпа првпквлв! 1'а две ла 1.и .
кв . ИЛ а г1с, лдптрв пипе Лоашпе , в"? есте свФлеткл тъв" : ек" сжпт Фешееа ,
каре а ст ьтвт лдппаштеа та, капо* т'ат рвгат кътре 1)отпвл .
кз ■ Пептрв првпквл ачеста т'ат рвгат, ип 'т! а дат пие Ьотпкл черереа, ка
ре аш черкт дела д&псвл .
■и . ЛИ ек лдл «двк пре ел Лотпклв! лдп тоате гмеле в1'ецН лв! слвжбъ Ботпвдн1, ип с'а лдпкшаг иколо Вотпйлк!.

К А П

в.

Клптарса АвпсГ йс тмцгпптъ пептря къ 8 пъскат : лв! 1.и сг атеп!пцсваъ пептрн пъгателе *|й'Ор,
ни преа шета ла( фПгИв^пцъ , ип шоартеа »Плор ша! ^пнашк 1 се вестеше .

I с'а р?<гат Аппа , пп' а г\с : лдптър1т8-с'а пита теп лдптрв Лотпкл
лд1шълцатв-с'а корпвл пнев лдптрв Лвшпегекд пле8, лърц'тв-с"а аскпра връжтаиилор 1ти"е1 гвра теа, ввккрнтв-пГпт де п>а>птв'реа та .
я . Къ пв есте сфапт ка Лотпкл, ип пк есте дрепт ка Лвпшеаевл
пострв , пв есте сфжпт ьФаръ де тше .
г . Кя въ лъвдпц! , ин пк гръ'ц* лдппалте кв т&пдр!е , ип съ пв "асъ таре граК
^1П гвра воастръ , к ь Овтпегевл квпощ'пцелор есте Ротпвд , ии Лктпе/екл чел
че гьтеще кпргвие сале.
д . Арккл челор тор! а сдъв'т , ии че! слгб! с'а8 лдпчшс кв пвтере .
^ . Че1 ялш! де пжш! с'ав лшс'т , ип че! Флътжпг! ав пющеп1т път&птвл , къ 2Леве.
чеа стеарпъ а пъсквт шапте , ин чеа кв фн твлц! а слъБ1Т.
за. 39.
& . Бошпвл ошоаръ , Ш1 Фаче В1*в , погоаръ лдп 1*ад , ии' р1д1'къ .
«'««'в .
3- Бошпвл Фаче сърак , ип* лдшвогъцеще, стереще , Ш1 лдппалцъ.
13.2.
п . ГШкъ дела пътепт пре чел лшс!т , ип дш гкпо)8 скоалъ пре чел сърак , ■т^в*е "•
ка сьа ашеге про ел кв воерИ пепблвл»!, Ш1 скавпвл тър1*рЛ съ'л деа тощвшре лв! . 16. 13.

104
1ов.
1а 7-

А

|МПЪРАЦ110Р,

й.

л. . Чел че Аг рггъчвпеа челв! че съ ройгъ пй а Ипе-кввжптЯт апп ЙрептвЛвТ,
къ пи се лдптъреще От :л чел п^тергпк лдптрв вжртвтеа са, Одтпвлслнв ва Фаче
пре протшккл съв*, Оошпвл чел сфлпт .
I . Съ пв се лавйе чел лущелепт лштрв лищелепчвпеа са , пй съ пв се лшвве
чел Пбтерп1К лмтрв пвтереа са, ин съ пвсе лаьйе чел бог; т л>птр« БОгъц1*еа са.
41 . 41 Л1птр8 ачеаста съ се ла^.<^е чел че съ лаве1ъ , ка съ квпоаскъ , ни съ щ[в
яре Оошпвл , пи съ флкъ жвйекатъ, пй дрептате лдп пйжлоквл пътжптвлв! .
м . Оотпвл с'а с«1т лдп чер , пй а твпат , ел вп жвсюка тарпшме пътжптвлг/
йрепт *ИоА , Ш1* ва с1а тър1е лшпьрацмор пошр! , пй ва лшпълца корп»л впсвлв! сгв" . ЛП л';М лъсат пре ел аколо липишпеа Еотпвлв!, 1ар е! сЧв* йвс лш
Аршатеш , ип" првпквл слвжа Феци Ботпвлв! лдппамтеа лв! Ьй Преотвл .
Г1 . ИМ фи лв! 1л1 Преотвлв! ера фп пекресИпчош! пещина" пре Ботпвл .
^1 . 1Ш ачеста ера вепггвл Преотвлв! «"ела попвлвл чел че жертвеа , вепеа
♦1вл Преотвлв! йакъ Ф1ервеа карпеа, пй Фврквлща кв трс! коарпе |п шжпа ля/.
ф. Ш' о въга лш къл<1ареа чеа шаре , съй л\п и"гае , С18 л\п оалъ, пи тот
лдп че съ лшшлжпта Фкркгшца лва преотвл лвГш! , ачестеа Фъчеа твтвлор 1сраитешлор, корп вепеа съ Факъ жертвъ Ботпвлв! лш Смот .
31 . Ш1 та! лишаште а*е че съ тъгпжея гръс^теа вепеа Ф|"вл преотвлв! , пи 21*чеа
ошвлв! челв! че жертвеа , п*ъ карпе съ се Фр]"гъ преотглй!, къ пь вой лва бел*
тше карпе Ф1артъ с1ш къл^аре .
31 . 1Ш г1чеа чел че а<]вчеа жертва , съ се тъшжеже йяр л^птж! Жпъ кит съ
кввше гръпшеа , ий атвпч! 1а Ц1'е сПп тоате , каре пОФтеще скФлетвл тъв : 1ар
ел 21чеа : пв , аквт йъ , к>р с1е пн , в(ш лва кв пвтереа .
н1. ЛИ ера пькатвл *плор шлре Фоарте лишпштеа Бопшвлв! , пептрв къ
<1еспрец»1а жертва Попише!.
л-1 . 1ар Сатвм првпквл лшчшс кв Ефос! бе ш слвжа лдппамтеа Оотпвл»! .
к. III)' Фъчеа лв! твша са впитлпт пп*к , иймнЬчеа л«1 ли) тот апвл, кжп<1
съ свеа кв Бърватвл съв съ жертвелскъ жертва чеа <1е престе ап .
кж . 1Ш а Бше-кввлптат 1л1 пре Елкапа , ий пре Фешееал»!. улкжпй : сь"ц1
ръсплътелскъ 1)01ппвлсъшл1)иъ {)ш Фешееа ачеаста пептрв (1итор1еа, каре а! Аат
Бошпвлв! , пп с'а бис ошвл ла каса са .
«в. 1Ш а черчетат Ботпвл пре Аппа , Ш1 а яъпПслгг, ци* а тсквт ;рпкъ тре!
♦ечор!, ш! йоъ Фете , пи а кресквт првпквл Сагови лишамтеа Ботпвлв!.
кг . ПН 1л1 фп'п<1 Фоарте вътржп а авггг тоате челе че Фъчеа *П лв! Филор лв!
1сра1л , ии квт йортеа фн съ! вв Фетеие челе че съ аЛвпа ла впнле кортглв!
търтвр1е! , Ш1 ле-а х\с лор :
кл> • Пептрв че Фачец! лвкрвр! ка ачестеа , каре ле авг е8 аЧп гвра атот попглвл
Оошпвль!?
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к^. N8 Фачец! фн пие! , пв Фачец!, къ п» вше авг е8 а"е воТ, пи Фачец!, къ
п» сжпт в«пе челе че авх е» де во! , къ Фачец! оре поп»! съ пв слкжаскъ лв!
Витоегев" .
*
хе . Къ Ле ва пъкът»1 отасвпра отклкТ се вор рвга пептрв ел Потпвлв!, 1ар
йе ва пъкътв' Ботпвлв!, чше се ва рвга пептр» ел ? пп п'а8 асквлтат кввхптвл татълв! лор , пептрв къч! вржги! а врвт Оошпвл съ'1 стр1'че пре е1.
кз . 1ар првпквл Сапшл спореа , ип крещеа , ип плъчеа Оотпвлв! , пи" оатепиор .
ки . ИП а ветт отвл лв! Т)втпегевла 1.и" , ни '! а 21С : ачсстеа г|'че Оошпвл ,
Дескопершс" пГат снзскоперп касИ татълвГ тъй, каша* ера е! лш пътяптвл ЕгшетвлвГ ров! касилв! Фараоп .
кл. . Ш1 ат алес каса татълв! тъв" (Нптрв тоате каселе лв! 1срт*л съ'т! преоцеаскъ , съсе све пре жяртвелтквл пиев" , писътътжеге тътже, ип се поарте
Ефоа" лшпаштеа теа , пи атЛат каси татълв! тъв" тоате челе че се арс! кв ФОкЛела фи лв1 1срам спре тжпкаре .
а. 1Ш пептрв къ а! къвтат ла тътж*я теа, пила жертва теа к» окн* Фъръ (1е
рвшше , ни" а! тър'т пре Фи тъТ та! твлт Лекжт пре пипе, касъвъ лтгръшац!
сИп пжрга а тоатъ жертва лв! 1сра'л лшпаштеа теа :
ад. Пептрв аче'а ачестеа г'че Бопшвл Овпшегевл лв! 1срам : г'с-ат , каса та , зл\тпг:
Ш1 каса татълв! тъв ва рътжпеа лшпаштеа теа пжпъ лш веак : "ар аквт г1че 1)от- 1. 27.
пвл : съпн Ф1'е пие т"ч! (1еквт , къ пвтп! пре че! че тъ вор тър1 пре пипе л>!
воШ тър1, ни чел че тъ Леспрецвеще пре пипе се ва лечйюп' .
ай. 1атъ вор вет гме , ип всш шерле сътжпца та, пи" сътжпца каси татълн!
тъв , пи пв ва Ф1 Ц1в вътржп лш каса та .
аг . 1Ш ве! по(1еа тър1а теа лштрв тоате челе ввпе пле лв! Гсраи , пи* пв ва Ф1
вътржп лш каса та лш толте хмел е .
ад . 4^исъ ^е тот п8 в0^ лепъ^а Лш тше върват Лела олтарвл пие»" , 41 вон1 Фаче
ка сълшсеаскъ окПлв!, пи съ се сквргъ свФлетвл лв!, ни" тоатъ пргсосшц! каси
тале ва къ(1еа лшсаш'еа оатепмор .
л%. 1Ш ачеста ва Ф1ц'е сетпвл , квре ва вет престе ачещ! Ло! фН а! тъ! Офп!,
ип Фшеес , лштр'о ъ\ вор швр! атжпЛо!.
ла. НИ воШ рпи'ка пие преот креЛшчос , кареле тоате челе Нш пита теа, ни"
шп свФлетвл пиев ва Фаче, иивоШ г.Ш пие касъ креЛшчолсъ, нива петрече лшпм1птеа впсвлв! пиев лштоате гмеле .
лз ■ ИЬ" ва Ф1 тот чел рътас лш каса та ва вещ съ се лншпе лв! кв кп впп Ле
арц!пт , Ш1 кв о пй1пе, /Л кл ш1 : притещ1-тъ ла ослвжбъ (Ни преоциле тале, съ
ШЪ1).У.11К ПгтЛпе .
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Сашвм <1е треГ орГ кетлпйя-св Ает Вгаиив , спвпе <1ескопер1*рса , мре лвГпп с'а »шт циппропва аж!
1.И , ни .цпчет пргп пророчНле сам съ «не квпосквт ла тот 1«раии .

1 првпквл Сатви слвжа Ботпвлв^ппаштеалв! 1л' Иреотвл , пн кввжлтвл Ботпвлв! ера сквтп, лт гиеле ачелеа пв ера вег!ере аевеа .
в . 1Ш а фост лш гша аче1а Дортеа 1л1 лт локвл съ8 , пи оки лв!
г;» лтчепвт а се лш грев1а , пи пв пвтеа съ вагъ .
г . 1Ш та! лишаште Ле а се стшце лвпипа <Ип СФешшквл Ботпвлв! , Сатки
сюртеа лт Бнзерша Ботпвлк! впие ера (лкр^вл лв! Овтпеаев .
» . 1Ш л'а кетат 1)отпвл : Сатви ! Сатви ! !ар е! а г!с : |'атъ е« .
^ . 1Ш а алергат да Ьп, пи а 2Н5 : 1атъ е'в , да че та! кетат ? пи 'I а 2И5 1д1 :
пв те- ат кетат , лдптоарче-те , ин йорпй .
з . 11П с'а лшторс , ип а асюрпит . 1Ш а аДаос Ботпвл а кета пре Саптд :
Сатви ! Сатви! пи с'а с!вс да Ш айоа-оаръ , пи а г\с : ]'атъ е», да че та! ке
тат? 1*ар 1д1 а х1с : пвте-ат кетат Ф1вле , лштоарче-те , нисЬрпи.
3 . 1ар Сатви ддпкъ пв Щ1а пре Овтпегев , ии кввжптвд Ботпвдв! лткъ пв I се
арътасе лв! (1) .
н . 111 1 а ас1аос Ботпвл а кета пре Сатви атре1а-оаръ , Гар ел сквлжпсЬ-се
а терс да 1д1 , пи а г'ю : 1атъ ев , да че та! кетат , пи Ш аквпосквт, къБотпвл а кетат пре првпк .
л. 11П а 2Ю 1д1дв1 Сатви : лттоарче-тс, ип г1орт! Ф1вле, ии' ва Ф1 (1е те ва
кета чед че те кеатъ , съ 21ч! : гръеще Боатпе , къ авс!е роввд тъв , пи с*а сЬс
Сатви, ш1 айоргшт лдп локвл сгв.
I . 1Ш а вешт Ботпвд , ии а стътвт , пи' д'а стрнат пре ед ка ии лштж!, ип
жюа-оаръ: Сатви ! Сатви ! 1ар Сатв1л а с!с: гръеще Боатпе, къ пкНе роввд тъй.
м . 1Ш а 21С 1)отп8л кътре Сатви: Нъ ев во]'в Фаче кквттеле теле лт 1сраи,
лт кжт дп тот чед че де ва 8В21 пре еле ли вор ръсвпа ашжпиоъ врекие лв! .
ги . .]\п 21*оа аче1а вою ргсКка ас пра лв! 1д1 тоате, кжте ат гръ1т асвпра каси
лв!, лтчепе-ле-в<ш , пиле В018 съвжрип .
п . Къ '! ат спвс лв!, къ во!» иБХпсП асвпра кесП дв! пд.пг ллп веак пептрв пег1рептъц|'ле Фплор лв!, къ ак цп.чт , къ гръеск Ле ргвп^е БвтпегеЗ фи лв! , ии пи
I а чертат пре е! .
д1 . Пептрв аче1а т'ат жврат каси дв! 1д1 , къпвсеваерта пе^рептатеа касП
дв! I Л1 лштрв тъшже , пп лштрв жертвеле дв! , пъпъ Л1П веак .
е1 . ИП а (юрпит Сатви пъпъ <Ь'т1пеаца , пи' а тжпекат Ае Ахтхпещъ , Ш1 а
(1еск1"с вшие касЛ йоншвлв! , ии с'а тетвт Сатви съ спве дв! 1л| веЛереа .
91. Ш> а гю 1л( кътре Сатви: Сатви Ф1вде, 1'аред а г\с: 1*атъев.
7. (1) Сашби паиъ 1Т81.11 пв (п1са къ'Г гръеще Осгапегсв, ьг |пп п«'Г та! грисе п\ Пошпкд .
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а| . 1Ш а ис че есте кввжпткл , каре с'а грък кътре тюе ? съ П8'л асккпг!
Ле кътре тше , ачестеа съ'ц! *акъ ше Бвптегев' , па ачестеа съ'ц1 аЛаопе , сю
ве! асквпЛе с1е кътре пипе вре вп кввжпт Лш тоате кввштеле, коре с'а гръп
кътре тше лштрх хрекие тале .
Н1 . 1Ш а сп«с Сагавм дв1 1л1 тоате кввштеле , Ш1* п'а асккпс Ле кътре Лжпскл,
ни а 21с Ш : Бошп лшсв'ш1 есте , че есте бвп лшпаштеа дв! ва Фаче .
Л1 . 11Н а крескнт Саишл , пи Бопшвл ера кв ед , пи п!ч! впвл сНп тоате кв
вштеле д»1 п'а къгвт (1) пре пътжпт .
к . Ш 1 а» квпосквт тот 1срамвд Леда Бап пжпъ да Б]'рсавее , къ Сятви есте креЛШчос пророк Ботпвлв! .
к* . Ш 1 а аЛаос Ботпвл а се аръта лш Сиош, къ се Лескопер1-се Ботпнл
кътре Сапшд лш Сиош Лвпъ кввжптвл Бопшвдв!, Ш1* а крегвт Сатвм, къ ва съ
Ф1е пророк Ботпвлв! лштрв тот 1сраивд Леда тарципле пътжптвлв! пжпъ ла
тарпш! . III 1 1л1 а лшвътржшт Фоарте , ип фи лш тергжпЛ териеа , пи кадеа
дор ера реа лшпаштеа Боошвлв! .

К А П

д.

Патрв Ш|1 Де 1срайтепГ <ъ ргпеск Аая Фшсте! $п таьгръ , пи вй*п&пйв-сс (ар , пи' йкглпй пм С1Хр1М
Ботпив! ав къгяг На Край треГ-хеч! й* тН , пи с'а лват ип трйм ОопшмвГ , пп а"о1 *» а! л»1 1л' ,
0»п1 , Ш1 Ф1пеес а* вери: каре »яг.1ад Ш, къглш! а швр1т , им пора са ьвп|ип2Л.п<Го аврерие, а швр)т фп ващере .

I аХ фост лш гмеле ачедеа с'а8 аЛвпат че! Ле адт леаш кв ръгвой
асвпра дв! 1сраи ,
ш! а еппт 1срам лштрв литтпшареа дор ла
ръ2Б0]'в , ип а8 тъвържт да Авепегер, 1ар че! Ле адт пеат ав тъ| вържт да Афок .
■ . 1Ш че! Ле адт пеат с'ав пвс да ръгвою асвпра дв! 1сра)'д , ип с'« 8 пдекат
ръкБ01вл , пи Са Фржпт ошвл дв! 1срп1л лшпаштеа чедор Ле адт пеат , цп с'а8
рътт лштрв ачеа вътае лш царшъ патрв пи! Ле вървац! .
г . НИ а веп1Т попвлвл да тавъръ , пи а» ггс Бътржпн дв! 1срам : пептрв че
пе-а фъквт пре по! Бошпвл, Ле ат къгвт астъг! лшпаштеа чедор Ле адт пеат?
еъ лвът кв по1 С1кр1вл Бвтпегевлв! пострв Лш Сиош , ип съ теаргъ лш т1ждоквл пострв , пи пе ва тжптв1 Лш тжпа връжташиор пощр1 .
д . 1Ш а« тр1пи'с попвлвл лш Смот, ии а» дват Ле аколо С1кр1вл Ботпвлв! п«териор , чедв! че шаЛе пре Хер«в1т1, Ш1 атжпЛо! фЛ дв!ьи кв С1кр1вл , Офпц
Ш1 Ф1пеес .
щ . 1Ш ав фост Лвпъ че а веп^т с1кр1вд Ботпвдв! лш тавъръ а8 стр1*гат тот
1срамвл кв глас таре , ш! а ръсвпат пътжптвд .
19 .

(1)

Айекть : п'а фон ^пйешсрт .
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е. 1Ш авяшб че! бе алт пеаш гласвл стркърН а8 г\с : че есте ачеастъ схр1гаре таре лт тавъра Евреиор ? ни а» ккпосккт къ сшр]»л Бопшвлк! а веш:
л^п тавъръ .
а. ИЛ с'а» спер1еат че! с1е алт пеаш, ни а» г\с: Бвтпекеи а вешт ла е! .дап
тавъръ , ва! поъ ! скоате-пе Боатпе пре по! астъа! , къ п» с'а8 фъквт пот. ка
ачеаста ер! , пп алалта ер! .
й . Ва! поъ ! Ч1пе пе ва скоате бш шжпа Бвшпегемор челор та! тар! ? ачеЩ1"а сяпт ОкпшегеП , че! че а» вътвт Еппетвл кв тоатъ вътаеа , пн лт пвсме .
л. . .]\птър1Ц1-въ , пи въ лшвървътпц,! че! бе алт пеаш, ка съ пк слвж1ц1 Евреиор, преквт а» слнж1т е! поъ, ни фщ! вървац! , пи бац! ръгвоШ асвпра дор.
I . ИЛ а» бат ръжвон! че! бе алт пеат л>тпроп"ва лор, ип с'а Фржпт 1сраи лдпшнптеа челор бе алт пеаш , ни а8 фбп1т Ф1*е-кареле ла лъкашвл съ», ни с'а *ък»т Бътае таре Фоарте , ии а» къгвт бш Гсрам тре!-геч! бе ти бе пебестри .
41. ИЛ сисршлл»! Бните/е» л'а» лват че! бе алт пеаш, пп атлшбо! Фи дв11лГ
а» ш»р1т Офп1, ни Фшеес .
П1 . ЛЛ а алергат »п върват Тепипсап бШ тавъръ , ни' а вешт дш Сиот лдп г'т
пч*ма , ип хателе л»! ера р»пте , ии пътхпт пре кап»л л»! .
п . 1111 а вешт, ни 1атъ 1л1 шебеа пре скавпвл съ» ла »шъ »1тжпбк-се пре ка
ле , къ ера пита лк! лдптргстатъ пептрв акрЬл л»! Октпегек , пп а ттрат отьл
лдп четате съ сп»е , пи а стрхгат тоатъ четатеа к» глас таре .
д\. НИ а а»21Т 1л1 гласвл стр1гърИ , ии а 21с : че есте гласвл стрЛъри ачеЩ1а? ии гръвшб ош»л аштрат, нн а спкс лв! 1лк
$\ , ЛИ 1.11 ера с!е поъ-хеч! пп опт бе аш, (1) пп оки л»1 съ лштапекасе , пи
пк вебеа .
51 . НИ а 21С 1л1 оатешлор челор че ера лжпгъ ел : че есте гласвл свпетш»1
ачест»1а? ип гръвшб отвл а вешт ла 1л1 .
3> . ИИ а 21сл«! : е» сапт чел че В1» бш тавъръ, пн е» ат фкп!т бш ръгвок
астъг!, ии" а гк 1л[ : че лвкрв с'а фъквт Ф1*»ле ?
ш • ИЛ ръспвпгяпб ошкл а як; : Фвщт-а 1срам бела Фаца челор бе алт пеаш,
пп са фъквт вътае таре лш попял , ии атжпбо! фи тъ! а т»р1т , ии с1кр1«д лв!
1)»шпеге» с'а лват .
Л1 . НИ а фост кдпб 'I а потешт бе сшрш лв! Бнтпеае» , а къжвт бш скаво
лшпапо! ципбв-се бе вшъ , ии с'а р»пт спшареа лв!, пи а твр1'т , къ ера от
вътрхп , ии грев . ИИ ачеста а жйбекат пре 1сра1л патрв-яеч! бе ап! .
к . ПИ пора л»! , Фетееа лв! Ф1пеес греа ФПпб , пи апроапе бе пащере , бакъ
а ав21т , къ с'а лват с1кр1вл лв! Иетпегев , Ш1 а твр1Т сокрвл съХ , Ш1 върват»!
съ» , а плгпс , Ш1 а пъсквт , къ с'а лдпторс асвпра е! бврерие е! .
15. Ц) .^пБдб11в чеа вемь ; Де пог-хеч! Йв ан! .
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к& . 1Ш кжпй твреа еа , ав хи; кътре еа Фетеме челе че ста лжпгъ еа : п»
! те тете, къ Фечор а! пъскхг, 1ар еа п'а ръспкпс , пп п'а лват ашште 111101а е1,
ки . НИ а пвпит пре првпк йевархавот (1) пептрв сиф18д лв! Бь-тпехе» , ш!
пептрв сокрнл е! , пп пептрв върватвл е! .
кг . НП а а!с: а"еп ьртат«-с'а тър!реа Лела 1сраи лвжпДв-се с1кр18Л лв1 Бйтпегеа .

К А П

б.

1)агоп ка(1е йе о&ятъ нп <1е алтъ <1атъ лдппаштеа с1кр!&1в1 папасй-се капи, пп шжпни лдп праг: Ф|11стеН кв Бвг,е реле, ип кв шоареч! пеаепсшЛв-се , тртит С1кр1м <1вла сше лдппапоГ.

1 ай лват че! ае алт леат С1кр1»л лв! Бвптехев", нп л'ав айвс Дела Авепегер лш Аготоп .
в . ИН ав лват че! с1е алт пеаш Спф1йл Бошпвдв!, пи л'а8 въгат лш
каса лв! Багоп, пп л'а» пвс лжпгъ Багоп (2) .
г . НП тжпекжпс! АхотепН а Доъ ъ\ а8 штрат лш каса лв! Багоп , ни ав въ2вт, ш1 1атъ 1)агоп хъчеа къгвт кв Фаца са пре пътжпт лшпаштеа С1кр1влв! лв!
Рвшпегев, пи ав рнНкат пре Багоп, пи л'ав пвс ла локвл съв .
А • НП а фост кжпа" тжпекаръ лш чеа!- л-алтъ ъ\ , Багоп 1ар хъчеа кв Фаца са
пре пътжпт лшпаштеа С1'кр1влв! лещ'1 Ботпвлв! , пи капвл лв! Багоп , пи атжпАоъ тълшле п!чоарелор , пи атжпсюъ пъдпнде тжпнлор лв! рвпте престе праг ,
пвта! спшареа лв! 1)агоп а рътас .
6- Пептрв аче1а преоцП лв! Багоп , ип тот орТ кареле штръ лш каса лв! пв
калкъ пре прагвл каса лв! Вагоп лш Агот пжпъ жп Х10а с!е астъх!, кжп<1 трек
престе ел .
г. НП с'а лшгрев1ат тжпа Ботпвлв! престе Агот, ин ле-а аавс лор , пНЧа
спв21*т кв ввве ла шегвтвр!, пп лш пи'жлоквл четъцп лор кресккт-ав" шоареч! ,
пи с'а фъквт тврввраре йв шоарте таре лш четате .
3 . ПП ав въгвт върваци АготвлвГ , къ есте аша , пи ав хи; : къ пв ва шейеа с!кр1вл Овтпегевлв! лв! 1срам кв по! , къ греа есте тжпа лв1 престе по! ,
пи престе Багоп Бвпшехевл пострв .
и . НП тршщжпс! а асЬшат пре сютпН челор Лв алт пеаш ла сте , нн а хи; :
че вот Фаче С1'кр1влв! Бвтпегевлв! лв! 1срам ? пи а» г'\с Гетепи : съ се швте
С1кр1вл лв! Ъшпегей ла по! , пи с'а тктат С1кр1вл Овтпегевлв! лв! 1сраи -]\п Гет .
л . НП а фост сЬиъ че са твтат С1кр1вл , са фъккт тжпа Ношпалн! престе
четате, тврввраре таре Фоарте , Ш1 ав вътвт пре оатеш! четъцИ , йела чел пик,
пжпъ ла чел таре, Ш1 Тав ловп пре е! ла шегвтврие лор, ш( 'ш'а8 фъквт лор
Гетеш! жецвр!.
1 . НП а тршю С1кр1вл лв! Нвтпегев лп Аскалоп, пи а фост йьпъ че а штрат
21 . (1) Лмеа веке егте вевар! вархавот .
2. (1.) Оагоп ера Ио1 , »п юи1т , кьрв!а ка лв! Овтпехев съ фшипа че! <1е адг пеам .
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С1кр181 1»1 Бвяшевев ^п Аскалоп а8 стр!*гат оашеш! Аскадопггеп! , 2шжп<1 :
пептрв че а'ц1 аЛвс да по! С1кр1вл Окшпегев лв1 лв! Гсраи ? ка съ пе оторжц!
пре по1, ип тот попвлвл пострн ?
щ . 1Ш а« тр1инс , ип ав аЛвпат пре тоц! Вотпп чедор Ле алт пеаш, пи а« хлс :
тр1пптец1 с1кр18Д Овтпехевлв! лкТ Гсраи, ип съ се ашаге да доквд лв! , ш! съ
пк пе ошоаре пре по! , пи пре попвлвл пострв, къ са фъквт спаТтъ Ле
тоарте греа Фоарте , лш тоатъ четатеа Лакъ а ттрат сисрхвд Овтпегевло! лт
1сраи .
1М . 11П че! вП, кари п'а» твр1Т с'а« рътт да шегвтвр!, пи с'а св1*т стр1*гареа
четъцп Д1П Чер .
К А П

а.

ФшстеП трпшт С|'кр1м Лезя сте хв Ларвр! Л'т с*атвх преоц! ор с%[ кв шоаречГ, пп XI шехвтвр! Ле
•вр , .цпжвглш! лл нар поп йоъ нач! кв В1це( , .рптл.1 Фътате , пи'х петрех ндпъ :,а Ветсапис , впие Ветсапнтеш! ая жертва вачме пре депшеде харвав!, ал а оторлт Потни На попи <нпчГ-хеч:1 Ле пиГ, ад
шапте-хсч! Ле сървацД .

1 а фост С1кр1*вд Ботпвлв! лш цара чедор Ле адт пеаш шапте лвш ,
ип* а скос пъш&птвл лор шоареч! .
в . 1Ш ав кешат че! Ле адт пеаш пре преоцп, ни пре връж1"торЛ,
пп пре Лескжптътори съ! , 21'кхпЛ : че вот Фаче С1кр1*вдв! ОотпвдвГ?
арътащ-пе поъ , пи кв че'л вот тр1пп'те ла доквд лв! ?
г . 1ар е! ав г\с : с!е вец! тр1пн'те во! с1кр1вл лепИ Ботпвлв! Бвптехевлй
лв! Гсраи , съ пв'л тршгсец! Лешерт, 41 ЛдпЛ съ'1 Лац! дв!, кв че схптец! Латор!
пептрв пъкат , ип атвпч! въ вец! вшЛека , ип се ва ерта воъ , сав вец! щД пеп
трв че пв съ Лепъртаехъ тжпа лв! Бйтпеяев' Ле престе во! .
д . 1ар е! ав хк : че есте пептрв пъкат съ Лът лв! ? 1ар е! ав хк : Лвпъ
пвшървд Ботпиор чедор Ле адт пеаш ч!пч1 шехвтвр! Ле авр , къ о вътае а
фост престе во! , ни престе Боиш! вощр! , ип престе попвл , пи чхпч! шоа
реч! Ле авр .
(. ПИ съ'1 Фачец! Лвпъ асетъпареа шегвтвриор воастре, ип Лвпъ асетъпареа
шоаречиор вощр! , кари стршъ път&птвл , пи вец! Ла Оотпвдв! тър1*ре , ка
съ се рШче тжпа лв! Ле престе во! , им Ле престе ЛвпшегеН вощр1 , ип Ле
престе нътжптвл вострв .
Еипре.
3 . 1Ш пептрв че въ лдпвжртошац! шшие воастре ? прекхш 'ш^в ^пвжртошат
12. 31. Егшетвл Ш1 Фараоп питие сале : пи Лвпъ че 'I а бъткт пре е! атвпч! 'I а слоБ021Т , Ш1 с'ав Лвс .

3 . 1ар аквт апвкац1*-въ , ш1 Фачец! вп кар по8 , ни' Лоъ вач! , каре а8 пъсквт
ЛпгтжТ, ш! каре п'ав та! фост лдпжвгате съ де лшжвгац! , ип вщеи лор л^1 лвац 1 Леда еде , Ш1'1 цшец! а касъ .
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й . 1Ш лкацТ С1кр1»л Иотпнль! , шГд пвпец! пре кар , 1ар вассле челе Де акр ,
каре де вец! Да лв! пептрк пъкат , де пвпец! лштр'о лаДъ Де латвреа дк! , шГд
сдобо21Ц1 съ теаргъ .
а. НП въ вггац! съ вес1ец1 оаре терце пре кадеа, каре Двче да хотаркл лв!
спре Ветсапис , къ ед пе-а фъквт поъ ачест ръ« таре , 1ар Де п», вот ккиоаще ,
къ и» тжпа двТ с"а аппс Депо!, 41 о лшт&тпларе а фост ачеаста , каре с'а фъЖ8Т ПОЪ .

1 . 1Ш ав Фъквт аша че! Де адт пеат, пи ав лват Доъ вачГ, каре ак пъсквт Дт
'тж1, пп ле-ак лтжвгат да кар, 1*ар вщеЛ дор 'I ай дшк1с лштр'о касъ .
м . НИ а» пес С1кр1вд Вотпвдв! лт кар , пи лаДа де! чеа кв шоаречп че! Де авр,
Ш1 кв асетъпърме шегвтвриор дор .
В1 . НП ав лтДрептат ва чие пре кадеа, каре терце спре Ветсапис, пптерпеа
вачме Дрепт пре кадеа ачеха , пи пв ста , шч1 съ авътса да Дреапта , сав да стжпга , пи Допий! чедор Де адт пеат ав терс Двпъ Д&псвд пъпъ да хотарвд Ветсапис .
п Тар че!Дт Ветсапис сечера гржв лдп вале, ни рнНкхпаУш! оки съ! а» въгвт
С1кр18Д Оотпвдв!, пи с'ав ввкврат въ2жпДв'л .
^1 . НП а ттрат карвл лт царша лв! Оае чедв! Дш Ветсат1*с , ни а стътвт акодо л,ьпгъ о ш'атръ таре, ни детпеде ксрклкГ ле-ав тъ1ат, 1'ар вачме ле-ав аДвс арс1ере Де тот Вотпвлв! .
(м 1ар ЛевЦи'! лвжпД С1кр1вд ОотпгдвТ, ии даДа чеа кв оДоаръле челе Де авр,
каре ера л&пгел, ле-ав пкс престе шатра чеа таре, ни оатепиче! Дт Ветсапис
а^вкхпД арДере Де тот кв жертва жертвъ Ботпйлв! дт гЮа аче1а .
51 . НП че! чтч! Допий а! чедор Де адт пеат ав въгвт, пи с'ав лт торс лт Аскадоп лт гша ачеха .
31 . 1ар ачестеа сжпт шегвтврие челе Де авр, каре де ав Дат че! Де адт пеат
Ботпкдв! пептрв пъкат, ад Аготвлв! впвл, ад Гаги" впвл , ад Аскалоше! впвл ,
ад Геткдв! впвл , ад Акаропвдв! впвд .
н< . НН нюаречи че! Де авр Двпъ пктървл твтвдор четъцмор чедор Де адт пеат
але чедор чтч! Дотпи , Дела четатеа чеа лштърйтъ пжпъ ла сатвд Ферегевдв!,
ип п*пъ да шатра чеа таре, пре каре вв пвс с1кр]"ял лещ! Оотпвлв!, каре есте
ддп царша лв! Ос1е Ветсашиитеапвлв! пжпъ ддп г1оа ачегста .
л.| . ПИ пв с'а8 Бвкврат фП лв! Гехоше лттрх Бърваци Ветсаписвлв!, къ аХвъгвт
с1крГ?>д Оотпвлв!, Ш1* а оторжт ддптрв е! чтч!-геч! Де ти, пп шапте-геч!Де вървац! , пи а плхпс попкдвд , къ а бътвт Нотпкл пре попвд кв вътае таре Фоарте .
к . НН «8 г\с вървац!! че! Д1п Ветсапис : чше ва пвтеаста лшпаштеа Оошпвлв!
Рвтпегсвдв! чедв! сфжпт ? пи ла чше се ва С81 с1кр>кл дещ'1 Оотпвдв! Дела по!?
к* . НН ав тр1т|'с сол! да че! че дъквеск дш КарЬ-трш , г!кл>пД : лдпторс-аг^
че! До адт пеат С1кр1вд Ботпвлв! , погорхц! въ , шГд свщ! да во! .
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Овпъ че а вдяс акрш Помпел»! ^п васа и1 АтшпяЛав Нп Карптрпп , пи' (Нп .рпЛстши лв I Сашин са .цпюрс тот 1сранк.1 кътре Оотши, а Мр81т пре чеЦеалт пваш, рвглпЙЕ-се пептрв в! Сатви .

1 ак ветт оатепи <Пп Кар1'ат1рш , Ш1* ак аДвс С1'кр1вл Ботпвлъ! , пи°
л'ав въгат лш каса лв! АтшаЛав челк! сИп с!еал, пи пре Елеаяар Фечервл ле! л'а8 сфншлт, ка съ пъгеаскъ с1кр1кл леуп 1)отпкл»1 .
в . 1Ш а фост с1ш гша, лш каре ера С1кр1кл лш Кар^атчрш с'ав липП1клц|'т гиеле , ип а» треквт йоъ-геч! де апТ, пп а къвтат тоатъ каса лв! 1сраи
«Ьвъ Ьотпвл .
г . 1111 а гръ1Т Сатви кътре тоатъ каса лв! Гсраи , гшжпс! : де въ лштоарчец!
2Леус.
7. 13.
во! кв тоатъ нита воастръ кътре Ботпкл, лепъс!ац! ЛвтпегеП че! стреш! д'ш пи*жМате;». локвл вострк , нп Йес1*шкр1ле , Ш1 въ гътщ! 1Ш*шие воастре кътре Ботпвл , пп
4. ю. СЛ8Ж1Ц1 лк! сшгвр , нп ел ва скоате пре во! (Нп тжпа челор де алт пеат .
д. 11П а» лепъдат фп лк! 1сраи пре Ваалшц ип Леспиврие Астаротвлв!, ил
БоШПВЛв! СШЛф а8 СЛ8Ж1Т .

5 . 11Н а 2ю Сатви : аДкпацЛ ла пипе пре тот 1сраивл лш Мас1Фат , нп шъ всш
рвга пептрв во! кътре Бойлии .
з . 1Ш с'а адвпат попвлкл лш МааФат, ни' а кърат апъ , пи' а ткрпат лшпаштеа
Ботпвлв! пре пътжпт , пн а ажвпат лш ги>а аче1*а , пп а к!с : пъкътвхт- ат лмпаштеа Ботпвлв! , ни' жвйека Сатви пре фн лв! 1сраи ддп Мас1фат .
д . 1Ш ав ав21т че! Де алт пеат , къ с'а8 стржпс тоц! фн лвТ 1сраи лдп МаС1Фат , Ш1* с'ак св1т йотпн челор Де алт пеат асвпра лн! Гсраи , ип ав а»21Т фН
лв! 1сраи , пн с'ав спер1ват де Фаца челор де алт пеат .
н . ПП а8 21С фП лв! Гсраи кътре Сатви : съ пв тачТ пептрв по1 , 41* съ стрщ!
кътре Ботпкл Бвтпегевл тхв , ка съ пе 1*2Бъвеаскъ пре по! (Нп тжпа челор Де
алт пеат (1) .
А . 1Ш а лват Сатви вп пиел скгар , пи' ла жГвс арДере де тот Оошпвлв! лдшпревпъ кв тот попвлвл , нп а стр1гат Сатви кътре Ботпьл пептрв Гсраи , пн
л'а асквлтат пре ел Ботпкл .
С1рах.
|. Ш1 ера кжп<Г айвчеа Сатви прДереа чеа де тот, чеТ де алт пеат аЗвешт кв
46. 30. ръ2Б01« асвпра лв! Тсраи, ни' а тнпат Оашпвл кв глас таре л>п гша аче1а престе че!
с1е алт пеат , пп с'а л>тпръщ1ат , Ш1 са лшФржпт лта1птеа лв! 1сраи .
м . Ш1 ав еии'т върваци лв! 1сра!д (Нп Мас1Фат, Ш1 ав гош'т пре че! Де алт пеат,
С1р»х
пи 'I а8 бътвт пре е! пжпъ свпт Ветхор .
40. 21
в| . 1111 лвлпН Сатви о татръ о а пвс лштре Мас1*Фат, ни" лштре чеа веке , ш!
а ПЙШ1Т пвтеле е! Авепегер , айекъ п1атра ажвторвлв! , ни' а улс : п&пъ П1ч1
пе-а ажнтат поъ Оотпвл .
8. {I) ,\\ч чеа ьеке съ а»дъ ии ачесгеа фптр'ачест сти: им Х1се Сапий съ па Ф]е пие ка съ шъ <1едъртех Ле Ботпи Овтпегеи пиев , ка съ пв сциг пептрв во! ря1ли(1в-тъ .
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Н . ПИ а сшер1'т Оопшкл пре че! Ле алт пеят, пи п'ай та! аЛаос пй веп4 ля
хотарнд ли! 1срам , пи а фост тжпа Попшкл»! престе че! с1е алт пеаш л>п тоате гиеле ле! Сапшл .
д| . 1Ш с'ай о"ат лшпапо! четъцдле, каре ле-яй лват че! а*е алт пеаш Лела *п
л»1 Гсраи , пи ле-ав Нат пре еле лв! 1сраи Нела Акароп пжпъ ла Гет , пи хотарвл лор л'а лват 1сраи сНп тжпа челор бе алт пеаш , ин ера паче лштр»
1сраи , ни' л;птре А то рев .
€• . 1111 а жвЛекат Сапшл пре край л\п тоате аиеле тецп сале .
91. НИ шерцеа лш тот апвл, ни лшввпввра Ветивл , ни Галгала, оп МниФатвл , ка съ жксюче пре 1сраи лш тоате локврме (1) ачестеа .
3< . ЛИ 1'аръ'ип съ лштоарчеа л\п Артатет , къ аколо ера каса лв! , ип жв4ека аколо пре 1срам , пи а гШт аколо жертвелтк 1)опшгш1.
К А П

Н.

ОоГ »Н В11я1 Сатви аг.ътАтЬ-с» спре 1Кирев Ае аришт, попий чере Допират йяпг опчейл .Ияшммр : агрора та! ^пшит, ле вестеще Сатаи (Ив пор>вьа ОотпмаГ жапи чел грея вл ЛДпнирагамГ , ч*
пя асаялъ .

I а фост (1«пъ че а лш вгтржшт Сг тви , а пес пре фп съ! жввюкъгор! лв! Гсраи .
н . ИЛ ачестеа сжпт пвшеле ФИлор ля! : чел лдптж! пъсквт 1ои ,
ни пктеле челв! Ле ал-сюь-леа Ав1а , карИ жг^ека лш В1'рсавеа .
г. 1111 п'ай втвлат фп л»! пре кллеа л»!, пи с'а8 авътвт елвцъ 1ВБ1'реа Де ар>(пт , ли' лва гГарвр! , ш! авътеа йрептатеа .
А . 1Ш с'ай асЬпат вървацП лв! 1сраи, пи' ай терс лш Артатет ла Сапшл .
€ . ПИ Чай 21'с лв! : 1*атъ тв п! лшвхтржшт , пи фп тъ! пв вшблъ пре калеа
та, а"еч1 «кчш пвпе престе по! фшпър&т , съ пе ж;т?че пре по! , преквт ип'
алте пеатвр! .
». ИЛ с'и8 първт аФ1 ръв кввжптвл ачеста лш ом! лв! Сспиил , пептрв къ ай
21С : аЧпе поъ фпшърат, съ пе жваече пре по!, пи с'а рвгат Сапшл кътре
Вотпвл .
3- Ш| а ги; Оотпвл кътре Сапшл: ясквлтъ о*е гласвл попвлвлв!, квтвор
гри' кътре Т1*пе, къ пв пре тюе те-а лепъйат , 41 пре шше п^алепъДат, касъ
в» липт.ръцеск престе е! .
и. Пвпъ тоате Фяптеле , каре 'т! ай фъквт йш 210а , л\п каре *!пт скос пре
«I Лп Егтет пжпъ л\п 21*оа ачеаста , пи га'а8 пъръс1т пре пи'пе, пи' ай елвж» ла
ялцТ Нкгппеже! , ата Фак пи Ц1е .
а . 1Ш пккт асквлтъ Ле гласвл лор , лдпсъ съ ле шърткр^ещ! лор , пп съ ле
си»! йрепткл ^тпъратвл81 , кареле ва л>шпьръш престе е!.
1*.

(2) Л\меа ввкс ви* : л>в тоате с»1вц1те1в .

15.

*>,.,•„.
13- 3*3: 2*
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\. Ш1 а спвс Сапшл тот кввжптвл Ботпвлв! кътре попвлвл чел че череа ве
ля ел фтпърат .
*| . НП а г\с : ачеста есте Дрептвл ^тпъратвлв! , кареле ва л\тпъръц1 престе
во! , пре фН воцпл ва лва , ш! 'I ва пвпе пре е! л\п крръло сале , ии 'I ва Фа<и
лвГш! кълърецГ, ии' ллергътор! ддппаштеа каръдор лв! .
м . Ш1 ва пкпе престе е! та! тар! престе свте , им престе пи"! , пп сь аре
ярътнра лв!. ии съ сечере сечерътвра лв! , ии' съ квлеагъ квлесвд , ии съ'1 *аКъ япелте де ръгвпШ , ии впелте ла каръле лк! .
г! . 1Ш Фетеле воастре ле ва лва съТфакъвпгътоаре, пи" Де тжпкаре. пп пжте ,
А" • Нар1'пие вогстре , ип впле воастре , пи таелшетвд вострв ли ва лва .
шГд ва да с |8Ц1 юр с;ие .
(:! . 1Ш сетъпъткрие воастре , ип впле воастре ле ва гечв1 , ии' ва йа *а»
тегиюр съ!, ии' илкцьюр сале .
•I . [Ш пре елвуие , ии" пре елкжтчие воастре, ш1воН воц-р! чеГ ша1 бкп; .
пи' яспш вощр! ва лва , ип 'I ва лштревкпща ла лвкргрие сале .
3* . 1Ш твршеле воастре ле ва хечв! , пп" во! вецГ Ф1 лв! ров1 .
Я|. ПП вецГ стр!гя луп 2{оа аче!а де кътре ФпЦа ^\тпъратвлв! вострв , пр»
кареле л'ац! алес воъ , ип пв ва вв21 пре во! Ботйвл Гвишехе» л>п 21леле шчелеа , къ во1 в'ац! алес воъ .р.тпърат.
л.1. 1Ш п'а врвт попялвл съ асквлте де Сапшл , пи' ав"*1'с лв! : пв, « пета!
^тпърат съ Ф1е престе по! .
к . 1Ш вот Ф1 Ш1" по1 ка тояте пеатврме , пп пе ва жм!ека пре по! .^пгаъратвл пострк, ии' ва теще лтпяштеа поастръ, ип' ва повгцв! ръгБ01'вл постр».
к& . ПИ а авг!т Сапшл тоате кввштеле попвдвдв! , ип' ле-л гръ!*т ла кремле Бошпвлй! .
N. иП акшРотпяд кътре Сапнпл : асквлтъ глпевл лор. ии' ле пвпе лор .|\т■ърат , ии а 21с Сапшл кътре върБацП л»1 1сраи : съ шеаргъ Ф1'е кареле лдн четатеа са.

К А П

в.

Кватм д»1 Сам, мре г.^«*11<1 «опие тппи! сг* в шерс 1» Свтъч, глрмя I <* Лескопср;ге , «г са
аа ааце Сам .^шпърас , г» караде ирлачиЛ, ип поаипа диа.)ш нрПашк!»'.!, ас|оа и *'« моаоот.

1 ера вп върват Ип фп двТ Вешатш , ни" пвтеле лв! Ше Фечорвд лм
Ав11*л ал Ф1»лй1 лй1 1прей ад Ф1влв1 лв! Вах1р ад Ф1'влв1 лв! Афек
ад
Ф18лк1 Бърватвлв! 1етепеХ , върват таре д\п влртвте .
■ . НИ ачеста авеа вп Фечор , Ш1 пвтеле лв! Савл , върват та
ре , Ш1 ввп , Ш1 пв ера лттрв фн лв! 1сраи от та! ьзп йекжт ел , дел* «гаъ в.
Ш1 лшсяс та! л>ппалт престе тот ньшлптвл (1).
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г . ПИ ай пер!Т ястие лв! Ю'с титълв! лв! , ип а г\с К1с кътрв Свел ф!вд съй :
1а к» тше о слвгъ , ип въ скйллц! , ии терпец1 , ни" къвтац! асшле .
д . ПИ трекжпа" е! прш швптеле л»1 Ефра1ш , ип' прш пьтжптвл лв1 Селха , ип
пв ле-ай аФлат , цн ай треквт прш пътжптвл лв! Сегал1т , ил пв ера , ип ай трекнт ип прш ткптеле лв! 1апнп , ии пв ле-св пфшт .
^. 1Ш велиш1 е! лт пътжптвл л»1 С1Ф , а ж«с Савл слцЙсале, кареле ера к»
ел : вшо, ии съ пе лттоарчеш, ка пв квт ва татъл иней съ ф1 лъсат асинле, ии
съ се Л1пгр1ж<-1скъ а"е по1.
» . 1Ш а г\с лв! слвга : 1атъ ошвл лв! Овтпехей есте лш четатеа ачеаста, пи
есте от тър1'т , тот че гръеще съ пл1пеще , пи' аквт а*пр съ терцет аколо , ка
съ пе спве поъ калеа поастръ , пре каре ат пкрчес.
3 . Ш1* а 21'сСавл слгпПсале, кареле ера кв ел : квт вот терце , ип' че вот
ш$че отвлв! лв! Овгапегев? къ пжппде с'ав сФжрипт 6111 тра!стеле поастре, ии
та! твлт п\шеш ла по! съ сЬчет отвлв! лв! Бв.чшехей .
п . ПИ а а<Ьюс слкга а гръ! лв! Савл , ип а г'\с : 1'атъ съ аФлъ лт тжпп теа
аиатра парте бе аклв <Ие орцшт , ачеста'л ве! а*а ошвлв! лв! Бвтпехей , ип пе ва
спвпе поъ калка поастръ .
а . Къ та! лишаште лт 1сра1'л Ф|'е-кареле , кжпй терцеа съ лттреве пре Бвтпегев , ачестеа г^чеа : вшо, ип' сь терцет ла вьгьторьл, къ пре пророк та!
дпиаште попвлвл ли кета в \,г ьтор .
I . ПЛ а 21С Савл кътре слвга са : бвп есте кквжптвл тъй , вшо , ип съ тер
цет, ип а» терс лт четате , впде ера отвл лв! Овтпегев .
«1 . НП кжп(] съ св|'а е! пре костннвл четъци, «в лф.и.т Фетеле , каре еинсе
<кпъ апъ, ил ле-ай лттреват п^е еле 21'кжп<] : а1ч! есте вггъторкл ?
14. ПНле-ай ръспшс лор Фе)еле, ин' ле-ай ан;: есте, 1лтъ лшпаштеа ФецП воастре
есте, грьБщ!, къ астъг! а веп!т лт четате, къжертвъ есте попвлвлв! пстьг1лттрв чел лппалт .
п . Бакъ вец! 1*птра лш четате дл вецТ аФла , къ лткъ пв е'а с«1т лптрв чел
лшпалт съ тъпжпче , къ поп ;лвл пв ва тжпка пжпъ пв вя веш ел , пептрв къ ел
Б|'пе-квв1птсагъ жертва, пи сЬ;нъ аче1'а тъпжпкъ че! стреш! . Врепт аче!*а аквт
въ ск1ц! , къ лстъг! лл вец! аФла пре ел .
^| . ИП с'ай св1т е! лп четате, ип тергжпй пр1п т]'жлоквл четъцп , 1атъ Сатв1л ле-а еипт л>ппаштеа лор , ка съ се све лштрв чел льппалт .
61 . 1ар Ботпвл а фост йескопер1'т л^п врекеа лв! Сатви кв о ъ\ та! Л1ппа!пте, Лекжт а вешт ла ел Савл, х1кжп<] :
е!. Мжше лп вретеа ачеаста во1Й трШте ла Т1пе от дт пътжптвл лв! Веохашш , пре ачела съ'л виц! Оотп престе попвлвл пнев 1сраи, ш! ва тжптв1 пре
15. 2«

11«
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аоявлял аиХ Но шапа чеюр Ле алт пеаш : п ат хъвтат спре сшерешеа
вояхлял! ха\Л . еъ а в*п1т стр'гареа лор ла пипе .
3» . Ш1 *\гж.ьА Сатв1л пра Сеел , Ротллл 'I а ръспвг.е лв! : 1*атъ оши , <1е ореле »т гръ'т д|'е . ачеста ва .ятпъръп,' престе попялял опея .
м ■ Ш| е*а аирошат Сеел вътре Сатвм лт пнжлокял четъви, пи а хГс : са>Ш9'яЛ рог»-та. варе есте ваеа въхъторвлв! ?
а) . Ш! ргепяпвжг.а' Салшл ля! Саял а ц'с : еа" лшсв'т! схпт ачела. све-те «в—
йя'лтеа шеа «л чел дппалт , ви шъпжпкъ кя шше аетъх! , пи те воИ слобои' <Ивилеацъ . ип" вой сивпе ц'е тоате челе «Пп т"та та .
к . 1Ш 4а ястие гала челе п 'ерНпте акят ()е треГ гие , съ пх'ц1 *'е пита т
вле . хъ с';4 аалат , пи' ла Ч|'ле с*п т тоате челе вяпе але ле! 1сраи ? аХ пв ла тьае . пи ля тоатъ васа татъля! тгХ ?
к» , НИ ръстпжжпН Саял я х'с : а| аоар пх сжпт еХ хъркат аечорвл лкТ ГещгпМ в|п сьштрял чел та1 пик ах пеатялн! лв! Геряи ? пп (Пп пеатвл чел та!
пНж от тот С1.-|'пгрт1л лв! Веш'али'п , пи* тош|'еа теа есте та! пнкъ аекжт тоате
тошиле лв1 Ветапнп, ипнептря че а! гръ1'т кьтре гшпе <"«пъ квваштвл ачеста ?
ха. /Ш аляатС'ипя'л пре Саял, пи' пре слягя ляГ, пп' Ча о*вс пре е! ла олаш . пи' ле а <1ат лор аколо лохял чел та! *пт*1 л>птре че! кешац! , вар!! ера
ха вр*о шапте геч1 <1е оятеп! .
«г . Ш' 8 2'сСатни вякътаряля! : <"ь'т1 партеа , каре 'дДашаат, йе харес
ат х'с еъ о цП ла т"пе .
к * . 11Н рШклпЛ хвкътарвл артял , пп че ера престе ел л'а пяс фппаппеа л>1
Саял, пи' а в'с Сатям л*1 Саял: 'атъпяйлппаттеа та че а фост рътас, тъп&пхъ, къ спра търтяр'е ("ела попял Са пес ц'е ачеста, гаъпжпкъ. пп а тжпкат Саял кь
Сатмл «п /лоа аче1а .
«$. ПЬ' с'а погорлт оЧп чел лдппалт лдпчетате, пп а ащерпят ля1 Саял дп ао!шор , ии' а «Ьрггит .
кз III I а фост кхш! съ ск!а горие а кетат Сатмл пре Саял лдп Фоииор , ш!
"Га 21С : скоалъ-те, пп' те вой оовог!, пи с'а скялат Саял, Ш1 а епител. ш1
Сашям плпъ а«аръ .
кд . 1ар кжп<1 с'-Л погордт е! ла о парте а четъцН, а г\с Сатяи ля! Савл : г\
еляцН тале съ треакъ л^ппаштеа поастръ , Ш1 тя стъ! алч! астъх! , Ш1 веля спяпе
ц1е кявхптял Оогппял»! .

К А П

I.

Сатен «пре пре Сам .]\тпгрвт, каГ Лшойя-се , Ш1 ж1евер|'пг]8-се сетлеме, проро«еще ^птре Проро
ч! , ш| армижва сорцГ Сатви ^ппреще оре Саи ^ивпграг : еъ пвп ^п кврге леа1де .вштргшеГ ^»»>-
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• лвжпЛ Сатви васкл чел кв впт Ле летп а ткрппт престе капвл лв!,
Ц1 сървтжпЛв'л '1а п'с дв1: 1*атъ те-ав" впс пре тше Ботпвл .^тпърат престе попвлвл сгк край, Ш1 т» не! липп'ьръп.1' лгптрв попвлвл
!)отпвлв!, шГл ве! тжптм пре ел Лш тжшие врч жшанплор лв! че- «а«т«.
лор Ле нрш преж«р , ни' ачеста ва Ф1 Ц1в сети, квт къ те-ав" впс Ботпкл съ фи 13- 21фтпърат престе тощешреа са .
н. Рвпь че те не! Лвче астъ/Л Лела пипе , воТ аФла ЛоГ оатеп! ла тортжптвл
Рахие! лш твптеле лк! ВепЬипш кътре а ппагъ чл (1) сършЛ , цлжвкжпЛ, ш!
вор 21че Ц|'е : аФЛ.1Т8-с'а# асшме, Лвпъ каре ац! терс съ ле къктпцТ , ми' ]'атъ
татьл гьв" а лчсат кквжпткл г.сшелор, ии с'а лдпгршат пснтрв во1, ж!кжпЛ :
че в(м« Фаче пептрм Ф1'кл пие в ?
<
г . ПИ трекжпЛ Ле аколо лдппатте ве!сос1 ла стежаркл Тпвор, пи' ве! аФла аколо
тре1 оатеп! скнкЬсе ла Овтпеиев л\п Вети , впвл ЛккжпЛ тре! к ьнршюаре , ип'
впвл ЛвкжпЛ тре! внсе Ле пжше , ни' впвл ЛвкжпЛ вп Фоале Ле вш .
д . ИЛ лштревжпЛв-те Ле паче лдц! вор Ли Лоъ бвкъц! , пи" ле ве! лка Лш
южтие лор .
^ . ПИ Лъпъ ачеаста веГ сос! ла Леалвл лв! ОвшпехеК , впЛе есте стареа (2)
челор Ле алт пеат , аколо есте \ас|'в чел Ле алт пеат , ип' ва Ф1 Лнпъ че ве!
штра аколо лш четате ве! лишттпа о чеать Ле пророч! погоржпЛв-се Лт
чел лишал т , ии лишаштеа лор дъвте , ии пшпепе , ип Фднере , ии копге , ни'
е! пророчшЛ .
« . 1Ш съ ва погорж престе тше Пкхнл ПотпклвТ, им ве! пророч! лшпре»пъ к» е!, ип те ве! твта липр'ллт върват .
3 . ИП ва Ф1" Лвпъ че се вор лштжтпла Ц1*е сешпеле ачестеа , фъ тоате , кжте
ва аФла тжпа та , къ Овтпеге^ ва <н кв пие .
н . ПИ те ве! погорж лишаштеа шеа лш Галгала , пп" 1"атъ ея тъ вош погорж
ла тше , съ аЛвчет арЛере Ле тот , пи съ жертвеск жертве пъчтоаре , шапте
име ве! ащепта , пжпъ воШ вегп' св ла тше , ни'ц! воШ аръта че съ Фач! .
а . ПИ с'а фъквт кжпЛ ми! а лдпторс вгдъркл сьй съ се Лвкъ Лела Сатви , '! а
скшшат Овтпегев алтъ шнпъ , ни а» веп!т тоате сешпеле ачестеа Л1П 21*оа аче!*а .
I. II И а веп1т Ле аколо ла Леал , пи 1атъ лишаштеа лв! чеатъ Ле пророч!,
пи с'а погоржт престе ел Бвхвл л»! Пйшпегев , ип а пророч!т лдп пп'жлоккл лор..
«1 . 11П тоц! че! че л'ав фост въгвт пре ел ер! , ип алалта ер!, л'ав въгвт, ш!
1"атъ ел лш Ш1ЖЛ0КВЛ Пророчиор пророчеа , ип а /Ле попклкл Ф1*е-кареле кътре
апроапеле сьв : че есте ачеаста че с'а фъквт Ф1влв! лв! К1С ? ав ни Савл Л1птр«
пророч!?
■

и п

2 . (1) .^п чеа веве , .рп лов Л$ кътре • т!а» >| :
есте р<(1|кареа , са& стреажа ,

^п Сио 1Л Бакали . Ъ . {2) .^п чса веке 5 ва4с
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н1 . Ш! опре кареле аштре еГ ръспяпгжпД ей ъ\с : пи чюе есте татъллв! СО?
Ш1* пептрв пче1а с'а фъкйт пШь: аЛ пи Савл лмтре Пророч!?
п . НИ а лмчетат а прорси , т\ а вешт л;п депл .
д| . ИЛ а 21С 8ПК184 съ8 кътре ел, пи кътре слвга лв! : впДе арД втвлат ?
1ар е! а? хю , съ къвгьт астеде , ип ат въхвт къ пи сжпт , ин ат ве1пт ла
Сапшл .
61. Ш1 а гю 8ПК181 кътре Савл : сп»пе'т! Нар , че 'цТа в!е Сапшл?
51. 1Ш а хю Савл кътре вшивл съв": спвшаУт! 'тТаспвс къ с'а8 аФлатгчмпеле:
1ар аеспре кввжптвл лшпьръцДе!, каре л'а гръп Сапшл пв '1а спяс «I.
31. ПИ а поркпчхт Сапшл ла тот попвлвд съ се айкпе ла Ротпвл лш МааФат .
Й1 . 11Н а гю Сапшл кътре фп лвПсрам: ачестеа гръеше Оотпнл Овтпехевл
лм Гср.ил , х1кжп(1 : е» ат скос пре пършцП вощр| , пре фЛ лв1 1сраи «Пп
Еппет, ип в'ат 1хвъв1Т На шжпа лв! Фараоо .^тпьратвл ЕппетвлвТ, ип еПптр'а
твтвлор .]\тпьрацмор, кари въ пекъжеа пре во1.
л.\ . Гар воТ астъх! а'ц1 лепм1ат пре Пвтпехев , чел че в'а тжптт Лп тоате
ръвтъцие , ин пекахврие воастре , ин ацГ хю : пк , 41 пвта! ^тпърат съ пв!
престо поГ . Т)вч1 акят стац! лишаштеа Ботпвлв! йапъ сктгрврие воастре ,
ип а\>пъ пеатврие воастре .
к . 1Ш а асЬпат Сапшл тоате скштрхрие лв1 Гсраи , ин а къхвт соарта пре
скштрвл лк1 Вешапнп .
к» . 1Ш а асЬпат скттр;;л лв! Веппчшп, пн пеатврие лв1, пи а къхвт со
арта пре пеатвл лв1 Матарц ш! а асЬпат пелгпчл лв! Матар1 , ип' вървацИ лм ,
Ш1 а къххт соартл пре Савл Фечорвл лв! Юс, шгл къвта пре ел, ип пв съ аФла .
К1 . 1Ш 1ар а лштреват Сапшл пре Иотпвл хшжпс!: ав веш-ва върватвл ачела а1ч1 ? ип а ръспвпс Бошикл : 1атъ ел есте асквпс лш васе .
*К /
кг . ИП адергжпс! Сапшл л'а лват пре ел де аколо , ни' л'а п?с Л1п пнждоквд
попклвлв1 , Ш1 ера та! лишалт с!екжт тот попилял Дела втър лт свс .
кд . ИП а 21С С.ипчм кътре тот попвлвл : въхвт-ацТ , пре кареле 'иГа алее
Ботпкл , къ п» есте асешепеа л«1 лштрв во! тоцТ , ии а квпосквт тот попвлвл ,
ви" а Х1С : съ тръеаскъ .ртп ьратвл !
кр. 1Ш а спвс Сат;ил кътре тот попвлвл йрептвл Л1тпьръц1'еТ : пи л'а скрю
лт карте , Ш1 о а пвс лтпа1птеа Ботпвлв! .
кб . Ш1 а слобох1т Сатви пре тот попвлвл , ип с'ав <Ьс Ф|'е кареле ла каса
са , ип Савл с'а с1вс ла каса са л^п Гаваа , нн а терс липпревпъ кв Савл фН пятериор , а кърора 1'ш'ть о а фост аттс Оотпвл Л1тпревпъ кв Савл .
кд. 1ар фп че! П1ерхътор! аЛ Х1'с : ай ачеста пе ва тжптв! препо!? Ш1 л*а
хвл1т пре ел , ип пв 'I а аДвс л»Т Нарвр! , ип ел с'а фъквт а ив'1 авх{ .
12 . (1) фп чв« веке сг ип : «й в« есте Не ?
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Поюрапйв-се прссте Сам Ъпш Ооввмс! , ом П1ййв'ш1 ю11 аанц! , »|'впи попиля -а ргко!8, он
.цптппе пре Маас Л\т трогва Апшштиаии, ии (се .яптъреще ЛДшпгргцк-п фпГалгааа.

1 с'а св'т Дтаас Атоштеапнл, ип а тъвържт асвпра 1ав"с8л»1 Галааавлв!,
Ш1П8 21*с тоцТ бърбвцИ 1ав'свлв1 кътре Каяс Атоштеапвл : пвпе кв
ю1 легъткръ а*е паче , ш! вот слкаи ц'е .
н . ИЛ а г|'с кътре е! Ханс Агпоштеапйл : аша воШ пкпе легъткръ
Ие паче К8 во1 , ка съ въ скоцй воъ т«т«лор ок1*»л чел Нрепт , ип съ въ п»1» окаръ лдптрв тот 1сра'лвл .
г . ИЛ а8 21с оатеш'1 1ав'склй1 ГллааНвли! : лпсъ-пе поъ шгпте гие , пи* вот
трпшге сол! лш тот хотарвл лв! 1ср:ил , ии Велева Ф' Ч1*пе съ не шжпть'аскъ,
вот е ни ла во1 .
д » ИЛ а8 веп!т со.и! лт Гавла ла Сакл , пи* а« гри'т кквштеле ачестеа ла а728Л П0П8Л8Л81 , 1111* р'(Нк&(]с| ТОТ П0П8Л8Л ГЛ0С8Л СЪН- а ПЛ&ПС .

6 . ИП 'ятъ Са8л вепеа пипшеяца (Ни цартъ , ии а г'с Сакл : че есте ()е плжп|/е П0П8Л8Л? ни' 'I а спвс лм кквштеле ачелеа але оатепмор (1'п1лв'с.
». ПИ с'а погоржт Бвхкл Потпклк! престе Сакл, а*впъ че а ав21т кквштеле ачестея , ни с*н тжтат пре е! к» |"кцнпе ФОарте .
я. ПИ лклпа* Но1 бо! *1 а тъ*лт бккъцТ , ни' ле-о тршнс лдп тот хотарвл Филор лк! "сраи прш ш&Тшлс солиор 21К&ш] : чел че пв ва терие »Ьпъ Сакл, пи
г1»пъ Сапшл, аша съва Фаче воиор лк! , ни' а къквт сптЛпьтштареа Ботпвик!
лресге попялйл лк! Гсраи , пи астр'гат, ка вп от.
л. ПИ '1а пктърат пре е! лш Вегек .ри Вата, тоц! върбаци лв! 1сраи шосе
г;.те с1е пиГ , ни Бьрв цП лк! Ша шапте-геч! с"е ти .
л. . ПИ пй 21С солиор челор че ветсе , ачестеа вец! 2*чс Бървациор 1ав"скяц! Галеа1*влв1; пшпе кж<и! ва лдпкъ.ш соареле ва ф' воъ тжптв'ре , ии с'ак сЪс
солП лдп четате , ии а8 сп; с вървнциор 1ав'сйлк! , ии' с'а« Бвкврат .
1 . ПИ а8 2№ върбаци Ли 1ав'с кътре \аас Атоттеапкл '• тяЛпе вот еии' ла
во! , ка съ пе Фачец! поъ, чесъ паре Б'пе лтпаштеа воастръ .
м. ИП' аФосНхпъ аноа г\ Сакл а лдтпърц'т 0щ1реа лдп тре! пгрц!, ии' а *птраг лш пижлоквл т; вери л\п ст[еяжа чеа Не Лнипе; ца , ни' а вьтвт пре фН лв!
Ашоп п*пъ че с'а8 лдпкълв1*т /Л оа, ип че! ръташ1 с'ав л;ишръш|'ит , кат пЧ^ ръшас Ат е! с!о1 Л1птр'8п лок .
•л . 11П а 2№ поп«лкл кътре Сашв!л : ч<пе есте чел че а 21*с , къ Сакл пв ва лдт■ъръц| престе по1? <1ъ-пе пре оашепП аче1а , Ш1*1 вот оторс пре е!.
п. 1ар Сивл а21*с: ввватвр1 П1тепеа лдп г'оа ачегста, пептрв къ аетък! а
♦ък»т Д)^рлвд т*птк'ре лдптрв Гсраи .
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д\ . Ш1 а 7лс Сапшл кътре попял :

А.

съ терпеш лш Галгала ,

цН съ лшпо"т

аколо лдтпъръцш .
*•'. 1Ш а терс тот попкльл лш Галгала, пНавпс Сапшл аколо пре Совлсъ Ф1в
фшпърат лшпаштеа Вотоълъ\ лш Галгала, ппажертв'т аколо жертве , ии челе
Де паче лшпаштеа Ботпьлк! , ии с'а весел 'т Сатви ин тот 1сраивл Фоарте .
К А П

В1 .

Сашм.1 съ кяпоаще псв1поват Дт т*ртар1С|рса цопнем] : 1артъ пре 1срай пептрв пешв въпПре» «дрс ШпшехеЗ , им корвеав си..е ле ^птгрсще кс ппше <1|п чер, лп.<1<]11иг.п<1ь 1 съ се .ипсанъ <1е ))«■пи, фпчетсагъ а се рвга пептрж еь

I а 21с Сапшл кътре тот 1сра'лвл : "атъ аш асввлтат Ле кквхптвд
вострв лттрв тоате , кдте 'ш! ац! 21С пие , ил ат пес лшпърот
престе во! .
в . 11Н аккш -атъ .^тпъратвл терне лшпаштеа воастръ ,
къ е!
аш лшвътржшт , ни во'§ шеЛеа , ии фп пие! *атъ лштре во! сжпт , ии" штъ е!
аш вшвлат лШпаштеа воастръ Лш тшерецеле теле пжпъ лш 2)'оа ачеаста .
г . 1атъ е8 , тгрт8р'с1Ц1 Ле пипе лшпаштеа Бопшхлв!, ии лшпаштеа впевлв!
4«. 2$. лвТ, Ле ат лват бовл кв1-ва , сг.8 аешвд кв1-ва , са» Ле ат сшт пре чше-ва
Лштре во! , сав- Ле ат ас*>пр'т пре чше-ва , са« Ле ат лват Лш тжпа к«1-ва питъ са§ лшкъдцгпнпте търтврМц! асвпра шеа , пи во]'8 лштоарче воъ .
^ . 1ар е! «в г'с кътре Сапшл : П8 пе-а1фъК8Т стржтвътате поъ , пп п»пе-аТ
с"л'т пре по! , ш'ч1 ле. а! асвпра , шч! пе-а! лш Фржпт , ш'ч1 а! лват Л1п шапа
111111 ьрк! ПШПК .

Фа**:
46. 5.

Ха4е:
4. 2.

е . 1Ш а г'с Сапшл кътре попкл : търтвр'е есте Ботпвл лштрв во! , пи търткр|'е есте впеьл лв! лш г'оа ачеаста , къ п'ац1 аФлат лш тжпа теа пшик.
1ар е1 а8 г'с : гаърткр'е .
е . Ш| а г'с Сатви кътре попвл : търтвр]*е есте "Оошпкл чел че а фъквт вре
Мо)е' , пп пре Аароп, ин чел че а скос пре пършцЛ пощр1 Лш Егшет .
3- 1Ш акмп стац! , ин вой жвЛека пре во! лшпаштеа Еотпвлх!, пп во'я' епвпе воъ тоатъ Лрептатеа Ботпвлв! , каре а фъквт кк во! , Ш1 кв пършцП вошр1.
н . Квт а Ьтрот 1аков , ни' фн лв! -рп Егшет , ии 'I а8 стер!Т пре е« Еппетвл, ии ;« ст|и'гат пър!пци вошр! кътре Бопшвл , пи а тршп'с Иотп»л пре Мо1с1 ,
Пи* пре Аароп. ни' еХскос пре пгршц11 водар' Л|'п Егшет, Ш1 Та8 ашегат яре
е! лш локвл ачеста .
л.. 1ар е! * 8 вГтат пре Гошпвл Имппегевл лор . ш1 '1а Лат пре е! лдп тж1виг л>1 Скара таТ тьреле ош)р)лор лв! 1ав1'с л/п.тратвл АсорвлвЬш! Жйтш&г
п'ле челор ае алт немв , ии лдп шдшив ^■тпър8Т8л^I]Нопв , ии 'I и8 вътвт пре е1.
к

,-ф Льпъ ачееа ь% стртт кътре Боишвл, ш! аь г'с : пъкъть1т-ат , къ ага
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Пър-ьсЬ преПотпкл, пи' ат слкж1т Ваа.ппшор , ип йеепнкрйор , ни' яквтскоате-пе пре по! с!ш тжГшле връжтапшор пощрц ин вот слвж1 1не .
»1 . НН а тр1лпс Оотпвл пре 1ероваал , ип пре Барак , пи" пре 1еФтяе , нп
пре Сатви , Ш1* в'п8 скос ат тжппле вргжтаиилор вогдр! челор (1е прш прежнр , пи' лъккщГ Фъръ с!е Фр1"къ .
н! . ПП ац! въгвт , къ Лтаас , ДДтпъратвл фПлор л»1 Атол а вешт асвпра воастръ , пи' ац! 2Ю : п« , ч1 пета! .^шпърат съ лшшъръцеаскъ престе по! , нп Оот
пвл Октпе/евл пострв лдтпъръцеа престе по! .
п . 11Н аквт 1атъ .^тпъратвл , пре кареле л'ац! алес , ип пре кареле л'ацТ червт, 1атъ в'а с1ат Оотпвл престе во! ДДтпърат .
д| . Бевьвец! теше ае Иошивл, ип вец! слкж! л»1 , ни вецГ асквлта гдасвл
л»1 , нп пв въ вец1 лшпропв1 гври Иотпйлв!, ии вец! «твла , ип во1, ни ,|\тпъратвл , кареле лщпъръцеще престе во! йвпъ Овтлегевл вострв , пв ваФппжла Ботпвлв! асвпра воастръ .
€■ • 1ар (1е пв вец! асквлта ае гласвл Ботпвлв!, ип въ вец! лдтпрот1*в1 гври Иотпвлв! , ва *1 тжпа Оотлвлв! престе во! , ип престе фтпъратвл вострв .
31. ИП аквт стац! , ип' весюц! лвкрвл ачест таре , каре'л ва Фаче Оотпвл лттрв окИ воции .
3' . Авлв есте астъг! сечереа гржвлв!? вой кета пре Оотпвл, ин ва Аа твпете, ии"
плоае , цн вец! квпоаще , ии вец! вейеа , къ таре есте ръвл вострв, каре ац! фъквт лшпаштеа Оопшвлв! чержпйв-въ .]\тпърат .
ш . ИП а кешат Сатви пре Оотпвл , нп а а"ат Оотпвл твпете , ии плоае лш
21оа аче!а , ин с'а тетвт Фоарте попвлвл а*е 1)отпкл , ип с!е Сатви .
л.1 . ИП а /Ле тот попвлвл кътре Сатви : роагь-те пептрвроБИ ти кътре Оот
пвл Овтлегсвл тъв , ип пв вот твр1 , къ ат пАаос ла тоате капетеле поастре
ръвтате чержшЬ-пе ^шпърат .
к . 1Ш а 21*с Свтви кътре попвл : пв вътетеиД, во! ацГ фъкзт тот ръвл ачеста , 1ар съпв въ аватец! Аелп Оотпвл , 41 съ елвжщ! Оотпвлв! кв тоатъ шша
воастръ .
м . 1Ш съ пв терцец! Акаъ че! че птик пв сжпт , кари шпнк пв вор фолос!
воъ , ии кари пв въ вор тжптв! пре во! , къ пншк сжпт .
кн . Къ пв ва лепъс!а Оотпвл пре попвлвл съв , пептрв пвтеле п,к чел таре ,
къ а плъквт Оотпвлв! авълва пре во! , съ *1-и1 лв! попвл.
кг . 1ар Ае парте съ Ф1е Аела пипе пъкатвл ачеста лшпаштеа Оотпвлв! , касъ
лшчетег а шъ ркга Оотпвлв! пептрвво!, 41 воШ слвж1 Оотпвлв! , ин воШ арътавоъ калеа чеа бвпъ, нп йреаптъ .
кд. 1ар во1 тенпцл-въ (]о Оотгшл , Ш1слвжщ!лв1 кв асЬвър , нп кв тоатъ ни
та воастръ, къч! ац! въгвт челе тър1те , каре а фъквт к» во! .
ке- 1ар(]е вец! Фаче реле, Ш1 во!, ш1 лдтпъратйл вострв вец! пер! .

16.

жш.
6.

14.
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Че1 йе ай пеат *ппа хпвшшГ Аь Сам ка шарв гъпрс с» -аптрартеап. асвпра 1срамтешдор : !ар IсрамтепН .апфри-оплпйа-се , съ асгвш] пр|'п пещер! : ни Сам пептрв ат, пеащепт*пс1 пре Сатви а •*мт
ярЛере <1е тот , съ .а.п 1 ркптъ , си I се спане, къ ш! ва пета Потпял а л фтпърат .

"к бе вп ап ера Савл, кжпб а дшчепвт а лдтпъръц' , пп йо! ашаддтпъръцдт престе 1сраи(1).
в. НИ 'ш"а алес Савл тре! пи! бе вървац! бш върбаци дв! 1сраи, Ш1*
ера к» Савл с!оъ пш лт Махтас , пи лш твптеле Ветивдв! : 1ар о
пие ера кв 1опатап лтГаваа лв1 Вешатш, ии пре чела-л-адт поп»! пре Фхе-ка-

1Мак
4. 30

реле д'а трпше ла дъкашвд съа .
г. Ш' авътвт 1оапатап пре Хас1*в чел бе алт пеаш, каредеера лш беал , вя
а« а«хт че! с1о алт пеат . 1ар Савл а тржпшцат к« тржпшцъ лш тот пъшжптвл ,
21кжпг] : е'»?; в'клеш'т ров"! (2) .
д. МИ тот Гсраивл а авг^т 21кжпбв-се , къ а бътвт Савл пре N3018 чел Ле алт
пеат, пи лттрв шппк п'а сокопт 1сраи пре чед де адт пеат, ипс'асмт
П0П8ЛКД Лш Савл лш Галгада.
е . 1ар че! <1е адт пеаш с';к абвпат да ръ/.БО "« асвпра дв! 1сраи , пи с"ав сви
асвпра л«1 1сраи тре!-геч1 Ле пи! Ле каръ , пи пксе пи'1 бе кълърец! , пн попкл
ера ка пееши чед На цертврие търН ве твдт , ин с'а« свп , пт1 ав тъвържг .«.п
Махтас липпреажта Веторопвдв! беспре ръсърк .
е . 1ар 1ср;илт(нп1 въгжпб къ ле есте стр1*тт , ии'пв се пот апроша с'а8 аешгс
попвдвл лш пещер! , ш! лдп стжпч! , ни' ап шетр!, пи лш гроп! , пплшдаквр!.
д. 1Ш че! че треквее 1орбапвл лш пъшжптвл лн! Габ , ии* алдв! Галааб , пп
Фнпб Савл лшкъ лшГалгала тот попвлвл чел кв бжпсвлс'а спер'еат .
н. 1Ш а8 ащептат шппте гие лштрк търтвр1е бвпъ квт а г\с Сатви, пп п'а
ветт Сатви лп Галгада . ии попвлвл лк! с'а р1с1о1т бела бжпсвл .
л.. Ш\ а21с Савл: абвчец!, касъ Фак арбере бе тот , пп бе паче, пи" а абве
арбере бе тот .
I . Ш1 бкпъ че а сФ,т.рипт а абвчв арбереа бе тот, 1атъ ии Сатви а сосп, Ш1
а ешк Савл лшпаттеа дв! съ'л Б1'пе-квв1оте2в пре ел .
д'. 11И а г1с Сатви че а! фъквт ? 1'ар Савл а 21'с : ат въгкт къ се риппеа по
пвлвл бела пппе , пи" тв п'а! веп1т , преквт те-а! фъгъ6в1т , да 210а чеа рхпбв1тъ , пп че! бе алт пеат с'а8 пбкпат лю Махтас .
т . 1Ш ат 21'с : аквт сь вор погорж че! бе алт пеат да пипе лш Галгада : Ш1
ФецЛ Ботпвлв! пв т'ат ригат, пептрв ачеха 'т! а8 къвтат а абвче арбере бе тот .
п . ии а 21с Сатви кътре Савл: певвпеще а! лвкрат , къ п'а! пъ21тпорвпка,
1. (1) Лаек»: 4апъ т*лпм1реа чеа \а^е1аскъ : ка ап *И Ле ап ап : пептрв пев1пов»В'а , ■! Йревтатеа 1П1Ш11 . 3. (2) ,]кп чеа : Лаппеаоьъ и» ЕвреП . «шах : аааг ров!Г.

А |МПЪРАЦ1Л0Р,
Л.
123
Каре оа пор«пч!т |Пе Бопшвд, къаквт арФ1 фъквт Ботпвл съ стеа лшпъръша
та престе Гсрам пяпъ лш веак .
А1 . 41 аквш липпъръщеа та лв ва ста ла тше , 41 ва къкта Ботпкл двГш! от
йвпъ шша са , цн ва порвпч1 дв1 Поюпвл съ *]'е фтпърат престе попклвл сгв* ,
къ т» п'а! пъ2|'т чедо че 'ц1а порвпчшт Ц1*е Попшьм .
$1 . НИ сквлжпс1в-се Сапшл с'а а"вс (Пп Гадгада , пи ръшъшща попълвлвГ с'п8
с»1Т йкпъ Савл лттрв лшнтпшаре (1тнапо1а попвдвлв! челв! ръгвошш , кареле вепеа аЧп Гадгада лт Гаваа лт Вешапип , ни" а пвтърат Савл попвлвл ,
кареле с'а афдат кв сше , ка да шасе свте де БървацТ .
•I . 1Ш Савл , ип 1опатап Ф|'вл лв! , пп попвдвл , кареле с'а афдат лшпревпъ кя е! а8 шегвт лт Гаваа дк! Вешатш , ип плжипеа , |'ир чеГ Ле алт леят
тъвържсе лт Махшас .
З! • 1Вл тре! къпетелЛ аЧл царта челор йе алт певю а« еинт а пръйа , о къпетеше терпеа пре кадеа ГеФ1*ре1 лт пътжпткл Савад .
п\ . 1ар адтъ къпетеше гоерцеа пре кадеа ВеторопвлвГ, пп" алтъ къпетеше
терцеа пре кадеа Гаваае! , каре съ овате спре Ге кътре Сав1та чеа шст1е.
,0.1 . 1Ш лвкрътор йе Ф1ер пв съ афда лт тот пъшжлтвл л»1 1срш'л , къ а8
фост 21*с че! Ле адт пеаш , съ пв Факъ ЕвреП сав1е , ин* свлщъ .
к . ЦП съ погора тот 1сраивл лт пътжпткл челор <1е адт пеаш , ка Ф1е-кареде съ'ш! асквцъ Ф1*ервл плвгвдв! , ип сапа са, ин секвра са, пи сече^еа са.
к& . ИН ера квлесвл сечерЛ гата , пи' вледтеле ера тре1 сшл! да вп оЧпте , пи
ад съкврН, ш! ад сечерП вп прец ера .
кв . НК ав фост лт 21леде ръ2Б01'вдв! Леда Махшас , пв с"яв лФлат сав1е, ш!
свлщъ лт тжпа атот попвлвл , кареле ера кв Савл , ип кв 1опатал , пвша! ла
Савл , ни да 1опатап Ф1вд лв! с'а афдат .
кг . 1Ш ай еинт а*ш стареа челор йе алт пеаш , ка съ треекъ Нш коло ве
Махшас .
КАП

Д1.

Ьспгап «в сжвга са,
пг<гъж]гмн1 фп Попшвл ръсшеще тявъра челор <1е алт пеаш : «ар йвлг лдшипиере , пещип<1 жврът&птв* татма! сгв, гби&ш1 пнере съ *вс1с»ъ спре тоарте , 'п ав ажвторвл лопвдвдв!
СЪ Ши.ШЬСЦГС .

1 а фост лттр'о 21 а 21С 1опатап Ф1*вд лв! Савл кътре слвга , кареле
пврта аршеле дв! : вшо , ии съ пе св1ш да МесаФ ашкодо ачедор йе адт пеаш , цн татъдв! съв п'а спвс .
в . НИ Савл шесюа л>п вжрФвл йеалвлв! свпт РоЛкл чел (Ни 31аглоп , ш! ера кв йжлсвл , ка ла вро шасе свте Ле вървац! .
16. Зт

Фатс.
' '■ 2г
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г . 1Ш Ах1а Фечорвл лк! Ах^тов ад Фратедв! дв! 1охпвМ Ф1'вд ль\ Фшеес ад
Ф18Л81 дв! 1л1 преотйлв! лн! Бътпегей , кареде лдп Смо пврта Ефос1 , ии попклнл пк дпеа , къ с'а в«с 1опатап .
^ . 1Ш лдптре трекътоареа пре впие черка 1онатап съ треакъ да стареа чедор 6в алт пеаш ера Ле атжпсюъ пърцие ка тще ЛпцТ (1) ст&пч! Де татръ сПпкоаче , ип (Пиколо ,
пвтеле вта Восес ,
ип пвтеле чеТ-д-адте
Сепа .
^. 0 стжпкъйе татръ ера аеспрепнагъ-погпте лдтпрегжта Кахпиаег. 1'ар че1*ад-адтъ стжпкъ Ле шатръ ера йеспре ръсър1т лдшпревжта Гавзае! .
з . ПИ а 21*с 1опатап кътре слвга , кареде п»рта артеде дв! : вшо съ тречеш
да отареа ачестор петъец! лдтпрежвр, а*оар пе ва тжптм пре по! Бошпвд , къ
пй есте ПогопклкГ кк апевое а тжпт;и ,
лдттвдц! , сак лдшпмцнн .
3 . 1Ш пвртъторвл Ле арте ад л«1 а г\с : фъ тот да че те ва плека пата та,
1"атъ е» к« тше сжпт , ни' пиша та есте пиша шеа .
и. 1Ш а 21С 1опат«п : йчтъ по! вот трече ла Бървацп ачешда, пи пе вот с)ескопер! кътре е1 .
.©. . ПК Ле вор 21*че кътре по! : стацД акодо пжпъ вот спнпе воъ , съ стъш
аколо , пи съ пй пе скш да е! .
I . 1ар Ле вор 21че кътре по?: свцН-въ ла по1. пе-вощ см', къ "1а (1а т пре е!
Лотпнл лдп тжшде поастре, ачеста ва Ф1 поъ сегап.
а! . ПИ ай штрат ашжпсю! лдп стареа челор а*е алт пеат, ии а» 7л"с че! Ле алт
пеат : }атъ Евреи ес Лт асквпгъторме лор вп^е с'а8 аскъпс .
ш*. НИ а» гръ1т бърбрцЛ че! аЧп старе кътре 1опвтап , ип кътре пвртъторвл лв!
(1е арте , ни а» 2К5 : свща-въ да по!, ии' вот аръта воъ кввжптвл , пи а 21с 1опатап кътре пвртъторвл съ8 Ле арте, све-те йвпъ пипе, къ '1 а йат пре е! Ботпвд лдп тжилле дв! 1срам
п . ПП с'а св1Т Толатап тжржпсЬ-се пре тжнпле саде , ип" пре тчоареле сале,
ип пвртъторвл дв! Ле арте а*впъ Лжпсвд , пи къвтаръ асвпра ФецЛ лв! 1опатап ,
пи "I а вътвт пре е!, 1ар пвртъторвл дв! Ле арте ажвта йшпапойа лв! .
д| . Ш1* а фост въта1а чеа (Ип'тх.1, каре а вътвт 1опатап , пи пвртъторвл лв!
с1е арте , ка Ле вро (юъ-геч! де оатеп! кв доватвр! , пи арвпкър! Ле шетр! , кв
шетрме кжпишв!.
(=1 . иН с'а фъквт спа!тъ твре лдп тавъръ, пи- лдп царшъ , ил тот попвлвл чел
(]ш старе , ии че! че съ Двсесе а пръа*а с'ав спъипжптат ип е!, ип пв вреа съ
Факъ, ги! с'а тврвврат пъшжптвл , иь с*а фъквт спгишъ Лела Бопшвл .
в1 . ИП ли въгвт стрежие лв! Савд чеде Дш Гаваа дв! Вешашш, ип 1*атъ тавъра
ера тйрвкратъ, ии бе о парте , цн с1е адта .
4.

(I) ^]\пч«а вске съ а:-дъ фи юс (1е ствпк» 4е витръ, сме.
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а' . 1Ш а х\с Савд попвлвлв! , кареде ера кв йжпсвл : къвтац! , пл вейец! , чше
«Нптрв В01 а шерс , Ш1* а къвтат , пп 1атъ п« с'а аФлат 1опатап , ии пвртъторвл
лк1 а*е арте .
Н1 . Ш ' п 21с Са«д кътре Ах1а : ас1о ЕфоЛвд , къ ера с'кр1вл дк! Бвгапеге» лш
210а аче1а да фп д«1 1сра'л .
Л1 . Ш1 с'а *ъквт преквш а гръ'т Сакд кътре преот , ип свпетвл лш тавъра
чедор ае адт пеаш тергжпй терпеа , пп съ лштвлцеа , ии а г\с Савд кътре пре
от : стржпцец! тдишде таде .
к . ПИ с'а СВ1Т Савд , ип тот попвдвд , кареде ера кв ед , ип а ветт папъ
да ръ«Б01'к, пл 1атъ сав'еа Ф1е-кърв1а ера ^штоарсъ асвп^а апроапедв! съ8 , пп
тврввраре шаре Фоарте .
к* . 1111 рови , че! че ерТ, ип' ададта ер! ера кв че! Ае адт иеат лш тавъръ ,
с'а« лшторс ип е! съ Ф1е кв 1срам , ип кв че! че ера кв Савд , ни кв 1опатап .
к! . 1Ш тоц! 1сраитепп , кари съ аскнпсесе лш швптеде дв! Ефра'т ав ав21т ,
къ ав Ф8Ц1Т че! Ав адт пеаш , ип с"а8 лшсоцДт ип е! кв а! съГ да ръ/Бо"в ошпаП01а чедор а"е адт пеаш .
кг . Ш' а тжпт81т Богапвл лш 2'оа аче "а пре 1сраи , пп ръ2во'вл а треквт
Вашоткд , пп тот попвдвд, кареде ера кв Савд, ера када хече тиАе вървац! ,
ип ера ръгво1вд р'ст"т лш тоатъ четатеа дш швптеде дв! Ефрапп .
кд . 1Ш Савд п'а квпосквт пещшцъ шаре лш гша аче1а, ии а вдестешат по
пвдвд г'кжпс1 : вдестешат попвлвл , кареде ва тжпка п&1пе пжпъ лш сеаръ , ип
вош 12вхпсИ аснпра връхшашвдв! ипев , ип* п'а гвстат тот попвдвд пжте : ии
тот пъшжптвл пржпг'еа .
к^. 1Ш 1атъ пъйвре ера, лш каре ера пиере пре Фаца царил!.
кв . ПИ а штрат попвлхл лш пъсЬреа чеа кв пиере, ип 1атъ кврцеа ппереа ,
пи пипепеа п'а фост , кареде сь"ш1 лштоаркь шепа са да гвра са , къ с'а тешвт попвдвд Ае жврътжптвл Ботпвлв! .
. «з • 'аР 1опатап п'а фост ав21Т , кжпс! а жврат татъд съв" пре попвд , пп лш
тшгжпс! вжрФвл то1агвдв! съ$ чед аЧп шжпа са д"а лшплжитат лштр'вп Фагвр <1е
пиере, ип "иГа лшторс тжпа са да гвра са, пп а въгвт оки л»! .
кя . 1Ш ръспвпгжш! впвд аш поп;д а г!с : ж ■■фжпо' а хврат татъд тъ8 пре по
пвд , 2'кжпо* : вдестешат съ ф"е ошвд , кареде ва тжпка пжше астъг! , пп' сдъБ1Св попвдвд .

кд. Ш1 квпоскхпс! 1опатап а. «Ле: тврвврат-а татъд Ш1'е8 пгтжптвл, вегТ ,
къ ав въгкт оки те! , пептрв къ ат гвстат пвц^п сИп ш'ереа ачеаста .
л. Ш ша! Б1пе ("е ар Ф1 шжпкат тжпкжпй астъг1 попвдвд (Ип пръгие връхшашиор съ!, каре де -а афдат, къ аквт та! шаре вътае ар Ф1 ддптре че! Ав
адт пеаш .
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м . 1Ш а бътвт дш К1оа аче'а сИптре че! Лп а» пеаш та1 твдц! (юкжт ^.п
Махшас , ип с'а остешт попвдвл Фоарте .
ан . ГШ с'а поршт попвдвл да пръг! , ип а дват тврте , ип чГреа! , ип в'це
<"е вач1, пи а жвппат пре пьгажпт, ип а тжпкат попвдвл к» слшпе .
аг . ГШ с'а спкс лв! Савд , х'кхп(1 : къ попвдвл и пъкътв'т Ботпвлв! пшпкххк
кв слшце , ип а 2"с Сакл : (Ип Гетаиа , пръвълщГпП 81Ч1 о П1атръ гааре .
ад. 1Ш а 21С Са»л ^гапръщ1ец1-въ лш попвл , пи де 2'чец! дор: «ме-кареле
("штре во1 съ ас!ккъ П1ч1 В1Цолвлсък, ип оаеа са, ип съдехвпп*е пре ачеастъ шатръ , ип де вец! тжпка , ип чь вец! пъкътв! Оотпвлв! тлпкдш" кк схпце , ш
а а<1вс попвлвд ф'е-кареде че авеа дш тапа са поаптеа , ип а жвппат аколо.
л(? . ГШ а 2иНт акодо Савд жертвелпш Оотпвлв! .
Ачеста есте жертвелП1К8Д чед сНгГтж! , каре л'а внНт Савд Ботпвлв! .
а». 1Ш а 21С Савд : съ пъвьл'т престо че! йв адт пеаш поаптеа, пи съ'1 ка
тет пре е! папъ че се ва лвтша г'оа , ип* съ пв дъсът аЧптре е! п'ч! вп от , 1*ар
е! а« 21С : тот че съ вес1е вше лшпаштеа та , фъ , ип' а 2*с преотвл : съ пе апрот'ет а'ч! кътре Бвпшегев.
лз- Ш'1а лдптреват Сакл пре Батпеяев: а» погора-гаъ-во1» асвпра челор йемг
пеаш? а» ашва пре е! лт т&инле лв! Гсрам? пи пв Та ръспвпс дв!Оотпвддл
21оа аче'а .
лн . 1Ш а 21*с Савд : айвпац! П1ч1 попвлвд лв! Гсрам аЧп тоате пърцие , ш/
квпоащец! , ип вес1ец! лдптрв чше с'а фъквт пъкатвд ачеста естъг! .
лл . Къ В18 есте Ботпвл чед че а тжптгпт пре Гсрам , къ де съ ва Ф1 фъквт
прщ Гопатап ф'вд ппев кв тоарте ва щвр' , ип пв ера чше съ'1 ръспвпхъ сИптре
тот П0П8Д8Д.

м . ИЛ а 21*с кътре тот върватвл дв! Гсрам : во! вец! ф! ров! , пи ев" ш1 Го
патап Ф1вд пиев* вот ф' ров!, пи а г"с попвлвд кътре Савд : че есте в'пе лдппаштеа та фъ.
ма . ип а г(с Савд : Боатпе Бвтпегевл лв! Гсрам , че есте , къч! п'а1 ръ
спвпс ровел»! тъв астъг! ? де есте лдптрв пипе, сав лдптрв ф'вд пиев- 1оиатап пеарептате ? Воашпе Бвтпегевл лв! Гсрам , аратъ , ип де ве! а'че ачестеа , <*ъ
(1ар попвдвдв! тъв Гсрам , йъ'1 ("ар сФшцеше , ип с'а афдат 1опатап , пи Савд ,
ип попвлвд а еипт .
мв . 1Ш а 2Ю Савд : арвпкац! сорц! лштре пипе, ш ' лштре ф "вд пиев Гопатап ,
ш1 пре кареле ва Фаче Богапвл съ кагъ соарта , ачеда съ шоаръ .
мг . Ш1 а 21с попвлвд кътре Савд : пв ва *1 кввжптвл ачеста , Ш1 а дшвшс
Савд пре попвл , нн а арвпкат сорц1 дштре Савд, ш1 лштре 1опатап ф"вл дв1,
ви а къгвт соарта пре Гопатап .
м^ . Ш1 а 21С Савд кътре Гопатап : спвпе Ш1е че а! фъквт? Ш1 Таопвс 1о-
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патап лв! , п» а х\с : гвстжпб ат гвстат кв вжрФкл Т01*аг8лв! челв! еНп тжпа
теа пвцшъ гшере , пи 1атъ ев" шор .
ме- Ш1 'I а 21с Савл лв! : ачестеа сът.1 Факъ пие Бйюпехе» , пи ачестеа
сь'ш! абаопе , къ кк тоарте ве! шкр! астъг! Гопатапе !
мз . 1Ш а 21С попвлвл кътре Савл : пк ва ткр1 астъг! кв тоарте Гопатап ,
чел че а фъквт ачеастъ шжптв^ре таре лштрв Гсрам , (1) ть есте Ботпйл,пв
ва къбеа сПп капвл лв! пър пре пътжпт, къ пила лв! Вьтпехеь а фъквт лишоа ачеаста , ии с'а рвгат попвлвл лп 21'оа аче1*а пептрв 1опатап , гш п'а шврЛт .
мз • НК с'п С81Т Савл бьпъ че! Ае алт пеат, ни че! Ае алт пеат с\-;8 бвс ла лоК8Л лор .

ми ■ 1Ш Савл лттър^пНй'!!!! лтпъръЦ1*еа престе Гсрам вътеа прт прежяр пре тоц!
връжташН съ! , пре Моав, пи пре фп лъ1 Лтоп, 1ш* пре фн лн! Ебот, пи пре
Ветор , ни пре фтпъратвл Свва , пи" пре че! бе алт пеат ор! лпкътро съ лшторчеа , Фъчеа тжптв1ре .
ма . 1Ш абвпжпб оасте а вьтвт пре Атал1К , пи а скос пре 1сра1л бт тжпа
челор че'л кълка пре ел .
н . 1Ш фп лв! Савл ав фост Гопатап, пи ГессШ, ни Мелхюа , пи пвшеле челор
с1оъ Фете але лв1, пвшеле че! лштж! пъсквте Меров, ии пвшеле чеК-л-алте Мелхол.
на. ПИ пвшеле Феше1 лк! Ахшоош , Фата лв! Ах1'таас, ни пвшеле челв! та!
таре престе ощгрие лв! , Авешр, Фечорвл лв! ДЧр ал Фечорвлв! вшшлв! лв! Савл.
ик . 1Ш Шс татъл лв! Савл , пи К1р татъл лв! Авешр Фечорвл ля! Гапип ал
Фечорвлв! лв! АвПл .
йг . 1-Ш ера ръгБоШ таре асвпра челор Ле алт пеат лш тоате гмеле лвТСавл,
къ пре тот , каре'л всс!еа Савл върват таре , ин пре тот върватвл Ф1вл пвтерп
ли абвпа пре е! ла сте .

К А П

01.

Т|>нш'(!*||!(] Оошпхд п | е Са«л и щсари ае тот пре Ана*!* , ш! тоате але л«1 , Саи а ц/ват В18 пре
Атат, Ш1 (|1П п|1Ъ7Л спре жертвъ : |'ар Сапинл лр шп^тапс! веаскитвреа 1»Т Сам, а<1оъ-опръ Л|1 мче кг'д-ва
леигЛа 1)ипш1.1 Цел а -атпъръц^е : ии тъшЛ Сашви пре Агаг , с'а Лвс , ип а плапс пре Савл.

1 а 21С Сатви кътре Савл : пре шше ш'а тр1*пп'с Бошпвл съ те впг
фшпърат престе Гсраи попвлвл лв! , ин аквш асквлтъ гласвл кввштеЛОр ОоШПВДв! .

в. Ачестеа 21че Ботпвл Саваот: аквш воШ 12ьжпсп' че]"а че а фъквт
Аяпшк лв! Гсрам , квш 'I а еипт лв! дппаште лп кале , кжпд съ св1еа бт Егшет .
г. 1Ш аквш шеро! , ш! ве! вате пре Аталш , т! пре Гер!ш, Ш1 тоате алелв!,
Ш1 1ИННК <л1птр'але лв! съ пв крвц!, 41 сь'л П1ер/1 пре ел, ии съ аи.чтетат1сещ!
пре ел , Ш1 тоате але лв! , съ пв'ц! Ф1*е юиъ йе ел , ин съ ьчш бела върват пжпъ
ла Фешее , ип бела првпк пжпъ ла свгътор , ш! бела вщел пжпъ ла оае , Ш1 бела
кгтиъ пжпъ ла ас1П ,
46 ( ) .]\п чеа веке есте I вл*щ|, шв е Оотпвл

Егтре.

17.8.
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д . ПП а поряпч1*т Савд попвлвлк! , ни '1а пктърат пре е! лш Галгала боъ се те
бе ти бе пебестранп , ни 6Ш 1вба тре(-геч1 бе ти бе пебестраш! (1).
р . Ш) а вешт Савд нжпъ да четъцие лв! Лтал'к , пи а п«с лешвр! лш пжръ*
е . ПП а 21С Сакл кътре Шпек : бв-те, ин еш! бттре Атплшт, ка съ п« т'ер1 лшпревпъ кв ел , къ тв а! фъквт пнлъ кв фнлв1 1сраи , кжпб съ св1а е! в'и
Еппет , пп а еппт Кшевд бштре Аталш .
3 . 1Ш а бътвт Савд пре Аталш беда Евиат нжпъ да Свр липпреажта ЕппетвдвГ.
я . 1Ш а пршс вШ пре Агаг ^\тпъряткл д»1 Атали, пп пре тот попвдвд лш! д'а.
снрпат-, пп пре 1ер1*т д'а вчю кв асквц1твд саБ1е1.
л. . ПП Савд, ин тот попвдвд а цшвт пре Агаг вШ . пп' чеде вкпе бш тврте.
ин бш ч|'ре21 , ни' (Пп ввкате , пн бт ви" , ин 6Ш тоате ввпътъцие , ин п'а8 врат
съ лешаргъ, леша! тот двкрвд прост, нислав а пербвт .
1 . 1Ш с'а фъквт кнвжптнл Потпклк! кътре Сатви, 21'кжпб :
«I . Ръв лдт1 паре къ ат пвс пре Савд .^тпьрпт , къ с'а авътвт беда пипе . пп
кввштеде теле пк ле- а цшвт , ш1с'а тжхшт Сатви , пн а стрнат кътре БошП8л тоать поаптеа .
п1 . 1Ш тжпекжпб Сатви (Пттеаца а терс лдптрк лштжтпшареа лв! 1сраи.
пп" с'а спвс лв! Сатви , 21'кжпб : а ветт Савд ла Карти , пп 1атъ 'иГа рМ/кат
тапа (2), ин 'ш'а лшторс карвл съВ , пп' с'а погоржт лм Гвлгала .
п . 1Ш а терс Сатви ла Савд , пп 1атъ ел абвчеа арбере бе тот Оошпвлв! <Ип
пръжие чеде та! бе *рвпте , каре де- аЗ абвс беда Аталш , пп' Сакл '1а ме \й\
Б1пе-кввжптат ещ! тв Ботпвлв! , Фъквт-ат тоате , кжте а ги; Ботпвл .
^1 . ип а 2ю Сатви : бар че есте ачест глас бе тнртъ лш врекие теле , иь
глаевд воиор каре авг ек ?
(I. иП агтСавд: бела Аталш ле-ат абвс, къ а цшвт попвдвд челе та! ввпе бШ тврте , ип" бт во! , ка съ жертв1аскъ Оотпклк! Овпшегевдв! тъв , 1ар
челе-л-алте ле-ат п1ербвт .
ш\ . иП а 21с Сатви кътре Савд : лясъ-тъ съ"ц,Т стпв щ'е челе че а гръ1т Г)отпвл кътре пипе лштр'ачеастъ поапте , нп а г\с лв! : епкпе .
а! . ПП а 21с Сатви кътре Савд : ав пк Фппб тв пик лшпаттеа лв! те-а фъквт
повъгв!тор скштрвлв! пеашвдв! лв! 1сраи, нп те-а впе пре тше Поншвл ^шпърат
престе 1сраи?
п\. ИП те-а тр1пНо Иотпкл лдп кале , шГцТа не: терцТ, ип п»срс1е преАпмЛ1К , Ш1 вч1бе пре че! че ав пъкътвп лишропва шеа , Ш1 съ'1 вац! пжпъ че веТ сФжрцн пре е! .
л.\ . иП пептрв че п'а! асквдтат бе кввжптвл Ботпвдв!, съ Фач! тоате , кжте
4. (2) 1)1Б.иа чеа д|лаВат!каиаре: патрв с»те с!е пи! <1е рьи^вр!. Чеа <1е1а Котплт. Ьоъ сьге Дстм
Ле р*пй'.\н[. III I чеа Латшеаскъ: хече ти пеЛестрН.
12. (1) Млмг, и!еп : сетп <1е ^пв1пцере , ка нш МфК»'ш!, »» Пвтпе»е4 ар «1 ^пв!пс .
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пи а! фъквт че есте ръв лдппаштеа

1)отпвлк1?
к . 1Ш а 21о Савл кътре Сатви : пептрв къ ат есквдтат рй гласвл попвлвлк1 , пп ат терс .7111 кплеа , лдп каре т'а тршнз Лопшкл , цп ши ас1вс пре Агвг
фтпъратвл л«1 Аталй, пи' пре Аталнс л'ат тсрсЬт .
кд . иП <ч« лват попвдвд <\'т пръж! о1, ип бо! пжрга сЬ'п челе с1е п!ерйнт, съ
жертвепскъ Ботпвлв! Бъткегевлв! поетрв лдп Гплгала .
ка . 1Ш а 21'с Сатви : а» йоар та1 твлт воеще Бошпкл арйер! де тот ,
жертве ,

нн

(1екжт а асквлта де кквжптвл Ботпклв! ? 1атъ асквлтареп та! ввпъ е-

сте йекжт жертва бьпъ , ип лдпцелеиереа , е!екжт гръсшеа вервсчиор .
кг. Къ пъкатвл вражъ есте,

оае.
6 6
Мате;».

Лврере ,

ни' пекахвр! кЬл^чещГ айвк (1).

9# 13-

Пептрв къ а! лепъсЬт кввжптвл Ботпвлв! ,

пп Ботпвл те ва лепгйа съ пв фП

12- 7-

фтпьрзт престе 1сраи .
кл> • ИП а 21С Савл кътре Сатви :

пъкгтгЛт-гт ,

къ ат кълкат кввжптвл

Вотпьлй! , ип кввжптвл тъй, къ пГаш тетвт 11е поннл, ип ат асквдтат сю гла
сил лор.
ке • НИ аккт рнПкъ пъкатвл ппев ,

ип' те лдптоарче к« пи'ле ,

пи" тъ воШ

лдпкша Ботпвлв! Овтпегевл»! тъв .
ко . П11 а 21'с Сатви кътре Савл : пв тъ вой лдптоарче к» т/пе , къ а? лепг<1ат кввжптвл Боишклв! , пи Богомил те ва леп м!а съ пв фИ лдтпърат престе
1сраи .
• 3- Ш' л>пторкжп<Ь'ш1 Сатви Фвца са съ се Лвкъ л'а апвкат Савл сю поала
хаше! , ип о а ркпт .
кн. ИП а 2|'с кътре ел Сатви : рвпт-а Вотпкл лшпъръдиеа таЛе престе 1сряи
сПп тжпа та астъг! , пи о ва Ла апро; пелк! тъв челв! та! бкп Лскжт тше .
кл. . ПП се ва ддпшърцд 1сраи лдп с!оъ, ии чел сфжпт ал лв! 1срам п» се ва лдп
тоарче , ш'ч! ли ва пъреа ръв , къ пв есте ка отвл съ"1 паръ лв! ръв .
а. 11Н а 21с Савл:

пъкътв1т-ат,

41 търеще-тъ лдппаштеа Бътржшлор лв!

1сра1Л , ил лдппаштеа попклвлв! плев" , ип те лдптоарче кв тше , ип" тъ всшлшкша Ботпклв! Овтпегевлв! тъв.
а* . 1Ш с'а лдпторс Сатви лтпапо! кв Савл , ни с'а лшкшат Ботпвлв! .
ая . ИП а 21С Сатви : Й(1вчец1'т1 пре Агаг ^тпъратвл лв! Атал1К , Ш1 а веП1Т ла йшмевя Агаг третвржпс!,

ип' а гхс Агаг;

лг . Ш\ а /Ле Сатви кътре Агаг :

де есте ата атаръ тоартеа .

дш че кш саь^еа та а фъквт пре Фете!

Фъръ де фп, гщп Фърг Ле фп ва Ф1 тгта та лдптре Феп;еТ,

Ш1 а тъ1ат Сатви

пре Агаг лдппаштеа Потпклв! лт Галгала .
23.

(1) АЛ.кг : ие вевяларен ече ка п-иатвл вргяирП.

17.

ПИ ао» >шел авиг пор»пч11е Ш Сьюве-

130
А^МПЪРАЦГЛОР,
6
ад . Ш1 е'а две Сашви лдп Аршатеш, ш! Сам с'а С81Т лш каса са лт Гаваа.
ле . \Ш п'а та! яйаос Сатви а вейеа пре Саги пжпъ лдп гша торц11 са ле ,
къ плжппеа Сатви пептр» Са«л, ип Гошпвлв! 'I а пъгатрьК, къ а пьс пре Саьл
фтпърат престе 1срв!л .
К А П

51.

Лепгйт.пг! Потпм пре Орв- . Пят'(! чел та! пик (Цптре »м «I 1сссе <п «ащ« Л^оигърат , парел* иогл.пс! 1» апм» фиьааьгея 'л' Сам, 1»и«1 ли апвка 1Ш<и чел ргв , л>1 еРа "а' вп.ор.

1 а ги: Потпвл кътре Сатви : пжпъ кжпс] ве! плжпце пептрв Саги?
пя ой д'аш леп мЬ.т пре ел ка съ пв лшшъръцеаскъ престе 1сраи .
йшплец! корпвл тъ§ йе кпт п"е летп , нп вто съ те трйшцлп 1ессе
пжпъ лш В^леет , къ сПптре фи лв! 'пи аш алес пас ^тпърат .
п . и! н 21С Сатви: кьт вой терле? къ ва ав21* Савл, пи тъ ва оторж.
пи а 21С Вошикл : 1а лш шжпа та «и вщед <1е вач! , ш ве! 21'че , аш вешт , ка
сь жертвеск Ботиклч! .
г . 1Ш ве! кегаа пре 1ессе , пи' пре фп лв! ла жертвъ, ял" еХ вой аръта Ц1'е,
че съ Фач! , ии ве! и.пе , пре кареле вой г!че ц!е .
д , 1Ш а фъквт Салшл тоате , кжте 'I а грмт .лв! Оотпвл , пи а вешт лл
1Птлеет, пп а еипт вьтржш! четьци лшпаштеа л»1, пи а21с: паче есте 1'птрареа та вьгъторкле ?
^. 1Ш аг1с: паче, съ жертвеск Ботпвлв! атвеп1г, сф1пц1Ц1-въ , инвъвеселщ! лшпревпъ кв тше естъ*!, 1шасФШЦ1Т пре 1ессе , пи пре фН л»! , шПа
кегаат пре е! ла жертвъ .
в . Ш1 а фост к&па" !птра е! »5 въгвт пре Елвав, ип & г\с: кв ааевърат лшпа1птеа Ботпвлв! есте впевл лв! .
е . ПИ е 21С Ботпвл кътре Сатви : съ п» те *!ц! ла кмял лв! , шч! ла търхтеа л«1, пептрв къ л'ат лепъйат пре ел , къ п« квщ веае отвл ве^е Бгшпеп.влш. ие" , «"ь отвл веЛе лдп Фацъ , вар БвтпегеЯ вейе лт нитъ .
7. »ои Ш\ а кетат 1ессе пре Апнпойав , пи' а треквт пре Лшпаштеа Фец|! ля!
Сатви , пи а Ле : шч! пре ачеста пв л'а алес Оотпвл .
.©. . 1Ш а айве 1ессе пре Сата , Ш1 8Х1С : тч! пре пчеста пв л'а алес Ботпвл .
I . Ш1 а пйве 1ессе пре ип.пте фн а! съ! л\ппа1птеа лв! €атви , Ш1 а 21С Са~
тви кътре 1ессе пв а алес Орпшвл Лптр'ачещ1а .
•I. Ш! а21с Сатви кътре 1ессе : СФжриитв-с^пркпчП? Ш1* а21*с1ессе, ша!
есте чел та! т!к , кареле ш.ие ойе , ш! а 21С Сгшви кътре 1ессе : тршпе,
ип'л »(1о про ел , къ пв вот ше^еа пжпъ пв ва веш ел алч! .
В1. Ш1 атр!т1С, ш! л'а а(1вс пре ел , ш1ераел рош» «ргтос ла ок!, ш1бкп
ла веНере Боишвлв! , Ш1 а 21С Ботпвл кътре Сгшви : скоалъ-те , пи вгпе пре
Бе вИ , къ ачеста есте бвп .
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Н . 1Ш а лват Сапшл корпвл кв вптвл о*е летп , пи л'а впс пре ел л\п пиж- ал».»*,
локвл Фрпциор лв1, ип с'а погоржт БвхвлБотпклв! престе Ъвтй Ип гюа ачв1а
7- н>
шНе ач^лппаште,
ип с'а сквлат Сатш ип с'а въс лпЛртатеш
.... -.
_
I
г
•
ПсалтА1 . Ш1 Бвхвл НотпвлвГ с'а Депъртат йела Спвл , ии'л свгрвта пре ел йвх 88- 2<ръв* йела Потпвл .
61 . Ш1 ав 21С слвпие лвГ Савл кътре ел : 1атъ Лях ръв Дела Оогапвл те свгрв7. 45
гаъ пре тше.
г
13. 22
а. . Гръ1аскъ дар рови тъ! лшшптеа та , ип съ кавте РотпклвГ пострв върват , кареле съ Щ1в кжпта кв врФа , ш! кжпо" ва «I йвхвл чел ръв престе тше , ва
кжпта к» арФа са , пи вше ва Ф1 Ц1*е , ип те ве! осЬхш .
31 • Ш1 а 21С Савл кътре слкц.ле сале : къктацГ с!ар върват , кареле пл'е кжпта
вше , шГл ас!вчец{ ла пипе .
ж . НИ ръспвпгжпа впвл аш сл>цие л»Г аги; : 1атъ ат викт преФ1вл лв! Гесса
В1тлеепптеапвл , кареле цие кжпта , ш! есте от квттте, ип рггвоШк , пнфпцелепт ла кввжпт, ип от кв ввп ш, ип Ботпвл есте кв о"жпсвл .
л! 1Ш а тР1т1с Савл сол! ла 1ессе , ищД : твоите ли пипе пре ф1вл тъ*
иави1 чел йела тврта та .
к . 1Ш а лват Гессе «п готор де пжше , ип вп Фоале а*е вш , ш1 вп ео1 Ле на
вре , пи" ле-а* тр|'ш1с пр!п шжиа л»Г ОавМ фюлйГ сгв ла Савл
к*. Ш« а штрат Бави! ла Савл, пи а стътвт лппшптеа лвГ, Ш1 л'а 1вв|'торе
ел Фоарте, пи с'а фъккт лв! п^ртътор Ле арте .
к. . Ш1 а тршЮ Савл ла 1ессе , г.кжпй : съ стеа Швил лшвямтвп теа къ а
аФлат хар лш окП пие! .
*
' къ а
«г . 1Ш а фост кжпйера бела Ъшме* Т)*х рй престе Спвл, лва ОмИ архм чел ръ8 !Я ^ ^ ' Ш" ^^ °' " ' Ш' вра Б,,1в М ' Ш* *' *еа йел» е"* (1«-

'

.

КАП

31.

А^пм^-се иРъ»оП ,е1 йеат пеап, ^тПрот,В,„1 |ср,1, , Пре ГоЛ(»г ,ел гпре , каре пъЛуш^ш ,п
вврт.ге, ., ^0 8рВ1е,е «« , с,»ирг „раЩ1алв1 МвМЛ отор,г ? в( ,,-,„„, ^Л.„" Л ^
Сав.1 .

аНвпжпй чеГг}е плт пеаттгверие сале ла ръсвЩв, нлс'»* вйвпат лдп
I Сокхотвл ШеП , Ш1 а тьвържтлдптре Сокхот, пи лдптре Аг1ка ла хо[ таръле Оошпвлв! .
е. 1Ш аалпжпНв-се пл* Савл , ни Бървацп лв! 1сряи а« тъБържт лщ
валеа Теревштвль! , Ш1 с'а8 ржгиШт ларъгвош л^тпрота челор ве алт пеат
г.. Ш1 че! ае алт пеат ста пре твпте ^{пкоаче , пл' 1сраи ста пре твпте Ат
коло , пи' валеа (1) ера л^птре е! .
*• 0) ^и чеаввке ^п док йе вале съ а»и стряпгт. .
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д . ГШ а епнт »п върват таре <Нп оастеа челор де алт пеат , пвтеле льХ ера
Гомат Лп Гет, Л1ппълц1теа лв! ера де шисе коц1, ш1 о палтъ .
р . 1Ш но/ф (1с арптъ пре капкл лв! , ип кв платошъ (1е хале лшвръкат , ш! платоша лв! кктпъпеа чшч1 тнс1е стлХде пратъ , нп йе Ф'ер.
е. ИП тчреч! Ле пратъ престе Флверпе шчоарелор лв1, ип павъгъ де арашъ
лшгре етери лй! .
д. 1Ш КОнО*»» СВЛЩЙ Л8! КП С8Л8Л ЦвСЪТОриОр , Ш1* Ф1вр8Л ЧеЛ 8СК8Ц|Т ВЛ С8Л-

цП л?;1 (1е ш се С8те <1е спи " е'е Ф,ер , ип лшпаштеа л«1 терцеа Пвртъторвл л»1 де
арше .
и. 1Ш п стътбт, пп а стр'гат кътре овстеа лв! 1сраи , пи агпзлор: пептр!
че енпц! оъ въ ватец! кк по! ? а» П8 сжпт ек де алт пеат , ин во! Евре! а! 1Й
Сакл? алеиецрвъ воъ «п вървят, ип съ се погоаре аскпра теа .
л . ПП г!е се ва пктеа вате кк пнпс , ин тъ вя кчМе , вот Ф1* воъ ров! : 1*ар
ве но |'« иатеа е«, шГл вой ъч'а"е пре ел , во! вец! Ф1* поъ ров!, пп вец! сляп'
110 Ь .

I . ПП а /Ле чел де алт пеат : 1*атъ ек ат окържт оцпреа лк! 1сраи аста',
(Ьц! ппе от , пи' съ ле ватет атжпсю! .
&1 . НИ а акг'т Савл, ип тот "ерпикл квв1птеле ачестеа але челв! де алт пеш,
ип с"ак ,]\пт|)1стат , пи с'ак спъйпжптат Фоарте .
м 1ар 1)ави1 ера ф'вл клкГ от Ефратеап д\п Штлествл лвТ 1вйа , пп пвтеле л!
ера 1ессе , ни авеа ел опт Фечор! , нп ера от вътржп лш 2 меле лв! Савл , ви
де вжретъ кв апп лштре оатеп! .
п. ПП че! тре! Фечор! та! тар! а! лв! Тессе а терс (Ьпъ Савл ла ръгвоЙ,
Елеав чел лттъ! пъсквт ал лв!, ип- ал сю!-леп Апппайав, ип ал тре!-леа Сзша.
д1 . 1ар Оавн! ера чел та! пик , пи че! тре! та! тар! с'ак дяс с*кпъ Савл .
ф. 1Ш с'а8 а"кс БавИ, нп с'а8 лтторейела Савл, касъпаскъ оие татъл8!ст1
лш ЬЧтлеет .
о1 . 1Ш вепеа чел де алт пеат «Нттеаца, ин сеара, ин ста стжлп лшпаштеа лв!
1срй1Л Патрк-2141 де 21*Лв .
31 . ЛИ а 21'с 1ессе лв! БавМ фхвлв! съв" : 1а Фрациор тъ! вп 1Ф! аш Фъша ачеаста , ип ачесте гече пжТш, ип алеаргъ ла тавъръ, ип* ле аЧ Фрациор тъ! .
Н1 . 1Ш гече къшвлеце де лапте, ачестеа ле ве! (зкче челк! та! таре престе пие,
нп вег! пре Фрпцп тъ! схпт лш паче , ип ве! ш' че ле ва трев81 , Ш1 с&пжъта
о ве! Фаче кв т1ис .
л.1 . Ьр Савл нв ачещ1а , пп' кв тот попвлвл ера $п валеа стежарвлв! Бътгпдь-се кв че! Ле алт пеат .
к. 1Ш с'а сквлат ЬаШ де сНпнпеацъ , пп' а лъсат о!ле ла пъ21тор, ш! лкхпд
ачелеа с'а (1кс лш че кш '!а порвпч1т 1ессе , Ш1 а вешт ла шппц, Ш1 ла ощ1реа,
каре еша ла вътае , ш! стр!га ла ръавош .
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к» . 1Ш с'а ржтШт 1сряи , пп че! (!е алт пеят р<?,пс1 лдтпргтвп р,т.П(1ялк1 .
кк . ИП лъсжпЛ Бави! повара са пре галпа стрсж81торвлв1 а алергат ла тавъръ,
Ш1 вемпй а лдптреват пре Фраци съ! де челе Ле паче .
кг. 1Ш грътйел кве!, 1*атъ върватлл чел таре, Гол1ат Фшсттеапнл ера пвтеле
Л81. сЬ'пГет, съсгласНп тввъра челор Ле алт пепь, пи гръшЛ ел к«в1Птеле ачестеа
а а»21Т БавМ.
кд . 1Ш тот ошвл л«1 Гсраи , капа" а въгвт пре откл ачела , а фвщт Лела Фаца
л»1, ип с'а спер^ат Фоарте .
«е . 1Ш а 21С ошвл л«1 1сраи : въгвт-ац! пре ошвл ачеста , че съ сее , къч!
ка съ окъраскъ пре 1сраи с'а св1т , ип пре ошвл, каре лдл ви 8ч»1е пре ел ли ва
липпощм лшпьраткл кк вогъуле тире, ии ва Ла лкГпре Фата са, ип каса татъл»!
съ« о ва скйТ! .ритре 1сраи .
ке . 1Ш а 21с РивИ кътре оатешТ че! че ста лшпревпъ ке ел , 21'кжпЛ : че
съ ва Фаче огавля! , кареле ва оторж пре чел Ле алт пеаш, ип ва рнПка окара
Лела 1сраи ? къ чше есте чел Ле алт не ага петматял ачеста лшпрежяр , кареле
окър ще тавъра Бвтпегевлв! челв! В18?
ке . 11П а 21с ле! ПОП8.1КЛ с!«пь кввжптвл ачеста , 21кжпЛ : аша се ва Фаче отклвГ , кареле ва огаорх пре ел .
кн . ИП а а821Т Е.нав Фрателе ле! чел та! тарс , кжпЛ гръ1*а ел кътре оате111 , Ш1 с'а тжшеат Ел*ав пре Баеш* , пи 'I а /ле : пептрв че а! вепк а1ч! ? ип
кк1 а! лъсат ачеле пяцше о! лш пяст1е ? щю св тжпЛргеа та , ип ръятатеа
ишип тале, къ пептрв ка съ вея! ръгвешл а! вешт а1Ч1 .
кл. ИП а 21С Бави! : че ат фъквт акят? а« и» есте кввжпт?
л. 1Ш с'а авътвт Лела ел ла алтял , ш! Та гръгг лв! Лвпъ кявжптял ачеста,
ви Та ръспкпс лв! попилял Ляпъ кявжпткл чел сИп,тл1 .
а* . Ш'1 с"ан ак21*т кввштсле , каре ле-а гръ1т БавМ , пи с^гвспяс лшпаштеа
ля! Са»л , ип лкжпЛа'л пре ел л'а аЛвс ла Санл . ■
ли . 1Ш а г\с 1)авк1 кътре Сакл : съ пя се гаъхшаскъ 1шта Ботпвлв! пие»
пептря ел , ровел тъя ва шерце , ип съ ва вате кя чел Ле алт пеага .
лг . 1Ш а 21с Савл кътре Бавга* : пе ве! пвтеа шерце лдгапрот1ва челв! Ле алт
пеаш , ка съ те вац! К8 ел , къ те ещ! прнпк , 1ар ел есте от ръгвопнк (Ип
ттерецие сале .
лд. 1Ш а 21*с БавШ кътре Са»л: пъщеа ровел тъ8 оие татълв! съ8, Ш1 кхпЛ в1пеа леел , пп крекл , ип лна вре о оае сНп тнргаъ ,
А(.;. Мерцеат йвпъ ел , шГл вътеат, Ш1 скотеат оаеа сНп г»ра лвТ, Ш1 Ле съ
сша асепръТп! , л\л апвкат Ле гретаг!, шГл вътеат, Ш1'л оторат .
А5 . II П пре лей , ип пре вре вътеа ровел тъя, ип' ва Ф1 ип' ачест йе алт пеаш
пегмател лдтпрежер ка «пял ш'птр->ачещ1а , акят вот терпе , ппМ воШ вате, ип воЙ лна астъг! окара Лштрв 1сраи ? къ ч(пе есте ачест петиат ,|1тпрежвр, кареле а окър&т тавъра Бетпегеелв! челя! в№?

с;рах.
47. 3.
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аз • Ш* а гю ОавМ : Ботпвл
аЧп т.тпа крсзлв!, ачела тъ ва
ТЪ1 т лшпрежзр .
1Ш а г\с Савл
ли . 1Ш а дтвръкат Савл пре

Л.

чел че т'а скос пре тте Ла тжпа левляТ, ии
с.чоате <Ип тъпа ачеств! Де алт пеат , шГ пв
кътре Оавю* : терп! , шч Бошивл съ *1*е к» т!пе.
Баеш* кв дтвръкътштеле сале , пи ко1* ве а—

ратъ а пие пре капел лкТ , пи л'п дтвръкат к» плптоша .
ла • 1Ш а лпчшс пре ИльИ кв сав1ва са престе лтвръкътлптеа са , ш! е',а
остеп1Т И)аМ втвлжай оНатъ ий де дсуъ ор! , къ пв ера дпвъцат , ин а вю ЮаВ1с1 кътре Савл, пв воШ пзтеа газрце кв ачестеа, къ пв сжпт Непрше к» еле ,
нн ле-а лват йела ел .
м . 1Ш а лват вжта са дп тжпа са, нп 'ш'» алес Ч1пч! тетрТ петейе «Нп иъръв' , пн ле-а пкс дп толва чеа пьстореаскъ , каре ера ла ел о*е ае1кпаре .
М1 . ИЛ пращ|'еа лв! дп тжпа лв! , ии с*а апрош'еат ла върватвл чел бе алт
пеат, ни втеа пи чел п"<; алт пеащ апропшиЬ-се де Ваъ\д , пи кърватвл , чел
че'1 пврта павъга , дппаштеа л»1 .
мн ■ НП къвтжаа1 Гол»ат чел де алт пеат а въгят пре ПавМ , ин а ржс д»
ел , пептрв къ ера првпк , ни' рошв кк окН Фрвтош! .
мг . НП а 21С чел де алт пеат кътре ОавМ : а« Нопр кжТпе сжпт ев, де вП к
бжтъ аскпра теа , ин кв П1етр1 ?
мд . ПП а гк; БивИ: ва дпкъ та» ръя" ещТ Некжт кжТпеле , ви а влестетат
чел де алг пеат пре БавИ дптр» дкптег/и съ! .
мр . НИ а аи'с чел де алт пеащ кътре 1),:в1г! : вшо ла тте , нп воЙ да тркПзл тьв насърмор Черклк!, ин Х1'арелор пьтжптвлвТ.
то . НП а 21с 0ав1>1 кътре чел де алт пеат : тв ви ла шше кв сав1'е , пнкв
свлщъ , Ш1 кв павъхъ : 1яр ев вО|'в те] це ла тте дптрв пвтеле Потпвлв!
Ввтпеге ;лв1 Саваот , Пвгппезеклв! таверм лв! Гсраи , каре о а! окържт астъг! .
м*з • НН те ва дпкИе 1)ошпкл астъг! дп тжпа теа, пи' те вош ошорж, ин
В018 лва капвл тъв* дела пое , "ш! во1Й(1а тьс}(лър|'ле тале , 1Ш тъДвлърме таверп' тале але челор Не алт пеат дп гюа ачеаста пасър|лор Червлй!, ин' Х|"арелор пьтжпт«ля1, ни' вч кяпоаще тот пъшжптвл къ есте ПвтпегеЗ дп 1сраи.
мн . 1Ш ва квпоаще тоатъ аНвпареа ачеаста къ пв кв сав^е , пи кв свлщъ
тжптвеще Ботпкл , къ ал Ботпвль? есте ръ2Б01вл, Ш1 ва да Бошпвл пре во1
дп тжилле поастре .
С!1вх.
47. 4.

м* . НИ с'а сквлат чел де алт пеат , ии а вепгг дптрв дпт!*тпшареа лк!
Бавт* : 1вр Оав1(1 гр ьв1пс1 а алергат ла вътае дшшштеа челв! де алт пеат .
н . Ш1 въгжп(] 1)авт" тжпа са дп толбъ а лват

о ш'атръ ,

пп о а пвс лш

1 Мака-

пращ1е ,

4.

треквт П1атра пр1'п К01Ф л>п *рвптеа лкТ, Ш1 а къгвт кв Фаца пре пътжпт .

зо.

Ш1 а пръщ1*еат , ш-1 а лов1*т пре чел а*е алт пеат дп Фрвпте , Ш1 а

на. НИ а Б1'рв1т ОавМ пре чел де алт пеат кв пращдеа ,
а лов1т пре чел де алт пеат , пи л'а оторжт .

ии кв шатра, ин"

А
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ни . 1Ш сав1е пв ера лдп тжпа лв! Т)яв\й , пи алергжпЛ а стътвт Леасвпра лв1 ,
п1 лвжпЛ спв1ва л»Т о а ское д'т теака е! , ип' л'а оторжт пре ел, ии 'I а тъ1ат капи ла! , ии въжжпЛ че! Ле алт пеат , къ а твр1г чел таре ал лор а фвщт :
мг . Ш I сквлжпЛв-се БървацП лн! 1срам , ип а! лв! 1кс1а а« стр1гат , ил «в алергат Лйпъ е! пжпъ ла 1птрареа Гете!, ии пжпъ ла поарта АскалошеТ , ил пв
къгвт ръш*ц1 че! Ле алт пеат лш калеа порциор, ии пжпъ ла Гет , ии пжпъ
л а Акяроп .
нд . 1Ш .рпторкжпЛв-се върв щи лв! 1срам Лела гош"реа челор Ле алт пеат ,
кълка таверие лор .
не . 1ар Бави! лвжпЛ капвл челв! Ле алт пеат л'а аЛвс лт 1ервсалпп , ип' артеле
де! ле а пвс лш кортвл л«! .
ма . ПИ кжпЛ а въгвт Савл пре Бавп еш!пЛ лдптрв лшлпшппреа челв! Ле алт
пеат, а /ле кътре Авеш"р та! тареле оц11'ри ; ал кв! Фечор есте тшерелвл ачеста , Аветре ? 1ар Авешр а гнз : ВЙ есте свФлетвл тъ8 .]\тпърпте, пв цпв .
мз • Ш» а ъ\с .^тпъратвл, лптреавъ т» ал кв! Фечор есте тюерелвл ачеста ?
мн . 1Ш Лмгъ че с'а лдпторс Бави] Лела вчиГереа челв! Ле алт пеат , л'а лкат
пре ел Авешр , ип л'а Лес лишаштеа лв! Савл , ии капвл челв! Ле алт пеат ера
л\п тжпа лч! .
мл . Ш1 а аго Салл кътре ел: ал кв! Фечор ещ.1 првпквле ? пп а «ле ЬсвИ :
Ф1кл роввлв! тъв 1ессе Штлеепитеапвлв! .
К А П

1Н.

Пептрв 1.ъ 1»сеа 1отиап пре Ьяп\Я кв таре .егътвръ сЪ ^тпр1вТ11геск ппцммю? : пкгмк1 Савл кг лв! ■
<г Ла\ 1п)1, мм лв1 1)аш<1 к<1 (1е пи! мешрв .цпвмцире, «оарте с'« шАшеяг, ми Къвта приех съ отоаре
И| с 1»ам1(1: им пре Меров Фята са, нре каре о ююЛи 1x1 |)ащ"<1 о 4ъ лв\ А<1рН.1, |'ар пре Лелхил че и
||. а! ш I кь 1.-8 пЧлешвг и|ми пижюшриа а ш втъ Л; тъЦаиър! ачечор <1е аи пеат , о дого^еще 181 1)ап1<1 Фвшее .

I а фост Лвпъ че а сФжринт а грт.1 кв Савл , свФлетвл лв! 1опатап с'а
1егат кв свФлетвл лв1 Б<.В1Л , ии л'а 18Б1Т пре ел 1опатап ка пре свметвл съв .
я . 11П л'а лват пре ел Савл лш 21'оа аче1а, ип' пв л'а лъсат съ се
лштоаркъ лш каса татълв! съ8
г. ИЛ а фъквт 1опатап кв Бави! легътвръ , пептрв къ'л 1ввеа пре ел , ка пре
сг.фдетвл съв .
д. ИЛ с'а Легвръкат 1опатап Ле вештжптвл ст8 чел Леасвпра, кв каре ера
жтвръкат , ип л'а с!ат лв! ВшнЛ , ил ха1пеле сале , ш! сав1еа са , Ш1 арккл съв ,
ип вржвл съв .
(. ИЛ тещса Бав1'Л ор! впЛе'л тр1т!теа Савл , пп л^пцелепцеще съпврта, Ш1
л'а пвс пре ел престе вървгци ръ2Б018лв! , ш! а плъквт лш оки а тот попвлвлв! ,
лдпкъ ш1 Л1ппг1птеа сл- циор лв! Савл .
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5 . Ш\ а фост ла жптоарчереа лор, кжпс1 съ жпторчеа БавМ аела вчМереа чел
6в алт пеаш , а еиит челе че жкка жптрк жптшшшареа лв! БавМ йЛптрв тоате четьц'ле л«1 [срам, кжптжпс!, ии жвкжпб, ни" лдптрв лштшпшареа л»1 Савл ^тпъратвлв! к» п"шп|'пе , пи кв Флнер! , ни кв алъьте .
с^рях.
з . ЦН кжпта Фетеие, ии 21чеа: вътвт-а Савл кв шШе лв1, пп Ьаъ\й к» хе47. е. чие с!е пи! але лв1 .
н . И || Са тжшсат Савл ФОарте, ии* п'а плъквт лп оки лм Савл кввжптвл ачеста, ни а /Ле : лв! 1)ав1г1 ас1ат хеч! с1е тИ , пи' пие 'пи а йат ши, пн че пи::
лтсеще лв! , Фъръ пвта! лшпъръплеа ?
л.. 1Ш (1)с'а фъквт Савл къвтжш! спре Бави! аЧп 21*оа аче1а , ип ае а^чТ жппаште .
I . НИ а фост аа"оа /Л а къгвт Лвх ръв ал лв! Бвтпегев престе Савл, пи* а пророч1Т жп Ш1ЖЛОК8Л каси сало , ии Бави? Фъчеа ш«21къ кк шжпа са , ка лш тоате
21.10.10 , "ар Савл цшеа жл тжпъ сгшца .
41. ПП а рнНкат Савлешца, 21кжий : лов1-во1*в пре БавМпжпъ жппърете, ви
с'а Фер1*т 1)ав1(1 (1ела Фпца лв! (1е (1оъ ор1.
к' . ПП са тетвт Савл ае Фаца лв! Бави) , пептрв къ Потпкл ера квел, шНешг
Савл с'а фост аепъртат .
п . иП .Га аепъртат пре ел Савл дела сте , ии .Га пвстаГгпаре престе опие,
пи еша , ии' штра жппаштеа попвлвлв! .
д| . 1ар Бави) жптрв тоате къие сале лшцелепцерде се пврта , пп Вотпвл ера
кв ел .
<г| . иП въгжпа" Савл, къ ел ера Фоарте жпцедепт , съ СФ1*еа а*е Фаца лв! .
51 . ПП" тот 1сра'лвл , ни 1вс1а 'ввеа пре Оавк* , пептрв къ ел штра , пи еша
жпнаштеа Феци попвлвлвТ.
,
41 . 1Ш а я'с Савл кътре Бави! : 1*атъ Фата теа чеатаТтаре Меров , прееао
В01В с!а Ц1е Фетее , пкта! съфП пие Ф1*вл пвтери, ии съ те отеци ръгвоаеле
Вотпвлв!, "ар лчеастаа Фгквт Савл квцетжпс), касъпв Ф1в шжпа теа престе ел,
41 съ Ф1в престе ел шжпа челор ае алт неат .
и " . ЦП а 21*с Т)ав к" кътре Савл : чше сжпт ев , ии' каре есте в'еаца рк^епи татълв1 пиев" лм Гсраи , ка съ ф"в ц'пере ,]\тпъратвлв1?
л.1 . ип а« фост Л1П врешеа , жп каре ера съ се дса лъ\ Бави) Меров Фата лв!
Савл , с'а йат лвГ Айрил Молатшеапвлв! Фетее .
к . Ш1 Мелхол Фата лв! Савл а жпс"ръп"т пре ЮавМ, Ш1 с'а спвс лв! Савл , Ш1
с'а пърат брепт жп ок!1 лв! кввжптвл .
м. ППа21*с Савл г1а-о-во'в пре еа лв1, ка съ'1 Ф1'е спре П]'с(Пкъ, ии" ера асвпра
Л81 Савл тжпа челор Ле алт пеат , Ш1 а /Ле Саьл кътре 1>авн1 С'2) ас!оа-оаръ: жпи
ве! Ф1 цшере астъг! .
9. (1; ЛШп: ■1хт«1п<1('1 . 21. (2) Л\пчеа сес^е »*«*»: 18пиер11е +т\ х*\*\ чтере асхи!.
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нп . НИ а пор«пч1т Сакл слвцмор сале , г.'\к,ъпА : гръщ! воТпре аекнпс лт ВавМ , гжкпЛ : 1атъ че воеще .^тпъратвл , ип тоате слвцме ле! те 18веск , пи т»
фи цшере ;]\гппьратйлк1 .
кг . МИ ан гръ)'т с лкиме лк! Сакл лдп врекме лв! РавИ с!«п ь кввштеле ачестеа ,
ип а 210 Оавн! : авлккрк пнксъпаре лштр» окн вощр! а Ф1 цшере .^тпъратклк! ?
пи е» сжпт върнат стер|'т , ип пк тър1Т ?
кд . 1Ш л« спкс слвцме лв1 Савл кввштеле ачестеа, каре ле- а гртЛт БавМ .
к(;. НИ а Х1С Сакл : ачестеа съ гръщТ лв1 Пав1'Л , пк воеще ,]\тпъратг;л алтъ
Ларе , Фъръ п»та1 о свтъ Ле тъЛвлър! петъете лдтпрежчр але челор Ле алтпеат,
съ 1*2Б&пс1ещ1 псвпра връжташиор .[\тпьраткл:а , нп Савл а гжппЧт съ ваце пре
Юави! лш тжшие челор Ле алтпеат.
•се • ПП слвцме л«1 Савл ик спвс лгЛ Бави) кввштеле ачестеа, ни ьв* плъквт
л«Г 1)авМ кввжптвл , ка съ се Факъ цшере .]\шнъратьл»1 .
кз • НП лшкъпв с'а8 плш1т хйеле . ип скклжпЛн-се Бави! а терс ел , ип върваци л»1, ип а» вчи; о свтъ Ле вървац! Лш че! Ле алт пеат . ип' а аЛ«с .|\п:пьратвлкГ шъЛвлърме лор челе петъете лшпрежвр , ип с'а фъквт цшере фтпъратвлв! , пп 'I а Лат Савл пре Мелхол Фата са Фетее л«1 .
кй. НИ а вггвт Савл, ип а квпосквт къ Иотпвл есте кв Вав|'Л, пн квт къ
тот [срамвл лдл 18Беще .
кл. . 1Ш ай аЛаос та! твлт а се тете Ле Бавк! , пи* а фост Савл тътос пре
ПавУ , лш тоате гмеле .
а. 1Ш а8 еинт воерн челор Ле алт пееш, ип' с'а8 фъквт Лш Лествл еипрп
лор(1), ип Оав1Л ера та! лтцелепт Лекжт тоате слвцме лв! Савл, ип с'а чшспт
пвшеле лвГ Фоарте .
К А П

Ф1 .

Сей ьрдп(1 а опюрк пре Оаш'<1. съ .птвллпгеще к» кввштеле лк? 1опатап, пре кареле ьдптйп<1 I» алъвтъ лшшптеа са, нттеще »л пхтрвпЛе кв свл]'ца, чл фвгжпА пр1п 1шжлсч1реа «ешеН сале Мелхол, съсече
1а Сатмл лш Артатет , хпйе тр1пи'цдп(1 Савл лштре! ряп<1врГ сол! съл п\пигъ , гоц1 а» пророчи. ип'
шльппиНк-се с'а <1вс ел , пл а .апчепвт пп ел а пророч1 , пептрв ачоа са Х1С : нъ пп Савл лиире ПрорОЧ1?

1 а гръгт Савл кътре Гопатап Ф1вл съ8, ип' кътре тоате слвцме са!ле : ка съ отоаре пре Бави! , 1'ар 1опатап Ф18л л»1 Савл 1'ввеа пре
1)ав1*Л Фоарте .
в . Ш1 а епвс 1опатап лв! Бав1Л , 21кжпЛ : Савл татъл йпев кавтъ съ те отоаре, пъхеще-те Лар тлипе Л1т1пеацъ , Ш1 те асквпЛе , ш1 шег!
асквпе .
г . НИ ев воШ епп' , ип' во18 ста рвгжпЛв-шъ Ле татгл опее" ^п цар1'пъ аколо
30.

(1)

Ас1екъ шаре сш!реа лор.

18.
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впбе ве! Ф1 т» , ип* е» вой гръ! пептрв тше кътре татъл пие»-, ип" вой веЛеа
че ва Ф1 , ни'ш воШ Фаче дире .
д . ИП а гръ1т 1опатап вше пептр» Вати кътре Савд татъд съв , пн а ямз к*ьтре бжпсвд : съ пв пъкътвещ! ^|\тпърате асвпра роввлв! тъ§ БавМ , къ п'а греиит ц\е , пи Фаптеле л»1 ввпе сжпт Фоарте .
е . НИ 'ш'а пкс скФлетнл сън лш път.па са , пн а вчю пре чел бе плт пеат , пп
а Фъкг.т Попшкл тжптмре шаре , пп тот 1срайкл а вггкт , пп' с'а вккгрйт. ш;
пептр» че съ пъкътеещ! асвпра слпнсдв! пев!поват , оторжпб пре Рав1б Фъръ
бе вшъ ?
з . НИ а аскьлтгт Савд Ле кввжптвл лк! Гопатап , пп с'а жврат Савд ггкжпд :
В1Й есте Ботпнд , пв ва тврх .
3 . ИЛ а кетат 1опатап пре Бави! , ш! 'I а сп»с л«1 тоате кввштеле ачестеа.
пи а бъгпт 1опатап пре Ог.в1с1 да Савд, ип" ера дишаш те а л»1 ка ер! , пп ка
адалта ерГ .
н . ИЛ 1'аръ'шТ с*;к абаос а Ф1 ръгкой асвпра дв! Савд, ннс'а лштър1Т ОавМ,
ип а вътвт пре че! бе влт пеат, пи '1а бътвт вътае таре Фоарте, пн а8 *»У1Т е! бела' Фаца лв1.
л.. ЦН а фост <Ьх ръв ад дв! Вьтпеген престе Савд, ип" ед бортеа лдпкасъ,
пи свлща ера .цп тжпа лк! , ип 1)ав1б Фъчеа кв тжГшле сале шкхшъ .
1 . 11И черка Савд съ довеаскъ кв свл!ца пре Бав1'б , пп' с'а бепъртат ВавМ
бела Фаца лв! Савд, пи а лов1Т кв свлща л\п пърете, 1'ар 1'авн1 а Ф1ЩТ, пи а
скъпат лдп поаптеа аче1а .
д1 . ИП а трепне Савд сол! да каса лв1 Пави! съ*л пъгеаскъ пре ед , ип сПпипеацъ съ'л отоаре , ип а спвс л«1 Вавн! Мелход Фетееа дв! хпдшН : бе п» ве!
т&пт81 тв свФлетвл тъв дш поаптеа ачеаста, тжше те ва оторж .
В1 . ПП а сдобо21т Мелход пре ВавМ пре Фереастръ, ип с'а бвс, пи а Ф8П1Т,
Ш1 С'а ШЖПТ81Т .

п . ИП а лват Мелход кш бешерт , ип л'а пвс лш пат , ип перпъ бе пър бе
капре а пвс да капел дв! , ип леа акопер1т кв о хашъ .
д| . ИЛ а тршнс Савд сол I ка съ пршгъ пре Вавн! , шр еа а гк : къ есте
волпав .
^1 . ЯН 1ар а трпшс да ВавМ , гшжпб : абвчецГл кв патвл да тше съ'л отор .
51. ИП а терс соли, ип" Гатъ кшвд чел бешерт лш пат, пн перпъ бе пър бе
капре ла капвд лк! .
31 . ИЛ а 21С Савд кътре Мелход : пептрв че та! лтшглат аша, ип а! словоХ1Т пре връжташвд ппек, ип аскъаат? ип а гхс Мелход лв! Савд, ед 'ни а г!с:
сдоБОхещд-тъ , 1ар бе пв те во1в ошорж .
т . 1ар Бав1б а Фви1т , ип а скъпат , Ш1 а терс да Сатви лдп Артатет , Ш1*
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'I а спвс лв! тоате , кжте 'I а фъквт Сам , пп с'а Лвс Сатви , пи Бав1Л , пи а
шегвт лт N8881 ла Рата .
.0.1 . 1Ш с'а спвс лв1 Савл /ЛкжпЛ : 1'атъ Т)атд есте лт Лтават ла Рата .
к . 1Ш а тр'ппс Савл сол! , ка съ пршхъ пре Бавк! , пи тергжпЛ аче'а а въхвт аЛвпаре Ле Пророч! , карП цророчеа , пп пре Сапшл стжпЛ ша1 таре престо
с! , па вфост Бвхвл лв! Штпегеъ престе сол'! лв! Савл, пи' а пророч!т па е!.
кд . 1Ш с'а спвс лв! Савл , пи* а тр'т'с алцГ сол! , пп а пророч'т пи' ачещ1'а ,
пп а аЛаос а тр'пп'те Савл па ал тре!- леа ржпЛ Ле сол! , пп пв пророч"т пп
ачещ1а .
кн. ПП с'а тжшеат кв 'вцше Савл, пи с'а Лвс ш! ел лшАртатст, ни* вепшЛ пжпъ ла Фжптжпа ар"е! чеа Лш Сеф!, а лштреват , пп а21*с : впЛе есте Са
тви , пи Бав1(1 ? ин г 'серъ : 'атъ лш Лтават ла Рата .
кг . ПИ с*а Лес Ле аколо лт IV ават ла Рата, ин а фост ин престе ел Бвхвл лв!
Ювпшегев- , ин а терс пророчтЛ пжпъ че а ветт лт Кават ла Рата .
кл> • ПП са Лехвръкат Ле ха!пеле сале , пи а пророч'т лишаштеа лор , пп а
къхвт гол тоатъ х'оа аче'а, пп тоатъ поаптеа, пептрв аче'а сав /Ле : лв па Савл
лдптро пророч!?
К А И

К.

С»и8л , пплегьтвра лвГ Оав!(1, иналвГ 1опатап .

г**№*
~и
и*и*

а Ф8Ц1Т Бав'Л Пп Светел чел Лш Рата , пн' а вет'т лтпа'птеа лв!
ЗНШ! Ш&1°пагап-> ш'а 11С '■ че ат фъквт ? пп каре есте стржтвътатеа теа?
||^
я^Рцп че ат грепнт лтпаштеа татълв1тъ8, Ле кавтъ свФлеткл паев ?
ОТ©ф®да^ в. НИ '1а лис Гопатап лв! : шч! Ле квт пв веГ т»р1 тв , къпв ва
Фаче татъл пие»- шч! вп лвкр» таре, са8 пик , каре съ пвм Лескопере врека теле,
ин пептрв че съ асквпжъ татъл ппев Ле кътре пипе кввжптвл ачеста ? пв есте ачеаста .
г. 1Ш ръспвпгжпЛ Бави) лв! 1опатап а г\с : в'пе щ'е татъл тъ8 , къ ат аФлат
хар лтпаштеа та , пептрв аче'а а 2*с : съ пв пие ачеаста Гопатап , ка пв квт-ва
съ пв вреа , ч* вШ есте Ботпвл , пп вш есте свФлетвл тъв , къ преквт ат гш ,
с'а8 плш*т лдптре тше , ппллптре татъл тъ8 пжпъ ла тоарте (1) .
^ . ПП а х'с 1опатап кътре Бави!: че пофтеше свФлетвл тъ8 , ни че съ'ц! Фак?
€ . 1Ш а г'с Пав'Л кътре 1оапатап : "атъ тжше есте лвпъ поъ , пп' е8 шегжпЛ
пв вой шеЛеа кв фтпъратвл а тжпка, пи тв съ тъ словог! съ тъ асквпг лт
кжтп пжпъ лт Лесеаръ .
3. (1) ЛДп чеа Еюпеаскъ <1ела Ват|кап есте: ашшвта-сЧв +птрв ш1вв , пп ^птро тоарте. Евре : <н
■аш есте ^атре т!ов , Ш1 .ритро тоарте . Лаи'п< къпгша! ио треаптъ се, Ш1 тоартеа пе Цеспгрцмп .

18. ,.
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5 . 1Ш а"е ва лштрева татъл тъв" , пп тъ ва къвта , съ 21ч! : чержпйв-се с'а чер? т
Аела пипе Ъав\А съ теаргъ пжпъ ла Вклеет четатеа са , къ жертва гиелор естч
акодо атот пеаткл .
а. 1Ш а"е ва21че : вше , паче ва <м роввлв! тъй : 1'ар йе'ц! ва ръспвпае аспр?.
съ щп къ с'а плшт ръ«л ла ел .
я . ИЛ фъ шпг к» ровкл тъв" , къ пре пипе ровил тъв ша1 аавс съ Фак легътврз
Ботпвлв! лшпревпъ квтше, пи Де есте пеДрептате лштрв роввл тъв", опюаръшъ те , пептрв че съ тъ вай! аша ла татъл тъй ?
л. . 1Ш а 21С 1опатап : тч! Де квт пв ва Ф1 Ц1е ачеаста , къ Ае воШ щд къ с'а плГшт ръвл ла татъл ппев" , ка съ В1в престе тше , пи престе четъцие тал.е , вой
спвпе шо .
1 . 1Ш а /ле Бави! кътре Гопатап : чше ва спвпе пие , Ае ва ръслвпйе аспря та
тъл тгв ?
«I . ПИ а /ле [опатап кътре Бав)й : терц!, пп ащеаптъ лш царшъ , шл ав терс
ашжпекм лдп царшъ .
ш . ИЛ а 21'с I опатап кътре Дави! : Ботпкл Дкпшегевл лв! 1сраищде, къвой
диггрева пре татъл пнев, ккт ва Ф1 врете с)о грем ор! , пп Дева Ф1вше пептрв Бав\А , В018 триште ла тше лш царшъ .
п. Ачестеа съ Факъ Бвтпегев" лв! 1опатап , пп ачестеа съ'1 айаопе, кг Ае ва
во1 татъл пиев" съ гДвкъ асвпра та реле, во1в Лескопер] вреш! тале , пп те вой
слобо/л , пи ве! шерце лт паче , пи съ Ф1е Бопшвл кв тше , преквт а фост кв
татъл пней.
д1 , ]1Н Ае вО|8 та! тръ1 ев , съ Фач! ш!лъ кв пипе .
51 . 1ар Ае в 018 ш;;]м К8 тоарте , съ пв рйЬч! пила та Дела каса шеа пъпъ ДН1веак , Ш1 к.у.1к1 ва р1в1ка Лотпвл пре връжташН лв! Оав1с1 , оре Ф1*е-кареле Ае пре
Фаца пътжитвлв! , съ се аФле пвшеде лв! I опатап ла каса л г;1 1)ав1с1 , ше съ каите
Бопшвл пре връжташН лк! ОавМ .
51. 11П а а(кос лшкъ I опатап асеж.ра л»! 1)авМ, пептрв къ 'л 1»веа пре ел,
къч1 ь.веа СвФлетвл челм че'л 1'ввеа пре ел .
а1 . НИ а г1с 1опатап : тжше есте лвпъ поъ, пп тк те ве! сокоп , къ ва «I
скавпвд тъв" гол .
ш . 1Л 1* ве! .|\пт|)е1 , (1) ни' те веГ сокоп , пп ве! вет да доквл тъй «ш1е те-а!
асквпе лш /Лоа чеа Ае лвкрв , шл ве! шеДеа лжпгъ ш'атра ачеаста.
Л1 . НИ ев треТ съцец! воШ репеи! словогтДв-ле ла сетп .
к . Ш1 1атъ В018 тр1Ш1те пркпккл , г\кяпА : шерц! йеЪ! аФлъ съцеата .
к& . Се во1в г1че првпквл»! : а,1пкоаче Ае Т1пе есте сгцеата, Ддпкоаче 1'ао пре еа,
тв В1ПО , къ паче есте Ц1в > ш» ръв пв есте Ц1е , В1'8 есте Оошпвл .
>п . ЪрАе вой 21че тжпървлй!: аЧпколо Ае Т1пе есте сгцеата та! лтпа!пте, съ
те Дйч! , къ те-ав" словог^т пре тше Лотпвл ..
18.

(1^

ЦЛ ие! фшрс! : аЛщ.ъ т^е! им оо! ръпаапеа асквпе.
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кг . Ш1 Ле К8ВЖПТ8Л , каре л'ат гръ1т ек , ни т« , 1атъ Бошп»л есте тартор
.^птре тше , ип лштре тше пжпъ лшвеак .
кд . 1.Ш с'а асккпс Бав1б лшцаршъ, пн а вештлвпа, ил а веп!т ип ^гапъратк л ла тасъ съ тъплтче .
ке • ИЛ а шехкт бвпъ ов1чеШ пре скавпвл съв , ил с'а скнлат 1опатап , ип а
шъгвт Лветр с1е латкреа лк! Савл , пи локнд л«1 Т)аъИ ся сокстт .
кз . ИЛ шппк п'а гръ1Т Сакл лш х'юя аче1а , къ гжпбеа, къ боар с'а лштжтплат, бе пв есте кврат , пи пв с'а квръпдт .
кд . 1ар лш 21*оа абоа а л«пе1 1аръ'шГ Са сокопт локвл л»1 Т)ав1А , пи а глс
Сакл кътре 1опатап Ф1вл съв : пептрк че п'а ве1пт Фечорнл лв! 1ессе шч! ер! , П1ч1
астъг! ла тасъ ?
кн . ИП а ръспкпс 1опатап л»1 Сакл , ашж! -А : с'а червт бела тше Бав^б съ
теаргъ пжиъ ла БЧтлеет четатеа са .
кд. ИЛ а 21С слОБ02вщ1-тъ , къжертвеще пеатвл тлев .^п четатеа аче1а , пи
"ш! а« порвпчп пие ФрацН пие! , нп аквт бе ат аФлат хар лш окИ тъ1 , ласъ-тъ
съ тъ (1вк , ни съ в ьа пре Фрацн пие! , пептрв аче^а п'а вешт ла таса .^тпъраТ8Л81 .

л . ИЛ с'а тжшеат Сакл не тжгпе пре 1опатап фоарте , пн 'I а г'\с лк! : Фечор бе Фетеле челе че терг бе бвпъ вое, ай пв щШ е8, къ пр1втеп ещ! т« ф1влв1
Л81 Гессе спре рвшшареа та , ии спре рвшшареа бескопер1ре! таГчн тале ?
лх . Къ лш тоате гиеле , кжте ва три пре пъшкат Фечорнл лк! 1ессе пв се
ва лштетееа лхтпъръцдеа та : аквт бар тр1ппте , пп пршбе пре тжпървл ачола ,
къ Ф18Л торци есте ел
ли . ИЛ ръспвпгжпб 1опатап лк! Сакл татъл»! сък а ъ\с : пептрв че съ тоаръ ?
че а фъквт ?
аг . ПИ а ркПкат Сакл скл*ца аскпра лв1 Гоиатан съ'л отоаре , ни а квпосквт 1опатап къ с'а п.пшт ръвл ачеста бела татъл съв съ отоаре пре Бавк! .
ад. НП а сърп 1опатап бела тасъ апршс бе тжгпе, ии п'а тжпкат пжГпе
лш 210а обоъ а лнпе!, къ с'а лштрнзтат пептрв Пави! , къч! а хотържт татъл
съв" съ'л отоаре .
л^ • ПП бвпъ че с'а фъквт бтппеацъ , а епнт 1опатап лш цар1пъ , преквш с'а
фъг ъ<\ Лт лштр8 търтвр|'е лк! Оавк! , ии кн пркик Ш1К кк бхпсвл .
аз. III I а 21с пршкклк!: алеаргъ , аФлъ'т! сгцецие , каре ле словог е8 , Ш1
а алергат првпккл , ни ел а слобо21т съцеата , ни о а абнс пре еа .
лз • ПП с'а бкс пркпккл плпъ ла локкл впбе а слоб021т 1опатап съцеата , т!
а стр1гат 1опатап бвпъ пркпк , Ш1 а г\с : та! лтколо бе тше лшпаште есте
съцеата .
ай. НП а стр1гат1опатап бвпъ пркпк гшжпб : алеаргъ квржпб, Ш1 съ пв ста! ,
Ш1 а квлес пркпккл лв! 1опатап съцецие , Ш1 ле- а абвс ла Ботпкл съв .
А*. . ИП првпквл п'а Щ1'кт 1нт1к , Фъръ пвта! 1опатап , Ш1 Олв1б а Щ18Т кввкптвл ачеста;
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т . Ш1 Гопатап а Дат артеле сале првпквлв! , пи а г\с првпквлв! съВ , терц : .
мтръ лш четате .
ма . 1Ш Лвпъ че с'а (1вс првпкв.! , с'а сквлат пп Баеш* Дела шатра кън , пи"
а къгвт кв Фаца са ла пътжпт , ни с'а лшкшат лв! йе тре! ор! , пи с'а сърхтс:
впвл к» алтвл , ш! а» плхас Ф1е-кареле пептр» апроапеле съв , 1ар Бави! а плхк
та! швлт .
мп . 1Ш а 21"с 1опатап лв! Бави! : шерцТ лш паче , пи преквт пе-ат жьрат
ат&ш1о1 лш пвшеле Оотпвлв! , гисхш] : Ооптвл съ Ф1е тартор лштре пипе ,
ш! лштре тше , ии лштре съшжпца шеа , ин лштре съшашца та пжпъ л>п веак.
ин с'а скклат БавМ , пи с'а авс , хар 1опатап а штрат лш четате .
К А П

КЙ.

ИрессцИи] 1)аш<1 фп Котва четагеа Дешцпор, им сшт 1 шн) Ле Фоате , а т&пкат 1л Лвшелех п*?ь;де нвперП .цшкишеи 1)ошп»1щ' .ятпревпъ кв че! че ера кв Дапси , <мнк1 Ле Фацъ 1)оп; С!рвл , пи _1влс.
сав1ва .1»! Гол1еат , а ФВрит да Лгхвс ,]\шмърятм Гете! , .рш.амт-а кгряа сг Фаче ка кът ар Ф1 псип .

Мак:
12. з.
— ♦■

1 а вешт БавМ лш Котва ла Преотвл Ав^шелех , ии' с'а спъТтжптат Авшелех йе веш*реа лв! , пп 'I а аю лв! : пептрв че т» сшгвр
ещ1, пи штепеа кв тше ?
«/п . 1Ш а хк Бави! лв! Авшелех Преотвлв! : ^тпъратвл 'т\а
порвпч1т квв&пт астъ/1 , пи 'ш! а х!с: штепеа съ пв Щ1е кввкптвл, пептр» ка
ре е8 те тр1пнц пре тше , ии каре ев" 'ц! ат порвпчк цде , пи' ат 21С слвцмор :
лш локвл , каре съ кеатъ (1) Феллаш театош .
г . Ш1 аквт йе сжпт свпт тдпа та чшч! пжш! , йъ лш тлша теа че се ва аФла .
л. ИН ръспвпгдпс! Преотвл лв1 1)ивИ аги; : пв слшт свпт ншпа теа паиш
проасте , Фъръ пвша! сФште п*1п1 слшт , Ле с'а8 пъ21*т слвцие та! алес с!е Фете! , аша вор шашка .
е- ии ръспвпхжпс! ОавИ преотвлв! Ча хю: ии йе Фетее пе-ат Фер]'т ер1,
Ш1 алалта-ер1 , клин! ат пврчес лш кале тоате слвцие ав фост квръШте , цн
ачеастъ кале сфлптъ пв есте , 41 съ ва сф1пц1 астъг! пептрв васеле теле.
в . иН Ав1шелех Преотвл '! а Лат Л8! пяйиле пвперЛ л>ппа1пте , къ пв ера аколо плГпе , Фъръ пвша! пжГшле пшерН лдапа1пте , челе лвате шппаштеа Фецп
Оошшмв! , ка съ се пее пхше калйь .рп 21"оа, лш каре ле-а лват пре еле .
3 . Шх ера аколо впвл ш'п слвцие лв! Савл л>п 210а аче1а щ*П8Т лдппаштеа
Ботпвлв!, ий пвтеле л*1 Оо!к С^рвл, кареле пъщеа твшкои лв! Савл.
н . 1Ш а 21С Оав1(1 кътре Авмпелех : вег! йе есте а!ч! свпт тжпа та свлщ ь ,
са8 сав1е , къ сав1еа теа , Ш1 артеле теле пв ле-ат лват лдп тжпа теа , къ
гръвеа кввлштвл лктпъратвлв! .
л. Ш1 а 21с преотвл: 1атъ есте а1ч! сав1еа лв!Го.пеат, чел в! Ле алт пеаш,
X. (О ЛДпчеа аел Ватавп : че I» к1а1т 1.-рс(И'ца ав; Овпшехек.

А

^ М П Ъ Р А Ц I Л 0 Р,

А.

143

пре кареде л'а! вчн; ^п вадеа 1да , 'атъ есте лдпвъдвиъ кв о хашъ , Лшпапоеа
че! престе втър : Ле вре! съ о е! ачеаста , 'ао , къ пв есте а1Ч1 адта аФаръ Ле
ачеаста , ип а г[с Бави! : 1атъ п» есте ка ачеаста , Лъппо , пи о а Лат де! пре еа .
1 . 1Ш с'а скнлат Бав'Л , ип а ФВЩ1Т лш г'оа аче1а Леда Фаца де! Савд , ш! а
веш'т Бавела Агхвс ^шпьраткд Гете!.
41 . 1Ш ак 21С сдвцме д«Г Агхчс кътре Лжпсвл : а» пв ачеста есте Бавк! фтпъратвл пътжптклн! ? аЗпв ачеств'а а8 .рпчепвт а стр]'гп челе че жвка гхмьпй: а
ечи; Савд кв шиле сале , пи Вав'Л кв гечме Ле тп аде саде .
Я1. 1Ш а п»с Пав'Л кввштеде ачестеа лш ш'таса, ип с'а спер1еат Фоарте Ле
Фоца ле! Агхвс .]\тпьраткл Гете!.
г1 . II Н 'ш'а скшват Фаца с ) лшпаштеа лк! , ип' съ Фъчеа лш аноа ачега , ка
квт ар Ф1 певвп ла винле четъц'1 , ип съ спр'жтеа кв т&шме саде , пн къЛеа
пре винле четъцП , ип ваделе лв1 кврцеа пре варва дв! .
д*1 . 1Ш а 21с Агхкс кътре слвцме саде : птъ веЛец! от певвп , пептрв че
л"ацТ аЛвс да пипе ?
е' . А8 Лоар Ле певвп! ат ев лтсъ ? пептрв че д'ац1 аЛвс, ка съ се певвпеаскъ
ла пипе ? ачеста пв ва штра лш каса теа .
К А П

КВ.

1)ав1<1 притеще ла счпе пре т&цГ л>п пещера Оашат, йе аколо съ йие л^п Маси атм .1*1 Иоав : (1егпЛ» , Х1КЛШ(18'1 Пророкм Га(1 , съ фптоарче -цп пъш&лтм лк! 1гс1а . ]ар Савд кетжпо1 пре Ав1шелех , пп
пре фрацП 181 ПреоцН 1)отнвлл" гПп Лоп.ка . пре тоцГ и отор&т нрш шиа «I 0 о I к С1рм , тре1с«те
ип Ч1И11" (1е сърсац! .

Ж||1'с'а Л«с Ле аколо БавМ , ип а скгпат, пп а вешт лш пещера ОЛо\ ШМ лат , Ш1 авишЛ Фрпцм лвТ , ип тоатъ каса татълв! съв с'ав погоржт
1»яжж1 аколо ла ел.
дафффф!» н. 1Ш с'е8 аЛвпат да ол тоц! че! че ера лш певое, пп' тоцТЛаторП1чН, ип тоц! че! пъкъж1ц! кв свфдетвд , ип ера повъцвпор престе е1, пи ера
квел ка ла вр'о патрв свте Ле вървац!.
г . НИ с'а Лвс Бав'Л Ле аколо лш Мас1Фатвл л»1 Моав , па а 21С кътре ^тпъратвд лвТ Моав : съ Ф1в татъд пнев , ип твта теа да тше , пжпъ всш цп , че
ва Фаче пие Бвтпегев .
д . 1Ш а ркгат Фаца фтпъратвлв! дв! Моав, ип* а в лък81Т да Лжпсвл лш тоате
гиеле , лдп каре а фост РавН лш четатеа аче1*а .
^ . 1Ш а 21С ГаЛ Пророквл кътре БавзЛ : пв шеЛеа лш четатеа ачеаста , терц! , пп те лдптоарче л>п пътжптвд дв! 1вЛа , нн тергжпЛ БавИ а ветт , Ш1 в шехвт лш четатеа Сарж .
е . 1Ш а авг!т Савд къ с'я афдат Оав1Л, ип вървац!! че! кв ел , Ш1 Савд шеЛеа

е;рах
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лт с!еал свпт арътвра чеа <и'п Рата, пи склща лш тжпа лв!, пи тоате слявгя
лв! ста лшпрежврвл лв! .
3 . 1Ш а 7лс Сакл кътре слвпме сале , каре ста лдпшрежврвл лв! : аскклт; :
фп л»1 Вешатш , айкв ааевърат твтълор воъ ва с!а Ф1вл л«1 1ессе царше , жп ви.
Ш1 пре тоцГ пре во! въ ва пвпе та! тар! престе скте, пи престе пи'1 ?
и. Къ в'ац! стржпс тоц1 асвпратеа, пи' пк есте чше съ Ф1 йескопергг креь;
теле , кжпс! а фъкнт легътвръ Ф1кл ппев кв Ф1вл лв! 1ессе, ли пшепеа аЧптре во
пк есте , пре кареле съ'л йоаръ Ле пипе , пи съ'т! спне , пептрх къ а рШкат
•ькл ппек пре ровел пие» асхпра теа връжташ , преквт есте лш жлоа ачеаста.
а. 11 Ь* ръспвпгжпс! По1к (Лрвл чел та! таре престе твшкоп л»1 Савд а »'с:
въгвт-ат пре Ф1*вл лв! 1ессе ветт лш Дтотва ла Авйпелех Преотвл Ф1нл лв! Ахато».
I . 1Ш а лштреват пептрв ел пре Ивтпеге» , пи с1в тжпкат 'I а с1ат , ип" саьче
лв! Голеят челв! (1е алт пеат 'I а (1ат л»Т .
»{ . 1Ш а поркпч)'т .^тпъратвд съ кете пре преотвл Авшелех Ф1»л л»1 Аххтоз.
пи пре тоц! фЛ татълв! съ» преоци че! сПп Тогава , пи а» вешт тоц! да ^шпъратвл .
я1 . 1Ш а 21*с Савд : аскклтъ аквш Ф1вле ад лв! Аххтов , пи а г'\с : 1атъ ев , гръеще Воатпе .
п . 1Ш а 7л'с Савд лв!: къч! те-а! вш'т есвпра теа тв , пи Ф1*вл л«1 1ессе. пи к
Дат лв! пжше , пи сав1в , ни а! лштреват пептрв ед пре Бвтпеген , ка съ'л па! асвпра теа връжташ , ка лдп хша ачеаста ?
А1 . 1Ш а ръспвпс Авшелех .]\шпъратвдв! , ни" а 21С : ип' чше есте лштрв тоате
слвц|'ле тале ка Оавн! кресНпчос , ни цчлере 7|\тпъратвлв! , пи асквлтътор йв тоатъ порвпка та , ип тър1т лдп каса та ?
(н • А8 Доар астъг! ат лшчепвт а лдптрева пре Бвтпегев пептрв ел ? шчНе
квш съ пв гжпаеаскъ ^шпъратвл ачест лвкрв Де роввл съв, шч! йе тоатъ каса
татълв! пнев , къ п'а цпкт роввд тъв лштрв тоате ачестеа кввжпт таре , са» пик ■
51 . 1Ш а 21С .]\тпъратвл Савд : кв тоарте ве! твр1 Ав1телех , тв , Ш1 тоа
тъ каса татълв! тъ« .
д1 . ПИ а 21*с /|1пшърат8Д слвжггорЦор , кари ста лжпгъ ажпсвл : въ Лнчец! .
пи оторжц! пре преоци Оотпвлв! , къ тжпа лор есте кв Т)аъИ , Ш1 пептрв къ а
щдвт , къел Фвце , ш!пв 'т!а спвс т1е, 41 слвцме ^тпърчтвлв! п'ав врвт съ
рпНче шж!ш'ле сале , ка съ отоаре преоцЛ Ботпвлв! .
п\. Ш1 а 21С ^.тпъратвл лв! Бо!к : лштоарче-те тв , Ш1 отоаръ пре преоц!,
пп с'а лдпторс Бо!к Схрвд , Ш1 а ошоржт пре преоцП Ботпвдв! Л1П х!оа аче1в
тре! свте , ш! ч1нч1 (1евървац! тоц! карН пнрта Ефос1 .
л| . 1Ш Котва четатеа преоциор о а бътвт кв асквЦ1'твд сав1*е! аела върнат
пжпъ лаФетее, йела првпк пжпъ ла свгътор , пибовд, ш! асшвл , ш^оаеа.
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к . ПКаскъпат «п Фечор ал лв! Авшелех ф^влв! лв! Ах1'тов, апвте АвЬтар ,
1Ш а Ф8Ц1Т с1»пъ Бави! .
к& . 1Ш а спвс Ав1атар лв! ШШ , къ а оторжт Савл пре тоц! преоцЛ БошП8Л81 .
кв . 1Ш п 21С БавМ лв! Ав1*атар: циеат лш 21*оа аче1*а, кжпс! ерп аколо Бо!к С1рвл , къ ва спвпе лв1 Савл , е§ сжпт пр1'чша торцП свФлетелор каса татълв! тъ8 .
кг . Шег! К8 пипе пк те тете , къ йп<1е вой кънта лок свФлетвлв! плей , вой
къвта ш! свФлетвлв! тъв , пептр» къ а! скъпат тв ла ип'пе .
К А П

КГ.

Мжптя1П|1 Вани! Кеиа Ле че! йе алт пеат , ка съпк'л (1еа Л1,кщ'торн (И п Кеиа ^в таГпие ли? Сам, съ
йече л^ппаспа /Лф , ъпйе лъ(1| л(1в 'л У.йегп, съ фппоеще леггтвра фвтре иашс1 , пи фвтре 1овамп, Сам
.цл гопеще , 41 пептрк въвъл!реа челор (1е а.и всат , .цл.кнъ.

1 а спкс лв! ВавИ ж1кжпй : 1*атъ че! сю алт пеат ват Кеиа , пи прас!ъ,
ип калкъ арНле .
к . III 1 л лштреват 0;)вГг1 пре Вотпкл 21кжг.с1 : с1кче-тъ-всн8, ип" съ
ват пре че!сю алт пеат ? пп а чж I) отпил : йв-те , инве! вате пре
че! (1е алт пеат , ми' ве! тжптв! Кеиа .
г . 1Ш а 21С БървпцП лв! ОлвМ кътре ижпсхл: 1'атъ во! а1ч! лп 1кг1е1'а пе тетет,
ип квт ва Ф1 Ае вот терце ла Кеиа , ' лш пжптечеле челор де алт пеаш вот
ттра ?
д. 1Ш а а(1пос 1)ав1'г1 а лпгрева лдпкъ пре Ботпвл, ни '! а ръспнпс лк! Вотпвл , пи' 'I а 21с : скоалъ-те , ш! те погоаръ ла Кеиа , къ е« йа« пре че! с!е алт
пеат лдп тж1ш'ле т;ие .
^ . НИ с'а« сЬ;с Вов1*(], ин първаци че! че ера кв ел ла Кеиа, пп с'авБътвт
кв че! с1е алт пеат , нн аче^а пв фещт с!ела ф; ца лв! , ип ле ав" лват В1теле лор,
ип '1 ав бътвт пре е! вътае таре , пп а тжптв1Т Бави! пре че! че лъккеа лш Кеиа .
9. 1Ш а фост еЬпъ че а фкщт Ав1'атар ф1вл лв! Авшелех ла Бав1'г1 , е'а,погоржт пп' ел кв ЬаШ ла Кеиа аванс! Ефоо* лш тжпа са .
д . 1111 с'а спвс лв! Савл , къ а вешт БавМ ла Кеиа , ип' а 21С Савл : с!атвл'а пре ел Овтпегев' лш тжтие теле , къ с'а лшк1с штржпс! лш четате кв порц!,
пи кв лшкьетор!.
и. НИ а порвпчЬ Савл тот попвлвлв! съ се погоаре ла ръгвой ла Кеиа, ка
съ пршгъ пре Оав1с1 , ип пре вървацН лв! .
л. Ш\ квпоскжп(1 ЪвъМ , къ пв ва лпчета Савл йела ргвтатеа чеа асг;прал8!,
а 21'с кътре Ав1атар преотвл : айо Ефос1вл Ботпвлв! .
I. 1Ш а 21С Бавн! : 1)оатпе Бктпегевл лв! 1сраи , тгтд а а»21Т роввл тъ^,
1№ чеаркъ Савл , съ в1е ла Ке1ла съ стр1че четатеп пептрв тше .
19.
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м. фпчета-ва, сав* погоржсе-ва аквш Савл преквт а агг1т ровел тъй?
Поатпе Ъътпегеил лв1 1сраи спвпе роввлв1 тъ8? пп ааю Оотпъл : се ва по горя
■I. 1Ш а гюОавМ : агс!а-тъ-вор че1 «Ип Кеиа пре тте, пи пре оатеш! ппе1
лш тжинле лв! Савл? Ш1* а 21С Роптал : те вор йа .
п . 1Ш с'аЛ сквлат Бави! , пИ бърбрц]'1 че! че ера кв 61 ка ла вр'о патри слте, нп еши\А Ип Кеиа терпеа лшкътро пвтеа шерце , ни с'а спвс лв! Савл,
кь а е пнт БавМ йт Кеиа , ии а пъръмт а веш .
А1 . 1Ш а шехкт ВиъШ лш Масерепл лш пвспе ла стрдштор!, пн а шехвт лш
швпте лш пкст1еа 21ф лш пъшжпт шсшос, шГл къвта пре ел Савл лш тоате
гмеле , ни пв л'а ант пре ел 1)отпвл лш шжшле лв! .
е, . 1Ш авъавт ВсвМ , къ есе Савл съ'л кавте пре ел , ии БавМ ера лш тввтеле чел *скат лш чеа поъ %\* .
91 . 1Ш с'а сквлат 1опатяп Фечорвл лв! Савл , пи' а терс ла Бави! лш чеа поъ,
ни° а лштърк тжннле лв! лштрв Ботпвл .
а . .1Ш а 21'с кътре ел : пв те тете , къ пв те ва а*ла пре тше шхпа лв1
Савл татълв! ппе8 , ип тв ве! лшпъргц! престе край, пн ев В018 Ф1 Ц1*е ал«юТ-леа , ии Савл татъл плев- щ1е ачеаста .
И1 . 1Ш аФгкьт ашдшс1о1 легътвръ лшпаштеа Еошпвлв!, пн ВсвИ ашенглл
чеа поъ , 1пр 1опптап с'а Акс ла каса са .
лл . 1Ш с'г.8 с»1т Ъ\*е\\ Ат вскат ла Савл лш йепл , янжпс! : 1атъ Бави! с'а
асквпс ла по! лш Месари лш стржштор!, лш чеа поъ лш с1еалвл лв! Гхела беа
йреапта 1есетопйЛв! .
к . Акнт Аар тоц! , преквт а аор^т скФлетвл лшпъратвлв! , съ се поголре
ла по! , къ лшкпш елит лш тлшпле лушпъратвлв1 .
кд. ИМ ле-а 21С лор Савл: Бше-кввжптац! едптец! во! БотпвлвТ, къ в';*
с1»рвт де пипе .
кп. Мерцец!, ии гътщ! лшкъ та! вте , Ш1 къьтац!, Ш1 вейец! локвл ль!»в(1о есте тчорвл лв! (1е гравъ аколо впс!е ац! п*с, ка пв квт-ва кв в/клоипгсг
се тпшешгцеаскъ .
*г . 11П ве^ец!, ии' ПРШ тоате локврие ппАе съ асккпйе ел , пи въ лдптоарчец! ла пипе кв лвкрвл гата , ии вой те] це кв во! , ии ва Ф1 Ае ва Ф1 пре пътжпт, е§ л>л воШ кгвта п|.е ел лдптрв тоате пи'!ле 1ъАе1 .
к» . Ш1 с'ав сквлат 2И'феП, ни а те!с л>ппа)'теа лв! Сам : 1*ар БавМ, пн'
БървацД! лв1 ера л>п пвстгеа Маопвлв! кътре сеаръ Аеа йреапта 1есетопвлв! .
«е. 1111 с'а с1вс Савл , ш! БървяцП лв! съ кввте пре Ъав1А , пи' с'а Аат цпрел51
1>1тА ш! с'а погоржт ла шатра чеа <Нп пвспеа Маопвлв! , Ш1 а ав21т Савл ,
Ш1 а алергат <1ипъ ОавхА ла пвст1ва Маопвлв! .
к» . Ш1 шервеа Савл , ии' БърБяци лв! Ае пяртеа твптелв! (Ипкоаче : 1*вр
ВавГй, Ш1 БърБ1цП лв! ера Ае партеа швптелс! йшколо , ан съ Фереа ЬлШ а
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терце бе кътре Фаца лв1 Савл , ии Савл , ш! вървацП д«1 ей тъвържт асвпра
лш! Т)яъ\д , ии асвпра вървациор лв1 съ'1 пршгъ пре е! .
кз • 1Ш ав" ветт ла Савл вестиор! гк&пй : гръвеще , ш! вшо , къ че! де алт
пеаш а8 /птрат лш пътжпт .
кн . 1Ш с'а Л1Пторс Савл бела алергареа бвпъ Бг.вМ , ип с'а бвс лмтрв лш
тшшшареа челор бе алт пеаш, пептрв аче1а с'о кешат локвл ачела шатра
липпърш"ре1 .

