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INTRODUCERE. 

In cele mai vechi timpuri, când Românii reincep a eși 

la lumină din sguduiturile caotice ale evului medii, . a-și 

forma state proprii și vieță naţională, aflăm la 'dinșii limba. 

slavonă instalată ca limba scrisorii, ca limbă bisericescă, 

în actele oficiale, publice și private, ca limbă literară. Limba. 

naţională, română era prin urmare redusă la starea de limbă 

vulgară întrebuințată în vorbirea dqilnică a poporului, în- 

tocmai precum în întregă Europa mijlocie și occidentală era 

limba latină faţă cu limbile vulgare neolatine și germanice. 

Procesul care s'a petrecut şi se petrece în mod necesar în 

“asemenea împrejurări, s'a petrecut şi la noi. Adecă cu cât 

împrejurările cari ai creat o asemenea stare de lucruri se 

depărteză în timp, și prin urmare perd din influenţă, și cu 

cât se desvoltă civilisaţiunea proprie a poporului, cu atât 

se. simte mai mult trebuinţa de a vorbi și a serie în limba 

cunoscută şi înţelesă de popor, adecă în limba naţională. 

Atunci încep a se traduce în limba naţională cele mai în-. 

semnate cărți, și încep a se serie în ea producțiuni literare 

şi acte privitore la relaţiunile între 6meni. 

|, 

Introducerea limbei române în Biserică. 

La noi nu scim când s'a început acest proces; avem 

însă dovădi sigure că el era. început: în secolul XV. Ira 

-natural ca mai întâi să se traducă românesce cărţile cele 

mai însemnate dintre tote, adecă cărţile Bibliei, și într'a- 

devăr cele mai vechi scrisori în limba română ce cunoscem
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sunt traduceri de. texte biblice (Psaltirea Scheiană și A- 

postolul dela Voroneţ). Ca totdeauna în așa stare de lu- 

cruzi, întâiele încercări de traduceri în limba vulgară aii 

fost nesce încercări isolate și nici nu au fost băgate în 
semă de cărturarii recunoscuţi; tipografia domnescă de la 

Târgovişte a tipărit în întâia jumătate a secolului XVI 

(15192—1545) un însemnat număr de cărţi bisericescă, dar 

“tâte: în. limba slavonă, și nici un semn nu vedem că le-ar 

fi trecut prin gând cărturarilor de pe atunci a traduce și 

a tipări vr'o carte :în limba: poporului românesc. _ 

.” Intâiele cărţi cari sati tipărit românesce, adeză: cele dâue 

catechismele dela Sibiiii (circa 1546) și Brașov (circa 15609), 
precum şi cărțile publicate de diaconul Coresi în cel din urmă 
sfert al secolului XVI ati fost publicate din îndemnul Și cu 
cheltuiala străinilor (a adepților reformei religi6se a lui Lu- 
ter) și pentru“ scopurile lor, iar nu din îndemnul proprii 
al trebuinţelor simţite de cătră Români. - Se 
„- Desvoltarea.. civilisaţiei. proprie naționale și a relaţiunilor 
de tote felurile între. 6meni, la cari intervenirea actelor 
scrise este necesară, împingeai în mod fatal la întrebuin- 
țarea limbei naţionale în scriere. O mişcare hotăritâre în 
acestă direcţiune s'a făcut de abia în întâia jumătatea se- 
colului XVII. Acestă mișcare a fost puternic susţinută de 
cei doi mari domni: contemporani Mateiti Basarab şi Va- 
silie Lupu: cc. e A 

Mergerea naturală. a lucrurilor trebuia să ajungă -la ui- 
tarea completă a limbei slavone de câtră Români și la ri- 
dicarea limbei române la starea de limbă bisericâscă, ofi- 
cială şi literară a Românilor. Acest. punct s'a ajuns pe 
deplin d'abia în secolul present. | 

La întroducerea limbei 'române în biserică ca limb 
ților- și a cultului bisericesc aii lucrat mulți preoţi Și laici, începând mai cu semă dela diaconul Coresi pănă la Mitro- 

*) Vedi Bariț, Catechismul calviu 
Nr. 23; — IMasdeii, Curente IE, 91 

a căr- 

csc p. 9; = Telegraful somân (Sibiii) 1880 sqq. 

_
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politul Moldovei Veniamin. In acţiunea acesta 'unul din cei 

“mai însemnați și mai zeloşi muncitori a fost Mitropolitul 

Moldovei Dosofieiii. 

II. 

Dosofteiii, mitropolitul Moldovei. 

Nu se scie care a fost originea lui Dosoftei, nică din 

ce stare socială erati părinţii lui, nică dacă a fost român 

de naţionalitate ori străin. | 
La 1649 el era călugăr la inănăstirea Probota, când 

îl surprindem, printr'o. însemnare a sa, că se ocupa de 

limba latină, grecâscă, română și polonă; și tot pe a- 

tuncă se îndeietnicea cu cetirea, hrisovelor vechilor domni 

“scrise în limba: slavonă. Din acestă însemnare (Hasdeu, 

Arch. ist. I, 1. p. 118) se vede că tatăl săii se numia Leontar 

Barula, Barila, sait: Barilovici. Nu se scie dacă a studiat Și 

undeva, afâră din ţară, dar dobândise cunoscinţe insemnate 

în limbile. latină, 'grecescă, polonă, .şi scica să scrie bine 

românesce. 

Pe la 1658 îl aflăm Episcop la Huși; în anul urmiitor 

1659 îl găsim Episcop la Roman; iar la:1671 este. Mitro- 

politul Moldovei. 

Cătră sfirșitul anului 1673 Dosofteiă a părăsit Moldova 

şi a emigrat cu Petriceicu-Vodă în Polonia. Din acestă causă - 

Dumitrașcu Vodă Cantacuzino, urmașul lui Petriceicu-Vodă 

la domnie, s'a mâniat pe Dosofteiă şi a pus mitropolit în 

locul lui pe Teodosie. Dosoftei s'a întors în Moldova, pe 

la începutul anului 1675, şi a fost mai întâiii închis în 

mănăstirea S-tu Sava; dar după câte-va luni i-a succes a 

îmblânqi mânia domnescă ; a fost scos din mănăstirea unde 

era închis și pus iar în scaunul archipăstoresc al Moldovei. 

După acestă din noi așezare în seaunul Mitropoliei, Do- 

softeiii se vede că s'a ferit de a se mai amesteca prea mult 

în agitațiunile politice, cari îl făcură să emigreze cu Pe-
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triceicu-Vodă în Polonia; ocupându-se mai mult cu lucrări 
literare şi bisericesci, el a păstorit liniștit pănă spre sfârșitul 

anului 1686, adecă cam unspregece ani și jumătate. In a- 

cest timp Dosoftei lucra mai cu semă la cărțile sale lite- 

rare-bisericesci ; cu ajutor primit dela Patriarchul Ioachim al 

Mosevei el a întocmit o tipografie la Mitropolia. din Iaşi în 
care și-a tipărit aprâpe tote cărţile publicate de dinsul. 

In Februarie 1684 a mers la Kiev în fruntea unei solii 
de hoeri Moldoveni pentru a cere protecţiunea "Țarului. 

Prin luna lui Octobre 1686 Dosofteiii părăsesce din noă 
scaunul Mitropolici și patria sa, exilându-se în Polonia, 
de unde nici o dată nu s'a mai întors. Cu acest eveniment 
'se sfirșesce activitatea lui între Români. 

El a plecat împreună cu oștirea lui Sobieski, care a fost 
silit să se retragă din Moldova, în care: intrase spre a o 

„cuceri. A petrecut mai mulți ani la castelul lui Sobieski 
dela Zolkiew lângă Lemberg. Dela Zolkiew Dosofteiii a trecut 
în Rusia, și a mers la Moseva unde se afla Patriarehul 
Ioachim, care încă de pe când era în Moldova i se arătase 

„forte binevoitor. Pe la 1703 țarul Petru cel mare a trimis 
pe Dosoftei episcop la Episcopia Azovului înfiinţată a- 
tunci; el însă n'a primit ci a r&mas la Moscva unde a 
murit câţiva ani în urmă: 5, 

AI, 

Activitatea literară a mitropolitului Dosofteiii. 

In întâia jumiătate a secolului XVII, în timpul Și cu în- demnul domnilor Matei Basarab în Muntenia Şi a lui Va: 
*) Datele biografice despre Dosoftei au fost adunats din "cu o fârte laudabilă stăruință de dl. Stefan Dinulescu, lucrarea sa: Vicaţa și scrierile lui Dosoftei 

" Candela, jurnal bisericese-literar, Cernăuţi, 1885 No. 4 şi următorele precum şi 3 
în broşură separată. Partea din urmă a vieţer lui Dosofteiiă, după 1656, este încă forte puţin cunoscută. Q biografie completă şi sistematică şi un studii aprofundat astipra întregey aclivități literare şi politice a acestui vestit mit it mă 

incă de ati 
ropolit rămâne 

publicaţiunile românesc! 
D-sa a întocmit din ele AMitropolitul Moldorei, publicată în
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silie “Lupu în Moldova, se pusese basele definitive pentru .. 

ridicarea limbei române în locul celei slavone ca limbă bi- 

sericescă, oficială în actele publice, literară. Aceste gloriose 

domnii aă pus însă numai basele acestei reforme de o în- 

semnătate capitală pentu desvoltarea culturei naţionale 

a Românilor. Trebuia ca activitatea să se continue cu 

energie pentru a pute ajunge deplin la scop. Mitropolitul 

Dosofteiii a fost aprâpe singurul continuator în Moldova: al. 

acestei lucrări în aprâpe întregă jumătatea a doua a seco-. 

lului XVII. El şi-a îndreptat activitatea vieţii sale spre roma- 

hisarea cărţilor bisericesc și prin ele a bisericei Românilor.. 

Din lucrările sale se. vede că Dosofteiii nu avea multă 

sciinţă.. Cunoscinţele sale se mărgineaii aprope numai la 

limbile pe cară le cunoscea. El.a tradus cărți bisericescă 

din limba slavonă și orecâscă în cea română, şi mai târ- 

dit din cea grecescă în cea slavonă ; pe lângă acestea cu-. 

noscea limba latină şi polonă; el a tipărit prin cărțile sale 

românescă texte grecesci, latine, polone, transcrise t6te cu 

litere cirilice. 

Chiar cunoseinţele teologice ale lui Dosofteiii erai tote 

vestrinse. Aşa el s'a rugat de Patriarchul ler usalimului” Do- 

siteiti ca să-i arate cele patru moduri de a înțelege cuvin- 

tele Sfintei Scripturi, și după serisorea Patriarchului «ti- 

zului> săi le-a tradus și le-a pus ca «Cuvint cătră cetitori> 

înaintea Psaltiriă în versuri (vedi mal jos, pag. 1—10). Co- 

mentariile sati exegesele pe cari le face el asupra Psalmilor 

28, 50, 63, 86, 121 (vedi mai jos la aceşti psalmi), precum 

și o mulţime de note la alţii, arată asemenea puţine cu- . 

noseinţe de ermeneutică. 

Dosofteiti era însă un muncitor al cărui zel n ne uimesce, 

mai cu semă când ne dăm s6mă de agitaţiunile neîncetate 

in cară el a trăit. Prin Moldova, Galiţia și Rusia aii rămas 

un mare număr: de cărți și manuscrise bisericesc cari i-ai 

trecut prin mână, pre cari le-a cetit și pre cari a făcut în-
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semnări și note. EI era-un om iubitor de carte, un cărturar 
în cel mai bun înţeles al cuvîntului. ai 

Din timpul în care avem cele dintâi seiri despre el, pănă 
la sfârșitul vieţii sale, vedem că preocuparea lui de căpetenie 
era de a traduce, de a întocmi cărți bisericesci. Activitatea 
lui s'a mărginit aprâpe numai la literatura bisericescă ; nu- 
mai o singură scriere avem de la dinsul cu cuprins istorie, 
acâsta este cunoscutul poem de 136 versuri în care a făcu 
o cronologie versificată a domnilor Moldovei, și pe care a 
publicat'o înaintea J/olitvenicurltă (1681) și înaintea Pari- 
miilor. (1689). o 

Pănă la plecarea sa pentru tot: deauna din Moldova, la 
1686, Dosofteiii nu se vede să fie scris ori tradus în altă 
limbă afară de cea română, După mergerea sa în Rusia 
el a tradus din limba grecă câteva cărți 
cari ai rămas tote în manuseris =), 

Dosofteiă a îngrijit a se tipări încă pe când era mitro- 
polit tâte lucrările sale românescă; pănă acuma cel puţin nu se scie să fie rămas scrieri de ale lui în. manuscrise. 

Cărţile publicate de Dosoftei în limba română, câte le cunoscem, sunt următârele : 
1673. Psaltirea în versuri, 

| gina 1—9). 
Pe 

a i mp - 
.. ". 

163. Ilpeuccrunn II SPuagicra || îi ALoaenen (| Tipe Bun. || Kanonz Bocrp'cenz, || Ti npsuia Gnc'reainia AlSa'cru, || tz TeaS uumsS fre Xp'ers. || "Paaavauniee AE NpE ara Caotermacra, nt [| Anna PSavzuacra [| "Eps- 

*) A se vede A. Toperii şi K. Henoerpyenz, Onueaui MockoBexoi CHIOANAILIIOĂ Gudanoreru (Descrierea, m teca sinodală din Moscv 
p- 13, 182, 141, 600. — Dator s 5 iose şi f6 : i 
caţiuni amabilităţii d-lur B. p. Hasdeu seestel pretios PI Sonte poi 

Pentru facerea unej bibliograf deplină a activităţii sale liter Galiţia şi Polonia, şi mei e mănăstirile şi bisericele din 

în -cea slavonă, 

Uniev (veqi titlul mai jos pa- 

e CIaBANCRUXT Dyhonuceii 
anuscriseler slavone din biblio, a), Tom I (Moscva 1855) p. 212, Tom II (Moscva 1859), 

1 complete a lui Dasofteiă şi pentru cunscerea are mai trehuesc încă Cercetări îndelungate în Rusia, u sâmă Prin colecţiunile publice şi privat i Moldova. 
> e se prin



- acateieata îi mipănieatz, || pete mennarw Ip “Lua 

“G'ua Ascogta,. Alu || rponoatiri” GSuduenarw, Îi ECEA 

 Aloaadecnia ||: Bemaă. || bt Monaerup3 Oțuenenoavz, [) 

Tynoawn Iizuwnpaziica. || Pon : aer. 

- Vol, în 40-mie; 18 rinduri pe pagină; foile din urmă lipsesc în 

tâte exemplarele câte am. vădul, cel mai complet are 46. 

Pe verso titlului se află o gravură în lemn representând pe Maica 

Domnului cu Fiul Isus în brațe. AR 

Tot textul este în. traducere română afară de indicaţiunile tipi- 

cului, cari sunt în limba slavonă. a Ai 

1079. A saiacia aurSprie. | ânmS erai "run pui Ina , pSata- 

nânțe, 55 | mSară Weapaie, CA | LAMA "ou. cri ceia | 

ASu A SAS RS -NTpEr „patch. runzp[urS-cas | aă cra 

| AnTponoaie | -) Au, Aea aan | fur anSa „3pna. : 

Verso: Gru5pu aă ASaumărSa PXEpE 4 14păii Aloaacra. 

dpoi stema țerei încongiurată. de literele : Îv—A, b—k, 

M—T, 3— A; de desupt 6 versuri cari sunt tipărite—aprâpe 

identic—şi pe verso titlului Psaltiriă în versuri (Vei, pag. 2). 

- Volumii în 49, 18 rinduri pe pagină. Literele de tipar forte usate. 

Nu cunosc exemplar complet. După titlu și dedicație urmâză. Ilpocno- 

awiaia AurSpridan> pe 11 foi nepaginate; “apoi „Liturghia S-tului 

«Joanii rost de aurii», 38 foi numerotate: greșit; apoi Liturghia S-tului 

«Vasilie marele», 25 foi unele numerotate altele nu, -oră greșit; apoi 

«Liturghie ânp'kiae Grurentaopn>,. 14 foi :cu numerotaţia conti- 

nuată, dar greşită, de multe ori lipsesce. După Liturghii urmeză 

Molitve. Foile din urmă lipsesc în exemplarul ce avem..la disposiţie. 

Din serisârea prin care cartea. se închină domnului aii rămas (în 

singurul exemplar ce. cunosc). numai. fragmente. -Ea, e -subscrisă : 

pSrATOpIOAA AVApiIi TTAAE CAtEpHTSAL  AOCOREII AMITponiau'TrSan -- 

RUzA RS data DANA Ad NZAMĂUNT RA AA ASI HOCTPS AT ACTH. *) 

-*) P. S. S. Episcopul Melchisedec (Chronica Hușilor, BucurescI 1869, Appen- 

dice, pag. 90) scrie «La finitul cărţii se dice : «tipăritu-saă în casa Sfintei Mi- 

«tropolii în Iaşi, let 7191 (1683), lunie 16, tiparniculă Nicolaiă.» In exemplarul ce 

cundscem foile dela urmă lipsesc. Din notiţa finală reprodusă de P. S. Sa se 

vede că tipărirea Liturghiei a ținut patru anl. In acest timp se primise tipografia 

de la. Moscva şi se, tipărise Aolitcenicul, Pavinuiile şi Vieţile Sfinţilor. . 

4
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1680. Waarrnpa aenunarc || ZI CwraSii înzpar npop'rh Aaa, || 
munapiTră „Î'TpS Barcerre |] SXAEAE Atzpinii câae IlprkAS || 

munărSaSii „rpS Ic Xe |] Divan ASna Boctoaa . 5 avi [| 
„aa AS Ă/S45 Aatih ubpaii A0A [| Adei 15 neaTSraa[a] 

Avzpinii căae || unii s3 nocaSmânia cmeptnuit |] HOACTpE AĂ,o- 
copii mu'Trpono || arSan GSuâaeii, -Î Tunap || una c'rwreii 
Alurponoaiii || Î Au . gar W cza Mp „3 pnu. || AYcua 
ânpiiat 4 An, 

“Volumă în 40 mie; 26 rinduri pe pagină. Nu am vEdut nici un 
exemplar cu totul complet; la tote câte le-am vădut lipsia sfirșitul, 

Pe zerso titlului : Stihurile şi gherbul obicinuite. - 
Serisorea de închinăciune cătră loan Duca Voevod ocupă 2 foi; 

Psalmii ocupă foile 1—188, pe cele următâre se află e 
Moise și celealalte. cară se obicinuese în psaltirile vechi. 

Textul e tipărit în doue colsne separate printr'un spaţii alb. In col6na întâia este textul slavon, în a d6ua traducerea românescă. 
1681. Aare Anu zace 
me. Băatae Azpinii câae IIp'i- |] aSaunârSasii ÎurpS Te 
Xe [| Îwan ĂSha noeeâaa. || ES aaa AS AS45 Ara 
“uzpait |] dMloaaseeii 15 neArăriaa mapinii [| cae. III is 
nocaSuâuia cAtept [| în uSerpe Zocoaeii MT po- (| no- 
AHTBA GSuâgiii, fu runăpuni [| ua Cure Alurponoaiti fn „AU, || gar O caa Avipa „pna. |] îlT'eua 

Volumii în 40 mie; 26 rînduri pe pagină. 
Verso titluhuă identic cu cel dela Psaltiria în versuri (mai jos p. 2). In scrisâre de închinarea cărţii către Domn s'a publicat poemul des- pre succesiunea domnilor Moldovei, 
Exemplar necomplet în Bibl. 

cu titlu posede a-ti D. A. Stur 
1682. Ilapuainac Ilpecre im | Tunzpiire H5 nopSua Aapiuă câae | Np'aS avu &rSASii ÎTp5 Ie Xe | Îvwan ASua B ESAa | 15 Aaa ASH A 845 Ah pai Mea | ASEEĂ mi SEpatineii . 45 necaSmântia | GmepiirSasii Accoati MUT po- noa | "rSa, în THNAprui ua Âpaii se wbS AA | pSur e nuia că nzpureae HScTpS depi | eur Îvvassur narpiiap- NSA |. Ae cazerra naTpiepuia--â MScriSaSă 

Mâ He Au. 

Acad. A. 770; un exemplar de fâia 
dza. 

OE- 

! AVacrieSan 

ântecele lui” 

| Ana TunzpiiTe -puTpS EA'Ceii || 

. 
7 
sr
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A SBS CA-Ab fi ACBĂCHA . „Ea ab pă pa Mc . (Oa 

A An. 

Verso : GriySpi aa ASaunârSa rxepui A uâpaii Alonadetii. 

Stema ţerei între literele : Înu—A, h—B, Al—L, 3—A], 

Ti—%. Dedesubt cele 6 versuri de la pag. 2 mai jos. 

Volum în 40 mic; câte 26 rinduri pe pagină. 

La serisârea de închinăciune cătră domn este tipărit poemul istorie 

chronologie asupra domnilor Moldovei pe 3 foi; 7 foi la început nepa- 

ginate, apoi 38, 139 și 56 foi numerotate; în total volumul are 236 foi. 

1682. gama mii nerpâuEpa ce uutatvpa || SS "Punapiire |! 

rs. Baeuiire s%atat Ip: BaSavunărSaSii ÎrpS Le X c [| 

Lâna Ana Eocesaa, || RS aaa ASI A mus IASĂ mun - 

Iliâpaii Aloaaseeii urii oy ip pâine | R3 nopSiisa Alzpih. 

căac Uli 5 nocaSwinia || "a cmeptniieii noderpe |] ASt 

A ccoatii MlurponoairSan GSuăgeii . ||.Ș rrunăpuuua Geu- 

mei" Aluwrponoaiii Îi An, aa nâpe 'Tundpiuuă |] l;S 

Ayroropiir Aaa Aluen Ge vu că Îlnprireae nserpS |! 

[larpiăpy5an Twvarsitatn . |] Ba TV AAA „frienSrSan AS- 

Mii, |] „pu : acua drrâepu, 53, Ai ÎL Aeaa uâpepa 

“ X7anaSii muia || mzurSwrâpreaSii nscrpS ic Xe || alia 

„AV ne : | | 

2 volume în folio mic; 36 rinduri pe pagină. Volumul | are 3 foi 

nepag. la început, 248 și 98 foi numerotate, și cuprinde vieţile Sfin- 

ţilor pe lunile Septembre pănă la Februarie. Vol. II cuprinde viețile 

pe lunile Martie — August. Nu am vădut nici un exemplar complet 

din vol. II. 

La vol. I, pe verso titlului: 

criipSpi npe rYEpriA AOAAGEEii. | 

Stema Moldovei între inițialele lui. loan Duca Voevod : Iwu-—A,, 

H—B, Al—f, 3— A; după care urmeză versurile : 

HânSan “ta A£ B3zpb â Viapă EEcTiTă, 

eri” NSTÂpE Apă HECAMUTIITĂ. 