К А п кд.
I

БявЦ -йШ асквпс *п пещера» ЕпгаЛмаГ аК т*1ат поела хаГпе! ля! Сан пре агипс : пи' пе врвпЛ и
©тора, л'а с10М»{1 пре ел : пептрв аче<а Сан *ш1 квш.аше вша са, ю! щпп<1 к» ]ъ„\л ьа лтпъргд! ,
поФгсще еъ ««ре Оав;<1 ьъ п»'1ва щерце сгпл.ра »>пъ ,!лтвл , пи шгулиЛЬюЦ «ре Оошпга, са 4«с
^_

Сам 1а каса са.

1 с'а сквлат Равк! бе аколо, ш! а шегвт ли) стржтторие Епгпбвл»!.
в. 1Ш а фост бъпъ че с'а лшторс Савл бела че! бе алт пеаш,
Та спвс лвГ 2]'кжпс1 : къ Бав1б есте лм пнспеа Епгт.бвлв! .
г . 1Ш лвжпб кк сше тре! пи'1 бе вървац! алеии бш тот 1срашл
с'а бвс съ кавте пре Бав)'б , пи' пре върваци лв! пре Фвиа Слбеетвлв! .
А . 1Ш а ветт ла стжпие твр/пелор челе де лжпгъ кале , ии ера аколо о пещеръ : ни Савл а штрат , ка съ се гътеаскъ (1) , шр Вп»Ц , ии БървяцИ ль1
ще(1еа та! лдплъвптрв лш пещеръ .
<г . ПИ а г\с върваци лв! Баотб кътре бжпсвл : 1*атъ ачеаста есте г'юв каре а
г\с Ботпкл кътре Т1пе , касъбеа пре връжташкл тъйлт тжише тале , им ка съ
Фач1 лвГ квт ва плъчеа лдптрв оки тъ1 . 1Ш с'а сквлат 1)ав1'б , ии а плат пре аскнпс поала хаше! лв1 Савл .
е . Шл а фост бвпъ ачеаста а първт ръ8 лв1 Оав1*б пептрв къ а пЛат поалаха!пе! лв! .
3 . ПИ а 2Ю ЬаъхА кътре вървацП съ! : П1ч! йе квт съ пв Ф.е пие бела Ботпвл,
ка съ Фак лвкрвл ачеста Оотпклв! пиев , впсвлвл Ботпвдв! , ии съ пвю тжпа теа
престе ел , къ впсвл Оотпвлв! есте ачела .
н. 1Ш а потол).т Бавк! кв кввште превърващТ съ1, ии п» Ча лъсатсъ се скоаде съ опдоаре пре Савл . 1ар Сав.1 сквлжпбв-се бш пещеръ с'а бвс лш калеа са .
а. Ш|"с'а сквлат ип Ьъъ\д бвпъ ел бш пещеръ, пи' астр1"гат Бав1б бвпъСавл ,
гжжпб : Воатпе ^тпърате ! нп а къвтат Савл лдппапоГ: 1ар Бав1'б плекжпбв- се
к< «аца са ла пъшжпт с'а лдпкшпт лв! .
I . Ш1 а 21С Т)аъИ кътре Савл : пептрв че асквлц! де квв1птеле попвлвлв! , че
г1чв , 1атъ ^аь'\д кавтъ свфдетвл тг8 ?
4.

(I) Сцшл аре : Ш1 Саи а 10трат , са съ <]оартъ , 1ат1пм : ьа съ'ш! йешарге ОЯпмче» .
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»| . 1атъ лш 21*оа ачеаста аввъгвт окп тъ! , кеш те- а дат 1)отпвл гстъгГ^п
тжтие теле лш пещеръ, пи п'ат врвт съ те отор, пл пв т'ат лтйврат бе тше, пп'
ат 21"с: пв вою Пвпе тжпа теа престе Бошпвл пнев, къ кпсвл Ботпвлв! есте ачеста.
н . \Ш 1атъ поала ха!пе! тале лш тжпа теа есте , ей ат гмат поала хаТпе! тале
ш'| П8 те-ат оторжт , квпоаще , пп вег! астъг! , къ пв есте лш тапа теа ръвтате , П1Ч1 пъгжпътате , шч! о*еФъ1таре , ш! п'ат пъкътв1Т асвпра та , ип т« в&оех!
с»Флетьл плей , ка съ'л е! пре ел .
п. Жвсюче Ботпвл лттре пипе , ип лштре Т1пе, ип съчиПгвжпсюаскъ Пот
им а*еспре тше : 1"яр тжпа теа пв ва Ф1 асвпра та .
д| . Преквт съ 21че лт пмаа чеа веюе: (1|'птрк че! Фъръ Ае леве ва е пи пъкати,
1ар тжпа теа пв ва Ф1 престе Т1ле .
(:1. ПИ аквт с1впъ чте мпб.п .]\шпьрате ал лв! Хсраи ? Лвпъ чше алерц! ? <Л«пъ
»п кжше торт, а*«пъ вппврече?
91 . (Т>1С Вотпкл жв<1екътор, ип леимтор лттре ш1пе, ип лттре тше, вагъ Бошпвл , ип" съ жвс1ече ж«с1еката теа , ни съ тъ 1гвъвеаскъ аЧп тжпа та .
31 . 1Ш а фост йвпъ че а лтчетат Бавк! а гръ1 кътре Савл кввштеле ачестеа ,
а 21С Савл: гласял тъ» есте ачеста, Ф1вле Бавк1? ип р1сПкжп(1 Савл гласвл съв а пиле.
ж . Ш1аи1'с Савл кътре 1)йвМ : та! фепт ецитв а*екжт пипе , къ т« 'пиаГяЪт
пне Бвпе , 1ар ев цепт ръсплъпт реле .
л.\ . 1Ш тв 'т! а! арътат пие астъг! , че вте 'т! а! фъквт, квт т'а вят Ботпвл лт тжннле тале астъг! , ип' пв т'а! оторжт .
к . Къа*е ва аФла чше-ва пре връжташвл съв лт пекаг, тГл ва слово21 ,]\п кале
бвпъ , ип Ботпкл ва ръсплъп лв! ввпе , преквт а! фъквт т» астъг! .
ка . ПП" аквт 1атъ ев квпоск къ кв айевьрат ве! лшпъръцц ип ва ста лш тжпа
та лдтпьръц1еа лв1 1сраи .
кв . 1Ш аквтжврът1е, пре Ботпвл, къ пв ве! терде сътжпца теа йхпъ пипе,
ип п» ве! п!ерсю пвтеле ппев (Пп каса татълв! ппев .
кг . ИЛ а жкрат БавМ лв! Савл , ип с'а Две Савл ла каса са , 1ар Бави! , ип'
вървацП лв! с'а8 св1т лш Месера чеа стрнптъ .

К А П

Кв.

М'ф|'ш1 Спт8м .цд тдпце тот 1срамн : ЬявИ съ .1ягк1г кб тоарте 1вТ \япад пептрв къ '1а тж-гЛмт
храпа , че кв вддп(1ъ ркгъпмйтеа Ав1га11е1 съ^тБдашеще, пре каре (1впъ тоартеа лг,1 Лапал о 1а И1'ш1
■I ешее , ^шпреаиъ пи пре Лх^оаат : 1вр Сав* Аъ вре Иеиод ««ка са »1 Фаи! .

Прах .
46. 23.

1 а швр1т Сатви , Ш1 с'а абвпат тот 1сраи , пп л'а плжпс , Ш1 л'ая
лш гропат .]ш каса лв! лш Артатет , ш! сквлхпав- се ЪаъИ с'а погоржт Л1П пясп'еа Маопвлв! .
в . Ш( ера вп от лдп Маоп , Ш1 твртеле лв! Л1П Карти , пя опал
ачела ера гааре фоарте , Ш1 авеа тре! пш йе о! , Ш1 0Ш1'е йе капре , Ш1 а фост
кжпй твпйеа ел опе сале л^п Карти ,
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г . 1Ш пкгаеле отнлв! ачел»1а ера Кавал , ни пктело Фете! л«1 Ав1гаи , ни
еа ера Фетее бкпъ , нп лтцелеаптъ , ип Фрнтоосъ ла кш Фоарте , хар отвл ера
аспр« , ип ръв кк Фаптеле, от вжпътор.
д . 1Ш а акулт Бави! лш п«ст1е , къ твнЛе Кавал Картштеапвл твртеле сале .
С . 1Ш а трпшс Т)аМ хече слвнТ, нп а гю слани ор : свЩ1-въ лш Карпил ,
ип тернец! ла Кавал , шГл лштревад! к» пвтеле Ш1е8 г1е челе Ле паче .
5 . ИЛ вец! г1че : ла тклц! оп! нп тв съ фп съпътос , пп каса та , нп тоате
але тале съ Ф1е съпътоасе .
3- 1Ш аквт 1атъ ат ак21Т, къ твпЛ о!ле тале пъсторИ тъ! , кари* ера к» по!
лдп П8СТ16 , ш! по1 пв Чат опр|'т пре е! , пи п1нйк п'ат поркпчгт лор лш тоате
гиеле , кжт а« фост е! лш Карти .
н. .]\нтреа)гь пре слвпие тале, ин вор спвпе дое : ак«т (1ар съ аФле слвц1ле
тале хар липииптеа окиор ттЛ, къ лш ввпъ /л ат вешт , (1ъ йар , че ва афда
тжпа та слщиор тале, ип л;;Г Пав1°с1 Ф1влв! тън.
л . 1Ш веп1пс1 слвпие лв! 1)«тс1 а гръ1т тоате кввштеле ачестеа кътре Кавал
кв пвтеле лн! Оав1(1 , ни' а тъкат .
I . ИН ръспвнгжпЛ Кавал слвоиор лв! БавМ а гк : чше есте Бавк! , нп чше
еств Ф18Л лв! 1ессе , астьг! с'а ллшпвлидт ровИ, фвп1пЛ Ф1*е-каре Ле кътре Фаца
стъпжпклк! съ» .
*1 . А» с!оар вой лва пдТпие теле , пп втвл гшей , ип челе жвппете але те
ле , каре ле-ат якппеат пептрв че! че твпа" оие , пп ле вой <1а оашешлор ,
пре кари пв'1 щШ Ле кпсю сдпт ?
к| . НИ с'а8 лшторс слвпие ле! Баеш* лш калеа са, пи Лвпъ че с'ай лшторс ак
вешт , нп ав спнс лв! 1>ав1с1 тоате кввштеле ачестеа .
Г1. 1Ш а Е1С Т>аШ вървациор съ!, лшчшпе'ц! Ф1е-кареде сав1'еа са, пи Са5
Л1ПЧ1ПС Ф'е-кареле К8 саьпле сале, нп с'а лшчшс ни Пав1(1 к« сав1еа са, ни с'ай
С81Т с1кпъ Бавк! ка ла патрв свте Ле вървад! : 1ар Лоъ свте а8 шегвт ла впелте .
д| . 1ар 8П8Л Лш слвдТ а спвс Авнаин Фетеп лв! Кавал , 7Лк&пА : \атъ ОаъИ
а тр^тю сол! Л1п пвспе, ка съ вше-кввштеге стъшьпвлв' пострв , Ш1 с'а л^пторс Ле кътре е!.
@| . Ш1 вървацП ачв1'а ав фост ввпТпоъФоарте , пв пе-а8 лштеЛекат пре по!,
ш'ч1 пв пе-ав порвпч1Т щгшка лш тоате гиеле , каре ат фост ллпгъ е! .
61 . НИ к&пЛ ерат лш дар1пъ ка вп гМ ера лдтпрежврвл пострв Ш1 гша, Ш1
поаптеа лш тоате гиеле , лш каре ат пъсквт ллпгъ е! тврта .
д' . Беч! аквт сокотеще , пп вея! тв че ве! Фаче, къ с'а пл1'шт ръвтатеа ас»пра стъпхпвлв! пострв , ип асвпра касП лв! , къ ел есте фй шергътор , Ш1 пв
есте а гръ' кътре ел.
Й1 . 1Ш а гръвп Ав1'гаи , пи лв&пЛ Лоъ свте Ле шбМ , Ш1 Ло! фо! Ле вш ,
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ин чшч! о! гът{те , пи Ч1пч1 1*1 Де фъшъ , ип вп готор йе стафМе , ии <юъ еж—
те ("е легътвр! йе стокше де-а пкс пре пс|'п1 .
л\ . ии а я'с слхцмор сале : терцец! лшпаштеа шеа, ш|" 1*атъ ек вй Лшъ
во1 , ип върватвлв! съв п» 'I а епвс .
к . ИН кжис! ера еа къларе пре асшъ , ип съ погора да попда твптелк! , 1атъ Т>авИ , пи* Бърпаци дв! съ погора лшпнштеа еГ , ип' с'а лштжтпшат кк е! .
кл. ПН ])пш\ а 7лс : поате ф' къ кн пе^рептвл ат пъхп тоате аде л»1 N8вад жп П8СТ16 , ип п'агп порвпч'г съсе 1а Лптр'иле дв! шийка, ии 'пна ръспдъТ1Т пие реде пептрк ввпе .
кп . Ачестеа съ Факъ Оотпвл д«Т Т>аъ'\<\ , пи ачестеа съ'пп айаоце , Ле воЗ
дъса ш'а тоате, чеде че ежат аде лг;1 Лавал пжпъ аЧонпеацъ, пжпъ да чед че съ
шшъ да пърете .
кг. ИЛ въгжпе! Ав'гам пре БпвМ а гръБ'т? ип' а сър1'т йе пре аешъ , ви* а
къжвт пре Фаца са лшпаштеа дв! Бавт" , пи' с'а лшкшат дв! п^е пътжпт .
кд>. 1Ш а къгвт да шчоареле лв1, ип а а'с : лштрв тше Боатпе ад пиев
пе^рептатеа шеа , съ гргеаскъ , а*ар , роава та да врекие таде , ип асквдп
кнвжптвл ролве! таде .
к^. Съ П8'ш1 пве Оотпвл пнев шипа са пре ачест от шергътор пре Кавал,
къ <"впъ квт есте пвтеле дв! , ата есте ин ел , Кавал есте пвшеле дв! , ш
певаше есте кв ("жпсвл , ии е8 роава та п'от въавт пре сдецпде Оопшвдв! пл
ев" , пре карН 1а! трите '
кв. 1Ш аквт Ооатпе ад плев" вЙ есте Оотпвл, ип' в'в естесвФлетвд тъв, преквт те-а опрЬ Оотпкл съ пв вп лт сжпце певшоват, ии съ"ц1 тжптвещ! та
па та , ин аквт съ Ф1е ка Кавал връасташп тъТ, ни че! че кавтъ Оошпвдв! реде ,
кд . Ш' аквт пршеще вше-кввжптареа ачеаста , каре а айве роава та Оотпвдв! т!ев' , ни о йъ елвциор челор че сжпт кв Оотпвл плев" .
кн . 1артъ , Фъръ с1е лецеа роаве! таде , къ Фъкжпа" ва Фаче Оотпвл иде БотпвлвГ плев касъ креЛпчоасъ, къ ръ2во'вл Оотпвлв! плев" Оотпвл ва вате , пи
ръвтате плч! о Датъ пв се ва аФла лштрв тше .
кл. . Ш1 йе се ва скеда от съ те гопеаскъ пре тше , ии' съ кавте свФдетвд
тъ8 , ва Ф1 свФлетвд Оотпвлв! плев" легат кв легътвра В1*ецп да Оотпвл Овшпегей, 1'ар скФлетвд връжтаиплор тъ! л^д ве!свжрд1 кв свжрл'тоареа .
а . 1Ш ва Ф1 кжп(1 ва Фаче Бошпвл , ц1е Ботпвлв! т1'ев тоате чеде ввпе
кжте а гръ1т де Т1пе , ип ва порвпчх съ Ф11 повъцн/тор престе 1сраи .
А4 . N8 ва Ф1 ш'е ачеастъ вржчвпе , Ш1 ст1'птеадъ пит И Ботпвлв! т1'е8 , съ
версе сжппе певтоват жп яа^ар , ин съ пжпгъреаскъ тжпа Оотпвлв! Ш1е8 ,
Ш1 кжпа ва Фаче вте Ботивл Оотпвдв! пие* съ"ц! аДвч! аттте йе роава та
съ'1 Фач! Б1пе е! .
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ля . Ш1 а ги; БавМ Ав1гаш1: вше есте кввжптат Роптал Бвпшехем льЛ 1срам,
чел че те-а тршис пре тше астъг! лтпаттеа теа .
аг . Ш| Б1пе есте кквжптат сйФлетвл тъ8, пп вше-кнвжптатъ ещ! тн, каре та!
опр1Т пре тше астъг!, ка съ пь терг съ върс сжппе , ип съ'т! пжпгъреск
тжпа теа .
ад . [П в 18 есте Вотпкл Пвтпегев.! чел че пГа опр!т пре пипе астъг! , ка
съ ня"ц! фпкъ Ц1'е ръй , къ а*е п'а! *1 гръвЬ , ип и'а! Ф1 вегнт лдппаштеа теа ,
атвпч! ат улс, къ п» ва рътжчеа лв! Кавал пжпъ ла лк-тша сНтшеци , каре съ
се пипе ла пърете .
ле • НИ а лкат Оав1с1 аЧп тжипле е! тоате , кжте а аДкс лв! , пи а 7л'с кътре
еа : с? е-те кй паче ла каса та, вег! къ ат асквлтат Ае кввжптвд тъв , ип ат
нршшт Фмца та .
лз . III I а терс Ав1пн'л ла Кавал , ни" лш каса л«1 ера въвтнръ , ка о бънтзръ лдшиърътеаскъ , ип шипа ли! ера веселъ ип" ел ера веат Фоарте , иипв'!а
епкс л»! Ав1гам кнвжпт таре сан пик, п,т,пъ ла лкпнпа (Кт^пецИ .
лз • Ш' ^«пъ че с'а фъкйт сИиипеаць, с!акъ с'а трех1Т (1е <ш Кавал, '1а спйс
Фотееа лй! тоате кквштсле ачестеа ип а аторц!т Шша л»1 лштр'жпс8л , ип ел
с'а фькйт ка о шатръ.
ли . ИП (1»иъ че а8 треккт кече вие а бъткт Иогппйл пре Кавал , пп а тйр1Т .
Ад.. ИП авгпн! БавМ , къ а ткрп Кавал, ак1С: вше есте кввжптат 1)отпйд
чел че а жвсЬкат лш!еката окърп теле (11а тжпа лй! Кавал, ип' пре роввя съв
ла Фер1т<Пп тжпа чел ор реле, ни' ръйтатеа лв! Кавал о а лдпторс БотпйЛ лт капвл
л»1, ип' а трпше ИавМ , ип а гръ^т кътре Авкаи , ка съ о еа пре еа льГиа
Фешее .
м . 1Ш а веш'т елкаме л«1 ОавМ ла Ав|'га|'л лт Карти , ип 'I «й гръ1Т е! *1кдпе! : Опв1с1 пе-ай тршпе пре по! ла тте , ка съ те 1а пре тте лйГш! Фешее .
ма . 1ар 1а с'а скйлат, ни с'а лшктат кй Фаца ла пьтжпт, ни а 21С : 1атъ
роава та съ Ф1-е елвжшкъ , ка съ спеле шчоареле слйпиор тале .
мп . ИП гръв1ш1 с'а сквлат Ав1га1л , ип с'а с»1т пре Аст , ип чюч! Фете а
терс кй еа, пи с'а (1йс кк елвиме лв! 1)авн1 , пп с'а фъкйт ле! Фетее .
мг . ИП а лват ВавМ пп пре Ахтаат (Пп 1еграел , пн атжпс!оъ ера лк1 Фете! .
ма • ИП Са«л а (1ат пре Мелхол Фата са Фетееа лв! Иавк! , лв! Фалт! фьлв!
лк'! А пие чел»! (Пп Ротта .
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1)ав1с] 1яръ'ш1 с* вгскще йе 2Йе1 лМ Сан, ип <1орпи'гк1 Сан, ^Т 1» Пав|-а «М1ца , ви' васи че! Ле
«аг .1,п »овт, <1сла кай : 1з]> Сан каиос|*о(1в'ш| в>па с», кеашъ ^пвапоГ ире Пав1(1 , шГл Б1ПС-кввш(«ап .
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а вешт 7Л*е'й ла Савл лдпсюал, 7л'кжпЛ : 1'атъ Бави! есте асквпс ла
по) лдп Неалвл Ехелат йе кътре Фяца 1есеткл«Т.
п . Ш |" сквлжгк1« се Савл с'а погоржт лш паспеа 21ф8лк1 , пи лдтпревпъ кк ел тре! тН <1е върввц) алени аЧп 1срам , ка съ кавте пре
I

1>шш1 лш ннстхеа 21Ф8Л81 .
г . 1Ш а тьвържт Савл лш Деалвл Ехелат Ае кътре *аца 1есетвль) лжпгъ кале ,
1*ар БавМ а шегвт лш пвспе , ни а вггвт ЬавИ , къ а вешт Савл йвпъ ел лш пвспе .
|
д . 1Ш а тршю БавМ юкоаде, ни а щ!вт, къ кв айевърат а вешт Савл гата аЧл
Кеиа .
е . ОП сквлжпйв-се 1>пв1с! пре асквпс с'а а"вс ла локвл впие Дортеа Сакл , пи
ера аколо Авешр Фечорвл л»1 К1р та! тареле одпре) лв1, цп Савл Лортеа л\п
корт , ни попвлвл ера тъвържт лшшрежврв л лв! .
5. ПИ гръша" ПавИ а хиз кътре Ам'телех Хетевл , пи кътре Авеса Фечорвл
Сарв1е1 Фрмтеле лв) 1оав , Я1кжпс1 : чше ва штра кв ш1пе ла Савл лш товъръ ?
ш! а 2Ю Авеса : ек всш штра кв тше .
д. 1Ш а штрат Бови!, ип Авеса лш попвл поаптеа, ип' Савл г!ортеа лдп корт,
Ш1 свлща ера лшплжптатъ лш пътжпт ла капвл лв! , пи Авешр, пи попвлвл д«1
(юртеа лшшрежврвл лв! .
и . 1Ш а 21*с Авеса кътре ВавМ : лшмс-а Юопшкд г.стъгТ пре вргжташвл пя
лш южпа та, ни аквт съ'л пътрвпг кв свлща пжпъ лш пътжпт, оНатъ , ни ов
ВОЙ ЛШ (101 Л81 .

л. . 1Ш а 21С Вавк! кътре Авеса : съ пв'л отор! пре ел , къ чше ва пвпе тжпа
са пре впсвл ОотпкльГ, ни' ва Ф1 певшоват ?
I . 1Ш а 21С Пав\й: ъ\ь есте Бошпвл , къ^елв'л ва вате Ботпвл, ав 21-оа лвТ пв
ва веш , касъ тоаръ , сявсъсе погоаре ларъгвою, ип' съ ш'аръ .
*1 . N141 <1е квт съ пв Ф1е пи'е дела Ботпвл , ка съ пвШ е8 тжпа теа пресне
впсвл 1)отпвлв1, лар аквт 1а свлща а"ела капвл лв1, ин вг.свл чел с!е апъ , ип сг
терпет по! С1*пгвр1 .
■1 . ПИ а лвят Бави! свлща , ип васвл чел де апъ а"ела капвл лв), пи* с'а8 йвс сшгвр! , нпштепеа пв '1а въгвт , п1ч) '1а квпосквт , 1нч1 пнпепеа пв с'а8 йещеп1вт, тоц! ай Дорпит , къ сотп грейнела Ботпвл а къгвт престе е! .
п . НИ атреквт Биви! Лпколо , ип а стътвт пре вжрФвл твптелв! бе партв,
Ш1 твлтъ кале ера лдптре е! .
^|. Щ1 а стр1гат ВъъН пре попвл, пн лв! Авешр а грък г^кжпй : а8 пв ве!
ръспвпйе Авеп|ре? ш! ръспвпгжпй Авешр а г"\с: чше е\ц\ тв, кареле тъстр1'ц1 пре
Ю1пе ?

А

^ М П Ъ Р А Ц I Л ОР,
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в! . 1Ш а гк БавМ кътре Авемр : ав пв ещ! върват тв ? пи чше есте ка п'пв
лмтр» 1сраи ? нппептрв чепк пъгещДпре Ботпвл тъ8 пре фтпъратвл ? къ аи1трат 8П81 Лш попвл , ка съ ошоаре пре Ботпвл тъв пре .^пшърптвл .
91 . 1Ш п» есте ввп лвкрвл ачеста, каре л'а! фъквт, в1в есте Ботпвл, къ *Н торцН сжптец1во1, чеГ че вхгщ! пре ^тпъратвл Ботпкл вострв впскл БотпклвГ,
пи аквш вег! свл1'аа ^тпъратвлв!, ннвасвлчел Леапь, впие сжпт челе йела капвл
лв!?
3<. 1Ш а квпосквт Савл гласвл лв! БавМ , пп а 21с : гласвл тъйесте ачеста Фи
ле БавМе ? пп аггс Бавк! : ровел тъв 1)оапше ;]\тпърате .
н) . 1Ш а 21С : пептрв че гопеше Поишвл пиек пре роввл съ8? че ат грешГг ?
Ш1 че пе(]рептате с'а аФлат жптрв пипе?
А1 . 1Ш аквш съ асквлте Боашвл ппев фтпъратвл кввжптвл роввлв! сьй : Ле те
клътеще Бвтпеге» асвпратеа, пиросеаскъ жертва та: 1ар Лофи оатешлор, влестетац! сжпт ачещда лшпаштеа БошпвлвГ, къ ш'а скос астъг!, ка съ пв фй лштеше.ат жптрв шощешреа Ботпвлв!, гшжпЛ : теро!, слвжаще ла Лвтиеге!
стрем! .
к . Ш| аквш съ П8 кагъ сжпцеле пиеХ пре пъшжпт жппаштеа Фещ! Ботпвлв!, къ
а еипт ^тпъратвл лв! Гсрамсъ кавте свФлетвл пие8, преквш съ гопеще корввл
Ле поапте жп твпц! .
«*. 1Ша хюСаял: пъкътвГг-от, жотоарче-те Ф1вле БавМе ! къ та! твлт пв'ц.1
вой Фаче ртЛ, пептрв къ чнгстгг есте свФлетвл плев" жптрв оки тъГ, ппжп гша
Ле астъх! пеквпеще ат фъквт, ий п'ат щдвт твлте Фоарте .
кк. Ш1 ръспвп2жп<] БавМ а 21С : 1атъ свлща ^тпъратвлв! , в1е впвл Лтслвц!,
1Ш съ о 1*а .
кг . Ш1 Ботпвл съ жптоаркъ Ф1*е квУ (1впъ Лрептъцме лв! , ии Лвпъ креЛшда лв! къ те-а с1ат астъг! Ботпвл жп тжшие теле, пп п'ат врвт съ тия* тжпа
теа пре впсвл Бошпвлв! .
к д . 1Ш преквт с'а тър!т свФлетвл тъв астъг! жптрв оки пие! , аша съ се
търеаскъ свФлетвл плев лшпаштеа Ботпвлв! , пп съ тъ акопере , ип съ тъ скоацъ Лш тоатъ пево!а .
«е • П11* аг1*с Савл кътре Вав1<\ : вше-кввжптат ещ!ф]*вле ! пи фъккпЛ ве! Фа
че , им пвтжпЛ ве! пвтеа , ии с'а <1вс БавМ жп калеа са , 1ар Савл с'а жпторс
ла каса са .
К А П

КЗ.

ВггдиД 1)ам<1 пестаторпшеа 181 Сам , ии не ^ш!р1хш'л<1 а ръш&пеа фп път&птвд ла! 1граи , с'а
4ас 1а Апх1С $п Гет , пп' а йоЕЯшКт четатеа Сп;елаг , каре <1!птр'а1е1°а с'а фъквт спре л*кв:пцъ Жшпърац|аор л&1 Ма, <1с ягк1е пште пръ21 *хчеа ^пГес|'р, Ш1 ^п Ашад1К11 лдп шъджв<1 вре Апх1о .]Утпъратвд .
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А

^МПЪРАЦ1Л0Р,

)' а 21*с Бав'6 лдптрв ипта са : аквт тъ вой абаопе лдптр"о г! лдп
шхшие лв! Савл , ин пв есте в»пе бе пнпе , бе пя воШ фвц' лдп пътжптвл челор бе алт пеат , ип ва пъръс' Савл атъ къвта лдп тот
ХОТРрВЛ Л81 1срН1*Л , ЦИ ШЪ В018 ШЖПТК1 бш Щ.Т.ПП Л81 .

в. ПИ с'а скелет Бав'б , ип а треквт ел , пн че! шасе свте бе БървацТ, карп ера кв ел с"ав б*с ла Апх'с Фечорвл лв! Апшлх ./|\тпъраткд Гепе!.
г . 1Ш а шегвт Шв'б кв Агхю лдп Гет , ел , ип остепп лв! Ф1е-кареле , ни'
каса л;;1 . ип Иав'б . ш! втдпбоъ Фетеме лв! , Ахнюаш 1е2рамтеапка , ип Ав'гам Фетееа лв! Кавал Картмсапвлв! .
^ . ИЛ с*;1 спвс лв! Савл , къ а фвн'т Бав'б ла Гет, ип' п'а пий абаос ал къята.
е . НИ а г\с Бав'6 кътре Апх'с : бе а аФлат ровкл тъв хар лдппаштеа окиор
тъ! , бъ п)]'е лок лдптр'о четате бш цар'пъ , ип во18 шебеа аколо , къ пептр5
че съ ип>гъ ровел тъ8 лдп четатеа чеа лдтпърътеаскъ кв тте ?
е . 1Ш 'I а бат лв! лдп г'оа аче'а Апх'с С'келаквд , пептрв аче'а а фост С'келаквл а урмппъратвлв! 1вбе! пжпъ лдп г'оа ачеаста .
д. 11П а фост пвтървл гмелор , каре ле-а шегвт ИъвИ лдп и_арша челор бе
алт пеат патрв лвш.
и . ИЛ съ свеа Бав'б , ип оатеп'1 лв! , ип пъвълеа престе тот Гес'рвл, пн
престе Атал'к'т, ин 1атъ пътжптвл ера лъкв"т бела Гелашсвр , ип нжпъ ла пъш&птвл ЕНпвТВЛв! .
л. . ИЛ Бътеа Бав'6 пътжптвл , ин' пв пршбеа в'8 т'ч1 вървят , шч! Фетсе ,
41* два 01. ин бо1, ип аст!, ип кътме, ипхате, пн лдпторкжпбв-се вепеа ла Апхю.
I . ИЛ" а 21С Апхю кътре Пав'б : асвпра кв! пп,! пгвъл'т астъг! ? пп а х'с
Бав'б кътре Апх'с : кътре апнеагъ 21 а Ьбеп , ип кътре ръсър'твл 1есшегъП,
ин кътре ръсър'твл Кшегвлв! .
41. Ш1 шч! върнат , шч! Фешее п'а пршс вЛ съ вбвкъ лдп гет, г"кжпб : съ
пв сиве лдп Гет асвпра поастръ , 2 'клпб ачестеа Фаче Бав'б , ип' ачеста а *ост
вештвл лв! лш тоате 21леле , каре а шегвт ПавМ лдп царша челор бе алт пеат.
в*. 1Ш а крегвт Апх'с лв!Бав'б Фоярте , 2'кжпб : вржпбв-се с'а фъквт врат
лдптре поивлвл сгв лдп 1срам , ип ва ф' пие ров лдп веак .
К А П

КН.

Че! (1е алт пеат съ лдптрартсагь асвпра лв! Савл , лв каро ръг! спи ■мгъЦвсще ОлвИ кресИлц» 1*1 АпХ1С ЛДтпгратал , Савл пр|'п штошса сьоалъ пре Сашв|1 , (к-лл каре I се спвпе къ тгппе ва ьъска «л,
ип г || лв! ни' ]<.ра1л се ва <]и $п тлТп1ле челор Но алт пеат .

В 1 лдп 2 меле ачелеа с'и8 абвпат че! бе алт пеат лдп таверме сале , ка
| ; съ 1асъ съ се ватъ кв 1срам , Ш1 а г'с Апх1'с кътре Иав1'б : щипб съ
ШИ , къ ве1 опи" кв пипе ла вътае , тв , пн вървацн тъ!.
н . II Л а гю 1)ав1"б кътре Апхю : аша аквт ве! Щ1 челе че ва
Фаче роввл тъ>
II II а 21С Апх1с кътре Бав1б : ип' ев те воШ пвпе та! таре престе
пьг орЛ трви 1 .; иие» лдп тоате х меле .

А^МПЪРАЦ1Л0Р,
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г. 1пр Сапшл т«р'со , ни д'а плжпс пре ел тот 1сроивл , ип л'а -цпгропат
лиг Аршатеш лш четатва лв!. 1Ш Савд а скос аФаръ пре че! че гръеа аш пдп-

С|р»х .
46, аз*

тече , ип пре гжч'тор1 ае пре пътдпт .
л . ПЛ с'ав ас"кпат че! с!в адт пеаш , ип" а8 веп'т , ип ая тъвържт ла Сопат,
ип а аЛвпат ип Савд пре тот върваткл лк! 1сра*л , ип ав тъвържт ла Гелвое .
3 . ПИ а вт/кт Савд тавъра челор с1е адт пеаш , пи* с'а лшФр*кошат , ни с'а
спъппжптат пита де! Фоарте .
з . 1Ш а лштреват Савд пре Бопшкл , ип' пв 'I а ръспвпс лв! Попшкд п1чТ прш
в'свр1 , П1ч1 прш арътър! , тч! пр'п Пророч! .
е. 1Ш а.*лс Са»л слгцмор сале : къвтац! пп'е Фетее , каре гръеще (Ип пжплев':
тече (]1 ) , ип во'в гаерпе ла еа, пн воШ черка пр'п еа, пп' а8 г!с слвпие лв! 20, 27кътре ("жпсвл : *атъ есте лдп Аепйор Фешее,"каре гръеще а*ш пжптече .
злеце.
й. 1Ш с'а акопер'т Савл , ип с'а липвръкат к» алте хвше, ип а торс ел, 18- **"■
ип (1о1 вървацТ кв ("жпснл , ип" а вешт ла Фетее поаптеа , ни Та г'с е! : връжаще пне кк гръ'реа (Нп пжптече, шГпн скоалъ пп'е пре Ч1пе'ц1 воШ г'че .
л. . ИЛ а 21с Фешееа : *атъ , тв ци'1 , кжте а фъкйт Слял, к»т а т'ер<1кт пре
че! че гръеа Ип пжптече , ип пре връж1тор! де пре пътжпт , пп' пептрв че тв
пв1 лац свФлетвлв! ппев , ка съ'л отор! пре ел ?
I . Ш1 с'а жкрат е! Савд пре Потпьл 2 "капа" : вш есте Богинйл Де цисе-ва
Фаче Ц1'е чева ръв пептрк дккрвл ачеста .
41 . ПП а 21С Фетееа лв! Савд : пре чше съ'ц.1 скод ? ип* а х'с : пре Сатви
лдт! скоалъ .
■' . ип а въхвт Фетееа пре Сапшл, ип астр'гат кв глас таре , ип а х'с
Фетееа кътре Савд : пептрв че т'а! лпшелат ? ип тв спи Савд .
Г1 . ПП а 21"с лшшъратвд кътре еа : пв те тете , спвпе , пре чше а!въгвт ,
ип а 21*с Фетееа кътре ел : Лвтпегс! атвъгвт свпи]в-се Ши пътжпт .
^1 . ПИ ела 21С кътре еа: че а! въ2вт,ин еа а /Ле дв1: върват Бътр,т.п ("репт ( 2)св1ш1к-се (Ип пътжпт липвръкат квхашъ, ип а ккпосквт Савд, къ ачеста есте Са
пшл , пи с'а плекат кх Фаца са да пътжпт , ип с'а лииипьт дв! .
& . ИП а 21с Сатви : къч! т'а1 свпърат съ юъ скод ? ш! а г'с Савд : пекъЖ1Т слпт Фоарте , къ че! Ле адт пеат йав ръавои асхпра теа , ип Йвтпеае8 с'а
с!епъртат (1ела пипе , Ш1 пв т'а асквлтат та! тклт , шч! пр!п шлша Пророчиор ,
шч! пр1П В1'свр1 , шч! пр^п арътър! .
Ш1 аквш те-ат кетат съ шъ лшвец! че
съ Фак .
91 . Ш1 а 21С Сатви : пептрв че тъ лттрев! ? аакъ Бошпвд с'а йепъртат йела
тше , ни а треквт ла апроапеде тъй .
7.

(1) Каре аре О&х ппоипеск.

14.

(3)

Л\п чеа векв арв : ой*.

20. -

Фспк.
16- 16-

С|рах .
46- 23*
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А

^МПЪРАЦИОР,

1 а 21*с Бав1'б лштрв инта са : аквт тъ вой абаопе лдптр'0 г\ лш
ижииле л»1 Савл , пп 11» есте Б1*пе бе пипе , бе пв вой ф?>щ' лдп пътжптвл челор бе алт пеаш , пп ва пъръс! Са»л а тъ къкта лдп тот
хотарвл лв1 1сраь1 , ии тъ воШ т,т.птк1 бт тжпа лв! .
в. 1Ш с'а сквлат Бав1'б . ин а треквт ел , пи че! швсе свте бе вършщГ, ка
ри ера кв ел с*ав бис ла Апхк: Фечорвл л»Т Аттах 7]\тпъратвд Геп'е1.
г. 1Ш а шегвт Оевл'6 кв Агхсс лдп Гет , ел , пп остени лв! Ф1е-кареле , ни
кяса лвТ. ии ЮлвМ . ш! ашлпбоъ Фетеме лв! , Ахшаат 1еграитеапка , пи АВ1гаи Фетееа лвТ ТСавал Кпрпилсипвлв! .
д . Ш\ с*;) спвс лвТ Савл , къ а фвщт ИаъИ ла Гет, ии' п'а та! абаос ал къвта.
е . Ш| » г\с Бав1*б кътре Апхк; : бе а аФлат ровил тъв хар лдппаппеа окиор
тъ! , бъ тГе лок лштр'о четпте бш царшъ , пп воШ шебеа аколо , кьпептрк
че съ шагъ роввл тт8 лдп четатеа чеа лдтпърътеаскъ кв тше ?
е . 1Ш '1а бат лв! лдп 210а аче1а Апхнз (Лкелаквл , пептрв аче1а а фост С1келаквл а ^\тпъратвл»! Ьбе! пжпъ лдп 210а ачеаста .
3- 1Ш а фост пвтървл хиелор , каре ле-а шегвт Бав^б лдп цлрша челор бе
алт пеаш патрв лвп! .
н . Ш1 съ свеа Бав1б , ни оатеш! лв! , ни пъвълеа престе тот Гес1*рвл, пп
престе Атолът, шПатъ пътжптвл ера лъквп бела Гелатсвр , ии пжпъ ла път&птвл Еппетвлв!.
л. . Ш'\ вътеа Г)ав1*б пътжптвл , пи пв пршбеа В1В тч! върват , п1ч1 Фетее ,
41 два ок ии' боц ии аст!, пл кътие, ипхаше, ни' лдпторкжпбв-се вепеа ла Апх1'с.
I . ЦН а 21С Апхнз кътре ОавИ : асвпра кв! лц! пъвънт астъг! ? пи а 21С
Бав1б кътре Апхнз : кътре аииеагъ 21 а Ьбеи , ии кътре ргсъртл ГестегъН,
ни кътре ръсър1твл Кшегвлв! .
л1 . 1111 шч! БърБат , шч! Фетее п'а пршс ви съ абвкъ лдп гет , 21кжпб : съ
пв спве лдп Гет асвпра поастръ , 21'кжпб ачестеа Фаче Пав1'б , пи ачеста а фост
вештвл лв! лш тоате 21леле , каре а шегвт Оав1'б лдп царша челор бе алт пеаш .
В1 . III 1 а крегвт Апхк; дв!Бав]'б Фоярте , 21'кжпб: вржпбв-се с'а фъквт вржт
лдптре попвлвл ггв лдп 1срам , ии ва Ф1 пие роБ лдп веак .
К А П

КН.

Че1 (1е ал пеаш съ лдптрартеагъ асвпра ла! Сам , ла каре ръгкнй Фггъ(1»еще 1)аш'с1 креЛпц* 1*1 АпХ1с .]\шиграт8л , Саял пр|п штошоа сьоалъ пре Сат>1д , йела каре лее епвпе къ лк.ше ва съЛеа м ,
Ш1 Ф1л л«г Ш1 1< (пил се ва Ля л/п шлтие челор (1с алт пеаш .

I 1 л\п 2]'леле ачелеа с"л» абвпат че! бе адт пеат лдп таверие сале , ка
I съ 1'псъ съ се Батъ кв 1сраи , ии' а 21*с Апх1*с кътре Бав|*б : щЛпб съ
'; щИ , къ ве! еии' кв т!пе ла вътае , тв , пи върБацИ тъ! .
ь . 1Ш а ги; Пав|'б кътре Апх1с : аша аквт ве! щ1 челе че ва
Фаче роввл тъ*
1Ш а 21'с Апх|'с кътре Бав^б : Ш1 е8 те воШ пвпе та! таре престе
пьх ори трвн 1.1 ни'е< лдп тоате гиеле .

А

^ М П Ъ Р А Ц I Л 0 Р,
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г. 1пр Сапшл твр"со , пи л'а плжпс пре ел тот 1сро'лвл , пи л'а лшгропат
.лш Аршатеш лдп четатоа лк! . ЦП Савл а скос афаръ пре че! че гръеа Лш пжптече , пи пре гжч'тор! Ле пре пъшжпт .
^ . 1Ш с'п» аЛвпат че! Ле алт пеаш , ии а8 веп^т , пи а» тъвържт ла Сопаш,
ии а аЛ8пат ни Савл пре тот върваткл лк! 1ер;и'л , ии ав тъвържт ла Гелвое .
е . Ш1 а вт2»т Савл тавъра челор Ле алт пеаш , пи' с'а лдпфршошат , пи с'а
спъ!тжптат пиша лк! Фоарте .
з. 11Л а дптреват Савл пре Богапнл , ии" пя Та ръспвпс лв! Потпвл тч! прш
вгсвр! , тч! прш арътър1 , тч! прш Иророч! .
3 . Ш" а 21С Савл слгпмор сале : къвтяц! пи'е Фегаее , коре гръеще Лш пжптече С1)? ш' во'в гоерце ла еа, пи вой черка прш еа, ии' ав" г"с слвиме лв!
кътре Лжпсвл : 1*атъ есте лш АепЛор Фешее,*каре гръеще Лш пжптече .
н. 1Ш с'а акоперхт Савл , ии с'а лшвръкат кв алте хаше, ил" а шерс ел,

снрах.
46- 33"

ш! Ло! вървац! кв Лжпсвл , ии а вешт ла Фетее поаптеа , пи 'I а я'с е! : връжаще пие кв гртЛреа Л'п пжптече, шРт! скоалъ пие пре чше'ц! во18 х1че .
а.. 1Ш а Х1*с Фешееа : 1атъ , тв щи, кжте а фъквт Савл, квш а шерЛвт пре
че! че гръеа Лш пжптече , ии" пре връж 'тор! Ле пре пъшжпт , ии* пептрв че тв
пв1 лац свФлетвлв! пи" е в , ка съ'л отор! пре ел ?
I . 1Ш с'а жврат е! Савл пре Ботпвл тлкжпЛ : вгс есте Ботпвл Ле цисе-ва
Фаче д'е чева ръв пептрв лвкрвл ачеста.
*1 . 1Ш а 21с Фешееа лв! Савл : пре чше съ'ц! скол ? пи' а гк : пре Сатви
дт! скоалъ .
ш\ . Ш" а въхвт Фешееа пре Сатви, ии астрдот кв глас шаре , ш1 а я'с
Фешееа кътре Савл : пептрв че т'а! лиипелат ? пи тв ещ! Савл .
Н . 1Ш а 2Ю дпшъратвд кътре еа : пн те теше , епвпе , пре чше а!въхкт ,
ии а /ле Фешееа кътре ел : Лвшпехе! аш въхвт свшЛв-се Лш пъшжпт .
д| . 1Ш ела 21С кътре еа: че а! въхвт, ии еа ах'с лв!: върват вътржп Лрепт ( 2)свшЛв-се Лш пъшжпт лшвръкат квхашъ, ни* а квпосквт Савл, къ ачеста есте Са
тви , ии с'а плекат кв Фаца са ла пъшжпт , ии с'а дшипьт лв! .
^1 . НИ а Х1с Сатви : къч! т'а! свпърат съ тъ скол ? ш! а хш Савл : лекъЖ1Т сжпт Фоарте, къ че1 Ле алт пеаш Лав ръявоШ асвпра шеа , им ЛвшпежеЗ с'а
Лепъртат Лела пипе , ии пв та асквлтат та! твлт , тч! прш шжиа Пророчиор ,
шч! прш в'свр! , шч! прш арътър! .
Шх аквш те-аш кетат съ тъ ^пвец! че

Феите,
16- 16-

съ Фак .
91. 1Ш а11сСашв1*л: пептрв че тъ лштрев! ? Лакъ Бопшвл с'а Лепъртат Лела
тше , пи а треквт ла апроапеле тьв .
7.

(1) Каре аре 1)»х тгичпеск.

14.

(2)

.^\п чса ввг.е аре : ой».

20. 2,

Дев,-:
20, 272 Дере.
18- "■

с,рлх .
46- 23-
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31 . 1Ш а фъквт И1в Ьотпкл преквпя а грмт лт шапа теа (1) , пп ва рвтпе
Ботпйд лшпъръщеа таЛш тжпа та, пи о ва Ла апроапелв! тъ8 лв! ЬаьИ .
т . Пептрв къ п'а! асквлтат глас»! Оотпвдв! , ии п'а! плпнт 18Ц1гава тжше!
лв! асвпра лв! Аталш , пептрв аче1а 'ц! а фъквт ще ачеаста Ботпвл астъхТ .
лл . 1Ш ва Ла Бошпвл пре 1срам лшпревпъ к» тше лш шжшие челор Ле плт
пеаш , ип тжТпе тв ип фн тъ! вецТкъЛеа, ип тавъра лв! 1сраи о ва Ла Вотпвд лт
тжипле челор Ле алт пеаш .
к. 1Ш Савд с'а сжргн1т , ип стжпЛ а къхвт пре пътжпт, ш1с'а лтФркошат
Фоарте Ле кввштеде лв! Сашви , ип та! твлт п» ера тър»е лштрв ел , къп'а «ост
т&пкат пжше тоатъ хша , ип тоатъ поаптеа аче^а .
к* . НИ 1птр&пЛ Фетееа ла Савл л'а въхвт тврвврат Фоарте , ии я хиз кътре ел:
1атъ роава та а асквлтат кввлптвл тъв , ип ат пвс свфлетвл пие» л>п тхпа та ,
ип ат фъквт кввштеде , каре ле-а! гръхт пне .
кя . Аквт Лар асквлтъ пп т« кввжитвл роаве! тале , пн в01« пвпе лшпаштеа
та о ввкатъ Ле паше , ип тъпжпкъ , ка съ Ф1е лттрв тше пвтере , пептрв къ
кълъторещ! .
кг . 1Ш п'а врхт съ тъпжпче , шГл сиеа пре ел слвцме лв! , ип Фетееа , ип
а асквлтат Ле кввжпткл лор , ип сквлжпЛв-се Ле пре пътжпт а шехвт пре скавп .
к д . ИП авеа Фетееа аче1а о жвпшкъ пъскътоаре лш касъ, ип' гръвшЛ о а жвппеат , ни' лвжпЛ фъшъ а Фръшжптат , пн а копт П2|'шъ .
*е . иИ а пвс льппаштеа лв! Савл , ии лшпаштеа слвцмор лв! , ип а тжпкат , ип
сквлжпЛв-се с'а Л; с лш лоаптеа вче^а .
КАН

Кв.

П«в1(1 тергжш! кв че! Де ал псат асвпра и! край съ трште фппапоГ , къ съ тетеа гъпетеоша , ка
пв .уш ръхг.о1» сне »1С .цтпрствч-ор , ип ■ се порвпчеще съ се .цптоаркъ .рп Слкедак .

1 а аЛвпат че! Ле олт пеат тоате таверме свле ла Афск : 1ар Гсрам
а тъвържт ла 1хворвл чел Л1П 1храел .
п . 1Ш Потни челор Ле алт пеат терпеа кв свте , ш! кв пп! : 1*»р
Т)авИ , ип оатепп лв! терцеа та! пре вртъ кв Апхю .
г . Шу а 21'с Потш! челор Ле алт пеат : чше сжпт ячецпа , кари терг ? ии а
21с Апх1С кътре та! тярн оцпрмор челор Ле алт пеат : ав пк ачеста есте Бав1Л
слвга лв! Савл Д^тпьратвл лв! Тсраи , кареле а фост ла пн*пе твлте Х1ле ? ачеста
есте ал Ло!-леа ап , ии п'ат аФлат лштрв ел ш*пп'к Лш 7Лоа, лш каре а вегпт ла
тше, пжпъ лт г1оа ачеаста .
^ . 1Ш с'а тъхп1т асвпра лк! та! тарп ощ!риор челор Ле алт пеаш , пи* а
Х1С лв! : лштоарче пре от, ип съ се лттоаркъ ла локвл сг8 аколо впЛе л'а! пвс
17 . (I) А(1е«г пр1П лмие :

А
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оре ел , ни съ пя в!е кв по! ла ръхвой, ка съ пв ое Факъ в!кдеап таверН, кг кв 1 п»р»:
че ее ва лтпъка ачеста кн Ботпвд съ8? а»пв кв капетеде вървациор ачестора? 13- 19щ . А» п» есте ачеста Бавк! , кв! а лшчепвт лш Лапцнр! а! Х1че : вътвт-а Савл
кв шиле сале , пи БавМ кв хечие сале Лв тП ?
е . 1Ш а кешат Апх'с пре БавМ, пи 'I а г\с лв! : ви есте Бошпвд , къ Дрепт ещ1
тв , пп ввв лштрв оки пие! , ип еипреа та , пп штрареа та кв ш!пе лт тавъръ ,
пи къ п'ат аедат асвпра та ръ8 <Нп Х10а, лш каре а! ветт ла пипе пжпъ лш х'оа
Ле астъх! , 41 лш окП Ботпиор пв ещ1 ввп .
3 . 1Ш аквш дотоарче-те , пи те Лв лш паче , пи съ пв Фач! ръв лш окП Боттлор челор Де алт пеаш .
н . 1Ш а В1С ЬавИ кътре Апхгс : че *Ц1 ат фъквт цде , ип че а! а*дат лдптрв
роввл тъ» Атг'юа лш каре ат *ост лшпаштеа та, пи пхпъ лш хюа ачеаста,
ка съ пв вй съ ват вре връжтапи! Оотпвлв! пи"е» фтпъратвлв! ?
л. 1Ш а ръспвпс Апхю кътре БавМ : щ# къ ввп ещ! лштрв окппие!, ка фпвервл лв! Бйшпегеа, ч' Ботпи челор бе алтпеат х»: пв ва вет кв по! ла ргхвою .
• . Ш\ аквт т&пекъ сНтшеацъ тв , ип сдввме Бошпвлв! тъв* , кар!1 а8 ветт
кв Т1пе , ип шерцец! ла локвл ъпйе в'аш пвс пре во! , ин гжпД ръв съ пв пя! лш
иита та , къ ввп ещ! лшпаштеа теа , пи тжпекац! , ка съ се двлипехе воъ пре
кале, пи въ авчец!.
«] . 1Ш а тжпекат Оавк1, ел, пи вървацНсъ гаеаргъ, пи' съ пъхеаскъ пъшжптвл челор Де алт пеаш, 1ар че! Ле алтпеат с'а8 свхт, касъ Леа ръхвой асвпра
лв! 1сраи .
К А П

Л .

Оепгртат *Ипй ОавМ ка л1 ех}, пъкъмаД Атаис, а б*т«т СлкеааН! пп л «ре тот . 1ар пра ивв1тор1 ка тоате ав1рме ров]П(1г'1 , е 'а ротора .ва аиеа са, пре каре гош'ш)в'1 йлвИ, '1а ошор*т, пи м«11(1 юате пръвме , Лрепт м-а .втвърдят ааа1с»1, пи' челор че ргшъсеса 1а вама Всморгав! остешц).

1 а фост авпъ че а 1птрат Бави! , пи' върваш'! лв! лдп Спселак а тре1*а
XI , Апишк а пъвъл!т асвпра ръсъртлв! , пи асвпра Смедаквлв! ,
пи авътвт С1келаквл, Ш1 л'а арс кв фок .
я • Шх пре Фвше!, пи' пре тоц! че! че ера лштр'хпсвл Леда пп'к плшъ
ла таре п'а$ отордт П1ч! върват , п!ч! Фешее, 41 'I а ров1т , пи сав дхс ^шкалеа еа .
г. Шг а виит Бави , Ш1 върбаци* лв! лш четате , пи 1*атъ ера арсъ кв фок, 1*ар
Фешеие лор , пи' фп лор , Ш1 Фетеле лор йъсе Л1п ров1е .
А . 1Ш а р1'(Лкат БавМ , пи вървацИ лв! гдасвл съ8 , пп аК пл&пс , пжпъ п'а8
та! пвтвт пдлпце .
€• Ш1 атжпЛоъ Фетеие лв! Т>авИ а* фост Лвсе л>п рох1е Ахшаат Гехраитеапка, пи' Ав'гаи фегаееа лв! Кавал Картиеапмв! .

\ пара:
а- ьк
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з . 1Ш с'а пекъж1т Павк! Фоарте , пептрн къ а г\с попвлнл съ'л вчиЗеш кв пГетр1, къ лдптрштат ера свФлетвл атот попнлвлв! пептрв фп съ1, пи пептрв ФПчеле саде , пп с'а лштър1т 1)атА лштрв Боашвд Пвшпегевл съв" .
д . ПП а 210 БавМ кътре Ав]*атар преотвл Ф1'вл лв! Авшелех , аЛо Ефос1вл !
ип а асЬс Ав1атар ЕфоНкл да БавМ .
- .
и . ПИ а лштреБат ПавН пре Потпкл 21*кжпс1 : алерга-вой дтъ тавъра ачеаста, Ш1* аж8пце'1-в018. пре е1 ? пп п г\с дв! Бошпвд : алеаргъ, къ ажвпгжпс! ве!
ажвнцс пре е! , ип скоцжпй веГ скоате .
<
л . 11И а терс ПавМ , пп че! шасе свте де вървац! кв (1жпсвл , пп яв" ветт
пжпъ да вадеа Восорвлв! , впие впи а« стътвт .
1 . 1Ш а« адергат кв патр» свте йе върьацТ , 1*ар Аоъ свте Ав вървац! остепщ! Фп'пс1 ай шегвт (Пиколо с!е валеа Босорвдв!.
а'| . ПП афджпс! вп от Егштеап жп царшъ л'п« пршс , пи л': в г.<Ь;с да Бав1г! ,
ип 'I а (1ат дв! пж!пе , пп" а тжпкат , пп* апъ ()е а въвт .
■I . ПИ 'I а йат дв! о деггтвръ с!е стокме , ни' йоъ ве стафМе , ип а тжпкат,
Ш1 с'а жпторс Пвхкл лв! лптрв ед , къ п'а фсст тжпкат пжше , шч! а фост бъвт
апъ тре! гме , ип тре! попц! .
Г1 . ПП а 21*с 1)ав1(1 кътре ед : с1е впа*е еди , пп ад кв! епп ? пи а г\с сдкга
Егштеапвл : ек сжпт ров ад впв1 върват Аталнптеап , ип т'а дъсат стъпжпнл
ппсв, пептрв къ пГат болпъв1т аквга ве тре! /Лле .
^1 . ПИ по! ат фост пъвълк кътре апнеаяъ 21 ад Хедетвдв! , пи спре пърцие 1кйеи (1 ) , ни (лкелаккл .гага ерс кв «ок .
ф . ПП а 21С Павн! дв! : пвтеа.тъ-ве! с!кче да тавъра ачемста ? 1ар ед а хи; :
жкръ (!ар пие пре Вйшпеген , къ пвтъве! оторж , пп' пв тъ ве! 4а лт тж!шде стъшкпвдв! ппев? ип ев те воШ (1«че да тавъра ачеаста , пи а жврат ВавИ (23 •
01 . ПП д'а (]вс пре ед акодо , ип 1атъ е! шес1еа жтпръщрец! престе Фаца атот пътжптвд тжпкжпа*, им бжпс1 , ип оспътжп^в-се (Пп тоате пръгме чеде
тар1 , каре де- а лват (Пп пгтжгтвл чедор йе адт пееш, ип' (Пп пътжптвд дв!
1»(1а .
3* • БИ а ветт престе е! Нави! , ип '1а дов(т (1е оЧпнпеацп пжпъ сеара , ип
айоа 21, пп п'а скъпат шч! вп от сПптрв е!, Фъръ пвта! патрк свте ве сдвп!,
кар11 ера кълър! п^е кгтие , ачещ1'а а фвЦ1Т .
Й1 . ПП а лват Павн1 тоате , кжте дкссе Атад1К1тепП , ни пре атжп^оъ Фетеие сале де-а скос .
Л1 . ПП пв де-а» лшс!т дор Аела Шк пжпъ да таре , ип' пжпъ ла Фечор! , Ш1
да Фете , ип (Пп пръг! , пжпъ да тоате , кжте двасе ачега вела Н.т.пшП , тоате
ле-а8 л^пторс БавМ .
14. (1) Личен веое Е1Б11в, сганъ : и:) пре Гедгое .
Ш1 а жврпт Ряв!*! .

15.

(2) ^\п Б1Н1*.а чеа вее* пв се ш*п :

А
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к. Ш! лвлшЛ Бави! тоате твртеле , ни Ч1регме ле-а пишат лшпаштеа пръхиор , каре се 21*чеа : ачестеа сжпт пръгие лв1 Бави) .
к& . 1Ш с'а лшторс Бавк! ла челе Лоъ свте Ле БървацД, карН ав фост рътгс
бе п'ав фост терс Лвпъ БавМ , ип 'I а» фост ашегат пре е! ли1 валеа Восорвдви
1ар е! ая еипт лшпа!птеа лв! Бавк! , ип лшпаштеа попвлвлв! чел»! че ера кйЛлшскл , пи апропнпЛв-се Пав1<1 Ле попвл , '1а лштреват пре е! Ле челе Ле паче .
кп . III 1 ръспвпглшЛ тот върватвл чел рг» , ни Фъръ Ле лепе Лштре вървадЛ ,
кари терсесе к« 1)пв1"Л , а /ле : пептрк къ п'яв терс кн по! , п» ле вот Лалор
Лш пръгие , каре ле-ат скос, Фъръ пета! <и'е-каре съ'ил еа Фетееа са, пнФи
съ! , пи съсе лштоаркъ .
кг . 1ар 1)ав1(1 а 21*с : пк ФачецГ аша Фрацп ппе1 , Лакъ пе-а Лат поъ Пошпвл, пп пе-а иъ/.1"т пре по!,
ни а Лат Бошпвл лш тлнпме поастре тавъра ,
каре вепеа асвпра поастръ .
кд . ИП чше ва асквлта Ле кввштеле ачестеа але воастре? къ пк ст.пт е!
та! пкцш Лекжт по! , 41 преквт есте партеа челв! че съ погоаръ ла ръгвоШ ,
аша ва *\ нп партеа чел»! че шаЛе ла впелте, лштокта! вор лгтпърц! .
к<: . НИ Л1п 210а ачеаста лшпаште сЧВфъквт порвпкъ, пп лшЛрептаре лв! Гвраи
пжпъ астъг! .
ка . ПИ вепшЛ 1)ав1Л л\п Слкелак , а тршпе Лш пръ/Т г,ътр.т.щ'лор лв1 ЬЛа ,
нп челор Ле апроапе а! съ! , 21кжпЛ : 1атъ Лар воъ Л1п пръгие връжташиор
БОШПВЛВ! .

кд. Челор Лт Ветсвр, нп челор Лш Рата ръсъртлв! , ш! челор Лш Гетор.
кн . 1Ш челор Лш Аро1р, ип' челор Лш АтаЛ!, ип челор Лш Саф!, пп' челор
Лщ Ест1е .
кд . 1Ш челор Лш Рет , нп' челор Лш Кппат , пп' челор Лш СаФек , нп' челор
Лш Т1тат , нп" челор Лш Карти , пл челор Лш четъцие 1еретеивлв! , ип' че
лор Лш четъцие Юпегевлв! .
а. ПП челор Лш Терппкт , ип челор Лш Шрсавес , пи' челор Лш Лошве .
ла . ПИ челор Лш Хевроп , ип Лела тоате локврие , пре ла каре а треквт Пав)Л , нп" вървещ! лнГ .
К А П

АЛ.

Къгдш1 Сам хъ тре! *И а! съГ ^п ръхссмК , че! Ле алт пеат тъ1П(1в'1 капи, ле-ав спхпхврат трвпярме
1» х|<пм ВетсатвиГ , пп артеде де! л>п Б|серЦа м! Астарноп: 1 ар егрьпцП еПп 1вбчсм Галвайвлв! 18*п<]
трепал лв Г Саи, пи ш л»1 1опатав Ат 21<1»л Ветсатмс! , ле-ак лшгропат л*пгъ 1аЕ1С.

22
мй ' че' ^е ,,1лт ,1е'"11 ^а РЪ2Б°|8 асвпра лв! 1сраи, пп а ф«Ц|'т БърБац11
^ОНТЦ #Щ лгЛ 1сра1Л с1е кътре Фрца челор Ле а.и пеат , ип а кггкт ръшц! лш
*™& пгнптеле Гелвое.
1Пара:
\ н . 1Шс'а8 лов1'т че! Ле алт пеат кв Савл, пи кв *п" л«1 , Ш1 че! 01. з.
Ле алт пеат ав бътвт пре 1опатап , нп пре АшгпаЛав, ш! пре Мелх1*с;> фп' лв! Савл .
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г . Ш( с'а лшгрев!ат ръхвсНвл асвпра лв! Савл , ин 1'а8 аФлат пре ел вървац?!
че! съпетъторГжварквл , ил л'ав ръшт скот вштре .
1 Пара:
д . 1Ш а х\с Савл кътре чел че пкрта артеле лв! : еквате евв1еа та , пп тъ
о 1. 4. жвппе к« еа , ка съ п» в!е петъецИ липпрежвр ачещда , ни' съ тъ ж»пп*е , ш!
съ тъ ватжокореаскъ , ш! чел че пкрта артеле лв! п'а врвт , къ с'а тетвт Фоарте ,
Ш1 лъяяй Савл сав1'са са а къхвт престе еа.
€ . 1Ш чел че пврта артеле лв!въхжт1, къ а тври Савл а къхвт шч ел престе
сав1ва са , нп а твр!т лшшревпъ кв йжпевл .
в. 1Ша гаврят Савл , пп кжте тре! ФечорП лв1, ппчелче пврта артеле лв1, т!
тоц! овтепП лв1 лт хша аче1а Ле оаатъ .
3 • 1Ш а въхвт върбаци лв! 1сра!л че! сПлколо де вале , ин че! «Нпколо Ле ГорДап , къ аХ фкщт вървацН лв! 1сраи, ии квт къ а ткргг Савл, пп *И лв!, 'ш!
ласъ четъцме лор, пи *вг, пп вш че! с1е алт пеат, пи лъквеск лштр'хлселе .
й . Ш1* аа"оа г\ велилД че! Де алт пеат съ аехвраче пре че! торц! , а аФлат
пре Савл , ин" пре тре! Фечор! а! лв! къавц! пре твпци Гелвое .
а . ИН л'а8 лшторс пре ел, пи 'I а» Дехвръкат артеле лв!, пи '! ав гмат капвл,
пп ле-ав тр1ои"с лшпътлштвл челор Ле алт пеат липпрежвр вестйн! Молиорсъ!,
ин попвлвлв! съХ.
I . ин ав пвс артеле лв! ла Астарт!оп, пи трвпвл лв! л'а» сплшяврат ла хШл
Ветсатвлв! .
2 л\тв«: *| . 1Ш аХ авхгг лъкторн 1ав1сеТ че! еНл ГалааЛ челе че а8 фъквт че! йе алт
2> *■ пеат лв! Савл .
■I . Ш1 с'ав сквлат тот върватвл пвтерП, ил а8 терс тоатъ поаптеа, ил яХ лват
трвпвл лв! Савл, ин трвпвл лв! 1оапатап ф!влв! лв! <нл гШл Ветсатвлв!, ил ле-аХ
аЛвс лт 1ав1с, пи ле-ав арс аколо .
п . ПИ а лват оаселе лор , Ш1* ле-ав лшгропат свпт арътвра че а Ни Гав1*с, пп
ав пост шапте хме .

кйртел й лой й ^лшърдаог
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ЬглМ лчмлш! Солм, каре лчга кг ел а оторжт пре Савл , т\ ]" шп.т.п(1»'|п1 хаГпсле липлжпце, пм пре
чеГ-л-алц! ошорлц!, оп постпн1»-се порьпчеще съ лдпвеце фЦ лв1 1&<1а арквл .

I а фост йвпъ че а тврк Савл , пи с'а лтторс ВаШ дела вътаеа лв!
Ата.пк , ашехнт Оав1"д лт Сшелак г1оъ гие .
н . Ш) а фост л\п 210а атре!*а, ]'атъ а вешт ?;п от дт тавъра попклълт лгл Сам, ни ха!пеле л»1 рвпте, пи пътжпт пре капал л«1.
г. 1Ш вемпд ел ла Оав1<1 а къ'28т пре пътжпт , ипс'а лшкмат лв1, ш! а 21С
Бави! лк1 : де кшю вп тв ? пи ел а г\с кътре БавМ : дш тавъра л»1 1сраи ат
скъпат е8 .
^ . ИЛ а 21*с Вав1Й кътре ел : че есте кввжптвл ачеста ? сП8пе'т1 : хар ел а
21с : къ а фйщт попхлил дела ръгвонв", ин твлц! Ла погш а» къгат, пи а« твр1т, ил" Савл, ин Гопатап ф1вл лй! !8ткр1Т.
$. 1Ш а /Ле 1)ав1(1 кътре слага, каре епвпеа лв! : квт щи, къ а твр1*т Савл ,
ПН Гопатап <мкл лв! ?
в . ИП а 21С елвга , каре епвпеа лв1 : к* въдере а къгвт Л1П твптеле Гелвое ,
ш! к.т,п:1 ера Савл рехегаат пре свлща са , атвпч! каръле, ин та! тарн кълърапшор с*а лов1Т кв ел.
3 . ПИ къвтжпд лдппапепа са т'а въгвт пре пипе, пи' пга кетат, пи ат г\с :
1атъ ев". •
я . ПИ ел 'пи а г\с : чше еш! тв ? {ар ев ат 21'с кътре ел: Аталштеап сжпт е».
д. . 1Ш а 21с кътре пипе стъ! деасвпра теа, ип' тъ отоаръ, къ лштвперек грее
т'а квпртс , ин лткъ свфлствл плев" тот лютр» вппе есте .
I . ИЛ ат стътвт деасвпра лк! , пи л'ат огаоржт, къ Щ1'еат къ пв ва тръ1 двпъ
че а къгвт ел , пи ат лват стета чеа фтпърътеаскъ де пре капвл лв! , ин връцарвл чел де пре врацкл лвК, пи' ле-ат адве пре еле Вотпвл»! тке&алч!.
&1 . ИН апвкжпд 1)ав1(1 хателе сале ле-а рвпт , пи тощ! първаци че! че ера к»
ел ш'а ркпт хаГпеле сале , ин а ллжпс .
в'| . Ш\ с'а тдпгв1т , пн а ажвпат пжпъ сеара пептрв Савл , пн пептрв Гопатап
ф|вл лв1 , пи пептрв попвлал л»1 1вда , ин пептр» каса лв! 1срам , къч! с'а тъ1ат
де саБ1*е .
п . 1Ш а 2]'с ПавМ слвпИ , каре епвпеа л»1 : де впде ещ! тв ? 1ар ел а хк :
Ф18Л еле! върват пешерпш Атал1К1'теап сжпт ев .
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^\ . 1Ш а гк БавМ кътре ел : кеш пк те-а! тетвт а риНка тжпа та , пп а
ошорх пре впскл Ботпклк! .
61 . 11П кетжпс! БавМ пре кпкл йт слвпие сале а гк : апрош'ете , пп пъвълеще асвпра д»1 , пи л'а лов!т пре ел , па а ткргг .
51 . 1Ш а 21С БавМ кътре ед : сжпцеле тъ» асвпра капклк1 тъв" , къ г»ра та а
ръспвпс асвнра та , 21'кжгн1 : кг ек" ат огаоржт пре кпскл Воплпклк! .
я\. 1Ш аплжпс ОввМ кв плжпцереа ачеаста пре Савд, ш! пре 1опатапФ1хл лк!»
Н1 . 1Ш а Я1'с: ка <уь жпвеце пре фП лв1 1вс]а, 1атъ с'а скри; ж> картеа челв! йрепт.
л.1 . 1Ш а и"с : дппалцъ стжлп 1сраие пептрв торци тъ! , кари с'а8 оторжт
лштрк чеде лшпалте аде таде ! Квш а« къхкт че! пвтершч! ?
к. 1Чв повестщ1лш Гет , пи съ пк вест|'ц1 да еипрме Аскалопвлв!, ка пк квтва съ се ввквре «етеле челор Ле алт пеат, ка п« квш-ва съ се веседеаскъ Фетеде чедор петъец! лшпрежвр .
к& . Мвпцмор че! шп Гедвое, съ пк се погоаре роъ , ви пдоае престе во! , пп
царипле челор с1е пжргъ , къ акодо е'а лепъЛат павъга челор тар! , павъаа лв!
Савд , пк с'а впс кв кпт Ле детп .
кв . Т>1а сжпцеле челор ръшц! , Пп секд челор тар1 арквл лк! 1опатап пк с'а
лдпторс йешерт лишапо! , пп сав1*еа лк! Сакд пк с'а лпвжртк Лешартъ .
кг. Сакд, па 1опатапче1 1«бщ! , пи Фрктош! педеспърцщ! , вше квв10ш! дп
в!еаца дор , ни да тоартоа лор пк с'ав (1еспърц1т, <1екжт ВвлтврН та! вшор! ,
пи с1екжт Лей та! тар! .
кд . Фетеде лк! 1сраи плжппец! пептрж Савд , чел че въ лшвръка пре во!
кв роши кк поеюава воаетръ , чел че айвчеа поЛоавъ йе акр престе лтвръкътшт.еле воастре .
ке- Квт ав къгкт че! тар! лдп пнжлоквл ръгво^влв! ? Гопатап (1) лдитрв челе
лшпалте аде таде те-а! ръшт?
кв . Ръ8 дт! пере йе ппв Фрателе т!с«1опатап! Фр»тос'т!а!ФОСт ппе Фоарте , тшвпатъ а фост а*рагостеа та пие, та! твлт с1екжт Лрагостеа Фетеиор .
ка . Квт ав къхвт че! тар! , пи а< перЬ впелтеде чеде а"е ръхвош ?
К А П

Й.

Опн1а лвжпД порикъ йеш Оатвм с'а сц|т -вп Хеироп пп акою с*а «ас фтпърат престе кас« МИ:
пьй% пре аъинторП Пп 1аий&1 Гиа«4м>1 , псптра къ е .впгропяг пре Сам , 1Ш пре 1овамп : Авеп1р*аче .втвърат пре Евисте *ш> «1 Са<и иреею гот 1срвйи , ш| съ *аче г&неакъ ш| ръгю12 ^птре ашав(1оъ сас!ле.

^^^

•

1 а фост йвпъ ачестеа а жптреват ПаШ пре Ботпьл х{кжпс1: а8 св1тъ-во18 лптрв впа Пп четъцие 1вйе1? им а Х1С Ботпкд кътре ел :
све-те . ИЛ а г\с ЬиъхА : кп^е тъ во№ св1 ? ш! '( а гЛс: жп Хевроп .
в . 1Ш с'а С81Т Оав\с1 «п Хевроп , ии атжп^оъ Фетеме ла! , Ахшаат 1ехраитеапка, Ш1 Ав1гаи Фешееа лк! Nавад Карпил^апкдв! .
2^

г\\ .Ли чеа веве естс : -ритрг чсш рипахте (иа там спре иоарте те-»1 ръви.
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г . 1Ш вгрвацП че! лдтпревпъ кв ел ф'е-кареле , пи каса ла! , пи лъкв'а лш
четъцме Хевропвлв!.
^ . Ш1 а8 вешт вървацП ГнЛеГ , пи ай впс пре Т)въИ аколо , ка съ лшпъръ- 1 м»« :
цеаскъ преств каса лв! 1ва"а , пи п8 спвс лй! Бави! ххкдш" : къ оатеш! че! ш'п 2 57
1ав1С8л Галап(]«лв1 а лмгропат пре Савл .
е . 1Ш а тр!лнс БавМ сол! ла та! тарП 1ав*свдв! Галааавлвц пи лв гю кътре е1 :
вше-кввжпт;>ц1 сжптец! во! Ьотп»лв1 , къч! ац! фъквт пи" ла ачеаста кв Богати
вострк Савл впсвл Ботпвлв! , пп л'ац1 линропат пре ел , пи пре 1опатап
Ф18Л Л81 .

0

е . НИ аквт съ Факъ Ботпвл кв во! пнлъ , пи' ас1евър , пи* лижъ ип е» воШ
Фаче кв во! вшсле ачеста , пептрв къ ац! «ьквт лвкрвл ачеста ,
3 • 1Ш аккт съ се лдптъреаскъ шжтие воастре , пп Ф)'ц1 Фечор! тар! , тъкар
къ а твр^т Боатвл вострв Савл, къ пре ш1пе иГа впс каса дв1 1в^а ^тпърат
престе сте .
и . 1ар Авет"р Фечоркл лв! ?Пр , та! тареле ощ'р'лор дв! Савл дкаш! пре Евосте Ф18Л лв! Савд л'а С81Т пре ед (Пп тавъръ л>п Мапает .
л . 1Ш л'а фъквт .'[Чтпърат престе Гадаашта , пи престе Тас1'р1, пи" престе 1ехраи , пи престе Ефрапп , пи престе 13 етапни , ци преоте твт Гсрамнл .
I . Ве патрв-геч! <"е ап! ера Евосте Ф1нл дв! Савд , кжпН с'а фъквт лшпърат
престе 1сраи , пи с1о1 ав! а лшпъръцлт аФаръ йе каса дв! 1в(1а , кари врта Лвпъ БавН .
«1 . 1Ш ав фост хиеле , лдп каре а лшпъръцдт ОавМ лдп Хевроп престе каса
дв! 1вс1а шапте ап!, пп шасе двп! .
в1 . 11 Н а е ннт Авешр Фвчорвд дв! Лт'р , пп слвпие дв! Евосте ф'вл дв! Савд
ат Мапает лш Гаваоп.
п. Ш» Гоав фГвд дв! Сарма, ин слнпмс дв! 1)ав1с! аЗеинт г!Гп Хевроп , па с'ав
дигптшпат впн кв алцп да 12ворвд чед й\п Гаваоп йе осЬт ь, ип' а шегвт ачепнеа
ашкоаче йе 12вор, ин аче1а шпколо Ае 1гвор.
д| . 1Ш а 2|'с Авешр кътре 1оав: съсе скоале воинчП, ни съ се жоаче лдппаттеа поастръ , ип а Х1С 1оав : съ се скоале .
$. 1Ш е*ав сквлат, ип ав треккт кв пвтър ат Вешатт (юЬ-епре-аече вонич!
йе а! дв! Евосте Фечорвдв1 дв! Савд, ип сюГ-спре-гече ш'п во1п1чп дв! Бави! .
51 . Ш1 ав пртс Ф1е-кареле кв тжпа капвл апроапедв! съв , ип сав1еа са лт
коастеде апроапедв! съ* , ип ав къгвт (1е оДатъ, ип с'а тешат пвшеде доквдв!
ачелв*а : партеа пжпсПториор , каре есте лдп Гаваоп .
а' . ИИ с'а Фъквт вътае таре Фоарте лш г'оа ачеха , пн а фвщт Авешр , ин
вървацП лв! 1сра'л шппаштеи сдвцмор дв! Оав1<1 .
21 . ,ф
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И1 . 1Ш ай" фост аколо тре! Фечор! а! лй! Сармеа , 1оав , Ш1* Авеса, нп Асаи,
1ар Асаи ерп ншор де шчоаре , ка о къпрюаръ бе кжтп .
л.1 . 1Ш а алергат Асаи ййпъ Авешр, ип тергжпй пй с'а авътйТ йеа дреапта,
сан1 Йеа стжпга , ка съ пв гопеаскъ пре Авеш*р .
к . Х1П а къйтат Авешр лппапо!, ип а 21с : е8 тй ещ! Асаи ? ип а 21С : е? сжпт .
к& . 1Ш а ш'с Авешр кътре ед : авите-те <1еа йреапта, са8 деа стжпга, ни
пршйе пре вши ш'п слво! , пи 1а тоате артеле «1 , пи п'а врат Асаи съ се аватъ
()е ййпъ йжпсйл .
кп . ИН а та! ас!аос лткъ Авеп1р 21'кжпс! кътре Асаи : йепгртеагъ-те бела ш1пе , ка съ пй те ловеск ла пътжпт , ии к»га во18 ркПка Фвца гаеа кътре 1оав?
кг. Я11 впие сжпт ачестеа? лштоарче-те да 1оав Фрателетъ8, ии п'а врвтсъ
се аватъ лш латврц пи л'а лов1Т пре ел Авеп1р кй коайа сйлщи лш йешерт , Ш1*
а треквт с»л1ца пжпъ (Нппапо1а лй!, ип акъгвт, пи а шйр1т лдптр'ачел лок, ип а
фост тот чел че В1*деа пжпъ ла локйл йпйе а къгвт Асаи , пи а тврп , съ Фереа .
кд . 1111 ав гоп1Т 1оав, нп Авеса пре Авеш'р, ии соареле а апвс, ии е! а« вешт нжпъ ла (юалвл ли! Атап , каре есте лдп Фаца Гги , калеа Пйспе! Гаваошив! .
ке- ИН с'а8 айнпат фи лй! Вешатт че! с1е йнпъ Авешр, ил с'ав фъкйт лштр'о
асЬпаре , ип ай стътйт пре вжрФйл впв! йеад .
к> . П11 а стрггат Авешр кътре 1оав, пп а 21'с : а8 пжпъ ла лдп вшпере ва
тжпка сав1еа ? ай пй щи, къ атаре сжпт челе йе пре «ртъ? ип' пжпъ кжпй пй ве!
21че попйлйлй! съ се лштоаркъ йе йьпъ Фрацн поццИ?
кз« Ш1 а 2Ю 1оав : В1В есте БотпйЛ, къ йе п'а! ф! гръ1т атвпч!, йе а-21 Й1пипеядоь с'ар Ф1 лшторс попйлйлйе ййпъ Фрателе съй .
ки . ПИ а тржшштат 1оав кй тржтвща , ш! а стътйт тот попйдвд , ип и'а та!
алергат ййпъ фи лй! 1сраи, пи п'а та! айаос лдпкъ а съ вате .
кл. . 1ар Авешр, пи БървацН лй! с'ай Ййс спре апвс тоатъ поаптеа ачс1а , пи
трвкжпй 1орйапйЛ а терс тот шесвд , ии а веп1т ла тавъръ.
а . НИ 1оав с'а лдпторс Ае йтъ Авешр, ии аййпжпй тот попйлйл л'ап8шърат,
Ш1 пй с'а аФлат ш'п слвпие лй! Бав1й поъ-спре-гече вървац!, Ш1 Асаи.
мх . 1ар слйпие лй! 1)аьИ ай оторжт ш'п фИ лй! Веш*пт1П , т'п вървац!! дк!
Авешр тре! сйте , Ш1 ша!-геч! йе вървац!, ип лйжпй пре Асаи л'а лдпгроаат
лдп тортжптйд татълй! съ8 лдп В1'тлеет .
ан . 1Ш с'а йьс 1оав , ии вървац1! че! кк ед тоатъ поаптеа , Ш1 Л1 са лвт1пат
йе 210ъ лш Хевроп .

К А П
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Евосте чертхм! «ре Авеш°р пептря цНтопреа Ш Сам , Ш1 татЧпйн-се Анет^р пре Ееосп, Фачс1егътяръ хз Оашг! , пп дъпъ че а а(1»с ^ппапоГ пра Иеиод, Ш1 тот 1сраим мРашЛ, 1оав ошоаръ про

Авеп1р, Ш1 шапГ1п4б-1е Оащ<1> -м жппрс кв ашар •
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I твлтъ врето а фост ръгвой лштре каса лв! Савл, пп лштре ка
са лв! 1)ат<\ : пи каса лв! Бави! шерпеа , ип съ лштъреа :

1ар ка

са лв! Савл скъдеа, ш1 сдъвеа .
п . 1Ш с*пв пъскит дк! Бав|д фп шасе лш Хевроп ,

пи чед лштж!

пъскет а фост Ашпоп дш Ахшаат 1егрпел1теапка .

1 Пара:

г. 1Ш ал до!-леа Бал81еа дш Ав1гам Картел1теапа, пп ал треУ-леа Авеса-

з. 1,

лош дш Мааха Фата лз! Толпн .^шпъратвл Гес1рвл81.
^ . 1Ш ал патрв-леа Орша Ф1вл Агпте!.
тал1еГ .

1Ш ал чшч!-леа СаФапа Ф1вл АвК-

е . 1Ш ал тгсе-леа а фост 1етерааш сИп Егал Фетееа лв! ВаъИ .

Ачецц'а

с*ай пъсквт лк! 1)авк1 лш Хевроп .
е . 1Ш ав фост кжнд ера ръгвой лштре каса лв! Савл , пп лштре каса лгЮавН,
Авеш'р ера стъпжштор каси лв1 Са«л ,
3 . НИ а ав8т Савл о цптоаре апвгае ГесФа Фата лв! 1ол , пп а штрат Аветр ла джпса , пи' а 21С Евоств Фечорвл лв! Савл : пептрв че а! штрат ла цнтоареа татъдв! пнев" ?
н. Ш1 с"а тжшеат Фоарте Авеш*р пептрв кввжптвл ачеста пре Евосте,
а 21*с Авсшр кътре джпсвл :

яй с!оар кап де кжше сжпт ев ?

пи

ат фъквт астъг!

шмъ кв каса лв! Савл татълв! тъй , пп кн Фрацп , пп квпосквцп лв1,

пп п'ат

врвт съ шъ дкк ли) каса лв! Вьтй , пп тй черч! асвпра шеа пептрв стржшвътатеа впе! Фете! астъг! ?
л. . Ачестеа съ Факъ Бвиопежев' лв! Авешр, пи ачестеа съ адаопе лв!, къ преквт с'а жврат Бопшвл лв! 1)ав1д, аша В01В Фаче лв! астъг! .
I . Съ 1а лшшъръдоеа дела каса лн! Савл , пп съ р1дш скавпвл лв! Бав^престе 1сраи , ни престе 1вда дела Бай пжпъ ла Шрсавее .
м . ЦН п'а пйтйт Евосте та! швлт съ ръспвпяъ кввжпт лв! Авешр , къ съ
тешеа де ел .
м . 1Ш а трши; Авешр сол! ла ЬавИ лш Телат впие ера ,

лшдатъ гшжпд :

Фъ легътвръ кв пипе , пп датъ гажпа шеа кв тше , ка съ лшторк кътре тше тоатъ каса лв! Гсргил .
И . 11Л а 21с Вав1с1 : гЛпе , ев вош Фаче кв тше легътвръ, лшсъ вп лвкрв чеШ
ев дела тше , 21'кжпд : пв ве! ведеа Фвца шеа, де пв ве! адвче пре Мелхол Фа
та лв! Савл , кжп<] ве! веш' тв съ вег! Фаца шеа .
Ь\ . ЛИ а тр|'гшс Оавк! ла Евосте Ф1вл лв! Савл сол! хшжгк! :

йъ'ш!пре Мел- 1 л\тпъ-.

хол Фетееа теа, пре каре о ат лват кв о свтъ йе тъйвлър! петъеате липлрехвр але челор де алт пеат.
^1 . 1Ш тр1т]'цжпд Евосте о а лват пре еа дела върватвл е! дела ФалпГл *ечоргл лв! Селлгс .
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•I . ПК а юерс върватвл е! кв еа плжпгжпД Двпъ еа пжпъ да Варакип , пи а г {с
Кътре ел Авешр : шерцТ , пи те лдптоарче , пп с'а лдпторс .
3> . ВП а гръгг Авеш'р кътре вътржт! л»! 1сраи , 21КжпД : ер1, пп алалта-ер!
къктяц! пре Вавк1 , касъ лдтпъръцеаскъ престевоТ.
н< • ВИ аквт Фачец! , къ Вотпвл а гръ1т пептрв Вавк1 , 21*кжпД : лдп тжпа робвлв! пнев Бави! вой тжптв1 пре попвлвл пие» 1срам Дш тжпа челор Де алт пеат,
ии Дт тжпа татйлор връжтапилор лк! .
4-1. Шла гръ1т Авешр инлдп врекме лв! Вешаппп , пнатерс Авешр, ке съ
гръ!аскъ лдп врекие лв! Бави! лдп Хевроп тоате челе че ав пдъквт лдптрв окНдв!
1сраи , пи лдп ока атоатъ каса .ш Вешаппп .
к . ВВ а вешт Авешр ла ВавМ лдп Хевроп , ии' кв Джпсвл Доъ-геч! Де вървацц
цп а фъквт Впв1Д лв! Авеш'р , пп Бървацдлор челор кв ел оспъц .
«4. 1Ш а 21'с Авешр кътре Бави! : сквла-тъ-воШ, пи* тъ войДвче, пи' вой аДвпа ла Вотпвл пи' е в Т^шпъратвл пре тот 1срашл, ии вой Фаче кв ел легътвръ ,
пи ве! лдтпъръцд престе тоате , кжте поФтеще сьФлетвд тгв , пи а словогп ВавИ пре Авешр , пи' с'а Две кв паче .
ке . 1Ш 1'атъ слвщле лв1 Бави! , ип 1оав вепеа Дела гоапъ , пп" пръг! швлте аДйчеа кв ипе, ии Авеш'р пв ера кв Вавк! лдп Хевроп , къл'а фост слобох1т пре
ел , пи с'а фост Две кв паче .
кг . ии 1оав , ип тоатъ оцп*реа лв1 а вешт , ип'с'а епвс лв! 1оав, 21*кжп(1 : а
вепхт Авешр <н»л лв! ЛЧр ла Бави! , цп л'а слоб021т пре ел , ии' с'а Две кв паче .
кд . ПИ а штрат 1оав ла ^.шпъратвл , ип а ъ'\с : къчГ а! фъквт ачеаста , 1атъ а
вешт ла тше Авеш'р , ии* пептрв че л'а1слоБ021т, ии'с'а Две кв паче?
ке • А* пв пи'1 ръвтатеа лв! Авешр Фечорвлв1лв! К1'р , къавеш'ткпсъ телдпшале , Ш1 съ цп"е еииреа та , ип' штрареа та , ии съ Щ|'е тоате , кжте Фач! тв ?
кв . ии Двпъ че с'а лдпторс 1оав Дела Бави! а тр1пи'с сол! Д«пъ Авешр , ни л'а
лдпторс Дела Фжптжпа лв1 Се1рат , пп' Бави! пв ш«еа .
*3 • ии лдпторкжпД пре Авеш'р лдп Хевроп л'а авътвт пре ел 1оав ла латвреа
злдпшъ: порци съ ворвеаскъ кътре ел кв В1клешвг , ии л'а лов1*т пре ел около лдп флъ*■ '• пшшре , ии а твр1Т пептрв сжпцеле лв! Асак! Фрателв! лв! 1оав.
кн . иИ авх|'пД БавМ Двпъ ачегета а %\с : певшоват сжпт е8 , ии лдтпъръщ'ея
теа ла Ботпвл Де аквт пи пжпъ лдп веак Де сжпцеле л»1 Авеш'р Ф1'влк! л»1 ]\ф .
кл. Съ В1е престе капвл лв1 1оав , пи престе тоатъ каса татълк! съв , ии' съ па
лшееаскъ Дш каса л»1 1оав кврпереа съшжпцН, пплепрос, ни' карелесъ реахътъ пре кжрже , пп кареле съ кагъ лдп сав1*е , т! дшт Де пжГпе .
а . 1ар 1оав , пи Авеса Фрателе лв! ав оторжт пре Авешр, пептрв къ ел а фост
аторжт пре Асаи Фрателе лор ла Гаваоп лдп ръгвой .
ла . ии а 21с Бави! кътре 1оав, ип кътре тот попвлвд чел кв ел : рвтпец!-въ
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хаТпеле воастре , пнвъ лшчнщец! кксач!, пи плжпцецД дишаштеа «I Аветр ,
пи ^тп ьратвд Бавк! терпеа сЬпъ пат .
м. ии аК лтгропат пре Авеш'р лш Хевроп , ш! рМГклпй фтпъратвл глясвл
сь« а пллпс престе гроапа л«1, пи тот попклкл аплхпс пре Авеш'р.
аг . 1Ш а плжпс фпшъраткл пре Авешр, пи а г'ю : ой кеш тоаре Ковал, тоаре Авешр?
ад . Млйгнле тале п« с'а8 легат, пи т'чоареле тале пв с'а8 въгат лп овег!, пв
те-а! апрошепт ка Кавал, лгппаштеа ФИлор пейрептъш'! аТкъхвт: ин с'а айвпат
тот попклкл ка съ'л плжпгъ пре ед .
а^. 1Ш авешт тот попвлвл, ка съ Факъ пре БавМ съ тъпжпче пдТпе лдпкъ
♦'Пп(1 21*оъ , ин с'а жкрат 1)авИ 21'кжпс! : ачестеа съ'ш! Факъ пие Бктпегев, пи' ачестеа съ'т! аДаопе , къ пжпъ пвва ашшесоареде пв воШ гкста пжше , сак ор1
че алта .
м . 1Ш а ккпосккт тот попклкл, пи ле-а плъквт дор тоате, кжте а фъквт лшпъратвд лдппаштеа а тот попвлвл .
ла- Ш! а квпосквт тот попклвл , пи тот1срашл лдп г1оа аче!а , къ п'а фост
веда лшпъратвл, ка съ ошоаре пре Аветр Фечоркд лк! ЛЧр.
ап . ВИ а 21с ддшпъратвл кътре слйшло саде : а» пв Щ|'ц1 къ повъцк1*тор шаре
а къхвт лш п'оа ачеаста лштрв 1срам ?
ал. . Ш« кйш къ е8 слпт ркс!еше астъг! , пи' пгс йе лшпърпткл ? 1*ар Бървацг!
ачеш«а фП дв1 Сарв1ва гре! слпт пие .
Съ ргсплътеаскъ Бошпкд чедв! че Фаче
реле йкпъ ръвтатеа л«1.
К А П

Д.

Вмм | Ш1 Пхав та! тарП остапшор , йорнппс] Евосте *1 ай тъкт напм, ш) д'а! йгс 1я Г)аин1, ора
ьарП -рпдок йва[ <1ър&| , и порвнчи 4е '1а8 ошор&х.

I авгша* Евосте Ф1вл лв! Савд , къ а шкрн Авеп1р Фечоркд лв! Мр
.«.п Хевроп , ав сдъБ1Т ш*1пме лк! , ил тоц! БървацН еНп 1сраи ак лшкрешешт .
п . 1Ш ера да Евосте Ф|'вл дв! Савд <1о1 вървац! ша! шар! престе
тавере , пвтеде втна Ваапа , ин пвтеле чедв1-д-адт Пхав ФечорН лк! Реттоп
Шротеапклк! сИп фп лк! Вешатш, къ В1ротвд съ сокотеа ад фНлор лк! Вешавнп .
г . 1Ш аа фввлт В|ротсм1 лш Гетеш , пи а8 пешерп!Ч1т акодо пжпъ лдп 210а
ачеаста .
»
д . 1Ш Леда 1опатап фхвд лк! Савд а фост ръшас вп фечор ръпгт да ш'чоаре ,
Фечор йе Ч1пч1 ап1 , пре ачеста , кжш! а веп1Т вестеа лк! Савд, Ш1 а дв! Гопатап
Фгелк1 лк! <Ип 1сраи, д'а ргсИкат (1о1кадв1, ш» а фкц1т, ни гръвшйв-се еа съфвгъ,
а къгкт , Ш1 с'а фъквт ишоп , Ш1 пвшеде дв! ера 31ешФ1восте .

168А^МПЪРАЦ1Л0Р,
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е- 1Ш а8 терс фП лв! Реттоп РЛротеапь-лв! Пхав, пи Ваапа, нп пептрк кълйвра гГлп а 1птрат лш каса лв! Евосте, пи ел йортеа лт пат ла апнепгъ ял.
е . Ш1 портърща касП квръцеа гржв , ин Фъкжшни-се сошп а ейорпит , пп
Пхав , пи Ваапа Фраци ав треквт .
я. Ш1 а« )'птрат лш касъ, пи Евосте йоршеа лдп патвл съв* лшкътара са ,
пп' ловшЛгГл пре ел л'а оторжт, пи' Та тъеат капел л»1 , пи лвжпс! капвл лъ!
с'г.8 йьс пре калеа чеа йеспре апвс тоатъ поаптеа .
н . ЦП авайве капвл лв! Евосте ла Т)вШ лш Хевроп, пп а!$21'с кътре лшшъратвл : 1'атъ капвл лв! Евосте Ф1йлв! л«1 Савл вргжшашвлв! тг« , кареле къвта
свФлетвл тъв, пп а йат Бопшвл Ботпвл»! пострк лшшъратвлв! шъ&п&ъ «свпра
връжтпишор съГ , прекш лш 210а ачеаста асяпра лк! Савл вргжташвл егв, ип
асьпра сепинии л»1 .
л. ЯН ръспвпгжпй Бав1(1л81 Г]'хав, пп лв1 Ваапа Фрателв! лв! Ф1'7лор лв! Ре
ттоп В]'ротеапвл81 , ле-а г\с лор : вш есте Ботпъл чел че а 12във1т сьФлетил
пнев сПп тоатъ прнпежсНеа .
I . Къ чел че 'пп а епвс пие 21'кжпс1 къ ав твр1Т Савл, пи Гопатап , нп ел ера
ка вп вкп вест]'тор лшпаштеа теа , пп' л'ат прме пре ел , ни л'ат оторжт лш
Сгкелак , кърв1а съ късюа съ'1 Ньв" йар пептрв веете ввпъ .
м . Ш1 аквт оатеп! ръ! а8 оторжт пре от брепт лш каса лв! пре патвллв!,
1И1 аквт в 018 къвта сжипеле л»1 (Нп тжнпле воастре , пи войшерае пре во! де
пре пътжпт .
ш . Ш1 а порвпч1*т ВавИ елвпмор сале , пи 'I ав- оторжт пре е! , пи ле-а»
тъеат тжшме , пП шчоарме лор , ип Т ав спжпгврат Дег.свпра инпотвлв! лшХевроп . 1ар капвл лв! Евосте, л'а лшгропат лш торшжпткл ль! Авешр Фечорвлв1 лв! Шр лш Хевроп .
К А П

в.

5пгжп<1&-гс БавМ ЛДшпърат престе гот 1< | ;Л.пл ,
Ш1 г/тмипЛ пре 1етгге) » *'ят чет:тсв (ломнвГ,
8П(1е 21<Ьш1(>'ш1 касъ ак лЪ1.мт , лглп(Ь'ш1 пц але чете! ша! шита , нп фп талпи : пре че! <1е ап
пеат (1е с!ог ор1 ^1 ват*.

]' авторе тоате псатвр1'ле лв! 1срш"л ла Вав1(1 л\п Хевроп, ппавгц;
кътре ел : 1'атъ оаселе тале , Ш1 кърпврие тале по! .
1П,Р»:
н. 1Ш ер1, Ш1 алалта-ер! кжпс1 а фост Савл ^\тпърат престе по1,
и- 1: ШИЕ1Г1 тв ера! чел че повъцвчеа! пре 1сраи . IIИ а 21с Вотнвл кътре Т1ке:
тв ве! паще пре попвлвл пп'е'8 1сра1л , нп тв ве! Ф1 повъцв1тор престе попвлвл
т!ен 1сра1л .
г. Ш\ а8 веп1т тоц! вътржпн л«1 1срай ла ^пшъратвл л^п Хевроп, пи" ле-а
♦ъквт лор ^\тпъратвл БавМ легътвръ л\п Хевроп лдппаштеа Бошпвлв1 , пи авпе
шре РавМ ^тпърат престе тот 1срашл,
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д . Фечор Де тре1-яеч! Де ап! ера Бави}, кжп<1 а» лшчепвт а лдтпъръц' , пипа- злтп».
трв геч! Де ап* а^тпъръц1т.
*• **•
е . Шапте ап! , пи шосе лип! а лшпъръц'т лш Хевроп преств 1»<1а , пи' тре!
веч! ш! тре! Де ап! а лдтпъръц'т престе тот 1сраивл , ни* престе 1вДа лш 1ерг>сал'ш .
з . НП а шерс Бав'Д , ни' тоц! БърБацП дв! лдп 1ервсал'т ла 1евасе»л чел че
лък«'а пътжптвл , Ш1 с'а 21*с лв! Вав'Д : пв ве! 1*птра а!*ч1, къ с';.в пвслш.проТ1въ орвП, ш1 шкншп, гшжпД : къ пв вп штра Вав'Д а'ч!.
3 . 1Ш а лват БавМ лшгръД'реа (лопвлв! , ачеаста есте четатеа лв! Бави .
и . 1Ш а 2ю Павн1 лш 2*оа аче1*а : тот чел че ва лов! пре 1свкссв кв асквц'твл сав1"е! , пи пре че! ншоп! , ш! пре че! орв! , кари* връск свФлетвл л«1 Вав'Д ,
пептрв аче'а съ г!че : орвН , пи" пшопи пв вор штра лш каса Встпвлв!.
л . ИН а шегвт Вав'Д лдптрв лшгръпЧре , ни' с'а кетат ачеаста четатеа лв!
Вав1Д , пи о а гнПт пре еа четате лшпрежвр йсла шариш! , пи каса са .
I . ПИ терцеа Вавн* крескжпД , ни' тършДв-се, пи 1)оншвл Атот-цПторвл ера
кв Джпсвл .
41 . ИП а трите Х'рат Л^тпъратвл 'Првлв! сол! ла Бави" , ни' летпе Де ке- ] пара:
Дрв, пи тещер! Де летпе , пи шещер! (1е улс! (1е ш*атръ, ни' а« /нНт каса лв!
"■ '•
Вав'Д .
П1 . 1Ш аквпосквт Вавн), къ л'а фъквт пре ел Ботпвл ЛДшпърат прете 1сра'л .
ПН квт къ с'а лшпълцат лшшъръц"еа лв! пептрв попвлвл егв* 1срам .
п . ИН а та! лват лдпкъ Бави! Фете! , пи цНтоаре Дш 1ервсал1*т , Двпъ че 1 пара:
а вемт ел Дш Хевроп , пи с'а та! пъсквт лв! Вавн) Фечор! , пи* Фете .
3- *•
^1 . Ш1 ачестеа сжпт пвтеле челор че с'а пъсквт лв! лш 1е^всал'т : Сагавс ,
2—
пи Совав , пи' Катап , ни Солошоп .
51 • НП Евеар , ни Ел*све , ни' Г\\*,ф'к , пи 1сФ1*сс .
е] . ИН Ел1*саша, пи Елн)ае , ни Ел1*Фалат, Сатае , 1ес'ват , Катап , Гадатаан , 1еваар , ТеТскс , Ел1*Фалат , 1\ агеД , РСаФек , 1опатчп , Леасапис , Ваалатат , Ел1*Фаат .
3' . ИЛ авжшД че! Де алт пеат, квт къ Вавн) с'а впе .|\тпърот престе 1сра'л„
с'ав св1т тоц! че1 с*е алт пеат съ кавте пре Вавн), 1*ар Бави) авгшД с'а погоржт лштрв лшгръД'ре .
н1 . ПИ че! Де алт пеат а8 терс , Ш1* г8 тгвържт ла волеа ТПгатлор .
тара:
дм . ИП а лттреват Впв*Д пре Ботпвл , 2*кжш) : с?;"-пгь-во*в ла че! с?е алт 14- 9пеат ? ни* Да-ве! пре е! лдп тж!ги'.;е теле ? ни а 21с Ботпвл кътре Бави* : све^а.
те , къ йжпс! вой ("а пре че! Ае алт пеат лш шжииле тале .
28- 22к . НП а вешт Бпв1г1 (Нп рвптврие челе (1е све , пи а тъ!*ат пре че! с1е алт
пеат аколо . ИЛ а гю Бав1*(] : рвпт-а Ботпвл пре връжтаии! т1е! че! Ле алт
22.
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пеат лшпаттеа теа , преквт съ рвпе апеде , пептрв аче1а с'а кетат пвтеде
локвлв! ачелв1а : Леасвпра рштвриор .
к» . \1Н а лъсат акодо пре Лвтпежеи съ!, пн '1а дкат оре е! БавМ , Ш1* върбпцп че! к» ел (1) .
кп . 1Ш ак та! аЛаос че! Ле адт пеат а се св1 , пи а тъвържт лш вадеа Т1таниор .
кг . Ш' а лштреват 1)авн1 пре Ботпвл , 21КЖпЛ : свЬ-тъ-воШ да че! Ле адт
пеат, пи Ла-ве! пре е! лт тжшие теле? ни а х'\с Ботпвл : п» те С81 лштрв
лштшпшарса дор , дштоарче-те Леда е! , пи ве! терце да е! , апроане Ле чед
плжпгътор .
к д . 1Ш ва Ф1 кжпЛ ве! авж! тв гласвд клът1*ре! пъЛвре! плжпгъторвлв!, атвпч! те
ве! погорж да е!, къ атвпч! ва енп Ботпвл лтпаштеа та съ тае лш ръгвой пре
че! Ле адт пеат .
к(? . НИ а фъквт Юавк! преквт '!а порвпчп дв! Ботпвд, ни а бътвт пре че!
Ле адт пеат Леда Гаваоп пжпъ да пътжитвл Гаг'ра .
К А П

5.

А<1к|:л'.нй 1);имс1 С1кр151 ле 1,п I <1ш 1.а( а л»| Апипадав а отораьт Потни пре Оха, пептрв кг с'а ат1пс
йе С11ф;«. пп ла лъсат л\п каса ли! АвеЛара Гетеапкл : 1ар Лвпъ ачсма с1»к*п<1в'л ^п крксалпп , пи жак&пс! лшпаттеа и1, Мслхол *ата ла! Сикцрл рд.<1е пре БавИ пептрв каре пршпъеа па ша! пъсиг *П .

I
1 а аЛвпат Бави! пре тоц! тшери Лш 1сра'л, ка да вр'о шапте-аеч!
I Ле тн .
в . 11.1 1 с'а скялат , ни а терс Бави! пи тот попвлвл , каре ера
кв ел , ни Лш воери лв! 1вЛа с'ав Лвс , ка съ аЛвкъ Ле аколо с'кр1вд
лвТ Бвтпеяев, престе кереле с'а кетат пвтеле Ботпвдв! пвтериор чел»! че шаЛе престе Херввши че! Ле престе ел .
г . ИЛ а пвс С1кр18л Ботпйлв! лттр"вп кар по8 .
1 лхшнъ:
л . ЦП л'а лват Лш каса лв! АпипаЛав челв! Лш Леад , пи* Оаа , пи" Фраци дв!
7. 1
*и лв! АтШаЛав тръцеа карвл кв с'кр1вл , пи Фраци дв! терпеа лтпаштеа С1Кр18ЛВ1 .

е . 1ар 1).'1в1Н , ни тоц! фП лв! 1срам жвкжпЛ лтпаштеа Бопшвлв! кв оргапе
лштокпитс кв тър'е , кв кжптър!, кв капоапе , кв алъвте , кв тжтпше , кв
ютвале , пи кв Фдвере .
о . 111 1 а ВСП1Т пжпъ да ариде лв! Хахор , ни' а лштшс Ога тжпа са престе
С1кр1вл лв! Бвтпегев, ка съ'л ц'е пре ел, ип д'а цтвт, къ'д кжртеа вовл .
а . 1Ш с'а тжтеат кв 18Ц1те Оотпвл пре Ога, ии л'а бътвт акодо пре ед Бвтцегев , пептрв лшЛръгШре , пи а швр'т акодо лжпгъ сисрлвд Болшвдв! дшпаюгеа
дв! Бвтпегек .
21.

(1(

Л\ичеа веке есте : ип а ж1е БавМ: съ'Г архъ пре е! с!с тот ■< «ок.
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й . 1Ш с'а тжхшт БавМ пептрв къ а плат Ботпвл пре Ога , нп с'а кетат
локкл ачела тъереа л»1 Ога , пжпъ лап гюа ачеаста .

1 Парк
13- '*•

а . 1Ш с'а тетвт ВаъИ Ле Бопшвл лш гюа аче1а , 21'кжпЛ : квт ва штра ла
тше С1*кр1*81 л«1 БвпшегеЗ ?
I . 1Ш п'а врвт ВавШ съ ване ла сше С1кр1«л лецп Бспшклк! лш четатеа лв! 1)гвк1,
41 л'а въгат пре ел БавМ лш каса лк! АвеЛара Гетеапвлв! .
д| . ИП пшегьт сшрмл Ботпвдв! лш каса лв! АвеЛара Гетеапвлв! тре!лвп!, ни"
а вше-кввжптат Бопшвл тоатъ каса лк! АвеЛара , нп тоате але лв! .
т . 1Ш с'а спвс лшпъратвлв! Бав)'Л 21'кжпЛ : къ а вше-кввжптат Бопшвд ксса
лк? АвеЛара , ип тоате але л»1 пептрв с1кр1вд лк! Бвтпегев, нп тергжиЛ 1)авй1 \ ц:<1,а:
а аЛвс С1кр1*»л Ботпвлв! Лш каса ле! АвеЛара , лш четатеа лв! 1)ав1*Л кн весел1е .
15. 25.
п . ПИ а» фост кв ел че! че пкрта С1кр1вл Ботпълк! шанте чете, ни жертвъ Ле
вще! , пи Ле пие! .
д1 . 1Ш Бави! ргскпа кв оргапе к» тот ЛеаЛшсвл лшпаштеа Ботпвлв!, нп ера 1п*ра:
лшвръкат кв вештжпт лвппиос .
15- 26(I . 1Ш ВавМ , ни тоатъ каса хь\ 1срам а аЛвс С1кр1вл Бошпвлв! к« стр1*гаре ,
Ш1* кв глас Ле тржпшцъ .
51 . ИП а фост кжнЛ а соат с1кр1вл Ботпвлв! ла четатеа лв! Бави! , Мелхол
Фата лв1 Савл с'а плекат пре Фереастръ , пи а въгвт пре лшшъратвл Оавк! жвкжпЛ ,
пи кжптжпЛ кв алъвта лшпаштеа Ботпвлв!, нп л'а ЛеФъипатпре ел лттрк пита са .
31. Ш| а аЛвс лт лъвптрв сшр1вл Ботпвлв!, пи л'а пвс ла локвл лв! лш т!жлоквл кортвлв! , каре'л лштшсесе ОавИ лв! , пи а аЛвс Пав1с1 арЛер! Ле тот лш
паштеа Ботпвлв! , пи челе Ле паче .
ш . 1Ш Лвпъ че а съвжрнпт Бави! а аЛвче арЛерме Ле тот , пи челе Ле паче ,
а вше-кввжптат пре попвл лдптрк пвшеле Ботпвлв! пвтермор .
■ол . ПИ а лшпьрц1т ла тот попвлвл лштрв тоатъ пвтереа лв! 1сраи Лела 1)ап
пжпъ ла Версавее , нп Лела върват пжпъ ла Фетее ла Ф1е-кареле кжте о внкатъ
Ле пжГпе , ип кжте о ввкатъ Ле карпе ФрШтъ, нп кжте о сковарЛъ Лш Т1гае , ип
с'а Лвс тот попвлвл Ф1е-кареле ла каса са .
к . иП са лшторс Бави! съ вше-кввштеге каса са , нп ешшЛ Мелхол Фата
лв! Савл лшпаштеа лв! Бави! л'а вше-кввжптат . нп' а гк : квш с'а търЬ астъг!
.]\тпъраткл лв! 1сраи , чел че с'а Лескопер1т астъг! лшпа1птеа окйор слвжп1Ч1Лор
ровиор лв! , квш съ Лескопере вовл сКп че! че жоакъ ?
ка . Ш|* а 21с 1)ав1"Л кътре Мелхол : лшпа)птеа Бопшвлв! вой жвка , пи вше
есте кввгптат Бошпвл чел че ш'а алес пре тше та! твлт Лекжт пре татълтъв,
Ш1 Лекхт тоатъ каса лв!, ка съ тъ пве пре ш1пе повъцв1тор престе попвлвл
съв 1сра1д .

23 . г*
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кк . ПИ воШ жака , ип вою сълта лдппаштеа Помпала!, пи тъ вон; а"ескоперЬ
лдпкъ аша , ли' во18 Ф1 петревтк лдптр» оки тъ! , ип кв слвжп^чие , Ле каре а!
21С пие, кит п» тъ вогс тър1?
кг. 1Ш МелхолН ФетПлв! Савл па 1с'пта! пъсквт првпк плпълдпгша, лдп каре
а твр1'т.
К А П

В.

ФтгкГ.мн! 1)н1!и1 м. ва ? м!| касъ Пшппхлм ^птл.1 ли л8В(]ъ Катап Пророгм , йьаъ ачс]а $1 опрещ»
с!п1 поркпка Потил:;.!, ч| 1 се «ггъЛееще >п.\ , кареле о ва гШ , Ш1 съ ФъгъОгеце Мсс^е , пептрж «вре
твлцгтеще 1)пнм1 .

%Ш
Й*1? * а Ф0СТ кжп^ а ше2}1Т -^тпъратвл лдп каса са , ш! Бошпвл л'а о*Ш$ ] ! Ш№ Й1ХП1Т пре ел Но тоц1 връжташи съ'1 че! (1е прш прежвр .
Пира: ^|*ж?1 в . 1Ш а 2|'с Дтпъратвл кътре Катап Пророквл : 1атъ е8 лъквеск
ъс "ш *)шк т* 1* в?
17- 1
П#ЩФ'|1П касъ ^е К1еврх , вяр С1кр1»л Ботпалв! шг-сю лдп ппжлоквл корТ8Л81 .

г . 1Ша21'с \атап кътре .|\шиьраткл : тоате , кжте сжпт лдп 1шта та териТ,
пи ле фъ , къ Ботпал есте кв Т1пе .
А . ИК а фост лдп поаптеа аче1а фост-п кввжптвл Ботпвлв! кътре Катап ,
21К<ъпс1 :
$ . Мерц! , ип 21 кътре роввл писа Впвк1 , ачестеа 21'че Ботпвл : тв па ве)
2.Ш пие касъ , лдп каре съ лъквеск еа .
з . Къ п'ат лък»1т лдп касъ с1ш 210а , лдп каре ат скос пре фп ла! 1срам <Нп
Егшет пжпъ лдп 7л'оа ачеаста , 41 ат втвлат лдп попас , ип лдп корт.
3 . ^птрв тоате, каре ат петреквт кв тот 1сраиал, а8 гръ1т-ат кътре вре вп
пеаш ал ла! 1срам , кърв1*а ат порвпч1Т съ паскъ пре попалал пие» 1срам хш&пй:
пептрв че пв 'т! ац! яиНт касъ <1е кес1ра ?
н . 1Ш аквт ачестеа ве! гръ1 роввлв! ппев ОавМ: ачестеа 21че 1)отпал Атот1 ЛДшп-ь: цпторвл, лватв-те-ат ще тше а*ела тарта оиор, касъ фи тв повъцвпор престе
16. н. попалвл плеХ край .
л. . 1Ш ат фост кв Т1*пе лдптра тоате ор! впае а! втвлат, ип ат терсЬт пре
Псалп. тоц! връжташи тъ! а"ела Фаца та, ип' те- ат фъквт пвпнт а*впъ пвтеле челор
77. <б. щарГйе пре път&пт .
злдшпг: I. Ш* В018 пвпе лок попалвлв! пи ев [срам, шГл во1« ръсъаЧ пре ел , пп ва
8. 19- «К81 ае осев!, ип п» се ва грМ та! тклт, пп па ва та! адаоце Ф1»л пейрептъцп лл етер! пре ел ка ла лдпчепвт ,
злтпъ-. *•• ^'» гиеле, лдп каре ат пас жааекътор! престе попалал ипеа 1сраи, пи
ь. 5.
те в 018 оЛхш пре т|'ле йе тоц! връжташи тъ! , Ш1 ва спане Ц1'е Вошпал , къ
1 Пара:

Вв1 21с|1 Л«1 Касъ .

22 10ш . ПП ва Ф1* (1»пъ че се вор пл1т' гиеле тале, пп ве! Лорш1 кв пършц! тъ1,
Евре!. в0|§ р|Й1Ка сътхпца та йвпъ Т1пв , кареле ва Ф1 Ип плптечеле тъ8 , ш! вой гь'■ 5п" лдтпъръшеа лв! .
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п . Ачеста ва гШ касъ петела! пией , пп вою лштър! скавпьл лк! пжпъ лшвеак.
д1 . Е» вой Ф1 лв! татъ , ш! ел ва Ф1 пие ф$ , пи Де ва Фаче пеДрептате
ли во!к швстра пре ел кв то1'агвл вървациор , ии к» вътълНле Фшор отепещь
ф . 1ар пила теапк о вот Депърта Дела ел , преквт о ат Депъртат Дела че! пс&ш.
че '1ат Дъпъртат Дела Фаца теа(1).
88. 4.
51 . 41 креДшчоасъ ваФ1 каса л«Т, пи лшшъръпдеа ля! п.г.пъ лшвеак лшпаш- — ЗТтеа теа , пп скавпвл л»Т се ва лшДрепта лшвеак .
д'| . Пнпъ тоате кввштеле ачестеа, ппДгшътоатъ веДереа ачеаста, аша а гръ1т
Катап кътре Бави .
ж . II 1 1 штржпД .]\тпъратвл Павк1 а шеянт лшпаштеа Потпвлв! , ии а 21С :
чше сжпт е» Поатпе ал пнев Поатпе ! пи каре есте каса шеа Де та! 18В1Т пре
пипе атжта ?
Л1. ПП пвцш пГаш ппкшорат лшпаштеа та, Поатпе ал ппев Поатпе ! къ
а! гръп пептрв каса роввлв! тъв , ка съ Ф1в лшДелвпгатъ ? 1ар ачеаста есте лецеа
отвлв! Поатпе ал ппсв Поатпе !
к . НИ че ва та! аДаопе ВаъИ а та! гртЛ кътре тше ? пи аквт тв щн пре ро
вел тъй Воатпе ал пней Поатпе !
ка . ПИ пептрв ровкл тъй а1 фъквт , пп Днпъ шша та а! фъквт тот вшеле аче
ста , съ'л аръц! роБ«л«1 тъй .
кп . Пептрв ка съ те търеск пре тше , Поатпе ал пней ! къ пв есте ка ппе ,
т1 пв есте Пвтпегей аФаръ Де тше лштрв тоате , каре ат ав21т квврекие поастре.
кг . НИ че пеат алтвл пре пътжпт есте ка попвлвл тъй 1срам ? пре кареле съ'л
Ф1 повъцв1'т Пвтпегей , ка съ'л ръсквтпере лвРш! попвл, ка съ'1 пв! тв пвте , пи
съ'! Фач! лвкрвр1тар1, пнлвпнпате, ка съ гопещ! тв Дела Фаца попвлвл»! тъй, пре
кареле Д'а1 ръсквпшърат ще Дш Егшет , пеатвр!, пи лъкашвр! .
кд . 1Шц,е-а! гъпт иде нре попвлвл тъй 1сраи съ*1е цхе попял пжпъ лшвеак,
ни тв Поатпе те-а! фъквт лор Пвтпегей !
ке . НИ аквт Поатпе ал плен Поатпе! кввжптвл, каре л'а! гръп Деспре ро
вел тъй , ии Деспре каса лв!, аДеверещем пжпъ лшвеак, (2) Поатпе атот цнторвле, Пвпшегекл лв! 1сраи , фъ преквт а! гр-мт !
ке . НИ аквт търеаскъ-се пвтеле тъй пжпъ лшвеак , ии" съ се гжъ Попшвл
Атот-цнторвл Пвтпегей престе 1сраи, ии каса роввлв! тъй ПавнЗваФ! лдпДрептатъ лшпаштеа та .
кз • Къ тв Поатпе Атот-цПторвле ! Пвтпегевл лв! 1срам а! Дескспер^т ь-рекеа
роввлв! тъй , 21ккпД : касъ вой гнН ще , пептрв ачв1а а аФлат роввл тъй кв йпта са , касъ сероапе кътре тдпе рвгъчвпеа ачеаста.
15. (1) ЛДп Еврееще, пиЛаппеще есте: пресят о ат депъртат Леда Сам, пре кареле а 'ат Непгртаг йе1а *ацк теа . 25 . (2) фа БМеа ч«а век1е пв се амъ ачестеа : Боатпе Атот-д11юрие Овтпегем »1
1сран .

Еврег.
2- 8-
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кя . 1Ш ак8гп Боатпе ал пие»" Лоятпе ! ткецп Бвтпеяев, ип кввштеле талевор
ф' аДевърате , къ аТ гр-мт Деспре ровкл тъ» Бвпътъцйе ачестеа .
кл . ИЛ аккш лшчепе , ип БШе-кввштеагъ каса роввлв! тъ» , ка съ ф'е дшвеак
лшппштеа та, къ те Боатпе ал пиев Боатпе ! а! гръ1т, нн Ат вте-кввжптареа та
съ се Бше-кввштеге каса роввлв! тъв , ка съ Ф1в лдпвеак лдппаттеа та .
К А П

И.

Б|'р810целе л»1 1)яш'<1, каре пре швлц! ЖпипрацТ , кърора крамтевП папъ ач( ле Ля йлиЛе, а к|рв|'т,
пи <Гьг»торГ (|е даяйе 'I а фъккт . Нпе.чса дв! Тоя .]\тпъратбЛ81 1тат пептрв къ а лиштс Ъаом} пре
Айраахар .Пшнгратм дв! Свга, сг омнъръ та! тарЦ оцррп лв< 1)аш<1 .

1 а фост Двпъ ачеаста а лов1т Бави! пре че! Ае алт пеаш , пи 'I а
1 пара : I
Ц лдпФржпт пре е! , ип а лват ВавМ чеа осев]"тъ (Ип тжпа челор Де
18. 1
алт пеаш .
в . НП а бътвт 1)«в1(1 пре Моав , пи '! а л\тпърц1т пре е! кв фвпи
кклкжпс1й*1 пре пътжпт , пи (1оъ Фвштвр! ошора : 1'ар сюъ Фвштвр! цтеа вП, ип
с"а фъквт Моав лв! Т)авИ ров! асЬкжпЛв'! Дарвр! .
г . Ш| а бътвт Бав'Д пре АДраааар Ф1вл дв! Раав .]\.тпъратвл Дела Свва ,
кжж! а торс ел съ'ш! пве тжпа са престе ржвл Ефратвлв! .
д . ИП а дват Вгшс" Ас аде лв1 о пие Ае каръ , пи шапте пи! Ав къдърец! ,
ип Доъ-геч! Де тН йе Бьрвац! пеДестр! , ип а сФържплат ВлвИ тоате каръле .
ип 'ш'а дъсат лвГш! Дштр'жпс'ле о свтъДе каръ .
щ. 1Ш а ветт С'р'еа Батасквлв! съ ажвте дв! АДраагар ^тпъратвлв! Дела Св
ва , Ш1 а бътвт Баеш* лш С'р Доъ яеч! ип с1оъ Ае ти Ав вървац!.
е . Ш1 а пвс БавШ стреажъ лш С|"р1еа чеа кътре 1)атаск , пн с'а фъккт С'рвл
дв! Бави! ров! аДвкжпДв'! Дарвр!, ип а пъг'т Боитвл пре Бави" ор! лдпкътро
терпеа .
3 . ПП а лват Бав'Д лапцкрие челе Де авр , каре ера ла слвцие дв! Айравгар
липпъратвл Леда Свва , ип ле-а аДвс лш 1ервса.пт , каре де-а лват Свсак'т Дшпъратвд Егшетвлв! , кжпД с'а ск1т ел лдп 1ервсал'т лш 21леле лв! Говоат ф'вл
дв! Содотоп .
н . 1Ш Дт Метевап , ип А'ш четъцие челе алесе але дв! АДраагар а лват ^1тпьратил Бав'Д арашъ швлтъ Фоарте, кн ачеаста а фъквт Содотоп тареа чеа Ае
арашъ, ип стжлпП , ип скъ к!ьтор1ле , ип тоате васеле .
л. . ПП а ав21т Тов ^шпъратвл На \ач\т , къ а Фржпт БавМ тоатъ пвтереа
дв! Аараагар .
I . ИП а тр1ш1С Тов пре 1ес1крат ф1ьл съ§ да ,]\пшърат8Л БавШ, ка съ'л Л1Птреве Де челе Де паче , ип съ'л Б1"пе-к«втте2е пре ел пептрв къ а бътвт пре
АДраагар, пи' ла лщфржпт , къ ел ера .]пппрот1Вш'к дв! АДраагар, ип' лдп тж1шле дв! ера васе Де арцтт , ип' васе Ае авр, ип* влее Де арашъ.
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&1 . 1111 ачестеа фтпъратвл БавМ ле-а сфшщт Ботпвлв! кв арцттвл , пи кв
аврвл , каре л'а сфшпл'т Лш тоате четъцие , каре де-а свпвс лвГш! .
в! . Шп 1Лвте1а, ш! Лш Моав , пи Леда фи лм Атоп , ни Леда че! Ле алт
пеаш , 1ш Леда Ашадгк , нп (Нп пръгме л»1 АЛрааяар Ф1вл дв! Раав лшшъратвл
Леда Сява .
п . 1Ш 'иГа фъквт БавгЛ пвте , кжпЛ с'а лшторс Ле а бътвт пре Нктсш лт
Гевелет ка ла вр'о опт-спре-жече тП Ле БървацТ.
А1 . 1111 а пвс лш 1(1аше1а стреж! , лштрв тоатъ 1Лвте1а а пвс търге , пи тоц!
1Лвтепи с'ав фъквт ров! лшпъратялв! , иа а пъ/лт Бошпйл пре Бави! ор! впЛе
а шерс .
(Н . 1Ш а лшпъръдот Т)яШ престе тот Ьрамвл , нп Фъчеа Бав1Л жвЛекатъ ,
ни Лрептате да тот попвдвл съв .
51. 111 1 престе 0Щ1*ре та!таре ера 1оавФсчорьл лк1Саргп*еа, пп ГосаФат Фечорвл
лв! АхикЛ гоаГ таре престе челе Ле аЛвс аиИпте .
3< . 1Ш СаЛок Фечорвл лн! Ах1тов, нл Ахипелех Фечорвл л»! Ав]'атар преоц1 , пп Саса логофът .
т . Ш1 Вапеас Фечорвл дв! 1оЛае сФетшк , пи Хелет! , пнФелет!, пи фп лв!
БавМ ера та! тар! престе кврте .
К А П

е.

Брагостеа каре а арътат Оав1с1 кътре Мепичвосте Ф1М «[ 1опатап , къргиа 1> .рппапспат тоате цар1П1.«.(■ л! Сакл , каре 'е стъплпеа ("ша , пп '1а р<ьп(1к|т шкпкаре пгрвреа ха таса са.

Йй' а 2'с^ав'^; Ле а рътас чше-ва Лт каса дв! Са»л, пп воШ Фпче пн'лъ
ТТ1 |Й# кв е-* пептрв 1опатап .
ЖЖЖЖ Л в- ^" с"п каса лк' ^авд ера ьп ПРЙПК 1 пп пвтеде дв! СПва , шгл
фффффто К1етпръ пре ел ла Вавн! , ни а -ме ДДтпъратвл кътре ел : тн ещ!
СИва ? 1ар ел а гю : ек роввл тъй .
г . 1Ш а /ле .]\тпъратьл : ав та! рътас вре вп от Лш каса ле! Савл, пп
воШ Фаче кк ел пила лв! Бвтпегев' ? пи а ъ\с 1л'ва кътре .]\пшъратг;л : та! есте вп Ф1В ад лв! 1опатап вътътат да щчоаре .
д . 1Ш а 21С .]\тпъраткл кътре ел : впЛе есте ачела ? пп а г\с (лва кътре
^тпъратвл : 1атъ есте лт каса лв! Мах|'р Фечорвл дв! Атил Лш ЛоЛавар .
е . Ш1 а трнше ^тпъраткл ВавМ , ни л'а дват пре ел Лш каса лв! Мах1р
Фечорвл лв! Атил Лш ЛоЛавар .
5 - НИ а веп1т МетФ/восте Ф1вл лв! 1опатап , Фечорвл»! лв! Савл ла ЛДпшъратвд Оав1с1 , пп къг&пЛ пре Фаца са с'а лшкшат дв!, шл а г\с ОавИ дв! : МетФ^восте ? 1ар ел а пс : 1*атъ роввл тъв .
3 • 1Ш а Х1С БавИ лв! : пв те теше, къ фъклшЛ вок Фаче кв тше тиъ пептрв
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пи вой Да ш« тоатъ царила «I Савл татълв!

татълв1

тън , пи т« ве! тжпка пжТпе ла щаса юеа пврвреа .
н . 1Ш лишлпжшЬ-се МегаФлвосте а «ю : чше сжпт е» ровал тъй, къ а! къвтат спре »п кжше шорт ка пипе ?
а. ЦНкетжш! фпшъратвл пре С1ва слвга лв! Савл агизкътреел: тоате, кжте
сжпт але лв! Савл , пи тоатъ каса лвТаш Лат Флвлв! Бошпвлв! тъй.
I. 1Шве1 лвкралв^пъшжптвл тв, пифппЛ, шхровИтъ!, Ш1В61 айвче Ф1влв1
Бошпвлв! тъй пжШ, ка съ тъпжпче, »ар МешФлвосте Ф1'вл Бопншв! тъй ва шаш
ка пжше пврвреа лашаса теа. 1Ш С1*ваавеа чщчьспре-хече Фечор!, ш! йоът.еч1 Ав ров! .
й\ . 1Ша 21'сС1'ва кътре ^шпъратвл : йвпъ тоате, кжте апорвпчлт Бошпвл ппеЙ
7]\тпъратйл роввлв1съй, аша ва Фаче роввл тъй . 1Ш МешФлвосте тжпка ла ща
са ле! БавН ка впвл аЧптре фп фпшъратвлв! .
п'| . 1Ш МешФлвосте овеа вп Ф1Й пик , пп пвтеле лв! Млха , пи тощ че! че лъкв1а лш каса лк! Слва ай фост слвц! лв! МетФ1'восте .
п . 1Ш МешФ1*восте лък81а^п 1ервсал1*т, къелтот йеавпа тжпка ла таса фтпъратвлв! , пи ел ера пшоп де атжпдоъ тчоареле сале .
К А П

I.

Аппоп Л\тпърати Ашоштепйор, йвпъ че ■ ватяокор^ пре солП п! БавМ , пре карП 'I а ♦ост гр1пно
съ'л шлпгае пептря тоартеа татъл»! съ8 . Кипиш! оаста йежл Ч1ПЧГ ^тпърац1а1С1р1е1 асвпра л»Г Оаш'<1, с'ав Б1рв1т (|ела Папи! оЛятъ , пп <1е яли <1ать .

1 а фост йвпъ ачеаста а твр!т ^тпъратвл Фплор лв! Атоп ,

цн а

ЛШПЪРЪЩТ АППОП Ф18Л Л81 Л1П ЛОКВЛ Л»Т .

в . 1Ш а 21С Бави): Фаче-во1Й пИлъ кв Аппоп Флвл лвШаас, преквш
а фъквт татъл лв! кв пипе пнлъ, пи' а тршю БавМ съ'л шжпгже прш
южТшле слвц1'лор сале пептрв татъл лв1, пи айшерс слвцие лв? БавМ жп пъшжпТ8Л Ф1*1Л0р Л81 АШОП .

г . 1Ш а 21с воерн Фплор лв! Атоп кътре Аппоп Ботпкл лор : пв пептрв къ
чшстеще Бави! пре татъл тъй жппаштеа та а тр1ппс ла Т1пе съ те шжпгже ? 41 пеп
трв ка съ черче четатеа , пи съ о лскоЛеаскъ пре еа , пи еъ о стрлче , пептрв
аче1а а трпшс 1>авМ пре сльцме сале ла тше?
д . 1Ш а лват Аппоп пре слвцие лв1 ВавМ , пн ле-а рас варвеле жвшътате ,
пн ле-а тълат хашеле жвшътате пжпъла шолдвр! , пн '1а слов021Т .
лг. 1Шс'а спвс лв! Бавк! , че^а лштжшплат квоатепнлв!, ш1а трепне люпаштеа лор , къ ера оашепп Батжокор1*ц1 Фоарте, Ш1 а 21С ^шпъратвл : ше^ец!
жп 1ер]'хоп пжпъ че вор креще варв1'ле воаетре , Ш1 въ вец! дптоарче .
е . 1Ш а въгвт фплв! Атоп, къс^йрвшшат попвлвл лв! ПавИ, пи а тршнс
фИ лв! Атоп , пп" ай пътит Лп С1р|'са Ветрааш , Ш1 с1ш С|'р1еа Свва, ин Лп Роов
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доъ- геч1 с1е шП да псдестраш! , ни' дела .[тпъраткл лк! Атгшк Маг.ха о пие (1е
вьрвац! , Ш1 дела Гстов доъ-спре-гече тп <1е вървиш .
д. НИ а«гшд Бав1д а трншс пре 1оав, ип* тоатъ опрреа чеа тпре .
и. ИП ешшд фП .181 Атон а» ржшШт ръгвой ла кша порци , 1'ар (лр!еа Сква ,
Ш1 Роов , ип 1стов , ни Атллш ера де осев! ешгвр! лш царшъ .
л. . Ш1 вггжпд 1ог.в , къ с'а лшторс кътре ел ф; цл ръгв018Л81 дт фяцъ, ип
Ип дос , с8 алес дт тоц! тшерп лв! 1сраи , ии с'а» ржпдвк асвпра С1р1е1 .
I. 1ар челп-л-алт попвл, каре о8 рътас л'а дат лдптжпала! Авеса Фрателв!
съ8 , 011 с'а рж(;(1к!Т лшшрот)*ва Фшор лв1 Атоп .
&1 . 1Ш а21*с: де ва Ф1 С]'р1'еа та! таре декжт шше , веш Ф1 ппе спре ажвтор : 1*вр (1е вор ф1 фЛ лв! Атоп та! тар! декжт тше , те вот яжкта пре тн1е.
н1 . ^твървътеагъ-те , плсъпе лштгр|'т пептрв попклвл пострв, пи пептрв
четъцие Бвтпегенл»! пострв, ип Ботпвл ва Фаче , че ва Ф1 Б1'пе лштр» окН лв! .
п. 1Ш с'а апрош'еат 1оав, ип попклкл лт кг ел ла вътае кътре (Лр^еа , ш!
а Ф8щт дела Фгца лв! .
д1 . Ш] фп л»1 Атоп въгжпд , къ а фкц)'т (Лр]'еа <•:« фщ"п ип е! деля Фаца
лв! Авеса, пп г» 1'птрат лш четате , ш 1оав лшторкжпдв-се дела фп лв! Атоп а вешт лдп 1ергса.пт .
ф . 1Ш въгжпд (лреа , къ а къгвт лшпаштеа лн! 1срам, с'ав адвпат лштрв
кп лок.
51 . 1Ш тр1'ппцжг.д Адраагар а стржпс пре С]*р1"еа чеа аЧпколо де ржвл Халатак , ш! а вешт лдп Елат , пи Совак та! тареле пвтерЛ лв! Адраааар лш
паштеа лор.
ц\ . ИП с'а спйс лъч Юав1д , пи а адвлат пре тот 1срамкл , ип трекжпд 1ордапвл а вешт лш Елат, ии ржпдвтдв- се С/рхеп лшшропва лв1 Бав^д, а даг
ръгво18 асепра ли! .
т. ПП а фкц1т С1*р1"еа де кътре Фаца лв! Гсрам , ии а вч1*с ЛавМ дт (лр1'еа
шапте свте де каръ, ип патрв-геч! де ти де кълърец! , ии пре Совак та! та
реле оци'ре! ле! л'а лов1Т , ип а Ш8р1т аколо .
.0.1 . Ш1 въгжпс! тоц! лшпърацП слвцие лв! Адраагар , къ а къгвт лдопаш"
теа лв! 1сраи , до бвпъ вое а терс кв 1сраи , ип '1а слвж1т лв! , пи с'а тетвт
С1р1еа а ажвта пре фп лв! Атоп .
Е А П

Л1 .

Кат! 1оав порочеще Бътеа пре «Н лв? Атоп , ни' шеЛеа ^тпрсжврм РввотиаГ, Г)ап1с! шсгьпй аха»,
а прен-и8рв1т вя В|]нав1са «ешееа ля! 8р1» ,
варе вран<1 ао тъГпя) , яйаоио а »Ч1Йе оре вгрватн «I,
Ш1 дв&шГо «етее, Ш1 пъсвди(1в1-се 1иптр'211са *И , .пптърятъ пре Пипши спре ш&ше .
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1П.Р.:
30. 1.

й

^ 1 а фост <Ьпъ че а треквт апвл ла врешеа епирИ лшпървциор , а
| тр1т1с Вав^ пре 1оав , ш1 пре слгпиесале кв ел, пи пре тот 1сра1ЛЙД, Ш1 о бътвт пре фН лв1 Атоп, пи а шеввт лшшрежврва Ра„^ В0Т8ЛК1 ,

1ПР 0«В1С1 8 Шв28Т ЛШ 1ер8СРЛ1Ш .

., . \т а фост де кътре сеоръ сквлжгкЬ-се ЪавМ <Нп ащерпвтвл сгй втвла прш
Фоииоркл кае» ^тиърътеш! , пи а въгвт «ЛпФошюр пре о Фешее свиДвщк-се ,
ип Фешееа ера ла к1п Фрвтоасъ Фоарте .
г . 1Ш трМцшД ОавМ а къвтат пре Фетее, ип а в!с : а8 пв есте ачеаста В1р-

Левец,
15. 18.

савша Фата л»1 Ел1ив Фетееа л»1 8р1е Хетеклв! ?
А 1Ш а тр1ппс БавЙ сол1, ип о а лват пре еа, ш! 1птр*пЛ ла еа а аорпит
п еа , ш( Лвпъ че Са квръЩт еа Йе пеквръшеа е! , Са *пторс ла кгса са .
6. 1Ш а лват лшп*птече Фетееа, ип гр1ипц*п<1 аЛатЙе ипре лйБавЦ Ш1 а
21С : 1атъ е8 слпт греа .
6. 1Ш а трш!с Бав1а ла 1оав гхкдпа1 : тр^те ла пипе пре 8р!е Хетевд, пи
а тршю 1оав пре 8р1е ла Оиви! .
3. 1Ш аветт 8р1е ла лшшъратвл , пи л'а лдптреввт : лш паче есте 1оав , пи
лш паче есте попкл , ип лш паче есте ръ2Б01ВЛ ?
„. 1Ш а 21с Вавт кътре 8р!е : погоаръ-те ла каса та, ип спалъ Шчоареле
тале, ип а еиит 8р1е йш каса .^пшъратвлв! , ип Ма трпше лв! пшпкаре ^тпърътеаскъ .
л . Ш а аорпнт 8р1е ла вша касН ^пшъратвлв! к» тоате елвцие Ботпвлв!
егв, ип пя с'а погоржт лш каса са.
,
ЦК спьсеръ л»1 О^вш" мнши! : къ пв Са погоржт 8р1'е лш каса са , Ш1 а
21С Бав!* кътре 8р1е : а8 пв ви тв <пп кале? пептрв че пв -ш-а! погордт лш
каса та ?
а). 1Ш а 21с8р1в кътре Ьетй : сиш^вл, пн 1сра!л, пл Гвйалъквеск лш вортвр1 , ип Ботпвл пие* 1оав , ип елвиие Ботпвлв! пие» пре Фаца пътжптвлв!
тъвъръск, ип ев съ штрв лш каса шеа съ тъпжпк , ип съ ве.8, «и съ оорш
кв Фетееа теа? вй есте свФЛвтвлтъ*, ае вой Фаче кввлптвл ачеста .
я1 1Ш а 21С БавЛ кътре 8р1е : шег! »М л>пкъ астъг!, ш! тдШе те вой
тр1т1те , ш! а шегвт 8р1е л>п 1ервсал1т лш 21оа ачега , ш! айоъ 21.
п Ш1 л'а кетат пре ел V* Ш , пи а тикат лшпаштеа лв! , ип а въвт , т!
л'а д^твътат , ш! а еипт сеара съ Йоартъ ла ащерпвтвл сг8 кв слг;и14в БотпвЛ81 лв1, Ш1 пв Са погоржт ла каса са.
А1 Ш1 Са фъквт а-1Ш1пеацъ, пи а скР1С БавМ карте ла 1оав, ш! е а трпше
ПР1П тапа л«1 8р1е .
е, Ш1 а скР1С лш карте, ъкяпб: пвпе пре 8р!е лшпа1птеа рмво1мв1 челв! тара,
т въ луноарчец. Йе кьтре Л&псьл , ки сь се рънеаскъ, ш! съ шооръ .
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61 . 1Ш а фост, кжп(1 пъгеа 1оав четатеа, а пес пре йр'е да локвл впае щ'еа ,
къ схпт БървпцТ та! тарТ .
31 . ПИ а8 епнт БървацИ четъцП , пи съ вътеа к« 1оав , ии а къгвт <Нп попвл
аш сднпие лгп В.илН , ш! а ш«р1*т ии йр"е Хетевл .
н! . 1Ш а тр'пи'с Гоав съ лшщипцеге пре Бави! сю тоате лвкрврие ръ2Б0*8лв1,
ка съ до спке лшпъратвлв1 .
л.1 . 1Ш а пор»пч1т солвлв!, г!*кхп^ : авпъ че вс! сФжрни тоате кгвштеле ргг.
Б01влнТ , ии ле ве! спвпе лдтпгратвлк! .
к . 1Ш ва Ф1 Не се ва апршйе тжшеа липпъратвлв! , пи* вя г'че цГе : пептрв че
в'вц! апротеат съ ватец! четатеа ? а8 п'оцТ щ'вт , къ вор съцета а"е пре хИ ?
К4 . Чше а дов1т пре Авипелех Фечорчл лв! 1ероваад ф"влв! лв! 1\т1р ? ав пв о

жчл*-.

Фетее а арвпкат о вккатъ ае т'атръ ае тоаръ ае пре хИ престе ед , ии а твр'т

9- 5а-

Д1П Татас! ? пептрв къ с*а апротеат ла г'а ? ве! 2'че : ии слвга та $р1*е Хетевл
а ткр*т .
кв . Ш! а шерс солвл лкТ 1оав ля лшпъратвл лдп Тервсалип, ии' с'а пкс. ни а
сп«с лв! Бави" тоате , к&те 'I а порвпч'т 1оав , ни* тоате кввштеде ръ2Бо'вдв! .
кг . ИП Са пшгиеат 1)авн1 пре 1оав, ии а 2*с ЬпьИ кътре сол: пептрв че в*ац{
апротеат ла четате, ка съ въ ватец! ? е8 п'ацТ щ"вт къ въ вор вате ае пре хН ?
кд . Ч'пе а дов'т пре Авииелех Фечоркд лв1 1ероваал , пя пк о Фетее а врвпкат ае пре хН престе ел о вккатъ ае шатръ ае шоаръ, ии а швр'т лш Татас! ?
пептрв че в"ац! апротеат ла гИ?
*(? . III' а г'с солвл кътре ОавМ: пептрв къ аВ фост та! тар! аеккт по! вървчцП, ии авеиит асвпра поастръла царшъ, ии,1 ат гоп1т пре е! пжпъ ла вша четьц'!.
кв . 1Ш а8 арвпкат арвпкътори асвпра слвпиор талейепре 21(1, пи пв твр'т ат
слвпие лшпъратвлв! , лкъ ии роввл тъв" Йр'е Хетевл а твргг.
ка . 1Ш а 2нз Бав^а" кътре сол: ачеаста съ спв! лв! 1овв, съ пв Ф1*е ръв дптрв оки тъ1 кввжптвл ачеста, къ впе-ор! лштр'ачест кш вша тъпжпкъ сав'еа,
жптъреще ръ2БО'вл тъв" ла четате , пи о сврпъ , ии о свпвпе пре еа .
кн . ПИ авгша Фетееа дв1 с5р'е : къ а твр'т Йр1е върватвл- е1 , а пд,т.пс пептрв
върватвл е! .
кл.. 1Ш а*8пъ че а треквт плжпсвл, а тр"оис ПавН, ш1 о а аовс пре еалш каса
са, пи 1 с"п фъквт Фетее, шПс'а пгсквт л«1 Ф1Й, Ш1 ръ8 с'а арътат кввлптвл ,
кере д'а фъквт БавШ лдптрв оки Вотпвлв! .
КАПЯ!.
БатМ кв П11Л* йела Мятап Пророьвл чертап^в-се , съ«сДеп пре с!пе , Йв »п(1е шмте пршежЛН вйтоарв ^1 аестеще Латап , пр(п «вре пграпЛ»'! ръ» Ле пъкатм съ* , 1 се 1артг грешала ргт»1П(1 пейеапса :
Ш1 Напгчетпаре ■рчши , с* паще Со.ютов : лар четатеа Равотиа! кь шари шлайъ с» да, Ш1 агшпа
Ле ора капм лв! Нвлохош ЛДтпърамШ , Ш| пре попи ръв д'а пеаеос!!.
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I* а трите Ботпвл пре Катпп Пророквл да Бази! , ш а 1'птрат да е! ,
011 а 21С лв! : сп8пе'т! пие ж.^екатъ? <1о1 оатоп! ера л>птр*о чегате , ви м вогат, пп алтнл сърак .
н . 1Ш чел вогат авеа тврте , пН ч1реж! твлте *оарте .
г. 1ар чел сърпк п'авеа нншк, Фъръ пнта! о нНелкша ппкъ , каре о квтпърасе , шГ о а цлпвт , ип о а хръшт , ш! о а кресквт лдтпревпъ кв мие , пи
^тпревпъ к« фп съ! , (Ип пжтоа лв! тгпка , пп йлй .Пахарвл лв! веа , ип' лш
сжпвл л»! с*ортеа , ип ералв!ка о фпкъ .
^. 1Ш ветпс! вп кълътор ла отвл чел вогат , пв с'а л>пс1врат съ 1а аЧптвргаеле сале , ип' <Нп чхрегие сале , ка съ Факъ стрешвлв! , кареле вешсе ла ел,
41 а два? ппелвшаоа ошвлв! челн! сърак , Ш1 оа фъквт ошвлв! , кареле вел1се ла ел .
е . 1Ш с'а тжгпеат Вавк] кв 1вц1те Фоарте пре от , пп" а г\с Бавн1 кътре
Л'атап : вШ есте Ботпвл , къ Ф1*вд торцИ есте отвл , кареле а Фъквт ачегста.
Еппре.
з- ПП пнелвшаоа о ва плът' лшшепт, пептрв къ аФъквт кввжптвл ачеста,
**■ *• ип пептрв къ пв 1 с'а фъквт пнлъ .
3 . ИП а 21*с Катап кътре Вав1*а* : тк ещТ отвл , кареле а! фъквт ачеаста ?
ачестеа Ж1че Ботпвл Бвтпегевд лв1 1срам : еЙсдпт чел че те-аш впс пре тше
.]\шпърат престе Тсраи , пп ег? сжпт чел че те-аш тжптгнт аш шжпа лв! Савд .
н. 1Ш ат с1ат Ц1е каса Бошлвлв! тг8 , пп* Фетеие Ботпвдв! тъй' лш сжпвл
тгв, инат с1ат ш'е каса лв! 1сраи , ип а лв! 1вйа , нп де сжпт ачестеа пкцш,
ьой а^аоце щ*е ка ачестеа .
.е. . Пептрв че п1^еспрецв1Т кввжптвл Ботпвдв!, ка съ Фач! ръ8 лштрв окН лв!?
пре Йр{е Хетевл л'а! оторжт кв сов1*еа , Ш1 пре Фетееа лв! о а! лват ш'е фсшее , ип' пре ел л'а1 вЧ1*с кв сав "еа Фпдор лв! Атоп .
I . ПП аквт пв се ва йепърта сав1*еа (Нп каса та пжпъ лш веак, пептрв къ та!
деспрецъчт пре тше , пп а! лват пре Фетееа лв! Йр1е Хетевлв!, ка съ'ц! Ф1е Ц1е
♦етее .
д' . Ачестеа ж 'че Ботпвл : 1атъ ей" рнНк асвпра та реле сПп каса та , ип' вой
два пре Фетеие тале лшпиштеа окиор тъ1, пп' де вой а"а апроапелв! тъв , ип
се ва кйлка кв Фетеие тале лшпаштеа соарелв! ачесппа .
ш . Къ тв а! фъквт лштрв асквпс , ип ев во'8 Фаче кввжптвл ачеста лшпаштеа
атот 1сра'лвл, ип лшпаштеа соарелв! ачеств!а .
п . ПП а 21*с ВавМ лв! 1\'атап : пъкътк*т-ат Вотпвлв! , ш! а ъ\с Катап кътре
С|рих . Вав 'а* : ш! Ботпвд е твтат пъкатвл тъв , пи пв ве! твр! .
47. И.
^| _ 1арпептрв къ лдптържтжпй а!лштър&тат пре връжтапн! Ботпвдв! кв лвкрвд ачеста , шх ф1вл тъв , кареле с'а пъсквт ще кв тоарте ва твр! .
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(н . НИ с'а Аъс Катап лп каса са, пп а бътвт Ботпвл пре првпквл , квреле л'а
Лъскат лйТ Ваеш* Фетееа лв! 8р1-е, пи с'а болпъв1Т.
31. 1Ш с'а рвгат Бавк1 л«1 Пвпшегей пептрв првпк , пи а ажгшат Ваш"с1 ажвп,
пи штржгн] а тас , пи а (]орппт пре пътжпт .
3*1 . 1Ш а8 вешт ла ел вътржпН касе! лв! съ'л скоале пре ел йе пре пътлшт , 41
п'а вркт , шч1 а тЖпкат кв е! пжТпе .
ш . 1Ш а фост лш гюа ошаптеа а тврк првпквл , пп с'а8 тетвт слгцие лв!
Бави! съ'1 спве , къ а ш»р1т првпквл , къ а8 гнз : 1атъ , кжпа* тртла лткъ првпквл ат гртЛт кътре ел , пп п'а асквлтат ае гласвл пострв , ип кьга вот гхче кътре ел къ а тври првпквл , ип ва Фаче реле?
Л1 . 1Ш апр1чепвт БавШ къ слкцие саде шоптеск, ш! а сокот, къ а твр1т првп
квл , ип' а 21*с Вав\в кътре сдвпмесаде: а тврп првпквл? 1ар е! а 21С : а тар1т .
к . ПИ сквджпйв-се Бавк! (]е пре пътжпт с'а спълат , пп с'а «пс, пп 'ш'а скппБатханше сале , ип штржп(1 лш каса лв! Бвтпсгей са лшкшат л«1 , ип а пират
лш каса се, пп а червт п&Гпе съ тъпжпче , ип пйшЬ'1 лй! плте а тжпкат .
кд . 1Ш «8 21С слкцие лв! кътре ел : че есте кивжптвл ачеста , каре л'а! фъккт пептрв пркпк? къ пжпъ тръ1а лпкъ првпквл, плжпцеа!, ип ажвпа!, ип пр1В1геа!,
1ар с!впъ че а твр1т првпквл , те-аГсквлат, ип а! тжпкат пжше , пп аГ въвт .
кя . НИ а 21С 1)авМ : пжпъ кжпс1 тръ!*а лткъ првпквл ат ажвпат , пи ат Плжпс,
къ ат 21С : чте пие , йе тъ ва тмв! Вошпхл , пнва тръ1 првпквл ?
кг . 1Ш аквт а тн^нт, пептрв че а*ар съ ажкп, ай йоар та! пнтеа'л-во1"8 .]штопрче пре ел ? е» во1в терце ла ел , 1ар ел та! твлт пв се ва лштоарче ла пипе .
кд . 1Ш атжпгж1ат Г)ав]'с1 пре 1я'рсаш"еа Фетееа са, ш1 а ттрат ла еа , пи" а
йорпнт кв еа , нп" а геппслГг, пп а пъсквт фШ цп' а кетат пвтеле лв! Солотоп ,
Ш1 Богапхл л'а 1йб!т пре ел ,
ке • ип а трптс прш тжпа лв! ДТатап пророквл , ип' а кетат пвтеле лв! 1е АйеН , лш кввжптвл Вотпвлк! .
кс . 1ар 1оав а с1ат ръгвоШ лш Равот асвпра фПлор лв! Атоп , пп а л»ат че- ] паР« .
татеа лшшъръцДе! .
20. 1.
кз - Ш1 а тр1'т1с 1оав весп'тор ла Бавк! , ип а апс : с1ат-ат ръгвой лт Равот
пи ат лват четатеа апелор .
кн . Ш1 аквт асЬпъ рътъипцеле попвлвлв!, ип тъвъраще асвпра четъцп , пп
та! дшпаште о еа , ка съ пв 1а8 е# та! жппаште четатеа, ш1съ съкете пвте
ле пнев престе еа .
ка- . 11П а асЬпат БавУ тот попйлкл , Ш1 а терс лт Равот , ш! а Лат ръгвоШ
асвпра е! , нн о а лкат .
а . Ш| а лват квпвпа лв! Молохот ^тпъратвлв! лор с1е пре капвл лв!, квтпъпгтвра е! ера вп талант йе авр , ип с!е П1атръ сквтпъ, Ш1 а фост пвсо пре капел
Лв! Оав1(1 , ин а лват Ат четате пръг! твлте Фоарте .
ла . ПП пре попвдвл чел (Пптрв еа л'а скос афаръ, ии л'а две ла Феръстръв, Ш1
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да чилшИ че! Ле *1ер , пп ла квц1теле чвле 8в *1вр , шП а треквт прв в! пр/п
кърът 1дър!е , нп аша а фъквт таталор четъциор фИлор л»Т Атоп , пи с'а ^аторс ^аМ , па тот 1сраиал $.п 1ерасал1т .
К А П

П.

Ав|Смот вспът«п<1я-се отояр* пре Атпоп, лепхрк и съ «тесте касе П еор» ся Татар : а! мпИти-св тагм с%& .ри тре! ап! а »ост превеаг Авкамт 1а ЛДпшърати ГсЙсвр .

1 а фост Дапъ пчваста , Ш1 Авесалот Ф1«л ла! БавМ авеа о сор фратоасъ ла кш Фоарте , ии пвтеле с! ера Татар, ип о а 1вБ1'т пре
еа Атпоп ф'кл ла! БавМ .
п . 1Ш съ пекъжа Атпоп , кжт с'а болпъв1т пептр» Татар сора
са : кьч! ера еа Фечоарь, ип грее ера лдптра оки лк! Атпоп а Фаче е! чева .
г . 1Ш авеа Атпоп ап пр'етеп , ии пвшеле ля! ера 1опас1ав Ф1вл ла1 Сатаа
♦ратела! л«1 БавМ , ип 1оппа.1В ера от лищелепт Фоарте .
д . 11П а 21С л»1 : че"ц1 есте , ие волещ! аша Ф1вле ал липчъратала! й'т1пеаца , еИттеаца (1 ) спвпе пие . Ш1 а г'с Атпоп лк! : пре Татар сора ла! Авесалот Фратела! ииеа ек о 1йбрск .
е- 1ар ГопагЬв а г'с лн! : калкъ-те пре патал тъв", шГ те фъ волпав , пп ва
111 тра татьл тьа съ те вагъ, ни* съ гт кътре ел : съ В1в Татар сора теа, пп
сь'т! аеа Ле т&пкпре , ип съ Факъ .цлтИптеа окиор пие! (2) вакатъ, ка съ
в ьг , ии съ птьпхпк Лн т&миле е! .
» . ПП квлк&пЛв се Атпоп а бол1т, ни а лптрат ^тпъратал съ'л вагъ, ии а
Х1*с Атпоп кътре лдпшьратал : съ в 'е Татар сора теа, ип съ свчеаскъ лтпаштеа окиор пие! йоГ колъче! , ни во'в пшика аЧп т&Шие е! .
3 . Ш1 а трмпс Опв1г! ла Татар а касъ , 2 ' капа1 : терц! л^п каса Фрателв!
тъа Атпоп , ин фъ ла! ве т&пкаре .
н . 11Л а терс Татар лгп каса ла! Атпоп Фратела! сь», ии ел ера кьлкат,
пп а лаат фъшъ , ни а Фрътаптат , пи' а снч'т лишаштеи окиор ла! , нп а копт
колъче! .
4. . 11П лвжпа" п'гаеа лдп каре ткрпа , а ткрпат лшпаштеа лк! , ]*ар ел п'а врат
съ тъпжпче , ни а г'с Атпоп: сьоатецГ пре тот откл Дела пипе , ип а скос
пре тот отал (1ела ел, ии а г'с Атпоп кътре Татар:
■*
I . ААб,т1 лш лъаптра л>п къшаръ тхпкареа , ии вот тжпка <Нп тхпа та ,
Ш1 а лкат Татар колъче!, коре'1 Фъквсе , ии '1а дьс лш лъвптр» ла Атпоп Фрателе съа ла ащерпкт .
«I . иП '1а аат съ тъпжпче , 1*ар ел апккжп(}"о,
те квлкъ ка пипе сора теа .
4. (О Ас1ек* : *п юаю хйеле .

а 21*с кътре еа :

5. (1) ^п Вмлкл ч«« ьек* есте : Ш кчгчеГ.

в!по Де
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м . 1ар еа а ис кътре ел : пв Фрателе пне8 , съ пв тъ стерещ! , къ пв се
ва Фаче аша $.п 1срам , съ пк Фач! певвтеа ачеаста .
п . 1Ш е» впс1е вой пкрта окпра теа ? пи тв ве! ф! ка впвл сШире че! Фъръ
ое тште лм Гсрам, им аквш гръеще Лар кътре лшпъратвл , къ пв тъ ва опр1* (1е кътре тше .
Л1 . Ш| п'а врат Апшоп съ псквлте (1е кквжптвл е! , ии о а Б1*р»1т пре еа ,
ш|' о о сшер1'т, ии' с'а кклкат кк еа .,'
д . 1Ш о а врат пре еа Атпоп връ таре Фоарте , къ та! таре ера вра, к«
каре о а вржт пре еа , (1ек>ът Лрагостеа , кв каре о а 18Б1Т пре еа, шд а г\с
е! Ашпои : скоалъ-те , ип те с!н .
з< . Ш| а где Ташар ля!: пв Фрате ! къ та! таре есте ръвл чел Ае апо! сизкжт
чел сПп'тж! каре л'а! Фъквт кк пипе , ка съ тъ скоц! афаръ пре тше , ип п'а
врвт Агапоп съ аскхлте с1е кввжптвл е!.
3 . ПП кетдшс! пре слвга са, кареле ера {справшк престо каса лв!, а гю
кътре ел : скоаге пре ачеаста аФаръ <1ела тше, ип лдпкНе «та йнпъ еа .
и1. Ш'1 еа ера липвръкагь кк хйль цестрщь, къ ашасъ лмпвръка Фетеле лдтпъратвл»! челе Фечоаре кв фтвръкътштеде лор , шд о а скос пре еа слкга лв!
аФаръ , ии а лмшс вша сЬпъ еа .
А1 . Ш|" лкжш! Ташар чепвшъ , а пчс пре кппвл сьн , ии' хаша са чеа пестрщъ,
кв каре ера липвръкагь , о а ркпт , ип пй1пс!н,ш1 тхйпле сале престе капвлсъв,
шерцеа, ип стриа ,
к. Ш1 а 21с кътре еа Авюалот Фрателе е!: а8 <1оар Атпоп Фрателе тъв а
нтплат кв тше ? 41 аквт сора теа тач! , къ фрателе тъ8 есге , пв пвпе лштрв
шша тл, ка съ гръещ! кквлштвл ачеста . 1Ш а шегвг Ташар въ4ввъ лш каса
дв! Авесалот Фрателв! съв .
кд . 11Л а ав21т ^тпъратвл БавЙ тоате кввштеле ачестеа , ип" с'а тжтеаг
♦ оарте , ип п'а врвт съ лштрютеге с1вХвл лв! Атпоп Ф1влв1 съ8 , къ'л 1ввеа
пре ел , пептрв къ ел ера чел лштж! пъсквт ал лв! .
кп . ии п'а грмт Авесалот кв Атпоп, ти рьв", ш'ч! вше , къ кржсе Авесплот пре Атпоп , пептрв къ а етерът пре Ташар сора лв! .
кг . 1Ш а фостсЬпь с1о1 ап! Ав хме , кжп<1 твпйеа лв! Авесалот лдп Веласор ,
каре съ шие (1е Ефраип, а кетат Авесалот пре тоц! фн .^шпъратвлв! .
кА . 1Ш а вешт Авесалот ла .]\тиьратвл , ип а х!о: 1*ать твпЛ роввлв! тъв,
съ теаргъ а"ар ,,\тпърпт»л, шд елмпле лв! кв роввл тъв" .
я$. Ш1 а 21С ^тпъратвл кътре Авесалот: пв Ф1'вл плеВ, съ пв тещет
по1тоц!, ип съ то лшгревет, ин л'а сшт пуе ел, 1арел п'а врьт съ теаргъ, 41
ла Бше-к!.в.т.1)тат пре ел .
■» . 1Ш а 21*с Авесалот кътре ел : с1акъ пв, съ теаргъ квпо! Атпоп Фра
теле пиев, Ш1 ^-пльратзл '1а г[с дв! ; пептрв че съ теаргъ кв тше ?
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«3- Ш' •»'« с1.11Т пре е! Авесалот, ни а сдовогчт пре Атпоп , ш! пре тоц!
+и ^тпърствлв! кн ел , пиаФгквт Авссмош оспъц , кя «п оспъц ^тпърътеск.
км. Ш1 а порнпч1т Авесалот слкциор сале ггкжпа1 : весюц! , с!акъ се ва ве
сел! 1ш'та 1»! Атпоп с!е вш , Ш1 в01й 21'че кътре во! : ватец! пре Атпоп , ип'л оторжц! , е:>пв въ тетец! , къенвъ порвпческ воъ, липвървътацд-въ, пи Ф1ц1 фп пвтера .
кл . 1Ш слвпие лв! Авесалот а8 фъквт лйТ Атпоп преквт ле-а порвпчк лор
Авесалот , пи скк.1дп(1к-се тоц! фп фшпъратвлв! а» шеавт Ф1е-кареле пре твП1К01КЛ СЪВ" ,

1Ша«Ф?Ц1Т.

а . 1Ш а фост лшкъ фппс! е! пре кале , а» вешт веете ла Оав1(1 , гнежпс!: вътвт-а
Авесалот пре тоц1 фн ^тпъратвлв! , ни шч! 8П8Л сИп е! п'а» рътас.
ла . 1Ш сквлжпс!в-се ,"|\ тпъратвл 'ш'а рнпт хашеле сале , ни" с'а квлкат пре пътд-.пт , пи тоате слг>пиелв1, карП ота лчппрекврвл лн1 *ш*ай рвптхашеле сале.
ап . II 1 1 ръспвпхжпа" 1опа^ав Ф1«л дг>1 Сатаа Фрателв! лг>1 1)ав1'с1 а г\с : съ пк
гжпс1еаскъ Попшнл пнев .]\тпъратйл , къ пре тоц! пркпчи фН фтпъратвлв! Та»
оторжт, къ пвта1 Атпоп с!пг»р а тврк , къ лт гнра лв! Авесалот ера пвс <Пп
/лоа , лт каре а стер1т пре Татар соралв!.
аг . Ш<" аквт съ п«п«е ])отп8Л ппе« .]\тпъратйл , лш пита са кквжптвл ачеста , 2п;жпс1 : тоц! фп .|тшъратвл81 ав шкрЬ , къ П8та1 Атпоп сшгвр а твр1Т .
л д . 1.111 Авесалот а фкщт . 1ар елвга стрежарвл а ркИкат окП съ1 , пи а въ2йт, ш! 1атъ попвл твлт вепеа пре кале сПппапгна ле! с!ш коастеле твптелв! ла
погоржш , Ш1 тергжпс] стрежарвл аспвс лшшъратвлк! , пи" а %'\с : вървац! ат въ2вт пре калеа чеа с!еспре Орап Лп партеа твптелв! .
л^* ИП агк 1опас1ав кътре .^тпъратвл : 1атъФП фпшъратвлв! вш, скпъ кввжпткл роввлв! т'1,й , аша с'а фъквт .
ле. НИ а фост с!впь че асФжриит а гръ1 , 1атъ фп ,]\тпъратклк1 а сос|'т , пп р1ЛкжпН гласвл съв аплжпс: лшкъ ип ^шиъратвл , пи тоате елгцие л«1 а8 плжпс
плжпцере таре Фоарте .
аз- 1ар Авесалот а фвщт , пи с'а йве ля Толт! Фечорвл лв! Епивй фтпъраткл ГесЬвре! лш пъшжптвл Хашаахаа" , пи а плжпс .|\шпъратвл Т>авИ пептрв Ф1ВЛ
съв лт тоате хмеле .
ая • НИ Авесалот фцппо" с'а Авс лт Гейсвр , пи а фост аколо треГ ап! .
лл . II И а лшчетат .]\тпьраткл ВавИ а гот' пре Авесалот, къ се тжпгжесе
оептрв Атпоп къч! а твр^т .
*

К А П дь
Пр1П о *етее ^пдепапп ТеюГтеят кеатъ 1оав вре Авесалот Пп Гедсир ^п 1грвса.пт , каре в "а »•»н: *пца ^тпъратив! <1о1 ап! , и&иъ п'а иорвпч!! с» архъ хо«1а дсПоав.

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

я.

183

1'к«поскжп1} 1оав *Ш л»1 Сарв1а, къ 1шша фшпъратвлг! с"а дпторс
спре Авесалот .
н. А трнпю ^1П Текое, ип а лват а"е аколо пре о Фетее дпцелеаптъ, ип ая'ю кътре еа : плжпц! , ни те лшсракъ к» хаше йе жале , пи пв те впце кк впт йелетп, ни ф/1 ка ип' о Фетее каре жълеще пре торт дп
пийте 2ме .
г . 1Ш съ терцТ ла .|\тпърптвл , ип съ гръещТ кътре ижпсвл ^кпъ кввжитвл ачеста , нн а пвс 1овв кввштеле дп гвра е! .
д . НИ веш'п(] Фетееа Теко1теапъ ла фтпъратвл а къгвт пре Фаца са ла пъ
тжпт , нн с'а дпкшат лкТ , нн а гкз : тжпткеще ^тпърате , тжптаеще .
е . 1Ш а 21С кътре еа ^\тпъратвл : че есте ц,]"е ? Ьр еа а г'\с : Фешее въбквъ
сжпт еЯ, ни а шп[и"т върг.птял Ш10Й.
9. III I авеа ромва та с1о1 ФечорТ, пи' с'вв сфъоЧт ат,т.пс1<м .^п цармъ , ип пя
фост Ч1пе съ1 асспарцъ , нп а ЛОВ1Т впвл пре чел-л-влт Фрате ал съ8, ип 1'а
оторжт .
д . 11И 1атъ с"а сквлат тоатъ Фашшеа асвпра роаве! тале . ни' а хк : с1ъ пре
чел че а лов1'т пре Фрателе съв . ип'л вот оторж пре ел пептрк с-.Флеткл Фрателв! съв , пре кареле л'а оторжт, ип вот пк'р<1е ни' пре тощеапхл вострв , ни
вор ст1гце кърввпеле ппев, кареле а рътос , ка съ п» пве върватвл»! пнев- рътъшщъ , ип шше пре Фаца пътжптвлв! .
й . 1Ш а 21*о дтпъратвл кътре Фетее : терп! съпътоасъ ла каса та , ип' е8 вой
П0р»11'П ПСИтрК ТПК) .

л.. 1Ш а 21*с Фетееа ТекоГтеапъ кътре дтпъратвл: престе пПпе Водите дтпърате ал инев* съ Ф1е* Фъръ с!е лецеа , нн престе каса татълвТ пие8 , 1ар дтпъратвл ,
ни скакпвл лв1 съ ф|'е пев1*поват .
I . 1Ш а 2|'с дтпъратвл: чше есте , чел че гръеще лтпрот1ва та? пи'л ве!
ас!йче ла шше, ип та! тнлт пв ва абаоце а се атшце с!е ел.
•I . 11П а 21*с Фетееа: абкк ъ'пп атште с!ар дтпъратвл (1о Ботпвд Овтпехевл
съЗ , кжпа" се вл аавпа рваешеа еж и цел в! съ стрще , им съ пв ш'аргъ пре Ф1»л
пнев , ип' а г\с : в1« есте Пошппл, с!е ва къйеа сПп първл Ф1влв1 тъй пре пътжпт .
н! . ИП а 21с Фетееа : съ гриаскь бар роава та кътре Ботпвл пне8 дтпъратвл
кввжпт , ии а 21С гръеще .
п . Ш\ а г\с Фетееа : пептрв че а! сокот1т ачеаота асвпра попвлв! лв! ТЬктпегев" , ип пептрв че а гръ!т дтпъратвл кввжптвл ачеста, ка чел че грешаще , ка
съ пв дптоаркъ дтпъратвл оре чел гомт алсъЗ?
^1 . Къ кв тоарте вот т»р1, ип ка апа , че се погоаръ лре пътжпт, каре
пв се ва абвпа , ип пв ва лва Ввтпеге! скФлет , ил ва сокот! , ка съ ско; цъ бела
'.

Ем«. :
1*. гл.
33. Ц.

ед пре чел гошт .
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^1 . 1Ш аквт, че ат вогг а гртЛ кътре фпшъратвл Бошпвл плео* кввжптвл а—
честа? къ шъ ва веЛеа попвлвл, ш! ва 21че роава та, гртласкъ о"ар кътре Бопьпкл пнев лтшъратвл , ка Доар квш-ва ва Фаче лшпъратвл кввжптвл роаве! соле .
51 . Къ ва асквлта лшпъратвл : тжптв1аскъ пре роава са Дш пшпа отвлв!
челв! че канть съ шъ шаргъ пре пипе , нп пре Ф1вл пнев с1ш тощешреа лв!
Оътпегев .
3* • 1Ш ва гръ1 роава та, съ <и"е кввжптвл Ботпвлв! пнев лшпъратвлв! лштрв жертвъ, къ, ка фпцервл лв! Юнтпегев , аша есте Гошпвл ппев- ^тпъратм
а ав21 вшеле , пи ръкл , пи Ботпвл Бвтпехевл тъв ва Ф1 кв тше .
ш . 1Ш ръспвпгжпс! лтшъратвл а г!с кътре Фетее : съ п'асккп21 йв кътре
пипе кквжптнл , а*е каре ев те вой лштрева , пи а г\с Фешееа , гръ1вскъ Ботпвл ппев ,]\п1Пъратвл .
л.1 . 1Ш а гю ллтпьратвл: ав пк шкпа лв! 1оав лштрв тоате ачестеа есте кв тше?
Ш1 а Е1С Фешееа кътре лтшьратвл : вш есте свФлетвл тъв Боашпе ал ппев л\шпьрате , ае есте деа с1реапта , сав а"еа стжпга (Питрв тоате , кдте а гръп Бошпвл пие» лшпъратвл , къ ровел тъв 1оав ел 'пи а порвпч1Т пи'е , пи ел а пвс лш
гвра роаве! тале тоате кввштеде ачестеа .
к . Пептрв ка съ дшвълеск Фаца кввжптвлв! ачестма а фъквт роввл тъ8 1оав
кввлптял ачеста , ин 1)отпвл пие» лшпъратвл есте лшцелепт , ка лшцедепчвпеа ^ицервлв! лв! Бвпшегев а квпоаще тоате челе йе пре пътжпт .
ка . 1Ш а 21с фшпъратвл кътре 1оав : 1атъ ат фъквт Ц1'е а\пъ кввдптвл тъй
ачеста , шерп! , лттоарче пре првпквл Авесалош .
кв . 1Ш къгжпа' 1оав к» Фаца са пре пътжпт с'а лшкшат, ин а вше-кввгптат
пре лшпъратвл , ин а 21с 1оав : астъг! а ккиосквт роввл тъв" , къ ат аФлат
хар лштрв окП тъ! , Боапше ал ппев" лшпърате ! къ а фъквт Бошпвл плевлшпъратвл кввжптвл ровел»! съ8 .
кг. 1Ш сквллпав-се 1оав с'а (кс л>п Гейсвр, ин а айъс пре Авесалош лш 1ервсадш .
кд . Ш! а гю лшпъратвл : съ се лштоаркъ лш каса са , пи Фаца шеа съ пв о
вагъ, пи с'а лдпторс Авесалош ллп каса са, ин Фаца лдшпъратвлв! пв о а въгвт .
ке • Ш» »« Авесалош пв ера ош Фрвшос луп тот 1сраивл лъваат Фоарте , аш
талпеле шчоарелор ли! , нп' пжпъ ллп крещетвл лв! пв ера лштрв ел пр]'хапъ .
ке . 1Ш кж1)с1 тви(1еа ел капвл ст8 , пи ера Лш лшчепвтвл гмелор , лштрв 21ле сътвпсюа, къ съ лшгревеа престе ел , ни' твпялпав-се ел (1) квшпъпеа първх
капвлв! лв! <1оъ свте Ле сшл! кв сшлвл чел лутпърътеск .
кз- 1Шс'а пъсквтлв! Авесалош тре!Фечор!, ш! о Фатъ , пнпвшелее!, ера
Ташлр (2) ачеаста ера Фешее Фрвшоасъ Фоарте, ш1 а фост Фешее лв! Ровоаш
♦очорвлв! лв! Солошоп , пи а пъсквт лв! пре Ав1в .
26
37.

(1) Ш1 с^а (Нп II +п х! : «Йекъ 4п ют яои съ тспЛеа о<]«т* «'л ^пграи'! п*рм .
(2^ ^]\пч*;« вс«* ^п лос Йе Тиш»]», Мат».
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кЬ . 1Ш а шегвт Авесалош лт 1ер8сал1'т с1о1 ап! де гие , пи Фаца лшпъратвл»1 пк о а въгвт .
кл. . Ш\ а тр1пнс Авесалош ла Гоав , съ'л тр]'пнцъ пре ел ла лдшпгратг.л ,
ни п'а врвт съ В1*е ла ел , пи а тр1пи'с айоа-оаръ ла ел , ни п'а вр«т съ В1*е .
л . 1Ш а 2]'с Авесалош кътре слвцие сале : вес1ец1л1П царшъ партеа лвТ 1оав
чеа лш1'тъ де атеа , «пйе аре ел орг, териецГ, пп о апрн1с1ец1 к» фок , ни' а»
арс слвцие л«Г Авесалош холс!а л«Т 1оав кв фок .
ла . ИП ай терс рови лкПоав ла ел рктпжпск'шТ хателе сале, шпвгнг. арс-аК
сдвпчле лк! Авесалош холНа кн фок , пл сквлжгкЬ-се 1оав а вешт ла Авеса
лош а касъ , ип а г\с кътре ел : пептрв че ай" арс слвцие тале холйа шеа кв
фок .
ап . 1Ш а 2|"с Авесалош кътре 1оав : 1атъ ат тртпс ла тте , 21'кжш) : вшо
я)Ч1, пп те в(лн тр|'|ш'те ла лшпъратвл , 21*кжпс1 : пептрв че ат ветт <Ип Гес1свр ? Б1пе ера пие съ фй аколо , пл аквт 1атъ Фаца лшпъратвлв! п'ат въгвт,
1ар де есте лдптрв пипе пейрептате , отоаръ-шъ .
аг . НИ а ]'птрат 1ояв ла лшпъратял, ин '1а спвс лнТ , ни а кешат пре
Авесалош, пи а штрат ла лшпъратвл, пи с'п липшат д&14 ш1 акъгвт кв Фаца
са пре пътжпт лшпаппеа ФецП лшпъратвлв! , пл а сървтат лдпшьратвл пре Авесалот .

К А П

01 .

Лаееадот агои1С1п«1я'шТ во!реа попимвГ , сюрпеще рггЕоО) асвпра татмвГ с*в щм Хевроп , <|е каре!*
♦ «рмк! татъл съ» , ПЕЦ1П1 ни к С1гр1М:
мм фвтра вавП «-» тр1лите -^ви .апвапо) , оъ ршпеасьъ
стати 181 Ах1то*С1 .

1 а фост <]»пъ ачестеа , 'ш'а фъквт лиРш! Авесалош каръ, пн кълърец! , ип чшчьгеч! де вървац! съ алерце лшпаштеа лвТ.
п . ЦЦ п шгпекат Авесалош , пи а стътвт спре тжпа къН порцп,
пп' а фост к»п(1 вепеа ла .^тпъратвд ла жвЛекатъ ор! че от , карел» Евеа жк?екгтъ, стр1'га кътре ел Авесалош , пп Я1чеа л»1 : «Нп каре четатв
ещ! тв ? пп 21чеа отвл , еПптр'вп8Л сПп пеатврие л»1 1сраи роввл тъв" .
г . ПИ 21'чеа кътре ел Авесалош: 1атъ к»в!птеле тале сжпт ввпе , пп Лрвжте , 41 пв есте дела фшпървтвл Ч1'пе (1) съ те асквлте ?
л . III I а 21С Авесалош : ч^пе шъ ва пвпе пре пипе жвйекътор пре пъшжпт,
пп съ В1*е ла пипе тот отвл , каре ле ва авеа пр1Ч1'ре, пи жвйекатъ, пи е* вой
Фаче лв1 с1рептате .
е . 1Ш а фост кжт! съ 8прот'еа вре вп от кътре йжпсвл , Ш1 съ лдпкша «I,
ел л1ПТ1П(1еа тжпа са, шГл апвка пре ел, шГл сървта .
3.

(1) Р/ьпдв1г.

24. Зт
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в. ИП а фъкйт дьпъ кввмтеле ачестеа .Авесалот твтвлор крситетлор , карп
вепеа пептр» жайекатъ ла ЛДшпъратвл , ип' Фъчеа Авесалот аса Шта върба
ци ор лкТ 1срам .
3- Ш1 а фост йвпъ патрв-хечГ бе апГ, а х\с Авесалот кътре татъл сг8 : съ
шъ Лек съ пл1'аеск Фъгъймпца теа , каре ат фъгъсМт Ботпвлв! лдп Хевроп .
и. Къ ♦ъгъсМпцъ а •ъгъйвк ров«л тъв" кжпй лък«]'а лдп Гейсвр л^п С1р1ва , ш"клпй : сЬкъ лдптоаркжпй тъ ва лдптоарче Оотпвл лдп 1ервсалнп , во« слвж!
Ботнклк! .
л.. Ш1*аг1слв1^]\тпърат8л: терцТ лт паче, ип сквлжпйв- се а терс л«п Хевроп.
I . 1Ш а тр1Ш1'с Авесалот ижоаде лдп тоате пеатврме л«1 1сраи, яшвпд: кжпа
вец! а»21* воГ гласм корпвлв! , вец! 21че : лштъръц1т-а Авесалот лш Хевроп.
•I . 1Ш кв Авесалот а терс йоъ свте йе вървац! ат Гервсалнп алеш!, ип а
терс кв простшеп лор ип п'а щ)«т тот кввжптвл.
Н1 . Ш1 а тр(т!с Авесалот ип а кетат пре Ах1тоФел Галотопеапвл сФеттквл
лв! ЪсяИ Ив четат еа л«1 Пв Гола, капо" жертвеа ел жертвеле , ип с'а фъквт
ишре таре, ш! попнлвл тергжпо1 съ лдготвлцеа кв Авесалот.
п . Ш1 а вешт вссптор ла СмМ, вйма* :
1сра/л а"впъ Авесалот .