IlpeăTS-ti A MÂpE. Xiapa ulii GSIakă, 

BOĂpIIEAE "AMR TIALUSIIE aa NZANĂITE XI nb, 

ĂE pe Hiinh CA BĂAE cSzpSab ce-i Adus, 

ap Epă N TOÂTA EPÂMA 4 CTĂ Udpa "AM due.
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 ĂTAIAL A Sa BSAR Atâa Xe dpe, 

âuSTspro npe CPEMAA ii depriuuăă 'Tâpe. 

„ MuneritTa ipSue ui 7 uâch AE IALĂAX, 

â AS Xe Aditia fii Ac cnpuitirlax. 

Din datele Ja cari Dosofteiă şi-a tipărit cărțile acestea 
vedem că întrun timp de trei ani, 1679—1682, el a pu- 

plicat trei volume mari în 40 și doue volume în folio. Este 
evident că spre a pute face acâsta el'a trebuit să fie pre- 
gătit de mai înainte textul acestor cărți. | ” 

Unele din cărțile lui Dosoftei, cum sunt Parimiile și Vie- 
țile sfinților, nu sunt simple traduceri; ele sunt compilaz” 
țiuni din cărţile slavone și grecesci, întocmite după cum 
i se păre lui că este necesar pentru biserica Românilor și 
după cum credea că le va pute tipări, prescurtând şi ale- 
gend ceea ce credea că este cu totul necesar. | 

Cu tipărirea acestor cărți a întimpinat mari greutăţi : 
tipografia domnescă înfiinţată în timpul lui Vasilie Lupu 
și a mitropolitului Varlaam se risipise cu toiul, și ea fu- 
sese singură în Moldova. Din acestă causă Dosofteiti a fost 
silit a-și tipări la 1673 întâiele lui cărți, Psaltirea în ver- 
suri și Acatistul în tipografia de la Uniev. La 1679 vedem 
că Dosofteiii cu mari greutăţi ajunsese .a forma la mitro- 
polie o mică tipografie, în care a început a tipări Liturgia ; 
acestă tipografie era însă din tote punctele de vedere ne- 
îndestulătore pentru tipărirea celovalalte cărți ale lui; de acea în același an 1679 el a scris Patriarehului Moscvei 
Ioachi:n și Va rugat să-i dee. unelte tipografice ca să ti- părescă cu. litere cirilice - cărțile“ pe: cari le-a tradus din 
limbele grâcă! și slavonă în cea români, *) Rugarea lui a ANN | 

*) În archivele din Moscva şi St. Pete rsburg se păstrăză aoe me te iv la faptul acesta. Datorim amab E 2 clar al aatite 
ilităţii d-lur W Ullanitzki, secretar al archiv 

i 
. 

elor generale din Moscva, un scurt extract sumar din aceste documente. In curând (osumentele acestea vor fi publicate de 4-sa întrun volum care va cuprinde ote documentele privitâre la istoria Românilor: ăî i 
1 

anilor” cari 'se afl i Moseva şi St, Petersburg, : ” i oa în arehivele da
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fost ascultată, şi cu ajutorul primit astfel a îmbogăţit ti- 

pografia în care a tipărit iute una după alta, celealalte cărți 

ce le avea gata. 
7 Cărţile Mitropolitului Dosofteii aă o specială însemnă- 

tate între vechile tipărituri românesci. Pănă în timpul săi 

începuse a se forma o limbă românâscă literară, din care 

căutai a se înlătura atât cuvintele cât și alte particulari- 

tăți dialectale proprii unei singure provincii; Mitropolitul 

Varlaam se silesce a scrie așa cum să fie înțeles de toţi 

Românii nu numai de Moldoveni. Dosofteiui însă se pare 

că nu ţinea samă de acest curent; el scrie moldovenesce, 

așa în cât în cărţile lui se găsesc, mai mult decât în tote 

celealalte, particularităţile dialectale ale -vorbirii Moldoveni- 

lor, din care causă aceste cărți sunt un. isvor forte pre- 

țios pentru studiile filologice românescă. 

IV. 

Psaltirea în versuri 

Dintre tote cărţile lui Dosoftei cea mai însemnată din 

tâte punctele de vedere: este Psaltirea în versuri; ac6- 

sta este lucrarea lui. cea dintâi, și la facerea ei a lucrat 

cu un zel și cu'o stăruință neîncetată mai mulţi ani de-a 

rîndul. In titlul ediţiunii. de la 1673 (7181) el spune des- 

spre acestă Psaltire că este «din sfintele scripturi a sfin- 

«ților Părinţi dascalilorii sfintei Besiarici cu lungă ostenclă 

«în mult aă socotită și cercată prin sfintele cărți, și di-a- 

«ciia pre verșuri toemită în cinci ai foarte cu osărdie mare». 

x. In acâstă lucrare Dosofteiii a întocmit în versuri româ- 

nesci toți cei 150 de Psalmi cari compun cartea, biblică 

cea mai populara cunoscută sub numele de Psaltire. Pen- 

tru a versifica în românesce Psalmii, era mai întâiii ne- 

cesară o studiare aprofundată a textului lor pentru a li 

se pute pătrunde înțelesul cât se pâte mai bine.. Acestă 

„studiare prealabilă a făcut'o Dosofteiii, pe cât i-a fost cu
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putință, cstind conientariile Părinților Biserica), cum. sin- 
gur spune în titlul ediţiunei tipărite. Spre a înlesni pen- 

tru cetitorii români înţelegerea psalmilor versificaţi, Dosof- 

teii face note explicative pe marginea paginelor, și într'in- 

sele explică prorociile, alegoriile etc., cuprinse în text. La 

unii Psalmi face o explicare sumară îndată după titlu; iar 
asupra Psalmilor 28, 50, 63, 86,121, face comentarii 
complete, explicând înţelesul fiecărui verşet citat în text 
slavon. 

1. Versurile lui Dosofteiii. 

In «Cuvintul cătră cetitorii»> (pag. 9) Dosofteiii dice des- 
pre Psaltirea sa că e «tlăcuită rumâniaşte pre stihuri cu nu-. 
«mără tocma în slovenitu, patnocaSaina fi NOASEIUS W BOnuatzdeAA 
«(=egal, sai de o potrivă, compusă si în același mod ter: 
«minată) adecâ în coadele stihuriloră pre o glusuică întruni 
«chipă tocmite.» Prin aceste cuvinte el ne arată elementele 
de versificaţiune pe cari le-a ținut în semă la versificarea 
Psalmilor. Cu alte cuvinte aceste doue elemente prosodice 
sunt : 

, j 
a) egalitatea numărului silubelor în versurile de uceași indo 

rime («cu număr tocma în slovenii»), şi. 
b) legarea versurilor între dinsele. prin imă sau asonanță 

(eîn coadele stihuriloră pre o glasnică într'ună, chipă tocmite.)> . - De aci se vede că Dosoftei, ne avenă de loc în minte Versurile cantitative classice, nu a fost ispitit să comită greșala de a-şi închipui că și versificarea românescă este cantitativă, cea ce Par fi dus la greșala, în care ati cădut mulţi alţii în urma lui până acuma, de a crede că versurile românescă sunt făcute ca Şi cele latine Și grece, și de ase sili să facă versuri românesci cantitative. Dosoftei însă n'a Știut că principalul element, prosodic în limba română (ca, și în celealalte romanice) este uccentul tonic, pe e basate și de la care derivă ca consecințe natur cesare acelealalte dâue amintite de e] 

are sunt 

ale și ne- 
: egalitatea numărului
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silabelor și rima. Vom :ved6 mai jos de unde vine acestă 
lipsă de cunoscinţă. 

„Dosoftei nu. scia lămurit nici ce este mima, care constă 

în: uniformitatea sfirșituluă versurilor rimate începând de la 

ultima silabă: (saă cel puţin de la ultima vocală) accentuată 

în fie-care vers; definițiunea. dată de el când zice «în a- 

«celași mod terminată» explicată prin cuvintele <în coa- 

dele stihurilor pre a glasnicâ într'un chip» nu este a rimei 

ci a asonanței, căcă acesta constă numai din uniformitatea 

ultimei vocale accentuate din vers fără a ţine în s6mă şi 

sunetele cari urmeză după dînsa, cum se vede în mai 

tâte poemele eroice vechi francese *). Dar, cu tote că după 

definiţiunea dată de el se pare că ar .vorbi despre aso- 

nanţă, în realitate însă versurile sale sunt sai. voesc a 

fi vimate. 

Acentul tonic. — Elementul ritmic fundamental în versi- 

ficarea. românâscă, ca şi în tâte limbile romanice și chiar . 

în altele, este accentul tonic; din succesiunea silabelor ac- 

centuate și neaccentuate resultă ritmul proprii al versului. 

Dosoftei n'a sciut acesta, și de acea, vorbind despre ver- 

surile sale, nu pomenesce nimica despre accentul tonic. Nu 

este de mirare că n'a cunoscut acest fapt important, lămu- 

rit deabia în secolul nostru, și nică că nu a cercetat sin- 

gur să analiseze versurile. poesiei poporale spre a scâie 

din ele cunoscinţa acesta. Așa cercetări eraii necunoscute 

înainte 'de secolul :present. . 

Fără a găsi o vină lui Dosoftei pentru acâstăi lipsă de 

cunoscință atât de naturală şi de explicabilă în timpul săi, 

“faptul este că din causa acâsta versurile sale sunt în ge- 

neral defectusse, structura lor este falsă, lipsind din ele 

“înţelegerea și aplicarea conscientă a. fundamentalului prin- 

cipiă pre care trebuia să se haseze. 

  

  

*) A se vedă despre raporturile între asonauță şi rimă magistrala lucrare a 

-jul Pio Rajna, Le origini dell'epopea francese, Firenze 1884, p. 487 sqg.
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* Adeseori dă el singur indicaţiunea succesiunii silabelor 
pe care apoi n'o observă. Așa, spre exemplu, când la un 
psalm însemnsză la margine «5 părechă»>, trebuia, ca cele 10 
silabe ale versului să se suceedă câte doue, una accentu- 
ată și alta neaccentuată, adecă să avem tipul : 

60 60 60 6-0 60%) 
Acesta ni se arată din rima de d6ue silabe 6 0, după 

care trebue să se conformeze tote celealalte silabe, căci 
altfel nar mai fi părechi. Ori. care psalm vom lua, vom 
găsi că acest tip nu este observat, ori cât de mare parte 
am face accentului secundar în cuvintele mai lungi de . 
trei silabe 'și accentuate pe ultima sai pe ante-penul- 
tima.**) lată câteva exemple : 

în ps. 18, v. 1: fără ar trebui accentuat pe ultima, 
vw. 92: de ce(a), accentul ar trebui să fie pe de, 
v. 3 î ar trebui. accentuat :. Şi fa | cer |, 
v. 4: Tari | tă n toți | di vxas | te 'mna | ânte. 

Tâte aceste abateri de.]a accentul real al cuvintelor sunt 
greșeli : fără are totdeauna prima silabă ; accentuată ; în 
de cea accentuată, este: ceă, iar de este proclitic ; fuiceria are 
tot deauna accentul pre prima silabă ; asemenea viaste are 
totdeauna accentul pre prima silabă, tăriza pe penultima î, 
Dosofteiii însă îi dă o accentuare imposibilă, punându-i doue 
accente unul pre întâia altul pe ultima silabă, aşa că din- tre cele trei silabe numai cea în drept nu e -accentuată. 
Ori unde deschidem psalmii versificaţi. de Dos 
peste tot locul acâstă abatere dela accentuarea reală a cu- vintelor, și acestă abatere este scăderea principală a versu- rilor luă; din acestă causă psalmii săi sunt lipsiţi de adevă- vata armonie a versificaţiunii.. 

ofieiii găsim 

*) Prin o se represintă silaba neaccentuată principal sati secundar). - 
**) In cuvintetea, ceriitile, 

dar silaba penultimă are un 
strălucoare, luminată, 

» prin 6 cea accentuată (accent 

mânuloru-ți, accentul principal este pre prima silabă, accent secundar : â0 6 o. In cuvinte ca îzbucniaște, 
indiu proslăciaşte accentul principal este pre penultima şi prima 

silabă are accentul secundar : 6o 50. 
”
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- Numărul silabelor. — Egalitatea numărului silabelor este 

peste tot: observată. de Dosofteii, aşa în cât defectele de 

acâstă natură sunt forte puţine în. versurile sale. 

In întregă Psaltirea se întrebuinţeză versuri 'de opt mă- 

rimă : de 6, 7, 8, 10, 19, 13, 14 și 16 silabe. Mai totdea- 

„una Dosoftei însemnâză în deosebite feluri .de la începutul. 

psalmului, numărul silabelor din cari se compun versu- 

zile; când mai 'mulţi psalmi corisecutivi sunt versificați în 

versuri de aceeași mărime, indicaţiunea acesta este pusă nu- 

mai la cel dintâii, înţelegându- -se că ea se refere și la cei 

_ următori, până când o altă indicaţiune arată că încep ver- 

suri: de altă mărime. Aceste indicaţiuni sunt făcute de câte- 

va oră prin cuvinte întregi; spre ex. la ps. 1: «În diace 

slovenituri> (=silabe), la ps. 9: «În opt strune adecă slo- 

venituri» (silabe), ps. următori. 3, 4, 5 n'aii; indicațiune, 

pentru că şi versurile. lor: sunt tot de s silabe; alte ori nu- 

mărul silabelor se însemnâză numai . prin. cifre puse pe 

margine în dreptul primului vers al unui ps., spre ex. 4 (7) 

la ps. î4 arată că versurile sunt de 7 silabe. Când ver- 

surile sunt împărţite: în emistihuri saii în grupuri. de si- 

labe, se indică prin cifrele de pe margine mărimea fie-cărui 

emistih sai grup; spre ex. 7, 6-(ps. 6) arată că versurile din 

acest ps. sunt de: 13 silabe împărţite în 2 emistihuri, de 

7 şi de 6 silabe; de asemenea:5 5-(6 e) laps. 16,66 

(5 s) la ps. 17 ete. La ps. 18, 22, 94, 20 și alţii s'a pus 

pe margine însemnarea : «5 părechi» prin care se indică 

structura de vers următore:: . : 3 

60|60|60]6015 

La câţiva psalmi notele „autografe. din Mss. difer. de 

cele din ediţiunea tipărită (D);: așa aa ps. 31 T are: <pe- 

rechi 6>, adecă tipulă : 

șol6oldold0l60l60; 

jar nota autografă din Mss. corecteză dicend .: în 19,
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împărţite în. 3, ceea .ce arată că versul este împărţit în 
intenţiunea versificatorului în trei grupe egale : 

| o000|o0000|oooo; 
la ps. 32 T «5 părechi» Mss. autogr. «în 10 strune»>; la 
“ps. 39 T «5 părechi> Mss. «în 10 coarde». La ps. 33 
«în 2 cetvorodvoiţe»: . 

a). In versuri de ștse silabe sunt versificați ps. 46, 47 şi 
53; tot de şese silabe sunt şi versurile 9, 4,6, 8 din compu- 
nerea originală pusă după ps. 132 sub Nr. 132 a (pag. 453). 
Tipul regulat al acestui vers ar fi: | 

| 60 6.0 60, 
adecă o succesiune de trei perechi de silabe, accentuată 
cu neaccentuată. 

0). In versuri de 7 silabe sunt versificați ps. 14, 135, 
după tipul: | 

6.0 600 60 saii 060 6060. 
c). Versurile de 8 silabe, în cari sunt versificaţi 38 ps., 

Sunt tractate în trei moduri chiar după indicaţiunile mar- 
ginale ale autorului : 
a). numărul silabelor se indică în total (sai nu se indică 

de loc) fără nici o arătare cu privire la calitatea silabelor 
dacă sunt accentuate sai nu, ps. 2, 3, 4, 5, 70, 92, 94, 9, 
96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 111, 119, 119, 120, 136, 138, 139, 140, 141, 149; | 
6). se însemneză că versul e: compus din «4 perechi,» 

cea ce dă tipul: | | 
00 00 60 60; 

ps. 45, 49, 115, 116; 
1). se indică că sunt împărţiţi în dâuă emistihuri egale, cea ce ar da tipul: . 

60 6ol|l6oso; . 
versurile 5, 6 din strofele ps. 56, ps.57, Si, 88, 89, 90, 91,93. d). Versurile cele mai des întrebuințate sunt cele de 10 silabe. Ele sunt tractate întocmai ca și cele de 8, a- decă : indicându-se la unii ps. numărul silabelor în total



  

sai neindicându-se de loc, indicându-se la alţii împărţirea în. 
5 părechi, iar la alţii împărțirea în emistihuri egale 5—5. 

€). În versuri de 12 silabe sunt versificaţi 38 ps. Ele sunt 
tractate în patru forme : 

«) împărţite în emistihuri egale de câte 6 silabe; ps. s, 
9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 92 Mss., 23, 25, 96, 27, 35, 
36, 37, 38, 41, 492, 48, 44, 45, 59, 60, 66, 67, 55, 84, 
86, 87; 

“B). împărțite în emistihuri de 7 și 5. silabe; ps. G1; 
7). împărţite în trei grupe de câte 4 silabe, dând tipul: 

600 60 | 60 60 | 6060; 
ps. 56, 79, 80, 110; 

5). împărțite numai în 6 părechi de silabe, dând tipul: 

so [60] 60| do | 6o | do; 
ps. 75, 76. 

, 
La ps. 31 în T nota marginală: dice : «perechi 6», iar 

nota autografă în Mss: <în 12, împărţâte ?'n 3; adecă în- 
suși Dosoftei nu era sigur despre modul în care tracta 
acest vers. 

P). Versurile de. 13 silabe sunt întrebuințate î în cinci ps. 
6, 7, 19, 28, 29. Ele sunt totdeauna impărțite în emisti- 
huri de câte 7 şi 6 silabe. 

9) In versuri de 14-silabe este versificat mural. ps. 55; 
| indicațiunea, marginală. arată că -acest vers - este împărţit 

în trei grupe de: câte 4 silabe plus | 2 silabe cari constitue 
rima : 

60 so | 60 60 | 6o 6o | 60. 

Indicaţiunea a fost greșit tipărită în T: AAA 
444 99; ea s'a reprodus greșit și în edițiunea. de faţă: 
un 8 =9 este prea mult. 

1) Versurile de 16 silabe întrebuințate numai în ps. 33, 
au indicaţiunea «în 2 cetverodvoiţe» ; el este împărțit în 
emistichuri egale de câte S silabe. 

1
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Rima; — Versul românesc (și romanic în general) se 

pote: termina:: cu o silabă accentuată -6 (arunedt, în- 
gerdș), cu o silabă accentuată urmată de una neaccentuată 
-60 (cântâre, lumină); și cu silabă accentuată urmată de 
d6ue neaccentuate, 600 (descântece, tubirile). 
"De aci urmâză că rimele românesci. sunt 'de trei feluri: 

de o silabă, numită şi rimă masculină ; de dâue silabe, fe- 
menină ; şi de trei silabe. 

Am vădut mai sus că Dosofteiii nu avea o idee lăimu- 
rită despre natura rimei, căreia îi face o definițiune po- 
trivită numai asonanţei. In tâtă întinderea lucrării sale 
Dosoftei s'a silit a face să rimeze versurile între dinsele ; 
rimele sale însă au peste tot defectul de a fi cu totul or- 
'dinare. E | | | 
EL n'a înțeles şi n'a simţit că rima, spre a fi bună, tre- 
bue ca uniformitatea sunetelor de Ja. sfirșitul versurilor tre- 
bue: să cuprindă ultima silabă accentuată îniregă și tot ce-i 
urmeză; deacea mai tâte rimele lui încep numai de la 
ultima vocală accentuată a versului fără a ține în s&mă 
consona ori consânele precedente cu cari acea vocală for- 
m6ză silaba accentuată; dealtfel acsstă imperfecţiune de 
formă. o întâlnim fârte des în versurile celor may buni 
poeţi ai nostri. ae 
„Dosoftei nu se feresce de a rima aceeași formă gra- 
maticală -de la doue cuvinte ca ; miilutaşte cu dortaște (ps. 4 V. 71—8), ocoliaște cu oviliaște (ps. 17 v. 11—19), sculară cu 
cuvintară (ps. 3 v. 3—4); cu atât mai puţin evită -rime ca: mântuinţă cu credință (ps. 43 v..21—22), ştire cu perie (ps. 58 v. 31—39).. Rime de acest fel sunt forte. des în- trebuințate. e | e 

De fârte multe ori găsim în loc de rimă, saiă numai e) simplă asonanță sai o asemănare de sunete încă si mai mică; Spre ex. vestită — sfint (ps. 149 v. 3—4, plină, — odin (ps. 149 v. 2199), dirâpta—spata (ps. 149 v. 97.— 28) vlersuri—alesură (ps. 150 v. 17—18), omulă —domaulii
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(repeţită de 3 ori numai în ps. 150, şi forte des în ceiălalți), 
vărtute— multe (ps. 150 v. 3—4); nalte—ferecate (ps. 159 
v. 9—10), lăitte— multe (ps. 150 v.. 11—19), noapte— toate 
(ps. 1 v. 7—8), ceta—direpta (ps..2 v. '55—56), odiimâ— 
cină (ps. 3 v. 19—20), duce—dulce (ps. 4 v. 41—42), a- 
ștoernutul— totul (ps.'6 v. 15—16), râde—prinde (ps. 58 
v. 28—24). Lista rimelor de acest fel s'ar: puts îmmulţi 
cu sute de exemple, căci ele se întâlnesc forte des. 

Un fapt interesant. de observat: (cum se va ved& maj 
jos) este că Dosofteiii întrebuinţeză aprâpe numai rimele de 
d6ue silabe sati femenine (-60), lăsând la o parte varietatea 
cu care ar fi putut înfrumuseţa versurile sale întrebuințând 
și celealalte due feluri .de rime (-6 şi :.-600). Numai 'în 
ps. 59, 60, 61 rimele sunt de o silabă sati masculine, din 
care causă versurile de 12 silabe în cari sunt versificaţi - 
acești trei ps. sunt. împărţite în emistihuri neegale,. de 7 și 
9 silabe. — Nici o dată nu se află în tâtă Psaltirea: rime 
de 3 silabe (-60 o), cu tâte că sunt în limba română 
multe cuvinte proparoxitone. 