с'а фъквт Штл вървациор лв!

А* . ПИ а г.с ОавМ твтвлор слщиор сале : каре ера кв ел*п Ьрйсалш , сквлац!-въ ип съ •«111111 , къ пв есте поъ юшгв1ре ае кътре ♦аца лв! Авесалот,
гръБ1Н1 а терце ка съ пв гръвеаскъ ел , пп съ не пр!п» пре по1 , ип съ айвкъ ръв
асьпра поастръ , ип съ ватъ четатеа кв асквцтл сав1е! .
61 . Ш1 а8 21С слвпие фшпратив!, кътре 1дтпъратвл : Птъ тоате кжте ва а«пе Ротпвл пострв ^тпъраткл, 1атъ слщие тале .
е. . 1Ш а еипт лшпъратвл ш! тоатъ каса лв! кв шчоареле лор авпъ ожпсвл, ни
а лъсат ^тпъратвл зече ФешеГ цИтоареле сале, ка съ пъхеаскъ каса.
$1. Ш1 а еипт Л\щпъратйл , ип тоате слапие дв! пеаестр!, ип а стътвт жп
касч чеа с!е парте .
т. 1Ш тоате слкцйе аеспре тжпа лв! терцеа пп тоц! ХеретИ, ип тоц! Фелетп,
Ш1 тоц! ГетеИ, шасе сате де вървац! , кари а вешт пейестр! «Нп Гет, ип терпеа апроапе ае Фаца лдтпъратвлв! .
*. . ЯН а г/с лшпъратвл кътре Ет! Гетевл, пептрв че терц! тв кв по!? лштоорче-те , ип лъквеще кв ТХтпъратвл, къ стреш ешг тв, ип къч!«! ип епйт тв 4,'п
Л0К8Л ТЪЙ .

к
Ер! аГ веп,-т, ш! астъг! те воКсШсъ терцГ кв поГ? «1 е8 терг ор1вп4в
во,в теГце, терц!, ш! те ^птоарче, ип жптоарче пре #р.вП тъГ кв тше, Ш1 Ьотпкл ва Фаче кв тше тиъ ип айевър .
м • ип а ръспвпс ЕтГ ^тпъратв^вГ, ий а г!с : .« есте Юотпвд, ш.вйесгв
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Пошпвд пне8 .|\тпъратвл , къ ^п локвл , впие ва «1 Ротпвл ппев" .^тпъратвл ,
ор! лш шоарте , ор! лш В1ацъ , акодо ва Ф1 роввл тъв .
кк . ЦЦ а 2|'с лшпъратвл кътре Ет1 : вшо , пп треч! кк шше. ип а трек»т Еп
Гетевд, пи лшпъраткд, нл тоате слвцис , ип тоатъ гдоатп че ера кв Нлпсвл .
кг . ИЛ тот нътжптвл пдашпеа кв глас таре , пи' тот попвлвл шерпеа лш плръвл Ке(1р1лор , Ш1 лшшъратвл а треквт пжръвл кеариор , ни тот попвлвл , ни
^шпъратвл шерцеа спре Фацч арвшвдв! кътре п«сп'е .
кд . ПИ 1атъ нп Сабок преоткл ип тоцД ЛевщН кв ел пвртас1кр1вл лецЛ Бошпвлв! Н|'п Ветар , пп а» пвс С1кр1вл дени Ботпвдв! Пьтпегев ип са С8гг Ав1атар пдпъ че а Л1пчетат тот попвлвл а се стр&ппе Лп четате .
к(;. ВИ а 21С ^шпъратвл кътре Сабок : лдптоарче сп;р1вл лв1 1)ктпе/е8 лш
четате , къ Ле вснв аФла хар лш оки Богапсдв! шъ ва лштоарче , шГни ва аръта
пне пре ел , нп Фрвтсецеа лв1 .
к» . 1ар Де ва ггге аша : пв те воеск, гатъ ек с,т>пт , сл. Факъ пие (1,-шь квт есто
кше .^птрк оки лв! .
кз • Ш1 а 21С .]\тпъратнд дк! Садок преотвлв!: ве дец! , тв те лштоарче лшчетате кв паче , пп Ахшаас Ф1вд тъв , пп 1опатап Ф1вл лв1 Ав1атар ашхгкЬ! фи
ВОЦТр! КВ В01 .

кн . ВесюцД, е8 воШ ръш&пеа лш Аравотвл пвст1е1, пашъ ва веш кквжпткд беля
во1 , с ь'нн сияе пне .
кл>. . Ш1 а лшторс Сасюк , ип Авдатар С1кр1вд лвТ Овтпегев лт 1ервсал1ш , ип
а шегвт аколо .
л. Г.чр 1)ав1с1 съсл1а пре свнпвл твптел»! шасдшиор, свшов-се , ип плжпгхпс!.
пп кн капвд акопер1т , пп ел шерцеа аесквлц , пи тот попвлвл чел кв ел , вървят
кв капвл (к'скопер1т , ип" се сгаа свтйв-се , ип пл.т.мгллк! .
л& . ВИ с'а спкс лв! БавМ , 2]'к*ш1 : нп Ах1тоФел есте лштре чеТ жврац! кв
Авесалош , ина гкЪатЛ: Овшпегевл ппев рюшеще СФатвл лв! АхггоФел .
ав . 1111 а сосп БавМ пжпъ ла 1'ос ( 1 ) впде Са лшкшат аколо д«1 Пхтпегев ,
ип 1атъ а еипт лшпаштеа лв! Л'вс.1 пр]'етепвл чел та! алес ал лв! 1);:вй1, ав&ш) ха1на са рвтптъ , пи' пътд>пт пре капвл съв .
аг . ИН а /Ле 1)авК1 лв! : с!е ве1 шерне кв пипе , ве! Ф1 ппесарчшъ .
ад . 1яр <1е те ве! л^птоарче Л1П четате , ип ве1 21че лв! Авесалош : треквт-а8
фраЦ11 тъ1, ип' ^тпъратвл, ()йпъ пипе а треквт татъл тъв-, ип аквш елвгатасхпт
ев /|\шиърате , ласъ-шъ съ тръеск , елвга татълв! тъй аш фост аткпч! , гар аквш
скпт роквл тъв , Н11 ве! ркмш СФатвл лв! АдитоФел .
ле- П11 1атъ аколо кв тте схпт Са^ок , Ш1 Ав1-атар преоцН , нп ва ♦! тот
квежптвл, к»ре'л ве! ав21 дт гвра ^пшъратвлвк .]\л веТспвпе лв! Сас1ок, Ш1 лв!
Ав1'ятар преоц1Лор .
32- Си А(1с1: ил|)|.вл 0ППП1 .
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ле . Ьтъ около кв е! ЛоТ Ф1*Г а! лор Ахшаас Ф1вл лв! Сааок , пи Гопатап Ф1вл лгЛ
Ав1атар , ип вец1 тр1*пите прт тхпа лор ла пнпе тот кввжпткл , каре вецТ авн' .
А^ . Ш] а ттрат Хвс! пр1"етепьл лв! ПгвМ лт четоте, ип Авесолот атвпч! 1Птра лш 1ервсалш.
К А П

51.

С1ва пептрв къ а всЬс хряпъ , име'* ЛсогеБйт <1е с»ат>д м! МетНвосте , сю^хпЛеще авер! е нш!|'а1 ,
опреще 1)ашс1 съ шч вчпг Сеше!, чг'л иеисша, Анчаким 1птр*ш] .уч) 1е|>в> анш , Лпшш дв{ Ах1тв» ел 1'птръ ла цмторела татълг.'1 сг« .рпошптсн окмир тмвлор .

ар Бави! а треквт пвцш дела Гос , ш! 1атъ СИва слвга л»1 Меш-мвосте а еинт лппаштеа лв! , ип о пъреке Ле асш лдпкъркац! ,
пи' престе е! йоъ свте Ле пль!п! , ип 1ф! Ле стокше , ип о свтъ Ле
'' Фппче , ип вп Фоале (1е вт .
в. 1Ш а 2|'с лдтпьраткл кътре С]'ва : че сжпт ачещдеа ц\е2 ип а г\с (Лва аС11П1 каси лшпъратвлв! , ка съ шагъ престе е! , I «р п&шме , ип Фшчие , ка съ
шъпспче слвпие , пп* втвл, ка съ веа че! че ав слъб1т .рп пвспе .
г . 1Ш а 21С лшпъратвл : ип впДе есте фил Оошпвлв! тъв? ип а Х1С С|"ва къ
тре лдтпъраткл : 1атъ , шаЛе лт 1ерксп.п'т . къ а г'\с : астъх! вор лдптоарче
ш!е тоатъ каса лв! 1срам лшшъръц|'еа татълвТ ппев .
д. 1Ш а 21с ^тпьратвл кътре (лва: 1*атъ тоате кжте сжпт але лв! МетФ1'восте
але тале съ Ф1е , ип' а ъ\с Сгва лмшпхшЬ-се : съ вфлв хар лштрв окПтъ! Боагапе ал ппев фтпърате !
зл^шмъ: е- Н-Н а веП1Т лдтпьраткл Пав1с1 пжпъ ла Вавр|'т , ни 1атъ еша а*е аколо вп
2 • — от <Нп рнсютеа каси лв! Савл , ип' пвтеле ла! ера Сеше! , Фечорвл лв! Пра
а еиит шергжпЛ , ип Блестешхпа* .
• . 1Ш арвпкжпс! кв тетр! асвпра лв! 1)авМ , ип аскпра твтвлор слвпмор лшпъратял^! ОавН , ип ера тот попилял, ип' тоц! че! тар! с1еа Лреапта, ип' с!еа стжпга лдтпъратвлв! .
3 . Ш1 аша а г'\е Сеше! капи влестеша пре ел : еш! , еш! върваткл с&пцвр1лор , ип върват Фъръ Ле леце .
н . ^пторс-а асвпра та Оошпвл тот сжпцеле каси лв! Савл , пептрв къ а!
дтпъръц1Т лш локкл лв! , ип а Нат Вошпвл лшшъръцдеа лдп шапа лв! Авесалот Филе! тъв, ип 1атъ тв лштрв ръвтатеа та, къ върватвл схппвриор ещ1 тв .
* . 1Ш а Х1*с Авеса Ф1хл Сарв1*е! кътре лшпъратвл , пептрв че влестетъ ачел
к»1пе торт пре Оошгил ппев лдтаъратвл ? трече-во1в ип во18 лва капвл лв! .
I . ИП а еш лдтпъратвл кътре Авеса : че есте пие Ш1 воъ фи Сарве!? лъсац|'л пре ел съ Блестете аша, къ Оошпвл а хк ле! , съ Блестеше пре Т)ав\Л :
Ш1 Ч1пе ва Е1че пептрв че Фач! аша?
х\ . 1Ш а 21с Бав1(1 кътре Авеса , нп кътр* тоате слкцие сале : 1атъ Ф1»л

А

^ М П Ъ Р А Ц I Л 0 Р,

й.

191

плей чел че а еипт На п&птечме тлев , кавтъ скФлеткд ппев , кк кат та! вартос аквгл Ф1йд лк] 1етпп : лъсацРл пре ел съ Блестеше, къ Ботпвл а Х1С лв1 .
■I . Къ с!оар ва веДеа Оотпвд стеретеа теа , ип ва лттоарче пие вше пептрк Блестетвл лв1 лш гша с!е астъг! .
п . 1Ш а терс ОавН кв тоц! вървац'1 лк! пре кале , ип Сеше! шерцеа , пре
коастеле твптелв! алътнреа кв ел , тергжпс!, ип влестетжпс! , пп аркпкяпс! кк
шетр1 аскпра лв! , ип кк църхпъ спвлвера .
д| . ип а вешт лшшъратвл, ип тот попвлйл чел кв ел остешц! , ип ръсвФларъ аколо .
е' . 1ар Авесалош ип' тот върватйл лк! Гсрам ав штрат лш Гервсалш , ип Ах^тоФел кк ел .
91 . 1Ш а фост кжп(1 а вегит пр1епп8Л Хкс! чел вкп ал лк! Т)авИ , ла Авеса
лош , пи а 21с \кс1 кътре Авесалош : съ тръхаскъ лшшъратвл !
3 . ИЛ а 21С Авесалош кътре Хкс! : ачеаста есте ш!ла та кв пр^етшвл тъй?
пептрв че п» те-а! а"йС кв прйетшкл тъ8 ?
н . 11П а 2|'с Хкс! кътре Авесалош : п« ! ч» <1впъ пчела (I) пре кареле л'а
алес Пошпвл , нп попклвл ачеста , ип тот върватвл лв! Хсрам ал лв! воШ Ф1 ,
ип кв ел во18 ше(1еа .
А1 . 1Ш 1'аръ'шГ кй1 ев воШ слвяп ? ав пв .лишаштеа Ф1влв1 лй! ? прекнш
ат слвамт лшпаштеа татълк! тъв , аша в01К Ф1 лшпаштеа та .
к . Ш1 а 21С Авесалош кътре Ах'то*ел : *ачец! сфит че вот Фаче.
к& . 1Ш а 2Ю Ах1Т0Фел кътре Авесалош : штръ ла цитореле татълв! тъв" пре
каре ле-а лъсат съ пъгеаскъ каса лв1, нп ва авг1 тот Хсраивл , къ а! рвшшат
пре татъл тъв , нп съ вор лштър1 тлншле твтвлор челор че сжпт кв тше .
кв . 1Ш а лштмс корт лв! Авесалош ла Фошор , пи а штрат Авесалош лацПтоареле татълвТ съв лшпаштеа окиор атот 1сраивл .
кг. 1Ш сФатвл лв! АхиоФел, каре'л йа ел лш хиеле челе ш'п'тж1 каквшчше-ва
ар Ф1 лштреват кввжптвл лв! Овтпеаев', аша тот сФатвл лв! Ах^тоФел, ни ла Ба
ви! , ип ла Авесалош .

К А П

8! .

Хас1 р|С1пеще елптм и1 Анто^ел <1ея пиъч л*т1атъ аскпра «1 1>ав1<1 .
нп ачеаста вестеще ла! ПаяИ нр1П юл, кареле ах с«атвл ла! Хас! тречв 1ор(1апи, пептрв ачсча Лх1Г01вл с'а снлпгьрат : тре! пр|втеи! а(1н;; Ларар! к\ йаач1 , к& ва каш-ьа попалм ла1 мвслпйа-се , съ слъвеасиъ .

1 а 21'с Ах1тоФел кътре Авесалош : алеце-вой Ш1'е йоъ-спре-гв!©
шп <\е Бървпц! , ип' шъ вой сквла , ип во!в гоп1 пре ])яШ лштр'ачеастъ поапте .
а . НИ вой веп! ссьпра лв! , ш! ел фНп(1 остетт , Ш1 кв шкГпие
16 . (1^ Вор ви-рве .
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славе вош спер1*еа пре ел , ни ва фхщ тот попвдвл чел кв ед , нп вой Бате пре
лшшъратвл сшгвр .
г . ПИ вой лштоарче пре тот попвдвл да т!пе , преккт съ лштоарче ппреаса
кътре върваткд сън , кг свФлетвл пвта! ад впв! от кавцД тв , пи да тот попв
двл ва Ф1 паче .
А . II Н с'а първт (1репт кввжптвл ачеста лштрв окН лв1 Авесплот , нп лштрв
окН твтвлор вътржшлор лв1 Гсрам .
р . 1Ш а 210 Авесадот : кетапД ни' пре Л'кс1 ад лв! АрахТ, ни вот авхГ че
есте ни* лш гвра лв! .
е. 1Ш а 1'птрат Хвс! да Авесадот, пн а гртЛт Авесадот кътре ажпсвл гпсжш!:
двпъ кввжптвл ачеста а гръгг АхкоФел , Фаче-вот бвпъ кввжптвл лв!? 1ар аепв
гръеще тв .
3 • ПИ а хи; Хвс1 кътре Авесадот : их есте бвп сФатвл ачеста , каре л'а с!ат
Ах1Т0Фел Ле астъ-аагь.
н. 1П " а 21С Хвс! : тв щ Г Г пре татъл тъв , ни' пре тоц! върбаци дв! , късжпттар!
Фоарте , ип сжпт агоържц! кк свФлетвл лор , ка о врсоаТкъ лшатъ бе п»! лм цар1пъ , ни ка о скроаФъ сълвапкъ лп кжтп, ип татъл тъв есте кървят ръгвоипк,
ни" пв ва дгса съ осНхпеяскъ попвдвл .
л. Къ 1атъ ел аквт есте асквпс лт вр*кп твпте, спя" лт вр'вп док, пн ва Ф1 кхш!
ва къаев престе е! ла лтчепвт, ни" ва акг' чел че авае, пи" ва ггче : с'а» лшвшс попв
двл лкТ Авесадот .
I. III! ел есте лижъ <и'вл пктери , а кър»1'а питъ есте , ка пита левдв! то
пни! се ва топ1 , къ цп'е тот Гсрамвл къ татъл тъв" есте таре , пи фП пвтерП тоц!
че! че сжпт к» ед .
«I . Аша 'ц! блв енсФпт, касъ япвп! ла п'пе тот Гсрамвл аела 1)ап , пжпъ да
Шрсавее, ка шсшгл търп Ае твлт , пи Фаца та съ теаргъ лт пижлоквлдор.
в'| . 1111 вот терце асвпра лн! ор! лт че док лм вот аФла , ни' вот тъвърж асепра ле! квт капе роа пре пътжпт , ни пв вот лъса сПп ел , ни Ип тоц! Бървпци
че! че сжпт кв ел тч! впвл .
г1 . ППаесе ва тряпе лт че тате, ва два тот Гсрамвл фвш! асвпра четъци аче1'анИ овот трлце пжпъ лш пжръв , кжт пв ва рътжпеа аколо П1чГ Шатръ .
^1 . ПН а 21С Авесплот , ип' тот Гсрашл : та! бвп есте СФатвл дв! Хвс! ад лвТ
Арах' л , аекжт СФатвл лв! Ах'тоФел , пи' 1)отпвл апорнпч'т съ рннпеаскъ СФатвл
чел бвп ад лк! Ах1тоФел , ка съ айвкъ Ботпхл престе Авесадот тоате редеде .
(и . 1Ш а 21*с Хвс! ад дв! АрохТ кътре Са<1ок , ни кътре Лв'птлр преоцп : аша
ип аша а сфътв|'т Ах^тофрд пре Авесалат , ип пре вътржпп дв! Гсрам , пп аша
ни аша ат сфътв1Т ев .
61 . ИЛ аквт трнттец! аегравъ ни' впцТ ди'ре дв! Бавк! хшжпа1 : съ пв рътж!
ла поапте лт кжтпнле пвст1е1, 41 гръвеще пп треч! , ка пв квт ва сьплечепр»
."^тпъратвл иппре тот попвдвл чел кв ел.
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31 . 1ар Гопатап , шГ Ахппаас ста ла Фжптжпа лв! Ропл , пи а терс слкаяика ,
пи ле-а спкс лор , 1*ар е! а« терс , ни а» спкс лшпъратвлв! БавМ , къ пв съ пвтеа
1В1 съ 'птре лп четате .
и: . 1Ш 'I а въгвт пре е! о слвгъ , пп а спкс лв! Авесалот , ип с'а» две атжпсю!
ккржпй пп ай 1птрат лш каса впв! от лш Ваврш! , пп ера ла ел о гроапъ лп кврте , пн с'ав погоржт аколо .
л'| 1Ш алват Фетееа, пп а лпттс акоперетжпт престе Фаца грош!, ипгБпеа
пре ел АраФОт , ип пв с'а8 щ'вт кввжптвл .
к . 1Ш а» веш'т слвцеле лв! Авесалот ла Фстее акасъ , пи 8$ гк: »пйе ест*
Ахппаас, ии 1опатап ? ип ле-а я'слор Фетееа : треквръ нн пвцшъ апъ червръ , пп п'ав аФлат , Ш1* с'ой лпторс лп 1ерксал'т .
к& . ии а« фост (1кпъ че с"ав ("вс , е! а§ еппт г1т гроапъ , ип' с'а8 Нкс, ип ав
спкс ./^тпъратвл»! Бавга* , ип е8 як л»1 : сквлгц1-въ, пп тречец! Кйржпа" спа , къ
ачеотеа а сфътв'т Ах'тоФел асвпра воастръ .
кн . ИЛ с"ан сквлат Бави! , пп тот попклвл чел кв ел , пп аХ треквт 1орс1апнл пжпъ ла лвпппа сНпнпецН , пжпъ ла впвл п'а рът ас , каре съ пв Ф1 треквт
Лорбапвл .
кг . Дар Ах1тоФел въгжпг!, нъ пв с'а фъквт сФатвл лв! , а шс таоа пре асша
са , ип с'а скклат , пп" с'а с1вс ла каса са , пи ла четатеа са , ип л с1ат порвпч!
каси сале , пи с'а спжпяврат , пп а твр'т , пи са лпгропат лш тортжптвл таТЪЛв! съв .

кл> . Ш ' Бавк" а треквт лп Машит , "ар Авесалот а треквт 1ора"апвл , ел ,
ии тот Бърватвл лв! [срам кв ел .
ке ■ 11П а пвс Авесалот пре Атаса! лп локвл лв! 1оав престе пвтерТ, пи Атаса! ера ф'вл впи! върват апвте 1етер Гсраитеапвл , ачеста а пират ла А.
в'геа Фата лв! 1ессе сора Сарве! твте! лв! 1оав .
К5 • иН ав тъвържт Авесалот пи тот 1сра'лвл лп пътжптвл ГалааДвлв! .
кд , 1Ш а фост кжн(1 а штрвт Бави! лп Мапаш , пи Есв1 Ф1*вл лв! Каас с1ш
Гавотвл ФЛлор лв! Атоп , пи Мах1*р Ф1вл лв! Атпл Лп Лойавар , ип Вергелл!
ГадаасНтеапвл 'Пп Рогел1т .
кн . А8 айвс гече лъг! лпвълв1те , пп яече кълаър!, пивасе ае лвт, пи гржв",
пп ори , пп фъшъ , ип боб , пп лште , пи пж!п! .
кл. . БИ ниере , ни впт , пи о! , ии* вржпхъ де вач!, ии а айвс лв! БавМ ,
пи попхлвла! чел в! кв ел съ тъпжпче, къ авгю; попвлвл а Флътжпа1т, с*а осте
ни ип а лпеетат лп пвст1е .
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Аюемот вгрв1Г *ПпА .ап ръгшоН , ип »Лпй спсвхсрот йе стежар , 1'а оторат 1сав , (аре «ли/й БавЦ , 1'и пллпс 18 ашар.

1* а пвтърпт ПавМ тот попвлвл чел че ера кв ел , пи а пвс престо
е! та! тнр1 престе тЯ пи престе свте .
п . ИЛ а тришс атре'а парте Лп попял кв тжпа лв1 1опв , пи атре1*а ппрте кк ш.т.па л»1 Авеса Фечорвл Сарве! Фрателе лвТ 1опв ,
пи атре"а кв шжпа лв1 Ет! Гетевл , пи а г'с БавМ кътре попил : ешшс! войеип
Ш1 ев кв во! .

г . 1Ш г'серъ : съ пв еш! , къ де вот фцп' , пв вор пвпе престе по1 шшъ ,
пи' де вопГтир' жктътате (Ип по1, пв вор пвпе престе по! шипъ, къ тв ещ!
ка по! гече пи! . ИН аКвш та) вше ва ф' съ фн тв поъ луп четате сжвтор,
ка съ пе ажвц'1 .
А. Ш\ а г'с кътре е1 фтпъратвл: че ва илъчеа жптрв оки вощр' , во1*8 Фаче ,
ниастьтйт .]\шпьрат8л Ае латнреа порци, ни -гот шои&лъл еипа кв свтеле им" кв
пиие .
л . НИ а порвпч'т ^тпъратл лв! 1оав , ии лв! Авеса , пи' лв! ЕтТ гисжгн" : ц"псцГтГ пие пре првпккл Авесалот, ни тот поивлвл а а«г'г мре .]\шпъратвл порл1ЧШ(1 твтвлор воериор пептрв Авесалот .
з . Ш1 а епит тот поп лвл лтйвтвравъ липпрот!ва лв! 1сра'л, пи с'а фъквт ръгБО)8" жп^втврава лв! Ефр.ит .
а . 11П а къгнт ако.ю попялм л»1 1ср.и'л лщпаштеа ел^ииор лв! БавИ , пи*
с'а фъкйт лшФржнцере таре лш г'оа аче'а, ка ла вр*о Доъ-геч! де тп с)е вървац! .
н. Ш' с*а фъквт нколо ръгво1й днт'пс престе Фаци а тотпьтжптвл , пи пре
та! т ;лцГ г1п1 попял а тжчкат <Ьтг,рава, с)евжт сав'еа лт г'оа аче1а.
а . 1Ш с'а лиштпшат Авесалот кв слвиме лк! Оавк! , ми Авесалот ера къдаре пре твшко'вл сьв, ии а 'птрат тинко1»л с ;пг десиаеа впв! стежар таре,
ой са лтклешгат капкл л«( лш стежар , ни а рътас сплпгнрат дптре Чер , на
лштре пътжпт , пи швшко'вл с'а д»с де с»пт ел .
1. ИЛ а въгвт ви от ни аспвслв! 1оав, пи аг'с: 1*атъатвъгвт пре Авесалот
спжигкрат л>п стежар .
$А. 1Ш а и'с Гоав отхлвГ челвТ че 'I а спчс: 1'атъ Лакъ л'а! въгвт, пептрв че пк
л'а! вътвт аколо ла пътжпт? ииев 'ц! аш! Ф1* 6*ат Ц1*е гече С|'кл1 с"е а{П1пт, пи' ва
кр*«.
м . НИ а 21С ошч.1 кътре 1ояв : де ?! пвпе те дп тжшие теле о т|'е <1е С|'кл1(*е
ару1пт, пввой пвпе тжна теа щ е Ф1*вл лдтпъраткльц къ Л1П врекие поастре а порм1Ч1Т липпьритвл ц1е , ии лв! Авесса, пи лв! Ет! ги;жг;с1 : иг2"щ'"ш1 пре првпкьл
Авесалот.
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п . Ка съ пв Фачец! дп скФлет ас? пра лк! пеарептате , ни тот кввжптвд пв се
ва аскнпс1е <1е кътрс лшпъратв л , ип т« а! ста сПп пропвъ .
д! . ИЛ а /ле 1оав : ачеаста ей всш лшчепе , пв аша вой рът.т.пеа лшпаштеа
та , ип а лкат 1оав тре! съцец! луп тжпа са , ш! ле-а дшфшт лш инта л«1 Авесалот, лшкъфПпс] ел вй лт шипа стежарвлвТ.
(и . ЦП л'а дпквпжврат 2ечесл?ц1 , кярП пврта артеле лв! 1оав , иплсшръпре
Авесадош, ип'л оторлръ .
31 . ЦП а тржлшцат 1оав кв хоравд , ип с"п л\пторс попвдвд , ка съ пв гопспскъ
Лппапо1а дв! 1срам , къ пв съ лцкЬра 1оав (1е попвд .
у . 1Ш «8 лват пре Авесадош , пи л'п арвпкат лштр'о пръпяст1в юаре жп йвшъравъ , лптр'о ржпъ таре, ип ая" нкс престе ел грътааъ а"е тетрГ шаре Фоарте ,
1ш тот 1срамвд аФ»Ц1Т ф|'е-кяре ош ла лъкашвл съЗ .
т. 1ар Авесадош жпкь фппс! в|'8 алкат, ни 'ш'а пкс лвГшТстжлп, лдп каре с'а
пршс лш валеа жшпъратвдкц къ а г\с: къ п'аре ед Фечор , касъсе потепеяскъ
пвтеле лв!, ип ав пвппт стжшхл пре пвтеле съв, нил'а кетат пре ел тжаа
лв! Авесадош пжпъ жп гша ачеаста .
л1 . 1Ш Ах|'шаас Фечоркл лк! С<Нок а 2?с : вой адерга ип* вой вше веел жтпъратвлв! , къ '1а фъквт лв! 1)оншвл жк<1екатъ «Ип тжпа връжташмор лк1 .
к . ЦП а г'с 1оав лв!: тв пв ещ! ош йе вкпе вест'р1 жп 2]'оа ячеяста , ч) жптр'адтъ 21 ве! вше вее/п, 1ар жп /лоа <1е ястъг! пв ве! вест! шие, с!е врете че а швР1Т Ф1ВЛ жтпъратвлв! .
к& . 1Ш а 21С Гоав лв! ХвсТ : терг.т.пс! спвпе жтпъратвлх! к.т,те а! въгвт , ип
е'а фпкшат Хвс! лв! 1оав , ипСа с1.\с .
кя . Ш' а аа"аос жпкъ Ах'таас Фечорвд лв! Сж)ок , ип* а гк кътре 1ояв : ип' Ф1*е
че ва ФЦ къ вой адерга ип ей Лкпъ АксГ, пи' а /ле 1ояв: пептрв че съ але^п! тв Ф1вл
ппев? В11Ю ! къ с!е ве! шерцо пк"ц1 есте ще Ае фодос вестеаввпъ .
кг. ИП а 21С Ахипалс: 41 пвта! вой адерга, ип а /ле 1<>пв лв1: алсаргъ , ип а
алергат Ах1шаас пре калеа шесвлв! , ип а жптреквт пре Х>ск
■д . ПП Оав1(] шеаеа ддптре с!оъ порц!, Ш1 с'а с1кс стрежпрвд ддп черЛаквд порцП да гМ, Ш1 р1сПкжп(18,ш1 оки съ! а въгвт, Ш1 1атъ вп ош алергжпс! сшгврдшваштеа лв! .
■е . Ш1 а стр{гат стрежарвд , ип' а епвс ^шпъратвлв! , ип а 2|'с .]\тпъратвл :
Лв есте с!пгвр ввпе вест1р! ст.пт дш гвра двГ, Ш1 терглпН терцеа ип" съ апрошеа .
*з . 1111 а въгвт стрежарвд алт ош алерглгк!, ип а стр1*гат стрежарвд кътре пояртъ , Ш1 а 21С : 1атъ Ш1 алт ош алеаргъ С1агвр, ип а г\с Л^шпъратвл : ипачеста
есте бвп вест1тор .
■3 • 11П а 21С стрежарвд: ев въг ядергътвра чеа Лп*тж1, ка адергъткра а лв!
Ах1шаас Фечорвд дв1 Са(1ок , ип а г\.с ^.шпъратвд: ош бвп есте ачеста, Ш1кв ве
ете ввпъ В1пе .
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кн . 1Ш а стрмчгг Ахшаас , пнагй; кътре фпшъратвд : паче! ни с'а .рпктат
.^тпъратвдв! к» Фаца са да пътжпт , ий а ямсвме есте кввхптат Оогапвд Вкгапежехд тъй чел че а фшис прв оатеш! , че! че рШкпсе шапа дор асвпра Богппвдв! пиеХ .^тпъратвлв! .
к.0.. ПИ « Е1*с ^тпъратвл : паче есте припкал»! Авесадот? пп а г'ю Ахшаас
въхвт-ат тнлгите таре веселтйв-се , кжп<] а трнше 1оав роввл .^пшъратвлв! ире
ровкл тъй, пп п'ат квпосквт че есте акодо .
а. ПНаяк; фгапъратвл: лдптоарче-те, ш! стъ! а!ч!, пп Са дшторс пп'астътвт.
л» . 1Ш 1'атъ ХйсмЬпъ ед а ветт, Ш1 а гю ^шпъраткд»!: веете бьпъ а<Ьк Оот-П«д»! плей фтпъритвлв! , къ а фъквт жвсюкатъ Ш*е Бопшвд аетъг! йш шлпа твтвдор челор че с"а& сквлат асвпра та .
ля . Ш! а п'с .^тпъратвл кътре Хвс! : есте паче првпкалв! Авесадот ? пп а гГс
Хвс! : Ф1'е ка ярвпквд ачеста, връжташм Вошп8Дв1ш1е8 ^тпъратвдв! , пи тоц1,
к*ц! с'а8 скала? асвпра дв! кв реде .
аг . 1Ш с'п тврвврат лшпърптал , пи' с'а с»1т лш Фо!шорвл чед аеасапра порцП , Ш1 а плжпс, пп аша а Е1С капЛ ли плжпцеа пре ед: Ф1'вл ппеа Авесадот Ф1»л
пие» ! Ф1»д тлее* Авесадот ! чте ва йа тоартеа теа пептрв тше ? е& пептрв
тше (1). Авесадоате фхвд ппеа! Ф)'вд ппеа !

кап т .
Т)глИ тшклпЛв-се Йс кпмптеде нПоан фшетевп • тяпое пре Авесалом, пп ертлпД яре вргжпищН
С11 , III 'I .цптолрчо , Ш1 4с 1Лрг,ацП лв1 1м1а съ йлче 441 Ьриалпп : ле! СешеГ , каре съ роагъ лд1 1арТ* , пи пре ИешФ1вос«* 1»р»'ш1 прИпипйг^л, ^1 порви<ец.'е <ъ липнарцъ ца|лва кк Сша, .(иш" 1а х|оа Е8пг Йела ПсргелГ, цЛш! лдш% ипе пре Хашааш , 1ар 1срам «.% чеартъ тире кк 1с<1в пептр» ЬапМ.

1 с'а епвс дв! 1оав , яшжпд : 1*втъ лшпъратал плжпце ип съ тжпгаеще
пептрв Авесадот
в . Шд с'а фъквт тжпт»1*ре ддп 210а аче1а лш жаде да тот по[палвд, къ а авс1т попвлзл лш гша аче1а г^жш! : къ съ лштрштеагъ
ддншъратвл пептрв Ф1вл съ» .
г . ПИ са Фврпнат попвдвд дш жша аче1а а штра лш четате , кат съ «вр1шиъ попвдвд чед че съ рвпппеагъ кжпс! Фвце с!ела ръгвоШ .
А . ПИ ддтпъратвд а асквпе Фаца са , Ш1 а стр1гат д^тпъратвд кв глас таре ,
гшжпа1 : Ф1вд пп'е8 Авесадот ! Авесалот Ф1вд т1е« ! Ф1вд пие8 !
$. 1Ш а1птрат 1оав дад1тпъратвл Д1п касъ , ш! а г\с : рвшшат-а! астъг! Фецеле твтвлор ровьюр тъ! чедор че те-ае" скос беда тоарте пре тше астъг! , пп
свФлетвл Фплор тъ!, Ш1 ад Фетелор таде , пи свФлетвд Фетеиор тале , пи св♦лет»л ц11тор1лор таде .
». 1вб1пс1 пре че! че те връск пре тше , пп вркпб пре че! че те ^ввеск, Ш1
_Г»
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а! арътат астъг! , къ пв'цТ есте ц!е де воерП тъ! , шч! до сдвп! , къ ат топоск«т астъг!, къде ар Ф1 тръ^т Авесалот, тоц! по! астъг! ат ф! торц!, къ ачеста ера дрепт лттрв оки тъ! .
3 . ПП аквт те скоалъ , пи еш! аФаръ , пи гръеще да шапде ровиор тъ! ,
къ оре Ботпвл т'ат жврат, къ де пв ве! еин аФаръ астъг! , п» ва рътжпеа от
кв Т1*пе лш поаптеа ачеаста , пи ве! квпоащо , къ та! таре есте иде ръвл ачеста
дек&т тот ръвл че це-а ветт пде сНп тшерецеле тале пжпъ аквт .
й . 1Ш с'а скклат лшпъратвл , ни а шегвт лш поартъ , пи ла тот попвлвл а
веспт гшдпд : »атъ липпъратвл швде лш поартъ, ш! а вепГт тот попклвл лшпвштеа лщтъратвлв! да поартъ, 1ар 1срам аФвщт Ф1*е-каре от лтлъкашъл съ».
л. . НП ера тот попвлвл пр!чшдв-се лттрв тоате пеатврие лв! 1сраи «кжпд :
лшпъратвл Пав1д пе-а шжптвгт оре по! де тоц! връжтапл! поцш* , ш! ел пе-а
скос пре по! (1т тдпа челор де плт пеат , пн аквт а фвгн'т де пре пътжпт, ш!
дела лшшъръшеа са де Авесалот .
I . НП Авесалот, пре кареле л'ат кпс престе по! а твр1*т лш ръгвоШ, пи аквт, пептрк че во! тъчец! а лштоарче пре липпъратвл ? ин кввдптвд- а тот 1сраИйл а вегпт ла липпъратвл .
д| . ПП липпъратвл Бав1'д а тр1*пи"с да Садок , пп' да Ав1атар преоцп, гкжпд :
гръ1'ц1 кътре вътржш! л»1 1вда пкжпд : пептрн че лттжр21ец! а лштоарче пре
липпъратвл ла каса са ? пп нввжптвл а тот 1сраи»л а вешт да липпъратвл .
м . ЛП ФрацН пие! сжптец! во!, оаселе теле , т! карпеа теа во! , пп нептрв че лштжраиец! а лштоарче пре лшшъратвл да каса лв! ?
п . ПП 21чец! лв! Атеса! : ай пв освд пиев нп карпеа теа ещ! тв ? пи аквт
ачестеа съ Факъ пи' е Бвтпеяев , пи ачестеа съ'т! адаопо , де пв ве! Ф1 тв та!
таре престе оцп'ре лшпгпптеа теа лт тоате гмеле лш доквд лв! 1оав .
л>1 . ПП а пдекат шта а тот отвдв! дв! 1«да , ка а впв! от , ш! а тршю да
лшшъратвл хшдпд : лштоарче-те т» пи тоц! ровН тъ!.
51 . ПП с'а лшторс липпъратвл пи а вешт пжпъ да 1ордап, ш! въркацИ лв!
1вда аВ вешт лш Галгала , ка съ теаргь лттрв дигптшпареа лшшъратвлв! , ка
съ трсакъ пре липпъратвл 1ордапвд .
я . 1Ш а гръв1т Сете! Фечорвд дв! Пра Ф1'вдв! дв! 1етш! дш Вавр!т! , пп*
с'а погоржт кв вървацп лв! 1вда лштрв лштшпшареа лшшъратвлв! Т)аШ .
з фт»:
у . 1Ш о т!е де вървац! кв ел д1п пеатвл дв! Веп1атш , пп СНва сдвга касН
а* 8дв! Савл , Ш1 чшч!-сире-яече фн а1 лв! кв ел, пп доъ-жеч!де слвп! а! лв! кв ел ^
нп а8 треквт 1ордапвл лшпааптеа ддпшъратвлв!, Ш1 а8 слвлпт слвжва, ка съ треакъ пре лшпъратвд .
и'| . ПП ав треквт трекътоареа ка съ скоаде каса лшшъратвлв! , Ш1 ка съ Фа
къ че есте дрепт лштрв окИ дв! , 1ар Сете! Фечорвл лв1 Пра а къгвт престе
фаца са лшпаштса ддпшъратвдв! кдпд а треквт ед 1ордапвд.
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лл. ПП а гГс кътре лшшъратвл: съ П8'т! сокотеаскъ пие Ботпвл ппев *ъръ
Ле лепеа , пп' съ п»'ц1 айкч! атште Ле пеДрептъцие , каре 'ц! а фъквт ровка
ть* ^п 21'тп лш каре еша Ботпвл пиев- лшшъратвл Па 1ервсал1Ш, касъ ле пве
лшпърптил лш пита са .
•с . Къ а квпосквт роввл тгв" къ ев" аш пъкът81*т , пи 1*атъ еа* ат вет'т астъг!
та! лтпатте йек&т тот Гсраивл, пп Лекжт каса лв! 1ос1Ф, ка съ тъ погорлштр» лштшшшареа Оотпвлв! пИев" лшшъратвл»! .
к» . 1Ш а ръспвпс Авеса Фечорвл Сарве! , пп а >!е : ай пептрв ачеаста пв се
ва ошорж Сеше! пептрв къ а влестетат пре впсвл Ботпвлк!?
кн . 1Ш а 21*с БавМ : че есте пп'е пп воъ фи Сарве! ? пептрв че въ Фачец! астъг! пие лшшропвшч!? астъг! пв се ва оторж шч! вп от На 1срам, къ пв
Ш« «Ь вой лщшъръц! е8 астъг! престе 1српм .
кг . Ш1 а Х1с лшшъратвл кътре Сеше! : пв ве! твр! , пп с'а жврат лв! *тиъратвл .
\
т
кд • - 1Ш МетФшосте Фечорвл лв! Гопатап ф!влв! лв! Савл с'а погоржт лштрв
лштшпшареа лшшъратвлв!, пп п'а гр!Ж1Т шчоареле сале , шч! 'ш'а плат впгше
сале, шч! 'ига токпнт твстпца са, пп хашеле сале пв 'ш'а спълат ош гша
лш каре с'а Аьс липпъратвл ижпъ лш гхоа лш каре а веш*т ел кв паче .
кв . 1Ш а фост кжпо" штра лш 1ерксал1Ш лштр» литшшпареа лшшъратвлв!,
'I а 21'слвГ дтпъратвл: пептрв че п'а! шерс кв пипе , МетФшосте ?
к* . 1Ш а ж!с Метмвосте кътре лшшъратвл : Оошпвл пнев" липпърате ! ровел
пие* щ'а лшшелат, къ а ис слвга та лкГ: пвпе шаоа пре асшъ ин съ лшкалек
Ш1 съ терг кв лшшъратвл , къ ишоп есте ровел тъв" .
к3 . Ш1 а гръ1т ръ8 бе ровял тъ8 кътре Ооюпвл пие* лшшъратвл, ин Ботпвл
пнеХ лшшъратвл ка лшпервл лв1 Бвтпегев, ин фъ че есте вше лштрв окЛ тъ1.
Н^твъ:
к„ . Къ п'а фост тоатъ каса татълв! пие* Фъръ пвта! оатеп! с!е тоарте лшпаштеа Ботпвлв! пиев л>тпъратвл«1 , 1ар тв а! пвс пре роввл тъв1 лштре че! че
шъпжпкъ йш твса та, мп че лшйрептаре та! есте пие , са8 че почв стр!га лшкъ
кътре лшшъратвл ?
Г1«>рил»
ка. Ш1 а 21с лв! Л1тпъратвл : пептрв че та! гръещ! лшкъ кввштеде тале?
вш-аш: тв, ш- С!ва л^тпърцщ! царша .
а. 1Ш а г\с ЗГещФ^восте кътре лшшъратвл: ш! тоате еъ ле 1а, (1впъчеаветт
Ботпвл ппев лшшьратвл кв паче ла каса са .
а». Ш! Веряел! ГалааоЧтеапвл с'а погоржт Па Рогелш, пп а треквт кв +тпъратвл Ьрйапвл , ка съ'л петреакъ пре ел Ьр^аивл .
1ф.»:
Ав . 1ар Вергол! ера от вътржп ФОарте, фй йе опт-геч! йв аш, ачеста а хрътт
• • пре лшшъратвл, кжпй лъквда ел лш Мапаш, къ ера от таре Фоарте .
аг. Ш1 а не лш1ъратвл кътре Вераел! : тв треч! квшше, Ш1е8во«хръП1 вътржпецеле тале кв пипе лш 1ервсал1т .
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дд . 1Ш а г\с ВерхелТ кътре лдтпъратвл : к,т.те сжпт 2 "леле япиор в"ецп теле ,
ка оъ тъ с«Ш кв лдтпъратвл лт 1ергсал *т ?
А|. От а*е опт-геч! с1е ан! сжпт е8 астъжГ, ай сюар квпоаще-вой лштре Б*пе ,
пи лттре ръ8 ? а» квпоаще-ва лшкъ ровнл тъ8 че ва тжпка са8 че ва веа? а» авгьвой лдпкъ гласвл кжптъториор ? са8 ал кжптъреиелор ? пи пептрв че съ та! Ф*е
ровкл тъй сарчмъ престе Потпвл ппев лдтпъратвл?
де . КъчГ пкц1п ва трече ровкл тъв 1орс1ап8Л кн лдтпъратвл , нп пептрв че'т1
ръсалътеще пие лшпъратвл ръсплът'реа ачоаста ?
лу . Оъ се лдптоаркъ ("ар роввл тъч" , пи съ тор лт чвтатеа теа лжпгъ тортжптвл татьлв! плей , ии ал твте! теле .
ан . 1Ш 'птъ роввл тъв Хатаат ф'вл плеЯ ва трече кв Вотпвл плев" лдтпъратвл ,
фъ к» ел , че есте вте лдптрв окП тъ! , пи а г\с лдтпъратвл : кв пипе съ треакъ
Хатаат , ни' ек- в сив Фаче кв ел че есте вше лштрв окП пие!, ип ор! кжте ве!
пофт1 с)ела пипе во'в Фаче Ц|'е .
ал. . ПП а треквт тот попвлвл 1ора"ап8л , ии' лдтпъратвл а треквт, ип а сървтат
лдтпъратвл пре Верхел!, ип вше л'а кквдптат преел, ш! са лдпторс ла каса са.
м- ПП а треквт лдтпъратвл лдп Гал гала , пи Хатаат а треквт кв ел , ип тот
попвлвл лв! 1»с1а а треквт кв лдтпъратвл, пп" лдпкъ жвтътате (Пп попвлвл лв! 1сра]'л .
ма . Ш1 1*атъ тот отвл лв! 1сра*л а вешт ла лдтпъратвл , ии а 21*с кътре лдт
пъратвл : пептрв че те-а Фврат пре т!г.е Фрацн поглр' върг.ацП лв! 1в<)а ? ип а
треквт пре лдтпъратвл, ип' каса лкТ, 1орс1ап8Л ? пи тоцТ БърванЛ лв! Вав'а" кв ажпсвл .
мя • ПП а ръспвпс тот върваткл лв! 1вс1а кътре първаци лв! 1сраи , ш1 а 21*с :
къч! съ апроше йе пи' и е лдтпъратвл , пи пептрв къч! ата те-а! шжшеат пептрв
кввжптвл ачеста? «8 с)оар тжпкаре ат шжпкат с1ела лдтпъратвл, г.в а"аре а а*ат ?
ак рнЬкпре а ркПкат поъ?
мг . ПП а ръспвпс б ьрватвл лв! 1сраи върватвлв! лв! Ь;г1а, ни' а 2*с: гече тжйй
сжпт лпе лштрв лдшпъратхл , пи чел лдптж! пъсквт е8 с.т.пт , а8 т» ? лшкъ ии* лдптрв ВавМ сжпт та! твлт сНкжт т'пе, пп пептрв че т'ь! ватжокор'т, пи пв с'а
сокот1Т кквжптвл плев" чел (ШГтж! кътре 1вс!а, ка съ лдпторк пре лдтпъратвл плев1?
и:! с'а лдптърп кьвжптвл Бърватвлв! лв! 1в(*а та! твлт Декжт кввжитвл върватолв! лв! 1сра'л .
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к.

]няв к» «ратем ег8 АвегяГ готг.й пре Ги « *ш хгЛ ВохорГ , каре сгорлеа врвжсг ашпра .1в1 1)аш"(1
шщ 1(ра|Л вчМе ^пЛрвш ара Ашеса!, та! пре врть гр|пицлп(Ь-се престе ий Лела попий чипцН Евел,
капм м1 Саиее съ ({оиъртсахъ 4в.ш четате .

' а фост аколо вп фГ8 Фъръ бе лсце , пи* пвшсле лв! Савее , Фечорвл
лв! Вохор! Бърват 1етепе8 , Ш1 а тржтвщат кв корпвл , ии а х'с :
пв есте поъ парте лдп Оав!с1 , ш'ч1 тощешре поъ, ддптрв Ф1ВЛ лв!
1ессе , от ла лъкашвр]'ле тале 1ср;л*ле !
в . 1Ш с'а св1т тот отвл лв! 1сраЦ йелл БавМ (*впь Савее Фечорвл да!
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Вохор!, йапъ вървацП лв! Ша с'а лшт «Зе лшшъратвл лор а*ела 1орс1ап, ни пдтъ
да 1ервсал!т.
г . Ш1 а 'птрат Т)пъ\А лш каса са лш 1ер»еалпп , нп' а лват дшпъратвл челе
гече Фете! цитоареле сале, пре каре ле-а фост лъсат съ пъгеаскъ каса, пп де-а
йат пре ачелеа лш каса Ле пагъ , нп ле-а хрътт , ш! да еле п'а "птрат пп а фост
ашпсъ пжпъ ла гша торцп лор въЛеве тръни! .
д>. Ш" а г"с лшпъраткл кътре Атеса!: кеатъ'т! пре върватвл лв! 1вс1а пе атре!а
21, пп съ фП пп тв а!ч! .
е . 1Ш а шерс Атеса! съ кеше пре 1»с1а , пи* а дпт,жр2'еат (Нп врешеа каре
'I а ржшМт лв! ЛаъИ .
й . ИП а 21С Бави! кътре Атеса! : аквт та! ръв пе ва Фаче Савее Фечорм лг1
Вохор! йекжт Авесалот , ни аквт тк 'а к» тте слвние Вошпвлв! тгв , Ш1 адеаргъ Лапъ ажпсвл, ка пк квт-васъ'ш! аФле четъц! тар!, пи съскапе сПшшптеа окиор пощр' .
д. Ш" а еппт Лвпъ Лжпсвл Авесп!, пи вървац'! 1оав нп ХсретТ, ип Фелет!,
пи тоц! че! тар!, пи а е пит <Нп 1ервсалш съ алерпе <Ьпъ Савее Фечорвл лв!
Вохор! .
н. Ш1 е! лжпгъ шатра чеа таре, чеа <Нп Гаваоп , пи Атеса! а штрат лшпаттеа лор, пи 1оав ера лмчшс кк хаша лшвръкъпппте! сале, нп' престе еа
лшч'псъ сав'е , каре спжпгвра престе коапса ла! лш теака е! , ни сав1еа а епп'г
пи а къхвт . '
злдша»:
* . Ш; а 21*с 1оав ла! Атеса!: съпътос ещ! тв Фрг.теле плей ? пи тжпа чеа
а. а. йреаптъ а л»! 1оав а пршс а*е варва лв! Атеса! ка съ'л сървте .
I . II И Атеса! п'а пъг'т сав'еа чеа (Пп тжпа лв! 1оав , пи л'а лов'т пре ел
1оав кв еа лп Фдътжпг'ре , пп с'ав върсат тацме лв! пре пътжит, пп' аЛоъ-оаръ пв л'а ловгт , ни а швр'т , 1ар 1оав ип Авеса! Фрателе лв! а алергат с1впъ
Савее Фечорвд лв! Вохор!.
&1 . 1Ш вп върват (Пп слвцме лв! 1оав а стътвт лжпгъ (1жпсвл , пи а г\с : ч"пе есте чед че поФтеще пре 1оав ? нп чше есте ал лв! ВавМ сПшъ 1оав ?
№ . 1ар Атеса! торт тъвъл'т лдп сжпце лш ппжлоквл кън , ни въхжпЛ вп от
къ ста тот попвлвл , а швтат пре Атеса! сИп кале лш царшъ , ип а пас престе
ел ха!пъ , къ а въгят, квт къ тот чел че вшеа пре лжнгъ ел ста .
п . И И а фост Лвпъ че л'а швтат (Пп кале а те ре тот върватвл лв! 1сраи с!впъ 1оав ка съ алерце сЬшъ Савее Фечорвд дв! Вохор!.
дг. !Ш а трвквт лштря тоате пеаткрие дв! 1ера'д ла Евел , пп ла Ветгпаха,
пп тоц! че! Лш Хар! , пп (Пп тоате четъцме с'а8 аЛвпат пп а8 терс Лвпъ ед .
р . 1.Ш с'ав Лае, ш| л'ав лтквппврат пре ед лдп Евел, ш! лдп Веттаха, ш
а* фъквт шапц асвпра четъцН , ип ав стъткт ли гШл чед Лшпаште , ви тот по
валял , кареле ера кв 1оав сокотеа съ сврпе Шил ,
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§] . 1ар о Фешее лдпцелеаптъ а стр1*гат йе пре 21(1 , цн а х!е : авгщП авгщТ!
сжшецТ лв! 1оав съ се апроше папъ гичГ , ип всш гръ! кътре ел .
я\ . Ш\ с'а апрош'еат юав кътре еа, пи а гиз Фешееа : Лв ещТ та 1оав? 1ар
ел а 21*с : е«, ип 'I а г\с лкг : а«/1 кввштеле роеве! тале ? ип а /ле 1оав : авг ,
ей едпт .
Я) . 1Ш а гръ1*т Х1кхпс1 : кввжпт а гртлт а"т'тл»! 21кжш1 : лдптреБжпа1 съ лштреве лш Евел , ни лш Бап , аеавлшшт челе че авнве кресНпчошп лв* 1срам, лттреБЖпа" лдптреавъ лш Евел , ип аша а 21с :
лм . Ос а» л1ПС1*т , пи' с« сжпт Лптре че! че цш пачеа лптре пвтершчн лн!
1сраи , 1ар тв черч! а ощорх четатеа, пп та!ка четъциор лдптрв 1срам , пептрв че пръпъсТещ! топюшреа Потпвлв! ?
к. II П а ръспкпс 1оав ип" а 2ю : Лепарте а"ела шше, Леппрте Лела тше съ
*1-е съ о шерг , ип съ о стр1к .
к* . \к есте аша кквжпткл , ч! кн от аЧп гавптеле лк! Ефрш'т Савее Фечоркл лв! БохорТ пвтеле л»1 , а рнНкат шжна са асвпра лдтпъратвлв! БавМ , (1ацГпп пре ачела сшгвр, ип' тъ воШ с!нче аеасвпра четъц! , ип а г'ю Фешееа
кътре 1оав : ]'атъ капал лй! се ва арвпка ла Т1пе престе г\Л .
кв . 1111 а штрат Фешееа ла тот попвлкл , нп а гръ1т кътре тоатъ четатеа кн
лдпцелепчкпеа е! , ка съ тае капвл лк! Савее Фечорвл лв! НохорГ , пп л'а» т ь1ат, ип л*ав арвпкат ла 1оав , пи ав тржпшцат кв корпкл, нп с'ав риншг йела четате тот ошвл ла лъкашврме сале , ип 1оав с'а лтторс лди 1срвсалнп ла
/дпшъратвл .
кг . II П 1оав ера та! таре престе тоатъ пвтереа л»! 1сра!л , 1ар Бапеас Фе
чорвл лв! 1ос1ае престе Херет! , пи престе Фелет! .
кд . ПИ АЛопераш престе Б1'р, 1ар 1осаФат Фечорвл лв! Ахикт потештор .
ке • Ш' Свса логофът , ип СаДок , ип Ав1*атар преоц! .
кв . НИ лдпкъ ни 1рас ал лн1 1ар! ера преот лгп Бави! .

К А П

Щ.

Врап(1 а .(миоарче ЬавЦ Фоашетеа чеа де тре! ап!, кире * фост тршисъ пептрк Т1ргш'еа де! Сага аи«пра Гаваоп1те11Нор , <1виг черереа лор ле йъ рътънпщле ли Сакл, ачарг Ле МешФ]'восте , съ се ръчипеасьъ, аьърора оаге поркпчеще съ се липроапс кв але лк! Сакл, ш\ ка а.1е ле! 1оватап: сг поше
песк Ш1 патрв Ръхюае ал* ла! ОаВ1(1 асапра челир <1е а.т пеаш .

1 с'а фъквт Фоашете лдп 2 меле лв! БавМ тре! ап» впвл Лвпъ алтвл-,
нп а къвтат ВпъН Фаца БоюпвлвТ, Ш1 а 21'с Оопшвл : пре Савл , ип
пре каса лв! стржшвътатеа , кв шоартеа сжпц«риор лв1 , пептрв къ
'а ошорхт пре Гаваоштеп! .
в . НИ а кешат лдшпъратвл ОавМ пре ГаваоттеиК ,

26.

ип а 21*с кътре е! :

1ар
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ГаввопГтепИ пв сжпт фп лв! ГсраГл , 41 сжпт <п'п сжспеде Апаоревлв! , пи фи л»1
Гсраи а8 жврат лор , пи а черкат Савл съЧ «Ч1Гъ пре е!, пептрв ржвпа че авеа

9- 16-

ел спре фи лв! Гсраи , пи а! лв! Ша .
г . ГШ а 21с Оав1с1 кътре Гаваопггеп! : че во!8 Фаче воъ ? пн кв че воШ л^тБ.1ЖП21 , ка сь Б1пе-К8вжптац1 тощешреа БотпвлвГ?
^ . 1Ш ьХ Я1*с лв! Гаваоттепн : п» есте поъ пептрв арцшт , сая" пептрв авр ,
кв Савл пи к» кпс.1 лв!, пппв есте поъ ка съ оторжт вре вп от (Нп тот 1срашл,
Ш1 а 21С : че вец.1 21че воТ , воШ Фаче воъ .
^. 1Ш еТ гюеръ кътре ^тпъратвл : отвл ачсла кареле пе-а квпосквтпре поГ,
пи' ис-а гоп1т пре по! ни а квпетат съ пе пларгъ пре по!, съ'л шерйет пре ел ,
ка съ п» стеа ел лт тот хотарвл лв! Гсрам .
е . 1)лц1 поъ шапте Бгрвац! (Ли фп лв! , ни с ь'Г спжпгврът пре е! ВотпвлвТ лт
Гаваопвл лв! Савл алени Оопшвлв! , ин а улс ,|\лпт,ратх1 : ен во1« Ла .
д. ПН 1* са фък»т Ш1лъ фтпъратвлвНе МетФ1восте Ф1'вл лв! Гопатап Фечорвл
1 Лтпъ: лв1 Савл пептрв жиръшжптвл БошпвлвУчел жптре е!, пн лштре Т)аМ , ип-цптре
**• *■ Гопатап Фечоркл лв! Савл .
и • ПИ а лват ^тпъратвл пре че! <Зо1 фИ а! РссФв! Фете! лв! А1еа пре карН
'I а пъсквт лв! Савл пре Ертоп! , нп пре МетФ1восте , ип пре че! чшч! Фечор! а!
Мелхоле! Фете! лв! Савл, ни пре карН 'I а пъсквт лв! ЕсДрнл Фечорвлв1 лв! Веряел! ал лв! Мавлат! .
л. . 1Шас1птпре е! лш шжпа Гаваоштепиор, пн '! я« спжпхв; ат пре е! лштвпте
литаштеа Ботпвлв!, ипаЗкъгвт аколо ачещ! шапте лштр'вп лок, 1аре! с'а8 оторжт лт 21*леле челе та! (Нп'тж! але сечерП , кжпс1 .^пчеп а се сечера оргврие .
1 . 1ар РесФа Фата лв! А1'еа а лват сак, нп л'а ащерпвт пре шатръ л'а лшчепвтвд сечери ор/врмор пжпъ а шкат нресте е! апь <Ш чер, инп'а лъсат пасърие
Червлв! съ осПхпеаскъ престе е! 210а , ип хеарме църип! поаптеа .
41 . НП с'а спвс лв! БавМ тоате кжте а фъквт РесФа Фата лв! Ахеа цитоареа лв!
Савл .
ш . ИП а гаерс Оав1(1 , пи а лват оаселе лв! Савл , ип оаселе лв! Гопатап Ф1в» ЛДтпъ: дв1лв! сюла оатепи Филор лв! Гавю Галаа<] , кар!! Фврасе пре е! Лп вл1'ца Вет31- 12> сипе!, къ аколо а8 фост^с пре е! че! йе алт пеаю Л1П гшал^п каре а» бътвт че!
йе алт пеаш пре Савл лп Гелвое .
• п . Ш1ав(18С(1е аколо оаселе лв!Савл, пи оаселе лв! Гопатап Ф18Л81 лв! , Ш1
а асЬпат оаселе челор спжпгврац! .
^1 . ПИ а дпгропат оаселе лв! Савл , пи оаселе лв! Гопатап Ф1'влв! лв! , ш! оа
селе челор спжпгврец! л>п пъшжптвл лв! Веп1аш1п алътереа л^п тортжптвл лв! Кю
татълв! лв! , Ш1 а фъквт тоате кжте а порвпчп ^шпъратвл , Ш1 с'а пшоспв1т Овшпегев спре пъшжпт с!впъ ачеаста .
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Ф . 1Ш а« та! фъквт ръгвой че! Де алт пеаш к» 1сра!л, ип с'а погоржт БовМ,
ни слвпие де! к« ел , Ш1 с'пк бътвт кв че! е!е адт пеаш , ш! с'а остетт Бавк! .
■I . 1ар 1есФ! кареде ера <Нп пепоцП лв! РаФа, акър»1а снлщъ кктпъпеа треГсктс ) л„,П1.:
Дес1кл1 квпшъттнръ йе арапгъ , ни ел ера лпшпс К8сав1в, нисокотеа сь ловеа- 17- 7
скъпре Бав1с! .
31. ЕШАвесса Фечорвл Сарве! '1а ажвтат, (1)пп а лов1Тпре чел деалтпсат,
ип л'а оторжт , атвпчТ ав жнрат Бървацп лв! Бавк! гшжпд : п» ве! та1еппквпо1
да ръ2Б018, ка съ пв сппп! лвпнпа лв! 1сраи .
н\ . 1Ш <1впъ ачеаста 1ар е'а фъквт ръгвоШ лш Гет кв че! с1е алт пеаш , атвпч!
а бътвт Севоха ад лв! Асшатот! пре СеФ чел че ера <Нп пепоцн лв! РаФа .

1 Пара:
20- 4-

л.1 . 1Ш с'а та! фъквт ръжвоШ лш Ров кв че! с!е алтпеат, нп а бътвт Едеапап
Фечорвл лв! Ар!орпт Ветлеепнтеапвл пре Гол1ат Гетевл, 1ар коаДа свлщн лв!
ера ка свлвл цесьтормор .
к. Ш1* с'а та! фъквт лткъ ръгво18 лш Гет , ип ера нп върват сПп М;и!оп ,
нп Депетеле тжйндор , ипДепетеле тчоарелор лв! шасе , ип шасе , йоъ-геч! ип
патрв ла пвшър , нп ачеста ера сПп че! нъсккнД <н'п РаФа .
ка . ИП а окържт пре 1сраи , нп" л"а бътвт пре ел 1опатап Фечорвл лв! Сеше!
Фрателе лв! ТУаъИ .
кв . Ачещ! патрв с'ав пъсквт стрепепоц! «рпаиплор лш Гет Ип каса лв! РаФа ,
ип акъгвт лш тжпа лв! 1)авк1 , ип" лштжпа слмщор дв! .
К А П

КВ.

К&птареа дп БаиМ Ле швлцъиитъ , пептрв кг с'а твптаи (1е тоц пепрйетЕпП съ? .

1 агръгг БавМ Ботпвлв! кввштеле кжнтърп ачещ|'а лшгша .рп каре
' л'а 12във1т пре ел Ботпвл аЧп тжпа твтвлор връжтаинлор ль! , нп'
| Й1"п тжпа лв! Савл , ип а г'\с :
в. Ооатпе П1атра шеа ! ип тър1*еа шеа ! ип скьпареа теа !

Псанп.
17- 3-

г . Овтпегевл ппев пъ21Тор ва Ф1 пп'е , нп вош пъа"ьжс1;н спре 4жпс8л , ппъръторвл нпев , пп корпвл тжптв^рп теле , ажвторвд пнев" , нп скъпареа тжгтмрп
теле, ве чел педрепт тъватжптв1.
д. Лъвджпс! воШ шета пре Вотпвл, нп" е!е връжтптн пие! тъ В018 тжптй1 .
е . Къ т'а8к8пртс Дврерие торцд! , ип ржврие Фъръ с!е лепн" т'а8 тврвврат .
ъ . Бврерие тордн т'88 лткнпцлрат, дштшпшатв-т^^ гревтъцие торцП.
3- фптрв пекпгвл ппев В01В коша пре Оошпвл, ип' кьтре Овтпегевл т'\е>;
вП18 стр1*га , Ш1 ва ав/Л (]ш Б|серп;а чеа сф.т.итъ а са гласвл Ш1ев , ип стр1*гареа
теа л^птрв врекие лв!.
я. ИП с'а клът1т , Ш1 с'а квтретврат пътдптвл , Ш1 тетелнле Червлв! липпревпъ с'а8 тврвврат , Ш1 с'а§ клъпт , къ с'ав тжп1еат пре йжпселе Ботпвл .
17. (1) ЛДпчеавене наглъ: ШГл шлптм прееаЛвесс».

26.2»

пеат.
**• *■
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л. . С«1Т8-с'а Фвпцрптрв шжшеалв!, пи фок ошгвралв^а тжпка, кърввп1с'а$
ацжцат Леда йжпсвл .
1 . 1Ш а плекат Черврие, пп с'а погоржт, ип" пегвръ свпт ш*чоареле л»1 .
а'1. ПП а ше/ьт престе Херввпш, ип а явврат , инс'а арътат престо арипле
вжптвриор .
в*1 . ИП а пес лштвперш асквпйереа лв1 .рпшрежврвл лв! кортвл лв! , ^птяпер!К8Л апелор ав" лшгръшат лшпорП въгавхвриор .
г\ . Вт стръд8Ч1*реа чеа сНппоштеа лв! с'а ацщат кърввп! де *ок .
д| . Твпат-а ат Чер Ботпвл , пн чел лишадт 'ш'а Дат гласвл съв .
^1 . ИЛ а трхпнс С1ЦРЦ1 , пи '1а рюнпт пре е! , пп а Фвлперат Фвлцер пи Ч«
тврвврат пре е! .
е . НИ с'г.8 арътат ]'гвоареле апелор, ип" с'я& аескопер1т тешедПде лвшН , Ле
чертареа Ботпвдв! , ае свФлареа овхблб! тжше! лв! .
ц\ . Тртнс-а сНптрв лтпълц1*те, ппт'алват, р№катв-т'а дт апо твлте .
и'| . Мжптв1тв-пГа де вргжташн пие! че! тар1, ае че! че тъ връск пре пипе,
къ с'ав та! лптър1т йекжт пипе .
.ой. .^птшпшатв- ш'а е! лт 210а пекагвлв! ппсв , пн а фост Ботпвл лттър]"реа теа .
к. ПП т'а скос лштрв дърпаше, пи т'а /гвгв/т , къ вше а В01Т лштрв пипе.
к*. ПП 'т!а ръсплътп пие Пошпвл Двпъ Лрептатеа теа, ни еЬпъ квръдюа
тжиилор теле ва ргсплъТ1 пие .
кк . Къ ат пъг1т къме Ботпвлв!, пи" п'ат фъквт пггжпътате аеспре Бвтпе268Д ПИев" .

кг . Къ тоате жваекъцие лв! лишаштеа теа сжпт , пп лшарептърме лв! пк
с'а8 аепъртат дела пипе .
к д . ПП в оШ Ф1 Фъръ де пр!хапъ кк ажпсвл , пп тъ вой ПЪ21* де Фъръ бе лепеа теа .
ке . иП'т! ва ръсплът1 пие Ботпвл (1нпъ арептатеа теа , ип дтъ квръщеа
тхйидор теле лшпаштеа окиор лв! .
кз . Кв чел К8В10С. ККВ10С ве! фц ш! кв ошвл чел де съвжриит, де съвжриит ве! ♦!.
кз- П-1 1 кв чел алес , алес ве! фц ни кв чел лтсЬръттк те ве! лшаърътпт .
кн . ПП пре попвлвл чел сърак ве! тжптв! , ни' оки тхпармор ве! стер1 .
ка . Къ тв ещ! лвтшъторвд пнев Поапшо , ип' Потпвл лш! ва лвтта Л1Птвпершвл пиев .
л . Къ лштрв ппе тъ вой 12бъв1 де кттъ, пи" лштрв Бвшпегегд ппев вой треЧе 2108Л .

д&. Бвтпегевл пнев" Фъръ пр]"хппъ есте калеа лв!, кввжптвл Ботпвлв! квфок
лътвр1Т сквт1тор есте твтвлор челор че пъдъждвеск спре Лжпсвл .
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лв . Чше есте Бвтпеге^ аФаръ Ле Ботпвл ? пп чше есте Фъкътор аФаръ Ле
Бвтпеаевл пострк ?
аг . Чел таре, кареле тъ лштъреще кв пвтере, пи а пвс Фъръ пр1*хапъ калеа
шеа.
ал> . Чел че пвпе шчоареле теле ка але червели! , пи престе челе лшпалте
ШЪ ПВПе .

ле • Чел че лшвацъ тжшие теле ла ръхвой , пи сФъратъ арк Ле аратъ

Пеали.

143- *•

лшизрацеле теле .
лв . ПП а! Лат пие сквтеалъ Ле тжптв1реа теа , пн асквлтареа та т'а липтвлц1т пре пипе .
АЗ ■ Лърп1'т-а1 пашН пие! «впт т!пе , пи п'а слъва шчоареле теле .
ай . Гош-вой пре връжташп пие! , пи вой пршЛе пре Лжпши , пи пв тъ вош
лштоарче, пжпъ че В018 сФжрип пре е! .
ал. . 11И воШ Фржппе пре Лжпши , ни пв се вор сквла , пп вор къЛеа свпт
шчоареле теле .
м . Ни* тъ ве! лштър1 кв пвтере спре ръгвоЙ, лшпеЛека-ве! пре че! че съ скоалъ асвпра теа , свпт шше .
мд . 1Ш ал връжташмор пие! 'пи а! Лат пие Лосвл , пи пре че! че тъ връск пре
пипе *Г а! шерЛвт .
мв • Стр1*га-вор , пи пв есте чше съ'1 ажвте, кътре Оопшвл , пи пв 'I а ав21т
пре е1.
мг . 1Ш ат гЛрвпикат пре е! ка цържпа пътжптвлв!, ка тша Лш Лрвткр! 'I ат
евппдеат пре е! .
мд . 1Ш тъ ве! 12във1 Ле сав1еа пороаЛелор , пъгЬ-тъ-ве! кап пеатврмор ,
попвлвл пре каре п'ат квпосквт , а слвжп пие .
ме • Фн стреш! ак пинцет пие, кв авхвл врекп пГав асквлтат .
м§ . Фи стреш! севорлепъЛа, пи вор пшопа Лш кърърие лор.
мз • ВИ есте Ботпвл, пи вте- кввжптат есте пъглторкл пнев , цп се ва лшпълца Бйтпегенл пне8, пъгггорвл тжптгпрп теле .
ми . Таре есте Ботпвл чел че сЬ ^гвжпЛр! т!е, пп а свпвс пороаЛо свпт шше .
мд . НИ пГа скос пре пипе Лела връжташп пие! , па Лела че! че съ скоалъ псии .
асвпра теа тъ ве! лтпълца, Ле отвл пеЛрепт тъ ве! 12БЪВ1.
1Т. 49.
н . Пептрв ачеаста тъ вой търтврип щ'е 1'оапше лштрв пеатвр! , на' пвтелв! р0т«:
тъв вой кжпта .
13. ».
на . Чел че търещ! тжптв1рие ЛДтпъратвлв! , пи Фач! пПлъ впсвлв! тъв лв!
ЪаъН , пи сешшпде! лв! пжпъ лш веак .
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Кипптме 1е1е та! Ле пре яртъ яле лм Г)ят<] , ип фпсетпареа ьърсациор лкГ че! тгсжГ .

II

Ш
№ * ачестеа сжпт кввштеле лв! Бави! челе гаа! Де пре вртъ : креЛшчос
ф>}$ I [ $ДО| есте Бав!Л Ф1вл лв! 1ессв, пи креЛшчос върнат, пре кареле л'а сквкжжл с лат ^0тП8Л престе впсвл Овтпегевлв! лв! 1аков, ип кввюш! Псалпп"!

в . Шхвл 1)отпвлв1 а гръ1т лштрв шше, ип кввжптвл лв! пре лшша теа .
г . 21'че Бвтпегевл лв! 1срам : пне а гръЬ пъг1*торкл лв! 1сраи . ШлЛъ ат
гръ1"т лштрв оашеш, квт вец! лштърг Фргка лв! Ввтпеяев .
д . 1Ш лш лвтша лв! Овтпехев (Ппппеаца , съ ръсаръ соареле (Нтшеаца , п'а
еинт (Пи лктшъ , ип' ка Лш плоае отава (Пп пътжпт .
$. Къ пв есте аша каса теа , кв чел таре , къ легътвръ вечшкъ а п.чс гше,
гата лдп тоатъ вретеа пъг^тъ, къ тоатъ тжптв|'реа теа, пн тоатъ воеа лштрв
Бошпвл , къ пв ва оЛръсл! чел Фъръ Ле леие .
9 . Ка вп птп скос тоц! ачеци'а , къ пв кв пиша се вор пршЛе .
3 ■ ИП ошвл пв се ва остеш кв оки , пп твлцппе Ле Фхер , пи' Ле летп Ле
свлще , ци лш фок кв арЛере вор арЛе лдптрв рвшшеа лор .
1 Пара:
н . Ачестеа елит пвтеле челор тар! а! лв! Бави! , 1евосте Хапапевл чел та!
19. 10. лштж! ал челор тре! есте : АЛшоп Лсопеапвл , ачеста а скос сав1*еа са асвпра
а опт евте Ле ръшц! оЛатъ .
л . ПП Лвпъ ел Блеапап Фечорвл Фрателв! татълв! съв , Ф1*вл лв! БвЛ! впвл Лштрв че! тре! тар! , кари ера кв ОавМ , кжпЛ а окържт ел пре че! Ле алт пеат ,
ип че! Ле алт пеат съ аЛвпасе аколо ла ръкоЙ , ип а фвц1*т ошвл лв! 1сраи
Ле кътре Фаца лор .
I . Ел с'а сквлат , ип а бътвт пре че! Ле алт пеат , пжпъ че са остеп1Т та
па лв! , ни с'а ЛШ1Т тжпа лв! Ле саБ1в , ип а фъквт Ботпвл тжптв1'ре таре
лш 210а аче1а , пн попвлвл са лшторс Лвпъ ел пв та! а Легвръка .
*]. 1Ш Лвпъ ачеста Саоша Фечорвл лв! Аса Арехизвл , каре , кжпЛ с'а8 аЛвпат че! Ле алт пеат лш Т|'р!еа , впЛе ера о парте Ле цлршъ плшъ Ле лште ,
ип поп ;лвл а фкп|'т Лела Фаца челор Ле алт пеат .
в'| . А стат ка вп стжлп .цп пн'жлоквл пьрци ачв1'а , ип о а гахптв1*т , пп а
бътвт пре че! Ле алт пеат , ип а фъкят 1)отпвл тжптгпре шаре .
п . 1Ш с'а8 погоржт тре! Лш че! тре!-геч! Ле воер! , ип с'а8 ногоржт лш Касоп ла ИавИ л^п пещера лв! ОЛолат , кжпЛ чеата челор Ле алт пеат тъвържее
лш валеа лв! РаФаш .
д\ . 1Ш БавИ ера атвпч! лш апъраре , ип тавъра челор Ле алт пеат ера атвпч! лш Штлеет .
(Н . 1Ш цофтшЛ Бав1Л, а г'\с : ч|'пе'т! ва Ла ппъ Лш фжптлпв чеа Лш В^тлеет ,
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каре есте лжпгъ поартъ , пи тавъра челор Де адт пеат атвпч! ера лш В.тлеет .
51 . 1Ш аче! тре! тар! 08 ркпт тавъра челор <Ив адт пеат , ии ан скос апъ Ат
♦жптжпа вт В'тлеет , каре есте лжпгъ поартъ , пи* о ак лват, ни с'еХ л^пторо
да Бави" , ни п'а8 врвт съ о вее , 41 о а върсат Ботпвлв! .
31 . НИ а 21*с : ("еппрте с!ела пипе съ Ф*е Ооптпе а Фаче ачеаста , а8 веавой с&пцеде върв.щиор челор че &а% <Ьс кв свФлетвл дор? пи п'а врвт съ о
веа . Ачеаста п8 фъквт че! тре! тар! .
ш . Ш* Авесса Фратеде лв! 1опв Фечорвд Сарв1е! ачеста ера чел та! лштж!
лштре че! тре! , пи ачеста а ршЧкат свл"па са асвпра а треТ свте Ае рът'ц!, пи
ера пвпнт лштре че! тре!.
д*. фптре аче! тре! а *ост тър'т, ни' къпетете, пнпжпъ ла че! тре! п'аажвпс.
к. 1111 Вапеас Фечорвд лв! 1ог*ае, ачеста ера върнат, каре Фъквсе твлте ,
мм тар! Фапте сИп Кавесем , ш! ачеста а вч.с пре че! До! Фечор! а! лв! Ар1*|'л Моав'теапвл , ии ачеста с'а погоржт , ии а вч'с дввд Д1П вмжлоквл грош!
ддп Е10п отътвдв!.
кд . Ачеста а вч1с пре вп върват Егштеап от весюрос , ш! лт тжпа Еппгеапвлв! ера скл.цъ ка вп летп с!е пвпте , ни с'а погоржт ла ел кв вп тоеаг ,
пи* а апвкат свдща <Пн шжпа Епптеапвлв* , ни л'а оторлт пре ел кв свдщалк!.
кн . Ачеаста а фъквт Вапеас Фечорвд лв! 1ос1ае, ии пвтеле лв! лштре че! тре! тар!.
кг . ."\птре че! тре! тьр.т, ии ла а че! тре! п'а ажвпс, ии д'а пвс пре ед 1)ави"
престе авхврие сале, ш! ачестеа сжпт пвтеле челор тар! а! ,|\тпъратвлн1 Бави).
кд> . Асаи Фратеде лв! 1оав, ачеста есте впвл (Нптре че! тре!-2еч! . Едеапал
Фечорвд лв! Бв Да Фрател»! татълв! съв с|'п Вклееш .
«е . Сета Рваевл .
К5 . Хел"с Келотеапвл , Трае Фечорвд дв! 1ска ТекоТтеапвл .
«з . Ав*егер Апоптеапвл , Мевопе Асоптеапвл .
кн . Ехлоп Ах'теапвл , Хоере КетоФаптеапвл .
кл . Ел! Фечорвд лв! Вапа , ДтетоФаптеапвл, Ет! Ф1*вд дв! Р.ва На Гаваа ад
лв! Вешатш .
л . Вапеас Фаратоттеапвл , 8р! бела ^лад1 ад ГеН .
ад. Арил Фечорвд Аравотеапвлв! , 2аор Варсапнтеапвл .
да. Ед1аса Фечорвд Лавоштеапвлв!. Васак ад лв! Гопп! ад дв! Гопатап Фечор .
аг . Саша Арор1теапкл , Ах'ап Фечорвд лв! Арата Аратвр'теапвл .
ад> . Ел'талат Фечорвл лв! Маах' , Ел.ав Фечорвд лв! Ах'тоФел Гедоштеапкл .
л$. Асаре Карпидеапкл ад лв! 5р'е Фечорвд Аяв'! .
ад . 1гада Фечорвд лв! Латап , ми Воап Фечорвд дв! Агарш .
АЗ* Едах Ашоштеапвд , Гедоре В|'ротевд , пвртъторвд артедор дв! 1оав Фечорвдв! Сарв.с! .
ан . 1рас Ет*ревд .
ад . Ш. Йр1е Хетевд , Де тоц! тре!-аеч! , пи шапте .
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1)авн1 черт*п(1»-се <1еаа Гас! Пророк! петрв къ а пвшърат попв!и , (Ип тре! пеЛеисв ^ш! иецв чгшг ,
пк тврпк! + п попвл Де <Нпппеаца пйпъ .цп вретаа прдпхвлв! шапте-см! Ле тП , сг роап Т>жвИ ЬитпвлвГ , Ш1 ^П(1етп*п(1к°1 Гас! Пророкл , рШп охгар ^п арка 1в1 Орпа Еввсевх , Ш1 .ялиетеааъ чвша .

1 Пара :

§
1МИ| ' а а^аос ™*п»ва Ботпвлв! а се апршде лштрв Гсраи , пи а пишкат
ФШ\ 1Ш© пре БавМжптрв ажпиш 21'кжпсЬ терпТ пвтъръ пре 1сраи, ни пре 1вс1а.
КЖХЗ?
в . 1Ш а 21С .1\тпъратвл кътре 1оав та! тареле пвтери: каре ера нв
Фв^Я$®Й» йжпсвл, терщ с!ар прт тоате пеатврие лк! Гсраи , ш! але лв1 ]вйа
Дела Бап пжпъ ла В1рсавее , нп пвтъръ попвлвл, пп воШ Щ1 пвтървл попялвлв! .
г . 1Ш а 21С 1оав кътре фтпъратнл : Ботпвл Бь-тпежекл тъв съ айаопе попвлвл кхт есте аквш , пи бе о свтъ <1е ор! атжта, съ вагъ оки Оотпвлв! пие!*
фтпъратвлв! , 1*ар Ботпвл пиев .^тпъратнл, пептрв че воеще кввжптвл ачеста?
д . 1Ш а Б1*рв1Т кввжптвл ^тпъратвлв! ла 1оав , ш1 ла та! тарп пвтерН ,
ни а епнт 1оав, пп та! тарП ощ1ре! аела ;]\шпъратвл ка съ пвшере пре попвлвл
ле! Гсраи.
6 . 1Ш а треквт ГорЛашм , пи а тъвържт лш Аро^р аеа ареапта четъци че!
<Пп пижлоквл вън л«1 Гас! , Ш1 а лв! Ел^егер .
9. 1Ш а веп1т жп ГалааЛ , ип жп пътжптвл Тавасоп , ип 1топ , каре есте Абасе , пи* а шерс жп Бапнтп , пп а жпквпцврат Снюпвл .
3 • Ш I а ветт жп Мипсарвл Т1'рвлв! , пи жп тоате четъцие ЕвевлвГ , ип ало
Хапапевлв! , ип а шерс спре ръсъртл лв! 1ъАа жп В»рсавее .
п . Ш|" а вшвлат лш тот пътжптвл , ни сЬпъ поъ лвп! пи сюъ-геч! с1е гие а
сос1т ла 1ер»сал1Ш .
а . 1Ш а (1ат 1оав пвтървл черчетърП попвлклв! ла ,|\тпъратвл , пи а фост лш
Гсраи опт свте с!е ти де вървац! тар! , карЛ пврта саБ1ва , 1ар вървацИ лв! 1ъйа
чтч! свте с!е ти, вървац! ръхвоилч!.
I . 11П а лов1Т нита лв!Оавк1 пре ел, г!впъ че апвтърат попвлвл, ни агю БаВ1(1 кътре Бошпвл : греипт-ат Фоарте фъкжпй кввжптнл ачеста , нн аквт Боатпе
р1(Икъ Фъръ йе лецеа роввлв! тъ8 , къ Фоарте пеБВпеще ат лвкрат .
А1 . 1Ш с"а сквлат Т)ав]'(1 (1шипеаца , Ш1 а фост кввжптвл Ботпвлв! кътре Га<3
Пророквл въгъторвл, 21'кжиЛ :
ги . Мерп! , ни гръеще кътре 1>!\Ш< 21кхпд : ачестеа 21*че Ботпвл: тре! рЙ1*к
ея" асепра та, Ш1'ц1 алеце впа ^1'птр'ачелеа , ип вой Фаче Ц1е .
Н. II П а штрат ГаЛ ла 1)ав1(], ни '1а спкс, Ш1 '1а 21'с лк! : алеце' д! че съ щсъ
Факъ , а в съ В1*е тре! ап! (1е Фоатете л^п пътжптвл тъ8 ? ав тре! лвп! съ Ф»Ц1 тх
Лппаштеа вргжтатмор тъ! , Ш1 е! съ те гопеаскъ , ай" тре! име съ Ф1'е тоарте
лш пътжптвл тъ»? аквт бар квпоаще, пи" вех!, че вой ръспвпЛе чел»! че та
Тришс .

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

в.

209

^1 . ' ИК а г!с БавМ кътре Га* : стргтт есте т'Ге Лекжте треле пърн?ле юарте ,
41* та! Бше вой къ<1еа лм тжише ТДопшвлв!, къ твлте сжпт лшЛвргрме лк! Фоарте,
Лекжт ,съ каг лдп пшшле оатешлор .
ф . ИК 'ш'а алес БавМ тоартеа, ии ера гмеле сечерп Ле гржв", пи а Лат Бошпвл тоарте лм 1срам Ле Лшшеаца пжпъ ла вреооеа пржпяклв! , ии а лшчепвт пер1*реа лм попял , ип а твр1т Лш попклвл Бопшвлв! Лела Вап нл пжпъ ла 61'рсавее
шапте-геч! Ле ти Ле оатеп1 .
в\. III 1 а литпс лмцеркл лв! Олппегев тжпа асвпра Гернсал^твлн! , ка съ'д
стр1че ип с'а 1 фъквт шмъ Шшпвлв! Ле ръвтате, ип* а 21*с лмиервлк!, чел»! че стръка
лш попкл : Лествл есте аквш , траце тжпа та, ни лмцервл Бошп»л«1 ера лжигъ
ар1еа лв1 Орпа Еввсевлв! .
31. ИК а 21с Т>ивИ кътре ТУотшм , кжпЛ авъявт ел пре лмцервл, карелевътеа пре попвл , пи а х\с : 1атъ ев сжпт чел че ат пъкътв1т , пи ев сжпт пъсторвл
чел че ат фъквт ръв , ии ачедгда о! , че а фъквт ? съ Ф1*е Лар тжпа та престе пипе,
ип престе каса татълвТ пиев .
ш . ПК а ветт ГаЛ ла БавМ лш гма аче]'а , пп" 'I а /Ле хи : све-те пи" пвпе Ботпвлв! жертвелшн лш ар|'еа лк! Орпа Еввсевлв! .
Л1 . 1Шс'асв1Т 1)ав1Л Лвпъ кввжптвл лв! ГаЛ Пророквдв! лшче кш '1а порвпч^т
л«1 Ботпкл .
к. ПК са 8!тат Орпа, ни а вххвт пре ^\тпъратвл , пи пре слву!ле лк! вешпЛ кътре сте , ни а еинт Орпа , пи с'а лдпшпат ^шпъратвлв! кв Фаца са пре
пътжпт .
кд . ИК а 21*с Орпа : че есте къ а ветт Ботпвл пие» ^тпъратвл ла ровкл
съ8 ? Ш1 'I а 21*с 1)авк1 : съ квтпър Лела тше ар1'еа , ка съ гМеск жертведшк
Ботпвлв! , пи съ лмчетеге тоартеа Ле асвпра попвлвлв! .
кп . 1Ш а гю Орпа кътре Бави! : 1*ао , ип' съ аЛвкъ Ботпвл пне8 лштъратвл
Бошпвлв! че есте вте лштрв окП л«1 , 1'атъ бои спре арЛере Ле тот , пп роателе , ип впелтеле воьюр лш лон Ле летпе .
кг . Тоате а Лат Орпа лшшъратвлв! , ни а 21С Орпа кътре лшпъратвл : Ботпкл Овтпегевл тгв съ те вше-кввттеге пре тте .
к д . ПП а 21с лшпъратвл кътре Орпа : пв, 41 квшпържпЛ вой квшпъра Лела тше
квпрец, ип пе войаЛвче Иотпвлв! БвтпегевлвГт^е^арЛере Ле тот л>п Ляр&Латъ,
Ш1 а квтпърат Ъъъ\& ар]'еа , Ш1 боН кв арцшт Ле чшч! геч! <Ле с!кл1 .
ке . КК а гШт аколо БавМ жертвелт'к ВотпвлвТ , ип а аЛкс арЛере , ш!
жертвъ Ле паче, Ш1 а аЛаос Солотоп ла жертвелшк Лвпъ аче^а, къ Л1"п'тж1 ера т1*к, пи Ботпвл с'а тивст1В1т път«втвд«1, ии а лдпчетат пер1реа де асв
пра лв1 1срам ,

27.

\ пар»:
21. 13.
Раши.
13. 53.
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«ле Лоъ та1 Де ире яршъ ЕърцТ але лншърашлор ЕвреН ле пшеск
<ърцие липпърашлюр . Тео<юр1т жвЛекъ , квш къ ачесте кърц! (Кп
скР1сор1де «теле тю ощце, ш! На ПророчГ шт квлесе , къ дптрв
ачелея <1е тилте ор1 съиошелеск кърц1ле кюштелор хмелор *пшърацмор л»1 1сраи, «1 а!лв! Ма, ш. атвдч! ера ип кърцие л! СешеИ, А!е,
пи а алтор Лророч! . А лвГ 1«а1е Ками л3 . «I *а . слпт ««се «п картеа чеа
та! Де пре артъ а дтиърациор Капетеле *|. ш1«. ВЙ ачеасга Де Еса>, явйа
1ереш1-е Пророк Ся фъквт , квга вп11 сокотеск. $п Капи в . и при» а тре!а
а «пшърац1лор съ отп пвтеле лмУор Халаеепещ!, «Мптрв мре лвврв естесетп,
къ ачесте кърд1 лвп% роялеа Вавиоввла. са смр!е . НророчЛ челе че Л1се порвпчеа лор Йела Огюпеае» ле скрюа , ячестеа те! пипа! йе липпърад!, пп «е
роер! съ шпеа . Пептрв ачеда дп юрц1ле Нророчмор «аре нарте актор.еТсъ
квприиЗеа. 1са!а 1втор1еа лх\ Ос!е о «крйжсе Лп Кая кз. икъриИ, е. Паралпт: Ачеаста ч1т1т къ с'а фъквт ш! де 1« дптр'аче1а'ш1 карте Кал: к. Фаятеле челе 1Стор1че,щ1 але л»1 Солодшп, ш а влор дтяърпи! съквпршалттр^ачеастъ карте.
Е А П
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СпьМ ЪьвИ * Бътр.пеце, ЩЛ *п«мкще *е-.оара АШсаг, мрвтгрътлШа : 1вр ААнна гШмвЛс-п
Жшпър.т, Вгрсаивп опи м! Яии •!!■! фианептагь, ЛомиЛещ* 4и« Навм! а се иде Солошов Д»пърит , «аре авх|ш1 Лйоийа фвдо..

ар дтпъратвл ОавМ дтБЪТржп1-се ,

ш! лтюлвпгат 4еяие,. 'л

лдпвълеа кв хаТпе , ни пв съ дпкължеа.
п . 1Ш а %\с слнние лвГ кътре «1*пси: съ кявтв дтнъратвлв! Фечоаръ
тжпъръ , ш! съ стеа лшпаштеа дтпъратвла! , Ш1 съ'л л^пкължесскъ ,
Ш1 съ йоартъ к» ел , Ш1 се ва лшкълк! Ботпвл вострв лшиъратвл .
г . Ш1 а кънтат Фечоаръ Фрвтоасъ На тот хотари лвГ 1сраи, Ш1 а аФлатпрв
Ав1ваг Сошаштеапка , ш! о а а<1»с ла л^тпърати .
А . Ш1 Фечоара ера ла кай Фрвтоасъ Фоарге : и1 дпкълкеа пре л^тпъратвл ,
ип слвж1а л»Т , ш! лдпапъратвл п» о а квпосквт ире еа .
€ . 1ар Айотас Фечорвл Аг1те1 с'а8 рШкат , мнивЛ : е8 В01« лдшпъръц! , нп
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•шЪфъквт Лй7'ш1каръ, ни кълърец!, пи чшч1-геч1 Де оатепГ адерга лшпаштеа лв! ,
е . Ш ' пк л'а опр*т мре е л татъл съй" т'ч1 ойатъ , г *кжп<} : пептрв че Фач! ачеаста ? пи ера ел ла кш Фрятос Фоарте , ип пре ел л'а пъскйт Лкпъ Авееалого,
а. 1Ш а ворв'т кй 1оав Фе<м>рйл Сарае! , ни кв Ав'атар преотвл , кармазквта пре Аа*ошас иртжпс* ле! .
и. 1ар СаДок преотвл , ип Вапеас Фечорнл! лв! 1ойае , ни Катап Пророквл1,
вп Сетел*е, ип Пе1, ип Фечор]'| че! тар! а!лк1 БпвМ пй ера кй ААотвс .
л.. Шг а жнппеат Айотас о1, ш! вще!, ш> пие! , ла т'атра лй! 2оелет, ка
ре ера лжпгъ Фжптжпа лй! Роп'л, ин а кетат пре тоц! ФрацЛ съ! пре фнлшиърат»лв1, пп' пре тоц! върБпан ле! Ша , ип* пре слп'.ге лшпъратйл»!.
1 . 1ар пре Катап Пророквл , на пре Вапеас , ни' пре че! тарГ, шГ пре Со
лотоп Фрателе съв" п'а кетат .
«I . Шг а гръГт Штап кътре В'рсяв'еа пита л«1 Солотоп 21'кжпсГ : а8 пга!
айя*т , къ са фъкзт жтпърат Айопгас Фечорвл Аг'те17 шг Бошпйл нострв Иавн* пй Щ1е?

я! . 1Ш акйя» в-мо съ'ц1 &яя еФат , нм еъ'в* шжлтвещг стФлетвл тъй, ш> ев♦летйл Ф1йлй1 тъй Солотоп .
г!. Вмо , ш' 'птръ ла лшпърптил Овви}, ингръеще кътре елгнсжпв": Боат. ие ал тге* липяърате I е& пв те-а! жйрат тй рогве! тале , гшжъо1 : къ Солоиюп Ф18Л тъй ва лшпъръц' гЬ.пь пипе , ип ел ва шескга пре екавпвл мШ ? пеп
трв че а"яр лдтнъръцете АЛошнс ?
41 . 1Ш 1атъ лпкъ гръмс* тй кй л^ппп.ратйл> , ип е* во'в Гптра с"впъ тше , ш*
вой плш кйвштеле тале.
(м . 11И а штрат В'реав'еа ла лшпъраткл Л1» къшпръ. нп л^шпъратвл ера вътржп Фоарте , шГ Ав'саг Сотапггеака слнжа лдтпъратйдй! .
51. 1Ш с'а плекат В'рсав1еа , ип с'а док 'пат ^и,иъра.т»лв1, ип' а а 'е .]\гапъратвл : четц! есте цкг ?
31. 1ар еа а 21с; Роатпе ал т».е8 л^тпърате ! тй аГжкрлт ддптрк Юотвкл Бйтаегевл тъй роавеГ тале , 2*кжп4 : къ ф!йл тъй Солотоп ва лдшпъръц' (1впъ шшв,
пп ел ва шейеа пре екайПйл ипс»'.
Й1 . Ш1 акйШ1атъ А<]оа'ас липпъръцеще, ип тв Боатпе ал п»'ек .ртпърате! пв щп:
л\ , Ш1 а жвшчеат в»це! , ип' пие! , Ш1 о! твлте , Ш1 а кетат пре тоц! фн -птпьратйлг.1, Ш1 пре АвГатар преотвл, ип* пре 1оав та! тареле нвтер'!, 1*арпре
Солотоп роввл тъв нв л'а кетат .
к . 1Ш тв Боашпе ал т'е& лдтпърате ! окИ а тот Гераивл спре тше, съ ле сгрв!
лор, чше ва шейеа пре скавпйл ОотпйЛй! тюй ^\тпърат«лв! Лйпъ <*япсйЛ .
ка . ИП ва ф! дъпъ че ва а^ортг I) отпил т1ев лдтпъратвл кв пърищ'1 съ! , ш!
во1в Ф1 е», ии Солотоп Ф1йл ш^сй пъкътош!.
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кк . 1Ш 1*атъ лпкъ гръ1ш1 еа кътре фтпъратвл , а штрат пи Катвп Пророквл.
кг. 1Ш спясеръ ^тпъратвлк!, 21*кжш1 : 1'атъ Катап Пророк»!, пи а штрат
да Фаца лшпъратйлв1, ни с'а лшкшат фтпъратвлв! кв Фаца ла пътжпт .
кд . 1Ш а 21С Катап : Боатпе ал тШ лшпърате ! ай тваГгк; : Айоп1ас ва
лдтпъръц1" (Ьпъ тше ? пи ел ва шес1еа прв скакпвл пией ?
«е- Къ Са погоржт астге! , пи а ж«пп*еат В1це1 , пипне!, ип о! тклте , пи
а кетат пре тоц! фй лшъратвлй! , пи пре та! тяри пвтерП, пи пре Ав1*атар
Преотвл , пи ]'атъ веаК пи тъпжпкъ лдппаттеа лв1, Ш1 а гю: съ тртЛаскъ -|1гаПъратвл АЙошас.
К5 . ПИ пре пипе ровел тъ8 , пи' пре СаЛок Преотвл , ни пре Вапеас Фечорвл
ле! 1ос1ае , Ш1 пре Солотоп роввл тъ8 п'а кетат .
кз • А8 Дела Ботпвл пнея" ^шпъратвл кввжпткл ачеста с'а фъкът ? пи' п'аГспвс
ровклв! тъя, ч{пе ва шес!еа пре скавпвл Бопшвлй! пиеХ ^тпъратвлвц а*впъ в&псхл .
ки . ПИ а ръспвпс ^шпъратвл Вати ш! а ъ'\с : кешац! пре В]'рсав1еа, пи еа
а штрат лдппашгеа ^тпъратвлс!, ни а стътбт лшпаштеа лв1.
кл. . Ш1 а ткрат лшпърютвл , ий а г\с ; в№ есте Ботпвл чел те а ивъвк свфлствл пн'е8 6 |'п тоагь пршежсИеа .
л . Кг преквт ат жарат Ц1е лдптрк Бошпйл Ввтпегевл л»1 1срам, 21'кжпй: къ
Солотоп Ф1вл тъ8 ва лдтпъръц1 с1йпъ пипе , пи ел ва шебеа пре скавпвл пЛев" лш
локвл пне8 , къ ата воШ Фаче лт гша ачеаста .
ад . 1Ш с'а плекат В1рсав1еа кв Фаца ла пътжпт , пи' с*а лшкшат лдтпърптвлв!,
пи а хю : съ тртЛаскъ Богопйл т1*е8 лдтпъратвл БавМ лш веак !
ли . 1Ш а 21'с лдтпъратвл БавМ : кетацГш! пре Сайок Преотвл, пи' пре Катап
Пророквл , ип яре Вапеас Фечорвл лвК 1ойае , ин а штрат лшпаштеа лдтпъратвлн1 , пи ле-а яю лор дшпъратвд :
аг . Лвац! пре слвпме Бошпйлй! востр» кв воГ , ш! пвпецТ къларе пре ф!вл пиев
Солотоп пре твшко1*вл плеЯ, шГл овчецТ лдп С1оп.
ад • Ш/ съ'л впгъ пре ел аколо Са^ок Преотвл , пи' Катап Пророквл ^]\тпърат престе 1сраи , Ш1 тр*тв1*тац1 кв корпвл, ш! стрйацк съ тръ1аскъ ^тпърат-вл Солотоп !
а@. ПП въ вец! сь"1 г!впъ ел пи' в а ттра , Ш1 ва шеЛеа пре скавпвл пне8, ш!
ел ва лдтп ъръц1 лдп локвл Ш1е8 , къ ат пор«пч!т съ Ф1е повъц81Тор престе край,
ш! престе 1в<1а .
ав. ПП а ръспвпс Вапеас Фечорвл лв1 1ос1ае лдтпъратйлв!, т! ат'е: Ф1еаша,
аЛевереге Ботпвл Овтпегев' кввжптвл Бошпвлв! т1еХ лдтТгъратвлв! .
аз • Преквт а фост Оотпвл кв Потпйл т1ев фтпъратвл , ата съ «1е кв Со
лотоп , пп съ търеаскъ скавпвл лв! та! твлт йекжт скавпвл Ботпъле! т1е8 ^\тПъратвЛй! Бав1Й.
ая . 11П с'а погоржт Сайок Преотвл, пи Катап Пророквл, Ш1 Вапеас «ечо
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рвл 181 1ос1пе , пи Херет!, ии Фелст!, пи* апве пре Солотоп пре швшко'вл .^п>пъратвлв! ВавИ , Ш1 л'а аЛвс пре ел лт Сдоп .
ла . 1Ш а лват Сайок Преотвл корп«л чел кв впт бе летп (Нп корт , пИ а
впс пре Солотоп , ии а трдтвщат кв корпвл , пи а где тот попвлвл : съ тртласкъ ^тпъраткл Солотоп !
м . ии с'а С81Т тот попвлвл (1впъ ел , пи' жвка попвлвл кв Дапцвр! , ии съ
веселеа весел'е таре , ш> а ръскпат пътжптвл Ле гласвл лор .
м* . НИ а акггг АЛоп1ас , пи тоц! кетацП л«1, пи" е!еФжрии-се а тжпкя, ш!
а авгдт 1оав гласвл корпвлв!, пи а х'с : че есте гласвл Ле каре ръсвпъ четатеа?
мп . Ш1 лшкъ гръдпЛ ел, датъ пи Гопатап Фечорвл л»1 Авхатар преотвлв! веш,
ии а 21с АЛошас дптръ къ ошвл пвтерИ ещ! тв , ии ввпе веспр! щп .
мг . 1Ш а ръспвпс Гопатап , ии' а в'с лв! АЛошас : Попшвл иострв фтпъраТвл Бави! а фъквт ,|\тпърат пре Солотоп.
мд . 1Ш а тр1*т1*с кв ел ^тпъратвл пре СаЛок Преотвл, ш! пре Хатап Пророквл , Ш1 пре Бапеас Фечорвл л»1 ГоЛае , пи пре Херет!, ии пре Ферет!, пи л'а
пвс къларе пре швшкодвл .]\тпъратвдв1.
ме . ии л'а впс пре ел СаЛок Преотвл пи Хатап Пророквл .^тяърат лш Сдоп,
ии с'ак св1т Ле аколо весел!, ии а ръскпат четатеа, ачеста есте гласвл кареле
л'аи.1 ав2'т.
ме . Ш1 а шегвт Солотоп пре скавпвл лдопъръцде! .
мд . Шд ав" дптрат слвцие фтпъратвлв! съ вше-кввштеге пре Ботпвл пострв
пре ^тпъратвл ОавдЛ гшжпЛ : ввп съ Факъ Бвтпегев пвтеде лй! Солотоп Ф1йли1 тъв та! твлт Лекжт пвшеле тъв, ий съ шъреаскъ скавпвл лв! та! пре свс
Лекжт скавпвл тъв1 , ш' с'а лмкдпат .ЛДпшъратвдв! пре патвл лв1 .
ми . Ш1 аша а где ^тпъратвл ; вше есте кввжптат Бопдпвл Бвтпегевл лв! Iсра!л , чел че а Лат астъг! Лш съпмвпда шеа шегътор пре скавпвл тдеХ, шд окд!
тде! въс! .
ма. 1Ш СаХ спъГтжптат , ш1с'аХ скйлат тоц! кетацП лв! АЛошас, дшс^вЛвс
Ф1е-кареле от лш калеа са .
н . 1Ш с'а тетвт АЛошес Ле Фаца лв! Солотоп, ш1 с'а сквлат , ни с'а Лвс , шд*
с'я пршс Ле коарпеле жертвелшкв-дв! .
нл . Ш' с'а спвс лв! Солотоп, гдкжпЛ: АЛошас са тетвт Ле фшпъратвл Со
лотоп, ии датъ Съ цдпе бе коарпеле жертвелптквлв!, е1клшЛ : съ,т!жвре астъг!
^тпъратвл Солотоп въ пвва оторж пре роввл съХ квсав1еа .
•т . Ш1 а 21*с Солотоп: <1е ва Ф1 Ф1*вл вжртвте!, пв ва къЛеа шч! «пвл Шп перН лв!
пре пътжпт . 1ар Ле се ва аФла ръвтате Л1птр'жпсвл се ва оторж .
мг. Ш1 а тр{т]'с фтпъра*»л Солотоп, Ш1л'алват пре елЛела жертвелш'к, ш!а
штрат, Ш1 с'а лдпкшат .^тпъратвлй! Солотоп , ш! 'I а як Солотоп лв! : терп!ла
каса та .
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Сап!(1 Лжгк) швлте порвшТ дв! Со-отоп тойрв, А(1ош'вс явцсткш! кв вГмвшвг Ле .«тпъргц^е , черс пре
Ав|'*гг '» ю . щ' Со.ютоп. порвпчеще п'ж отвара: Авптар съи'псгщ^<1в преоц|'е , пиша! пре яршъ Iояк .у и к ъ гъ ошопръ : ш> Сете! , пептрв п .ртпрствя поршчП ав епт с11п ^Ьргеадип „ Лев» тре! ап1 а»
отоаръ .

1 с'а« яврои'атгиеле лв! ВавГЛка съ тоаръ , пи* а порвтшт лв! Солаглои фГвлЛ сь», тжна* :
н. Ей терг лткалеа а тот пътжптвл , 1ар тв те ^птъреще г пп*
2 Лецс
31. 7;
фп върват .
г. НИ пъгепде пага Вотпвдч! Ввптпегевлн! тъв, и втвляла* фптрв къйелкГ,
1свс .
съ пъхещ! порвпчие лк! , ил* лшс!рептърие лв! , ии жмЛекьцие лв! , ип шър1. 7.
тврПле Лй1 , теле скрГсе лш лецеа лн! МоТец ка съ лшцелец! челе че веГ *ачв
2 Леце. ЛоПъ тоате кжте аой порвпч1 ц'е>
1Т. 19.
^ . Ка съ. льптъреаскъ Вотпвл клвжлтвл. сьв*;, каре а гръьт кътре пппе г1кжпсГ : бе вор пъг' фн тъ! калеа са , ка съ втвле лдплаттея тел лштрв айевър
кв тоать т'та са , пи. кв тот сйФлетал сьв , х^жла* : п« ва лшс" ще Бърват (Гепре скагпвл лз! 1сряи.
§. 1ар тв а! кнпоеккт , хжте а фъквт пие 1оав Фечорвл СарвеТ, кжте а Фъ2.»1тп:
3. 26.
квт челор а"о! воерТ а! пвтермор лв! 1сра'д , лв! Авешр Фечорвлв! лв1 К"1р , пи
лк1 Агаеса! Фочорвлв! л»1 1етер , къ Та оторжт пре е1, ип а върсат сжлце о"еръ2Б01к лш шче, ш" а пчс с,т.пце певпповат лш вржлл съв чел (1ела пиаглоквл
еьв, ип лдптрв лмкълцътштеа ш'чоаре.гор лк! .
5 .. ПИ веГ Фпче сЬаъ лииделепчвлеа- та , шГ съ пв лапи съ се йвкъ вътржпецеле лв! кв ааче лш 1аа"- .
3 ■ 1аР *Плор лвЬ Вериел! ГалаааЧте-алвлг?! съ фяч1 пплъ у ип" съ Ф1*е лдптре чеГ
2 ЛДтпг
19. 31.
че тъпялкъ сИп таса та , къ е! ав. вешт да т'пе к&ш! Фвцеат. сю Фаца лв! А2.^тпъ: весалот Фрателв! тгв .
16. 5.
я. Ш-Натъ кв Т1пе есте Сегае! Фечорвл лвТ Г?ра ф'шъ? «I Гегаш! Ля Впврип,.
2 ЛДтпъ: ачеста т'а влестетат влестет рьв лдп г!оа Л1П каре тъ йичеат ла тавъръ , ш!
19 19. с*а иогорят лдптрв лдгттпшареа теа ля 1ор(Гап, Ш1 т*ат апрат лв! пре Ботпвд , гикйша* : пв те во!в оторк кв сав1е .
л. Пептрв аче1а съ пв'д. лаш! ка пре вп лемповат , къ от л^пцелепт ещ!
тв, шх ве! квлоаще че ве1 Фаче лв1, ни съЙ5Ч1 кървптецеле лк! кв склцел1П1а4.
♦апт:
2. 29.
1 . 1Ш а а(1орт1т ВавИ кв пършцп съ1, пи' с'а лшгроп-ат лу1 четатеа лв! Вави1.
»1. 1ар хиеле, лш. каре а липпъръшт ВавМ престе 1сраи а Фостпатрв-хеч! <]е
1 Пара''
23. 27. ап1: лшХевропа лдпгпърьц!! шапте алГ, ии лдп 1ервсалш треихеч! ии тре! Ле пг1.
№ .. 1Ш а шъгвт Солотол пре скавпвл ш ВавАЛ тахъдг:! съв , (1) ши с'а Л1птър1т «тпъръц1*еа лв! Фоарте ,
12. (1> ,]\|»|;а всже есте: *и 4е Льг-спре-хсче авЛ ..
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г1 . Ш1 а 1птрат АЛош'ас Фечорвд Аг!те1 да В<рсав{еа твта лв! Солошоп , пц
еГа ддпкшат е1, !ар еа а с!е: паче есте !птрареа та? ш« ед а хгс: паче.
д\ . 1Ш а 21с ед : кввлпт аш кътре ипе, ип 'I а хи; лв1: гръеще .
^1, Ш1 а лпс е! : тн щП къ атеа ера лшпъръдоеа, ни спре пипе а пвс тот
1срамвл Фаца са ка съ дшпъръцеск , ип са дпторс лшпъръшеа , ип с'а фъквт
а Фрател! пнев , къ Леда 1)отпнл Са фъквт л«1 .
51. Ш1 ак»т о черере чер е« Леда тше, пв'ц1 лштоарче Фацч та, пи В»'рсав!еа а гхс : гръеще.
д| . НИ а ги: о1 : гръсщо рогнте кътре Солошоп дшпъротвл , къ пк'ш1 ва
лптоарче Фаца са Ле хътре ппе , пи съ'ш1 Леа Ш1*е Фешее пре Авюаг Сошап!теапка.
ни Ш1 а г\с ВфсавТеа: виге, ек воге гръ1 пептрв тше лшпъратвдв! .
А1, 1Ш а штрат В1рсав1еа да лшпъратвл Солошоп , ка съ гртЛаскъ лн! пеп
трв АЛошас , ип Са сккдат ^шпъраткд лшпаштеа е! , пи" с'а лишпат е! , пи а
шехмт пре скавпвд съв" , ип Са пвс скавп швше! лшпъратвдв! , ип а шеавт Леа
йреапга ля! .
,
■ . 1Ш а 21'с лкТ : о черере ппкъ ев чер Леда тше , съ пв лдпторч! Фаца теа ,
ип а 2Ю лшпъратвд чере та!ка теа , къ пв те во1"8 лдптоарче .
к* . Гпр еа а г\с : съ се Леа Авкаг Со:паттеепка Фешее лв! АЛоп!ас фрателв! тъ» .
кп . 1Ш а ръсазпс дшпърагвл Солошоп, пи" а хи; таТчП сале : ни" пептрв че
а! чсрвт тв пре Ав1саг Соташтеапка л»1 АЛошас? чере! двТ лшпьргц1"еа, къ
ед есте Фрателе пиев чел та! тяре Леккт пипе , пи л«1 Ав1'атар преотвл , ип
лв! 1оав Фечоркд Сар»е1 ша( шареле оц^риор, пр»стп1 .
кг. ВЛ Са жврат л>пшърятлл Солошоп пре Вотпвл, 21кжпЛ : вчестеа сь'тТФакъ ппе Рвшпегев , ни ачестеа сь'ш1 аЛаопе , асвора сбФлетвлв! съв а гръ1т АЛошас к> вжптол вчеста .
кд • Ви аккш вй есте Бопшвл чел че пГа гътгг, Ш1* ш'а п-с пре скавпвл лв!
ПавИ татълм пие*-, ии" 'ш1 а фъквт ине кись, преквш а гръп Ооншвл, къ астгг!
се ва оторж АЛош'ас .
т
е\ . Ш\ а тр1Ш1С лшнъратвд Солошоп кв тжпа дв1 Вапеос Фечорвд лв! 1оЛае,
ип д'а ВЧ1С, ии" а тчр1т АЛогпас лп гюя аче1а .
кв . ВИ лн! Ав1атар преотвл а 21С лшпъратвл ; гаерц! тв лдп Апатот жп царта та : къ въреатвл шорцм ещ1 тв дш Х|'оа ачеаста , 41 пв те воШ оторж, пептрв къ а! пвртат С1кр|'вл лецП Оошпвдв1 лдппаттеа лв! 1)ав1Л татълв! пп*с8,
Ш1 пептрв къ те-а! пекъж!г Л1птрв тоате лдптрв каре с'п пекъжмт татьлше». зл^пшъ:
на . ВИ а лепьЛат Солошоп пре Авитар съ пв Ф1'е преот 1)огапвлв1 , ка съ 2- 3|се адшеаскъ кквхптвд Оошпвлв! , каре л'а гръ1*т асвпра касИ дг1 1л1 л^п Смош . ям . 1Ш а вс1ит вестеа адпъ да 1оав Фечорвд Сарве! , къ 1оав съ пдекасе Лвпъ

216
А4оп(ае ,
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1ор Лкпъ Солотоп п» с*а фост нлекат ,

Г.

ш! в фвп!т 1оав лдп кортвл

1)оти8Лй1 , Ш1 с'а апккат Ле коорпеле жортволНквл»! .
кл. . НИ с'а сп»с лв! Солотоп гшжпс! : къ а фвц1*т 1оав лдп кортвл Ботпндв! ,
№1 1атъ еъ ц!пе Ав коорпеле жертвелшквлв! , шг а тршю Солотоп лдтиьратад
ла1оав, гисжш] :
а . Че с'а фъквт дое Де а! фвщт ла жертвелшк ? пи а х\с 1оав : пептря къ
т'ат спъипжптат де Фаца та, пи, ат фвщт ла Ботпвл, пи а тршИс Солотоп
лдтпьратвл пре Вапеас Фечорвл лв! 1о6ае, г^кжпо1 , терц! шТл вчк1е , шГд лдп*гроапъ пре ел .
а* . 1111 а вешт Вапеас Фечорвл л»! 1оДае ла 1оав лдп кортвл Вотпвлв! , ш/
.4 '1а 2ю лв! : ачестеа 21че Ботпвл лдтпьратвл : еш1 афаръ , 1ар 1оав а С1*с: пк
В01» епи аФаръ, 41 а1ч! вой шврц пи с'а лдпторс Вапеас Фечорвл лв! 1оЛае, Ш1*
а СИ5С лдшпъратвлв!, 21кжп<1 : ачестеа а гръ1т Юав, пи ачестеа 'т! а ръспвпс пие .
2лДлшъ: ав. 1Ш а гк; лв! лдтпъратвл : терц!, пи фъ лв1 с1впъ ккт а гръп , дп'л вчйе
3.87. преел , шГл лдпгроапъ , ни ве! рнМка астъг! Аела пипе пи с!ела каса татълв!пиев
20- 10- сжппеле, каре лдп гайар авърслт 1оав .
аг . 1Ш с'а лдпторс сжппеле пе^рептьци лв!лдп капвл лв! , лдп чо кш а фъквт ел
челор <Ь1 оашеп! та! Лрепц! , пп та! ввпГ сюкжт сте , къ '1а »ч»с пре е! кк
сав1е , пи татъл пиев Т)амА п'а ци'йтс!е сжппеле лор , пре Авешр Фечорвл лв!Шр
та! тареле оци'риор лв! 1сраи , ии пре Атеса! Фечорвл лв! 1етер та! тареле
оцириор л»! Ьс1а .
ад- Ш» с*;;» лдпторс слщгврие лор лдп капвл лв!, пи' лдп капвл сепипиде! лв? лдп
веак , 1ар лв! Вавк1 пи" сешшщеТ лв! , ии каси лв!, пи скавпвлв! лв! съ Ф1е паче
Дела Ботпвл лдп веак.
ле- 1Шс'а св!т Вапеас Фечорвл лв! 1о(1ае, пи апъвъЛ1Т асвпра лв! , ии л'а оторжт пре ел , цп л'а лдпгропат пре ел лдп кяса лв! лдп пвст1е! .
А9 . 1Ш а пвс лдтпъратвл пре Вапеас Фечорвл лв! 1о<1ас лдп локвл лв! престе
оцире , пи" лдтпъръц1еа съ лдптъреа лдп 1ервсал1*т , пи пре СоДок Преотвл л'а
пвс лдтпъратвл преот тпре лдп локвл лв! Ав1атар .
аз . ЧИ тршщжш] лдтпъратвл а кетат пре СетеТ , ни '! а г1слв1: гМеще^Т
касъ лдп 1ервсал1т, ии шег! аколо , пи съп» еш! ое аколо П1КЪ1*реа .
ан . 1Ш ва Ф1 лдп 210о лдп каре ве! еии , ни ве! трече пжръгл кес1риор , щипД
съ ши: къкв шоарте ве! тхр1 , схгцеле тгв ва Ф1 престе капвл тгв , ипл'ажврат пре ел лдтпъратвл лдп 210а аче1а .
аа. Ш1 а 21*с Сете! кътре лдтпъратвл : ' ввп есте кввжптвл кореле л'а! гръ!т
Юоатпе ал т1ев лдтпърате ! оша ва Фаче роввл тгв. пи а шегвт Сете!'лдп 1ервсал1Ш тре! ап! ,
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м . 1Ш аФОст йнпъ тре! ап!, ай фйц"т йо! ров! а! ля! Сеше! ла Апх'с Фечорвл
лй Мааха лшпъратвл Гете! , ни с'а спкс лн! Сеше!, '/Лижпд : 1'атъ рови тъ! с.т.пт
лш Гет .
ма . Ш1 с'а скьлат Сеше! , пи а пес шаоа пре аста са, ил с'а <1вс л\п Гет да
Апх1С съ каете пре рови сьТ , ип с'а (Знс Сеше!, пн а а(1кс пре рови съ! (Па Гет .
мв . 1Ш съ еп»се ла! Солошоп, /Лкжпг! : къ с'а Аъс Сеше! сИп 1ервсал'т лш
Гет , пи а айвс пре ров"! съ! .
мг . Ш 1 а тр!(П1С лшпъратвл ип а кешат пре Сеше! , ин,а тлс кътре ел : пв пн
те-аш жкрат пре Богапвл, ип аш търтвримт Ц1*е, /Лкжгк" : лш че ъ\ ве! еип сПп
1ервсал*т , ип ве! терпе с1еа йреапта саа йеа стжпга, щпш! съ ши , къ к» шоарте ве! твр' ? ил а! г\с иие : ввп есте квв&птвл каре ли авя .
ма . 1Ш пептрв че п'а! пъит жвръпшптвд Ботпвлв!, пи порвпка каре ат поРКПЧ1Т Ц*е?

ме • ИП а 21'с лшшъратвл кътре Сеше! : тв а! ян'вт тоатъ ръвтатеа та , каре
о цпе шипа та, квш о а! фъквт дв! БавМ татълк! пие», пи а лшторс Бошпвд
ръвтатеа лш капвд тъв" .
мз . ЦП лшшъратвл Солошоп есте вте-кввжптат , пи скавпвл дв! Пави" ва
ста лшпаштеа Бопшвлв! лдп веак .
мз- ИП апорвпч1т лшпъратвл Солошоп лв! Вапеас Фечорвлв! дв! 1ог]ае, ил
аеипт, ип л'а оторжт пре ел , ип ашвр!*т.
К А П

Г.

Солошоп, (!виг че 'ш'а лпаг *ешее пре »атп л«1 Фараоп, .)1ПВ1С ч»ре лищелепчвпе, каре о (1огмос1еше
.цтирекпъ кв воггцйа , ш» н тър-реа , пи о аратъ лдшлм лдп жаДенага жврпелор .

1 с'а лштър'т л\тпъръц'еа лдп тжпа дв! Солошоп , ии са фъквт Соло- 1 пара.
топ пшере дв! Фараоп фшпъратьм Егшетвлв!, ии а дват Содо- *' !шоп Фата дв! Фараоп , ии о а въгат лшчетатеа дв! Бав'с* пжпъ че а
|съвжрпнт ед а гШ каса са, ип каса Бошпвлв! л^птд!, ни 21с1йл лшпрежврвл Гервсалшвлв! .
в . 1ар поп8Л8л тътж'а лштрв челе лшпалте , пептрв къ пк съ гШсе касъ пвшелв! Ботпвлв! пжпъ аквт .
г . ПК а 1ВБ1Т пре Ботпнл Солошоп втвлжпа' лштрв порвпчие дв! Бавк! татъдв! съя , пвша! кжт лшчеле лдппалте Фъчеа жертвъ , ин тътж'а .
д . 1Ш с'а сквлат лшпъратвл , ш! а шерс л^п Гаваоп съ Факъ жертвъ аколо ,
къ ера Фоарте лшпалт , ин шаре , о пие йе арсюр! йе тот а айвс Солошоп пре
жертвелшк до Гаваоп .
€• 1Ш са арътат Ботпвл дв! Солошоп поаптеа, ип* а 21'с Бопиш кътре Со
лошоп : чере вре о черере ще .
28.
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9 . III 1 ах1*с Солотоп: тв а! фъккт кк роввл тък Наше! татъл ние» пплъ таре де
а петреквт лшпаштеа та .рптрк ааевър, ни" лштрк йрептате, пи к« ннтъ вреаптъ спре тше , пи '!а! пъгп лв! ачеастъ шйъ таре, съ с!а1 пре Ф1вл лв! пре скавпвл лв! , прекнш есте астъ»! .
3 . ПИ аккт Боатпе Пътпегеъл пнев ! тв а! йат пре роввл тъв л.п локал лв! Вавй
татъл»! ппев , пи ек сжпт првпк пи"к , пп пк пик еип"реа теа , ни штрареа шеа .
и . 1Ш роввл тъв есте лш ппжлоккл попвлклк! тъв, кареле л'а! алес попвл твлт ,
каре пк се поате пктъра, ип спвпе а*е твлщте .
2П*ра.
л. . ПП съ <1а1 роввл в! тъв 1ш*тъ а авхц пп" а жвйека попвл вл тък лдптрв йрептате,
1. 10. ка съ квпоаскъ лштре вше пп лштре ръв", къ чше ва пвтеа съ жваече пре ачест
попвл гре8 ал тъй ?
I . 1Ш а плъквт ККВД-.ПТ8Л лшпаштеа ОоншклвТ, къ а червт Солотоп кввянтвл
ачеста .
«I . НП а 21С Нотпкл кътре ел : пептрк къ а! червт с!ела тше кввжптвл ачеста ,
пн п'а! червт гие т«лте , ип п'а! червт аввц^е , мч! а! червт свФлетвл връжташ!лор тъ!, 41 а! червт лшцелепчкпе, ка съ щи Фаче жвйекатъ .
м . 1атъ ат фъквт йвпъ кввяпткл тъй , пп 1атъ ат ват ще шшъ ^пцелеаптъ , ип лшцелегътоаре , та! лшпаште п"е тше п'а фост от ка тше , ип (Ьпъ
тше пк се ва сквла асешепеа ще .
ЛДтпъ:
п . 11Н челе че п'а1 червт ат с1ат ц|'е , нп' аввще, ип' тър1*ре атята , кжт п'а
7. 12. Ф0СТ от асетепеа ще лштрв лшпърац! лш тоате хиеле талв .
31атв<к.
д' ■ ^И ('е вс' кш;ла -Рп калеа теа съ пъгещ! поркпчие теле , ип' лдпвъцъ6. 29.
тврйе теле , преккт а втвлат ЪаъИ татъл тъв ,
воШ лштклщ пп хиеле
тале .
61 . ПП с'а йещептат Солотоп , ип' а ккпосккт къ есте ви; , пп с'а сквлат ,
Ш1* а терс лдп 1ервсал1т , пп а стътвт лдппаштеа ФецП жертвелшквлв! лдтпрежкрвл ФецП С1кр1*влв! лецп Вотпклв! лш (Лоп , пп' а яйвс араер! ае тот, пп а
фъквт челе (1е паче , ип а фъквт оспъц таре лвГип , пп твтвлор сдвпмор саде .
91 . Атвпч! а ветт (1оъ Фете! кврве ла фтпъратвд , нн а стътвт лшпаштеа лв!.
Я1 . ПН а 21с о Фетее : лштрв тше Боатпе ал ппе8 ! ей пп Фетееа ачеаста
ат лъкв1т лдптр'о кпсъ , пн ат пъсквт л;птр'о касъ .
Н1 . ПИ а фост атре1*а 21, ^впъ че ат пъсквт е« , а пъсквт пи Фетееа ачеа
ста , ни ераш пвта! по! атжпйоъ , 1ар алткл аФаръ с!е по! ашжпЛоъ п'ав фост
лдп касъ .
л,1 . ПП а твр1'т првпквл Фете1 ачещ1а поаптеа, къ а а<1орт1т престе ел .
к. НН с'а сквлат ла ш)'егвл-иопцП , Ш1 а лват првпккл ппев Нш врацеле те
ле , пп' роава та йортеа , ип' д'а квлкат лдп слпвл съ8 , Ш1* првпквл съ8 чел щорт
л'а квлкат ^п сгпвл ппев .
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кд . 1Ш т'аш скнлат Нппшеаца съ,т1 ашек првпквл пие»1 , ш! ел ера торт ,
им 1атъ ш'аш в1тат в1пе да ед сИтшеаца, ип п'а фост ф1вд ппев пре кареле с»
л'ат пъсквт.
кв . 1Ш а 2|'с Фетееа чеаК-л-алтъ , пк ! щ* Ф1вл ппев есте чед в1« , 1*ар фЬл
тъв чед торт , пн а гръхт лшпаштеа лутпъратвли! .
кг . 1Ш а гк липпъратвл кътре еде : т» /Ьп : къ Ф1вд чед шв есте ад ппев ,
пн чед торт есте >шл тъв , 1*ар те Х1ч1 : пк ! 41 чед в)» есте <н'вл ппев , ип чед
торт Ф1ВЛ тъв.
к д> . 1Ш а Х1С лшпъратвл : лвац! о сав!'е , ип о аНвчец! да тше , ии аНвсеръ
саБ1еа лтпаттеа липпъратвлв* .
кв • НИ ахю ддтпъратхд :
тъец! л\п Ноъ пре првпквл чед в|'к кареде свце ,
ии ЛпцТ жвтътате (Зт ед Фете! ачещда , 1ар чеа1-л-алтъ жвтътате о Нац1
Фелш чеГ-л-алте .
кв . 1Ш а ръспйпс Фетееа акър1еа ера <м"вл чед 1Ш, нп' а 21С кътре лшпъратвд : къ 1се тврвврасе пжптечеле пептр» Ф1вл съв , нп а г/с : лштрв пипе Ооатпе ! с!ац1 е! првпквл, пвта! кв тоатре съ пк'л оторацц ьчр чеа1-д-алтъ а гк :
П1Ч1 ад пие§ , Л1ч! ад еТ съ пв Ф1*е , лшпърцщГл .
кд • 1Ш а ръспвлс лшпъратвл ип а гю : Нац! првпквл чед вШ Фете1 чеТ че
а Х1С НацГл еТ, пвта! кв тоарте съ ив"л оторжцТ, къ ачеаста есте твта лвТ .
ки . НИ ав ав21т тот Гсраивл ж«(1еката ачеаста, каре а жвНекат липпъратвл,
пи с'ав тетвт Не Фаца лшшъратвлв! , къ а в вггвт къ лдпцелепчвлеа дв! ])ътпегев' есте лштрв ед ка съ Факъ лшНрептаре .

К А П

д.

Съ пяшгрг 1,ъпетеп1'йс, Ш) чеГ та! тар1 а! л! Солотоп , ги1рва вл:агелор л»Г , мгъцИле , ^ппе.спякпса , пн паче, »ър» гр1жъ фтпъръцса еж, ип пвюърм пиЛелор , ш| а верс«рмор 181.

1 лшпъратвл Содотол лшпъръцеа престе Гсраи .
в. 1Ш ачецпеа ера воерП лв1: Лка]иеа Ф1вд дв! СьНок преотвд .
г . Ед1"аФ , пн Ах1а фп дв! Снза догоФецц ш1 1осаФат Фечорвд
дв! Ах1лвН 1стор1к .
^ . 1Ш Вапеас Фечорвд дв! 1оНае престе ощ1ре , ли СаНок , пн Ав1атарпреоц1.
^ . 1Ш Агар1а Фечорвд дв! Катил, престе че! че ста джпгъ лшпъратвл , ш!
2аввт Фечорвд дв! Хатап пр1етш липпъратвдв!.
9 . НП Аач"с'ф ера Нрегътор касИ ддтпъраткдв! , пи' Елак . НП Ед1*ап 1копотвд , нп Ед1ав Фечорвд дв! СаФ престе топне, Ш1 Айошрат Фечорвд лв!Авйоп престе Б1"рвр1 .
3- 1Ш Авесадот, ЛоЬснре-гече кгршв1Тор! престе тот Гсракчвл, каре йр Не
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келтв1алъ лшпъратв.ш, ип касН лв! Ф1'е-кяре лштр'кп ап о лвпъ авеа, ка съ
йеа челе бе келтвчалъ .
и. Ш1 ачестеасжпт пвшелелор: Веел Ф1*вл лв! Ор лш твптеле лв! Ефрайт впвл.
*. Ф1'вл лв! Бакар лш Макес , пи лш Салавш , ип лш Ветсаппс , ип лш Елоп,
плпъ ла В1тепап впвл .
I . Ф1вл лв! ЕссН лдп Аравот ад лв! ера Сохо , пн тот пътжптвл лв! Офер .
&1 . Ал Ф1КЛ81 АпнпасЬв ера тот КеФтадорвл, ТеФат Фата дв1 Солотоп ера лв!
Фетее , вп»л .
п) . Вапа Ф1*кл лвТ Ахмвт цдпеа Етаапахвл , пи* МагеНопвл , ип тоатъ каса лвГ
Сап чел Дела Сесатап свпт Есрае , ш! Ип В1*теап пжпъ ла Савел тавла пжпъ
ла 31аевер лвкат .
п . Ф1«л лв! Лавер лш Равотвл ГалаасЬлм, ачеста авеа четъцие лв! 1а1р Фечорвлв! лв! Мапас1 лдп Галаай , а ачеств'а аарте ера Ергав лш Васап шаГ-хеч!
бе чстъц! шарТ гнНте , ип' гъвоаре бе аратъ, впвл .
^1 . АхшаЛав Ф1*вл лв! Сас1ок Маапаш .
(II . Ах1*таас лш Ксталйп , пи ачеста а лват пре Васетшат Фата лв! Содотоп
Фетее , впвл .
в1 . Ваапа Фечорвл лв! ХвсТ лш Ас'р , ип лш Ваалот , впвл .
31 . 1осаФат ф'ял лв! Фвасва* лдп 1сахар .
И1 . Сеше! Фечорвл лк! 1ла лш Вешапнп .
л.1 . Гавер , Фечорвл лв! АбаХ лш пътжптвл лв! Гад пхтжитвл лв! Сшп лшпъратвл Есевопвлв! , ип Ог лдтпъратвл Вссапвлв! , ни КасеФ впвл престе тоате каре ера лштр'ачел пътжпт .
к . 1вЛа ип 1сраи ллвлц! Фоарте ка пъсшвл тър1 лштрв твлцше , тжпкжпЛ
ип бжш! , ни веселинЬ-се .
Сф«1к& . 1ар Солотоп стъпжпеа лштрв тоате лшшьрьцидс бела ржвл пъшжптвлв! че47. 14. ,юрс1еалт пеат , ни пжпъ ла хотаръле Егшетвлв!, ни асЬчеа лв! йарвр! , ип" слвжа
л«1 Солотоп лш тоате гиеле в1ецИ лв! .
кн . 1ар ачеста ера пржпгвл лв! Солотоп лдп Ф1е-каре / ', тре1-геч1 бе кор! бе
фъшъ алеасъ , пи шаТ-геч! бе кор! бе фъшъ .
кг. 2ече вще! алени, пи' а*оъ-геч! бе бо! пъскътор! , ни о свтъ бе о1, аФаръ
(]е черв!, Ш1 г!е къпршпре , ип с!е пасър! алесе , ни" сълватеч! .
кА . Къ ел стъпжпеа престе тот щпвтвл чел сНлволо бе ржв ( с*ела Тапса пжпъ
ла Гага лдп тоате лдтпъръциле (Пиколо с!е ржв ) , ип авеа ел паче (1сспре тоате
пърц|"ле лшпрежвр.
к^ . ПИ лъкв1а 1кс1а ип край Фъръ бе Фр'къ Ф1*е-кареле свпт вща са , нп свпт
стокшвл еьк (1 ) , ип' Дела 1)ап ни' пжпъ ла В1*рсавее лдп тоате гиеле лв! Солотоп .
г Пара:
ко . Ш\ авеа Солотоп патрв-геч! бе тИ бе ка! ла каръ, ип Лоъ-спре-гече шП
9- 25 • йе кълърец! .
25 .

(I)

.|\и чеа Еле > ест« : шлпкьпй , па тхпй, Ш1 весел^вЛв-са ,
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«з • 011 Да челе Де юелтгпалъ кжртвпорП ачеп^а л^тпъратвлв! Солотоп, Двпъ
тоате порвпчие да таса лшшъратвлв! Ф1'е-каре лт лвпа са, пеекшвжпД кввжптвл .
кй . НИ орг, ни пае каиор, пн каръле лор къра ла локкл впДе ера съ Ф1е лшпъраткл , Ф1в-кареле Дйпъ рлшДвгала са .
лл. Ш1 а <1ат Ботпкл лдпцелепчвпе л«1 Солотоп, пи лдпцелецере твлгь Фоарте,
пи ръвърсаре шшн! , ка шсшвл чел Депре лжпгъ таре .
а . НИ с'а лштклцк лгпцелепчвпеа л»1 Солотоп, та! тклт Декжт лдпцелепчвпеа
твтвлор оатешлор челор ша! Дшпаште, пи та! твлт Декжт лдпцелепци Еппетвдв! .
м . НИ а фост та! лтцелепт Декжт тоц.1 оатепп, пп та! лтцелепт Декжт Ге- СИрах.
тап Ехретшеапвл , пи Декдт Епап , пп Декжт ХалкаД , цн Декжт БарДала ФечорН 47. 15.
л»! Мад , пи с'а вест1т пвшеде лв! лт тоате пеатврие пр|п прежвр .
ав . 1Ш а гръ!Т Солотоп тре! ти Де пиДе , пн ера кжптърие л«1 чшч! тн .
аг . 1Ш а гръ1т Де летпе Дела кеДрвл чел Дш Л1вап , пи п&пъ ла 1Сопкл кареле
есе прт хк! , пи а гръ1Т Де В1те , пи Де челе че хвоаръ, ип Де челе че съ тхръск ,
пп Де пещ! .
ад . НИ а вешт Дш тоате пеатврие съ авхъ лдпцедепчвпеа лв! Солотоп , ип
а лват Дарвр! Дела тоц! лшпъраци пътдптвлкГ , карИ авхеа Де лшцелепчвпеа лв! .
К А П

0.

Х|рят Лъ жл\ Солотоп гьетор! (1е летпе спре хШре* Шсерт!, гърора Солотоп ле Лъ викне : гамирвл тъетормор , шртътормор Л% грехтъц! , тъсториор йе шетр! , ии ачелор ша! тир! а! юр .

ИИИ| а тр1Ш1С Х1рат ^тпъратвл Преля! слвцие сале ла Солотоп, къ
Ч(КРСТ «--«"*' ТО^Я)*
ТТТВД§ ак 21С, ккт къпре ел л'а впс лдтпърат лт локкл лв! Бавк! татълв! съ8,
Ш^
!Й# къ а 1КБ1Т Х]'рат пре Т)аъ\А лт тоате 21леле .
ЖЖЖЖД-ДГ
ЩЩЩШЩЩ ■ . НИ а трмгс Солотоп ла Х^рат, хкхпй :
г . Тв щи пре Татъл пнек Бавт*, къ п'а пвтвт съ хМеаскъ каеъ пвшелв! БотП8Л81 Нвтпехевлв! ппев" , пептрв Фаца ръхвоаелор че л'а8 фост лтквпцнрат пре
ел , пжпъ че 'I а Дат пре е! Ботпвл свпт талпеле тчоарелор л«1 .
а . 1Ш аквт т'а оД|'хтт Ботпвл Вктпе/еил пие» Де тоате пърцие , пв есте
лдтпрот1В1тор , пв есте лштжгешшаре реа .
е- ШПагь евсокотеск съ гУеск касъ пвтелв! Ботпвлв! Бвтпвгевл»! пи'с8, з^мн:
преквт а гръ1Т Ботпвл Нвтпегев" кътре Бав1Д татъл Ш1е8, гшхпД : Ф1вл тъв , пре 7- 13кареле вош Да лдп локвл тъ8 пре скавпвл тъв, ачела вагШ касъ пвтслв! Ш1е8 .
1п«р»:
е . 1Ш аквт порвпчеще , Ш1 съ'т! тае летпе Дш .нвап , ип 1*атъ слвцие теле аз- |0'
лдтпревпъ кв слвцие тале , пп плата слвжве! тале вой Да пдеДвпъ тоате кжте ве!
ж1че , къ тв щй, къ ла по! пв есте кареле съ цл"е тъ1*а летпе , ка СМопепН .
е. ШгаФостДвпъче а ав21т Х1рат кввштеде лв! Солотоп, с'а ввкврат Фоарте,
Ш1 а 21с : Б1пе есте кввхптат Бвтпегев' астъх!, чел че а Дат ля! БавМ фЙ лдпцелепт престе попвлвл ачест твлт .
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й . 1Ш а тршис АЧраш ла Солотоп, зшжпб : авгк-ат тоате , пептр» каре а!
тр1пис ла пипе , ев вот Фаче тоатъ воеа та, лдпкат есте пептрв лешпе бе к1ебр«,
пи бе тп .
л. . Слвпие теле ле вор погорк пре еле бт л'вап ла таре , ев ле в01« пвпе
плвте пжпъ ла локкл кареле ве! трйтте ла пипе , пи ле вот пвпе аколо , ип тв ле
вс! лва , 41 нп те съ Фач1 в01а шеа , ка съ с1а1 пжте каси теле .
I . ПИ абат ЛЧраш лв! Солотоп кебр! пи шп! <1впъ ккт а В01Т .
&'| . 1ар Солотоп а бат л»1 Ххрат боъ-хеч! бе ти бе кор! бе гржв" бе храпъ касП
л»1, пи боъ-геч! бе пи! бе вет бе впт бе летп сторс, ачестеа ба Солотоп л»Г
ЛЧрага ^п ют апел.
в! . 1Ш Бойлии а бат л^пцелепчвпе лв! Солотоп прсквт а гръ1Т лв! , пи а фост
паче лттре Х1*рат пи лттре Солотоп, ии аФъкнт легътвръ лштре сше .
п . 1Ш а скос /|\тпъраткл Солотоп Б1р бш тот 1сраивл , пи' ера Б1р»л бе треГ2641 бе пи! бе оагпеш .
д|. 1Ш тршетеа А'т е! лшл!вап аече пи! лдптр'о лвпъпрердпб скшг.дшбв-се,
одвпъ ера лш Л1*вап , пи боъ лвп! лшкаса лор, ш! Абошрат ера престе Б1р.
ф. Авеа лдпкъ Солотоп шапте-геч! бе ти, кари пврта поверие, пи оптхеч! бе ти , карП г/Ла шатръ л\п тяпге .
51 . Афаръ бе та! шари кжрпшториор, кари ера престе лвкрвр! ла Солотоп
тре! ти шасе свте бе кжрпштор! престе попвл , карП Фъчеа лвкрврие .
у . 1Ш а пор»пч1т липпъратвл бе ав" абвс п^етр! тар! сквтпе ла тете.иеа касН , Ш1 гпетр! чопл1те .
№ . 1Ш ай чопл1*т слвцие лв! Солотоп , пи' слваме лв! Х1рат , пи ПвлП , ип
ах гът1т шетрие , пи летпеле лш тре! ап! } ка съ 21'беаскъ каса .
К А П

3.

Форта, ми гШрел Бихрт!, йеспре пърцие че:е та! алесе (Ли лг;;птрг; , ми' (Кп а аръ.

2 Нара:
.3 з.

1й
й*' с'а фъквт лш апвл патрв с»те ш1 патрн-геч! бела еииреа Филор
§§^[ [|$^ лв! Гсраи бшЕппет, лш апвл ал-патрн-лет , лшлвпа а боа , а лдшзкЖЖЖЗВ пъръцле! лмппъратвлв! Солотоп престе Гсрай , пи а гШт касъ Бошп . 1Ш каса каре а хШт ^тпъратвл Солотоп Вотпмлги. пвеа патрв-геч! бе
коц! лдп лвпщтеа са, пи боъ-геч! бе коц! лърц1теа са, ни' боъ-геч! пи 'ппч!
бе коц! лишълципеа са .
г . 1Ш пр1бвор»л б1'па1птеа Б1*сер1Ч11 бе боъ-геч! бе коц! двпцшеа са , спре
лъцшеа касП , пи гече коц! лърцшеа беспре Фаца касП , ип а шУп каса , Ш1
о а съвжрш1т пре еа .
д . 1Ш а фъквт кас!1 Ферестре, че авев8 вебере асквпсъ спре каселе вечше .
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(:. 1111 а фъквт престе гМвл каси поале шар! лшшрежхрвл ЛГсерхчИ , пи ад
олтарвлх! , пп я фъкьт когсте лшшрежвр .
е . Коаста чеа Ле Лесът авеа Ле чшч! коцТ лърщтеа са, пи чеа Лш пижлок
Ле шасе коцТ лърщтеа, ии ад треиеа Ле шапте коц! лърпипеа са, къ осев1'ре
а фъквт каси прт прежхр пе Лш аФара каси ка съ пв се литеаскъ Ле 2*Лврме каси .
3 . ПИ каса кжпЛ съ хМеа кх п!етрТ лтколдхр! чоп.и'те лштрео! с'а аиНт , ни
чокап, секвре, ни* тоатъ хпеалта Ле <м"ер пв с'а аьгп лш касъ, кжпЛ с'а гнНт еа.
и . II И х ш а коасте! че! Ле Лесхпт ера свпт хтървл каси чел Лрепт , ш! пре
трепте стржтве съ скеа да чеа Лш пиждок, пп Лш чеа Лш пижлок да чеа Ле атре1а
стреашшъ .
д . 1Ш и 2 кПт каса , пи о а съвжрипт , ии' а акопергг каса кх лпцхр!, ии кх
иоЛтръ Ле К1евр1 .
1 . 1Ш а г'Л'т лишетвръ ирш тоатъ каса Ле чшч! коцТ лтпълципеа еТ, пи" а лшклещат лшкетра кх детпе Ле к'еЛрх .
л'| . ПИ а фост кввжптвд Потпвлх! кътре Солотоп, г'кжпЛ :
в'. Каса ачеаста , каре та /Меци, Ле ве! втвла лштрв порхпчие теле, пи
ве! Фаче жнЛекъцие теле , пи ве! пъг ' тоате порхпчие теле , съ те аФд! лштрх еле , во18 лштър1 кв тше кввжптвд пнев , кареде ат гръгт кътре Бав'Л таТЪД ТЪВ- .
2 Л\шпг:
Г1. НИ В018 ДЪК81 ЛШ ПиЖЛОКХЛ ФШОр ЛЙ1 ГсраМ , ПП П8 В01В ПЪръС1* Прв ПО- 7ш 1в "
пкдвл пиех 1сра"л .
— 17.
д1. НИ а икит Солотоп каса, ш! о а съвжрипт пре еа.
1 п«р«-.
${ . ПИ а 2'сПт пъреци касН Лп дъвптрв кв детпе Ле шеЛрв Леда парЛосеада 22. 9.
каси пи' пжпъ да пърец! , ии пжпъ ла къпршр! о а квптвппт , ккптвцптРо кв дет
пе Лш лъхптрх , ии а кхптхиит лшлъвптрвл каси кв скжпЛхр! Ле пш.
е! . ИИ а 2'Л'т че! Лоъ-геч! Ле коц! Лш таришеа яМвлв! о коастъ Леда парЛосеалъ пжпъ да къпр1орГ, пи а фъквт Лш дъвптрв Леда олтар гИ спре сфжпта сФштелор .
$1 . ПИ Ле патрв-геч! Ле коц! ера Бшерша Леспре Фаца олтарвлх! .
Н1 . НИ кв юеЛрк а квптвппт каса Лш дъвптрв , ин а съпат съпътвр! , пи Фрхпге лштшее тот Ле к'еЛрв , ии шатра пв се веЛеа .
ли . ИИ олтар лш Ш1ЖЛ0К8Д каси лш дъвптрв, ка съ пве акодо сиермд лепи БотП8ЛВ1 .

к. Боъ-геч! Ле коц! лвпщтеа, т! Лоъ-геч! Ле коц! лърщтеа , пп Лоъ-геч!
Ле коц! лшпълцшеа , ии д'а акопергг кв авр лтке'ат , пп' а фъквт жертвелшк
Ле меЛрв лшшреажта Фецп олтархлй , пп л'а квптвппт кв авр ,
ка . ПИ тоатъ каса о а квптвппт кв авр пжпъ да СФжриитвл а тостъ каса .
ш». ПИ а фъквт лш олтар Ло! Херхвш! Ле детп Ле кшарос Ле гечо коц! Ле
тар! тъсврац!.
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кг . ПК Ле чшч! коц! арша кпв! Херввш , пп Ле чшч! коц! аЛоа аршъ а ле! ,
гече коц! ера Леда вжрФвл впе! арш! а лв! пжпъ ла вжрФвл че!-л-алте арш! а л»1 .
к д . Аша ера пи ал-Ло!-леа Херввгш, о тъсвръ , пп о съвжрцире да апшпс!о1 .
кр . 11П лшпълцшеа кой! Херввип Ле гече коц! , аша ера пп ад челв! Ле алЛо1-деа Херввш .
кз . 1Ш а пвс пре ашжпЛо! Херввши лш ппждоквл касН че! та! Лш лъвптрв ,
пи а лштшс аршие дор , ни съ атшцеа о аршъ Ле 2'Лвл каси , пп ар*па че.
лв!-л-алт Херввш съ атшцеа Ле чеда-л-алт пъроте, Ш1 аршие дор чеде кътре
ппждоквл каси съ атшцеа аршъ Ле аршъ .
кз • Ш ' а квптвинт Херввшш кв авр .
кн . 1Ш пре тоцГ пъреци каси ^тпрежвр съпац! а скр'с кв копЛегвл Херв
вш! , пи фиич! , пп Фрвпгъ лштшсъ пре Лш лъвптрв , пи пре Лш аФаръ .
кл . 1Ш парЛосеада каси о а квптвппт кв авр пре Лш лъвптрв , пи пре Лш аФаръ .
а . 1Ш ла вша олтарвлв! а фъкзт вш! Ле дешп Ле арес'ет , ии с талпи вшиор
лш чшч! т»к! .
а* . 1Ш Лоъ вш! Ле дешп Ле тп , пп съпате престе еде Херввш! , пи фипквр! , ш1 Фрнпае лштшсе , пп до-а квптвппт кв авр , ии еъ погора акрвд пре
Херввш , ии* пре Фшшвр! .
ав . 1Ш аша а фъквт порци Б'сер'чП стжлш Ле депш Ле арк'ет лдп патрв Лвпц! .
аг . 1Ш Лоъ 8ш1 Ле депше Ле пш, кв Лоъ Леспърцдтвр! вша, пи цщшие дор, пи
кв Лоъ Леспърц1твр! вша а Лоа каре съ лдпвжртеа.
ал, . Съпате кв Херввш , пп фш швр! , пи Фрвпге лштшсе, пп полите кв авр
престе съпътвръ .
а€ • ЦК а гиНт прМворвл чел та! Лш лъвптрв кв тре! ржпЛвр! пе чопл'те, пп
кв ржпЛвр! Ле кеЛрв чопл 'те прш прежвр .
а» . фптрв ад патрвлеа ап с'а пас тешел 'а касЙ Ротпвдв! лш двпа лв! 218 .
аз . Ш1 лш апвл ад вп-спре-геч1-леа лш двпа лв! Ввл, ачеаста есте двпа а опта,
а еъвжринт каса не тоате лвкрврие е!, пп кв тоате сокотеделе е1, пп о а жпКт
пре еа лш шапте ап! .
К А П

В

11<иат8 «I Солошоп, ииалФетеН н1, прИвояреле : тмте *ельр1, па сквшпе впадте алеБ1сер1чН.

1в хнНт Солошоп лвГпн касъ лш тре!-спре-гече ап1, пи* асъвжрппт
тоатъ каса са .
■ . 1Ш а хШт каса кв дешп Лш л1вап, пи о свтъ Ле коц! лвпцшеа
I е! , ш ' Ле ч1пч!- геч! Ле код! лърпипеа е! , пп тре!-яеч! Ле коц! лшпъдцшеа е!, ш! Ле тре! ржпЛвр! Ле депше ЛешеЛрв, Ш1 втер! Ле юеЛрв стжлпиор .
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г . ПП а посПт кв юейрв каса Деасвпра пре коастеле стжлпиор , пи патървл
стжлп*лор патрв-геч! ип чшч! .
д . Чшч!-спре-2ече вп ржпс! .
@. НИ гр1П21 тре1(1), шМеспърштвръ престе с1еспърц'твръ, фптрекъ, ип тоа
те вшие, ип бсспърштвриелдп патрв корпвр! пъртъкв!те, инаелавшъ лавшълштреп" .
в. 1Ш прйворвл стжлшлор Де чшч!-2еч! декоц! йелвпг, ппае Ч1пч!-хеч! Де
коцТ с!е лат, лшпревпате прМвоареле престе Фаца лор, пи стжлп!, пи грос'те пре
сто Фаца лор ла прМвоаре .
д . Ш * прМворкл скавпелор »т1е ва жкс!ска , аколо ирнЬорвл сЦвапвлв! , ни*
а ккптвиит кн леите (1е кхейрн сПп Фацъ пжпълшпоа".
н. ПП с!йпъ каса са лш каре шеДеа вп прк1вор лшпрежнркл ачестора кв асетепеа лвкраро , а гШт касъ ип ФетеГлв! Фараон, пре каре о лвасе Солошоп ,
асетепеа пркЬорклв! ачеств'а .
л. . Тоате ачестеа <Кп шетр! алесе чопл'те Двпъ тъсвръ Дш лъвптрв , ип 41а
аФаръ, оЧп тегаел|'е , пжпъ ла вжрф , ип аФпръ ла квртеа чеа тпре .
* . Чеа лттете'итъ кв п*етр! прецв^те шар! , кв шетр! Ае аоче коц! , пи' Ае
опт коц! .
&1 . 1Ш ("еаскпра кв шетр! прецв1те, Двпъ ачеастъ тъсвръ тъете, пи меорН кврдп че! шар! липпрежвр тре! ржпДвр! чопл 'те , ип вп ржпс! йе к'еа"рв съпат .
,
в). 1Ш ла квртеа касп Пошпвлв! чеа <Нп лъвптрв , ни ла пр'с!ворвл каси .
п . III ' а тришс .]\ тпъратвл Солошоп л\п Т'р , ип' а лват пре А 'раги сНп Т(р .
^1. Фечорвл впп Фете! въДвве, пи ачеста ера сНп пеашвл лв! ЗХеталгга , ин
татъл лв! от "Пр'еап тещер с!е арашъ, ип* плт с!е шещешвг , ип Ае пр"чепере,
ип йе щппцъ аФаче тот лвкрвл Ае арашъ , нпсЧчДвс ла ^шпъратвл Солошоп, ин
а фъквт тоате лвкрврие .
6' . 1Ш а върсат <ю! стжлп! ла ярМворвл к«сп Ае опт-спре-гече коц! лмпъл- ирепи*:
ц'гнеа впв! стжлп, ип лшпрежврвл Ае патрв-спре-аече коц! , каре лшквппвра 58- 2в*
гросшеа стжлпвлв! , Не патрв Децете сьпътврие у аша пн стжлпвл ял-с1о1-леа .
51 . 1Ш йоъ К8П8П1 Деасвпра а фъквт съ ле нве престе капетеле стжлшлор върсътвръ Ае ар;тъ <1е чтч! коц! лдппълштеа впе! квпвп! , ип Ае чшч! коц! лплълц1*шеа К8ПВП11 че!-л-алте.
3° . 1Ш а фъквт *1оъ шреж! , ка съ акопсре ккпвпие стжлпиор , пи* о шреажъ ла о квпвпъ , Ш1 алтъ шреажъ ла ас!оа квпвпъ, Ш1 лвкрв с.пжпгврат Аоъ
ржпйвр! Ае росШ Ае арашъ трежхте лвкрв спжпгврат, ржпй престе ржпй, аша а
фъквт , ип ла ас!оа квпвпъ .
п\ . ИЛ К8п»п1*ле челе Ае пре капетеле стжлпиор ера лвкрв Ае крш лжпгъ а$\Авор с1е патрв коц! .
*.

(_1)

ЛДи чеа ицк« «сте; ш>д1парК
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кг . Ш! Ле Ч|"пчГ коц! ар1*па впв! Херввнц , пн Ле чшч! коцТ аЛоа ар!пъ а лъ\ ,
гече коц! ера Леда вжрфвл вие! аршТ а ла! папъ да вжрфвл че1-л-алте арш! а л»1 .
■а . Аша ера пи' ал-Ло!-деа Хервв|'ш, ошъскръ, пп о съвхрппре да атжпЛо! .
*<= . НН лдппълцшеа впв! Херввип Ле гече коц! , аша ера пп ад челв! йе адЛо1-леа Херввип .
кб . Ш! а нкс пре атжпЛо! ХерввшП лп ппжлокнл касП че! та! Лт лъвптря ,
пи а лдптше ар!п1Де дор , ш! съ аппцеа о аршъ Ле гИьл каси , пп арша челвГ-л-алт Херввш съ атшпеа »1о чеда.д-адт пъроте, пн арпше дор чеде кътре
гшжлокйл каси съ атшпеа аршъ Ле аршъ .
КЯ . 1Ш а квптвинт Херввшн! кв авр .
кн . 1Ш пре тоц! пърецП касН лдпшрежвр съпац! а скри; кв копЛегвл Хервв1т! , ни' Фнич! , ни Фрвпгъ лдптшеъ пре Лт дъвптрв , пн пре Лш аФаръ .
кл . Ш1 нарсюсоала каси о а квптвинт кв авр пре Лт дъвптрв , пн пре Лш а*аръ .
а . 1Ш ла вша одтарвдв! а фькзт кий Ле депш йв аремет , ии стяшП вшиор
лдп 'инч! швк!.
аа . 1 Ш (1оъ вш! (1о детп йо пш , ии съпате престе еде Херввш! , пп фш1квр! , ни фрвпге лдптшео , ни де-а квптвппт кв авр , пп съ погора аврвд пре
Херввш , ии пре Фпиквр! .
ан . Ш1 аша а фъквт порцЛ Шсорги! стжлш Ле депш йе армет лдп патрв Лвпп! .
аг . Ш1 (1оъ вш! Ле дешпе Ле пш, кв йоъ Леспърцдтвр! вша, пп цщипде дор, пп
кв <1оъ ЛеспърцДтвр! вша а Ло« каре съ лдпвжртеа.
лл, . Съпате кв Херввш , пн Фпиквр! , ии Фрвпге лдптшее, пн полите кв авр
престе съпъткръ .
*е . ПП п аиНт прМворвл чед та! Лт дъвптрв кв тре! ржпЛвр! пе чоплте, пп
кв ржпЛвр! Ле кеЛрв чопд1те прш прежвр .
а» . ,|\нтрв ад патрвдеа ан с'а пвс тетед1а кам! Ботпвлм лдп двпа дв! 2й .
аз . ПП ддп пнмл ад вп-спре-геч!-деа ддп двпа дв! Ввл, ачеаста есте двпа а опта,
а съвжринт каса н» тоате двкрврие е!, пн кв тоате сокотеделе е!, Ш10а кйНт
пре еа ддп шапте пи! .
К А П

&

Шиатв I»! Ссиотоп , 1ша1»ешеИ «1, пр1<]воарс1е : шмге *ел?р1, ии сквшпе впите а« Б1'сер1чЛ .

1а 11(Пт Содошоп лвГш! касъ лдп тре!-спре-хече аш, пи асъвжрппт
тоатъ каса са .
■ . ПН а жиНт каса кв депш Лш л!вап, пн о евтъ Ле коц! лвщпшеа
е! , ипЛе ч!пч!-геч! Ле коц! лърпипеа е!, пн тре!-хеч! Ле коц!
пъдцдшеа е1, ип Ле тре! ржпЛвр! Ледепше Ле меЛр» , пп втер! Ле_к1еЛре
пиор .
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г . Ш! а по<Пт к» к'е(!рк каса Деасвпра пре коастеле стжлпиор, ип пнтървл
стжлп"лор патра-хеч! нн чшч! .
д . Чтч1-спре-2ече вп ржпа* .
5- 1Ш гр'пг1 тре! (1 ), ш' деспърдотвръ престе а"еспърн'твръ, ;рптре'тъ, ип тоате «шие, ип *1сспърц'тБр'ле лш патрв корпвр! пършъкв'те, ипйелавшъ лавшъ-рптре'т .
е. 1Ш прМворвл стжлпиор Ае ч'пч1-геч1 Декор,! а*ел«пг, ннйе ч"пч1-геч! Ае
коц! йе лат, лшпревпате пришоареле престе Фара лор, ип' стжлп!, пи грос'шепресте Фара лор ла прМвоаре .
д. ПП прМворвл скавпелор »ги]е ва жвдека , аколо ириЗворвл (Пвапвлв!, Ш1*
а ккптвиит кв летпе с!е кхеДрк сПп флцъ пжпъ лдп пое! .
и . ип с!ьпъ каса са лдп каре шес1еа вп прИсор лшпрежврвл ачестора кв асешепеа лвкраро , а хШт касъ пи Фете!лв! Фараоп, пре каре о лвасе Солошоп ,
асетепеа прн"ворвлв1 ачеств'а .
,
л. Тоате ачестеа Ип шетрГ алесе чопл'те Двпъ тъсвръ Пп лъвптрв, ш Ив
аФаръ , сПп тешел|'е , пжпъ ла вжрф , ип аФлръ ла квртеа чеа шпре .
I. Чеа лдптетеЬтъ кв п'етр! преи,в'те тар! , кв п'етр! Ае яоче копГ, ■*" &е
ОПТ КОЦ1 .

&1 . Ш" Деаевпра кв п"етр! ярец«1те, <гвпъ ачеастъ тъсвръ тъеге, шАшМ^ВвЩдИ че! шар"! лшшрежкр тре! ржпДвр! чопл'те , ип вп ржт" Ае юебрг сиат . »
■I. ИПла квртеа каси ОотпвлвГчеа <Пп лъвптрв, ип ла ьркЬорик*са.
г). 1Ш а тр'пнс фтпъратвл Солошоп лдп Т'р, ип алватлу* Х^*"*" *ЧР*
д|. Фечорвл вш'1 Фете! въДвве, ип ачеста ера Аш пеаш.и ля* Хеталш. пи
татъл лвГ ою Т1р'еап тещер Ае аратъ, ш' плт Ае шевепш"^ ""^ Ч"*,е1е/'в>»
ш Ае щнпръ аФаче тот лвкрвл с1е аратъ , ш'с'а<*вс ла .Цтпъ/югел Солошоп, т
а фъквт тоате лвкрврие .
§1. 1Ш авърсат «"о! стжлп! ла ярМворвл каеЛ о"е опг спре- **« *од' .вплъл- иршь
Е'шеа впв! стжлп, ип лдтпрежврвл Ае патрв-спре-хече код' , каре лшккппкра
гросшеа стжлпвлв! , Ае патрв Денете сьпътвр/ле, аша ш/ стгипъл ал-ДоГ-леа .
е' . 1Ш Аоъ квпвп» Деасвпра а фъквт съ ле яве престе каветеле сгжлшлор върсътвръ Ае ар: шъ Де ч"от1 кор! л>ппълр'п)еа ш1 къвьв1, ш/ бе чтч! коц! $.йлълц'теа квпвпп че!-л-алте.
3*. ПП а фъквт Доъ треж!, ка съ авопере ктшк смлп/лор, пи" о треажъ ла о квпвпъ , ип алтъ шреажъ ла абоа ктпъ , ш! лкрк спдпгврат Аоъ
ржпввр! Ае роАи Ае аратъ трелите льирг> сп&шрат , р&вб престе ржш], аша я
фъквт , Ш1 ла айоа квпвпъ .
II. ПЛ квпвпи"
•€ бе вре капетем етиШор ера лькрв (1е крш хтлгъ яЯ^"
1е иатр» к

29.
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л.1 . 1Ш грпш престо ашжпЛо! стжлпп , шч Леасвпра коастелор болс! , ип йв
роЛи Лоъ свте Ле ржпЛвр! престе кгпецеаоа аЛоа .
к. ПП сан пвс стжлпп прМворвлв! Шсер'ч'1 , ип а пвс вп стж.ш, им а пвппт
пвшеде л«1 : 1вквт, ш( а пкс стжлпвл ал Ло1-леа, пн а пвппт пвтеле л«1 : Волог.
кд . 1111 престе капетеле стжлпиор лькрв «ле крш , пи' с'а съвжрпнт лвкрв стжл
пиор.
*я . 1Ш л фъквт таре върсатъ , аече коц! Лш пъха сНпкоаче , пжпъ ла ввга
Лшколо а е! , рътвпЛъ лшшрежвр, ч'пч1 коц! лшпълцдтеа е!, им тпрцшеа (1)
каре о лттрежвра пре еа Ле треТ-геч". Ле коц1 .
2 Пер»:
*г . 1Ш проптеле (3)с1е Лесвптвл в«ге1 е1, лшпрежлра пре еа, Ле гече коиД,
*• 3касъ ражете гаареа лшпрежгр Лоъ ржпЛврТ (Ле проптеле върсате ла тошторкл лор .
кд . Ш1 Ло1-спре-гече бо! Ле Лесштвл тгрИ , тре! къвтжкЛ спре ппеагъпоапте, ип тре! къвтжпЛ спре таре , ип тре! къвтжпЛ спре т!еакъ гц ии" тре?
къвтжпЛ спре ръсьр'т , ип шареа престе е! Ле&свпра , ии' тоате Лосврие лор
кътре пърете .
«е . 1Ш грос1'теа е! Ле вп пвтп , ш! тпрцшеа е! ка вп лвкрв Ле тарц1пе де
псхар оЛраСлъ, де крт Лоъ ши Ле хо! (3) лшкъпеа .
кг . 1Ш а фъкзт гече тешели" де арашъ , чшч! коц! лвпц'шеа впе! тешели,
ни патрв коц! лърцшеа е! , ии шпсе коц! лшпълцшеа е! .
*3 • Ш1 очест лвкрв ал тетеднлор ера лшке'ит лштрв еле, ни" лшкешт ,]\п
пнжлоквд челор еии'те аФаръ .
кя. ПН пре лшкеетврие лор лштрв челе енпте аФаръ , леТ, ипбоТ, пп Хер^вшп , ип ла челе е нито аФаръ , аша пи Леасвпра , ип де Лесвптвл леиор , ил'
ал комор лвкрвр!, лвкрвр1 де погоржре .
кл-. 1Ш патрв роате де арашъ ла о тетел1'е, ип' осПле де арашъ , пи патрв
пърц! пле лор , ип «тори лор де Лесвптвл скълЛъторпор , им вшерие вгрсате
де латкреа ошвл»1 гмжпЛ.
а. 1Ш г»ря е! Лш лъвптрв де къпецеа, пп' лтпълилтеа вп кот, пи гкра е!
рътвпЛ ь , Фъптвръ аша Ле вп кот , ш|" жвшътате , им" пре гвра е! съпътвр! , ип
лш к'егьтвр'ле лор лш Патрв шхк! , пв рътвпЛе .
«а. ИП п три роате свпт лшшетвр!, ни шжш! (4)лш роате ла тешел"е , ип"
лшпъдцшеа впе! роате Ле вп кот пи жвшътате .
ан . Ш1 лвкрв роателор лвкрв ка роателе карвлв!, шж1ш"ле лор , пившерплор,
ип лвкрътвра лор тоате върсате .
аг. 1Ш патрв втер! пре челе патрв вппвр! але впе! тетелП, Лш тетел"е втерН лв!.
ад. Ш1* пре капкд тетел'е! рътвпх'те лшшрежвр Ле о жвшътате Ле кот Ле таре
пре капел тетел'е! , им' лшчепътвра тжшиор лв! , пи $п метврие лв! , ип съ
ЛескНеа ла лшчепъткр'ле шжшмор лк! .
22 (1_).|"1П чеааедо еш : кспа.

23. (?,) 2мпр1.

25. (3) Вп :ел Ц п.1сг1Ъ.

31 СО ОсЛ.

А

^ М П Ъ Р А Ц I Л 0 Р,

Г.

227

де • ПИ лдпметврие лв!, Херввхш , пи ле! , пл Ф^тквр! стжиЛ ц1и.Лн- се Ф1*екаре Лвпъ Ф^ца са, пре Лт лъвптрв ип прш прежвр.
лз . ^птр'ачест кш а фъквт тоате челе гече тетелП, о ржтМалъ пп' о тъскръ
ла тоате .
АЗ . 1Ш а фъквт гече васе Ле аротъ , патрв-геч! Ле хо! лдпкъпеа лштр^п вас ,
кв тъсвръ Ле патрв коц! , вп вас престе о тетел1е ла челе гече тетелП .
лй . 11Н а пие челе гече тетелП чшч! ла втъркл каси Леа Лреапта Леспрс ръсър1т , пп чшч! ла втървл каси с!еа стжпга , ни шареа ла втървл касП Леа Лреапта Леспре ръсър^т бе партеа ръсъртлв! .
аа. Ш1 а фъквт ЛЧрат кълЛърие , пи* Т1*гъ!ле, ип' влМеле , ин а сФжрипт
Х1рвш а Фаче тоате лвкрврие каре а фъквт лдтпъратвлв! Солошоп лш каса Т>отпвлв!.
м . Стжлпп че! Ло1, ип квпвпие стжлпиор челе Лоъ , пре капетеле стжлшлор,
пп трежие челе Лоъ, ка съ акопере атжпЛоъ квпвшле чоплпвриор , челе че
сапт престе стжлп!.
мк . Ш1 роЛп че! патрх схте ла атжпЛоъ трежЬге Лоъ ржпЛвр! Ле роЛи* ла о
треажъ , съ акопере атжпЛоъ квпвшле престе атжпЛо! стжлпН.
мп . ин тешелпле челе гече , ип о8ъле челе гече престе тешели .
мг . иП шареа чеа впа , ип бои че! ЛоЬспре-гече Ле Лесг.птвл шърП .
мд . 1Ш кълЛърие , ип Т1"гше , ип БЛ1*Леле , ип тоате васеле кжте а фъквт
ЗПрат лдтпъратвлв! Солошоп квсн Бошпвлв!, ип С1жлпп че! патрв-геч! ип опт а!
касн лшшъратвлв! , ин а! каси Бошпйлй! .
ме- Тоате лвкрврие лшпъратвлв! кжте а фъквт Х]'рат а фост тот Ле арашъ ,
пв ера квтпъштвръ аргшП, (Пп каре тоате ачестеа с'а8 фъквт, къ ера швлтъ
Фоарте , ип пв съ пвтеа квтпъш арата Лш каре а фъквт .
«з . фпцтвтвл 1орЛапвл81 ле-а върсат фпшъратвл, лш пъшжпт клеос лдптре
Сокхот , пп лдптре Ге1ра .
. мз • ип а Лат «шпъратвл Солошоп тоате васеле, 1ар Ле твлцше швлтъ Фоарте пв ера квтпъштвръ аръшП.
мн . ип а фъквт Солошоп тоате впелтеле лш каса Ботпвлв! , жертвелшквл чел
<1е авр , пи шяса пре каре стай пжТпме пвперП лишаште , Ле авр .
ма . Ш1 сФешшчме чшч! Леа Лреапта , пн чшч! Леа стжпга Лшпаштеа ФецН
©лтарвлв! , каре сжпт Лш авр лшкеете , пп капЛиеле , ип лвпнпътоареле , ин
жпвкърие Ле авр .
и. 1Ш прагврие , пп гъвоаръле, ш! пгхаръле, пп влМеле, ип" къЛелт'цие
Зе авр лдпкеете, нн цъцшие виплор касП че! ша! Лш лъвптрв а Сфште! Сфштелор,
пп' ваше касИ Б1сер1чП Ле авр .
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2 пара :
на . ИП с'а п.пшт тот лвкрвл касН Бошпвлв! кареле л'а фъкйт Солотоп , ш!
*• 1. а Бъгат Солотоп .рплъйптрк сиптеле лн! Т)атй татълв! съв, ип тоате СФШтеле ль!
Солотоп арщптвл, пи аврвл , ип васеле ле-а Дат ла в1Ст1ерНле каси БотпвдсЯ.

КАПЯ.
Плпг че с'« л1«г Сп<р!вл ^плъвптрк , с'а сф1пц|* Пктри-а, вшгш&пЛк-сс Де пор: Солотоп <5 пъ лвпг*
рвгъчвпе Б|пе-*вв1птсагъ попвлвл : пвтървл воиор пп ол омор , че са жерппт спре ачеастъ сърмре .

2 пара:
5. 2.

М ' а *ост ^;1КЪ а съв.г.риит Солотоп а 21(11" каса Ботпвлв!,
|1а

пн каса

:Л са , йвпъ йоъ-геч! (1е аги, атнпч! а айвпат .<]\|ппърптвл Солотоп пре
тоц! БЪтржпН .1К1 1срам лт Сшп , ка съ а^вкъ с1кр1»л леуп ОошпвлйГ
Л'\п четатеа лв1 Оавн! , ачеаста есте Сюпвл .
п . фп лвпа лв! Ататп .
г . Ш I а рШкат преоцп С|'кр1*»л .

д . ПИ кортвл тьртйр1с1 , пи васеле че ле СФште, каре ера лш корт»! търтврП. (_1)
е . 1ар .|\тп ьртнл, ш1 тот Гсрамвл шерцеа л>ппаштеа сшр!8Л81 хертвшс! о1, пн
но! Фъръ с!е пвшър .
о . ПП а въгат преоцп С1кр1кл лепП Юотпклй! ла локкл лв! лдп олтарвл касН лш
Сфштеле СФштелор свпт ар1Ш'ле Херввшшор .
3 . Къ Херввшш ера кв аршеле лштдпсе престе локкл пкрЬлв! , ип акопереа
Херквпип престе С1кр!8 , ип престе сфштсло лв! йеасвпра .
и . ПП ковхрша челе сФште , ип съ вейеа капетеле челор сФшщте Ип челе
сФ1Пте лишаштеа олтарвлв!, ил па се вес1еа аФлръ, ип" а фост аколо пжнъ фп г'юа
Еипрс. ачеаста .
34. 27.
д , ]\тв ера лш с!кр|8 , Фъръ пвгаа! челе боъ тавле Де П1атръ, тавлеле лецп,
Евре1 .

каре ле-а пвс аколо Моия лш Хор]' в , кхпс! а фъквт легътвръ Сотпвл кв фп лй!

9. 4.

1сра1Л , кжпс! сит е! Ли пътдптнл Егшетвлв! .

Епире.

I.

40- 32.

ПЙД81 ,

Квте9. 15.

ПИ а фост Лакъ ав епит преоцп сПп чел сфжпт , пор ай впшлвт кяса Бот-

*| . 1Ш пв Пвтеа преощ"! съ стеа съ слвжаскъ де Фаца порвлв! , къ втплвсссе
тър|'реа Оотпвлв! каса Попшвлй! .

а Пара.
6- *•

в! • Лтйпч! а /Ле Солотоп : Ботпвл а г\с къ лъквещо лш пегвръ .
Г1 . 1Ш с8 ат акИт касъ пвтелв! тъв сфжптъ Ц1е, пл гата ка съ шех!, пн съ
лъквсщ! тв ^птрв еа лдп вечТ .
-

V

2.
4.
ТИ

ИДп Лкпа .1й1 Ап1П , и Сърваре , ачеаста есте Лвпа ашаптеа . 3. 1Ш ак веш'т тоцГ вътрашН.
ПИ риПкнръ прсоцП С|кр1»л, Ш1 Корти шъртариГ , Ш1 тоате васеле чм* Сните , челе (1ш Кор

Н1ЪрТЛ|ИС| .

4. (>) ^п В1м1« чеа века есте : 1. Атвпч! аЛвпг ^тпърати Солотоп пре тоц! вътркпЦ лв! Iсра|Л , ом пре тоцГ воерН «елврмор, Ботш! оет1пд11ир фПлор Ш край гьтре Л\тпърат«л волотов л^п
1срмалп>1 , (■ с< а(1в*ъ Сир>в1 «ъп^пцН Ротпвк! ат чехагеа Ш ОлвИ, ачеста есте С1опи.
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д| . 1Ш а лшторс липпъратвл Фаца са , пн вше а кввжптат лшшъратвл пре тот
1сраивл , ни тоатъ аДвларса лг! 1срам ста.
^1 . 1Ш а 21с: вше есте кквжптат Ботпвл Ьшпехеъл лв! Гсраи астггТ , чел
че а грЪ1т к« гвра пептрв Иавн! татъл пне», ни" лш шжшиелв! аплШ1Т гисжла':
61 . Вт 210а лш каре ат скос пре попвлйл ппек 1сраи Ат Еппст п'ат алес
четате Л1ч! лштр'«п пеаш с!е ал лв! 1сраи , ка съ 210*еаскъ касъ , лш каре съФ1*е
пвтеле пивй" аколо , 41 аш алес лш Гервсалш ка съ Ф1*е лвтеле ппев аколо , ни
ат алес пре ВоШ , ка съ Ф1*е повъцв1тор престе нопвлвл пиек 1срам .
3> • 1Ш а фоот лш 1п1тъ лвТ Т)аъИ татъл»! писй съ гкюаскъ касъ пвтелв! Бот- 2Л\тп*.
пял»! Бвтпегевлй! лв! 1сраи .
.
И|. ИП а 21с Иотпвд кътре Ваш\ татъл пиек : пептрв къ а! сокопт лш 1п!та
та, ка съ хйкцл касъ пвтелв! пие», вше а! фъквт, къ а! сокот кв шина та ачеаста .
,0.1 . ^\псъ тв П5 ве! гнН каса, 41 Ф1йл тъй, кареле ва епп «Нп коапселв тале,
ечеста ва гни' касъ пвтелвТ ппей .
к . ПИ а рнПкат Иотпвл кввжитвл съв , кареле л'а гръ1т, ш! т'ат сквлат е»
лш локвл Л81 Иавн! Татълв! ппе8 , пп ат шегвт пре скавлвл лв! 1сраи , <Ьпъ
квш а гръ1Т 1)он)пвл , ни ат гШт касъ пвтелв! Иошпвлв! Овтпегевлв! лв! 1срам.
кд . ИИ ат ашегат аколо док С1кр)8лв1, лш кареле есте легътвра Ботпвлв!,
каре о а фъквт Ботпвл кв пършци пощр1 , кдпй 'I а скос пре е! сНп пътжптвл
Егшетнлв! .