"Versurile Iu Dosofteiii rimâză în modul cel iai simplu, 
câte dâue, părechi, versul 1 cu 2, 3 cu 4, etc. : 

„2 

o
p
 

oe 

O singură escepţiune “vedem în. ps. 53, în care versu- 
rile suni grupate în strofe de câte. 4 versuri cari rimeză 
icu4,2cu3: 

o
”
.
 e
 

a 

Biatul, — Limbile romanice -evită hiatul între due cu- 
vinte, unul terminat și altul început cu vocală, și cari
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urmeză immediat unul după altul; în vers este o regulă 
generală de a înlătura hiatul sai prin elisiunea uncia din- 
tre 'cele doue vocale (în francesa), sati prin contopirea lor 
prin sinizesă (în italiana). Limba română este şi în acest 
punct de acord cu surorile ei occidentale ; în versul ro- 
mânesc hiatul se înlătură în amând6ue modurile numite. 
În general hiatul este înlăturat regulat în versurile lui Do- 
sofieii, ca în ps. 111 v. 14: 

- <A să 'nduwă "m tot folosul.» 
Abaterile de la acâstă regulă sunt fârte rare. 
Este de observat că simţemîntul lui Dosofteiii în mânu- 

irea limbei i-a arătat :că e şi o sai e și au constitue un 
hiat care, în casuri ca de omul (ps. 111 v. 1), de unde cte., 
nu se pote înlătura. El însă n'a simţit că întâlnirea a dâue 
vocale, una la sfirșitul unui emistih și cealaltă la înce- 
putul celui următor, nu constitue hiat, din causă că între ele 
se află timpul de repaus care le desparte, și că prin ur- 
mare nici una dintre aceste vocale nu se pote înlătura; 
deacea aflăm versuri greşite ca: | Sa 

„<Dli-ă domnul vărtate || "n oriame de năvală» (ps. 17.v.9.) 
Din acest punct de vedere vedem înse în versurile lui 

Dosoftei o âltă greșclă gravă, adecă elisiuni cu totul 
nejustificate. De multe oră, când cuvintele îi dati un vers 
prea lung, elide câte o vocală unde elisiunea. este impo- 
sibilă, nefiind hiat, şi acesta chiar la, începutul versului; 
spre ex. 'Ntindă (ps. 9 v. 64) în loc de Intindă, "'Ntr'a sa 
-(comp. orig. 132 a, v. 4) în loc de Întra sa. Alte ori, din 
aceași causă și spre acelaşi scop, întrebuințăză formele pro- 
clitice ale pronumelor personale înainte de :cons6nă, . cea 
pi . ae face ar | dai de „uocal ; spre ex. : 

23), Av ps. 26 v. 53) în loc de iu sint, Înă va da, forme 'cu vocala de razim formând silabă, cari sunt singure posibile înainte. de cons6nă, Şi pe cari le întâlnim des, chiar în psalmii lui Dosoftei, când incap în-vers, :sub forma Ai, Ap ”
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Gruparea versurilor.— Versurile lui Dosofteiă sunt grupate 

în modul cel mai simplu. Apr6pe toţi psalmii sunt .versi- 

ficaţi fie-care în versuri egale, cari se succed unul altuia 

unite fiind între dînsele câte doue prin rimă. Numai Ja 2 

ps. se abate de la -acâstă regulă. Ps. 56 este împărțit în ștrofe 

de câte 6 versuri, dintre cari întâiele 4 de câte 12 silabe, 

celealalte 2 de câte 8. In ps. 53 versurile sunt grupate în 

strofe de câte 4 versuri rimate 1 cu 4, 2 cu 3. In com- 

posițiunea originală 732 a a combinat perechi. de versuri 

întâiul de S al doilea de 6 silabe. A ori 
ZA RS . . , | . IE y 

, /8 a £ 
2. Modelul Psaltiril în versuri. - | î O oh i 

| Cyd « 
B o Z 

Din. scurta analisă precedentă am. v&dut cum este mâ-: Zoso „7 

nuită versificarea românescă în Psaltirea, lui Dosolfteii, am iii 

vEdut calităţile și defectele technice sati de factură ale” ver- 

surilor și cum aceste defecte și calități sunt de naturi deo- 

sebite. In faţa acestei Psaltiri versificate se impun între- 

bările : ce a îndemnat pe Dosofteiii să facă acâstă lucrare? 

de unde a învățat el a face versurile așa cum le-a făcut? 

adecă, avut'a el un original sai un model pe care l'a tra- 

dus sai imitat? care a fost acel model? cum și întru cât 

s'a servit Dosofteii de dînsul? 

Dintre tâte cărțile cari compun. Biblia,__cartea Psalmi- 

lor este fără îndoială cea mai plină _de_simţemiînt, de poesie 
religi6să; din acâstă causă ea a devenit cea mai poporală. 

Din cele mai vechi timpuri ale bisericei creștine psalmii 

au fost cântaţi în serviciul religios. La poporul român Psal- 

tirea este considerată ca, cartea, creștină per excellentiam, 

eșa în cât în poesia poporală română numai de ea se po- 

menesce când este vorba de a se afirma caracterul creștin 
al unei biserici ori a unui preot *). 

  
  

*) A se ved6; Alecsandri, Poes. pop. p. 78, — Teodorescu, Poes. pop. p. 301, 
314, — Jarnik şi Bărsan, Doine p. 471. — Se scie că până mal acum 50 de an! 

Psaltirea era considerață ca. cea ma! bună carte pentru educaţiunea tinerimei ;
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: Cu tote acestea în literatura bisericescă ortodoxă greco- 

slavoriă nu a existat înainte de Dosoftei nici o versificare 
a psalmilor, așa în cât nu în acestă literatură a putut el 
găsi un model după câre să versifice psalmii în limba ro- | 
mână. Dacă el ar fi făcut numai dela sine acestă lucrare, 
i-am datori creaţiunea întregului sistem -de versificare 
întrebuințat în' Psaltire, pentru că înainte de dinsul nu 
cunoscem versuri românesci scrise afară de vro d6ue 
încercări lipsite de ori-ce valdre; pe de altă parte versi- 
ficarea, lui Dosofteiii nu este pornită de la versificarea poesici 
poporale române care cunâsce numai dâue „forme de viers, 
cel de 6 şi cel de 8 silabe. Dosofteiii pe de altă parte din tote 
lucrările lui se vede că era mult mai puțin original de cât 
ca să ne putem închipui că el a combinat de la sine tot 
sistemul de versificare pe care îl vedem în psalmii lui. 
Așa dar modelul Psaltirii în versuri trebue căutat afară din 
literatura bisericescă greco-slavonă, din care sunt sc6âse 
tote cele-alalte lucrări ale lui, precum şi afară din miș- 
carea literară românescă. - 
"In ţările occidentale psalmii ai câștigat în secolul XVI 

o vicță nouă prin acea că at fost întroduși şi cântaţi ca 
imne sacre în bisericele adepților lui_4 Calvin. Spre acest 
scop ei ai fost versificaţi mai întâiă în limba francesă și li Sati compus melodii, şi așa se cântau .de Calviniștă prin biserică, prin case şi peste tot locul cu un nemărginit en- tusiasm. Insuși Calvin a versific 
mulți psalmi; dar cele mai frumose traduceri în versuri de psalmi le-a făcut marele poet frances Clement Marot; et a versificat însă numai vro 50 psalmi; după dinsul Theodore de Bize i-a tradus în versuri pe toți -ceialalţi %). 
de la Bucâvnă tineri! treceaă la cetirea Psaltirit ; acesta a m cât în Alexandrie se spune că tot cu Psaltirea a făcut ințifica alui Alexandru Makedon : <Și-l luo' Aristotel (p «carte, într'un an Ps , şi se mira vo!n 

at spre acest scop maj 

ers aşa departe în 
şi Aristotel educaţia sei. 
re Alexandru) şi-l învăţă înt altirea şi Psalmii icii de el; cum învăţa aşa 

«tare şi bine.» : - 
*) Istoria amănunţită a traduceri! psalmilor în: Versuri de cătră adepţi! lui
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La început catolicii, în furârea combaterii calvinismului, 

aii anatemisat acești psalmi versificaţi și pe toţi acei cari 

i-ar cânta, căci cântarea lor devenise un semn special de . 

calvinism ; numai posesiunea unei cărți cu acești psalmi 

era considerată de crimă şi pedepsită cu mârte., Vădând, 

însă că cu tote acestea cântarea psalmilor versificați se res- - 

pândesce repede în t6te părţile în popor și că aii fost tra- 
duși în mai multe limbi, și neputând pe de altă parte pune 

sub. anatemă o carte biblică, ai schimbat tactica : aii făcut 

alte traduceri. în versuri ale psalmilor pe cari să le cânte 

poporul catolic fără să aibă trebuinţă a cânta psalmii cal- 

vinilor. In a d6ua jumătate a secolului XVI s'au făcut de 
catolică — spre acest scop — în' mai multe - ţără și. în mai 

multe limbi deodată traduceri versificate a psalmilor. 

In Polonia s'aă făcut cam în același timp, în a doua 

jumătate a secolului XVI, dâue asemenea traduceri : una 

în curentul protestant de Rybinski, alta catolică de cel 
mai mare poet polon al timpului Jan Kochanowski. Psal- 
tirea versificată de Kochanowski a fost tipărită la. 1577 și 
a fost deatunci și este până astăqi atât de populară, în- 

cât mai în fie-care an s'a făcut câte o nouă ediţiune,. în 

unii chiar dâue și trei; psalmii lui se cântă până astă-gi 

de popor în tâtă Polonia *) 

Calvin şi rolul lor în :hiserica acestora este tractată în monumentala lucrare a 

lui O, Douen, Clâment Marot et le Psautier huguenot, Paris 1878, 2 mari volume 
în gr. 8. 

*) Heinrich Nitschmann, Geschichte der Polnischen Liiteratur; p. 46, scrie des- 

pre Psalmi! lui Kochanowschi : 

«Cel na! însemnat product al acestei liniștr (retragerea lui Kochanowski din 

vitța publică pentru a se ocupa numai cu poesia) a fost versificarea Psalmilor 

care i-a asigurat pentru tot-deauna numele de cel mai mare poet liric religios 

al naţiei sale. Compositorul polon Nicolae Gomolka, (3 1609) a intocmit pentru 

el melodi! admirabile, carl întrunesc întru tâte caracterul slavie cu puternicul 

lor avânt elegiac. Imnologul şi predicatorul germano-polon Olofi (1685—1735) 
dice cu multa -lut competinţă despre aceşti Psalm : <Acest vestit poet. polon şi 

«secretar regesc a dat compatriaţilor să! Psalmii în versuri aşa de elegante, în- 

«cât ai fost primiţi cu o bucurie deosebită în totă Polonia... Acuma mulţi din 

«Psalmii lui Kochanowski se. întâlnesc în cărţile de cântări luterane, reformate şi
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Dosoftei a cunoscut - psaltirea atât: de populară. a lui 

Kochanowski; el a putut'o cunâsce fără nică o altă inter- 

venire străină, căci am vădut că încă de la 1649 cunoscea 

limba polonă și a tipărit chiar versuri polone reproduse 

cu litere cirile în Parimă (part. 2, fol. 132); este prin ur- 

mare fără îndoială că avea cunoscinţe de-limba și litera- 

tura polonă. Pe: de altă parte Dosoftei avea relaţiuni 

strinse—cel puţin literare—cu Miron Costin, care nu nu- 

mai că învățase carte în Polonia, dar. făcea. și versuri în 

limbile: română şi polonă *). Este dar cu putință ca Miron 

Costin să fie îndemnat pe Dosoftei să facă și românesce 

o Psaltire așa de frumâsă în versuri ca cea polonă a lui 
Kochanowski. Ori_în__ce mod ar fi cunoscut Dosofteiii 

Psaltirea lui Kochanowski, el s'a-îndemnat de frumuseţea 

acesteia a traduce psalmii în versuri românesci, imitând 
d ————————— e, 

Psalmii. versificați de poetul Dolon. 

Totă structura versurilor” lui Dosofteiii este o imitare a 

versurilor lui, Kochanowski. Prin constatarea acestei imi-: 

tări se va respunde la tote întrebările de mai sus, și se 

vor înţelege causele multor defecte pe cari: le-am găsit în 

versurile lui Dosofteiu. | | 

-1. In. limba polonă accentul tonic e deosebit de al 
limbei române; în polona tot-deauna silaba accentuată este 

penultima, din care causă ritmul versului polon este deo- 
sebit de al celui românesc, și de acea versurile lui Do- 
softeiii sufer 'de întrebuinţarea.. greşită a accentului. 

92.. Versurile de.t6te mărimile cari le vedem în. psalmii 
lui Dosofteiii și cari nu exista înainte de dinsul în lite- 
ratura n6stră poetică, le găsim la Kochanowski. 

  

«catolice.. „> In realilate limba. din aceşti Psalmi este fără a semănare mai fi 
şi mal descoltată de cât din scrierile lui de mar înainte». pumosă 

*) D6ue mici compuneri în versuri românesci ] e-a publicat chiar la 
Psaltirii în versuri a lui Dosofteiă (mar jos p. 514, 515) Poemul desi e şi istoria Moldovenilor scris de el în limba polonă Pau sa publicat 
română de dl. Jfasdeă în Archiva istor. ică, Î, 1. p. 159 su, en, braducere, 
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3. Rima polonă este tot-deauna de due silabe; din acestă 

causă vedem că din_8634 versuri, câte se află în Psaltirea 

lui Dosofteiă, numai 94 (ps. 59, 60, 61).sunt rimate cu 

rime de câte o silabă, şi toţi psalmii ceialalţi sunt rimaţi 

cu rime de 2 silabe, cu tâte că rima deo silabă (mascu- 

lină) este fără asemănare mai ușsră în limba română, pentru 

că cuvintele cu ultima accentuată sunt cu mult 'mai nu- 

merse. — Nici odată nu aflăm în versurile lui Dosoftei 
rima .de trei silabe, care nu pote exista în. polonesce. 

„4, Succesiunea rimelor, 1 cu 2, 3.cu 44 care este în- 

trebuinţată în maxima maioritate a psalmilor poloni este 

aprope exclusiv întrebuințată de Dosoftei. Chiar și suc- 

cesiunea î cu 4, 2 cu 3, din ps..Dos. 530 p găsim la Ko- 

chanowski (ps. 2 etc.). 

5. Până și disposiţiunea materială e a versurilor lui Do- 

softeiă unul faţă cu altul o regăsim identică în Kochanow- 
ski : în psalmii neîmpărţiţi în strofe versul întâiii al fie- 

cărei părechi este tipărit sa scris în amândoue Psaltirile cu 

un mic spaţii mai în afară spre stânga de cât al doilea ; 

tot așa şi versul 1 din strofele de 4 ori 6 versuri; . 

Cu un cuvint întregă_fa actura_versurilor_lui Dosoftei o 
aflăm la Kochanowski. Mulţi dintre psalmii poloni sunt înse' înse - 

versificăţi în forme cu mult mai complicate și mai măes- 

trite de cât acele cari le găsim la Dosofteiii. Kochanowski 

era un poet cu mare talent şi cu o forte mare cultură 

literară; -el a învăţat la Cracovia şi la Padova, cunoscea 

literatura latină și italiană, și. avea o predilecţiune pentru 

Horaţiu, De aceea în psalmii: lui imiteză structura. versu- 

rilor și a strofeler poeţilor clasică și mai ales ale lui Ho- 

raţiă ; unii psalmi sunt versificaţi în terza rima a Divineă 

Comedii. Mitropolitul Moldovei nu putea urma pe acestă 

„cale modelul săi. El a imitat din versurile lui Kochanowski 

numai ce-i era mai ușor de imitat. : 

Cetirea Psalmilor vezsificaţi de Kochanowschi a îndem- 

nat pe Dosotteiti. a face și românesce o Psaltire asemenea
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celei polone. Dosoftei însă nu a tradus psalmii poloni 

versificaţi ; de_la acesta îl împedeca fără îndoială consi- 

deraţiunea că aceia erai psalmi catolici latini nu ortodoxi 

greco-slavi, şi el, fiind om plin de rîvnă ortodoxă, nu putea 

întroduce în literatura biseriesscă ortodoxă română o carte 

tradusă de pe un original catolic. 

> Dosofteiă a învățat. din Psaltirea polonă numai. formele 

de versificare pe care apoi le-a  întrebuiăât i independent; 
Aaa acela deacea același psalm nu se as6mănă în versificare de loc 

  

| 

in cele d6ue limbi, nici în numărul versurilor nici în nu- 

mărul de silabe din care ele se compun : bre ex. ps. 

are 28 versuri românescă și 20 polone, ps. 2, are 62 rom. 

36 pol., ps. 3 are 32 rom., 20 pol., ps. 4 are 44 rom. 

28 pol., ps. 118 are 416 rom. și numai 176 pol. În ge- 

neral psalmii românescă ati cu mult mai multe versuri. de- 

cât cei poloni. - 

"Dacă Dosoftei ar fi tradus românesce versurile polone 

a lui Kochanowski, am fi găsit în psalmii lui imitate tote 

formele versificării măestrite ale'poetului polon, dintre cari 

în psalmii -românesci găsim numai pe cele mai simple. 

» Din- aceeași causă, credem că Dosofteiă -nici nu -pome- 

nesce nicăeri nici de numele lui Kochanowski, nici nu 
spune că a versificat psalmii după modelul psaltirii polone. 

„O singură dată, în- nota care precede ps. 63, pomenesce 
de o psaltire leșască : «că așia- am cetit Ja, psaltiria ce le- 
șascâ -slavinescâ;> aici însă nu e vorba de o psaltire în 
limba polonă ci de una în cea slavonă tipărită în Polonia, 
cea ce se vede și din cuvintele slavone pe cari le reproduce 
dintr'însa. 

- Dosofteiti a luat din psaltirea.: polonă a lui. Kochahowki 
numai formele de versificare, iar pentru a face psaltirea Yo- 
mânâscă în versuri el a luat de basă textul ortodox slavon, 
psaltirea «din sfintele scripturi a sfinților Părinţi dască- 
lilor sfintei Bisiarici cu lungă ostenslă în mulți ai soco- 
tita şi cercată prin sfintele cărți», 
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"-Probă că Dosofteiii a: versificat psaltirea pe basa textu- 
lui slavon sunt : î. numărâsele notițe în acestă limbă 
cari se întâlnesc la tot pasul în psaltirea lui; 2. începu- 
tul slavon al fie-cărui psalm pus înaintea versificării ro- 

mânescă, imitând și într'acâsta psaltirea lui Kochanowski 

în care aceste începuturi sunt puse în limba latină; 3. tex- 

tul întreg al psalmilor 28, 86, asupra, cărora Dosofteiii 

se încercă a face un comentarii exegetice complet. 

" Pentru a face versificarea: psalmilor Dosofteiă i-a tradus 

mai întâi în prosă din limba slavonă în cea română; și 

este forte probabil că traducerea în prosă făcută spre acest 

scop este aceeași pe care mal târdiu, la 1680, a tipărit'o 

în. fața « cu textul slavon. - 

3. Traducerea Psalmilor. 

Am dis mai înainte că Dosofteiă a tradus mai întâiă 

Psaltirea din limba slavonă în prosă românescă şi că 

de acestă traducere s'a servit la, versificarea psalmilor, - 

apoi a tipărito la 1680 cu textul slavon în faţă. De 

mult s'a observat *) că, versificând, Dosofteiă sa de- 

„părtat adese ori de. textul psalmilor. Una din cele mai 
caracteristice schimbări a textului sunt versurile (ps. 592. 

v. 15 sqq.) în cari vorbesce de creștini unde în psaltirea 

în -prosă este oamenii miei. Schimbările de acestă na- 

tură sunt însă puţine. Versurile în cari sau vădui a- 
lusiuni la faptele contimporane și chiar. descrierea stării 
și a şuferințelor în cari se afla Dosoftei sau Moldova, 
nu sunt în realitate aprâpe de loc depărtate de iex- 
tul primitiv al psalmilor. Intun singur. loc în totă Psal- 

„tirea se văd alusiuni evidente la starea lucrurilor în 

Moldova, și anume în explicarea asupra psalm. 86, pa- 
gina 9293—994, 

  

*)- Melchisedec, Chronica Romanului, |, 291 sqq. o
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Psalmii versificaţi de . Dosofteiti sunt, depărtați adeseori 

de text, însă numai în aparenţă, .și acestia a făcut'o din- 

sul spre a putea învinge greutăţile versificaţiunii pe care 

e evident că nu o mânuia cu ușurință. Adese-ori, spre a 

put& pune în versuri un verset din psalmi, Dosofteiii a fost 

silit a grămădi o mulţime de vorbe de umplutură cari slibese 

cu atât mai mult versurile lui cu cât acele vorbe sunt mai 

tot deauna sinonime, căci în același timp nu putea între- 

buinţa cuvinte cari să se depărteze prea mult de înţelesul 

textului sai să-l schimbe. Defectul acesta este așa de co- 

mun la, Dosofteiă. în cât îl putem constata comparând a- 

_prâpe oră-care psalm versificat cu textul în prosă. 

Câte o dată Dosofteiii schimbă modul de construcţiune 

a unui psalm; așa în ps. 23, spre exemplu, vorbesce 

către Domnul în persâna a d6ua, pe când în text se vorbesce 

despre Domnul în persona a treia: 

«AL Domnului iaste pămîntul, și înplutura lui, „lumia, şi toţi curi 

«lăcuese înţr'însa. 
«Acela pre mări l'aii urdatu-l şi pre părao rai gătata-l> > 

Să se compare aceste due versete cu versurile 1—6 

(pag. 73) spre a se vede cu câtă libertate Dosofteii versi- 
ficând a tractat textul psalmilor. In general .însă Dosof- 

teii nu și-a permis 'a se atinge de înţelesul textului psal- 
milor și a-l schimba, și din acâstă 'causă are o mulţime 
de versuli în care cu multe vorbe se exprimă o. idee care 
în original este exprimată cu puţine, şi de acea psalmii 
lui în versuri sunt peste tot forte prolisi, 

x LYi . .. | - 4. Insemnătatea Psaltirii în versuri, 

. Considerând psalmii lui Dosofteiti din punctul de ved re 
al valorei versurilor, al corectitudinei, esactităţii - e, 
canței expresiunilor, nu putem să nu recun6scem i a. grarea lui are în sine o valdre literară forte mică. ver: 
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surile lui Dosoftei sut încărcate de: idte defectele unu” 
început făcut în condiţiunile în cari Pa făcut el. Inainte. 

de dinsul lipsia cu totul o literatură poetică românescă, 

și ori-ce: tradiţie literară de acest fel, singura poesie na- 

țională fiind poesia poporală păstrată prin tradițiune orală. 

Versurile românesci ale lui Dosoftei sunt creațiunile Jui 

proprii făcute după modelul unui poet străin pe care -a 

înţeles numai în parte. Pentru a învinge tote dificultăţile 

acestea cu un deplin succes i-ar fi trebuit o cultură lite- 

rară forte întinsă și un talent cu totul superior acelor 

cu cari el era înzestrat. 

Insemnătatea lucrării lui Dosoftei stă prin urmare în 

posițiunea. ei istorică : ea este în literatura n6stră întâia. 

încercare seriosă în care i limba română a fost supusă Te- 

gulelor versificăriă ; psaltirea li este întâiul monument în 

“istoria poesiei române literare. Ea merită o atenţiune deo- 

sebită din partea istoricului literar, pentru că autorul «i, 

ca să ajungă la resultatul modest la care a ajuns, a tre- / 

buit să învingă greutăţi fârte mară, având a. supune. dis- 

„ciplinei versificațiunii o limbă câre înainte de dinsul nu 

a fost supusă de cât regulelor forte vagi Și comode ale 

versificării poporale. 