7- 5#

кв . НИ' а стътвт Солотоп лшлзштеа ФецН жертвелшквлв! Иотпвлв! лшпрежта
атоатъ айвпареа лв! 1срам , пи 'ш'а тшс тжйиле сале ла Чер , пи а гю :
кг . Иоатпе Бвтпегевл лв! 1срап ! пв есте Бвшпеге^ преквт тв лш Чер екс,
Ш1 пре пътжпт жос , чел че пъгещ! легътвръ , ни пн'лъ роввлв! тъ8 челв! че
вшблъ лшлаштеа та кв тоатъ нита са.
кд . Чел че а! пъгхт роввлв! тъв лв! ЬаъИ татълв! пней., пл а!гръ1Т кв гвра
та , пи кв шжшие тале а! съвжрнит , преквт есте астъг! .
к@. ИП аквт Иоатне Бвтпегевллв! 1сраи ! пъгеще ровнлвТтъвЧш Бавк! татъ
лв! стпев , челе че а! гръ1Т лв! 21кжпй : пвсевалваот ЛелаФаца теа , кареле съ 2 лдтпг:
шагъ пре скавпвл лв! 1сра!л , пвта! йе вор пъгг фП тъ! къие сале ка съ втвле лш- 7- '-•
паштеа теа, л^п че кш а! втвлат тв дшпвште тел .
кв . ИП аквт Иоатлс Бвтпегевл лв! 1сраи I съ се айевереге квваптвл тъ8 лв!
Бав1с1 татълв! тгев .
*з • Къ йе аквт кв айевърат ва лъкв! Ивтпе/.ев кв оатепи пре пъткпт ? йе вре
те че Червл, Ш1 Червл Червлв! пв сжпт йествл Ц1е, Л1П че кш каса ачеаста , ка
ре о ат 21<Нт пвтелв! тъв ?
кн. Иеч! кавтъ спре рвгъчвпеа теа , ш1 спре черереа теа Иоптпе Ивтпегевл
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и! 1сраь1, ка съ авг! червреа , пн рвгьчвпва , кв каре съ роагь ровел тч# лшгледе.
12- !1-

панитеа та кътре тше астъх! .
*А . Съ Ф1е окИ тъ! Лескш! спре каса ачваста 210а ш! поаптеа, спре локвл , Ле
кяреле а! гк , ф'-ва пвтеле пЛев- аколо ка съ ава! рвгъчвпеа , кв каре съ роагь
ров.-и тъ8 .]ш локвл ачеста .
а . 1Ш съ асквлпД черереа роввлв! тъв" , пи а попвлвлв! тъ8 Гсраи ор! кдте вор
чере лш локвл ачеста , пи тв съ ава! лш локвл лъквшце1 тале лш Чер , ии съ Фач1 ,
ш\ пилост'в съ фП .
да . Ор! кжте ва греш1* Ф1'е-кпре апроапелв! съ8 , пи' ва два престе сше влестет , кв каре с'я г.лестетат пре сше , пи ва веш, пи съ ва търтврии лшпаштеа жертвелшквлв! тък лш каса ачеаста ,
ап . Тв съ'л аскнлц! Лш Чер , ип съ Фач! , пи съ жвсюч! пре попвлвл тъв" Iсраи , ии съ ръсплътещ! челв! че Фаче Фъръ Ле леце , еъ'1 ва! калеа лв! лш капвл
лв! , пн съ лшЛрептеа! пре чел Лрепт , съ1! (1а1 лв1 Лвпъ Лрептатеа лв! .
аг . КжпЛ ва къЛеа попвлвл тъй Гсраи лшпаштеа връжташиор, пептрв къ в8
пъкът«1т лдппаштеа та , пи се вор лштоарче , ии се вор търтврни пвтелв! тъ» ,
пи се вор рвга , ип вор чере ертъчвпе лш каса ачеаста ,
ад . Тв съ'1 ава! пре е! Лш Чер , ии пи'лост'в съ фн спре пъкателе попвлв
лв! тъ» Гсраи , пи съ'1 лшторч! пре е! ла пътжптвл , каре 'л а! Лат пършциор лор.
А(?. КжпЛ се ва дшк'Ле Червл , пи пв ва плоа , пептрв къ яв пъкътм'т лшпа1птеа та , ии се вор рвга спре локвл ачеста , пи се вор търтвр*С1 пвтелв! тъ» , пи
се вор лштоарче Леда пъкатеде сале кжпЛ ве! стер1 пре ЛжпшП .
лв . Съ'1 асквлц! Лш Чер , ии тиост'в съ *Н пъкателор роввлв! тъв" , пи' по
пвлвлв! тъ» Гсраи, ии'съле аръц! дор калеа чеа бйпъ , пре каре съ вговле , пи"
съ Ла! плоае пре пътжптвл тъ8, кареле 'ла! Лат тощеп'ре попвлвлв! тъв" .
аз • КжпЛ ва Ф1 Фоашете , са» тоарте , саЗарснръ, са8 оииЛъ, сг.в пъл'твръ ,
ии" кжпЛ лдл ва пъктж! пре ед връжшашвл лв! лш вр'о четате Ле але лв! , тоатъ
лдптжтплареа , тоатъ Лвререа .
ля . Тоатъ рвгъгвпеа , пи тоатъ черереа каре ва Фаче Ф1*е че от квт ва квпоаще Ф1в-кареде рапа Ципи! дв1 , пи* ва тшЛе тж!п'ле сале спре каса ачеаста .
лл. . Тв съ*1 асквлц! Лш Чер , Лш дъкашвл тъ8 чед сфжпт , пи' пи'лост'в съ
#Н, пи' съ Фач1, пи съ Ла! отвдв! Лзпъ тоате къие лв! , преквш ве! квпоаще
11и'ша дв! , къ тв сшгвр Щ1*1 ш'ша твтвлор фЦдор оатешлор .
м . Ка съ се театъ Ле тше лш тоате аиеде , лш каре тръеск пре пътжптвд , каре л'а! Лпт пършциор пощр! •
«а . 1Ш челв! стреш каре пв есте Лш попвлвл тъй ачеста Гсраи , 41 ва веш
ЛШ пъгажпт Ле Лепарте пептрв пвтеле тъв .
та . Къ вор ав21 пвтеле тъ» чед шаре , ии' гажпа та чеа таре , ш! Брацвл тъв
чед -цппалт, ии вор веш, пи' се вор рвга да доквд ачеста.
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мг . Те съ'л асквлц! с1[п Чер сПп лъкашвл тък чел сфжпт , нп съ ФачТ а\;пъ
тоате , кате те ва рвга чел стреш , ка съ квпоаскъ тоате пеатврме пвтеле
тъ8 , ни съ се театъ ое тню, ка нн попвлвл тъй 1срам, пи оь квпоаскъ,
кйш къ пвтеле тъ8 с'а кетат престе каса ачепста , влре ат гШт .
мд . К&М ва епи попвлвл тъв ла ръ2во1в асвара връжташмор съ! лшкалеа,
пре каре ве1 тропите пре е! , нп се вор рвга лштрв пвтеле Ботпвлв! про калеа четъцН ачещдеа каре о п1 алес , пи а касП каре о ат гкНт пвтелв! тъ8 ,
ме- Тк съ асквлц! Нп Чер рвгъчвпеа лор , пи черереа лор , пи' съ1! лшарептег! пре е! .
ма . Капа* вор грепп иде, къ пк есте от кареле съ пв грешаскъ , пи ве! па- п*ра :
те пре е! , шП ве1 а*а пре е! лдтшвтеа връжтаиплор, шП вор ров1 пре е1 че! 6- 36че ровеск , лт пътжвт с!епарте , сее* апроапе .
Ешма :
мз . ПИ се вор покъ1 кв шша са лт пътжптвл лш каре с'а8 йъс ров! , нл 7 • **•
се вор лптоарче , ш! се вор рвга ще лш п-ьшжпткл ров1е1 лор г\к&пй :
пнг-ат , пелецв1т-ат, стрятвътате ат фъквт .

гре-

ми . Ш|" се вор лдптоарче ла тше к» тонтъ пита лор , т! кв тот свФлеткл
лор лш пътжптвл връжташмор лор, впие '1а1 твтат пре е! , пи се вор рвга
кътре тте пре калеа пътжптвлв1 лор , кареле л'я1 с!ат пършцмор лор , пи а
четъцп, каре о а! алес. нп а каси каре о ат гШт пвтелн! тъв .
мл . Съ асквлц! (Нп Чер сНп лъкашвл тъв чел сфжпт рвгъчвпеа лор, пи" черереа
лор , ни съ Фач! йрептатеа лор .
н. 1Ш пплоспв съ фН пейрептъциор лор, каре ав гренит ц!е, нп тоате
«рщарме лор кв каре те-ав врцнмт, ни съ1! Фач! пре е! съ аФле лшйвраре лшпаштеа челор че '! ав ров1т пре е! , нн съ ле Ф1е пнлъ бе е! .
м* Къ попвлвл тъв, ип тощешреа та сжпт, пре кари* '1а! скос <Нп пъ
тжптвл Еппетвлв! аЧп квпторвл чел йе Ф1вр .
нп . Съ Ф1*е оки" тъ! , нп врекме тале сЬскюе спре рвгъчвпеа роввлв! тъв ,
ии спре рвгъчвпеа попвлвлв! тъв 1срам, ка съЧ асквлц! пре е! лштрв тоате
каре се вор рвга Ц1в ,
мг. Къ тв Ча! алес пре е! тощеп1»е ц!е аш тоате пеатврме пътжптвлв! ,
преквт а! гръ1Т прш тжпа роввлв! тъв Мо1с1 , к<т.пс1 а! скос тв пре пърмцИ по**
щр1 Ла пътжптвл Ег!петвлв! Боатпе ! Боатие !
мд . Атвпч! а гр-мт Солошоп пептрв касъ с!йПь че а сФжринт а о гШ пре
еа, соареле л'а арътат лш Чер, Ботннл а Е1С чел че лъкйеще лш пегвръ , х^ещо
касъ т\в , касъ квв10асъ Ц1в , ка съ лъквещ! л^птрв лдппоаре, ав пв ачеаста есте
скр1*съ лдп картеа кжптърП?
ме- Ш'1 а фост (1 ;пъ че а сФжрпит Солошоп а се рвга кътре Ботпвл тоатъ
рвгъчвпеа , ш! тоатъ черереа ачеаста , с'а сквлат йела Фаца жертвелпквлв!
Оотпвлв! вайе ера Л1пцепвпк!ат пре цспвпкИ съ!, Ш1 гаж1т'ле сале Л1птшсе спре Чер.

\ 1о»п.
'• 50'

224

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

Г.

кг . НИ Ле чшч! коц! арша впв! Херввш , пн Ле чшч! коцТ аЛоа арйгь а дв! ,
гече коц! ера Леда вжрфвл впе! арш! а дв! пдпъ да вжрфвл че!-л-алте арш! а дв! .
к д . Аша ера пи ал-Ло!-леа Хервв1ш, о шъсвръ , пи о съвжриире да атжпЛо! .
к$. 1Ш лшпълцшеа впк! Херввип Ле гече коц!, аша ера пи ад челв! Ле алЛо!-леа Херввш .
кз . 1Ш а пвс пре атжпЛо! Херввши лш пижлоквл касП че! та! Лш дъвптрв ,
пи а лштшс аршие дор , пп съ атшцеа о аршъ Ле гПъл каси , пн арШа чедвГ-д-адт Херввш съ атшцеа Ле чела-д-алт пърете, ни аршие дор челе кътре
пижлоквл касП съ атшцеа аршъ Ле аршъ .
кз • 1Ш а К8ПТ81ШТ Херввши! кв авр .
кн . Ш1 пре тоцГ пърецп каси лшпрежвр съпац! а скргс кв копЛегвл Херв
вш! , ИН ФШ1Ч1 , ПП ФрВПХЪ ЛШТШСЪ Пре Лш ЛЪВПтр» , ИЛ прв Лш ВФарЪ .
кл . 1Ш парЛосеала каси о а квптвпнт кв авр оре Лш дъвптрв , пн пре Лш аФаръ .
а . 1Ш ла вша олтарвдв! а фъкзт вий Ле лешп Ле аремет , ин стждпП вшиор
ЛШ ЧШЧ1 твк!.

аа . 1Ш Лоъ вш1 Ле летп Ле пш , пп съпате престе еле Херввш! , пи" фппквр! , пп Фрвпге лштшсе , пи де-а ккптйппт кв авр , пн съ погора аврвд пре
Херввш , пи пре Фшшвр! .
лв . Ш1 аша а фъквт порци БшергчП стжлш Ле депш Ле армет лш патрв Лвпц! .
аг . 1Ш Лоъ вш! Ле депше Ле пш, кв Лоъ Леспърпдтвр! вша, пи цщшие дор, пн
кв Лоъ Леспърцквр! вша а Лоа каре съ лтвжртеа.
ад . Съпате кв Херввш , пп Фипквр! , пи Фрвпге лштшсе, пи полите кв авр
престе съпътвръ .
д^ . 1Ш а 21<Нт прМворвл чел та! Лш дъвптрв кв тре! ржпЛнр! пе чогште, пн
кв рашЛвр! Ле кеЛрв чогште прш прежвр .
А5 . ^птрв ад патрвлеа ап с'а пвс тешел"а кам! Оопшвлв! лш лвпа дв! 2Ц .
аз . 1111 лш апкд ад вп-спре-геч1-леа лш лвпа дв! Ввд, ачеаста есте лвпа а опта,
а еъвжрипт каса кв тоате лвкрврие е!, пп кв тоате сокотелеле е!, ип о а лШх
пре еа лш шапте ап! .
К А П

&

Папате 1*1 Содошоп , ни ал *етеп лв! , прМиоареле : тмте *елгр1 , пи скгтпе «пане адс БкерНП .

1а гнЬ'т Солотоп двГш! касъ лш тре!-спре-гече ап!, Ш1* асъвжрпнт
тоатъ каса са .
в . 1Ш а хиНт каса кв летп Лш л!вап, пи о свтъ Ле код! лвщитеа
е! , пи Ле ч!пч1- геч! Ле коц! лърпшеа е! , пи тре!-геч! Ле коц! лшпълцдшеа е!, шЛ Ле тре! ржпЛвр! Ле депше Ле меЛрв , пн втер! Ле кгеЛрв стжлпмор .
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г . Ш1 а посПт к» К1ег1рн каса йеасйпра пре коастеле стжлпиор , ш! пкшървл
стжлпиор патрв-яеч! нп чтчТ .
д . Чшч1-спре-гече вп ржпН .
5 . 1Ш гршг! тре! (1 ), нп Неспърштвръ престе Неспърц1Т8ръ, л>птре1тъ, пн тоате «шие, пи Неспърцтриелш патрв корпкр! пъртъкв^те, пи Нела вшъ ла вшъ лштре1т .
в. ПИ прМворвл стжлпиор Не чшч1.веч1 йе коц! Нелвиг, пи Не чмчТ-геч! Не
коцГ Не лат, лдтпревпате пришоареле престе Фаца лор, нп стжлш, пи гропте пре
сте Фаца лор ла пр^воаре .
д. ПИ прИворвл скавпелор впПе ва жкНека , аколо ирйЬорвл Лвапвлв!, нп
а ккптвиит к» лешпе Не к!ес1рн Лп фяцъ пжпълшпоИ.
я • 1Ш Нйпъ каса са дп каре шес!еа »п нрхНвор лшпрежкрвл ачестора кв асеюепеа лккраро , а /йПт касъ ип ФетеТлв! Фараон, пре каре о лвасе Солошоп ,
асетепеа прн1ворвлв1 ачеста .
а . Тоате ачестеа Нп шетр« алесе чоп.пте Нвпъ тъсвръ «Нп лъвптрв , пи Ли
аФаръ, с1п) тешел|'е , пжпъ ла вжрф , ип аФлръ ла ккртеа чеа шпре .
I. Чеа Л1птете1атъ кй гпетр! преките тар! , кн тетр! Не хоче коцГ , ип Не
опт коц! .
Л1 . 1Ш Неаевпра кв шетр1 прецгите, Нвпъ ачеастъ тъсвръ тъете, ип шсНрП кврцН че! тар! л\тпрежкр тре! ржпНвр! чолите , ип вп ржпН Не меНрв съпат .
,
п| . 1111 ла ккртеа каси ПошпвлвНеа НШ лъвптрв, пила пр^ворвл каси .
г1 . ПИ а тришс фтпъратвл Солошоп лп Тхр, ии а лват пре Х1раш аш "Пр .
д| . Фечорвл впп ФешеТ въНвве , ни ачеста ера Ат пеашвл лв! Летялпп , ий
татъл ли! от 'Пр|'епн шещер Ае арашъ, ип плт Не тещешвг, ии Не пр^чепере,
ип Не щипцъ аФаче тот лвкрвл Не арашъ , ш1с,аНвс ла^шпъратвл Солошоп, ин
а Фъквт тоате лвкрврие .
61 . ЛИ а върсат <1о1 стжлп! ла ярМворвл каси Не опт-спре-яече коц! лдппъл- ирепн':
Ц1шеа впв! стжлп, пи лдшпрежврвл Не патрв-спре-гече коц! , каре лмквппвра 58- 20гросшеа стжлпвлв! , Не патрв Нецете сьпътврие , аша пн стжлпвл ал-Но1-леа .
51 . 1Ш Ноъ К8П8П1 Неасвпра а фъквт съ ле Н8е престе капетеле стжлпиор върсътвръ Не ар;тъ Не чиш коцГ лдштълцшеа впе! квпвл! , ии Не чшчГ коц! лднлълщшеа квпвпп че1-л-алте.
3" . ПИ а фъквт Ноъ шреж! , ка съ акопере квпвпие стжлпиор , пи о шреажъ ла о квпвпъ , ш! алтъ шреажъ ла аНоа квпвпъ, пи лвкрв с.пжпгврат Ноъ
ржпНвр! Не роНи Не арашъ шрежхте лвкрв спжигврат , ржнН престе ржпИ, аша а
фъквт , Ш1 ла аНоа квпвпъ .
н'| . ИЛ квпвпие челе Не пре капетеле стжлпиор ера лвкрв Не крт лжпгъ прМвор Не патрв коц! .
* .

(,1)

.]^и че* вик* «сте ; иилиар!,
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«I Тсраи, ка съ аъгХ червреа , нн рвгьчвпеа , кв каре съ роагъ ровя! тчЯ лдпгЛеце.
12. и.

папи те а та кътре т'пе астъх! .
«л . Съ <ме оки тъ! дескш! спре каса ачеаста г"оа Ш1* поаптеа, спре доквл , де
кареле а! г'с , Ф*-ва пвтеле пиев" акодо ка съ авг! рвгъчвпеа , кв каре съ роогь
ров ял тъ8 лш доквл ачеста .
а . Ш\ съ асквлц! черереа роввлв! тъв , ш! а попвлвлв! тъй 1сраи ор! кжте вор
чере лш доквл ачеста , пи тв съ авх! лш доквл лъкв'пце! тале лдп Чер , пи съ 4>ач! ,
Ш1 1П1ЛОСТ1В съфП.

да . Ор! кд^е ва грепи Ф*е-кпре апроапелв! съ8 , пи' ва два престе сме влестеш , кк каре с'я влестетат пре с'пе , пи ва веш, пи съ ва търтврни лдппаиьтеа жертведшквлв! тъв лдп каса ачеаста ,
ап . Тв съ'д асквлц! Лп Чер , ни съ ФачТ , пи* съ жвдеч! пре попвдвл тъ8 Iсрам , ипсъ ръсплътещ! челв! че Фаче Фъръ де леце , съ'1 ("а! кадеа дв! лш капвл
лк1 , пи' съ лик1репте/1 пре чел дрепт , съ1! да! дв1 двпъ дрептатеа дв! .
аг . Кжпд ва къдеа попвдвл тъв 1сра'л лшпаштеа връжтаишор, пептрв къ пв
пъкът«1т лшпаштеа та , ш* се вор лштоарче , пи се вор търтврни пвшелв1 тъ» ,
пи се вор рвга , пи' вор чере ертъчвпе лш каса ачеаста ,
ад . Тв съ'1 авж! пре е! сНп Чер , ин пи'дост1*в съ фп спре пъкателе попвлвлв1 тъв 1сраи , пи съ'1 лшторч! пре е! ла пътжптвл , каре 'л а! с!ат пършциор дор.
л^. Кжч(] се ва лшк"де Червл , пи пв ва плоа , пептрв къ в» пъкът»1т лшпа1*птеа та , ш! се вор р«га спре доквл ачеста , пи се вор търтврии пвтелв1 тъ» , пи
се вор лдптоарче дела пъкателе сале кжпд ве! етер' пре ддпшП .
ле . СъТ асквлц! 6т Чер, пи" пилост'в съ фП пъкателор роввлв! тъв", пи' по
пвлвлв! тъв 1сраи , пи' съ де аръцД дор кадеа чеа ввпъ , пре каре съ втвле , пи*
съ да! плоае пре пътжптвл тъв", кареле 'ла! дат тощетре попвлвлв! тъв" .
аз • Кжпд ва ф' Фоатете , са» шоарте , сайарсвръ, слй опидъ , сс8 пъл'твръ ,
пи кжпд ли ва пъктж!* пре ел връжшашвд дйТ лш вр'о четате де але дв! , тоатъ
лштжтплареа , тоатъ двререа .
ай . Тоатъ рхгъгвпеа , ин тоатъ черереа каре ва «аче Ф1*е че от квт ва квпоаще Ф'е-кареле рапа 'ш'пи'1 дв1 , пи ва ттде тжйиле сале спре каса ачеаста .
ла . Тв съ'1 асквлц! <Нп Чер , дш дъкашвл тъв чел сфжпт , пи' пнлост'в съ
•Н, пи съ ФачТ, пи съ да! отвдв! д«пъ тоате къие дв! , преквт ве! квпоаще
1тта дв! , къ тв с'пгвр щИ 1*ш'та твтвлор Фплор оатешдор .
т . Ка съ се театъ де т'пе лш тоате хиеле , лдп каре тръеск пре пътжптвд , каре л*а! дат пършциор пощр'.
ма . 1Ш челв! стреш каре пв есте дш попвдвл тъв" ачеста 1сра'д , ч' ва веш
Ип пътжпт де департе пептрв пвтеле тъв .
ям . Къ вор авг! пвтеле тъ» чел таре , пи' т&па та чеа таре , пн* врацвл тъв
чел лдппадт, Ш1 вор веш, пи се вор рвга ла доквл ачеста.
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мг . Та съ'л псквлц! с?Гп Чер 6\а лъкашвл тън чел сфжпт , ни съ фпчТ а" ;пъ
тоате , кхте те ва рвга чел стреш , ка съ квпоаскъ тоате пеатврме пвтеле
тъй , ин съ се театъ ае тн1е , ка цн попвлвл тъв 1сраи , нп оь квпоаскъ,
к«ш къ пктеле тъй с'а кетат престе каса ачепста , ялре ат гШт .
мд . К&пй ва епн попвлвл тъв ла ръхвонЗ асвпра връжташиор съ1 .рп калеа ,
пре каре ве1 тр1пмте пре е! , пн се вор рвга лттрв пктеле Ботпйлв! про калеа четъцП ачеци"еа каре о а! алес , пп а каси каре о ат хШт петел»! тън ,
ме- Тв съ асквлц! аш Чер рвгъчвпеа лор , пл* черереа лор , ип' съ'! лшбрептеж! пре е! .
ме ■ КжпД вор греип иде, къ п« есте откареле съ пв грешаскъ , пи ве! ва- ц,рп ;
те пре еГ , шП ве! йа пре е! фтшятеа връжтапнлор, шГ1 вор ров1 пре е! че! 6- 36че ровеск , лш пътжят Лепарте , саВ апроапе .
Вшсм :
мз • ии се вор покъ1 кв пита са лш пътжпткл л\п каре с'а8 йвс ров! , ни 7 • 2*.се вор лдптоарче , ш1 се вор рвга Ц1е лдп ггътжптвд ров1*е! лор гшжпс! :
пнг-ат , пелецв1Т-ат, стрятвътате ат фъквт .

гре-

ми . НИ се вор лдптоярче ла тте кв тоатъ пита лор , т! кв тот свФлетвл
лор лш пътхптвл връжташиор лор, кпс1е '1а1 твтат пре е! , пи се вор рвга
кътре тте пре калеа пътжптвлв! лор , кареле л'а! с!ат пършциор лор , ип а
четъцп, каре о а! алес. пи' а каси каре о ат гШт пвтелн! тъв .
мд. Съ асквлц! Ип Чер сИп лъкашвл тъвчелсФжпт рвгъчвпеа лор, пи' черереа
лор , пи съ Фач1 с1рептатеа лор .
м. 1Ш пнлоснв съ фП пейрептъцнор лор, каре ав греш1*т Ц1*е, пн тоате
»рц1с1'р1ле лор кв каре то-ал врцкнт, пи съ'1 Фач1 пре е! съ аФле фпсЬраре лшпагптеа челор че 'I ав ров1Т пре е! , пп съ ле Ф1е пнлъ бе е! .
и* Къ попвлвл тъв, ип тощешреа та сашт, пре карН Ча! скос <Нп пьтжптвл Егшетвлв! Ип квпторвл чел ае Ф1ер .
нк . Съ Ф1*е оки тъГ , ин врекие тале аесмсе спре рвгъчвпеа роввлх! тъв ,
пи спре рвгъчвпеа попвлвлв! тъв 1срам, ка съ'1 асквлц! пре е! лдптрв тоате
каре се вор рвга цДе ,
мг. Къ тв '1а! алес пре е! тотвп!ре ц!в сИп тоате пеатврне пътжптвлв! ,
преквт а! грмт прш шапа ровела! тъв Мо1с1 , кжпе! а! скос тв пре пърмцИ по**
щр1 аш пъшдитнл Еппетвлв! Боапше ! Боатпе !
нд . Атвпч! а грък Солотоп пептрв касъ (Ьпъ че а сФжриит а о ъШ пре
еа, соареле л'а арътат лт Чер, Бопшнл а г\с чел че лъквеще лш пегвръ , гМеще
касъ пие , касъ квв^оасъ ше , ка съ лъквещ! лттрв фппо1ре, ав пв ачеаста есте
скркгь лм картеа кжптърИ?
ме- и\[ а фост сЬпъ че а сФжрпнт Солотоп а се рвга кътре Ботпнл тоатъ
рвгъчвпеа , ш! тоатъ черереа ачеаста , с'а сквлпт 4ела Фаца жертвелшквлв!
Ротавлв! вас(е ера л^пц?пвпк!ат пре цепвпкИ съ!, ии' тж1ш'де сале Л1пт1цсе спре Чер.

^ 1о»и
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не. 1Ш л стъткт, пп вше акввжптат пре топтъ аДвпареалв! 1сра{л, кг пас
таре гнсжт! :
нз • Б1пе есте квв&птат Бошпвл астъг! , чел че а Дат оД1*хпъ попвлвло! съ8
1сраи Д,;пъ топте кжте а гръ1т , п'а рътас пе пчпгнт тч! вп кввдпт Дт тоате
к»в1птеде челе ввпе , каре а грък прш га.т.па лв1 Мо1п роввл съ»
ни. Фл'е Оотпвл Ввтпегевл пострв к» пох, преккт а фост кв пършцн по
дли, съ П8 пе ласе пре по1, шч! съ се лдптоаркъ с1е кътре по1.
и* . 41 съ плече лшпше поастре кътре сте , ка съ вгавлът лштрв тоате
къме лв1, ип съ пъгш тоате лишъцътврме л»1 , ип порвнчие лв1, ип .цпДрептърие лк1 , каре а порвпч1*т пършциор пощр! .
§. II И съ Фае кввштеле ачестеа, квкарепГат ркгат лдпшиптеа Бошпвлв! Бвгаппгевдв! пострв астъгх апрошшДв-се кътре Ботпвл Овтпеяевл постр» хюа ,
ни поаптеа, ка съ Факъ Дрептате роввлв! тъ8, ип Дрептате попвлвлв! тгв Iсраи кввлштвл гмп лдп 21'оа лв! .
3* . Ка съ квпоаскъ тоате пеатврие пъгахпталв!, къ 1)отпвл Бктпегев ачеста есте Бвшаеге^ , ип пв есте алтвл .
§* . 1Ш съ Ф1в 1Я1пи'ле поастре с!в пл1а кътре Оошпгл Бвтпегеьл пострв , пи
кврат съ вшблъш фптрв рдпДвелеле лв1, ин съ пъгпп порвпчие лв! ка лш 21'оа
гчеаста ,
^г . III! лшпъратвл , ип тоц1 фп лв! 1сраи ав жертват жертвъ фплаштеа
Бошпвдка .
§д . 1Ш а жвппеат ^.тпъратвл Солотоп жертвеле челе ве паче, каре с'а§
жертв|'т Болтялв! Доъ-аеч! пп Доъ Де тп Де бо! , пп о свтъ пи' Доъ-хеч! Де тП
Де о1, ип а СФШЦ1Т каса Оошпвлв! лшпьратьл, пп тоц! фп лв! 1сраи .
Зе---^п 2*оа «чс1а сфшцдт-п .цттьратвл ппжлоквл пр1'Дворвлв1, кареле ера лдппаттеа ФецН касИ Ботпвлв!, пептр» къ а фъквт аколо арДере Де тот, ип жерт
веле , ни гръс1'теле челе Де паче, къ жертвелшкхл чел бе аратъ Дюппштеа
Бошлвлв! ера ппк Де пв пвтеа квпршДе арДереа Де тот , ип Дарвл , ип жерт
веле челе Де паче „
|5 . 1Ш а фъквт Солотоп сървътоаре лш к!оа аче!а , ш1 тот Гсраивл кв ел аДхпаре таре Дела ]'птрареа 1татвлв1 шьпъ ла р&вл Ег1петвлв1^ппаштеа Ботпвлв!
Ввтпегевлв! пострв шапте хие , пи шапте «ие , паГ-спре-гече гие .
§3 . Ш1 л^п 210а а опта а слоБО-гхт попклвл, Ш1 «юе а кввжптат пре л^тпъратвл ,
пи с'а8 Дас Ф1в-кареле ла лъкашврие сале весел! , пп кв 1шшъ бвпъ пептрв бвпътъцие, каре а фъквт Ботпвд лв! БавгД роввдв! с*8 , цп лв! 1сраи попгглвлв! сг8.

КАЛ

о.

Арот&пйх-се Оотвм кЗаа-оаръ 1>Л Солотоп ^1 порвтеще съ Д1е порямие иГ , айъоглпй а1пеп1ппв;ре йе пв ле па цтса . Солотоп Х1(1еще пиГтиге четъц! : пеашврие м сяпвпс с»ит Лав<1и : ш тр-лпи:и*п<] кира:1* ^и Сог^ра , швлтаьр а айвс .
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1 аФОст Лвпъ че асФжрипт Солотоп а гШ каса Ботпвлв! , пп каса
1 лдтпърътеаскъ, ш! тоате лвкрврие лн1, к.т.те а врвт ел съ Факъ .
е. С'а арътат Вошпвл дк! аЛоа-оаръ прсквт с*а арътат лдп
Гаваоп .
г . 1Ш а 21*с кътре ед : агшт-ат гласвл рвгьчвпп тале, ип ад черери тале, кв 2 Пара:
каре те-а! рвгат лдппаттеа теа , ип ага фъквт ц\е Лвпъ тоатъ рвгъчвпеа та , сфш- т- 12Ц1'т-аш каса ачеаста , каре о а! гиПт, ка съ Ф1*е пвтеле гшек аколо лдп веак ,
пи вор Ф1 ока пн'е1 акодо , ип типа теа лдп тоате гмеле .
д . II И тй де ве! втвла лдппаштеа теа , преккш а нтвлат БавМ татъл тъв , кх
гаппъ ккратъ , ни кв Лрептвте , ка съ Фач1 тоате , кжте ат порвпч1т двК, ппЛе
ве? пъг1 рхпЛведеде теле, ии' порвпчме теле,
^ . Во18пвпескавпвл лдтпъръиле! тале престе 1сраи лдп веак преквт ат гръ1Т лв! алдтпъ:
Вав1"Л татълв! тгв, гшжпЛ : пвсевалва Ц1'е от повъцв1*тор лдптрв 1сраи .
7.12.
9. 1ар Ле въ вец! лдптоарче во1, ш1 фи водни Леда пипе, пп пв вец! пъ21 — 1впорвпчме , ш! рлшЛвелеле теле , каре де-а Лат М01С1 лдппаштеа воастръ , 41
вед! терце , пи' вец! слвял да Лвтпеге! стреш!, ии" въ вец! лдпкша дор ,
3 ■ Вой два пре 1сраи Ле пре пътхптвд кареле ат <1ат дор, ип каса ачеаста ,
каре о ат сф]'пц1т пвтелв! пп'е8 о вой лепъ<1а Леда Фаца теа, ип ва Ф1 Тсраи Ле
пш?ъ , ип' Ле повеете да тоате пеатврме .
п. 1Ш каса ачеаста ва Ф1 лдппалтъ, тот чед че ва трече прелжпгъ еа се ва пп- глеце.
пвпа , ип ва швера, пнвах1че: пептрв че а фъквт Юошпвл ашапътжптвл81ачеств1а, 29.24.
пп' каси ачещдеа ?
Ьретк
а. . ПИ вор 21че : пептрв къ а8 пъръсхт пре 1)отпвд Бвтпегевл лор чел че а
28- 8скос пре пършцП дор Лш пътжптвл Егшетвлв!, Ип каса реше!, пп с'ав лштЛе
Лвтпеге! стреш! , ии с'ак лдпкшат лор , шЬв- сдвхит лор , пептрв аче1а а аЛвс
Бошпкл престе е1 тот ръвл ачеста .
I . 1Ш а фост Лвпъ Лоъ-геч? Ле ап1, лдп карН а анНт Содотоп чеде Лоъкасе , каса ВотпзлкТ , цн каса лдтпърътеаскъ .
«1 . 1ар Х)'рат лдтпъратвл "Преде! Лър«1-се пре Содотоп кв детпе Ле щеЛрв,
ин кв детпе Ле ПШ , ип кв авр Лвпъ тоатъ во1а лв! , атвпч! лдтпъратвл Со
дотоп а Лат лдтпъратвлв! ЛЧрат Лоъ- геч! Ле четъц! лдп пътжптвд Галиен .
•I . 1Ш а еипт Л|*рат Лт 'Пр, пп а те ре лдп Галисма съ важъ четъцие, ка
ре Содотоп де-а Лат лв! , ип пв '1а плъквт лв! , пп а г\с :
п . Че едпт четъцие ачестеа , каре 'ш! а! Лат пне о Фрате ? пп' ле-а пвпит пре еле хотар пхпъ лдп 2]'оа Ле астък! .
д| . ИВ а фост Лат Х1рат лв! Солотоп о евтъ ин Лоъ Лоъ- геч! Ле талагцТ Ле авр.
(;|. Ачеаста а фост пр1ч1па Б1'рвлв1 каре л'а порвпч1т ^тпъратвл Солотоп ка
30.
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съ 2н1еаскъ коса Ботпьлм, пи каса са, ип хПъл 1ерйсаЛ1тнлв1 , пп тарцшеа
ка съ лдпгръДеаскъ лдпгръсПреа четъцн лв! БавМ, пи хШл 1ервс8л1твл81 , Ш1*
Асорвл , ии Магсйвл , пп Гагервл .
51 . Фараоп фтпъратвл Егшетвлв! с'а С81Т , ип а лват Гахервл , пи л"а арс
кв фок, ип пре Хапапевл че лькгпа лдп четате л'а оторжт , ии' л'а Нат пре а
Фараоп гестре Фете! сале фспкм" лв! Солошоп .
31 . ИЛ Солошоп а хШт Гаяервл, пн Веторопвл чед Ле жос .
н| . 1Ш ВалаасЬл , ин Таторвл лдп пвст!е .
лм . Ш1 тоате четъцме челе тарТ, каре ера але лв! Солошоп, ип тоате четъ
цме карълор , им" тоате четъцме кълърсцмор , ип' ор! че лвкрв а плъквт лк! Со
лошоп а хШ лдп 1ервсал1Ш, пн лдп Л1вап , ип' лдп тот пъшжптвл а"отт'е! л»1.
к . Тот попвлвл чел ръшас сПп Хетев , ип «Ип Аторек , пп ат Евек, ии Ип
Евксе« , ип" (Ип Гергесек , карИ пв ера ат *и лк! 1срам .
к* . ФечорН лор че! ръташ! лдп пъшдпт аЧ.пъ ажпшЛ, пре кари пв пвтеа *Н
лв! 1сра1л съ'Г скрие пре е!, '1а аавс пре е! Солошоп свпт ДлжЛе п&пълдП210а
ае астъж!.
кв • 1ар (11"п фи лв! 1срам п'а пвс Солошоп ла лвкрв , къ ачедиа ера оашет'1 че! ръ2Б0Ш1ч1 , пп слг ц1 лв!, ш! воер! , пи <]отп1 , пп та! тар! престе 1аръле лв! , нп престе кълърецН лк! .
кг . ПП ера ша! шар! престе лвкрврме лв! Солошоп пвш! чшч! свте, ип ч!пч1геч! , кар п порвпчеа попвлвл»! каре Фъчеа лвкрвл .
1Пч>»:
«А • 1ЛР Фата -18* Фараоп с'а св]'т ат четатеа лв! ТУавИ лдп каса са каре '1а
8. И.
21<)1т е!, отвпч! а гнНт Мелло .
кб • Ш1 аавчеа Солошоп Ле тре! орТ лдп ап араер! Ав тот , пп жертвъ Де па
че пре жертвелшквл каре л'а гнПт Бошпвлв! , ил а тъш&лат престе аашсвл лдппаттеа Пошпкл»! , ип а съвжрипт каса .
кз . 1Ш а фъквт липпьраткл Солошоп коргше лдп Гасшпвд .Гавервлв! , кареле
есте лжпгъ Елат ла шаришеа търп че! атпапо! лдп пъшжптвл Есюшвлв! .
кз • И11 а тршнс Х1раш лдп корнше Ли слвиме сале оашсп! коръв1ер1, иг
пи цпеа вшвла пре шаре , кв сл.чпме лв1 Солошоп .
кн . иИ а вешт ла СоФ1*ра, пп а лват <1е аколо патрв свте пи Доъ-яеч! ос
талапц! «1е авр, ии 'I гъ айьс лдшпъратвлв! Солошоп .
К А П

I.

^шаърътеаса Сава в всп1Т лв .]\пш1|1пти Солошоп, каре пиржпЛв-се йе фпвелепчвпеа л>1 , йв ш»рлра , па ае стъпашре , Л.ииЛ , ни прИпина* тар1 йарвр) , са <1вс : тип йлхйю, пи авр 1а Солошоп <ю
анреа : свлхце плато ше , ии скавп шаре «аче : шар! ии скешие «кела аро л>п ваее, .цп жгрвцв, Ш1 ля
■«I, лдп пр1С0С1реа ари1ПТ8лх1, ии а 1.ес1{и.:ор .
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1 1 жпшърътеаса Сава а въгп де пхтеле лв! Содотоп, шНепвтедо Бот[пвлв! , пи а ветт съ илитеаскъ пре Содотоп кв ккв1"пте асквпсе .
к . III 1 а ввш'т жп Гервсалш кв пвтере греа ФОарте , пи кк къшие, каре пврта арошате, нн авр твлт Фоарте, пн т'атръ сквшпг , пи а 1птрат да Содотоп , пи 'I п гръ1т дв! тоате кжте ера $п ниша са .
г. ПП '1а спвс е! Содотоп тоате кввштеде е1, л'а фост асквпс кквапт ве
кътре жтпъратгл , кареде съ п«'д Ф1 спвс е! .
д . ПП а въгвт лтпърътеаса Сава тоатъ жпцелепчвпеа лв! Содотоп , ци каса
каро о а гмНт,
е- ПП тжпкърие д»1 Содотоп , пи шейереа слвпиор лв1, ип ржпдвеала слвж1'торйор де! , пи лтБръкъпнптеа ля! , пи пахаршчн лк! , нп" арНереа чеа г!е
тот а де! , каре о аскчеа жп каса Оопшвлв! , пп с'а впшт ФОарте .
е . ПП а 21*с кътре жпшъратнл Содотоп : айевърат есте кввжптвл , каре д'ат
авп'т жп пъшжптвл плеЗ Ас кввжптвл тхк", ш! а"е жпцелепчвпеа та .
д. НП п'ат крегвт чедор чс'га1 гръеа пне пжпъ кжпс! ат вешт, пп ав въявт
оки пие! , ил 1атъ П1ч1 хвтътате пв пп с'а повест пие , жптреч! кв жпцелеп
чвпеа , Ш1 кв ввпътатеа вестеа , каре о ат ав/лт жп пъшжптвл ппев .
X . Фер1Ч1те Фетеие таде , Фер^чке слвп(ле таде , кари став жппаштеа та пзрвреа , че! че ава" тоатъ жпцелепчвпеа та .
а. . Ф1е Ботпвд Ввтпегевл тъй вме-кввжптат ! чел че вше а во1т жптрв
тпю , ка съ те с1еа пре тше пре скавпвд ля! 1срам , къч! а 1'вб1т Ботпвл пре
1срам съ'л жптъреаскъ лш веч! , ип те-а пкс пре тшв жшпърат престе е! , ка
съ Фач? жвЛекатъ йреаптъ жптрв жвспзкъцме лор .
I . ПП а йат ле! Содотоп освтъ пи сЬъ-геч! Де талапц! йе акр, пи" арошате
швдте Фоарте , ии шатръ скктпь , п'а та! веп(т <Ьпъ аротателе ачелеа атжта твлцшс , кжт а йат жпшърътеаса Сь-ва жтпъратвлв! Содотоп .
«I . ПН корашеа лв! Х^рат , каре асЬчеа аврвл с!т СоФ1*ра а айвс летпе чо
пд1те швдте Фоврте , пн татръ сквшпъ .
■I . ПП а фъквт жпшъратвл летпеле челе чоп.п'те проптеле касП Ношпвлв!
пи каси жтпъратвлв!, пп алъвтъ кжптърециор , пи копае, п'а« фост веш'т лет
пе чоплпе ка ачелеа пре пътжпт, П1ч1 с'а8 та! въавт впс)е-ва пдшъ лш 210а Ле
астъг! .
п . Шг жтпъратвд Содотоп а йат лтпърътесе! Саве!, тоате кжте еа а врвт ,
Ш1 кжте а червт, аФаръ Ле тоате каре '1а с!ат е! прш тжпа дтпъратвлв! Со
дотоп .
д1 . Ш1 с'а жпторс ип а веп1т жп пъшжптвл съв еа , Ш1 тоате слввме е! .
30.,,
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$\ . ЛИ ера квтпъштвра аврвлв! че вшеа лв1 Солошоп лдптр"кп ап шасв свте
шаГ-геч! Ш1* шасе де талапцГ де авр .
51. АФаръ дш тръл челор скпкип, пи ад пегвцътормор че пегвцътореа , пи
ад тктклор лшшърацГлор челор Пиколо (1), ип ал Ботшлор пътжптвл»! .
« . 1Ш а фъкьт лдшпъратвл Солошоп тре! скте де свлще де авр вътвте , тре1
свте де авр1 ера пре о свлщъ .
Н1 . Ш1 тре! скте де платоше Но авр въткте , тре! талер! Ае авр ера ла О платошъ , пи' ле. а <1ат лшпъратвл ла коса чеа Ае летп сПп Л1вап .
Л1 . 1Ш а фъккт лшшъратвл Солошоп скакп Ае ЕлеФапт шаре , пи л"а «ерекат
кй авр лъшврйт .
к. Шасе трепте ера ла скакп . ип съпътнръ де вще! сИппьпсна скаьвкл?»! ,
ни пшш г1е о парте , ип де алта ла сканпкд шедерп , ип до! ле! ст&нд ллшгъ
южш! .
кд . 1Ш доГ-спре-гсче ле! стжпд аколо ла челе шасе трепте Ае о парте , пи
(1е алта, ип" пк с'а фъккт аша ла тоатъ Л1тпьръц|'еа.
кк . 1Ш тоате васеле челе де Солошоп Фьккте ера де авр , ип васеле дш ка
ре съ спъла ера де авр, ни тоате васеле каси де лешп дш Л1'вап ера кв авр лишете,
пк ера арцшт, къ орцштвл пв ера въгат лш сеашъ лш /Ллеле лв! Солошоп.
кг . Къ корав1*е де Тарсш авеа лдтпъраткл Солошоп пре шаре кв #п лк! Краш , лдп тре! ап1 вшеа лшшъратвлк! дела Тарсю о корав1*е кв авр , пп кв ар
цшт , пи кв дшц1 де ЕлеФапт , пи" кв шайпвце , пи кв шетр! чоплке пп пе
Ч0ПЛ1Т6 .

к д . 1Ш с*а търГт Солошоп , та! швлт (1екжт тоц! лштърпци пъш&птвлв! кв
ав»ц|'е , ип' кв лшцелепчвпе .
ке • Ш1 тоц! лшшъраци пъшжптвлн! къвта «аца л«1 Солошоп , ка съ авкъ лдпцелепчкпеа лк1, каре 'I а дат Поншвл лш шипа лк! .
2 Пара .
кз . 1Ш лд I адачеа ф1е-кареле дарврме сале , васе де авр , пи' де арцшт , вл'
1# 14. хаше , инродепп, пп арошате, ип ка! , ни швшко! дш ап л\п ап.
ка . С НИ а адвпат Солошоп каръ , ни кълърец! , ) ни авеа Солошоп патрв
ши де епе ла каръ , ни доъ-спре- жече юП де кълърецГ, ни' Ча пкс лш четъцие карълор, ни" кв фшпъратвл лш 1ерксалш1.
кй . 1Ш а фъквт лдшпъратвл де ера аврвл , ни' лциптвл ка шетрме де швлт ,
ш! кедрН ка ОкоторН че! де пре шес де твлцТ.
кл . ИЛ съ адвчеа ка! л»1 Солошоп <Ш Егшет , ип пЧп Текве , къ пегвцъторп лшпъратвлв! лка (Ь'п Текве л\п скнпб .
л . 1Ш "съ свеа епп^твл дш Егшет каргл пептрв о евтъ де аришцЛ , пи" калвл
пептрв о евтъ Ш1 чшч1-геч1 де врпшц!, пи гина тктклор лшшъраци ор Хетешвлк! , ни лдшпърациор С1р1е1 пр!п шаша челор че еша .
61 . (1) й>о кою с!е Евфрят .
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Содотоп 1гхв4в'ш1 твле тетег Де ал вееш , дм «б»т .-е л1ви"пирса {Дмиор юр , пре >врв и&ш.вйв-се Поп.ввл, 4(1 р!д1хъ връжшет! пре Ай*р Ивтева , пре Р«юо , ип' крововш , кгрма пр1о ПророШ Анев ^1 *ггъ<1»ец1е .]\гппъргц1*в ли" 1срам, гьсвпЛ вп пеош »1М»1 ль! Солстоп : тооре Содсвгоп ,
<1впг патрв-геч! (1о «ш а! ^швгргц!»! «ие, ж»рв|'а вртеагъ Ф|'м 1Ъл Говоаш .

1 фпшгратвл Содотоп ера 1*«Б1тор Ле Фете! , пи а лват Фете! Ле 2 Депе.
алт певт тндте , ш! пре ♦ата д«1 Фараоп , Моав1'тепче , Ашпш- 17- 17тепче, С1'р1'епче, Нвтепче, ин Сш"опепче, ин Хетепче, пп Аторепче. «рвж.
п . Ьт пеатврме Лш каре а опр1т Бопшвд пре фп дв! 1срам , ка 47- *••
съ п» штрац! да еде , пп съпвштреда во!, ка съ пв се аватъ иппиде воастре
Лвпъ Поли дор, да ачедеа с'а дмпт Содотоп аде 1вв! .
г. 1Ш авеа ед Фете! стъпхпе шапте свте , ип' цитоаре тре! свте , шПапдекат «ешеие нпта дв! .
д . ИН а фост лш вретеа вътржпецедор дв! Содотоп, «етеие а» авътвт пи
та дв1 Содотоп с1впъ адц! йвтпеге! , ш! п'а фост пата дв! Леплш квБотпвд Бвтпегевд дв! , ка шипа дв! ВаъП татъд съв.
е . 1Ш а гаерс Содотоп Лвпъ Астарт врхчвпеа Снюпешдор , пи с!кпъ лшпъратвд дор хЛодвд фПдор дв! Атоп .
• . 1Ш а фъквт Содотоп ръа" дппаттеа Ботпвдв! , ш! п'а втвдат Лвпъ Т)отп»д ка Бави) татъд съв .
3 - Атвпч! а г.Шт Содотоп лшпадт дв! Хатос Модвдв! дв! Моав лт швптеде
чед Леспре Фаца 1ервсад1т»дв1 , пп ддтпъратвдв! дор МодвлкГ ФИдор лв! Атоп ,
ип Асгарате! врхчвпе! Снюпепиор .
щ. 1Ш аша а фъквт твтвдор Фетеиор дв! , чедор Ле адт пеат, каре тътхеа
ш1 хертвеа Молйор .
л. . иИ с'а тхшеат Ботпвд пре Содотоп пептрв къ с'а авътвт шта дв! Ле
да Ботпвд Бвтпеяеол дв! 1срам , чед че с'а арътат дв! Ле Лоъ ор!.
I . ПИ 'I а порвпчшт дв! ( Ле Лоъ ор! ) пептрв кввхптвд ачеста , ка тч! Ле
ккт съ пв теаргъ Лвпъ адц! Юьтпеге!, 41 съ пъгеаскъ, ип' съ Факъ чеде че '! а
порвпч1т дв! Ботпвд Ввтпехев .
«I . Ш1 а гк Ботпвд кътре Содотоп : пептрв къ а! фъквт ачестеа , пи п'а!
пъ2)'т порвпчлде теде , ни рхпЛведеде теле , каре лт пор»пч1Т Ц1*е , рвтпхпЛ
лп Лоъ вот рвтпе Л1тпъръц1*еа та Л1п тхпа та , Ш1 о во1в Ла пре еа роввдв! тг8 .
В1 . Ш дп гмеде таде пв воШ Фаче ачеаста пептрв Оав1*Л татъд тгв , Лп тхпа
Ф1ВДВ! ТЪВ 0 В018 лка .

п . .]\псъ пв В018 два д^тпъръц1еа тоатъ , вп скштрв вош Ла Ф1*вдв! тъ8 пептрв
Е>ав1Л роввд т1'ев , ни пептрв 1ервсал'т четатеа каре о ат адес .
д| . 1Ш п р1<Икат Ботпвд лттрспвгпк дв! Содотоп оре АЛер 1Лвтевд Лш сътхпца лшпъръще! Лш 1Лвте1а .

Ешре.
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^1 . ПИ а фост капа* а шерсЬт Бави! пре Еаот, ш! а терс 1оав та! шарело
ЗЖтт ощ1риор, съ лшгроапе пре че! вчшм" , а пЛат тоатъ партеа вървътеаскъ л^п
я. 1«.

1авте1а.
01 . Къ шасе лвп! а шехвт аколо 1оав , пп тот 1срамвл лш Ившега , папъ ,че
а тер^вт пре тот върватвл вш 1с1вте1а .
д" . НП а Ф8Ц1Т АДер , ел, им тоцТ Бървацм 1(]8теп <Нп слвщле татълв! оХ лтзпревпъ кй ел , пп а ттрат лш Егшет , пи Ааер ера пркпк пмк .
п\ . ПИ с'л« сквлат оатеп п Лп четатеа МаеПатялй! , им а» веш'т лш Фарап, ви'
а лват оатеп! кв сше , им а ветт ла Фараоп .]\тпъратвл Еппетвлв! , пм а 1Птрат АЛер ла Фараоп , пп а <!ат лв! касъ , им" пкШе 'I а рлпсШт л»1 , пп пътжпт
'I а аат лв! .
л.1 . ПИ а аФлат Аа*ер хар лшпаштеа лв! Фараоп Фоарте , пм '! а а*ат лв! Фешее
пре сора Фетем сале , пре сора ТекепмпП чеа та! таре .
к . ПН '1а пъсквт сора ТекешшП лв! Ааер пре ГашФат «ечорвл е! , им л'а
кресквт пре ел Текепмпа лштре фм лв! Фараоп , им ГашФат ера лш каса л«1 Фа
раоп жптре фм лв! Фараоп .
к* . 1Ш а авг1т Айер лш Егшет , къ а а<1орпмт Бав1с1 кв пършцм съ! , им' квт
къ а твр1т 1оав та! шарело ощ1'ре! , пм* а я"с Ааер кътре Фараоп : слоБогещетъ , пм тъ воШ лттоарче лш пъшжптнл пмев" .
кп . ПИ а 21С Фараоп лв! Ааер : че'ц! лшсеще ц'е ла пм'пе , пм 1атъ тв черч!
съ те дъчХ лш пътжптвл тт>8 , пм' а г'с Айер лв! : пв ! 41 слобохин! съ шъ слобох! .
кг . ПП а ркПкат 1)отпкл лв! Солотоп вргжташГ пре Регоп пре Фечорвл лв!
ЕлМеке , пре Варатет , им пре Айааехер лшшъратвл Свве! Ботпвлв! .
кд . ПЛсав аавпатла ел оатеп! , имсаФъквт къпетеше челор лшшрот'втч1,
пп а лват лштж! БатаскйЛ , им а шехвт лш ел , им' а лшшъръцчт лш Башаск .
2 Пара:
«6 ■ ПП ав фост връжташ! лв! 1срам лш тоате г 'леле лв! Солотоп, ачеста есте
13- 6- ръвл , кареле л'а фъквт Ааер , пм с'а лшгрев1ат престе 1сра1л , пи а лшшъръидт
ЛШ ПЪШЖПТЙЛ Ейотвлв! .

кв . ПП пре 1еровоаш Фечорвл лв! Кават ал лв! Ефрат! <Ип Сар'ра Фечорвл »пе! Феше! въйвве ров лв! Солотоп , пм ачеста'! лвкрвл каре а фъквт е!е а ркНкат
т&пмде асвпра ^тпъратвлв! Солотоп .
«3 • Къ фтпъратвл Солотоп а яКНт тарцтеа , им' а лшкю лтгръйреа четъцм
лв! ЬаъИ татълв! съй .
кй . 1ар ощ8л Геровоаш ера таре ла пвтере , пм а въхвт Солотоп првпквлкъ
есте от (1е треавъ , л'а пкс та! таре престе гревтъцие каси лв! 1ос'ф .
2 Пор»:
кл . ПП а фост лш вретеа пче'а , пм' Геровоят аК еш1Т Ип Гервсалмп, Ш1 л'а
5- **• аФлат пре ел Ах'а Сиоп1теапвл Пророквл лш кале , Ш1л'аавътвт пре ел пЧп ка
ле , им Ах1*а ера л1твръкат кв ха!пъ поъ , шх атхпс!о! сшгвр! лп кжтп .

А

^МПЪРАЦПОР,

Г .

339

4. 1Шс'а апйкат Ах1а де жа!па са чеа поъ , каре ера престе ел, пи о а рвпт
лш аоъ-спре-гече ввкъуД.
ад. Ш1 лг\с лв! Геровоаш : 1а Ц1е гечеввкъцТ, къ ачестеа пче Оогапвл Вктпехевл лв! Хсраи ц 1'атъ, е» рнтп лшшъръцда <1ш пиша лй! Солотоп , пи вой Да
Ц1*е гече скштрвр! .
ав . 1ар (1оъ скштрвр! вор Ф1 оле лв! пептрв ровкл ппев БавМ , ии пептрв 1ервр»сад1т четатоа , каре ат алес сПп тоате сетшцпле лвПсраи.
лг . Пептрн къ т'а пъръс'т пре пипе, ип с'а лшкшат Астарте! вржчвпе! СИопепиор , ип де! Хатос , ип' "сЬдиор д»1 Моав , пи диппъратвдв! дор тжше! фпдор д«1 Ашоп , нп п'а втвлат лш къие теле , ка съ Факъ че есте йрепт лшпаштеа шеа , ии поркпчие теле , ии жвеюкъцие теде , ка ЬавИ татъд лк! .
ад . ^псъ пв вой два лшшъръц'еа тоатъ (Ип тжпа лв! , ч' спр1жпппг1 ли вой
аппжш пре ед лш тоате гиеле в1ецн лв! , пептрв Бавк! роввд ппев , пре кареде д'ат адес ,. кареде а цшвт порвлчие теле, ии ржшЬелеле теле .
ле . 41 вой два лшшъръц'еа ат т&па Ф1'8лв1 съв , ип вой Аа ще гече скштрвр! .
де . Ьр Ф1ВД81 лв! вой а*а Аоъ скштркр!, пептрв ка съ Ф'е скавп роввдв1 пиеХ
1)ав1(] лш тоате гиеле лшпаштеа шеа лш 1ервсалш1 четатеа каре 'ш1 ат адес ка
сг Ф*е пвтеле пие8 аколо .
аз • Ш' Те вой два пре тше , пи* ве! лшшъръц" лштр» чеде че поФтеще свфдетвд тъв ии тв ве! ф' лшшърат престе 1сраи .
ля. 11П ва ф' де ве! пъх1 тоате, кжте вой порвпч*ц'е, ии ве! вшвда пре гмде теле, ип" ве! Фаче че есте вше лшпаштеа шеа, ка съ нъгеод! ржпсЬелеле теле,
■I порвпчие теле, преквш аФъквт Баеш" роввд плеВ , воЙ ♦ ' кв т]'пе , ни вой
т.Ш цде касъ кресНпчоасъ , преквш ат г'с1'т л«! Бави] (_1 ) .
ал. ПЛвой пекъж1 сетшц'а лк! Бавт" пептрв ачестеа, лшсъ пв лш тоате 21деде .
м . Ш1 а черкат Солотоп съ отоаре пре Геровоат, плс'а сквдат , ппа»гп'т
лш Еппет ла Свсак льпшъратвл Егшетвлв!, ии а фост лш Еппет шьпъкашо* а ша
ри Солотоп .
ма . 1ар рътъшщеле кввттелор лв! Солотоп , ии тоате кжте а фъквт , пи
тоатъ лшцелепчвпеа лв! 1атъ , ан пв с&пт скрюе лш картеа кввштелор лв! Со
лотоп ?
ме. 1Ш гиеле Л1п каре а л>тпъръц1Т Солотоп лш1ерксалпп престе тот 1сра'лвд патрв-геч! с!е ап! .
мг . ИП а ааорпат Солотоп кв пършцп съ!, шГл лшгропаръ пре ел лш четатеа
лв! БавМ татълв! съв, ии а лшшъръц'т Ровоат Ф15л лв! лш локвл лв! .
38 . ЛДи *еа во*1* «сте пи »ч»ас!» 1 ш) всц! Ла ц|« вре 1гр«и .
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Ровоат аршин! ситм п'пермор , -цшГ Е*Щ1Г» йеспгршреа фтпъргц!еТ , пи 1ерово»т с* р&пДведо
фгапграх преса» »епе сепппвП , шг порвап<]«-се сц.и'1'еа »1 Говоаш асввран! 1ерввоа», Вотпвл оопрещв пр1п ПророЕМ Отеа, 1ар 1сровоат рШ**пА жашпче Ле авр с» се <и'пстеаскг.*.п Оап , Ш1+п Ветш,
р*п(1вец;е сървареа оларив1 , гш Преоц! .
•

п Сшта , кг лдп Сшта с'а аавпвт тот 1сраикл , ка съ'л Факъ пре ел
лшпърат .
в. ПЛа фост йакъаа»21*т 1еровоат Фечорвл лв! Кават сПп Егшет,
1 Фипс! къ лдп Еппет шеДеа, двпъ че Фвщсе де Фвца лдтпъратвлв!
Соютоп ,
г. А тршис, пп л'а кешат пре ел, ип а ветт 1еровоош, пи тот попвлвллв!
1срам , пи а гръ*т попвлвл кътре лшпъратвл Ровоат, х'кжп<] :
А • Татъл тъв а ^пгрей1ат жвгвл пострв , йеч! тв аквш вппфеахъ <Пп слвжва
татълв! тъ» чеа греа , пи еНп жвгвлчел грей, кареле л'а пко престе по1, ш! вот
СЛКЖ1 ц'в .

I . 1Ш а х'с кътре е! : йвчец'- въ пжпъ атре'а х* , пи атвпч! въ
пипе , пп с'а8 с*8С .
». 1Ш аспвс лшпъратвл Ровоат челор та! вътржп! , кари ста
Солотоп татълв! съй п*пътръ*а, с1нши] : че сФат лдпп вац! , еъ
Л8ЛК1 ачеств'а кввжпт?
3 • 1ор е! ай гртлт кътре ел, 2'кллс1 • бе ве! ф' лдп х'оа ачеаста

лштоарчец! ла
лшпаштеа л«1
ргспвпа попвров нопвлвлв1

ачеств*а, пи' ве! слвж! лор , пи ве! гръ' кътре е! кввште ввпе, ворф" ц"е слвп!
лш тоате 2 меле .
й . 1ар ел а лъсат сфвтвл каре '! а <кт ля! че! вътржп!, пи* с'а сфътв'т кк т"пер'!,
че! че крссквсе квел, карП ста дппаштеа ФецПлв!, пиле-ах'с лор :
а . Че СФат лдш! йац\ во! пи че съ ръспвпх попвлв! ачеств'а? каре ай гръгт къ
тре пипе, с!кш4 : вшвреахъ <Кп жвгвл , кареле л'а пвс татъл тъй престе по! .
1 . 1Ш а гръгт кътре ел тшер Л , че! че кресквсе л^тпревпъ кв ел , Ш1* 'I ай хю
лв! : ачестеа ве! х'че попвлвлв! челв! че а гръ'т кътре тше , гхкъпд : татъл тъй
алдпгрев'ат жвгвл пострв, 'ар тв аквш пРл вшвреахъ : аша ве! гръ* кътре е! :
пившврареа теа та! гроасъ есте а*екат шалеле татълв! пнеЙ .
«I . II И аквш татъл пией в'а лдтповърат пре во! кв жвг грей, пи ей вой айаоце
престе жвгвл вострв, татъл пией в'а бътвт пре во! кв в'че, /ар ей въ В01Й вате
оре во! кв скорпп.
в* . ИЛ а веп'т 1еровоат пи" тот попвлвл ла л^шпъратвл Ровоат .лдп г!оа атре^а,
преквт ле-а гръхт лор лшпъратвл , хшжпй: лдптоарчец^-въ ла тше а тре1а х! .
п . ПП а ръсп«пс жшпъратвл кътре попвл аспрв , ип а пъръс1т жтпъратвл Ро
воат СФатвл вътрхпиор , каре л'ай сфътв^т пре ел .
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^1. 1Ш а грч'т кътре йхпии! йвпъ СФатвл тшериор, аикжпД : татъл т1е8 а
лдпгремат жкгвл вострв, Ш1 е8 воШ адаопв престе жвгвл вострв, татъл пие8 в'а
бътйт пре во1 кв Б1че , 1*ар е« В018 вате пре во! кв скорпа .
в|. 1Ш п'а асквлтат лшшъратвл пре попил, пентрв къ дела Богапад ера л>пс1ьрътп1Ч1еа лв! , кп съ лштъреаскъ кввжптвл , кареле л'а гръ1Т .рп тдпа лв! Ах|'еа
Сиоштеапвл «1е 1ерово;ип Фечорвл л«1 Коват .
»1 , 1Ш а въавт тот 1срамвл , къ п» 'I а асквлтат лшпгратвл пре еТ , а ргспвпс
попиел лшпъратнлн! , гшхпс! : че парте есте поъ лштрв 1)ив1(3 ? пи пв есте по ъ
шощзшре лдптрв Ф1йл л«1 1ессе . Алеаргъ 1сраме ла лъкяшврие тале, аквш паще'ц!
каса та БавМе, ни с'а Лес 1сраи ла лгкашврие сале .
у1 . 1ар фп ля» 1сраи , карП лъкв^а лш четъцие 1»с1е1 а фъквт пре Ровоаш ^тПърит престе е! .
т. 1Ш а тр!Ш1С лшнъратвл вре АЛошрат , кареле ера престе Б1р, пп ла
ВЧ1С пре ел кв шетр! тот 1сраинл , ип а шврГг , гар лдшпъратнл Ровоаш а апвкат
а се св1 лш кар ка съ фвгъ лдп 1ервсал1ш .
л-1 . 1Ш с'а легпЛат 1сраи Ае каса лгл Т)аъ'н\ пжпъ лдп г1оа ячеаетя .
к .. Ш! а фост <1акъ а а«х!Т тот 1сраш:л , квш къ са лдиторс 1е^овоаш еИв
Еппет , а трншс , ии л'а фъквт пре ел лтшърат престе 1сраи , ин п'а вршат
<Ьпъ каса лв! Бав^, Фъръ Пита! пеатвл лв! 1вс1а, ип ал лв! Ветатш сшгвр! .
ка . ИЛ Ровоаш а ттрат л№ 1ервсалш, ии а етр&пс тоатъ а^впареа лв! Ьс1а ,
ии пеашвл лв! Вешапип о свтъ ии сюь-аеч! ею пи! с!е воиа-ч! осташ! ка съ Факъ
ръгво^ асвпре каси д»! 1сраи, ка съ ^итоаркъ лшпъргшеа ла Ровоаш ф1йд лв1
Солошоп.
кп . иИ а фост кйвжптвл Рошпвлв! кътре Сатеа оговл лв! Пктпегей", гчкжпс! : 2п»р«:
кг . Ъ\ лв1 Ровоаш Фечорвлв! лв! Солотоп Л1тпъратвлв1 1ъ&е\ , па кътре тоатъ 10- *•
каса лв! 1вда, ии а лв! Вепгашш , шГ ръвлъшгцП попвлвлвц ажжпй :
кд . Ачестеа Х1че Бопшвд : съ и в въ свщ! , в1ч! съ Ф-ачец! ръквоЖ кк Фраци
вощрл фи лв! 1сраи, жлтоаркъ-св Ф1в- кареле ла каса еа ч къпела пипе с'а фъквт
кввлштвл ачеста , ни а асквлтат Ае квв&итвл Оотпьлв!, Ш1 а лдпчетат а та! шерце
йвпъ кввхптвл Оонпвлв!.
к^- ии а яШт 1еровоат С]*кГта чеа Ип твптеле лв! Ефрянп , га! а лъквк
ддптр'хиса , ии а е пат Ае аколо , ш1 а гШт пре Фапв!л .
кв . Шг а г\е 1еровоащ л>птрв 1ш'ша са : 1атъ аквш се ва лштоарче Л1тпъръц1еа ла коса лв! БавМ .
кз- ] е се ва см поквлвл ачеста еъ гйкьг жертвъ лдп кг-са Го1гшвлв!лш 1ервеалш, Ш1 се ва лштоарче пата вопклвлв! кътре Ботпкл , Ш1 кътре Боюпйл
лор кътре Говоаш л>п,пъратвл 11е1е! , Ш1 тъ вор оторх пре пипе .
км. 1Ш с'а сфънЧт .ртпгратвл, Ш1 а фъквт йоъ жвшпче а*е авр, пп а хГс кътре
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потл : вестял въ есте воъ пвъ С81 лт 1ер»оал1т , 1атъ ОвтпеяеН тъТ 1ср ие !
кари' те-а скос пре ппе йш пътжптвл Егшетвл»! .
к-о. . ПИ «по о а пхс лт Вети , 1яр впа лт Т)ап .
л . ПИ с'а фъквт кввжптвл ачеста спре яъкат , ип шерцеа попвдвд лтпат—
теа ФедН «теа пжпъ ла Юап , пи а дъслт кгса Ротпвд»! .
2 Пара-.
/>» • Ш! а фъквт косе лттр» лтпълц1те , Ш1 а фъквт преоц! о парте <Кй пои. 14. ПйЛ(;л, кареле па ера Ат *и лв! ./!ев{ .
лн . ПИ а Ф7>К5Т Геровопш сървътопре дт двпа а опта лт чтчТ-спре-жече г{ле але д&ш! асетепеа сървъторп че! Ип пътжптвл 1т1оТ, пи с'а С81Т пре жертвелтккл, кп1в л'а фъквт лш Вети , ке съ жертвеаскъ ж тпчелор каре ле-а *ъквт , Ш1 а п»с лш Вети пре пре оди" челор лтпплто , каре ле-а фъквт.
лг . Ш\ с'а СБ1т пре жертвелтквл каре л'а фъквт лт и'оа ачтчТ-спре- хечеа
дт лапи а опта ла сървътоарея , каре о а врх1Т Ип т\та са, ип а фъквт сървътоаре Фидор лк! Гсраи , ип са сс^т пре жертведтк , ка съ жертвеаскъ .

Еппре.
32- 9-
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Пророк»! че! гр1пи'с <Нп 1гйе1'а пророчедо Леспрс ркнпреа о!гяр»!кГ , нп пящереа .в! 1ос1а , жар»
|>К1Д'.11(||.-( е , съ ^всчтоп.ягъ шл.па !«1 1ерогоат Чиа че сепне, 1ар фщоргл.шМ-ге Проросв! , ф! отояръ Ле»!, пептрв а» п'ас!В!тасе 4е евв&птв! Оошпнв! , пи 1еровоаш спореще фптрв пе!сц»1'реа (а.

4 Лтп*-.

22' 6г

I 1атъ отвл лв! Бвтпежев' а ветт А1п 1ва"а кв кввжптвл Вотпвлв*
лш Вети, кжпа" ста 1еровоат пре жертведтк ка съ жертвеаскъ.
я . ИМ а стр1*гат асвпра жертвелп1квлв1 кв кввжптвл Ботпвлв! ,
В
"
.
,
.
п
Щ^рр^рзяМ т! п г.1л : жертвелшквле ! жертвелшквле ! ачестеа /лче Оогапвл :
1атъ Ф18 се ва пате каси лв! БавМ апвте 1ос1а , ш! ва жвппеа престе т|'пе пре
преоцп челор лтпалте, карН жертвеск престе тше, пи опее Ае оашеш ва арсю
престе Т1пе .
г . Ш1 а а*ат лт аиоа аче1'а сетп , «ката* : ачеста есте кввжптвл , кареле л'а
гръ1т 1)отп«л , к]'кжп(1 : 1атъ жертвелпнгал се ва спарце , пи Се ва върса гргс1шеа чеа Ав престе ел .
д . 1Ш а фост с1акъ а авп'т ^\тпъратвл 1еровопш кввжптвл отвдв! лв! Бвтпеге8 челв! че стр1гасе асвпра жертвелт'кв181 «Ип Вети , а лдптше шаьпа са
л^тпъраткл ^е пре жертвелгпк , 21*клп(1 : прш^ецГл пре ел , Ш1 1атъ 'I а секат
тжна лв! , каре о а лдптте асвпра лв! , Ш1 п'а пнтвт съ о лштоаркъ ла С1пе .
5 . Ш1 жертве«1К8л са спарт , Ш1 с'а върсат гръс1теа Ае пре жертвелп1к йвпъ
сегапкл , кареле д'а йат отвл лв! Ввтпегев кв кввлптвл Оотпвлв! .
е . 11П а 21*с л>тпъратвл 1еровоат кътре отвл лв! Ввтпегев : ро.агъ-те ФецП
Оошпвлк! Рвтпегевлв! тъв, ип' еъсе лттоаркъ тжпа теа да тте, Ш1 Са рвгат
отвл Д81 Бвтпегев ФецПа Ботпвлв! , Ш1 с*а л^пторс тжпа Л1тп*ратвлй1 да ел , ни
с'а фъквт ка ш! та! лтпатте .
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д . 1Ш а гртЛт лшпъратвл кътре отвл д»1 Битиогей : ттръ кв тп-е лт касъ ,
пи' пржигеще , ип вой а\п ц'е йирвр! .
и . 1Ш а 21С ошкл лн1 Ояшпегев кътре лтшьратвл : Ле 'пи а! йа жятътате ат
ксса та, п» всня ттра кн т'пе , шч! вой шжпка пжше , п*ч1 вой пеа апъ лш
локвл ачеста .
а. Къ аша "пи а порнтпт ппе Вотпвл кя к*вжптвл , 2'кжпс1 : съ пя тъпжпч!
пжше, ппсьпя бс1 апъ, ни съ пя те лшторч! пре калеа каре а! терс.
I . ЛП с*а (Ьс пре алтъ кале , ип пв с'а лшторс пре калеа каре а вещт лт
Вети .
й1 . ЦИ яп пророк вътржп лъК8)*а лдп Вети, пи' веш'п8 Фечорп ля! Чай повест
тоате лякрврие кжте а фъкят отвл ля! Внтпегея лдп 7л"оа аче^а лт Вети, ип
кввштеле , каро а гръ1т лшпъратвдк! , нп с'а сюшват Фаци татълв! лор .
н> . 1111 а гръ'т кътре е! тптъл лор, гисжт!: пре каре кале с'а с1яс? ип *Га8 арътат ля! фп лхТ калеа пре каре с'а анс отвл лв! Бятпехея чел че еппсе ат 1ва"а .
г) . 1Ш а 21'с Фшор сьТ: пвпеп,Гт1 шаоа пре асшъ ип ая пвс шаоа пре асшъ,
ип а лдп къл'кат пре еа .
^1 . ИП а терс сЬпъ отвл лм БвтпеяеХ, пи* л'а аФлат шсгжпа1 евпт 8П стежар ,
ип 2|'се лв! : ав тя ещ! отвл ля! Бкшпехев чел че а! еии'т Нш Ьйа ? ннелагш: е».
(м . 1Ш а 2|'с лв! : вто кв пипе ии гаъпжпкъ пжше .
01 . 1Ш а 21с кътре ел : пя вой пятеп съ шъ лшторк кв тте, ш'чТ вой шжпка
пжше , тч! вой веа апъ лт локвл ачеста .
3< • Къ аша 'пп а порвпч1Т ппе кв кявжптвл Ботпвл , 2'кжпа* : съ пя тъпжпч!
пж1пе аколо, гичТсхвеГапъ аколо, ип съ пя те лпторч! пре калеа, пре каро а!
терс .
и! . 1Ш а г1с кътре ел : ш" ей сжпт пророк , ка ип тше , пи ^\пиеркл а гръ'т
кътре пипе кв кввжптял Бошиялв! , а]'кжг:г1 : лштоарче'л пре ел ла тше лш каса
та, пи съ тъпжпче п.ъше , пп съ веа апъ, ип Та шнщ'т ля! .
л| . 1111 л'а лтторс пре ел, ип а тжпкат пжше, ии а бъвт апъ лп каса лвГ .
к . ИЛ а фост кжпа* ше(1еа ел ла тасъ, с'а фъкят кявжптвл Боптялв! кътре
пророквл чел чо л'а лтторс пре ел .
к4 . II П а г!с кътре отвл ля! Вятпегев чел че веп1се а*ш 1к(1а, 21'кжпа*: ачестеа
21 че Ботпвл : пептрв къ аТ лштържтат кввжптял 1)отиялн1 , ип п'аГ пгх1т иорвпка , каре 'ц1 а порвпчп |п'е Юотпял Бвтпегевл тъй ,
кп . 11П те-а! лдиторс , Ш1 а! шжнкат пж1пе, ии а! въгт апъ л>п локнл ачеста,
с!е каре а гръ'т кътре тше, 2|'кжлс1 : съ пя шъпжпч! пжГпе , п1ч! съ ке1 апъ, пв
ва штра тряпкл тгв лдпгроапа пър1пцмор тъ1.
кг . 1Ш а фост с1йпь аче1а а шжнкат ел пжше Ш1* а бъвт апъ , ви а пвс шаоа
пре псшвл пророквля! , ии с*а Две. .
31. 2,
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к | . ПИ л'а пФлат пре ел «п лев лш кале , пи л'а опдорхт, пи ера трапвл ла!
лепхаат л\п кале, пп асшвл ста лжпгъ ел , пи левл ста лжпгъ тр»н.
ке • Ш|' 1<1тъ оатеш'1 тергжш! пре аколо а» въввт шортъчвпеа арвпкатъ лдп
кале , пп левл стжпс! лжпгъ тортъчвпе , ип а штрат , ни а спкс лдп четатеа , лдп
каре лгк«1н Пророквл чел вътржп .
кг . НИ а ак21*т чел че л'а лдпторс пре ел де пре кале , ни а г1с : отвл лй!
Штпегев есте ачеста , кареле а лдптържтат кквжптвл Вошпвлв!, ип л*а Лат пре
ел Оотпкл ле«л»1 , ии л'а гйрошт пре ел, пи л'а оторжт, йвпъ кввлштвл ПошП8Л81 , каре 'I а гртЛт лв! .
кд . Ш1 а гръ1т кътре фн съ! , 21'кжпо* : ПкпецТ шаоа пре асш , ш! о а8 пхс .
кй . 1Ш с'а Дкс, ии* Та аФлат лв! тркпвл лепъйат л\и ка!е, ии асмвд, ш( леМ
ста лжпгъ трвп , ии са тжпкат левл трвпвл ошвлв! лг>1 Ььт ехе8 , пн п"а Фржпт
пре асш .
ка . КМ а лват Пророквл трвпал ошвлв! Лв! Бвпшегев' , пп' л'а пвс пре асш ,
пн л'а лшторс пре ел Пророквл лш четете , ка съ'л лтгрояпе .
а . ИЛ а пвс тркпкл лв! лдпгроапа са, ип л'а плжпс пре ел ; ва! Фрате 1
ад . ИЛ а фост с1впъ че л'а плжпс пре ел , а гртлт Фндор съ1 , гук&аА : <)е
веля швр! Л1пгропац1*-тъ лш гроапа ачеаста , лдп каре са лшгропат отвл лв! Ьгтлехев* , лжпгъ оаселе лв! пвпедо-шъ , ка съ се тжптгппскъ оаселе теле кв оаселе лв! .
лк . Къ фппо* ва Ф1 кквжпткл кареле л'а грък кв кввжптвл Иотпвлв! асвпра
жертвелп!квлв1 челв! (Пп Вети , пи асвпра каселор челор лдппадте сПп Сатар1еа .
лг . ПИ <]»пъ кввжптвл ачеста пк с'а лдпторс 1еровоат йела ръвтатеа са . ип
]'аръш1 а ф ьквт (Пптр'о парте (Ип попвл преоц! челор лдппалте , чел че вреа втплеа тжпа лв!, пп съ Фъчеа преот ла Челе лдппалте .
аа • "Ла фост кввжптвл ачеста спре пъкат каси лв! 1еровоаш, ип спре пер1*ре,
ип спицере ве пре Фаца пътжптзлв! .

К А П

Л|.

Фетееа м! 1еройо*га цтргсжтх! пре Пророквл Аи'еа <1еспре Ап!» »18д съ» ча солпап, .рГ епгае , в* ва
В1*р| «151, ии кяса Л| Кровоат к« топи се ва рнни , варе шг|ми(1, а .пвшгръцйт |а юш 1в1 Л<1я<1*еЧ)[1М 1(1 . 1ар .]\.тиъ|>агва Епиет«:б1 прас]ъ каса Бошввлв! фп 1ервса.и'п1 , ии №вр1пс1 ш! 1'оиовт , •
-цтпъръцл фп Ю1.Я1 а'1 АвН «ечорбл лв! .

п врегаеа аче1*а с'а болпъв^т Ав1*еа Фечорвл лв! Геровоат .
к . 1Ш а не 1еровоат Фете1 сале ; скоалъ-те , ип" те скипвъ ка
съ пв те квпоаскъ къ тв еш! Фетееа лв! 1еровоат , пп' тегп! лт
Сиощ , пп' 1'агь есте аколо Ахтеа Пророквл, кареле 'ю! а г'\с Ш1в,
къ во15 лдтаъръц1* престе попкдвл ачеста .
г . 1Ш ]'ал111 шепа та ошвлв! лв! Рвтпежев Еечепжпп, Ш1 коврщ! Фплорлв!,
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ш! стрггкрТ , пи' вп врчор йе пнере , пи ве! терпе ла ел , ел ва спвпе щ'е че
В8 «1 ПрВ11К8181 .

^ . НИ а фъквт ата Фетееа лв! Геровоат пи с'а йвс лш Сиот , пп а штрат
лш каса дв! Ах1а , 1лр Ахш пв пвтеа веДея , къ 1 се лдтпъшжшасе окН Ло
вътржпеце .
^. 1Ш а 21С Потпвд кътре Ах1а : 1*втъ Фетееа лв! Геровоат вше , ка съ лптреве кввжпт аела тше пептрв ф1вл сг#, къ есте волпав , ачестеа пи ачестеа
ве! гръ1 кътре еа .
е . ПИ а фост кжп<1 штра еа пи съ Фъчеа ка квт ар •! алта .
ГШ а фост
клас! а авж1т Ах1'а свпетвл шчоаредор е! штржпй пре вшъ а г\с : штръ Фетееа
дв1 Геровоат, пептр» че те Фач! ка квт арф| адта? ип е» елит тр1гшс да тше гре».
ч. Мергжпа" 21 дв! Геровоат: ачестеа 21че Ботпвл Бвтпегевд дв! Гсраи:
пептр» къ те-ат лппъдцат пре тше <1ш ппждоквл попвлвлв!, пп те-ет пвс повъЙВ1Тор престе попвдвд лв! Гсраи .
и. ПП ат рвтпт жтпърчшея Леда каса лвТ Бави!, пп о ат с!ат цш , пп п'а!
фост кл роввл ппе8 БавМ , чел че а цшвт порвпчие теле , пп а втвлат авпь
пнпе кв тоатъ нита лв!, ка съ Факъ че есте арепт лштрв оки пне! .
л- . 41 а1 фъквт та! ръ8 а*екжт тоц! , карП а фост та! лшпвште Ле тше ,
пп Л1 втвлат , пп 'ц!а! фъквт цде алц! Лвтпеге! върсац!, ка съ тъ тжпн, пи
пре пипе пГа! леп/йат (Ппп8По1а та .
I . Пептрв аче1*а 1'атъ ев вой ас!вче ръвтпте асвп^ а касН дв! Геровоат , на
во1'в сврпа алв! Геровогт, пи пре чел че съ ш'шъ ла пърете , пре чел «шие,
ип пъръс|'т цптрв Гсраи , им воШ квръцд каса лв! Геровоат, лдп че кш съ квръцъ вадега , пжпъ се ва сФЖрин ел .
41. Пре чел торт ад дв! Геровогт лдп четате ли вор тжпка кжшй, ип пре
чел торт лш царшъ лш вор тжпка ппсърие Червлв! , къ Бопшвл а гръгт .
п1 . 1Ш Тв те скоадъ , пп шерп! ла каса та , кжпс! вор штра п1чоареле тале
*п четате ва твр1 првпквд .
п . ШГл ва плжпце пре ед тот Гсраивл , пп'л ва жпгропа пре ел , къ ачеста
сшгвр ва штра лв! Геровоат лт гроапъ , пептрв къ с'а аФдат ддптрв ачелакввжпт бвп (1еспре Бопшвл Бвтпегевл лв! Гсраи лт каса лв! Геровоат .
д|. 111 1 ва сквла Ботпвл лвГнп лшшърат престе Гсраи, Кареде ва вате каса
лв! Геровоат лш гша аче^а, ип лткъ ип аквт .
@ . ПП ва вате Вотпвл пре Гсраи -цп че кш съ клътеще тресп"еа лдп апъ ,
ип* ва сшвдце пре 1сраи ве пре пьтжптвл ачестввп, кареде д'а ват пър!пциор
лор , пи ва вжптвра пре е! (Ипкодо йв рд8, пептрв къ а Фъквт лорв'ш1 (1ес1швр1
тжпппс! пре Ботпвл .
•I . ПП ва с1а Ботпвл пре Гсраи пептрв пъкателе лв1 Геровоат , чел че а пъКътвп , Ш1 а пъкътв! а фъквт пре Гсраи .
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3-1 . 1Ш с'а сквлат Фетееа лв1 1еровоат , пи а шерс да Сар1ра , пп а фост
кжп<1 штра престе прагвд кпсН, а га«р1т пркпквл , пн л'а дпгропат .
И1 . Ш1 л'а плжпс тот 1сраикл дтъ кввжптал Ботпйлв! , каре л'а гръ1т прт
тжиа роБвлв1 сьв Ах1а Пророквл .
л-1. 1ар челе-л-алте Фапте але лги Геровоат, квт с'а ръгкон, ш! квт а
дтпъръцдт , 1атъ ачестеа скрюе сдпт дп картеа кввштелор гмедор дтпъращлор лги Гсраи .
к . ИЛ 2 1леле дп каре а дтпъръц1т Геровоат йоъ-геч! пн йо! <1е ап! , ш/ а
аДорпит кк пършци съ! , пи а дгап ьръц1т Ас1ас1 Фечорвл лв! дп локьл дв! .
е Дшп»:
к* . ИЛ Ровоат Фечорвл лв! Солотоп а дтпъръдот престе ГвДа , Фечор <Ге
21. 31. патрв-гечТии 8П»л йе аш а фост Ровоат кжт! а дтпъръц,1*т ел , ип шапте-спрежече ап! а дтпъръшт дп Гервсал1т , дп четатеа каре о а алес Оотпвл Нп тоате пеатврме лв! Гсраи съ'ш1 пве пвшеле съв аколо , ип интеле твтеГ .ш
Коата Атоштеапка .
кп . ИЛ а фъквт Ровоат ръ8 дппаштеа Ботпвлв!, ш! л'а тжшеат пре ел дптр» тоате, каре а фъквт пьршцН лв1, ни дптрв пькателе лор , каре ай пъК'ЬТ81Т .

кг . ГШ 'иГа якПт еГлорв'ш1 дппалте, ип стжлп! , ни аеспивр! дп тот с1еалвл дппалт , ип свпт тот летпвл втврос .
кд . 1Ш сойоппе с'а фъквт пре пътжпт, ни а фъквт а*е тоате вржчвшле пеашвриор , каре ле-а рнНкат Лотпвл дела Фаца фНлор лв! Гсрам .
к$. ИЛ а фост дп апхл ал-41пч!-леа ал дтпъргц!'е1 лв! Ровоат с'а сгч"т (Лсакпп дтпьратвл Егшетвлв! асвпра 1ер»сал1твлв! .
к5 . ИЛ в лват тоате вилчерПле касИ Иотпьлги, ип вшнерпле каси дтпърптвлк1#
кз • НИ склщие челе (1е авр, каре де-а лзат ИавМ с1ш тжпа сл;ц!лор лв! Адрагяр дтпьратвл»! Свве! , ип ле-а айвс дп 1ервсал1т .
кн . ИЛ артеле челе с!е авр, каре ле-а фъквт Солотоп тоате ле-а лват , пн
ле-а еа*8С дп Еппет, ип а фъквт Ровоат дтпъратвл арте де аратъ дп локвл
ачелора , ип а пвс престе еле повъцз1тор1 алергътормор, кари оъгеа поарта
каем" дтпъратвл»!.
К4- . 1ШаФост, кжпа1 ттра дтпъратвл дп каса ОотпвлвТ ле пврта пре еле алергьторП дппаште , пи ле ръгета ла кътарп алергътормор .
л . 1ар челе-л-алте кввште але лв! Говогт , пи тоате , кжте а фъквт , ев пв
1атъ ачестеа скр!се сжпт дп картеа ьввштелор гиелор дпигъряциор Гъчк! ?
да. ИЛ ръаво1в а фост дптре Говогт, Ш1 дптре 1ерово.-т дп тоате гиеле .
«п . ИЛ а ас!о{шит Ровоат кк пършиП съТ, ни'с'а дггропат кв иър1пцП съ! дп
четатеа лв! Бав1(1 : им пвшеле твше! дв! Коата Атоп1теапка ип а дтпхръцмг
Ав15 Фечорвл ли! дп локвл лв! .
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N6 креЛпчосалв! Ав1в ^|\тпгрптвла1 1в<Ш 1|>тспхъ Овтпегеесквл *М Аса , каре с* ощеще асвпра гя1
Бааса ЛДтпърртвл.тв! 1сра1л, ЛоьлтНай вжвтор йела ф>вл да! А<кр ЛДпшърктвл С1рШ : 1»! А(а (Ьпъ шоарте ли»ртоагъ |оса<ат *1вл сгй : |'ар Влвга огсо:<ръ топтъ кага лвПерогоятп , пп лшщгръцещс прите Iграм йоъ-геч! , Ш1 патрв Ло аш : пвкраЛпчос 4впг пегре^ьчос .

ар лю апвл ад опт спрв-гече-леа ал лшпъръцле! лк! 1еровоат, Фечорвлв! лв1 Кават , с'а фъквт лшшърат Авю Фечорвл лв! Ровоаш престе Ьйа .
п. 1Ш тре! пп! а лшшъръцДт лт Гервсалнп, ш! пвгаелс швте! .ш 2 Пара.
Маиха Фата лв! Авесалош .
13: 2*
г. ПП а втвлат лмтрв тоате пъкателетатълхГсъв', каре ле-а фъквт литаштеа
лвГ, Ш1 ин ера миша лв! с1еплш кв Бошаял Бвтпеяевл лв1, квт а фост шш лв!
ПавМ татълв! съв" .
^ . Къ пептрв БавМ а лъсат лв! Ботпвл Пвтпеяевл лв! рътъппцъ лт 1ервсалии , кп съ пве пре фи лв! йкпъ (1жпскл , ппсъ лттъреаскъ Герксалппьл .
б . Пептрв къ а фъкнт ПавМ че есте йрепт лшпаштеа Ботпвлв! , ип пвсаВа- глтт:
бътвт а"ела тоате , кжте 'I а порвпч1т лв1 лш тоате яиеле В1еци сале , Фъръ пв- '*• 4*
та! .]\п кввжптвл лв! йр|*е Хетевлв!.
е . 1.Ш р ь2бо|'в а фост лштре Ровоаш, Ш1* лштре 1еровоаш лш тоате гмеле В1еЦИ Л81 .

3- ПП рътъницеле кввттелор лнТ Ав18 иитоато, кжто а фъквт, а« пв 1*атъ г Пара.
ачестеа скргсе сжпт лш картеа квв!птелор х!лелор лугапърациор 1»<1е1 ? пиръкной 13- 3й фост лштре Ав18 пп лштре 1оровоат .
н . 1Ш а ссюрпит АвШ липпревпъ кв пършцП съ! лш апвл ал Лоъ-гечг-леа ал лв! 2 Пара.
1еровоаш, ип с'а лшгропат кв пърпщи съ! лш четатеа лв1 БавМ, ппалшшъръцДт 14, *•
Аса Ф1вл ЛВ1 лш локкл л»1 .
а. ПП лш апвл ал с1оъ-коч*-лса ал лв! Геровоаш лшшъратвлв! лв! 1сраи а лдтПъръц!*т Аса престе Гвйа .
1 . 1Ш патрв-хеч! пп впкл с?е ап1 а лшпъръшт лш 1ервсал1'ш , ип пвтеле таГчИ
лв! Мааха Фата лв! Авесалош .
ь1 . III 1 а фъквт Аса че есте а*репт лшпаштеа Ботпвдк!, ка БавМ тптъл съ» .
я! . ип а р!сПкат сш!птелеле (1е пре пъшлнт , пи" а квръпдт тоате спвркъчвпие,
каре ле-ав- фъквт пършцН «I.
п . ПП пре Мааха швша са о а швтат , ка съ пв Ф1*е повъцвиоаре, Пептрв къ
а фъквт а^впаре Л1п^ес1швл съ8 , шх атъ1ат Аса пещерие е1 , Ш1ле-а арс кв фок
ла пжръвл к1е(1риор.
д|. 1ар челе ^гшалте пв ле-а стршат, лшсъ шта лк! Аса ера (1ееъвлрш1Т кв
Оотпвл Л1п тоате гиеле сале.
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(?| • Ш! а въгат стж лн'1 татъдв! сгв , пп стжлпП съ1 че! а"е авр , пи о*е ярвтт *п
каса Оотпвл»! , ип васеле .
в) . ПИ ръхБОй а фост лштре Аса ил лштре Васса лшшъратвд лв! 1сра1л ^п тоате гйеле лор .
2 Пара:
з' • ^' с'а С8,т Вааса лшшъратвл лв! 1срам асепра 1вс!е1, ип а г1сНт Роша,
16. 1.
касъ пк поатъ чшева штра , ип а еин да Аса лшпъратвл 1вс1^1 .
и: . Ш|" а лват Аса тот ариштвл , ил аврвл , кареле с'а« аФлат лш вют^ерплв
касП Ботпвлв!, пп лш вюпернле каси липпъратвлв! , ип' ле-а йат лдп лажшие
слвпиор сале, ин Чатршк; пре е! лшшъратвл Аса ла Ф1вл лв! Асюр Фечорвд лв!
Тавереша , Фечорйлв1 лв! Агш л>папъратвлв! СИрхе! , кареле лъкв1а лш Башаск ,
21*КЖП<] :
Л1 . Легьтвръ сг Ф1в жптре шше , пи' лштре тше , ви' лштре татъл плев" , ин
лштре татьл ть8 , 1атъ ат тр1пнс ц'е йарвр! арпшт , пи авр , вшо аквта , ии стр1къ легътвра та чеа кв Вааса лшппъратвл л»1 1орам , пи се ва св1 йевсвпра теа .
к . ВЛ а асквлтат Ф1вл лв! Айер пре жпшъратвл Аса, пи а тр1лнс пре къпетепнле пвтериор сале лш четъцие лв? 1сра!л, ипа бътвт пре Анп, ил пре Бал, пи
пре Авел ал каси Маахе!, ни тотХеперетвл пжпъ ла тот пътжптвл Кеталшшв!.
кд . 1Ш а фост <]акъ а авгхт Вааса а пъръс1Т а гнП Гата , ш1 с'а дпторс лш Терса .
■н. ЦП .]\тпъратвл Аса а порвгшт ла тот 1в<1а жп Епакш , ии' алват шетрь
же На Рата , пи летпеле е! каре *е-а гШт Вааса , пи' а яйПт кв еле жшпъратвл
Аса тот твптеле лв! Веплапнп, ии' стреажгица .
кг. 1111 челе-л-алте кввште оле лв! Аса,* ни тоатъ допила лв!, пи тоате чеа
Фъквт, ии четъцие каре ле-а хмКт, айпв^атъ ачестеа сжпт скрюе жп картеа кввштелор гиелор жшпърациор ШеН жпсъ жп вретеа вътржпециор лв! л'а Дврвт
шчоареде лв1.
2 Пар«:
кд . 1Ш а ейорппт Аса кв пър!пц'Г съТ, ш! с'а лшгропат кв пършцПсъ! жпчета17. 1.
теа лв! БавМ татълв! съ8 , пп жп локвл лв! а лшпъргц'т 1осефот Ф]'вл лв! .
ке • Ьр Яават фЬл лв! Геровоат а жтпъръц1т престе 1сраи лш апвл ал <1о1леа аллв! Аса лтпъратвлв! 1«с!еГ , ин а жтпъръц1т престе 1сраи йо! апГ .
к» . ЦП а фъквт рь8 лппа1птеа Ботпвлв! , Ш1 а вшвлат лш калеа татълв! сгв",
ви' л>п пъкателе лв! кв каре а фъквт пре 1срам а пъкътв1 .
«3- ВЛ л'а лшпресврат пре ел Вааса Фечорвл лв! Ахкала каса лв! Веелап Фечорвл лв1 Ах!*а , Ш1 л'а лов1т пре ел лш Гаватопвл челор Ле алт пеат , 1*ар Кават, Ш1 тот 1срш'лвл шес1еа лп Гаватоп.
кя. Ш1 л'а ошоржт пре ел Вааоа лш апвл ал- тре!-леа ал лв! Аса Ф1вл лв! АВЙ ^тпъратвлв! 1вйе! , Ш1 а жпшьръц|'т жп локвл л«1.
ха. . НИ а фост сЬпъ че а жпчепвт ел а лшпърчц!', авътвттоатъ каса лв! 1еровоаш , ии' п'а лъсат П1ч! вп свФлет ^е ал лв! 1еровоаш пжпъ че л'а шербет
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пре ел (Ьпъ кввжптвл Ботпвлв!, кареде д'а гръ1*т прш тжпа роввлв! съв Ах1*а
Смоштеапвд .
д . Пептрв пъкатеде лв! Геровоат , кв каре а фъквт а ткът81 пре Гсрам , ни
пептрв лттържтпрео лв1 , кв каре а лштържтат пре Оотпвл Бйпшегевл лв! 1сра!д .»
а*. 1ар челе-л-алте кввште але лв! Лават , ип тоате , кжте а фъквт, я8 пв
1атъ ачестеа скр|'се сжпт лш картеа кввштелор гмелор лшпърацмор двГ 1сраи?
лв . 1Ш ръ2Б01К а *ост лштре Аса , ип" лматре Вааса лш тоате гиеле лор .
дг . 1ар лш апвл ад тре1-леа ад лч! Аса .]\тпъратвлв! ЬсГеГ а лшпьръдот Ваа
са Фечорвл лв! Ах!*а престе тот Гсрашл лш Терса сГоъ-яеч! пи патрв (Те аш .
лд . НИ а фъквт ръв* лшпаштеа Потпклв! , пп а втвдат лш калеа л»1 Геро
воат Фечорн.ш дв1 Л'иват, ип лштрн пъкателе двГ, кв каре а фъквт пре Гсраи
а пъкътв1 .
К А П

51 .

IX Пророки .рпчапис вегтаще р|С1Шреа ДДшпърятвлв! Вааса , пп а каем двТ , кърв1а тк|шк1 -цГ вртеахъ Фечорвл ->■] 1ла , пре кареде .цд »чк1е пекреЛпчосвл /втпр! , им п ъвълшс] ел лт Жтпъръцае , а алес
1срам пре Атвр! , каре йогапШгк) лиипгръцив , 2атвр1 са апрпю пре С1пе «в тоатъ липпъргтеаока ся
■асъ : ип гикрпк! пекреа^пчос&л Атвр! , ли вршеахъ пекреалпчосвл лв! Фе<юр Ахаав , каре 'ш'а лват *ешее пре Ехавел, ии лш хиеде дв! 1ар съ хйЛеще крйхопвд , (1ар пв «ъръ Лв пес]еапсъ .

1 а фост кввжптвл Ботпкл»! лш тжпа двТ К фГвд дв1 Апап! кътре
Вааса, гшжпа' :
е. Пептрв къ те-ит рнНкпт (Тела пътжпт , пи те-вт сГат повъцдитор престе попкд*д пие»- Гсраи , пи а! втвлат пре калеа лв! Геро
воат, им а! фъквт а пъкьтги пре попвдвл пи е в Гсраи , къ съ шъ лштържц! кв
челе йешарте але лор .
г . 1атъ е8 вой два пре чеТ Ав пре врта лв! Вааса, ип пре че! Де пре врта
касИ двТ , пи' В018 п"а каса лв! , ка каса лв! Геровоат Фечорвлв! лв! ТСават .
^ . Пре чел торт ад лв! Вааса лш четате лдл вор тжпка кжт! , ип пре чед
торт ал лв! лш кжтп ли вор тжпка пасърие ЧервлвТ :
^. 1ар челе л-алте кввште але лв! Вааса ип тоате кжте а фъквт, пи сГотт!- 2 Пара:
16. 1.
ле лв1, зв" пв 1атъ ачестеа скрк:е сжпт лш картеа кввштелор жиедор лшпърациор дка Гсраи ?
5 . ВИ а асГорпит Вапса кв пършцм съ! , ни са8 лшгропат лш Терся , пп* «8 лпппъръЦ1т 1ла Фечорвл лв! лш лок«л лв1 (1).
а. ПП а грит Ропшвл прш тжпа лв! 1$ Ф1*вд лв! Апап! асвпра лв! Вааса ,
пп асвпра кесп двГ , ил ас; пра атот ръвл, кереле а фъквт лиишптеа Вотпвлв! ,
ка съ'л Л1птържте пре ел кв Фаптеде шжГпЬор сале , ка съ Ф1е ел, ка Ш1 каса
лв! Геровоат, Ш1 ка съ'д ватъ пре ел .
6 .

(1.) ЛДп чеа веке съ яфлъ и'1 ач^ани: л»п апвл (1ог-хсч1 ш! опт, ал лв! Аса ЛДтпъратвлв! 1вйе1 .
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н . Ш1 Л1П апвл ад (1оъ-2Сч1 ип" шгсе ад ли! Аса лшпъратвлв! 1ьЛе1 Гда Фечорвл дв! Вааса а липпъръц,1Т престе 1сраи с1о1 апГ л>п Терса .
.©. . 1Ш с'а ск»дат гхвпра лв! 2 атвр! слкга лв! , кареде ера та! таре ад жвтътъцн (1е кълърше, ни ел ера лдп Терса бжпсК ии" лупшътдпйв-се лш кг.сп де!
Оса Нрсгътор»л«1 касН лдп Терса .
! .]\шпъ:
I . Ш'\ а Штрат 2атвр1, ип' л'а лов1Т пре ел, ип л'а оторжт лш апвл ал с!оъ"• 312вч1 ип шапте ал лв! Аса лшпъратйлв! 1вае1 , ии а лдпшъръидт лш локвл дв! .
41. ЛИ а фост авпъ че с'а фъквт ел лшшърат , ии а шегвт пре скавпвд лв!,
а вч1*с тоатъ кгса дв! Вапса , ии п'а лч.сат дв! (Нптр'жпса , кареде съ се шиш
да пърете , ип пре рваеле дв! , ип пре пр1'ет1пи дв! .
к| . НИ а шерсЬт 2ашвр1 тоатъ кгса лв1 Вагса с1«пъ кввжптйл Ботпвлв!, кареле а гръ!т Оошпвд г.свпра касН дк! Вааса прш тжпа лв! 1ъ Пророквл .
п . Пептрв тоате пъкатеде лв! Вааса, ип яде лв! 1ла Ф1вла! лв1, кв каре а фъ
квт пре 1сраи съ пъкътвиюкъ ка съ лштържте пре Оопшвл Бгтпегевд л»1 Iсраи лттрй челе аешарте аде лор .
А* . 1ар челе-л-алте кввшто аде дв! 1ла, пи* тоате клте а фъквт, пв пв 1'ать
ачестеа скрше сжпт лш картеа кчвппелор гиедор лдтпъргцмор лв! 1сраи?
^1 . .^п апвл ал с1оъ. геч! ип икпте ал дв! Аса лгюпъратвдв! [г,с?еТ, 2гшвр1адпапгргц1т лш Терса ил пте гие , ни тгвъра лв! 1сраи ера асвпра Гяватопвдн
челор бе алт пееш .
51 . ИЛ гв П821Т попвлвд лштгвъръ, 21*кжп<1 : къ с'а лшйъръттМт 2атвр1 , т1
а вч!с пре лдттраткл , пп а пвс лшшърат лш 1ср;и'л пре Агавр! повъц81'тор»л
оцнрн престе 1срш'л лштр'ачел 21 лш тсвгръ.
д| . 1Ш с'а св1т Атвр!, ни тот 1срамвд кв ел сПп Ггватоп , ип ьЗлшквлпз'
рат Терса .
И1 . 1111 а фост йакъ а въжвт 2атвр! къ с'а лват четатеа , а штрат лш пе
щера каси лшпърътещ! , ип' а апршс престе ел кгса чеа лшпърьтеаскъ, ии
а швр1'т .
Л1 . Пептрв ги. ка теле сале каре ле-а фъквт, фъклпс! че есте ръв" лшпаштеа
1)о1пт;л.л , ип вгг.вллпк! лш кядеа лв! Геровоат Ф1'кдв! дв! Кават , ии лштряпъкателе лк! , кв кнре а фъкнт пре 1сря!д а пъкътв1 .
к. 1Ш челе-л-алте кввште аде лв1 Еатвр!, ии' ръгвопеле лв! каре а фъквт ,
«8 пв 1атъ ачестеа скризе сдпт лш картеа кввштелор гиедор липпьряциор дв!
1сраи ?
к« . Атвпч! Са лштърцк пспзлкл дк! 1сра!л , жктътате Ип попвл врта бяиг
Татп! Фечорвл лв! Гопат ка съ'д Факъ лшшърат пре ед , 1ар жвтътате Лп попвл
врша (1нпь Атвр! .
кв . иИа Б1*рв1т попвлвд чел че врта с1ьпъ Атвр! пре попвдвд чел че врта йбаъ
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Тапш! Фечорвл лв! Гопат , нл* а твр1*т Тптп! , пи 1орат Фрателе лв! лш вретеа
аче1а , 1Ш а лшпъръц|'т Атвр! &;пъ Татп!.
жг . фп апел ал тре!-геч! пи впкл ал лшпъратвлв! Аса а липпъръц1Т Атвр! преете 1сраь1 <1о!-спре- гече ап!, лш Терса а л;тпъръц.1т шасе аш .
кд . НИ а квшпърат АтврТ твптеле Сеппропвл йела Сепнр Оотпкл твптелв!
кн Ло1 талапцТ с!е арцшт, ни" а гШт твптеле , пи' а пвпит пвшеле твптелв! кареле л"а гнНт Сеппроп , пре пвтеле лв! Сепи'р Ботпвл твптелв! .
ке . 1Ш а фъквт АтврГ че есте ръв .рппаштеа Ротпвлв! , пп а фъквт ръ8 та!
твлт йекжт тоц! че! че а фост .рппамтеа лв! .
кз . 1Ш а шерс лдптрв тоатъ калеа лв! Теровоат Фечормв! лв! 1\'ават , щ! лттр» пъкателе лв! кв каре а фък»т пре Гсраи а пъкътв1* , ка съ лштържте пре Ботнвл Бвтлегевл лв? 1сраи л\птр» йешертъчвпие лор .
кд . 1ар челе-л-алте кввште але лв1 АтврТ, ни тоате кжте а фъквт , ил* тоатъ
с)оп]1неа лв!, ай пв 1-атъ ачестеа скрюе сжпт л>п картеа кввштелор хиелор Л1тпърлциор лв! 1сра1л?
кй . 11Н а аЛорппт Атвр! кв пър1пцП съ! , ш1 с'а лтгрогит лш Сатар1еа , им
л^п локвл л»! а липпъръцк Ахаав Фечорвл лв!.
к« . 1ар Ахаав Фечорнл лв! Атвр! а лтпъръцдт престе 1сраи лш апвл ал треТжеч! пи опт ал лв! Аса липпъратвл»! 1еае1 .
л. Ш 1 а Л1тпъръц1'т Ахаав Фечорвл лв! Атвр! престе 1срам Л1П Сатар1'еаа"оъжвч! ни с!о1 с!е ап! , ин а фъквт Ахаав че есте ръ8 лшпаштеа Ботпьлв1, пи' а
фъквт реле та! твлте йекжт тоц! че! та! лшпаште с!е ел .
а*. 1Ш пв '!а фост лв! йествл а втвла л>птрв пъкателе лв! 1еровоат Фечорвлв!
лв! Кават , 41 а лват Фетее пре 1е/авел Фата лв1 1етеваал лди.пъратвл С««1опешлор , Ш1 а терс , ни' асинит лв! Ваал , пи' с'а ллпкшат лв! .
ав . 1Ш а пвс жертвелшк лв! Ваал' лш каса лштържтъриор лв! , каре о а фъквт
лш Сатар1еа , ни" а фъквт Ахапв Лееш .
лг . ЦН а айаос Ахаав а Фаче литржтър! , кась лттържте пре Ботпвл Т)шпехевл лв! 1срам , ш1 съ'ш!сврпе свФлетвл съ», фъкжпс! ръ8 та! твлт с!екжт тоц!
лшпъраци лв! 1сраи , кари а фост таГпаште а"е ел .
лд . 1Ш л^п гиеле лв! а гШт АхНл Ветштеапвл 1ер1хопвл .ри Ав1'роп челв! иккц3.
лттж! пъсквт ал съ» (1) , пп л"и лдтете1ат, ш! лш Сегвв челв! та! тжпър ал съ» «. *о.
а пвс порц|'ле е! йшь кввжптвл Оошпвль! , кареле а гръ1Т пр1п шжпа лв! Исгх
Ф18Л ЛВ! N861 .
34.

(1)

ЛЦ|.'ХТ» : хе шоартеа дв! Ав1р«а .
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Ше .(шксс Чсрв] съня пмоътре) ап! ни' шасе ляп! , ип .рптл! съ хръпеще Ле корс! , (!впъ ач»1"а Лела
о Фешее Сар1теаш,ъ , нкърка гаЛра Ле фъшъ пп грчорвл Ле впт Ле кшп пя скас1е : 1ар «III «I кв рггоч;пеа ля! 1ае лдпшахъ .

! о 21с 1л1*о Пророквл чел (Нп Техвапвл ГалагДвлв! кътре Ахаав : в 18
есте Ботпвл Овтпегекд пвтериор, Бвтпехевл лй! 1сраи, кърма ли
ста& лдмшпте , Де ва <н лштрв апП ачешдароъ, пп пдоае, Фъръ пвтаТ прш кнв.т.иткл гврн теле .
а фост кввжптвд ПотпхлвГ кътре Ьпе , хшжпД :
г . МерцТ Де а1Ч1 спре ръсър1т»рТ , нИ те асквпДе да пжръвл дв1 Хорат , кареде
есте липпреажта ФецП 1орДап8Дв1.
^ . Ш1 ве! веа Дш пжръв апъ, пп корвьиор ат порвпчлт съ те хръпеаскъ акодо .
^ . Ш 1 а шерс, нп а фъккт 1л[е Дипъ кввжнткд Попшвлв! , пи а шехвт да пж
ръвл л«Т хорат, лдтпрепжта ФецЛ 1орДапвлв$ .
е . ПП кории шЬчея дв! пжше Днпшеаца , пи карпе сеара , пи (Пи пжръв* веа апъ .
ц. III] а фост с)кпъ кжте-ва гие а секат пжрънл, пептрк къ па ера пдоае пре
пътжпт .
н . П11 а фост К1 вжптвл 1)отпндь1 кътре 1д)'е , 21'кжпД :
л- . Скоадъ-те нп" терцТ лт Сарета Снюпвдв!, пи' ве! лъкм" акодо, къ 1атъ
ат поркнча 8ш'1 Феше! въДвве съ те хръпеаскъ .
и*я.
I ■ ИЛ с'а сквлат , ни а терс лдп Сарета , пи а вешт да поарта четъцн , пп
*. 26.
]атъ акодо о Фетее въбквъ обвпа детпе , пи а стр]'гат 1.п'е лш врта е!, пп а
21С е! : ааУт? пвцшъ опъ ли)тр'вп вас съ веав .
д| . ПП а шерс съ еа, ип а стр|'гат ли врта е! 1л\е , ни а в1е : а<Ь'т1 пи о
Бвкатъ е1с пжше лш тжпа та , ип во)'в тжпка , нп а г\с Фетееа :
ш . \\\ъ есте Попшвд Овтпехевл ппев , бе есте да пипе ахниъ Де пжше, ф ьръ
ивици о шжиъ Де фъшъ лштр'о ва<1ръ , ни' ивцш впт бе детп лттр'вп врчор , пи
+■ 1атъ е8 абвп вр'о Доъ летшшоаре , ни вой терце, ни' вой *аче ачеаста пие, пи'
Фнлор пи'е1 , пп вот тжпка , ха\ вот тврг .
п . НП а 21С кътре Джпса 1д)'е : квтеагъ , штръ , нп фъ с1впъ кввжптвд тъв*,
41 съ'т1 фпч! ли1тжГ пие йе акодо о а/.ипъ никъ, Ш1 съ'т! айвч!, 1ар Ц1*е , Ш1 Фечориор тъ1 ве! Фаче та! пре вртъ .
д| . Къ ачестеа 21че Пошннл Пвтпехевд дв! 1сро1д: вас1ра Де фъшъ пв ва скъдеа,
пи врчорвд йе впт бе детп пв се ва л\тп?ц1па пжпъ да гиеде лттрв каре ва Да
1)опп1кд пдоае пре пътжпт .
& . 1Ш а терс Фетееа , пп а фъквт бвпъ кввжптвд дв1 1д1е, Ш1 Та Дат л»1, Ш1
а тжпкат ел , Ш1 еа , ип Фечорн е! .
51 . ПП ваДра бе ФЪ1ПЪ п'а скъгвт , пи" врчорвд кв впт йе детп пв с'а л>тпвцтат , Двпъ кввжптвд Бошпклв!, чел че а грък прш гвра л»1 1л1*е.
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д'| . 11П а фост йвпъ ачеаста с'а болпъв|'т Фечорвл Фете! стгп.т,пе1 каси , пи
а Фост воала лв! таре Фоарте пжпъ че п'а ръшас лштр'жпс8л с№х .
и'| . 11П а 21С кътре 1лнз -. че есте пие , пи' ще отнл ле! Бнишегев ? а! ттрат
ла пи'пе съ потепещТ пъкателе теле , ни' съ отор! пре Ф1вл пиек ?
Л1 . Ш\ а 21с 1л'е кътре Фешее : с] ь'т.1 пре Ф1*кл тгв , пи л'а лват пре с1*псвл аш врацеле е! , ни л'а св1т лт ФоТшор «П(1е лъкма ел , пн л'а пкс пре ел
пре пател съ» .
к . 1Ш а стр1гат Гл/е кътре Ботпвл , ин а г\с : ва! ппе Боатпе ! търтвр1еа въсЬве! , ла каре е» лъквеск , т» о аТ скжрв1т ае а! оторжт пре Ф1кл е! ?
к* . 1Ш а свФлат престе првпк ае тре! ор! , ни' а стр1*гат кътре Оотпвл , пи
а 21С : Боатпе Ввтпехеьл ппев ! съ се лдптоаркъ свФлетвл првиквлв! ачеств]'а
ли1тр'жпсвл . .
кн. 1Шс'а фъквт аша (1), пи с'а лшторс свФлетвл пркпквлв! Л1птр'дпсвл, ни'
а стр1гат првпквл (2) .
кг . Ш 1 л'а погоржт пре адпсвл аш ФоТшор лш касъ , ни л'а сЬт пре ел та1чп лв1 , пи а 21*с 1л1е кътре (1лпса : вея! , къ вй есте ф|'вл тъв .
■л> . П11 а 21*с Фетееа кътре 1л'е : 1атъ ат квпосквт , къ отвл лвТ Бьтпе2е8 ещ! тв , пи" кввжптвл Ботпвлв! лш гвра та ааевърат .
КАП

И1 .

Трекапй 4ватетеа фптжлаеще Гне пре АвсПв чердепй пъшвпе В1гедор , пре кяреле атео $1 <шчс съ
вестеассъ лв! Ахаав кг ел есге Ле *ацъ , ьвреле вешпД ла |.м« , сь чеартъ : а< л рдвпа лв! Овппехев норгпчеще Ше съ се ошоаре опт свтс ш1 ч/ачГ-геч! Ао пророч1 пппч<'пош! , йдпав-се «ох (Ип чер» спре пп<т«|'реа хертваиор , ип плоае аоЕДпЛеще дела Иашпегев .
яКгКпаг?в^^в^як

акМ
ШшЦ ' а Ф0СТ ('8аъ 2'ле твлте, нл кввжптвл Ботпвлв! а фост кътре 1л1е
|#|&Г[{й№© -рп апвл ал тре1-леа , 21кжпс1 : терпТ , нп те аратъ лв1 Ахаав, ни"
2кжж*жжв0^ ^аплоае пРе фаип пътжптвлвГ.
©№шФ'Ф«* «• Н.П а терс 1л'е съ се арате л:Л Ахаав, ни ера Фоатете та
ре лт Сатар1еа .
г . ИП а кетат Ахаав пре Ав<Ш арегъторвл касИ, 1пр АвШ сътетеа с!е Ботпвл Фоарте .
д. 1111 а фост кхпЛ а вч1*с Тегавел пре ПророчИ Ботпвл»! , а лват АвШ о
евтъ йе вървац! ПророчТ , ш! '1а г.ск?пс пре еТ кжте чшч1-2ечГ Л1Н а*оъ пещер!,
Ш1'Г хръпеа пре е! кв пжтпе , ни" кк апъ .
^ . ИН а 21с Ахаав кътре АвсШ : вшо , ш1 съ нтвлгт пре пътжпт , пи' ла
1гвоаръле апелор , ни' ла тоате пжраеле , ка <1оар вот аФла 1'арвъ, ка съ ц!пет
вН ка1Т , Ш1 ткшкоп , ни съ пв лгеът съ П1*лръ Ле тот В1теле .
32. (1) ЛДтпарйше есте : Ш| а стркат 1п'с , Ш1 а ав2|'т Оотпвл гласвл лв! 1.п'с . (2}
ло! : а .ттв1еаг .
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е . 1Ш 'ш'а лшпърц!т калеа , каре пре впае съ втвле , пи Ахапв а терс пр*
о каде с1пг«р .
д. 1ар Ав'1Ш а терс пре алтъ кале с!пгкр , пи кжпс! ера АвсШ прекчле, а
ветт 1л'е лдппаштеа лв! , №1 Ав<Ш агръв1Т, ни а къгвт пре Фаца са, иппгю:
аХ т» лдпсггц! ещ! Воащпе ал ппей 1л1е ?
н. 1Ш а 21*с 1л|'о л»1 : ех, терцТ (1с7л Ботпьл»! тъв: 1атъ 1л'е .
л. . 1Ш Я21'с АвсПХ: че ат пъкътв1т (1е с!а1пре роввл тъв лдп тжише лв1 Ахаав
съ тъ отоаре?
I . В18 есте 1)отши Бвтпегевл тъй , йе есте пеат , сой лдтпъръше, впс1е п'а
тршю Ботпвл пиев съ те каете , ии а гнз : П8 есте, ип а арс лдтпъръцдеа, пп сателе е! , пептрв къ пв те-вв" аФлат пре тюе .
*'| . ПП пк.мп тк 2141 : терцТ, пи спвпе Ботпвлв! тъв : 1'атъ Ьие .
н'| . Н 1|" ва Ф1 двпъ че тъ В018 г!«че е« с!ела Т1'пе , пи Бвхкл БотпвлвТ те варШка ла пъшхлт , кареле пв'л цпк , ни в тя 1*птра съ спвю ль! Ахапв , ип пв те вя
аФЛа , ни' тъ ва оторх пре пипе, ипев роввл тг8 тъ тет с1е Ботпвл (Ип т1перецие теле .
г1 . Ай" пв Ц1 с'а спвс Ц|'е Потпнл пиев1 че ат фъквт, кхпД а вчю 1ехавел пре
Пророш Потпвлв! , ккт ат лват сПп Пророчи Ботпклгп о свтъ с!е вървапГ,
Ш1 'I мн асквпс пре е! , кжте чшч1-геч1 лдп пещер! пи 'I ат хрът"т пре е! кв п&Тпс , пи кв апъ?
Д1 . НИ аккт тв Х1ч! пие : терцТ 21 Оотпьдв! тъв . ]'атъ 1л'е , пп шъ ва отора пре пипе .
ф. ЛП и 21"с 1л|"е : в1й есте Оопшкл пктериор кърв1а стек лдппяште , къастъа!
тъ В01К аръта лв1 .
61. Пи а терс Ав<Ш лтпп1птеа л»! Ахпав , ии '1а спвс лв! , ии а алергат Ахаав , пи а терс лштрв лиштшплреа лв1 1.и"е .
д1 . 1Ш а фост, а"акъ п въгвт Ахаав пре 1л'е, хгсе Ахаав кътре 1л1в: ав т*
ещ! чел че ръгврътещ! пре 1сро!л ?
т . 1Ш а 21С 1л1в : пв ръгврътеск ек пре 1срам , Ч1тв, пикаел татълв! тъв.
лъсжпа* пре ])отпкл Бвтпегенл вострв, ни тергжпп1 лш врта лв! Ваал .
а.] . 1Ш аквт тр1пите , ии асЬпъ ла тто пре- тот 1ср:илвл лш швптеле КлрпНлвлв! , пи пре че! патрв евте пи чшч! геч! Не Пророч1 Фъръ ркшше а!лв1 Баал, ии
пре че! патрв евте а*е Пророч! а! Несшк риор кари тъпгпкъ йт тгеа 1е2авели.
к. ПИ а трмш'с Ахаав ла тот Гсраи.чд, Ш1 а айвпат пре тоц! ПророчН Л1п твп
теле Карпилвлв! .
кл . ПП' с'а апрошат 1.ие кътре тоц! , ни' ле-п сю лор 1л1е: плпъ кжп(1 вец!
шк1*опъта лдптр'ап12п^оъ глегпеле воастре? йе есте Ботпвл Пвтпеге^ териец! (1внъ Л&искл, 1ар $е есте Ваал гаерцец! (1впь Ддпснл, ш1 п'а ръспкпс квв&пт лв!попвлвл.

А*МПЪРАЦ1Л0Р.
ка . 1Ш а 21С 1л1в кътре попвл : ев
пророчп лк1 Ваал сжпт патрв с.чте ий
шврмор патрв свте .
кг. Бащ-пе поъ до! бо!, ий съ'нп
цТ , пи' съ'л т,е пре летпе , пй съ пи
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ат рътас сшгвр Пророк Ботпвлк! , 1ар
чтч!-»еч! де оатепГ , пи пророчп Деи»
адеагъ е! лорв'ш! впвл, пи съ'л тае бвкъпке фок , пй ен воШ тъеа пре чела-л-алт

БОК , Ш1 ФОК ПЯ В018 П8П6 .

к^ . 1Ш стр1'гац1 лштр» пвтеле Двтпегемор вощтл , нй е» вой клета лттрк
пвтеле Вотпвлв! Пвтпегеклв! ние» , ип ва Ф1 Октиегев , кареле ва аг,/Л кв фок ,
ачела есте 1)«тиогек , ип а ръспвпс тот попвдвл , ий а /л'с : ски есте ккв.гптвл , кареле а! грг1Т .
ке- 1Л I а 21*с 1л1в пророчмор челор де рвиппе: алецеул-въ воъ кп вой, ип
Фачец! лттжТ во! , къ во! сжптец! та! твлц! , ип )иетац1 лштрв пвтеле Бвтпегевлв! вострв , ий фок съ пк пвпец! .
кз . ПИ ав л»ат вп бов, пй ав фъквт аша , ий а в метат лштрв пвтеле л«1
Лаал (1е аЧтшеаца, пжпъ ла апйагъ 21, шлагн;: пк/Л-пе пре по! Ваале ! авгг-пе
ире по! ! пй пк ера глес , ш! пв ера асквлтаре, ип алерга лшшрежврвл жертвелп1квлв! , каре ав фъквт .
ка . 1Ш съ Фъквсе апйагъ 21, ш1'( ватжокореа пре ЛапийТ 1лГо Тесв1теапвл ,
ий а 21С : стриац! кв глас таре къ Октпеге» есте , къ поате повестеще , ка
пв квт-ва съ лвкреге чева , сав съ Ф1е айорпнт , ка съ се аещепте .
кн . ПИ стр1'га кв глас таре , ий съ тъеа авпъ 0Б1чв1Вл лор кв кмЦ1те, шл съ
вътеа кв Фвще пжпъ ла върсареа с&ппедв! съв" .
кд . ПИ пророчеа пжпъ а треквт а"е апйагъ 21 , пй а фост врешеа лш(1есеаръ ,
кжш! съ лшпалцъ жертвеле , ий пв ера глас , пв ера асквлтаре , пй а ггс 1л1е
Тесвггеапвл кътре Пророчп вржч18шлор, 21'кжпа" : аапд-въ лшлатвр! аквт , ка съ
Фак ий с« араереа чеа (1е гот а теа , ий с'а <1лт лшлатвр! .
л. Пй а 2|'с 1.11С кътре попкл : апрошецивъ кътре пипе, ип с'а апроплеат
тот попклвл кътре ел , ий ашъгъ жертвелшккд Ботпвлв! чел съпат .
м . 1Ш а лват Ьйе (1оъ саре гече шетр! сЬнъ пвтървл пеатврмор лв! 1сраи , Фачср. .
вреквт а гръ1т кътре ажпсвл 1)опп1кл , 21кжп<1 : 1српи ва Ф1 пвтеле тъ8 .
33- 2*'
ле. ПИ а клъ<Пт метрме лш пвтеле Оотпклк! , (1) ни а арес олтарвл БотВ8ЛВ1 чел сьаат , ни' а фькхт гроапь липплеж.рвд олтарвлвГ , лштрв каре лшкъпеа (1оъ тъсхр! Ле сътжпцъ.
лг . ПМ а грътъсНт летпеле пре олтарвл, кареле Фъквсе , ий а тъ1ат бвкъмД челе де жертвъ , ий ле-а пкс пре летпе , ий ле-а пвс пре олтара" .
ад . 1Ш а 21'сГл'е : аавчецГпн патрв веЛре де апъ, пиле върсац! престе жерт
въ, пй престе лепше , пй а фъквт аша, нп" а 210 : тврпац! аЛоъ-оаръ, ий а
ткрпат асюъ-оаръ , ий а 21С тврпац! атре1а-оаръ , Ш1 а тврпат атреха-оаръ.
33 . (1) -]\п чея веке па съ пссще : ли в дрес олтарв! Оошпб»! че! съпвт.
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ле . Ш! нтвла апа лтшрежврвл олтарвлв! , ип гроапа съ втплксесе де апъ .
аз. 1Ш кжпо" ера вретеа а съ аЛвче жертва, а вешт 1л1е Пророк»! , пи а
21С : Боатпе Т>ьтпегепл дк! Авраат ! пи ад лв! 1саак ! ни ад да! {срам ! пкг'1-тъ
Боатпе ! а«21-тъ астъг! кв фок ! ка съ квпоаскъ тот попвлвл ачеста, къ тв ещ!
1)отпвл Овтпегевл лв! 1сраи ! ип с8 сжпт ровкл тъв , ип пептрв тше ат фъ
квт двкрврме ачестеа !
АЗ • Авг1-тъ Ооатпе! а»21-тъ! ва съ квпоаскъ попвдвд ачеста , къ тв ещ!
Попшвл Бктпегев , ип' тв а! лшторс шипа попвдвлв! ачеств!а дппапо! !
ая . 1Ш а къгвт фок Леда Бошпвл сНп Чер , ип а пиствйт жертва , ип летпеде , пп апа чеа сНп гроапъ , ип шетрие , ип двтвд д'а Д1пс фоквд .
ла . 1Ш а въгвт тот попвдвд, пи а къгвт пре Фаца са, пи а анс : ааевърат
Вопшвл есте Бвтпегев , Ботпвд ачеста есте Бвшпегев' .
м . ИП а 21С Г.пе кътре попвд пршЛец! пре ПророчП лв! Ваал , ка ш<Л впвд
Лттр'дпип1 съ пк скапе , пп '1а пршс пре Лхпшп , ип '1а Лае 1д1'е да ржед
Шсоп ! ип '1а жкппеат аколо .
мл . 1Ш Лвпъ ачеаста а тас 1х\е дв1 Лхчав: све-те, ип шъпхпкъ , пп веа, къ
1*атъ глас с1е погоржре с1е плоае .
мн . ИП с'а св1т Ахаав съ тъпжпче, ип" съвеа, 1ар 1д1е с'асвп лш швптеле
КартивлвТ, ип плекжпЛв-се ла пъгпжпт, 'ш'а пвс Флца са «птре цепвкеле сале .
мг. II П' а 21С сл?цп сале: све-те, ип кавтъ да калеа търи , пи с'а с»1т , пи
а къвтат сдвга , ип а 2|"с : пв есте шпика, ип '1а 21'с 1л1е: лштоарче-те ип твЛе
шапте-ор1, ип с'а дшторе Ле шапте-ор! .
мд . НП а фост Д1п ашаптеа-оаръ 1атъ пор пик , ка о вртъ Ле от скоцжпЛ
апъ Лт тяре, ип а х!с: све-те, ип ъ\ лв! Ахаав : жпхашъ кървца та , ип' те
погоаръ , ка съ пв те ажхпгъ плоаеа .
ме • Ш1 а фост пжпь ач1 , пп пжпъ колеа , Червд с'а лштвпекат кв порТ, ип'
к« вжпт , ип са фъквт плоае таре , пп' Ахаав плжпгжпЛ с'а Лвс нжпъ ла 1граел .
мз . Ш1 т&па Оотпклв! а фост престе Гие , ип дпчшгжпЛ пп'жлок8л съХ а адергат дппаштеа дв! И, хпав лш 1граед .
К А П

01 .

1л1в Ф1ц!п(1 <1е \г»вел л/п пастче, пп Лещепт&ши-се (Пп сошп шш&пп 1Ш1, ш] се* апъ, ш! съ йшчв
жл нчеа тдпкаре плиъ ла шсоте:е Хоргн, пи ако.ю ллп пещеръ жслнпНл-гс а »1 вата! ел сшгвр Пророин
1)оп1П5.181 , аяЛе къ сжпт шапге шм йе вървацТ, каре па 'ш'а плекат иеояае-.е «I Ваал, им съ тртпте съ
пи аре А7.В11 .]\шпграг А< цш , ип пре 1а Атпърат престе 1(раи, пи пре Елесе1& Пророкм .

1 а епвс Ахаав 1егавелп Фете] сале тоате кжте а фъквт 1д1е , ип квт
а вч|'с пре пророч! кв саБ1'еа .
я . ПП а трпше 1схавел ла 1л1е , Ш1 а 21*с : тв ещ! 1л1е, Ш1 ев 1егавел , ачестеа съ'т! Факъ т!е ЛвтпегеП, ип ачестеа съ'пп аЛаоце ,
цъ ша!пе жнтр'ачест чеас вой пвпе евфдетвд тъ8, ка свФлетвл апв1а аштр'аче1а .
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г . 1Ш с'а теткт 1л'е , пи сквлхпа"в-св с'а Ипс пептрв свфлотвл съв" , пи а веп'т
фп БЧрсавее лдп пътжптвл 1нс1е1 , пи 'ш'а лъсат слвга са аколо.
д . Ш ' ел а терс ^п пнст1е кале Ае о 2* , пи а ветт , пи а шегвт свпт вп Аркет , ни а червт тоарте скФлетвлв! сгз, ни аги:: оествл есте пие акгш Боотпе !
да СйФлетк! плен йела пипе , къ пв сапт ек ша! ввп декжт п ьр'пц'1 пие! .
(г. Ш1 с'а кялкат, ни а асюрпнт аколо снпт копач, пи 'атъ оаре-каре ,|Упцерса
атмс Ае йлпсвл , нп 'I а г'с лв! : скоалъ-те Ае тъпжпкъ .
е • НП а къвтат 1л'е , ни 'атъ лжпгъ в/ьпътжюл лв! о аг\тъ ае орг , ни вп врчор кв апъ .
3 . ПП Са сквлат, пи а шжпкат, ни а бъвт, пи* лдпторкжпйв-се а ааорпнт, пи
Са лшторс фппервл Оошпвлв! ас!оа-оаръ , ни с'а ат'пс йе с!жпсвл, пи 'I а г'с лв!:
скоалъ Ае тъпжпкъ, къ Ае парте лщ! есте ц'е калеа .
и . НП с'а сквлат , ни а шжпкат , ни бъвт , ни а терс кв вжртвтеа тхпкърН
аче'а патрв-геч! Ае гме , пи* патрв-геч! йе попц! , пжпъ ла швптеле Хор1в .
а. 1Ш а штрат аколо лштр'о пнщеръ, пи* а лъкк'т ли1тр'дпса, пи 1атъ кввхптвл Пошпвлв! кътре а&псвл , ни '1а г'\с : че Фач1 а'ч! 1л'е?
1 . 1Ш а г'с 1л'е : ръвшш] ят ръвшт Бошпвлк! Атот-цпторвл, къч! те-в8 пъ~
ръс'т пре т'пе 4>И лв! 1срш'л, ни' олтареле тале ле-ав снрпат, ни пре Пророчп
тъ1 'I п» вч1с кв С8в'е, ш! ат рътас евсшгвр, пи' кактъ скфлствл пнев съ'л 1а .
*' . Ш' а 21С : съ еш! гажше, ни съ ста! лшааштеа Пошпвлв! лш твпте, ни 1атъ
ва трече Бопшкл , пи в&пт таре , пи таре, каре ва р'сш" ткпцп, пи' ва сФьръта
тетрме лшпаштеа Ботпвлв! лт твпте , пв лш вжпт есте Бошпвл, пи <кпъ вжпт
квтрешвр , пв лдп квтретвр есте Потпвл .
н| 1111 с!йпъ квтреткр фок , ни' пв ва ф' лдп ф ок Ботпвл , ви йвпъ «ок глас Ле
вжпт С8пц'ре , пи аколо есте Потпкл .
п . 1111* а фост Дакъ а авх'т 1л1в 'ш'а акоперк Фаца кв кожоквл съв, пи* а епнт,
кп а стътвт лкпгъ пещеръ, нп 1атъ с'а фъквт кътре с!жпс8л глас , Ш1'1ах1с: че
*ач1 т» агч! 1л1е ?
л>1. ПИ а 21*с 1л1*е : ръвт'пй ат ръвп!Т пептрв Ботпвл Атот-цПторвл , къ а8 р0ш»яг
пъръс!'т лецеа та фп лв1 1сра|'л , нп' олтареле тале ле-ав* сврпат, Ш1 пре Нророчн н. 3.
тъ! 'I ав вч1с кв спвхе, ш' ат рътас евсшгвр, нп кактъ свФлетвл т!е8ка съ'л 1а пре ел.
(л . ПИ а 21С Иотпвл кътре Ая>псъл : терц!, ни' те лштоарче ла калеа та, пре
калеа пкспе! Патасквлвц ни ве! терце, Ш1 ве? вппе пре Агаи лдтпърат Ас]'р]'е1 .
ъ\ . МИ пре Ь Фечорвл лв! Катес! лдл ве! впцелдтпърат престе 1сраи, ни пре <■,„;
ЕлкеШ Фечорвл лв! СаФат Л1Л ве! впуе Пророк лшлоквл тгв .
.
е. а.
3' . Ш1 ва ф', пре чел че ва скъпа с1е сав1'еа лв! Агаи , ли ва оторх 1в, Ш1
пре чел че ва скъпа Ае сав'еа лв! 1в лдл ва огаора ЕлЬей .
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Роши!.
и! . 1Ш ве! лъса лт Гсра1л шапте тП ве Бърипц! , пи тоате цепкпкпе , каре пк
и- *■ ш'а плеклт цепвпкЬл л»1 Ваал , ни тоатъ гвра , каре пк с'а лишпат лв!.
Л1 . Ш' с'а екс <"е пколо, ип* а пфлпт пре Ел1се1« Фечорвл л»1 СаФат , пн еж
ара кх бои, нп йоъ- спре-гече перекГ ера лдппаштеа лв! , ни ел ера лптре чела
аоъ—спре-хече, пп а шерс 1л1*е ла ел, пн а арвпкат кожоквл съв" престе ел .
к . НИ а лъсат Ел'се'в бои, пи а алергат сЬпъ 1л"о , пи а анс : вой сървта
пре татъл ппе§, ип' пре теша теа. пн вой вет йвпъ тше, ип 'I а х'с лв1 : терц! ,
лдптоарче-те , къ че ат фък»т ц'е ?
к* . Ш' с'а лтторс с!|'ппапо1а лв" , пн а лвят о переке бе боТ, ни' Та жертви ,
ип карпеа лор о а Фршт кв впелтеле воиор, ип' а йат попвлвлв! , ип а тжпкат,
ип с'а скклат , ни а шерс с!шъ 1л'е , ип слвжа лн! .

К А П

к.

СЛрН лтклпцвржш! Сатз|п"еа съ Мркстк йе слвцие воериор , пп фпчела-л-алт ап 1'лръ'ппсъ тае .ци
к&иш : 1ар Пророкм чсарт» пре фтпъратвл \хаан , къч1 а пес легътеръ кв «ечорял лв! Айер -цшигритал
С^рлеГ , пи В18 л'а смбохлт .

ЗДЮ
'4Ш ' *е*"°Р81 •*"* Ао*ер ^тпъратвл С'р'е1 а айвпат тоатъ пвтереа са, пи"
ЗД$|||!!!№| с'а ов'т , пи а лдпквлцчрат Сашяр1еа, пн треЬ-геч! ип до! де лшЙч*.1Х
«*©
л
.
.
■хжггл
жх» пърац! к» ажпсвл
, ип тоатъ кълършеа,
ипкаръ,
съсвнгь, пп. лт«8&ФЙ&ФФЙ5 квпцкраръ Сатар'а , ип' десюръ ръгвой асвпра е! .
н . Л И а тр'ин'с сол! ла Ахаав лшпъратвл л»Т Хсраи л>п четате ,
г • ИЛ а 21'с кътре ел : ачестеа г'че ф'вл лв1 А<1ер : арп'птвл тгв , пн аврвл тъВ
ал плев" есте , ип' *п тъГ че! преа бвпТ, пн Фетеие толе але шеле сжпт .
д . Ш' а ръспвпс лшпъратвл л«1 1срам , пп" а г'с : преквш а! гръ'т Боагапе ол
плев" липпърате, ал тъв сжпт ев, ни тоате але теле.
€ . Ш1 Сай л^пторс солН , пп' а ккз : ачестеа 2 'че ф*вл лв! Абер, ей ат тр1Ш1С ла
Т1пе, 21кжп(л : арцштвл тъв, Ш1 аврвл тъ8, пп* Фетейе тале, пн фн тъ! сълв
ва! пие ?
». Къ гаьше Л1птр'ачест чеас воШ тр1Ш1'те слвцие теле ла ппе , Ш1* вой
черка квса та , ип кяселе сл«цмор тале , ип ва Ф1 тот че вор пофт' окП лор,
ор! пресге че вор пвпе тж1ш'ле сале , вор лва .
3 . ИП а кетат ^\тпъратвл лв! 1сраи пре тон? вътрдпн пгшжптвль! , пп* а
*нс : квпорще'^, пн вес*ец1, къръвтате кввтъ ачеста, къ а тр*анс ла т1пе
пептр» Фетеие теле , нп' пептр» Ф11 т1е! , Ш1 пептрв Фетеле теле : арцштвл
пие» , ип аврвл т«ев п'аип опр1 бе кътре бжпсвл .
н . Ш> ав21'слв1 Бътрда'! , Ш1 тот попвлвл : съ пв'л асквлц! , нн" съ пввоешЬ
л. ПН а 2ю солиор Ф1Й.1В1 лв! А<1ер : 21'че*ц1 Ботпвлв! вострв : тоате кжте а! трпшс кътре ровкл тъ8 (*ш'тж1, вой Фаче , 'гр кввжптвл ачеста п» вой
пвтеа съ*л Фак , ип ^пторкжябв-се солП '1а8 спвс л»1 кввжптвл.
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|. 1Ш !ар атр1пп'с лаел ф"вл лв1 Айор, 2)'кжп<1: ачестеа съ'т! ф^къ т]'е Лвтпекеи , ип ачестеа съ'т1 асЬсце, бе ва ажвпие цържпа Сатар1е1 в8лш'дор, тот
попвлвлк! пейестрашиор пн'с1 .
&1 . 1Ш а ргспнпс лшпъратвл лв! 1срам , ни а г\с : йествл есте , съ пв се фълоаскъ чел гжрвов ка чел брепт .
51 . 11Н а фост кани] а ръспвлс лв! кввжптвл ачеста , ера бжпс! ел , ип тоц!
липп ьрацп , карЛ ера кв ел .|\п кортвр!, цп а г[с слвциор сале : Фаче'цГ шапц,
ип «8 фъквт шапц лдтпрежврвл четъц?! .
г1 . ПЛ 1,'1тъ вп Пророк а вешт ла Ахаав лшпъратвл лв! Гсрам, ш! а г\с : ачестеа 21че Лотпнл: веа! тоатъ швлцшеа ачеаста швре ? 1атъ е? о воК йа пре
1а встъг! лш тжпа тя , пп ве! квпоаще къ ев сжпт Попшвл .
д1 . 1111 а 21с Ахаав : лмтрв чнзе ? ип а г!с : ачестеа г1че Лотпвл лдптрв слвИие ьоериор църиор , пп а ъ'\с Ахаав : чше ва лшчепе ръ2Б01'вл? ипагю: тв.
^1. 1Ш а пвтграт Ахаав слвцие воериор църиор, пп а фост тре! свте тре!хеч! ип еюь , ни сишъ ачеаста а пвтграт попклвл , пре тот Фечорвл с!е оппре
ша!-2еч! Ш1* шапте йе ни'!.
31 . ИЛ а еиит ла лоиегхъ 21 , ип Фечорвл лв! А«5ср веа лшвътжпйв-се лт
Сокхот ел , ни лшшъргцЛ че! тре!-хеч! ип &о\ карЛ ера лштрв ажвтор лв! .
31 . ИЛ ай еипт слвцие воериор църиор сШГтж!, ип а тршпс Ф1*вл лв! Айер,
пи а спвс л^тпъратвл»! С1*р1>1, гшжпс! : вървац! в? еипт «Нп Сатвр!еа .
Н1 . 11Л ле а г\с лор : Ле ес спре паче пршйецП пре е! вЛ , пп Ае ес спре
ръ2Б01», вЛ прпкЬцП пре е! .
.0.1. НИ а8 е нит (Ил четате сл? пие воериор църиор , пп' пвтереа сЛпъ е! .
к . ИЛ ай вч1С Ф1-е-кареле пре чел че вепеа лшпрот!ва са, ип ав лишапо!ат Ф1екареле пре чел сИп прот]*васа, пи Фвцеа СИрЛ , ип 'I а8 гошт пре е! 1сраи , ип
Ф1ВЛ лв! Ас1ер а скъпат пре калвл впв! кълъраш .
ка. ЦН а еипт лшпъратвл лв! 1сраи , ш! а лват тоц! кай , ил каръле , ни а
Фъквт рапъ шаре лдп СНр1еа .
кп . III 1 а вегпт Лророквл ла лшпъратвл лв! Тсраи , пи а хи) : лштъреще-те ,
ил квпоаще , ип вег! че ве!Фаче, къч! кжпй се ва лдптоарче апвл , фхйл лв! АЛер .[иппгратвл (л"р1'е! 1ар се ва СВ1 асвпра та .
V
кг . НИ сл?П1'ле л^шпъратвлв! С]'р1'е! гв 21*с кътре ел : йвпшегеЛ швпциор ,
Бнтпегевл лв! Гсраи , ип' пв с1втпе2свл въиор? пептрв аче^а с'а лдптър1'т та!
твлт йекжт по!, )"ар (1е вот лшчепе по! ръ2Б01вл прешес, кв айевърат пе вот
лштър! та! твлт йекжт й&пшП .
кд . ПП фъ кввжптвл ачеста , ип словог! пре Ф1е-кареле лдтпърат ла локал
съ8 , Ш1 пвпе лдп локвл лорИотш.
33 . а^

260

А

|МПЪРАЦПОР,

Г.

ке- ШГц! -рппоеще пвтере , в»пъ пвтереа че а къгвтвела т'ие , ппкъдърГте
ввпъ кълърше , пи" каръ дг.пъ каръ , пи вот ва рггвон асвпра дорлашес, ш!
ве вот лштър' престе е! , ни а гсквлтат кквжптвл , ип' а фъкйт аша .
К5 . 11И а фост вокъ а тренят апкл апвтърат ф'вллв1 Авер С]"р1еа , цис"асв1Т
лт Афека да ръ2Б(ш асвпра дв! 1сра'д .
кз • НИ фп лв! 1сраи с'а пвтърат, ип а шерс лдптрв лштшпшареа лор,
пи" а тъвържт 1срам лшпреажта лор ка воъ тврте ве кяпре, 1ор С1р1еа а вшП15Т пъш&птвд .
ки . 1Ш а вегпт отвд лв! Охтлегей. ш! а 21*с фтпъратвдв! дв! 1сра*л : ачестеа
21че Ботпвл : пептрк нъ а 21*с С1'р|'еа I) шпежевл твпцмор есте Ротпкл Иктпекевд лк1 1сра]'л , 1;ф лв Пвтпеаевл въиор , ва-во1'8 пвтереа чса шаре ачеаста лш
тжпа та , пи ве! кнпоапте къ ев сжпт Шшткл .
кд. Ш\ а тъвъркт ачеппа лдшпротша ачедора шапте п'ле, ип а фост лдл г"оа
ашаптеа с'а аврош'еат ръ2зо'вд , ни г. вътвт край оре С 'р'еа о свтъ , пи воъ2641 ве тп Ае пейестр! лттр'0 21 .
а . НИ ;.в фкц|'т че! че -Л рът; с лдп четатеа АФека, пп а къгвт 21*ввл престе Аоъ2бч! пп' шапте ве гм"!ве оатеп!, Н/п че! че ргшгсесе , 1*ар Ф1'вд дв! Авер а #гЦ1Т , ип а |'птр.'1т луп каса чеаве ворппт л>п къшаръ .
ад . 1Ш а 21*с вътре ед сльиме лк! : 'атъ щ'т къ лшпърацн каси лв! 1сраи липпърпцП пили сжпт , еъ пвпет вар сечи пощр' пре ппжлоачеле поастре, ип фш!
престе напетеле поастре, пи съ еипт да ^тпъратвд дв! край, къ воар валъса ви свФлетеде поастре.
дп . 11П с^в" Л1пч1лс кв сач! престе пи"жлоачеле дор, ни' а пвс фвм! престе капетеде дор, пи аги; лшшъратвлв! дв! 1срам : ровкл тъй Ф1'»ддкГ Авер г'че : съ
триаскъ евфдетвд ппев , ии а г\с : тръеще лдпкъ? Фрателе писв есте .
аг . Ш1 оатепп о търтврнпръ , ип авевъраръ , пи* адесеръ кввжптвл вш роствд лк1, ни" ав 21*с : Фрателе тъй есте Фечорвд дв! Авер пи а г'с : штрац! , ш!
двац! пре ед , ни" а еиит ла ед Фечорвд дв! Авер , пп л'а св"т пре ед да влшевл
ддп кар , ни" а гхс кътре ед :
а^ . Четъцие, каре де-а дват татъд пиея веда татълтъИ, ле во^в" ва ц'е л№папо!, пи" еипр! В018 пвпе Ц1'е лдп Ватаск, лдпче кш ап&с татъд пией" л\пСатар1еа,
пи' еХ кв Фъгъвкнщъ те во1всдобо21, ни '! а пвс лв! Фъгъвй1пцъ , 1ш д*асдОБ021Т.
де . 1ар йп от вш Ф1*1 Пророчиор а г'с кътре апроапеде съв кв квв&птвд Ботпвдв! : довеще-тъ , ни' п'а врвт ошвл съ'л довеаскъ .
а». 1111 а 21*с кътре ед : пептрв че п"а! асквдтат ве кввжптнл Оотпвдь-1, 'атъ
тв те ввч1 веда пипе , ш' те ва лов " пре Т1пе вп лев , пи с'а ввс веда вгпсвл , пи*
л'а аФлат пре ед вп лев , ип д'а вч1*с пре влпевл .
аз- Ш1 а аФлат пре адт от, Ш1 '1а 21С лв! : довеще-тъ, Ш1 д'а лов'т пре ед
ОШЙД , Ш1 ЛОВ1Пвв*Л Д*а 2врОБ1Т .
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АЙ . ПИ а шерс Пророквл , Ш1* а стътвт лшпаштеа лдпшъратвл дв! 1сраи лт
каде , пи 'ш'а легат к» о квреа окП съ1.
да . 1Ш а фост кжн(1 терцеа лшпъратвл пре акролпе , ел а стрвгат кътре
лдтпъратвл , пи а ги; : ровил тъв а епнт да ориреа рг2Б01нл81, пи 1*атъ вп от а
адвс да пипе пре адт от , ш! а Х1С кътре пипе : пъгеще пре отвл ачеста, 1'ор де
квт-ва фкцшс! ва фкцц свФлетвд тъв" ва *1* пептрв свфдетвд д»1, сав вп тадапт де
арпшт ве1 плът! .
м. Ш1 а фост кжпд а къвтат роввл тъв" д^пкоаче , пи' дмколеа , ни ачела пв
ера , ип а г1с кътре ед лпппгратвл дв! 1сраи : 1'атъ жвсюката да пппе , а! вчгс.
ма . ПИ а сжргв1т , ип а дват квреао дела окп дв! , ип д'а квпосквт пре ед
дшпъратвл дв! 1сраи, къ Ип Пророч! есте ед .
тя. ип а 21скътреед: ачестеа 21че Ботпвл : пептрв къ а! сдобох^т дш тхпа
та пре от вресйпк де тоарте , ва Ф1 свФдетвд тъв пептрв свфдетвд дв! , ип попвДВД Тъ8 пептрв П0П8Л8Д дв1.
мг . ИП с'а две Дшпъратвл дв! 1сраи тъхшт, нн тргст, пи а веп!т дш Сашар1еа.
К А П

кй .

Мацате п антре кг п'в ^шг<]в|'» щ"еа фтпъратмв!' Ахаав «110 перяш.а ТехагелН п*р*п<]в-се хв тгртврП
ннпчштие , съ отоаръ кв шетр! , (1кнг аьърма аюарте гръс|Я(1х-се Ахаав е* гвпршхъ в!са , )11е лилте
реле таГпашге дН вестеще , таре 1е огодоще Ахаав стер|па"в-еа .

1 а фост сЬпъ кввттеле ачестеа, авеа бавете 1сра!дтеапвд о в!е
лапгъ ар|'еа дв1 Ахаав д^тпъратвд Сатар1е! .
и . НИ а гръ1Т Ахаав кътре Лаввте , гшхпд : дъЪ! в]*еа та съ'т!
1 Ф1*е гръсПпъ бе легвпп, пептрв къ есте апроапе де каса теа , шГцД
В018 с!а пептрв еа алтъ В1е та! ввпъ йекжт ачеаста , 1пр де пдаче дшпаштеа та,
вой йа ше арцшт прецвл В1*е1 , шГт1 ва Ф1 пие гръашъ де дегвтГ .
г . ПИ а 21С ГОаввте кътре Ахаав : Фереаскъ-тъ Бвтпегвд ппев, съ дак* ев тошша пърищиор ппе! ше.
д . ПП а вегпт Ахаав акасъ тр!*ст , ип тъхшт пептрв кввжптвл, кареле 'I а
гръ1т N.-188X0 Юраитеапвл , гкжпа* : пв вой де Ц1*е тош!еа пъртциор пие! пи
с'а тврвврат скФлетвд лт Ахаав, ип с'а квдкат пре патвд съв# ип 'ш'а акоперк
овраг «1 сьа, пп п'а т,т.пкат пх!пе .
, е- ПП а ттрат 1ег;1ве1 Фетееа дк! ла Лжпсвл , пп а г\с кътре д&певд : пеп
трв че'ц.1 есте свФлетвд гъв тврвврат , ин пв тъпжпч! пжше ?
е . ПП а 21'с кътре еа : пептрв къ ат ворьчт кв 1Чаввте 1сраитеапвд , 21'к,т.лс1 :
дъ'т1 в1ва та пе вап! , сов (1е ве! вреа луц! вой да Ц1е адтъ В1е пептрв еа , ни"
а Х1с : пв вой да ще тощ|ва пьрищиор ппе! .
3 . ПП а 21С кътре ед 1ехавед Фетееа дв! ; тв аквт аша Фач! л^тпъратвд дв!
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1срл'л? схоалъ те, ип тъшьпкъ пл1пе, ип' фП к* вое бьпъ, еЙлдц! воЙЛа Ц1'е В1"еа
дв! Кавзте 1срлитепЛ8Д .
я. Ш| а скри; кярте к« пвшеле дв! Ах*ав, ип' о а печетлв!т кв печетеа лвк
пи а тр1'.ш'с картеа да вхтрлпП , ни къпетепиле кари' лъкгпа кв Лавите .
а. . Ьр .рп карте ера скрк : пост1ц! пост. ип пвпецГ пре Лавьте съ шажъ кв
къчетегпеа иопкдвдм .
1 . ИП пвпец! съ шзгъ йо! оашепТ Фъръ Ле дере дшпреажта л«1 . ип съ търтвршегскъ ао.пра лв1. 2]'вдп(1 : Б1'пе-кввжптат-в1 ( 1 ) пре Бътиегев, ип пре липпъратвл : апо! сь'л скоацъ , ипсъл в,игъ кв гпетр! съ шоаръ .
д| . ПП ;ь фъккт оатеш'1 кътркпм , пи къпетешеа четъцп, карП лк»1а лшчетатеа л*Л , Лвпъ квт а тр1'ппс да е! 1егавел, пи Лвпъ квт ера скрк лт кърцие
чеде тр|'ппсе дор .
П1 . ПП а порвпч1т пост, ш! а пвс пре Хаввте съ шагъ кв къпетешеа попнлвлв! .
г! . ПИ.-к ттрат во! оатеп! фн »ъръ Ае депмор, ип' аЗ шегвт лдшпреажта дв! ,
ип търткр1С1*ръ оашепп че! Фъръ Не лепе асвпра дв! Каввте , дишаппеа попвдвлвГ, гт&пй : авше кмьт.птат 1\*ввьте пре Пкгапегев ., пп пре диппъратвд , ип д'а
скос пре ед аФаръ сПп четате , ип д'а вч1'с кв шетр!, ип' а швргг .
д|. ПП а тришс ла 1егавел, г!кд>пН : 841'св-с'а Каввтв кв т'етр1, пи а шврн- .
6> . ПП а фост сишъ че а анг|'т 1егавел , г1кжпсЗ : къ а тхр|'т ]\таввте , ипс'а
дпгропат , а 21*с 1егпвел кътре Ахаав : скоадъ-те, тодаепеще в|'еа дв! Мг.вьте
1срщ'лтепп8лв1, каре пв 'ц! а о*ато ц\е пре вал1, къпв есте Каввте вю, 41 а шьрп .
61 . П11 а фост с1акъ а аг*1Т Ахаав къ атвр1Т ,\ав»те Гсрантеапкд, 'ш'а ркпт
ха!пеле саде , пп' с'а лшшръкат кн сак, шнЬпь аче1-а с'а сквдат, ин с'а погор&т
Ахаав ди) ш"еа дв! Лавкте 1сраитеапвл съ о тощепеаскъ .
31. 1Ш а грък Оотпвл кътре 1л'е Тесвиеапвл, 21'кдпН :
И1 . Скоалъ-те, ни те погоаръ лттр» лштнпшпареа дв! Ахаав ^тпъратвд
дв! Гсраи челв! Ип Сатар1еа, къ есте л>п В1еа дв! Каввте , къ с'а погордт аКОДО ка съ о тощепеаскъ .
,0.1 . ПП пе[ гри кътре ед , гхк&пА : ачестеа 21'че Оотпвл : лп че вш тв а!
ВЧ1С, ни а! тощешт? пептрв аче1а ачестеа 21 че Оотпвл: лш доккд лдп каре а
лтс порчН , пп кл1гп'Г слпцеде дв! Каввте , акодо вор д1пце к&шП с&лцеде тьв ,
Ш1 кврведе се вор спълч кв скмцеле тг«.
е. ПП' а 21*с Ахаав кътре 1д1е : ав" пфдат8-т'а! връжташкл т1ей ? ни а 21*с:
аФлатв-те-ат пептрв къ лдп скшьрт те-а! 1сгпт1т , ка еъ Фач! че есте рг8 д^ппа1птеа Оотпвлв! , ка съ'д тлпП пре ед .
4 .пгапъ: к* • Ачестеа г|'че Пошплд: 1лтъ ек во1-в аНкче асвпра та реле, пи во1Й шер•• 8-: Аб пре а! тъ! че! Атъ пие, Ш1 птв ш'ерНе дз! Ахаав пре чел че съ шшь ла
пърете , пре чел длпк1'с Ш1 пъръпт ддптрв 1сраи.
—————————_^___
10 (1; Л-1скъ 1г^|Т-а1 .

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

г.

263

кв. Ш\ вой Ла каса та, ка коса лв! Геровоат Фечорвлв! дк! Кават , нп ка4Лтп%:
каса лв! Вааса Фечорвл лв! Ах1*а , пептрв ^птържтърйе, к« каре т'а! лдптърж- 16- '•
тат , пи" а! фъкнт пре Гсраи а пькът&1 .
кг. Ш1* асхпра Геглведи а гръ!т Ботпнл, 21кжгк1 : кжТпП о вор т&пка проеадктпъ:
лишаштеа гилвдв! лв! Ехраед .
9- за*
кд. Пре чед гаорт ад д»1 Ахаав .цп четате ли вор тжпка кжТпЛ, пи пре чед
шорт ад л«1 лш кжпш ли вор тжпка пасърие Червлв! .
к^. фпсъ лш Лешърт Ахаав , кареде к» тоткл с'а Лат пре сше , ка съ Факъ
че есте ръ» лишаштеа Вотпвлв!, къ д'а пнртат пре ед 1егпвед Фешееа де!.
кв . 11И Са фъкнт Фоарте нржт тергжпЛ анпъ тоате вржчвпие каре а фъквт
Аторекл , пре каре д'а скрпат Ботпнл Леда Фаца Фплор лв! Гсраи .
ка • Ш1 а фост Лакъ а авгп Ахаав кввштеле ачестеа 'ш'а рвпт хаГпеде сале,
пн а лигппс сак пресге трвп«д сь5, пи а постът, ии с'а лтвълхт кв сак лш моа
лш каре а кчк пре Л"авнте Гсраитеапвл , ип а втвдат пдекат.
кн . 1Ш ав фост кввштеле Ботпадз! лш гвра ровнлн! съв Глш пептрв Ахаав ,
пп а 21С Ботпзд :
кл. . Въгат-а!, квш с'а втшт Ахаав Ле кътре Фаца теа ? Леч! пептрв къ с'а 4^тпъ
сшерйт лшпаштеа теа , пв вой аЛвче ръвтате лш хиеде лв! , 41 лш гиеде Фе- 9-2в
чорвдн! ли! В018 аЛаче ръвтате престе каса ле! .
КАН

КВ.

„|\тпърацП Ахаав, нп 1оса«ат .ппшсд&пЛв-се явглч1т«ра проротмор челор ггппчтопп, норпеск ла ръжво|'А аскпра Сцпиор пептрв Решат Га.лааЛ , цп съ .рампи- гчплпй-се Ахаав, каре .раккесе .рп теттцъ оре .11;.\1Н яептрв м '1а оророч!! а(1еиър»л : пскреШичсхглм" Ахаав вршеагъ пеиресКпчосил Ф1* Охоиа : лар хреашюсблв! юсагаг вршеагъ ьресЬпчос&л *И 1ораш .

«и^;

2ме * а треквт тре! ап1, пп п'а фост ръхвой лштре С1'р1ва , ин лштре

ОД[]]*<А# 1сраи.
»лЖЖйЛ к • ^' а *ост $п ол тРе'~леа ап •> са погорлт 1осаФат ^шпъраШтШшФШ Т8Л 1»г1е! да ^тпъратвл лк! Гсраи .
г. Ш1 а 21С Л1шпърат8л ле! 1сраи кътре слъщле сале : а« пв щщТ къ ад пострв есте Гештатвл ГадааЛвдв1 ? пи по1 пе деоевш ад два Лш шяпа д^тпъраТВД81 С1р1в1 ?

►

«

д . 1Ш а 21С лштъратяд дк! 1сраи кътре 1осаФат: С81те-ве1 кв по! да Гешшатвл ГадааЛ»лв1 съ Лът ръ2Б0]'в? ии а 21С 1осаФат : квш с&ит ев, аша ин тк,
квш есте попвлвл шге^ , аша ип попивд тъй , квш сапт каП пие! , аша ни кап тъ! .
^. НИ а 21*с 1осаФат ;|\пшърат«д 1вЛо1 кътре лшшъратвд лв! Гсраи : лштреБиц!
^ар астъг! пре Ботпвл .
е . ]Щ а аЛипат ^шпъратвл ла! Гсраи пре тоц! ПророчП, ка вр'о патрк-геч!
<1е БърсапД , Ш1 де-а 21с дор лшпъратвл; шер^е-воШ да Реттатвд ГадааЛвлв!
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съ (1ак ръхБоК, а8 лъса-тъ-вой ? 1ор е! а» х1с: све-те, ш1 йлп4 ^Т ва <Ь БошПйл лш шжшйе лшпъратвл»! .
3> ИЛ а 21с 1осаФат кътре лшпъратвл лв! 1срам : пв есте агч! вр'вп Про
рок ад Оотпкл»! , ип вот лкптрева пре Оошпвд прШ ед?
и. Ш1 а 2|'с лдтпьратвл дв! 1срам кътре 1оса*ат : есте лшкъ вп от, прш ка
ре пктет съ лдптревът пре Оошпвд, ни ев д'ат вржт пре ед , къ пв гръеще пептрв пипе вкне , 41 реде, М1хеа Фечорвд ла! 1етвдаа , ип а х1с 1оса*ат лдтпъратвд 1»ве1 : пв х\чв аша липпърате .
а- . 1Ш а кетат .]\ тп ьратнл л»1 Гсраи пре вп Фатеп , ш! 'I а п'с : квржпД
съ'т! аа,вче,ц! пре йПхеа Фечорвд дв! Гетвлаа .
I. 1ар лшпъратвл дв! Гсраи, ип' 1осаФат лшпъратвл 1вс!е1 ше^еа ф!е-карею
пре скакпвл съв" лдптрартац! лш порцие 0агаар1е1 , ип юц! ПророчП пророчеа
фппаштеа дор .
и . ГШ Сег1ек1"еа Фечорвд дв! Хапаап 'ига фъквт двГпн коарпе йе Ф1ер , пи а
21С : ачестеа хГче Оошпвд : кв ачестеа ве! дшпвпце С1р1еа п&пъ се ва сФжрпп .
В1 . 1Ш юц! ПророчП пророчеа аша, 21кжпс1: еве-те да Решшатвд ГалааавЛ81, пи вше ве! вшвда , къ ва Ла Оошпвд лш шдшиле таде пре лшпъратвл
€1'р|е1 .
п . 1ар солкл кареде съ бвеесе съ мете пре №хеа 'I а гръ!Т дк!, Х1кхпс1 :
1атъ тоц1 ПророчП кв о гвръ гръеск в|'пе пептр» лшпъратвл, фп а*ар ип т« кв кввштеле таде <1йпъ квв1*птеле впв!а сПптр'аче{тип , пи' гръеще Б1пе .
д|. 1Ш а х(с ЛНхеа : вй есте Оошпвд къор! че ва гръ1 Оошпвд кътре пипе,
ачестеа вой гръ!.
^1. НИ авешт да лшпъратвл , пи а 21'с дв! лшпъратвл : ЛПхее ! свппъ-вой да
Решшлтвд Галаебвдв! съ Ляв ръгвой, ав лъса-тъ-во1в? пиагйсдв!: све-те, пи
Бше ва йа Оошпвд лш т,т.1пйе дшпъратвдв!.
9) . ГШ 'I а 21*с дв! лшпъратвл : бе кжте ор! те жвр ев пре тше , ка съ гръещ!
кътре пипе аНевървл дштрв пвшеде Оошпвдв!?
31 . ПН а 21*с МГхеа: а$ пв аша, ат въгвт про тот Гсрамвл дшпръцреат лш твпцТ, ка о твртъ Фъръ а"е пъстор , ип а 21С Оошпвд: пв Оошпвд есте ачестора
Ювтпегев'? съ се лштоаркъ Ф1'е-кареде кв паче да каса са .
И1 . ГШ а 21'с лшпъратвл дв! Гсраи кътре 1осаФат лшпъратвл 1вве1 : а8 пв 'ц! ат
21С : къ пв'т1 пророчеще ачеста пие ввпе , 41 пвша! реле?
.«I. Ш|а2!'с ЙНхел : пв аша , пв , ев, асквдтъ кквжптвл Оошпвд I, пв аша,
въгкт пт пре Оошпвд Овтпегевл дв! Гсрам шегхпа пре скавпвд с 1.Й , пи тоатъ
Оцпреа Червдх! ста лшпрежврвл дв! и'еа йреапта дв1, ип Неа стжпга лв! .
к. Ш|п7л"с Оошпвд: чше ва дшшрда пре Ахаав ^\шпъратвл ль\ 1сраи ка съ
се све , пи" съ кагъ лш Рашшатвл Гал»а<1<;д«1 ? Ш1 а 21С ачеста ьша, Ш1 ачеста
псе аша .
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ка . 1Ш а еппт вп <Ьх, пи" а стътвт фппвштеа Оотпзд81, пи а 21с: ев^лвойфпшела пре ел, ип а 21'с кътре ел Оотпвл : к» че ?
кк - ПИ а Я1С : вой ешц ни вой Ф1 а"вх шшчшос .]\п гвра твтвлор Пророшор
лв! , пи а2]'с Роптал: лтшела'л-ве! , шГл ве! Б1*рв1, еш! ии фъ аша .
кг . 1Ш 1'атт. аквт а йат <Ьх шшчшос Ботпвл лдп гвра твтвлор Пророчиор тъ!
ачестора , 1ар Ботпвл а гръ1т асвпра та реле .
кд. 1Ш с'а апротат Сейеиа Фечорвл лв! Хапаап, пп алов1*т пре ЛЛхеа престе Фалкъ, пи а г\с : каре есте авхвл Оотпвлв! чел че а гртЛт лдптрв тше ?
ке . III! а /ле АПхеа : 1атъ тк ве! вес!еа лдп гша ачеха, кжш! не! штра лдп кътара
касП тале ка съ те асквпг! аколо .
к5 . 1ар лшшъратвл лв! 1срам а /Ле : пршйец! пре М)'хеа , шГл <1«чец1 ла Ашоп
та! тареле четъцп , ии' ла 1огс Фечорвл лдтпъратвлк! .
кз- "П ле анчец! : аша ггю лдтпъратвл, пвпец! пре ачеста лдптетпщъ , ии
съ шъпжпче пжше (1е пекла , пи' съ веа апъ Ае пекаг , пжпъ гаъ вош .]\птоарче
кв паче .
ки . 11П а /Ле ЛПхеа: йакъ лдпторкхшЬ-те те ве! лдптоарче квпаче, п'а гръ1т
Потпкл лштрв пи*пе , пил 21'с: авгщ! пороапеле топте .
кд. ПП с'а евк лдтпъратвл лв! 1сраи , пи" 1осаФат лдтпъратвл Гкс1е! кк ел ла
Реттатвл ГалааЛвлв! .
а . ЦИ а 21С лдтпъратвл лв! Тсраи кътре 1осаФат лдтпъратвл 1к«1е1 : тъ вой акоперц пн всив штра лдп ръгвоШ , ип тв лдтвракъ ханш шеа , ии" с'а акоперн
лдшпървтвл лк! 1срам , пи' а пират лдп ръгвош .
аа . 1Ш лшшъратвл (лр^е! апорвпч1т челор тре1-геч1 инЛо! та! тар! престе
каръ, Х1'кж1к1 : нв ватец! пре пик, сив пре таре, Фъръ пмпа! пре лшшъратвл лв!
1сраи сшгвр.
ан . ЛИ гв фост йакъ пк въгвт та! тарп карълор пре 1осаФат лшшъратвл 1в(1е!
а 21С : лдтпъратвл лв! 1сраи есте ачеста , ип л'а лдпквпнврат съ'л ватъ , пи а
стр1гат 1осаФат .
ат . ПП лв фост пакъ а 8 въгвт та! тарП карълор , къ пв есте лдтпъратвл лв!
1срам ачеста , с"ав лдпторс (1сла ел .
лд . ПП а литне 8пвл арквл вте кш/впк1 , т/ а лов1'т пре лдтпъратвл лв!
(срам лдп т ре плвшлп! , пи лдптре т'епт , пп а гхс къръвшвлв! съв : лштоарче
т&шие тале, пи тъ скоате (Пп ръ/Бсмв, къ т'ат рътт .
а$. ПП са лдп*ржпт ръ2Б01'вл лдп 21*оа аче1*а , ип' лдтпъратвл а стътвт лдп кар
лдшпреажша СНр^е! , йе лЧпппеацп пжпъ сеара , ип кврцеа схпце й\п ралъ лдп скпвл карвлв! , Ш1 а ткргт л&пъ сеара , ( Ш1 а квре сжице (Ни рапъ пдшъ лдпехпвл карвлвТ. )
д§ . Ш1 а стътвт стр1*гъторвл ош|"рн лдп тавъръ, кжпй апвпеа соареле, гшжтЬ
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ф'е-кареле лп четатеа са , ип Ф*е-кареле лп пътжптвл съв съ се лптоаркъ .
лз ■ Къ а т«р1т лтпъратвл , ип а пеш'т лп Сашар*еа , ш! а лпгропат пре лт
пъратвл лп Сптар*еа .
лй . 1 1П а спълат сжппеле дела кар да Фжптжпа Сатар'е1 , пи а« лтс порчн ,
ш! КЖ1П11 ежи неле лвц пи кврвеле с"ав спълат кв сжипеле лт йьпъ кввжптъл БотП8Л81 кареле а грък .
ла . II! I челе-д-алте кввште але ле! Ахаав , ш* тоате кжте а фъквг ,
пп
каса йв ЕлеФапт , каре о а фъквт , пи тоате четъцие , каре а фъквт , тоате
вчестеа сжпт скр]'се лп картеа кввштедор /мелор лшпърацмор ле! 1сра"л .
м . ПИ а асюропт Ахаав кк пърмцп съ! , пи а лтпъръцдт Охо/ла Фечорвл
Л81 ЛП ЛОК8Л Л81 .

ма . 1ар 1осаФат Фечорвл лв1 Аса а лшпъръцдт престо 1кг1а . ."\п апвд ал-патрв-леа ал лв1 .Ахаав лшпъратвлв! .ш 1сраи а лтпъръц'т 1осаФат.
мп . 1>о треТ-хеч! ип Ч1пч1 де аги а фост кжгк! а лпчепвт а лтпъръцц ип йоъгеч! Ш1 чшч1 :1е анТ а лтпъръцдт лп 1ервсал'т, ип пвтеле твше! лв! ера Агвва
Фата Л81 Сала! .
мг . 1Ш а втвлат пре тоатъ калеа лв! Аса татълв1съ8, пв с'а авътвт дела аче]'а, нп а фъквт че есте дрепт лп оки Бопшвлв! .
мд . фпсъ челе лппалте пв ле-а стр1кат , къпопвлвл жертвеа , пи тгиша лш—
трв челе лппалте .
мр. 1.1 II с'а лшпгкат 1осаФат кв лтпъратвл лт 1сраи .
мз . Ш' челе-л-алте кввште але лв! ГоеаФат , ип дотпнле лв! , каре а фъквт ,
ав пв 1атъ ачестеа скрюе елит лп картеа кввштедор гиедор лпшърацмор Ьае!?
мз • Ш! пре че! ръташ! (Ип че! ръв пъръвщ! кари а ръшас лп гмеде лв! Аса
татълв! съв 'I а шердвт (1с пре пъшжпт.
мн . 1Ш лп Ммпеа пв ера лтпърат .
ма. 1Ш 1осаФат а фъквт корави де Тарсю , ка съ шеаргъ ла ОФ1р пептрв авр,
пи п'а терс къ с'ав спарт коръвнле ла Гесшп-Гавер .
н . Атвпч! а /ле Охог'а Фечорвл лв! Ахаав кътре 1осаФат : съ теаргъ ров»
пие! кв рови тъ1, пи п'а врвт 1осаФат .
на. 1Ш а асюрпнт 1осаФат кв пършцпсъ!, пи с'а лпгропат лжпгъ пършц'1 съ!
лп четатеа дк! 1)авк1 татъ.ш съв, пи а лтпъръцдт 1ораш Фечорвл лв! лплоквддв!.
нк . 1ар 0х021*а Фечорвл лв! Ахаав а лпчепвт а лшпъръц' престе Гсрамлп Сатар*а жп апвд ад шапте-спре-яече ал лв! 1осаФат лшшъратвл Гкс1е1 . пи а лгапъръцдт престе 1сра'д лп Сатар'а (1о1 ап! .
нг . 1Ш а фъквт че есте ръв «ппаштеа БошпвлвТ, пи* а втвлат пре калеа лв!
Ахаав татълм съв , Ш1 пре калеа 1егавеле! швте! сале , пи* лп пъквтеле касП
лв! 1еровоаш Фечорвлв! дв1 Шават, «ареле а фъквт пре 1сраи а пъкътв! .
нд . Ш1 а сл8ж*тВаал*1ш'лор, Ш] с'а лпкшат лор , пи а лптъратат пре Оошдод
Бвшпехевд лв! 1срам Лвпъ тоате , каре с'а фъквт лппаште йе ел .

К0ГГ8Й ШТМ й уМПЪРйЦМОР
КАРЕ ЛА ЕВРЕ1 СЪ 21ЧЕ АБОА А ^МПЪРАЩЛОР.
Охох1а Лтпграпя «I 1срам вреш! а ддптргга пре Ваал йеспре ггал! с* , .ял чеартъ I т- Х1кжт1: къ
в* швр1 , . каре трйппц&ш! йо\ жъштап! кв кате Ч1пч1-хеч1 <1е онаи 1 ли пгктвеще 'МимИп Чер , цл тр|пиц«т1в-се ал-тре!-леа, пвс'а4арс пептрв сшерешеа са, с'а погорат 1л1е квелла Охсша,
1.арс тгр|ш)
л>1 вртеахъ 1орат *рагеле съв .

1 с'а В1*клеп1т (1 ) Моав лштрв 1сраи сЬпъ че а т»р1Т Ахаав .
в . 1Ш а къгвт 0х021*а прш гратчеа чеа оЧп Фошорвл лв! чел (Нп
Сатар1а , ш! с'а болпъвп* , ип а тршне сол! , ип а гхс кътре е! :
терпецц ип лштревпц! пре Ваал шкска Овшпегевл Акаропвлв!
оаре т'а! сквла-тъ-воШ (Пп воала гаеа ачеаста ? ни а шерс съ'л лштреве
пре ел .
г . 1ор ^ппервл Оотпвлв! а гръ!Т кътре 1л1в Тесвлтеапвл , В1кжпс1 : скоалъ-те,
ип шерп! лшпаштеа содмор лв! 0x021а лшшъратвдв! Сатар1е! , ип съ гръещ! къ
тре е! : ай пептрв къ п» есте Бвшпегев лш 1сраи шерпец! во! съ лштревац!
пре Ваал ткска Оьтпе/екл АкароивлвТ? 41 п» аша .
^ . Къ ачестеа 21че Потпвл : пател , пре кареле те-а! св1т, пв те ве! погорж(1е пре ел, къ кв шоарте вс! шкр1, ш! а терс [.че, ип" а /Ле кътре е! :
^ . 1Ш с'а8 лшторс солП ла ел, ип а гиз кътре е! : къчГ в'ацТ лшторс ? 1"ар е! ав"
21*с кътре ел :
е . Ь'п ою а еиит лшлаштеа поастръ, ип а г\с кътре по! : шерпец!, ип' въ лштоарчец! ла лшшъратвл чел че в'а трхппс пре во! , ип 21*чец! кътре ел : ачестеа 21че Бошикл : аз" пептрв къпнесте Бйшпегев лш 1сраи теруТ тв алштрева пре Ваал
ткска Вктпсгеел Акаропвлв! ? пв аша : патвл , пре кареле те-а! С81Т, пк те ве!
погоржею пре ел , къкв шоарте ве! ш»р1 .
3 . 1Ш ле-а 21*с лор лшигьраткд : квт ера Форта ошвл»!, кареле в'а еипт воъ
лшпаште , пи а грък кътре во! кввттеле ачестеа?
п . 1ар е! а8 21'с кътре йжпсвл : от пърос ера, пи кв к«реа лшчшс пнжлоквл лв!,
ип агю: 1л1е Тесвкеапвл есте ачела .
л . ВИ а трпше лаел пре вп къштаи , кареле ерапресте чтч!-2еч! (1е оашел!,
ип пре че! чшч!-геч! (1е оашеш а! лв!, пи с"пнсй1т, ип" ав вешт ла ел, ни 1ятъ1л\е
шес!еа пре вхрФвд швптелв!, ип а гръ1т къштапвл кътре ел , ип а 21*с : ошвле ал
лв! Бвшпегев, фпшъратвл те-а кетат , погоаръ-те .
1 .

(1) ЛУ1к1ъргти1'иг

М'а врвт съ ш а I Ф]в свпвс Л\шпър«твлх1 1«1 1ср«1л
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I . 1Ш а ръспвпс 1л|'е, ип а х\с кътре къштап : ип йе сжпте8 отвл де! Бктпегев" , съсе погоаре фок <Нп Чер, инсъ те тъпжпче пре тте , пн пре че! Ч1ПЧ1"2бч! а! тъ! , ип с'а погоржт фок с1ш Чер , ип л'а шжпкат пре ед , ни пре че! чшч12641 а! Дв! .

д| . 1Ш а аа"аос жтпъратвл, ип а трите да ед пре адт къштап, ип пре че! чшч!гечГ а! лв! , ип' с'а сгит , пп а гръп къпп апел кътре ед , ип' а г\с : отиде ад лв!
Пвтпегев , ачестеа 21че жтпъратвл : квржпс! те погоаръ .
К1 . 1Ш а ръспвпс 1л1е, ин а гръ1т кътре ед, влаги;: (1е елин ек отвл т! Овтпеге$ , съ се погоаре фок аш Чер, ип" сь те тъпжпче пре тше , ин пре че! чшчХгеч! аГтъТ, нп с'а погоржт фок 01П Чер , ип' д'а тжпкат пре ед , ип пре че! чшЧ1-2вч! 81 Д81 1.

п . 1Ш а п(]пос жтпъратвл жпкъ а триште вп къштап , ип' чшч!-геч! а"е оагаеш"
аТдвТ, ип а вешт ал-тре!-деа къштап да ед, пп а жппепвпюат жппаштеа дв! 1н'е,
пн с'л рвгат л«1, ип" а грък кътре ед, ип а 2Ю: отвде ад лв! Овтпегев чтстеас&ъсе свФлетвл пнев, ппсвФлетеле роБ1*дор тъ1 ачестор Ч1пч1-геч! жптрв окптъ!.
д1 . 1атъ с'а погоржт фок сПп Чер, пп а тжпкат пре че! ао! къштап! НнГт.кТ,
ип пре че! чнш-геч! аТлор, ип аквт Ч1пстеаскъ-се скФлетеле ровиор тъ! жптрв окП тъ! .
$1 . Ил а гръп .]\пцерял Пошпвль! кътре Гне, пн е г\с : погоаръ-те К8 ед в»
те тете с!е Фацадор, пп с'а сквдат 1д1е , пп с'а погоржт кг; ед ла жтпъратвл.
о! . 1111 а гръгт кътре ед , пп а 21С : ачестеа 21че Ботпкл : къч! а! тртнссол!
съ жптреве пре Ваад твска 1)ътпех.еъ.\ Акаропвдв! , ка кеш п'ар Ф1 Овтиехев
жп 1срам съ жптрев! кьвжптвл лк! , пептрв аче^а патвл , пре кареде те-а! сит
пв те ве! погорж Ле пре ед, къ к« тоарте ве! швр1 .
3< . НИ а ткр1т йьпъ кквжптйл Пошпкдь! , кареде а гртЛт 1д1е ; ип а жгапъръц1т 1орат Фратеде дв! Охог1а жп доквл дв!, къ Охог1а пв авеа Фечор, жп
апвл ал-ЛоГ-леа ад дв! 1ораш Фечорвдв! дв! 1осаФат жтпъратвл в! Ьс1е1 .
ш . 1ар челе л-алте кввште аде дв! Охоглл, к*те а фъквт тоате ачестеа
скрюе сжпт жп картеа кг вштелор гмедор жтпърацмор дв! 1сряй .
л.1 . 11Н Горат Фечоркд л»! Ахаав а жюпъръц1'т престе 1сраи жп Сатар)'еа ЛоЬ
спре-гече ап!. жп апвд ад опт-спре-гече-деа ад жишъръиде! дв! 1осаФат жпшъратвлв! 1?;с.1е1, Ш1 а фъквт че есте ръй жппангтеа Ботпйлв!, жпсъ пв ка Фрацн лв!, шч! ка
шета са.
к . ПИ а сЬпгртат стждп1*! дв! Ваал , карп 'I а Фгквт татъл съв" . ип' '! а 2(]р(ш'т.
жпсъ ве пъкателе каем! лв! 1еровоат Фечорвдв! дв! Хават , кареде а фъквт пре
Гсраи а пъкътв1 , о'а лпп'т, пв с'а с1епъртат Леда еле , ип с'а тж1пеат кв 1вцше
1)о и» пк л пре каса дв! Ахаав .
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Ел1С*1Хпе<1вспърц1пДб-се <]е 111е трече 1ор<Ьпвл, нп риПвДс-св 1л1е ла чер к нар <1е *ок, ад Ивп1а'ш1
<1вх .цткнг ли 1а Ес]СС1Б , Ш1 к» кожоккл 181 Ьпе 1връ'ш1 оЧппрцтЛ а пя 1< ].'<1апклл1 , трсче оре гил ,
1л)'в 1,ъвтйП(1«-се пк съ ач>лъ : К 1<< I* пк1п<1 спре съ пи.оЧм.ъ сгцнмчвпеа апелор , ип а пътхот&н! 1ер|\опкл»1. 1)оъ врсоа1че соарг патрв-хеч! им Йо! (]« пр*ап1, кари хиеа пре Клисчв .

ЙКШ
<Ю&' а *ост' к*»'11' а ВРЬТ Оошпвд съ ллппалце пре Ше кн в1Ф0р таре, ка
9^|1| 4^ч1спре Чер, а терс Гпе , нп Елке\& ла Галгала .
*жш**ж "• ^Л а21'с1л'е кътре Ел'сеШ : шег! а|'ч! , къ Ботпвл т'а тр1гшс
®тадаФдаФпжпъ ла Вети, нп а г\с Елсе1» : в/в ссте Ооншвл , ип В1'в есте скФлеткл тъв ве те воШ лхса пре тше .
г . 11Н а вешт ла Вети , ип ав вешт фп Пророчмор че! Лп Вети ла ЕлкеШ,
ип ай 21*с кътре ел: щП къ 1а астъ/1 Вотпкд пре Вотпвл тъй йеасвпра капел»! тъй ?
Ш1 а 21С : нп ей ат ккпосккт , тъчец! .
д . ПИ а 21с Гпе л»! ЕлкеШ '. шег! гичТ, къ Потпкд т'а тршпс ла 1ер1*хоп, ип
а 21с ЕлкеШ : вШ есте Ботпйл , ип вШ есте свФлетвл пк йе те воШ лъса .
е . НП а вешт ла 1ер1'хоп , ип с'ав гшрошеат фП Пророчмор че! (Ип 1ер1*хоп,
ла ЕлкеШ , пи а гк кътре ел : щП , къ 1а встъг! Оотпкл пре Ботпвл тъ8 йеас»пра капвлв! тъй ? нп" а гк : нп е» ат ккпосккт , тъчец! .
» . НП а гк 1л1е лв! : шег! а1ч! , къ Оотихл т'а тртк пжпъ ла 1орс1ап нп" а
2|'с ЕлкеШ : вШ есте Понпжл, ип вШ есте свФлетвл тъй Де те воШ лъса , ип аХ
терс атжнс1о1 .
д. НП ЧлПчЬгечНе оатеп! Дш ФечорИ Нророчиор о8 вемт, пп аВстътвт лцппреажшъ йе йепарте , 1ар е! ат*1к)о1 ай стъткт лжпгъ 1орс1ап .
й . НП а лват 1лк кожоккл съв , ип л'а лшвгрт, ип' а лов1т кк йжпсвл апа ,
ип с'а лшшърц1т апа лшкоаче , ип лгиколо , ип' :>в трек»т атжпсю! лш пвстк- .
а. 1Ш а фост вакъ а« треквт е! , а гк 1л1*е лв! ЕлкеШ : чере че ве! съ'ц! Фак
та! лшпяште с!е че тъ воШ лва дела тше ? ип а гк ЕлкеШ : съ Ф1в Бйхйл , кареле есте л^п тке лшйолт лштрв шше .
I . НП а 21С Ше : гре» лвкрв чер»'ш!, лшсъ йе тъ ве! веДеа, кжпс1 тъ вой
ляа (1ела тше , ва Ф1* щ'е аша , 1*ар Ае пк тъ ве! веаеа , пк ва Ф1 .
д| . ПП а фост , К2пс1 терцеа е! , ип" ворвеа , |'атъ кп кар <}е фок , ип ка! Ле с;ра! .
'фок а8 йеспърц^т пре атлпйо!, ш! с'а лват 1л1е кв в1Фор таре, ка спре Чер .
48- 12в1 . Ш1 Ел1'се18 пр1'веа , Ш1 стр]'га : Пърште ! Пърште ! кар«л л»! 1срзи, ип Шажч-.
кълърашвл л»! , ип' та! твлт п» л'а въгвт пре ел , Ш1 с'а апвкат ЕлкеШ Ае хашеле 2' 5воале , ип ле-а рвпт л^п (1оъ .
п . НП а лват кожоккл лй! 1л1е , кареле къгвсе Леасвпра лв! Елкей .
л>1 . ип с'а лдпторс Елкел, Ш1 а стътвт пре църткрие Горйапвлв! , Ш1 а лват
кожоккл лв! 1л1'е, каре къгвсе Леасвпра лв!, Ш1 а лов1т апа, ип пв с'а (лвспърц1т,
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Ш1* а 11С : кпЛе есте Пвшпехевд лв! 1л1е , дпкъ ии аквт ? пи а ловлт апа аЛоъ—
оаръ , пи с'а дпшърдот апеле дпкоаче , ии дпколо , пи а треквт Елгсей пре «скат .
(м . Ш|' л'ав въхвт пре ед Фечорн Пророчиор че! сПп 1ер1хоп йт преажшъ , пл'
ая" Х1С : осПхшт- а Лнхвл лв! 1д1в престе Ед^ей, пи а» веп!т дппаштеа лв1 Елнмм» ,
Ш1 с'ав дпкшат де! пжпъ да пъшхпт .
51 . 1Ш ай 21С кътре ел : 1атъ кв слвцме тале сжптчшчГ-геч! Ле вървацД фн пвтврЙ , съ теаргъ съ кавтв пре Ботпвл тъв", ка пв ккш-ва съ'л Ф1 ркИкат Пвхвд
Ботпхлв!, пнсъ'лФ1 арвикат лп1ора"ап, сав дптр'вп твпте , са8 дптр'вп Леал ,
пи а 2|"с Ел1се18 : пв триттец! .
у . ПП л'ав сшт пре ел, нп" с'а дшлвплекат, пи а хк : трпштсцТ, ии ав тршис
чшч1-хеч! Ле оатеп!, ии л'ав къвтат тре! хие , ии пв л'а8 афдат .
И1 . 1Ш с'а» дпторс да ед , ии ед шес!еа дп 1ер1хоп , ии а хи; Е.иселв : ой
пк в 'ат 21С воъ съ пв трш1тец1 ?
л.1 . НИ ав хк оатепп четъцп кътре Ел'се1к: 1атъ лъквища четъци есте бвпъ.
прекьт тв 1)оапше вех1 , (1ар апеде слпт реле , ии" пътжптвл етери .
к . ЛИ а /Ле Елнзеш агЬчецгт! о ваЛръ поъ, ии пвпец! дптр'жпса саре .
ка . 1Ш ав лват, ии Чан аЛвс дв1, ни а еиит ЕлгсеШ да лхвоареле апелор, пи
а арвикат аколо сареа , ии а хи; : аша гръеще 1)ошпвл : вшйекат-аш апеле ачества, ии пв в« ша! Ф1 с1е аквш дппатте тоарте а1ч1 , шч! стершчвпе .
кп . 1Ш с';-к вик1екат апеле пжпъ дп хша ачеаста , <Ьпъ кввжптвл , кареде а
гръп ЕлизеШ .
кг . ИЛ с'а св1т (1е аколо дп Вети , 1'ар кжт! съ сма пре каде шще првпч!
пич! а8 епнт аЧп четате , шГл ватжокореа пре ел, 21кжпс1 : све-те плешвввле,
све-те плешвввле .
кд . ИЛ «1тл-,пс!«-се дппапо! '1а въгвт пре е! , пи '1а влее тешат дп пкшеде
Оошпвдв!, пи й)тъ епиръ Доъ врсоа!че Нп пъЛвре , ии спарсеръ иЧптрв е! патрв-хеч! пи Ло! Ле првпч! .
кб. 1Ш а шерс а*е аколо дп швптеде Карпилвдв! , пи' Ле аколо са дпторс дп
Сашархеа .

КАН

Г.

Пептрв к» Дишърпгв.1 л! Иоав * рвпт легетвра каре авеа кв .^тпърацп д<1 1срв|.1 , < ъ см асг.пра 1в1
^шиъратвл .п.1 1сра|Д , Дто%рат5Д 1в<1*1 , Ш1 .Лтпъратва ЕЛотвлв!, кърорат»! швр|'п(1 Ле сете, прш В11С01В ле *ъ1к1г.1'Ц!0 Пишии ааъ Фъръ ввпт , ми пръ (1е п.:оае , ни' иргппцъ асвпра лм Моав , каре жерт1пт1 пре 21(1 пре Ф1вл съв чел ддпт&| иъскг.г . коптепеще рнипреп Четгцм .

тъл съв
тъд съв .

1 1ораш Фечорвл лв! Ахаав адтпъръц1т престе 1сраи дпСатар1еа
дп апвд ад опт-спре-гече ал лв! 1осаФат дшпъратвдв! 1вс1е!, Ш1 а
дтпъръпдт с1о!-спре хече ап!.
к. Ц]| а фъквт че есте ръ8 дптрв окИ Вошпвлв! , дпсъ пв ка ташч! ка гавта сл , Ш1 а Лепъртат стдлпН лв! Ваал , кари '! а фъквт та-
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г . фпсъ йе пъкатслс де! 1еровоаш Фечорвлв! 'дв! ^ват , кареле а фъквт пре
1сра!л а пъкътв1 с'а л!шт , п» с'а депъртат Леда сле .
^. 1ар Моса лшшъратвл Моаввлв! ера ]\токк1 , Ш1* лшторчеа (1) лшпъратвлв!
лт Гс|кпл кв риНката о свтъ йе пи! де пие!, пи' о свтъ йе таи йе ьсрвеч! кв л.т.пъ .
3 . ПП а фост <!«пъ че а т«р1т Ахаав , с'а вшлеп1т лдтпъратял Моаввлв! лдптрк лшшъратвл л«Т [срам .
5 . Ш 1 а еппт .ргапъратвл 1орат .цп хша ачеха <Кп Сатархеа , пи а пвтърат
пре 1сра!л .
3 . НИ а терс , пи' а трптс ла 1осаФат лшпъратвд 1«йе\ , ки;кн<1 : лшпъраТ8Д Моаввлв! а вшлешт лштрв тше , терце-веГ к» тше асвпра Моаввлв! да
ръгвой? ни а 21С : свктъ-воШ , квт схпт е», аша ещ! пи тв, квт есте попа»
лвл пнев , аша ни попвлвл тъв" , квт сжпт кай пие! , аша пи" кай тъ! .
й. ЦНагю: пре каре кале тъ вой ой? пн а ию: пре калеа пвспе! Есютвдв!.
л . И\1 а терс лшшъратвд лв! 1срам , пи" лдпшъраткд 1м1еГ , пи лшшъратвл
Е(1отк1«1 , пп а лижвпцврат кале е1е таите апле , ни пв сра апъ пептрв тавъръ , П1ч1 пептрв впеле челе че ера кв е! .
1 . НИ а 21С елкциор сале липп ьратвл дв! 1сраи : о къчТ а кетат Бкшпеяев
пре ачещ! тре! лшпърац! съ'1 йеа пре еТ лш тжпа дв! Моав!
«I . НИ а 21С 1осаФат кътре од : а» пк есте алчТ вр'кп Пророк йе ад Оопшздв! ? ни вот лштрева пре 1)оишкл прШ ел , ни" а ръспвпе впвд <1ш елвоме Д1Шпъратклв! лв! 1сраи, нп а 21'с : а1ч! есте Елгсей Фечорвл лв! СаФат, кареле тврпа апъ пре шжшие дв! 1л!е .
В1. ПИ а21с1осаФат: есте ла ел кввжптвл Потпьлв!? ни с'а погоржт ла еллдтпъратвд лв! 1сраи , пп 1осаФат лшшъратвл 1»с1е1 , ни липпъратвл глютвлв! .
г! . ПИ а 21с ЕлшеШ кътре лдтпъратвл дв! Ьраи : че есте пие , пп дое ? терц! да пророчи татълв! тъв , пи да пророчП твпш таде , ии 'I а 21'с дв! лшърат»л лв! 1сраи : а§ <1оар а кетат Оошпвл пре ачещ! тре! лшпърац! ,
ка съ'!
йва пре е! лш тдипие дв! Моав?
*1 . ПИ а 21С ЕлгсеШ : вШ есте Вошпкл пзтериор , кърта став лшпаште , къ
де п'аш1 лва ев Фаца лв! 1осаФат лшпъратвлв! 1аве1 , л'аш1 Ф1 къвтат спре тше,
Ш1 па те-анй Ф1 въгвт .
^1 . 1ар аквт а(1кчецГ|ги вп кжптърец, ни а фост к.ьп(1 кхпта к&птърецвд, с'а
фъквт престе ел тжпа Оошпвдв! .
в*| . 1Ш а 2ю : ачестеа /лче Ботпнл : Фачец! Л1П валеа ачеаста грош, гроп! .
а'| . Къ ачестеа 21че 1)отпвл : пк вец! ведеа вапт, П1ч1 вец! ведеа плоае, Ш1
валеа ачеаста съ ва вгаплеа де апъ , Ш1 вец! веа во! , ш! таверие воастре , пи
вкеле воастре .
4. (0 АЛек»: (1а Ларе.
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н! . ПН «шор еете ачеастп лштрв оки БотпвлвТ , пи ва Ла пре Моав ци тл1пие воастре.
.0.1 . ПП вец* вате тоатъ четатеа таре , ип тоатъ четатеа алеасъ , пи тот летп»л б»п вец! Лър.т.та , ип тоате {гвоаръле апе! ле вец! аствпа , ип тоатъ партея бвпъ о вецТстрша кк шетрГ.
к. Ш) а фост Лншпеаца кжпЛ съ с«1'а жертва , ип 1*атъ апе вшеа Ле пре калеа ЕЛотвлв! , пп' с'а ктплкт пътжпткл Ле апъ .
К4 . ПП тот Моаввл а ав21Т , къ с'ав свЬ ачеК тре! лшшърацТ , ка съ'1 ватъ
пре е! , пи с'ав стржпс Ле претвтшЛепеа лшчшип кн вра» , ип' лш сне, пп ая
стътйт ла хотар .
кв . ИП а» тжпекат Ле Лишпеапъ , пп а ръсър1т соареле престе апе , пи ак
въгвт Моав (1н1 преажтъ апеле роти ка с&ппеле .
кг . ПП а 21С : ежлце Ле сав1'е есте ачеста , БЪТ»Т8-с'ав лшшърапн, пп а до
ви от пре апроапеле съ», ип аквпг ла пръг! а! лн! Моав .
кд . НИ и штрат лш тавъра лв! 1сраи , пп' 1сраи с'а скклат , пн а вътвтпре
Моав , пи а фвш'т Лела Фаца лор , ш|" а штрат тергапЛ , ип бътхпЛ пре Моав .
к(=- ИП четъцме лея» стр^кат, ип престе тоатъ партеа бкпъ ав аркпкат Ф1екареле от шатра са, ни' о а ктплхт, пн тот 1/воркл апе! ив аствпат, пи' гот
лешпвл Б8П а Лъръшат , пжпъ че а лъсат шетрме гМвлв! сврпате , пн ав лшквпцврат пргппеашп ил о а8 бътвт пре еа .
кз . ПП а въгвт лшшъратвл МоаввлнТ , къ с'а лштър1'т престе ел ръхБ01»л,
а лват К8 сте шапте еете Ле оашеп! кв савпле скоасе , ка съ тае асвпра фтпъратвл ЕЛотвлв! , ип' п'а пвтвт .
кз • ПН а лват пре Фечорвл егв чел лштж! пъсквт, пре каре 'л пвсесе лшпърат лшлоквл сьв, ип' л'а аЛвс пре ел арЛере Ле тот пре ап'Л , ип а първт Фоарте
рък лв! 1сраи , ип рппкхпЛв-се Лела Лдшсвл с'а лшторс лш пъшяптвд съв .
К А П

д.

ВъЛвве! че! лшшресврате кв НаторП .]\Г фтпшцеще Клнси, «им Не «тп ка с* се ииемп Ле жре<Итор1:
пре 118.1 сошантПЧ1 1, пре ьаре.н- ли вестне е! , Пт пюрц! лдл аецхапг», ип тгрп&ш! *ъ1т престе •1'ертвр» , Ч а' лват атърачвпеа ии кв п;ц1пе нл.пп пре тв1ц1 а сътврат .
г»

г

1 о Фетее Лш фн Пророчиор стрна кътре ЕлГсеШ , >ШИк1 : роввл
т-|,8 върватвл плен а ткр1*т , ип тв а! квпосквт къ роввл тъв ера от и
фр!ка лв! Пктпежев, ип лииирвтвтъторкл а вешт съ 1а пре ашхлЛо1
ФН Ш1е1 СЪ'1 Ф16 Л81 рОБ1 .
н. ПП а 21С кътре еа Ел1"се|'в : че съ'ц! Фак ? спвпе'п11 че аГ лш касъ ? 1*ар еа
а 21С п'аре рог са та шипка лш касъ, Фъръ пкта! пвц1'и апт Ле лепш, кв каресъ
шъ впг.
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г . 1Ш П21С кътре еа: терцТ, ип чере Ц1*е васе Лш аФаръ Лела тоц! вечни! тъ!
оешарте, 1ар п» пвцше .
д . 1Ш 1*птръ , пи лмкМе вша Лвпъ тше , пи* Лвпъ фн тъ! , ш! тоарпъ лншаселе ачестеа , пи че съ ва втпдеа ве! лва .
^ . 1Ш с'а Лкс ()ела ед , ии а фък»т аша, ип алиппс вша Лкпъ сте, ин Лвпъфн
съ! , ин е! зпроша васеде кътре еа , ии еа тврпа .
5 . 1Ш а фост Лакъ с'л» впшлвт вяселе , а г\с кътре фн съ! : та! апрошец!
кътре пипе васе, 'ар е! ак /ле е! : лвша! есте лдпкъ вас, ни а стътвт вптвд Ле лешп.
3 . 1Ш а вешт , ип а епвс отклв! лв! Бвтпегев, пи а г\с Ел|'ее]'в : терц!,
пи вшЛе «птвд Ле лешп , пи плътеще Латорпле таде, 1ар тв , ни фп тъ! вец!
тръ! кв чела-л-алт впт Ле детп че ва рътжпеа .
й . Ш1 с'а фъквт глоъ, пн а треквт Елюей да Сотап, ии* ера акодо о Фетее
таре , ни д'а опр1*т пре ед съ шъпдпче пжше : ни съ авътеа ед Ле твдте ор!
акодо , пи штра Ле шдпка пллпе .
л. . НИ а 7лс Фешееа кътре върватвл съй: 1'атъ ат квпосквт, къ отефхпталлв!
Бвшпегев' есте ачеста кареде трече пре да поТ пврвреа .
I. Съ'1 Фачет дв! вп Фо1шор пик, ли съ'! пвпет дв! акодо пат, пи* гаасъ, ип
скавп, ип сФешгпк, ип ва Ф1, кжнЛ ва вреа съ штре ед да по! се ва авате акодо .
&1. ин а фост лштр'о 21, ип аштрат акодо , ин с'а овътьт лш Фониор , ин
а Лорпнт акодо .
в! . Ш1 а 21С кътре Пег! елвга са: кеашъ да пи'пе пре Соташтеапка ачеаста,
ш1 о а кеш ат , ин а стътвт еа лшпаштеа дв!.
п . НН а 21*с лк1 : 21 кътре Лжпса : 1атъ а! гът1т поъ тоатъ гът1реа ачеаста ,
че ве! съ'д! Фак Ц]'е ? ав Лоар тв а! квв&пт кътре лшпъратвл , са» кътре Боюпвд пвтерн ? ]'ар еа а г'\с : лдптре попвдвд плев ев дъквеск оЛ|хпшЛв- шъ .
^1 . ПИ а 21С кътре Пег1: Лар че съ каЛе съ'1 Фак е! ? ин а 21С Пег! елвга дв1:
ша1 алес , *№ п'аре еа , ии върватвд е! есте вътржп .
€• . ии а 21С : кеашъо пре еа , ип о а кегаат , пп а стътвт да вшъ , ип' а г\с
Ел1се1й кътре Лжпса :
51 . фп врешеа ачеаста , ип лш чеасвд ачеста фппЛ тв в!е , ве! геппел' Ф18 ,
1ар еа а г\с : пв Ботпвл пнев отвд дв! Бвтпехев , п'атгщ пре роава та .
(л . ин а дват Фешееа лш пжптече , ин а пъсквт фй лш врешеа аче^а, ин лш
чеасвд ачеста , преквш '! а г\с е! Елюей .
И1 . ин а кресквт пркпккл, пн а фост кжпЛ а впит првпквд кътре татъд съв" да
сечерътор! , а ги; кътре татъд съ8 :
а.\ . Капвд пнев ! капвд пие?! ин а гю кътре елвгъ : Лв'д да пшпа са .
к . ПП л'а аЛвс да швша са, пи а аЛорпнт мре цепвпкеле е1пхпъ да аш1а2Ъ2{,
Ш1 а твр!т .

85.

274

А

^МПЪРАЦГЛОР,

Д.

кл . 1Ш л'а св!т пре ел лш ФоТшор , пи л'а пвс пре пател опшв! лв! Бвитегев , Ш1 а лтк81ат каса , ни а еинт , пи а квтат пре върватвл съв" , ип а 21'с :
кв . Тр1т1тв'т1 о сл«гъ , ш! о астъ , пи вой алерга ла отвл лв! Бвтпегев,
ип тъ вой лтпапо1а .
кг . 1ар върватвл е! а 2Н5 :

пептрв че съ терц! ла Лжпсвл астъ»! , м'ч! фпж!

лвпъ поъ, шч! Сжтвътъ ? 1ар еа а 21С : паче.
кд . 1Ш а пвс шаоа пре ас!пъ, пи а гю кътре слвга са : терп!, пп втвлъ, пв
2ъвов1 а лишълека, преквт 21*к цДе, внго, паве! терпе , ип ве! соен ла отвл
лн! Ойтпехев лш швптеле Карпшблй! .
ке- иИ а теро, ни а С0С1Т да отвл лн! Ъктпегеъ лш твптеле КарпплвлвТ, ша
а фост (]акъ оа въхвт пре еа КисеШ вешпЛ, а ж1с кътре Пег! елвга са: 1атъ
Соташгеапка.
кв. Алеаргь аквт лштрв лштЬшппареа е!, ш! Съ'! 21ч! е! : паче есте Ц1в?
ип а алергат лштрк лштшшшареа е1, ип' а яю е1: паче есте цДе ? паче есте върБатйл»! тък? паче есте првпквлв!? 1*ар еа а гю : паче.
кв . 1Ша вешт ла Елюей лштвпте, пи са апккат Не п1чоареле лв!, пи' с'а
апрошеаг Пеац ка съ о Леа лшлатвр!, ни а ме Е.и'се18 : ласъ*о пре еа , къ
сьФлетйЛ е! лштр!стат есте лштр'жпса, ип Бошпвл а асквпе Ле гшпе, ип' пв 'ш! а
СП8С ,

ки . ИП а 216 еа : ай Лоар ат червт фй Леда Ботпал плев" ? къ ат ггс ; пв тъ
агаъц! пре пипе , пи а ггс Елюей лй Пег! : лшчшце пнжлоквл тъв, ин 1а то1агвл
плек липпжпата, пп терцТ .
кл. . ПП с1е ве! вФла вре вп от , съ пв'л Бте-кввштег! пре ел . ип Ле те ва
вше-кввжпта пре тюе от съпв'1 ръспвпгГлв! , ипсъпв!то1аг8Л плев" престе Фаца првпквлв! .
д. ИЛ а 21'с ткта првпквлв! : вй есте Ботпил, ни вй есте свФлетвл тъ8, Де
те вой лъса , ип с'а сквлат Ел1*сей, Ш1 а шерс Лвпъ Лжпса .
л» . 1ар Пег! а терс та! линиите Ле е! , ни а пвс Т01'агхл лв! пре Фпца
првпквлв!, ип п'а фост глас, шч! а«21ре , ип с'а лшторс лштрв лштшшпареа
лв! , пп 'I а епвс лв! /шжпЛ : пв с'а сквлат првпквл .
м . 1Ш а ттрат Елесей в.п кесъ, ин 1атъ првпквл , ера пвс торт пре патвл ля! .
аг. ИП а штрат ЕлюеЙ лш касъ , ип алшшат вша Лвпъ е! ашжпЛо! , ип с'я
рвгат Ботпвлв! .
ад . ПП с'а С81Т, пи с'а квлкат пре првпк, пи 'ш'а пвс гвра са пре г«ра_ л«! ,
пи оки съ! престе оки лв!, иптжйпле сале престе тж!ш'ле лв!, ипс'а плекат
престе Лжпсвл , ш! а свфлзт престе Лжпсвл, пи с'а лшкел21т трвпвл првпквлв! .
ле • ПК Са лшторс, Ш1 а втвлат прш касъ лшкоаче , Ш1 лшколо , пи с'а св1Т ,
пи с'а квлкат престе првпк пжпъ Ле шапте ор! , Ш1 а Лешк1с првпквл окН съ! .
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ле. Ш1астр'гат Ед'се'8 кътре Пех!, плахи;-, кеатъпре Согаап'теапка ачеаста , пп о а кегаит пре еа , ип а 'птрат да йжпсвл , ип а 21с Ед1се№ : 1яцТ прв
Ф18Д тъй .
ла. ИЛ а 'птрат Фетееа , ип а къгвт ла шчоареле ль1, цц" с'а дшкшат дв! пжпъ да път.т,пт, ип 'ш'а дват пре Ф1*вл съв, ш! а еппт .
ай. НИ ЕлгсеШ с'а лдпторс лш Галгала , Ш1* Фоатете ера пре пътжпт , ннфи
Пророчиор шесюа лшпаштеа дв! , ип а г'\с Елюею слвцПсале : пвпе кълс!ареачеа
тарв , ип Ф1'ерве Ф*ертвръ Фплор Пророчмор .
«Л . ИН а еппт лшцаршъ съ квлеагъ Аршт (1), пи' а аФлат лш царшъ овщъ
сълБат1Къ , ип а квлес сНп еа кврквБецеле сълват!че плшъ хаша са , пи а вешт ,
ш! де-а пвс лш кглс!ареа чеа к« Флертвръ, къп'а щ1&т.
м . 1Ш а тврпат оатегНлор съ тъпжпче, пп* а фост, кжпй тжпка е! с1ш Ф1*ерТК| ъ , 1*атъ .'!« стр1гат, пи ав г\с : шоарте есте лш къл^оре ошвде ад дв! Бвптехеь !
пп п'ов пвтвт съ тъпжпче .
ма . ИЛ а 21*с : лвацТ фъшъ, ип' пвпец! лш кълйлре, ип' а х1с ЕлгсеШ кътре Гсг/Л
слвга са : тоарпъ полвлвлв!, ип съ тъпжпче, ип п'а та! фост шипка ръ8 лт къл^аре.
тя. ИЛ вепшс! кп от сПп Ветар!са , а ас!кс ла отвл лв! Иотпегей сНп пжрга
роа^елор йоъ-геч! Ле пж?ш (1е орх , иполегътвръ снзстокте лштраюта са, ип
а 21С : (Зацд-ле попвлвлв! съ тъпжпче .
мг. ИЛ а 2Ю слвга дв! : че в01« с!а ачестеа даосвтъ Де оатеп!, ип а 21*с: й"ъ
попвлвлв! съ тъпжпче , къ ачестеа г'че Вотпвл : тжпка-вор , ип ва рътжпеа .
мд . ИЛ а тжпкат , ип а рътас е1впъ кввжптхд Ботпвлв! .
- К А П

в.

Л\тп*р«»и мПсраиддиП рятпе-хаГппе сала, пептрв к» Цсеге .ЛДяпъратм СИрИ, с»в»паече пре Леешап (1* леар», «ре каре .«и «връцъ ЕлйеЯ кв спълареа Ае шапте ор! ли* лорйап , каре съ .ппеще йеПеа!
пеатрв сЬфврне кпре а лват Леля Коетап .

1да
Ш# ' ^еетап Е0"1"8-' пвтерЛ (лр^е! ера от таре лдппаттеа БотпклвГ еъв,
#&ТТГ*<!© иа шшвпат ла фяцъ, къ прщ 'тр'жпсвл ас1ат Ботпвл тжптв1*ре С"аьжлакаь]* Р1е1 ' Ш1 01ШЛ ачеста еРа таРе КЙ пвтереа , Ч1 лепрос .
©Й$Ф®да1§ ■• ^11 кжпс! епп'се Й1*п Сгрга тжлхарТ, а2 ров1т Й1П пгтжптвллв!
1сраи о Фечоаръ т1къ , каре ера лшпаштеа ФетеН дв! 1\еетап .
г . Ш1 ачеаста а 21с кътре йжпса : де ар Ф1 Ботпвл Ш1е8 литаттеа Пророквдв!
дв! Бйгапехев , чел»! Лп Сатпр1еа , атвпч! д'ар квръц1 пре ед йе лепра са .
д . ИЛ а штрат , ип а спвс Оошивдв! съв, пп* ах!с: аша, ил аша а гръ1Т «ата чеа с1ш пътжптвл дв! 1сра*л .
39. (1) Ааекъ : всриецвр!,
35. 2*

.
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е- 1Ш а 21С лшпъратвл С1р1в! кътре Деетап : вшо 1птръ лш лъвптр» , ш!
В01« тритте карте ла .ртпъратвл де! 1сра!Д, пи с'а а"йс, ш! а лват лшпьтлшле саде
иече талапд! с!е арцмт, пи шасе пи! с1е галвеп! сЬ авр, пи кече ржпйвр! с1е хате .
5 . 1Ш а айвс картеа да лшпъратвл дв! 1сраи , и'кжпс! : пи аккт йакъ ва вел 1
картеа ачеаста да тше, 1а*ъ ат тртпс да тше нре Деетап слага теа, съ*л втаеч!
пре ел Не лепра лв! .
д. ГШпфост, е!акъ а че тГг лшпъратвл дв! 1сраи картеа, арктпт хателе са
де , пи а /Ле : а» Т)ътпегеъ сжпт е8 ? съ ошор , са» съ лишех, сю тршнте ла пи
пе ачеста от , ка с ь'л квръц Ле лепра лв! ? квпоащец! с!ар, пи ведец! , къ пр1леж чеаркъ ачеста асапра теа .
н . 1Ш а фост сЬкъ а ав21т Ел^сеШ отвд дв! Овтпеиев, къ лшпъратвл дв! 1сраи
'ш'а рвтпт хаГпеле саде, а тршк да лшпъратвл л»! 1сраи , улкйпс! : пептрв че
'ц! а! рвтпт хателе тале: В1*е ла пипе Деешап, пп ва ввпоаше, къ есте Пророк
лш 1сраи .
л . НИ а вешт Деешап кв кървце, пи кв кълърец! , пи а стътвт да вша касН
дв! Бл1сеШ.
I . 1Ш а тртне 'Ел1'сеШ кътре йжпсвл вп весптор, здкжпс! : терпТ Ае те спалъ
лдп ГорЛап <1е шапте орТ , ни се ва ддпсъпътоша трвпвл тъв", пи се ва квръш*.
а! . 1Шс'а пшшеат Деешап, пп с'а с!кс, пп а 210 : Гатъ 21'чеат, къ ва епн
ла пипе , пн ва ста ,. пи ва кета пвтеле Роптала! ОвтпегевлвГсъ^, вн ва пвпе
тжпа са престе док , пн ва вшйека депра .
м . Ан (]оар пв едпт та! ввпе Авапа , ии' ФарФар апеле Батасквлм , Декжт
1орйапкл , пп с1екя»т тоате апеле лв! 1сра1*д ? а8 пв вой терце , пн тъ вой
спъла лштр'ашселе, нн тъ ьоШ квръц» ? нн с'а лдпторс , пи с'а Лис кв шжше .
п. 1Ш с'а апротеат елвщле лв!, пн* 'I а гхс лв! : Боатпе бе 'ц!ар Ф1 грък цмз
Пророквл вп кввжпт таре , а8 ооар пв л'аГ Ф1 фъквт ? скр кв кжт ша! вжртос, къ 'ц! а вге цхе : спалъ- те , пп те кврецеше ?
Леи
Л' • ^ са погорлт Деешап, Ш1 с'а аФвпйат лш 1ор<1ап Ле шапте ор! авпъ гша
4- 26- дв! Ел1сей, Ш1 Са префъквт трвпвл лв! , ка трвпвл. впв! првпк тк, пи с'а квРТЦ1Т .
5) . 1Шс'алдпторс ел ла Елкей, пп тоатъ тавъра лв1, Ш1 вв" веп1т, Ш1 аб стътвт
дшпаштеа лв1, Ш1 а хгс : 1атъ ат квпосквт, къпе есте Свтпегев л^п тот иъшжптвл , *ъръ пвта! ддп 1сраГд , гш аквт 1"а тклцъпи'тъ йела роввл тъв .
91 . Ш{ а 21*с Ел1сей5 : вШ есте Ботпвл , лдппа!'птеа кърв1а си
ш! л'а С1Л1Т съ 1а , ии п'а врвт .
«I . Ц| а 21с Деетр» : <1гкъ пв , сг се с!еа р<
йе о пъреке сю швшко! , къ та! телт п» ва^
жертве ла алц! Овшпеге!, Фъръ пгта! Ео1
17 .

(1^ <]\1.чеа ьеье сг аиъ Ш1 ачестеа : Ш1 те
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н1 . Пептрв кввжпткл ачеста, съертеБощпвл роввлв! тъВ, кжпД ва штра БотПвл нней лш каса дк! Реттап ка съ се лшкше около , ни ел се ва резета пре
тжпа теа , пи тъ воШ .рпкша лш каса л«1 Реттап , кжпс! се ва лшкша ел лш
каса ла! Реттап, съ ерте Дар Бопшьлпре роввл тъ» пептрк кквлштвл ачеста.
Л1 . Ш1 а 21С Елюею кътре Кеетап : терц! лт паче , пи с'а Дйс Дела ел лт
Хаврата пътжптклв! .
к. 11)1 а не Г1егГ слега лв! Елюе^ отвлв! лв! Бвшпегей : 1атъ а лъеат 1)отпглпиев* пре Кеетап (лр»л ачеста <1ес'а Две, пи п'а лват Дш тжпа лв! шпнк Де
челе че а аДвс, в$ есте Иоотвл, кя В01Й алерга с1впъ ел, пи воШ лна Дела ел чева.
м . ИЛ а алергат Пея! Дг;пъ Леетап , пи л'п въгвт пре ел Кеетап алергьпД
Дшпапоеа са, пи с'а погорат Дш кар лшпаштеа лв1, пи агк;-. паче есте?
кв . Ш1 а ме Пех1: паче, Ботпвл пиев ю'а тр1'пи'с 21'кжпД : 1"атъ акмп «*«**
ла юше До! *ечор1 Дш швптеле лв! Ефраш Дш Фи Пророчиор , Деч! вЧ-л* "?
вп талант Де а}д^пт , ип Доъ ржпДвр! Де хаше .
кг. 11.Н а 21с Кеетап : вше есте, ]'а До! талвпцД Де арпшт , пи л'а е*л^ ч*
ел , пи а лват До! талапц! Де арпшт лш До! сач! , ш! Доъ рлпДвр! * »** * "*
ле-а пвс пре Доъ слвцГ гле сале, ни ле-аХ аДвс лшпаштеа ле*.
кл>. 1Ш авешт лштрв лштвперек , ни ле- а лват Дш тлтиел*)?- ■с*'*<
лшкасъ, пи аслово21Т пре оатеш! ачега ци с'а8Двс.
ке . Овпъ аче1а ел а штрат, ш! а стътвт лшпаштеа Вопикир*** ■
ел Ел/сеШ: Де впДе вЙ Пвв1? ип а гк, Г1ех1: п'а вшвлат слкг» •»*■** » - • ■
кз . 1Ш а 21С кътре ел Ел1се18 : ав п'а шерс Штш ■«* •» **" ,,,>.
отвл Дт карвл съ8 лшпаштеа та пи аквш а! лиг а)»*"*'
квпшер! кв еле гръДш! , ни шаслшетвр! , пп «ш. * *"
ни слвжшче .
»**
кз • ИП лепра лв1 Кеетап се ва лнп Де пк*. » а еннт Дела Фана лв! лепрос ка гъпаДа.
ЕЛШ
Кл'св|'я Фаче йе ^ппоатъ «червл секвреГ.
въцяеща ^п Сатарш , карН +1 чершш п>
«тре .]\пшър«18л «I 1сраЦ : пи що/ С?с:
три *оаше , пеатр« а«ам

.-
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^ . 1Ш а шерс к« еТ , пи" а веп1т да 1орбап , ш! а тъ!ат летпе .
е . 1Ш 1*атъ впвл ръсгарлжпб гршба ,
им съквреп сър1пб бш коабъ а къхьт
лдп апъ , Ш1* а стр|'гат : о Ооашпе ! им ачеаста лшпрвтвт о ат фост лват .
е . ИЛ а 21С отвл ла! Вътиегеь : «ибе а къхвт? ип '1а арътат ла! локал, шх
а тъ]'ат 8П лети , ип л'а арвпкат аколо, пи а л^ппотат пре ел съкареа .
3 . ШГ а 21'с : тнк1е-те , ип о 1'а, им а лштшс шдпа са, ип о а лаат .
Й . И11 липпъраткл С]'р1е1 оъ ръ2Б01а аскпра ла! 1сраи , ип а Фъкат сФат кв слкпие сале , 2]'кхпб : лш локал опре клреле Елтош вою тъвърх .
л. . 1Ш а тршнс ЕлкеМ ла л>тпърат8л ла! 1срам, ахкжпб : пъгеще , ка съ пк
треч! прт локал ачеста , къ аколо (лр]'еа есте лскапсъ .
\. 1Ш а трпшс липпъратвд лкТ 1сра1д ла локкл, клреле 'I а 21С ла! Елшей, ип
с'а пъ21т бе аколо па ос1атъ , саа бе с1оъ-ор1.
»1 . 1Ш с'п тврварат свФЛетал лшшъратвлв! С1р1е1 пептра кввхптал ачеста , пи
а кетат пре слвпме сале , пм а 21'с кътре е! : пв'т1 вец! спвпе, чше тъ вшбе ла
лдшпъратвд лв! 1сраи ?
К1 . ПИ а 21с апвл бш слвцие дв1 : па Ооашпе ал пиев* липпърате ! 41 Пророквл Елсеш , кареле есте лш 1сраи спвпе лшшъратвдв! лв! 1сраи тоате квв/птеле , каре ле гръещ! лш кътара ащерпвталв! тъа .
п . 1Ш а и'с : терцец! , ип вебец! апсю есте ел , пи воШ тр1Ш1те , шГл во/й
пршбе пре ел , им'1 спвсеръ лв! , 21'кжпб : 1атъ лш Боташ .
д| . 1Ш а трхомс аколо кълърецТ, ип' каръ, ип пвтере греа, им аа вешт поаптеа , ип ан лшквппарат четатеа .
€1 . Шх с'а сквлат бе бШпеацъ слага лв! Елшеш , ип а еипт, нп' 1атъ чета
теа ера лшквпцчратъ бе ощ1'ре, ип бе ка! , им бе каръ, ип а 21С слвга кътре
ел: о Боашпе ! чевотФаче?
81 . НН а 21'с Е.исе1» : па те теше , къ та! твлц! сжпт ка по! , бек.т.т кв е! .
31. НП с'л рвгат ЕлгсеШ, ш! а 210 : Поатпе , бестбе окП слвпН , съвагъ,
пм а беск1с Ботпал окН ла! , ип а въгвт, им 1атъ твптеле ера шип бе ка!,
ип бе каръ бе фок лшшрежврал ла! Елизею .
ш . 1Ш с'а погоржт кътре ел , 1ар ЕлюеШ с'а рвгат кътре Ботпал , пм а 21*с :
Бате пеагпхл ачеста ка орв1ре , пи '1а вътат пре е! кв орв1ре бвпъ кввжптал ла!
Ел1се18 .
Л1 . 1Ш а 21С кътре е! ЕлшеМ : пх есте ачеаста четатеа , ип' па есте ачеаста
калеа , вешц! бвпъ пппе , ип воШ бвче е8 пре во! ла отал , каре Л1л къвтац! ,
пл '! а бас пре е! лш Сатар1еа .
к . Шх а фост бапъ че аа штрат лш Сатпр1еа , а 21*с ЕлкеШ : беопбе Боатпе
окН лор съ вагъ , Ш1 а бескк Ботпал окп лор , пп* аа въгвт , ип 1атъ ера дп
т1'жлок8Л Сашар1е! .
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к* . 1Ш а 21*с дшпъратвл лв! 1сраи кътре Ел'сей, бакъ 'I а въжвт пре е! : а»
вътжпб лйво!8 Бате Пърште?
кв. Ш> а 21'с ЕлгсеМ : пв'1 вате къ п» 'I а! пршс кв сав!еа та, пи кв арквл
тъ8 , ка съ1! бпцТ , 41 пвпе пжТпе , пп апъ лишаштеа лор , оъ тъпжпче , пи съ
веа , пи съ се бвкъ да Ботпвл лор .
кг. Ш 1 ле-а пнс лор тхпкаре тнлтъ , ш! а8 шжпкат , ни а8 въвт, пи '1а
слоб021т пре е1, пп с'а8 бяс да Ботпвл лор , пи п'а8 та! абаое лткъ тжлхарн С1р1е1 а веп! лш пъгажптвл л»1 1срлм .
кд . 1Ш а фост бвпъ ачеаста а абнплт Ф18Л д»1 Абер липпъратвд С1р!К тоатъ
тавъра са , ип с'а ск!т , пи' а шегкт ^гапрежкрвл Сашар|е1 .
кб- НИ с'а фъквт Фоатете таре $п Сатар1*еа, пп 1'атъ ятжта а шегвт фтпрежхрьл е! , пжпъ че а яжвпо капал бе аст кв Ч1*пч1-геч1 бе С1кл1 бе арптцТ ,
ип а патра парте бе кап бе гъшац бе порвшв кв ч!пч! сшл! бе арпшп! .
91 . 1Ш кжпб терпеа люшъратьл лн1 1сраи пре 216 , а стр1гат о Фстее кътре
ел, 21'кжпб : шжптнеще тъ Ооатпе фтпърате !
«з • НИ 'I а 21с е! лшпъратвл : бакъ пв те шжптвеще Ботпвл , квт те В018
ШХПТ81 с8 , бш ар1в , сив сИп теаск ?
кн. Ш1 '1а 21С е! жгапъратвл : че есте ц!е ? пп а 21*с : Фетееа ачеаста а г!о
кътре пипе , бъ пре ф!«л тъ8 , шГл вош тжпка пре ед астъг1 , пи пре Ф1вл пие8
ли вот тжпка тжте ?
ка . 1Ш ат Фршт пре Ф1вл пиеН , ни л'ат тжпкат , пп ат ггс кътре еа $п
«1оа абоъ : бъ пре Ф1Вл т ьв с ь'л тжпкът , пи еа а асквпс пре Ф1вд съ8 .
а. ПП а фост бакъ а ая21т лшпъратвл лв! 1сраи кмиптеле Фете!, 'ш'а рвпт
хаТпеле саде тергжпб пре гМ, ни а въхвт попвлвл саквл пре трвпвд лв! бш лъвптрв.
и. Ш1 а не липпъратвл : ачестеа съ Факъ пие Бвтпегев, пп ачестеа съ'т!
абаоце бе ва ста капвл лв! Ел1'се1н Ф1влв1 дв! СаФат првсте ед астъг! .
ав . 1ар Едюеш шебеа лш каса са , пп вътржпи шебеа кв ед , пп лшпъра
твл а трпшс 8п от лишаштеа Фецп сале , ни" ща! дшпаште бе че а вешт солвд
ачела ла Ел1се18, а г'ю Ел1'се18 кътре вътржп! : ан пв щщТ, къ а тршю Фечорвд
8Ч1'га1ивл81 алч! съ'т! тае капвд 1Ш*е8? вебец! , вжпб ва веп1 тр^ппскл ачела, ^пК1бец1 вша , Ш1'л пекъжщ! пре ел да вшъ , 1атъ пв свпетвл тчоарелор БотП8Л81 Л81 бвПЪ вД еСТб ?
аг . ^пкъ гръшб ел , 1атъ Ш1 тршкзвл с'а погоржт да ед, пи а 21С: 1атъ ръвтатеа ачеаста беда Оотпвл есте , че во18 та! ащепта беда Ботпад?

К А П

3.

Б11сеК ^ппа1пте вестеще е^тшътате Ле гр*8 , пре п*тр< лспротГ о веотеск фв Сашяр1ев, к> С1*рП
спг11л&птац1 фпп<1 йола Оошввл , лслпс! тоатв *гг , 1ар чел че сра ал-тре1-*еа (1баъ фтпъцят : певро(*■(! квв*иг5д ла! Елкв1б, еъ кикъ с!е иоивл .яц поври .
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МЙ1ЙЮ * а 21С Ел'се'в : ясквлтацТ кввжптвл Ботпвлк!, ачестеа г\че Бот€^Г 1уОС€пвл: тжте лш чеасвл ачеста тъсвра бе фъшъ бе гржв ва Ф1 кк »п
^ЖЖЯБЖ с'кл8' ш' ^оъ п,гс»Р' йе орг к« вп спи в лш порцие Сатар'е! .
?§^Фй&$5д5 в . 1Ш а ргспвпс чел че ера ал тре!-леа б«пъ лшпъратвл , пре а
къргпа пшпъ съ регета лшпъратвл , кътре Елкей , пи а г\с : 1атъ, бе ва фпче Боатвл жНавхр! лш Чер , пк ва «1 кввлтткл ачеста , ии Елюеш а ггс : 1&тъ
т» ве! вес1еа кв ока тъ! , ни бе аколо пк ве! гажпка .
г . 1Ш ера патрв оашеш лепрош! ла поарта четъцИ , вп а г\с от кътре спроапеле съв : че шебет по! гич! , пжпъ вот твр{?
^ . Бе вот ж'че съ штрът лш четате, «оатетеа есте лш четате, вот твр/
аколо , 1И1 <1о вот шсс1еа а!ч1 хар вот твр' . Беч! аквт вешцД , пи съ къбет
ла тавъра С1р1е1 , боар пе вор лъса ви, ии вот три , хар с1е пе вор оторж ,
вот твр' .
@. Ш1 с'г.8 сквлат клшб ера лшкъ лштвперек , ка съ штре лш тавъра СГр1е1 ,
Ш* а ветт ла о парте а тавери С1"р1е1 , ни 1'атъ п'ч! вп от пв ера аколо .
а. Къ Ботпвл аФостФъквт, ка съ авгъ тавъра (лр1'е! свпет бе квръ, пи* свпет
бе каГ, ип свпет йе пвтере таре , ни а улс от кътре апроапеле съв, аквт кв
Платъ а токпит асвпра поастръ лдпшъратвл лв1 1срим пре лшпъраци Хетеиор ,
пи пре лишгьрпци Егшетвлв!, ка съ В1'е асхпра поастръ.
3 . ПИ с'ав сквлат , ии' ав фвщт Филб лштвперек , ни 'ш'ав ласат кортнрие
сале , ии ка'! съ1, ии аснш лор лш таьъръ, квшера, ии а фвщт, ка съ'ш1 шжптв1искъ свФлетвл съв .
н . ПИ -Л ]'птрат ле пропи! ачецпа пжпъ ла о парте йе тавъръ, ии* ав штрат л(отр*вп
корт, 1Н1 ав тжпкат, ии ав бъвт, ии ав лват йе аколо а[!цшт, пи' авр, ии' х.ипе , ни
с'ав бкс , пи ле-ав асквпс, пи с'ав лшторс, ии' ав штрат лштр'алт корт , ии ав лват
ил йе аколо , ии с'ав бвс , ии ле-ав асквпс .
л. . 1Ш а г'с от кътре апроапеле съв: съ пв Фачет по! ата? аиоа ачеаста,
21 бе ввпъ вест1'ре есте, ни' по! бе вот тъчеа, ии вот лъса пжпъ ла лвиипъ б*пипеацъ, пе вот аФла лш Фъръ бе леие , ии аквт всшц! , ип съ териет , висъ
спвпет лш каса лшшъратвлв! .
' . 1Ш ав терс, ип ав стр'гат ла поарта четъци, пи ав спвс г'кжпб : штрат-ат
+п тавъра Слрле!, пи 'атъ ш'ч1 вп от пв есте аколо , тч! глас бе от , фъръ пвта!
ка! легац!, пи аст1 легац!, вп' кортврие лор преквт ерав.
а' . 1Ш ав стр'гат портари. ш1 ав спвс лш каса лшшъратвлв! лш лъвптрв .
(м . Ш1 сквлгпбв-ее лшшъратвл поаптеа а г'\с сл»Ц1лор сале : в01'8 спвпе акг.т
воъ , челе че пе-а фъквт поъ С'р'а , аквпосквт, къ с&птет по! Флъ»и»пг1, Ш1
а еш1'т б1п тлвъръ, ни с'а асквпс лш царшъ , г'кхпб : къ вор епи би) чг т- те, шП
вот пртбе пре е! вП , Ш1 вот штра лдп четате .
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п . 1Ш ргсп8П2<т,1к1 вп»л Нп сл»п?ле лв! а. гхс : съ «а Дар че! чтч! ка!, кярН
в% ръгаас , 1атъ сжпт ла тоатъ твлцниеа лв! 1срам , каре а» сплит, пи съ трьпптет аколо , пп съведет.
д| . ИМ а лват с1о! кълърец! йоТ ка!, пп Та тршпс .ртпъратвл лв! 1срам пре
врта лтшъратвлв! (л'р1е! , 21кжпс! : терпеуЛ , пи весюц!.
ф . 1Ш а» терс лт врта лв! пжпъ ла 1ор8.ап, пп 1*атъ тоатъ калеа ера плшъ
Ле ха!пе , пи Не васе , каре ле- ай фост лъпъНат (лр^епи спъплжптац!, нп с'а§ лшторс трпшшп. пп а8 спвс лпппъратвл»! лв! Гсраи .
51. ПИ а снпт попнлвл , им а жеФвк тоатъ тавъра С1р1вТ , ни" а фост тъсвра
ве фъшъ бе гр-т.8 вп С1*клв , пп йоъ тъсвр! бе орг кв вп слкдк , бьпъ кввжптвд
1)отпвлв1 .
3>> 1Ш лпппъратвл пре чел че ера ал-треТ-леа йвпъ спле престе акъргиа шжпъ
съ регета лшпъратвл. л'а пвс таТ таре престе поартъ, пп л'а кълкат попклвл
лш поартъ, пп а швр1т , (Ьпь квт а гръ1Т ошвл лв! Бвтпегев , кареле а гръ1т ,
кжпй с'а погоржт весторвл ла с1жповл .
Н1 . ИМ а фост , преквт а гръ1Т ЕлюеШ кътре .ртпъратвл , /жжпс! : с!оъ тъсвр!
Ае орг кв вп акдк , нп о тъскръ бе фъшъ йе гржв кв вп С1клв вор Ф1 пьгЛпе лт
чеасвл ачеста Л1П поарта Сатпр1е1.
л.1 . ПИ а ргспвпс чел че ера ал-тре1-леа (Ьпъ лшпъратвл л«Т Е.п"се!к , ин а
21С : Г1П, бе ар Фаче 1,'ошпвл жпаввр! лш чер , пв ва Ф1 кввжптвл ачеста , ни
а 21С К.нсеШ : 1атъ ве! веаеа тв кв оки тг! , ш! йе аколо пв ве! тжпка .
к . ИМ с'а фъквт аша , пп л'а кълкат пре ел попмвл лш поартъ, пп а твр!т .

КАПИ.
1)Е1Ш ♦оптетеа йе шапте авГ , гаре таГ ^ппа^пте о вее псе Ел'се>8 . вгшш] Сошаштеяпка , че1а че
петершчКс I.» оа™ Ш Е.исеак, 1 съ фппашмагъ царшие .

1 а гръ1т Ел1*се18 кътре Фешееа , а кърв1а Фечор л'а лишат , улк&пА:
скоалъ-те , ий те а*в тв , пп каса та , пи лъквеще впс1е ве! лъкв1 , къ
а кетат Попшвл Фоатете пре пътжпт , нп' ва Ф1 пре ньтдшт шап
те ап! .
к. ЛМ с'а сквлат Фотееа , пи а фъквт с!впъ кввжптвл лв! ЕлкеШ, нп с"м <Ь;с еа,
ш 1 каса е!, пп а лъкв|'т лш пъшжптвл челор Не алт пеат шапте ап! .
г . ИМ а фост йвпъ сФжрнлтвл ачелор шапте ап! , с'а лдпторс Фегаееа Лп пътжпткл челор бе алт псаш , лш четате , пп а ветт ла лшшъратвл съ стрще пептрв каса са , нп" пелтрв царшие сале .
д . 1ар лшшъратвл гр ма кътре Пс/Л елвга лв! К.пс<мв ошвл лв! Лвтпегев ,
х1кхш1 : епвпе пие тоате челе шар! , каре ле-а фъквт К.н'сс1В .
36.
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е . 1Ш а фост , капа" спкпса ел лшшъратвлв! , к»ш а лшв1еат пре Фечорвл чел
шорт, 1атъ Фешееа, акър1а Фвчор д'а лишеат Елюею, стр1га кътре лшшъратвд
пептрк каса са , ни пептрв царнпле сале , пи а 21*с Пег! : Боапше ^шпърате !
ачеаста есте Фешееа , ии ачеста есте Фечорвл е! пре кареле л'а лшв1еат Елюей? .
е . 1Ш а лштреват лшшъратвл пре Фетее , ип 'I а повеспт лв! , ии 'I п йат е!
лшшъратвл вп Фашеп, гшдпа" : лттоарче тоате але е! , ии тоате роас!еле царше!
е! аЧп 210а , лш каре а лгсат еа пътжптвл , пжпъ астъг! .
3 . 1Ш а ветт Е.псеШ , лш 1)атаск , ни Фечорвл лв! Ас1ер ,]\тпъратвл С/р1е1
ера волпав, цп '1а спхс лв!, /лк.т.пс1 : а ветт откл л«1 Овтпегев пжпъ а1ч1.
й . 1Ш а 21С лшшъратвл кътре Агаи : 1а лш тжпа та тапаа , пи терц! лшпаштеа огаелм лк! Овшпегев, ии' лштрсавъ пре Потпвл прш тр'жпсв.1, гшкш! : оаре
та! сквла-тъ-вою <Ип воала теа ачеаста?
л. . ПП а терс Агаи лшпаштеа лк!, ип а лват тапаа лш тдпа са, тт тоате бвпътъцие Папласквлв! повяръ (1е патрв-геч! бе къпнле , ни' а ветт, ип а стъткт
лшпаштеа лв! , ии' а улс кътре Е.псеШ : фи$л тгв Фечорвл лв! АЛер ^\пшъратвл
С1'р1е1, т'а тр1'пи'с ла тше , гмжпа* : оаре сккла-тъ-вош (Ип воала теа ачеаста?
I. 1Ш а 2Ю кътре ел Ел'сеШ : терп!, ни 21 лв! : кк В1*еацъ ве! тръ1 , лшсъ
'ии а арътат пие 1)опшкл , къ к» тоарте ва твр1 .
хг . ПП а стътвт Агаи лшпаштеа Фецн лв! , ип а пвс лшпаштеа лв! аарврие,
папъ ла рвинпареа лк! , ни' а гижпс откл лн! 1)ктпеге» .
я\ . ПП п 21с Агаи: пептр» че плди це Юошпвл ппев, ип а 21'с : пептрв къ щШ,
кжте реле ве! Фаче Фшор лв! 1сряи , четъцие лор ве! ара*е к« фок , пи пре
че! алени а! лор кк сгние ве! 8Ч1'г1е, пи пре првпчн лор лй ве! тржпп , ип пре
челе че лв лш плштсче ле ве! стптека .
п . ПП а 21*с Агаи : чше есте роввл тъв кхГпе торт , ка съ Факъ ачест кввжпт таре ? ип а 21с Ел1сеШ : арътатв-пна Ботпвл, къ тв ве! лшшъръцД престе С1р1а .
д\. ПИ с'а а^с сюла Едгсей, ил а штрат ла Бошпвл сг8, пн ел '!а гн; дв! :
че а 21'с Ц|'е Едшей ? ип а гю : 'т! а /Ле ЕлсенЗ , къ кв в1еацъ ве! тръ! .
(:|. 1111 а фост ;.сюа 21 , а лват оьжрпъ , ип о а тт»г л\п спъ , ип о а пвс
престе Фпца лв! , ип атвр1*т, ип' а липпъртшт Агаи лш локвл лв! .
91. ^\п аПвл ал-ч1пч!-леа ял .и,\ 1ораш Фечорвлк! лй! Ахаав лшшъратвлв! лв! Iсраи, Ш1 рл лв! 1осаФат лшшъратвлв! 1в()е! а л>шпъръЦ1*т 1орат Фечорвл лвИосаФат л^тпъратвл 1вс1е1 .
г Пара:
з' • ^'ечоР ^е треьгеч!, ип (1о1 бе ап! ера, кжпс! а лшчепвт а лш1пъръц1 , Ш1
21. 5. опт аП1 а Л1тпъръц1'т лш 1ер«сал1т .
т . 11И а втвлат пре калеа л\пшгр: ц1"лор лв! 1сраи , л\п че кш а фъквт каса
лв! Ахаав , къ Фата лв! Ахаав ера лв! Фетее , ип а фъквт че есте ръв лшпа
штеа Бошпвлв!.

А
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л.1 . 1Ш п'а вр»т Ботпкл съ стр1че пре Ша , пептрв БавМ роввл съв', пре- 2Лтк*:
квт а фост г\с , къ'1 ва а"а лв! лвтшътор , пп ФПлор лв! лш тоате гиеле .
»■ 6к. фп гиеле лн! с'а скос Есют йе свпт шдпа [ьс1с1,
с1пе лшшърат .

пп 'пГа пвс престе вп«р«:
2|- *•

к* . 1Ш с'а св1*т 1орат лш Сшр , пп тоате каръле кв ел , пи' а фост поаптеа
с'а сквлат , пп а лов1т пре Е^от, карем лшквппвра-се пре ел, пп пре 1па!тари карълор , ни' а фйплт попвлвл ла сълашврие сале .
«к . 1111 с'а скос Е(1от Ле свпт пиша Ше! , пдпъ лт гша ачеаста . Атвпч!
с'а скос пп Ловпа лш врешеа аче1а .
■г . ПП челе-л-алте кввште але лв! 1орат, пи" тоате кжте а фъквт , ;хпг> ("атъ
с'ав скри; лш картеа кввштелор гиелор липпъррциор 1«ве! ?
кд . 1Ш а айорпПт 1 орат кв пършнП съ!, ил" с'а лшгропат кв пърнщи е 1,1 лш
четатеа лв! 1)авн1 татълв! съв, пи' а лшшгрцпт ( хо/ла Фечорвл лв! лдп локвл лв!.
ке . ЛДп апвл ал доЬспре-гече оллв! [ореш Фечорвлв! лв! Ахаав лшшъратвлв!
л»1 1срам а лшпъръцдт Охог1*а Фечорвл лв! I орат лшшъратвлв! 1в<[е1 .
кв . Фечор йе йоъ-геч! ни (1о1 йе ап! ера Охог1а , кжпй а лшчепвт а лшшъргц1 , пи вп ап а лшщъръдот лш 1ер.\салип , ии пвтеле твте! лв! ера Гото.па ,
Фата лв!Атвр! Л^тпъратвлв! лв! 1сраи .
кз • НП а втБлат пре калеа касН лв! Ахаав , ии а фъквт че есте ръв лшпаштеа Ботпклй!, ка ии каса лв! Ахаав , пептрв къ а фост пшере каси лв! Ахаав.
ян . ПП а шерс кв 1орвщ Фечорвл лв! Ахаав съ Факъ ръгвоШ кв Аг.пл ]^тпъратвл челоро"е алт пеаш лш Рагаотвл ГалаасЬлк!, ии а бътвт СНр1епП пре [орат .
кл. . ПП с'а лшторс ДДтпъратвл [ор;т лш 1еграел , ка съ се вшсЬгче (1е рапеле, кв каре л'а бътвт пре ел 1лр1'еш! лш Ратот, кжпН с'а бътвт ел кв Агаи
,^тпъратвл С1*р1в1 , пи 0хог1'а Фечорвл лв! [орат Л^тпъратвл 1»ве1 с'а погоржт
съ вахъ пре [орат Фечорвл лв! Ахаав лш 1еграел , къ аколо ера волпав .
КАПО.
Папъ че съ япие 1а Л\тпърат пресге 1<рам, фТ порвичеща Попили съшар» каса .1*1 Ахаав, им а ошо|1*1 п[е Л^шпъратвл ла] 1г| н/л , ^шлревоъ ка Ологяа Л\пшграт»1 М 1мЬ , цп арвпк&пав-се 1ммн
пре <1ереаиръ <11п пореща лв1, к&!ш а ш&пкат трепал еГ , преквш а пророит 1а к- .

\ а кетат ЕлкеШ Пророквл пре влвл <Пп фп Пророчмор, пп '!а г\с
л»! : лдмч1'пце пижлокгл тъв , ии" 1*а корпвл кв ачест впт йе лепш лш
гпжпа та , ии терц! лш Ратотвл Галаа^влв! .
в. 1Ш веНптра аколо, пи" ве! вейеа пре [в Фечорвл лв! 1осаФат
Ф1вл лв! ^ап1есI, ш! ве! 1птра , шгл ве! сквла пре ел сИп ш1жлоквл Фрациор з^тг»:
4в1, шГл ве! въга лш кътаръ .
36. 2щ.
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Д.

вшо 1птръ лт лъвптрв , ш!

во1й трнште карте да лшпъратвл лв! 1сраи, ип с'а йвс, ш! а лват лш шжшие сале
гече талапц! а"е арршт, ппшасе пн! ае галвеп! ае авр, ип гече ржпДвр! Де хате .
9 . ИЛ а асЬс картеа да лшпъратвл лв! 1сраи , гшжпа" : пн аккт Дакъ ва вет
картеа ачеаста да тше, 1атъ ат тршпс да тше пре Дтеешап слага теа, съ'л втсюч!
пре ед а*е депра лгЛ .
д. 1ШаФост, йакъ а чет1*т лнппъратвл лв! Гсраи картеа, а рвтпт хателесаде , пи а /Ле : гл Бвтпегев сжпт ей ? съ отор , сок съ л>пв1'е2, бе трпште да пппе ачеста от , ка Съ'л квръц Де депра лв! ? квпоащец! с1ар,

пи весюц! , къ пр1—

деж чеаркъ ачеста асвпра теа .
и . 1Ш а фост .аакъ а ав21т ЕлгсеШ отвл лв! Бвишегей, къ лшпъратвл лв! 1сраи
'ш'а рвтпт хаГпеле сале, а тршк да лшпъратвл лв! 1сраи, гпскпс! : пептрв че
'ц! а! рвтпт хашеле та ле: В1е ла пипе Лесшап, ин ва квпоаще, къ есте Пророк
лш 1сра1д .
д . 1Ш л ветт >теешап кв кървце, пи' кв къдърецТ , пи а стътвт да вша каси
лв! Бд1сеШ.
I . 1Ш а тршис Елкхмй кътре Джпсвл вп весптор, гдкжпа" : терц! г1е те спздъ
лт 1орДап Де шапте ор! , пи се ва лшсъпътоша трвпвд тъй, пп се ва квръдо.
д| . 1Шс'а шжшеат Дсешап, ип с'а Две, ин а21*о : 1атъ 21'чеат, къ ва еш/
да пипе , ип ва ста ,. пи" ва кета пвтеде Вотпвлв! Пвтпеяеялв! съй, ин ва пвпе
тжпа са престе док , ип" ва втДека депра .
м . Ай Доар пв сжпт таГ ввпе Авапа , ип ФарФар апеле Батасквлв! , Декжт
ГорДапвл ,

ип Некжт тоаге апеле лв! 1сраи ?

ай пв вою терие ,

ип тъ воШ

спъла лттр'жпселе, нп" тъ вой квръщ ? пи с'а лтторс , ип" с'а Две кв тжше .
п • 11Н с*а апротеат елвцие лв!, ип" 'I а г'\с лв! : Ооатпе Де 'ц!ар Ф1 гръ!т ц1е
Пророквл вп кввжпт таре ,

ай Доар пв л'а! *1 фъккт ?

бар кв кжт та! вжр-

тос , къ 'ц! а 21"с Ц1в : спалъ-те , пп те кврецеще ?
15М*• 26-

^1 . Ш\ с'а погорлт Кеешап, пн е'а аФвпДат лт 1орйап Ле шапте ор! йнпъ 21'са
лв! Ел|'се18, Ш1 с'а преФъквт трвпвд лв1, ка трвпвд. впв1 првпк т!к, шд с'а квр-ЬЦ1Т .

^1 . 1Ш с'а лтторс ел ла Ед1*сеШ, Ш1 тоатъ тавъра лв1, Ш1 а8 вепхт, пн а8 стътвт
лшпаштеа лв1, пи а 1\с : хатъ ат ккпосквт, къ пв есте Свтпегев Л1П тот пъшжптвл , Фъръ пвта! лт 1срай , т\ аквт 1а твлцъпитъ бела ровел тъв .
91 . МИ в 21'с Ел1'се18 : вШ есте Вогапвл ,
ип д'а сШт съ 1а , пи п'а врвт .

лттм'птеа кърв1*а стай, йе войлвп,

31 . 11:1 а *1'с Кеетг» : <1гкъ пв , съ се йеа ревс^в? тай псврръа*е пътжпт(1)
Йе о пъреке Ао шишко! , къ та! твлт пв ва Фече ров?л тгй арйере де тот , Ш1
жертве ла алц! Бвпшеге! , Фъръ шапа! Вошпвлв! С1пг»р .
17 .

(I) .(\1.чеа иеьв съ а.дъ Ш1 аченеа ; ш1 та фт! ве2 «1а сИп оъшсптв! рошаетек.
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и! . Пептрв кввжптвл ачеста, съерте Ботпвл ровела! тъв", каша" ва штра БотПвл плев" лт каса лв! Гетшап касъ се лткше аколо , ин ел се ва регета пре
южпа теа , пи шъ воШ лшкша лт каса лн! Реттап , кжпй се ва лшкша ел лт
каса ла! Реттап, съ ерте е?ар Юотпьлпре ровел тъй пептрв кьвжптвл ачеста.
Л1 . Ш1 а гю Е.и'се1й кътре Кеетап : терпЛ лт паче , ип с'а а*вс дела ел лт
Хеврата пътжптклв! .
к. иИ а не Пег! слвга лв! Елкей отвлк! лк! Т)ътпеге& : 1*атъ а лъсат 1)отпкл пией пре Кеетап (Лрвл ачеста Ае с'а Две, ип п'а лват (Ип тапа лн! шпнк ею
челе че а а<1нс, вй есте Ботпвл, кв В01Й алерга Двпъ ел, пи во!« лва аела ел чева.
к» . 1Ш а алергат Г1ег1 &;пъ Кеешап , ип л'а въгкт пре ел Кеетап алергжпН
Шппапоеа са, ин с'а погоржт йш кар лтпаштеа лм, ип аги; : паче есте?
кв . 1Ш а /)с Пег! : паче, Ботпвл ппев вГа тртнс гюжпа" : 1'атъ аквш а вемт
ла тше йо! ♦ечор! аш твптеде лв! Ефрапп «Ип фи Пророчиор , йеч! аъ-ле лор
гп талапт Де а^и1пт , ни Доъ ржпйвр! Де хаше .
кг . Ш1 а гю Кеетап : вте есте, 1а <1о1 тадапцД Ле арпшт , ип л'а си1Т пре
ел , пп а лват с!о1 талапнД де арпшт лт До! сач! , ш! сюъ ржпДвр! де хаше , пи
ле-а пвс пре Доъ слгцГ гле сале, ип ле-аа" аДвс лтпаштеа лв! .
кл> . 1Ш а вешт лттрв лттвперек , ни ле-а лват йш тхпнле лор , ип ле-а пкс
лшкасъ, ин аслОБ021т пре оатеш! ачега ин с^йДвс.
ке . Овпъ аче1*а ел а штрат, ш1 а стътвт лтпаштеа ТЗопшвдв! съ8, ип а 21'с кътре
ел ЕлгсеШ: де впДе вП Г1*в21? ин а 2*с Пек1: п'а втвлат слкга та лшкоаче, ин лтколо.
кв . 1Ш а ги; кътре ел ЕлкснЗ : а8 п'а терс нита теа кв тше кжпД а лтторе
отвл Дт карвл съв- лтпаштеа та ин аквт а! лват арцштвд , пи хашеле ? съ
квтпер! кв еле гръДин, ин таслшетвр!, ин ви", ин оТ, ин бо! , ип слвщ,
Ш1 СЛВЖП1Че .

кз . ин лепра лв! Кеетап се ва лш с!е т^пе , ин йе съшдпца та лш веак, ш!
а еш1т дела Фаца лв! лепрос ка къпала.
К А П

3.

Ьлсв1Я .1очо Ле допоаго *1ер8а свквреГ , Ш1 пре осташН ЛтпгративТ С|'р1е1 кв вре гпще орвГ ^1 попъцпсщ» ^п Сатар|*а , карН +л черна съ'1 пр1шъ лсптрх къ йескоперн-и та!педе Л\тигритив1 С/р|е!
»тре ЛУтпъратхл дк! край : ш| апо! С|рП ^ш,ь1цт«|)й,т1 Сапар1еа , тайчеле ^ш1 гоъв&лкь пргвчя! пеотрв «оате , пептрв аче!в порвичещ* ^пшъратвл са се отоаре 1.11сил .

1 а8 21с фН Пророчиор кътре Елкей : 1атъ локвл лттрв каре по! лъквш лтпаштеа та , пе есте стршт .
а. Съ териет п.г.пъ ла 1орс1ал, ин съ лвът <1е киоло -не-карсле о
гр]'п(1'ь , съ пе Фачет аколо лъкашврц ип а «1с : терце'ц1 .
г . ин а гю впвл йштр^пшП : фъ Бше, вшо ш! тв кв роБН тъ! , Ш1 а г\с Е.псеШ : В01» шерце шх ев .
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$. иИ а фост, капо' спкпеа ел жтпъратвлв! , к«т а жпвдеат пре Фечорвл чел
шорт, 1*атъ Фетееа, акър!а Фечор л'а жгшеат Елюеш , стр1'га кът ре жпшъратъл
пептрк каса са , ип пептрк царпнле сале , ин а г\с Пег! : Боатпе ;]\тпърате !
ачеаста есте Фетееа , ип ачеста есте Фечорвл еТ пре кареле л'а жпв1еат Елюегв" .
в . 1Ш а жптреват жтпъратвл пре Фешее , пн 'I а повеспт дв! , ип 'I п йат е!
жтпъратвл вп Фатеп, гшдги! : жптоарче тоате але е! , ип* тоате роасюле царше!
е! (Пи гша , жп каре а лгсат еа пътдлтвл, пжпъ астъг! .
3 . иП а ветт Елкеш, жп Батаск, Ш1 Фечорвл л»1 Ас1ер .]\тпъратвл (Хрле!
ера волпав, ип '1а спкс лаТ, г1к<г>п(1 : а вегпт откл лкТ Овтпегек пдпъ а1чТ.
н . ПП а '/Ле жтпъратвл кътре Агаи : 1а жп тжпа та гаапаа , ип терщ жппаштеа отвлв! лв! Овтпегев", ип жптреавъ пре Оотпвл прш тр'жпсвл, 21кдпс1 : оаре
та! скклп-тъ-воШ сПп воала теа ачеаста?
л. . ИМ а терс Агаи жппаттеа лв!, ин а лват тапаа жп тдпа са, нп тоате бвпътъцие Патасквлн! повяръ ае патрв-геч! а*е къпиле , пи а вешт, ин а стътвт
жппаттеа лв! , ип а гк кътре Елкей : Ф18Л тъ» Фечорвл ле! Ас1ер ^тпьратнл
СИр1е1 , т'а трмшс ла Т1пе , гпедш] : оаре сккла-тъ-вош <Нп Боала теа ачеаста?
I . Ш1 а гю кътре ел Ел кей : терцТ , нп 21 лк! : кв в1*еацъ ве! тръ1 , жнсъ
'т!а арътат ппе Ботпвл , къ к» тоарте ва твр1 .
Л| . Ш) а стътвт Агаи жппаттеа *ецн лв! , нп а пвс жппаттеа лк! а"арврйе,
пдпъ ла рвшшареа лв! , ин' а плдпе отвл лв! Бвтпеге»' .
в1 . III I л гю Агаи: пептрк че плАгце Вотпвлгшев, пн а г\с : пептрвкъщД,
КАте реле веГ *аче Фшор лв! 1сраи , четъцие лор ве! арае кв фок , ип пре
че! алсип а! лор кв сав|'е ве! кчн!е , пи пре првпчН лор ж! ве! трдпп , ип пре
челе че ;;« жп пднтече ле ве! спштека .
п . 1Ш а Х1*с Агаи : чше есте роввл тъв" кдше торт , ка съ Факъ ачест к«вапт таре ? ип а гк Елкей : арътатв-ппа Вогппвл, къ тв ве! жтпъргш престе С1р1а .
д\ . 11 П с'а (],,с аела Елкей, ип а штрат ла Потпвл егв, ип' ел '1а гю лв! :
че а 21*с |п'е Елкегс ? ип а гк : 'пн а г\с Ел1*се1Х, къ кв в1*еацъ ве! тръ1 .
^1 . Ш'\ а фост ;.с!оа 21 , а лват онАрпъ , ип' о а пшат жп гпъ , ш! о а пес
престе Фица лв! , нп" атвр1Т, пи' а липпъргцпт Агаи жп локвл лк! .
61 . ]$.п а"П8Л ал-чтч1-леа ал лв! 1орат ФечорвлвГ л«1 Ахаав жтпъратвлв! лв!1сраи, ип' ал лв! 1осаФат жпшгратвлв! ]яс)е1 а жтпъргц1*т 1орат Фечорвл лвПосафат жтпъратвл 1ьНеГ .
2 Оар»:
з'- ^ечоР ^е тре!-2еч1, шд о1о1 Ае ап! ера, капс! а жцчепвт а лтпъръц! , Ш1
21. %.
опт аш а жтпъръЦ1*т жп 1ервсал1т .
т . ПИ а втБлат пре калеа жпшгр: циор лв! 1сраи , жп че кш а фъквт каса
лв! Ахаав , къ Фата лв! Ахаав ера лв! Фетее , ип а фъквт че есте ръв жппаштеа Ботлвлв! .

А
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л.1. 1Ш п'а врвт Вотпвд съ стр1'че пре 1ва*а , пептрк Г>авМ роввл сък", пре- алдшп*:
квт а фост 21С , къЧ ва йа лъ\ лвпппътор , пи Фнлор лв! лдп тоате /меле .
7- 6к. фп /иеле лк! с'а скос Ейот Ле свпт тжпа 1вйеТ,
ни 'ш'а пес престе е Пара:
с1пе лдтпърат .
21- 8ка . 1Ш с'а с«1т 1ораш лдп (лор , пи' тоате каръле К8 ел , ни а фост поаптеа
с*а сквлат , пн а лов1т пре ЕАот} карем лдпквппвра-се пре ел, ии пре та! тарп карълор , ни' а ФВП1Т П0П8Л8Л ла сълашврме сале .
пя . Ш1 с'а скос Едот й*е свпт пиша Ше! , пдпъ лдп гюа ачеаста . Атвпч!
с'а скос пи .1 овпа лдп врете а аче!а .
■г . Ш1* челе-л-алте кквште але лв! Торпт , шл тоате като а фъквт , ;кпв 1*атъ
с'ав скргс лдп картел кквипелор гмелор лдпшъррциор 1«ве1 ?
кд . 11Н а айорпит 1орат кв пършцП съТ, ип" с'в лшгропат кк пърнщп съ! лдп
четатеа л«1 Павн! татълв! стк, пн а лдтпъртидт Охог]'а Фечорвл лк! лдп лок8л Л81.
«6 • -1^п апвл ал «юЬспре-гече аллв! ]ор»т Фечорвле! лъ\ Ахаав лдтпъратвдв!
л«1 1срай а лдпшъръилт Охо/ш Фечорвл дк! 1орат лдпшъратвлв! 1кс1е1 .
кв . Фечор с]е (1оъ-2еч1 ип" НоГ с!е ап! ера Охог 1а , кжпй а лдпчепвт а лдтпъръц] , ии 8П ап а лдтпъръцдт лдп 1ер;;сплнп , ип п«шелс пшпе! лк! ера Готол1а ,
Фота лвГАтвр! у]\пшърат8Л81 Л81 1ср;ил .
кз • Ш1 а мпвлат пре калеа касП лк1 Ахаав , ип а фък«т че есте ръв лдппаштеа БопишкГ, ка пп каса лв! Ахаав , пептрк къ а фост пшере касП лв1 Ахаав.
■ й . 1Ш а шерс кв 1оращ Фечорвл лвК Ахаав съ фвкъ ръ/воШ кв Аг;пл фтпърател челорйе алт пеат лдп Рагпотвл ГплаасЬлк), пи авътвт (лр1еип пре [ореш .
кл. . 1Ш с'а лдпторс ^шпъратвл 1орат лдп 1еграел , ка съ се вшс)ече (]е рапеле, кв каре л'а еътйт пре ел Славни лдп 1'атот, кжп<1 с'а вътвт ел кв Ахам
фтпъратвл С1р1е1 , пн Охо/1'а Фечорвл ле! 1орат ^тпъратвл 1вве1 с'а погоржт
съ вахъ пре 1орат Фечорвл лв! Ахаав лдп Гехраел , къ аколо ора волпав .
К А П

ф.

0*пъ че ст. впуе 1» .]\шпг|ат престе Ьрам, .*! порвпчеще Вошикл съшархъ каса л»1 Ахаав, ни а огач||*| »|с .]\шп'|.|.а1к.1 и! 1<}шл, ^тлревоъ ьв Олона ЛХшпъратм аМ |в(1я , ип арвпмянЛв-се ихяве-ж
пре «ереанфъ <1|п порвпиа «I, кд1п1 а ш&пках тркпи е! , прекгш а проро«1т Ше .

1 а кетат Ел1се1*8 Пророквл пре впвл Лп фп Пророч1'лор, пи '1а г\с
л»1 : лдпч1пце ппжлокгл тъ8 , ин' 1а корпкл кв ачест впт Ле летп лдп
ш&па та , ии терц! лдп Ратотвл Галааййлв! .
в. Ш| вепптра аколо, ии' ве! вейеа пре 1в Фечорвл лв* 1осаФат
Ф18Л лв! Латес!, Ш1 ве! Ьтра , шгл ве! сквла пре ел (Нп ш1жлок8Л Фрациор злдтт:
лв! , шГл веТ въга лдп кътаръ .

19, ' '
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284

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

Д.

г . 1Ш ве! л»а корпвл к» вптвл Ле летп , шТл ве! тврпа престе капвл лв! , пп
ве! 21'че : ачестеа 21'че Ботпкл Бвтпегевл лв! 1срам: впсв-те-ат ^\тпърат пре
сте 1срам . 1Ш ве! с1еск1(1е вша , ип ве! Ф»пл , ш! п» ве1 рътжпеа аколо .
А . НИ а терс Ф1йл Нророквл лт Ратотвл Ралаайвлв! .
е . 1Ш а 1'птрат, ип 1атъ та! тлрН пвтерп шес]еа , пи а 21*с : кквжпт ат кв
пие Оотпвл плев", ни а 21С 1в: кв чте аштре по! тоц! ? ии а 21С : кв тше БотПВЛ 1П1«8 .

е. Ш1 с'пск8лат, им' а штрат лш касъ , пи а тврпат вптвл а" е летп пре ка
пел лв! , лн а 21С лв! : ачестеа 21че Ботпвл Бьтпегевл лв! 1сра1л : впсв-те-ат
фтпърат престе попвлвл Ботпвлв! престе 1срам.
3 . 1Ш ве! П|"ер(1е каса лв! Ахаав Оотпвлв! пк сПппаштеа Феци теле, шГсъ
12БХпЛсц.п сжгнеле рок мор пи' е У Пророчиор , ии сжпиеле твтвлор ровмор Оот
пвлв! Лт тжпа 1еглвелП.
з^тпъ:
н. И П сПп тжпа атоатъ каса лв! Ахаав, ип" ве! сврпа ал каси лв! Ахаав пре
21. 21. чел че съ ппнъ ла пърете , пре чел лш юс , ип пъръат лштрв 1срам .
злдшпъ:
л> Щ| в0$ (1а коса лв! Ахаав, ка каса лв! 1еровоат Ф1вл лв! ТСават , ии" кп
16. з. каса лъу Вапса фшв! лв! Ах1а .
1 . 1111 пре 1егавел о вор пьт.пка кжпи'1 лш партеа 1еграелП , ии па ва Ф1 ч/»е
съ о лшгроапе , ии а йескю вша , ии а ф; ц\т .
и. 1ар 1в а еинт ла елкпме Ботпвлв! сг8, пи ачелеа '! ,•;» 2)'с л?.1 : пачеесте?
пептрв че а вегпт Флвщвратвл ачеста ла тше ? ип ле- а 21С лор 1в : во! щщ! ошвл ,
ип ворвеле лв! , пи а внз : пеарепт есте , 41 епвпе-пе поъ .
п . 1Ш а 21С 1в кътре е! : аша, ип ата а грмт кътре пипе, 21к,т.ш1 : ачестеа
21че Оотпвл : впсв-те-ат лшшьрат престе 1сраи .
п . 1ар е1 авгшс! ачестеа , а гръв!т , ип а лват Ф1*е-карело ха!па са , ни о а
пвс скпт ел , съ шагъ пре треаптъ та! лшпалтъ, нп а тржтвщат кв корпвл , ни
а 21С : лшпгьръцдт-а 1к.
д1 . Шл с'а сквлат 1в Фечорвл лв! ГосаФат Ф1'влв! лв! Катес! асвпра лв! 1ораго ,
ни" 1орат ачеста пъгеа лш Ратотвл Галааавлв! , ип тот 1срамвл Ле кътре Фаца
лм Лг; 1.1 лщшъратвлв! СЧрю! .
е> . НИ с'а фост лшпапо1ат 1орат лшшъратвл, ка съ се вшаече лш Те/раел Ле
рапеле кв каре л'а ръш'т С1*р1'епН кжпс! съ вътеа ел кв Агам ^тпъратвл С1р1е! ,
нп а 2№ 1в : Ле есте свФлетвл вострв кв пипе, съ пв 1всъ Ип чета те фвп1п<1, ка
еъ теаргъ, нпсъепве лдп 1еграел .
51 . 1Ш а гръБ1'т 1в, Ш1 а терс, Ш1 с'а погорлт лш Геграел , къ Ториш лшпъраткл лв! 1сра1*л съ ш'п(1ека Л1П Геграел с!е сгцетътврме кв каре л'а съпетат АраппП1! л^п Ратот лш рггБ018Л кв Ахам лдншъратвл (Лр^е!, къ ел ера таре ип върнат
пвтерп1к .
ИЛ 0хо21*а л^тпъратвл I г. с! е I с'а фост погоржт аколо съ въгъ пре

1орат .
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«I . 1ар стрежарйл с'а сй1т лштврп лш 1еграел , пп а въгвт праФйЛ лй! 1й вегипа" ел , пп а х\с : ара* ъъъ е8, пл а %\о I орат : 1а йп къльрец,, ип тр1пнте лшпаштеа лор , ип съ 21къ : паче есте ?
И1 . 1Ш а шерс кълърецвл пре йп кал лшпаштеа лор , ип а г\с : ачестеа 21че
Л1тпъратьл : паче есте ? НИ а г\с I» : че есте Ц1е , ип пъчн ? лштоарче-те Двпъ
шше . 1Ш а спйс стрежарнл, хшлша1 : а шерс тршнзвл плпъ ла е!, ип п» с'а лшторс.
л.1 . 1Ш а тр1*ш]*с алт кълърец, ии с'а Аьс ла ел, ип а г\с : ачестеа 21че лшпъратвл : есте паче? ии а 21с I»: че есте цл'е, пи пъчи? лштоарче-те еЬпъ пипе.
к .

1.111 а спвс стрежпрйЛ, гкжгк! : с'а <1йс плпъ ла е! , ии пй с'а лшторс .

1Ш

аЛвк&па* асЬче пре 1й Фечорил лй! Кашес! , къч! лт стрътйтаре с'а фъкйт .
ка . ПП а 210 1орат : лш хатъ кап, пп а лш хътат каП ла къркцъ, пп а» впит
лшпъратйл лй! 1ср;и'л, пи Охо/ла липпъраткл Ь.с1еТ, Ф1'е-кпре лш къркца са , пи пй"
еинт лштрк лштпппшареа лй! Гй, ии л'а аФлат пре ел лш партеа лй! 1\ав«те 1еграелтеапвлв! .
кн. 1111 а фост сЬкъ а въгйт 1ораш пре I», а г'\с: паче есте I» ? пп а г[с \к .
че есте ще , пи пъчи? лмисъ кйрвПлв 1сгавслП швте! тале , ип Фершекътйрие
е! челе тйлте ?
кг. Ш1 'ига лшторс 1ораш тдйшле сале , пп фвпшс1 а21с кътре Охог1а: В1клешйг есте о Охогга !
кд . ии а лштшс 1й аркял к.т,т а пйтйт кй тжна са ,

ип' а лов1*т пре 1ораш лш

пнжлокйл вряцелор лк1, пл а трекйт съпеата прш ниша лв! , ип а къ/йт пре цеПЙИКП Съ! .

и^. П11 а 21С 1й кътре Васюкар, кпреле ера ал-тре1-леа (1кпъсше, 1а'л ип'л арвпкъ лш партеа цар нп лй! Лавкте Теграелтеапвлв!, къ 'пи ат а<Ь с атште кжпс! кълъреаш ей , пп тй пре ка! , <Ь;пъ Ахаав татъл съй , къ Бошпйл а арйпкат престе
ел сврчша ачс ста. г1к&ги1 :
к» . 1)е лн пептрк сжпиеле лй! Кавйте, ип пептрй сжпцеле Фнлор лв!, каре л'ат злдтпг-.
въгйт ер! , 21че Оотпвл ,

вон$ ръсплъп лй! лш партеа ачеаста , 21че Ботпкл :

акйт бар л? лп()й'л, арвпк ъ'л пре ел лштр'о парте Нмгь кйвжптйл Бошпйлй! .
«3 • 1ар Охо21а лшпьратвл 1кНо1 въгжпс! ачеаста , а Фвилт пре калеа Ветгяпвлк! , 41 а алергат й«пъ ел 1й , пп а /Ас : ии пре ачеста , ип' л'а лов1'т пре ел лдп
кар к.т.гн! съ сй1алаГа!, каре есте «лй! 1евлат , Ш1 а фцпт л^п Магейо , ип а
твргг аколо .
кн . Ш1 л' а сй1*т пре ел слйЦ1ле л»! лт кар , ип" л'а аййс лдп 1ерйсалпп , ип ла
лдпгропат пре ел л\п гроапп л»!, кк пър1ПЦ1! л»! лч) четатеа лй! 1).'ши1 .
ка . Ш1 Л1П аплл ал «п-спре-гече-леа ал лв! 1орат лдтпьратйлв! лв1 1сраи а
хдшпъръц1т 0x021а престе Ь,а"а .
а.

1111а веп1т 1в ла 1еграел , шПехавел а айгп, ип' 'ш'а въпс1т окнсъ!, ни

'ш^а л\ншо(!о1ит капйл сгй , пп' с'а й!тат пре Ферепстръ , ип' Тй штра .^п четате .
а*. 1111 еа а 21с : есте паче Лй!2атвр!, чел че а вчш пре 1)оппи,л С1й ?
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зддтп»: ля. 1ар 1н 'нГа риЬкат Фаца кътре Фероастръ , ип о а въгхт пре еа, ми п г\с :
15. ю. ч|пе ещу Т8 ? погоаръ-те кх пипе, ип се шекаръ кътре ел сю! ФатепТ.
дг . 1Ш ле-а ггслор: арнпкацдо жос, ин о ах" архпкат, ип с'а строят к» слппеле с1 пъретеле , ип каП, нп о кълкаръ пре еа .
ад . 1111 а штрат I», ни а тжпкат, нп а бъвт, нп а гк : веЛец! пре осжпсПта аче1а , Ш1 о лшгропац!, къ Фатъ а"е лшшърат есте .
лз- ПИ И8 терс съ о лдпгроапе, Ш1 их сав* пфлпт г!Гп еа алта, Фърънкгоа! капхл
пи шчоареле , пи падтеле тлЛшлор .
злчтпг:
Ав . ПИ с'ах Л11шап01ат . им ах спхс лхТ 1х, !ар ед ахйс: кввжптхл Ботпхлк!
а1.23. есте , кареде а гръ!т прш шжпа ровхляКсъ^ Ьпе Тесвггеапвл , Х1*кжпс1 : лш партеа 1ехраелП вор гажпка кж1ш кърпхрпе 1ехавелп .
аз • ПИ ва Ф1 трвпвл чел торт ад [ехавелп ка гмю1хл пре Фаца царпп'1 лш
партеа 1ехраелП , ка съ пх Х1'къ е! 1егавед .
КАП

I,

II порвшеще съ се ошоаре шапте-хеч! <1е »ечор1 а! де! Ахали, им патрк-хсм ш! <1о1 <1е Фрац! а1д»1 0ХФМ* , '»' тоатъ сешпцпеа I»! Ахаав о вчп!о, шл тоц! попи де! Ваал кг втешвг афщл.тЬТ лд1 вчМе ■
аргл1и1 1с1ол«л , ип бктрм;в епптоаре фъкапсГо , <ар Дела пъкателе лв! 1еровоат пв с'а Лепъртат : пеогрв
аче<а таре с'а и сеЬ гни 1срам , и 1 ш»|>1П<1 1в а лиипърцпг ]оахас Фсчорвл п! .

1 авеа Ахаав шапте-хеч! йе фП лш Сатар|'са , ил а скр1с 1« корте ,
Ш1 о а тришс лш Сатар1'еа ла воерП Сатар1е1 , ла вътржш, пи да
хръттори ФПлор дх! Ахаав , 21кжпс1 :
в . ПП акхш Лакъ ва сос1 картеа ачеаста ла во! , фип<1 къ да во!
сжпт фи Ботпвлв! вострв , ип да во! сжпт каръде , ип кан , ил четъц! лштър1то , Ш1 аршеле .
г . Алецец! пре чел та! бхп , ип пре чел та! с!репт сНптре фН 1)отпхлх1 вострх , пи'д пвпецд пре ел пре скавпвл татълх! съх , ип' ФачецД ръгвош пептрк ка
са 1)ош11йлн1 вострк .
А . Гар еТ с';.х спъТтжптат Фоарте, ип пх хиз : 1атъ атжшло! лдтпърацН п'а»
стътвт липпотр1ва Феци дх! , кхт вощ ста по! ?
<:. НП а тр1Ш1с та! тара касп, нп та! тарп четъци , пн вътржпП , ип хръшторп ла 1х, хшжпс! : слнцме таде сжптет по! , пп ор! кжте ве! /Лче кътре по1,
вот Фаче , пре штепеа пх вот Фаче лдтпърат , че есте Б1пе лдптрв оки тъ! вот
Фаче .
9 . ПП де-а скр1с лор Тх ас)оъ-оаръ карте , 21*кхп(] : Аа слптецТ де а! пие!
во! , пп кхваштхл штх асквдтацТ , дхацТ капетеде Бървац1дор Ф1?лор Ботпхлх!
вострх , ип де а^ь-чецТ ла тше л\п чеасхд ачестя тхТпе ддп 1ехраел . ПП фЛ
лшпъратхлх! ера шаите хечТ Ае БървацТ , пре ачещ1*а богпцП четъцп ддТ хръпеа .
3 . НП а фост с!акъ а сос!т картеа да е! , ах дват пре фп ,]\гапъратхлх1 , ш(
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'1а« жвппат пре че! шапте- гечГ а"е Бървац!, пи а« пас капетеле лт копиице ,
Ш1 ле-!(8 тршпс да I» лт 1е/раел .
и. 1Ш а вешт солвл , ии 'I а совс лв! , 7("кжп(1 : а» айвс капетеле Филор лдтпъратвлв!, 1*ар ел а г/с п»пец1-ле а"оъ грътъг! ла поарта четъци пжпъ сНтшеацъ .
л. . 1Ш а фост сПтшелца а еинт , ии а стътйт (1), пи а гн; кътре тот попвлвл : Дрепц! с&итец! во1, 1атъ ек т'ат сквлат асвпра Оошпвлв! пиев, ии л'ат
оторжт пре ел , Лар пре ачсппа чше 'I а ошорят ?
I . Вес]ец! аквт , къ шпика п» ва късЬа сНп кввжптвл Ботпнлгп пре пътжпт ,
къ а гръ!*т Вогппкл асвпра каси ль! Ахаав , пп Вотпвл а фъквт , кжте а грък
прш тдпа роввлв! сън Ьпе .
&1 . НИ а ВЧ1С 1в пре тоцГ че! че ав рътас лт каса л«! Ахаав лт Геграсл, ш!
пре тоц! воерп лв! пи пре рвйеле лв! , пи пре попи лв!, кжт п'а лъсат лв! рътъппцъ .
■и. ИЛ с'а сквлат 1« , пи а терс лт Оашар!еа , пи вепшс! ла Ветакатвл С2)
пъсториор лт кале, а аФлат пре Фраци лв! Охо21а лшпъратвлв! 1«с1е1 , пп агю:
г! . Чше сжптец! во1? 1'ар е! ав" 21*с : Фраци лв! Охсша по! , пи" пе-ат погоржт спре пачеа Филор лшпъратвлв! , ии Фплор челор пвтершч! (_3) .
^1 . 1Ш а 21С 1в : пршаец! пре е! вП, ии '! а пршс пре е! вН , ни '! а жвппат пре е! лт Ветакат патрв-геч! пи а"о! йе оатеш , пи п'а лъсат ош сПптр'апшп .
$\ . 1Ш с'а йвс Ав аколо , пи а аФлат пре 1опас1ав Фечорвл лв! Р/хав лт кале
лштрв лтлтпшареа са , пи' л'а вше-кввжптат пре ел , пп' а гкз кътре ел 1в :
еете шипа та кв шипа теа Лреапть , преквщ есте нита шеа к« пита та ?
пи а 21с 1опас1ав : есте , ии а 21с 1в : Ле есте , с1ъ'т1 тжпа та, пп 'I а йат лв!
тжпа са , пи л'а СВ1Т пре ел лт кар лжпгъ йжпсвл .
в1 . Ш( а 21С кътре Нжисвл : вшо кв пипе , ин вег! ржвпа теа пептрв Ботпвл , пи л'а фъквт пре ел съ шагъ лт карвл лв! .
31 . ии а8 1птрат лт Сатар1ва, пп а8 кчю пре тоц! че! ръташ! а! лв! Ахаав лт Сатар1еа, пжпъ 'I ав стшс, Двпъ кввжптвл Оошпвлв! , каре л'а гръгг
кътре 1л1с.
н|. ВЛ а айвпат 1в тот попзлвл, Ш1 а гю кътре е!: Ахаав а слвяпт лв! Ваал з лДтпъ:
П8Ц1П , 1ар 1в ва слва» лк! твлт .
16- 31л»1_. Ш1 аквт тоц1 ПророчЛ лв! Ваал,пре тоц! рови лв!, Ш1 пре тоц! попи лв!
съ'1 кетац! ла тше , гичТ впвл съ пв лшсеаскъ , къ жертвъ таре В018 съ Фак
лв! Ваал , тот кареле пв ва веп! , ва твр1 . ВЛ 1в а фъквт ачеаста кв лииделъчвпе , ка съ шаргъ пре рови' лв! Ваал .
к . Ш) а 21с 1в : сфшцщ! де жертв1*ре лв! Ваал .
9. (1) Л^п чеа веке есте: Ла поарта чегоцИ.

12. (3) Къшара .

13. (3) ЛДтпъргтесИ .
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ш , 1Ш а трепне 1в лп тот Гсраивл 21КЖПЙ : аквш (1) тоцТ рови лв! Ваал,
пп тоцТ попи , пп тоц! ПророчП лв! , штепеа съ пв рътже , къ жертвъ таре
Фак , кареле пв ва веш , пв ва тръх' , ш! .а8 вешт тоц! ровИ лв! Ваал .
кв . ПИ тоцТ пот! лв! , пп тоц! пророчи ле! , Шч! 8П»л п'ав рътас, кареле съ
пя «1 ветт, пИ 88 штрат лп каса лв! Ваал, пи с'а8 втплвт каса лв! Ваал (Ь*п
8шъ пжпъ ла вшъ .
кг . ВИ а 21С 1ъ челор че ера та! тар! престе каса чеа кв ха!пеле : скоатецТ хаше твтвлор ров1лор лвТ Ваал , ни ле-вв скос хаШе .
кД . Ш1 о8 !птрат 1в , пп 1опа<Ьв Ф18Л лв! Пхав лп каса лв! Ваал, пп а8 21*с ров1лор лв! Ваал : черкац!, пп ведец!, оаре пв квш-ва есте кв во! чше-ва сНп рог>П Бошпвлв! ?
ке • Ш! скоатец! пре тоц! рови Оотпвлв!, карИ съ вфлъ аколо, пп а фост <1впъ
чеав- спвслвПв, къпвсжпт ош рови Вошпвлв!, ч1пвта! рови" л«1 Ваалстгвр!.
кз. ПИ аштрат ка съ Факъ тъшжер!, пп жертве , 1ар 1в 'пТа ржшЬп аФаръ
опт-геч! Де оатеш , пп а 21С : йе ва скъпа вре вп от сНп оатепи, кари вой аДвче ев ^п тжниле воастре свФлетвл лв! ва Ф1 пептрв свФлетвл ачелв1а .
к-а. 1Ш а фост Двпъ че а СФжрппт а Фаче жертва, а 21'с 1в слвжкормор , пи'
та! тар1лор : ттрвц!, пи л! оторжцТпре е!, нпсъ пв скапе сПп е! от, пп Ча*
8Ч1С пре е! кв асквц1твл сав1в1, пи 'I а8 арвпкат слвжпори, пнта!тарП, Ш1с'а8
Две пжпъ ла четатеа касИ лв! Ваал .
ки . ПП авскос стжлпкл лв! Ваал, ип л'ан яре, пп а8 сгьръшат стжлпп лв! Ваал .
кл . ПП п стршат каса лв! Ваал, пи о а фъквт съ ф1с епнтоаре пжпъ лп гн>а
ачеаста .
л . ВИ а шердвт 1в пре Ваал сИп 1срам.
а» . 1ар Дела пъкателе лв! Геровоат Фечорвлв! лв! Кават, кареле а фъквт пре
1срам а пъкътв1 пв с'а Депъртат 1в, а втвлат йвпъ жвшачеле челе Де авр а*ш Ве
ти , ни Н I и 1)пп .
ля . ПН а 21С Потпвл кътре 1в : пептрв къ Б1пе а! фъквт, че есте Дрепт лптрв
окн пие!, ип тоате челе че ера лп шта теа а! фъквт каси лв! Ахаав, фп тъ! пжпъ
ла апатра сътжпцъ вор шесюа пре скавпхл лв! 1сраи .
лг . ПИ 1в п'а пг21т , ка съ втвле лп лепеа Ботпклв! Бвтпегевлв! лв! 1сраи
к« тоатъ пита са , пв с'а депъртат Ае пъкателе лв! 1еровоат Фечорвлв! лв! Кават , кареле а фъквт пре 1срам а пъкътм .
ад. Д\.п гмеле ачелеа а лпчепвт Ботинл а тъ1а пре 1сраи , ппЧавътвт пре
е! Аквм лп тот хотарвл лв! 1сра1л .
л^. Вела 1ор<1ап кътре ръсъртл соарелв! тот пътжптвл Галаядвлв!, аллв!Ггй,
ш! ал лв1 Гвв1гп, Ш1 ал лв! Манас1 Дела Аро1р, каре есте лп тарцтеа въ! лв!
Арпоп, Ш1 пре Галаай, пи пре Васоп .
21 . (.0 Съ В1в .
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ле . 1ар чеде-д-адте кввште аде дв! I», ш! тоатв кжте а фъквт , ш! тоатъ а*отп!ва дв! , ип ръгвоаеле лв! , каре а фъквт , а» пв 1атъ ачестеа скргсе сжпт лш
картеа лшпърациср лв1 1срам ?
ла • Ш» а аЛорпнт 1в кн пърмцН съТ , ш1 л'а лшгропат лш Сатар1а , пл а лдтпъръЦ1"т 1оехаг Ф1ВЛ лйГ лш локвл лк! .
лн . 1ар 21леле лш каре а л^тпъръцхт 1в иресте Герои а фост йоъ- геч! пп опт
де ап! лш Сатар»а .
К А П

Л1.

Гогол1» пита нГ 0хо21*а »'г'тй тоартеа Фле»! съ* , ип ошораш1 тоатъ съш&вца флшгрътеаскъ,
■«аръ йе 1оас , алват ,и,шпъръц|'еа : 41 порвпчве! ]ос1ае преотвл , 1% о сп.оп1е , 1оас съ рпШъ фшяърат
прене 1в<1а стрилж! олтареле , пи инг.рмс лв1" Ваал .

ар Готол1*а швша лв! Охог[а въгжпД , къ а твр1т фП е! с'а сквлатч
ип а п^ерйбт тоатъ сътжпца лшпърътеаскъ .
н . 1Ш а лват 1огавее Фата лшшърптвлк!
1ораш сора
^
г
Г лв! ОхогГа
пра 1оас Фечорвл Фрателв! съв, ип л'а Фарат яре ел сНлтре *И Л1тяърагвлв!, пре карн лд! отора, пре ел, ип храпа лв!, ип л'а асквпе лш къшара патвриор деля Фаца Готол1е1 , ни пв Са оторжт .
г . 1Ш а фост кв еа асквпе лш каса Вошпвлв! шасе аШ, ш» Готои'еа липпъръцеа гтресте пътжпт .
А. 1Ш лш апвл ал-птапте-леа а трнпю 1оа*ае преотвл , пп алватевташ!аГхориор, ип а! Гахппмор , нн '1а въгат пре с! ла сше луп каса Ботпвлв! ип а
фъквт кв еГлсгътвръ лшпаштеа Вовшвлв! ип '1а жкрат пре е!, ип ле-а арътат аор 1о<]ае пре Фечорвл диппъратвлв! .
е . 1Ш ле-а порвпчн лор, Х1клш! : ачеста есте кввжптвл, кареле вец! Фаче,
атре^а парте аЧп во! съ штре ежтвъта , ип пъащ! паха каси .ДДпшъратвлв! ла
поартъ .
• . 1Ш атрега парте ла поарта къТлор , ни' атре!а парте сШшаио! ла ноарта
алергъториор , ни пъгщ! паха каеП Меса! .
3 . ИЛ <]оъ тж!п! аЧптре во! тоц! еннш! ежтвъта съ пъгеаекъ кеса Оотпвлн1 ла -]\таъратвл .
н . ИЛ лдпквпввроц! лшпрежврвл лшпъратвлвГФле-кареле, шГ арпа лв! лш тжла
лв!, ип чел че ва ттра луп СаеПрот ва швр1, ип фщ! кв лшпъратнл, кжпа* ва еип, шл
кжп(1 ва пира ел .
а. 1Ш ей фъквт евтаин! тоате, кжте а порвпчгг 1оа*ао чел лшцелепт, шГаХлват
Ф1в-кареле пре оатепн съТ, ни пре че! че (отръ сжшвъта , кв че! че ес ежт
въта , ви ;8 1птрат ла ГоЛае преотвл .
I . Ш1 а (1ат пре-от;;.г саташмор свлГцеле , Ш1 артеле л^тпъратвлв! ЛаМ чел»
че ера лш каса Бопшвлв! .

37,

2Пар»:

22. ш.

зпар»-.
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м, 1Ш ста осташп Ф1'е-кареле кя арта са лш тжпа са <Нп втървл (1) касП
чел брепт , пжпъ ла втървл каси чел стжпг кътре жертвелшк , ип кътре касъ
лшпрежврвл лшпъратвлв! .
ш . 1Ш ай н(1«с лишаште пре Ф1'вл лшиъратвлвй пп 'Гв8 пвс лвГквпвпъ, нп търткр!'еа , нп л'а8 фъквт пре ел лшпърот, пи л'а8 впс, пи плесшръ кв шгшме, пп
гнсеръ : съ тръ1*аскъ лшпъратвл !
п . ПП а ян21т Готол1а гласвл попвлвлвТ че алерга , пп а 1'птрат ла попвл ли
каса 1)ошп*лм .
д| . 1Ш а въявт , пи 1'атъ лшпъратвл ста пре скавпвл жвбекъци, ни кжптърецн , пи тржтвщеле лжпгъ лшпъратвл , ип тот попвлвл пътжптвлв! бвеяржпбв-се , Ш1 тржтвщжш! кв тржтвще, пи 'ш'а рвпт Готсша хашеле сале,
пп а сгр1*гат : легьтвръ! легътвръ !
ф. 1Ш а порвпч^т 1о<1ае преотвл свташмор , пи та! тарьюр пвтерп, пп' а
г\с кътре еТ : скоатец1-о аФаръ йт СесМрот , пи чел че ва терре бвпъ еа, кк
юоарте бе спв1е съ се отоаре , къ а г\с преотвл съ пв тоаръ лт каса Потпьмм.
91 . ПИ пксеръ тжТшле пре еа, ип о ай лшпшс пре калеа штръри къиор каси
лшпъратвлв! , ип а твр1т аколо .
д< . 1Ш а фъквт 1ос1ае легьтвръ лмтре Вотпвл, нп лдптре лшпъратвл, пп' цптре попкл , ка съ Ф1'е попвл Оотпвлн! .
и . ич а мтрат тот попвлвл пътжптвлв! Л1П кяса лв! Ваал , пп л'а стрнгаг
пре ел , нп жертвелшчеле лв1, ип кшврме лк! ле-а сФържтат вте, ип' пре Матаа
преотвл лв! Ваал л'а оторжт лишаште а фсцн жертвелшчмор , нп а п; е цреош
лвътор! апнпте Л1П каса Бошпвлв! .
л.1 . Ш1 алват пре свташТ , иипреХорн, пп' пре Расш! , ни пре тот попвлвл
пътжптвлв! , ип аХ погоржт пре лшпъратвл сПп каса Ботпвлв!, ип а« 1птрат пре
калеа порцн алергътормор лдп каса лшпъратвлв!, ип л'1.8 шс съ шагъ пре скада!
ЛД1ППЪраЦ1.10р .

к. 1Ш с'а ввкврат тот попвлвл пътжптвлв!, ип четатеа с'а оЛхпп , (1) пп
пре Готспа о а» оторжт кв саБ1'е лш каса лшпъратвлв! .
К4 . Фечор <1е шапте ап! ера 1оас , кжнс! а лшчепвт алшпърърд .

К А П

М.

1оас (1елт«еще тоцТ сапН шЧтгсрю! спре .рптетсерса ЕгсертТ : 1Яр лаГ Адам липпърпггп С|"р1«| , мр»
съ с*мас*> ь» ръ/.юй> агклра ляГ 1сраН, трмште тоате ойоареде БиерйчП, ип ялк палатвлв!, ша1лре<рп)
.яд ьч!<1с «мвцие саде , кърма ,]и вршеагъ Ашасчеа аечорм съ! .

п апвл ал- шапте.леа ал л«1 1в .ртпъръц! Тоас, ш1 патрв-геч! бе яш
а ли)шъргц1'т лш 1ервсал1Ш, Ш1 пвшелв швше! лв! ера Савхеа Ал
Версава .
в . иП а фъквт 1оас че есте Лрепт .рппаштеа Оотпвлв! л^п тоате и*
леле , лда каре л'а лвпппат пре ел 1о<Зае преотвл .
11,

(1.) А(1в«: вартеа , сав випм .

30.

(2) Лшем?.
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г . 1ар челе лтпалте п» ле-а Лепъртат , къ около лткъ жертвеа попвлвл , иа
тътж1"а лттрв челе лшпалте .
^. 1Ш а 21С 1оас кътре преоцТ : тот арцштвл челор СФште, наре съ аЛкче лт
каса ВотпвлвТ, арцштвл Лепрецв1р1, арцштвл, каре'л аЛвче отвл прец»1ре , тот
арцштвл , каре Ли нншъ ли аЛвче ошвл лш каса Оогппклм .
е- Съ'шГ 1а лорв'ин преоци Ф1е-кареле Лела вшЛереп са. ии е! съ лштъреаскъ
вес1еквл кгсп , престе тоате , ор! впЛе с'ар аФла аколо веЛск .
е . 1Ш а фост лш Лоъ-геч! ип тре! Ле ап1 а! лшшъратвлв! 1оас п'а лмтърн преоди" веЛекмл каси .
3- 1Ш а кетат лдтпъратвл 1оас пре 1оЛае преотвл , ип пре преоцД, ии а 21с
кътре е! : пептрв че пв лттър1*ц1 веЛеквл касП ? ии' аквт пв лвац.1 арцшт Лела
в&пгърие воястре , 41 ла веЛеквл косП ли ЛпцТ пре ел .
н . 1Ш съ токпнръ преоцп, ка съ пв 1а арцшт Лела попвл, пн ка съ пв лштъреаскъ веЛеквл кяеП .
.» . ПН а лват 1оЛае преотвл о лпЛь ии а фъквт гакръ прш скжпЛвра е! , ип
о а (]ат пре еа лш каса отвл»! ла Ат.шв! каси Ботпвлв!, ии' а с!.1Т преоци , че!
че пъгел прлгвл, тот арцштвл, кареле с'а аФлат лш каса 1)отпвлк1.
I . 1Ш а фосг Лакъ а въхвт , къ есте твлт арцшт лш с^крШ , с'а св!т логофътвл лшпьратвлв!, пи" преотвл чел таре , ип арцштарН, ни а» стржпс, ип «в пвтърат арцштвл , каре са аФлат лш каса БошпклвТ .
«I . 1Ш о8 Лот арцштвл че с'а гмпт, лш тжшие челор та! тар! престе чеТ че
фок впелтсле каси 1)отпвлв1, шмя&Лат теслармор Ле лепше , ш! клъЛйориор,
челор че лвкра лш каса Бошпвлв! .
н1 . 1Ш гнмрмор, ип шещериор, пп чоплп-ормор Ле п1етр1, ка съ квтпере
летпе , ип тетр1 чопл1те , ка съ лштъреаскъ веЛеквл касП Оотпвлв1, ла тоате
к*те с'а келтв1т ла касъ , ка съ се лштъреаскъ .
п фпсъ пв се вор Фаче каси Ботпвлв! вш! Ле арцшт, кве, пахаръ , ип' тр,т.тт'це , тот влсвл с!о авр , ип тот васвл Ле арцшт, Лш арцштвл, кареле са въгат
лш каса Вотпнлк!,
д| . Къ челор че Фъчеа лвкрврие ли Ла, касъ лштъреаскъ кв ел каса Ропшвлв!.
(1 . 1Ш пв лва сеашъ Лела оатспи, кърора Ла арцштвл пре тжшие лор, ка «ъ
йеа челор че Фъчеа лвкрврие , къ лттрв креЛшца лор Фъчеа .
51 . Арцшт пептрв пъкат , ип арцшт пептрв грешалъ пв съ въга лш каса Вошпвлв! , 41 преоциор съ Ла .
31 . Атвпч! с'а с«1-т Агп\л лшпъратвл С1р1е1 , ип' а Лат ръгвой асвпра ГетН,
щ| и а лвит, ни ао ьът;т пре еа, ип ш'а лшторс Агаи Фаца са, ка съ се са«
лсиира 1ервсал1швдв1 .
37 . г*
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И1 . 11П а лват ю«с лдтпъратнл 1кс1е1 тоате челе сФ*пц*те , каре ле-а с*{ац(т
1осаФат, пи 1орат , ип Охог'а, пър'пц'1 лгн, пи лдтпърац"! 1«ве1 , пи' челе че
ле сФШц'се ел , ип тот аврвл , кареле с'а аФлат лдп в'ст'ер'ие каси Т>оюпълъ1 ,
ип але касП лдшпъратвлв!, ип л*а тр'пнс лв! Агаи лдшпъратвлв! С1"р1е1# ип аша с'«
Лес Лела 1ер»сал1Ш .
л.1 . 1ар челе-л алте ккв'пте але лв! 1оас, ш! тоате кжте а Фъквт, ав пк 1ат*
ачестеа скр'се сжпт лдп картеа кввштелор гиелор лдтпърациор 1«ве1 ?
к . ПИ с'а8 скклат сдмлле л«Т, ни' ав фъквт тоатъ легътвра, па лк вч*с пре 1оас
Л\п каса лв! Маллоп , чеа с!ела Села .
к* . Ш ' Тегехлр Фечорвл лк! 1ет»ат , ип' 1егеввт Фечорвл лвТ Сопп"р сд? цие лв!
л'ав 8ч'с пре ел, ип а швр'т, ип' л'ав лдпгропат пре ел кк пършцп лв! лдп четатеа
лв! Оавн", ни а лдтпъръцдт Атас'ас Фечорвл лв! лдп локвл лв! .
К А П

П.

1оахах .]\|пнъратв.т п\ 1<раи Фоарте ръв пснъх1*пЛв-ге йе ЛДтпгрпткл С*рЕе1 , псптрж лъквтеле пи,
<г фптоарче кътре Попшм , им <г пинкше, хгршп шгрмк! , 1| шепгъ <ичорм «.»» ]оас , каре 1»ь<1
ера и и.оаръ , йшъ лроронеа лк! Елкччв Не тре! ор! литюпе пре Сф1'еп1, им аргпк&шк-сс »п п.орг
.цп ширшаотв! ле! Ел1се1в .ртмеагъ .

п апкл ал (1оъ-геч1 ип* тре! ал лв! 1оас Фечорвл лв! Охог'а лдтпърптвлв! 1в(1е1, а лтшъръшт 1оахаг Фечорвл л»! 1в престе 1сраи лдп Сашар'а шапте-спре-гече ап! .
п . Ш ' а фъквт че есте ргв лдппаштеа Бошпвлв! , ип' а вшвлат <*впъ пъкателе лв! 1еровоаш Фечорвлв1 лв! Кават , кареле а фъквт пре 1сраи а пъкътв" , пв с'а авътвт Лела ачелеа .
г. 1111 с'а тжш'еат Бопшвл кв 'вцше пре 1сраи , ип '!а (1ат пре е! лдп та
па лв! Агаи лдшпъратвлв! С'р'е! , ип' лдп шжпа лв! Айер Фечорвл лв! Агаи лл
тоате гиеле .
д • Ш' с'а рвгат 1ояхаг Фец'1 Бошпвлв!, ип л'а асквлтат пре ел Ботпвл , къ
а въгвт пекагвл лв! 1сраи , квш '! а лекъж1*т пре е! лдшпъратвл С]'р1*е! .
р. ИП а (1ит Оошпвл тжпте'ре лв! 1сраи , ип а еипт с!е свпт тжпа С'р'еГ ,
ип а шегвт фп лв! 1сра'л лдп лъкашврие сале , ка ер1, ип' алалта ер!.
5. ^псъ пв с*а Фер'т (]е пъкателе касН лв! Теровоаш фечорвл лв! Кават,
кареле а фъквт пре 1сраи а пъкътв" , лдптр'ачелеа а вшвлат , лдпкъ ип (*ес'швл
а стътвт лдп Сатар'а .
3 . Къ п'а ръшос лв! 1оахаг попвл , Фъръ пвша! ч1пч!-геч! Ле кълърец!, ип'
хече каръ , ип гече тП Ле пеа*естр!, къ '!а шербет пре е! лдшпъратвл С'р1е1,
ип* *! а пвс пре е! ка пряФвл Ле пре кале .
й . 1ар челе-л-алте квв'пте але лв! 1оахаг, Ю1 тоате к*те а фъквт, пи йоштие лв! , ав пв сжпт ачестеа скрке лдп картеа квв1птелор гиелор лдпшърац'лор лв! 1сра!л ?
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л. . НИ а ваорппт 1оахах кй пършцН съ! , пи а'аХ лдпгропат пре ед кв пърнщН
дв! лдп Сатар!а , ии' а лдтпъръшт 1оас Фечорвл л«! лдп локкл ля! .
I. ,/р.п апвл ал тре!-геч! ии поъ ад дв! 1оас лшшъратвлв! Ше\ а лдтпъръцдт
1оас Фечорвл лв! 1огхаг престе 1српи л\п Сатар!а шаГ-спре-гече зш .
•I . ПИ а фъккт че есте рг« лдппаштеа Вотпвлк! п» с'а ябътвт дела тоате пъкателе лв! 1еровоат Фечорвл дв! Клват , вареле а фъккт пре 1сра)'л а пъкътвц
лдптр'ачелеа а втвлат .
н1 . 1ар челе-л-алте кввЬте аде лв! 1ояс , ип' тоате кжте а фъквт , пи Дотш!де лв! , каре а ф ьккт кв Атеша лдтпъратвл 1»с1вТ, тоате ачестеа скрке сжпт лдп
картеа кквштелор гиелор лдтпърацмор лв! 1срли .
п . 1Ш а жюрпит 1оас к» пършци съТ, пи Геровопт а шегвт пре скавпвл дв! ,
ии Са лдпгропат 1овс лдп Сатар!а кв лдтпърацН лв! 1срли.
)
д| . 1Ш Ел|'се1а ера волпяв бе воала са , бе каре а ии ткр!т, ии с'а погоржт
да ел 1оас лдтпъратвл лк! 1сран , ии' а шжпс лдппаштеа Фецп лв1, пп а хю : Пърште ! Пърште ! карвл лвТ 1сраи, ии кълърецвл лв! .
^1 . Ш| а 21"с Ел1се1« лв!: 1а арк , ии съиецГ, ни 'Та абкс лв1 арк , ппстпец!.
81 . ИП а 21С лдшпъратклв! дв! 1ср:ил : пвпе тжпп та пре арк , ии а яке 1оас
тжпа са пре арк, ни а пвс ии Ел1сеШ тжйиле сале престе тжйиле лдтпъратвлв! .
у . ИИ а 21с : бескМе Фереастра с!ссоре ръсъри , Ш1 оа бескн; , пи а хю ЕдгсеШ : съцеатъ , пи' а съцетат .
Й1 . 1Ш а 21С ЕлкеШ : съпеата тжпт81'ре! Ботпклв! , пи' съцеата тжптв1ре! лдп
СГр1а , ипве!вате С1р1*а бела Афск пжпъ ла сФ,т.риит . 1Ш а гиз ЕлюеЙ лв! : ш
арк , пи а лват, ии а 21'с лдтпъратвлв! л»1 1сраи : ловеще лдп пътжпт , пл а дов1т
лдтпъратвл бе тре! ор! , ип а стътвт .
л-1 . 11 И с'а тжхш'т пре ел ошвд дв! Ввтпеяев" , пи* а 21с : бе а! Ф1 ДОВ1Т бе чшч! ор! , сав бе шасе орТ , атвпч! а! Ф1 бътвт С1'р1а пжпъ лдпсФжриит , хар аквш
бе тре! ор! ве1 вате С]'р1*а .
к. 1Ш а швр1т Ел1се18 , ии' л"а лдпгропат пре ед . 1ар тжлхарН Моаввдв! ай
вешт лдп пътжптвл ачела ла лдпчепкткл апвлк! ачелк1'а .
кд . НИ а фост, кжпс1 лдпгропа вш"! пре вп от , 1атъ ай" вгквт пре тжлхар! , ии с>рн.
а8 арвпкат пре от лп гроапа л8!Ел1сеШ, Ш1 тергжпс! л>п лгвптрв ошвд, с'а 48- 14#
атше с1е оаседе дв! Ел 1сеш , ии' а лпв^ат , ии с'а сквлат пре т'чоареле сале .
кв . 1ар Ахай л\таъратвл С1*р1в1 а пекъяит пре 1сраи лдп тоате хиеле дв! 1оахпх.
кг . 11П о'а фъквт т1лъ Вотпклк! бе юраитеп!, ии Са ддпбврат спре е!, ии а
къвтат спре е! пептрв легътвра лк! чеа кв Авраат , пп кв 1саак , ии кв 1аков ,
Ш1 п"а врвт Ботпвд съ'1 п!аргъ пре е!, ии пв '1а лепъйат пре е! беда Фаца са
Пжпъ аккт . •
кд> . 1Ш а твр1т Ахай лдтпъратвл С1р1е! , Ш1 а Л1тпъръц1т Ааер Ф1*вд дв! ддп
доквд л»1 .
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«е . Ш' с'а .ппторс 1ог.с >емри лв1 \олх^ъ , ш! а лват аЧп тапа лв! Ае"ер •©—
чорвл»1 ли Аггпл четъцие, каре ле-алват кв ръхвоШ сЛп тжпа лв1 1оахах татълв! сгв , йе тре! ор! л"а бътм пре ел 1овс , пп а лшторс четъцие лв1 1ср»м .
К А П

Д1.

Ашгпа оп>п|>л.п<1 пре в-мггторП татглв! съв, вате Еаотвд, ип 18 ачеастъ а|р*1ав* «ъкжшк-ге ша! ша,ре , «18111* ла рьгсо1& пре 1оас .|\пи1Ъ|.агвд лв; 1срам , каре пр|Охдш1в'д пре ел, праал 1ервсад1П18Л . [ар
181 1оас Лтиърагвл дв! 1срай| вршеагъ *15нн кровоаш, каре стр*штор|П<1в-се словоаЛе пре 1«1а , ир81а ли вртеагъ «-ечирвл пв 2шшр1п : 1ар ;• г.|>й.1. ин-се а! съГ асвпра Л81 Атес1а ЛХтпгратвл 1в4е1 л'»
ОПЮр&Т , 1111 а фШПЪрЪЦП Д1П ДО N81 ДВ1 П1' КрвЛпЧОСВД 18| 418 Агар1а.

"'■1^**;Д

2 Пара

з:>. зо.

н
ИЙ1

п апел ал ДоЬлеа пл л«1 1оаас Фечорвлв! ле! 1оахаг лшпъраткл лв!
1сраи п лшпъръцЬ Атес"а Фечорвл л«1 1оас лдтпъратвл 1»ве1 .
и . Фечор йе Доъ- геч! пп чшч! ае ап! ера , клпй а лшчепат а Л1ШЩ$ пгрт.Ц1 , нп сюъ-геч! ип поъ Ав ап! а фтпъръцк лш 1ервсалш , ни
у^Щ

1 VI

пвшеде швтеГ лв! 1оа<н'т еНп 1ер8сал'т .
г . 1Ш а фъквт че есте йрепт л>птр» окП Вотпвлв!, лтсь пк ка БавМ татъл
лв1, Двпъ тоате , кжте а фъквт 1оас татъл съв" а фъкмт .
д. фпсъ челе лдппалте пв ле-а стр^кат , л^пкъ попалвд жертвеа, пп тъшхеа
лдптрв челе лшпалте .
е . 1Ш еЬпъ че с'а Л1птър'т Л1тпъръц'еа л\п тапа лв! , а вчк пре слвпие чел*
че ав отор&т пре татъл сън .
зле»-.
е. 1аР прв фп челор че ав отордт пв '1а пторжт, преквш есте скр!с лт
*4- 16- картеа леиН лв! Мо1сц квт а норвпч1Т Бошпвл, 2'кжш1 : пв вор твр1 пъртцп
и пар«: пептрв фп , ип фп пв вор швр1 пептрв пършц! , 41 ф'е-кареле пептрв пъкателв
35. 4. саде ва Ш8р( ф

кхем.
з* Ачеста а вътвт пре ЕЛош ли1 Гетелеа" гече ти , пи' а лват пЬптра лдпръж18. зо. Е018Л ачела , ни* а кетят пвшеле е! 1ето1Л пхпъ ллп 210а ачеаста .
Й . Атвпч! а тр1пис Ашес'а сол! ла 1оас Фечорвл лк! 1оахзг ал Фечорвлв1 л«!
I» лшпъратвл лв! 1сра{д , 21кжп<] : В1ПО еъ пе вес!ет фпцъ кв фпцъ .
а . 1Ш а тр1т1с 1оас лдшпъратвл лкТ 1ср;н'л ла Атесда лдтпъра«вл 1ьЛе1, 21'кли<1:
Акапвл чел (1) сЛп Л1вап , а трЬшс ла тейръл чел (Пп Л1'вап , гушьпА : Аъ Фага
та Ф1«лй1 т1в8 съ'Г Ф1е Фешее, Ш1 а треквт Х1ар1ле цар1ли челе А'т д'вап<, Н1
а кълват Акапвл .
I . БътхпД а! вътвт ЕНотеа, ип' те-а лдппъщат шипа та, търеще-те шех&пД
Л1П квса та , къ пептрв че съ Фач! ръгвой кв ръвл тъв ? съ кагГ Ш1 тв Ш1 1в<да
кв тше .
*?. 1Ш п'а асквлтат Атес1*а , Ш1 с'а СВ1Т 1оас лдтпьраткл л«1 1ораи , ип с'а
въгвт виел кв алтвл , ел , Ш1 Ашес^а Л1шпъратвл Ше\ л;п Бетсашесвд Ше\ ,
9 . (1^ Ьп С01В.
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в1 . 1Ш а къгвт Ьда лшпаштеа Фецп лв! 1сраи , ип а« фвщт Ф1е-каро от ла
лъкашвл съв .
г! . 1Ш пре Атсс1'а Фечорвл лв! 1оас ал Фечорвлв! лв1 0x021а лшпъратвл 1кве! л'а пршс 1оас фЬл лв! Ахаг лшпъратвл лв! 1сраи лдп Ветсагшс , пи а веП1т ла Гервсалш , ип а сзрпат лш гШх Лервсалшвлв! Дела поарта лв! Ефра1щ
пжпъ ла поарта вппврмор патрв с»те е!е коц! .
А1. 11П а лват аврхл , ип арпттвл, ип тоате впелтеле, че с'а8 аФлат лш ка
са Оотпвлв! , ип лш вшперПле каси .]\тпьратнло1 , ип пре *Н атестшъториор ,
ип с'а жпторс лш Сятар1еа .
171. 1ар челе-л-алте кввште але л»1 1оас кжте а фъквт лш аопиНеа лв!, нн
квга с'а бътвт к« Агаес1а лшпъратвл 1в(1е!, тоате ачестеа сжпт скрюе лш картеа
кввштелор гмелор лтпърацмор лв! 1сраи .
«и . ИП а а(1ор:тп'т 1оас кв пършци съ! , ш! с'а лшгропат лш Сатар1а к« липпърацн лв! 1сраи , ш! а жтпъръц1'т Геровоат Фечорвл лвТ лш локвл лвТ.
3' . 1Ш а тръ1т Атосп! Ф1'вл лн1 1оас лдлшьратвл 1»йв1 (Ьпъ че а ткрк 1оас
Фечорвл лвТ Гоахаг лшпъратвл лв! Гсрам чтчГ-спре-гече ап!.
н> . 11И челе-л-алте кквште але лв! Атес1*а . пп тоате , кжте а фъквт , сжпт
скрюс лдп картеа кввштелор гМелор лшпърациор 1к<ЗеТ .
лЛ . 1Ш с'а сквлат аскпра лв! кв СФат вшлеап лш 1ервсал|'т , ип а фвщт лш
Лях1С , ни а тришс <1«пъ ел лш Лахю , ип л'а оторжт пре ел аколо .
к . 1Ш л'а пвс пре ел пре кал , ип с'а лшгропат лш Гервсалип кв пър^цИ
съ! лш четатеа лв! Вав1(1 .
кд . 1Ш а лват тот попялкл ГнйеТ пре Агар1*п, ип" ачеста ера Фечор с!е шапте. зпар»:
опре-гече ап1, ип л'а фъквт пре ел лшпърат лш локвл лвТ Ашес1а татълв! еъя-. *•• ,;
кп. Ачеста а гШт Елотвл , ип о а жпторс ГвсГе! сЬпъ че а айорппт лшпъратвл кв пършцП съ! .
кг . фп апкл ал чтчТ-спре-гече-леа ол лк! Атес1а Фечорвл лв! 1оас лшпърат»лв! Гм1е1 а лшпъръцлт Геровоат Ф1вл лв! 1оас престе Гсрам л^п Сашарйа патрв- '
яеч! ин впвл ве ап! .
кд. 1Ш а фъквт че есте ръ8 лшпаштеа Бопшвлв! , пв с'а авътвт дела тоате
пъкателе лв! 1еровоат ф>вл лв! Иават, кареле а фъквт пре Гсрам а пъкътв! .
к^. Ачеста а лват лшпапо! хотарвл лв! 1срш'л с!ела 1птрареа Ешатвлв!пжлъ ла шареа Арав1е!, с|«пъ кввжптвл Оотпвлв! Овшпехевлв! лв! 1сраи, кареле
л'а гръ1Т лдп шжпа роввлв! сьв 1опа Ф1вл лв! Ашат! пророквлв! челв! Ла ГетхоФер .
кв . Къ а въхвт Оошпвл стерегпеа лв! 1сраи атаръ ФОарте , ип' пвц1пъ цнпЛв-се, Ш1 Л1ПС1Ц1 , ип' пъръсщ! , Ш1 пв ера Ч1пе съ ажвте лв! 1сраи .
кд • Ш1 п'а гръ1-т Бошпвл съ стшгъ сътжпца лв! 1сраи-Ме свпт Чер , пи' '! а
Ш&ПТ81Т пре е! прш шжпа лв! 1еровоаш Фечорвл лв! 1оас .
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ки. 1Ш челе-л-алте квв'пте але де! 1оровоага , ни тоате кжте а фъквт , га!
тър'еа лм1 . кк каре с'а ръгво1'т, пи ккт а лшторс Оатасквд , пи Ешатвл 1»«1ед
лш 1срам , ачестеа тоате сжпт скргсе лш картеа кввштелор гиелор лшпърпц1—
дор дк1 1сраи .
ка. 1Ш а ас]орпи'т 1еровоат кв пършцисъ! к» лщтъраци дв! 1срам, пи а .^ т—
пъръи/т 2ахар'а Фечорвл лв! лш локвд д»Г.
К А П

51.

ДкГ Ахяр|'я мпросмвГ ^1 артеахъ 1оаташ Фечорм съ* престе 1яйа : 1'ар .ап 1срям , и! 2ахар1'а вршсахъ
Селвш , ли а1ест«1Я Мапапп, каре а <1ат <1а;к1|е ЛДтпъратклк! Аириор : пл ачесша ф] хршеахъ Фяхее ««.
чорял С1.8 , ^птр'асгр<1а вреше вигк1 Тахгакмасар фтпгратх! Ас1р1е1 а 1хпр|пс гот ашшии Леталв» ,
Ш1 пре е! 'I а шетат ^п Ас1р1ва : ачсстгна а гршат Опе : 1ар -рп ]с(!а шьр|п<) 1оатавц а хртат Фечорм
съв Ахах .

п апвл ад йоъ-жеч! пи шапте ад лв1 1еровоаш литщъратвлв! дв! 1ора1д
а лшшъръц*т Аяар'а Фечоркл дв! Атес1е лшпъратвл 1«сю1 .
в . Фечор бе ша!-спре-гече ап! ера, клпс! а лшчвпкт а лшпъртц' сл,
1 1ш чшч1- геч! пи (1о1 а"е ап! а дшпъръц'т лш 1ерьс.ч.пт , ии лвшеле
твте! лв! ера 1ехел1*а йт Герксалнп .
г . 1Ш а фъквт че есте Лрент лшпаштеа Ботвлв! сЬпъ тоате , кжте а Фгквт

1 Паря.
26. 21.

Атес'а татъд лв! .
^ . фпсъ чеде лшпалте пв де-а стршат , къ попвлвд лшкъ жертвеа , пи тътх'а
лдптрк чеде лшпалте .
е . ИП с'а атшс Ботпвл Де лшпъратвл , ш' а фост лепрос пжпъ лш хша гоорЦ11 саде, пн а Л1шпъръц1т лш касъ с1е осев!, 'ар 1оаташ Ф1вл лшпъратвлв! шейеа лш касъ , ип жвЛека попклкл пътжптвлв! .
• . 1ар челе-л-алте кввште але Агар^е! , пи тоате кжте а фъквт, сжпт аче
стеа скр|'се лш картеа гиелор кввштелор лтшърациор 1яве1 .
3 . 1Ш а айорпш Ааар'а кв пършцП стл, ш' л'а» лдпгропат пре ед кв вършил
дв! лш четатеа лв! Равхс! , пи а лшпъръцДт 1оаташ ф"вд лв1 лш локвд дв! .
и. фп апм ад тре1-хеч1 пи' опталлв! Агар'а лшпъратвл дв! 1»(!а а фтпъргцгг
2ахар1а Ф1вл дв! 1еровоага престе 1сраи лш Сатар1а шасе двп! .
л . Ш1 а фъквт че есте ргв л^птрв оки Ботпвд»! , йъпъ квт а фъквт пър!ПцП лк! , пв с'а авътвт дела тоате пъкателе дв! 1еровоаш Фечорвд дв! Хават ,
чел че а фъквт пре 1срам а пъкътв1 .
I . Ш| асвпра дв! с'а сквлат Селвт Фечорвд двТ Гавю , пи* ШевДает , ии' Седвт татъд лв1, Ш1 л'а8 вътвт пре ел, пи л'а8 оторжт, ии а лАшпгртц1т Селвшлдп
локвд дв! .
&| . 1ар челе-л-алте кввште але лв! Агар1*а 1атъ сдпт ачестеа скрке лш картеа
кввштедор гиедор л^шпърациор лв! 1сраи .
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в"| . Ачеста есте кввжптвл Оотпвлв! , кареле а гръ1Т кътре I», апкжпа' : фн*
тъ! пжлъ ла а патра сътжпцъ вор шсЛел сЬпъ и'пе пре скавпвл ле! Гсраи, га! с'а
фъквт аша.
Г1 . 1Ш Селвш Фечорвл лв! 1авк; а лтпъръцдт лптрв 1сра1л лп апвл ал тре!яеч! пп поъ ал лв! А2ар1а лшпъратвлв! 1ьве1, ип а лпшърънДт Селвш о лвпъ де
тЛле лп Сашар1а .
^1 . 1Ш с'а св1т Маланп Фечорвл лв! Тай! Лп Тарсиа , пи а веп1т лп Сашар1а , пп а бътвт пре Селвш Фечорвл лв! 1ав1с лп Сатар1а , ип л'а оторжт пре
ел , ип алтпъръшт лп локвл лвГ .
€■ . 1ар челе-л-алте кввште але лв! Селвш , ни" рлПкареа лв! , кв каре с'а
рмШсат, 1"атъ сжпт скрке лш картеа кввштелор гйелор лтпъряцмор лв! 1сра1л .
91 . Атвпч! а бътвт Маланп Терса , ип тоате , кжте ера лптр'жпса , пп хотаръле е! аела Терса , пептрв къ пв 'I а йескк; , пи о а бътвт пре еа , пи пре
тоц1 че! Й1П еа , ип пре челе лпгрекате ле-а спштекат .
31 . ;|\п апвл ал треТ-геч! пи поъ ал лв! ЛглрЬп лшпъратвлв! ГнвеТ а лшпъръщ'т Мапа1ю Фечорвл лв! ГаЛ престе край лп Сашарйа гече ап! .
Н1 . 1.Ш а фъквт че есте ргв лппамтеа Оошпвлв! , пв с'а аБътвт дела тоате
пъкатоле лв! 1еровоага Фечорвл лв! №ават , кареле а фъквт пре Тсргпл а пъКЪТ81 .
л.1 . фп 2)'леле ачеств1а с'а С81*т Фва лтпъратвл Ас1р1еш*лор асвпра пъшжптвля! , им Мапа]'ш а г1ят лв! Фва о пие с!е талалц! де арцшт ка съ Ф1в тжпа лгпкв
ел , ка съ се лптър1аскъ лтпъръщеа лп шжла лв! .
к . ДН а скос Маланп арцштвл с1ела Тсраи, тот чел пвтерш'к кв аввпдеа а
Дат лшпъратвлв! Ас]*р!еп1лор чшчЬгеч! ае С1кл! де Ф1*е-каре от}. 1Ш с'а лпторс
лтпъратвл Лар1слиор, пи п'а стътвт аколо лп пъшжпт.
к& . 1Ш челе-л-алте кввште але лв! Мапаш , ип тоате, кжте а фъквт , авпв
сжпт лчестеа скр]"се лп картел кввштелор гмелор лтпърацмор лв! 1срам ?
кв . II П а аЛзрпит Маланп кг; пърнщ1! съ!, лп а лтпъръцдт Факеиеа Ф1*вллв!
лп локвл лв! .
кг . ^]\п апвл ал чшч!-2еч!-леа ал лв! Агар1'а лшпъратвлв! Ме! а лтпъръпДт
Факес^еа Фечорвл лв! Мапаш престе 1срам лп СатарЬ до! ап! .
кд . 1Ш а фъквт че есте ръв ллпаштеа Ботпвлв! , пв с'а авъгвт йела тоате
цъкателе лв! 1еровоаш Фечорвлв! лв! Кават , кареле а фъквт пре 1сраи а пъКЪТВ1 .

ке . 1ар Факее Фечорвл лв! Ротелш чел ал тре!-леа Лпъ ел кв Аргов , ин"
кв Ар^а , ип чшч!-хеч! ае оашеп! кв ел Лп ГалааЛтеп! с'а§ сквлат асьпра лв!,
ип л'а8 бътвт пре ел лп Сашар» ллпаштеа каси лшпъратвлв!, лп" л'а ошоржт
аколо , ип' а лшпъръцдт ел лп лолвл лв! .
38.

298

А^МПЪРАЦ1Л0Р,

Д.

«е . 1ар челе-л-алте кввште аде лв! Факес1*еа , ви тоате кхте а Фъквт , 1а?ъ
сапт скрюе Л1П картел кввштелор гмедор лшпърацддор де! Герои .
кз • -р-'1 апвл ад <п'пч1-2еч1 ип Ло! ад лв! Ахар1а лшпъратвлв! 1кс1е1 а дитшъръцдт Факее Фечорвд лв! Готел1в престе 1сраи лш Сатар1а Лоъ-яеч! Ле аш .
кн . ИЛ а фъквт че есте ръ» лштрв оки Оопшвлв! , пв с'а авътвт Леда тоате
пъкателе лв! 1ерово;т Фечорвлв! лв! Кават , кареде а фъквт пре 1срам а пъкътвГ
кл.. ^\п гиеле дв! Факее лшпъратвлв! лв! 1сраи а ветт Телгат-Фелласар ддтпъратвд Ас1*р1еп1Лор, Ш1 а дват пре А1а, ип Авел, вп Ташааха, вп Атох, ип Кепех , ви Асор , Ш1 ГадааЛ . ии Галиеа тот пъпшптвл Леталшвлн! , вп Ма твтг
пре 61 лдп Ас1р1ва .
л . 1111 с'ав сквдат Ос1е Фечорвд дв! 1ла асвпра лв! Факее Фечорвд л\
Готеле , ип л'а бътвт пре ед , ни л'а оторжт , ип а лшшъръдот лш локал ль\
дш апвл ад Лоъ-яеч! ад лв! 1оаташ Фечорвлв! дв! Ог\е .
л» . 1ар челе-л-адте кквште але дв! Факее, ни' тоате кхте а фъквт ед , 1атъ
ачестеа скрке едпт лш картеа кввштелор 21'лелор лшпърациор дв! 1сраи .
а Пара:
лв . ^п апвл а.1 Ло! леа ад дв! Факее Фечорвлв! дв! Роте.пе липпъратвдв! дв!
37' •• 1срай а лшшъръц1Т 1оатат Фечорвд дв! Оа1в лшшъратвлв! 1вЛе1.
лг . Фечор Ле сюъ- геч! пи чшч! Ле аш ера кжпЛ а лшчепвт а лшшъръц! ед, ии' ша1спре-хече ап! а лшпъръщт лдп 1ервсадш, ии пвшеле швше! дв! 1ервса Фата дв! ОаЛов
лл> . 1Ш а фъквт , че есте Лрепт липшптеа Оопшвдв! , Лвпъ тоате , к&те I
фъквт 0x16 татъд съв".
л<; . ,|\нсъ челе лишал те пк ле а стр1кат , лдпкъ попвдвл жертвеа, ии тътжеа
лдптрв челе линиите . Ачеста а гнНт поарта каси Иотпвлв! чеа Лт све .
аз . 1ар челе-л-алте к;;втте але дв! 1оаташ, ип' тоате, кжте а фъквт, с&пг
екрке лш кпртеа кввштелор гмедор лшпърациор 1вЛе! .
аз ■ |\н гиеле ачелеа а лшчепвт Оотпвл а словог! асвпра 1вЛе! пре Раасоа
дшпъратвл С!р1е1 ип пре Факее Ф1вл лв! Ротел1е .
ай . 1Ш а г.Лорппт 1оатап кв пършш'1 съ!, ап с'а лшгропат кв пършш'1 съ!ди>
четатеа лв1 Бавил татълв! съв" , ип а лшпъръдот Ахах Ф1йд дв! лш доквд дв! .
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Ахах .]\ттратк1 1в(1е1 а треквт пре «18Л съх прп! »к. ип линвпцкрйН 1ервсаЛ1тм 1сраи , цп .Цтпъратвл С1|ме1 , ЛовапЛещс аавтор <1ела фтпъратвл Л<ир1е1 пептрн йярърпе. кареатримс, пептрв апр<>а
пмчере (1е1|Ъ]1ГЛ1к)»-се йехя Ч1ист1'реа лв! Окптигив, жертвеще <1вшпегеиир Ас1р1епиор : кърма &ршеиъ
креШпчисвл Ф1в Егеиеа .

п апвл ад шапте-спре-гече ад лв! Факее Фечорвлв! дв! Готед1*е а л№'
пгръц1т Ах»2 Фечорвд дв! 1оаташ липпъратвдв! 1вЛе1.
в . Фечор Ле Лоъ-геч! Ле ап! ера Ахаг к&пЛ а лдпчепкт а ддтпъръД1,
ии ша!-спре-1гече ап! а Д1шпъръЦ1т лш 1ервсал1Ш , Ш1 п'а фъквт че
есте Лрепт лштрв оки Оошпвлв! Овшпегевдв! дв! кв креЛ1пцъ , ка Бав1Л татъд см.
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г . II И а ШБлат пре калеа липпър<ци'лор лк! 1сраи , лшкъ пи пре Ф1кл съй л'а
трек»т прю фок , «Ьпъ врхчвшле пеатвриор, пре каре ле-а скос Вотпъл дела
♦аца фНлор лк! 1срам .
д . ПИ жертвеа , на тътдоа лттрв челе лдппалте , пи пре йеалнрТ, пп сшт тот
лешпвл ствфос .
р. Аткпч! с'а С81Т Роасоп лдшпърптвл С1р1е1 , ни Факее Фечорвл лв1 Готал1е
лдтпъратвл лв! 1сраи ла 1ер.>;салш съ Деа ръхвою , ии вътеа четатеи асвпра лв1
Ахах , ии п; о а пвтвт вате .
е. ;]^п вретеа аче]'а а л^пторс Равсоп лшпъратвл С1р1е1 Елатвл ла С1р!еа, ии а
скос пре Евре! сИп Елат, пи МктеГ ай вешт лдп Елат, ш( а» лъкьчт аколо пжпъ
лдп 210а ачеаста .
3 . 1Ш а тр1Ш1с Ахах сол! ла Телгат-Федласар липпъраткл Ас1*р1'еш*лор, 21-кжпе1 :
роввл тъв" , пи Ф1вл тъв сжпт ек , С8е-те , ии шъ тжптвеще сИп тжпа лдтпъраТ8Л81 1лр1"е1, ии дт тжпа лдтпъратвлв! л«1 1сраи , кари с"а§ скклат асвпра шеа .
Й . ПИ а лват Ахах арпштвл , ии яврвл , каре с'а аФлат лдп вюпериле каси
Потпвлв! , пи лш В1ст1ерпле касН лтшъратвлк!, пп' л\п тржис лшпъратвлв! Ас1р1еш'лор <1ар.
а . ПП л'а асквлтат пре ел лпшъратвл Ас1р1*еш'дор , пи с'а сгпт лдтпъратвл
Ас1р1епиор ла Батаск , ни л'а лват , пи' л'а шетат пре ел, (ар пре Раасоп липпъратйл л'а оторжт .
I . ПП а терс лдтпъратьл Ахах лдптрв лдптшпшареа лв! Телгат-Фелласарлиипърат»Л81 С1р1еп1Дор ла Батяск , ип а въгкт жертвелш'к8л сИп Пашаск , ни' а
трШс лдтпьратьл Ахах ла 8р1ва преотвл асетъпареа жертвелшквлвц ни токшеала л«1 , ип тоатъ Фъпткра лв! .
«I . ПП а клъсНт йр1еа преоткл жертвелгиквл с!йпъ тоате кжте а тртис лдтчърптйл Ахах сИп Башаск , аша а фъкнт Йр1еа преотвл пжпъ а вешт лшпъратвл (]ела
Батаск .
■I . ПП а вешт лшпъратвл Ахах (На Встгск , ви а въхвт лшпъратвл жертвелшквл , пп «'а апрошеат де жертвелик, ии" с'а С81Т престе ел .
п . ПП а гьтяиат ар^ереа са , ии жертва са , ии а тврпат тврпареа са , ии' а
върсат престе жертвелик сжппеле челор де паче але сале .
^1. 1ар жертвелшквл чел ае арашъ, кареле ера лдшииптеа Ботпвлв! л'атвтат
Лппаттеа Феци каси Потпвлв! , пп Пп пи'жлоквл олтарвлв!, Ш1 сИп пи'жлоквд
каси Пошпвлв! , ни л'а п*с ла коапса олтарвлв? (1еспре пиагъ-поапте .
51 . ПП а порг8пч1т Ахах лдтпъратвл лвТ 8р1'еа преотвлв!, ги;лш1: пре жертведо1Х8л челшаре вс!а(1«че арс1ерса(1е тот чеа с1е (Ппинеаца Ш1 жертва чеа Десеара, Ш1
арйереа чеа йе тот а лшпъратвл»!, ии жертва дв1, Ш1 арйереа чеа де тот а тот попаЛ8Д81 , пи жертва лор, пи тврпареа лор , на тот сжпцеле арйерН де тот , с&ппеде
жертве! ве! тврпа престе ел, 1ар жертвелшквл чел с1е аратъ ва Ф1 пие пре (Шшпеацъ.
38. 2*

1,,;м.
7.
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61 . ПИ а фъквт 8р!еа преотвл с1»пъ тоате , кжте '1а порвпч'т Ахах лдтпъратвл.
д| . 1Ш а тъ1ат лшпьратвл Ахах лдпк1с1ерие тетелилор , пп а твтат дела еле
екълаЧтоареа , ни шареа о а стршат де пре вой че! де арашъ , кари ера <Г»
а*есвпт8л е! , пи о а пвс пре тетел'е с1е т"атръ .
ш . 11.1 тешел 'еа шекери а жйПт ли1 каса Вотпълги, пи штрареа лшпъратвлв
чеа (Но а*аръ о а .рпторс лш каса Потпвлк! ("ела Фада лдтпъратвлв! Ас'р1еп1лор
л.1 . 1ар челе-л-алте кввште але лв! Ахаж, кжте а фъквт, тоате ачестеа сжпт
скрке л>п картеа кввштелор жиелор лшпърациор Гвс1е1.
к . НИ а г.сюргшт Ахах кв пър"пци съ!,

ии с'а лдпгропат к« пърищп съ! А1

четатеа лв! Г)авк1, пи а лдтпъръцк Егеюа Фечорвл лв! лш локвл лв! .

К А П

ш•

Оьиъ теле Фапте але 1сраитеш-ор, каре съ потепеск , Оае ЛХшпъратвл лгп 1сра|'л певрлш! а «/?
ДажсИе л»Г Салтапасар .ЛДтпъратм Лпрк°пмор, е'а смт Салтапасар, пп лгжпа" Сатараа, им .цпшъртп/еа
«Г, пре крамтеп! '!а йвс $п Аа'р|'а , пп лдп Сатар>а а тр1тк АаркпГ пре каре пептра къ мг. Ч1Петеа пре Овщпемв , ли" ШАпка ЛеП , ми ле-а т[и'тк Лтиъратм преот Крамтеа» , им 1а .^нвъцат а
Ч1мст1 пре Оатпехев , им слвжа ле! 1)«птегек , мн Молмор .

п апвл ал <Го1-спре-;гече ал лв! Ахаг лшпъратвл»! Ше! а .)шпъргц'т
Ос1е Фечорвл лв! 1ла лш Сатарла престе Гсраи поъ ат.
п. 1111 а фъквт че есте ръв лишаштеа Бошпвлв! , лдпсъ пвка^ш|М|пъраци лв! 1сраи , кари а фост та! лиишпте йе ел .
Тов1е.
1. з.

г . Асвпра вчест81а с'а св1т Салтапасар лшшъратвл Ас1р1епиор , ин с'а *ъквт Ос'е свпвс лв! , ин Да лв! ("арвр! .
* . ГШ а аФлат лшпъратвд Ас1*р'еш*лор лмтрв Сае в]'клешвг, къ а тршпс сол*
ла С1*гор лшпъратвл Еппетвлв! , ин п'а а*ат г1аркрТ лшшърятвлв! Ас1р1'еш"лор^п
апвл ачела , ни л'а лшквппкрат пре ел лшпъратвл Ас"р1епиор, ин л'а легат пре
ел лш тегапщъ .
е . 1Ш с'а св1т лшпъратвл Ас"р1*епиор лш тот пътжптвл , ни с'а св1т ла Сатар'п , ии о а лдпквпнврат кв оци"ре тре! ап! .
е . фп апвл ал поъ-леа ал лв! Ос1е а лват лдшпъратвл Ас1р1'епиор Сатар1"а, Ш1
а твтат пре Гсраи ла Лс]*р1'еп1 , ни" Ч а ржпсМт пре е! съ лъкв1аскъ лдп Алае, ип
Л1П Авор лп рхврие ГохапвлвГ , пи л^п твпци ]УПЛлор .
я . 1Шс'а фъквт ачеаста пептрв къ &8пъкътв1т Ф11 лв1 1сраи Ботпвлв! Бвтпегевлв! лор челв! че 'I а скос пре е! дт пътжптвл ЕппетвлвТ , (1е свпт шепа
лв1 Фарооп лдшпъратвлв! ЕгшетвлвГ , ии с'а тешвт йе (Ълшехе! стре1п1 .
н • 1Ш а втвлат л\птрв лдпйрептърие пеатвриор, пре каре ле-а скос Ботпвл йелв Фпца Ф|'1лор лв! 1сраи , ии* .^тпърацЛ лв! Гсраи к&те » фътвт .
л. . 1ГН кжте кквштв псс1репте «в фъквт фИ лв! Гсраи асвпра Ботпвлв! Бвшлегевлв!съ^ , ии" 'иг-аЗ гШт лорн'ш1 лдппалте лдп тоате четъцие сале } дела тарпвл пъа'тор'лор пжпъ ла четатеа чеа таре .
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I. ПИ 'нгав фъккг дорь'ш'1 стждш, ни йес1Шар1 лп тот деалвл лппалт, лп свпт
тот лешпкл сткфос .
и. ПП а тътж1ат лптрв тоато челе лишал те, ка ип' пеатарие, пре кареле-а
шктат 1)опшвл Дела Фаца лор, ип аа фъквт лакрар! реле лптържтжпс! пре Поишад .
м . ИП аа слкж1т Модиор, а*е кари ле-а г\с лор 1)отпнл , съ мн Факъ кавжпт»л ачеста Роптала! .
п . ИП а търткр|"с1т Ротпвд лп 1сраи , ли" л\п Ша , прт тжпа твтвлор пророчмор сьГ, чел че тоате вес1е , гшжш! : литоарчеш-въ с1ела къ!ле воастре челе |ере
25.
реле, ии пъхци" порвпчие теле, ли лшЛрептърме теле, ли тоатълепеа, каре
о ат порвпч1т пършцмор вощрц кжте ат тр1ппс лор прт тжпа ровмор пие! про-

5.

рочиор .
^1 . 1Ш п'а8 асквлтат, 41 'ш'ай лпвжртошат черв1чеа са таТ таре с1екжт черЕ1*чеа пършцмор лор , каре п'^8 крегвт Роптал»! Ратпегевлв! лор .
(.-I . ПП а» лепъсЬт легътара , каре о а Фъкат ка пършцН лор , ип търтврпле
ла! , каре ле-а търтвршт лор, п« ле-ав пъх1т, ли" аа" втвлат йвпъ с1енп>ртъчвл1.
ип с'аа фьккт (1ол1ерц1, ип аа артат пеатвриор челор ае прт прежараллор, (1е
каре ле-апор«пч1Т Потпал лор, ка съ па Факъ а леле ка ачестеа .
в! . ПП а пър ьс1т порапчеле Роптала! Ратпежеала! съв, ип' * лГаа фъквт лорв'ш1
върсътвръ йоъ жвпшч! , ип ак фъквт аесшвр!, ли с^алпкшат ла тоатъ пвтереа
Червлв! , ш! аа слаж1*т лв! Ваад .
31 . ПП аа треквт пре Фечорп лор, ли пре Фетеле лор прш фок, ип връжа връж! , ип съ аескжпта , ип аа гсптт а Фаче че есте ръа лптра окй" Вошпвлв!, ка
съ'л лштържте пре ел .
И1 . ПП с'а тжшеат РотпалФоарте пре Гсраи, пи '1а лепъс1ат пре е! аела Фа
ца са , шпГаа ръшас , Фъръ пата! пеатвл лв! 1»с1а сшгар .
л.1 . -р\нкъ ли" 1ас1а п'а п ъгп порвпчие Роптала! Рапшсаевла! съв, 41 а втвлат
жптра лтйрептърме лв! 1сраи , каре ле Фъквсе , ип а лепъЛат пре Роптал .
к. ПП с'а тжшеат Роптал пре тоатъ сътжпца лв!1сраи,ии '1а пекъж1*т пре
е! , лп' I а (Зат лп тжпа челор че'1 жеФвеск пре е! , пжпъ че 'I а лепъи"ат с!ела
Фаца са .
ка. Пептрв къ Гсраи лдтпрота касП лв! Пав1с1 *ш'а фъквт лаГш! лгппърат пре .ц,,,,,
1еровоат Фечорвллв! ЛТават, лп а авътвт Геровоат пре Гсраи, ка съ па теаргъ 12- 1а
сЬпъ Роптал, лп '! а фъквт пре е! а пъкъта! пъкат таре .
кп • ПИ ав втвлат фи лв! Гсраи жптрв тот пъкатвл лв! Геровоат , каре л'а
фъквт , ла с'ав авътвт аела ел .
кг. Пжпъ че а лепъйат Роптал пре Гсраи (Тела Фаца са, прекат а грък Богапал прш тжпа таталор ровиор съТ пророчиор , ип с'а татат Гсраи <Нп пътжптал съв да Ас1р1еп! , пжпъ лп 21*оа ачеаста .
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кд . 1Ш п аЛвс лштъраткл Ас1"р1еш"лор Лш Вавибп, пи Ли Хкт, пи Леда Ака.
пи Леда Етат , ии Леда СшФароапи, нн 'I а ашегат лш четъцие Сатар1е1 лш локвл Фпдор де! 1сраи, ни а8 тощешт Сашарга, пи а» лъкв{т лш четъцие е! .
к^. ИЛ а фост ла лшчепвтвл шеЛсрп дор па с'актетвт Ле Оопшвл, пн а тр1пис Оопшвл асвпра дор леТ , ии ли ошора пре е! .
кз . 1Ш а гръ1т кътре лшшъратвд Ас1р1вшлор, жш&пЛ : пеатврие, каре ле-а!
гавтат ни де-а! ашегат лш четъцие Сатар1е! т щШ жвЛеката Овпшегевлв!
пъшжптвлв! ачеств1а , аептрв аче1а а тршпс асвпра дор ле! , пи ли ошоаръ пре
е1, пептрв къ пв цп'в жвЛеката Овтпвгевлв! път&птвлвГ .
кз • ИИ а поршгпт лшшъратвд Ас1р1епиор , ашапЛ : Лвчец! акодо пре впвд
Лш преоцп кари а'ц1 аЛвс Ле акодо , ни съ шеаргъ съ лъкв1аскъ акодо , ни съ-!
лшвеце пре е! жвЛеката Овпшсгевдв! пътхнтвлв! аче.ша .
кн . Шл а аЛвс «пвл Лш преоцп че! аЛвип Леда Сатар1а, пи* а шегвт лш Ве
ти, ии '1а лшвъцат преотвл пре еТ, ка съ се театъ Ле Оотпвл .
кл. . НИ 'пи Фъчеа пеатврие Лвптеге! лорггип, шП пвпеа лш каса чедор лшпадте, каре ле-ав фъккт сатаршепН, Ф1в-каре пеаш лш четъцие саде , лш ка
ре лъквха.
а . НИ оагаепи Вавиопвдв! аК фъккт пре Сокхот Вешт, пн оатепп Хвтвд&Г
ав фъккт пре Ергед , пн оатепп Ешатвдв! ав фъквт оре Асппат .
ль . ИИ Евеп ав фъквт пре Евдагер , ш! Тартак , нп СшФароа1т , арЛеа пре
фи съ! кв фок лв! АЛрапаедех , пи' дв! Апппедех Лвшпегеиор СшФароаппиор .
ля . ПП съ тешеа Ле Оопшвл, ин аЗ ашегат вржчвпие дор' лш каседе чедор
лшпадте , каре ав фъквт лш Сашар!а, Ф1в-кареде пеаш лш четатеа Л1п каре
дъкв!*а .
аг . НИ съ тешеа Ле Оопшвд, пл 'ш'ай фъквт лор*преоц! чедор лшпадте , пи
'ш'а8 фъквт лорв'ш1 лш каса чедор лшпадте .
ад . НП Ле Оопшвл съ тешеа , ии Молиор съ лшкша Лвпъ жвЛеката пеашвриор Ле впЛе 'I а швтат пре е! .
ле- Плшъ лш г1оа ачеаста е! Фак Лвпъ жвЛеката дор чеа Ле Лешвдт , е! пвеъ
теш, пн е! пв Фак Лвпъ л^аЛрептьрие дор, пп Лвпъ жвЛеката дор, пп Лвпъ лвцеа, пи Лвпъпорвпка, каре о а порвпч1т Бошпвл Фпдор лв1 1аков , кър»1"а '1о
пвс пвшеде 1српи .
ле . ВИ а пвс Оопшвд кв Лжппш легътвръ , пи ле-а порвпч!т лор , 21'кжпЛ : съ
ив въ тешецТ Ле Лвпшегс! стреш! , пп съ пв въ лшкшап? лор , пп' съ пв слвж1ц! дор , ни съ пв жертв1*ц1 лор .
аз • Фъръ пвша! Оошпвлв! чедв! че в'а скос пре во! Лш пъшхптвл Вгшетвлв!
кв пвтере шаре , пн кв вран лшпалт, Ле ачеста съ въ тешецТ, пп' льГ съ въ
лшкшац! , пп лг>1 съ жертвщ! .
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ли. 1Ш лдпЛрептърме лк! , ип* жкЛекъцие лв! , ип лецеа лн! , пн поркпчие лв!,
каре ле-а скри; воъ съ ле Фачец! , пъгщме лш тоате гиеле , нл съ п» въ тетец! де плцТ Лвпшеге! .
ал . Ш1 легътвра , каре о а пвс кв во! , съ пк о ъчтац! , пн съ п» въ тетец( с!е алцТ Лкшпехе! .
м . Фъръ пята! Ле Потпкл Бвтпегезл вострвсъ въ тетецТ, ни ел въ ва скоате
пре во1 Лш тжпа твтвлор връжташмор вощр» .
ма . 1Ш съ п» асквлтац! Ле жвЛеката лор , каре Фак е! .
мп . Ш1 съ тешеа пеатврме ачестеа Ле Оошпкл , ип слкжа ип Молиор лор ,
ип фИ лор, ип Ф11 Фплор лор преквш а» фъквт пършцд! лор, аша Фъчеа ип е!
пжпъ лш 210а ачеаста .
К А П

Н1 .

Егек!а мшпйа-се Йо Оотпм , р1ппещо тоц! стллпП , ип сгрвг Лссмигрлг , ш! с*т.ратъ шарпвлс че!
<*в арашъ а! 1кГ тоТсп вате Ейшпи, ий Лвпъ че съ Лепъртеахъ 4еАо|'р1епГ, .ртпърати Асфпщпор топршс&п<] четъцие 1(м]в1, пре Егекм .]м 1артъ, арчш&пс!»'! таре дямНе, ш! тришцжш] оцп'ре.ртлреашрм 1ер«са.ит81в1 ткдте оаър1 тр1ппте асвпра Ш Егек1а, ип асвпра т\ Овпшсхей прш Рапсаис .

1 а фост лш апвл ал тре!-леа ал лв! Ос1е Фечорвлв! лв1 Гла лдтпъратвлв! лв( 1сраи а лшпъръидт Ехекйеа Фечорвл лв! Ахах лшшъра* т 1
Т8Л81 18(1е1.

Пара.
28.27!

н. Фечор Ле Лоъ-геч! шл чшч! Ле ап! аФОст, кжпЛ а лшчепвт алш1- 29. 1.
пьръцл', ип Лоъ-геч! ип поъ Ле ап1 а лшпъръцдт лдп 1ервсал1ш, нп пвшеле швше! лв! Авв" Фата лв! 2ехар1а.
г . ЯН а фъквт че есте Лрепт лштрв оки" Оотпвлв!, Лвпъ тоате , кжте а фъ
квт Бави! татъл лв! .
д. А честа а стрвквт челе лшпалте , ип а сФържтат тоцГ стжлт! , ип' а снр- и8Ше :
■ат Леашкрме , ип шарпеле чел Ле арашъ, каре л'а фъквт МоГс1, къ пжпъ ли1 21- ••
гиеле ачелеа тъпьгиа фи лв! 1сраи лн! , ип л'а кешат пре ел Неестап .
е . ]\птрк Поишвл Пктпсгекл лк! 1сраи а пъЛъжЛвн , ип Лвпъ ел п'а фост
аоешепеа лв! лдптре лгпшьрацн 1вЛе1, ип лдптре че! че а» фост лдппаштеа лв! .
е. 1111 с'а лнпт Ле 1)ошпвл , ип пв с"а авгтвт Лела Лжпсвл , ип а пъит
■орвпчме лв! , кжте а поркпч1Т МоТс! .
д . ИП 1)о!Ш)кл ера кх ел , ип тоате каре ле Фъчеа ел , лдпцелепцеще ле фъчеа , ип' а Лат ръ/.БСнк аскпра лдтпъратвлв1 Аогртешлор , ип' пв '! а слвжк лв1.
н Ачеста а бътвт пре че! Ле алт пеаш пжпъ ла Гага, ип пжпъ ла хотарвл
е! Лела тврпвл пттормор пжиъ ла четатеа чеа таре.
а • ИП а фост лдп апвл ал патрв-леа ал лдгопъратвлв! Егема , ачеста есте апвл ал-шапте-леа ал лв! Ос^е Фечорвлв! лв! 1ла лдтпъратвлв! лв! 1сра!л , с'а свгт
Салшапасар лдшпъратвл Ас1'р1епиор асвпра Сашар!е1, Ш1 о а бътвт ип о а лват пре еа.
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I . КжпЛ съ сФжрта ал треТ-леа ап
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дп апвл ал шасе-леа ал лв! Ехена , а—

честа есте ад пов-леа ап ад л»1 Ос1е жпшъратвлв1 лв! Тсраи, с'а лват Сашвр1еа .
Тов1с
*• 2-

м . 1Ш а шетат лшпъратвл Ас1р1*еш*дор пре сашаршеш жп Ас1р1а, пн 'I а пгс
пре с1 да Алае, пи да Авор ржврие Гогапвлв!, ии твпци АПЛмор.
т . Пептрв къ гГак ясквлтат кввжптвл Бошовд»! Бвшпехеклк! дор , пи а» кълкат ашегъшжптвл г]е лепе ад лв1, тоате к.т.те а поркпч1т МоГс! рог.вд [)огппвлв1,
шч! ле-ай асквлтат , шч! ле-а8 фъквт .

2 Пара:
32- *■
С(рах.

48.21.
1с11еа.
36 1-

п . 1Ш жп ап»д ал па1-спре-2ече-леа ад жпшъратвлв! Егеюа с'п сш'т Сепахер1ш жпшъратвл Ас1'р1вш'дор асвпра четъпддор челор тар! але 1кве1 , пи ле-а
КЬТ .

а1* МИ а тртис Еяекча лшпъратвл ГвЛеГсол! ла лшпъратвл Ас1'р1*ешлор жпЛаХ1С , хшжпЛ : греиит -ат, жптоарче-те Леасвпра шса ,

ор! че веТ пвпе престе

пипе вой пврта, ии а пкс лшпъратвл Ас1'р|'еш'лор престе Егема жпшъратвл \ьШ
тре! свте Ле талапц! с1е арцшт , ии' треТ-геч! Ле талаинД Ле авр .
$1 . 1Ш а Лат Егек1а тот арцштвл , кареле с'а аФлат лт каса 1)ошпвлв! , ии
жп вншерНле касИ лшпъратвлв! .
51 .

|\п вретеа аче1*а а плат Егек1'а лшпъратвл 1вЛе1 порцме вГсер/чп Бош-

пвлвТ , пи' челе регетате, каре ле-ав авр1т Егеьча лшпъратвл 1яЛе1, ииле-а Лат
жтпъратклвГ Ашрхешлор .
д| . 11Л а тршпз лшпъратвл Ас1р1епиор пре Тартап, пи' пре Ра<и'с , пи' пре Рапсак^с 'Пп Лах1с ла лшпъратвл Егегиа кв пвтере греа Фоарте асвпра 1ервсал1твЛ81 , пи с'а С81Т аче1а, пи а веп1т ла Герхсалш , пи а стътвт лжпгъ Лрвшвд апе!
скълЛътоаре! че! Лш екс, каре есте жп калеа цар1пе1 пъдв1*торвдв1 .
Й1 . 1Ш а стр|'гат кътре Еаек1п, ии а еипт ла е! Е.иакпп Фечорвл лв! Хелше
Лрегъторвл каси ,

ии Сотпа догофътвд , ш1 1оас Фечорвл лв! СаФат аЛвкъторвл

апипте .
л.1 . 1Ш а 210 кътре е! Ряпсаклс : епвпец! лв! Егекха : ачестеа 21че жпшъратвл
чед та ре , лшпъратвл Ас1"р!'етлор .
к.

Че есте пъЛежЛеа ачаста, каре пъЛъжЛвещ! ? Лоар а! гръ1т кввштеле вв-

гелор сфят. ии пвтере аФаче ръгвоШ ,
ръ2Б01'в асьпра теа ?

аквш Лар жп чше пъЛъжЛвшЛ а! ркНкат
■

к». Аквт 1атъ те пъаъжЛвет,! лт Т01агвл чел о"е трест1'е Фржптъ , лдп Егшет?
пре кареле Не се ва регета отвл , ва 1птра л>п тжпа лв! , ии о ва гъвр1 ,

аша

есте Фараоп жшпъратвд Еппетвлк! твтвлор челор че пъаъжавеск лптр'жпсвл .
кв. Ьр Ле вец! 21че кътре пипе : лштрв Ботпвл Овтпеяевл пострв пъЛъжЛв1"ш , а8 пв жпсв'ш1 Егек1а ачеста а стршат челе дппалте але лв! ,

Ш1 жерт-

велп!Ч1ле дв1 ? Ш1 а гхс 1вЛе1 , ни 1ервсал1'швл81 : жппаштеа жертведш'квл81 ачеств!а въ лнкшац! жп Хервсалип ?
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«г . 1Ш аккга йрцТ ргяБ018 кв Ботнвл ппе8 лштърглвл Ас!р{еп!лор , шГц! вой
о*а Ц1е с!оъ ти Ае ка! , о"е ве! пвтеа съ'ц1 ва! т» Ц1*е кълърец! престе е! .
кд . 1Ш К8Ш ве! авате Фаца внв! повъцв1тор Ав лок А\п ровИ че! та! пи"ч1 а!
Ботпвлв! пне8 ? 41 а! пъЛъжсннт лш Еппет пентрв каръ , пи пептрв кълърец!?
к^ . НИ акнт, ав Фъръ Ав Ботпвл пе-ат сви по! аскпра локвлв! ачестгпа, ка
еъ'л стр1*къш ? Ботпял а глс кътре пипе : све-те псвпра пъшдптвлв! ачеств1а ,
ПИ'Л СТ])1КЪ .

К9 . НИ а 21'с Ел1'аюш Фечорвл лв! Хелие , пи Сотна , пи 1оас кътре РапсаК1"с : гръеще кътре слгцис тале Слепеше, къ лшцелецет по! , ни пв гр-м къ
тре по1 еврееще к&пД те авйе попвлвл чел Ле пре г\А .
кя • Ш» а г\с кътре е! Рапсакю : ав «1оар ла Ботпвл тъ8 , ш! ла тше пГа трьпис Потивл т]08 съ гръеск кввштеле ачестеа ? пп пв ла оатепп че! че шеа
пре 21(1 , ка съ'шГ тънхпче валега , ни съ'ш! веа вйвл сгв лшпревпъ кв во! ?
кн . 1Ш а стътвт Рапсак1*с , пи а стр]*гат кв глас шаре еврееще, нп а гк :
асквлтац! кввштеле лдшпьратвлв! челв! шаре, але лшшъратйдв! Ас1р1ешлор, ачестеа
21че лшшъратвл :
ка. . Кв въ сетецеаскъ пре во! Егеюа, къ пв ва пвтеа съ въ скоацъ пре
во1 сНп шжпа шеа .
а . НИ пв въ Факъ Егеюа пре во! съ пгсНжсЬщ! спре Ботмвл, 21кжнс1 : скоцжмс! не ва скоате пре по! Пошпвд , ни пв се ва па четатеа ачеаста лш пшпа
фпшъратвлв! АсЛр1егплор .
А4 . ]Ч'асквлтац1 пре Егекха , къ ачестеа гаче лшпъратвл Ас1*р1°ет'лор : Фачец! кв пипе кквжптаре бвпъ , пи* еипц! да пипе, пп ва веа отвл В1нвл еъ8, ин
сток1пеле сале ва тжпка , нп ва веа апъ с!ш Фжптжпа са .
ак . Пжнъ кжгк! во|8 вет , ш! воШ твта пре во! ла пътжпт , ка Пътжптвл
вострв , пмпжптйд гржвл»! , ни ал вшвлв! , нп ал п&ин! , ин ал вПлор , пъкшптвл тпслишор Ав впт ае летп , ни ал пп"ереТ , ни вец! тръ1 , пп пв вец! швр1, Ш1 п'асквлт8Ц1 пре Егек1а, къ въ лшшалъ пре во! , ггкжпс! : Ботпвл пе
ва ШЖПТ81 пре по1.
аг . Ав тжптк1пс1 ав шхптв1т Лвшпехеи пеашвриор Ф1е-кареле цера са сИп шжпа
л^шпъратвл81 Ас1р1егнлор?
ал> ■ 8пйе есте Бвтпегевл лв! Етат, нп аллв! АрФай ? впие есте Бвтпегеял
лв! С{пФароа1Ш , Аппа , нп' Ава? ав йоар ав ек ос пре Сатпр^а Й1П тхпа шеа?
л^ . Чше есте лштре тоц! йвтпегеп път&птвриор , кари съ Ф1 скос пъшхпт»р1ле лор (Лп тжпа теа ? квт ва скоате Ьотпвл 1ерксал1'твл с11'п тапа шеа?
аз . Ьр попвлвл а тъквт , пп пв '1а ръспвпе лв! квв.т.пт , къ ера порвнка л\швъратвлв! , 21ккнЛ : съ пв'1 ръспвш1ец1 лв! .

39.
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лд . Ш1 а 1птрат Ед!йк!ш Фечорвл двТ Хедк1е йрегъторвл касИ, шЮотпп логофътвл , чп' Гояс Фечорпд лк! СаФат айккъторвл апипте ла Егек^а кв хашие рвптв , шлстсеръ ла! кввштеле л«1 Рапсакю .
К А П

01.

Кхеи'а фпторк*П(1з-се кътре Охтпегек, пи 1ся1вя рм'&ш1я-се пептрв шжптгире пептр» иестетярме
1*1 Р|псак]'с ьчИе .ппцервл Мотпг.лъ) освтъ опт-геч! им Ч1пчГ сю пи! <1е ЛНрк-пГ. вептрв ме{а МГШ4 Сеоаирпп -1М1 Е1сер1ка кЬ.-.иор съ! , ^ч ошояръ *1| съ! .