Psalmii lui 'Dosofteiă . n'aă avut | nici un resunet, ni "a 

dat nică un impuls în mișcarea “literară ulierioră ; ei ai 

fost în curând uitaţi. Cultul ortodox și. tradițiunea. nu le 

permitea să fie întroduși și cântaţi - în' biserică; ei erai - 

destinați numai a fi cetiţi de Gmenii evlavioși. Deabia câţi-va 

din că, mai cu sâmă ps. 46 «Limbile să salie,» au pătruns 

în literatura poporală- -religiosă şi şi se cântă până astădi între 

Cântecele de stea... 

_ Insemnătatea și val6rea relativă “a Psaltirii versificate 

de Dosoftei se va vede mai ușor dintro comparaţiune cu 

celealalte lucrări de aceiași natură. In. limba română s'a 

mai făcut. următârele Psaltiră versificate, tote posteridre și 

independente de ale lui Dosofteiii. 

i
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mele acestui donmm în locul numelui lui Duca. Este fârte 

probabil că Dosofteiii se afla însuși în Polonia la Unicv 
pre când s'a tipărit Psaltirea în versuri. Insă datele des- 

pre întâia lui emigrare în Polonia, la 1673, nu sunt pre- 
cise, din care causă acest punct nu sc pâte stabili cu si- 

guranţă. 

- Manuscrisul Psaltirii cu dedicaţia către Duca Vodă s'a 

păstrat. EL se află astăqi în Biblioteca Academici Române 

(Mss. 446) căreia Va dăruit. d-l D. A. Sturdza. Este un 

volum în 40 mic scris frumos pe hârtie cu cirilice drepte : 

are 993 foi cu câte 922 rînduri pe pagină. Lipsese: foia 
cu titlu (dacă “va fi avut), foia 1 de text cu aprâpe tot 
ps. î, o f[6ie cuprindând mare parte din ps. 89, o foie 
“euprindend” parte din ps. 101, una sai mai multe foi de 
la Sfirşitul volumului, o 

Acest manuseris are o valâre fârte mare pentru că: 
1. "Scris6rea de închinare către Duca Vodă este subserisă 

de mâna lui Dosoftei ca Episcop de Roman; manuscrisul 
este prin” urmare anterior ediţiunii tipărite ; 

„2. Pe marginile foilor -lui se află 0 o mulțime de note au- 
tografe ale lui Dosofteiă; - 

3. Se mai află multe note marginale care nu Sat ti- 
“părit în ediţiunea de la 1673; 

4 In multe locuri Dosoftei a prefiicut adescori versu- 
vile: sale, așa 'în cât se află un număr mare de variante 
“între “textul manuscris și cel tipărit; ps. 992 este versificat 
"cu totul din noii în edițiunea tipărită. 

Este forte probabil — cum s'a dis mai sus—ec 
" manuscris a fost presentat lui Duca Vodă; istoria şi pe-. 

regrinaţiunile lui în urmi nu sunt cunoscute. Pe ultima 
“pagină a scrisorii de închinâre - cătră Duca Vodă, după 
" subserierea- lui Dosofieiii, se află: următorele trei însem- pai tote din secolul present : 

„ <Cinstit. și al tăi ca.un frate: mai mare duc-ta, logo- rate Constandine ;» fără indicare de dată, 

ă acest 
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9. <Psaltire acastă stihularnică 'faste din cărţile mele 

Ioan Dimitriu preot și psalt Ospeniei din Botoșani. 1831 

Iulie 10». 

8. «Din cărţile mele—1837. G..Săulescu» 5). 

Aceste trei însemnări ne spun numai că la 1831 ma- 

nuscrisul era al preotului Ioan Dimitriu din Botoșani, de 

la care a trecut direct oră indirect în colecţiunea lui G. 

Săulescu. La 1872 el 'a' fost: cumpărat de la un anticar 

din laşi de d-l D. A. Sturdza. D-sa a făcut o. descriere a 

manuscrisului în Convorbiri literare, VI (1879) p. 157—167, 

iar la 8 Septembre_ 1877 Va dăruit Societăţii. Academice 
Române (Analele Soc. Acad. X. 1. p. 71—78). 

Problemul ediţiunii de faţă era forte simplu și lămurit. 

Avem d6uc texte, amând6ue deopotrivi autentice : manu- 

scrisul original cu subscriere și note autografe ale autoru- 

lui, edijiunea originală dela 1673 făcută de însuși Doso- 

fteiă.. Manuscrisul, fiind .o formă anter i6ră ediţiunii tipărite, 

a servit de basă la facerea cdijiunii de faţă. 

Textul psalmilor s'a reprodus după manuscris cu li- 

tere cirilice păstrându- se ortografia lui. 'Tote deosebirile, 

“până Și cele ortografice de 6re-care însemnătate, care saă. 

aflat între textul manuscris Și cel tipărit la 1673, s'au în- 

semnat ca. variante. în josul textului cu t6tă esactitatea 

posibilă.” Variantele date de ediţiunea tipărită s'au însem- 
nat cu T, cele din manuscris cu J/s. puse înainte. 'Tte 

variantele fără nică o indicaţiune sunt din 'edițiunea de 

la 1673 (7). Părţile cară lipsesc în manuscris s'aă reprodus 

după edițiunea dela 1673, însemnându-se acesta preste tot. 

locul în note. Greșelile de copist din manuscris, cari 

sunt fârte puţine,. au fost înlocuite cu lecţiunea edițiunii ti- 

părite, dându-se între văriante lecţiunea manuscrisului. Când 

greșala e evidentă și în. Aa, și în 7. s' a corectat textul, 

  

| *) A se vedă intrigă acâstă pagină reprodusă în facsimile e bliografie p? stampa 

dela p..6. - „i 

Mm
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ăându-se amândâue - “ecţiunile greșite între . variante. A- 

breviaţiunile: ăi fost, tot-deauna. resolvite. - e 

Cuvintele s'a: despărţit în mod natural: sa pus. a- 

postroful unde :este, eliminată o vocală din forma întregă 

--a-cuvintului pentru înlăturarea hiatului sai din altă causă ; 

s'a. despărțit. cu trăsură de unire procliticele și encliticele 

;de. cătră cuvintul la care sunt alipite : ste-uii, “E-MIAS-cR, 

- Cn-ah,: AdTS-i, atdtia-ca, TPUAMU.MIAS-Ae 5. 445, "usii "0-A 

TEAC, A. "ueauzrSpx.. În transcrierea cu litere latine aceştiă 

„despărțire a cuvintelor s'a făcut și acolo unde în .textul 

eirilic, nu se puiea face: mass s'a branseris „mb taţi, 

145 AT n—Y-aăi dat cete. 

Notele marginale sau reprodus totdeauna întregi din 

“jos! de textul versurilor și înainte de variante indicându- se 

locul din text la “care se. raport ă cu un asterisc %), .s anii 

(când se: aflaă mai mult de. 3 pe acecași pagină). cu oci- 
fă. Sa” "însemnat la t6te dăcă se află în total saii în parte 
şi în 7 Și în Ms. oră numai întrunul; s'a însemnat ase- 
menca prin autogy. notele scrise de mâna lui Dosoftei î în As. 

La marginea din stânga a paginelor s'aă pus numă&rar ca 
versurilor din fie-care psalm.. Pe marginea 'din drâpta s'a 
“însemnat numărul foilor din 25. cu cifre drepte însoțite 
de r:(recto) şi e (verso); iar numărul foilor din 7 s'a în- 
“semnat în același mod cu cifre i litere 'cursive. Intâiele 
ese foi din 7, nefiind numerotăte în edițiunea de la 1673, 
s'au numerotat în edițiunea de faţă cu literele a—f.. 

Pe partea din j jos a paginelor. s s'a, pus transcrierea. tex- 
tului cirilice cu litere latine. Versurile s'au reprodus în . 

“ind, separându- -se. între!  dinsele prin câte o liniră de 
pausă . și păstrându- -se numerele, de ordine ca şi în tex- 
tul cirilic. In tranșeriere Sa. tradus titlurile sai notele 
cari în. text sunt în, limba slavonă; traducerile Sau tipă- 
vit tot-deauna cu litere cursive, de asemenea Sau tipărit 
cu litere cursive. tâte indicaţiunile adause de editor ; 
în cât tot ce e străin textului este tipări 

aşa 
it cu cursive. spre 

 



mai ușdră deosebire. Textele slavone traduse chiar de 
Dosofteiii s'aii indicat în transcriere prin lini6re. 

Notele marginale în limba română, cari nu sunt simple. 

citațiuni din Biblie ori din alte cărţi, s'aă.reprodus și ele 

în transcriere în josul transcrierii: versurilor, însemnân- 

du-se și aci locul la care se raportă. 

“Transcrierea s'a făcut după modul stabilit prin publi- 

caţiunile mai n6ue de texte cirilice, și anume : 

vocalele : a cua + cu 6: 
£ » e 4 »ă 

-
.
 i 

: > 
4 

x 4 

iai MW) > în 

y > 0 mă) 

l 
| 

W A „x 

3 »u ud î 
oy > iu%%) 

consânele : a cu b 
po V . 

r > g (90, 90, gi, gă, gă; gi, ghe, gli). 
4» d 

, so» 4 

3» zZ - 

m» c ch (ca, co, cu, că, câ, câ; che, chi). 

A 

Mo> MM Cu 

*) De câteva ori « e pus cu: valOrea. vocale! obscure z (d), în acest cas s'a 

transcris cu d, . : 

Resosianţele vocalice finale numite 1 şi i scurte, pe lângă semnele obicinuite 

+ şi î, sunt adeseori neînsemnate, de multe ori sunt însemnate în Ms. şi T cu 

semnele * sai + puse aprâpe tol-deauna în partea deasupra a rîndului, cum se 

pune apostroful, Aceste due semne se întrebuințeză în mod neregulat, pentru 

a însemna resonanța vocalică când în sensul lui 4, când pe cea în sensul 

lul î, ca în pom(ă) pont. In ediţiunea de faţă aceste semne nu saă reprodus, 

ci în locul lor s'aă pus, atât în textul cirilic cât şi în trauscriere « (d) sai 

ii (1), după cum din forma cuvîntului se vedea că resonanţa este în sensu 

lul u saă a lul î. : 

**) In Me. adeseori î cons6nă dinaintea unel vocale este împreunat cu diusa 

(e. w) cu o lrăsură ca şi în 1, 5; în acest cas fe sai îw din text-s'a transcris 

cu ie îo, 
+
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“Ît (th în câteva nume proprii străiuc) 
f. 

h. 

| 

ce (ce, ci; ca, o, cu) > 

—
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"g-$ (ge, gi; Sa, 6o,'6u).: 
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ADAUS:, 

1. Psalmii 40,: 49, 50, 90, 130 din 

Psaltirea versificată de calviniști î în Tr ansilvania, după Mss: 

«d luj Szvent David kraj si Prorokul, : o. szutyă si csincs dzecs 

- dE Soltari kari au sekrisz. hu monile e bj ishi Jdnos en. Bol- 

dogfalva 1697.» 

Pealtirea versificată românesce de Ungurii. calvinisti este scrisă cu 

„litere latine și cu ortografia ungurâscă. Psalmii ce urmâză. îi repro- 

“ducem după o copie pe care a binevoit a ni- -0 comunica dl Dr. Gr. 

Silași. Pentru înlesnirea celiriă lor însemnăm aici principalele particu- 

larităţi ortografice ale textului în asemănare cu corespungătorele lor 
în ortografia nstră obicinuită întrebuințată, și în transcrierea tex- 

telor cirilice în volumul de faţă : j=% ăze (în care, duce); euzîn 
“ (ân); es=c (ce,. ci) u, &, ds=g (ge, 3 gi) u, & dz=] (8); czfi s=ş; 

sz=s; ă, â, î sunt representale prin, e şi. &, în prin en; € ('k) prin e. 

 Păaluuis XII (>10). 