1ев|»:
и

В]

1 а *ост йакъ а яв21*т лшпгрятвл Егема 'ш'я рьпт хаГпеле саде, пи'
I с'а липвръкат квсгк, ни' а ]'птрат Л1п каса Ботпвдв! .
п . 1Ш а тршю пре Елкппт йрегъторвл каси , пп Пре Сотпя ло-

гофът;;л , пи пре еът]л:;п преоцкюр л>п)Брък?Ц1 кв сг.ч! ла 1сгнеа
пророкхл Ф18Л лв! Атос.
г . 1Ш а 2|'с кътре ел : ачестеа г\че Егета : 210а пекягвлв!. пп а чертърП, пп
я шжте! есте ?Лоа ачеаста, къ ав вешт фн пжпъ дапащере, ш! че1а че паще
п'аре пвтере .
д . Боар ва ав21* Попшкл Бвшпегевл тгх тоате кввштеле лв* Рапсак1*с , пре
кареле л'а тр1пи*с лшшъратвд Ашрйешдор Ботпвл лвК касъ окъряскъ пре Октпегевл чел В1В , пи съ'л хвлеаскъ кв кктителе , каре ле-а аъъ'\т Оопшвд Оигалекевл тьв , фъ рвгьчвпе пептрв ръпгмшца че съ а«лъ .
р . 1.1П яв вешт слмлле лшпгрятвл в! Егеюа ла 1ся1*еа .
з . НИ ле-а 21*с лор 1са1*еа : ачестеа съ 21'чецТ кътре Ротпвл вострв : ачестеа
21че ТЗотпкл , съ л» те спери йе кввштеле , каре ле вл аьгп , кв каре пгавхвЛ1Т пре пипе слмлле .лшпъратвдв! Ас|'р1ешлор .
3- 1атъ ев сЬв лштрв вапсал Бвх, ип ва аши веете, ип' се валдптолрче лдп път&птвл съв , ш Гл во1в сврпа пре чел кв сав1*е лдп пътхптвл лв1.
н . ПИ с'а лдппапо1ит Рппсакгс, ип а аФлат пре лшпъратвл Аортешлор в&п<1
ръ7.Б01'в асшра ЛовпеТ, къ а авг!*т, квт къ са Нвс 6\п Лях\с .
*.. \\\\ а ЯВ21Т <]р Тярак лшшъратвд Елопегшор , 2п:жпс1 : 1*атъ аеиптсъс1е«
ръгг.01» кв Т|'пе , ипс'а лшторс, ни' а тр1*онс сол! ла Егек1а, глк&пЛ .
х . Аша съ 21чец1 л»1 Егек1'а лшпъратвлв! 1в<)е1 : съ пв те сетецеаскъ Овтпеховлтгв, лдптрв кареле тв пъсЬжсЬещ! , г'шш&: пв се ва с!а 1ервсалшвл Л1В
шяшие лдашьратвлв! Ас1'р1'еш'лор .
«I. 1ать тв А ав2|'г тоате клте а фъквт лдшпърацП Ас1р1епиор твтвлор пътхптешдор , квт 'I ав бьткт , Ш1 тв ве! скъпа ?
я| . АХ скоцйпи* Мг.» скос пре е! йвтпегеЛ пеатврмор, пре клре ле-г.в ш'ср<]в<
пъртци пи'е1, пре Гохап, ий пре А' арап, Ш1 пре РаФ1'с , пи' пре +П лв! Еч1еш
че! (Пп Таласяр .
п . йаг!е есте .уиппьрятвл Етптвлв!, пи' лдтпърятвл АрФаЛвлв! , ш1 впЛв еств
лдшпьратвл четьцЛ СшФароа^ш , Аппа , ип Ава .
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д! . 1Ш а лват Егск'а кърцие (Пп тжпа солиор , ии ле- а чет , ш! с'а с«{т л\п
каса Ботпклк', ии ле -а Неск|'с Е/,ек'а лдппаштеа Оотпклв! .
с| . ЦНаг'с: Ооатпе Овтпегевл лв1 "срнл, чел че шег! пре Хервв1тТ, т» ещ!
Ьнтпеге» сшгкр лш тоате липп ьръцше пъшжптвлв!, тй а! фъквт Че\ вл, им" пътжптвл.
91. Нлеакъ Ооатпе крекеа та, иитъаскклтъ, а*есю'с1е Боагапе окПтъ!, ии
вег! , ии а«г\ кввштеле ле! Сепах'р1т , кареле а трши; съ окграскъ пре Штпегевл чел В1'в .
д" . Къ ка сдевърат Боапте лдтпьръщеа Ас)р1*епиор якпкстит пеатврие, пи
тот пътжптвл лор .
ш . 1Ш пре датпегеи лор 'I а8 въгат л>п фок, къ п'йХ фост Лвтпеге!, ч! лакрар!
Ле тжТп! отелещ" , лешпе , т! шетр! пептр» вче'а '1а п'ерсЬт пре е! .
л.1 . Ш1 яквт Боатпе Овтпегевл пострв тжптвеще пе пре по! сПп тжпа лк!,
ка съ ккпогскъ тоате лшпъргцНле пъшжптвлв' , къ тв сипрещ! ГотпклБвтпегев" .
к. ПИ а трптс 1сч'еа ф'вл лк! Атос ла Егек1'а, гпстлН : ачестеа г'че Пот пвл Бвтпегевл пг.териор , Юмппегекл лгл 1ср;'л: атт-ат челе че те- а!
ркгат кътре пипе пе! тра Сепах'р'т лшпгратал Ас1#р1'ет'лор .
к! . А честа есте кквжптвл, кареле а грмт Пошпкл пептра лжпсал : те аеФаТтъ,
пи те ватжокореще Фечоара Фата (лолала!, асапра та капал съа клъгеще Фата 1ерасалит л;;1 .
кк . Пре Ч1пе аТ окържт, Ш1* пре ч'пе аТххл1Т? пи яскпра к»1 а! Л1ппълцат гла
сил , ии а1 р'п"-кат спре лишълципе окН тъ! , асгпра сфжптйлвГ лв! 1сра'л.
кг. Пр'п тжпа солГюр тъ! а! оеФьнпат пре Вотпкл , ни' а! 21*с : ка тклц|'теа
карълор теле еа- тъ во-а са" л>птра лтггьлципеи шамциор лш партея доапидк! ,
пи* ат Т1л"«т кепри че! тар! , ни шпароиш лв! че! алени , ии ат штрат пжпъла
ииж локал сЬпигръви Картивла! .
•сд. 1« сап , ни'Бе«.8 апе стреше, пи ат пастит кв арта ш'чорала1 пие» тоате
ржар'ле лдпгръпЧте .
к(? . Аа п'я! яв21т къ ачеаста Ле йспарте о ат Фъкат, аЧп гиеле челе от лтчепвт о и т 2'Н'т, ии о ат яа>с пре еа , ии ат вем'т ла пяртея съвжрш'ри лъ\ ,
(1втвр:'вл к<- ршмклм о ат т./лт, ии' а ФостриПкърме пешершч'е1 ръгвоиич! четъц! т.чр! .
«9 . Ш| че! че лък^еск л\птр'жгселе г8 слъв'т кк тжпа, епъТтжптятя-СаХ , ни'
с'а8 рвниаят, ии' с'а8 фькнт к^» 1'арвя цярше1, ии ка 1арва че креще пре копер!'шал
каси. къл:.: ре лчпиштеа чела! че сть.
кз • Ш1 ше^ереа та , ии' штргреа та, Ш1 еииреа та гт квпосквт, ии' шжтеа
та, къ то-а1 шжи]е<.т ;с пра шеа.
39. ,л
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'• 15-

ки . НИ трБ<и'еа та с'а сгпт лдп греене теле , пи вош пвпе велчьгкл пие* лдп
пърие тале , 1ш" гъваде лдп ввгеде тале , цп те В018" авате лш кадеп , пре каре
а! веш'т .
кл. . ПИ ачеаста ва Ф1'ц1е сетп (1), ве! тжпка лдптр'ачест ап челе стржпсе ,
ни лдп апвл ал^01-леа челе че ргсар , пи лш апвл ал тре!-леа съш&лцъ , пи сечеряцТ, пп ръст.с1|Ц1 ви, пи* тжпкац! роаг1а лор .
а. 1Ш ва а^аоце че ва рътжпеа аЧп каса Ше1 ва словог! ръаъчт! лдп жос,
Пи' ва Фаче роисГь със .
а» . Къ «Ли /ервсалнп ва еип' рътгппцъ , пн тжптв|'ре аЧп швптеде (лопвлв1,
ръвшреа Ботпвлв! п.термор ва Фаче ачеаста.
ля . N8 аша, ачестеа 2|'че Готпвл кътре лнппъратвл Ас1*р1'еш'лор , пв ва штра
лдп четатеа ачеаста , 21че Ботпвл , па пв ва сгцета лдптр'дпса съцеатъ , шч! ва
пвпе аснпра е1 ппвъгъ , шч! ва върса асепра е! товмъ .
аг . Пре калеа , пре каре а вешт , пре ачв1а се ва лдптоарче , пн лдп чета-

С|"рах.
м- 24-

тва ачеаета П8 ва штра 21че Потпвл .
лд . НИ В018 апъра четатеа ачеаста пептрв пи'пе , пп пептрв Оав1<] ровел ш1е1

кай.
»7. 36.
ш»«»:
*• **•

л<г . ПИ а фост лдшюаптеа аче1а аенпт ,]\пцеркл Оошпвл»!, ни' а «чГс лдп тавъра Ас1'р1'еп1лор о свтъ опт-геч!ин чшчГсюпш, пп с"а сквлат сПшшегца, шПатъ
Т°Ц1 еРи% трвпвр! тоарте.
ав . !Ш с'а рМкат , пп с'а <Ь;с , пн с'а лдпторс Сепах1р1Ш лдшпъратвл, А-

2 Мака:
'■ 19-

С|'р1еш'лор , ПИ В ЛЪК81Т ЛДП ]\"]'пеВ1_
аз- Ш' а фост кжпс! съ лдпкша ел лдп каса лв! Месерах Двтпегевлв! съ8, А-

Тотс.
1. 18.

йрателех, пи' Сар.сар фН лв! л'а8 вч!с кв сав1*е, пи е! ав скъпат лдп пътжптвл
Арарат, Ш1 а лдтпъръцдт Асорс1ап фЬл л?;1 лш локвл лв1.
К А П

К.

1са1ея и'че л»Г Кгепа вошавгиГ, к* ва тир1 : 1ар «I в» р.тгчвпеа са (1огл\п(1< Ц!С беза Окшппс*
18гцире В1ец1|' .цп Ч1п41-спре-гече ап! (1аш1м-1С сетп съпгтъцП пр!'п ^птоарчереа втг.ре!: 1ар пептр*
къ Лчришлор, каривепке кх<1архр1 ле аратъ оЛоа]>\зе, съ чеартъ Ле 1гв1ев, ци 1 се всстеще роВ|еа Вавиопв.цч , къ|)81а ф! вргаеахъ пе! реЛичосвл Ф1Ь Мпиас1С .

я п гиеле

ачелеа с'а г.олпъВ1*т Егек1*а бе тоарте, пи а 1птрат ла ел
■ 1с!1еа пророквл Фечорвл л«1 Атос , пп а 21'скътре ел : ачестеа 21'чв
В Оотпкл , порвпчещв каси тале , къ тв веГ твр1 , пппвве! тръь
в . ПН а лдпторс Егек1а Фаца са кътре Пърете , Ш1 с'а рвгат
кътре Оошпвл, г^кхпг] :
г . АЙ1Ц1 ат^пте Поатпе йв тше , къ ат втвлат лдппаштеа та лдптрв айевър , пн' кв )'пшъ пл1'пъ , пн ат Фъквт че есте вше лдптрв оки тъ! , Ш1 а плаяс
Егеьча кв плжпцере шаре .
3».

(1> Е»еща .
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д . 1Ш каши ера 1сш'еа лдп ккртеа чеа <Нп пижлок , а фост кввжптйл Вошпв1»! кътре ел , 21кжп(1 :
@. фптоарче-те , нн г\ кътре Егек!а повъцвггорвл попвлвдв! пиев : ачестеа
В1че Вотпкл Бйтпегсйл лв! БавМ татълв! тъй, авги-ат рвгъчвпеа та, ии ат въ
гвт лакръпи'ле тале , 1атъ ей те во!й лдпсъпътоша пре тше , пи лдп гша атре!а
те ве! св1 лдп каса Потпклв! .
9 . ИВ во)'й айаоие престе апП тъТ чшч1-спре-гече ап! , ии ат тжпа лдтпърат«л«1 Ас1р1ет'лор те воШ тжптк1 пре тше , ии четатеа ачеаста, ни те В01Й сквп
пептрв четатеа ачеаста , пептрв пипе , ш! пептрв БавМ роввл пией .
3 . 1Ш а /Ле 1сги'еа : съ 1а о дегътвръ <1е сшокше , ии съ п«е престе рапъ , пп
се ва лдпсъпътоша .
н . Ш1 а 2|'с Егек1*а кътре 1са1еа : че сешп есте къ шъ ва лдпсъпътоша Вошпйл,
. пп тъ в 018 С81 лдп каса Вотпвлв! лдп 210а атре1а .
л. . 1Ш а 21С 1са<еа : ачест сешп ва Ф1 дое аела Ботпйд къ ва Фаче Ботпкл
кввжптвл , кареле а гръ1т : вре! съ теаргъ втвра гече трепте лдппаште , ай съ
се лштояркъ гече трепте лдппапо!?
1 . ПИ а 21*с Егема : вшор есте а авате впшра гече трепте, пв аша, 41 съ се
лдптоаркъ йшлра гече трепте лишало!.
«I. 1Ш а стр|'гат 1с;иеа пророквд кътре Воишвл , ии с'а лдпторс вшвра <Пп
св1швр! лдппепо! гече трепте .
ш . ;]\и вретеа аче^а а трпшс Мероиах Вала<1ап Ф1йл лк! Валапап лдтпъратвд
Вавмопвлв! карте , ии с1арнр!ла Егеша , къ аавгк, къ с'а болпъВ1Т .
п . ИН '1а първт вше лк! Егема ае ажпселе , ии ле- а арътат лор тоатъ кгса
В1ст1ер|еТ, арцшткл, пи аврвл, ии апсорие, ии вптвл ае летп чел вап, ии каса васелор
сале , пи кжте с'а аФлат лдп вюперие сале , п'а фост лок «п каса са , пи лдптрв
тоатъ 0Блъав1реа са , каре съ пв'л ф! арътат Егеьча лор .
^1 . ИВ а штрат 1са1еа пророквд да лдтпъратвд Егема, ии а 21С кътре ел :
че ай гръ1т оатепи ачещ1'а ? ии а*е впо*е ий ветт да тше ? ии а г\с Егеша : Ла
пътжпт с1е беппрте ай веш'т ла тше, аела Вавмоп .
^1 . ЦН а 210 : че ай въгвт лдп каса та ? ии а гю Егема : тоате кжте сжпт
лдп касе теа ай въгвт, пишк п'а фост лдп каса шеа , че съ пв Ф1Й арътат лор ,
ддпкъ ии челе че сжпт лдп В1'спер1ле теле ай въгвт .
•I. ИН а гк 1са1еа кътре Егек1а : авг! квв&птвд Вопшйлй1.
«1 . 1атъ вор веп! гие , 21'че Вотпкл , пи* се вор два лдп Вавиоп тоате, клте
сжпт лдп каса та , пи кжте ай кжш^гат пър1'пци тъ! пдпъ лдп 210а ачеаста , ни пв
ва ръшжпеа кввжптвл кареле а г\с Вотпкл.
м1 . ИИ фН тъ1 , кар11 вор еии (Нп тше , пре кари ве! пате се вор два , ии вор
Ф1 Фатеп! лдп каса лдпшъратвдв! ВавиопклвК .
а.\ . ИН а гю Егема кътре 1с.-пеа : бвп есте кввхптвд Вошпвлб! , кареде л'а
грг1т , Ф1е паче лдп гмеде теле .

1СШ;,.
39. 1.
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к. 1ар чел!"-л~алте кьвште але лв1 Егема, пи тоатъ Лотшеа лн! , ип кжте
я фъквт , Фдптжпа, ни йрвгпвл г.пе!, прш каре авъгат апъ лш четате , тоато
пчестеа скр!се сжпт лш картеа кввштелор хиелор лшпърациор 1ьс1еТ .
к« . 1Ш а айорппт Еяек'а кк пьрищЛ съ! , нп с'а лдпгропат лдп четатеа ль\
ВавМ , ип а лшп ьрт,ц'т Мапас!е Ф1вл лв! лдп локвл лв1 .
К А П

НА.

Лептрв крета елвраъчзпе * м! Мапаае таГпаште пче Пошпк! кг ва гтр|'ка пре 1ъй», нп" 1ервса.11ЮМ , къркай ичцпий , кртеагъ иекре.Цьчосг.! Ф1& Ат ос, нп пре ачеста 8<пгАи(18'л екцме, .аЛ аршеааъ
|,роЙ1ПЧОС5.1

10С 1а .

^чор а*е Ло1-спре гече аш ера Мапас1*е кжпй а лшчепвт а лшпъръцк
■п Ч1ПЧ1 геч! нп чтч! (1е ит а лшпьръц'т л\и Гервсг.шп, ип пвтеле
1 Пара
33. 1.
пвте! лв! Апс|'вп .
п . III 1 а фъквт че есте ръв лштрв овН Оошпхлх!, ин а шерс «"$пъ врли шле пеатвриор, каре ле-а скос Ботокл дела Фяца Филпр лк! 1срл'л .
г. ИП с'а лдпторс , ип а аШт челе лдппалте , каре ле-а стр"кат Егема та2 Пара,
.43. 3:
тъл лв! , им' а рМ'кат жертвелшк лгл Ваял, пи а фъквт г'есппврие , лдп че кш
а фьквт Ахалв лдтпьратвл лв! 1срам, ип с'а лдпкшат ла тоатъ пвтереа Черхл;;1 , им' а елкяпт лор .
алячи:
А- '"' !| 7>'С,|Т жпртвелл1К лдп кгса Ботпклв! , прек;,т а х'с 1)отпьм : лдч 1е''• 10- рвспл'т во"8 шпе пвтеле т'е8 .
@. III' а Я1<Ит жзртвелшк ла тоатъ пвтереа ЧервлвТ лштрЧивжпДоъ кврцие ка
си Оотпвлв! .
е. Ш'тречеапре фП съ! пр'п фок , ин' съ а"ескжпта, ип* съ връжеа , ип а фъ
квт гртГгор" «Ни пжптече , нп' гжигорТ, ин а лшгшлшт а Фаче че есте ръ8л>нтр» оки Оотпялв! , кп съ'л лдптържте пре ел .
2ЛЧанп:
з . Ш" а пзс чопптвл |1еспивл»1 лш каса, Ае каре а г\с Иотпкл кътре Па7 • 26- вН , ип кътре Солотоп ф'вл л«1 : лдп к;са ачегета , пи Л1П 1ер;с:.и'ш, каре
л лдтпъ: л'ат алес дт тосте пеатврие л«1 1сраи , ка съ Ф1е пь-теде пнев" аколо .цп
16.
е.

1ереш1
1». 4.

веак .
н . ПИ п» В01Й пп! айаоц!» а тнпка п||оркл лкТ Гсрлм сИп пьтжптвл , кяреле
л'аи1 «1 (Т пьр1'пц|'.юр лор, карИ вор ш.г! тояте клте ат порвпч1т йьпъ тоатъпоркпка , каре п пор«пч'т лор рови гше8 Мо!С1 .
л.. ИЛ л\чй асквлтат, ш! '1а лдппгълат пре еТ Мппгс1е а Фаче че есте ръ8 лштр« ок|'1 Оогппвл^Г, та! твлт йеклт тоате леашврие , каре ле-а шер(1вт БошГ8Л Лая ФЛЦ1 Филор л«"| Герли .
I . ЦИ п гръат Гопшкл прш тжпа роБ;лор съц пророчиор, хкв.гд :
»1 . Пе,1тр{ тоате к&те а фъквт МаП(.С1*е лдгапъритвл 1вс1е1 вр&чшме ачестеаша!
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реле Лект.т тоате , кжте а фъкьт Аторевл чел Лшпаттеа лв! , ш! а фъквт пре
1вЛа съ лъкътмаскъ ^птрн 'ЛолИ съ! .
,
п1 . N8 аша : ачестеа я'че Оотпвл Вътпегскл лн! Тсрам , 1атъ еа всш аЛвчо
реле престе Гервсалпп , ип престе 1«с1а, кат тот чел»! че ва аъхг лд! вор ръсвпа
алшаюъ крек|'ле .
п . Ш1 во18 .]упт1пс!е престе Гервсалпп тъскра Сатпр"е1 , ин каптаркл касП лв!
Ахаав , ип воШ щерце 1ервсал'твл, ккт съ щерце врчоркл чел че съ кпце, ип
съ лдптоарче пре Фаца са .
д>1 . 1Ш В01» гот рътьинца тощешрП теле , ип во"8 Ла пре е! лдп т&ннле
връжтаиплор лор , ип вор Ф1 Ле жаф, ип Ле праЛь твтвлор връжташмор лор.
Р1 . Пептрв къ е! а» фъквт че есте ръ8 лдптрв окИ ппе!, ип т'ав лдптържтат
к« тхше сИп а'оа , лдп каре ат скос пре пършцп лор Лш Еппет, пжпъ лдп г'оа
ачеаста .
91 . фпкъ пи е,?,ппе певшоват а върсат Мапас'е твлт Фоарте, пжпъ че а втплвт Гервсалшвл Лш гкръ пашъ лл г;.ръ , аФаръ Ле пъкателе сале , кв каре а
фъквт пре 1кЛа , ка съ Факъ че есте ръ8 лдптрв ока Ботпвлв!.
у. 1ар челе-л-алте кввште але л»Т Мапгс'е, ип" тоате , кжте а фъквт, ип* пъкатвл л»1 , каре а пькътк "т , тоате ачестеа скр'се сжпт лдп картеа кввштелор
гмелор лдтпърацмор ГвЛе! .
н\ . 1Ш а аЛорпит Мапас1'е кв пършцп съ1, ни с'а лтгропат лдп гръЛшв каса
сале , лдп гръЛша лв! Ога , ип а лдишъръц'т Атос ф"кл лв! лш локвл лв! .
л-\. Фечор Ле Лоъ-геч! ип Ло1 Ле ап! ера Атос, к.ъпЛ а лдпчеп»т а лдтпъръц' , нн Ло! ат а лшп ьрьц1т лдп 1ервсил*т, ип пвтеле тате! лв! Мссолат Фати лв! Арвс Лш 1етева .
к. Ш) а фъквт че есте ръв лдптрв оки Ботпвлв!, лдп че кш а фъккт Мапас'е татъл лв1, ип а те ре пре тоатъ калеа , пре каре а те ре татъл лв!, ин а
сл8ж1т нГолмор , кърора а слвж'т татъл лк! , ип с'а лдпкшат лор.
ка . НИ а пъръс'т пре Ооишвл Бншпеаевл пършцмор лв! , ип п'а втвлат лдп
калеа Бошпвлв! ,
кк . ПИ с'.ч8 сквлат слип'ле лв! Атос асвпра л«1 , ип ав оторжт пре лдтпъратвл лдп кчеа лн! .
кг . 1Ш а бътвт попвлвл пътжптвлк! пре тоц! , че! че с'а? фост сквлат асв
пра лдтпъратвлв! Атос, ин а фъквт попвлвл пьтжитвлв! лдшпьрат пре 1ос'а
Ф18Л лв! лдп локвл л»1 .
кд. Ьр челе-л-алте кввште але лв! Атос, кжте а фъквт, тоате ачестеа скр"се сжпт лдп картеа кввштелор гиелор лдтпърацмор ГвЛс!.
«$. Ш' л'ав лдпгропат пре ел лдп гроапа ле! лдп гръЛша лв! Ожа, ип' а липпъръц'т 1ос'а ф!кл лв! лдп локвл лв! .
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1ос!°я ф плюещо Бкерака, шл чшстеа 181 Овтпсге» : фптреавъ пре Вотпв.1 йеспре картеа айоа 1епв
чеа шлап., Ле .цпгроприе , ип лейепсею фптр *аче1а скрке , 1а ръспкпс Лоза пророчща , къ се вор
айвче престе 1«(1а рглеле челе скрке, пептрв къ а» пъръслт нършцП Ч1цсгеа дв? Оавшегов , дар еж луятл>1 ва ш»р| л>п паче .

ечор с!е опт ап! ера 1ос1*а, кжпс! а лшчепвт а лдтпъръцц пп тре!-2вч! ши

2 Паря
34. 1.

впвл де ай! а лшпъръцгг луп 1ер»сал1т, пн пвтеле шнте! лв! 1е<На
Фата лв! Ес1е'а с1'п Васврот .
н . 1Ш а фъквт че есте дрепт лштрв окП Вотпвлв! , пн а терс
пре тоить калеа ла! Бав1*с1 татълк! схк, пв с'а авътвт деа дреапта, п!ч!с1еа стжпга .
г . Ш" а фост лш апвл ал опт-спре-гече-леа ал лшпъратвлв1 1ос1а Л1П лвпа а шаптеа а тр'внс лшпъратвл пре Сйпфвп логофътвл каси Юотпвл»! Фечорвл лв! Ехек1а
ал Фечоркль-1 л«1 Мосолат , 21'кжпсЛ :
д. Све-те ла Хелма преотвл чел шаре , пп печетлвеще арпштвл , кареле с'а
въгат лш каса Ботпвлв!, кареле л'а« въгат че! че пъгеск прягвл дела поп; л .
$. 1Ш съ'л два лш тжпше челор че Фак лвкркрие челе че сжпт лш каса Ботлвлв!, ни' л'а с1;1Т челор че Фак лвкрврме лш каса Вотпклв! ,

ка съ лчптър1'аскъ

ведеквл кпсН.
з. Тесллрмор, пп клъсПториор , пи' гМприор , ка съ квпшере летпе ,

пп

тстр! чо!ш'те, съ лштърьпскъ ведеккл каси.
3- N8 лва с1ела е! сеатъ де ардштвл че'л да лор, къ кв крепЧпцъ лккра.
й . ИЛ а 21*с Хелк1а преотвл чел шаре кътре СапФап логофътвл : картеа лецп
ат аФлат лш каса Ботпвлв! , пп а дат Хелк1*а лх! СапФап картеа, ни' о а чет"т .
л-. ИП а 'лтрит лш каса Ботпвлв! ла лшшъратвл , пп' а адвс лшшъратвл»! ьквжпт, г1кжпг] : тошт-ав рови тъ! арцштвл , кареле с'а аФлат лш каса Ботпвлв! ,
пн л'а дат лш тжпа челор че Фак лвкркрме челе че сжпт лш каса Иотпвлв!.
I .

1Ш а спвс СяпФап логофътвл кътре лшпъраткл , 21'кжпд : о карте 'т!а дат

пне Хелк'а преотвл .
к\ . Ш| о а четхт СапФап лшпаштеа лшпъратвл»! , ш! а фост дакъ а ав21т лш
пъраткл кввштеле кърцп лецП, 'ш'а рвпт хаГпеле сале.
ц| . ПП* а порвпч"т лшпърятвл л«1 Хелма преотвл , пп лв! Ахшат Фечорвлв!
Лй1 СапФап , пп лг>1 Аховор Фечорвлв! лв! АНхев", ш! л»! СапФап логофътвл»! , Ш1
лв! Аса'а слкцИ л^тпъратвлв! , 21кжпд :
г' . МерцецТ, пп л^птревац! пре Потпвл пептрв пппе , пп пептрв тот попвлвл,
Ш1 пептрв тот 1вда,

пп' пептрв к»в1птеле кърцН ачещ]'а, каре с'а аФлат, къ тарв

Са апр'пс тжгпеа Ботп«дв1 асвпраповстръ, пептрв къ п';|8 асвклтат пър1пщ1 пощр!
кввштеле кърцп ачещ1'а, ка съ фпкъ тоате кжте с'ав скрю поъ .
д'. Ш1 а терс Хелк1а преотвл ,

ип Ах1кат,

ш1 Аховор , пи СапФап,

вп

А
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Аса!а ла Олдапа пророчща Фетееа лв! Селпп Фечорвлв! лн! Текве ад Фечорвль!
лв! Арас пъ21торйлъ1 а"е хаше, ни ачеаста дъкв1а лш 1ервсад1т лдп Месепа, ии а
гръ1т кътре еа .
^1 . 1ар еа а г\с лор : ачестеа 21че Оотпвл Бвтпегевд дв! 1сраи , спвпец1 отвлвТ чел»! че в'а трши; пре во! ла пипе .
51 . Ачеотеа 21че Попшкл : 1атъ ей воШ айвче реле престе локвд ачеста, пп престе че! че лъквеск Л1птр'жпсвл тоате кввштеле кърцН, каре о а чет лшпъратвл
Ше!.
31 . Пептрв къ пГа пърхат пре пипе, ии" а жертв1*т да йвтпеге! стрет! , ка
съ тъ т*т'е пре пипе лгптрв тоате Фаптеле иштлор сале , ии' се ва априм1е
га«ьт'еа теа лдп локкл ачеста , ип' п:; се ва стшие .
н1. 1Ш кътре лшпъратвл Ше! , кареле в'а тр/ш?с пре во! съ лштреБвцТпре
Оотпвд , ачеаста съ 21чец!, ачестеа г1че Погпгпл Бмппегевл лв! 1сра1л :
л.1 . Кввштедо , каре ле а? авг|'т , пептрв каре с'а тжхшт шипа та, ш! те- а»
стер|'т бе Фяца Ботпвлв! ангШ кжте ат гргмт ссвпра локвлв! ачеств1*а , ии асвпра челор че лъквеск лштр'дпсвл , къ се вор сппце , ии" се вор осжпсН , ии
'цГ а! рвпт ха!пеле тале , ип" а! плжпс лшпаштеа теа , ии ев лижъ ат авг1Т ,
Х1че Ботпкл .
к . Лтв аша , 1*атъ ей те воШ адъога пре тше ла пъртцп тъ1 , пи те ве! а«Ьпа ла тортжптнл ттй кх паче, пп пв вор ве<?еа окП тъ! релеле, каре ле
во18 а^вче ев престе локвд ачеста, ии престе че! че лъквеск пре ед , ип спнсеръ лшпъратнлв! кввжптвл .
К А П

КГ.

1ос!а ч1геце аг!оа лецо ддппаитеа попалис! ,
пп пмш1 легьтаръ кя Мошши, стриъ гр&чапме , ви
порвпчеще съ се сгрвехе пацше : ил «111и1 отордт .цп Иагедо , ди аршеахъ пекрсалпчосм «1* 1оахах ,
оре каре <1мл.||сЬ'.1 Фараоп лдп Еппст, пвпе лдп юквл лв! лре Е.па! пп , пре каро ли патещо пп 1оа>К1ш, Ш1 а1еств1а .ц! папе греа (1аж<Пе .

I а тртпс лшшъратвл, ии а г.с!;;пат ла с1ме пре тоц! вътржш! 1м1е1.
ип а! 1ер?.сплппвлв1 .
п. 1Ш с'п СВ1Т лшпъратвл лдп каса 1)отпвлв!, ип' тот отвл Твйе!,
ин тоц! че! че лъквеск лт 1ер<хал)'т лшпретъ кв ед, ии' преоцп,
1111 пророчп . Ш1 тот попклвл (1ела пик пжмъ ла пюре, ии а чет ла врекиелор
тоате квв1птеле кърцп лецЛ , каре с'а аФлат лдп каса Ботпвдв! .
г. Ш\ а стътвт л\тпъратвд пре стхлп , пи в фъквт легътвръ лтпаштеа 1)отпвлв! , къ вор вшБда (!яп. Бошпвд , ии' вор пъ21 порвпчие лв) ип' търтврнле дв!,
ип лшНрептъ} ие лв! кв тоатъ нита , ип кв тот свФлетвл , ип вор Фаче К8ВИ1теле легътврЛ ачец11а , каре сжпт скр^се лш к^ртеа ачегста , ип' а стътьт тот
попвлвд пре легътвра ачеаста .
40.
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^ . 1Ш а пор8ПЧ1Т лдтпъраткл ле! Лелкча преотвлв! чел»! таре , ип преоциор
*челор де ал-сю1-леа ржпа1, пи челор че пъгеск прагвл , съ скоацъ сИп Бюериа
1)отп8Л81 тоате васеле челе Фъквте лв! Ваал , пп йеате! , пи ла тоать пвтереа
Чер? л?Л , 1л 1 ле-ав" арс аФаръ де 1ервсал'т лдп валеа кеариор , ни' чепвша лор
о лв пкс лдп Вети .
е . 1Ш а»" арс пре Хотрр1ш1, пре карП '1а8 фост пвс лдтпъращ! Ше! съ тъшхехе лдптрв челе лдппалте , ип лдп четъцие 1«ве1 , пи лдтпрежврхл Гервсальтвлв! , лии'жс1ереа ип' пре че! че тътлиа лв! Ваал , пи соарель! , ии лвпи , ии
тажвроплор , ип ла тоатъ пвтереа Червлв! .
з . ПП !1« скос йесщвл (Пи каса Оошпвлв! аФаръ с1е Гервса.ит лдп валеа кеариор.
Ш1 л'.-!8 арс, ип' л'ав фъквт чепвшъ, ип ав арвпкат чепвша л»1 престе шорш&птврив
ФПЛОр ПОПВЛКЛМ .

д . ПИ [;« стршат каса КлЛснпелор челор сНп каса Ботпвлв! , вп<1е цесеп Фетеие подоавелс Несшвлв!.
н . 1Ш ав абвс пре тоцД преоцИ <Нп четъцие 1вс1е1, ип а» спвркат челе лдппалте,
впае а в тътжеат преоци бела Гевал, ип пжпъ ла Версавее, ип" лв стршат ип каса
порциор , каре ера ла вша порци лв! Псвс та! тарелв! четъцп, каре ера Лея
стжпга отвлв! ла поарта четъцп.
л . .]\|С1, лв съ см"п преоци челор лдппалте ла жертвелшквл Бопшвлв! лдп 1ервсалш , 41 пвтл! тжпка пгппе лдптре Фраци съ!.
I . 1Ш в» спвркат ТоФетвл чел сНп валеа Фечорвлв! лв! Епвш, ка штепеа съ
пв'ш! треакъ пре Фечорвл съв" , сов" пре Фата са лв! Молох прш фок .
41 . 1Ш ле" арс каН, кари '1ь8 фост йат лдтпърацП 1вс1е! соарелк!, кжпс! нпра
лдп к.-.сп Оотпвлв! ла кътара лв! Катап Фашепвлв! лдп Фарвр1га , ии карвл соарелв! а арс лдп фок .
я\ . 1Ш жертвелш"челе челе Не пре каса чеа лдппалтъ а лв! Ахах, кареле ле-аХ
фъквт лдшпьраци 1<а>!, ии жертвелшчеле . каре ле-а фъквт Мапсае лдптр'атжп(1оъ кврцме каси Оотпвлв! лдтпърлтел ле-ьв стр1кат, ип ле-лв рвптбе аколо, ви
ав арвпкат чепвша лор лдп ржвл кеприор.
злдшпъ:
п. ИП каса чеа спп Фаца 1ервса.ит8лв1 с1еа бреапта твптелв! лв! Мостат, каре
И. *.
о а фост 21(Пт Солотоп лдтпъраткл лв! 1сраи Аст»ртв1 вржчвпе! С кЬпешлор .
ип лв! Хатос. ии прппж|'ре! лв! Моав, ип лв1 Молох вржчвпе! фПлор лв! Атоп
ле-а спвркат лдтпьратвл .
^1 . 1Ш а сФържтат стжлпП, ип а стршат (юсшврие , ии а вшплвт локврие
лор де оасе с1е оатеш .
злдтпг:
€' - •^"ь'ь »"' жертвелгпквл чел й'т Вети, чел лдппалт кареле л'а фъквт 1еро13. п. воаш Фечорвл лв! Кават , чел че а фъквт пре 1сраи а пъкъти , ип жертвелшквл
чел лдппалт, ип ачела л'лв стр1кат, Ш1 ав гароБ1т шетрие лв! ип" ле-ав сФър&шат
ка цържпа, Ш1 лв арс оееипм .
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е! . 1Ш с'а 8БЪТ»т 1ос10 , пп а въ/.вт тортжптнрие челе че ера акодо лш четате , пи* а трШс , ип" а лват оаседе Лп торплжптвр! , ни де- а а ре престе жертвелшк , ип д'а спаркат пре ед , йьпъ кввжптвл Бошпвдв! , кпреле л'а гртлт отнл
двТ Бвтпегев , кжп<1 ста Теровоаш да сървътоаре пре жертведпш, ип .|\т оркжи(]н-се 1ос1а а р1(Икат окп съ* спре тортжпткд отиди! дк! Бвтпегев , челгЛ че а
гръ1т кввштеде ачестеа .
у1 . 1Ш а 21С : че есте тортжнтвд ачеда каре'д въг еа ? ип" ;>« гн; двТ оатепН злдшпъ-.
четъцн : отнд дк! Бвтпегев есте, чед че а еинт сИп 1ве1а , ип таГпаште а 13. 2.
спвс кввштеде ачестеа, каре де-а! фъквт к» жертведшквд (1ш Бел'д .
ж . ИН а 21С : дъсанГд , от съ и в кдътеяскъ оаседе лв1, ни с'а аФлат оаседе
дв! кв оаседе пророквдвГ, чедк! че а вешт (Ип Сатар1а.
.0.1 . фпкъ пи тоате каселе челор лшпалте челе (Нп четъцдле Сатар1еТ, каре
ле-ая" фъквт лшшъраш'? лн 1срам. ка съ тжп1е пре Ботпвд , ле-яв стр]'кат 1оаа ,
ип а фъквт лор тоате лвкрврие , каре де-а фъквт лш Вет1д .
к. 1Ш а жвлпат пре тоц! преоцп челор лшпалте , кари ера акодо пре жертвелшче , ип' а яре оасе с!е оатеп! престе еде , пп с'а лшторс лш 1ервсалнп .
к* . Шх а порвпч1т лшпъратвл ла тот попвлнд , гшжп<1 : ФачецД пащие Бот- 2П«р«.пвдвТ Бвтпегевлв! вострв , преквт есте скр1с лш картеа лени ачецпа .
35- '•
кв . Къ пв Са фъквт ппщь«е ачестеа Лп г1леле жваекъториор , карп жм)ека
пре 1сра1Д , ип лш тоате гпеле лшпърацпор двТ 1сраи , пп а лшшърацмор 1вс!е1 .
кг . Фъръ пата! лт апвл ад-опт-спре-гече-леа ад лв! 1ос1е лшп'ьратвлв1 Са
фъквт пащие ачестеа Ботпвдв! лш 1ервсал1гп .
кд . .]\тп. ип пре гръпор! Л» пжптече, ип' пре гжч1*тор1, ни' ТераФшН нп"
МолП , нп тоате вржчвшде чеде че Сав фъквт лш пъшжптвд 1яг1е1, нп" лш 1ервсадип
ле-ьй скос лшшъратвл I осп», ка съ дштъреаскъ кввштеде лени чеде сврйсе лш кар
теа , каре о а пфдят Хедюа преотвл лш каса Ботпвдв! .
*(;• Асетепеа лв! п'а фост таГпаште де ел жшпърат , кареде съ се Ф1 лш
торс кътре Ботпвл кв тоатъ нпта са, пп' кв тот свФдетвл егв, пп' кв тоатъ вжртвтеа са с1впъ тоатъ лецеа лв! Мо1с1 , П1ч1 йвпъ ед пв с'а сквдат асетепеа лв! .
кв . 41 тот пв Са лшторс Ботпвл ае кътре тжшеа 1*вц|'те! сале че! тяр!, кв
каре са тжп1еат пре 1вЛа , пептрв тоате лштържтърие , кв каре л'а лштържтат
яре ел Мапас1е .
кд . БЛ а 21*с Ботпвл : ип' пре Ь(1а 'л веш депъ^а Нела Фаца теа, преквт ага
депъ<1ат пре 1сраи , ип вой пъргс1 четатеа ачеаста , каре о ат алес 1ервсзл1'твд,
ип каса, Не каре ат г\с : Ф1-ва пвтеле ипев акодо.
кя . 1ар чеде-д-адте квв)'пте аде дв! 1ос1а , ип' тоате кжте а фъквт, схпт скрке
жп картеа кввштелор 2)'ледор Л1тпъраЦ1Дор [ъШ .
40. .
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ка . фп гиелв хк! с'а св"т Фараоп Иехао лшпъратвл Еппетвлв." лсвпра лнппъратвлв! Ас'р1етлор ла ржвл Ефратвлв*, пи а терс 1ос'а лдтпъратнл лдптрв лштшпшареа лк1 , ии л'а отордт пре ел Кехао лш Мпгейо, ("акъ л'а въивт пре ел .
а . 1Ш л'а8 с«1т пре ел слвцие лв! торт (Ип Магедо, ип' л'а8 айвс лш 1еркспл'т,
пи л'а8 лшгропат лш тортжптвл лвТ лш четатеа лвТ Т)въИ . 1Ш а лват попвлвл
пътяптвлвТ пре 1оахаг Фечорвл лв1 1ос'а , ип л'а впс пре ел , пи' л'а фъквт лдтпърат лш локвл татълв! съ« .
2Пар»:
л» . Фечор сю с}оъ-геч1 ип* тре!(*о аги ера 1оахаг, кжпс" а лшчепвт а лшшъръзв 2 ц' , ип' тре! ЛИП1 а лдтпъртшт лш 1е[)йсод1ш , пи пвтеле твте! л«1 ера Апптал
«ата лв! 1ереппе сНп Ловпа .
лн . ЛИ а фъквт че есте ръв лшпаштеа Вотпк.ш , Нкпъ тоате , кжте а фъквт
нършцп ЛК1 .
аг . Ш) ла швтат пре ел Фараоп Кехао лш Ревла лш пътжптвл Етатвла* ,
ка съ пк лшпъръцеаскъ лш 1ер>сал'п) , ии' а поркпч'т съ плътеаскъ ^ажЛе пъ
тжптвл освтъ ("е талягш! де ещшт, ни" освтъ с1е талапц! с1е авр .
лд . 1Ш а пвс Фараоп Лехао престе е! лкипърат пре Кл'ак'т Фечорвл лкПоае
липпъратгль! Ь("е1 лш локвл лв1 1огХ12 Ф}ателм лвГ, иИ '1 а скшват пвтеле лв!
1пяк|"т , ии пре 1оахпг л'а лват , ии л'а ("вс лш Еппет , ип а швргт аколо .
ле . Ш' гципткд, ип' аврвл л'а (*лт ]о«к)Ш лв! Фвраоп , лшсъ а п»с с1ажН1в
пътжптвлвц ка съ Леа арпштвл прекмп а порвпч'т Фараоп, Ф'е-кареле с1впъ пвтереа са, ии' а стржьс ариштвл, ии аврвл дела попвлвл пътжпткл»!, касъ'лйеа
лв! Фараоп Кехао.
аз . Фечор де йоъ-гечТ ип чшчТ де ап! ера 1оак'т , кжпс! а лтчепвт а дшпръц|* , ии вп-спре-гече аш а лшшъръц'т лш 1ервс»л'т, ип' пвтеле твте! л«1 1елоаФ Фата лвГ <Га(Ь'л дт Рвта .
аз- 11П а фъквт че есте ръв лдптрв ок'1 БотпхлвТ, дппъ тоате кжте аа" фъквт
пър'пц)1 ЛК1 .

Е А П

КА.

Тоамт треГ ап! сдехаще .р тпгратвлм Вавмопьлв! , пп л\пторкьп<)в- че .гппапо! , тепе таихърПра'.Лъ , ка| е пи |нш1 ^1 грпкахъ 1оа.\мн < 1и ив, п| е 1в|е.:е л\л Фче ЛавлхскЬпоюр фп Вашлоо кв гот
аввЦ1а шЛ лт , в.| кг а ЬшрйчП, пи' I» тови пвица лтипторкор 1ц гл и:Ли.иъ1 , рл,п(1в1и11 |пи>рат пре Ватапае «еюри 1«1 , оре кареде 1'а пвппт Ссйема .

п гмеле лв* с'а СВ1Т Nав^xо(]опосор лдшпъратвл Вавиопвлв!, пи" «'а
фъквт 1оак1*троБ лв1 тре! аги, ип с'а лшторс , ип' с'а скос де скпт ел.
в. ИП 'I (;8 тр'т'сл«1 Гоюп<<л пре тжлхерП А"? л(?с!лор, ип' пре тдлхари С1*р1*е1 , Ш1 пре тжлхарЛ лв! Лтоав , ип пре тдлхарП ФПлор л»1
Ап>оп , 1Н1 'I ав тршю пре е! лш пътжптвл 1в^еТ, ка съ'1 п'аргъ пре е!, Лвпъкввлптвл ОотпвлвГ , кареле л'а гръ!*т прш тлпа ровиор съ! пророч!лор .
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г . ^\псъ тжшеа Ботпйлй! ера аснпра 1»с1еГ , ка съ'л лепене пре ел Леда Фаца са пептрв пъкптеле л»! Мапас1*е , сЬпъ тоате кжте а фъквт .
д . Къ пи сжпуе певшоват а върсат, пи а втплвт 1ервсад1твд де сжпуе невшоват, пп п'а В01*т Бошпкл съ се тиоспвеаскъ спре ел.
6 . 1ар челе-л-алте ккв1пте але лв! 1оак!т, ни тоате кжте а фъквт. скркв
ежпт лш картеа кввштелор /иелор дтпърациор ЬйеК .
е . 1Ш п асюрпит 1оак1Ш к» пършцНсъ!, пп а лтшъръцдт 1оах1т Фечорвл лв!
ЛШ локнл лв1 .
3 . 1Ш та! твлт п'а та! а<Ьос лттъратвл Егшетвлв! а епп сПп пътжптвд
еъ8 , къ а фост лват лшшъратвл Вавиопвлв! <1ела ржвл Егшетвлв! пжпъ ла ржвл
Ефратвлв! тоате , кжте ера але лшшъратвлв! Егшетвлв! .
н. Фечорйе опт-спре-яечеап! ера 1оах1*т, кжпс1 а лтчепвт а лшпъръцц ип
тре!лнп! а лшшъръшт лш Ьрвсалш, ип пвшеле твте! лн1 Хеста Фата л»1 Елоапастат дт 1ервсад1'т .
* . Ш1 а фъквт че есте ръй лштрв окН Оопшвдв! , <1впъ тоате кжте а Фъквт
татъл лв! .
I . 1Ш лш вретеа аче1а с'а с«1Т НаввхоЛопосор лугапъратвл Вавиопвлв! асапра 1ервсал'тнл»! , пи а лтквпцврат четатеа .
м . 1Ш а вешт ^вахойопосор лшшъратвл Вавиопвлв! ла четате , шд слв«ие лв! о вътеа пре еа .
*} . ПП а еинт 1оах|"т лктпъратвл Шв1 ла лшшъратвл Вавиопвлв! , ел , ип
елви1ле лв! , ии шкта лв! , пп воерН лв! , пп Фатеш! лв! , пп '! а» лват пре е!
лктпъратвл Вавиопвлв! лш ал оптв-леа ап ал лшшъръше! лв! .
п . 1Ш а скос тоате вютерпле де аколо челе На каса Богапвлв! , нн вгстернле касП фтпъратвлв! , пи а тъ!ат тоате васеле челе де овр , каре ле-а фъ
квт Солошоп лшшъратвл лв! 1сраи лш Бгсерша Оошпвлв!, Двпъ кввжптвл Бошпвлв! .
д(. 1Ш а йвс 1ервсалнпвл, пп пре тоц! воерН, пп пре че! тар1 кв пвтереа ,
кече пи! де ров! , ип пре тот тесларвл , ии Фаврвл, ип п'а* ръшас Фъръ пвша!
сърачп пътжптвлв! .
е!. 1Ш а а*вс пре Ьвхш лш Вавиоп , пи пре швта лв!, пп ире Фетеие
лв! , ип пре ФатепП лк! , ип пре че! тар1 а! пътжптвль1 'I а*- йас лш стрешътате , аЧа 1ерзспл1пш лш Влвиоп .
е) . 1Ш пре тоц! БървчцП п*терП шяпте тп , ш! пре шещерН че! с1е летп,
ни пре тещерн че! де пер о пне , пре тоц! че! тар!, карИ Фъчеа* ръгвой, ип
•1а8 а"кс пре е!л1тпъратвл Вавиопвлв! лш стрешътате лш Вавиоп .
3». 1Ш п пвс лктпъратвл Вав1'лопкл«1 пре Ватата Фечорвл лв1 1оах1т Л1шнърат
лш локва лв! , ш! '1а пвс пвшеле лв! С»<1ек1а .

ра„к ,
*;• '•

2ПаМзв 1в
Веа1
а- • ■
10- *■
1ереи;.
8Т- '•
зг. I.
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т . Фечор де доъ-геч1 ни впвл де ап! ера Седекча, кжпд в дшчепвт а ,р.тпъръц1 , Ш1 вп-спре-гече ап! а дшаъръцлт ли1 1ер^с-1Л1т , ип пвтеле твте1 дв!
Лгтта Фата дв! 1ерепне Й1П Ловпа .
л.1 . 1Ш а фъквт че есте ръ8 лдптрв окп Оошпвлв! . двпь тоате , кжте а фъ
квт 1огшт .
к . Къ пшгиеа Оотпвлк! ера престе Гернсалип , ни" престе 1вда, пжпъ че 'I а8
лепъдат пре е! дела Фаца са . 1Ш п'а врвт сь асквлте Седек1а де лшпъратнл
Вавмопвлв! .
КАН

Кб .

.\В"Я\0с10П0Сор ^ЛК»ГЦ18|)ЙП() 1с|181 Й.11ШКЛ , 1Ш Ле1/Т,|1(1 Пре СЧ-ЛеМИ . /ЕВПГ|||<1в°1 ФП .ц п и и! II и' н лв| 4>|
сют окИ , шГ.1 (1ик .ри Вавиоп ех ооо&ии , лъс&пйв-сс че! та! сърач! пспгрк мверпичреа виюр , ии
а цар|'пП: Ш1 (]нпъ че с'ак арс тоате челе твр! , ии палатврие ^птреяпъ к« Екер|'ва, а рашШт Лаввхо<1опосор пре Го<1ои°а та! шаре , пре каре «чп-лшЪл и-тап , а фщпт поаялк.) лдп Еппет: 1пр л-шпгратьл Гавиопяля! лип.ъдпл.ис! пре 1оах1Ш , .р : 1а ла шаса са.

1 а фост лш впвл ол по8-леа ал лшпъръцде! д»1, ддплвпа а яечеа, лш
вп-спре-гече але лвш! , а вешт ^вкходопосор лшаъратвл Вавиоп»Л81 , пл тоатъ пвтереа ла! асвпра 1ервсал1швдв1 .
п . ИМ а фъквт чИ Л1ишрежирвл лв1, ни" аь .цпквппврат четатеапдпъ ла ал вп-спре-гече-леа ап ал лшпъраткдв! Седевча .
г . ./|\п 210а опоъ а лвш! с'а лптър1Т Фоашетеа дш четате , ип п'авеа пяГше
попхлвд пътжптвдв! .
д. ВИ с'а рвптчетатеа, ип тоц! оатепп че! ръгвопич! о8 ешп поаптеа пре
калеа порци че! сПп пиждоквд гШриор , ачеаста есте а гръдши лшшъратвлв! ,
ии ;)8 ФВЦ1Т пре калеа Араве! , Фппд Хадден дшпрежврвл четъцП .
€. Ш( ав алергат оци'реа Хялдемор двпъ лшпъратвл , ии л'а« ажвпс лш Аравотвл 1ер1ХОпвлк! , ш! тоатъ пвтереа лв! о ак рмнмт дела ел .
е . 1Ш ав пршс пре лшпъратвл. ии л'ав адвсла лмппьратвл Вавиоивлв! дш Ревлата , ип '! а фъквт дв! жкдекатъ .
3 . Ш1 пре фп дв! Седеьиа 'I а ж«пп'ат лшпщ'птеа окиорлв!, ин оки дв! Седема 'I е8 скос, ии л'88- легат пре ед кв лапцвр!, пи' л';в две дш В; В1'юп .
н . 1ар -]\п двпа ач1пчеа дш шапте гие аде лапи , ачеста есте апвл ад поъспре-гече-деа ад лв! Лтаввходопосор.^тпъратвл Вавиопвдв! а вешт Кавкжардап чел
та! шаре престе ввкътар!, кареле ста ду.рпа1'птеа ддтпъратвлв! Вавмопкдя! д^я
1ервсал1ш .
л - Ш I а арс каса Потпвлв! , Ш1 каса ддтпъратвлн! , ш! тоате каселе 1ервПсаяя. салПпвлв! , ии' тоатъ каса шаре о а арс чед та! тпре престе ввкътар! .
73. 8.
I . Ш|* 2н1вл 1ер!сад!твдв! Д1тпрежвр л'а8 стр)'к»т пвтереа Лалдеиор .
и . 1ар пре чел-д.адт попвл , каре а рътас лт четате , Ш1 пре че! фвцщ! ,
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кари ав фкц1т да лдшпъратвл ВбвЦопвл»! , ип одиреа чеа рътасъ 'I ав с!^с Каввжарбап чел та! таре престе вккътар!.
м . 1Ш (Ип сърачп пътжптвлв! а лхсат чел та! таре престе ввкътар! , ка съ
гр1жсскъ бе ви , ин йе царпй .
г! . ИМ стжлш! че! бе аратъ бш кгса Вотпвлв! , пп тетелнле , ип тпреачеа
с1е аратъ бт каса Оотпвлн! ле-а8 сФържтат ХалбеН, ин арата о а& й»с лт Ва-

ь-рет:
27: 1в

В1ЛОЛ .

^1 . ВИ кълбърие , ип Фврквлщеле , ип тотторие , ип къцвие , ип тоатв
васеле бе аратъ, кв каре сдвжа, ле-ав лват .
^1. III] къбелшцеле , пп пахаръле челе бе авр , па бе арпшт ле-а лват бйкътаркл чел шаре .
в1 . Бо! стжлпТ, пи' о таре, ип тетелнле, каре ле-а» фъквт Содотоп каси злхтпъ:
Ботпвлв!, пк ера тъсвръ арътн твтвлор васелор .
7- 153*. Ре опт-спре-яече коц! ера лпшълцш.еа впв! стжлп , ни беасвпра лв! ера 2ПаР»:
квпвлъ бе аратъ бе тре! коц! бе лдппалтъ , ип треажа , ип робпле фтпрежк- 3- 15рвл квпвпе! тоате бе аратъ, асетенеа ера ип да стжлпвл чела-л-алт, ип робп ьреш:
освтъ престе треже лшпрежвр.
52- 19И1 . 11Н а лват чел та! тлре престе ввкътар! пре Сарш'а преотвд чед бнГтх!,
ин пре СоФОШа Фечорвд, кареле ера ал боЬдеа ип пре че! тре!, карп пъгеск прагвл .
л.1 . 1Ш бт четпте а лват вп Фатеп , кареле ера кжртв1тор престе Бървацн
че! Ле оасте , ин ч!пч1 оашеш бе че! че вебеа Фаца лшпъратвдв! , карп с'а8аФлат лт четате , пи пре логофъткл та! тарелв! пвтер1"! , кареле лштоктеа попвлвл пътжптвлв!, 1И1 ша! геч! бе оатеп! бш попвдвд пътжптвлв!, карп с'ав афдат лдп четате .
к. ЯН "I ах лват пре е! Хаввяорбап чел та! таре престе ввкътар!, ип'!абвс
да лшпъратвл Павпопвлм лт Гевлата .
кд . ВЛ '! а вътвт пре е! лнппъратвл Вавиопвлв! , ип' '!а оторжт лт Гевла
та лдп пъшжптвл Етатвлв!, ип с'» в* бепъртат кв дъкатвл 1вба бе пре пътжптвлсъв*.
кп . ПИ попвлвлв!, каре а р-ьтас лт пъшжптвл Ьбе], пре кареле л'а дъсат
№аввхобопосор лдшпъратвл Вавиопвлв! , а пвс та! таре пре Гобсша Фечорвд
дв! Ах|'кат Фечорвд дв1 СаФап .
кг- ПИ а ав21*т тоц! та! тарн пвтерН , е!, ип' оашеш'! лор , квт къ а пвс
та! таре лшпгратвл В. виопвлв! пре Гобол1'а , ев веш'т ла Гобол1а лдп МапФат,
ин 1стаи Фечорвд лв! №аташе, ип 1опа Фечорвд дв! Карп, ип Сарафа Фечорвд
дв! Тапашат КетоФатшеапвл , ин 1егош'а Фечорвд лв! Махат! , е!, ш1 оатеП11 ЛОр .

к д . 11Н а жкрат Гобо.иа лор , ип оатешлор дор , ип а 21*с лор : пв въ тетец! а сдвж! Халбемор , шебец! пре пьтжптвд ачеста , ин слвж1ц! лшпъратвЛ81 Вавиошш! , ш! вше ва Ф1 воъ .
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к(7. 1Ш а фост лп лвпа ашаптеа , вешт-а 1стам Фечорвл лк! Л*аташ'е ад Фвчорвлв! «I Елсата бт сътжпца лшшърацмор , пи гече оатеп! кв ел , па аЛ
вътвт пре Гос1ол1а, пи а твр1т , пи пре Евреи, пи пре Хадпш! , карН еракя
ел лп Мас1Фат .
кз . 1Ш с'а скклат тот попвлвд а*ела гшк пжпъ ла шаре , пи воерП пвтерП ,
па с'а Лвс лш Еппет , къ съ тетеа Ле Фаца Халдеиор .
ка. 1Ш а фост лш апвл ал тре!-2еч! ш! шппте ал стретътъп,!! лв! Гоахш липпъратвлк! 1кйе\ лш лвпа аЛоъ-спре-гече лш гюа адоъ-геч! ин шапте а лвпе!
а лтпълцат ЕвитероДах лшшъратвл Вавмопвдв! лш апвл лшшъръц1е! сале , ка
пел лй1 1оах1*гп лшшъратвлв! 1в<1е1 , ин .Га скос пре ел сПп тетшцъ .
ки . 11И а гръ1т кътре ел ввпе , пи а пвс скавпвл лв! та! екс аекхт скавшле
.ртпърпциор , челор че ера кв ел лш Вавмоп .
кд . 1111 "Г а скшват хашеле , каре ле-а аввт лш тетпщъ , пи т&пка пжте
пврвреа лшпаштеа лк! лп тоате гмеле в|'ецп сале .
л . Ш\ храпа л»1, храпъ беа пврвреа с'а аат лк! Лп каса лдтпъратклв!, кввхптвл гмп лп 21"оа лк! , лш тоате гмеле В1"еци лв! .

шшш
мпм тьнтжГ пашшо/иенон.
К8ВЖИТ

^ NN А I N Т Е

оъ кърц! паралшотепоп о карте Фак ла ЕвреТ , ккт търтврюеще
Сф : Геротт . Алцн кърцие паралшотепоп ле кеатъ : кввштеле
г|'лелор . Ла по! пептрв търйпе лп Доъ кърц! есте лшшърщтъ .
Кквттеле гмелор о а в пвпнт, ка квш с'ар 21че хрополоцпе , ин съ
вес1е а Ф1 ка о кшршдере пре скврт а кърцп, каре лш кърцие лшшърацмор ав
швлте орТ съ пишеше , ас1екъ а кърцП аче^а , каре квпрпк) Фаптеле лшшърацмор
лк! 1вс1а , къ картеа , каре съ пвшеа кввштеле гмелор лшшърацмор лв! 1срам ,
а пер!т . СкрПторвл кърцмор лшшърацмор пре четор пе твлте ор! ли тр(пнте ла картеа кнвштелор гмелор лшшърацмор лв! 1»<1а , ин' а лв! 1срам , шИв
твлте ор! челе че лш кърцме лшшърацмор съ спхп , къс'а8 фъккт , лш кърцие
паралшотепоп пв съ аФлъ . Кърцие апмор , си» хрополоцПле кв твдт ера та!
тарГ. Картеа чеа (1е пре вртъ паралшотепоп естета! (Пп коаче сюкжт кър
цие лшшъроцмор: лшеъ тот есте та! век1-е е!екжт картеа лв! Кеепна: къ лп картеа
лв! Кееппа кап : Н1 . сп'х : кг . ин та! лп коло съ пвтеще картеа кввштедор
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яГлелор , пи Гепеаюпа лв! Лев1, яколо ашл съ пхпе, ка лш картеа лгптли Плргшпотепоп кап л. . ЛДп картел аЛоа 1Г>ралш ипепоп кап : р. ст1-х : * . четш : къ
сшрш а фосг лдп Бюеркъ п&пъ ^п 210а ачеаста, шл та! твлте алтеле, каре кк ачелен'ш! кввште съ спйп , не 4>ак съ креЛст , къ ачестеа (Пи кввжмт $п кквдпт
с"а« лаат Н1п чоле та! век! скршгьр! сФтте , пе к.тлЛ Евреи фпкъ стъпжпеа пъ- .
пьъптвл съз . Скопхсв.1 сфжптвлк! скрптор, ачеста а фост , ка ютор1а пеатвлв!
съ8 , ни кртарса , каре ера та! кв тогвл щеарсъ <и'п пимцие оатегпдор, сьпео
аЛвкъ апште, ка ф|е-чше съ'ш1 аЛнкъ атште Лп че пеаш есте. Гепеалогпле, челе
че съ ккпрГ.к! ли1 челе *. капете Лт'тж! съ кпеск кк челе сИп картеа ли1Т«ь! а льХ ЕсЛрл , каре съ квприн) лдп кяпвл в. н. ип I. С*;.н г\с Елепеще картеа Наралшотепоп , каре ротжпеще л^псетпеягъ картеа рътъшщелор , петрв къ плтеще
челе че лиюеск лш къщие лшпъряцмор .
Бш кере лвкрв Сф : Героит лт
кввлптвл чел Лт'па1"те търтвркеше , квт къ л^пвъцъткра скр!птвр1*лор лштрв
ачеастъ карте съ ккпршЛе, ни нзторнле каре с;.к :л. пх с"< в ш;с лдплоквр!ле соле,са!
къ пвша! пре скврт с'ай пьс , ялч! прм> пипе сквртър! еле кввмтелор съ тжлквеск .
41 ^птр'ачел Гш1 лок гревтъцме челе че съ зфлъ лм пятеле челе лшсмште яле оашепиор, пи але локнриор пв де трече кв ве(!ереа .
Ата с.т.пт Ле стршате
лвтеле кърцП ачепия-рп кьрцие челе ЕлепещТ, ип лт челе Литшещ!, кжтсъсокотещи кьпв Евреещ! пвте, ш' верваре , ни сяртанчеш! сжпт , ч'| ачесота па
«1'п греимла челор таптй-геч! Ле а" скал! , к^рИ ер.1 пди! Ле Бьх сфжпт, 41 Л1п пе
Къгареа Ле сеаигь а с »рм горл.юр, к »рП тч! апо! а» скрю, ак вешт, карп (1е твлте
ор! с! ж гв тре! пвте я8 фъквт вп пкше, пи сНптр'ъп пвте ЛсспьрцшЛ сисвеле Лоъ,
тре! пвте ав фьквт.
СФжрпигвл кърцп аЛоа ла лпчепктхл кърдП лв! ЕсЛрп съ поФтореще , о кърв!
липепвт Ч1пе а фост скрптор , пв съ годе, с!е врете че а въгчт врешеа лв! Т)ар1'е 1стисп1'с . 1ар фппЛ къ л>п кърцие лигпъряцмор , ип лш 1>г[Ц|'ле п.ргл1Поп;епов
«1е твлте ор! вп) к?в|'птеле ачестеа : .., А8 пв г&птскрсе счестев л\п вгрея квв1'птелор 211елор лдтпьр"Ц|'лор, лв! 1ьс1а са8 1сряи ? к'
Кв ачестеа сь аратъ къ
Евреи Б1 >е а8 лдпсетчат Фаптеле, каре лдм Ф|"е че 21 с^Х фъквг, Ле вийе с'а!
скрю кьрцие .]\шпьрац1юр, ип кърик>е пярялшошепоп.
1ар кчш къ ачесге кърцМвпьче с'а8скр|'с тот-Леавпа «8 фост квпоск«те. ип'ц1пвте аНевърат I) тпегеещ! , ю! Й1итр*иче1а съ вейе , къ ла Евре! лт пктървд
челор капоп1чвщ1 с'а8пис, ш! че1шавте-2вч1 Ле ЛгскалГ-цп лшва Елекесскъ ле «I
тжлтъит .
8пИ вреа8 съ ярате , къ ячесте кърц! сжпт та! век! с^кхт ш* се п р поъ ,
Ш1 ачеаста вреав ок яЛеверегеаЧп картеа -пптл1 кяп : ^- «П(1е сь 21че: къСолощоа
а 8(Ь;с С1кр1*вл лп Г1'ге|1къ, пллъ лт 21'он рче! стя : ч)К}< Бмп. пъ1'е('е »сте,
къ кърц1ле лшшьрьцмор, ш1Пярал1'попег.оп Мп твлте, ш! осевпе 1стор]'1 с*ат
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скргсе , ашо , лш кжт кввштеле челе аЧп скр1'сорие ачелеа с'аИ поФторГт,
фи каре лвкрв Фоарте първт есте, кит къ ачеастъ търтвр1е с'а» лват <Ип картеа чеа тп1век1в, пи' с'ав пкс лш кършле лшшърацмор , пп паралшотепоп . 1УнПК11 очесстъ впа съ поате гпе , къ лдптр'впеле пвте лмсвппте, преквт пп л\п
пмпср! лштр'впеле локвр! сПп пелвареа апи'птс а скрптормор съ се Ф1 фъквт
«р'о грешалъ, к; щ ;:« лват сеаша пп кпП еЬскал!, лдпсъ тъкар йе съ аФлъ впеле пич! , ин вшолре грешале ка ачестеа, тот пвсжпт атжтеа , кжт съ пот пъреа
к«1-ва кв пр]'в1*реа чеа аЧп'тж!, де врете че пвтеле твлтор локвр! , ии четъц!
шя1 пре вртъ с'а8 скапват, пп ка алт пвше съ кета пре вретеа челор та! Ли
'лаште, ии кв. алт пвше пре вретеа, лдп каре с'а скр1с паралшотепоп .
КАП

Ц.

Гспсллопп чс.тр <|япъ Айат , папъла Авраат , пп пеаткрме Фм.тр лк| Авраат , .«тпревпъ вк «и ю{
и. рътъипцие .-,81 Кав , пп кв липпърацП, пп повтцвггорП иънит.гиб.ш Е<1ош , п&пъ а»).цшпърат проси
«и л»1 край.

Фмере.
10- *•

♦я«ре.
Ю.22.
Н. 10.

>1ат , С1Т , Епос .
в . Ка М1 а п , Малелем , 1арес1 .
г. Епох, Матвсала, Латех.
д. Кое, фи лв! Кое Сш , Хат , пи' 1аФет .
е . ФИ л»1 1аФет , Готер , Магог , Мас1а1ш , 1овап , Елка , Товел , Мосох ,
пп ТЧрас .
е . 1Ш *Н лв! Готер Асхапаг , ПФет , пп Торгята .
д . ПП фи лв! 1овап , Е.иса , Тарсн; , КхтИ , нп Похапна .
и . 1Н1 фи лв! Хат , Хво , Месраш , Фв<1 , ин Хапаап .
а . ПИ фи лв! Хвс , Сава , Евма , Савата , Регта , пп Севетаха , цп' фП лъ1
Регта Сава , пп БаДап .
• • ПИ ^8С (1 ) а пъсквт пре Кетвроо1, ачеста а лшчепвт а Ф1 8р1еаш пи вжпътор
пре пътжпт .
»1 . 11*1 Местрега апъсквт пре ЛвсШт! , пре Епоппнш, пре Лавини , ии
яре Кетосе1т1 .
П| . ПИ пре ФаФтероиш , пре Фетросопеш! , пре Хасло1пп, «Нп кари" а епит
Фшстпю!, ни Каторш? .
п . ПП Хапаап а пъсквт пре Шопе чел лптжГ пъсквт ал съй .
д1. ИМ' пре Хете8., пре Еввсе», пре Аторе8, ии пре Гергесе8 .
^1 . ПП пре Евек , пре Арлкев , ии пре Есепев .
»| • ПН пре Арвяаев, пре Сатарей, пи' пре Атат! .
з'| . ПП филвГСш, Елат, Ас»р, АрФаксаа* , Лоа" , Араат , 8г, Евл,
Петер, нп Мосох .
И). (1^ Ачена *та>1 а ^пчспвт » сги&ш' престс алц! Г , ш! в! пвсцпцча Иоаарх^с ^а Бамлов , и*
а «очеогт а гп!| тарп ка о четата .
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- я'| . 1Ш АрФакса^ а пъсквт пре Кашап , пи Кашап а пъсквт пре Сала, пи' Сала
а пъсквт пре Евер .
Л1. ППлв! Евер с'ав пъсквт йо! ФечорТ , пвтеле втиа Фалек, къч! Л4П гиеле
Лй1 с'а Л1тпърц1т пътжптвл , пи пвтеле ФрателвГ лв! 1ектап .
к. 1Ш 1ектап а пъсквт пре Елтоааа*, пре СалеФ, пре Арсетот, пи пре 1а<1ер.
кд . 1Ш пре Айорат , пре йгал, пп пре 1)екла .
кя. Ш] пре Гатосал, пре Лв'те'л, ни* пре Сава.
кг. ИК пре 8Ф1*р, пре Евиет, ии пре 1оав, тоц!ачепл'а сапт ФечорП лв!
1ектап .
к/> • Фечори лв! С|*ш , АрФаксас! , Кашап , Сала .
ке • Евер , Фалек , Рагав .
к». Сервх, Яахор, Тара.
«3 • Аврат , ачеста есте Авралю.
кн . ФН лв! Авраат
,т Гсаак 1, ии Гстаи .
г
кл. ИК ачестеа с*пт пашерие лор, чел лштж! пъсквт 1сп)аи , Кавеой , Кь
йар , Аваеи , пи Моссаш .
л . 1Ш Масата , Бвта , Масс1 , Хос1ап , Тетап , 1етвр , КаФ1'с, пп Шедгаа
ачещ'а сжпт фп лв! 1стаи йоЬспре-яече .
м . 1Ш фи Хетвре! цптовре! лв! Авраат, ии '1а пъсквт лв! яре 2етврат,
пре 1сксап, пре МааЧат , Ма(1ат , пре Есок , пп' нре Сое (шаое).
лп . ИИ фи лв! 1сксап , Сава , пи БаЛап (а*о!) пи фп лв! Ъайт , Рагви
1\"авйеи , Ассвел*т , Латесеш , ип Л опит (чтч!) .
аг . ПП фи лв! МаоЧат , ПеФаар , Офер , Епох , АвМа , ш! Ел^ай , тоц!
ачещ]'а Фечори Хетвре! .
ад . 1Ш а пъсквт Авраат пре Гсаак , пп фи лв! 1саак , 1аков , пп* 1сав .
ле • Фп лв! 1сав, Ел1Ф82 , Рагви, 1евл, 1еглгт , пи Коре .
аз. ФН лв! Ел1Фаг Тетап, Отар , СоФар , Гоотап, пн Кепея , (1) Таюоа,
Ата.ик .
аз • ИП *» л«" Рагви , Кахес , 2аре , Соте , ии Маже , (патрв) .
ай. Фи лв! СНр Лотап , 2овал , Севегоп, Апа, Бкоп , Асар, ип Бкап ,
( шапте ).
ла. ПК фп лв! Лотап, Хорр! , Хетап, пи Сора лв! Лотап Татпа .
м . Фи лв! Совал , Алоп , Махапат , Теви , Соф! , пп Опап . 1ар ФЙ лв!
Севегоп Ак, ин Сопап .
«и. Фи лв! Сопап, Бесоп ; фп лв! Бесоп, Етероп , Асевот , 1ефрат
ип' Харрап.,
мв . ИК фи лв! Асар, Валаат, 2вкат, пи' Акат ; фи лв! Изсап, Ос, пп'Арап.
3* •

(1.)

Л\и чса ии спа аша ; 1«р Татпа , цик-яреа «г Е*1;м, а пъ»т нГ пре Ат»ик.
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КАРТКА

|КТЛ1,

мг . ГО! ачепна сжпт лнппграцН дор ( карП «8 лпппърцПт лт п-шжптвд ЕНотвлв!«
таГппште бе че а Л1тпъръц1т дшпърат лптрв фи дв! 1срам ) Вадак Фечорвд дв?
Веор.пп пвтеде чепцН Оепава .
мд . ПИ а твргт Вадак, пп лт доквд дв! а лшпъръцдт 1овав Фечорвд дв! 2ар*
Ип Восора.
м^ • ВИ а пп;р1'т 1овав , пп дш доквд дв! а лшпъргцдт Асот <Нп пътжптвд
Тетагцоп .
мз. ПП а гт;}пт Лсош, нп' лт доквд дв! а Л1тпгръц1'т АЛяй ФечорвддвТ ВараД,
кяреде а бътнт пре 31; (Пат , лт кжтпвд Моав , пп' пегаеле четъцп лвГГетет.
мЗ- ПН а т;ф1т Ас!ас1 , нп" ддп доквд лк! а лшпъръцк Севда Ла Масека .
ми. ПП а твр!т Севда , нп д^п доквд дв! а лшп ьръц1т Савд (Па Ровотвд чел
а*© лжпгъ р*« .
мл . ВИ а ткр1*т Савд, пи' лт доквд л»1 а лшп:.ръц|т Ваддепоп Фечорвд дЛ
Аховор .
и. ПП а ш»р1Т Ваддепоп, нп лт доквд двТ а лтшъръЦ1Т А<1ас1 Фечорвд дв!
Впрл<! , пи пвтеле чптъцН дв! Фогор, пп пвшеде ФетеИ дв! Метавел Фата хй
Ме/.а;к1 .
М1 . ИВ ашвр1т Адад, ни с'ав фъквт Боиш! лт ЕДот , Ботпвл Ташпа, Вотпвл ГолаЛа, Потиш 1етер ,
нп. Оотпвл Елвата, Боитвл Гла , Ротпвл Ф1ооп.
мг . Вотпвл Кепея , Оотпкл Тетап , Вотпкд Вавсар .
мА. Ботавд Магеа"еи , Ботпвд 2аФ01п , ачецпа ежат БотпИ Еоотвлв!.
К А П

В.

Гспеадопа лхГ 1аков, пи а дв! Ша пжпъ :а 1ессе татм 48) ОавМ .

♦ачвр:
М.32.

§11111.
. сжпт
щ,^
шлф 1 ачещ1-а

фП лвПсраи: Рвв1Ш, Сппеоп , Лев1 , Ьаа, 1сахар ,

МЦ| } <МВ 2оввлоп .
Жжжж^х "• Сап' 1°с>*, Вепшпш, ЛТетал'т , Гп<1 , пи' Ас|'р .

♦а«р:

Щфшпвтш •"• Ф"' -181 Ьоа , 1р , Авпап , Си от, (тре! ) ачецпа с'а8 пъскв*
л«1 <Пп Фата л»1 Савас Хапапкеапка , пп а фост 1р чел лштж! пъсквт ад л»1 IМ.12
вйа ръв лтпаштеа Оошавдв1 , пп л'а оторжт пре ед .
д . ПП Тагаар пора лн! а пъсквт дв! пре Фарес , пи пре 2ара, тоцТ фн дй
Ьда Ч|'пч1.
н*тв|(.
е • Ф" Лй1 Фарес , Есрот , пп Ьтгпл .
.. ».
в. ВВ фП дв! 2ара, 2атвр1, Етат, Етвап,
Калхад, пп Бара*
тоц1 Ч1*пч1.
зв. »

1««с пав|. з • *""' *" лв1 Харт! , Ахар чел че а тврвврат пре 1сра(д , пи а пмътпт
'*'• лт ф»рт|'шагвд Апатешп .
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к. Ш" «И де! Етапа Агар!ас .
а . ПП фП лгн Есрот , кар'1 с'г.8 пъсквт лв! , 1ерешеи, Арат, пп Халев. . гм
1 . 1Ш Арат а пъсквт пре Ат!пайав, пи Аттайав а пъсквт пре Каасоп , та! * • ••
шареле каси 1»с1п .
&' . 1Ш Каасоп а пъсквт пре Салтоп, пп Салтоп а пъсквт пре Воог .
В1 . ПЛ Воог а пъсквт пре ОвМ, ш1 0вк1 а пъсквт пре 1ессв.
п . ИЛ Гессе а пъсквт пре Е.иав чел лштж! пъсквт ал съв , пре АшшаЛав 1 «,„
чел ал-с*о!-леа , пре Сатаа чел ал-тре1-леа .
1в.«.
А|. Пре Хатапа"л чел ал-патрв-леа , пре 2авс1а1 чел ал-чтч!-леа .
**■ **■
5 . Пре Асат чел ал-шасе-леа , пре БавМ чел ал-шапте-леа .
61. ИЛ сврорие лор Сарв'а , ии Ав1геа , ни Фсчорп Сарв!е! , Ав'са, 1оав,
пи Аса'л , треГ .
3' ■ ПП АвЛаи а пъсквт пре Атесав , ии татъл лв! Атесав а фост 1отор I«таелиеапвл .
И1 . ПИ Халев Фечорвл л»1 Есрот а лват Фетее пре Агвва, пи' пре 1ер1от ,
1П1 ачецип скпт фй е! , 1псар , Сввав , ни АрЛоп .
лЛ . ПЛ а швр1т Агвва, пп 'ш'а лват Халев Фетее пре Ефрат , пп '1а п*~
скит лв! пре Ор .
к. 11Н Ор а пгсквт пре 8р!, пи Ь'р! а пъсквт пре Яеселеи .
к». ИЛ сЬ;пъ ачеаста а 1'птрпт Есрот ла Фата лв! Мгх]'р татъл лв! ГаласЛ ,
пи* о а лват дьГш! Фетее ьли.с! ера с1е иш-геч! пп чтч! Ле аги, ии '1а пгсквт
лв! пре Сервх .
кв . Ш1 Сервх а пъсквт пре 1<ир, ии а аввт ел боъ-геч! пп тре! йе четъц!
лдп пътжптвл Галаай .
кг . и 1 1 а лват Ге^свр , ии* Арат сателе лв1 1а1р бела еТ, Капатвл , пи' сете
ло л»1 шаГ-яеч! йв четъц1 , тоате ачестеа ера але Фплор лв! Мах'р татъл»! лв)
ГалааД .
кл> • ПИ с"впъ че а твр1*т Есрот а веш'т Халев лш Ефрата , пи Фетееа л»1
фп Есрот, Ав1*а ии '!а пъсквт лв! пре Асхоп татъл лв! Текое .
к(? . 1Ш фН лв! 1ерате]'л челв! лттл! пгсквт ал лв! Есрот, чел лштх! лъ
скат Рат , Вапаа , Арат , ии Асоп Фрателе лв! .
кв . Ш1 а аввт 1ерятеи алтъ Фетее, ии штеле е! ера А тара , ачегхт*
есте тлша лв! Огот .
кз • ПЛ фи дв! Гат челв! лдптд! пъсквт а фост , Герапяеи , Иаа , Гапип ,
пи Акор .
кн . ПЛ фп лв! Огот п фост Сатг.е , пп кбае , пи" фи лв! Сатае , КаЛав,
ПИ Ав"скр .
ка . ил пвтеле »ете1 лв! Ав1*свр ера Ав'хеа , пи '! а пъсквт лв! пре Ахчвар,
■и пре Мои.
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^ЯТаТ,

фН лв! Хп^пв Салос! , пи Апфвш , пи* 8Ш8Р1Т Салос! Фъръ де ф11 .
фн лв! Апфяш, Гесепшл , ш1фй лв! 1есепшл, Сосап, ип фП л»!Со.
фн лв! Байе Ахкатас , 1етер , 1опатап , нп а твр"т 1етер пеавлшс!

првпч! .
аг. ПИ фП л»1 1опатап , Фалет , ни Охат , ачетда ера Фечор! лв! Гератеи .
лд . ПИ Сосап п'авеа Фечор! чх пвтах Фете , пи да Сосап ера слвгъ »п Егштеап , хш пвтеле лв! ера 1охи .
ле • ИН а бат Сосап пре Фат.а са лв! 1охи слвпи сале съ'1 Фхе Фетее, шх *! а
пъскбт. лв! пре Ет1 ,
аз . II! I Ет! а пъсквт пре Катап , пи" Хатап а пъсквт пре 2авас1 .
аз- ПИ 2авай а пъсквт пре Афвпил, шх Афяшм а пъсквт пре 0в!с1 .
ли. ПИ Ов)'г1 а пъсквт пре 1в, ни 1в а пъсквт пре Агарха.
лл. . ИЛ Агарха а пъсквт пре Хеллк , шх Хеллхс а пъсквт пре Ел1*аса .
м . ИП Ел1аса а пъсквт пре Сосотах, ип" Сосотах а пъсккт пре Салвш .
м». III 1 Салвш а пъсквт пре [ехехша , ип 1е.\еппа а пъсквт пре Елката , ю/
Елкгта а пъсквт пре 1стахл .
мн . ПИ фп лв! Халев Фрателв! лвТ 1ерпте'л Марка чел лттж! пъсквт ал лвГ,
ачеста есте татъл лв! 2х'ф , пи фй лв! Марка твтъл лв! Хевроп .
мг. НП фп лв! Хевроп , Коре , ТапФвс, Рекот, шх Сатаа .
/«д . 1Ш Сатаа а пъсквт пре Раеш татъл лв! 1еклап , пи" 1еклап а пъсквт пр»
Сата .
ме» ППфхвд лв! Сата Маоп, шх* Маоп татъл лв! Ветсвр .
ме . 1Ш ГеФа цптоареа лв! Халев а пъсквт пре Арат, пре Моса, пи пре
Геяве .
»3 • ПИ фп лв1 ЛгЬи" , Рагет , I оатат , Согар , Фалек , ГеФа , нн
Сагае .
ми . ПИ Моха цптоареа лв? Халев а пъсквт пре Савер , пи пре Тарат .
м« . ПИ а пъсквт пре Сагае татъл лв! МясНшпа, ни пре Са§ татъл лв! Махвхпа , нп пре татъл лв! Ревал, им" «1 ата лв! Халев Асха .
N . Ачещ'а а фост фн л»х Халев , фп лв! Ор челв! лшт&1 пъсквт Ефрата Совал татъл лв! Кархатхрхш .
ма. Солотоп татъл лв1 Вета , Латоп татъл лв! Веталает, шхАрхт тагьддвх
Ветгейор .
нп . НИ Совал татъл лв! Кархатхрхга, а аввт фн пре Араа , пре Есхк , ип' пре
А ташт .
йг . Ш'1 КтасФае четатеа лв! ГаГр , Етал'т, МеФтт-, 1сатат1т, шх" 1та•арахт , си"птр'ачецп"а а ешх*т СаратеП , цп фн л»! Естааш .
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нд . Фи лв! Солотоп Веталает, КетоФат!, Атарот , а касИ лв! 1оав, пп
жвтътате а! Малап , 1сар1 .
не . ИК сепппциле къртврариор , кпрП лъюиа лш 1авн5 Таргатпт , Сататпт , пн Сахатш , ачещт слшт кшП , кари а впит аЧп Етат татъл каси лв!
р]хав .
К А П

Г.

Гепеалопеа 1вГ Бав1(1 , пп а ЛДпшърацмор лв! 1ьс1а с!< и сътвпца д«1 Вяг.ч] . п*Н , пп ка «етелелор.

Ц чещ1*а а фост фп лв! Бави}, кари с'а8 пъсквт лв! лш Хевроп , чел 2Лими
*
^]| лдптж! пъсквт Атпоп , сПпАхтаат 1еяраелтеапка, ал-с1о!-леа БотЩ пил аш Ав1*га1*а Карпшеапка .
?М§ я. Ал-тре1-леа Авесалот Фечорвл Мохе!Фете! лв! Толте лшпъратвлв! Гес1свр, ал-патр»-леа Адоша Фечорвл Апптп .
г . Ал-чшч!-леа СаФапа ал Авпаде!, ал-шасе-леа 1етраат йш Еглаа Фетееа са .
д. Шасе с'а8 пъсквт лв! лш Хевроп, ии а лшпъръци аколо шапте ап!, пи"
шасе лвп1 , пп тре!- веч!, ш! тре! ае аш а лшпъръщ'т лш 1ервсал1'т .
2Л\т»»:
6- 1Ш ачепра с'а8 пъсквт лв! лш 1ервсал1'ш: Сашаа , Совав, Nатап , ннСо5- 5лошоп (патрв) дш В]'рсав1а Фата лв! А тил .
— и.
9 . 1Ш Еваар , Е.исп , ни Ел1Фал1Т .
3 . ЦЛ Каге , NаФек , ин 1аФ1е .
н . Шд Елнзата , Ел'а(1а , ин Ел1Фала поъ .
л. . Тоц1 фп лв! БавМ аФаръ де фн цитоарелор , ни' Татар сора лор .
I. ФП лв! Солотоп Ровоат, Авха Ф1вл лв! , Аса Ф1вл д«1, 1осаФат Ф1вллв!.
м. 1ораш Ф1вл лн! , 0хо7ла Ф1*вл лвТ, 1оас ф1вл лв! .
П1 Агаас1*а Ф1вл лв! , Агарха Ф1вл лв1, 1оатап Ф1вл лв! .
п . Ахаг Ф1*вл лв! , Егоие Ф1«л лв! , Мапаше Фхвл лв! .
д|. А топ Ф18Л лв!, 1ос1а Ф1вл лв!.
€•. 1Ш фп лв! 1ос1а чел лшта! пъсквт 1оапап , ал сю!-леа 1оак1ш, ал тре!-леа
СесЗек1а , ал патрв-леа Салвш .
31. 1Ш фп лв! 1оак1т Ехоша Ф1вл лв!, Сейек1а Ф1вл лв!.
м*М:
у . Ш'1 фи ле! 1охош'а, Ас|'р, Салатпл ф1нл лв! .
' ' 1!
Й1 . Мелх1'раш , Фадеас , Сапесар , 1сктт , Осашат , пи' ХавасПа.
Л1. 1Ш фплв! Фадагс 2оровавел , ии' Сегае! , ии фп лв! 2оровавел Моеолаш.
Апаша , ип Солотет! сора лор .
к . 1Ш Асвве , Оол , Варах1а , АсасИа , Ш1 Асовед , (чшч!) .
К1 . 1Ш фН лв! Апап1а Фалсп'а , 1ес1а ф|'г;л л«1 , Сехеша Ф1вл лв! .
кв . ИЛ Ф18л лв! Сехеш"а, Сата1а, пп фи лв! Сатага Хатвс , 1ои, Верр!
МоаЛа , Ш1 СаФат , (шасе) .
кг . 1Ш Ф11 лв! КоаЛа , Елхтепап , Еиск1*а , ш! Еаршаш, тре! .
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кд . ИП фп лх! Ел1тепап ОЛсша, Ел1асевоп , ФааЧа, Аквв , 1оапап , ЪйлигЛж,
пи Апап , (.шкпте) .
К А П

Д.

ФапплНле »шор 1x1 Шл, ш! але лвГ Сшеоп, ш! сълапшв лор : •!! ла! Сшеоп шерй оре рътъпйцм»
лв! Хат , Ш1 П)>в Аша.ик лдл Бате.

ЧРМе :

ар Ф1*1 лв! 1вс1а Фарес , Есрот , Харпп ,

Ор ,

Сввал , па РаА|

«. 3.
Ф18Л ЛК1.

«. 12.

■шм11
I. «.

п . 1Ш Сввал а пъсквт про 1ет , ни 1ет а пъсквт пре Ахепт ай
прв Лоа<д ип ачестеа сжпт пащерме л»1 Арат1 .
г. Шл ачецпа сжпт фп Аиаш, 1ежраи , 1ехтап , ип 1евйас , пвтеле с*рорп лор Есмеввоп.
д . 1Ш Фапв|'л татъл лв! Гес1ор , пи Г-шр татъл лв! Осап , ачепп'а сашт *й
лв\ Ор чел»! л^птлТ пъсквт ал лв1 Ефрата титьл л«1 Ветиаеп .
6- НИ Асвр татъл л«1 Текос а аввт (юъ Фете!, Аойа, ип Топоа .
з. НИ а пъсквт Аос1а пре 0ха1а , пре 1фал , пре Тешап, ип пре Ааст1р ,
тоц1 ачещп сжпт фп Аос1е1 .
3'. Ш1 фп ТоаоеТ, Серет , Саар , ни Естапят .
н . 1Ш Кое а пъсквт пре Епов , пи пре Сивата , ип' пащерие Фрателн» лз! Р{хав Ф|'л.|?,1 лв! 1арш.
.о . Л1|' а фост 1глвГс та! тър1т декжт ФрпцП съ! , пи твша са а кетат пв
теле лк1 1гнвГс , х|'к<т>пг1 : кжц! ат пъсквт кв Нкрере ?
I. III 1 а кетат 1гав)'с пре Бктиегейл лв! 1срв1"л , 21 км а" : Бте-кгвжптжш!,
тъ ве! кГпе- кввжпта , пи ве! лшшв.цп хотяръле теле , ип ва <и" тжпа та кв пипе ,
ип" ве! Фаче квпощшцъ , ка съ пв тъ стеретД , ин '1а Фъквт Пвтпегев лв! тост»
кжте а черят .
«I . НИ Халев татъл лк! Асха я пъсквт пре Мпх1*р, ачеста есте татъл лв! Асатоп .
пГ. Ш1 Асатоп а пъсквт пре Ватреап, пре Вепе . пи пре Тешап татъл
чстъцп лв! N380 , фрателз! лв! Есвлот, ал лв! К1ПС2 , ачецпа сжпт БървацП лЛ
Р|хав .
п . Ш1 фи лв! Юпех , ГотопНл , пи СараГя, ни' фп лв1 Готопнл Атат.
д! . ИЛ Мапат! а пъсквт пре ГоФера, пи Сара1а а пъсквт пре 1овав , татъл л»1
Аге;;(1п1р. къ тес.трТ ера .
(I. ИМ фп л«! Халев Ф18лв1лв! 1еФоп1 , 1р , А а*а , пи Дтоот , ш! фп лв1 Аа*а
Кепех .
■I. ВИ фп' лв! Алеи, 21*в, 2еФа, Т1р!а, пи' Есер(л .
у. Ш1 фп лв! Еср! Гетер, МораЛ , АФер , ип" 1ашоп, ш( а пъсквт 1етвр
вре Мароп , пре СетеГ , ип пре Есва татъл лв! Естешоп .
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й| . 1Ш Фетееа л»1 А(Па а пъсквт пре 1аре<1 татъл лв1 Гедор, пре Авер
татъл д»1 Сохоп , ни' пре Хетпл татъл л?а Сатоп , ачецпа сжпт фп Вет1*е1
Фете! лв1 Фараоп, пре каре о а лват МорМ .
л.1 . Ш1 фи Фете! Итег сврорп л»1 Иаха^ татълвТ лв1 Кеиа , Гарпп ,
Естетоп, пи Кохат! .
к . НИ фи лн! Сегаоп , Атпоп , ни Апа Ф1вл л»1 Фапа , ии 1поп , ии' фИ лв!
Се1 , 2оап , ни фп ле! 2оав .
ка . Фн ле! С1лот Ф18Л81 л«1 Ша 1р татъл лв! Л1хав , пи Лаайа татъл лв!
Марша , ни пащсрме пеатврмор лв1 Ефратявак касП л«1 Есова .
кп . ВК 1оахип , ип оатепи лв1 Хо7л'ва, 1оас, СароФ , каре ай лъюит лп

фаче :
38- ь-

Моав , ип '1а лпторс пре е! АвесНрм Атвкпт (1).
кг . Ачещ1'а сжпт къръшНлр!, кари лъквеск лп Атанп, пи' лп ГасИра квлтпъратвл , лптрв лтпъръш'еа л«1 с'а8 в.птър1т } ип «8 лъкгит аколо .
кд. Фп Л81 Сппеоп , Лапшл , 1аппп , 1ар1'в , Сарес, ип Савл .
Фаче :
ке- Салет Ф1вл лв1 , Мавпсат Ф18Л лв1, Маста Ф1*вл лв1 .
46- 10ке . Атви Ф1вл лв1, Савва* Ф1вл лв1, Яакхвр <нкл лв1, Сете! Ф1кл л«Г .
кд . НИ Сете! а аввт шаГ-спре-яече Фечор! , ни швсе Фете , пп ФрацН лв! п'а8
аввт фп тклц1 , ш! тоате Фашипле лор лв с'а« лштвлшт ка фп лв! Гнг1п .
кн . 1-1 И ав лък»1т лп Шрсавее, лп МолаЛа , ип лп Есерсвал .
кд. -|\н Валаа, лп Аюет, ип лп ТолаН .
а. 11П лп Ватвм, лп Ерша , нп л" СЛкелаг.
лл . ВИ лдп Ветшар1'тот, ип лдп 1пис8сеосш, ш! а каси Варвсеор1'т,г.честеа сжпт
четъцие лор пжпъ ла лтпгрлтвл БавМ .
лв. 1Ш сателе лор Етап, 1п , Ретпоп, Тока, пнЕсар, четъц! ч1пчТ .
аг . ПН тоате сателе лор прт прежярвл четъциор ачесторл пжпъ ла Ваал, ачеста есте цтнтвл лор , пл сокотеала лор
ад . 1Ш Мосовав , 1епюлох, ии 1ос1а Ф1»л лв! Атас1'а.
л(? . 1.111 1(и'л, ни 1к фЬл лв! Асав1а , ни фп;л лв! Спрп[е! , пи' фЬл лк! Аспл.
аз . ПИ Елюпе , 1окава , 1аск1*л , Асл1а ,
Гег]и'л , Ьтаи . пи Вапеяс .
л'з- "'' ^)Х!1 *м* -"в' СаФа1 ал Ф1кл»1 л«1 Алон , ал Ф1влв1 лвПесНа , ал Ф1влв|
ль! Сешр!-, ал Ф1клв1 лв! Сатев .
ли . Ачедпа сжпт карЛ с'св пвпит кгпетепЛ жптрв пествр1'ле лор , пи лдптрв
васеле ФанииЧ.юр лор , кжпс! с'ав л\ттвлц1Т кв твлЦ1те .
л« . ЦП ав терс пжпъ жп Герара пжпъ ла ръсър1твл ГеЛ, ка съ черче пъшвпе
в!телор сале .
м . Ш1 ав аФлат пъшвпе швлтъ , Ш1 вкпъ, Ш1 пътжпткл ларг жппа]'птеа лор,
22.

0) -]\пчеавекв съ аяъ : ла ЛткиИш .

42.
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ии паче , пи лшеще , пептрв къ ера аш фн лв! Хапа , ачелора че лъкма акодо
та! сИп'па|пте .
ма. 1Ш о8 вегат ачепаа кари ера скр1пн пре пвпае лшхиеле лв1 [ехеие лдтпъратвл 1»ае1, пн айвътвт лъкашврие лор, пн пре Мшеп , пре карН'1аХ аФлат
аколо , '1а« шерлвт пре е! пжпъ лш 210а ачеаста , пп аВлъкв^тлш локва лор .
къ пъшвпе ера аколо виелор лор .
ме . 1Ш (Пп фИ лк1 (лшеоп ав терс ла твптеле СНр чшч! свте Де вървац! , Фиаеп 1 ,
КоасНа ,
РаФага , ш! Огал фп лв! 1есГ ера повъц»1тори лор .
№Г . [Ш й8 бътвт пре чеьл-алцТ, карН а8 ръшвс лв! Ашалш, пи а§ лъкв!т аколо пжпъ Л1п 210а ачесста .
КАН

§.

Гспеа;ьг.а «1мор лв1 Р»В1Ш , Гай, ин а ввтгтъцП пеатвлв! и\ Мапас!, ии аъкатврие чеюрче ав (»твг пре Агареп!: Ч1 та1 пре гршъ с'ав рсшт йе Аир1епГ пептрв .рпкшареа 1<1о.и;ор .

Фачсрс.
37. 2249. 4.

11 лв! Рвв1т челвТ лштж! пгсквт ал лв! Гсраи.
Бьпъ че с'а с»1т
ел лш патвл татълв! съв, татъл съв" а аат вюе-кввжптареа фшлн!
съв" лв! 1ос1Ф Ф18Л л«1 1сраи , ин пв с'а сокот1Т ка чел ЛШТЖ*
1П.СК8Т .

Кь Ма а фост пвтершк кв тър!еа , ии лштрв Фрацн съ1, пи' повъцвгтор
(Пптрк ел ни вте-кквжптареа а фост а лв! 1ос1Ф .
г. Фн л«1 Рввап челк! лштж! пъсквт ал лв1 1срам Епох, Фалвс, Асрот,
Фячере .
46. 9.
Кпмре .
в- 14.
Лише:
2(5. 5.

им Хярт! .
А . Фн лв! 1о1л. СетеТ, пи Вапеа Фечорвл лв1 , пи фп лв! Гвга ал Фечорвлв!
лъ\ Сето!.
с . <Т 1«Л Л«1 М»Ха , Ф1ХЛ Л81 Р|'ха , Ф1ВЛ лв! 1ом .
е . Ф1нл ш Рей, пре кареде л'а тктат Тагла-Фалласар лшпъратвл Ас1'р1етлор, ачеста а фост къпегеше челор (Пп Рввнп .
ц. 1Ш Фраца лв!, пп рваешеа д.-Л кжп(1са8 пвтърат йшъ пащерме лор ав аввт
кгпетеше пре 1о1л , на пре 2<-:хар1а
и. НИ Ва *ек Ф1'кл л»1 Агва , Ф1'вл лй Сагаа, Ф18Л лв! 1о|'л, ачеста а лъквк л\п
Аро1р, нп ла Лавав , ии Веелтасоп .
л . Ш1 кътре рьсър1т а лъкв1т пжпъ впие ттръ ^п Пйст1е , сюла ржвл ЕфраТ8лв1, къ в^теле лор с'а8 фост Л1гатнлц1т лш пъгахптвл ГалааЛ .
1 . 1Ш л>п ж|'ле.1е лв! Савл ай фъквт рьгво1В асвпра лор петершча, Ш1 ав къгвт
аче!а л>п шшме лор, Ш1 е! а8 лък«1т лдп кортврие лор лдп тот локвл чел йеспре
ргсьр!тйл Ралаа^влв! .
а) . Фп лк! Гас! (1ш преажта лор й8лъкв1ТЛ11} пътжптвл Васапвлв! пжпъ ла Села.
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н! . Гоичел л>птж! пъсквт, на СаФат чел ал-(Ь!-леа, ни 1апт логофътвл оЧп
Васап .
п. 1.Ш ФрацИ лор (1нпъ каселе Фатшиор лор , ШхяЦ , Мосолат ,

Севее ,

1орее , Гоахяп, 2ке , ни Овк! , (шапте).
^1 . Ачедпа сжпт фи лв! Ав1хеа , Ф1»лл«1Йр1, Ф1вл лв! 1<Ш , Ф1'вл лв! Галаас!,
Ф18Л лв! Ш/хам , Ф18Л лв! 1есае , Ф1«л лв! 1еа\1а1,
е< . А Фрателв! Фечорвлв! лв! АвсШл,

Ф1вл лк! Ввг .

а Ф1'вдв! ле! Гвп! къпетегиеа каси* ф.шп -

лилор .
в) . Лък»1т-а8 л\п Галаоп", л\п Васап., ии" лш сателе лор, пн л\п тоате лдтпрежвркрме Саропвлв! пжпъ ла шариш! .
д! . Тоц! ачещда с'г<в пвтърат л\п гиеле лм 1оатат лдтпъратвл 1вс1е1 , ип лш
вмеле лв! 1еровоат лшшъратвд л»1 Гсрш"л .
Н1 . «I и л«1 Рввш , ни а! лв! ГаН , ни" жвтътатеа
пвтери БървацТ ,

кари пврта

пеатвлв! лв! Мапас! п"ш фп

сгше ни' лшкорЛа арквл , пи лшвъцац! ла рь/всш

патрв-иеч! ни патри (1е ти , шапте снте пи шпГ-геч! , кари еша ла ръгвоШ.
л.1 . Ш'\ ав Фъквт ръгвоШ кв Агорепн,

кв ЕтврепП ,

кв КаФюеш! , ни кв

N8(16861111 .

к . ВВ '1а8 Б1'р»1т прв е1 , 1Ш с'ав с1ат лдптжшие лор Агареш! , ни тоате лъкашвр1лелор, пептрв къ ав стрймт кътре Бвтпегев лдп ръявоШ, ни 'I а8 ав21Т пре
е!, къ ав пъйъжсЬит спре йжпсвл .
кд . ПИ а8 пръ^ат аверне лор, къпше чтч! ши, цн о! йоъ свте

ни чшч!-геч1

(1е пи! , ни асш! (1оъ ти . ин скФлете (1е оатеш освтъ с1епп! ав рсшт .
кп . И11 Ш8ЛЦ1 авкъгвт рмниД , къчНсла Ввпшегев ера ръгвош, ип ав лъкй1Т
лш локвл лор , пжпъ кжпа" с'ав твтат лдп роБ1е .
кг . ПИ че! Й1П жвтътатеа

пеатвлв! лв! Мапаа

а? лъквп

(1 )

дела Васап

пжпъ ла Ваал , Ершопвл , нн Сашрвл , ип пжпъ ла твптеле Аерпюпвлв! , ип лш
Л1вап с'ав лдгага8ЛЦ1т е! .
кд . ВВ ачеппа сжпт та! шари каси Фатиплор, ()фер , СеТ, Елпл , Гереина ,
Осюша ,

ни ГеНнл Бървац! тар! кв пвтереа,

Бървац! пвпнц! та! тарГ каселор

Фапплилор лор .
ке- НП а8 »рпнмт пре Ввтпегевл пър1'пц|лор съТ , нп ав кврв1Т гаергжпй йвпъ
ВвтпегеИ пеаткр1лорпътжпт8лв1, пре каре ле-а ри^кат Ввшпегев (1ела Фаца лор.
кв . ПИ а р1гНкат Ввпшсгсвл лв! 1срам ^8X^л лв! «Талох лдгопъратвл Ас1р1'еп1лор , Ш1 (1вхвл лвГГагла-Фаласар лдтпъратвл Ас1*р1еп1Лор,

пп а твтат пре I квш! ,

пре ГаН , ни пре жвтътатеа пеашвлв! лв! Мапасц Ш1 '!а вас пре е! ла Хпах. ш
до Хавор , ни" ла ржвл дв! Гогап пжпъ лдп гша ачеаста .
23.

(I)

пъшгптв.1 .

42. 2#
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^ТЖГ
5.

Гепеалопеа Фплор лк/ Леш', ни пре карИ ЦиГтрлтшп '1а рлгнЬ/т |)аш'(1 клптърецТ , им слвамтор! ^\п
каса Ооштл.м" , на пеашкл (Ииор лв! Аароп , ип четъцие лор лдп «1е-каре пеатвр! але лаГ (грам, ип каре
а фост четъцие (1е скъпаре .
Фаче :
46. 11.

Елпре.
6. 16.

11 лв! Лев1, Герсоп , Каат, пм Мерар! .
в. 1Ш фм лв!Каат, Атврат , 1саар, Хевроп , ип Оямл .
г. 1Ш Филе! Атврат, Аароп, Мо1с1, им Мар1ат, пи фм лв! Аароп,
ХасЬв , Авш! , Елеагар , пи 1татар .
Елеахар а пъсквт пре Фшеес , Ф'пеес а пъсквт пре Ав'св .
Ав1С» а пъсквт пре Вокк1, им Вокк! а пъсквт пре ОгГ.
Ох! а пъсквт пре 2ареа , 2ареа а тсквт пре Мармл .
Мармл а пъсквт пре Атар1а , им Атар'а а пъсккт пре Ах1'тов .
Ах'тов а пъсккт пре Сасюк , им Сасюк а пъсквт пре Ахмпаас
.©. . Ах1таас а пъсквт пре Ахар'а , им Агар1а а пъсквт пре 1оапап .
I . 1оапап а пъсквт пре Ахар'а , ачеста а преоцдт лш каса , каре а о хШт
Солошоп лш 1ерксал'ш .
д| . Ш1 а пъсквт Ахяр'а пре Атар'а , им Атар'а а пъсккт пре Ах'тов .
к! . Ах1тов а пъсккт пре Сасюк, ип Сасюк а пъсквт пре Салот .
п . Салот а пъсквт пре Хелма , нп Хелк'а а пъсквт пре Ахар'а .
А1 . Агар1а а пъсквт пре Сареа, ип Сареа а пъсквт пре 1осас1ак .
$1 . 1Ш 1осгс1ака терс , капа* а твтат Ботпкл пре 1вс!а, им 1ервсал'твл, пр'а
тлпа лв! Хаввхосюпосор (1) .
51 . Фм лк! Лев1 Герсоп, Каат , им* Мерар!.
ц\ . 1Ш ачестеа сжпт пвтеле Фмлор лв! Герсоп , Ловеш, ип Ссте! .
н| . ФН лв! Каат , Атврат, 1саар , Хевроп, пп Охил .
а.\ . ФН лв! Мерар! Моод! , пи Мвс!, ачестеа сжпт пеатвр1*ле лв! Лев! Лвпъ
Фпимлиле лор .
к . Лв1 Герсоп , лв! Ловеш Ф1*вл лв! , 1ет Ф1*вл лв! , Яагшпат Ф1вл лв! .
к* . 1оав Ф1*вл лв!, АсП ф'вл лв!, 2ара Ф1*вл лв! , 1етр! ф'вл лв! .
«к. ФН лк! Каат, АгшпасЬв ф'кл лк!, Коре Ф1*вл лв1 , Ас'р ф"вл лв! .
кг . Елкапа ф'вл лв!, Ав1*саФ ф'вл лв!, Ас1*р Ф1*кл лв! , Каат Ф1*вл лв! .
кА . Йр11*л Ф1кл лв!, Ох'а ф'кл лв! , Сакл ф!вл лв!.
к^. Ш\ фм лв! Елкапа, Атесс' . им' Ахмпот.
кг . Елкапа Ф1кл лв! , Свф1 ф'вл лв! , Кепаат ф'вл лв! .
кз • Елав Ф1вл лв! , 1еровоят ф'кл лв! , Елкапа ф'вл ле!, Сатвм ф'вл лв! .
кн . *1»й" лв! Сатвм, чел лшта! тсквт Сап!, ип' Ав'а .
кд . Фм ль! Мерар!, Моол1 , Ловеш ф'вл лк! , Сеше! ф'вл лв!, ОааФ'влл&1.
л . Сатаа ф'вл лв! , Ата ф'кл лв! , Асеа Ф1вд лв! .
15.

(I)

Л\п чса ве!.е естс : Бавмоп .
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пре тж!ш"ле чедор че клптъ луп

каса Ботпвлв! , кжпс! с'а ашегат С1кр1вл .
лв . 1Ш сдвжа лшпаштеа кортвдв! търтвр1е! кв оргапе, плпъ кжш! а х'н\'п Солошоп коса БотпйЛй! лт Тервсаднп, пи а» стътвт йвпъ жвсЗеката дор ла елвжвеле лор .
лг . ИЛ ачецп'а сжпт че! че став ,

ип фи дор сИп «11 дв! Каат ,

Етап клп-

търецвл Ф1вл лв! 1ои ал Ф1влв! лв! Сашви .
лд . Ад Ф1ВДВ1 лв! Едкапа , ад Ф1'влв! лв! 1еровоат , ал Ф1влв1 лв! ЕлПл , ал Ф1вЛ81

Л81 ТО».

ле • Ад Ф18ЛК1 лк1 Сйф , ад Ф1ВД81 Л81 Елкапа , ал Ф18Л81 лв! Маат ,

ал Ф18Л81

лв! АтатК.
Л5 . Ал Ф18Д81 лв! Елкапа , ал Ф1влв1 лвПои, ал Ф18Л81 лкГАаарха, ал Ф1влв1
лв! СаФаша .
аз* Ад Ф18Л81 лв! Каат, ал ф1вдв1 лв! Ас1'р, ал Ф1влн1 лв! Лш'асаФ, ад Ф18дв1
лв! Коре .
ли . Ад Ф1ВД8Г лв! 1саар , ад Ф1*влв1 лв! Каат , ал Ф18лв1 лв! Лев1 , пл фхнлв! лв!
1срам .
лл . НИ Фратеде лв! АсаФ,

кареле ста аеа йреапта лв! ,

АсаФ Ф1вл лв! Ва-

р,' Х1а , ал Ф1влв! лв! Сашаа .
м . Ал Ф18Л81 лк! Шхаи , ал Ф1ВЛВ1 лв! Ваама , ад Ф1влв1 лв! Мелх1а .
жд . Ал Ф18Л81 лв! Аташ , ал Ф1влв1 лв! 2аара1 , ал Ф1'влв! лк! АсЬи .
мн . Ал Ф1*влв1 лв! Етат , ад Ф1вдв! лв! 2аттат , ал Ф1влв! лк! СегпеГ .
мг . Ал Ф18ЛВ1 лв! 1еет , ал Ф18лв! лв! Герсоп , ал Ф1влв1 двТ Лев1 .
мд . III 1 фп лв! Мерар! Фраци лор (1еа стлига: Етат Ф1вд лв! Кгса, ал Ф1«лв! лв! Ава1 , ал Ф1вдв1 лв! Мадох .
мб • Ал ф1влв1 лв! Асев1 .
мз. Ал Ф18Л81Л81 А теса а , ал Ф1влв! лв! Ват, ал ф1влй! лв! Сепнр .
мз • Ал Ф1влв1 лв! Моод1 , ал фЬлв! лв! Мвс1, ал Ф1влв1 лв! Мерар!, ад Ф18лв! лв! Лев1 .
мн . Ш| Фраци лор <Ьпъ каселе Фагшлплор лор Летци че! ржпДвщ! да тот
лвкрвл елвжве! кортклв! касП Ботпвлв! .
мл. . ВИ Аароп, ии фи лв! тътжте! престе жертвелшквл ар^ермор Ае тот ,
ип престе жертвелш*квд тътжериор да тот лвкрвл сфжпт ал сФштелор , ип а съ
рвга пептрк 1срам , двпъ тоате , кжте а порвпч1т МоТс! роввл лв! БвтпехеЗ .
н . ИИ ачещ1'а сжпт фн лв! Аароп, Елеаяар Ф1'вл лв! , Фшеес Ф1вл лв! , АВ1*С8 Ф18Л ЛВ! .

н» . Воккч Ф1*вл лв! , ОгГ Ф1*вл лв! , Сареа Ф1*вл лв! .
ни. Марнд Ф1*вл лв1, Атар1а Ф1вл лв! , Ах1тов Ф1*вл л»! .
мг . Сайок Ф1вл лв! , Ах1шаас Ф1вл лв! .
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мд . 1Ш ачестеа слмт лъкапкрие лор .цп сатеде лор. Ш1* лш хотзръде лор
фПлор лч1 Алроп Фатше! дор, че*ор че с,т,пт аТ лв! Каат , къ дор л\ с'я8 фъккт
сорц! .
не- 1Л 1 ле- а» Лгг дор Хевролял Л1П пьгажпгкл 1«веТ. ип' чеде Ле прш прежчрвл дн1.
из . 1ар кжтпврие четъцп, пи сатеде еГ ле -а» Дат да! Хадев Ф18лв! лв! 1е*оп! .
мз . ПП Фплор лв1 Аароп :<к Лчт четъцме пр1Бец|дор Хевропвл , ип чеде Лп
прежнрвл .ш , пи Ловна, пп чеде Лп прежзрнл е! , им Селиа , пп чеде сИп
прежвркл е! , пп Естатепвл , пи чеде Ли прежврвл лв! .
ни . ПП Гетарвл , ни чеде Ла прежврвл лв!, им' 1>явГркл , ип' чеде Ла пре
жврвл ЛК) .
нл. ПИ Лсапкд , ип чеде Лп прежвркл лв! . им Ветсаписа, ип чеде Лп пре
жвркл е! .
§ . ПП Леда пеатвл лнТ Вешатш Гаваоп»д , ип чеде Ла прежврвл лв! , пп
Галетата, пп чеде Ла прежврвл е!, ип Аоатот»д , им чеде Ла прежврвл де!,
тоате четъцме лор тре!-спре-гече четъц! Лшъ Фапндпле лор .
3» . ПП Фплор лв! Каат чедор ръташ! Лп рвЛ)ш'еа пеатвлв! а Дат Лп жвшътатеа пеатвлв! лв! Мапаса кв сорц! четъц! гече .
§в . 1Ш фПлор лв! Герсоп Дкпъ Фатмиле дор Лп пеатвл л«Т 1сахар, Лп
пеатвл де! Ас1р , Лп пеаткл дв! Детм.пт, ип Лп пеаткл лв! ЛапаЛ лдп
Басап четъц! тре!-спрв-гече .
г$г . ИП Фплор лв! Мерар! Лшъ Фапшиле дор Лп пеаткл лв! Гквип , Лп
пеатвл лв! ГаД, нп Лп пеатвд лв! /авклоп , кв сорц! Доъ-спре-яече четъцТ.
Зд . ИП а« Л)т фн двТ 1сра1*д Левщмор четъцме, ип чеде Лп прежврвл дор .
Зе- ПП де-ав (1ат кв сорц! Лп пеатвд Фплор лв! ЬДа , Лп пеатвд фЯдор двТ Сшеоп , ип' Лп пеатвд Фплор лв! Ветатт , четъцме ачестеа каре
ле вор кета пре еле пре пвте .
пес Лавь
|з • ПП чслор Лп Фатмиле Фндор лв! Каат с'ав фъквт четъцме хотаръдор
13- 21- лор Лп пеатвл лв! Ефраш .
§3 . 1Ш ле-ав Дат лор чегьцме челе Де скъпаре Смеатвл , пи лшпрежврврме л«1 луп твптеле лв! Ефра1т , ип Гааервл, ип липпрежврврме лв!.
|н • ИП' 1ектапвд , ип липпрежврврме лвГ , ип Веторопвд , ип липпрежврв
рме лв! .
§л. ЧИ Едопвд, ип липпрежврврме лв1, ии' Гетртюпвл , ип липпрежврвр1де лв! .
о ИП Дела жвтътатеа пеатвлв! лв! Мапасц Апарвд , пп лшпрежврврме
лв! , ип 1етвлаапвд , ип ллтпрежврврие лй! , Двпъ Фатшеа ФПлор лв! Каат
челор ръшаш! .
Ох . ФПлор лв! Герсоп Лп ФатШеа жвтътъцП пеатвдв! дв! Мапао' Го-
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лапвл сНп Ваоап , ип челе аш прежврвл л»1 , нн Ааротвл , пп челе Лп прежв
рвл ль! .
ов . 1Ш сНп пеатвл лв! 1сохар ГеДеса, ип челв ат прежврвл е! , пп Ревера ,
ип челе сИп прежврвл е!, ип Баворвл, пп челе ат прежврвл лв!.
ог . 1Ш Ратотвл, ип Епапвл , ип челе ш'п прежврвл лор .
0. . Ш1 сНп пеатвл лв! А(пр Магсал , ни челе ат прежврвл е! , ип Аваопвл , пи челе (Нп прежкрвл л»1 .
ое • Ш» Акаквл , ип челе сНп прежврвл лв1, пи Роов, пп челе аш прежв
рвл Л81 .
ое . 1Ш аш пеатвл лв! ЛТетал1Ш кейеовл лш Гадиеа , пи челе сНп прежв
рвл лв! , ип Хатотвл , ип челе (Ип прежврвл лв! , пп Кар1ат1р1твл, ип челе ош
прежврвл лкТ .
оч . 1Ш Фплор лв! МерарТ челор ръташ! <Пп пеатвл лв! 2аивлоп Ретопвл ,
пн лшшрежврврие лв! , пи Таворвл, ип лшшрежврврие лв! .
ой. Ш1 <Пп коло Ае Горчал, 1ер]'хопвд йеспре апвскл (1) Гораапвлв! ат пеа
твл лв! Рввш Восоркд лт П8СТ16 , ип челе аш прежврвл лв! пп 1аса , нп челе
(Нп прежврвл лв! .
ол. . 1Ш КаЛтотвл , пи челе Пп прежврвл лв! , пп МаеФла , ип челе (Пп пре
жврвл ЛН1 .
и . 1Ш На пеатвл лв! Гас1 Ратотвл лш ГалааД, ип лшшрежврврие лв! , ип
Мааппппвл ип липпрежкркрие лв! .
гм . 1Ш Есевоивл , ип челе сИп прежврвл лв! , ип 1аг1рвл , нп челе (Ип преЖкрвЛ Л81 .

К А П

3.

Фашшие л»1 Кахар, але дб1 Вешапип, алеи! Иеталш, и.:е ..м Ммпап. але :я1 Екрани, ин алелв! Аспр.

чещда сжпт фи лв! 1сахар Тола ,

Фва ,

1асвв ,

пп Сетероп ,

,
л .
(П!1Трв)

в. 1Ш фи лв! Тола, 0x1, РаФеа , 1ернл, 1ата!, Гетаст , ип
Сатви , кари ав фост та! тарИ каселор Фапилнлор челор (Нп рваешеа лв! Тола, тар! кв пвтереа (Ьпъ пвщерие лор, пвтървл лор лт гмеле
ли! Блвк1 Аоъ-иеч! ип' аоъ Ав тн , ш! шасе свте .
г. Ш1Ф11 лв! 0а1 1егря1а, ип фи лм 1егра1а , Шхаи , АвШ , 1ои , пи*
1ес1а , (чшч!) тоц! ачещ!а та! тар! .
А . 1Ш лшшревпъ кв е! Лвпъ пеатврие лор, овпъ касие Фапнлпдор лор, върбоц1 тпр! ла ръаво!» тре!-геч1 нп штсе Ае пн!, къ гв аввт твлге Фете! , ип
Фечор! .
78.

(1) Л\п чеа вепе «сте: ръсърпи . '

фаче :
46.15.
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$. 1Ш фрацн лор лт тоате Фапшше лв! Тсахар тар1 в» пнтереа, опт-жеч!
пн шапте йв ти , пвшървл тнтвлор .
Фачо:
9 . Фп лв! Веш'аш]'п , Вале , Вах*р , пи 1есШл , (треТ).
46. 31.
д. щ,- Фи- лв| Вале: Есевоп , Оя!, Ожпл , 1ер'твт , нп ЙрТ, (чшч!) шаГ
тарТ каселор Фапплилор , тар! к» пвтереа , нп пвтървл лор сюъ-геч! ни йоъ
с1е тп , пи тре1-хеч1 ип патрв .
и . ИП фп лв! Вах'р , 2еппра ,
1оас , Ел'егер , Ел "тепап , Атарга , 1ер1твт , Ав'ис1 , Апатот , ип* Ел'етет , тоцТ ачедпа фп л«1 Вах1*р .
л. . ПИ пвшървл лор <"впъ пеатврме лор та! тар! а! каселор Фапплилор лор,
тар! к» пвтереа , с1оъ-2еч! йе тп, пи йоъ снте .
I. ЛИ фн ле! 1едпл, Валаап , ип фп лв! Валаап Лис, Вешапип , Аот, Хапапа , 2етап, Тарсц нп Ахгсаар .
«I . Тоц! ачецпа фп л«Г 1е<Шл та! тар]'! Фапплилор, тар! К8 пвтереа шаптеспре-гече пи! ип йоъ свте, е шик! кк пктере а Бате ръгвош .
в1 . ЛИ СаПФШ , ни' Апфш , нп" фп ле! Тор , Асот , ф'вл л»1 Аор .
п . ЛИ фП лв! Кетал пи , 1асш , Гош , ип" Ас1*р , Селвт Ф1вл лв! , Лалат
Фаче:

*18Л л** •

46. 24-

^| # фн ЛЙ][ Мапас1 , Есрпл пре кареле '! л'а пъсквт цптоареа лв! С]"ра , лн
'I а пъсквт лв! нп пре Мах'р татъл лв! Галаас" .
€ I . ЛН ДПшр а лват Фетее лв! Апф'н , ип' лв! СапФ1*п , нп пвтеле сврори лв!
Мооха , пи пвтеле че!-л-алте СапФааЛ , нп с'а пъсквт лв! Сап*аа(1 Фвте .
51 . ЛИ а пъсквт Мооха Фетееа лв! МаХ1*р фю, ип а кетат пвтеле лв! Фарес , нп' пвтеле Фрателв! лв! Сврос , фН лв! Йлат , нп Рекот .
ц\ . ЛН фп* лв! влат , Вааат , ачещ'а с,т,пт фн лв! Галаас! ал ф'влв! лв! Мах'р,
ал ф"илв! лв! Мапас' .
н'| . ЛН' сора лв! Мелехет , а пъсквт пре 1с;;с1 , пре Ав'егер , пи пре Маела.
,0.1 . ЛН лв фост фп лв! Сет1*ра : Ани , С]'хет , Лак1*т , ип Аш'ап .
к . ЛИ фп лв! Ефра'щ , Соталат,
Варас" ф'вл лв! , Таат фвл лв! , ЕлаНа
Ф1вл лв! , Саат Ф1*вл лв! .
кд . ЛИ 2авай ф'вл лв! , Сотеле ф'вл лв!, Аяер , нп Елема* , ип' 'I а8 вч'с пре
е! оатепп (Ип Гет , че! пъсквц! лш пътжптвл ачела, пептрв къ с'а8 погорат, ка
съ ле 1а в'теле лор .
кк . ПП '!а плжпс Ефра1Ш татъл лор /ме твлте , ни ав вешт Фрац'1 лв! съ'л
тжпгъе .
кг . ПИ а штрат ла Фетееа са , пи а лват лдп пжптече , нп а пъсквт фй , пи
а кетат пвтеле лв! Вер'а, пептр» къ лштрв пекагвр! са пъсквт лш каса теа .
кд. ПП Фата лв! Сараа , пи л\птрв че! ръташ!, пи а гкПт Веторопвл , пи чел
бе жос . пп чел с1е сме, нп' фп лв! Огап, Сегра .
к(7 . ЛИ РаФ! Ф18л лв! , СараФ , Талеес фп лв! , ш1 Таен ф'вл лв! .
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кв . Лв! ДаасЬп Ф18Л81 лв1, ф1вл л»1 Апивс! , Ф1вл ле! Ел1'с:'.та1 .
«3 • Ф18Л Л81 N811 , Ф18.1 Л81 1С5в .
ки . 1Ш цшвтвл лор, пи лъкашвл лор Ветивл, пп сателе лв! сюспре ръсъртл
Коарапвлв! кътре апксвл Гагервлв! , пи сателе лв1, ни С1хетвл, пи сателе л»1
п,т.иъ ла Гага , ни сателе е! .
кл. . 1Ш пжпъ ла хотпреле Фплор лв! Мапос! Ветсаапвл , пи сателе лв! , ТаПихвл, пп сателе лв! , МагесЬпвл , пн сателе лв!, Юоръл, ип сателе лвТ, лштр'ачестеа лъкв1а фн ля! 1ос1'ф Ф1вл лв! 1сраи .
л . ФН ле! Ас1р Тешпа , Св1а, 1сгч , Бер1*п , пи Соре сора лор.
фа,«
Л4 . ЛИ фН лв! Вер1а , Хавер , пп Мелхнл , ачеста есге татъл лв! Верта1т .
46. 17.
лв . ГШ Хавер а пъсквт пре 1аФЛ1Т , пре Саннр , пре Хотап , пи пре Сола
сора лор .
аг . 1Ш фп 181 [аФЛ1т, Фасек, Ватаи, пи Амт .
лд. 1П1 фн л«1 Сепи'р Ах1'р , Роога, 1ава , пи Арат.
ле- Ш' лв1 Вап! Елат Фрате.ш съв , СоФа, 1шапа , Се.п'с , пп Ашал .
аз . ФН лх! СоФа , Све, АриаФар, Сваа , Вяр]'п , пп 1трап .
лз- МИ Васап, Ола, Сата, Оалюа , 1етра , пп Ве1ра .
ли . ПП фн лв! 1ет!р, 1еФша, ФасФа , пи Лра.
лл . Ш] фн лв! Ола , Орех , Апил пл Расма .
м . Тоц! ачецпа сжпт фп лв! Ас1'р, тоцК та! шарП Фаннлнлор, алешТ тар? К5
пвтере , та! тар! повъцмтор! , пвтървл лор ачелор лттоктщ! ла ръгвою, вървац! сюъ-геч! , ип шасе бе тн .

К А П
Гепеа.:оп'еа л»1 Веп{»т1а ,

н.

а н! Сам. ш1 а фПдор л«Т.

егпатт а пъсквт пре Вале чел лштж! пъсквт ал съв" , пре Ас- фя„.ре
ви чел ал-<!о1-леа , пп пре Ара чел ал-тре1-леа .
<«. 21.
п. Пре N08 чел ал-патрв-леа, пи пре РаФа чел ал-Ч1*пч!-леа .
г . ЦП ав фост Фечорп лв! Вале АсНр, Пра, пи Ав1вс1 .
А . Авесва , N оата , пи' Ах|'а .
^. Гера, СеФВФат , пи 8рат .
з . Ачепуа сжпт фп лв! Лос! , ачещ1*а сжпт та! тар! Фаннлилор челор че лъквеск лт Гавее , пп' 'I ак сТат пре е! ла Махапат!.
3 . 1Ш \аата , Ах1а , ип Пра , ачеста есте 1еглаат , пи" а пъсквт пре Ага ,
ни пре 1ах!хо .
я. ПП пре Саарш л'а пъсквт лш кжтпвл лв! Моав , с!ьпъ че а слоб(Шт елпре
Ос1п , ни пре Вам)а Фетеие саде .
43.
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л . 1Ш а пъсквт Лп Лг1а Фетееа са пре 1олав , оре Сев1а , пре М!са ип про
Мелха .
I . Пре Говкс , пре 2ав1а , пи' пре Марта , ачещ'а аа фост та! тарн Фа—
тшмор .
*1 . 1Ш На Осш а пъсквт пре Авггод , нп пре АлФаад .
В1 . 11И фп лй! АлФаол 0в'с1, М'саал, ни Сеппр, ачеста а гкНт Опапкл, Лойьл,
нп сателе лк! .
п . ПП Вер1а , пи Сата, ачецп'а сжпт таГ тарп Фатшиор челорче лъквеск
лт Едат , ип ачещда а» готт пре че! че лъкгаа лш Гет .
Д1 . ПИ Фрателе лв! Соснс , ип Артют .
е! . 2ава<На , ОрМ , пп Ес1ер .
51 . М 'хам , 1есФа , нп 1о(]а , фп ла! Вер1*а .
д! . ХавааЧа , Мосолат , Агак! , пи Авар .
И1 . 1сатар!, 1ексл'а , пп 1овав фп л«Г ЕдФааД .
л.1 . Гакпп , 2ахр! , пи 2ав(Н .
к . Е.иопа! , Садат1 , ни Едпл! .
к* . АЖна , Варака , нп* Сатарат фи лт Сапшт .
кн . 1есФап , ОвМ , пп Елеи .
кг . Авсюп , 2ехр! , ни Апап .
кд. Апащ"а, АтврТ , Елат , пи Апатот .
к{с. 1ат'п , ГеФасНа , пи Фапви , Фп лк! Сос'к .
кв . Сатсар' , Саар'а , нп' Готол!а .
«з . 1арас1а , Ер'а, нп 2ехр! фп ль! Троат .
кн. Ачещ1а сжпт та! тарп Фатшиор йкаъ пеатврие лор. Ачещ!а а8 лъкгпт лдп 1ервсал'т .
кл. . Ш' лдп Гаваоп а лъквп Татъл лт Гаваоп, пп пвтеле Фете1 лв! Моаха .
д . Ш1 Ф18Л е! чел лдптж! пъсквт Авеюп , Свр , Юс , Ваал, Кайав, пн №р .
л&. 1Ш Гейвр , пн Фрателе лв! 2акхвр, ип Макелот.
ля. 1Ш Макелот а пъсквт пре Сатаа , ачещда а8 лъкв1Т лдпшреажта ФраЦиор сь1 лдп Тервсадш к» Фрацп лор.
злдтнъ-- аг. ИН N1? а пъсккт пре Юс, т! К1с а пъсквт пре Савл, пн Савл а пъ4* '•• сквт пре 1опатап , пре Мелхизве , пре Апппааав, ш! пре Асавал .
лд ■ НИ Ф18л лв! 1опатап Мер!ваал , МетФ1восте , ни Мер'ваал а пъсккт
пре М]'ха .
ле ПИ фп лв! М'ха , Ф1топ , Мелох , Тарах , пп Ахая .
лв . ВИ Ахаж а пъсквт пре 1асЦ ип 1айа а пъсквт пре Салешат, пре Астот,
пре Затвр!, пп 2атвр! а пъсквт пре Меса.
лз . НИ Меса а пъсккт пре Ваапа , РаФеа *Ш лв! , Еласа *1*м лв! , Еси
Ф1ВЛ лв! .

П А Р А Л I П 0 М Е N0 N.
ли . Есм а аввт шасе фп , пл' ачестея сл-.пт п»теле лор :
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пъсквт ал лв! , 1стаи, Сар!а , АвсПз, Апап, ип Аса .
ла. НИ фп лв! Ас1*л Фрател81Л81, Елаш чел лдптл! пъсквт ал лв! ,
леа , цн Ел1Фалет ал-тре1-леа .

1ас ал—Ло1-

м . ИП а фост фи лк! Елат Бървац! тар! кк пктереа литпгжпс! арквл ,

ш!

ФП Л1Шт8ЛЦ1П(1, ПЛ ФИ ФНЛОр 0 С8ТЪ 1Ш ЧШЧ1-2вч1 , ТОЦ1 аЧеЩ1а &П» Ф11 лв! Ве1НППНП .

К А П

е.

Кари (Пптре фи лзПсрам а» лъкгпт .рита! лш 1ервсал1т :
Слвжвеле Преоциор], ип алс Левщмор ,
пи !аръ'ш! съ потепеск сепипцНде ля! Саги, ип але «плорлв!.

от 1сраивл с'а8 пвтърат йвпъ сепппцнле лор, пн ачеци'а сжптскр!ш1 лш картеа липпърациор лв! 1срам , ипа 1в(3в1, квче! че с'а8 твтат лш Вавиоп пептрв Фъръ сю ле^ле лор .
■ . ПЛ че! че лък81*а таГпаште дп тошнле сале ,
сале , Гсряь! , преоцЛ, ип левшп , нн че! йацТ.

лш четъцие

г . И!/ лш [ер?;с;шт ав лгкв!т На фи лв! 1г,(1л, пи' <Нп фп лв! Ветат1п, ип сНп
♦1*1 лв! Ефр.-ат , пи ^1'птр'а! лв! Мапяс1 .
А • 1Ш Гиот! , ип' Ф1вл лв! Сатсгс! ал Ф1влв! лв! Атвр! , ал Ф1'влв! лв! Атвраш ,
ал Ф1влв! Ввп! , ал Ф1влв! Фшор лв! Фарес , ал ф^клв! лв! 1вс1а .
е . ИИ сНп Сиоп! Лсм'а чел лптж! пъсквт ал лв! , ип фП лв! .
в . От фи лв! 2ара , 1ем , ип Фрац]'! лор шасе свте пн поъ-яеч! .
3- 1Шс1ш Фи лв1Вешаппп Сал от Ф1вл лв! Мосолат, ал Ф1»лв! лв! Ойв!а , ал
Ф1ВЛВ1 лв! Асш .

й. 1Ш 1етпаа Ф]'вл лв! 1еровоат. ш! 1ло .

Ачещда сжпт фп лв! Ог! , Ф1'влв!

лв! Мах1'р , ип Мосолат фюл лв! СаФап'а ал Ф1'клв1 лв! Рагви, ал Ф18Лв! лв! 1етпа! .
а . 1Ш ФрацН лор йвпъ пащерие лор поъ свте Ч1пч!-геч! ип шасе , тоц! вър
вац! та! тар! а! Фатшмор , (Ьпь каселе Фапшнлор лор .
I . 11И гКптре преоцТ, 1ог1ае , 1оарш , ип 1ахш .
*|. 1Ш Агар!а Ф1кл лк! Хелма ,

пл Ф1клв! лв! Мосолат, ал ф/клв! лв! Спсюк ,

алФ18Л81 лв! Марают , ал Ф1влк! лв! Лллтов повъцмторкл каси ль1 Октпехев.
ш . ПК Айа^а Ф18Л лв! 1раат, ал Ф1ВЛ8! лв! Фахор , ал Ф1'влв! лв! Меллла , ни
Мааса1а Ф1'вл лв! А(Шл , ал Ф1'клв! лв!Е21ра, ал Ф1влв1 лв! Мосолат, ал ф!влв1л»1
Маселтот , ал Ф1'влв! лв! Епир .
п . Ш1 Фрацн лор та! тарн каселор Фптмнлор лор о пие шапте свте пп ша!геч! , тар! кв пвтереа ла елвжва као! лк! Овтпе/.ев .
д|. Ш1 Лп Леещ!, Сата1а Ф1вл лв! Асов, ал Ф1влв! лв! Еиршат , алФшв! лк!
Асав1а Лп фН лв! Мерар! .

43. „3
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(Н . ИИВоквакор, Арнз,

Галаал, пн Маттап'а «мел лв! ЗПха,

ад ф1влв! лн!

2ехр! , ал Ф1»лй! л»! АсаФ .
го . 1Ш АвсНа ф'вл лв! Сапна , ял ф'влв! лв! Галаал , ал ф'»лв! лв! 1ш'твп , пи*
Варах"а ф'вл лв! Оса , ал ф'влн! лв! Елкапа, кареле лъкв'а лдп сателе л»1 КотеФат! .
ч'| . 1Ш портарп Салот , Аквт , Телтап , Бшап , ш* Фрацн лор Салот чел
та! таре .
•
т . Ш1* ачещ'а пжпъ аквт лт поарта лдтпъратвдв! спре ртсъртр!, ачецна
сжпт портлрП ла таверие Фплор лв! Лев".
л.1 . 1Ш Селят Ф1вл лв! Коре , ал ф'влв1 лв! Ав1асаФ , ал ф'йлв! лв! Коре , ш!
Фраци л»1с1.-пъ каса тятълвТ съв , Кор"тепи престе лвкрврие слкжве! , пъгшс! паиеле кортвлвТ, ни пгртцНлор ла тгверие Потпвлв! пъхна* ттрареа .
к . Шл Фтеес Ф1вл лвТ Елеагар повъцгптор ера престе ажпшп лшпаттеа
Ботпвлк!, ш ' аьпъ ачеста ,
кл . 2яхар'а ф'вл лв! Мосолат портар вшп кортвл»! тгртвр1'е! .
к*. Тоц! портарп че! алеш! портар! ла порц! Доъ сьте, пи <ю!-спре-гече, ачещ'а лт кврцме сале сокотшца рваелП лор , пи' лвареа Ае сеатъ а лор , пре
ачецна 'I а ржпамт, пн '!а пвс Бави! , пи Сатвм въгъторкл лдптрв креЛпца лор.
кг. Ачецна, пп фй* лор ла порцме кьсп Потпвлв!, ип лт каса кортвлвГ, ка
съ пъгеаскъ пре ржпа* .
кд . Бвпъ патрв вжптвр! ера порцие : кътрс рьсър'т , кътре таре, кътрв
пп г ь 7,1. ни кътре пнагъ-поапте .
»е • Ш' фрацП лор лт ккрцие сале петречеа , ип вепеа лш г'оа а шаптеа , Ив
врете лт врете , кжпс1 ле ера вретеа пре ржпс! .
кз . Иептрв къ лткрегетжпт ера ачещ! патрв пвтершч! а! порцмор Левец!, пи
ачецна ера престе кътърме , пи' престе в'ст'ерпде каси Потпвлв! .
«3 . 1Ш пр'п п]ежь\)-л каси лк1 Пвтчегев лъкв'а, къ лш гр1'жа лор ера пага,
пн ке'ле ка съ аеск'гъ сПтшеаца порцие в'сер'ч'1 .
кн . 1Ш с1т е! ера престе впелтеле слкжве! , къ кв пвтър ле въга , пп кк пктър ле скотеа .
кл . 1Ш (Иптрв е! ера пкш! престе всее , ни престе тоате вештштеле чела
сф|пте , ип престе Фъта сю гржв , ип престе вш , ип престе вптнл а*е лешп , ни'
престе тъшже , пи престе пнроепвр! .
а . ПН (Нп фп" преоциор ера Фъкътор! Ав ппр кв пнрос'твр! .
а* . ПН Маттапа ат Лев|'ц!, ачеста есте чел л>птж! пъсквт ал лв! Салот кор!теапвлв!, кв кресПпцъ престе лвкрвр!ле жертве! Т1гъ1! тарелв! преот.
ав . ППВап!ас, Кат^теапвл, аЧпФраци лор ера престе пжшие пвперп д^опалвтв , ка съ се гътеаекъ аЧп ежтвътъ лт ежтвътъ .
аг . 1Ш ачещ!а сжпт кжптърец! та! тар! Фати1иор ЛевщГлор челор ржпйв1'ц!
■ре рж>*<1 ла елкжва чеа с!е 21, ш! чеа (1е поапте, адвкрвриор.

ПАРАЛПОМЕВГОК.
лд.
тар1,
ле •
аз .
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Ачещ!а сжпт тп! тарН Фапнлплор Левщиор с1«пъ пептврме лор , та!
ачецпа а лъкмт лш 1еркспл'т .
ИЛ л>п Гаваоп а лъкмт татъл л«Т Гаваоп 1еи, пп пктеле ФетеН лв! Мооха .
ПИ Ф18Л лв! чел лттж! пъсквт Лвйоп , Свр , К1С , Ваал , К^р , нп ДасЬв .

АЗ- Гедвр, 1111 ФраЦН ЛОр А 1811 ,

ЯвКХВр,

1111 МвКвЛОТ .

ай . НП Макелот а иъсквт пре Сатаа , пп ачецп'а лш ппжлоквл Фрацмор съ!
ав лъкмт лш 1ер»салпп .
лл. • ПИ Мр а пъск8Т пре К'ю , ни Кгс а пъсквт пре Савл , пи Савл а пъсквт
пре 1оапатап , пре Мелхюве , пре АпшагЬв , нп пре Асавал .
м . П* 1 Ф18Л ле! 1опатап Мер1ваал , нп Мер1'ваал а пъск8т пре ВНха .
ма. Шл фи Л81 Маха Фкоп , Малах , Тарах, нн Ахаг .
ме . Ш1 Ахах а пъсккт пре 1а<]а, нп' 1;кЬ) а пъсккт пре Галетет, пп пре Гагшот, ни' пре /гипвр! , пп 2атвр! а пъсквт пре Масса .
мг. ПП Мясса а пъсккт пре Баяпа , ал кърв1а Ф18 а фост РаФа1а; ал кърма фШ а
Фост Елггса, ал кърма ф\ь а фост Еси .
ма • НП Еси а аввт шасе фи, пи ачестеа сжпт пктеле лор: Егршат чел лдптж! пъсквт ал лв! , 1стаи, Сара1а, Ав<На, Апап, ип Аса .
Л А П

I.

Лепъ(1жпН ПхпшегсХ пре Сам пептрк т&тте »елврГ в"е пе^репттцТ, чеГае влт пеаш ^и отовръ , Ш1
и|'е III .т) , пи т'Ь1ш1к-ле капетеле, трвпхрме юр ле .ппгроппъ оашепп (Пп 1ав1< »л лв! Галаа<1.

'Че! ое алт пеат а» фъквт ръгвоМ асвпра л»! 1сраи , ип а8 фкпчт I- 1 жт«г:
(сраитепп сю кътре Фаца челор ае алт пеат, ип ав* къавт ръпщ! лш М. 1.
: твптеле Гелвве .
п . ПП ав гош'т че! с!е алт пеат сПппапо1'а лк! Сакл, пп ашпапсма
Филор лк1, ип ав Б1 * ;т че! ае алт пеат пре 1опатап, пре Атшас1ав; пи пре МелХ1С86 ФП Л81 СП8Л.

г . 1111 с'п лшгрев1'ат ръ2Б01*вл асвпрп лв! Сввл, ип л'ав аФлат пре ел съцетъторп , ни л'ай ръгпт кв съцец! .
^ . 11П а ъ\с Савл пвртъторвлк! артелор сале : скоате спш'еа та , пл* тг стръпвпце кв еа , ка п» квт-ва съ в!е ачещ! петъецД лшпрежгр } пп' тъ вор ватжокор!, ип п'а врвт пвртъторвл артелор лв! съ Факъ ачеаста, къ съ тетеа Фоарте , ип а лват Савл сав1*еа, нп а къгвт престе еа.
^ . ПП а въгвт пвртъторвл артелор лгЛ къ а тг;р1Т Савл, Ш1 а къгвт ип' ел
престе сав1еа са, нп' атвр1*т.
з . А твр1т Савл, ип тре1 ФечорТ аГ лк! лш 21*оа аче1*а , ни тоатъ каса лв! Ле
ойатъ .
3 . Ш1 а$ въгвт тот отвл лв! 1сраи, карП лъкгиа лт вале , къ лфвц1Т 1сраи ,
ип' квт къ а твр1т Савл , нп" фн л»1 , ни' ав лъсат четъщле сале, т\ -м ф; Ц1'т, ни"
ов веп1т че! Ле алт пеат , ни св лъкв1т лдп еле .
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и . 1Ш п фост аЛоа г'\ ,

ф N Т & I,

о8 вешт че! де алт пеат,

ка съ прайе пре чеТ рь-

111 Ц I , 1111 П8 ПФЛаТ ПрС СоЬЛ , 1111* Прв ФН ЛК1 КЪ28ЦД Л1П ГПКПТеЛе ГвЛВКС .
л. . ИЛ л^ай йесвръкат пре ел, ип Чай лват капел л»1, пп артеле лв!, пи ле-ай тр{—
пие рп пътжптвл челор Не алт пеаш лшпрежвр, ка съ вше вестеаскъ лш каса 1г1о —
лГлор .юр, пп попклвлв! .
I. III I а8п..с аршелелв! лш каса Бвшпегевлв! лор, пп капьл лм л'а» пвс л>п каса
ЛК1 Оагоп .
«I . 1Ш ай а»21Т тоц! че! че лъкчиа лш 1авн58Л Гадаайвлв!, тоате кжте а» фъквт
че! бе алт пеат лв! Савл , им Фплор лв! 1сраи .
п1 . Ш\ с'а« еквлат Пп ГалааЛ тот ошвл таре, пи* а8 вешт, пп' авлват трвпвл
лв! Савл , пп" трвпврие Фплор лв! , пп ле-ав исЬс лш Гавш, ип айлшгропат оаселв
Епнре
17. 14

лор свпт стежар лш 1авю , ип ай пост шапте гие .
п . 1Ш а шврп Савл лштрв Фъръ с!е лецеле сале , каре а Фъквт лшпаштеа л«1

1Л\пшъ: Пктпехев (18пъ кввжптвл Ботпвлв!, пептрв къпк л'а пъ21-т , 41 а лштреват пре
15. з.
чеа К8 ^8Х П1ТОП1ческ , касъ черче, ш! '1а ръспвпс лв! Сапшл Пророккл , пи"
1 л\тпг: п"я лштреват пре Бошпвл ,
28- 8-

пп л'а оторжт пре ел , ип а твтат лшпъръща ла

ЪеШ Ф1вл лв! 1ессе ,

К А П

Ц.

ОлтЛ (1г;пг че с'а впс Л\тпърят, а кат четатеа С10М1 каре с'а ш! пмшт четатеа .?«? РлпМ 1Ш еътвш)
вре 1спбсе1, а лъкйП .цп 1«-р; < ал1т ажвтор1П<]в'1 Потим,

пи .]шт~пнп<1»-се кв В]теж1 осташ!,

«апте съ пошепеса : .цш сшипш! 1)аи1(1 , п'а врвт съ в«а апъ,

а гърора.

пептрв въ В1техи1 181 и пр1теж<1]еа юр

о а «ост а(1ас .

щ 'а а^впат тот 1сра!лвл ла Баеш" лш Хевроп ,

имсжпа* :

1атъ оасе-

ле тале, ни кпрпеа та сжптет П01 .
в. 1Ш ер1, ип алалта ер! кжпа* ера Ся*л л\тпърат тв ера! кареле
скоте-а!, ип двче-а! лшлъвптрв пре 1сра1л ,

пп а ггс Оотпвл Бмп-

пегехл тъв Ц1'е , тв ве! пяще пре попвлвл ппев 1сра1°л, пп тв ве! Ф1 повъцв1Тор
престе попвлвл ппев 1сра|'л .
г . 1Ш ав вешт тоц! Бътржш! лв! Гсраи ла лшпъратвл лш Хевроп,

ип* ле- а

пвс лор липпъратвд Бав1Й легътвръ лдп Хевроп лишаштеа Юопшклк!,

пи" а впс

пре Оав^ л;тпърат престе 1сраи йвпъ кввжптвл Ботпвлв! прт тжпа лв! СаП1В1Л .

^ . Ш1 с'а дис лнппъратвл Бпв1'|1 , Ш1 тот 1сра1лвл лдп 1ервсал1*т , ачеста ера Гевсс , ип' аколо 1еввсе1*! ера , карп лъкв1*а пътжптвл .
^. 11К а 21'с че! че лъкв1'а лдп 1еввс лк! Пав1(1 :

пвве! штра аач!, ип' а лаат

Бав1Й четатеа Сшпвлв!, ачевста есте четатеа лв! Бавк! .
е . Ш1 а 21'с Т)вШ : ор! чше ва лов1 лштж! пре 1еввсе8 ва Ф1воер,
петеп1в ,

пп' къ-^

Ш1 с'а С81т престе еа Л1птж! 1оав Ф1влСарв1е!, ии с'а фъквт къ01теше.
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3- Ш1 ашеивт Вавш" дп четате, пептрв аче1а с'а кетат четатеа лв! ВавМ.
й . 1Ш а гШт четатеа дшпрежвр , йш тарщпе , пи прт прежвр (1).
а . ПП терпеа Бавт* споршй, пи търтйв-се, пи Вотпвл Атот-нитор»л ера кв ел.
I . ПК ачещда сжпт къпетепнле вървациор челор тар! а! лв! Вав1Й , кар« л'а
ажвтат съ Ф1в дшпърат престе тот 1срамм йвпъ кввдптвл Вошпвлв! каре л'а л .
гръ1т кътре /срам.
23. 8.
а! . Ш1 ачеста есте пвтървл челор тар! а! лв! ВавМ 1есевайа Фечорвл л«! Ахашап къп1тапвл престе треГ-гечГ, ачеста а скос сав1еа са йе ойатъ асвпра а тре!
свте , пре кари >!а ръШт дптр'о врете .
в! . 1Ш йвпъ ел Елеагар Фечорвл лв! Войа! ал лв! АхохГ, ачеста ера дптре
че! треГ тар!.
п. Ачеста ера кв Ваеш" дп Фасойаппп, кдпй че! йе алт пеат с'ав айвпатаколо ла ргавоШ, ин ера о парте йе царшъ плшъ йе орг, пи попвлвл а ф8щ*т
йе кътре 4ща челор йе алт пеат .
А! . Ш1 а стътвт'лш пнжлоквл пърцп , пп о а апърат , пи а вътвт пре чеГ йе
алт пеат , пи а фъквт Вотпнл тжптглре таре .
е,. 1Ш с'а погоржт тре! йш че! тре!-2еч! , кар!! ера къпе тепхе ла шатра лв!
Юав!й, ла пещера лв! Ойолат, пи тавъра челор йе алт пеат тъвържсе дп валеа вр1*еаш]'лор .
е, . 1Ш БавМ ера атвпч! лш четате, пи айвпареа челор йе алт пеат ера атвпчГ 2Лм„.
дп Бклеет .
^ 7:
31 . 1Ш а пофт1т ВавИ, пи а Не : ч.пе тъ ва айъпа кв апъ Шп Фдптжпа В!тлеетвлв! чеа йе лжпгъ поартъ ?
ж. 1Ш рвпееръ аче! тре! тар! тавъра челор бе алт пеат, нискоасеръ апъ
йт Фжптжпа чеа пп Втееш йе лжпгъ поартъ, пполваръ, нн вешръ ла Ваеш",
ин п'а врят Бави) съ о веа , 41 о а върсат Вошпвлв!
л1 . 1Ш а 21'с йепарте съ Ф1е йела пипе Воатпе аФаче кввжптвл ачеста , а*
сжппеле оатешлор ачестора вой веа? дптрв свФлетеле лор ? къ кв саФлетвлв лор оав айве, ш! п'а врвт съ о веа, ачеста а» фъквт чеГ тре! тар!.
к. ИК Авеса Фрателе лвГ 1оав, ачеста ера чел та* таре дптре че! тре! , ачеста а скос сав1еа са асвпра а тре! свте, пре корЙ '1а ръшт дптр'о врете, ш!
ачеста ера пвпит лштре че! тре! .
кд . ^птре че! тре! йекжт че! йо! а фост та! търгт , пи ле-а фост лор къпетев!е , пи пжпъ ла че! тре! п'а ажвпе .
ки . ПН Вашас Фечорвл лв! 1ойае Фечор йе върват таре, твлте сжпт Фаптеле лв!
Ма Кавасаи, ачеста а ВЧ1С пре Йо! Фоарте тар! Моав1теп!, Ш1 ел с'а погоржт
4е а вч1с пре лев" дп гроапъ дп 210а гъпеяП .
8 . (0 ,|у.«. веке съ а»« Ш1 несеа : »р 1о.» а пи» «а1-д-а1гъ чемхе каре ръюхсесо, ш! ■
й»т р«Б01» , ш| а два» кгагеа .
'
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^N12 1,

кг . Ш] ачеста а кчГс пре вп върват Епптеап пппвпат с1е шаре йе чи1ч! коцТ, ш( лш
т&па Епатеапвлв! ера схлщъ, ка свлвл п<т,пхарклн1 , ип с'а погоржт Вашас аскпра
лв! кв тоЬгвл, пи а лват (11п тжпа Епштеапвлв!, свлщо, ип л'а оторжт кв силща лв!.
кд . Ачестеа а фъквт Вашас Фечорвл лв! 1ойае , ш! пвшеле лв! есте л\птре
че! тре! тар! .
к<? . Векжт че! треТ-жеч! ера тър1т ачеста , пи да че! тре! п'а ажвпс, ип л л
пвс пре ел ОавМ престе патр!еа са .
кг . Ачедп'а сжпт че! тре! тар! а! пвтериор Асаи Фратеде лв! 1оав , Елеалап,
Фечорвл лв! Бойое сПи В1тдеет.
к$. Сатаот ад дв! Арор!, Хелли; ад лв! АФеллопк
ки . Ора Фечорвл лв! Ек1С Теко!теапвл, Ав1егер Апатотшеапвл .
кл. Соваха1 Нсатшеапвл , 1д! Ахоштеапвл .
л . Мара1 КетоФатшеапвд , Хтаой Фечорвл лв! N0028 КетоФатшеапвл .
л* . Ер! Фечорвл дв! Ревее аЧп твптеле дв! Вешаппп, Вашас Фаратоштеальл .
ля . йр! ш'п Хахал1'глас , Авпл Гаравет1'пеапвл .
аг . Аявоп Варопи'теапвл , Е дн ва Салавоштеапвл .
лд. Ф1'вд лв! Асаш Гагоштеапвл , 1опатап Ф1вл дв! Сола Арар1теапм .
ле • Ах1т Ф18л лв! Ахар Арар1теопвл , ЕлФат Ф1вл лв! ТЛроФар .
лз . Афер Мехоратршеапхд , Ах1а Федоштеап8д .
аз- 1сере ХартайаГгеапвд, Хааре Ф1*вд лв! Аяове.
. ли. 1ои Ф18Д дв! Катап , Меваад Ф1'вл лв! АгарК
л*. Сед! Атоштеапвд , Каахор В1'роттеапвл пвртъторвл Ле артеде лв! 1оав
Ф18Д Сарв^е!.
м. 1ра 1етр1*пеапвл , Гар1'в 1етор1пеапвл .
м» . с>р|'а Хештшеапвл , 2авет Ф1вд дв! Ах1а .
*п . АсНпа Ф18д лгЛ Сега ад дв! Гввхш къпстеше, ни" кв ел тре!-геч! .
мг. Апап Фечорвл лв! Мооха , ип 1осаФат шатапшеапвд .
«д. 0x1 а Астаротшеапвл , Сятата, ип 1епл фи лв! Хотат ад дв! Арар>.
м$. 1есШл Ф1*вл лв1 Сатер! , ип 1огае Фратеде лв! Тоса1теапвл .
мг . Елпл Мао1теапкл , ип 1ар1В1 , ни 1ос1"а Ф1вл лв! .
мз • Елааш ни" Гетата тоив^теапвл, Вадил, Свк1 , ип Гесспд тесовхатеппвл.
К А П

81.

Г>мс:м1 «арП аь .ршпт пре 1>:жм1 . гл\п.1 Фкреа Ле Сан : ни кгштещме, карП ая веп1т .]\п Хевроп съ
.цпгинрм, .ципи,; ъц1еа ла сЬ.псгл (1каъ ккв&птка Потисни .

чещ!а сжпт кари ак вегит да Вави! лш Сиселаг кжпй дижъ Фг цеа
I <1е Фаца дв! Савл Фечорклв! ла! Шс , ип ачецла лшпревпъ кв аче!
тар1 '1а ажвтат ла ръгвснв" .
п . Ш1 (Ип арк кв йреаптя , Ш1 \ кв стлпга свжрлтй кв п^етрц
с%цец!, Ли тре Фрацп лв! Савд ЙШ Век1аШ1п .
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г. Ма! тареле Ах1"егер , ни 1оас Ф1*ьл лв! Аста Гаваппеапвл ,
1ои ,
пп 1офпл1т фн лв! Астот , пи Верх1а , ии 1!вл АпатотШеапвл .
^ . ПИ Сапшас Гвваоттеапвл таре сНптре че! тре!-геч!, ни престе тре1хеч! Горе пи' м , 1е/.п.1 , Гоапап , пи Гоагават Гайараттеапвл .
^. Ага!, Аршвт, Ваал1*а , Сатар1*а, пп Са«а-па ХареФЙлеапвл .
з. Елкапа , Гсвш, Огрпл , Гогара, Совокат , пи кор1теги1 .
-ц . ПН 1ел1а , ип" 2авасПа фи лв! Героят сПп Гейор .
й . ИЛ (Но. Гай а» треквт ла Бавк! лш пвспе Бъркащ тар! пктершч! осташ!
гатайе ръгпо!« к» скьтхр!, ин кв ск.п'ме, ип Фецелв лор ка Фаца левлв!, цпопрГптеп! , ка къпршареле лш шкпц! к» 1>;ц1теа .
л. . Ага къштешеа Л1птж1, Ав<Па ял (ГоТ-леа , ЕлГав ал-тре1-леа г
I . Мастапа вл-патрв-леа , Герепиа ал-чшч!-леа :
ги . 1ет1 ал шасе-леа , Е.мав ал-шапте-леа .
(и. 1оапап ал-оптвлеа, Ел1огар ал-повъ-леп .
м . Герепна ал-гече-леа, Мелхавапе ал вп-спре-гече-леа .
^1 . Ачецп'а а8 фост (Нп фи лв! Гаа" к митете от,|"ре! , престе о евтъ чел та!
пик. им чел та! таре престе о ние .
€• . Ачецпа а8 фост кари лк треквт 1орйапвл лш лвпа чеа аЧптж! , кжпс! ера
плш престе тоате църткрме сале , ип' а« готт пре тоц! че! че лъкма въие
(Тела ръсърп пжпъ ла ап«с .
31 . 11.11 а 8 ВОП1Т (Пи фи лв! Вешапнп , ни а! ль! ГмГа лштрв ажвторвл д«! Влв1сГ .
д1 . ИЛ Павн! а еипт лдптрв литинипареа лор, пи ле-а /и- лор :
с!е ац!
вешт К8 паче ла пипе ка съ шъ ажвтац! , шта теа съ се лдтпревпе к;; во! :
1ар (1ака квт-ва лц! ветт, ка съ шъ сЬц! връжтаиплор ппсТ, пк лштрв псювървл
ш.т.ин . 0Т8ПЧ1 ьагъ Ввтпегевл пършцмор воппч. "II съ шкетре .
Н1 . ГШ Ввх а квпрше пре Атасе къпететеа челор тре!-геч!, ип а ъ\с : терП1 1)авМе ф I . . л лв! Гесе , ни П0П8Л8Л тъ8 К8 паче , паче иде , ип паче челор че'ц!
ажктъ Ц10 , къ 'ц1 а ажвтат уле Вопшвл Ввтпегевл тъв" . ип 'I а прпппт пре е!
Вапн! } ил '!а п.;с пре е! къпетеше интериор.
.0.) . ГШ (1(ма Мапас1 ав вешт ла Опвн! , ии к.г.ш! а8 по:пт кв че! (Те алт пеаш
асвпра Л81 Савл ла ръгвой, па ле-а ажвтат лор 1)ав1с1 къ с'и8сфът81т та! тарп 1 л\тпъ:
челор с1е алт пеага /лклмн! : кв капетеле вървациор ачестора се ва лштоарче ла 29- 4Савл Воини;.! о.к .
к. ВЛ тергдшГ Вав1(1 Л1п СГкелпг с'й8 Л1П1Т (Те ел че! (Тела Мапас! , ЕсГпа , Госиват, Ройпл, М|ХаГл, Госавет, Клппкт, им Сешап" кьпотепй.ю ии'мор лвПМапас! .
ка . Ш1 ачещ1а ав ажвтат лв! 1)авн1 асвпра лв! Ге<Гвр, кь ера тоц! тар! пвтершч! , ип' повгцма ощ1реа кв пвтере .
кв . Къ (Нп 21 Л1п /а всаеа ла Г)ави1 съ'1 ажвте, пл\иъ че с'а фъквт пвтере таре ,
ка пктереа лв!Ввшпе2е8.
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КАРТЕЛ

фНТ21,

кг . 1Ш ачестеа сжпт пвшеле кгпетепилор оцп'ре!, кари аЧ веллт да ОавИ , лдп
Хевроп , ка съ лштоаркъ фтпъръцда лв! Савл ла йхпсвл а*впъ кйвжптвл Ботикл»!.
«д . Фп л»1 Гква , кари пкрта сквтвр!, ии селце , шасе ти Ш1* опт свте ,
пвтершч! ла ръгвой .
ке • П/п фп лв! С1*шеоп пвтершч! тар! ла ръжвою шапте тп ип о свтъ .
КЗ . Т)1И ФП Лв! ЛеВ1 Патр» ПШ

ЦИ Ш.1СС С8Т6 .

«3 • 1ойас повъц>пторнл лк! Аароп, ип' кк Н&псвл тре! тп пи шасе свте .
ки . Л П Сас1ок чел тжпър пвтершк км тър1а , ни а! каси татълв! съв къпетепп
Лоъ-геч! шпкн .
«д. 1)1п *И лв! Ветатш еНп Фрацп лв! Савл тре! тп , кълшкъ та! твлц! <Ь'п
е! пъгеа пляа касИ лв! Савл .
а . 01г1 фп лв! Ефра1т сюъ-ввч! ае ши ии опт снте пвтершч! к« търва
оашеп! пвпнц! <1впъ васеле Фатшиор лор .
ли . 1)1и жвтътатеа пеашвлв! лв! Мапас! олт-спре-гече тП, пп ачешда с'а пвт1Т апвте ка съ В1с съ Факъ пре БавМ лшпърат .
ан . 1)1» фп лв! Гсахар, карИ квпоск кв лшцелепере врепиле, ка съ квпоаскъ че тревве съФакъ Хсраи, къпетеппле лор аоъ свте, ин тоц! Фрацн лор кв
г1ж11ПП1 .

лг . Оела /авклоп, юрпаВеият гата ла ръгвоШкв тоате артеле челе йе ръхвоШ Ч1И 41 у.оч1 г!е 11п1. ка съ ажвте лв! Оав1с1 пв кв ШАипле сюшарте .
ад . Оела Хета.пт кьштепи о ппе , пп кв е! <1е че! кв сквтвр!, ип кксъдуце
тре1-геч1 ип' шапте <1е тп .
л$ . Вела Бап гнта ла ръгво!» 6оъ-хечХ ип опт де тп , пп опт свте .
а». Оела Лар , карн еипсе съ ажвте ла ръгвон патрв-веч! йе ти .
ла . 11*1 <1е че1а парте Не ГорсЬш оела Гквпп, с1ела ГаН. пп бела жвшътатеа
пелтнлн! лв! МапаС1 кв тоате впелтеле Ле рггвсш ла ръгвош о свтъ ип Ноъ-гс41 (1с ти .

ай . Тоц! ачещ1а оашеп! ръгвонич! гълц! ля р&псМала остъшаскъ квсвФлетсЬ
паче , ип а8 вешт лш Хевроп, ка съ Факъ пре Оав^а" ;]\шпърат престе тот 1сра1лвл , ип че!-л-алц! с1ш 1сра1л кв ки скфлст ка съ Факъ .1\тпърат пре БавМ .
*,©. . ПП -Л фост аколо кв Оав^ тре! гие шхпкжпс! , ни Бжпа" , къ ле-а фост
гът1т лор фрацИ лор .
м. Ш1 веч1П1! лор п&аъ ла Тсахар , Заввлоп, ш1 Кетал1ш , ле аавчеа лор
кв кътие , кв пс1»Т , кв швшко! , Ш1 кв во! гажпкър!, фъшъ , легътвр! Де
стокше , стаФ1'с1е , вш , впт с!е лешп , вще! , ш! о! лдптрв швлципе , къ ввквр1в ера лдптрв 1ср;пл .
КАЯ

П.

|)И1 четатея 1ар1ш, ЛпкаеалМ Ат1пл(1ав съ аНвчс сп;р|8) Омшпкли", ют Ь ра!лял ст.!т*п(1 н Оавк! ^пв«|пгеа^11 , 1ар пептрк аъ Ооппкл а ДОВ1Т пре Ока , пептрв къ са ат1пс <1е С1|.р|&, гсл1&т1л-1е изь.й
II ааъткт .цп каса ла) Авсйара Хетеал , пре каре ла Е1'пс-к»вл.шп1 1)оп;п»л лдп вриш а аче!а .
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I

1 с'а СФътв1тВавМквБоерН, ш! кв че! та! тар! престе пи! , ип пре|Й"ЙЙ сте Сйте, ип к» тот повъцмторвл .
"ш.-егжасЗьж "• Ш1 а г"с 1)лв1(1 кьтре тоатъ ьсЬпареа л«1 1сра'л : де въ плаче
тоФФФдаФ ъоъ1 ии ^акъ 0°тпнл Овтпежевл пострв вл Фаче а |'хбкт1 , съ тр1пнтсш да Фрацп пощр" че! ръташ! жп тот пьшжптвл л»1 1сра"л , пп лдтаревпъ
к« е! преоцП , пп лев'ц'1 'Пп четгцие тошнлор сале съ се абвле ла по! .
г . 1Ш съ твтът С1'кр!вл Овтпегевлв! пострв ла по1, къ пв л'ат къвтат сПп г\леле лв! Савл .
д . ИЛ а 21С тоатъ аДвпареа съ Факъ аша къ бвп есте кввжптвл ачеста жппаттеа атот попкл;;л»1.
^. 1Ш а аскпат Г)авн] пре тот [сра'лвл сЬзла хотареле Егшетклк!, пи пжпъ ла а Лш».
штрареа Лпатвлн!, ка съ айвкъ С1кр1'ял лв! Овтпеяев" (Нп четатеа Тарш .
6- ае . ПИ л'а аНкс Бави* , пи тот 1сраивл с'а св1т жп четатеа лв! Ъгъ\А , каре
ера а Гм1е! , ка съ йвкъ с!е аколо С1кр1вл лв! 1)?;шпеге», Ьоппж.ш чел»! че шс(!еа
пре Херквши. впие с'а кетат пвшеле лв! .
д. 1Ш а айвс с1кр1#л л»! Ввтпсгев пре кар поЛ (Нп кг>са лв! АпипасЬв, ип Ога,
Ш1 фрацп дв! адвчеа каркл .
я . 1ар Лави! ип тот (срамвл <1е Бкквр1е жвка жппаштеа лв! Лнтпегев кв тоатъ пктереа кв тйппше , кв кппвале , нп кв тржпшце .
л. . 1Ш а веп1Т пжпъ ла ар1а лв! КНоп , ип а лштшс Оха тжпа са ка съ ц1е
С1кр1вл, къч! лдл кжрпнсе в|'целвл .
I . 11П с'а тжгиеат Бошпвл кв «ра1е пре Ога, ип" л'а ловп пре ел аколо, пептр» къ а жптшс тжпа саласшрШ, ип а твр1Т аколо лдпплттеа лв! Лвтпегев" .
и . ЛЛ с'а жптрютат ЛавМ къч1 а фъквт Логапвл тъере лш Ога, ип а пвгшт
локвл ачела тъереа дк! Ога , пжпъ лдп гюа ачеаста .
■I . ИЛ" с'а тетвт 1>пви1 бе Лнтпегев лдп гта аче18 , г1кжп'1 : квт всш въга
ла пипе скроял лв! Лвтпсгев?
г|. НИ п"а Бъгат 1)лвк1 ла сше С1кр1вд лдп четатеа лв! Бави! , 41 л'а авътвт
лдп каса лк1 АвесЬра Хетевлв! .
д| . НЛ а шегвт С1кр!вл лв! Овтпегев" лдп каса лв1 АвесЬра тре! лвп!, им в1пе а кввжптат Пкшпегев пре Авсблра, пп тоате але лв! .

ш

К А П

Д1.

1)апМ лкапд леите, пп тещер! <1ела Жтпъратвл Т1))»лвГ , ^ш1 Х1(1еще касъ , .^ш! та! 1а ип' алтс Фвте! , пм фП швлц! паще : им кв СФатвл Оотпвля! Ле (1оъ-ор1 тае пре Ф'|.пстси1 .

трпше А']'рат лдтпъратвл Т]'рвлв! ла 1)пв1'с1 сол! .
нп лешпе Не
кеНрв , пи' 7А(\а\п , ип* теслар! с1е лешпе , ка съ'! гНеаскъ лв! касъ.
п . ЛН а к«посквт 1).в1(1 къ л'а фъквт пре ел Оотпвл лдтпърат пре- злДшпъ
сте Гсраи, къ а кресквт лдппалт лдтпъръпдеа дв! пептрв попвлвл съ8 '• »••
1сра1Д ,
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КАРТЕ А

А5ТХ1,

алтвг:
г. 1Ш 'пГа та! дват Бави! *еше! лдп 1ер-;сал'т. шпс'а та! пгсккт лм фп.
ь- ,3- ни' *ете .
^ . Ш1 ачестеа сжпт пвшеде челор че с'а пъсквт .ри 1ер5сал'т : Сашаа , Совав , Латап, пи" Солотоп .
(: . Ваар. Елка , пп Ел1Фал1Т .
• . Кагет , ХаФзт, пи 1аФ1'е .
3 • Елнзатае , Ел1а<те. пп Елфплз .
2«тП;
и. 1Ш ай а»а1т че1 <1е алт пеапа къ с'а впс Ъ-л\& .ртпграт престе тот 1сра1ь- |6- лвл, с'ай св1Т тоц! че! де алт пеаш съ черче аре Бави!, ни а авг1"т 0;. вМ .
пп а енит лдптрв фгштшпареа лор.
л. Ш|" а лдптреват ЪавСЛ пре Окгапегеь. г'кжп<] •. св1-тъ-в018 ас: пра челор
ае ал пеаш, ни' '1.и' -веГ пре е! лт т&1шде шеле? пп а г'с Овшпегев 151 : сее
те , ш! во)'$ Ла пре е! .]\п таншле тале .
I. Ш1 а8 вешт че! (Ь алт пеаш, нп а8 къгкт лдп вялеа кр1аиплор .
•I. 1Ш с'а сек .пп Ваал-Фараст , ии' '! а лов!Т пре е! аколо ОавН . ип а
21*с 1).м;|'м: гмат-ав* .[\п (]оъ Овтпегев пре връжташп име! .]\и типа тел. кеш съ
тае апа , пептр» аче'а а кешат пвшеде локклм ачелкда тъереалв! Ванл-Фарасш .
щ . 1Ш че! с!е алт пеаш ак лъсат аколо пре сЬтпегеП съ! , пи' а г'\с \)лъ'\А
съ'1 аргъ кн фок .
п . ПИ •■>>', ша1 ;л1аос лшкъ че! ')е алт пеаш, пи а» та! къгвт .ри вале и
вр1аишор .
А1 . П|| а та! лдптреват Х)аъ\А пре Оьшпеге», пп '!а г\с ла! Овтпегев : пв
терие сИппапо1а дор , лдптоарче-те (кла е! , пп фП лжпгъ е! апролпе йе пер! .
$1 . III/ ва Ф1 к«у.мг1 ве! авг! тк свпетвл тарцпшор периор , атвпч! съ штр!
ла ръгвоШ, къ а енит \)г,шшу/лъ лдппгиптеа та, ка съ ватъ тавъра челор
о*е алт 1:еип .
е! . 11И а фъквт ЬивИ л\пче кш 'I а порвпч1Т Бвтлегев. пи а лов1т тавъра чедор А<- алт леат (юда Гаваоп п.г.п ь да Пшра .
д| . 11И с'а вест1т пвглеле лв! Т)авН лдп тот пътжптвл . пп Ботпвл а п*ат Фр1ка дй1 лдп тоате пеатвр/ле .
К А П

01.

Гъппйв-се .нп.. 1).1|ц(1 па тот 1сраивл йме Сп]нм :с1.п I Лошпкль! кн таре чиито .рп 1еркса11ш, г. »ж)ш1
П|и:о1М|, ни Лоши!! (1м1ъ хешгр|де сме, ми кл.ш! » п-шг С|1>р1и .щи/ да четала де! 1>аьи1 ъъг.лпЛ Меахо!
ирс ОаВ1(1 сгдтапс! , ии жкк&щ], ..'а с1с1ъпиа1 пре е! ^птрк с«мет»л (гв.

1 'ш'а фъквт дв1'ш! касъ лдп четатеа дв! ])ив\А. нп агът1Тлок сдкри|дв! дв! Оьтпегей, ш/ ЧаФъквтлв! корт.
л . .Атвпч! а /Ле 1?авМ : н« съ к;н!е еъ рлЛче С]'кр18л дв! 1)мпису.ев.
Фъръ пкта! лев/цЛ , къ пре е! '!а алес Рктпегей . ка съ рЙ1Ч« С1кр1вл 1)ош1)клк! , ни* съ сдвжпскъ лв! плпъ .рпвегк .

ш
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г . ПП а адвпат Бавк! пре тот [срайкл л\п 1ерьсалнп , ка съ йвкъ мкрхвл Вош11НЛВ1 Л1П ЛОККЛ , КОре л'а ГЪТ1Т ле! .
д . 1Ш а айвпат Бави! пре »й лв! Аароп , пи пре лев1'ц1 .
6 . Шп фп лв1 Каат йрнл къпетешеа , пи ФрлцЛ ле! , освтъ пп (юъ-яеч! .
3 . Ши фи лй Мерар! , Асеа къпетешеа , ии' Фрацн льГ (1оъ свте ии Ноъ ген .
4 . Шп фи лв! Герсоп , 1ои къпетешеа , пи Фраци лв! , освтъ ни тре1-хеч!.
н . 1-'|'н фп л»1 ЕлюаФат Сешеа къпетешеа , ни Фраци лв! с!оъ свте .
л. . Шп фп л»1 Хевроп Елнл къпетешеа ип Фраци лв! опт-геч! .
I . Шп фп лк1 Огнл Апнпайав къпетешеа ,
им" Фрацн л»1 освтъ им Но1спре-гече .
м . 11.1) а кешат 1)авк1 пре Сас1ок , пп пре Ав]'атар преоцн, ип' левщп, пп'
пре 1ои , пре йрпл , пре Асеп ,
пре Сешеа, пре Елнл , ип пре Апнпааав ,
П1 . 1Ш ле-а 2»з лор : воШ сжптец! къпетепнле Фапнлнлор Лев1'цпор , квръЦ]Ц1-въ во! , пп Фраш'1 вощрц пп вец[ айвче С1кр1»л Овтпегевлк! лв! 1сра1л ьпйе
'I ат гът1т лок лв! .
и . Пептрв къ шаГпаште пефнпс! во! гата не-ав тъ1ат луп <1оъ 1)отпкл
Овшпегевл пострв пептрв къ п'ат черкат кв жк^екатъ .
А1 . 111} с'{1К квръдот преоцн ип' Лев/цм , ка съ све Пкр)'кл Овшпегевлв! лв!
1сраи .
ф . 1Ш ав" лват фп Левцплор С1кр1'вл лв! Бвтпегей, преквт ле-а порвпч1т
31о1С1 , кв кввлптвл лк! Бгппюгев скпъ скрштвръ кв йрви! престе (Ьг.пшп .
31 . 1111 а /ле Оави! къпетепплор Левщмор : пвпец! пре Фрацн вош]п' , кдптърецп кв оргаие , кв копге , кв алъвтъ , пп кв кшвале , ка съ стр]'це лштрв лишълцнпе кв глас <]е вккврк; .
3> . ПП ав пвс ЛевщП пре Етап Ф1'кл лв! 1ом , пп" <Пптре Фрицп лв! АсааФ Фечорвл лв1 Варах1*а , ип ш'п фп лв! Мерар! фрациор лк! , Етап Фечорвл лв! К)сев .
И1 . II 1 1 кв е! Фраци лор че! г1с ал- НоГ-лел 2ахар1а , ОгНл , Сепн'ратот , 1е1л ,
Елши, Ел1!>в, Напеа, Маас1а , Матапа, Ел!фепа, Макелл1а , Авс1ес1от. 1е1л ,
пп" (>2)'а портарП .
«| . \\и кжтьрецП Етап , АсаФ , ип' Етап кв кипвали <1е аратъ ка съ Факъ съ
се авгъ .
к . 2ахар1а , Огйл , Сепнрашот, 1еш , Он1, Елдав , Маасеа , Бапеа кв копге
престе А лшот .
к& . ПИ Маттат1а , Ел1Фалв , Макеша, Авс1ес1от , 1енл , ип Огй кв алъвте
Атасешт ка съ лштър1*аскъ .
кн . Ш1 Лопеша ша! шареле Левщмор, та! шаре клштърециор , къ визе при
чепеа .
кг . Ш] Варах1а , ип Елкапа портарн С1'кр1влв1 .

л6П1е.
4. 15.
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КАРТЕЛ ^N141,

кд . ЦНСотша, ГосаФат , Катапаи , Атасш*. 2яхар1а , Папаха, пи Елехер
преоцП тргтв/ца кв трхтвщеле л>пп;и'птеа (лкр'ь.ш лв1 Бвтпехев , пи Лвскс1ош,
пи 1е1а портарН С'кр'8д>! лв! ВътлегеХ .
а^тп*-.
ке • '"' еРа О^в'^ ш' БЪтрдпЙ лв!1сра'л, Ш1 че! та! шар! престо ти шерцеа
6. 12. съ <"«къ С'кр'вл леци с1ш каса л«1 Авес1ара к« Бвквр'е .
кг . НИ а фост Аакъ а лштър'т Бвтпегев пре Лев|'ц1 а рнПка С!'кр'вл лещи Оошпвлв! , а« жвпп'ат шапте вщс! , пи шапте вервеч! .
31 . 1Ш 1)авк! ера лшвръкат к» хате Ле в'еш , ип тод! Лев'вП , карН рнПка
Сисрйвл лещ! Ботпвлв! , ип клптърецн , ии Хопеша та! тареле кхлтърец1лор
челор че капта .
кн . ИЛ тот Гсраивл Двчеа С1кр1"кл Ботпкл»1 к» стрт ре , пн кв глас Ле ввквр'е, кк тржпшце , кв к]'твале , ръсвпхпс! квалъвте, ип кв копге .
кд . ПК а фост кжпА а вешт С*кр*вл леци Бошпвлв! пжпъ ла четатеа лв! Бави!
Мелхол Фата лв! Савл , с'а плекат пре Фереястръ , пи а въгвт пре лдпшъратвл
БавМ сълтжпЛ , ш|" жккжпЛ , ип л'а ЛеФъ1тат пре ел лдптрв свФлетвл съ» .
К А П

31.

1)мп. че с*а ашъгат Сприи ^п 10(81 чел гъм , пп а с»дрипт яЛячереа врЛермор <к тот , и\я шсрт|'.' Л1р, а 1ипе-кввгптат Оаи1(1 пре попи, гш *|°е-(ърв1а а .цтпгрцн пате, карис, Ш сдоварЛъ: пи а рлшДиг
'1м( Лев|ц1 съ сл'.д;»ш, .рппашгса С|кр>8лв1 лецЛ , съ ьлшс , ил съ лас(1о пре Овшпегекл ль! Ьр»и

ЛДтпъ: I

и ' а8 аАьс С|*кр]'кл л»1 Пвтпеге», пи л'ав ашъгат лдп ппжлоквл кортвлв!

каре л'а лдптию ОавМ лв1, пп а аЛвс арЛерТ Ле тот , пи жертве Ае пшптв'ре лдппаштеа лв! Овншегев .
*
в . 1Ш слйпъ че а сФжриит Бавк! а асЬче арЛер! Ае тот, пи* жертве
Ае т<кптв'ре , а вше-кввхптат пре попвл лдптрк пвшеле Оотпвлв! .
г . ПП а лдпшърц1'т ла тот ошвл лв! Гсраи дела върват пжпъ ла Фешее Ф1е къргяа
от о ввкатъ Ае пжше , о ввкатъ Ае карпе , ип о сковарЛъ .
^ . 11П а пвс лдшшптеа С'кр'влв! леци Ботпвлй! (Пп .Гевщ! съ слгжаскъ, съ
стр|"це , съ търтвр'сеаскъ , ип съ лаьАе пре Пошпвл Ювишежевл лв! 1срай
^ . АсиФ а фост та! лшта1, Ш1 ал-Ло!.леа с!впъ ел 2ахар1*а, 1ем , Сеии'рашот ,
1е1л , Маттат1а, Ел1св , Пипала, АвЛеЛот , Ш1 1ем кв оргапе , кв алъвте, ип
кв конхо, Ш1 Асав кв кшвале ргсвпътоаре .
е . Ил Вапеа , Ш1 ОгИл преоц'! кв тргтвще пврвреа лшпаштеа Сн<р1влв1 лецП
лв! Пкншегев .
3 . ЛДп 210а аче'а атвпч! а р&пЛв1т лдптл! ЬавхА а лъьАя пре Бошнвл кв гажпа
Л»! АсаФ , пи а Фрацмор л»1 .
псажш.
и . Мъртср1сщ1-въ Ботпвлв!, пп кетац! пгтеле лв!, вестщ! лдптрв пеатвр! лвЮ4. 1. крврие лв!.
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л.. КжптацТ лв! , шГл лъьсЬц! пре ел , спвпсц! ла тоцД тшвтле лв1 , каре ле-а
фъккт Ботпкл .

1еа|еа.
1а- *■

^ . Лъ«(!ац1-въ лдптрв пвтелс чел сфжпт пл лв! , веселеаскъ-се шша челор че
кавтъ бнпъ воеа л»1 .
а! . Къвтац! пре Вотпьл , ип въ флтърОД къвтац! Фаца лв! пвркреа .
п1 . Адвчец1-въ апппте де пппвшле лв! каре а фъквт , де сегапеле лв! , ип де
жвдекъцме гврп лв! .
м . Сътжпцт лв! 1ср;ил слкцп сале , фп лв! Гаков олети сг! .
д| . Ачеста есте Оошпвл Овтпегевл пострв , лш тот пътжптвл жвсюкъцие лв! .
^1 . А(1вчец1*-въ апппте лш веак де ашегътжптвл де лепе ал л«Г, де кквжптвл
лкТ , каре л'а порвпч-1Т лштрв о пие де пеатвр!.
м . Каре л'а ашегат лв! Аврааш , ип жврътжптвл съв лв! 1саак .
д( . II М л*а пес пре ел лв! Гаков спре порвпкъ , ип лв! 1срам спре легътвръ
вечшкъ .
и* . 2Икжпд : ц|'е вснв да пътжптвл лв! Халаап Фчннеа тощешрП воастре .
л-1. Кжпд ера е! ла пвтър пкц1т, пи с'ав" никшорат, ип" ав петершч|"т лштр"жпскл.
к . 1Ш «8 треквт дт пеаш лш пеат, пп дела о люшъръще ла алт попвл .
к» . 1\'а лъсат от съ ле Факъ лор стржтвътате , ни а чертат пептрв джпшН
лшшърац! .
м . N8 въ атшцец! де кшип пп'е1, пн лштрв пророчп пи*е1 «в впиешц!.
Псмш.
кг. Кжптац! Бопшвлв! тот пътжптвл, вше вестщ! дш ъ\ лш г'\ тжптв1реа лв!. *°4- 15кл, • Вестщ! лштрв пеатвр! тър1реа лв! , лш тоате пороаделе пнпвшле лк! .
Псмш.
к<г . Къ таре есте Оошпвл , ип лъвдат Фоарте, лш Фршошат есте, та! пре свс 95- *•
декжт тоц! двтпегеП .
кв . Къ тоц! двтпехеи пъгжтлор сжпт 1дол1, 1*ар Бвтпегевл пострв Черврие
а» фъквт .
кд • Мър1*реа , ип лавда есте лшпамтеа лв! , тър1е , ип фрвтвсеце есте *п ,
локвл лв! .
кн . П.1Ц1 Пошпвлв! пющешрие пеатврмор , дац,! Ботпвлв! тър1*ве , пи тър1*е.
кл.. 1)ац! ГЗопшклв! тър]'ре, пвтелк! лв! лвац! дарврие, пи' адвчец! лшпаштеа
Феци лв! , ий въ лшкшац! Ботпвлв! лш кврцие челе сФште оле лв! .
л . Съ се театъ де Фаца лв! тот пътжптвл , съ се лшсГрептеге пътжптвл ип
съ пв се клътеаскъ .
/> д . Съ се веселеаскъ Червл , пи' съ се ввквре пътжптвл , пи съ спве лштрв
пеатвр!, Ооиткд а лшшъръцп .
лп . Гъсвпа-ва шареа кв плннреа е! , ип лспшвл кжтлвлв! , ип" тоате челе че
сжпт лштр'жпсвл .
лг . Атвпч! се вор ввквра летпеле пъдврЛ де Фаца Ботпвлв!, къ а вештсъ
хвдече пътжптвл .
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КАГТЕА ^N111,
ад. Мъртврнзцп-въ Ботпвлв! къ есте б»п , къ лдпвеак есте тма лв! .
ле- Ш1 2/чецТ тжптвеще-пе пре по! Бвтпегевл тжптв/рН поастре , ш! пе аввпъ пре по! , пи пе скоате вш пеашврГ, ка съ лъввът пвтеле тъв чел сфжпт,
пн съ пе тър/т лштрв лаввеле тале .
лз . Б1пе-кввжптат есте Ботпвл Бвтпегевл лв1 Гсра/л в/н веак , пи" пжпъ лшвеак , пи ва г[чв тот попвлвл апнп , ни лаввъ Ботпвлв! .
аз • Л 1 / а лъсат аколо лишлштеа С/кр1нлнТ лепи Ботпвлв! пре АсаФ , ип пре
фрвцН лв! ка съ слкжаскъ л^ппаштеа С/кр/вд»! пврвреа На г\ лш ъ\,
ли. III/ Лв(1сг!от . пи' Фраци лв! пш-геч! ин опт, ип Лвс1ес1от Ф1вл лв! 1<Нтвп , пи Оса ржшЬ 1*ц1 портар!,
лл. . ИП пре Савок преотвл , нп пре Фрацп лвГ преоцн лшпаштеа кортвдв!
Ботпвлв! лт чел лдппалт вш Гаваоп .
м • Ка съ авккъ арвер! ве тот Вотпвлв! престе жертвелшквл арвериор ве тот
пврвреа (Нпппслцл . пи сеара, ип ввпъ тоате челе скрюе лш лецеа 1)отпвлъ1 .
кжте а порвпч/тФплор лв! 1срам прш пьт.па лв! Мо!с! роввл лв! Октпегев.
м& . ПИ кв вжпсвл Етап , пи Штвп , ни че!-л-алц! алеш! апвше, ка съ
лавс!с пре Пошпвл къ лдпвеак есте тиа лв! .
мн . ПЛ кв вжпшн тржтБща , ип' к/твале ръсвпътоаре , ни оргапе але кжптъриор лв! Ввтпегев , /ар фи лв! Шткп портар! .
мг . 1Ш с'а с1«с тот попвлвл Ф1в-кареле ла каса са , пи с'а жпторс Бави! ка
съ вше-кввштеге каса са.
К А П

В1 .

Квцетжт! Оав1Д а гШ касъ Потник г, 1 се Фъгъс18еще Ф1&,
кареле о ва гШ: пепгр» аче1а ОавМ тмцъшеще лв! Вмппе/е» пептрв Бкпътатеа , каре о аратъ кгтре с]А1н»л .

фост кжпв лъкв1а БавМ лш каса са , а ги; ел кътре ^тап Про,'шквл : 1атъ е» лъквеск лш касъ с1с кеврв, ни С/кр1вл лепи Попшклв!
С«ПТ П1е1 .

в . ИП а 21С Катап кътре Бав/в : тот че есте лшсвФлетвл тъ$
фъ , къ КкишегеХ есте кв Т1пе .
г . ИП а фост лш поаптеа ечеха , е'а фъквт кввжптвл Ботпвлв! кътре МГа—
таи 21'кжмН :
А . Ме/ и! , ни' 21 кътре 1>пвк1 роввл ипев : аша 21че Поншъл , п« ве! гкП тв
касъ пие , ка съ лъквеск ев лштр'жпса .
(:. Къ |Глш лъкмт лш касъ (Ни /лой каре ат скос пре 1сраи п,т.пъ лш гша
ачеаста , 41 ерлт лш корт , ип свпт акошретжпт , ни .]\п попас .
а . -ч\птрв тоате , каре ат петреквт лдптрв тот 1сраивл , ав ат грък кътре
вре ви пеат ал лв! 1сра1*л , кърв1а 'I ат поркггпт , ка съ повъцв1аскъ пре по
пвлвл ние» , 21кжпв : къч! пв 'пи ац! фъквт касъ ве к^еврв ?
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3 . 1Ш ак»т аша ве! 21че роввдв! пнев" Бавк! : ачесгеа 21че Ботпвл Атот-цНторвл, ев- те-аш лват пре тше <1ела стдпъ, ни с!ела тврте, ка съ фИ повъцгптор
попвлвлв! плен 1срам .
й . 1Ш ат фост кй т1пе ор? лшкътро а! терс , ип ат вчю пре тоц! връжташп тъ1 Леда Фаца та, па 1ц1 ат фъквт цде шиие , ка пателе чедор тар! , ка
ра а» фост пре пътжпт .
л . 1Ш во1к П8пе док попвлвлв! пие» 1срам , шГд вой ръсъсИ пре Лжпсвл ,
НП ва ЛЪК81 ЛШС»'ш! , ПИ П8 СО Вв гр!Ж1 ПШ ШВЛТ , ПП ПК Ва 1Ш11 есЬоце Ф18Д
стржтвътъцп ад етер! пре йжпсвл ка ла лшчепвт .
I . 1Ш Лш гиеле каре ат пес жвЛекътор! престе попйлкл ппей 1сраи , ат
стер1т пре тоц; връжташП тъ! , пи те вой креще пре тше , шгцГ ва 21(11 ц\е
Ьопшвл касъ .
II . 1Ш ва Ф1, Лвпъ че се вор пл'ш 2 меле таде , ип ве! аЛорпн к» пършди
тъ1, вош рМмка сътжпца та Лвпъ тше, каре ва Ф1 Ла пжптечеле тъв, пи
вой гът1 ллтпъръЦ1*еа лв! .
ш . Ачесга ва гШ пие касъ , ип вой лшЛрепта Скавпвл лв1 пжпъ лш веак.
п . Ей во1й Ф1 лв! татъ , ип ед ва Ф1 ние Ф1й , ии пила теа пв о воШ (1епгрта Лела ед , преквт о ат Лепъртат Леда че! че ай фост таГпаште Ле тше.
А1 . НЛ'л в01й лшкреЛшца пре ед лш каса теа , ии лттрв лшпъръцдеа лй!
пжиъ лш веак, ип Скавпвл лв! ва Ф1 лшЛрептат пжпъ лш веак.
Ф . Бвпъ тоате кввштеде ачестеа , ии Лвпъ тоатъ вес!ереа ачеаста , аша а
гртЛт Катап кътре Бавк! .
91 . ПИ а веп1т лшшъратвл БлвМ ии а шегвт лшпаштеа Лотпвлв! , пп агн;:
чше сжпт е« Боатпе Овтпегевле ? цп каре есте каса теа, къ т'а1 1вбгг пре гшпе пжпъ лш веак?
3> . Пвцше ак фост ачестеа лшпаштеа та Бвтпегеме ! ип' а! гръ1*т Ле каса
слвцП тале , Ле Леперте , ип т'а1 сокопт ка о веЛере а отвлв!, ип та! лтпълцат Боатпе Бвтпегевде !
н'| . Че ва та! аЛаоие лшкъ БавМ кътре тше , ка съ'л шърещ! ? къ тв щи
пре роввл тъв .
л.1 . Боатпе пептрв роввл тг« а! фъквт тоатъ шърипеа ачеаста, ип Лвпъ ш»та та , ка съ квпоаскъ тоц! че! тар!.
к . Боатие пв есте асетепеа Ц1'е , пп' пв есте Бвтпегей аФаръ йе тше, йвпъ тоате кжте ат авг/т лштрв врекме поастре .
кл . ЦН п« есте ка попйлвл тъв 1срам пеаш пре пъшашт , пре каре съ'л *1
вовъцв1т тв Овтпехевле, ка съ'л ръсквтпер! попьл ше, ка съ пв! лв! пвте таре,
ш1 стрълвч1Т, скоц&ш! пеашвр! йсла Фаца попвлвлв! тъв, пре каре д'а! ръсввшпърат йш Егшет . •
45.
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КАРТЕЛ

^!УТДТ,

к«. НП аТ йят пре попклкд тъй Гсраи попял цге п&пъ ^\пвепк. ш! тз Оошпк.с
те-гп фъквт лй1 Октпеяей .
кг . 1Ш аквт Боатле кквжптнл тъй кареле л'а! гръ!т кътре ровкл тъй , пи
преств каса л»1, съ се фпкреашцеге пжпъ лдп веак , пп фъ преккт а! гръ1т .
кд . ПП съ се лдпкресНлцеге , ни съ се търеаскъ ивтеле тъй п&пъ Л1П веак,
*1кжпс1 : Боашпе ! Боатпе Атот-циторвле ! Рвтпехевл лй! крои, пи каса 181
Бави! робкл тъй ва рътжпеа лдпарептатъ лшпашт еа та .
ке • Къ тв Иоатие Онтпехевл ппе» а! йсскю крекеа роввлйТ тъй , къ ве! IIсП л»1 касъ , псптрк ачсча ааФлат лик1ръ2пеплъ роьнл тъй а се рвга лшпалптеа
Феци тале .
кв . 1Ш аквш Т)о; шие тв епй лупс»*цТ Вътпегеъ , ви т гръп росил»! тъй г,впътъц1де ачестеа .
ка . 1Ш аквш а! лдпчепвт а вшс-кьвжпта каса ропклн! тъй, касъ Ф1*е лдп веак
ддппаштеа та, къ те Воитпе а! вше-кввдптат , им вше-кввштеагъ лш веак .
Е А П

М.

Ръгьоаеге , ни мретпщме ле! Пав^Ц, пи йъяЛ.ие пре оеатвр! аршкате, пп сдеанши ж1.

|«пъ ачестеа, а вътвт ЬаШ пре че! Ле алт пеат , пи '/а ^пгорс
| .|\п ф;.гь , ии а лват Гетйл, пи сателе е! аш т&па челор пе алт пеат.
я. ПП а бьтвт пре Мона, ии ай фост Моавйеш! сльи! лй! Вавн! ,
■сЬк.т.т! (Ьрйр! .

I . ии и вътвт ]);ш|'с1 пре Аараагяр лнппгрятйл СйвеГ лш 1шат , кжпЛ терцеа съ'ш! пве шапа са прссте рж«л Ефратвлм .
д . 1Ш а л«ат (1ела ел Еав1(1 о пие Ле каръ , ни шапте пи'1 Ле ка1, ии" (юъ-хе^
йе ти Ле ояшеш пебесгр! , ии а стршат Бави! тоате каръле , ш! а лват <Пптр'ашселе осйтъ (1е каръ .
^ . 1Ш ай вешт С1р1еш*1 <Нп Батаск съ ежвте лв! А^раагар лдтпъратвлв! Свве! , ии а вътвт Бави} ооъ-геч! ни а"оъ <1е пш йе оатеп1 а! С1'р1еп1лор .
в . 1Ш а пвс БавМ оциреалт С1р1а чеа оеспре Вяпаск, ни а фост лв! ЬоьИ
слрн! аавкжш! аарвр! ,
ии тжптвйа Бопшвл пре Вав^ лштрв тоате лт кара
шерцоа .
3 . НИ а лват Бави) лапцвр]*ле челе Ле авр каре ера престе сдвпие лв! А<1ралхар, ил" ле-а иЛпс лш 1ерйсал1Ш.
п . ЧИ Лт Матавет, ш! Л'т четъцме челе алесе ало лй! Аараагар а лват БавМ
арашъ твлтъ Фоарте , Ли каре а фъкйт Солошоа шареа чеа Ле арашъ , Ш1 ст&лоП , ни йпелтеле челе Ле арашъ .
л. . 1Ш а ай7.1"т Тоа л>тпъратвд 1шат8лв1 , къ а вътвт Вав[Л тоатъ ввтврвалм
А^рааг чр лтпъратвл Сввеи
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1 . 1Ш а тр1пнс пре АДкрат Ф1'кл сг8 ла лшпъратвл БавМ съ'л лштреве с1в чеде с!в паче , пи съ'л вше-кввштегв пре ел , пептрв къ с'а рггво1'т асвпра лв!
А^раагар, нп л'а вътвт пре ел , къ от лшпрспвпгк ера Тоа лв! Айраажар .
•л . 1Ш тоате впелтеле челе г]е авр , сю арщпт , ип сюаратъ, ле-а еФ1'пндт Л1тпърат«л Бави Ботпвлк! лшпревпъ кв арпшткл , им кв аврвл кареле л'а
лват сюла тоате пеатврме, сюла Мктеа , сюла Мовв , сюла фп лв! Атоп, «юла че! сю алт леат , пи сюла Ашалпс .
я1 . 1Ш Авеса ф1вл Саркю! а бътвт пре Изпиел! лт валеа съриор онт-спре-гече тп .
п . III Г а пас лт вале оппре , ш! ек фост тон! 1в«т1*епГ1 сл; ц! лк! 1)авн1, ии
тжпткча Ботпвл пре Взви! лттрв тоате лш каре терцев .
д> . ПИ а лшпъргпДт БавМ престе тот Хсрамвд , ии Фъчеа жксюкатъ , им'
«юептате ла тот попклкл съ» .
^1 . НИ 1оав Фечорвл Саркю! ера престе ощ|'рв , пи ЮсаФат Фечорвл лв! Ахикс! скрПтор (1е а ас!кче апипте .
»1. 1Ш Сас1ок Ф1»л ле! /апов, им' Ав1телех Ф1»л лв! Ав»'атар преоц!, шГ
Съса скрмтор .
у • 1Ш Вапеас «ечорвл лк! ГогГге ера престе А"ерет!, ни* престе ФелетТ , па
♦и лк! ВавМ че! с1ш'т,т;г ера лжкгъ лдшпъратвл.
К А П

е!..

Апап 4нппграпи Ф1пор иТ Лшов ватжогср1т1 пре глкппе дя! 1)а< -\Л , &рр!Т гоергесе съл шлпгле иевтрк шоартеа таил»! съ» съ фшиьдо <]с. п Паьн! . .; им |и м.ъ \ъ С^еиН ягмъторП ч! .

1й
Ш ' а фост '^пь ачестеа а шкрЬ 1Таг.с липпъратвл Филор лв! Атоп, ии' глдтиъ:
0>Н|Т|1^§ а л\тпъръц)т Апап ф I гм лк! лт локвл лв! .
10- 3
ЖЖЖЗБХЯ ** ^' а 21с '■)ав"' : Фаче-вою пшъ кк Апап Фечорвл ля! Л^пас ,
^Й1©зд||?ф преквт а Фгккт татъл лк! кк пипе пплъ, им' а тр|'т1с Бави! сол!,
ка съ'л тжигже пре ел пептрв шоартеа татъл»! сък, ии як вепгт слгпме лк! Т)ав1(1 лт пъшжпткл Филор лк! Атоп ла Апап, ка съ'л тжпгже пре ел .
г . 1Ш а8ж1С коерП Филор лк! Атоп кътре Апап: 88 с!оар пептрв къ чюстещв
Бав^а1 пре татъл тъв", а тр1пп*с съ те шжпгле ? ав пв пептрв касъчерче четатеа,
ин съ юкосюаскъ пътжптвл як вот т слкиие лк! ла тше ?
д . IIи а пр1пс Апап пре сл;у|'ле лв! 1)пбп1 , ии '1а рас пре Лкпим!, ни а
тъ1'ат хашеле лор хвшътате п.т.пъ ла пи'жлок , Ш1 Та слобо21'т пре е!.
^. 1Ш а» веп1т съ спве лк! Ппв1с1 (1е оатеп!, ин' а тр|'»и'с Иаъ\А лшпшптеа лор,
къ ера оатепИ ватжокорщ! Фоарте, шГ ле-а ъ\е лдтпъратвл : шес!ецГ фп 1ер|хоп плпъ ввр креще варвеле вовстре, Ш1 ано! въ вец! лштоарче.
з . НИ ав въгвт фп лк! Атоп, къ с'арвиипат попклкл лв! Бави!, шГ а трГои'г

45. »#
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Апап ,
пи фп ла! Атоп о пие Ле талапц! Ле арптт , ка съ ле пъТтепск*
дор Лш С{ри\ Месопотапне!, пи МпСцпа Маяха, пи Лш Сава каръ пи кълърец! .
д. ИП 'ш'а пъйтнт тре!-геч1 пп Лоъ Ле пш Ле клръ, ни пре Ашпьратвл
Лш Маеха , пи пре попклкд лв! , ни а вегнт , пи' а тъвържт лтпрепжта М1Лаве! , ни фп ли! Атоп с?а« аЛаппт (Пп Чет ьц1 ле сале , ни' аа вешт ка съ се взтъ.
и. Ш1 а ак21Т БавМ , пи а тр1гш'с пре 1оав , пп тоатъ одиреа челор тар! .
а . 1Ш ай еиит фи ла! Агаоп , ш! с'ав ржпЛнк ла ръгвоШ ллшгъ поарта четъцп , пи лдтпърацН , кари а» вешт я8 тъвържт Ле осев! лш кжтп .
I . ]Ш а въ2»т 1оав , къ сжпт лш Фацъ впи ка алци , ка съ Леа ръгвой аскпра са Нт'па1пте , пи Лш'папо! , а алес Лш тоц! вошнп ла! 1сраи , пи с'а8
ржпЛмт лдтпрот1'ва С1р1ешлор .
д| . ПП чела-л-олт попвл л'а Лат пре тжпя лв! Авеса фрателв! съ8 , пп с'а
. ржшМт Лш пробва Фплор ла! Атоп .
м . ПП а -/Ас : Ле шъ ва лшвшпа (Лршпп, ве! «1* пп'е ажатор, !ар Ле те вор
лдпвнще пре тше фи лв1 Атоп , те во18 ажкта ей .
п . ^твървътеагъ-те , ни съ пе фптърнп , пептрв попялвл пострв , пп пептрв четъцГле Штпегекла! пострв , ни Попшал че есте ввп лдптра оки лкГ ва *аче.
д| . 1Ш с'а ржпЛгпт 1оав , ни тот попзлчл лв! кк ел жтпропва СИр/еп/лор ла
ръ2Б01« , ни а ф;;ц1т (Те кътре Лжпшн .
р) . ПП фП лв! Атоп въгжпЛ къ аа фвщт С|"р1'епп, па фвщт пп' е! Ле кътре Фаца
лв! АвесаУ, ип Ле кътре Фаца лв! 1оав Фрателв! лв1, пп' ая" вешт лш четате, пп а
веп1т 1оав лш 1ерасал1*т ,
91. 1Ш въгжпЛ С1*р1впи къ 'I а Б1р»1Т пре е! Гсраи, а.тр1пн'с сол!, пн а аЛвс
вре С1*р1*епП че! в1П коло Ле ржа , ип СоФат та! тареле патери ла! АЛраааар ера
повъц81тор лшпаштеа лор .
а"| . 1Ш с'а спхс ля! РавИ , ш! а аовпат ЬаШ пре тот 1сра1"лял , ип а треквт
1ор<1апал , пп' а вешт асапра лор , пи с*а ржпйахт асапра лор , ш! с'а пас БавМ
л^гапреажта С1р1'епиор ла ръгвой , Ш1 '1а вътат пре е! .
Й1 . Ш| а Ф«Ц1Т (Лрйепп Аела Фаца ла! 1срам, ип а »Ч1С Вав^ Лш С1*р!еп! шапте тИ Ле каръ , пи патрв-аеч! Ле пш Ле пеЛестр! , Ш1 пре СоФат та! тареле
пвтерй л'а 8Ч1С .
л.1 . 1Ш въгжпЛ сл»Н1ле лв! АЛраагар, къ а къхвт Лт^аштеа ФецП ла! Гсраи ,
а фъквт кв Оав1Л паче , Ш1 'I а слвяит лв1, Ш1 п'а8 врат С/р^епН съ ажвте пш
твлт Фплор лв! Атоп .

К А П

к.

Короч1тв1с ръивм ме я! Х)ятЛ ^тпропна Ацюштешюр , пи ачедор Ле алт псат : ^птре пре ег шчИ
|рОЯС11Ч11 »р|»ш! ,
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фост лп апвл вл-ЛоЬлеа лптрв еии'реа лтшъряциор , а скос 2лП1П1:
Гоав тоатъ пвтереа оци'рп , пп астр^кат цчра Фплор лв! Атом, нп 10- 7а ветт , пи а лпквпцкрат Равва , ш! БавМ а шегвт лп 1ерксгш'га , **• *■
нп а бътвт Юав Равва, пи о а стржат .
я. Ш| а Д88Т БавМ квпвпа лв! Молхот дтпъратвлв! лор Ле ире капвл лв!, иН
с'а аФлат къ трепе «п талапт Ле авр , пп ера лптр'жпса шатръ сквюпъ , пи а фост
пвсъ пре капвл лв! БавИ, ни пръж! На четате а аЛвс твлте Фоарте .
г . 1Ш пре попклвл чел Лштръпса л'а скос , нп л'а гмат кв Ф1еръстръ8 , пп
кв тесле йе Ф1'ер , ш{ кв секвр!, аша а фъквт Бави! твтвлор Фплор лв! Атоп, пи с'а лпторс Павн! , ип тот попвлвл лв! лп 1ервсал1т .
^. 1Ш а фост йвпъ ачестеа , нп 1пр с'а фъквт ръгБ01*8 лп Гаяер кв че!Ле алт гжтп»:
пеат , атвпчТ а бътвт Совохе Сосат! пре СаФвт чел <Нп фи вр1анплор, ни л'а 31- 18етери пре ел .
е- 1Ш с'а та! фъквт лшкъ ръгво18 кв че! Ле алт пеат, пи а бътвт Елеапап
Фечорвл лв! 1а]'р пре Лахт! Фрателе лв! Гол1ат Гетевл , ни летпвл свл1*ш"! лв! ера
ка свлвл пжпгармор .
е . 1Ш с'а та! фъквт лпкъ ръгвоШ лп Гет пи ера вп от престе сеатъ таре,
нп ла атжпЛоъ тж!ш'ле авеа кжте шасе Лоцете(1), тоате Неиетеле лв! ера Лоъ
веч! ни патрв , ип ачеста ера стропепот врншмор .
д. 1Ш а окърлт пре 1срам, пи л'а бътвт пре ел Гопатап Фечорвл лв! Сата
фрателе лв! БавМ .
н . Ачедпа с'а пъсквт лв! РаФа лп Гет , тоц! ера патрв вр1аш1 , пи ай въввт
лп тжпа лв! Бавк! , пи' лп тжпа слвпмор лв! .
Е А П

Ей.

1)аЕ1(1 пятърапй попкии тжше пре Овтпеге} , пи йъ чзтъ , каре 'ш! а «лес Лп грсм пеЛспсе , тялте
шИ као* е1|П попвл , пкпъ капи .цтБ^аигеще пре Октпехев ев рвгьчвпва : пп а рШааг олтар доарлаж!
Орпа 1еивсем .

< 1 с'а сквлат аЧавол лп Гсрам, пи а лпЛетпат пре БавМ , ка съ пвте- 1 Лшпъ:
24. 1.
ре пре 1срам .
в . 11Н а 21С лтпъратвл Бави! кътре 1оав , пи кътре та! тарП нвтерп : терцец!, пвтърац! пре 1срам Лела В]'рсавее пи пжпъ ла Бай,
нп аЛвчец! ла тше , ка съ ди'в пвтървл лор .
г . 1Ш а х1с1оав: съ лттвлцеаскъ Вониш пре попвлвл съ8 квосвтъ ЛепърпД
та! твлт Лекжт сжпт ачеггп'а , ни оки Ботпвлв! пие» лтпъратвлв! съ вагъ , а« пв
Боатпе ал т1е» лтпърате тоц! сжптет слвц! Ботпвлв! плев ? къч! чеаркъ Т)оттл тШ ачеаста ? ка съ пв съ Факъ лптрв пъкат дв! Гсраи .
в. (1} Асешепеа Ш1 1а паюаре ,
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А . 41 К8ВЖПТ8Л лшпъратвлв! а Б1рв1т пре 1оав , пи а епит 1оав, ви а втвлат
прш тот 1сра1лвл , пи а вешт лт 1ер»салйп .
е . 1Ш а дат 1оав п»тър»л черчетьрП попвл»! лв1 Т)оъИ , пи ера тот Гсраьюж
о пие «1е ши, пи" о свтъ <1е тп ве вървац! карН пврта сав1е , пи фй 1в(Ш патр» свтв
пи шапте-геч! сю ти с1е вървацн карП пврта сав1е .
6 . 1Ш пре Лев1 , пи пре Вешапип , пв ла пвшърат лштре е! , къ сиеа кввжптвл жшпъратвл»! пре 1оав .
3 . 1Ш рг» с'а арътат лппаштеа л«1 Бвтпежев* л?крвл ачеста , пи а вътвт пр*
1ера1Л .
и. 1Ш а 21'с ВавМ кътре Оъ-птегев" : пъкътк^т-ат Фоарте, фъкжпо" ачест двкрв,
■и оквш щерпе ръвтатеа ровклк! тъ8 , къ певвпеще ат лвкрат Фоарте .
а. Ш» а гръ1т Ботпвл кътре Гас) въгъторкл , г1кдш<1 •I . Мерц! , ии гръеще л»1 ВавМ гпикпА : аша а)че Ботпел , треГ ваЙ айвче е*
асвпра та, алецец! Ц1е впа сНптрв еле , ии вой Фаче ц«е .
а"| . Ш| а веШт Га<1 ла Бавк1, пи '1а г'\с ш :
Н1 . Аша *1че Богапвл : алецец! ц|*е са» тре! апг Фоагоете , еа» тре! лвп! с*ь фвв!
2-Г «п:
24. 25. тв 6в Фаца връжтанилор тъТ, ии сав]'еа връжшаиилор тъ! съ те апвче пре тше-,
сав тре! хие с8Б1еа Оошпвлв!, ш! тоарте пре пъшжпт, пи ^пцервл ЛошпадвГ
съ ошоаре лштрв тоатъ тотеп|'реа лв1ГсраГл, ии аквт вег! че кввлпт вой ръспвпсю челв! че т'а тр^гшс пре тше.
г"| . 1Ш а хГс Бави! кътре Гоа*: стр1*ште Фоарте сжпт пие ачеоте тре!, пийвгпв
вой къйеа лт шжише БотпвлвГ, къ твлхе сжпт лдпаврърме лвТ Фоарте, йекжт вой
кгйеа лш шжише оашепГлор .
д| . 1Ш а с!ат Оошпвл тоарте лдп Гсраи , шГ ав лъхът 6*1п 1сраи шаптеаеч! йе пи! Ле оатеш .
ф . 1Ш а тршю Ввтпежев' лтцер лдп 1ервсал1ш, ка съ'л таргъ, пи кжпД ли
п1ер(1еа , а въжвт Бошпвл, ии 'I а първт рг& пептрв ръвл ачела пи а аю жпцервл»!
челв! че Шерйеа : ажнпгъ'ц1, трацеиД шжпа та, пи жпцервл Боашвл»! ста л\п аргеа
ле! Орпа 1евксевх.
91 . 1Ш а рмКкат Бави! окй съТ , шГа въявт пре лищервл Вошпвла1 стжпй жптре
■ъшжпт , Ш1 л\птре чер ни сав1'еа лв! скоасъ Л1П шжпа лв! , Ш1 лдптшсъ асвпра
1ервсал1твл81 , Ш1 а къгвт ОавМ , Ш1 вътржпп лв! 1сраи пре Фаца са лдшвръкац!
кв сач1.
'
41 . Ш1 а 21С БавМ кътре Бвтпеяев-: ав пв е8 ат 21с ка съ се пвшере попвлвл?
е< сжпт чел че ат пъкътв!т, Ш1 фъкжпй ргв ат фъквт ръ8, йар ачест попвл че а
♦ъквт ? Ооашпе Овшпегевле Ф1е шжпа та престе шше , Ш1 престе каса татъл!
пи'е8, Ш1 пв престе попкднл тъ» , ка съ'л п1ерг1 Ооашпе .
т . Ш1 ^ппервл Ботпвлв! а яю лв! Гай , съ 21къ кътре Вав1й , ка съ се «•
еъ Факъ жсртвелпж Ропшвлв! лдп ар^еа дв! Орпа 1еввсевл .
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VI. ИП с'а са!т 1)авк1 Лкпъ кввжпткл л»1 Гва", кпреле л'л гръ!т лдптрн пвшеле
к . 1Ш с'п лдпторс Орпа , ни а въгвт прс лдтпъратвл ,

ш! патрв фи а! л«1 кв

Лапсвл аскьпглпйй-се , пп Орпа тре1ера грж8.
к.

1Ш а вешт ВавМ ла Орпа ,

ип Орпа а еппт ш*п цпе , ип с"а лдпктат л«1

Бавк! кв Фяца пре пътлпт .
кя . Ш! а 2ш ])«в1(1 кътре Орпа : дъ пп*е доквл тхв чел де ариз , пи воШ гШ
лдптр^псвл жертвелтк Вотпк.ш, пре арпшт кжтесте вреЛшк тГл «Ь>, ип съ лдп
четеге гл.т.-на аЧп попнл .

*

кг . 1111а 21С Орпа кътре Ьатд : Ьд , ни' Факъ Рошпьл плек лдтпъратвл че есте вше лдпгшптеа лв! , 1атъ ат Лат вще! пептрв арсюре Ле тот , нп плвгвл пеп
трв летпе , пи гржкл пептрв жертвъ , тоате ле-ат а*ат .
к д . 1Ш а 21с лдтпъратвл БавМ лв1 Орпа : пв , 41 кхтпър.ьпс! о воШ квшпъра
кв арцшт , кжт есте врсспнкъ , къ пв вой лва але тале Ботпвл»!, ка съ ас!«к
арсЬре де тот лдп дар Ьотпвлх! .
к^ . 1Ш п Нат 1):пи'с1 лв! Орпа пептрв локвл л«Г п'клТ де авр квшпъшцТ шасе свте .
ке . 1Ш а апсНт аколо ЬавИ жертвелтк Ботпвлв!,

ш! а аДвс арЛер! де тот, 2Пар«:

пи' жертве де шжптв!ре , пи а стр1*гат кътре Иотпвл, ни л'а авг1Т пре ел кв фок

з. \.

д'ш чер престе жертвелшквл ар^ерп Ле тот, ип а плетен арЛереа де тот.
кз- Ш1 а ж'с 1)ошпвл кътре ^ппер ип' а въгат сшлеа лдптеака е! .
ки . ^п вретеа ачехп Лакъ а въгвт Ьъъхд къ л'а асквлтат Бопшйл лдп ар!еалв1
Орна Гевксевл , а жертв1т аколо .
ка .' 1Ш кортвл Вошпклв1 кареле л'а фъквт Мо1с1 лдп пвст»'е,

ин жертвелшквл

ар^ериор (1с тот лдп вретеа аче^а ера лдп вата чеа <Нп Гаваоп.
а .

Епир
36. 2

М\[ п'8 пятвт Ъъъ'\д съ теаргъ лдппаштеа л»1 съ лдптреве пре Бхшпехев пеп-

трв къ а тръса сю кътре Фаца сав1е1 ^\пцерьлх1 Оопшвлв! .

к А п ва .
ГъппН 1>,и;|'1 чек йе 111111 спре /.мИрсп Б^сердчП Оотввдя! , поряпчсще Ш Ссютоп ег о ги1саш ,
•и и(>о 1)мши-лс& пврвреа ФЪръ ^пйо1ал «ъ'а чшстевс» , ^» сквшиъ аре кШетеаП с**( *(е .ритрижьтор .

Й»1Й

Й^1' а 2|С ^!'В|'' • "чеаста есте каса Бошпвлв! Октпегев, ш1 ачеста е^тв

®^11|^® жертвелп1квл спре арЛереа де тот а лв1 Гср.чи .
^*»ж^ж

к . 1Ш а 2]'с 1)нв|Н : съ аЛвпе пре тоц! веп1Т1*чП че! Лп пъшжптвл

Щдащ®дата лв! 1срам , Ш1 а пвс чопл1Тор1, съ чопл1аскъ п^етр! пете*1те , ка съ
у.Мсаскъ кпсъ лв! Пкшпегсв .
г . 11П Ф1ер твлт пептрв квеле виплор , Ш1 але порцмор , ип пептрв цжцжп! а
гът1т Т)ав'1д , Ш1 аратъ твлтъ Фъръ тъсвръ .
и> . ЦП летпе де кеЛрв Фъръ де пвтър , къ асЬчеа СИопепП , пи Тхр^пи лешне <1е веЛрв лдцтрб пшцнпе лв! 1)шд ,

,
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(.- . Ш\ п г\с Ъаъ\А : Солотоп Ф1вл пнев" првпк тдпър есте , ип каса , каре съ
ва гкН Ботавла! тревве съ Ф1в *оарте търггъ, пи весптъ лш тот пътьптвл,
В018 гън' лк! , Ш1 а гът1т Вавм.1 лштрв швлцше лшшште а"е шоартеа са .
е . НИ а кетат оре Солотоп <шл съв , Ш1 '1а порвпчк лв1, ка съ хШаскъ
каса Юоипншл Овтпегевлв! ль\ 1срам .
3- 1Ш а 21С БавМ : Солотоапе Ф1вле ! ев ат ав&тлт снфлст , ка съгИеск касг
пвтел»! Оотпвлв! Овтпегев' .
н. ии а фост кътре ш!пе кьвжптвл Вотпвлв!, 21'кжпа" : слгце твлт а! върсат ,
Ш1 ръгвоае тарТ а! фъквт , пв ве! х йН касъ пкгаелкГппев, пептрв къ сжцге швлт
а! върсат пре пътдпт лдппаштеа шеа .
а- . 1атъ Ф1« съ паще ц|'е , ачеста ва Ф1 върватвл осПхпс! , шГл В01Я о Лхш пре
ел с!е тоц! връжташн лв! с1е прт прежвр , ип Солотоп ва Ф1 пвтеле лв! , ип паче ,
пи .апеще вою аа престе 1срам лш /меле лкТ .
2Атпъ:
■• Ачеста ва хШ касъ пвшелв! ппев, пиел ва Ф1 пие фШ, ип ев во1й *1 лй!
7. 13.
татъ ^ „„• в0]'§ ^п^репта скавпвл лшшъръдос! л»1 лш Гсршл пжпъ л>п веак .
ЗАшаъ:
*•• Ш1 аквт Ф1вл П11СВ, ва Ф1 к;; Т1пе Ботпвл , ни те ва спор! , ии ве! 2]'м' ка*• 5- съ Оотп8Лв1 Овтпегевлв! тъв", преквт а гръп с1е тте .
2Лшп»:
■• • Йе аче1а йеа Ц1в Ботпвл лшцелепчвпе , ии лтцеленере , пи съ те лшгореа7. 14. скъ престе Тсрам, ни съ пъгещТ, ии съ Фач1 лецеа Рошпкл»! Овтпегеглмтгв.
Вврвь
п . Атвпч1 те ве! спор1 , Не ве! пг21 съ Фач1 порвпчме , ип жвДекгцие , в?рв
1. 5- ле-а порвпч1т Бошпкл лв! МоГш пептрв 1срам, лшвгрБътеагъ-те и» те ллпъреще , пп пв те тете , ш'ч1 те спер1а .
^1 . ПН 1'атъ е8 ат гъит пептрв каса Ботпвлв! талапц! а*е авр о свтъ с!е ти,
ип (1е арцпи талапц! о пне йепн'1, ип' пратъ , ип Ф1*ер Фъръ Не тгснръ , кък5
грътаЛа есте, ип лешпе, ян П1*етр1 ат гът, инла ачестеа ве! гсЬюце .
§|. 1Ш кв тше сжпттвлц1 лвкрътор!, тещер!, пп чопл1Тор! Нешетр!, ип теслар! йе лешпе, тоц! лтвъцацДла тот лвкрвл .
91. Ла авр , ла арпшт, ла аратъ , ип ла Ф1*ер, пв есте пвтър , скоалъ-те пи
фъ , ип Вошпкл ва ф! кв тше .
ф\ . 1Ш а порвпчк ПаъШ твтвлор воериор лв! Гсраи съ ажвте лв! Солотоп
Ф1К.Ш ехе".

ш . А8 пв есте Ботпвл квво! ? ип а пат осЬ"хпъ прш прецвр, къ а йат Л1П тд!пйе воастре пре че! че лъквеск път&птвл , Ш1 с'а свпвс пътхптвл л^ппаштеш
Бошпклк!, и и Л1ппа1птеа попвлвлв! лв!.
а\ . Аквт вац! шшие воастре Ш1 свФлетеле воастре , ка съ къвтац! пре Оотпвл Овтпегевл вострв, Ш1 въ сквлац!, ип кнИд1 1я'сер1ка Бвшпегевлв! вострв ,
ка съ въгац! С1кр1вл лецИ Ботпвлв! , ш! впелтеле челе сФште але лв! Бйшпе*ев лш каса , каре се ва гШ пвшелв! Бошпвлв! .

П А Р А Л I П 0 М Е N 0 N.
КАН

361

КГ.

ФИп<1 ьътржп ])лпИ а рапА»\т оре Солопюп ЛДтпърат лдп ломл с»$ , ии пкшъркгк! пре юц! лев1°цП ,
'I а ли»пърц|т , ш! л>псетплп<1ь-ле слвхселе ле-а р*т1е1г Ф11-кгрк|а пре о II.

| авк! фнпс1 вътрип , цн П.1П1 ае гие а фьккт липпърат пре Солошоп Ф1«л лк! л\п локкл сь« престе [срам .
н . 1Ш а жЬпат пре тоц! воери* лк! 1срам , ии пре преоц! , ни
пре лев1ц1 .
г . 1Ш с'аХ пвтърат левщи дела тре! геч! Де ап! .цп сйс , пи' а фост пвтървл лор ййпь капкл лор , Бървац! тре1-геч1 ии опт с1е ти .
д. Оттр'ачециа ая фосг кжриштор! престе лккрврме каси Ботпвлв! (1оъ/еч! ии" патрк с1е ти, пи логоФец! , ии жк^екътор! ш >се ти.
@. Шх патрв тН нортар! , ии патрк ти лъкджпа' пре Попшкл кк кпелтеле ка
ре ле-ак фъкнт съ лаяйе пре Ботнкл .
е . ПИ '1а фщпърц1Т пре е! ОавМ Фъкжпс1к-ле ржпД пре ъ\ Филор лкТ Левг.
ле! Герсоп , л»1 Каат , ии л»1 Мерор! .
3 • 1Ш ле! Герсоп , лв! ЕДап , ии лк! Сете! .
н . Фи ле! ЕДап, къпетешеа 1е'и , 21тап, ии 1о1л , (тре!) .
л. 1Ш фп лк! Сете!, Салопнт, 1еи, пи 1)ап, (тре!), ачеци'а сжпт къпетепнле Фапилилор л»1 Ейап .
' \ . 1Ш Филор Л81 Сете!, 1ет , УЛхя , 1оас , ии Вер1а (патрк).
м. ПП ера 1ет къпетешеа, ии 2иа ал-йоЬ-леа, 1олс ии Вер!а п'пк липтхлцГг
фн , пелтрк аче1а са пвтърат лттр'о касъ ии лштр'0 Фатше .
Н1 . Фи лк! Каат Атврат , 1ехаар , Хевроп , Огпл , (патрк) .
п . Фи лк! Атврат , Аароп , ни Мойм, ии' с'а осев1т Аароп а СФ1ПЦ1 сфштеле сФ1птелор , ел , ни фп лк! пжиь лш веак, ка съ тьтжеге лшпаштеа 1)от- Еврег.
пкл81, съ слклсаскъ лк! , пи съ се роаце пвтелк! лв1 пжпъ лт веак .
5.4.
д| . 1Ш Монп 0Ш8Л ле! Октпегев , фн лй1 с'а8 кетат л\п пеаткл л»Т
Лев1 .
(.-I . Фи лк! ДГо1с1 Прсат , ии Ел1*ежер .
Еш|ра .
51. Фи лк! Г|'рсат, Свваи къпететеа .
2. 22.
3< • Ш1 ера фп лк! Ел1егер , Гав1а къпетеп1еа. ии' п'а авкт Ел1вхер алц! фЛ, 18- '■
Ш1 фп лк! Гав|'а с'ак Л1тшклц1т ФОарте .
н) . Фи лк! 1саар , Салотот къпетеш*еа .
л,1. Фн Л81 Хевроп 1ер1а къпетеп^еа , Атар!а ал-йоГ-леа, 1егил ал-тре1-леа,
1екет1ас ал патрк-леа .
к . Фи лк! Охил , М1ха къпетегиеа , ии 1с1а ал- Ао\-леа .

46.

362

КАРТЕЛ

^N1X1,

ка . Фн лв! Мерар! Моол1, пп Мвс! , фП лв! Моол! , Елесгар, пп Шс .
кв • Ш1 а тврп Елеагар , пи п'а авкт ФечорК , Фъръ пвша1 Фете, пп ле- а лкат
пре еле фп лв! йлс Фрацн лор.
кг . Фп лв! Мвс! , Моол! , Ебер, пи Ьршот , (тре1) .
кд . Ачеци'а с,у,пт фп лв! Лев\ , сЬпъ каселе Фапилнлор лор , къпетеппле Фапилнлор лор, йвпъ сокотеала лор, аьпъ пвтъркл пвтелор лор, бвпъ кепвллор,
кар!1 фяк лвкрврие слкжбп кясп Ботпвлв! , бела боъ-гсч! бе ап! пи та! свс.
к^ . Къ а 21'с ПавМ : осПхшт-а Пмппегекл лв! 1сраи пре попвлвл съв, ип ва
лък«1 лдп 1ерасал1'ш пжпъ лдп веак .
кг . 11П Левщп ш «'Л твлт пв пнрта кортвл , ип тоате васеле челе бе иъх.
ва лв! .
«3 • Къ лдптрв порвпчие лв! Бавк1 челе та! бе пре «ртъ есте пвшървл *Нлор лн! Леш бела боъ-геч! бе ап! , ип та! свс .
кн. Къ '1а бат пре е! лдп тжпа лв! Аароп. ка съ слвжаскъ лдп каса 1)отЛ8ЛЯ1 , лдп кврцТ , ип' лдп ь I ш 1.р1 , пп ла квръшреа твтвлор челор СФ1Пте , пп' ла
лккрврме слнжве! каси лв! Бвитеге».
кл. . Ш'1 ла пд-Дшле пвпсрП лдппатте , ип ла Фъша жертвеТ , пи ла плъчттеле челе бе агппе , пп ла Т1гъТ, пп ла челе Фрътжптате , пп' ла тоатътъсара.
а. 1111 а ста бтипеяца пи селра, а лъвбя, пи а се търткрин Ботпвш .
Л1 . 11Н престе тоате челе че съ гбик спре арбере бе тот Ботпвлв! сьтвъта.
пи ла лвпъ поъ , пп' ла сървътор! б. пъ пвтър , бьпъ жвбекатъ , престе е! пкрнреа Ботпвлв! .
ан . Ш1 съ пъхеаскъ пагеле кортялв! търтвр1'е!, ни але БлсермчИ, пп але »йлор лв! Аяроп Фрециор съ! , ка съ слвжгскъ лдп кюа Ботпвлв!.
К А П

КД.

Шо »п лхГ Елеагар, пп аТлкПтатпр, Лоъ-геч! пи' патрк де чете а рдпйчт Оаш°(1 спре сияе а Ровпчлв! , ш1 че,.ор-л-<1^ц| фн асетепса е» сорц! , съ -цшпърцеск .

тпърц1'рие Фплор лв! Аароп ; фИ лв! Аароп , ^бпв , Ав1йб, Елеагар, пи Хтатар .
п. ИП .18 тв|)1т Дабав . пи* Ав1*вб лдшшптеа татълв! лор, плачеЛе«|д7
10. 2.

>811|е:
:1 •*•

циа п'а8 аввт фп, пи' а8 преоц1т Елеагар Ш1 1ташар фп лв! Аароп.
г. 1Ш '1а лдтпърц1т пре е! БавИ, Ш1 Сабок ш'п фИ лв! Елеагар, пи Аителех (Нп фН лв! 1татар , бвпъ сокотеала лор , бвпъ слвжва лор , Ш1 йвпъ ка
селе Фаш1л11'лор лор .
А . 1111 с'а» аФлат фп' лв! Елеагар та! твлцГ лдптре воерн пвтерйор,

бекхт

фп Л81 1ташар , ни Т а лдшпърц1т ФИлор лв! Елеагар къпетопи престе каселе *апи'л11'лор шаТ-спре-хече : Ф11'лор ла! 1тагаар йвпъ касие Фапп'л11лор лор оот .
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е . 1Ш '!а лшпършт пре е! кк сорцТ , къ ера къпетепЛ челор сФште , ип та!
тарП Оотпвлв! лштре фн лв! Елеагар , пи лштре фп лв! 1татар .
е . 1Ш 'I а скри; пре е! Сатеа Ф1вл лв! Матапам логофътвл оЧп Лев) лишаютеа лпппъратвдв! , пи а воериор , Сааюк преотвл , Ш1* Ах1телех Ф1'вл лк! Лв1атар, ни къпетепнле Фапшплор преоциор, пн а Левщиор а! каси Фатшек впил
кжте впвл лв! Елеагар , ип' впвл кжте впвл лв! 1татар .
3- ПП а еппт соарта чеа (Н'п'тж! лв! Тоирим. лв! ГеоЧа асюа .
н . ЛвТ Х;ф1'в а тре^а , лв! Еорпп а патра .
а- . -»1 Мелх1а а ч1пчеа , л»! Ме1апнп а шасеа .
I. Л«1 Кос а шаптеа, л«1 Лша а опта .
• I . Ле! Пек а поа . лкТ Сехегпп а гечеа .
я1 . Л«! Елегв1 а кп- спре- гечеа , лв! 1ак1ш а <юа-спре-гечеа .
п . Лв1 ОпФа а тре!-спре-гечеп, лв! 1есваал а па!-спре-гечеа .
д| . Лв1 Белга а чшчиспре-гечеа , лв! Епир а ша!-спре-гечеа .
$1 . Лв! ХШп а шапте-спре- гечеа , лв! АФес1 а опт-спре гечеа.
' ш\ . Лв! Фетеа а поа-спре-гечеа , лв! Егеки а Доа-геч! .
^1 . Лв! Ах1ш а^оа-гечТш! впа . лв! Гашвл а сюа-геч! ип (юг.
И1 . Лв! Айале а йоа-геч! ш! тре! , лв! Ла все а сюа-гечТ пи" патрв .
ли . Ачеста есте пвшървл лор, (1;;пъ слвгва лор а штра лдп каса БотпвлвТ
йвпъ жн(1еката лор, прю тжпа лв! Аароп татълв! лор, преквт а порвпчк 1)отп»л Овтпегевл лв! 1сраи .
к . ИП Фнлор челор-л-алц! а! лв! Лев! , Фплор лв! Атврат , Соваи , фплор лг;1 Совам , 1е<На .
кж . Лв! Гаавюа къпететеа .
кп . 1Ш лв! Гсаар 1 Салотот , Фнлор лв! Салошот, 1ат .
кг . ФП лв! Екйй , Атайеа ал-(ю!-леа , 1ажнл ал-тре!-леа, 1ектоат ал-патрв-леа .
■д . Фплор лв! Огнл , ЗНха , фН лв! М)ха Саппр .
к^ . Фрателе л»1 31 1ха 1с1а , ип Ф1вл лв! 1сга , 2ахар1а .
кз . Фп лв! МерарГ Моол! , пи Мвс1, фп лв! ()2|'а , фн лв! 6оп1.
кз • Ф« •»»' Мерар! лв! 0г1а , фп лв! 1соат , ай Сакхвр , пи Ава1 .
кп. Лв! Моол! Елеагар, ин Татар , пи а тврЬ Елеагар , пи п'а аввт Фечор!.
к д . Лв! 1ис , ФК лв! Кш , Гератем .
л. 1Ш Ф11 лв!Мвс!, Моол1, Ес1ер, пи 1ерппот, ачепра сжпт фн Лев]Ц|лор , (1;;и г каселе Фапп'л11'лор лор .
ла . ИП ав лват пи е! сорц! ка цп ФрлцП лор фп лв! Аароп лдппаштеа л^тпъратвлв! , ш1 Са(1ок, Ш1 Ахшелех, ип къпететие Фаоп'л1'иор преоциор , ип' а
Ловщиор лдпчепътор! йе пър1пц! Араав , ка ип ФрацП лв! че! ша! тшер! .
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01П фП л»|" Аса», пи' а{ «I Етап, Ш1 в! а»1 1Лт«п съ фтпарт к» сорцТ рлп(1»|и' , *<лш.и1 Лчъ-ли
нп патрв с% кайте кк копге , кк ажъяте , пи' кв ютваде .

авк1 лшигъраткл, ип къпетепПле пнтерП ак пкс да лккркр! пре ф ' ' ля!
АеаФ , . а! де! Етап, ип" а! лв! 1(Цткп кари съ ккпте кк копге ,
кк ллъкте , ип к» к"твале , пп а фост пвтърал дор с1впъ капнд чедор че лвкреагъ лштрв лккркрйе дор.
в . ФН Д81 АсаФ Сакхвр , 1ос"ф , ип Г\татап'ас , ип Ераи : фи л»! Аспф карЙ ера да лшпъраткл .
г . Лв! Штвп, фп ла! 1(Нтвп Го(1ол1а , Свр!, 1с'а, Асав1а , ип' Маттатп <!»пъ татъд дор Штвп , кв копге ръсвпжпс" търтвримре , ш1 дав<Н> Ооппи лгл .
А. Лв! Етап , фп л»1 Етап, Ввк*а , Матташа , Огнл , Сквай . 1ер1*тот,
Апаша , Апап , Ел1ата , Гоеюлап, 1'етев'егер, "есваака , Мплш , Ов'р" , ип
Меагот .
е- Тоц1 ачещда сжпт фп лв! Етап челкГ че ръспкпйе лшшъратвдв! к» кввштеле лв! Бвтпегев а лтпълца корпк , ип а (1ат Пвгппехев лв1 Етап паГ-спрехече Фвчор! , пп тре! Фете .
5 . ТоцД ачециа кк татъд дор лък^жпс" лдп каса лв1 Октпегек лш кипвал!" , ш/
дш алъкте , ип лт копге спре сдвжва каси лк! Октиегеа д&пгь липпьратал , ЛсаФ , ХЛтйп , ип Етап .
3 ■ ИЛ а фост пнтъркл дор кк Фраци дор че! .рпвъцац! а клина Ботпъдв!
<1оъ свте опт-геч1 ип опт .
и . Ш 1 ав лкат ип е! сорц! съ Ф*е лдп ржпй чед пик , ип' чел таре аЧп че! Не
съвжрипт , ип (Нп че! че лдпвъца .
а. Ш1 а еипт соарта чеа Лп'тл1 а Фидор лк>, ип а Фряциор лк1, лв! Аспф
ад лк! 1ос1Ф , лв! Го(]од1а а йова 1ш'а фП лк! , ип Фраци лкГ <1о1-спре-гече .
I . Атре'а лк! 2акхвр , фи лк1, ип' Фраци дв! гюГ-спре-гече .
*1 . Апатра лк! 1еср1 , фи лв! , ип* Фраци лн! сюЬспре-гече .
п! . Ачшчеа л»1 1\*атап , фП лк" , нп* фраци лк' (1о'-спре-гече .
п. Ашасеа лк! Ввк*а , фп лк! , пи Фраци лв! йоГ-спре-гече .
д1. Ашаптеа лв! 1серил, Фи лк", ип" Фраци лк! а*о1-спре-2ече .
^1 . Аопта лк! 1ос'а , фи лк! , пн Фраци" лв! йоГ-спре-гече .
51 . Апо8а л»1 Маттата , фп д»1 , пн ФрацИ лв! (юГ-спре-гече .
3' . Агечеа лв! Сете1а, фН лв1, ип Фраци лк! (Ш-спре-гече .
н1 . Авп-спре-гечеа лв! Аср11*л , фп лв1, пи' ФрвцП лв! а"о1 спре-гече •
л1 . Айоъ-епре-гечеа Асав1*а, фн лв! , пи фрацН лв! (1о1- спре-гече .
к . Атре! спре-гечеа Свваи, фН лв!, ни ФрвП1*1 лв! йо!- спре-гече .
к* . Апа!-спре-гечеа Маттвт«'я , Фидв!, ни ФрацП лв! {1о!-спре-гече .
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Ач1пч1-спре- гечеа Гернпот , фн лв1, пи Фрацн" лв! а*о1-спре-вече .
АшаТ-спре-гечеа Апата , фп лги , ип Фрацп лв! а"о1-спре-2ече
Ашапте спре-гечеа Гесвасака, фн лв1, пп Фрацп л«1 с1о1-спре-гече .
Аопт-спре-гечеа Апата, фн лв1, ип Фрацп лв1 (лоНспре-гече .
Апо&ъ-спре-гечеа МаллМ , фН ле!, пн Фрвцн лв! йоГ-спре- гече .
АЛоъ-хеч! Ел1ата , фн л«1 , пн ФрацН л«1 аоТ-спре-хече .
АЛоъ-геч! Ш1* ви а От1р1 , фй лв1, пн ФрецП лв1 скн-спре-вече .
Айоъ-веч! пи <1оъ Готолат! , фП лв1, ни" Фрацп л»1 йс-Т-спре-гече .
Ааоъ-веч! ип тре! ПКагот , «Н л«Т , ип ФрацН лв! йоЬспре-яече .
Ааоъ- геч! пн патрк Готетт1егер , фп лй! , пн Фрацп лв! сюГ-спре-гече .

кап ка .
НортарП БкерЕМ! сг ^пшпрт (Иптре Ле«1цГ твлте ранЛкр?, ип «вре фвпилн' ла каре поартъ съ пнеаскъ,
кс сорц| съ р<яп(1»еск , пп 1'арг'ш! каре ч огхеаскъ Внперте , ий шил: чсле оппте .

а лшшършрме порцмор , фп лв1 Коренп Моселаппа сПп фн л«1 АсаФ .
п . ИЛ лв! Моселаппа *1вл чел лштж! лъскат ера 2ахпр1а, 1асШд 81| сюГ-леа, 2ава<На ал-тре!-леа, 1епви ал-патрв-леа, I олаш ал-чшчГ-леа .
г. 1опатап ал-шасе-леа, Елшши ал-шаптс-леа , Аваеаот алоптв-леа .
^ . ИП лв! Аваеаот ера фН , Сепнас лштж! пъсккт, 1огават ал-с)оГ-леа , 1оат
ял треЬлеа, Сахар ал-патрв-леа, Катапаи ал-чнш леа .
6. Апшл ал-шасе-леа, 1сахар ал-шапте-леа, Фелат1 ал-оптв-леа, къ л'а вшекввжптат пре ел Шпшегей .
е . III I лв! Сашеа Ф1влб1 л»Г с'а пъсккт фШ а челв! лштж! пъсквт ал лв! Росе каса
чеа пър!птеаскъ а лв! , къ пвтерплч! ера.
3 . ФН л«Г Сапнм Оин , ГаФем , ОвМ , Елгават , Ах1*вс1 , фп тар! Ел1В , Савах1а . ип' 1свакот .
и. Тоц! Ип фп лв! Аваеаот , е! ин' фП лор, ип' Фрацп лор фъкагн) таре ля
ЛККрВ , 11П11-2СЧ1 1Ш Ло! .

л . 1Ш лв! Моселаппа фн , пн Фрацп опт-спре-гече тар!.
I . ИП лв! Оса Пп Ф11 лв1 МерарТ пъгша лшчепътвра , къ пв ера лштх! пъсквт ,
ни' л'а фъквт пре ел татъл лв! къпетеш'е лшпърц|'ре1 а йова .
•I . Хелмас ал аоГ-леа , Тавле ал-тре1-леа , 2яхар!а ал-патрв-леа , тоцТачеШ1а фп, пнФрац! лв! Оса треГ-спре-жече .
п( . Ла ачещ1*а схпт лшшърпДрме порцмор , да воери челор тар! слвжве пре
вие, ка ип' ФрацИ лв! а слвж! лш каса ОотпвлвТ .
п . ИП' а арвпкат сорц! пе чел пнк , ип' пе чел таре , Двпъ каселе ФатиПлор
лор ла опоартъ, Ш1ла алта .

366

^,

КАРТЕЛ

^N1*1,

^1. 1Ш а къгвт сопрта челор кътре ръсър!т лв! Селепна , пн лв! Захарна #Н
дк! Соаг , лн! ЗГеллпа, а арвпкпт сорцД, ни а еинт сопрта чеа йе кътре апнахълоапте .
^1 . Лк1 АваеЛош чеа Не кътре а пилхъ г\ , (ШГпанпеа каси ЕоеФ1'ш .
91. ЛДп а йоа, лв! Сса кътре апвс йвпъ поарта кгтърн св|'ре! стреажъ ^шпреажта стрежП .
д| .Кътре ръсър1т левщп шасе бе 21, ни" кътре пшгъ-поапте, (1е 21* патрг.
кътре апНагъ 21, де ъ'\ патрв , ни" ла ЕсеФш <1оТ .
И1 . Ла че1 че съ скппбч. ( 1 ) , пи" лв! Оса кътре апгсавпъ поарта въшърП тре1,
стреже лдтпрежша стрежисв1рН, кътре ръсърк, с!е -м шасе, ни" кътре апаагъ
поапте патрв, п» кътре пнегъ г\ патрв, ни' ла Ессфпн ао! ла че! че съ скппвъ, ш
кътре апвс патр», пила къраре с!оГ карпсъ скшбъ .
лд . Ачестеа сжпт лшпършрме порциорФплорлв! Коре, пи Фплор лв! МерарТ.
к. !Ш левщн Фрац11 лор престе вктернле касН Бонтвл»!. пи' престе в1СТ1врнле челор сфмцдто .
к& . Фп л«1 .1аа\чп ачецра , фп ле! Г]'рсоп , лв! Ла<1ап къпетеше! Фапплнлор ль\
Л ааап , лв! Прсоп 1еи .
кп . Фп лв! Гем 2етоп , ни' 1ом Фрацп престе вгспернле касП БотпвлвГ.
кг . Лъ\ Ашвраш , ни Гсаар , Хевроп , ни 0/п'л .
кд. ИП Свтам ал лв! Прсаш ал л»1 Мо!с1 престе В1'ст1'ерп .
,$. Ш1 Фрателв! съ» Ел1в2ер Рев1а Ф1'8 , 1ос1а, 1орат, 2ехр!, ип Салотот.
•,9. Салотот, на Фрацп ле! престе тоате в1'ст1'ернле Сфштелор , каре ле-а
сфЬлдт 1)авИ жтпъратвл , пи къпетепше Фапплнлор че! престе пи'1 , ип
престе свте , пн гаа! тарп пвтерП .
ка . Каре ле-а лват сНп четъц! , ни аЧп пръг! , пи а с*1пц1т с)ттр'жпселе , ка
съ Н8 се лдптжр/ле гнНреа каси лв! 1)етпехсй .
кн . 1Ш престе тоате челе сФште але лв! Бвшпегев каре ле-а сф!пЦ1т Сашви
пророквл , Ш1 Савл Ф18Л лв! Кю , ип Авешр Ф1'вл лв! ]\1*р , шПоав Ф1«л Сарве! ,
тот че с'а сфмпдт пр1п шжла лв! Салошот , ип а Фрациор лв! .
кд . Лъ\ 1саар Хопеша , ип фп лв! ла лвкрвл чел аЪаФаръ престе 1сраи а лоГ0Ф6Ц1, нп а жвс1ека.
л . Лв! Хевроп Асав1а , ип фрацП лв! фп тар! о оле , ип шапте свте , престе
сокот|'пца лв! 1срам «Ппколо бе 1орс1ап кътре апвс ла тоатъ слвжва Оошпвлв!, ип
лвкрвл дтпъратвлв! . .
л* . Ла! Хевром 5р1'а къпетеша Хевропешлор а>пъ пащер1ле лор с1впъ Фапнлн
жп апкл ал-патрв-геч1-леа ал жтпърънде! лв!с'а пвшърат, ни' с'а аФлат от таре
лдптрв е! лдп 1ао'рвл ГалаааЧтеш .
16. (1) ]\п чеа век1е $п (тим ячесаа сг »Ф1% пик! Места* : н чв!чв еъ с|]ам1 к»тре апвс 4 , ви да
и-тр«1-1е« <|о' с»1тЕ*п(1*-се ,
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ли . 1Ш Фрацп л»! Фечор! тарТ доъ шН ш1 шапте скте къпетеппле Фапплнлор,
пп 'I а п«с пре е! 1)ав'д липньратвл престо Рввш, престе Гай! пп престе жшътатеа
пеашвлв! лв! Мапас' , спре тоатъ поряпка Ропшвлв! , пп кввжптвл лшпъратвлв! .
К А П

КЗ •

Съштъръ ||оъ-1прс-гече къпететГ, Лштре карЦ Ф1е-1ареле .цплзпа са ера престе Лоъ-гечГ нп патр» де
пи!: Ш1 ч иашъръ къпетеппле , са» че! пяш? престе пеатвр! , престе шсщрп. Ш1 престе челе-. -але а1Тр1 аЛе .']\|ППЪраТ8Л>7 .

1 фн Л81 1сра'л дкпь шетървл лор къпетеппле Фапплнлор че! престе
пп!, ин' престе евте , пп логоФецн", кари елвжеск лдтпъратвлв! (1)
пи -]\п тот К8В2ПТ8Л лшпъратвлв! (1(1пъ лшпършр! , ПП ЛШ ТОТ ККВЖПтвл че штръ , ни' есе дш лкпъ лш лвпъ , лш тоате лвпеле апвлв! , о
лдпшърц'ре доъ-яеч! пи п ггр» с"е ши.
в. ПП престе лдтпършреа чеа д'п'тж! а лвпН сНп"тжТ ? 1евоаг ал л«1 Завднл пре
сте лшшършреа са доъ-геч! ии патр» де тн.
г . Бш фн лв! Фарес къпетеше престе тоате къпетепПле пвтери лш л«па дш'т&! .
^ . 1Ш престе лдтяършреа лвпе! адоа ера ЛооЪ ал ла! Хок, пи престе лдтпърц'реа лв!, пп* Макеллот повъцв'торвл , лштр'акърма лшшърцлре ера доъхечТ ни пагрв де тП та! тарП пьтерй .
€ . Ал-тре1-леа лш лкпа атре'а ера Вапеас ал лв! 1одае преотвлв! къпетеп'е,
лштр*акърв'.-1 лшшърц'ре ера доъ яеч! пи П1тркде пи! .
5 . Ачест Вапеас ера та! таре лштре че! тре!-геч! , пп ера престе че! тре!геч!, ни престе лшшърц'реа л«Г ера Зовад ф'кл лв! .
3- Ал- патрв- леа лш лапа апатра ара Аса!л Фрателе лв! 1оав, пп 2авад'а ф"вл
лв! , пп ФрацН , лштр'акърв'а лшпършре ера доъ-геч! пп патрв (1е пи! .
п . Ал-ч1пч!-леа лш лвпа а чтчеа ера повъцв'тор Сатаот ал лв! 1есрае, лштр'акърв'а лшпърц'ре ера доъ-геч! ии патрв <1о пи!.
а. Ал-шасе-леа лш лвпа а шасеа ера Од 'ас ал лв! Еклс Текв'апвл лштр'агьрв"а |пппърц|'рс ера доъ-геч! пи патр» де пи! .
I. Ал-шапте-леа лш лвпа а шаптеа ера Хеллю чел д'п Фалвс дш фН ле! ЕФрапп , лштр'акър»-а лщшърцЛре ера доъ-геч! ип патрв де пи! .
д1 . Ал-оптв-леа лш лвпа а опта Совоха! йсат'теапвл ал лв! 2ара1, лштр'акърв1а лпппьрц|'ре ера доъ-аеч1 ни патрв де пи'1.
м. Ал-пов-леа лш лвпа а поа Ав'агер чел дш Апатот сПп пьт&птвл лв! Вешашш лдптр';1кт,р.м"а лшпърц'ре ера доъ-геч! »й патрв де ши .
Г1 . Ал-у.ече-леа лди 1»па а гечеа Ме'ра чел дш ХетоФат ал лк! 2ара1 лдптр'а
гьрв1а лдтпършре ера доъ-геч! ни патрв де ши.
1 . {1) Л\и чеа векйе : попвлвлв! .
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д|. Ал-вп-спре-аече-леа, лш лвпа а нп-спре-аечеа Вапеас чел <Нп Фаратоп ,
Шп *п .т Ефраш лштр'ак'ьрв"а лдпшършре ера йоъ-геч\ пн патрв с1е ти .
61 . Ал-с1о!-спре-2ече-леа лш лвпа а Доъ-спре-яече-леа ХолсНа чед (Нп ^тоФат* ад а«Т Готопил .]\птр'акър«'а ^шпършре ера Доъ-геч! пп патр» Де шИ .
31 . Престе пеатврме л«1 1сра'л , престо ад лм Рввш ера повъцгнтор Ел 'егер ал ле! 2ехр1 , престе ад лв! (лтеоп ера СаФат'а ад лв! Мааха .
3< • Престе ал лк! Лев! ера Асав1*а ал лв! Капшл ал лк! Аароп , Сасюк .
н\ . Престе ал лв! Ьаа ера Ел'ав сИп Фрац'1 лв! Павн! , престе ад де! 1сахар
ера АтврТ ал л»1 М'ха'л .
Л1 . Престе ал лв! Яаввлоп ера Сатана ад л»! Ав(Ш .
Престе ад лв! Кетал'
ера 1ер'тот ал л»1 Огид .
к . Престе ал ле! Ефраш ера О21* ад лв1 021$ , престе жкшътатеа пеашвдв!
л»1 Мапас' ера 1ом Фечорвд лн! Фас1а1*а.
к* . Престе чеа! -л-алтъ жвтътатс (Нп пеашвд лк! Мапас', каре ера лш пъпиштвл ГадааЛвлв! ера 1аа*а' ал лв! Ха^ев , престе *п лк! Вешагаш ера 1асПл ад л»
Авешр .
ка. Престе ал лв1 Бап ера АаарПл ад лв! 1роав .
Ачещ1*а с«ьпт Патриарха
пеашвриор дв! 1срам.
кг . ПП п'а пвтърат Бави* пре е! Леда ооъ-геч! йе аш лш жос къа г\с Ботпвж
къ ва лшипвлцд пре 1срп'л ка стедеде червдв! .
кА . 1Ш 1оав ад Сарв1'е1 а лшчепвт а пвтъра лш попвл , ни п'а съвжриит , ш*
с'а фъккт лштр'ачестеа вру'е престе 1сра1л, ни пв с'а осеБ*т пвтървл лш картеа
кввштелор гиелор лшпъратвдв! Павк* .
*е . ИМ престе в'ст"ериле лшпъратвлв! ера Асшот ад лв! ОсШл , пп престе в/ст'ерНле челе аш цар шъ , ин чеде <* т сате, челе <Ип сълашвр! , чеде аш тврмр!
ера 1опатап ад лв! Ог1а .
кз . ПП престе плвгар'1 , карЛ двкра пътжптьл ера Ежар! ад лв! Хелвв .
кч . П! I престе ви ера Сете! чел аш Раи, ип престе В1ст'ернле чеде ае вш
ерп 2аво"е1 ал лв! СеФп! .
кн . иП престе МасдшП ни* стокши че! аш кжтп ера Валеап Геаор^теапвл .
'ар престе в'ст'ер'*ле вптвлв! Де лешп ера 1оас .
к^.. ПП престе боп че! пъскътор! аш Сароп ера Сатра' Сароштеапвл , ш* пре
сте Б01*! че! аш въ! ера СаФат ад лв! Ааа' .
к
л . Престе кът ие ера Ав'а 1ста'дтеапвд , 1*ар престе Асш! ера 1асИа чед <Нп
Мератоп .
ла . ПИ престе о! ера 1аа'2 Лгар|'теапвл, топ! ачещ'а ера кжрпштор! воер'дор лв! Оивк! лшпъратвл.
ак • 1опатап Фрателе татълв1 дв! Юав'с1 ера сФетш'к от Л1пцелепт , Ш1 1еи ад
лв! Ахаш* кв фп -ртпъратвлв! .
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аг . Ш1 АхпоФел ера СФетшк лшпъратвлв! , ип Хвс! ера чел (Нп'тл! пр1етеп
ад лшшъратвлв! .
лл>. ПИ Лвпъ Ах1Т0Фед ера 1ойае аллв! Вапе8, пи Ав1атар, ип 1оав пш ша
рело ОЩ|'ре1 лдтпъратвль! .
Е А П

КН .

0x01(1, Лпг че а гьт!Т тоате чеи 4е л'псъ спре хйсНреа БкерМТ, ипжт.А пре Солотоп. пп томв
паетеоше , V»! фшк-яшпъ спре цпиреа пор&пчиор л>Г 1)г>п пехей , пп ле сжр1е черта каре о а <|ат 1)«шпеге& спре х1(Иреа 1>1сер1ЧП .

1* а аДвпат Баеш" пре тоц! БоерП лвТ 1сраи, пре капетеппле жвсюкъториор, ии але пеатвриор, ии пре тоате къпетеппле лштър|лриор,
р*п(1нелелор челор е1е прш прежврвд тргшнла! лшпъратвлв! , пи пре
та! тлрП престе пи! , пи" престе евте , ни* пре че! че пъгеа в'ст'ериле , ии пре че! че ера престе аверме лв! , ни престе тоатъ агопкпта лип-'
пъратвлв! пи' а Фплор ля! , ип' пре Фатеп!, пи пре че! пвтермч! , пи' пре ръгво!шчн ощ'"ре! лш 1ер«с1Л1Ш .
я. 1111 а стътвт ПавМ л\п пнжлоквл вЛвпърп, ии а г\с : всквлт; цьтъ Фргцп
пи'е!, Ш1 попвлвл ппев, ек ат овкт лдп пптъ съ гШск кесъ Ле осПхпъ С1кр1в—
лв! лепи Ботпвдв! , пп рвгеш П1ЧОорелор Потпвлв! пострв, инат гътп челе
Ле лшеъ ла лъкяш .
г . II П Ивтпегев" а г\с .: пв ве! гШ пие касъ , ка съ се пвтеаскъ пвтеле пие» г д\тпг.
престе еа , къ от ръгвойлк ещ! тв, пи сжпце а! върсат .
7- 134 . ИИ т'а алес Потпкл Бвтпегевл лв! 1српи сИ л тоатъ каса татълв! плев1
съ Ф18 липпърат престе Гсрам лшвегк , къ лдптрв 1вЛа а «лес лшшъръцДеа , ии
с1т каса 1ьЛп кгса татглв! пие», ип Ип фп татълв! пи'е8 пре пипе т'а во1тсъ
Ф18 лшпърат престе тот 1сраивд .
6- ИЛ <Пп тоц! фп пие!, къ твлц! фп 'т! а Лат т]'е Иотпвл , а алес пре лдввс:
Солотоп Ф1вл ппев съ шаяъ пре скавпвл лдтпър1|л'е1 Иотпвлв! престе край .
9- "'■
е. 11Н 'т!а 21с пПе Ивтпегев- : Солотоп Ф1*вл тъй ва ъШ квеа теа , ии
квртеа теа , къ л'»т алес пре ел съ'т! Ф1'е т1е Ф18 , пи ев съ'! ф!8 лв! татъ.
3 . ПИ по!» лдпЛрепта лдтпъръц1'еа лв! п,у,пъ лдпвеак, Лева Ф1 таре лдптрв пагл порвичпор теле, ип' а жиЛекъциор теле ка лдп 210а ачееста.
я. ИП аквт л>ппаштеа а тоатъ аЛвпареа Иошпвлв!, ш! лдп врекие Бвшпегевлв1 пострв , пъ2)'ц! , Ш1 къвтац! тоате порвпчме Иотпвлв! Ивтпегевлв! пострв,
ка съ тощепщ! пьтлптвл чел ввп , пи съ Лац! тощетре Филор В0{пр1 Лвпъво!
П«пъ ллпвепк .
л. . ИП аквт Содотоапе Ф1вде ! квпоаще пре Иьпшсаевл пършциор тъ! , ви
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слвжаще л«1 кв нптъ де съвжринт , пп к» скФлет во1тор, къ тоате нашие ле
Псмп. чеаркъ Оогппвл , ип тот гжпдвл ди"е, ве'д ве! кънта пре ел , съ ва аФла Ц1е,
7- 10
ип де'л вв1 пъръс! пре ел , те ва пъръс! пжпъ лш сФжрпит .
I . "ея! аквт , къ Оошпял те -а алес пре тше , ка съ апдещ! лв! касъ де сфшцеше , лдптъреще-те, ип фъ .
м. 1Ш а дат ОавМ лнГ Солошоп фЬлв! съв Форта Б|'сер1*чи, пи' а кгселор лвГ,
ип" а киилор лв! , ни" а Фошоарелор , ш! а кътъриор челор Ип лъвптрв , пи
а каси" лдтБлжгшри' .
п| . ПИ Форта, каре а аввт лдптрв Ъъхъл съв, а кврциор каси Ботпйл»!.
нй а тотвлор кътъриор челор де прт прежвр , чело дела къгоърие каси Боттив! , Ш1 а кътъриор челор сфште , ии а челор с1е оЛхпъ .
п . Ш I але ржпдаелелор преоциор , пп але Л ев1*циор, ла тот лвкрвл слъжьй
каси Оотпвлв!, ип ал кътъриор впелтелор челор де слвжбъ а слвжве! каси
ПОПШВЛВ! .

А1 . ИП трасвл квтпьштврП ла тоате впелтеле тревИ, ип але лвкрвлв! , пила
тоате впелтеле челе де арцшт , ип де анр, ла тоате впелтеле лвкрвлв! .
Ф . ИП ккшп ьпш.ра СФешшчиор челор де авр , ип а ратвриор лвТ , двпъ кяшп*ьпа сФешшкклв! .
а* . 'I а дат лв1 асетепеа тъсвра теселор пвперП лшиаште, Ф1е-каре шасъ (1в
авр , аипждереа ип а челор де арцшт .
ш . ИН а Фврквлщелор. ип а тврпътоарелор, ш1* а пъхарелор челор де авр,
ш1 «ошаъштвра челор де авр, ип ачелор де арцшт, ип' а къцвиор кеФвре а *1екър1*а кнтпъгире .
И1 . 1Ш а жертвелш'квлк1 тътхериор дш авр лътвр1Т тъсвра '1а арътатл»!,
пи Форта карклк! Лернвпшлор челор лштшш! кв аршие , ип втвршд прест»
1)1Кр1вл леци Ботпвлв! .
4.1. Тоате кв скрнзоареа тжшП Ботпвлв! ле- а дат Т)авИ лк1 Солошоп дял.
ир1чеиереа лв1 че1с'а фъккт ла лвкрвл Форте! .
к . ИП а 21С Рав|д лт Солошоп фшв! съв: лдптъреще-те , ип те липвървътеагъ, ии фъ, пв те тегае, П1ч1 те слер1еа , къ Лопшвл Бвтпегевл пие» ва *1
кв тше , ип пв те ва лъса , ин пв те ва ньръс! пжпъ че ве! сФжрии тв тот
лвкрвл слвжве! касН Потпвлв! , ип ипъ Форта 1псер1чп , ип' а касн лв! , пп а
кмилор е! , ии Фошопреле , ии кътърие челе дш лъвптрв , ип каса рвгъчвпИ,
ии Форта касН Оотпвлв!.
кд . ип 1агь ржпдвелеле Преоциор, пи але Левщиор ла тоатъ слвжва касЙ
Ботпвл»! Овтпегев, ип кв тше сжпт шещер! кв лдицелепчвпе фптр» тот лвкрвл,
двпъ тот тещешвгвл , ии воерН ии тот поовлвд сжпт гата ла тоате кввштеле тале.
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СЧ пвтъръ челе г1е л'псъ царе ле-а ггт 1)лим1 спре мЧПреа Б|сер|чН, да каре мите <1»ряр1 а<]яог-ь поя*.1В1 , пн къпетешме. БавМ глпс-ггнлптлги! попит гъ роагь пептря Со.юшоп, пи пептря попи: пи
1(1вкл|и1 хертве кк шаре весел1в съ яппе асюъ-ояръ Содотоп лдшпгра! <нп локхл дяГ 1)аи1<1 татъля! сг* .
каре ^п аим 81 патря-ге<и-деа и лдшпъръцие! сале ли! паче съ оалхвеще .

тпъратвл Бивш1 а г\с кътре тоатъ аЛвпареа: Солстоп Ф1*вл плен есте
впвл пре кареле л'а алес Ботпнл првпк тжпър, ип лвкрв есте ша
ре , къ пк есте ла от хйПреа , 41 ла Ботпял Ввтпеяей .
л. Бвнъ тоатъ пктереа ат гъпт ла каса Боитвлв! ппев , авр,
арцтт , аратъ , *1ер , лепше , тетр! , соаш , ип' ла ^гпплннре шетр! екваше ,
Ш1 <*о тнлте Фелкр! , пи тоатъ шатра сквтпъ , ип* ппр'оп швлт .
г • 1Ш фппЛ къ шаре бйпъ во'пц ь ат е« кътре каса. Бвтпсгевлв! плен ,
каре ат оп авр , ни арцтт , ип Гатъ'л Лик ла каса Внптегенлй! пйев ла .^ппълЦ1ше аФаръ Ле каре ле-ат гът1т ла каса СФштелор.
д . Тре! ггп'Г Ле талапцТ е!о авр Лела свФГр , ип шппте тп Ле талапц! Ле арп'пт лътйр'т ка съ се сло'аскъ к» ачеста пъреци сф&птвлв! .
а . Ла айр кк авр , ш" ла арцтт кв арплпт, пи ла тот лвкркл прш ш&па тещериор , ип чше вреа съ'нп ктп.те пьтЛпис сале астъ/Л 1)отпк.ш .
з . ИП съ ^пЛетпяръ воер'! Фапплплор , ип воери" Филор лв! 1сраГл , пи' че!
престо ти, ни че! престе евте, ни к&рпнпторп лъкрвриор, пи Лрегъторп касН
фтпъраткл»! .
а . 1Ш а (Гат ла лвкрврГле каси Вотпвлв! чГпч! пп'1 Ле талапц! Ле авр, шГ жече ши Ле галвеп! Ле авр, ни яече пи! Ле талапц! Ле арщпт, ип овт-спре-гече
тИ Ле талапц! Ле аратъ , шГ о евтъ Ле талапц! Ле Ф1ер .
п . 1Ш ла карП с'а аФлат ла Л*пшп шатръ, о а Лат ла кътърие каси Т)отпвлй! пр1'п тдптле лв! 1е'л ал лв! Герсоп .
*. . ШГ с'а ввкврат попвлвл пептрв вапъ вошца, къ кв пптъ плшъ в'пе а вогт
я Ла Ботпвлв!, пн Т)авИ .ртпърагвл с'а ввкврат Фоярте .
I. ШГ а вГпе-кввжптат ^тиърагвл ЬавИ пре Ротпвл ^ппаютеа аЛвпъри, XI«дпЛ : ьше ещ! кквжптат Боашпе Бвтпехевл л»1 1срш'л , татъл пострк чел ЛГп
веак , ни пхпъ $п веак .
1,1. Ц1*е Ооатпе тър|'реа, шГнвтереа, тГлавЛа, ип вГрв1Пца , шГ тър1*еа ,
къ тв стъпжпещ! тоате челе Л'п Чер, Ш1 челе Ле пре пъпшпт, Ле Фаца та съ
квтрешвръ тот лшшъратвл , ш! пеатвл .
В1 . Бела Т1пе есте аввцьеа, ип тър|'реа (1), тв пре тоц! стъпхпещ! Боатпе ^ къ тв ещ! стъпхпвл а тоатъ стъпжп!еа , пи' Л1П шхпа та есте пвтереа, шГ
Ботп1еа , ш1 ^п тжпа та Атот-цЯторвле есте а шър1 , пи а ^уптър1 тоате .
12.

(1) ЛДпчеа вей есте : йс кътре чаца та.

-
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п . 1Ш аккт По.- тпе пе търтьр1С1'т Ц1*е , пи лъь<Ь>т пвтеле давае! таде .
д|. 1Ш "нпе сжпт ек, иа чше есте попиел ппев, къ ет пьтьт съ Б1пе вснт
а'ц: асЬче Ц|'е ачестеа ? къ але таде сжпт тоате, пн <Пптр'але таде ат дат ц\е .
€'• Къ летергпч! сжптет лшпаттеа та, ип стреш! ка тоцТ пъркци пощр!,
ка ктвра сжпт хмеде поастре пре пътжпт , пп пв есте старе .

51 . Поашпе Ввтпегсвл пострв ! тоатъ твлштеа ачеаста каре о ат гът!т, ка
съ 7л<\\\п касъ пвшедв! тъй чел»! сфжпт На тжпа та есте . пи але таде сжпт
тоате .
-,1 . ПП ет квпосквт Поатпе къ тв еди чел че черчетек! пппнле, пи' )8Бец)1
йрептатеа , кв иптъ квратъ ат ъбъс тоате ачестеа , пп*. ат въхвт аквга пре попвлкл тхй , кареде с'а вфлат а1ч1 , къ кв Бвквр1*е "ц! а а<Ь-с Ц1е .
ш. Лолтпе Ойшпегсвл дв! Авраат ! пп ад дв! 1саак ! пи ад дв! Тсраи тршдиорпощрП пъгеще ачестеа лптрв кгцетвл шпш попклълм тъв" лшвегк, ни лшйрептеагъ ишгиде лор кътре т1пе .
л< . ПП дв! Содотоп 'М'«лв1 пиев с1ьТ 1'ш'тъ бвпъ, ка съ Факъ порвпчие тале , Ш1* шърткриле таде , ип лтвъцъткрие таде , пл ка съ съвжршаскъ Фачереа
каси таде , пептрв каре ат фькйт гът1ре .
к. НИ а 21С Т>авИ кътре тоатъ ас1впареа: вте-кввжптац! пре Ротпвл Лвтпегевл пострк, ни в/не я8 кввжптат тоатъ айвпареа пре Вогопкл Бшпегевл пър|'пц!лор съ1 , ни' плекжш] иепкпкме с'а8 лшвдпат Попшвдв1, Ш1* лшпъратвлв! .
к& . 1Ш а жъртв1'т ЬаъИ Вотгшв! жертвъ , нп а айвс ар^ерГ йе тот дв! Овтпе/ев асюа г/ , в ц/е! о пие, вервеч! о Ш1'е, пне! о ние, Ш1 тьрпърие лор , ни'
жертве лштрв твлцше да тот 1ораикл .
злмппг:
кп . 1Ш айтжпкат, ии аЯвъът лишаштеа Бошпвлв! лш к!оа аче!*а кв Бвквр1*е та1- 9ре, ни айоа-оаръ ай фъквт лдтпърат пре Содотоп Ф1вл дв! Бав^, ип л'ав впсдре
ед БотпклвТ лтпъргт , пп пре Сайок Преот .
кг. 1Шашегвт Содотоп пре скакпвл (1) лк! ЪъъШ татълв! сгй, ил* Б1пе а4
В01Т , пи п8 асквдтат (1е Лжпсвл тот 1сра1*двд .
кд. ПП воери , шЮотпи, ни тоц! Фи дв1 Вав1'й лшпъратвлв! татъдв! съХ с'а!
свпвс дв! .
к^ . Ш1 а търп Оотпвд пре Солотоп л^ппаттеа а тот Гсраивл, Ш1 'I а йат
дв! тър1*ре лдтпърътеасЕъ , каре п'а аввт П1ч1 вп лшшърат та! лдппаште Ле ед
Д1П 1срви .
ка. ПП Павк! ф/кл дв! Гесе а жтпъргЦ1т престс тот Гсраикл , Ш1 сиеде лю
каре п лтпъръщт престе 1сра1д а8 фост патрв-геч! йе ап! .
ка, ^\п Аевроп шапте ап1, Ш1 лдп 1ервсадш треГ-геч! пи тре! Ле ап1.
з Жтг:
кн . ПИ а твр1т лптрв вътржпеце ввпе пл!п Ле ше , кв ав8Ц1е , ип кв тър1'ре,
». И. Ш1 а Ашпъръщт Содотоп Ф1«д дв! жп доквл дв!.
23. (2) .]\пчеа веие есте :
и<1 татиб! сък .

ш! а шехгт Союшов пре спвпм ОошпкЩ ЛДшшрат #п ю«м «а! 0«-
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кл.. Ьр челе-л-алте кввште але лшпъратвлв! Бави" челе сПп'тж1 , пи челе Ле
пре врюъ скргсе сжпт лш кввйтеле л»1 Саппш въвъторвл, пи лт кввштеле л»1
ЗЧатап Пророккл , ип лш кввштеле ле! Гай въхъторвл .
л . Не тоатъ лдшпъръцЛеа лв1 , ии пвтереа лв1, им врет!ле каре а8 фост преств
ел , ип престе 1сра!л , ип преств тоате лшпъръцНле лв! 1сраи , ии престе тоате фшпъръцпле пътжптвлв! .
^

К А 0

А.

Вмгъ че а аЛвс Солошоп шЛ Ле жергве ^пГвваоп, врът/миМ-сс Оотпм поаптев $! (Ь^ицачепчвпеа,
каре о а червт, а^ъогйий:'! !огъц1еа , ии шър1реа : <1вн* каре ас]хиъ кървце, пи ПАред! .

ол от оп ф1вл лв! БавМ с'а лдпгьрк лштрв лшпъръцдеа са, пи йот- злдтти
пвл Бвтпежевл лв! ера кв ел, пи л'а тър1т вре ел «оарте.
8- *•
п . 1Ш а 21С Солошоп кътре тот 1сраивл , кътре че! престе гаИ ,
пп престе свте , пп кътре жвйекътор!, нн кътре тоц! воерП лшпаштеа ле! 1срам , кътре къпетешие Фппшнлор .
г . 1Ш а терс Солошоп , ни тоатъ асЬпареа , лштрв чеа лдппалтъ ш'п Гаваоп ,
сп(1е ера кортвл търтер1с1 лв! Бешпсгев , каре л'а фъквт Мо1с1 роввл лв! Ойшпегев лш пвспе .
А . 1ар С1кр1вл ль1 Окшпегей л'а фост пЛвс Бави Й1п четатеа Еар1ат1р1п лш
локвл , каре '1а фост гъп'т БавМ , кжпс! '1а лштшс корт лш 1ер»сял'га .
5 . 1Ш жертвелшквл чел бе арат ь , каре л'а фъквт Беселеи Фечорвл лв! 8р!е
Ф18Л лв! Ор ера лдгшаттеа кортвлв! БошпвлвТ , пи л'а« черчетат Солошоп , ш1

Еппр».
зе. 1.

асЬпареа .
з . ПЛааовс Солошоп пре жертвелшквл чел а*е арашъ , каре ера лдпшнптеа
Бошпвлв! лш корт } арйере с1е тот 0 пие .
3- -^п поаптеа ачв1*а с'а арътат Бвшпеге» лв! Солошоп, пи* '1а х'с лв! : чере
че съ"ц! (1а8 .
и . 1Ш а я!с Солошоп кътре Бвтпеге8 ; тв а! фъквт кв Равш* татъл плев1 пнлъ
юаре , ип ш'а1 пес пре тте лдтпърат лш локвл лв1 .
а. 1Ш аквш Иоатпе Бвтпегевле ! креоЧпчос съ Ф1*е пвтеле ть8 престе БавМ
татъл пнев, къ тв т'аГ фъквт лдшпърат престе попвл швлт ка цържпа пъш&птвлвГ. л\впв:
\ . Аквш лдпцелепчвпе , пи пр1чепере йъ ппе ка съ ес , пи съ штрв лшпаштеа 8 м>
И0П8Л8Л81 ачествха , къ чхце ва жв^ека пре ачест и тъв попвл таре ?

374
КАГТЕААБОА,
«I ЦП а г\с Овтпегей' кътре Солошоп :"пептр8 къ а! *ък»т ачеаста лдптрв нита
та , на л'а1 червт авище <1е арншт , П1ч1тър1ре, В1Ч1 свФлетвл връжтапилор ,
пп п'а1 червт 21'ле швлте , 41 а! червт лдпцелепчвпе , ип пр1чепере , ка съ жв<1еч1
прв попвлвл пнев , престе каре те-аш пвс липпърат .
п! . .^пцелепчвпеа , ип" прхчепереа <кн }п'е , ип яввпДе , ш! арпшт , ип' тър|'рв
вой Аа ще, Л1п че кш пв с'а фъквт лштрв лдшпърацЦ че! таГпатте с1е п"пе преК8ш ц1о , ип Атъ тше Л8 ва <м' аша .
гг. 1Ш а ветт Солошоп А'т вата чеа Ип Гяваоп лш 1срвсадпп .цппаштеаФецИ кортклв! търт«р1'е1 ( ип а лдпмъргнДт иресте 1срам .
д1 . 1Ш а асЬпат Солошоп каръ , ип кълърец! , ни а аввт о пле ип патрн сме
Де каръ , ип а"оъ-спре-2ече тн ае кълърец! , ип' ле-а лъеат ачелеа .рп четате»
карълор : 1ар попвлвл ера кв лшпъратвл лш Гервсалпп .
§\ . ЦП а П8С липпъратвл арцштвл , ип аврвл лш 1ервсал101 ка тетрме , ин" ке
дри* а а*ат лш 1вйр|'а ка тори кари креск пре шес кв твлц>те .
81 . 1Ш епиреа капор лв! Солошоп сГСп Егшет , ии прецвл пегвцътормор лшьпъраткла! , карП съ с!вчеа , ип ввгапъра .
31 . 1Ш Соча , Ш1 скотеа (Пп Еп'пет «и кар кг; о пне (1е арцтцТ , ппвл кал кв
освтъ ип чтч! геч! а*е арцтц! , ии аша татвлор ртаьрациор Хетеиор, ш/лшпърациор Сц>М лш ш&шие лор ле абвчеа .
К А П

&.

ГяпсЬ|К(| тещер! , пп мкръторГ спре тШрея Б|Сер№1,

съ токтеще Солошоп н Мрящ ^ипрати

Т|[>».1в1 , съ'1 тр1ппц% вп тещвр де лешп ^пвъцат . ип сг се тае лстпе спре 11<Ь'реа БкермП.

■Я- ЙУ« *Н« -Н- .ру. .рС

§Й
Ш' а 21С болото», касъ гИеаскъ кавъ пвшслй! Ротпвлв!, пп кап
€^» I ] И лдтнърцпв! сале .
влкжжж ■■ ^' ааеЬпат лдшпърятвл Солошоп шапте-геч! йе тПде оашеш
©Фй&фш кърътор! кв вшървл, пи трег-геч! (ю пш гьетор! лш шкпте, ип кирпштор! престе Л&пшН тре! шн ип шасе свте .
I лдт»:
г . 1Ш а трш1с Солошоп ла Хграш ллшпьраткл Ирвлв! Ж1кжпс1 : преккш а! фъ
Ъ- 2. квт кв БавН татъл ш^ев , ип Та! тршис ль? ке^р! , ка съ'шГ г^еаскъ касъ , съ
лъкв1'аскъ луптр'жпса .
и> . 1атъ ш( е« Ф1йл лв! Х1*с1еск касъ пвшелвТ Оошпвлв! Бвшпегевлв! Ш1'ек , съ о
СФшцеск пре еа ле!, касъ се тъшкеге ллппа^птеа лв! тъгаде йо ппросвр! ш1 а^вчерТ л>ппа!*пте пхрвреа, пи а^вчереа ар^ер! бе тот пкрвреа (Ишшеаца , Ш1 сеара,
пи сжтвъта , ш1 ла лвп! поъ , ш! ла сървъторме Оошпвлв! 1>вв1пехс8лв1 пострв ,
лдп веак ачеаста есте престе 1сраи .
е . НИ каса , каре ев о гйюск есте шаре , къ шаре есте Бошпвл БйшпегевД
поотри престе тоц! йвшпегеП .
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е . 1Ш чтевапвтеа съ жМепскъ лв! квсъ? къ Червл, ип Червл Червлв! т квпршД тър]'реа лв! , ип чше сжпт ей, ка съ'1 хМеск лв! кпсъ ? Фъръ пвта! ка съ
тътжеге лдтшптеа лв! .
3 . 1Ш аквщ тр1ппте пие от лпцедепт , нп кареле съ ппе лькра кв авр , пи кг
арц1пт, пнкваратъ, пп кв Ф1вр , Ш1* кв тохоржт , пИкврошв, пи кв вжпът , пп
кареле съ цп'е съпа съпътвръ кв тещерй че! лпцелепцД , карп сжпт кв шшелш
1в(1а , ий лм Гервсалш , пре каре '1а гхтчт БавМ татъл плен.
и . ШГт! тртпте летпе Не кеДрк , пи" Де армет, ни Де пий А'т Лвап, къ ЩЙ
е« къ слвцме тале пп« тъ^а летпе (Пп Лвап .
* • 1Ш 1атъ слвщле тале к» слвцие теле вор терце , ка съ'т! гътеаскъ пие
летпе лп твлцДте , къ 1атъ каса каре ев о 21'Деск есте таре , нп' тър1*тъ .
I . 1Ш 1атъ челор че лвкреагъ, челор че тае летпе, Де тжпкаре ле-ат Дат
гржв1 дп Дар слвпиор тале Доъ-яеч! Ае пи! Ае кор! Де гржв , пи Доъ-яеч! Ае пи! Де
кор! (1е орг | пи Доъ-геч! ДетПДе тъсвр! Ае вт , пи Аоъ-геч1 Ае ти Ае тъсвр!
Де впт Де летп .
*> . ПК ръспвнгжпД Х1*рат дтпъратвл ТЧрвлв! кв скр&оаре, а трили; ла Солошоп , гшжпД : пептрв къ а 1»Б1т 1)опшвл пре попвлвл съ» , те-а <1ат пре тше лилпърат престе Джисвл .
в*. 1Ш аги; Х1*рат : вте-кввжптат есте Ботпвл Пвтппгекл лв! 1срш'л , чел
че а фъквт Червл пи пътжптвл , чел че а Дат лв! 1)ави1 липпъратвлв! ф$ лищелепт
И1ВТор, нп пр|'чепьтор, кареле ва гкП касъ Оотпвлв! 1Ш касъ лшшъръше! саде ,
Г1 . НН акст вт тр1ппс ше от дпцелепт щ^втор, пп пр1'чепътор пре Х1рат
татъл плев" Ц) .
^1 . 1Ш твта лв! есте Дт Фетеле лв! Бап , пи татъл лв! а фост от Т|"рйт , ка
реле а цп'вт лвкра кв анр , пик» арцшт, ин к« аратъ , ипквФ1ер, плквшетр!,
ви кв летпе, пи а цесе кк тохоржт, ни' кв вжпът, пн кв Бкоп, пл кв рошв, пи"
а чопл1 чопл1Т»р1 , ип а гжшИ тот че съпоате гжпсН, ип кжте ве1 Да лв1 квлищелепцп тъ! , Ш1 кв лпцелепцП лк! Бав1*Д Иотпвлв! т!'е8 татъл»! тъ8.
(71 . 1Ш акми гржвл , пи оргвл, ипш'пвл, Ш1 вптвл Де летп, кареле а г\с 1)отпвл пиех тр|'интеле сдвцмор сале .
51 . 1Ш по! вот тъ1*а летпе Ат Л1вап Двпъ тоатъ треова та, пи ле вот аДвче
пре еле плвте пре тареа 1опп, ип' тв ле ве! Двче пре еле л>п Хервсалгт.
д| . Ш1 а аДвпат Солошоп пре тоц! оатепп веш*Т1ч1 че! Д1П пъшжптвл лв! Iораи Двпъ пвтървл , кв кареле 'I а пвтърат пре е! Бави! татъл лв!, Ш1 с'а« аФлат
о свтъ чшч!-2еч! пи тре! Де т1! Ш1 шасе свте .
н> . Ш1 а фъквт Дштрв ДжпшП шапте-2еч1 Де пп! кърътор! кв втървл , пи оптхеч! Де тЯ чопл!тор! дп твпте, пи тре! тП Ш1 шасе свте кжршвпор! престе попвл.
12. СО Ма' <^ шш пре шещерП чявеспц!^! штв хах*; 1ар ^>п пеа вепе 4» ">«<1е нп *ет« мага»
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С% ж!<!ещс Б!еер1п и ярМорм, жх ппоетмшпа , пп кв йо! вшм! Ле врат* фшшпте* вщЦ Б1сср1чИ

лшчепвт Солотоп а %Ш каса Вотпвлв! дп 1ер»сал"т дп твптеле
.ш Аторьч, впЛе с'а прътат Оотпкл л«1 Пав1Л татълй1съ§, лш лок*л
кареле л'а гги'т 1)авИ лш ар1еа л«Г Орпа Геввсевл .
2 лдтш: Б^й^^' в . 1Ш а лшчепвт а гШ лш лвпа аЛоа лш апвл ал-патрв-леа ад лшщ* '
ръЦ1в1 сале .
Шар».
г . 1Ш а лшчепвт Солотоп а 2иК каса лв! Бвтпягей, Ле лвпгъ Лвпъ тгс?ра
31- 2б- чеа Лт'тж1 Ле коц! шаТ-геч!, ПИ Ле ларгъ Ле коцТ Лоъ-яеч!.
д . 1Ш пркЬоркл чел ЛпГлаштеа каси лвпг кжт ера Ле латъ Фаца каеп. Ле код!
Лоъ-геч!, пи' лшпълцшеа Ле коц! о сйтъ ии Лоъ-гечТ, пи л'а аврк пре Лш лъвптрв к» авр кврат .
е . 11Н каса чеа шаре о а къптвппт кв лстпе Ле кеЛрк, пи' о а аврп кв авр ка
рат , ни' а Ч0ПЛ1Т пре Л,т,пса Ф11ПЧ1 , пи лапцвр! .
з. Ш1 а лшпоЛоб1т. каса кв шетр! сквшпе спре тър1*ре , пи* о а авр1т кв оър
Лш Фарк1т.
3- ПИ а авр1*т кв авр кгса , пи' пърецп е! , пи' порцие , иппоЛкрпе, ш/ хшив
е!, ии а чоплгг ХерввШ пре пърец! .
н . ПП а фъквт каса сФште! сФштелор , лвлцшеа е! Лвпъ лъцтюа каси де йоъхеч! Ле коц! , ин лъриппеа е! Ле Лоъ-геч! бе коц! , ии о а аврк кв авр кврат ,
кв ХерввШ кв шасе свте Ле талапц! .
а.. НИ трасвл квелор, трасвл впв! к«1н Ле чшчТ-геч! де спи! де авр, ни' каоа
Ле сне о а авр1т кв авр .
I . 1Ш а фъквт лш каса сФттеТ сФштелорЛо! Херьвнп!, лвкрвл (Ил летпе пепвтреЛе , ии 'I а авр1т пре е! кв авр .
д| . 1Ш арииде Хервв1Пи*лор ера де Лоъ-геч! Ле коцТ Ле лмпцТ, ни' о яр1*пъ ера
Ле ЧП1Ч1 коц! , ин съ атшуса Ле пъретеле каси , ни чеаЬл-алтъ аршъ Ле чнш
коц!, ин съ атшпеа Ле врша челв1-л-олт Херввш .
т . НП аршие ХерввШлор лштмсе ера Ле Лоъ-хечТ Ле коц!, пн ачерна ера
стжпЛ пре шчоареле лор , пн Фецие лор кътре касъ .
В*те1».
п . 1Ш а Фъквт катапетеастъ Ле в.т.път ии' Ле тохоржт, ин Ле рошв , ни Ле
»7. 51. вюоп , нн а цесвт лш еа ХерввШ .
1ер«пи«.
д\ . \\Ц а фъквт лшгнмптеа к;с11 Ло1 стжллТ , Ле тре1-геч! Ш1 Ч1ЛЧ1 ЛекоцТЛе
м- **■ лдппалц!, Ш1 капетеле лор Ле чшчТкоц!.
$\ . ЦЦ а фъквт лъпцвше лдп Бав1р, Ш1 ле-а п«с престе капетеле стдлпиор, Ш1
аФъкят роЛюаре о свтъ, Ш1 ле-а пкс престе лънцчше .
»\ . 1Ш и пг>сстж.|1п'Г.]\ппа1птеа Б1сер1чп впвл Леа Лреапта, ш! алтвл Леа стжпга,
ш! а кешат пвшеде чели! Леа Лреапта 1спръв1ре , пи пвшеле челв! Леа отжпга тър^е .
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Фачереа Олтврад:! чели! Ле арапи», а шърП че! втикате , вчелор хече ст.кЬ.тор! , а «епипчглор
челор <1е авр, а шшслор , а оахлрелор , им а челор-л-алте , каре елека спре Есхкава Бн т|мчм .

I а фъквт жертвелшк Де аратъ де Доъ-гечТ Де коц! Ле лвпг, ин Де
Аоъ-хеч1 Де коц! Де 4арг, ил Де хече коц! бе лмпалт .
в. 1Ш а Фъквт таре върсатъ Де гече коц!, Дштр'о тарцше пжпъ з.^тпъ:
ла чеа1-л-алтъ тарпше, рътвпДъ лшпрежкр , ии Де чтч! коц! Де лш- 7- 22палтъ , ии лшшрежвр лтквпжьркл е! ера Де треТ-геч! Де коц1.
г . 1Ш асетъпър! Де вще! пре Де Десвпгвл еГ лшпрежвр о лшквпцвра пре еа,
Де гече коцК лшшрежврвл скълДътооре! , Доъ ржнДвр1Де вще1 ера върсац! .
л> . Бох-спре-гече вЩе! ав фъквт : тре! къвтжпД ла аоиагъ-поапте , тре1 къвтжпД ла апкс, тре! къвтжпД ла агшагъ г1, ин тре! къвтжпД ла ръсъргг , ни
шареа престе е! Деасвпра , на с1оскрме лор ера Дш лъвптрв .
е . 11П гроешеа е! ера а"е нп пмпп , ни ввяа е! ка о ъггъ Ае ппхпр съпатъ
к« о^рпелъ Де крт , пи лшкъпеа лштр^жпса тре! пи'1 Де тъсвр! , ип о е . .шит .
з . 1Ш а фъквт гече скълД ъторГ , ии а пвс чп.ч! с1еа йреапта , ил чшч! Деа стжпга , ка съ спеле Л1нтр'жпселе лвкрврие врДермор йе тот, ин съ ле квръцеаскъ
лштр'жпселе , ип шареа , ка съ се спеле преоцн лштр'жпса .
3 . III. а фъквт сФешшче Де авр гече Двпъ Форта лор, ип ле-а пяс лт шеерпо.
чтч! Деа Дреапта, ип чшч! Деа стжпга.
й . ПП а фъквт, гече тесе, пи ле-а пне лт Би;ер1къ, чшч! Деа Дреапга, пи чшч!
Деа стжпга , ин а фъквт пъстръп! Де авр о евтъ .
а. ИЬ" а фъквт квртеа преоцмор, ин квртеа чеа таре, ни вш1 ф]'е-къри дврЦ1 , пн випле лор къптвппте кв арашъ .
I . III 1 тареа о а пвс ла вппвл касН Деа Дреапта кътре ръсър1Т лнппреажта
пнегвлв! гие! .
>| . 1Ш а фъквт Х1*рат кжрлщеле , ип кълДърие , ип грат1а жертвелтквлк!, пп
тоате впелтеле лв! , ип а сФжрпнт Х|рат а Фаче тот лвкрвл, кареле л'а фъквт
лшпъратвлв! Сологаоп лш каса лк! Ввшпегев.
в). Стжлп! во! , ип престе е! тъчвч! кв хотарет престе капетеле ашжпДорора
стжлпиор ,
ин гареж! Доъ каре акопереа капетеле хотаретиор челор Деаейнр.ч стжлпиор .
п . ИЛ клопоце! Де авр патрв евте ла атжпДоъ трежие, ин' Доъ ржпДврТ Де
роаЧоаре ла о треажъ , ка съ акопере челе Доъ тъчвч! але хотаретиор челор
че сжпт Деасвпра стжлпиор .
^1 . 1Ш тешел |"1 а фъквт гече, ии скълДътоареле ле-а8 Фък«т пресге зшаеад! .
^1 . НИ о таре , Ш1 вщеп че! ДоГ- спре- гече с«пт еа .
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31 . ПП къл<Ьрие , пн кжрлщеле , ш! пгстръпие , пи тоате япелте ле лор ,
каре ле-а фъккт Злрат ип де- а вс1вс лшпъротвлв! Солотоп лш каса Ропшвлв!
о*е аратъ кврагь .
41 . -^ п шескл 1орс?.1П«л«Т ле-а върсат лшпъраткл лдп пхтжпт грас лдп коса лв!
Сокхот . пи лдптре СарМата .
п\. Ш1 а фъккт Солотоп тоате впелтеле ачестеа лштрк тклципе Фоарте, кг
п"а ЛШС1Т трпскл аръпш .
л! . 1Ш а фъккт Солотоп тоате впелтеле касН Ботпклк!, пи жертведшквл
чел Ле акр , им" теселе , ип престе еле пжйиле пвперП лшпаште .
к . НИ сФенипчие , ш! ФОФегие лкпипе! асешепеа лишаштеа жертвелшквлв!
де акр ккрат .
к& . Верщие лор, сФешгичие , ш! ФОФегие лор, пъстръшле, кътЬлпщие, шл
къцкие с1е акр ккрпт .
кп . ПИ «та касП чеа таТ (Л'п лъкптрк дела СФШтеле сФштелор , пи в шие ка
си 1лсер1Ч11 а*е акр , ш! с'а съвжрипт тот лвкрвл кареле л'а фъккт Солотоп лш
каса Ботпвлв!.

КАПО.
Овпг че с'а вс1«с ^п ГПсер1гъ в всее че. е сФште , В'1 с'« вйвс пвлте <1яр«рТ, С|°кр1илед<{ ич«еА>1
Та. .ле алелв! Мо1о, ег ввгъ .цп олтар, бе яийе пирфеа Оопшвлв! втпле Б|сер1Са.

олотоп а а<1кс чело сФште але лв! БавМ татълв! съ8 арцштвл,
акркл, пи впелтеле , дп ле-а <Ьт ла В1'ст]'ер1'еа кгси Ботпвдв! .
в.пгапъ: РС^^Р
п* А т»пч1 а а^впат Солотоп пре тоц1 вътржпП лв! 1сраи, иппрв
»■ з. [^%
^§ тоате къпетепиле поатвриор,
ип' пре тоц1 та! тари Фатишор
Филор ле! 1сраи лш 1ер«с;шт , ка съ айвкъ С1нр1«л лепи Ботпвлв! сип четатеа
лк1 Оавнл , ачеста есте С1*опвл .
г . Ш1 с'а8 адвпат ла лшпъратвл , тот 1сраик* ла сървътоаре , ачеаста есте
лвпа а шаптеа .
д . Н11'а« вешт тоц! вътржпи лк! Тсраи , пи' а8 апвкат тоц! Левщи С1*кр1ьл.
л; . НИ кортвл търтвр1*е1 , ни тоате впелтеле челе сф|'пте , каре ера лш корт,
ле-ан ас!кс Преоци, ни ЛевщН .
з . II И лшпъратвл Солотоп, ип тоатъ Слпагога лв! 1срам, пи' че! че сътетеа , ни че! асмшац! а! лор шерцеа лтпаштеа С1кр1влв1 жертвии) В1'цец ип о! *ъръ с1е пвнгьр .
3 . НИ ав въгат Преоци сшр1кл лепи Ботпклк! лш локвл съв, лп олтарвл ка
си Л1П сФжпта смптедор скпт аршие Херввишдор .
я . иМ аршие ХерйВ1пшор ера лмтшсе престе локвл С1*кр1влв! , пи акопереа
Херкв1пш престе акрй Ш1 престе хъвоареде лв! ^еасвпра .
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л . 1Ш съ лштшаеа гъвоареле , кат съ веЛеа кгпстеле гъвоврелор Шп челе
СФште лшпаштеа олтарвлв!, )пр аФаръ п» съ вейеа , пи* а фост акою пжпъ лт
210а ачеаста .
I . N8 ера лт сисрШ алт Фъръ пвта! йоъ тавле^ каре ле- а пвс Мо1с1 лт
Хо'р!в , капи а пвс Вотпьл легътвръ кв фп л»1 1сраи , йьпъ енпреалор сПп пъшжптвл Еппетнлм .
«1 . 1Ш а фост двпъ че г,« еш!т ПреоцП сПп челе СФште , къ тоцТ ПреоцН каре
с\ч« аФлат с'а8 сфшдот, къ п« ера ржпйгпцД пре р.т,пс! .
П1 . 1Ш ЛевГцп, ни* кжптърецп тоц! кй фп лв1 АсаФ кв Етап, кв 1гГ[т8п . ни
КВ ФП Л81, ПП К8 ФраЦИ Л81 ЛШВрЪКЛЦ! К8 ВеШВ1)ПТе Йе В1СОП, К8 К1ШВале , ПИ К8
а лъвте , ни кв ковге ста лшпаштеа жертвелш'квлв1 , ни кв йжпшП о сктъ ни
йоъ-геч! Де ПреоцД тржтвщжпс! кв тржпшцеле .
п . 1Ш с'а фъквт бп гл.-с трхпшц<»пс1 , пи кжпту.г.с" , нп главни! кв вп глас ка
съ се шъртвр!сеаскъ , ии съ лавйе пре Юотпвл , пи Дакъ ав лшпълцат глас л>п
трхшБЩе , пи* лдп юшвале , нп лдп оргапе сю кдптърц а г\с :
^\ • Мъртвримцд-въ 1)опшьл«1, къ есте ввп , къ лп веак есте вила лв! , нп
каса с'а втплвт йе порвл шър^ре! ОотпклвТ , нп пв пвтеа ста преоци съ слвжаскъ йе пор къ впишсесе шър1реа Ботп&л»! каса лв! Бвтнегев ..

К А П

5.

Сояотоп БГпе-КЕВ1°птеагъ попели лТ 1сраи, ми А пш.-цъпитъ лк! Пкпшсгей пептрк пдГпГреа «ътъЛвнщП
каре о а *ос1 фъгъЦмг л»1 Ваии1, ни" кв стгрвше съ роагъ .рппаМтп шицйше!, 1,а 1)тит-и:г. съ асделте черерие чо.п.р «к; съ вор рша .цн Ькср1ка аче1а.

Т8ПЧ1 а г\е Солотон : Ботпвл а г\с кълъкЕеще лдппегвръ.
з,]\юпъ:
к . ПИ е8 ат хШт кгсъ пвтелв! тъв сфжптъ щ'е , ни гата , ка съ *•. 12лъквещ! лштр"дпса лт веак .
г . 1Ш 'ш1а лдпторс лтшъратвл Фаца са, пнвме а кьвжптат тоатъ аййпареа л.в! 1сраи , нп тоатъ ас1хпареа лв1 Тсраи ста лшпаште .
^ . 1Ш а 21с : вше есте кввжлтат Ботпвл Бвтпегевл л*1 1сраи чел че а гръгт
кв гвра са кътре Т)авИ татъл пнея. ни кв тжннле сале а плппт 21'ккпй :
^ . Вш /Лоа каре ат скос пре попвлвл пн'ев Нп пътхпткл Егшетвлв!, п'ат алее
четате с!ш тоате меатнрие лв! 1сраи, лдптрв каре съ се 21(1еаскъ касъ , ка съ Ф<е
пвтеле. пп"е8 аколо , нп п'ат алес пре алт от съ Ф1е повъц81Тор нресте попвл тхек 1срам ;
з . 41 ат алес 1ервеал1твл , ка съ Ф]'е пвтеле пи"е8 аколо , Ш1 ат алес пре
Бавк! , ка съ Ф1е престе попвлвл нпек 1сраи .
а . Ш1 а аввт лдп 11птъ БавМ татъл ппев , ка съ гИеаскъ касъ пвтелв! Ботпвлв!
Овтпегевлв! л«1 1сро1л .

48 . 2*
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н . 1Ш а тис Ьоттл кътре БавМ татъл ппей: пептрв къ а! гжпаЧт лш нита та
ка съ аНещ! касъ пкшелйГ гшек. вше а! фъквт ;
А- . .]\г;съ тк пк'т1 ве! ъ\<\\ касъ, 'п *1вл тъв , каре ва епн <Нп коапселе тале,
ачелл ва Х1сИ кгсъ пктелк! пнев* .
I . 1Ш а ПЛ1П1Т Оогапкл кввжптвл ачеста , кареле л'а гръ!Т , пп е8 го'гга скьлот
фп локвл лв! Бави! татъл*! нп'е8. пи ш шегвт пре скалпвл лв! 1сраи, преквш
а гръ!т Ботпнл , пп ат /Н|т касъ петел»! Потпвлв! Октлехеелв! .ш 1сра1л .
х\ . Ни ат п; с лттр'жпса С1'кр!вл , лш кг ре есте лецеа Оопшйлй! каре о а пгс
л»1 1сраи .
т . 1Ш а с.тътвт лцппреажта жертвелпшвлв! Вопшвлв! лшпаштеа а тоатъ ай«тпареа лк! 1срям , пи а лдптшс тхшие сале .
п . Къ Фъкесе Солотоп Лтвоп ве аратъ , пи л'а пес лш пижлоквл ккрцп сфжпТ8Л«1 ве Ч1пч1 коц! ве лвпг , Пи бе чшч! коц! ве ларг, пи ве тре! коц! бе .пппалт.
пи а стътйт престе ел, пи а лшцепвпкеат лшпаштеа а тоатъ аввпареа лв! 1сраи,
ни' а лиггк.-с тжнНле еале спре Чер , нп' а /Ле :
2 Мак»:
у%1 . Боатпе Ьвтпежекл лв! Гсраи ! пв есте асетепеа Ц1'е Вътпегеъ лт Чер,
а. ». ии пре пътжпт , чел че лъжещ! легътвра , нп пша кй елвцме тале челе че вщблъ лшпаштеа та к» тоатъ шта са .
р\ . Чел че а! пъа1'т елкцп тале лв! Пав1в татъл»! пиеХ, челе че '!а! гръгглв!,
• 21к.т,гк1 : пп' а! гръ1т кв роствл тъв", ии кв тж!ш'ле тале а! нлинт , преквт есте
лш 210а ачеаста.
51 . Ш1 аквт Боатпе Ь»тпеъе«л лв! Тсра!л ! пъгеще слцн'1 тале, лв! Бавн1 татълк! пиен" челе че '1а! гръ|'т лв!, Ж1вшк1 : (1} пв ва лшс! вш тше върват лш
паштеа гпеа , кареле съ шагъ пре скавпвл лв! 1срам , лшеъ йе вор пъгл фИ тъ!
кадеа са , пи вор втвла лш лецеа теа , квга а! втвлат тв .
а| . II И аквт 1)оитпе 1)ктпе/евл лв! 1сраи кревтчос съ Ф1'е кввлттвл тъ8, каро
л'аГ гр'м'т слвцП тале лв! 1)авМ .
и; . Къ кв авевърат, а« лък»1-ва Пвтпегей кв оатеш! пре пътжпт? ве врете
че Червл , пп Червл Червлв!, пв слпт вествле ц\е , ии че есте каса ачеаста каре
ат у.Шт ?
л.1 . Кавтъ спре рвгъчвпеа сл«цп тале , ш! спре черереа теа Воатпе Рвтпегекле ! кл съ овх! черереа теа, пи' рвгъчвпеа кв каре съ роагъ елвга та лдпплштеа та астъя! .
к . Ка съ Ф1*е оки тъ! (1еск1ш1 спре каса ачеаста хша пп' поаптеа нп спре локал
ачеста , каре а! г!с съ се кете пвтеле тъ8 Л1птр'кпсвл , ка съ асквлц! рвгъчвпеа,
кв каре съ роагъ елвга та л^п локвл ачеста.
к» . Ш1 съ ава! рвгъчвп1ле слвц1'! тале, пи але попвлвлв! тъ8 1сраи , кареле съ
16. (1) ЛДп чеа вею съ ачъ ни вчестеа: иц а! ц>г'и ш реств^ т«в, П1 а!ш1П1т, са фпхша ачеа
ста ИШ1|].
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вор р*га ^п локвл ачеста ип тв еъ асквлц! Дш локвл лъкашвлв! тъй Дш Чер, ип
съ авг! , ип пплоспв съ фН .
кн. Ивва греиц чше-ва апроапел»! съй, ип ва лва асвпра са жврътжпт ,
ка съ жвре жврътжпт, съ В1в ип съ жвре жпгшптеа жертвелнкнлвГ лш каса ачеаста.
кг. Т» съ асквлц! сНп Чер, ш! съ *ач1, ип съ жвДеч! пре рови тъ1, ка
съ ръсплътещ! челв! Фъръ Де лепе , ип съ лтторч1 къие лв! лдп кяпвл лв1, ип"
съ дпДрептег! пре чел йрепт ръсплъттД Ф1е-къргиа Двпъ Дрептитеа л»1.
кА. Ое се ва Фржпцо попвлвл тъв 1сраи дппаштеа връжшаиплор, Де вор грепп цде , пп се вор лттоярче, ип се вор търтврип пвшелв! тъй, ип се вор р»га,
ни се вор квчер1 лппаштеа та лш каса ачеаста .
ке . Тв съ авг! Дш Чер, ип пнлост1в съ фп пъкателор попвлвлв! тъй Тсраи, ип
съ! лпторч! пре е! лш пътжптвл каре л'а! Дат лор, пп пършциор лор .
ке . КжпДсе важпкнЬ Червл, ип пв ва плоа , пептрв къ а» греипт цю , ипсв
вор рвга дп локвл ачеста , пп вор лъвДн пвтеле тъй, пп се вор лттоарче Дела
пъкателе лор пептрв къ 'I а! сшер1т пре е!.
кз • Тв съ асквлцТ (Нп Чер , пп пилост1'в съ фП пъкателор ровиор , ип поПН.1К.1К1 тъЙ 1сраи, иисъ леаръцДлор калеа чеа ввпъ, пре каре съ вшвле, ипсъ
ДаТплоае пре пътжптвл тъ8, кереле л'аГ с!ат шощеп!*ре попвлвлв! тъв .
кн . Фоатете Де ва <м' пре пътжпт , тоарте Де ва Ф1 , стрпгьчкпе Де аер, пи
гъдвшаре , лъквсте , пи' оппДъ Де ва <и , ип Де 'I ва пекъж1 връжташвл лшпаштеа четъциор дор , сав ор! че вътае, ип пекак .
кл. . Тоатъ рвгъчвпеа , ип тоатъ черереа , каре се ва Фаче Дела ор! че от ,
сав Дела тот попвлвл л»1 1срам, Дакъ к8ПоскжпДв'ш! ошвл Бътш'а ва, ни пъкатвл
съ», ва дптшДе тжйиле сале спре каса ачеаста .
л . Тв съм авг1 (Ни Чер Дш лъкатвл тъй чел гата , пп съ те пплостещ! , ин
съ Да! ошвлвГ Двпъ къие лв! , преквш ве! квпоаще шипа лв! , къ тв сшгьр ккпош' шипа Филор оатешлор .
- ■
а* . Ка съ се театъ Де тше , пн съвтвле дптрв тоате къие тале , лш тоате 21леле , лдп каре вор тръ! пре Фаца пъшжптвдв!, каре л'аТ Дат пършциор пощр1 .
ан . ИП тот стрешвл кареле пв есте Дш попвлвл тъй 1сраи, 41 ва всш Дш пъ
тжпт Де Департе пептрв пвтеле тъй чел таре , пн тжпа та чеа таре , ип рряцкл
тъй чел лишал т , Де ва вещ' , ип се ва лишиш ла локвл ачеста .
аг. Тв съ'л авг! Дш Чер Дш лъкашвл тъй чел гата, ип съ Фач! тоате ор!кжте т*
ва рвга чел стреш , касъквпоаскъ тоате пептврие пътжптвлв! пвтеле тъй, пн
съсе театъ Де тше , ка пи попвлвл тъй 1сраи , ннсъ квпогхкъ , къ пвтеле тъй
сай кетат престе каса ачеаста , каре ат гиНт.
лд. 1ар кжпД ва еин попвлвл тъй ла ръгкоШ асвпра връжтапндор съГ, дп
колеа каре ве! трйппте пре е! , Де се вор рвга кътре тше пре калеа четъц1 1
ачецпа , каре о а! алес лптрв еа , ип а каси каре о ат Х1(Нт ившедв! тъй .
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ле- Тк съ ссквлпД <Нп Чер рвгъчвпеа лор, пп черереа лор, ип съ ле *ач{
лор Трептете .
ла. Кйпй вор греии' ц'с , хъ пк есте от кареле съ пв грешоскъ , пп веГ Ба
те пре е"лпшп, Ш1 I ве! а*а пре Лдпош .^п гажГгпле връжтанпдор , шП вор &к.
че лш ров|'е, че! че *1 аврсшт лш пъшжптвд връжташиор , фп пъпшпт 4епарте,
сав опрозпе .
АЗ . 1)е"ш! вар лштоарче 1шпше лор лт пътлштвл впие сжпт ровТ, шГ акош
се вор .рптоарче , ип се вор рвга ц'е лш ров"еа лор, |1мшД : пъкътвн-аш,
♦ъквт-ат Фъръ <*е лепе , ин пеорептате .
ли . 1Ш се вор лштоарче кътре тше кв тоатъ нита лор, ип* кв тотсвФлетад
лор лш пътлштвл ров'е1 лор, кпг1е '1а8 (1,чс пре е!, че! че '1а ровгг пре в1,
ни се вор рвга лшторш! кътре калеа каре <1кчо ла пътлштвл лор , кареле л*У
4ат пър'пц'.шр лор, ш ла четатеа каре о а! алес, ип ла каса, каре о агагШт
пвтелв! ТЪЙ.
•
лл. . Съ аи/1 сПп Чер, Пп лъкашвл тък чел гата рътъчвпеа лор, ви че
ререа лор, ип съ оач! жзаекатъ , ин пшостГв съ фн попвлвлв! челв! че а пъкът81т ц!е .

Вей:
131

м . 11Н аквт Ооатпе ! съ Ф*е окп тъ! осскш!, ип' ьрекпе тале съ ввгъ р«гьчкпеа локнлй! ачесппа .
м». 1Ш аккт скоплъ-те Ооатпе Ойтпе/екле ла осПхпа та , т« ип Сдкрш
пвтерн тале, Цреоцп тъ! Ооатпе Бвтпегевле с'ав лшвръкат лштрв вшгшре,
пп квв'опи'1 тъ! съ се ввквре кв челе ввпе .
мк . Ооатпе Овгапегевле ! съ пв лшторч! Фаца впсвлз! тъй, ааУц! апипте &
шиело тале каре ле- а! фъкйт л»1 Т)акИ роввлв! тъв.
К А П

3.

Пипъ че с'»% ттнстмт жертпс.те шк фок (Ип Чер, тгргреа я! Овтпеге* я8 итпт Бксрпа, пп мм'»!»"
теле жсрпипйа-се , .ри шапте хие съ сирвеагъ смпцфеа БгсерйчН, ип' фп гюа а оита съ »аче еппрг
1ар Оишпк I ари&пЛв-се »1че «I Омошоа , п 'I а амН рвгъчвпеа .

2 мак:
2. •

впъ че а лшчетат Соловлоп а се ркга, е'а погор.т.т фок гЛп Чер,
ип' а т1ст81'т орйерме ае тот ип жертвеле , ип с'а втплвт каса <1е
!^ \3$ тър"реа Ботпвлк! .
■ . 1Ш пв пвтеа Преоцп съ ттре лдп каса Бопшомв! лш врете»
ачс'а , къ с'а фост вшплкт каса Ае тър|'реа Ботпвлв! .
г . Щ1 тоц! Ф11 л«1 1срщ'л кжп(1 ав въгвт погорлпЛв-се фоквл, ип шър1*реа л^
Бйтпегей пре касъ, а8 къгвт кв Фацл ла пътдпт пре парйосеала П1етр11, Ш1с'^
Л1пк1'пат, Ш1 аа" лъвйат пре Бошпвл, къ есте бвп къ л^п веак1 есте тпя лв1.
Л) . 1Ш Л1тпъратвл , Ш1 тот попвлвл жертвеа жертве л^ппаШтеа Ботпвлв!.
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€ . ИЛ а жертвп .лтпъратвл Солотоп жертвъ , Доъ-гечТ ш! Доъ йе тП Ле
В1це1, пи освтъ доъ-явй йе тП йе о1 , ш! а сфшц{г коса лв! Ввтпеге» л>т- злдтя»:
ПървТВЛ, ПП тот попвлвл .
8- 63,
е . 11П Преоцп ста ла пажеле лор, ин Лев1ц1*Г кв впелтеле челе Де кжптър! але БопшълвГ, каре ле-а фъквт БавМ лдшпъратвл, ка съ се търтврюеаскъ дппаштеа Вотпвлв!, къ дп веак есте пнла лв1, ии кжпта кжптърие каре ле-а
•ват РавН дп тжна лор , 1ар ПреоцИ тржпппта кв тржтвщеле дппаттеа лор
Ш1 тот 1сраивл ста .
3- 1Ш а СФ1ПЦ1Т Солотоп ппжлоквл кврцп* че! Дт каса Оотпвлв!, пептрв
къ а фъквт аколо арДерие де тот ип жертвелв челе Де тжптв1*ре , къ жертвелшквл чел бе аратъ, каре л'а фъквт Солотоп пв пвтеа квпршДе арДерме йе
тот, ин жертвеле, ии" севрие .
и . Ш! а фъквт СолотОп сърьяре дп вретеа аче1а шапте гме, ин тот 1сра1лвл кв ел аДвпаре шаре ФОарте Дела 1птрареа 1шатвлв1, Ш1 пжпъ ла пжржвл
Егшетвлв! .
а. 1Ш а фъквт дп гюа а опта еонре , къ сФШдореа жертвелт'квлв1 а цшвт
шапте г\ле , пи' сървареа шапте 2]'ле .
I . 1Ш жп Доъ геч! ип тре! але лвшГ ашаптеа а словогп- попвлвл ла лъкаш»4лле лор весел!, ип кв 1ш'тъ бкпъ пептрв тоате ввпътъцие, каре а фъквт Богапвл лв! ОавУ, ш$ лв! Солотоп, ин лв! 1сраи попвлвлв! съ8 .
аГ. 1Ш ас»жри(11Т Солотоп каса ОотпвлвГ, ш1 каса жтпъратвлв!, ш! тоате Здтпгкжте а воидптрв Шипа са Солотоп а Фаче дп каса БотпвлвГ, ии да каса са
*■" *'
ин" а споргг .
" р
'
к1. ИЛ с'а арътат Ботпкл ла! Солотоп поаптеа , ип '1а 21*с лв!: авжЛт-аш
,р;,тъч«пеа т«, ш( ат ялес каса ачеаста, ка Съ Ф1в пи'е касъ йе жертвъ.
п. Ье вой дк/Де Червл , им пв ва Ф1 плоае, ип йе вой порвпчг лъквстеГсъ
шъпжпче летпвл , ип йе вой тр1ан'те тоарте лш попвлвл ппев".
А| . Ш1 йе се ва етер! попвлвл пне8 престе каре съ юашъ пвтеле плей престе ДжпшП, ии се вор рвга, ип вор кгвга Фаца теа, ип се вор дптопрче Дт
къие лор челе реле, е8 вой оъй Д,п Чер, ин пшост вой Ф| пъкателор
лор, пи вой вшДека пътжптвл лор.
е\. 1Ш аквт оки" т{е1 вор ф! йвок1«1, ип врекие теле асквлтътоаре спре
рягъчвпеа локвлв! ачест»1а .
г
г
е!. 1Ш аквт ат алес ин ат сфшц.т к*са ачеаста , ка сь Ф1е пвтеле пНе8
дптр'жпса пжпъдп веак, Ш1 вор ф! ок» т!еГ ш! 1п1та теа аколо дп тоате гиеле.
31 . 1Ш тв Де веГ втвла дппаттеа теа , квт а втвлат ЪюМ татъл тг8 , ин
веГ Фаче тоате , кжте ат порвпч1т ц,е , ин порвпчие теле , Ш1 жвДекъЩле
теле йе ле ве! пъ21.
Ш. ВоЙрШкаскавпвлдтпъръиге! тале квт ат Фъгъйпт лв! ПавМ татълв! тъ8,
21кжпД : пв ва лшс1 «Лп тше върват повъцвкор дптрв 1сраи .
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.и . Тор бе в т. вец! авате воТ , ип вец! пъръс1 поркпчие теле, пп ржп^велег
теле , каре ле- ат с1ат лшпаштеа воастръ , ип вец! терце ип вец! слвж! ла алц!
Бктпеяе! , ип въ вец! лдпкша лор .
к . Вот твта пре во! сПп пътжпткл , кареле л'аш а*ат воъ , пп каса ачеаста,
каре о ат сфшцдт пател»! гшек, о воШ лепъсЬ г!ела Фаца теа , пп о вога <]а пре еа
лдп н 1 .1 Н ъ, иН лдп повеете лдптрв тоате пеатврие .
к« . ПИ с1е каса ачеаста , каре аквт есте лишалтъ, тот чел че ва трече прелхпгъ еа, се ва спъшьъпти , пи ва 21че , пептрк че а фъккт Ботпкл аша пъпштлв! ачестгпа , ип касП ачещла ?
кв . ИП вор 21'че, пептрв къ а8 пъръс1т пре Вотпкл Бктпегекл пър1"пциорсг1,
пре чел че '1а скос пре еТ <Нп пьш.тлткл Еппетвлв!, пи с'а8 лйпт бе алц! бътпеге! , ни с'ак лдпкшат лор, ип ав елкжк лор, пп пептрв аче^а а айве престе е;
тоатъ ръвтатеа ачеаста .
К А П

Н.

Со.топюп а г.|"(Ь'т четъцие каре 1 леа (1ат Х|'раш , пп' алтеле лдп пътжптвл л»1 край : пи' пеатврме , яре
каре пвле-ав 1пер<1»т фп лвПсрам, ле-а свпвс свпт дакИс : яЛьче арЛерГ : аша/.г елваш-лс ПреоП1.'ор,
пи' вле Лев1ц1.:ор <]впъ р&па^ада л&1 \)-лък1 , тр11шп&п<1 корамс лш Соччра тел авр айме.

1 а фост йкпъ йоъ-геч! йе апТ ,

лдптрв кари а гкНт Солотоп каса

ПотПВЛ»! , 1111 КОС!! Св .

н. 1Ш четъцие каре ле-а йат Х1*рат лкТ Солотоп , ле-ажШтСолотоп , III! а фъккт а лъкга аколо пре фп лв1 край.
г. ИП а ветт Солотоп лдп Вюова, ип о а в1р&1Т .
д. ИП а аШт Тоейшорвл лдппвст1е, ип тоате четъцие тар!, каре ле-а 2И1Г
лдп 1тат.
«? . ПП а гиИт Веторопвл чел о*е екс, пи Веторопкл чел с1е жос , четъц! тар1,
жМвр! , порц!, ипзъвоаре.
е. ПП Валаатвл , ип тоате четъцие челе тор!, кари ле авеа Солотоп , иптоате четъцие карълор, ип' четъцие кълърециор , пп кжте а пофт1т Солошоп а
тШ лдп 1ервсал1'т , ип лдп .Пвап , пп л^птрк тоатъ лдтпъръша са .
д. Тот попвлвл , кареле а рътас бела Хетев , аела Аторев, бела Фереае*,
дела Евен . пи'(1ела 1евксев , каре ик сжпт (Пп 1сраи .
н . 1П ера (Пп фп лор, кари ак рътас кв е! пре пътжпт, пре карН пк 'I «8 шерйвт бе тот фп лв1 1сраи, Та свпьс пре е! Солотоп свпт дажаЧе плпъ лдп 210а
ачеаста .
■е. . Ш1 Ип фп лхТ 1сраи п'а пвс Солотоп слвцТ лдтпъръЦ1е1 сале , пептрв »
ачецпа ера оатеп! бе рт2Б0)'к , Ш1 къпетепп , пи' П8терп1ч1 , Ш1 та! тар! престе
каръ , Ш1 престе кълърец! .
I . ПП ачеппа сжпт та! тпрн кжртк1тор]*лор лдтпъратвлк! Солотоп, боъ евте
№1 чшч1-2еч1 , карП лдп(1репта ла лккрв пре попвл .
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&} . 1Ш пре Фата лв! Фараоп о а адвс Солотоп сНп четатеа лв1 Бавк1, жп каса
каре 'I а янНт е1, къ а гк: пв ва дък«1 Фешееа теа жп четатеа лй ИяъИ жтпъратвл лв1 1сраи, къ есте сфжптъ , пептрв къ а ттрат жптр'жпса юкрлвл Ботпвлв!.
К1 . Аткпч! а вАкс Солотоп арйерТ де тот Ботпвлв! пре жертвелпшвл , каре л'а
«пНт Вошпкло! жппаттеа Бп5ер1чП .
п . КасЬпъ кввжпт с1т г\ жп 21 съсе а(1ккъ пре ажпсвл, (1кпъ порнпчие ш 31 о I С1, жп сжтвете , жп лвпТ , ип жп сървътор!, жптре! вреш! але апела! , жп
сърг.ътоареа атлтелор , жп сървътоареа съптътжшлор , ий жп сървътоареа
кортврмор .
А1 . 1Ш а ашегат сЬпъ жвйеката лк! Бавк! татълв! сгв жтпършрие Преоцмор
ивпъ слвжвеле лор , ип ЛевщН ла пагеле сале , ка съ лавде , ип съ слвжаскъ
жппаттеа Преоциор сЬпъ кввжпт <3ш /Л жп 21, пи портарп с1гшъ лтпъртрие
лор ла поартъ ип ла поартъ , къ аша а порвпчГт. Павн1 откл лв1 Бвтпегей .
с| . К'а треквт порвпчие жтпъратвлв! пептрв Преоц!, ип пептрв Левщ! жптрв
тот кввжпткл , ип ла вн;т]*ерП .
81 . 1Ш са гът1*т тот лвкркл а*ш 210а каре с'а пвс тешел 1*а пжпъ кжпа" а сФжрипт
Солотоп каса ПотпвлвТ .
31 . Атвпч! с'а сЬс Солотоп жп Гасюп-Гавер , ип жп Елат»л чел де пре лжпгъ
таре жп пътжптвл Нвтен.
и! . НИ а трпшс Хлратпрш тжпа ровиор съ! коръвП нпслви! кари цн'а шареа,
Ш1 лк терс кв слвщле лк! Солотоп жп Со<ира, нн ак ндвс Ле аколо тре! свте ни'
чшчТ-геч! де талапц! Ле авр, ни ав веигг ла жтпъратвл Солотоп .
К А П

ф.

Жтпгрътеаса Сапв пипкпл»п<)х-се (1е ^пцелспч«пса лм Солопкш, <1а>п<1, ш! Припмш) ЛарврТ, с'я(15с: шъскра аврялв! , каре .]\п тоц1 апН съ аЛкчеа лвГ Солотоп: скктнрие , пп павегеле , пи тоате васеле челе йе
авр , каре а фъквт, им сжавпзл чел <1е Пм.иг Ле елеФапт лшвръкпт к» авр : съ фпсепшевгъ , ни пп.|м'рса гогъцмлор, а лшцелепчвпП, пи а пвтерН л«1 Солотоп, каре тхр!пс1 л>п апвл ал патр<-хеч1-леа ал лмппъръцйе!
сале лПвртеагъ Ф1вл съв Ровоат .

тпърътеаса Сава а ав21т де пвтеле лв! Солотоп, ни" а вешт съ зжтпъ,
млнтеаскъ пре Солотоп кв кввппе жптвпекоасе жп 1ервсал1'т кв пв- 10- '•
тере твлтъ Фоарте , ип кв къш1ле, каре пврта ппрос1твр1 кв гръта- мием.
Ла, пи авр, Ш1 т'атръ сквтпъ , ш! а веп1т ла Солотоп , пи '1агръ1*т I2-42лв! тоате кжте ера жп свфлотвл е! .
в. 1Ш '1а спвс е! Солотоп тоате кввштеле е1,
Солотоп, кареле съ пв'л Ф1 спвс е! .

ни п'а треквт кввжпт дела

г . ИП а въгвт жтпърътеаса Сава жпцелепчвпеа лвТ Солотоп, ип каса каре
о а 21(Нт .

49.

лека :
и- 31-
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КАРТЕААБОА,

д . ПП Бккателе теселор дв! , ип шебереа сдвпмор лв! , пп стареа слкжи
ториор ле! , ии лппвръкъппптеа лор , ип пахаршчн дв!, ии побоака лор , пи
арберие челе Не тот, каре ле абвчеа лш каса Оопшвдв!, ни вппшбв-се а гк
кътре дтпъратйл :
е . Абевърат есте кьпжптвл, кареде л^т ав21Т лп пътжптвл ппев йеспре к>вштелс тпле , ни йеспре лшцелепчвпеа та .
е . МИ п'ат крегвт кввштеде лор пжпъ кжпб ат веш'т, ип ав въгвт оки пие;,
пи' 1лт ь па ш 1 с'а спвс пие жвтътате Ат ш8ЛЦ1шеа лпцелепчвпи тале, лштреч!
8828Л КареЛО Л'ПШ 8821Т .

а. Фер1ч1'ц1 сжпт оатеш'1 хъ1, ип Фер1Ч1те сжпт слвпме тале ачестеа , ка
ре стя8 фшшптеа та пкркреа, ип авб лпщелепчвпеа та.
н . Ф!е Мопшкл Бвшпегевл тъ» вше-кввжптат , чел че вше а вогг лштрв ппе ка съ те с1еа пре скавпвл съв диппърат попвдвлв! тъй , пептрв къ а 1кб1"т БошП8Л Онтпегевл тъв пре Гсрам, ка съ'л лштъреаскъ лп веак, те-а бат пре т!пе
престе ел лпппърат , ка съ Фач! жвбекатъ ип брептате .
а. . 1 II I а <1ат лтпьратвлв! осьть пи боъ-хеч! бе талапц! бе анр, ни ппропт»р! твлте Фоарте . ип шатръ скьтпъ , Ш1* пй ера ка ппрострме ачелеа , ка
ре ле-а с!ат лтпърътееса Сава лшпъратвлв! Солотоп .
I. ПП сд*пме лвГ Солотоп, ни слвпме дв! Х]'р8т абвчеа авр ле! Солотоп
Лп СоФ1р ни летпе бе пий , ип шатръ сквпшъ .
41 . ПП а фъквт лшпъратвд летпеле челе с!е пш1 трспте ла каса Оопшвдв!, ип
ла каса лшпъратвлв! , ип* клтаре, ш! алъвте кжптърецмор, ка каре пв с'а въхвт
шаГпаште лп пътжптвд 1вбе! .
п1 . 1Ш лтпъратвл Солотоп а с1ат липпърътесе! СавеГ тоате кжте а во"т, т
а червт , кв твлт таТ твлт , бекжт тоате каре а абвс еа лшпъратвлв! Солошоп,
ип о'а лшторс лш пъшжптрл съв .
п. ПП" ера трасвл аврвлв!, кареде съ абвчеа лв! Солотоп лптр'вп ап, шасе
свте пш-яеч! ип шасе с!е талапц! с1е авр .
^1 . Афаръ бе че абвчеа оатепП че! свпвш! , ип че! че пегоцътореа , ии <3е
тоц» лшпъррцп Арав1*е1, ип Ботпи пътжлтвлв!, кари тоц! абвчеа авр, ип аришт лшпъратвлв! Солотоп .
е\ . 1Ш а фъквт лшпъратвд Солотоп боъ-свте бе сквтвр! бе авр вътвте, ша«е свте бе авр! кврац! ера пре вп сквт .
61 . 1Ш тре! свте бе павеге бе авр вътвте, тре! свте бе авр! с'а8 шелтадт пре
Ф1е-каре павъгъ, ии ле-а п«с лшпъратвд лш коса бвтвръвп Л1'вап8л«1 .
а! . 1Ш а фъквт Л1тпъратвл скавп таре бе б!пц! бе еД1Фвпт , Ш1 л'а лдтвръкат кв авр бе латвръ .
т . Ш1 шасе трепте скавпвдв! лдтвръкате кв авр , ии реахът бе авр свпт
П1Ч0аре а пве скавпвдв!, ин реагътвр! впвл бе о парте , алтвд бе чеа!-д-адгь
парте ла скавпвл шеберП, ш> бо! де! стжпб лжпгъ реагътвр!.
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«I. 1Ш и 01- спре- 2 е че ле! стжпЛ пре челе шасе трепте Ле о парте , пп Ле алта , п'а та? фост аша лдптрв тоатъ лшпъръшеа .
к . 1Ш тоате васеле каси лдтпъратхлв! Солотоп ера Ле авр, ип тоате васеле
касп ЛктБргви Л1*вапхлв! кв а»р ера лдпвтште , пк ера арцштвл сокот лдптрв
шппка лдп гиеле лдтпъратвлв! Солотоп .
к» . Къ кор»Б1еа лдтпъратвлв! шерпеа лш Тарсю кв слвцме лв! ЛЧрат оЛатъ лдп тре! ап! вепеа корав1еа (Ип Тарис лдтпъратвлв! плшъ бе авр, Ле арцшт , де Лшц! йе елеФапт , Ле та1швце , пи Ле пъвп! .
кп . НИ с'а търгт Солотоп та! твлт Лекжт тоц! лдпшърацП, кх аввдае , пп
к» лдпцелепчвпе .
кг. Ш1 тоц! лшпъраци пътжптклв! къвта Фаца лв! Солотоп , ка съ авгълдпцелепчвпеа лв! , каре о а Лат Бвшпехек лдп шша лв! .
кл> . 1Ш е! Ф1*е-кареле аЛвчеа Ларвр! лв! , васе Ле арцшт, васе Ле авр, ха! Ле , спирпъ алеасъ , Лклчецвр! , ка! , пп тхшко! Лт яп лдп ап .
«е . 1Ш ера ла лдтпъратвл Солотоп патрв ти Ле епе ла каръ , пп Лоъ-спрехече пи! кълърец! , пп Та пвс пре е! лдп четъцие карълор, 1ш' кх лдтпъратвл лш
Тервсалнп .
кг . 1Ш а фост повъцв1тор твтвлор лшпъраци ор Лела ржв , ип' пжпъ ла пъткптвл челор Ле алт пеят , ип пжпъ ла хотаръле Егшетвлв! .
кд . Ш! п Лат лдтпъратвл аврвл , ип арцттвл лдп 1ервсал1Ш ка тетрйе , пи
кеЛрн 'I а Лат ка торН че! Ле пре шес кв твлштеа .
кн . ИИ енпреа камор Лш Егтет , лв! Солотоп , пн Л|*п тот пгтжптнл .
ка . 1Ш челе-л-алте кввште але лв! Солотоп челе Лт'тж1, ип челе Ле апо!,
1атъ ачестеа скрке сжпт лдп кввштеле ль! Квтяп пророкял ,
лдп кввштеле лв1 Ах1а Смоштеапвл ,
ип лдп веЛепше лв! 1ои въжъторвл асвпра лв!
Ровоат Фечорвл лв! Кятап .
а . 1Ш а липпъръщт Солотоп престе тот 1сраивл патрв-хеч! Ле ап! .
а* . 11Н а аЛорплт Солотоп кв пъртцН лв!, ип' л'а лдпгропат лдп четатеа лв1
БавН татълв! сЦ пп а лдтпъръцлт Говоат Фечорвл лв! лдп локвл лв! .
К А П

1.

Ровоат хепг^дт! содпи вттржпиор , пп вртяп*] ал тшериор , юерйе гече пеанмр! ,
престе йо» пеатБрТ, 1еровоат а -цттрцих лресте «гче .

пл ^тпгргцт<1

1 а ветт Ровоат лдп Сисет , къ лдп С1хет с'а аЛкпат тот Гсрамвл. зжтт
ка съ'л фякъ пре ел лдтпърат .
\%. \,
я . 1Ш с'а фъкхт Лакъ а авит Геровоат Фечорвл лв! Лават , кареле ера лдп Егтет , впЛе а ФвЦ1*т Ле Фаца лв! Солотоп лдгшгьратвл , пи а лък81т 1еровоат лдп Егшет , пп са лдпторс 1еровоат Лш Еппет .
49. и
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КАРТЕА

АООА,

г . 1Ш а тр1*пис ип л'а кешат пре йжпсйл , нп а вепгт Геровоат, пи тоатъ аг1«иареа да Говоат гшжпс! :
д . Татъл тъй а .рпгрен1ат жвгвл пострк , ип аквт ишйреа2ъ'л Де слвжва чел
греа а татълк! тъй, нп йе жйгйл лв! чел гре», кареле л'а пас престе по! , пп вош
слнж1 ш"е .
е . 1Ш ле-а 21-с лор: терцец! пп ащептац! пжпъ лдп тре! 2ие, пи вепщ! ла тше.
нп с'а йкс попклйл .
5 . 1Ш а адвпат лдтпъратвл Ровоат пре вътржпП че! че ста лдппаштеа лв! Солотоп татълв! съя", кжпс! тръ1а ел, улкжпс! : кшшъ СФът»1ц1 во1, ка съ ръспвпх
ПОпйлвлй! ачест«1а кввжпт?
3 . 1Ш 'I ай гръ|'т лв! гшжпс! : (Зе ве! 4>аче вше астъг! попклйлй! ачест»1а, нп ле
ве! плъчея , ип' ле ве! гръ1 лор кйвште ввпе , вор Ф1 ще слвпТ лдп тоате гмеле .
н. 1Ш а лъсат сфатвл челор вътржп! , каре л'а а"ат е! .ш , пп с'а сфътмт кв
тшер!, кари ав кресквт лдтпрекпъ кк ел , че! че ста лдппаштеа лй! .
л. . 1Ш а /1С лор: че СФат лдт! с1ац1 во! ка съ ръспкпг кйвжпт попилял»! ачестма , варе ай гръ1т кътре пипе, гшжпс! : вшвреагъ жйгйл кареле л*а пнс татъл
тъй престе по! .
I . 1Л 1 ак гръгт лй! тшери че! че ай кресквт кв ел , гшжш) : аша съ гш попилйлй! челв! че а8 гръ1'т кътре тше, гшжпс! : татъл тъ8 а лдпгрев1'ат жвгвл пострв ,
1ар тв вшйреагъ'л Ае пре по! , аша съ 21ч1 кътре сЬтлшн : с1ецетвд ппев чел ппк
та! грос есте (1екжт коапселе татълв! ппек.
41 . 1Ш аквт в'а песнзтпт пре во! кв жвг грек , пи* ей вою асЬоце престе
жйгйл вострв, татъл плев" в'а бътйт пре во! кй вхче , 1ар е» въ воювате к»
скорпП .
м. ПП а веп1т Геровоат, пи тот попйлнл кътре Ровоат лдпгюз атргча. преКйш ле-а гръ1т лдтпъратвл , гшжпс! : лдптоарчецД-въ ла тше лдпгша атре1а .
г! . ЦПаръспапс лдтпъратвл греле, пи а лъсат лдтпъратвл Говоат сфлтйл бътржшлор .
^1 . 1Ш а гръ1т кътре е! йвпъ сФатвл тшериор, гшжпс! : татъл пие» а лдгрев1ат
жйгйл вострв, ип е« вош асЪоце престе ел, татъл плев в'а Бътвтпре во! к» в!че,
нп сй въ В018 вате пре во! кв скорпп .
3 .|\.тпг:
е' ■ '"' па аскйлтат лдтпъратвл с!е попвл, къ йела Вктпегей ера лдптоарчереа,
И. 39. гшжпс!: рнНкат-а Ботпил кввжптвл съ8, кареле л'а гръ1т прй1 гажпа л»! Ах1в
Сиоштеапйл с!о 1еровоат Фечорвл лв! Каввт ,
91 . ИЛ а тот Гсрлйвл , къ п'а асквлтат лдгапьратвл йе е1, пн а ръспвпс поп«лйл кътре лдтпъратвл, 21кжш1 : че парте есте поъ лдптрв ВявИ, пи че тощешре
лдптрв Ф1вллв1 1ессе ? алеаргъ ла лъкашврие тале Гсраме , аквт кавтъ каса та
Равн!:; , ип с'а 8кс тот 1срт"лйл да дъкашврие сале .
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31 . Ш1 оатепЛ лв! Тсраи , че! че лъкв1а лш четъцие 1«с1е1 а» Фъквт пре Ровоаш лшпърат престе е! .
ш 1Ш а тртис ла е! Ровоаш лшпъратвл пре Авошрат , кареле ера та! таре
престе Б1р Ш1 л'а8»ч1*с пре ел фи лк! 1срам кв шетр!, пи а твр1т, ии а агшт лш
пъратвл Ровоаш , ни а гръв1т а съ св1 лш кар, пи а фвп1т лш 1ервсал1т .
л.1 . 1Ш с'а лепъват1срам ве каса ле! ВаШ пхпъ лш 210а ачеаста .
К А П

А\ .

ВРлш! Ровоаш еъ'ш! .рптоаркъ не ярте фптреагъ ^шпъръцйеа, .]и порвпчещеОвтпегеВ пр1П Сатеа, съ
п»съ ръгво1асв*;атпрот1ва ле! 1срв11 : нп ж1<Ит) Ровоаш четъцГ тъп е , съ айяпъ 1а е* ПреоцН, ип Лет
ци На тот Краиял , че/ 1ггошц[ йе 1еровоат, пи Ровоаш фш! 1В «ете! тите , ип цитор! .

ветт Ровоаш лш 1ерксал|'ш, пи а аввпат каса 1вве1, ии а ль! Ве- зл\шпъ
! гиапип, о свтъ нп опт-геч! ве ти ве войич!, карП пот Фаче ръхвоШ пп а 12- 21
ват ръгБ01» асвпра лк! 1сраи, ка съ лштоаркъ лшшъръщеа л»1 Ровоаш .
н . 1Ш а фост кввжптвл БотпьмвТ кътре Сатеа отвл лв! Бвшпе2СК , /ЛКЖПв :

г . Й^ътре Ровоаш Ф1вл л«1 Солошоп , ш! кътре тот 1вва , пи Вешапип ,
21КЖПв : ^V
А . Ачестеа '/Лче Потпнл: съ пн въсв1*ц!, тч! съ вац! ръгвсив асвпра Фрациор
вощр! * 41 съ се лттоаркъ Ф1е-кареле ла каса са , къ вела пипе с'а фъквт кввжптвл ачеста , пи а асквлтат кввжптвл Иотпвлв!, ии с'а лтторс , ка съ пв теаргъ
асвпра лв! 1еровоат .
^ . ип а лъкв1Т Ровоаш лш 1ервсал1Ш , ип а гнНт четъц! лш 1ввеа .
е . ПП а акПт Втеетвл , Етапвл , пи Тек01а .
3 . ПП Ветсвра , Сокхоткл , пи Оволашвл .
н . ПП Гетвл , Маршапвл , ии УАфкл .
а. . ип Авореа , Лахгсвл , пи Аяша .
I . ПП Сараа, Елотвл, пи Хевропвл, кареле есте ал лн! Гкйа , ии ал лв! Ве
шапип четъц! хнНте .
XI. НП ле-а лштър^т кв гМвр!, ип а пвс лштр'жпселе повъцв1тор!, ии пвпер! (1) ве ввкате, впт ве лети, ии вш .
п| . ПП прт тоате четъцие а пвс сквтвр! , пи свлще , ни ле-а лштъри
лштрв твлЦ1ше Фоарте , ни а лшшъръщт престе 1вва ии престе Вешапип .
г1 . ПП Преоци, пи Левщи, кари ера лштрв тот 1срашл , с,пв аввпат лаел
вш тоате хотаръле .
д) . Къ а» лъсат Левщи лъкашврие тошилор сале, нп ав терс ла 1вва лш 1ерксалш, къ 'ял» скос пре е! 1еровоат, ии Фи лв!, ка съ пв слвжаскъ Бошпвлв! .
11.

(1)

ЛЛгъ ш&р! Ле адвпър!, еа$ тагам!.
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КАРТЕА

АООА,

(71. 11Л 'ш!а п»с лк1 ш! ПреоцТ челор лшпалте, пп Молйор , пи' челор а*ешарте ,

пи вще'лор, каре '1а фькдт Херозоаш .

61 . 1Ш а скос (\т пеаш»р!ле лв! 1сра'л пре че! че а ват 'шта са а къвта пре
Ботпвл Бвтпегевл лк! 1сра'л ,

пи а вешт лш 1ернсал'т , ка съ жертвеаскъ

Ботпклм Бвтиегевлв! пършцмор съ! .
у . 1Ш а ллптър'т лдтпъръц'еа 1ва"е1 , пп а лштър'т пре Ровоат Фечорвл ли"
Солотоп лш тре! аги., къ а втвлат лш къме лв! ПавМ, пи але лв! Солотоп треГ ап1.
К1 . 1Ш а лват д»1'|цТ Ровоат Фстее пре Моолат Фата лв! 1ер'твт а Ф1мп
лв! ПавМ, пп пре Ав'геа Фата лв! Ел"ав а Ф1*влв1 лв! 1ессе .
,о.|. НИ 'Та пъсккт лвГ <мк пре 1егс, пп" пре Сашор!а , ни* пре 2ааш .
к . Ш" йвпъ ачеаста а лват лвГш! Фетее пре Мааха Фата лв! Авесалот, оп
а пъскнт лв1 пре Ав"а ,

пре 1ет1 , пре 212а, пи' пре Сал'тот .

к* . 1Ш а 1КБ1Т Ровоат пре Мааха Фата лв! Авесалот таГ тклт йекжт пре
тоате Фетепе ,

пи цнторме сале,

къ опт-спре-яече Фете! авеа ,

пи дй-

тор! пш-геч!, пп а пъсквт сюъ-гечТ пп опт бе Фечор! , пп шаГ-геч! де Фете .
кп . ПП а пвс Ровоат та! таре пре Ав"а ал Маахе! повгцв'тор престе ФрацН съГ, къ квцета съд Факъ пре ел лдпшърат .
кг • Ш' а кресквт тпТ твлт аекжт тоцТ Фрацп лв! , пп* а лшпърц'г пре годГ
фн съ1 лдп тоате хотареле лв! 1кйа , пп але лв! Вешапнп , ш! лдп тоате четъцие челе тар! , пп ле-а йат лор храпъ твлтъ Фоарте , пи твлте Фетег .

К А II

81.

Петре пъкателе л»Г Ровоат , пп але пепвлелб! ав! 1ь<1а. .цп вл-чшч!-леа ап ал л>тпъргц1е1 »1 .ц;
()ъ Квтпегев пре ел,
Ш1* пре 180а лдп тжТпие л>,] Сгсппт лчтпгратал Еппствлв! :
кареле ииш)
четъцие челе -рпвалте але 1вДеГ , жегнеше 1ерксал1тм , алвЛ шгпер|'са чеа лдтпърътеаскъ , пп а Вкер1ч! I , ип скетврие челе Ле авр, пп Ле арщпт, ддптр'ал кгрора лок а чгквт Говоаш йе арпшг: каре п,цн1
'I а гршат Ф|М съ} Ата.

^Ш

М№' а *0СГ ^8ПЪ че са ГЪТ" ^"""""ьръцдеа лв! Ровоат , пп авпъ чес'а

®Ш\ \]Щ№ ФагъР1г е-> 1 а пъръс1т порвпчие лв! ОвтпегеК , ни тот лсракшн
^

ДВ йжпсвл .

п • 1Ш а фост лш апвл ал-чшч'-леа ал лдтпъръпде! лв1 Ровоат,
ШЩЩ1 ?Й§®
с'а св1Т Свсак'т лдтпъратвл Егшетвлв! асвпра Тервсалшвлв! , пептрв къ а грепнт лдппа'птеа Потпвлв! .
г . Кв о пие ин Аоъ евте ("е каръ, пи" шаТ-хечГ с1е ти йе кълърец!, нп" пв ера ттър твлндте! каре ав" веп(т кв ажпсвл бела Еппет , Л 1в1еп1 ,

ТрогоаЧтеп! , пп

Ет10пеШ .
д . Ш ' п бътвт четъцие челе тар! , каре ера лдп Ьйа , пп' а вет'т лш 1ервсал'т.
е- Ш1 Сатеа пророквл а вешт ла Ровоат,

Ш1 ла воерп лв! 1»с1а,

харП

с'ав айвпат лдп 1ервсал1т Ле кътре Фаца лвТ Свсак1'т, Ш1 ле-а г\с дор : аша х№
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Богапвл , во1 т'ац! лъсат пре пипе, ни' ек въ воШ дъса пре во! лдп тжпнле лв1
СвСОКШ .

в. 1Шс'а»р81шпат воери лт 1кЛа, ип* лшшъратвд, ни а« 7л"с; йрепт есте Оошпвл.
3 . 1Ш йакъ а въгвт Оошпвл къ с'ан втшт, а фост кввжнтвл Оошпвдв! кътре
Сашеа 2*кап<": с'а вшьпт, пв'1 воШ шерйе пре е!, ч' престе пкцт лдТ воШ тжпТ81 пре е1, ип п» се ва върса тжтеа шеа престе Гернсгшт (прш пшпп лв!
Свсакнп ) .
й. 41* вор слнж* лв1 , ка съ квпоаскъ сдвжва шеа, ни сдвжва лшпъръцш! пътдптвлв! .
л . !Ш с'а СВ1Т Свсакш лшшъратвл Егшетвлв! асвпра Гервсал 'твлв!, пи а дват
В1ст'ериле чеде аЧп каса Оошпвлв! , нп в"ст'ер'*ле челе аш каса лшшъратвлв! ,
тоате ле-алват, пп а лват сквткрме челе с"е авр каре ле-а фъквт Солотоп.
1 . 1Ш а фъквт лшшъратвл Ровоага сквтвр! Не аратъ лш локвл дор , ни" а пвс
('«сакйи престе еде та! тар! алергъториор пре пъг'торН порци лшшъратвл»! .
д| . 1Ш а фост клпс! штра лкшпъратвл лш каса Оошпвлв! , штра че! че пъгеа ,
нп че! че адерга , ип че! че съ лшторчеа лштрв лштиппшареа алергъториор .
к1 . 1Ш пептрв къ с'а втшт ел , с'а .цторс Нела ел тжтеа Оотпвлв! , ип
п'а пер'т де съвжрнпт , къ пп лш 1в<1а ера кввште ввпе .
п. ПИ с'а лштър'т лшшъратвд Говоаш лш 1ервсал'т, нп а лдтпъръцдт, цн* а*е злдтпъ:
патрв-хеч! ип впвд с1е ап! ера Ровоаш кжпН с'а фъквт лшшърат, пп шапте-спре- ,4- 21
хече ап! а лшпъръц'т лдп Герксалип лш четатеа каре о а алес Оошпвл ка съ се
пвшеаскъ пвшеде лв! аколо с1ела тоате пеашврие Филор ли! 1сра'д , нп пвшеде
твше! дв! ера Лоота Атамтеапка .
А1 . 1Ш а фъквт ръх" , къ п'а лшйрептат пиша са съ кавте пре Оошпвл .
^1 . 1Ш кввштеле дв! Ровоаш чеде (1ш'тж1 ни' челе а*е апо! , нп Фаптеле дв!,
схпт скрюе лш квв'птеле дв! Сетел Пророквл , ип* але дв! АаМо въгъторвл,
ип с'а ръ2Б01т Ровоаш асвпра дв! 1еровоаш лш тоате х*леле .
91. иН а твр'т Ровоаш кв пърпщпеь!, пп с*а лшгропат лш четатеа дв! ВаШ , нп а лдтпъръцдт Ав'а Фечоркл дв! -]\п локвл дв! .
К А П

п.

АШа спиш1 1а ръисчХ ^тпропиа л»1 1еровоат , <1егтаптъ оцрреа и1 1еровоат Леспре рггг.сна асвпра
са, 21к*п<1: къ Овтпехев пре кареле 1«рам .Га леаъЛлт , еств с« (1&псгл . пи пъ(1ъжс]81п<] л>п Оопшвл мрввщв, пп гавдте чепцГ ипр1П(1е: ш! Ип патрв-спре-хсче Феше! съ пащв »ечор1 (1ог-юч1 пи° (1оГ , ш! Фете ша1-спре-хе<1е .

п апвл ад опт-спре-гече ол Л1тпъръц'е1 ле! Геровоат, с'а фъквт лнппърат Ав1*а престе 1в^а .
н . Ш[ тре! ап! а лшпъръц'т лдп 1ервсад1ш , нп пвшеле швшс!
|дв! ера Мааха Фата ли ЙрНл <Ип Гаваоп , ш1 ръгвоШ ера лдптре зл\тпъ:
Ав1а, Ш1 лдптре Геровоат.
П2
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КАРТЕА АВОА,

3 Атиъ:
Г . ПЦ а ржпМг Ав'в рЪ2Б018 ПВТвртК , рЪ2Б0Ш1ЧИ ПВТерН ПатрК С8Тв Йв ШЙ
15 6- Ле БърБпц! тар!, пй 1вровоаш а ржшМт асвпра л»1 ръгвой йе опт свте Ле тШе
ръ2Б0Гт'ч1 тар! кк пвтереа .
А . 1Ш с'а сквлат Ав"а Дела твптеле Сотороп , кареде есте лт твптеле лм
Ефраш , пи а г'с : аскклтац! Геровоат , пп тот 1сра'лвл .
6 . N8 щЦ|1 во1, къБотпвл Бвтпеяев а Лат лшпъръцде престе край лш веак
Л81 БавМ , пи Фнлор лв! легътвръ вечп!къ .
з лтпь:
е • ПИ са сквлат 1еровоат Фечорвл лв! Кават слвга лвТ Солотоп ф'вл л«"
и. 26.

Бави", ш! с'а Леспърдот Лела Ботпвл съв\
а . 1Ш с'а оЛвпат ла ел вървац! шержътор! фН Фъръ Ле леце , пп а стътвт липпрот"ва лвТ Ровоаш ф'вл ле! Солотоп , пи Ровоат ера та! тжпър , т! Фрйюс
кв нпта пн п'а стътвт лшшрот'ва Феци лв! .
н . 1Ш аквга во! улчец! , съ стац! лшшропва Фец*! лшпъръцде! Оотпвлв! прм
тжпа фНлор лв1 Бав'Л, ип тъкар Ле сжптец! во! твлцше тклтъ, ий кв во1сжпт

вще! Ле авр, пре карП '! а фъквт воъ Геровоат лптрв Лвшпеге! .
зл\тпг:
*• Ш> аШ лепъЛат Преоцн Ботпвлв! пре фи лв! Аароп , ип пре Лсв'п1, ВП
12. 31. в>ац| ФЪК8Т воъ преоцТ Лш попвлвл а тот пътжптвл, кареле ва веш шГш! ва
втплеа тжнпле кв вще! Л"п во1, пп кв шапте вервеч! , съ Фаче преот челвГ че
пв есте Овтпегев .
I . 1ар по! пре Ботпвл Бвтпегевл пострв пв л'атпъръс'т, ш' преоци лйшжеск Ботпвлв! фИ л»1 Аароп , пп Левщ'1 .
м . ГШ Лвпъ ржпЛвелеле лор тътжсагъ Потпклв! ардер! Ле тот Лшшезца , пп
сеара, пн тъшжеа токпнре! , пн пвп пж!п! лшпаште престе таса чеаквратъ, пи
сФештквл чел с!е авр , пп лвпнпътор! арЛерн , ка съ апршяъ лдпЛесеаръ , къпътлт по! пагеле Оотпвлв! Бвтпеяевлв! пърнщиор пощр' 'ар во! л'ац1 пъргиг
пре Лжпсвл .
к| . 1Ш 'атъ кв по! есте Лела лшчепвт Ботпвл , ип* преодо! лв!, пи* тржпшпме
лдп сетпърП , ка съ жпсетпеае престе по! , фн лв! Гсраи пв Лац! ръгво'8 асвпра
Ботпвлв! Овтпехевлв! пъртциор пощр', къ пв вец! спор' .
п . 1еровоат Лвпъ ачеаста лшчепв съ Факъ пе аллешв1Т0р1 С пе Гсраитеп! че
втвла съ'1 трагъ с"впъ Лжпши — съ ле пве кврсе ) съ се Аеа жппапо! пп съ В1е лш
врта лвТ, се пвсе йар литаттеа 1в^е1, Ш1 аллешв1тор11 къвта аквт съ в1е лдп врта «".
д| . Г«(1п Нпр се жптоарсе, Ш1 1атъ ера лв! ръгБ01вл ни сИп'паште, Ш1 сПппапо!, ш>
а стр1'гат кътре Оотпвл , Ш1 преоцЯ ав тржтвщат кв тржтБ1целе .
е| . 1111* ав стр1гат върваоП 1к(1е1, ип а фост кжпй стр1га Бървпцп Шец
Ботпвл а вътвт пре Геровоат, Ш1 пре Гсраи лишаттеа лх! Ав1*а Ш1 а 1нс1еТ .
51. Ш» а8 фкц1т Ф11* лв! Гсраи (*е кътре Фаца ГвЙеТ, Ш1 '1а Лат пре е! Ботпал^п
тж1п!ле лор .
а(. Ш1 'Гавътвт пре е! Ав^а, пп' пре попвлвл лв! вътае таре, Ш1* пв къжвтр*ш'ц1 Лш Гсрам чшч! свте де гаП бе вървац! тар! .
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п'| . Ш1 с'айстер1т фп лв! 1срам лш 210а аче!а, ии с'а8 лттърЬ »Н 1сйе1, пептрв къ ав" пъсЬжсШт спре Ботпвл Бвтпегевл пърнщиор лор .
«.I. 1Ш а гошт Ав1а сШшапо^а лв! 1еровоат, шг а лват с1ела ел четъцме
ачестеа: Ветнвл, ин сателелв!, 1еста ии сателе е!, нп Ефропвл инсателе лв1.
к . 1Ш п'а та! пвтвт 1еровоат лшкъ о се лшшрот! лш тоате хиеле л«1 АВ1а , ин л'а лов!т пре ел Ботпнл , ил а твр1Т .
К4 . 1Ш с'а Л1птър1'т Ав1а , пи 'ш'а лват л»Гш1 «а!-спре гече Феше!, ин а
пъсквт Фечор! йоъ-геч! ин йо1, ин иш спре-жече Фете .
кв . ПИ челе-л-алте кквште але лв! Ав!а, ин Фаптеле лв1, ни' кввштеле
лв! скргсе елит лш картеа пророквлв! АсИо .
К А п

ДЬ

Ойпъ Ав1а а -ртпъръц1'т Аса, кпреле а стрият 1-йоил-атр1ва , четъц! а ^птърат, пп пре 7яре Ллшпгратвд Ет1оше1, царе вешее аевнра лв! кг опне йч пиГ, ах«тор1П(1»'л Оотикд' д'а В1 (> 1т .

вртД Ав1а кв пърмцП съТ, л'а лтгропат пре ел ли» четатеа лв! Бавк! з^шп»:
ш» а лшпъръшт Аса Ф1вл съ8 лш локвл лв1, лш гиеле л»1 Аси с'а о- ,5- 8сПхшт пъш*1пм 1вс1е1 гече аш.
н . 1Ш а Фгквт Аса че есте бвп ипйрепт ^ппаштеа Ботпвл»! Бвтпегеклк! съ8.
г . 1Ш а стр|'кат жертселшчме челор стреш!, пи челе лшпалте , пи а сфържтат стжлпН , ни' а тъ!ат Леспнврме .
д . ПИ а 21с 1вве1 ка съ кивте пре Оошпвл Бвшпегевл пърнщиор лор , ни"
съ Факъ леиеа , ин н >р«пчйе лк! .
6 . 1Ш а стр1кат На тоате четъцме 1вйе1 жертвелшчие , ш! Моли , ин а фост
лш паче лшшъргцдеа л«1 .
з . 1Ш а г|'сИт четтц! кв гккр! лш пътжптвл 1на"е1, къ а фост лш паче пъ
тжптвл , цн п'а аввт ел ръгвоШ лш аш'1 ачецпа, къ л'а осЬхгнт пре ел Бошпвл.
3 ■ 1'П а /ле 1«ве1 : съ гШт четъцме ачестеа , пи" съ Фачет гнЬр! , ни' тврпвр! , 1П1 порц! , ш1 гъвоаре лш пътжптвл каре жл стъпжгпт , къ преквт по!
ат черчетат пре Пошпвл Бвтпегевл пострв , аша ил Ботпвл пе-а черчетат пре
по! , нп пе-а йат паче прш прежвр , нп пе-а спорк поъ .
и. IIИ а аввт Аса осташ! кари" пврта арше , пи рмНка сквтвр! , пи' свлщ!
Л1п пътжптвл ШеХ , тре! евте йе т11 , 1Ш лш пътжптвл лв! Веш*атш пъвъгаш!,
Ш1 аркаш! доъ евте ии опт-геч! де ти , тоц! ачещ1'а ера ръгво1п1Ч1 тар! .
а. Ш| а еш1т асвпра лор 2аре Ет1'опеапвл кв пвтере йе о пие йе шн, Ш1 кв
тре! евте бе каръ , Ш1 а веш'т пжпъ ла Марша .
I . 1Ш а еии'т Аса лишаштеа лв! , Ш1 а ржтШт ръгБ01вл лш вадеа с1еспре
Ю11!гъ-поип1е ла Мархса.

50.
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КАРТЕЛ

АПОА,

и . 1Ш а стр!гат Аса кътре Бошпвл Бвтпегевл във*, ин а г\с : Боатпе ! т
1 Жтп: есте к» пепвтнщъ Ц1в а ШЛПГ81 лштри швлцД, саЯ лштрв пвцшГ, лдптъреще-пе прв
14 6< 1.о1 Ооашпе Овшпегекл пострв, къ спре тше пъпЧасМш , ип лштрв пвшеле тъ»
!;т вешт асвпра швлцпие! ачещю, Боатпе, Овшпеаевл пострв т» ещ1, съ п» съ
^птьр|"а';кь от и асшра та .
ш . Ш1 а бътвт Ботпкл пре Етюпегн лшпаштеа 1«(3е1 . ип а фвпчт Епопепп.
п. Ш1 '1а готт пре е! Аса, ин ютии лв1 пжпъ да Гесюр , ин айкъгвт ЕпопеаН , кжт пв сра лмтрв е! скъпаре, къс'ав Фрдип ^ппаштеа Ботогш,!, Ш1* л\ппаштеа пктерК лв! , ин пръ<1аръ пръг! ткдте .
А1 . Шл а тъ1'ат сателе лор луипрежврвл ГеНорвлв! , къ а фост спанпа Вотгшм
престо с1.г.П!ш1 , ип а пръс!ат тоате четъцме дор , къ швдте пръг! ав айьс е\ кв сше.
§1 . ,]\пкь ип сълашврме агошселедор дор, ип пре Аднпагоп! ак тъ»ат , иа
а дват 01 тчлте , ип къинде, ип с'ав лшторс л\п 1ервсад1Ш .
Е А П

01.

Прорст'п'1 Лга[)1а : къ 1сраи ЩШ тшяъ врете пква Ч1ПСТ1 пре Омпяегем чел жйпърат, 1шва*1 *грг Ле
преоц!, им 1-т ръ ||с ле ме, кл .цп<1.тпм вчестма .рмтър! >н1в-се Ася е*р!п «ргчвпса нЬлпор : им' пре шгпи
са каре ера .цпм иътонре де Пои , о лпееще <к фишгръцн: , 1»р попий керг кеш ьъ на снж1 дМ Оашпеге».

I а фост Ирхвд 0гтп81в1 престе Акар1*а Фечорвд двТШй.
я . 1Ш а еинт лшпаштеа дв! Ас1 пи' дипшптеа а тот 1в(1а, ип ал»!
Вешаппп, Ш1 а Х1С : асквдтащ-тъ пре пипе Аса, ин тот 1вс!а, па Ве■паппп , Оошпвд есте кв во! , пептрв къ во! сжптец! кв ед , па йе'л
вец1 кькта пре ел се ва аФла воъ, ин' ае'л вецГ пърмп пре ед, въ ва пъръм пре воЬ
г . 1Ш гме швдте 1 8 треквт дв! 1срщ'л , Фъръ с!е Овтпекевд чед аЛевърат, ш/
Фъръ бе преот л\пвъцътор, пнФъръ йе дере.
д . 1Ш кжпс! се вор лштоарче кътре Ботпвл Овшпегевд дв! 1срам , шГл вор
къвта пре ед , се ва аФла лор .
е . 41 лдп врешеа аче1а пв есте п )че чедв! че есе , пи' чедв1 че штръ , къ спа!ша Оопшвдв! есте престе тоц1 че! че дъквеск л\п цър! .
е . Ш1 ва Ла ръгБ01« пеят асвпра псатвдвц ии четате асвпра четъцИ, къ ОвтоегеХ '1а спъГт&птат пре е! кв тот пекагвд.
д. 1ар во1 лштър1Ц1- въ , ии съ пвсдьвеаскъ тж1пие воастре , къ есте пдата
двкрвлкГ вострв .
я . Ш1 йакъ а ава1т Аса квв1*птеде ачестеа , пН пророч1а дв! Агар1а пророквл
с'а дштър^т , ип а скос тоате вржЧ8п1де Лп тот пътжптвл 1ввеТ Ш1 ад дв! ВеП1ПШ1П , ин' На четъц!ле каре де- а цшвт 1еровоаш лш швптеде дв! Ефра1ш , Ш1
а л\ппо1'т жертвелп1квл Оошпвлв! , кареле ера л^ппаШтеа Бкер1Ч1'1 Бошпвдв! .
а . 1Ш а айвпат пре 1ваа, Ш1 оре ВеШашш, ип пре Вепет1ч1 каре лъкш кз ед
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дела Ефранп , пи (1ела Мапас* , им' Аела Слтеоп , къ с*;!н лшт кътре ел гпйлцТ дт
1сра*л дакъ я въгхт еТ, къ Ботпхл Ьътпегенл лв! есте кх ел .
1 . 1Ш с'«;8 айвпат лш 1ервсал'ш лш лвпа атре'а лш апвд ал-чшч1-спре-2ече-леа
ал лшпъръц"е1 л»1 Аса .
М . ПП а жертв'т Ботпвлк! лш х1*оа аче"а Л»п пръгме , каре де-а асЬс , вщеГ
шапте снте , ип о1 шапте шК,
я\ . 1Ш а фък»т легъткръ , ка съ кавте пре Ботпвл Бйтпе/евл пършцмор лор ,
дт тоатъ 1п'та, ии дт тот свФлетвллор.
п . 1Ш тот кареле п» ва къвта пре Ботпвл Ввтпегенл лвТ 1сра'л кх тоарте
съ шоаръ дела тжпър пжпъ ла вътржп, пп' дела къркат пжпъ ла Фетее .
л" . 11П а жнрат лштр» Ботпвл к« глас таре , ип к« стр'гаре ии кх тржтвщъ,
ни' кн БКЧ8Ш1 , ни' с'ав весел1'т тот 1ква пептрх жвръпът.ит .
(=| . Къ Лп тот схФлеткл ах жхрат, пи' кх тоатъ воеа л'ах* къхтат пре ел , пп
с'а аФлат лор , ип '1а осПхгпт пре е! Оотпкл пр]'п прежвр .
в>| . ПП пре Мааха твта са о а твтат | касъпх слвжаскъ Астарте*, ии а тъ'ат
Молил , ип л'а арс лш гььрлкл кедриор .
31 . ^\псъ челе лшпалте пх ле-а стр'кат , къ лшкъ ера лш 1сраи, 1ар нита
ле! Аса а фост плшъ лш тоате 21'леле лхТ .
м . 1Ш а въгат лш каса Оопшнлх! челе СФШте але лкГ Бави! татълв! съ», пи
челе сФпате але каси л»1 Бйтпохе», арцтт , пп* авр , ип васе .
.0.1. Ш1 ръгво1Х п*а фост п&иъ ла апхл ал тре!-геч1 ип ч "пч! ал липпъръц"е! лх! Аса.
К А П

&1.

Ваяса лшпт-ратгл ла! Край ръхБО|°в^а-ге асвпра лМ Аса, а кешат Аса пре АсГср ^.тпгратк.1 С|°р1*е1 спре ашктор , Ш1 пре Апящя Пророксл , «аре пептрх ачеаста чертлпЛ пре Аса л'н тршпс пити ла $игЛсоаре :
Аса к1М>п4-се жв «(срсреа пиоарелор , пп спре <)о*тор1 еъ<Н*<1(]П(1,
шоаре фп апел ал
ватрв-хеч! пи гни а! 4>шпъргц1«1 сало .

п апхл ал треТ-геч! пп' опт ал лшпьръц'с1 лх! Аса, с'а свГт Вааса липпъратхл лх1 1с|аи асвпра ль! 1ьда , пи* а гШт Рата спре а пх лъса
I ттраре пи еш1*ре л»1 Аса льтлъратвл лх! Ь.дн .
в. Ш'а лват Асаацяпт, пииврдш в*ст'ериле квсП Бошпвлв! ии*
а каси Л1шпърятхлх1 ин а трйшс ла ф'вл лв! Адер лшпъратвл Сф1е1, кареле лъкн'а
лш Батас' , гкжпд :
г . Пвпе легътвръ лштре пипе ии лштре тше , пи' лштре татъл пиех* , пи' л>птре татъл тъ8 , 1атъ ат тр'ппс Ц1*е авр, т! арщтт , в1*по ве р1С1*пеще йе асвпра шеа
пре Вааса липпъратвл лв! 1сра1л , Ш1съ се д«къ дела пипе .
д . 1Ш а асквлтат Ф1'вл лв! Адер Ле лшшъратвл Аса , ш! а тришс пре воерЛ
пхтерН сале асхпра четъцмор лв! 1сраи, ии' а вътвт Ахопхл, ип Бапхл, пп* Аввлшашвл, Ш1 тоате челе Лп прежхрвл лх! Кетал1т.
50. и
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КАРТЕЛ АВОА,
е . 1Ш а фост а*акъ а аи1т Вааса а пъръс!т а «№ Гата, ш! а лдпчетат л«Кр«Л ЛК1 .

5. 1Ш Аса лдтпъратвл а лват пре тот 1ка*а, ни* п лват шетрме Ггте1, ш!
летпеле е! , кяре ле-а гШт Вааса , пи а вШт кв еле Гавае , пп Мгс*а .
е. ЛДп вретеа аче!а а ветт Апата Пророкял ла Аса лдтпъратвл Ьаец
пл Та 21*с тЬ пептрв къ а! пъаъжонт лдп лдтпърптвл СГр!е1, ии- п'а1 пъЛъжоЪт
спре Ботпвл Бвтпегевл тъ8, пептрв аче!л с'а тжптв1т пвтереа СвраеТ <Ип ши
ла та .
и. А8 пв ера Етчопепп, шл .ШетТ, пвтере шклтъ В1'теягъ, пи' кълърец! швлцД
Фоарте, пи' пептрв къ а! пъдъжсМт спре Ботпвл '1а ват лдп тжПпле тале .
л. . Къ окП Оотпвлв! пр1веск престе тот т.тжптвл , ка съ лдптъреаскъ пре
чо1 че кв тоатъ нПша йешлШ сжпт кътре ожпсвл, п'81 плет ачегста ? йе аквт ва
Ф1 кв Т1*пе ръявоШ .
I. 1Ш с'а тжтеат Аса пре Пророк, пи' л'а пвс лдп тетшцъ,

пп а стр!кат

(1) Аса (Иптре попвл лдп вретеа аче1а .
41 . 11.11 1'атъ к*в1птеле лв1 Аса челе (НпЧжТ , пи' челе ое лпо1 скрке сжпт лдп
кяртеа лдтпърашлор лв! 1«с!а , пл а лв1 1срщ'л .
К| . 1Ш с'а болпъв!т Аса лдп апвл ал треТ-геч! пи" поъ ал лдтпъръцш* сале Ле
тчоаре, кжт Фоарте с'а болпъвп , пп лдп воала са п'а къвтат пре Гстивл,
41 пре с1о*тор1 .
п. 1Ш а ааорпит Аса кв пършцН съ! , ш! а ткр!'т лдп апвл ал патрв-*еч1ш1
вивл ал Л1пшъръщ'е1 сале .
Д1 . Ш'1 л'а8 лдпгропат пре ажпсвл лдп тортжптвл кпреле л'а съпат лш четатеа
лв! Оавк1 .
е; . Ш1 л'аг> пвс пре ел пре пат, пи л';;» втплвт де пиростр!, ии кв Фелвр! бе
ппрврц а Фъкъториор <1е пирврТ, ии* 'I е8 фъквт лв! лдпгропъчвпе таре Фоарте.
К А П

в1.

^са^ат Ф1М «II Ас« ^мтгръпище лдплокгя тяттив! съа , им «ъгжпДв-се п»тгрп1К Ле бопдП, ш! Ле
ярше , Щип товтг 1ь<1е|н тршмте фпвъиътор! леVII л*1 Пклшегей :
съ пммъръ къиетспше оцнрпь}'
Лб1 , .пшмреьпъ кв осташи съ1.

-А

1 а лшпъръплт 1осаФат Ф1*вл съв лдп локвл лв! , ш! с'а лдптърк 1оса! Фат престе Гсраи .
И н н . ПЛ а ват пвтере лдп тоате четъцие 1вйе1 челе тар! , пп а пвс
щ 11| повъцвпор! лдп тоате четъцие Ше! % ин лдп четъцие лв! Ефраш ,
каре ле-а фост лват Аса татъл съв.
г . НН а фост Ботпвл кв 1осаФат, пептрв къ а вшвлат лдп къТле лв! БавМ та'
тълв! съ8 челе йшЧж!, ш! п'а къвтат МодИ .

1А

10. (1)

А.<1екъ пре швлц! (Нитре попвл, карП вра лдптрка ^пцвлес кя Прероки, '1а отор&т -цп т*п1с.
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д . 41 пре Попшвл Т)»тпегепл татъл»! съ8 а къвта* , ни лштрв порвпчие татъ.181 съв" а ктвлат , пи* п« Лкпъ Фаптеле л«1 1сра'л .
€ . 1Ш а лдпйрептат Потпвл лшпъръц'еа лт тжпа лв!, ни а» Лат тот ЬЛа (1првр1
л»1 1осаФат, Ш1 с'а фъквт лв! ав8ц'е , ни' шър'ре тнлтъ .
» . Ш' с'а лтпълцат 1п'та лк! лт калеа Ботпвлв! , лткъ а стр)'кат пи челе
ллппалте, ш! г1есш1вр|'ле сНп пътжптвл 1»сюГ .
д . Ш" лдп апвл ал-тре! леа ал лцппъръц'е! лкТ а тртнс пре повъцв'тор'1 съ!,
пи" пре Ф11* челор тор! пре АвЛ'а , пре Захарна , пре Лятапаи , ни" пре ДПхеа ка съ
лшвеце лш четъцие 1к("е1 .
п. 1Ш лшпревпъ к» е! Левщп: Сегаеа , Катата, ЙавпЧа, Аспл, Сетератот,
Топатал, АЛота, Тов'а , ТоваЛоша, нп ^тпревпъ кй е! Елката, ни 1ораш
Преоц"! .
а . III! лтвъца лт 1«Лв, пи' ера к» ЛжпшН картеа лени Ботпелв!, ип втБла при»
четъцие I в г! е I , пи' л^пвъца попвлвл.
I . НИ с'а фъквт Фр1ка Юотпвлв! престе тоате .ртпъргцпле пътжптвлв! челе
Ле прш прежврвл 1кЛе1 , пи' п« Ла ръгво'8 асвпра ле! 1осаФат .
41. Ш1 че5 Ле алт пеат аЛвчеа лвИосаФат Ларвр!, арцтт, ш! Лър!, ш! АравН аЛвчеа лв1 вервеч! (1е о! шапте гап , пи шапте свте , пи' цап! шапте пи! на шапте свте .
П1 . 1111* а кресквт 1освФат таре , пжпъ ла лтпглцше , ни а гиНт лт 1«с1е1*а лъкашхр! , пп четъц! тар! .
п . ПИ лвкрвр! швлте а фъквт ел фп 1вЛе"а, пи' Бървац! ръквоипч! тар! ни" пвтерП1Ч1 ера лш 1ервсал'т .
^1 . НИ ачеста есте пвтървл лор Лвпъ каселе Фапнлплор лор , ни" лт 1«ва та!
тар! престе ти Е<1па къпететеа , пи' кв ел фн че! тар! а! пвтерп тре! свте ве гои.
$\ . Ш\ Лвпъ ел 1оапап повъцвчторвл , ни кв Лжпсвл с!оъ свте пи* опт-гсчТ
Ле ти.
61 . 1111 Лвпъ ел Атас1*а ал лв! 2ар! , кареле с1е бвпъ вое с'а аЛвс Ботпвлв! ,
Ш1 кв Лжпсвл Лоъ свте бе пи! кв пвтереа тар!.
д| . 1Ш Лп Беп1аш1*п таре кв пвтереа ЕлмЛа , пи кв Лжпсвл съцетар! пи пъвъганп Лоъ свте Ле ти .
Й1 . НИ Лвпъ ел 1огаваЛ , т! кв Лжпсвл о свтъ ни' опт-ееч! Ле ти тар! ла ръгъоШ .
а\ . Ачещха сжпт слвжпорп лшшъратвлв!, аФаръ Ле че! че "I а пвс лшпъратвл
лт четъцие челе тар! лш тоатъ 1вЛе'а .
К А П

ИГ.

1оса»ат с'а к»с«р1г к» Ахам, с* сяе са Ахаав 1а Ратотм ГяляасИтеГ фткропва С|'Р1'еш'лор патра снте
Че пророч! пипчмшш? *ъгъ11в111(]в-ле Б1р«1ьцъ, >я\> Шхеа пророчт»! ^тпропвъ , с» $акИе ^отетш'||*,
Ш1 Ахаав съ М1<]е ^т ръно»» с!зп* пророч^а Миее! .

398

КАРТЕААБОА,

МЕ§§§
^*
4ма * с'а *ЪК8Т лв1 1°саФат аввцДе, пи шър1*ре шзлтъ, пи с'а квскрп
Ж»[|]*КВн Ахаав(1).
—"^^«5^1 в. 1Ш с'а погоржт^впъкл-.цДва ап! ла Ахаав лп Сатар^а, ш» я
^^Щ^^жвппат Ахаав дв! оТ, ип' вще! твлц.1, пи попвл8Лв1 чел»! кв с!жпш,
къ'л 1'ввеа пре ед, ип с'а св1т кв ед да Ратотвл ГалаасИте! .
г . 1Ш а 21С Ахаав лтпъратвл дв! 1ера»л кътре 1осаФат лтпъратвл Ше1:
терне-ве! кв тте ла Ратотвд Галаа&те!? ип а г'\с 1осаФат дв! : кат садт &
аша ип тв , ни квт есте попвлвд тъв, аша ип попвдвд ииев, кх тше да ръввой.
д . 11И а 21С 1осаФат къ1ре .ртпъратвл лв! край : дптреавъ астъх! пре
Потпкл .
^. 1Ш а айвпат лтпьратвл дв! 1срай пре Пророч! пптрв свте а*е вървац!, пи
ле а 21*слор: терце-вою лп Ратотвл ГалаасНте! съ йа&ръгвоШ, а! дъеатъ-вой?
1пр е! ав г\с : све-те , шГл ва Аа Овтпеке» лп тжйше лтпъратвдв! .
е . 1Ш а 2|'с 1осаФат : а8 пк есте й[чХ адт Пророк Ае ад Вотпвлм, ви' Д)Д
вот лптрева пре ед ?
ч. Ш1 а 21С лтпъратвл лв! 1срай кът|е ГосаФат : есте лпкъ вп върват,
прш каре пвтет лптрева пре Ботпсл, 41 ей л'ага вр&т, пептрв къ л» прарочеще ввпе пептрв тше , 41 лп тоате гиеле сале реле , ачеста есте М/хеа
Фечорвл дв! Гетвла , ип а г!с 1оеаФат: еъ п» гръеаскъ лтпъратвл вша.
Й. 1111 а кетат лтпъраткл лв! ]срай пре вп Фатеп, ип '1а хю : йегракь
кеатъ пре АПхеа Фечорвл лв! 1етвда .
л . 1Ш лтпъратвл лв! 1сра1л, ип 1ос»Фат лтпъратвл 1вс!еГ шее!еа Ф1е-кареде пре скавпвд С7Л, ип лтвръкац! кв вешттте шеоеа лппаштеа порци Сашархе! , ип" тоц! пророчп пророчеа лшшптеа дор .
I . 1Ш Сейек1а Фечорвл лв! Хапаап , 'ш'а фъквт Д8>'ш1 коарпе с1е Ф1ср , чп
а уЛс : ачестеа 21че Оопшвд : кв ачесте коарпе вой лгапвпце СИр^а пат. се
ва съвхрии .
&1 . 1Ш тоц! пророчп пророчеа аша висят!: све-теда Ратотвд ГадаасНте?-, ш»
ве! Ф1 порокос , ии'д ва (1а Оотпвд лп тдйшде лтпъратвдв! .
ш . 1ар содвд каре а шерс съ кете пре ЛПхеа , 'I а гръю дв! гшямА : \аг
тъ ав гръ1т пророчп к» о гвръ ввпе пептрв лтпъратвл , съ Ф1е йар ип кввштеле тале, ка але впв^а (Пптрв й&пши, пп съ гръе&и ввпе .
г1 . 1Ш а 2ю АНхеа : вН есте Бошавд, къ ор! че ва аиче Октпехе^ кътре
тше, ачестеа во№ гръ1 .
д| . Ш'1 авеп!т ла лтпъратвл, Ш1 'Гагюлв! лтпъратвл: Шхее! терве-во!»
ла Ратотвл Гадааавлв! съ Лав ръгво», ав пв ? ии а 21'с : све-те ин" ве! Ф1 поро
кос , ип' се вор йа лп ш&йиде воастре .
1.

(1;

1ор>ш «ечири «в! 1оса*ат а дат ю1'ш1 *ешее оре Ахала «ата 1в1 Ахаав.
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<:' . ПИ а ги; кътре ел лдтпъратвл : а*екжте орТ те жхр ка съ пк гръещ! къ
тре пипе, Фьръ пвта! а<*евървл Л1П пнтеле Вотпвлв!?
01 . НИ а я'с М'хеа : вггят-ат пре Гсраи р'сш'ц! л*п ткпц! ка оие , ла
каре П8 есте пъстор, ни а г'с Потпкл : п'а8 повъцв'тор ачещ1'а, съ се лдптоаркъ Ф1'е-кареле ла каса са к» паче .
3* . НИ а 21'с лдтпъраткл ля! Гсраи кътре ГосаФат : па 'ц! ат г'с, къ п» проро 1еще пептрв пипе свпе, ч' реле .
ги . 1Ш а 21'с ДПхеа, п» ата, асквлтац! кввжптвл БотпвлвТ : въгьт-аш пре
Т)ошпкл шехжпо1 пре сканпнл съ», ии тоатъ пзтереа Червлв1 ста лдтпрежвр йеа
!|роапга , ин ("еа стлпга л»1 .
л.1 . НИ а 21*с Ооишвл: Ч1*пе ва лиинъла пре Ахаав лшпъратвл л»! Гсраи, ка съ
се све ип съ кагъ лш Ратотвл Галаа^влвТ ? пп а г\с ачеста аша , ни' ачеста аша.
к . ПИ а е нит кп сЬх , ш» а стътвт лдппаштеа Оотпвлв!, пи а х'с : е8 вой
липиъла пре ел , мп а х*с Бошпкл : к» че ?
«*. 1ар ел а 21'с: вой е ни , ни вой ф' Нкх пипчшос лт г»ра твтвлор пророчиор лк1 , ни а 21*с : Л1пшъла'л-ве1 , шГл ве! Б*рн" , еш! , пи фъ аша .
кп . НИ аккт -ятъ а с1ат Оот.чнл гЬх пПпчшос лт гвра твтвлор пророчиор
тъ! ачестора , 1-*>р ])ошпкл а грм'т асвнра та реле .
кг . Ш1 с'а апроп|'еат СеНеьча Фечорвл лв! Хапаап , пи* а лов'т пре М)'хеа
престе Фалкъ , хш&шЬ'! л»1: пре каре кале а треквт Бвхвд Оошпвлв! (Тела пипе , ка съ гръеаокъ кътре тте .
кд. НИ а 21С ЗПхеа : 'атъ ве! веЛеа лш аиоа аче^а лш каре ве! штра сИа
кътаръ лт кътаръ , ка съ те аскнпг! .
кб- НИ а 21'с лшпьрат.и лв! Гсраи: лкац! пре ЛПхеа, шРл (Ьчец! ла Епи'р
тпГ тарелв четьци, ни ла Хоас таГ тареле ФЙ ял Л1тпъратвлв1 .
ка . ПИ вец! 21че , аша а х1с лшшъратвл : пкпец! пре ачеста лт тетпщъ, ни
съ тънжпче пжГпе Ла пека* , ни сь веа апъ йе пеках пжпъ тъ вой лттоорче
кк паче ,
кз . НИ а х'с ДПхеа :
гГпкъ те ве! л>тоарче к> паче , п'а гръ'т Ротпвл
лттр» пипе , пи' а г*с : авх|'ц! пороайеле тоате .
кй • ПИ с'а с»'т лшпъратвл лв! Гсраи , Ш1 1осаФат лдтпъратвл 1вс1е1 ла Рагаотвл Галаас1влв1.
ил. НИ а 21*с лдтпъратвл лв! 1сра1Л кътре 1осаФат : тъ вой акопср* , ии' вой
ттра лдп ръквой, Ш1 тв липпракъ хаГпа шеа, Ш1 Са акопер1т лдтпъратвл л»1
1сра1'л , ни а 1птрат Л1П ръгвой .
а . НИ лшшърат^л С'р'е1 а пор»пч(т челор та! тар! престе каръ , кари ера
кв Лхпснд г1клпй: пк ватец! пре чел т!к , са8 пре чел таре, Фъръ пвта! пре
л^тпъратвл лв1 1сра!л С1пгкр .
а* . НИ а фост йакъ ав въхвт та! тарН карълор пре 1оса*ат , а х>с : лшпъ
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ратвл лв! ТсраГл есте , пи га8 лшквпжврат съ'л ватъ, ш! а стр!гат ГосаФат,
ии Вотпвд д'а тжптв1т , ни 1 а лшторе пре е! Пътиегеъ (Тела ед .
лн . ЛЛ а фост (1акъ аз въхат та! тарН каръдор , къ пв ера лшшъратвд .ш
Горил , с\.к дшторс беля с1жпскд .
лг . ЛЛ 8П върват лштшгдшй арквд , БШв кнтгвин] а дови1 пре лшпъратвл дв!
1сраи лштре пдвшжпТ , пи лштре шепт, ии" а г!с къръвшвдв! съ8 дштоарче пи»па та , Ш1 тъ скоате <Нп ръхвои1 къ т'ат ръп1Т .
лА . Ш1 с'а лшФрхпт рг2Б01»д лш г)'оа аче1*а, ии лшшъратвд дв! Гсраи а стътвт
лш кар лшшреажта С^рде! пжпъ сеара , ии а твр1'т кжп<1 апвпеа соареде .

К А П

О! .

1оса ш -рвоапо|пс18-ве авасъ Дела ечех ръхмн* пспороч|Т , жл чеартг 1в Пророхм , певтрв че а <1»г
аавтор л«1 Ахаав: пормиеще жвдехъторнор пре харП 'I а «осг р&п(1в1т съ Ц1е арептатеа : преоциор пи
Левщиор ех спореяскг чш теа де! Овтпехев, пп йреи с* .цпве-цс попий .

ляхкмя
ЙГ 1* с'а лшторе ГосаФат лшшъратвл Гвйе! ла каса са к» паче лш Гервсадш
С>.1>[ [&■© ■ ■ ЛЛ а еип'т лштрв литтшпареа лвТ Гв ад дв! Апап Пророквд,
^^
^^, ш!'1а аюлв!: лшшърате ГосаФат, ав пъкътосклв! тв ажвдГ, сл» пре
ФЩ ЬЩфЩ че' вржиЛ ЛотпвлвГ лл! 18Бещ1 ? пептрв аче1а с'а фъквт вевпра та тяте
дела Иошпвд .
г . 41 кквтте ввпе с'а8 афдат лштрв Т1*пе , къ а! стр1*кат с1ес|'шврие лш пъгдеое. шжптвл 1м1«1 ии а! лшйрептат пита та , ка съ кавте пре Юотпкл .
Ю. 17.
А . ЛЛ а лъкв1т ГосаФат лш Гер»садип , ин 1аръ'ш1 а еиит да попвлвл чед (Лп
ЛДпцеле: ГЛрсавее , пжпъ ля швптеле да! Ефра1ш , ии 'I а лшторе пре е! кътре Роп: пвл
6- 8- Бвишеиевл пършциор дор .
Орах.
€ • ИЛ а п«с жн^екътор! лш тоате четъц1*ле ГвЛе! челе тар! .
35. 16.
5 . 1Ш а Я1'с жвйекъториор : весюцД че Фачец! во! , къ пв огпвлв! жвйекац! вой
Фапте. 41 Поишвлв! , Ш1 кв во! кввштеде жвсюкъцП .
ю. .34.
д. Л1« аквт съ Ф1'е Фр1ка Ботпвдв! престе во! , пи' пъгщГ . ниФячецТ, къ пв
Гошапг. есте ла Оошпвл Бвшпегевл пострв пейрептате, шч! кпвтъ ла Фацъ , л!чТ 1« вяркр! .
2. и.
н . ЛЛ лш 1ервслд1'ш а пвс 1осаФпт ^ш Преоцц пи Ат Лев1ц1, ии' Д\п Латр|"арГалат: шп дв! 1сраи да жкйеката Оошпвдв! , ка съ жвс1ече пре че! че дък81а лш 1е2. 6.
рвеалип .
Е«есео1.
л ЛИ ле-а поркпч!т лор , 21кжп6 : ашасъФачец!, кв Фр1'ка Лотлвлк! , пи
6- 9.
Колос.
з.. 25
1 Петре.
1. 17.

кв ас1евър , ии к« иитъ плшъ.
| . Къ ор! че жкНекатъ ва веп1 да во! а Фрациор вощр! , карП лъквеск лш
четъцие дор лштре сжице, ии' дштре сжпие , Ш1 дштре порвпкъ, ии лштре ржи(Шалъ, пи лштре лшйрептър! , пи' лштре жв^екъц!, алерецие дор ка съ пк грешаскъ Ботпвдв! , ии съ пв В1е ярцЕе престе во1, Ш1 престе ФрацН вощр], аша съ *ачец!, Ш1 пв вец! греш!.
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41. 1Ш Гатъ, Атар1а преотвл ва *1 повъцв1'тор престе во! .рптрв тот к;;вжпт«л
Ботпйла! , пи 2яв<На Ф1*вл лв! Гстам ва Ф1 повъц«1тор лт каса 1»<1с1 л>птр« тот
кввжптвл лдтпъратвлв! , пп" къртврарП , пн Левщп сжпт лтпгттеа Феци воастре,
л>птьр|Ц1-въ , пп ФачецТ , пп ва Ф1 Оопнпл кв чел бвп .
К А П

К.

МоаттепП, Апюштспп', ии Сл'р<епП скмкпЛв-се лшпрот1'р.а л»1 1оса>1ат, ел ветво" пост, ип липпревпъ кв
попели рвгяпав-се ла? Овтпегсв , лнппропнтчП Бътапав-се липре С1пе'шГ, тепе пргг! квлеие с1ела е1:
лтсъ петрв легътвра че а фтпвт бв Охо>!а , ли чеартъ Пророквл, ип Ооп.пвл ли пейепсецх- .

|впъ ачестеа ав ветт фп лв! Моав ,
ни' фп* лк! Ашоп , ни' лип(превпъ к« е! сНп Ататтеп! аснпра ла! ГосаФат ка съ г!еа ръгвом .
к. ИП а ветт пп а спвс лв! ГосаФат /1'кжш1 : вешт-ев гсвпра та
! павлципе твлтъ ае престе таре , йе.1а С|'р1'еа , ни' 1'атъ сжпт лт Асасап-Татар , ачеаста есте ЕпгагН .
г . ГШ с'а спер1еат , ни' а а*ат ГосаФат Фаца са , ка съ кавте пре Иотпвл ,
пп а стр1гат пост лт тот Гвйа .
^ . ЛИ с'а агГвпат Гвс!а ка съ кавте пре Иошпвл , пи я8 ветт сГела тоатс четъцие ГвеГеТ съ кавте пре Вопишл .
6- ИЛ с'а сквлат ГосаФат лттрв а<Г»пареа Гк(Ге1 лт Гервсалш лт кюп Ботпвлв! лдппаттеа ккрци че! поъ .
а . 1Ш а 21С : Боатпе Овтпегевл пършц1лор пие! ! ай пв тв ещ! Овшпеиев
л^п Чер сес, ни (ютпещ! престе тоате липпъргцилс педткриор, ни лт тжпа
та есте тър1еа, пи пвтереа ? ип пв есте чше сь стеа линпро-пвп та.
3. А8 пв ещ! тв 1)отпвл чел че а! п^ерсГвт пре че! че лъквеа пътжптвл ачеста г]е кътре Фаца попвлвл»! тг8 Герои , ни л'а! с)ат пре ел сепппц1е! лв! Авраат челк! 1«б1т ал тъв фп веак ?
н. 1Ш а лък»1Т лттр'жпсвл, пи а /,'кИт лттрв елсфшцетеа пвтелв! тък, 21КЖП(1:
л. . Ве вор веш' асвпра поастръ реле, саБ1'е , жжГекатъ , тоарте , ФОатете , съ стът лтпаштеа каси ачецп'еа, ни лиши и! те а та, къ пвшеле тгв съ пи
шещо престе каса ачеаста , пи' съ стр1гът кътре тте Лт пекагкл пострв ,
|м' не ве! ав21, ни пе ве! шжптм .
К ПИ оквш Гатъ фп лв! Агаоп , ип аТ лг?1 Моав, ни' твптеле Сир , ла каре глеце
а. I.
п'а! лтсат пре Гсраи, ка съ треакъ пр]'п тр'жпип'1, кжпг] а еил'т (Пп пътжптвл
Егшетвлв!, ч! с'а авътвт (?ела е!, пи пв '1а П1ергГвт пре е! .
д| . Ш1 аквт 1атъ е\ с'а» порш"т а веп! гскпра попстръ, съ пе скоацъпре по!
1'т тощеш'реа поастръ каре пе-а! Лат поъ .
«I . Воотпе Бвтпегевл пострв ! ав пв веГ жгсГека .^птр» йжпшП? къ пк пвтет
по! ста л^шпрот1ва вчецп'1 т?лц1те твлтъ, каре а ветт гсвпра погстръ.
51.

•

.
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1111 пк щип че вот Фаче лор , ч! пета! кътре п'пе слпт оки пощр! .
Ш1* тот 1ъАа ста дшпамтеа Бошпйлй!, пп прмпчп лор , ип «ешеие дор.
II! I п рее те Огпл »л лв! 2ахар1*а чел Ат фи лт Вапеь , с1ш фп лв! Елеил.
Матташа левтлй! челв! Ат фп д«1 АсаФ са фъквт престе ед Бвхвд Бот-

П8ЛВ! ЛП1ТрХ ас1вПЛрС .

Псалм.
135. 1.

в'| . Ш1 а г!с : асквдтац! тот 1вДа, пп" че! че дъквщ! лш 1ер?;сал1т, ип лшпъратма
1осаф.чт. ачестеа г1че Потпьл : воъ лдпин-въ, съня въ спер'ец". т'ч! съ въ тешец! Ае Фаца ачещп глоате твлтъ , къ пв есте ад вострн ръаБСИйл , 41 ал лв! Бвтнегел .
д| . МлГпе съ въ погоржц! {.сйпра лор. кг 1атъ се вор см кътре сь"швл лв! Ас'с,
ип вец[ аФла пре е! ла капел ржвлв! паст*е! лвПерил.
И1 . N8 во1 въ вец! р ьгво ' , ачестеа лищедепец! , ш! вец! ве<1еа тжптмреа Бошпвлв! кк во1 , Ша , ип Гсрйсал 'ткл , съ пв въ тетец! , шч! съ въ спъ!тлптац! а еш"
тжше лттр» лдитшппиареа лор, къ Бошпйл ва Ф1 к« во! .
а". III I* плекл.!к1к-се 1осаФат пре Фаца са, ип тот Ша , ип лъквпорП 1ервсадппвлв! п« къгвт лишаштеа Ботпйлн! , ка съ се лткте ль! .
к . ПИ сан сквлат Левщп Ат фп лй! Каат , нл сНп фи лв! Коре , съдав^е пре
Оотпвл Пглппегевл лм 1срам кв глас таре ФОарте .
кд . ЛП нл.пекжпа' (Ппппеаца ай еипт ла пнепа Текос, ип" кжп(1 еша е! ав* стътвт 1оса*ат , ин а стр1гат , ни а г'с : асквлтацшгь 1вйа , ип че! че лък»щ! л^п 1ервеалйн, крег!ец! Оотпклм Пйтпегевлв! пострн, ип въ вец! лдптър!, креаец! Иророквлв! лв!, ни" вец! Ф1 кй порок.
кв . ПП сФътйпкЬ;-се кв попйлкл, а п«с пре кхптърец! , нл пре дъваЧтор! съ
тьртер'сеаскъ , нл съ лавйе челе СФште , терг&па* лишаштеа пьтерп , 1Ш21кжп<1:
шъртйр'с*11"-въ Вотпклй! къ лдп веак есте пила дв! .
кг . ПП кжпс! ав' ллшепкт с! а дъв<1а, ин а търтврнм, а с1ат Оошпвл ръ2Б0*« пре
♦и лв! Атон асвпра дв! Моав , ип пре твптеде СПр , кари еиисе асвпра 1вйе!,
ял с'айли1Фржпт .
кд> . ПП с">8 сквлат фи лв! Ашоп , ип Моав асвпра чедор че дъквеск Д1П твп
теде Сир, ка съ'! шархъ , нпсъЧ СФър&те пре е!, ип Акпъ че ай сФжриит пре че;
че дъквеск лдп СПр , с'ав* сквлат йпп пре алцИ съ се шаргъ .
к^> ПП 1м1а авеп1т да стреяжа пвспе! , пп а пр)В1т , нп а въгвт твлц1теа .
ил 1атъ ера тоц! шорц! къгвц! пре пътжпт, тч! впвд пв ера скъпат .
к» . ПЛ а еш1т 1оса»ат , нп попйлйл лв! , касьпра^е пръгие лор , Ш1 а афдат
в1те швдте , нп впедте , ип пръх! , ип васе поФТ1*те , Ш1 '! а пръйат пре е! , пп а
фост тре! гхде пръс!лпс1 е1 пръгме , къ ера твлте .
ка • ПП а фост Л1П Х10а а патра с'гв а^впат л\п валеа шле-кввжптъри , кг акодо а8 Б1пе-кввдптат пре Ботпвл , пептрв аче1а ав кетат пвтеде локвлв! ачедк1а: вадеа Бше-кввхптърН пхпъ лш 21*оа ачеаста.
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кн . ИЛ Са лдпторс тот върватвл ГкйеТ лт1ервсал1*т, пи 1осаФат повъцвкорвл
лор К8Б8К8р1е таре, къ 'I а Б8К»рат прв е! Ботпвл (Ьспре връжташм лор .
к.о. . НИ а ттрат лш Гервсалнп к» лънте , пп кк ковге , им' кк тржпшце .]\п
каса Лотпйлв! .
а. ПП с'а фъквт Фрпса Лотпнлй! преств тоате лдтпъръцмлс пътжптвл81 . акгШ къ Бошпйл а гЬт ръгвоШ аскпра връжтанмлор лв! 1сраи .
л* . 1Ш а фост лш паче лшшъръща лв! 1осаФат , им лм осПхгмт пре ел Бвтпе жевл як! оеспре че! Лп прежвр .
лв . 1Ш а лтпъръц1'т 1осаФат престе 1кс1а , им а фост с?е треТ-гечТ Ш1* ч(пчГ с1е
ап! , кжп(1 а лмиепвт а лдтпъръц!, им сюъ-гечГ им чшч1 Ас ат а лдтпъръц(т лдп
1ер8сал1Ш , им пвтеле твте! ля! ера Агвва Фата л«1 Сал |" .
лг . ИЛ а ктвлат лдп къив татълв! сг8 Аса , им пн с'а авъткт дела еле , ч! а
фъквт че есте йрепт лшпаштеа ЛоггшйлйТ .
ад . -1\псъ челе лпталте та! ера , къ .]\пкъ попвлвл лв 'ш"а ликГрептат |'гмта
лор кътре Ботпйл Бвтпегевл пърмщиор лор .
а^. 1ар чеде-д-алте кввште але лвПосаФат, чслс <1ш'т,тЛ, им" челе (1е апоТ, 1ат ь
скрке с,т.пт Л1П кввштеле дв! Ь ад дв! Апаш, кареде а скри; картен лшпърациор
лв! 1сраи .
аз. ПН п"шъ ачестеа с'а л>псоц!т ГосаФат лпппъратвл ГвсГе! кв Охсша лдтпърлтвд лйТ Герои , им' ачеста а лакрат Фъръ сю лсце фък.г.пс! , им тергжпс) да ед ,
аз • Лептрв къ а фъквт коръвП лт Гасюп-Гавер , ка съ шеаргъ лш
Тарсю .
лн . ПП а пророчгг Ел1*егер ад дв! БосПа й'т Мар1с1'с асвпрп лк! ТосаФат гхклпА:
пептрв къ те-а! .рпсоцп- кв Охог!а а рвпт Потпвл лвкрвд тъ8 , им" а СФържшат
коргвмле таде , им п'а пвтвт птерце лш Тарс1*с .
К А П

КД.

1оса*ат тоаре , ш{ фп локал лв1 аршеагъ 1ораш ф|'вл ла! че I гъръ <1е леце , гарс ошорлт! мре тоцГФрвцп
с»1 , пи пре впМ (Иптрс ььп1геим:е лг) 1м1а, 1.пс Пророкм гпаГпаште л\1 вестеще прт сьрн оаре ».«■-■■ —
оъв>ре , Ш1 тоарте , ни раишере каси , ш| а фпи|ъргц1с1 , каре ас ш! аролат .

^Ш
2?' а аДорппт ГосаФат кв пърмщм съ1, ш! с'а лдпгропат лжпгъ еГлимев^[][|(1М©татеа Лй1 ПовМ, им а лшпъръцдт 1ораш Ф1*вл съв лш локвл лв1 .
ХХХХ^! в • ^л* а ПВИТ ел *Рпи' шасе Ф11 а! л»1 ГосаФат, Агпр1а, Геи , з.рпши
©•шК^Ф© 2ахар1а , Агар1'а , Шхам, им" ХаФатКт тоцТ. ачепма ера фм лвИоса- **• 5,<
Фат л>шпъратвлв1 1»с1е1.
г . ПЛ де-а йат дор татъд лор йарврТ твлте арцтт , пи' авр , пп арте кв четъЦ1де челе гШте лдппътжптвл ТвДеТ, 1ар ,ртпъръц1а о айат дв! 1орат, къ ачеста ера
чел сИп'та1 пъсквт .
51. 2.
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КАРТЕЛ

АООА,

А. 1Ш с"а сквлат 1орат престе фпшъръща татълв! съв, ш! с'а лштър1т , пп
а вчгс пре тоцГ Фрацп съТ кк сав1а, пп сПптре Боери'лв! 1сраи .
$ . Т)е тре!-геч! пи с!о! <1е ап! ера 1орг ш , клпс! а лшчепвт а лдтпъргш ип опт ап.
а ллтпъргцит л\п 1ервсал1*т .
з . ИЛ а втвлат лдм калеа лшпърацмор л«1 Тсраи, иреккт а фъквт каса дм
Ахпав , къ Фата лк! Лхаав ера Фешее ле! . 1ш* а фъквт че есте ръв лишаштеа
Поншвлв! .
3 . Щ п'а врвт Оотпвл съ таргъ Ле тот каса лв! Бав1Й пептрв легъткра ,
каре а фъквт кк Бави! , ип преквт а 21*с лв! ,
къ'! ва а*а лв! лвтшътор , ни'
Фнлор лв! лш тоате гиеле .
й. ^\п гмеле ачелеа са Десптршт ЕЛот с1ела 1вс1а, пп 'ш'а фъквт лвГнй
лдтпърат .
а. . ИЛ а терс 1орат кв воери сь! , ип тоатъ кълършеа кв ел , ни' а фост
нп с\'в сквлат поьптеа, пп" ав бътвт Ес1ош пре чел че ли лшквпцврасе преел,
ниша! тарп карълор, ип а Фгцит попвлвл ла лъкашкрме сале .
I . ИЛ с'а (1еспърц1'т Е<1от <1е 1»с1а пжпъ л\п 21'оа ачеаста , нп' с'а 0*еспърц1'т
Лошпа лт вретеа лчсма йела т,т,па лм пептрв къ лв пъръс1*т пре Ботпвл ОвтII С/, е ЯЛ ПЪр1ПЦ1ЛОр С '1.1 .

Л| . ИЛ пептрв къ пп ел а фъквт лшпалте лдп четъцие 1«йеТ , п» пре че! че
лъкв1*а л\н 1ерг;спл|'т '1а фхквт съ юрвеаскъ, пи* а атъц1'т пре 1ъйа .
п1 . 11Л а веш'т ла ел скризоаре йела Епе Пророквл 21'кжшЛ ачестеа /лче 1)отпвл Ввпшегевл лв! Бави] татълв! тъв", пептрв къ п'а! втвлат пре калеа лв! 1осаФат татълв! тъй , ш! пре къие лв! Аса лшпъратвл лв! Ша ;
п . 41 а1 втвлат пре къие лшпърациор лв! 1сраи , пп' а! фъквт пре 1»ва
съ кврвеаскъ, пп' пре че! че лъксеск л\п Гересалпп , преквт а кврв1т каса лв!
Ахпав, пп пре Фрацп тъ! фп татълв! тъ8 че! та! бвш бекжт тме '!а! оторжт :
^1 . 1атъ 1)о1пп;,л те ва вате пре тше кв рапъ таре , лдптрв попвлвл тъв, ип
лдптра фп тъ! , ни лштрв Фешеие тале , ип лдптрв тоатъ каса та .
€1 . Ш] тв ве! БОЛ1* квслъБ1Чвпе реа лдп тоате гиеле, ип' кв воала пжптечелв!,
пжпъ капа" вор опи" тоате челе сПп лъвптрв але тале .
51 . ИЛ а риПкат Иотпвл аскпра лв! 1орат пре че! а"е алт пеат , ни пре Арар! , ип пре че! чо съ хотъръск кв Етшпепп .
д1 . 1Ш с'а св!т асвпра лв! 1вйа , пп л'а асьпр1'т, пп а лват тоатъ авереа,
каре а аФлат лш кгса липпъратвлв! , ип пре фп лв! , ип пре Фетеле лв! , ип пв
'! а рътас лв! Фечор , Фъръ пвта! 0хо21а чел то! т!к йттре фИ съ! .
н) . 11И Лвпъ ачестеа тоате л'а ЛОВ1Т пре ел Оотпвл ла пхптече кв о воалъ
Фъръ «1е леак .
.0.1 . ИЛ а фост (Ли гие лш гие, ш\ кжп»1 а вегпт вретеа гиелор, 21ле Лоъ(1)
19 ,

(1^ ]\пч^а мппеаскъ есте: Ш1 а «ост^п XI ^п ■!, папъ че с*а ПЛ1Ш1 Ло! ат".
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а епнт челе (Нп лъгштрв але лв! кк воала , ип а ткрк кк боплъ реа , пн пк 'I а
Фъквт ла! попвлвл лшгропъчвпе , ка лшгропъчвпеа пърнщмор лв! .
к . Т)е треЬгеч! ил ЛоТ де ап! ера кжпй а лшчепвт а лшшъръщ , ил опт ат а
лшпъръц'т лш 1ерксал'т , ип а впшлат лштрв пе лавпЧ , ип* с'а лш гропат лш четатеа л»! ВавМ , Лар и» лш торшжптврмс лшпърацмор .
К А П

К8.

Пре пскрсиЧпчосвл Охог!а »1и •»»! 1ораш Л\тпъратм 1в<1е1 ли 8Ч1Йе Ьлдшпрсвпъ мп' пре 1орат .]\тнг
рвткл л;н 1сраи , ш! Гоюна (.<пг&ш1 пре «и Лтпъратвлв!, 1осавеет а асквпе пре 1оас чел та! пик пъсквт.

е! че лъкв'а лш 1ервсал1т, ав фъквт лшпърят пре Охогла ф'вл лв! 4Л\тпъ:
чел тш лт локвл лв! , пептрв къ пре тоц! че! та! тар! '! а 8Ч1С тжл- 2- 25"
харн , че а вешт асвпра лор, Аравп , пи Ал'та20ш! , ип а лшшъръш'т 0x021а Ф1вл лк! 1орат лшшъратвл Ше! .
п . Пе сюъ-хеч! с!е ап! ера Охог'а , кжпс" а лшчепвт а липпъръц' , ип вп ап а 1^ „,„■,.
Л1шпъръц1т лш 1ер8С8Л1*т , ил пвтеле тнте! лв! Готол'а Фата лв! Атвр' .
г . III * ачеста а втвлат пре калеа каси лв1 Ахаав , къ швша са ера лв! СФвт-

8- 26

П1КЪ а ПЪКЪТК' .

д . 1Ш а фъквт че есте ръвлшпаштеа Ботпвлв!, ка каса лв! Ахаав , къ аче1а
ера лв! СФетшч! , с!впъ че а твр'т татъл съ8 , касъ'л шаргъ пре ел .
6- НИ лш сФат«р'ле лор а вшвлат, ил а терс кв 1орат Фвчорвл л»! Ахаав
лшшъратвл лв! 1сра'л ла ръквой асвпра лв! Ах.-нл лшшъратвл С1р1е! ла Ратотвл
Галаа^вла! , пи а лов'т съпетътори пре 1ораш .
з . НИ с'а лшторс 1орат лш 1екраел съ се вто*ече с!е рапе, Нвпъ че л'а лов'т
пре сл С'р'епп ла Гатот капо* йа ел ръгвош асвпра лв! Агам лшпъратвл С'р1е!,
ип' Охог'а ф'вл лв! 1орат лшшъратвл 1кс1е1 с'а погоржт съ влгъ пре 1орат Ф1вл
лв! Ахаав лш 1еграел , пептрв къ ера волпав .
д . Ш1 (1сла Пвшпегсв с'а фъквт пер'ре лв! ОхогЬч гейша* ла 1орат , ип йнпъ
че а вешт ел , а еипт лшшревпъ кв ел 1 орат ла 1в Фечорвл лв! Катес* впсвл 1)отпвлв! асвпра кас'1 лв! Ахаав .
н . 11П а фост с"впъ че а фъквт 1в 'ябжпоЧ асвпра касн лв! Ахаав а аФлат пре
воерп 180*61, Ш1 пре ФрацИ лв!0х021а, слвжша1 лв! 0хо21'а , ип '! а вчЬ пре е! (1).
а- . Ш1 а 21'с 1в: съ кавте пре 0хог1*а, пн л'авпр'пс пре ел леквшсЬ-се лш Сатар1а, ил л'а8 а^вс ла 1в, ип' л"ав вч'с пре ел, ип' л'«в лтгропат пре ел, къ а Я1*с ;
Фечорвл лв! 1осаФат есте , кареле а къвтат пре Ботпвл кв тоатъ нита са , ип
лв ера лш каса лв! Охо21*а Ч1пе съ поатъ лшпъръш* .
4 л\тпг
I . Готол'а швша лв! Охог1а въяжпа* къ а твр1'т Ф1вл е!, с'а сквлат ип' а шер- 1К '•
с!вт тоатъ сегеипц'а Л|тпъръц1*е! лш каса 1«с1е1 .
8.

(I)

-]1п теа век1е съ ат ни ачестеа : ни а ячк Ь пре 1орат , 1ар Охоиа а фвци .
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КАРТЕА

АВОА,

А1 . ИЛ а лват Госавеет «ата лшшъратклв! пре 1оас ф\кл лв1 Охог!а , ип л'а
Фврат пре ел (Нптрс фн лшшъратвлв! , карИ съ вчМеа , ип д'а дат пре ел , ип
храпа лй1 лш къшара патвриор , ип л'а асккпс пре е! 1осавеет Фата лшшъра
тклв! 1ораш сора лв! 0x021а Фешееа лв! 1ос1ае преотвлв! , пи' л'а асккпс пре ел
йела Фпца Готол1е1 , ип п» л'а оторжт пре ел.
в] . 1Ш а фост кв ел лш каса лй! Пвпшегев асквпс шасе ап1, пи Готодга а
лшшъръцдт пре път&пт .
К А П

КГ.

1ос1ае Арх1'ере8л а впс пре 1оас > л, п«1 ера йе шапте ап! Л\тпърат 1в(1е1, ип а фъкят <1е с'а кч<с Гого.пса , ип с'а фпторс чшетеа дв! Оятпеге» : 1ар попели а стриат каса, олтяреле пп 10л>дЛ да! Ваал .

п апвл ад-шапте-леа с'а лштърк 1оЛае , ип а л»ат пре че! та!
тар! престе екте , пре Агар1а Ф1«д лв! 1орат, пре 1стам Ф1вл
лв! 1опап,
пре Агар)'а Ф1вл лв1 ОвМ , пре Маана Ф1кл лв1 А (На,
ип пре Ед1саФап Ф1вл лв! 2ахар1а , лшпревпъ кх сте лш каса
Ботпвлв! .
к . 1Ш а лтквпиврат пре 1вс1а, ип а айапат пре левщ! сНп тоате четъцие 1в«Зе! , ни пре та! тарН Фатмплор лк1 1срам , ип а ветт лш 1ервсал/ш .
г . 11Н а фъккт тоатъ асЬпареа 1вДе! легътвръ лт каса дн! Овтпегев кв лутпъратвл, ип ле-а арътат дор пре Ф1*вд лшшъратвлв! , ни де-а г!с дор : 1атъ
Ф1вд лшшъратвлвц съ липпъръцеаскъ, преквт а грък Вотпвд а*е каса дв! Бавк! .
д . 1Ш аквт ачеста есте кввхптвл кареде вед! Фаче , атре1а парте сНптре
во!, карНштръ с&твъта аштре преоц! , пи аштре левщ! да порцие штрърйор.
е . Ш1 атре1а парте лш каса лшшъратвлв! , ип атре!а парте лш поарта чеа
(Ип пиждок , пн тот попвдвд лш кврцие касН Оопшвдв! .
е . 1Ш съ и» штре лш каса Оошпвлв!, Фъръ пвша! преоцп ип левщп, пп ка
ри елвжеск Ла левщ! , е1 съ штре къ сфшц! едпт , ип тот попвдвд съ пъаеаскъ пагеле 1)отпвлв1 .
3 . НИ вор лшквппвра девщи пре лшпьратвл прш лшшрежвр, ип пр1*п прежкр
върват , ни арта са лш тжпа са , ип чед че ва штра лш касъ ва твр! , ип'
вор Ф1 кв лшшъратвл еиши) , ип нпряпс! .
н . ШЧ ав фъквт левщП , ип тот 1в<1а , с1впъ тоате кжте де-а порвпч!т дор
ГоЛае преотвд , ип ав дват Ф1'е' карвле пре вървацИ съ! Леда лшчепвтвл ехтвете! , пжпъ да ешгтвд ехтвете! , къ п"а сдовох1т Гойае преотвд пре че! рхп-

&*№ С1)
«. ИП а <)ат 1о<]ае преотвл да че! престе евте р«пйв1Ц1 савнде , ип сквтвр^ле , ип аршеле каре ера аде лутп ьратвлв! Вав1с1 лш каса Ботпвдв! .
8. (1) АЛекъ: п"а »с«т сг се йъп оре че! че шаГоаште ера раи«|81'|1 спре сшт гитиЦ .
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I . 1Ш а пвс пре тот попвлвл пре ф'е-карсле кк яртеле сале дела втървл
каси чел дрепт, пжпъ ла втървл каси чел стжпг , лшпаштеа жертвелшквлв! ,
нп лшпаштеа касН лшпрежкрвл лшпъратвлв! .
*' . 1Ш а скос пре ф'вл лшпъратвлв! , ип 'I а пвс лв! квпкпъ лшпърътеаскъ ,
пл търтврпле , нп л'а фъквт пре ел лдтпърат , пп л'а впс пре ел 1ойае преоткл , ни* фн лв!, Ш1* а 21С. съ тръеаскъ лшшъратвл !
в' . НИ а ав21*т Готол1а гласвл попвлвлв! челв! че алерга , ни' ал челв! че
търтвр'сеа , ни лъваа пре липпъратвл , нп а 'птрат ла лшшъратвл лш каса
Оотпвлв! .
г! ■ НП а въгвт. ип 'атъ лкппъраткд ста .]Ш скавпвл съв, ип ла штраре воерм , ни тржотцеле , ип воери лшшрежкрвд липпьратвлв! , ни тот попвлвл пъШЖПТ8ЛВ1 с'а весел'т , пп а тржпшцпт кв тржтвщеле , нп кжптърецП кк оргапеле клштърп, нп лъвс1жпс1 лаваЧ, пп 'ш'а рвпт Готол1*а хаша са, пп а стр1гат пп' а г'с : сфътвш<1 ац! сфътв'т (1).
^1 . НП а енпт 1осЬе преотвл , ип а порвпч'т свтапп'лор , пп" та! тариор пвтерп, ип ле-а г'с лор : скоатецш пФаръ аш касъ , нп еилцТ с"кпъ еа , пи о оторжц! кв сав*еа , къ а г'с преотвл : съ пв шоаръ лш каса Оотпвлв! .
€' . НИ '1а <1ат е! слово2'ре, ип а енпт пре поарта кълърецмор клсп лдтнъратвдв! , ип о а огпоржт пре еа аколо .
5| . ПП а пкс 1о^о легътвръ лштре сше , нп лштре попвл , ип лштре лип
пъратвл , ка съ Ф*е попвл Оотпвлв! .
31 . НП а штрат тот попвлвл пътяптвлв! лш каса лв! Ваал , ни' о а стр'кат
про еа , ип олтареле е! , ип МолИ л;;Т 'I а г^ркппкат , ип пре Маттап преотвл
лв! Ваал л*а ошорхт лшпаштеа жертвелшчиор лк! .
ж . ПП а ("ат 1о(1ае преотвл лвкрвр'ле кае И Оотпвлв! прш тжпа пре оц 'лор ,
пи а левщмор каре ле-а лдтпърц'т ГЬв'<" лш каса Оотпвлв!, ин а аа"вс яраер!
<1е тот Оотпвлв! , преквт есте скр'с лш лецеа лв! Моил , кв весел'е нп кв кжпТЪр1 ПрШ ШЖНЛ ЛВ1 1)ав"(" .

л.1 . III I а пвс портар! ла порцие каси Оотпвлв! , ка съ пв "птре чел че есто
пекврат ла тот лвкрвл .
к . НП а лкат пре Патр1арш! , ип пре че! пвтершч! , пи пре воерп попвлвлв!,
ип пре тот попвлвл пътжптвлв! , ип а св1'т пре лшпъратвл лш каса Оотпвлв! ,
ип а ттрат прш поарта чеа та! сПп лъвптрв лдп каса лшпъратвлв! , нп а пвс
пре липпъратвл съ шагъ пре скавпвл лшпъръц'е! .
к» . НН с'а ввкврат тот попвлвл пътжптвлв! , ни' четатеа с'а о<п'хп'т ип' про
Готол'а о а оторжт кв сшпеа .
13. (I) ЛДи бпелв С% №Ъ : с«ат ь!к:евп , г«|т пид пп .
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1оас папъ а три'т 1о(1ое, г.кп ш! лреЛпчос Ф1]п(1 а иорм1Ч|'т сь се аЛвпе вап? спре лдптетеереа Гпсе!>1чп : <1;|]1 ц|Пр11к1 аче. а , с'а »т.к«т иеьреЛпчос , ни а порвпЧ1Т съ се вч1гъ 2ахар(а Ф1»л ле! Гойае пи л>п
апвл «ртъюр Сънени" пр:«1ъ ЬсЬла, пи К'рхспл|'твл, пи пре 1о»с ли вч|(1е слвцие сале .

е шапте ап1 ера 1оас кжпс! а лдпчепвт а лдтпъръш, пп патрв-жеч! йе
1 ап! а лдпшъръцдт лдп 1ерисал'т , ни пвтеле твте! льХ ера Савха сЛп
4^шпъ' I
|^^й'В1рсавее .
11 21
ьЙ^И и- ЛЛ а фъквт1ойс че естейрепт лдппаштеа Еотпвлв! лдп тоатеа!леле ла! 1ойпе преотвл .
г . ЛЛ 'ш'а лйот 1ойае с!оъ Фете!, пи Тав" пъсквт лв! фп, ин Фете .
д. ИЛ а фост йвпъ ачестеа , а фост лдп шта лв1 1оас , ка съ <1реагъ каса
ЛОШПН.181 .

е . ЛЛ а айвпат пре преоцТ, пппре Леещ!, пиле-а г\с лор : еппцД ла четъцие
Гние! , Ш1 Л11йпац"1 а"ела тот 1сраивл арцшт ка съ лдптърш каса Оотпвлв! сПп ап
лдп ап , ии грт г,щ1 а гръ1 , ии п'ав гръБ1т Левщи .
з . Ш1 а кетат лдтпъратвл 1оас пре 1оАав къпетеш'а , ии 'I а гю лв! : пелтрв
че 1гац1 аввт гр)'жъ? съ смещ! пре Леещ! ка съ асЬкъ дела 1ксЬ» , ип деля 1ер«са.пт стркпсоареа каре о а р&шШт МоГс1 ровкл лв! Лвтпеяен, ка съ айвкъ 1сраи
ла кортвл търтвр1в1.
3- Къ Готол1'а а фост Фъръ йелеце, ш! фЛ е! а8 стриат каса лв! Бвгапегей,
пептрв къ пи' челе сФште оле каси Ботпвлм ле-а фъквт Ваа.ипплор .
й . Л Л а гю лдтпъратвл : съ се Факъ о ла<1ъ , пи съ се пве да поарта каси
Вошпклк! аФаръ .
киире.
Л-,- ЛЛ съ стрще лдп 1«ва , Ш1* лдп 1ерксалип , ка съ аавкъ Ботпйлв!, преквш а
зо. 13- ж!сМо1С1 роввл лв! Овтпеяев лв1 1срт'л лдп пвсле .
I . ИЛ а с1ат тоц! ъоерп , пи тот попвлвл , ии асЬ;чеа ии въга лдп лъсПцъ плпъ
съ ви] пле а .
а! . ЛЛ а фост авпъ че съ аНкчеа лайа ла кжрпштори лдтпъратвлв! прш гожпа
Левцилор. пи' (1акъ веоеа къ есте твлт арцшт вшеа логофътвл лдтпъратвлв! , ии"
клрпшторвл преотвлв! челв! таре, ии Лешерта лаа"а , ин' о рпНка пп о пвпеа ла
локвл е! , аша Фъчеа лдп тоате гмеле , ии" а<Ьиа арцшт твлт .
■I. ЛЛ' л"а дат пре ел лдтпъратвл. ии 1ос)ае преотвл челор че лвкра ла лвкрвл
кеси ЛотпвлвТ, пи' пъйпса ш'етрарТ , ип теслар! , пи Фавр! Ле Ф1ер, ии (1е аратъ
ка съ (1реагъ каса Оотпвлв!.
п . \Ш а фъквт че! че Фъчеа лккркрйе, гш' с'а риШсат лвпщте с1е лвкрврТ кв тж1пие лор, Ш1 а р^кат каса Оотпвлв! лдп статвл е1, ии о а лдптъргг .
Л1 . ЛЛ (1акъ о ив сФхрш1т, ьъ айьс ла лдтпъратвл, Ш1 ла 1о(1ае рътъпица арцштвлйц Ш1 ав фъквт вгсе лдп кгса РотпвлвТ, весе де слсжвъ ла ар^ерие Ле тот, ш!
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къ<1ел1пце де а»р, пи а*е арндпт, пи а айвсарйер! с!е тот жп каса Вошпвлв! тотйеавпа , лш тоате шеле лв1 1одае .
(=1 . Ш» а лтвътржгнт 1с(1ае цп ера влш сю гие, ил а тар1т фнпс! (1е о
сйтъ ни треТ-геч! де ап! .
01 . 1Ш л'ав лшгропат пре ел ллп четатеа лв! ЙавМ кв липпърацн, пептрв къ а
фъквт шпе кв край , кк Пвшпеге^ , ни кв каса лв! .
д| . III I а фост й»иъ тоартеа лв1 1ог1ае ав 1птрат воери 1вйе1 , иис'айлткшат лтпъратвлк! , атепч! а асквлтат 6*6 е! л\шпъратвл .
н . 1Ш а лъсат калеа Бошпвлв! Пвтпегевлв! т I пцплор лор , пи' а слг Ж1"т астартелор, ни июлиор, ил с'а фъквт врн1е престо 1вйа , ип престо 1ерзсал1т
фп. 210 а ачеаста .
Л1 . 1Ш а тр1га[с ла е! Пророч! търтбрМпйв-ле лор, ка еъ! лдптоаркъ пре е!
кътре Ботпнл ип п'а8 аскйлтат .
к . Ш1 Бвхвл Оотпвлв! а жтвръкат пре Ажарьа ал л«1 1оЛае иреотвл, ип с'а
сквлат аовпра попвлвл»! , ии а гк : ачестеаг1че Боюпнл, пептрв че въ аватецГ
во! <1ела порнпчие Ботпклв!?
пй вецТ спор1 къ а'ц1 въръси пре 1)опшйл ,
ни ел въ ва пъръс1 пре во! .
кд . ПИ с'ай сквлат ескнра л^Т, ип л'г.8 вчк кв шетр! с!ш ворвпка лв! 1оас лиивъратйл лдп квртеа касП ОотпвлвТ .
. кп . 1Ш пв 'ш'а ас18е апипте 1оае Ле вша, каре а фъквт 1ое1ае татъл лв! кв Маши.
вжпсвл , пи а оторжт пре <ийл л«1, ип клж! швреа а гхс : вагъ Вотпьл ий 23. 35..
съ жйввче .
кг . Ш» а фост авпъ сФжрииткл апвлв! , с'а скгмат асвпра лаг пвтереа С1р1*«Ь,
цп а В01ПТ асвпра 1вс1е1 , ип асвпра 1ервсал]'шйЛй1 , ни а терйвт пре тоц! воери
попвлвлй!, пн тоате пръяйе лор ле-а тр1аис ла лшшъратвл Башаскйлв! .
кд . Къ кв пвцин оашеш а вешт пвтереа С1р1е1, цп Ввшпеие&а йах л\п тж1тле лор пвтере твлтъ Фоярте , пептрв къ а лъсат е! пре Воюпвл Иьишегевл
пър1Пциор съ1, ип кв 1оас 88 фъквт жв<юкъцТ.
к(: . 1Ш (1йпъ че с'ав (1кс е! Дела йжпсвл лгежпав^л лш воале тпрТ, с"а8 р1сИкат
асвпра лв! елвпие лв! , пептрв сжппеле ф1влв1Лй! 1ойае преотвл, ии л'а отордт пре ел пре патвл лв1, пи л'а8 лдпгропат лдд чвтатеа дв! БавМ, лдпсъ пв л'а&
лдпгропат лдп тортжптвл ^пшърациор .
из . III 1 че! че с'ак р1сПкат асвпра лт а фост ^авей ал лвЮатаат ЛтаП1теанвл>
пи 1о2авес1 ал лк! Сатаргт Моав1тоапйЛ .
кз- 1'Ь" фИ Л81 тоц! , ип са веш*т ла ел тоц! чшчТ, ип' л'ай оторжт пре ел,
ип челе-л-алте кввште але лв1, 1атъ скрке сжпт лтскр1соареа л»шпърац1Лор,.
щ! а Л1тпъръц1т Атасдеа ф!вл съ8 лдп локвл лв!..
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Атааа кртхвЛ лл! 1оас тати<Г и* а операт пре че! че сп.орлее пре тати с%8, иЛ о>.пг че а ^ьВ1Г.С пре Мммеин, с'а фпиват йпг.пегеиор аче^-ора, 1И пестрв 1.411а ля прм.с 1ьас ,] и трий ^в^ Iсраи, пре 1:1] е ^11 ишвсе 2Ь ръмоЦ , I» съ прайе |ервсм(ти , ип «вгапД Атааа ла Данс, та
оре аршъ съ ишоаръ .

•

с <1оъ-2еч1 ни «инч! (1с ап! ера Лтас1.ч, к,т,п<1 а лдпчепвт а липпърцп .
Ш1 (1оъ-гечТ ип' поъ бе ал! а лдтпьръшт лт 1ервсалш1 , ип пвшеле гавте! де! ера 1оаа"аеп (Пи 1ер8сал'т .
в . 1Ш а фъквт че есте с1репт лишаттеа Ботшив!, лшсъ пв кв йи-

глеце.
и- ,б-

тъ кврать .
г . 1Ш а фост авпъ че а лштете1*ат лшпъръц1а лт тжпа са, а оторжт пре
слвцио сале , каре а оторжт пре лдтпъратвд татълсъв.
д . 1ар пре фИ лор пв '1а оторжт , а*впъ порвпка леиП Ьотпвлв! , квга есте
скри; лдп картеа лв! Моил , преквш а порвтнт Бопшвл 21кжпс1 : съ пв тоаръ

4.]\тпъ. пършцП пептрв фп, шч!фпсъ пв тоаръ пептрв пършц! , 41 Ф1'е-кареле пептрв пъи- 6 катвл сгв съ то?ръ .
ЕгьШш.
€• Ш* аайвпат АтаС1*а каса 1ва"с!, ип а пвс пре е! сЬпъ ксселе ФапшШор лор
14 -°- престе ши, иппресте сьте лдптрв тот 1вс1а, ии лдп Гервсалш, ип' 7а пьтърят
пре е! Дела боъ-геч! с!е ап! лдп сне , ип а аФлат пре е! тре! свте с!е ти, каре т;теа епн ла ръгвош тарТ ципс! свл1'ца им павъга .
е . НИ ав пъйшт (1ела 1ср«1л освтъ Ле пш тар1 ла в&ртвте пептрв о свтъ (1е талагц! де арпшт .
3- ВИ а вешт отвл лв! БвтпегеЯла ел гхпкай : лдтпърате! съ пв шепргъ кв
Т1пе нвтереалв! Гсрам , къ пв есте Оотпвл кв Гсраи, ни' п« тоц! фп' ла! Ефра1т .
н. Къ<1е гжпо!ещ1 къ ве! Б1*рв1 кв ачетда, те ва лдпфряпце Ботпвл лдппаштел
връжтапилор , къ с1ела Оотпвл есте съ те лдптъреци , ни' съ Б1'рвещ! .
л . ПИ а 21С Атааа кътре отвл лк1 Вьтпехсь : че вой Фаче кв свта чеа бе
талапц!, каре о ат (1ат пвтерП лв! 1сра1л? ил а гк отвл лв! БвтпегеЗ : поате
Нотпвл с ь йса цде та! твлт еюклт ачещда .
1 , НИ а (1еспърц1т Лшасна пвтереа каре а вешт ла а"жпевл бела Ефра1*ш , кя
съ се с1вкъ ла локвл лор , 1яр е! с'ав т&шеат Фоарте пре 1всЦ ци с'а8 лдпторс да
локвл лор кв врще ип т&ше .
•I . Ш.1 Атааа са лдптър1Т , ип а лват пре попклвл сгв , Ш1 с'а бвс лдп валеа
съриор , Ш1 а вътвт аколо пре фп лв! Снр гече пи! .
■I. ПИ гече ти ав пр1пс вИ фп 1вбе1, Ш1 'I а8 абвс пре е! ла вжрФвл ргт'1 , шГ
'1о8 арвпкат пре е! сКп вхрфкл рлкпп , ил тоц! {.8 кръпат .
п . 1ар фп гитерп пре карПЧа лдпторс Ашас1'а, съпвтеаргъ квелла ръгбо1й, ав львъл'т асвпра четъциор 1в(1е1, бела Сашар!а плшъла Бетороп , Ш1 ав
бътвт лдцтр^пселе тре! ши , Ш1 ав пръ(1ат пръх! твлте .

ПАРАЛ1П0МЕ1Г01Г.
411
■д! . ПП а фост йвпъ че а ветт Атас1а дела вътаеа Штеп , пи а адвс ла ел
пре йвтпеген Филор «I СПр, '1с8 пвс пре е! лорв'ш1 йвтпеже!, иисЧ&лдшппат лдппаттеа лор , ип ле-ав жертви лор .
5*1. 1Ш с'а тжшеат Оотпвл пре Атас1а, ип а тршю лаел Пророк , пи а г\с
лк1 : пептрв къ а! къвтлт пре Бвишеген попвлвлв! карП п'а скос препопвлвл съв
(Ип тдпп та .
51 . ПН' а фост Двпъ че а8 гръ1*т кътре Лжпсвд 'Г ав г\с ль\ : ай йоар сФеттк
лшшъратвлв! тс-ат пвс пре тше? 1а атште съ п» 8ШБЛ1 бътвт, пи а тъквт
Пророквл, Ш1 а апс : квпоск къ вреа Ботпвл съ те шаряъ , пептрв къ а! фъквт ачеаста , ни п'а! асквлтат (1е сфзтвл плев* .
д| . ПП с'а сфът81-т Атас1а лдтпъратвл Тъде\ , пи' а трппю ла 1оес ф1вллв7Тоа-хас ал Ф18Л&1 лв! 1в лдтпъратвл лв! 1сраи 2|"к.г.ги1 : вто шГ съ пе вес1ет (1е фвцъ .
н| . ПИ а трнше Гоас лдтпъратвл ль! 1срш"л лп Атааа лдтпъратвл Ше! г^ижпв :
Акхвхвл чел ишл!вппа тр»пнс ла кеЛрвл чел Лп лГвап Х1*кжш1 : дъ Фата та ФечорьлвТ т!о8 (]е Фотсс , пп |"атг вор вет х|'аръле царил! челе (Ил Л1'вап, нп ъ&
вешг х!арелз , пп а» кикат пре Акхкх .
ли . А1 21*с 1атъ ат бътвт 1с1кте1а, ш1 те евтецеще пита та чеа греа, аккт шехТ
лдп каса та, ни' пептрв че лдптърл-.ц! ръктате асвпра та? ип" ве! къа"еа тв ип 1в(1а к» тше.
к. ПП п'а асквлтат Атас1а, къпела Ботпйл с'а фъквт касъ'л йеа пре ел -ри
тжпа лв! 1оас , пептрв къ а къвтлт пре йвошегеи Нвтеепмор .
кд . 1Ш с'а с«1т 1оас лдтпъратвл лв! Тсрам , пп с'а въгвт впвл кв алтвл , ел
ни Атас1*а лдтпъратвл 1вс!е! лдп Ветсапп'с , каре есте а 1вйеТ .
кк . 1Ш а къгвт 1»с1а лдппаштеа Фецн лв! 1сра1Л , ип а фвц!т Ф1*е-кареле ла лъ
ка ш вл съв .
кг. 1Ш пре Атас{а лдтпъратвл 1вс1е!Ф1.чл лвПоас ал Ф1влв1 лвТ 1оахаг л?а прше
1оас лдтпъратвл лв! Гсраи лдп Ветсапнс , ни л'а дес ла 1ервсал1'т , ииасврпат аш
гШл 1ервсалш1»л81 с)ела поарта лв! Ефра1ш , п,тлъ ла попрта вппвлвТ, патрвезте 6в коцТ .
кд . ПП а лват тот аврвл , ппарцттвл, пп тоате впелтеле , каре с' а аФлат
лдп каса Оотпвлв! , ла АвйеЛот , нн в1СТ1ернле касИ л^тпъратвлв!, Ш1 пре фи ашестекъриор ип с'а лдпторс лдп Сатар1*а .
ке- ПП а тръ1Т Атас1а Ф1*вл лн1 1оас лдтпъратвл 1в(1е1 (1впъ че а тври 1оас
Фечорвл лв! 1оахаг лдтпъратвл лв! 1срай чшчЬспре-гече ап! .
кз . иП челе-д-алте кввште але лв! Атас1а , челе <Нпт&1 , ип' челе де пре вртъ скр1се с.т.пт лдп картеа лдшпърац|'лор 1в<1е1 Ш1 а! лвТ 1срш"л .
кц. ;]\п врешеа лдп каре с'а ()епъртат Атас^а дела Ротпвл с'а сквлат асв
пра лв! сквларе , (1) Ш1 ел аФвцитсНп Гервсалнп .рп Лах1С, пп' а трхппс йвпъ (]жпсял лдп Лах1с , Ш1 л'а оторжт пре <1жпсвл аколо .
27 . (1) АЛекъ : а «ъкст о»ат м пргт* асвпра »1 ка съг ошсаре .

52. 2^

412

КАРТЕЛ

АООА,

кй . ЕШ л'а8 л«ат пре ел пре ка1, пи л'а8 лшгройат пре ел кв пърш&Н лв! ^».
четатеа лв! Бввй.
К А П

К5.

Съ всгтецч! вмитотеа Ш Ои'е , каре съ пвтеще им Агар|'еа ф|'вл »1 А*пас1в , гарс сГр51П(] пре ч«*Т
Не ат пеат , пре Арав1, ни' пре ШпеГ , пиле чепц! гМерле : лм пептр» твлтъ «ср1Ч1реа са ^ппъл||ЛШ1Л|-(С

МПП.П « 111|:Л|'!!1 Пр1Ч ТС ИЧ'|П веЛПП.'КЛ ТТ.111 ЯЛ -р!'1 :

II' I II Л11П1н1к-< С

|)<>П ПМ,

ЛЯ

Л0111Г

ИВ Л(]]|1

П&-

иг 1а тояртеа »| , ш< 1оатат »|вл ле! ЖЕйека прече .ршнт-р.ше , каре '{а пи кршат .цп .рипъръци- ,

»,_»■»

1 а лват тот попвлвл пътжптвлв! пре 021а, пи ел ера лт вжрстъ
с!е шпТ-спре-гече ап1, пи л*а фъквт пре ел ^ивпърат лш локва лъ1
14. 21. Ш I
з Атас1а татълк! съ8 .
к . Ачеста а виИт Елатвл , ачеста л'а лшторс пре ел ЬйеТ с!впъ
че а айорппт лшпъратвл кв пършцп съ! .
г . Бе шаГ-спре-хече аги ера Оа!я, кжпс1 а лмчепвт а ддтпъръц! , пи' Ч1пчТ—
ве Л пи йо1 Лв аш а лшпъръщт лш Гервсалш ,
пи пншеле тете! лв! ера
]е.\ел'а сПп 1ер!;салш .
^ . 1Ш а фъквт че есте арепт лшпа1лтеа Ботпвлв! йгПъ тоате кжте а фъквт
Лгаас1а татъл съ8 .
^. 1Ш ера ел къвтжпа* преГотпвл ли) гмеле 2гхрр!е! челв!че пр/чепеа фп Фр1ка Потпвлв! , пп" лдп гиеле лг>1 а къвтст пре Ботпвл , ш! л'а .рпйрептат пре ел
Вошпкл .
в . 1Ш а епи'т , пи' а йат ръгБ01'8 яскпра челор бе алт пеат , пп' а стркат г'\йнрие ГетН , гМврие 1авт'ре1, пи гУврме Аготвлв! , Ина гиат четъцЛлт
Агот, пп' л^птрв че! <!е алт пеат .
д. 1Ш л'а лштър1т пре ел Бопнш асвпра челор а*е алт пеат, пи асзпра Аравиор, кари лъквеск ла тетр! , ни ла ЛНле!.
и . 1Ш а сЬ;т ДПпеН *1ормр1 лв! Огха, пп ера пвшеле лк! пжпъ Ла штрарео Еппетвлв!, къ съ ^птърке Фоарте.
л. . 1Ш а 21еПт 021а тврпвр! лш 1ервсал1т , ла поарта йппвлв!, ла поарта
въ1Т, ни ла зппврТ, ш1 ле-а л^птър^т.
I . ЛШ а гШт тврпврГ л^п пьспе , пп* а сгпат лаквр! твлте , къ авеа В'!те швлте , ла СеФпа, пп' ла шес , плвгвр! , пп' В1ер1 лш твпц!, ни' .рМ1 карпнл , къера
от ьчБпор (1с плкгар!.
к1 . 11л авеа ( гла пвтере аФаче ръ/БО!» , пи' а еш! кв р&шШалъ. да ръгво!.
Ш1* а штра к:; р<т>п^в1алъ ла пвтър , пп" ера лвшървл лор прш тжпа лв1 1еи логофътвл, пргп тжпа лв! 31апс1« жвйекъторвл, пи пр)п тжпа лв! Апаша вртъторвл
лдтпъратвлв! .
П| . Тот пвтървл челор та! йе Фркпте пчелор тар! Да ръхво^а ера йоъ т1! Ш1
шасе с«то .
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Н. 1Ш К8 ДжппШ пвтере (ю ръ2БО|8 треТ свте шппте ппТ, 1111 чтч1 скте , ачецпа ера каре Фъчеа рггвоШ , кв пвтере тгрв , ни гжгта ^.ггпгратглк!
аскпра връжтаиилор .
д1 . 1Ш а фъквт Ог!а ла тоатъ пвтереа сквтвр!, свлще , ко1Ф8[Я, платоте ,
арче, пп пращи де шетрТ.
*л . ЛИ а фъквт лш 1ерссал1*т впелте кв тещешвгврТ гжпсНте, ка съ Ф1*е лшткрпвр!, нп лш вппкр! а ахвжрл! кв сгпецТ, ш! кв п«етр! шпр!, пл с'а ов21т тещешвгвл лор пжпъ депзрте , къ пипвпат съ ажвта пжпъ че с'а лмтъргг .
в1 . Ш1 сЬйъ че с'а ^птъри , с'а лтпълцат 1Ш'та л«1 кжт с'а стр]'кг.т пре сше,
пп а пъкътв1-т лдтпротпш Потпвлв! Пвтпежевлк! ст8, пи а ттрат лм Ен:ер|'ка
лй1 Пвтпегев ка Съ тътжехе престе жертвелшквл тътжериор .
у. ИМ а 1птрат Двпъ сл Агар1а преотвл, пи кв ел преоци Потпвлв! опт- веч!
Фечор1 тар1, ип ав Стътвт лдтпро-пва лв! Ог1'а Л1тпъратвлв1 , пи 'I г8 г\й л«1 :
и: . Кв есте ата слвжбъ Ог!в а тътж1а Потпвлв! , 41 а преоциор Фплор лк!
Лароп чеюр сФмцщ! съ тътжехе , еш!(Нп олтар , къ те-а! йепъртат Вела Потпвл , ни пк ва Ф1 [ле ачбаста спре тър)'ре Вела Потпвл Пвтпегев .
л.1 . НП с"а тжт'еат Саиа, пи' авеа лш тжпа Са къ^елпща, къ съ тътжеге лт
хисершъ, пи кжкй с'а тжшбат ел пре преоц! а ръсър)'т лепра лш Фрьптеа лв!лтпаштеа преоц1лор лш Кгса Потпвлв! (1еаскпра жертвелткклв! тътжериор .
к . 1Ш с'а лтторс кътре джпсвл Агар1а преотвл чел таре , ни преоци, ни"
1'атъ ел ера леПрос лш фркпте , ни' л'а скос пре ел с!е аколо , къ ип ел гръвеа
съ 1ас'ъ , къ л"а твсграт пре ел Ботпвл .
к* . ШП)21а лтшъратвл а фост лепрос пжпъ ла хюа торцн сале, ш! $п касъ 4.1\тт.:
осеБ1'тъ шесюа лепрос, къ а фост скОС (Нп каса Потпвлв!, ни Юатат лЛг.х лк! 15- ъера престе лш1пъръц,1'еа лв! жвс!екжп(1 попвлвл пътжптвлв! .
кн . ПП челе-л-алте квв!пте але лв! Оапа челе аш'тж!, ип челе йепре вртъ сжпт
скр1*се (1« 1са1;) Пророквл Ф1вл л;н Ашос .
«г . Ш1 а а^орт1т Оъхгх кв Пър1пцН съ1, \п\ (1) л'ав л\п!"ропат пре ел кв пършцп лвГ л\п кжтпвл .рпгропърИ ^тпърациор , къ а г\с :
лепрос есте , ни а
липаъръидт 1оаташ ф1нл съв лш локвл л;;1 .

К А П

К4.

С» всстеще Бвпгтатса двГ 1ояташ, кярсте Е|'рв1пс1 пре ^\шпъратя1 «I Лтоп '1а къс *паре Лаж&е :
ачсст>1а .я| кршеагъ пекреШпчоеЩ Ш *И Лхаг .

е йОъ-геч! шГчшч! де апТ ераГоатат, кжпВ а л\ичепвт а лшшъръц! ,
Ш1 шаТ-спре-гече ап! а Л1шпъръц1т л1п 1ервсал]'т, Ш1 пвтеле твте!
лв! ера 1ервса Фата лъЛ СаЛок .
4Л\тпг:
в . 1Ш а фъквт че есте ЛреЙт л\ппа1*птеа Потпвлв!, авпъ тоате кжте 15. зз23. (\) 08пътА^тъч]рса Ласка.и.:о|> Б|еер|'<и'Г, лк х'а ^пгропат цш шортапгярие .-лтщръгепи, ч! .рп катим , каре ера алроапе йс фпгропгчвпеа ^тнърътсаскъ .
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КАРТЕЛ

АБОА,

л фъквт Ох1*а татъл лп , 41 п'а 1*птрат лш 1л"сер1'ка Оотпвлм пм попвлбл ЛШП
пъкътк|"а .
г. Ачезта а гШт поарта каса Оотпвлв! чеа лишал тъ , пм лш гШл лъ\ Сфля
а хШт твлте .
л, . ИП а гшЧт четъц! .]\п тг;птсле ГваеТ, пм лш Литсръв! лъкашвр! , им тврпврТ.
^. Ачеста а фъквт ръгвош ясвпра лшпъратвлв! Фмлор лв1 Лтоп, пм л'а ьчр»|'т пре ел , шП <1а лв! фп лв! Атоп пе ап о свтъ <1е талапц! (1е арцшт , ми
гсче пи'1 (1е кор! (1е грж» , им с!е орг хече тм , ачестеа Та с!ат лв! лдтпъратвд
Фпюр лн! Атоп престе пи, лш апвл (Нп'тлТ, ни лш апел ал йоТ-леа , ип" ал
тре1-лоа .
з. 1Ш с'а лдптър1'т 1оатат пептрв къ 'иГа лш<1рептат къие лшпаштеа Оот
пвлв! 1);>тпегоклк1 сгв" .
3 . 1Ш челе-л-алте кввштс але лв! 1оатат , им ръ2Б0|5л , им Фаптелв лв! ,
1"атъ скр1се сжпт лш картеа лшпърацмор лв! Гв^а, им а! лв! Гсрам .
Й. Фечор бе йоъ-хеч! ни ч!пч! с!е ап! ера, кдпс! а лшчепвт а лшшгръц|, ш!
шаЬспре-гече ап! а лдтпъргшт лш 1ервсал)'т.
л. . 1Л 1 а айорпм"т 1оатат к» пьр1'пцК съ! , пм с"а лшгропат лш четатеа лв!
Опвй1 , им а липпър-цпт Ахах. Ф1вл съв лш локвл лв! .
К А П

КИ.

Пептрв ръвтъцме лв! Ахав .рп твлте К1Пвр( сг пекгжяще 1я;1п , фЛтяТ ([ела СГр1спТ. япоТ Пела *п иТ
1гря|.1 , г;арп пептрв ле шмостпирсп че 8 фъквт ш 1в(1а , чсртап<]в-('е сЬмя Пророквл , слобоЛ пре ]мкч:
че! р о в |" ц 1 кв пръгие: пи 1аръ'ш| дезя 1с1впн'епГ, пп ({ела че! Ле алт пс-ат: 1яр Ахях (1япъ тоате пеЛепсма
ачестеа, .пш;ъ та1 спореще -в,птра педецвйре , *ърВ1Я ^1 вршеахъ гркИпчосвл съв Ф1& Кгема .

е Доъ-хеч! пи чшч! де апГ ера Ахах , кжпа" а лшчепвт а лшпъръп.1 ,
1Н1 иш-спре-хече ап! а лшшъръшт лш 1ервсалш, им и'а фъквт че
есте с1репт лшпаштеа Оотпвлх! ка Оавк1 татъл лв! .
п . 1П а втвлат (1йпъ къие лдтпърациор ль! Тсраи , къ им чоп лте а фъквт .
г . 1Ш Молиор а жертв1Т л^п пътдптвл Беппепот , нп" а треквт пре фм сг!
прш фок (1ьпъ вржчв1пло пеатвриор, пре каре ле-а скос Оотпвл Аела Фаца фмлор ль! 1сраи .
д . 1Ш тътж1а престе челе лдппалте, Ш1 пре ЛеалврТ , им" свпт тот лстпвл Дес .
6- Ш|' л'ас1ат пре ел Оотпвл ОвтпехеЗ лдп тжпа лдтпъратвлв! С1р1еГ , ипл'а
бътвт пре ел , Ш1 а ров1Т (Ип л^тпъръц1еа лв! роБ1те твлтъ, ш! о а (1вс лдп Батаск , им л'а (1ат пре ел лдп тжШие лдтпъратвлв! лв! 1сра1Л , им' л'а бътвт пре
ел к« раиъ таре .
5 . 11Л а вч1С Факее Ф1'вл лв! Ротел1*е лдтпъратвл лв! Гсраи лдптрв 1вс1а лштр'о 21 о евтъ им Лоъ-хечГ бе гпИ Ав БървацД тар! пвтерп1ч1, пептрв къ ав' пъръат
еГ пре Оотпвл Овтпехевл иър!пциор лор .
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а . Ш\ а ВЧ1С 2ехр1 чед таре ал лв! Ефра1т пре Маапа Фил лшпъратвлв! ,
ип пре Егрхкл повъцвиорвл каси лв! , ип пре Елкапа нршъторвл лпппъратвлв! .
н . 1Ш а§ ров1Т фп лв! 1сра1л с!и1 Фрацн лор тре! свте Ае шИ , Фете! ии фп ,
ии' Фете , ип пръг! твлте гв пръ^ат сюла е!, ип ав" (1вс пръгме лт Сашар1а.
л. . 1Ш ера аколо вп Пророк ал Оотпвлв! ОсНо" пвтеле лв!,_ ип а ениг лттрз .рптишппарса пвтери челор че вшса ла Сатар1а, ии ле-а гю лор : хагь
ш,т,щеа Пошпвлв! Овтпегенл»! пърпщиор вошр! престе 1кс1а , ип '1а (1ат пре
е! лш тшш'ле воастре, ни а'ц! вчнз аттрв е! к» гпжме , ии пдпъ ла Червр1 а
{/капе (1) .
I. 1Ш аквт пре фП лв! ГвЛа , ни 1ер;;са.птвл во! хпецТ съ'1 свпвпецТ съ въ
Ф1'е ров1, ни роаве, а8 пв 1ать с-ьпт кв во! съ щъртзрюеск Оотпвлв1 Овтпегевлв! вострв?
41 . Шд аквт асквлтанд-тъ пре пипе, ни лттоарчец! роиаиза каре а'ц! ров1Т
<1ш фрацп вощ[п , къ врц|'са тъш'е! Оотпвлв! есте престе воГ.
я1. II! I с'а сквлат че! та! тар! (Ип фп лв! Ефраип ЯсНа ал лв! 1о;ш, Варах1а ал лв! Мосолатот,
Егек1а ал лв! Селл!т, ип Атаиа ал ль! Елй*ап ,
г-свпра че.юр че вшеа й"ела ръгьош .
п . Шл а 21С лор: пквъгац! ла по!ро1птеа ачеаста, ка съ пв пъкътв^т Оотпвлв!,
пептрв че врец! съ айаоцец! престе пъкателе поастре, ни престе квпощшца поастръ? къ твлт есте пъкатвл постр» , ш! т.у.гиса Оотпвлв! престе 1сро1л (2).
^1 . 1Ш а лъсат ръгвоничи ровшеа , ип пръгме лдшшптеа воериор, ии
лдппаштеа отоатъ асЪпареа .
^1. Шл с'а8 сквлат върбаци кари кета пвтеле Оотпвлв!, ии ав лват ров|'теп,
ш! пре тоц! че! гол! 'I св лш1връкат (Ип пръа!, ни 'I г.в .цпкглцат, ни- ле-1В" (1ат
лор с1о т.ъпкат, ни с!е бъвт, ни '! ав впс пре е!, ии ав ажвторат кв вие
пре тот чел пепвтшчос, ни 'I а8 (1вс пре е1 $.а 1ер1'хоа четатеа Фипкиор ла
фрацп лор, ип са л^пторс лт Сатар1а .
01 . Дп вретеа аче1а а тр1ппс л^тпъратвл Ахаг ла лшшъратвл Асвр , съ1! ажвте лв! ип Л1птрв ачеаста .
■л\ . Къ се риПкасе НвтеепН, ни г.8 лов1Т .]\п Ь;с!а, ни' а рошт ровипе .
ш . 1Ш че! (1е алт пеат с'ав р1(Икат, \а\ ровеа четъцие шесвлв! йеспре ат!агъ 21 а 1в(1е1 , Ш1 а лват Нстсахшсвл , Ш1 челе сПц каса Оотпвлв!, ни челе йт
каса л^тпъратвлв! , ш1 Лптр'але воериор , ии а йат Л1тпъратвл лв! А1лопвл , ии
Гал1*ропвл , Сохопвл, Ш1 сателе лв!, Татпа, Ш1 сателе е!, Гатха, ии сателе е! , ип а лъквхт аколо .
.0.1. Къ а стер1т Оотпвл пре 1м1а пептрв Ахах Л1тпъратвл 1вс1с1, пептрв къ
с'а с!епъртат с)ела Оотпвл .
9. (!) Айек-ь ио тиост1В1реа воастръ. 13. (2) Л\п чеа веке есте: НИ а ц'с юр: пк вггац! рог»шеа
ачеаста 1а по! , пептрк съ а греии Ношпвлк! , престе по! го! »1чецГ сг ас1ао1.ец1 престе пъсате^е поа1тре,
Ш1 престе пе1впощ1пца поастръ 1проч1 .
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К А Р Т Е А

А Ь 0 А,

к . Ш! а ветт да ел Талга-Феласар лшшъратвл лк! Асвр, ви л'а пекъж1т вре
ел (1).
к» . 1Ш а лват Ахах челе аш каса Ботпвлв! , пп челе «Пп каса лшпъратвлвТ ,
ни (Ь'птр"але воериор, ии ле-а с!ат лхтпъратвлй! ль! Асвр, шъкар къ ачела п» '1а
♦ост лб1 лдптр'аж»тор .
кп . 41 пета! ка съхл пекгжаскх пре ел, па а айаос а се йепърта йеда БотП8Л , пи а 21с лшпъратвл Лхпг :
кг . Къвта-вош пре йвшпегеП ЛптлсквлнТ , каре шъ ват пре т[пе , ин а г\с :
къйвтпеге! лдтпъратвлв! СлргеГ 8Ж8,тъ лор, пептрв аче1а вой ;кертв! лор, нит! вор
аж8та пие , 1ар е! а фоот лв1 спре шесПк» , иц да тот 1срамвл .
кд . Ш1 а депъртат Ахак вареле каса БотпвлвГ, пи ле-а тъ!ат , пц а жшао
мш'ле каси Юошпклв!, пи "нГа фъкйт лвГш! жертвелпйе лдп тот вппвд л\п 1ерьсал1т .
кр. ПИ лдп тоатъ четатеа, ш! лдп четатеа 1нс1а а фъквт лдппалте, ка съ тъпьт.ехе сЬтпехейор стрейи л\птр« челе лшналтс, пи а тдшеат пре Ботпвл ШтПСУ.ОНЛ ПЪрШЦМОр ЛОр .

ко . ИЦ челе-л-алте кввште але лв1, па Фвптеле лв! челе сИл'тж1 у пи' челе йе
япо! 1атъ скрюе сжцт лдп картеа лшцърашлор лв! Ьиа , ш! а! лв! 1сраи .
кз . ЦД а аЛорпУт Ахаг кв пърища съ1, па с'алдпгропат лш четатеа лв! Ба
ви! , цц пв л'а8 пве пре ел ли торпаьптврме ^шаърац^лор дв! 1сраи, иа а лдтаърЪЦ1Т КйСМа Ф18Л СХЙ ЛДП ЛОК8Л Л31 .

К А П

К0.

Егеиа мримш! 1>1 »т}>|" кп , .цптпркжгх] преоцп , Лсшцн , пп ЕлптгрецН , ^ппоецге доям «I Ббфпе71. 1. чеа пгръсиъ , пи ;иЬлс шгите ар<]ер1 Ле тот, пи жертие кб шаре пс<чпе .

/ек1а а лшчепвт а лшпъръцц к.т>пг] ера с!е йоъ-хеч! пп чшч! с!е ап! ,
пи' (1оъ-2еч1 ца поъ еЬ ап! а лдтпъръц1"т лш 1ересалпп , ии пвшеле
п;;те1 Л81 ера Ав1а Фата лв! 2ахар1*а .
■ . 1Ш а фъквт че есте арепт лншаштеа БопцшнНвпъ тоате катс
а Фъквт Пав1с1 татъл лв! .
г . ии а фост двпъ че а стътвт лшпърат лдп лвпа аЪГтли а Лескм; вшие каса
Юотпвлв!, ии ле-а Ц>1ж1т.
А . ИН а въгат пре преоцТ, на пре Л ев1*цI, пи 'I а пвс да датвреа чеа Де- кътре
ръсър1т .
е . II 1 1 леа г'\с дор : асквлтац1-шъ ЛевщТ, аквш въ квръцщ! шгквръшц! каса
Бошпвлв! Пйшпегевлв! пър!пцмор врщрц Ш1 скоатец! пеквръша (Иптрв челе сфшто .
20. СО ЛДпчеа вске есте: ш1^лов1. пре ел , пи а шв.тат оре че! Цсла Нашаск га 31айс1а ,
че! Леда С1р1а '1 а твтаг а лим Оашаскич

ап г)
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е . Къ с'ав (1епъртат т.р'пц'1 пощр', ни а8 фъкьт че есте ргв лшпа*птеа Иот1!?,.1г>1 Овшлегевлв! пострв , ни л'ав пъръс1т пре ел, Ш1 'нГав линорс Фаца са Ле
кътре кортвл Воншвлгп , пи а с1ат йосвл .
д. Ш1 аа лшк'с ъииле Б'сер'чн , ни а» стшс лкнипие, пи тътже п"а« тътж'ат,
Ш1 арЛер! с!е тот п'ав аа"вс лдп сфжптвл Бвшпегевлв! лх! 1сраи .
и . ИН с"л тжшеат кв тжше Иотпкл пре 1вйа , ни пре 1ервсал'т , пи 'I а
с1ат пре е! лштрв спаТтъ, лштрв стищере , пи' лштрв швераре, квш веаец! во!
кв оки вощр! .
л. . ИН "атъ с'а8 рътт пърнщЛ пощр" кв сяв"е , фп пощрГ, Фетеле поастре , ни Фсшеис поастре с'а8 ров'т лш пътжпт стреш пептрв ачестеа .
I . Аквш йар пвпец! лш нита воастръ, ка съ Фвчеи! легътвръ кв Нотпвл Юнипегевд лв} 1срш'л , пи" ел ва лштоарче 18цнпеа тжш*е1 сале с!е кътре по! .
«I . Ш1 аквш пв лгсанТ , къ пре во! в'а алес Попшвл съ стац1 лтпаипеа ль1,
СЪ СЛЙЖ1Ц1 лв! , ш1 съ'1 Ф1*ц1 лв! слкжшН, пи тътжнк" .
в! . 1Ш с'а8 сквлат ЛевЦИ! Маат ал лв! Атас', пи 1ои ал «I Ааар'а сНп фп
лв! Каат , ни Ли фн лв! Мерар! Шс ал лв! Ав<Н, пи Агар"а ал лв! 1лаел'л, ни еИп
фп лв! Герсоп Гойаай ал лв! 2етат, пи 1оас1ат , ачещш сжпт фн лв! 1овха .
п. 1Ш (Ь"п фп лв! Ел'саФап, 2атвр!, пи 1е'л . ИЛ йт фн лв! АсаФ , 2ахар!а , ип Матташа .
д| . 1111 сПп фп лв! Етап, 1си , пи Сеше! , пи <Нп фи лв! Штвп , Сатеа , ип'
0211Л .

(II . ПИ ав аДвпат е! пре ФрацЛ съ!, ип с'л8 ькръцдт <1впъ порвпка лшпъратвлв! сИп порвпка Бошпвлв! , ка съ ккръцегскъ каса Оошпвлв! .
61. 1111 ав штрат Нреоцн лш лъвптрв л\п каса Ботпвлв!, ка съ квръцеьскъ ,
ни ок скос тоатъ пеквръц'еа, каре е"а« аФлат лш каса пи лш ккртеа каси Вошпвлв1, пи' о ав лват ЛевщЛ, ни" о ав <1:>с лш пжржвл кейриор аФаръ .
31 . ПИ ав лшчепвт лш г'оа с11п'тж1 а лвпн поъ че! ЛиГтж! а се квръць пи' лш
г*оа а опта а лвпе! аХ штрат лш Б'сер1ка 1)ошпвлв1, пи* ай квръц"т каса Оогапвлв! лш опт име , ни' л\п 21*оа аша!-спре-2ече а лвпе! че! а*'п"тж1 а8 съвжрпп'т .
и! . ИЛ а8 1птрат л^п лъвптрв ла Егемал^гапъратвл, пи ай 21'с: квръц1Т-ага тоате челе <Нп каса Вогапвлв!, жертвелп1квл арс!ер11 йе тот, ни васеле лн! , ща
ба пзпер'! лшпаште , пи васеле е! .
,<и . ПИ тоате васеле, каре ле-а пкпгър!т лшшъратвл Ахгг лштрв л(шпър1Ц1еа са, ^пъ че с'а йепъртат а"ела Иотпкл, ле- ат гът!т пи" ле-гт квръц1т , 1отъ
сжпт лшпа1птеа жертвелп1квлв! Иотпвлв! .
к. 11Н а тжпекат Егек1а лшшъратвл , \т а а^впат пре ша! шарЛ четъцП, ни'
с'а С81Т лш каса Ботпнлк! .
ка . ИИ а ас*йс в1*де! шлпте, вервеч! шапте, пие! шапте, пи' ег! <1е капре шапте ,
53.
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аеотрв иъкат , ви вевтрв жоапъръдое . ви вевтрв чеде содте , ви вевтрв 1сваи .
ип а 2|'с ♦|'иор дв! Ларов вреоцЦор съеесве вре жертведвии Вовиид»! .
■я . Ш| съ жертвеаскъ В1це! , ви а* вп пре оди сжвведе. ви д"ав тврват престе жертведв1К . ви вб жгипат вервечи, ви аб тврват сжвведе вресте жертвелш.
ви' а* жчпг!ат виеи, ви ае" върсат сжвцеде вресте жертвелшк.
кг . Ш| аз* ас1ес ехП че! пептрв пъват жола!птеа дмшгъратвдв! , вп а ааввъри .
ви а* ввс тжииде лор вресте е! .
кл - Ш|' '! а* жзппат вре е! преоци, пи а! строшт « сжвиеде лор вресте жертведшк , ка съ *акъ квръшре пептрв тот 1сраивд , къ а х!с жюпъратвд: вептрк
тот 1срамяд съ *\ь арпереа Ле тот , ви чеде пептр» пъкат .
%%. Шл а пес пре Левщ! жл кгса Ботпедв! п итваде , пи кв адъвте, ви кв
копге авпъ порвпка дв! Бави! жпшъратвл , пп а дв! Га<] въхъторхд жлпвъратвлв! , ип а дв! Латап Нророквд, къ сПп порвпка Рошпвдв! ера ржпамала ачоа кв
шжпа пророчмор лв1.
к» . Ш1 ь< стътвт Левщи вв оргапеле лв! Юави1, ви преоци кв тржвзвщеле .
кя . 1Ш а 21*с Егев1а : съ аЛвкъ ароереа бе тот престе жертведшк, ип клпй а
жлчепвт а гЛпче ароереа (]е тот а жлчепвт а кжлта Ботпвдв! , пп тржпшцеде
кътре оргапеле ль\ ])ьъИ жпшъратвл дв! Гсраи .
кй . 1Ш тоатъ а^впареа съ жпк!па, пн кжптъреци кжпта. ип тржпшцеде тржтв|'та пжпъ че с'а съвжрипт ароереа ае тот .
кл. . Ш1 двпъ че а съвжрипт а аавче , с*а жпторс жпшъратвл, ип тоц! к&ц! ера
кв йжлсхд , ни' с'и% жпкшат Оопшвдв! .
а. ИЛ а г\с Ехема жпшъратвл, ш! та! шари Лев1ц!дор, съ давае пре Бошпвл кв кввштеле лв! БавМ, пи але.лй Аса4> пророввд, ии дъвЛа кв веселе
ни' къхвръ Ш1 се жпкшаръ Иошпклш
а* . III I а ргспкпс Егекла , ип а не : аквт ац! втпдвт шжТпие воастре Бошпвлв! апрошеш-въ, Ш1 в^вчец! жертве с1е лаъйъ ^п каса Ботпвдв!, ии а айьс айвпареа жертве Ле лаъйъ жл кьса Ботпвлв!, Ш1 тот певопорвл кв 1П1ша а а^ве
ар<1ер1 Ле тот .
дв . ИИ афостпвшървд арйер!! Ле тот каре а а^вс айвпареа вще1 шапте-геч!,
вервеч! о свтъ , т!е! йоъ свте, топте ачестеа да арйереа Ле тот Бошпвдв! .
аг . МИ че! СФ1ПЦЩ1 вще1 шасе свте, о! тре! шП .
ад. 1ар преоцН ера п»ц1п1, ин' пв пвтеа съ жвпоае ар^ереа ае тот, ии де
ажвта дор чрицИ лор ЛевщН пдпъ че с'а съвжриит двкрвл , Ш1 пжпъ че Са квръЦ1т преоцП, къ ЛевщП ша! деспе съ квръцеск аекжт преоци.
лр . Ш! ар«!ереа ае тот ера швдтъ, Ш1 севрие съвжрш1'р1! тжптв1'рН, Ш1 тврпър|де и[.-()ерН Ле тот , ип с'а 1спръв1т двкр«д жп каса Оошпкдв! .
ав . Ш1 с'а ввкврат Егек1а, ии тот попвдвд , пептрв къ а гът1т пре Пьшпе*е»попв1влк1 (13, къч! Фьръ Ле веете с'а фъквт кввжптвд .
36.

(I)

Л\п че« дтисанг ене : п «'« иШх ШШ Оотаян! .
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А.

Ехема трпшцагк! , ол .цптог 1««1а, пи краим кеашг, ил .рпЛеапшъ попгли спре >ертв1'рса пащмор:
каре а<]к11Ап(]8-гв, а8 сгргат сърварса аг^ше.тор па1-глре- 1сче хие кв шарс песе.ле, гдъгяпА шип жертве.

тр1'пи*с Ехек1а ла тот 1срлм8л , ип ла ГкНа , ил а скрн: кърц! ла
Ефрп1т , ни ла Мапаи съ В1в ла каса ЛотпклкТ лдп 1ервсалмп, съ Факъ
Фасек (пащеле) БотпилиТ Оншпегеи.ш лв! Гсрам .
п . 1Ш с'»8 сфът»1т лдтпъратвл, пи воерП , ш! тоатъ адвпареа дт
1ер8сал1Ш ка съ Факъ Фасек лдп лвпа вдоа .
г . Къ п'88 П8Т8Т съ'л фокъ лдп вретеа аче1а, къ преоцП п« сав фост К8ръщ'т
де яж81)с, пи попкл8Л пв с'а фост адвпат лдп Гсрнсадпп .
^ . 1Ш а плъквт К8вжпт8л лдвпоштеа лдпшърот8лг;1 , Ш1 лдппш'птеа адвпъри .
^ . (1) ЛИ а пвс кквжпт ка съ треакъ стрвгареа прш тот Тсрамкл, дела Прсавее
ижпъ ла Бап , ка съ В1*е съ Факъ Фасек Оотп&лгп Вятпегенлв! лв! 1срм'л лдп 1ервсал)'т , къ твлцмпеа п'а фъквт двпъ квт ера скрн; (2) .
е . Ш1а$ шерс алергъторН кк скргсорме дела лдтпъратвл, ни* дела воерТ лдп
тот 1срашл, пнкда, двпъ порнпка лдтпъратвлв! вшжпд : фп л»1 Гсрам лдптоарчец1-въ ла Иотпвл Пвтлехевл лв1 Авраят, ал лв! Гсаак , нп" ал лв! [срам,
ш! валдптоарче пре че! скъпац! , кари гв рътас дш тжпя лдтпърг.тилв! лв1 Асвр .
е. 1Ш пв Ф1ц1 ка пършцП вощр1 , ип ка ФрацЛ вощр], карм с'а8 депъртат дола
Лотпвл Лвтпехевл пърмцмор съ1, пн Чай дат пре е! лдп пвстпре прекят ведец! во! .
й. 1Ш пв въ лдпвжртошац! черБ1#челе востре (3) ка пършцн вощр]': дац! тър1*ре
Оопшвлв! Ввтпе/евлв!, пи штрац! лдптрв СФшшреа лв! каре о а СФ1ПЦ1Т лдц веак,
ип слвжщ! Лотп8Л81 БвтпехевлвГвострв, пи ел ва лдптоарче дела во! 1*8ц1теа тлте! сале .
а . Къ де въ вец! лдптоарче во! ла Ботпвл , Фряцп вощр! , нп' фп вовдп вор
авеа пилъ лдппамтеа твтвлор челор че 'I а« ров1'т пре е!, ни ел въ ва лдптоарче пре во!
лдп пътхптвл вострв, къ пнлост!в, ии' лдпдврат есте Бошпвл Пвпшегевл п остря,
пп пв ва лдптоарче фрцп са де кътре во1, де пе вот лдптоарче ла длшскл .
I . 1Ш алергъторп терцеа дт четате лдп четате лдп твптеле лв! Ефршт, ии п*нъ
ла Магшч нп ла 2аввлоп, нп а фост ка квт Тор вптжокор}, нп Тар тъскър1 .
«I . >кта1 оатепп дела АсС1'р , нп дела Малаец нп дела /авклоп . с'гх кппЛ1Т , нп ав веш'т лдп 1ервсал1'т , нп лдп 1вда .
к1 . 11Л а фост тжпп Ботпвлв! , нп ле-а дат лор о 11нтъ , ка съ В10 съ Фа
къ двпъ порвпка лшпъратвлв! , ип а воериор кн кквлпткл Оогопвлб! .
5. (I) ЛДпче* Лят1П«вс1ъ «сте, ш1« ашент васъ тр!т1цг соП състр1це. (2) ЛДплгв». 8. (3) |пш|1е.

53 . зщ,
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п . ИЛ с'а асЬпат лдп Гервсалш попвл швлт,

ка съ Факъ сървътоареа вг\-

телор лдп лвпа л с!оа .
А| . 1Ш с'в8 сквлат , им' е8 стрюат жертвелшчие челе <Нп 1ер8сал1'т, им тоате лштрв каре тъгажеп пмпчвшлор, ле-с» сврпат, пп ле-аВ арвпкат л\п пжржвл
кеЛриор .
е\ . 1Ш а8 жвппат Фасек лдп апаТ-спре-жече о Л8ш'1 а йоа} ш1ПреоцП, им'
Левщм с'ав рвшшат, пм с'а8 к»ргц1*т , Ш1* а8 аНвс арйере йе тот лш каса БотпвлкТ .
е!. 1Ш г.8 стътвт ла стареа са йвпъ ржжШала са, йкпъ порвпка лв! Мо1С\ ошьл лв! Бвтпегев', им преоцм лва сжппеле <Нп тжпа Левщиор .
31 . Къ твлц! <Нп а^впаре пв с'г.« фост квръЦ1Т, им ЛевщП жвппеа Фасек ,
ла тот чел че пв пвтея а се квръщ' Оотпвлв!.
т. Къ та! говлц! сПп попвл 6"ела Ефра1т , им Дела Мапас1 , им' а*ела 1сахор.
пп <1ела Хаввлоп п» с'а8 квръцгт, 41 а шжпкат Фасек лдишропва скрштврм', ип с'а
рвгат Егек1*а пептрв е! 21'кжгн) :
л.1 . Ротпвл есте бвп съ се пшостевскъ спре тоотъ 1тта. каре съ лтдрептеггъ съ кавте пре Оошпвл Бвтпегевл пърмциор съ! , ип пв бьвъ квръцешеа
челор сФтте .
к. 11'Л а асквлтат Потпкл пре Егеюа. им' а тътъсМт попклкл .
к» . 11Н я*- фъквт фм де( 1сра|'л че! че с'»8 афлат лш 7ервсал]'т сървгтоареа аХ1шелор шапте гме кв в^кврйе тпре, лъкНжш! пре 1)ошпнл г1|ц ъ\ лш %\ , пп
Преоцм. ни' .--1ев1ум кв оргале Попшвлв! .
кя . 1Ш а гръ!'т Егек1'а ла тоатъ нита Левщнор каре лшцелег лицелепере
ввпъ 1)отпвл«1 , им а съвжр»и'т сървътоареа п/Лтелор шапте яие жертвтс! жертве Не тжптн'ре , им' шгртвркмкЬ-се Вотпвлк! Бвтпегевлв! пгрмцмор лор .
кг. 1111 с*»8 сфътм'т мЬпрреа лшпревпъ , съ Факъ алте шапте гие . пн а фъ
квт алте шапте г\ле> кк в«квр1е .
кд . Къ ];2ек|'а а а*ат гйвпгрН о пн'е 6*е вшсТ, пм" шапте пм! а"е о! , им воерП и8 сЬт попкльлм о пие де вще1 , пи гече пм'! йе о! , им* челе СФШте але
Преоциор лдптрв тклцше .
«е . Къ с'а8 весели тоатъ айвп^рея , им' ПреоцП, Ш1* ЛевщП, ип тоатъ вЙ8п;ре« Ьйе!, им че! че с'»8 аФлат Лп 1ервсал1'ш , нм" че! пешерШч! кпрП :ь
веп!т сПп пътжпткл лв! 1сра!л , им' че! че лъквеск лдп 1вс1а .
кв ■ НИ с'а фъквт весел'е шаре л^п 1ер^:сал'т , къ (Пп гиеле лв! Солотои Ф1«л
лв! 0ав1й л^тпъраткл лв! 1српи, пв с'а фост фъквт сърваре ка ачеаста л^п Гервсалми
«з Ш| с'ав сквлат Преоцм нм лев1Ц1ц им а8 вше -кввжптат пре Пвшпегев, ш;
с"г.8 ав21т гласял лор, Ш1 рг гьчвнеа лор Л1П лъкашвл чел сфхпт ал лв! л^п Чер .
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Пипь.181 соърашъ 1<1олН, ш\ ст&шп Ип 18(1а, им Шп тот пгш&птял л»1, Ехек!а р&пЛкеще ПреоцН, им ЛеВ1Ц11 спре слвжбъ : 1'ар полм;, I в гГм.л.ш! Ле при ти пжрга , им гечселеле , съсак > гшгрГ^п каса 1)отпьлги ,
»п сг ш'п шю спре храпа сетмцпеа Лешцмор.

|«пъ че ав" сфътв'т тоате ачестеа, ав еиит тот Хсраивл че! че с'а8 аФлат лш четъцие 1вс1е1, ни а8 гаровгт стжлпп , пи а» плат с1ес1Ш8р1| ле , пи п» стр!кат челе лшпалте , ни кашщеле <Нп тоатъ 1«а*е'а , на с1ш
'Вешаппп, ип <Пп Ефраип , ш! «Ип Мапвс! пжпъ лш сФжрннт , ип с'а8
лдппапспат тот 1сраивл, Ф1в-кареле ла топна са, ип ла четъцие сале .
в . ИЛ а ржпсШт Егек1-а ржпДвелеле Преоциор, ип але Левщиор, ип' ржпДвелеле Ф1'е-кър81*а, Двпъ слвжва лвТ, Преоциор, ип Левщиор, ла ардереа Ае тот ,
ип' ла жертва шжптгпрп , пя а лъвДа, ни а шъртврнм, ип а слвжд лш порцие кврцп касП Юотпвлв! .
г . Ш1 партеа лшшъратвлв! Ип аверие лв! ла арДереа Де тот чеа Де аЧаппеоца ,
ип чеа Де сеара , ип арДерие Де тот челе Де сжшвътп , ни Дела Л8П1 поъ , ип Де
ла сървътор! скргсе лш лепеа Ботпвлв! .
д. 1Ша 21СТ10П8Л8Л81, ни челор че лъквеск лш Гервсалш : съДеа партеа прео
циор , ни а Левщиор , ка съ се лттъреаскъ лптрв слвжва кеси БотпвлвК.
е. 1Ш(л8Пъ че а порвпч1т кввжптвл , ав аДвс фН лв! 1сраи пжрга гржклв!, ип
а ВП18Л81 , ии а вптвлвНе летп , ии а пперп , ип тоатъроаДа царшП , нпгечвгиа
топтъ а8 г.Двс лштрв твлцнпе .
з. Ш1* фп лв1 Гсраи , ип аГ лв! 1вДа, ип че! че лъкгиа лш четъцие Ъ;<\е! , ии
е! пв а(Ь;с гечв1*алъ Дш вще! , ип Ла о! , пи геч81алъ Дш капре , ип' ав сфпцпт
Ооашвл Л Оьтпегевлв! лор, ип аа аДвс ип' лв пес грътгг!, гргшгг! .
З". 7 п л!5Па атре]'а алшчепвт гръшггие а се лштетела, ип' лш лвпа а шаптеа
с'1:8 съвжрпнт .
н. III 1 я ветн'т Егек1*а , пи воерп, пн ав въгвт грътъгие, ии а вше-кввжптат пре Потпвл , ии пре попвлвл лв! 1сраи .
.о. . 111! п лттреват Егеюа пе преоц! , ии* пе Лев]'ц1 пептрв грътъг! .
I . ИП а г'с кътре ел Ахар1а преотвл шаТ тареле касП лв! СаДок : Де кжпД а
лтчепзт а се аДвче пжрга ачеаста лш каса Ботпкл?;! ат тжпкат , пп' ип въвт ,
ни а та! рътас Фоарте швлт , къ Оотпвл а вше-кввжптат пре поп; .им ст в. ни швлцшеа ръшъшщелор есте ачеаста .
л| . МИ а 2|'с Егеьча: съ гътесскъ къшър! лдп каса ОошпвлвГ, Ш1 а гъпт .
п'| . ПП о б ьгат аколо пжрга , ш! хечвелеле вк крес|1пцъ , пп' а пвс престе
еле кжрпштор пре Хопеп1а Левивл, Ш1 пре Сешеа Фрателе лв! челал-<1о1-леа
<1;.п ъ Джпсвл .
г\. ШПеи, Ох1*а, N86 т , Асаи , Гершот, 1охяваД, Елил, Сагаах1з, Маат,

422

КАРТЕЛ

АБОА,

Ва1ша , ип фИ .181 ера пгш! прш Хопеп1а , пн пр1*п Сете! Фратеде лвТ. преквт а порвпчгг Бгек1а лшпърлтвл , ип Лгар1*а повъцгнЧорьл касН Вотпвлв! .
А1 . 1Ш Кори ад 181 1етпа лев1-твл портарвл Леспре ргсър1т ерапресте Нарв—
р! , ка съ (1еа пкрга Оотпвдв! , ип сФттеле СФштелор .
§|. II П прш тжпа лв! Оаот , а .ш Вешатш , а лв! Псвс , а л«1 СетеТ ,
а ле! Ашар1а, пи а лвТ Сохоша при! тжпа преош'дор кв кресНпцъ, съаеа Фрац1лор съТ пре ржпс! чели! таре , ип челв1 пик .
51 . Афаръ с1е партеа вървътеаскъ че Ле тре! аш ни та! свс , ла тот чел
че штръ лш каса Попшъ.ш пептрв трепва чеа ае тоате гмеде , да слнжва ржпйведе! ржпоклв! лор .
31 . Ачеаста есте сокотеала преоциор Лвпъ каселе ФапшПдор , ип девщП
лштрк ржшЬелеле лор Леля Лоъ-геч! с1е ап! ип та! екс лдп ржпс! .
И1 . Ка сокотеадъ ла тоатъ пашорие Филор , ип аде Фетедор лор. да тоатъ
твдцдшеа , пептрк къ кн кресНпцъ а кнръщт сфжптвл .
Л1 . ПИ Фплор .ш Аароп челорче преоцеск (1) ни' челор ат четъцме лор лш
тоатъ четатеа, ип лш четате , върбаци карП с'а« пепит апвше , съ <1еа парте
да тоатъ партеа вървътеаскъ лштрк преоцТ, ип да тот чед пвшърат лдптрв девщТ.
к . 1Ш а фъквт аша Егек1а лш тот1ваа, ип' а фъквт че есте ввп , ш/ че есте Лрепт лшпаштеа Оотпвдв! Октпегевлв! егв .
кд . ПИ лдптрв тот двкрвл , каре а лшчепвт а лнкра л\п каса Боите л в! , ип
лш леце , пи лш порвпч! а къвтат пре Овшпегевд съ8 (Нп тот евфдетвл съ«, ип'
а фъквт , ип а спор1Т .
КАН

ИВ. .

ВешпЦ Сепаи"р1ш асапра 1и(]е1, ил х8.и'п<1 пре Овшпехем ЧергдеГ, Ехема фойеагавъ попий съ пъ11г«(1»1аскг ддп Потпал Леда каре Сепах1р1т ка хаайе , пп к« вхестешвр! съ певоеще а! Тестета : ип
ркг&ойв-се Егсма , им клея , Л\г.цервл р/ипещс оцпреа лв! Ссши^чт , каре «витс! , .уи отоаръ
•Л съТ, 1ар Ехепа лдппъдцапйв-се пелтра <гер1>иреа чеа таре, тжте пре Овшпехев, кърма лд! гртепхъ
пекресИпчсках съв *1В Малап .

впъ кввттеле ачестеа , пи Лкпъ аоев-ървд ачеста , а вешт СепаХ1р1ш лшшъратвл Ас1'р|'е1плор, Ш1 а вешт гевпра 1вве1, пи а тъбъС|Рм.
к.^Ц Р*т аСйПРа четъц!лор челор кв 2и1кр! , ип а г\с ка съ де 1а.
<«-21.
Щ|Л п- Ш1 въгжш) Егек1а къ а вешт Сепах|'р1т, ип Фаца лвТ, ка съ
1с*;в1. ^еа ръ7.во1В асвпра 1ервс8Л1'твл»1.
36. 1 .
г. Са сфьтк1т К1 Бьгр&пи сь1, Ш1 кв че! тир! съ аствпе апеле 1'гвоарълор, каре ера аФаръ йе четате , ип д'а ажвтат пре ед .
д . 1Ш а а(1»пат попил тклт } ш\ а аствпат апеле 1хвоарълор , ип* ржвд ка
ре кврце прш четате , 21капс1 : съ пв в1*е лшпъратвд д«1 Асвр , Ш1 съ аФле
апъ твдтъ , ни съ в1рв1аскъ .
4 .^\тпъ
18. 13.

9 . (1) Л^в чеа ваке ееа* : .ап цар!пе •
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(:. 1111 с'а лдптърк Егеша , ип а гнНт тот гШл чел скрпат , ни тврпкр! , ип'
аФаръ лшпаште алт хи! , ни а лштър1т търппеа четьци лв1 ВавИ , ип а гът1т
арте тклте .
з . 1111 а пвс пре та! тарп ръ2Б01к.ш престе попкл, нп сак стржпс ла п"жпскл лш клща порцЦ в ьп , ни ле-а гр ъ!т лор 21кжш! :
3 ■ -]\ПТ 1,рЩ1'-ВЪ , 1111 ВЪ ЛИПБЪрБЪТац! , 1111 118 ВЪ ТСШСЦ! , 1ПЧ1 ВЪ СПвр1вЦ1
<1с Фаца липпъратвлв! лвТ Аскр , ип Ае Фаца тктклор леагавр.юр челор че сжпт
кк ел, къ та! твдц! сжпт кк по! (1ек,т.т кв ел .
и. Кв ел сжпт врацкр! тркпещ! , 1ар кк по! Оотпкл Октпегевд пострв , ка
съ пе тжптмаскъ ни съ ватъ ръгБ01кл пострк , Ш1 са ЛДПТЪр1Т попвлвл кв кквштеле ачестеа але лв! Егек1а лдтпъратьм 1»ве1 .
л. . 1Ш йвпъ ачеаста а тртпс С1'пах1"р1т лпппъратвл Ас1р1етлор пре слкуие сале асвпра 1еркеал]"твлкТ , ни ел ера ла Лах1С, ни' тоатъ оцпреа лв! кв ел , ни
а тртпс ла Егеша лшшъратвл 1к(1е1 . нп' ла тот 1ваа чел (Ип 1ервсалш ггкжпс!:
К Ата 21че Сепах1'рпп лдтпъраткл А С1р1'еш"лор: спре чме пъНьжс1к1ц1 во! бе
ше^ец! лш четате л\п 1ерксал1т ?
\\ . Ак нк Егема въ лпшалъ пре во! ка съ въ с1еа пре во! ла тоарте , ла
Фоатете , ни ла сете , 21'кжпс1 : Оотпкл Октпехекл пострв пе ва тжптк1 пре
по! сНп тжпа лдтпьратклк! лв! Аскр ?
п1 . А» пк ачеста есте Егеша , каре а стрп;ат жертведшчме лк! , ип челе
лшпалте але лв! , ип а г\с 1в<]еиор , нп челор че лъквеск лш 1ерксал1т ■: лшпаштеа жертвелшкклв! ачеств1а съ въ лдпкпшц! , ип" престе ел съ тътжец! ?
п . АХ пк щщ! че ат фъквт ек , ип' ньрпщи пие! твтвлор пороааелор църи
лор ? ак пктжпа* ак пкткт Октпегеп пеаткрмор а тот пътжпткл , съ тжптк1аскъ пре попклкл сък ат тжпа теа ?
л>1 . Чше лмггрв тоц! Октпегп пеаткриор ачестора , пре каре ле-ав шервкт пъртци пи" е! а пкткт съ тжптв1*аскъ про попклкл съв* сПп тжпа теа . ккга
Лар ва пктеа Окгппсгекл вострв съ вь тжптмаскъ (Пп тжпа теа?
^1 . Аккт бар съ пк въ птъцеискт. пре во! Егек1а, ип съ пк въ Факъсъ пъаъжавщ! (Ьпъ ачестеа. ни съ пк'! креаецЛ лк! къ пк ва пктеа Октпегекл а тот пеатвл,
ип ал липпъръпдсч съ тжптмаекъ пре попклкл сък (Пп тжпа теа , преккт (Пп
тжпа пъртциор тЛе!, къ Октпегекл вострк пк вь ва скъпа пре во1 (Пп тжпа теа.
31 . ПП та! тклте ак" гръ1Т слкиие лв! аскпра иошпклн! Пкшпегек , нп асвпра
лв! Егек1а слг ци лв! .
31. ИМ карте а скри; кв каре аеФгша пре 1)ошпкл Октпегекл лв! Гсраи , ни'
а гръ1Т ан (1«'1с л 21'кжпс] : преккт Октпегекл пеаткриор пътжптклв! па скос
пре поро Не н- г ло (Пп тжпа теа, ата пк ва скоате Октпегекл лв1 Егеьча пре
попклкл сък И; м тжпа теч.
Н1 . Ш1 а стр1га г кв глас таре Еврееще кътре попклкл 1ерксал1*твлк! чел Ле пре
сте г[Л , кас1, ,<> ажкте лор, Ш1 съ скрпе ка съ 1а четатеа .
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л." . Ш' а гръ1*т Ле Бвтпегевл лервсалшшв! , ка им Ле ТУъхапогеИ пороаЛелор
пъгажптк.181 , лькрвр! Ле таиш отепещ! .
к . Ш1 с'а рвгат Егек'а лшпъратвл им 1са1а пророквд ф"йл лв! Атос пептрв
ачестеа , ип а стр!гат да Чер .
к» . 1Ш а тр1ш1с Ботпвл фпцер, пп а сФъръшат пре тот чел таре , пп ръжвоГп'к. им пре че! та! тар!, ни пре къпетегм'1 лш тавъра лтпъратвлк! Асвр, ип' "ш'а
лпторс 4>гца са кв рвимпе лш пъшжпткл съв, ш! а штрат лш каса Лвпшегевлв!
сь« , им Ф)1 л»Г че! че а» еипт Лш пжптечеле лк! л'ав оторжт пре ел кв свБ'е .
кп . 1Ш а шжптгат Оотпвл пре Ежек'а , им пре че! че лъкк1а лш 1ервсад'т Лш
тжпа лв! Сепах1*р'т лтпъратнл лв! Асвр , ни Лш тжпа тктклор , им' '! а огНхшт
пре е! прш преж»р .
кг . ПИ швлц! аЛвчеа Ларвр! Ботпвлв! лт 1ервсал1т, пи Ларвр! лв! Ехек*а лшпъратвл 1вЛе1, нм ФОартес'а лшпълцат лштрв окП твтвлорпеатвриор Лвпъ ачестеа.
4 .Пшпъ: кд. .']\/1 г/леле ачелеа с'а болпъв1т Егек'а лшпъратвл пжпъ ла тоарте , ип'
20- *• Са рвгат кътре Погапвл . пи л'а асквлтат пре ел, им сетп '! а с1ат лв!.
I < » Iеа

38. 1

«(=. ПП пв Лвпъ Ларврие каре '! а Лат лв! а ръсплът!т Егек'а , къс'а лппълцат ш'та лв! , нм' с'а фхккт асвпра лв! тжте , им' асвпра ЬЛе! , им' асвпра 1еРВСПЛ1ШВЛ»! .

кв . II И с'а стер'т Егеьча (Ип лппълцшеа шшп! сале, ел , им' че! че лък&1'а лп
1ервсал1т , ии' п'а вешт престе е! тхш'а Ботпвлв! лт гиеле лв! Егема .
«з • ПП а аввт Ехеша аввиде , им' тър'ре твлтъ Фоарте , им "ш'а фъквт лвГш!
в'ст'ер'1 Ле арпшт , Ле авр , Ле шатръ сквтаъ , Ае пироЛеш! , Ае арте , пп <1е
васе поФнте .
кн . 11П жтмце Ае роаЛеле гржвлв!, але вшвлв!, пи* але вптвлв! Ае летп. им
сате , ии' окоале Ае тот Фелвл Не в'те , им стжп! ла твпте .
кд . ПП четъц! 'ш*а хШт лвГш!, им агошсеадъ (1е о!, им" Ле боГгпвлц!, къ '! а
Лат дв! Оошпвл авере шклтъ Фоарте .
а. Ехема ачеста а аствпат еим'реа апе! чеа Ле свс, нм о а лшЛрептат ли жос
кътре плаха х' а четъцм лв! ГЬвМ, ш! а спор!т Егема лдптрв тоате лвкрврие сале
ад . ип аша вътржшлор воермор челор тршмш! ла Лжпсвл Лела Вавиоп , ка
съ лптреве Ле Лжпсвл пептрв сепшед че с'а фъквт пре пгтжпт ла лъсат пре
Лжпсвл Оотпкл , ка съ'л гсштеескъ пре Лжпсвл . съ цме челе Лш миша лв! .
лп . ЧИ челе-л-алте кввште але лв! Е/ема, им' пплалв!, 1*атъ скр/сс сжпт лш
пророч'еа лв! 1са*еа пророквл Ф1«л лв! Атос , им лш картеа л\тпър»циор лв!
|вЛа , нм' а1 лв! 1сргмл .
аг. ПП а иЛорпмт Егек1а кв пгршьм съ! , им' ла лшгропг.т пре Лжпскл лп
партеа чеа Ле свс а тортжптвриор Ф11Лор лв! 1);тА, им" тър]'ре им чшсте "I а Лат
лв! ла тоартеа лв! тот 1вЛа , им че! че лгквеск лш 1ерьса.м'т , ш! а лтпъръЦ1Т Мапас! Ф1'»1 сьв лш локвл лв! .
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Мяпап пептрз пъкятеде сяле съ Лаче рок .цп Вавмоп, лт спре пскаг .(тторплгк]»- сг пътро 1)ьшпсгс4 .
с\ лптопрче 1а фтпъръшся са : лсигсЦ.т! 1<|олп, .рппоеще чтстеа ля! Пкншегев : къря!а ф1 вртеагъ пекресИпчосвл съ* *18 Лшоп : пи пре ачеста ото^&пЛв^ а) сг! , ^тпгргщ ц.е )рос|1ЬЧОсм лв! <п8 1ос1в .

1
е с1о1-спре-гече ап! ера Мапас*, кжпс! а лшчепвт а лшпъръц,! , шм.^твъ
чшчГ-геч! ни чшч! ("е ан! а лшпъръц"т дш 1ервсад*т .
21- *•
к . Ш1 а фъкйт че есте ръв- дшпаштеа Юотпвдв!, йвпъ тоате врж|>^рд«вЦЗ чвш*ле пеашйр'лор, пре каре де-а шереЬт Юошпйл <1ела Ф.чца Филор
дв» 1српи .
г . 11И с'а лшторс , ни* а гШт чеде лишалте, каре де-а стр*кат Егема татъд
дв1, пи а п«с стжлпП вапдшиор, ни* а фъквт йеишвр! , нп с'а лдпмпат да тоа
тъ оастеа Червдв!, ни а сдвж'т дор .
д . Ш1 а 2|'с1»'т жертвсдшк д>пк!са Оотпвлв!, Ае каре а 21*с Юотпил : ддп 1в- г.^тп»:
рвоад'т ва ф»' пвтеде ние» .]\п веак .
"■ 10 '
е . ПИ а гШт жертведшче да тоатъ оастеа Черндв» лштр^шлпйоъ нврцие
каси Оошпвд»» .
5 . 1Ш тречеа пре фП сг! пр'п фон ддп пътжптвд Вепеппот, ш1 съ йескдпта,
■и сь връжа , ни* съ Фертека, ии' а фъквт гръ*тор! а*»п пжптече, ии връаитор!,
ии а лиши к.1Ц1т аФаче че естс ръв лшпсштса Богапвдв!, ка съм лдптържте пре ед.
3 . Ш* а пас н1олкл , ии' кшкд чед чоп.пт , кареде л'а фък»т , лш каса лз! Ой ипегей , (1е каре а 2»'с Овтпегев" кътре Еав'(* , ии' кътре Содокоп Ф1*вл лв! : Д1П з.]\тп*:
каса ачеаста , ни лт 1ерг;сад'т каре д'ат адес сИп тоате пеашврие л«1 1сра'1 ьи- 1вка съ П818 пвтеде пие» л\п веак.
н . 1Ш та! твлт лк вой пншка шчорвл л»! 1сра'д сПп пъпляатвл каре л'ат Лат
пъртцмор лор, лтсъ йе вор пъг' а Фаче тоате, кжте ат порвлч'т лор , с!апъ
тоатъ лецеа , ш' иорвпчие , пи* жкс!екъц'ле чеде кв тжиа д»1 Мойл .
а . III * а лдпшедат Мапас' пре 1«с1а , ни пре че! че дъккеа лш 1ерксад1т , ка
съ Факъ че есте ръв та! твлт с1екдт тоате пеашврие, каре де-а шерсЬт Оошпвд Леля Фаца Ф1иор дв! Гсраи .
I . Ш1 а гръ1Т Ботпвл кътре Мапас', Ш1 кътре попкдкл лв!, Ш1* п"ав асквдтат,
•\|. ВИ а а<Ь;с 1)оншкл асвпра лор къпетешие ощ1*ре1 л^тпъратвлв! лв! Ас»р
Ш1 а% прше пре Мапас» ддп легътар!, ни л'а« легат кв овег!, ни л*а$ (1ьс лдп Вавиоп.
в). II П клн(1 с'а пекъж1*т а къвтат Фаца Вонижлгй Лвтпсгевлв! съЗ, шД с'а
ствр1Т Фоарте Л1ппа1птса ФецИ Овшпегевлв! пър1пц1.юр съ! .
г! . Ш1 с'а рвгат кътре йжпскл , ии* л'а ав21т пре ел , ии а асквдтат стр^гареа
лв! , ни* д'а лдпторс пре ел лш 1ср:.салш,
ла л\шпьръц1а лв! , ш» а- квдоси»
Мапас» , къ Бошпвд л\пс>'»и1 есге БвтпегеХ .
54.
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лЛ . Шх а гръ!'т Де Ювтпехевл 1ервсалшвлв! , ка ии Де Ввтпегеп пороаДелор
пътжптвлв! , лвкр»р! Де тжш отепещ! .
к . 1Ш с'а рвгат Егек1а лшпъратвл пи 1са1а пророквл Ф1вл лв! Атос пептрв
ачестеа , ип а стрхгат ла Чер .
кд . 1Ш а тршиз Ботпвл фпцер , пи а сФърътат пре тот чел таре , пи ръявоГшк, пи пре че! та! тар!, пп пре къпетеш! лш тавъра лшпъратвлв! Асвр, ии 'пГа
лп]торс Ф?ца са кв рвпнпе лш пъшжптвл съв", ш! а ттрат лш каса Двтпегевлм
съв , ил фН л»! че! че а8 енпт Дш пжптечеле лв! л'ав оторжт пре ел кв свВ1е .
кв . 1Ш а гажпт81т Ботпвл пре Ежеюа , пи пре че! че лъкв1а лдп 1ервсал1т Дш
тжпа лв! Сепах1р1т лшпъратвл лв! Асвр , ип Дш тжпа твтвлор , ии '! а 0(Ихш*т
пре е! прш прежкр .
кг . 1Ш швлц! айвчеа Дарвр! Бопшвлв! лдп 1ервсал!т, пи Дарвр! лв! Ехеюа липпъратвл ТвйвТ, цп ФОартес'а лшпълцат лдптрв окП твтвлор пеатвриор Двпъ ачестеа .
4 .]\шпъ: кд. фп гиеле ачелва с'а волпъв1т Егевла лдпшъратвл пжпъ ла гаоарте . ип
2()- '• са рвгат кътре Пошпвл . нн л'а асквлтат пре ел, ип сети '! а Датлв!.
1(а1еа.
к^ цц пв йвпъ Дарврие каре '!а Датлв! а ръсплътк Егеша , къс'а лшпълзя- и цат нита лв! , ип" с'а фъквт асвпра лв! тжп1в , ип асвпра 1вДе! , ип асвпра 1еРВСПЛ1ШВЛВ! .

ка . 1Ш с'а етерът Егенча <Пп литълцшеа штн сале, ел , ии че! че лъкв^а л^п
1ервсалш , ип п'а ветт престе е! тжша Оотпвлв! лдп гиеле лв! Егекгл .
кд . Ш1 а аввт Ехета аввще , ип шър1ре твлтъ Фоарте , ии 'ш'а фъквт лвГш!
В1"сперп Де арцшт , Де авр , Де шатръ сквтпъ , Де пнроДепн , Де арте , пи Де
васе поФте .
кн . 1Ш зклтпще Де роаДеле гржвлк!, але вшвдв!, пп' але вптвлв! Де летп, »■•"
сате , ип окоале с!е тот Фелвл Ле в1те , пи стжп! ла твпте .
кл. . 1Ш четъц! 'ш'а гиНт лв!'ш1, ип агош'сеалъ Де о!, ш!Де бо! т
Нат лв! Оошпвл авере твлтъ Фоарте .
а. Еаевла ачеста а аствпат еип'реа апе! чеа Де свс, ни о а
кътре ппаха г'\ а четъцП лв! Бав1'й, ии а спор1т Егема лштрв т
ад. 1Ш аша вътржшлор воермор челор тр1пиш! ла Дж
съ жптреве До Джпсвл пептрв сетпел че с'а фъквт п?
Джпсвл Ботпвл, ка съ'л клптеаскъ пре Джпсвл , съ
ап . иИ челе-л-алте кввште але лв! Егенча, ии
цророч!еа лв! 1са1*еа пророквл Ф1вл лв! Атос .
1«Аа , ни а1 лв! 1сра1л .
_
аг . 11Н а аДори11т Егея
I пършцн •
партеа чеа Ле с><' а шор.
Нриор Ф]Ч
лв! ла шоартеа лв! т
ц!Т 31апас1 Ф1»л съв

Пг Ь 1 ЩТ

ГЯ> **

1ТВрЦ|»

пре 1в<)а ,
(Лтсоп, Ш1
Ш1 МолН '! п гмот
. ПЪШЖПТВЛ Л81 ТсраМ ,

, сале, йвпъ че п кьръшт пъ,.1Л, пи' пре Мааса та! тареле
I ю а асЬ;че атште съ лдптъреаскъ

гааре, пи а ват арцштвл съ се ваце .]ш
.1ев!цм че! че пгхеск лоарта йш шжпа л«!
воер! , ш1 с!ела тоц! че!-л-алц! Ат Гсраи , ип
шп , ип вела че! че лък«1а фп 1ернсал1ш .
.лор че Фак лккрврме, кари сжпт кжрпштор! лш каса
че Фак лвкрхрие л^пкаса Ботпвлв!, ка съ токте.а-

^*-

Г

юр, Ш1 гМармор съквгапере т'етр! к» патрв т»к!, Ш!
|;ъптвшаскъ квселе, каре ле-а» сврпат лдтпъргци 1кве1 . •
;ча ерав кв кресПпцъ престе лвкрвр!, ин престе е! ерай сокоть1 Левщп Ий*И лв! Мерар!, ип 2ахар1а, пи Мосолат «Ип фц
Лев1твл, ип тот чел че дп'а а*е кжпта кв оргапе .
54
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г! . ПК престе че! че поартъ к» втъркл , им престе тоц! кяр'1 Фъчеа лккрврме да лвкрв, гПп .1ев1цТ ера логоФец! , им жвйскътор! , им портар!.
д| . ПП кжпс! скотеа е! ярцттвл, кареле съ въга .|\п кг.са Потпълв! , а аФлат
Хелк'а Преотвл картеа лецм Вотпьлв! прт тд-.па лв! Мо1с' .
(н . 1Ш а ргспьпс Хелк'а, им' а г'с кътре СаФап логофътвл : картеа леиПпт
аФлат Л1П каса Ботпвлв! , им а с!ат Хелк'а кяртеа лв! С1Фзп .
«I . 1Ш а гЛг.с СаФян картеа ла л^тпгратгл, ли' а с!ят лшпъратвдв! сеггпъ г\кжг»1 : тот аррштвд с*п с!ат лш т,т.па слвцмор тале челор че Фак двкркрие .
41 . Ш|* а топ1т яррштвл кареле с'а сФлат лт ксса БотпвлвТ , ип л'а ват
,цп тжпа сокоткормор , им л^п т&па чслор че Фак лвкрвл .
И(. Овпъ каре а г'\с СаФап логофътвл кътре лшпъратвл :
о карте 'ш! а
йат пме Хедв'а преотвл, им' о а чет'т СаФап л>пшп'птеа лшпъратвлв! .
Л1 . Ш'\ а фост, <1акъ а аг/лт лшпъратвл ьчвттеле лецП, 'ш'а рвпт ха1пеле сале .
к. иИ а порвпч'т лшпъратвл лв! Хелк'а, им" лв! Ллн;;ш Фечорвд лв1 Са
Фап, им' .1*1 Лв<Ьт Фечорвд лв1 М'хеа, пЛ лг;1 Ссфьп логофътвл, им де!
Лса1*а слгцП лшпъратвлв! хГк.т.г.г! :
«4 . Мерцец! им' лштревац! пге Потпвл пептрв пм'пе , пи' пептрв тот че а рътас лт 1сран , им лдп 1«На , пептрв кввштеле к-ьрцН че с'а аФлат, къ торе есте тжгпеа Попшвлк! , каре с'а ац,т.цат пскпра поастръ, пептр» къ п'вя асквлтат
пършцП пощр' кввштеле Попшвлв! , ка съ ф; къ ("впъ тоате челе ск]Лсе лш кар
теа ачеаста .
кн . ПП а шерс Хелк'а, им" челор че ле-а я'с лшпъратвл ла Олйа пророчщз
Фетееа л»1 Сел'т Фечорвл л»1 Текое ал Фечорвлв! ль! Арас , каре пъгеа порвпчме , (1) аче'а лъкв'а лш Гервсадш лш Масапе , им' 'I а8 гртЛт сГ^впъачеетеа .
кг . 1ар еа ле-а яГс лор : аша г'че Сотпвл Бвпшегевл лв! Герои : спвпепД
отвлв! челв! че ва тр]'им'с пре воГ ла пмпе .
кд . Аша хше Оошпвл : 'атъ е8 вой кЬче престе локвл ачеста реле, пм пре
сте че1 че лъквеск лштр'АПсвл тоате кввштеле челе скр'се лш картеа чеа чет'тъ лшпаштеа лшпъратвлв! 1ьс1е1 .
к$ • Пептр» къ пГг.в" пъръс1'т пре пм'пе, пи* а» тътжшт ла Ввтпеге! стреш!, »
съ тъ тжте пре пм'пе лдптр» тоате Фаптеде шх1ш'лор сале , им се ва апршв*
т*п1еа шеа лт локвл ачеста, Ш1 пк се ва стшце .
из . ПП кътре лдтпъратвл Ьйе! , кареле в'а тр1пи'с пре во! съ лттреБец! оре
Ботпял , аша съ'1 21чец1 лв! : аша 21*че Оотпвл Бьтпехевл лв! 1сраи:
22.

(1) ^пчел веке есте : Пъх1Тор|ив1 <1с хаГае П1п'в<1 поричие .
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■а . Кввштеле каре ле-а1 авг^т , пп с'а .рпФржпт (пипа та , пп тв-аТ стер1Т
йе Флца теа , о*акъ а1а«г1*т кквштеле теле асвпра локвлв! ачеств1'а пи гсвпра челор че лъккеск лштр^псвл , пп те-а! втшт лшпгиптеа теа , ип 'ц1 а! ршт ха1пеле тале ии' а! пллпс лшгшптеа теа. ни ей ат авг^т, 21-че Юотпвл .
кн . 1атъ те ас!аог пре ппе ла пършцП тъ!, нл те ве! ас1впа ла тортжптврие
тале кк паче , ип п» вор веа*еа ок!! тъ! тоате ръвтъцие, каре ле вой адаче е8 пре
сто локвл ачеста , ии престе че! че лъквеск пре й"дпс8л , ни ав" адкс липпъратвлв!
К8ВЖПТНЛ .

кл . 1Ш а тр1пис л^тпъратвл , пп аайвиат пре вътржш! 1«(1е1 , ии а! 1ервсал1- *.»»■,»>•..
23

Ш8ЛН1 .

1•

а. НИ с'а св1'т липпъратвл лш каса Ботпвлв!, ш! тот 1вйа, ип че! че лъквеск
лм Гервсплт , нппрсоцП, иилевщН, ии тот попвлвл г1ела ппв пжпъ ла таре, ии
а чет|'т ла авхвл лор тоате кввштеле кърцН лещ!, каре с'а8 аФлат лш каса Ботпкдв! .
л». . 1Ш а стгт8Т липпъратвл пре стжлп, ии а пвс легътвръ лтпа1*нтеа Потпв.ш, къ вор втвла с!кпъ Лотпвл , ни' вор пъ7л поряпчпе лвТ , им търткриле л«1 ,
пп лшНрептърие ля! кв тоатъ нита, ип кв тот свФлетвл, пп вор Фаче кввштеле ле
ни челе скрясе .рп клртеа ачеасга.
ак . ИП а пвс пре тоц! че! че се аФла лш Горвсшт , ни" лт Гвоа , ни лт Вешапнп , ии як фъквт лъквиорн Тсрвсалинвлв! легътвръ .рп каса Бошпвлв1 Пктпохеклв! пършцмор лор.
аг . 1Ш а лепъДат 1ос1а , тоате вржчвпие в'т тот пътжптвл Фплор лв! Гсряй,
пп' а фъквт пре тоц! че! че с'а8 аФлат лдп 1ервсал1'ш , пи' лш Тсраи ка съ слвжаскъ
Потпяля! Лктпегеялв! лор, лм тоате гиеле лв! п«с'г;й ебътвт бела Бошпвл Вьтпегеял пършциор оъ! .

к А п ла.
|ос1'а жертвтЛ Пащме кв еървпре «ояртетяре, пп кв *-■ лггорГ шито $п таите х1ло сгрее*» «рвярев
аамислор : (1|Я1ъ ачща Нптпс! оци'рв липпротта ддшпъратзлв! ЕппстмМ , ]| ев сг ръшще , ш| пияро ех
«оарте пюре плАпцсре в татвлор , пи та! алес ала? 1ерет<а Пророквл .

|' а фъквт 1ос1а Флсек (пащие) л>п 1орясал1"т Оотпвлв! Рвтпеяевлв! съ8, 4 л\о*ъ:
ш! а жертв|'т Фасеквл лш г!оа а шн-спре-аечеа я лвпе1 че! сНпт&Т.
** яи
п . 1Ш а пвс пре Иреоц! лапалеле лор, ни 'I а лштър1т пре е1 да
!л;крярие кгсЛ Ботпвлк!.
г . 1X11 и /Ле Левщ1*лор челор тар! л\п тот 1сраивл ка съ се СФ1*пцеаскъ пре с1"по
Оошпллкц ни а пвс С1*кр|'вл чел сфапт лдп каса каре о а гННт Солотоп Ф1*вл лв! Бавк! Л1тпърпт«л лв! 1срш'л , пи а г\с Л1шпъратвл : п» есте воъ а уШкп пре втър П1ш!ка , аквт <)яр слвж|ц! Иотпвлв! Овтпехевлв! вострв , пп' попвлвлв! съХ 1сраи .
^. 11.' I въ гътщ! йвпъ каселе *аа>ш'\лор веастре, Ш1 йшъ {.«о^ве/еле воастрв
^
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с1кпъ скргсоареа Л81 Бави! лнппъратвл лн1 1срап, им прт тжпа лв! Солоплоп Ф1ЯЛВ1 Лй1.

е . ПП стацТ лп касъ сЬпъ лтпърц,1р1ле каселор Фатшмор воастре , .^птр»
4>рац1*1 вощр1 фм попвлклв!, им партеа касмФптше! дптрв Левщ! .
е . Ш1 жертв|'цТ Фасек , им' гътщ! Фрацмор вощр1 , ка съ Фачец! (1впъ кввжпт»л Оотпкдв! прш тжпа лн! Мо1с1 .
3- НИ а а"ат пжргъ Гос1а Фмлор попвлвлв? оТ , пи пме!, пи* ег! сПп фп капролор , тоате ла Фасек , пи тоате кжте с'а» аФлат ла пвтър тре1-геч1 а"е пи"Г,
им вще! тре! тм . Ачестеа сПп авереа лшшъратвлв! .
н. Ш1 воерЙ о8 с!ат пжргъ попвлвлв! , им преоциор , им' лев1цмор , "ар Хелк'а , им 2ахар1*а, ни 1е'л , та! тарП кмсп лк! Вхтпегех аъ <1ат им' е! преощ'лор ла Факес , о! , им пи'еТ , им' ехТ, с1оъ ггм'1 им шасе скте , им вГцеТ тре! свте .
л.. Ш1 Хопет'а , Вапеа , Сатеа, им Иатапаи Фрателе л»1, им Асав»а , Iеи , им" [огавап* шпТ тарП левщиор , ак с!ат пжргъ им е) левщ!лор ла Фасек
о! чшч! пм'1 , им В1це1 чтч! свте .
■ . НИ с'а гъп'т сльжва , им а« стътвт преоцН ла стареа лор, пи левщП ла
.]ШШърц'рме лор , (1;;пъ порнпка липпъратвлв! .
*|. ПИ вв" жвппат Фасек, им ь8 тврпат преоцм сжпцеле гИп шхпа лор, им'
ЛеВЩМ ПК Ж8П81Т.

н) . 1Ш а гът арЛсрса Ле тот ка съ ле йеп лор а*8Пъ лшшърц'ре. йбпъ квселе ФашмИлор Фмлор попхлклв! , касъ айвкъ Ботлнлъ! прекьт естс скргсжпкартеа л»Т Монм , аша им сНпмпеаца .
п . ПИ ав Фршт Фасеквл К8 фок сЬпъ кат ссте скр1*с -]\м леце, /ар жертвеле
челе СФтте ле-а8 Ф1-ерт лш къл(1ър1 , им ли оале , им Б1пе с'а8 1спръв1т , им
лп грлвъ ле-ав" лтпърдот ла тоц! фм попг>л?;л?;1 .
^1 . ПК (1;;пъ ачс1*а а гът'т лкГим , им преоциор , къ прооцм фм л»Г Аароп
ера квпршим К5 орйерме 6в тот, им а сезриор пжпъ л.п поапте , пептрв а.
че [а левщм а» гът лор«'шТ , им" Фрацмор съ! Фмлор Л81 Аароп .
@. ПП кжптъреци фм лв! АсаФ ла стареа лор ("впъ порвпчие лв! Плв/с" , ии
АсаФ , Ш1 Етап , Ш1 1(Итот пророчм л^шпъратвлвТ , ш! къиетепНле , ии портирП порцм , пв ера лор слобос! съ се клътеаскъ (1ела елвжва сФштелор , къ
Фррцм лор левщП ле гътеа лор .
61 . П1| с'а ]'спргв1*т , Ш1 с*а гътп тоатъ елвжва Бошпвлв! жп г!оа ачеГа а
Фаче Фасек, им пв ас!ес пр^ер! бе тот пре жертве.ммквл Бошпвлв1 йкпъ порзпка
жшпъратвлвГ 1ос'а .
а| . НП а» фъквт фП лв! 1срш'л кари с"а8 яФлат Фасек ли вретеа ачеха, Ш1 сьрвътоареа ахмпелор лп шапте 21ле .
ш . НП пв с'а фъквт Фасек асепепоа ачест»1а жптрз 1сра|'л й'т хиелелв! Са-'
шви Пророкчл , Ш1 тот Л1тпъратйл лв! 1сра1'л п'а фъквт «['ьсек, ка квш а фъквт
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1ос1п, ип преоцп, ии' лев1*ци , ип тот Ь(1а , ип 1срамвд аФджпДв-се с!е Фацъ ,
ии че! че лъквеа лш 1ервсал'ш Бопшвлв! .
4.1. Д^п апвд ад-оят-спре-Еече-деа ал Л1щпъръц1е! л»! 1осш с"п фъквт
Фгсеквл ачеста .
к . Бвпъ тоате ачестеа каре а фъквт 1ос1а лш касъ , ии пре че! че гръха аЧп
пжптече , ии пре гжч1тор1, ип пре ТераФш!, ми Моли, пи карвспп , каре ера
лш пътжптвл Ше!, ип лш 1ер«садш '1а» арс лшшьратзл 1ос1а , ка съ лштъ}иаскъ К8вштеле депП челе скргсе , лш картеа каре о а аФлат ХелК1а прсотвл
лш каса Потпйлгй.
Асешепеа лв! п'а фост таГпаште с!е ел, кареле съ се
Ф1 лдпторс кътре Вош;п;л кй тоатъ пита са, ни кх тот сь-Флетвл сън. ни" кк
тоатъ вжртвтеа са , йнпъ тоатъ лецза лй! Мо!с1 , ни а^пъ ел пк са сквлат асетепеа лй!. 41 тот пв с'а лшторс Боптял йе кьтре 1*8ц1теа тжте! сале че!
тар! , къ с'а тжшеат к» 18Ц1ше Оотпвл пре 1»Ла , пептрв тоате лштържтърие
к» каре л'а лштържтат пре ел Мапас» . ИП а ъ\й БотпйЛ : ип пре I кс!а вою ден гс!а <1(мн Фаца теа, преквт вт лепъа"ат пре 1срам , пи' В01*« пъръс! четатеа ка
ре о ап» алес Герчсплшчл , ип каса сю каре ат г\с: ваФишиеле нпек аколо.
11И с'а С81'т ФараопКехао лшшъратвл Егшетвлв! асвпра лшшъратвлв! Ас1*р1*ешдор
ла ржвл Ефратвлв! (1) ни а терс лшпъратзд Гос^а
лштр» лтт1ттпа
реа л«! .
кд . КИ а трйпис ла ел сол!, гигжш! : че есте пие , ип ц1е лшшъратвл 1«г1еТ ?
п» асзпра та В18 астъг! съ Фак ръавоШ (2) ии Овтпегев а 21С къ Фоарте съ гръвеск, пъгеще-те с1е БвтпегейЛ чел че есте кв пипе , ка съ пв те шаргъ .
кп . иН п'а лшторс 1ос1а Фаца са йе кътре ажпсвл , 41 с'а гът съ с1еа асвпра лй! ръ2Б01», нп п'а асквлтат сю кввштеле лв! Кехао , прш гвра лв! Вят- /,яхг.
легек , ии а всшт съ се ръгвокскъ лш кжтпвл лй! Магесю .
12- 11кг . ИП ай съцетат съцетъторп асвпра лшшъратвлв! 1ос1а , нп" а 21'с лшпъратвл слъциор сале: скоатещ-тъ къ т'ат рътт Фоарте.
кд> . 1Ш л'а8 лват пре ел слвцие лв! На кар, пи д'ав пвс лш карвл ал-а"о!леа каре авеа, ип л'а8 а^вс лш 1ерясал|т, ии а твр1Т , пис'а лшгропат кв пършцН съ! , пи тот Гвйа , ии 1ерйсал1И1вл о8 плжпс пептрв 1ос1а .
*е . 1Ш а плжпс Герепиа пептрв 1ос1а , ии' аХ 21с тоц! коврН, ш1Б0ерщеле
плжпцере пептрв 1ос1а пжпъ астъг! , ип л'а§ йат пре ел спре порвпкъ Л1птр» Iсраи , ип 1атъ с'а скр1с да плжпцер! .
кз . 1ар челе-л-алте кввште але лв! 1ос1а, Ш1 пъйежЗеа лй! каре естескр1съ лдп лецеа Оотпвлв! , ип КйВ1Птеле лв! челе йш'тж!, Ш1 челе (1е апо! , 1атъ
скрюе сжпт лш картеа липпърациор лв! 1сра1*л, шх а! лв1 1вйа .
20. (1) ЛУп чеа иеке съ ям»: Ка с» йон ръгво!' ля( ^п Хархашхс .
асвпра доевдв! ръхсо^мв! пие» .

21 (2) Лп чеа век есгв:

Ш
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Лп( 1ос!а ливртеахъ ф!и съ8 1опхас пекре Мтосп , пре ачеста <Ькжп<1к'л .рп Еппет Фараоп-Кехао,
фп локм лвГ |)жп(1йеще пре Е.илпш *рателе Ш , пре кареле Ьамш.рл пвгаеще : пре ачеста Ааклпйя'ж .цп
Вав|"лоп Л:и!( хсс1о1.ссо|1 ЛДшпъратвл , липпъргцещс 1оак1т «1&1 л«1, тип пре ачеста ЛДтпъратм Аарлепмор ^1.1 (1ьче.1111 Влкьюп липпрекпъ 1,в васеле Бкер1Ч|Г, пи" рвпйиеще пре лекресКпчосм Сейема , каре ^тлрот1В1П(15-се Ас|'р1еп1лор, (Ьпг амрпкк реа Гнс[пчП, в;) а 1ер8сад1тив1, .«дтпревпг и попели съ с!ьче фп
Вавиоа пепгрг пгкателе сале, пи але попвлклМ, п&пъ к&пЛ Клр ЛДтпъратвл Персйордо ши чел а"т'т*л
91 -ршпгргц^е! сале ле Лъ слосох1]е а се фшоарче .

1 а лкат попвлвл пътжптвлвГ пре 1оахаг Фечорвл лв! 1ос!л , пи* л'а
впе пре ел , пи л'а фъквт липпърпт л\п локвл татълв! съв л\п 1ерг;сал1т .
к . Бе (лоъ-гечГ ип тре! де ап! ера 1оахаг, кжпа* а лдпчепат а лдтпъръц' , пи тре! лвп! а .ртпъръшт лдп 1ервсал1'т , ип пвгаеде ши
то! л«{ Ат'тад Фата лч1 1ереппа с1ш Ловпа, ип а фъквг че есте ръв лдпп.-иптеа
1)отпкл8Т, ' авпъ тоате кжте а фъквт пършцп лвТ: иплм легат пре ел Фараоп->техао лш Вещата лш пьтжптвл Етатвлв! ка съ пв лдтпъръцеаскъ .]\п 1ерг;сал1'т .
г. Ш" л'а твтат лдтпъратвл ла Ег!пет, пи а арвпкат в'р престе пътжпт о евтъ
<"е талапц! де аришт , ип вп талапт де авр .
Матв!*.
а . 1Ш а пвс Фараоп-Кехао пре Ел'ак]'т Ф^вллвПопа лпппърат престе Шалдп
1. II.
локвл л«Т 1ос'а татълв! лв! , пи' 'I а твтат пвшеле лв! 1оаь'|'т , им пре /оахаг Фрателе Л81л'а лват Фараоп-Кехао, нп л'а твтат лш Еп"пет, ип" а тврп пколо . 1Ш
аритткл, пи аврвл л*а <*пт лв! Фараоп, атвпч! алдпчепвт пътжитвл а да гЛр <Ьпъ
сокотеалъ, касъ (*еаарц'пт8л преквт а порвпч^т Фараоп, ии Ф*е-чше авпъ пвтере череаарцштвл, пи аврвл йелапопвлвл нътжптвлв! ка съ'л (1еа лв! Фараоп- Кехао.
е . Не аоъ-аеч! ии ч>пч1 с1е ап1 ера 'оакнп, кжпи1 а лдпчепвт а лдтпъртц* , пи впспре-жече ап! а лдтпъръилт лдп 1срвсад'т , лвтеле тьте! лв! 2 ех ора , Фста лв1
1\т'р'т (1ш Рата . Ш1 а фъквт че есте ръ« лшпа1птеа Ботпьлк! авпъ тоате кьто
ав фъквт пър1'пц11 лв! .
^\п гиеле ачелеа а веп^т Каввхо^опосор л\тпъратвл
Вав1ЛОпвлв1 ла пътжптвл ачеста, ш' 'I аслвж1т лв! треЬппТ , инс'а (1еспърц1'т <1сла
ел . 1Ш а т,)пп1С Потннл аскпра лор пре Лалс1е1, ип' пре тжлхарп С"р"еп'лор, Ш1
пре тжлхарп Моавиетлор, ш! а! Фплор лв! Ашоп , ип' а! Сатар^е! , Ш1 с'ав Деспърц1т (1йпъ К88ЖПТ8Л ачеста, «Ьпъ кевжптвл Ботпклв! , кареле л'а гртлт прш шжпа ровиор съ! пророч! . ^псь шжшеа Ботпкль! ера престе Ь(1а, ка съ'л лепе
не пре ел аела Фаца са пептрв пъкателе лв! Мапас1 , авпъ каре тоате а фъквт , ш/
пептрв сжиц *ле чел певтовпт кареле л'а върсат 1оак1ш , Ш1 а впшлвт 1ергсал1швл, 41 гга врат Ботп8Лсъ,1 ш'аргъ де тот пре е! .
е- ПИ с'а с, 1'г ТСавкхосюпосор л^тпъраткл Бав]'лоп8Л81 асгпра лв! , Ш1 л'а ле
гат пре ел кв ллпцчр! с!е аршпъ , пи л'а йнс лш Вавиоп .
д. ПИ опарте 01 п в.селе касП Ботпвлв! ле-а Льс лдп Вавиоп, ш! де-а пвс
лдп Бкер1ка са лдп Вавиоп ■.
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и. 1Ш челе л-алте кьв"пте г ле .ш 1оак1Ш , ии* тоате кжте а фъквт, !етъ ачестеа скрнзе сжпт л>п картеа к?в'птелор аилелор лшпърациор 1кДе1. ин а аДорпит 1оают к?: ПърищН съ1, ии с'а лдпгропат лдп Гвпога! К8 пър'пц'1 съ! ,
ш' а л>тпъргц'т Гехошеа ф'вл съв л\п локвл лв! .
л. Фечор Ле опт-спре гече ап! ера 1ехоп'а, кжпД а жпчепвт алшпъръцд, ни
тре" лкШ , ш1 гече гие а лшпъръц'т ли) 1ер»салш , ии а фъквт че есте ръв лдплгилтеа Ротпвлв! .
I . 1Ш трекжпД апвл а тршислшпъратвл КяввхоДопосор, ин л'а аДвс пре ел лт
Вавиоп к« впелтеле челе поФт'те але касЛ Ботпвлв*, пи а фъквт лтпърат пре 4л\тпг:
Сес!ек'а Фрателе татълв!сг8, престе 1вДа, пи престе 1ервсал1Ю.
24- 17
«I . Фечор Де Доъ-геч! ии впвл Де аш ера СеДемо, кжпД а лпчепвт а лшпъръ- 1ерегша.
Ц1 , нп вп-спре-гече ап1 а лтпъръдот лш 1ервсал'т .
3'- *•
к1 . Ш' а фъквт че есте ръ8 лдппаштеа Бошпвлв! Сгтпегевлв! сгв , ин пв
с'а рвштат Де Фада лв1 Героппа Пророквл, ии Де кввштеле челе с11п гвра БотпвлвТ .
п . 1Ш а в'клешт асвпрл лв! №аввхоДопосор лшпрот'ва челор че л'г8 жврат пре
ел пре Блппехев, ии 'ш'а лмвжртошат червачея са, ии 'пипа са о а лштър'т ка съ пв съ лштоаркъ кътре Потпвл Бвтпеяевл лв! 1сра'л .
^}.. 1Ш тоц! че! търщ! а! лв! 1«с1а, ии преоци, ин попвлвл пътжптвлв! а8лштвлцДт а Фаче Фъръ Ле леце, Двпъ тоате вржчвшде иеатврмор, ии' а8спвркат
каса Ботпвлв! чеа сПп 1ервсал'т.
^1 . Ш! а тр'пнс 1)отпнл Бктпегекл пършциор лор да еТ прш шжпа пророчмор съ1 , тжпекжпД , пи тр'т'цжпД сол' съ! , къ пв съ л^п Двра де попвлвл сгв,
ип Де лъкашвл чел сфжпт ал лв! .
01. 1ар е1ватжокора пре солПлв!, ии ДеФъйпа кввштеле лв1, пи ржДса Ле пророчП лвГ, пжпъ че с'а свхт тъшеа Боплпвлв! асьпра попвлвлв! съ8 , кжт пв ера
леак .
ш . 1Ш а аДвс асвпра лор пре лшпъратвл ХалДеиор , ии* а вчГс пре и'перН
лор кв сав'е лдп каса СФШцеше! лв1, ии* пв 1 с'а фъквт гаиъ Де СеДек'а , пи спре
«ечоареле лор пв с'а пн'лост1в'т, пи пре вътржпп лор '1ав Две, тоате ле- а Дат
л>п шжппле лор .
й) . Ш1 тоате впелтие касП лв! ВьтпегеИ , челе тарТ, ии' челе пич! , пи В1спериле касН Ботпвлв! , ии тоате В1*ст1*ер1ие л|тпъратвлв1, ии' але воериор
тоате ле-ав Две лдп Вавмоп .
л| . Ш1* а8 арс каса Воюпвлв! , пи' пв стршат гк1вл 1ервсал1швлв!, Ш1 тврпвр1ле лв1 ле-а8 арс кв фок , ии тот васвл сккшп лЧв ш'ерДвт .
к . Ш1 ов швтат пре че! ргташ! лп.Бавиоп , ии 'I в8 фост лв1, ип ФЛлор лв1
ров! , пжпъ ла Л1тпъръц1"еа ЗИДиор .
ка . Ка съ се плшеаскъ кввжптвл Бошп^двГ вр1п гвра дв! 1ер'т'а. пжпъ а
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л.1 . ЛЛ а гръ1'т Де Лвпшехевл 1ер8салш18Л81 , ка пи Де БвтпегеН пороаДедор
пътжптвлв! , дккряр! Де тжип отепещ! .
к . 1Ш с'а рвгат Егек1а лшпъратвл пи 1са1а пророквл *1»л лв! Атос пептрв
ачестеа , пп а стрхгат да Чер .
кд . 1Ш а тршн; Ботпнл фпцер , пп а СФъръгаат пре тот чел таре , пп ръжвоГ1нк. Ш1 пре че! та! тар1, пи' пре къпетепп лп тавъра лшпъратвдв! Асвр, ни' 'ш'а
лпторс Фгца са кк рвпипе жп пътжптвл съв, ш( а штрат лш каса Двшпегевлв!
съв" , пп фн л»Г че! че а» винт Л'т пжптечеле лв! л'а8 оторжт пре ел кв свв^е .
кв . ЛИ а тхптгит Воппи.л пре Егета , ни" пре че! че лъквча лдп 1ервсал1т Нш
тжпа ле! Сепах1р1т лдтпъратвл лв! Аскр , пп (Пи тжпа твтвлор , нп 'Г а оДяпГт
пре е! прш прежвр .
кг . ЛИ твлц! аДвчеа Дарвр) Лотпвлв! лш 1ервсал1т, ни" <ЗаркрТ л«1 Ехеюа жтпъратвл ТвЛвТ, нн ФОартес'а лшпълцат жптрв окИ твтвлор пеатврьюр Двпъ ачестеа .
4 .1\тпъ: кд. -]\п гпеле ачелва с'а болпъвгг Егеюа липпъратвл пжпъ ла гаоарте , нп
20- 1. са рвгат кътре Лотпвл . ни л'а асквлтат пре ел, нп сепш Та ДатлвГ.
1с»1еа.
к^ ш,- Пв Двпъ Дарврие каре Та Дат дв! а ръсплът{т Е/еьча . къс'а жппъл38- '

цат ниша лм , нп" с'а фъквт асвпра лв! тжгпе , пи' асвпра 1г-Дс1 , ни' асвпра 1еРВС0Л1Ш8ЛВ1 .

ке . ЛИ с'а стерп Егоип (Нп лшпълилтеа пнпш сале, ел , пн че! че дъкв1а л>п
1ервсаЛ1Ш , пи" п*а вегпт престе е! тжша Оотпвлв! .цп гиеле лв1 Егекю .
«3- ЛИ а аввт Егеша аввц1'е , пн шър1ре твлтъ Фоарте , пп "ш "а фъквт двГип
вктерП Де арцшт , Де авр , Де шатръсквтпъ, ДепироДепИ, Де арте , пп Де
васе поФпте .
кн . ЛИ Ж1тш'це Де роаДеле гржвлвТ, але вшвлв!, нп' але вптвлвТ Де лешп, ни
сате , пп' окоале Де тот Фелвл Ле В1те , нп стжп! ла твпте .
ка . ЛЛ четъцД 'ш'а гиНт лвГшТ, пн агошсеалъ Де о1, ш!Де боГшвлц!, къТа
Дат де! Лтнивл авере тнлтъ Фоарте .
а. Егема ачеста а аствпат еип'реа апе! чеа Де свс, ш!о а жпДрептат дш жос
кътре пиага 21 а четъцп лв! 1)аин1, пп а спор!т Егек1*а лптрв тоате лвкрврме сале
лл . ЛИ аша вътржшлор воермор челор тртпнп ла Джпсвл Дела Вавиоп , ка
съ лштреве До Джпсвл пептрв сепиил че с'а Фгквт пре пгтжпт л'а дъсат пре
джпсвл Лоншвл , ка сьл 1сш'те8скъ пре Джпсвл , съ Щ1е челе Лт шипа лв! .
лп . ЛИ чеде-д-адте квв]'пте але лв! Егек1*а, пи" пплалк!. 1*атъ скрке сжпт дш
пророч^са лк1 1са1*еа пророквл фп,л лв! Атос , Ш1 лдп картеа липпъряцмор лв!
1ьЛа , ни' а! лв! 1срлм .
аг . ЛИ а аДорпи'т Егеюа кв пършцП съ! , ни' л'а лшгропат пре Джпсвл лп
партеа чеа Де свс а пюртжптвриор *Плор лв! ЛавхД, пп' тгр1ре Ш1 чшсте Та Дат
лв! ла тоартеа лв! тот 1вДа , пп че! че дгквеск л>п 1ервсал1Ш , Ш1 а липпъръЦ1Т Мапас! Ф1вд сгв д^п локвл лв! .
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Мппаг! пе»тр:> пъкатею сак съ .1,411- рос .рп Паш.юн, ^п каре пеках -цпгоргслпйа-се кътре Омипсхе} ,
и лйтоарче жл 4мш1гр»ц|га са : д.-пгс1&пс1 1<1ол|1, фппоеще чшстев ла! Пмпиегев : кър»1я .р! вртеахъ пекре(]|ОЧОС81 съ* Ф11 Лшоп : Ш1 П|1С ачсств ото] и.1н1ь'а а! съ! , фтпър! ц< ц.1- 1 1 с«1м.чогхл л»1 *>а 1осгв .

е ДоЬспре-гсче ап! ера Мапас1, кжпд а дшчепат а дшпъръц! , иП4.ртаъ
чтчГ-геч! ии ч!пч1 де ап! а лдтпърцит $п 1ернс:иш .
21- 1*
п . ПИ а Фъквт че есте ръв лтпаттеа ЮотпнлвГ, йвпъ тоате вржчвпие пеатариор, пре каре ле-а П1ер6»т Погопвл йела Фвца Филор
ла! 1ср:и"л .
г . ПИ 0'а лшторс , ии в жШт челе лтпалте, каре ле-а стршат Егема татъд
дв!, пм а пвс стжлпП вагшншор , пи' а фъквт Нейни;])! , ии са лшкшат ла тоа
тъ оастеа Червлв!, пи а слвшт лор .
д . Ш1 а киНт жертвслгнк лткгса Попиша!, а*е каре а ъ\с Ботпал : л\п 1е- г^тпъ:
рвоа Л1'т ва Ф1 патсле пие8 .^п веак .
7. ю •
(; . III 1 а чШт жертвелшче да тоатъ оастеа Черала! лштр^пньпвоъ карцие
каси Потпада! .
е . НИ тречеа пре фп сгТ прт фок лш пътжптал Вепеппош , ш! съ Нескжпта,
■п съ връжа , ии съ Фертека, ни' а фъквт грмтор! (Пп п&птече , пи връж1тор!,
им' а лишпалшт аФаче че есте рхь лшпсштеа Ноншала!, ка съм лштържте пре ед.
3 • НИ а пвс н1олвд , ии кшад чел чопл1Т , кареле л'а Фъкат , л\п каса ла! Ьь апехев , (1е каре а 2)"с Вктпехса кътре Еави! , ии кътре Солопоп Ф1'вл ль! : лш зл\тт:
каса ачеаста , пи лдп 1ерясал!т каре д'ат адес аЧп тоате пеатврие ла1 1срай 50- 1вка ех пв|'в патеде пие в л\п веак.
н . НП та! швлт ла воШ пи'шка шчорвл дв1 1сраи сПп пъпььатвл каре л'ат йат
пършциор лор, лшеъ с1е вор щ.21 а Фаче тоате, кжте ат пора.шт лор , Йапъ
тоатъ деиеа , ии иорвпчие , ни жв(1екъцме чеде ка шапа да! Монл .
а. НИ а лшшелат Мапас! пре 1ас1а , ни пре че! че дъквеа лш 1ерасалш , ка
еъ Факъ че есте ръв та! талт о"ек&т тоате пеатврие , каре ле-а ш'ерс1вт Ботпвд бела Фаца Филор ла! 1сраи .
I . ПИ а гръ1т Оотпал кътре Мапос1 , ни" кътре попадвл двТ, Ш1 п'а8 оскядтат,
Д| . ПИ а а(1сс Пошпкд асвпра дор къпетешие ощ1*ре! л^тпъратвда! лв1 Ас»р ,
Ш1 ай прше пре Мапас! л\п дегътар!, ни л'а« легат ка овег!, ни л'ав (1вс л\п Вавиоп.
щ\. ВИ кжпй с'а пекъж1т а къвтат Феца Ботпал»! Пвтпегевдв! съЗ, шх с'а
стер1Т Фоарте лдппайнеа Феци Оатпегевдв! пършц1'лор съ! .
Г1 . П11 с'а рвгат кътре йжпсал , ии' д'а авг^т пре ел , ии а асквлтат стркареа
Лв! , Ш1 д'а ддпторс пре ед лш 1ер:слл1'т,
да лшпъръдоа д»1 , ш» а квпосюл
МапаС! , къ Ботпал $.па\ш есге Патпеге? .
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Л*1 1ос!а лПвртеахг *!вл съ8 1олхас пекреЛтчосял , пре ачеста <1зкжпг1|Гл .цв Егшст Фараоп-Лехао.
;цп локвл .181 рап<1<еще пре Е.пш.пи «рателе .181 , пре кареле 1оаишлм пишеше : пре ачеста ЛакжпЛя л .ал
Вавиоп Кавг.хоЛиьосор ЛДпшгратвл, лшшъргцеше 1ол1:]'т Ф1вл лвГ. Ч|" ш1 пре ачеста ЛДтпгратвл Аарлепмор .р.иЬчс фи Нивмоп фшпрскиъ м васеле Бнер1чН, ип р&п<1ксце пре пекрео^пче-см Се<]ек|'а , каре .втпрогжпкЬ-се Лс|'р1ео1лор, йап* анрШереа Нсер!чП, ач а 1ер>сах1ти>1, лдтпретгь кв попели сгДвм л>п
Вавиоп. оеитрк пъкателе сале, пп але попвлклкГ, п&пъ к&иЛ К|'р Л\тпъратвл Персиорлш апел чел с11п'тль.1
ал лшпгргц1С1 сале ле Аъ сдокох!] е а се липиарче .

•а. 1.

ШГ иТГи 1 а лват поп 8.1 ь-л пътжптвлв1 пре 1оахаг Фечорвл лв! Гоаа , пп л"а

я|||
щ Ш йпс пре ел ,

пп л'а фъквт л>тпърпт лдн локвл татълв! съв .]\п Герясал^т .
н . Бе с1оъ-2еч1 пи тре! йе ап! ера 1оахах, кжпа* а лшчепат а л>шк' ■'<
пъръц! , пи тре! Л8П1 а лшпъръцДт лш 1ерксал'т , ни пвшеле ши
ше! да! А питал Фата лв1 1ерепиа с1ш ловпа, пи а фъквг че есте ръ8 лшшнптеа
1)ошп8ляТ, «Ьпъ тоате кжте а фъквт пърнщн л»\: пи л'а легат пре ел Фараоп-Хехао ЛИ1 Белвата л^п пьшжптвл Ешатвлв! ка съ пи лшпъръцеаскъ лш 1ерссал)т .
г . Ш1 л'а твтат л^шпъратвл ла Ег1пет, ни а арвпкат Б1'р престе пътжпт о евтъ
йе талапцТ де арпшт , ни »п талант де авр .
Мате!*.
^ . НИ а пвс Фараоп-Кехао пре Ел1ак1Ш Ф1*вллв!1ос1'а лшпърат престе Шалш
1. 11.
локвл лв! 1ос1а татълв! лк! , ни '! а швтат пвшеле лк! 1оакпн , пп' пре /оахаг Фра
теле Л81л'а лват Фараоп-Кехао, пп л'а швтат лш Еппет, пи а шврп аколо . 1Ш
арцтткл, пп акрвл л'а <1ат лв! Фараоп, атвпч! алдпчепвт пъшжптвл а Да шр (1ьпъ
сокотеалъ, кась аеа арцштвл преквт а порвпч1Т Фараоп, нп Ф1е-чше сЬпъ пвтере череаарпштвл, нпаврвл йелапопвлвл пъшжптвлв! ка съ'.« (1еа лв! Фараоп- ГУехао.
^ . Ле с1оъ- геч! ип чшч! де ап! ера Гоакнп, кжп(1 а лдпчепвт а лшпъртщ , пи' ьнспре-гече ап! а лшпъръцдт лдп 1ервсал1'ш , пвшеле шмне! лв! 2ехора , Фста лв!
Дт)'р|'ш ш'п Рата . НИ а фъквт че есте ръв л^ппаштеа Оошпвлв! (3«пь тоате като

III

ав фъквт пър1пцП лв! .
у|\п гиеле ачелеа а вегпт Каввхо^опосор л^шпъратвл
Вав1Лопв.1в1 ла пишт.птвл ачеста, Ш1 'Гаслвжгт лв! треГап! , Ш1 с'а 6еспърц1т а"ела
ел . 1Ш а т,)1'ппс Погппвл асипра лор пре Л"ал(]е1, ш!пре тжлхарЛ С1р1'ет'лор, Ш1
пре тжлхарЛ Моав^тешлор, ип а! Фп'лор л«! Ашоп , ни а! Сашар1'е! , пи с'ав (1еспърц1'т (1кпъ кввжптвл ачеста, длиъ кввжптвл Оошпвлв! , кареле л'а гръ1г прш шжпа ровиор съ! пророч! . ^псъшжшеа Бошпвль! ера престе 1вйа, ка съ'л лепе
не пре ел с!ела Фацаса пептрв пъкателе лв! Мапас1 , йвпъ каре тоате а фъквт, ш/
пептрв сжпп'ме чел певшовпт кареле д'а върсат 1оак1Ш , ип а вшплвт 1ервсал1швл, 41 1Га врвт Оошпвлсъ'! ш'ар2ъ Ае тотпре еТ.
е . 111 1 с'а емт ]\авкхо(1опосор л^тпъратвл Бав|'лолклв1 асьпра лв! , Ш1 л'а ле
гат пре ел кв лшщчр! йе арншъ , им л'а с!кс лдп Вав1ЛОп .
д. НИ опарте (Ип вгееле квсП Оошпвлв! ле-а йъс лдп Вавиоп, Ш1*ле-а пвс
лдп Шсер1ка са л^п Вавиоп .
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и. 1Ш челе л-алте к?.втте гле .т 1оак'т , ш* тоате кжте а фъквт, 1'етъ ачестеа скр'се сжпт л>п картеа кг^птелор гиелор лшпърациор 1к4е1 . ни в ааортк 1ояк'т кк ПгрищИ съГ, ни с'а лдпгропат лдп Гапояа' кв пър'пц'1 съ! ,
пи а лшпъргц'т Гехошеп ф'вл съв лш локвл лв! .
л. Фечор Не опт-спре гече ап! ера 1ехош*а, кжпа* а лрчепвт алшшъръц', нн
треТ лвп!, ш! гече гГле а лшпъръц*т лдп Хервсалпп , ии а фъквт че есте ръв" лдпшиптел Ротпк.ш .
I . 1Ш трекжпо" апвл а тр'т*с лдтпъратвл Кяввхосюпосор, ни л'а адвс пре ел лдп,
Вавиоп кв впелтеле челе поФт'те але каси Ротпвлм, пи а фъквт лшпърат пре 4„]\тлъ:
СеЛема Фрателе татълв!сг8, престе 1»йа, пи престе 1ервсял'т .
24 17
А* . Фечор а"е сюъ-геч! пи впвл деашера Сеаек'а, кжпа" а лдпчепвт а лшпъръ- крепна.
ц* , пи вп-спре-гече ап! а лшпъръдот лш 1ервсал'т .
3'- *■
м . 1Ш а фъквт че есте ръв" .рппаштеа Ротпвлв! Гшпегевлв! съв" , ил" пв
с'а рвштат бе Фаца лв! Герепиа Пророквл, пп а*е кввштеле челе сИп гвра Бот118.161 .

м . 1Ш а внмемт асвпра лв! ^ввхойопосор лшпрот'ва челор че л'г8 жкрат пре
ел пре Вгтпеяев, ни 'ш'а лдпвжртошат черв'чеа са, пи' шта са о а лштър'т ка съ пв съ лдптоаркъ кътре Ботпвл Бвтпеяевл л»Т 1сра'л .
А!.. 1Ш тоц1 че! търщ! а! лв! 1вс1а, пи преоцП, нп* попвлвл пътжптвлв! айлдттвлц'т а Фаче Фъръ йе лепе, йвпъ тоате вржчвшле пеатвр'лор, нн авспвркат
каса Ботпвлв! чеа сНп 1ер8сал'т.
$1 . 1Ш а тр'т'с 1)отп8л Овтпе/евл пър"пцмор лор да еТ пр'п тжпа пророЧ1*лор съ! , тжпекжпН , ш" тртицжпа" сол" съ! , къ пв съ лп ("вра де попвлвл съв" ,
оп (1е лъкашвл чел сфжпт ал лвГ .
01. 1пр е! ватжокора пре солЛ лв!, ни снзФъТша кввштеле двТ, ил ржНеа с!е пророчп лвГ, пжпъ че с'а св*т шъшеа Бошпвлв! асьпра попвлвлв! сък , кжт пв ера
леак .
а' . ПИ а айас асвпра лор пре лдтпъратвл Халйеиор, пп* а вч!с пре 1'пер'У
лор кв сав1'е лдп каса СФШцете! лв1, пи" пв " с'а фъквт пп*лъ бе Себема , пи" спре
Фечоареле лор пв с'а тиост'в*т, ш" пре вътржп'1 лор 'I а«" йвс, тоате ле- а ()ат
лдп шжПиле лор .
й! . Ш1 тоате впелтие касП лв! Батиежев , челе тарТ, ии* челе пич! , ни* В1ст!ериле касП БотпвлвТ , ни тоате В1*ст1*ери*ле лшпъратвлв!, Ш1 але воерйтр
тоате ле-ав Аъс лдп Вавиоп .
а" . Ш]* ав арс каса Ботпвлв! , Ш1 а8 стр'кат 2к1кл 1ервсал1швлв1, Ш1 тврпврме лв! ле-ав арс кв фок , Ш1 тот васвл сквюп л'ев ш'ерс1вт ,
к . Ш1 а8 швтат пре че! ръшаш1 .лш. Вавиоп , пи* Чв8 фост лвГ, Ш1 ФЛлор лв1
ров! , пжпъ ла лшпъръц'еа ЗПсИлор .
к* . Ка съ се плЬеаскъ кввжптвл Т)оп)ПрлвГ прш гвра лв! 1ер1*пп'а. пжпъ а
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плин'т пгтжпткл сжтветсле сале, о сжтветц тоате гиеле пкстпрП селе а сжиБвТ1'т , пжпъ че с'а плипт шапте-геч! Ле ап! .
кн . ^п апкл сИп'тж1 ад л«1 Клр лдтпъратвл Перем ор , Л«пъ че с'а пл!*ш'т к«вжптвл Ботп8Л81 прш гкра лк! 1ерепиа , а Лещептат Оошпвл Овхвл ля! Юрлдгвпъраткл Персмор , ип а порвгшт съ стрще лдп тоатъ лшшъргшеа са кв скр(соаре 21кжп(1 :
кг. Ачестеа 21че Шр лдтпъратвл Нерс!лор, тоате лшпъртцше пътжптядк! а
Нат ние Юотпкл Онтпегекл Червлвц пи" ел апорвпч!т име оъ'1 гк1еск л«1 касг л>п
1ерксал1т»л чел (Ип ШеЬ , чше Лш во! есте (Но тот попллвл л«1 ? <м-ва Овшпегевл лв! кв джпсвд, ипсъсесве.

С

Ф

Ж

Р

Ш

543908

I

Т.

3032306568

».<

.

I . И1М1ИЦЛ