„ Boldog az ki a nyaralydst lire - 

Ferikat jeszb ku) de. sriromanul 
Si de nislotosul: | i. 

Ej mile, ke: Domnul pre “jel enkă 

lare el va cezină, tun 

En nevoja sza si en czara sză 

Lafe bune v'ave, a 

Si en pofta a' allenisilor - 

Nu-l. va da ?n mena lor.: 

2. En durere luj Domnul: czine- ra, 

Frumosz vindeka-l-va, -. a 

Patul a luj bolnav veszeli-l-va 

Si-l va "nszenetosa,
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Utrinde si jeu cziă dzik, Domnă: 

Fi-m milosztiv miă, 

Vindeke-m en bola me, k'am gresit 

Si tam jeu dodeit. 

3. Allenisi mjei mine szidujeszk 

. Si perire-m vojeszk 
Dzikend : kend acseszta eva muri 

Veszte-j kend va peri. 
Ke m'au szokotit cu voie bună, 

Greind jej minesună, 

: Aszkunszurile mele am ivit 

S'apoj, Pau limbuezit. | 
4. 'Toez numaj en: potriva me “topeszk 

Si me allesujeszk,; i . 

„- Szkorneszk si-rn aduk. doszade multă -. 

Si-m fak rezmiricză, 
Dzikend : mulezia pekatelor j 

„Oka-j durerej luj, 

“En patul szeu bolnav dzaese, aka 
Nu. sze va maj szkula. 

- 5. Unul jare 'm kare m'am uzbeit 
"“ Si am jeu endredsit, -- 

L'am hrenit si penye me au „menkat, 
Pre mine sz'au szkulat. 

e Fi-ră miloszlivnik dare Dironedzou: 

“Den betegsigul mjeu 

Vindeke-mă, sze le pot jeu. pleti, 
Depre jej izbendi. 

6. Assa jeu voj kunoste d'aesia 

Ke szemt en voja .tă, . 

Kend pizmasul mjeu nu vave okă 

Pre mine sze strigsă. (sic). - 

En kureesune-m mine ezine-vi 
Si emej szlobodzi ; | 

Nu m'ej lesza, cse mine: pune-vej 
Naint' okilor tej. : 

7 Domnul lu lzracl fi alăuit - 
Si 'n vecsie szlevit, 
En tote numele teu laude-sză : : 
Akmu si 'n vecsiă, 
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- Palm L (=49). 

Az eros Isten Uraknal Ura 

D-zeu tar'a. Doimnilor Domnul“ 
Cirejeste si kjamă tot pementul,” 

De la apusz si dela reszerit. -.. 

Den dalul lu Sion frumosz kitit - 
Veni-va Domnul en lucsimă a sza. NI 

Nemie 6n dsudekate-s nu va lesa. | 
2. Fok ardzetor nainte luj merdse, 

Vikol mar empredsurul luj jestă. 

Sztrige eserul si kjame pementul, 

Kum derept sze-j dsudecse nerodul, 
Dzikend : tocz verniesi sztrindsecz. aiesa | 

Vore kare mj-au luat legătura. 

3. Cserurile veszteszk dereptate. i 

A Domiiuluj ke derept: dsudekă.: 
Audz dihania me cz'0j grei, 
Izrael enke ja en ureki, 

Ke jeu szemt ezie Dumnedzeu puternik 

Ku sirtvujala ta nu gendeszk nemik. 

4. Jăka-j nainie-m sirtvujala ta. 

Boji tej nu cser den pojata ta 

Si den turma ta berbecs nu pofteszk, 

Ke tote roditura birujeszk ; * 

En pedur”, vej si en muncz si vinilă _ 

Jeu kunoszk si birujeszk paszerilă. 

5. Sz'as si flemendzi n'as' szpune cziă, 

Ke cserul si tote-me aszkultă. 

Gendeszk ke menenk karne boilor, 

Au beu szendsele a berbeesilor ? 

Dare de har Domnuluj sirtvujeste, : 

Den inima. ta luj te -derujestă. 

6. Csere adsutor en nevoja ta, 

Kum sze me laud jeu te voj: adsuta. 

Nevernikuluj dziese Dumnedzeu : 

Keese jaj en gure-ez kuventul mjeu, ' 

Ledse me ku gura ta o ulujest,: 

Cse ku inima kuventul mjeu urest. 

7. Si vore:kende vedz tu pre furul : 

Ku: jel: alerdz, tare-j jubest-lukrul.: --
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Bukurosz bej menenes ku. kurvari 

"Si szocziej rele. lok ej afili. 
Pre mulez omeny buny dodejest ku gura 

Si multe rezmiricze. facs ku limba. 

8. Sedzend de feczi a teteni-teu 
Si de a Emmcti (?) vorovest reu. 
Acseste facs tu, ese jeu numaj tak. : 

Au gendest: ke j jeu enke assa fak? 

Cse pre line .nainte.e voj lua 

Si depre pekat de.facze toj verta. 

„9. Aczeszie akmu aminte luacz 
Kari depre Domnul ve zeujtacz, . 

Kum ve mintuicz sze nu ve zdrobeszk.: 

Kari dau har acseja me csinszleszk, 
Acseja-sz vernics buny, dziese D-zeu 
Si acselora voj da 'dsutorul .mjeu. 

Psalmus LI (=50). 

Ur Isten Hrgyelmez meg cn nekem. 

Fi-m milosztivnik, oh Domune, mit, 
Dupe mulezia a, mile) tală 
Si merime a buneczelor tală, 
Kare niesi kend “n'au szverseniă. 

Sterdse-m szlrembeteczilă a melă 
Si me szpale,:den alnicsia a mă, 
Den pekalul mjeu kureezeste-mă, 
Ku kară mj-am grozevit viacza mă. 

2. Ke szlehia me jeu bine Kunoszk. 
Si pekatele-m nainte-m sz 'entoresă, 
Kare "n allanul teu lam fekut .Domnă. 
Utrindă pleng si jeu me doszedeszk. 

K'am gresit tară en naintea ta, 
Prentru (sic) kară derept' me pocz pedepszi. 
Dsudekata-ez pocz pre ming lesza, 
Enkes derept dsudeez ete vej geszi, 

3. Ke stiu en, zgeul majkejij melă - 
Ke-sz Kuprinsz sin alnicsie nemesztit 
Si ku pekate en lume am venit, 
Den 'szendse spurkat mj-au foszt naszteră.    
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Cse 6zie cz'i .drage dereptată, .. . 

Inima kurate cz'i lukrul jubit,. 

Si mendria a ta esa aszkunsză. 
Den: mare mila ta mi-aj foszt ivit. . 

4. Sztropeste-mă ku'1sop, Duiimnedzeu, 

Si numaj deket: eme voj prenoi.. . ...- 

Szpale-me' mine si me voj kureczi 

Si'de nyeva maj'albe voj fi jeu. 
Kum inima sz6 răi sze bukură,- 

Fe kum jar en:mine szemt mila ta, 

Si emi sz'or veszeli 'oszelă, .: 
Kare Tau zdrobit menia ta 'mară. 

5. De pekatele-m faeza-ez entoresă 
Si pre gresele -grozave nu 'keula. 
De pre mine obrazul teu. meniosz ja 

Si szlobodz den pekate pre mină. 
Rodeste inime bune *n mină, E 

Lukrurilor mele fi-m dereptetor, o 

Sin mine szufilet derept nojeste, 
Kum sze-ez fiu plecut nainte 'okilor. 

6. Den nainte ta nu m5 'lepeda, 
Szvent Duhul teu nu lua dela. mină, 

Cse fe'n mine bukuriă deplină, 

Sze fiu adeverit de mila ta 
Porneste 'n mine bukuria ta 

Si ku szuflet veszel” me enterestă;: 

Hreborestă-me ku voja a ta: 

Szo-cz jeu enczeleg. bukurosz miloszlă. 

7. Si tuturora bune pild'oj fi; 

Peketosi pre kale-cz. voj enveoza, ! 

la tine den pekate-j' Yvo0j enturna, 

Sz uzbejaszke * *n tine. doszediezi. 

Oh Domnul iszpeszenie) melg, a 

Szlobodzeste-me den eseszt pekat szpurkut, 

Pren care Jimba me en vecsiă 
Miloszte ta va kenta năencsetat, 

8. Deskide-m dare budzele melă 

Sze „te pole gura mă tine leuda,: 

Ke, sze sz'are fi czie drage sirtva; 

Nu mj-as deu kruesa (si) sirtvujala mă,
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Cse nu vojest sirtva ârdzetoră, 
Si inima 'nfrâmpte tare endredsest ; 

Acsaszta-j czie sirtv& plekută,.: : 

Suutfletul ':zârobit Domne tu. nu-l urest, 

9::Ku- Sion fe bine den voja. ta, 

Zidul Terusalemuluj entramă, 

Kum sze sze "nfremsedze cu' mare. sila, 

Si vor ezie-verniesi -atuncesa; 

Ku sirtva 'derepteczi ej sirtvi, 

Kare czie forte: va -fi plekută; 
Kend sirtvă ardzătore vor geti,.. : 

Pre oral Lea puny-or dobitocsă,. 

"Psalmus  XCI (00). 

dz ki “az felsăges” Ur nak 

En aszkunszul : endalțuloj i 

Karele. lekujestă. 

Sin. umbra. Puternikuluj 

Kari, sze „odihnestă, pe 

„.Acsela, dzeu, pote dzicse:-" 
Domnul jeszte szkutul: mjev, 

Tarimă si nedesde mă 

Ieszte.. Domnul al mjeu. 

2. Den laczul venetoruluj ; 
Ke te.va. jel mintui,  . 

De venitul. aâruluj. - 

Pre tine te va feri,. 

Si vi szupt arepilă luj 

Ave mare odihnă, - 
Derapta kredincza.. a luj - 
Szkut si povaeză . -Jjeszte. 

3. De szpajmele a.  nopeziej 
Nu te teme nemika.. 
De juczime szedsceziej. 
Karele sbore. dziva. , a 

- Nemika.. nu te. szpementa . 
De Duhul Teu- de nopte,. 
Si en amjadzecz de esuma.. 
Karele pusztinestă. 

4. Sze enke d'alature ta 

  
*. 
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O mie are kede, 
S-dzeese mij d'a derapta ta, '-: 

Cse nu-ez, va szlrika ezie.. 

Numaj ese vi ku oki. ej 

Grevi. perire a lor,. 
Fer6 'ndojale vede-vej.. 
Plata peketosilor. . Ia Pi 

5. Pentru ke; n. “Durmnedzeul. eu - 

Nedesde tu aj avut, | 

Szkepare si szelasul teu 
Pre cesel .ennalt !'aj ezinut. | 

Kum sze, te âtinge vr un reu; 

Tine nu .te va lesza, -. „- E 

Betaja de szelasul. teu ..... . 

Nu sze va. apropia. Ma 

"6. K'au Endserilor szvencz aj. szej: 

Porenesit depre tine, ..- 

En tote kale ta Kum jej. 

Czine sze te pezaszkă. - E 

Si'n menilor (sic) lor t'or parta 

Pre tine tutindene, | | 

Sze 'nu sze 'mpjedecse- kumva ă 

Piesorul teu em pjatre. . 

7. Pre leii fere nies'o frikă . 

Și pre aspis vej umbla, 

Puj de leii fere szfială 

Si balauri vej kelka. . 

Dzicse Dumnedzeu: ezine-l-voj, - 

Ke me jel endredsestă, 

Szlobodzi-l-voj, enneleza-l-voj, 

Ke-m numele kunostă. 

8. Si sze sze va ruga mie, - 

Pre jel el voj aszkulta, . 

Ku jel voj fi en nevoja, 

Szkote-l-voj si-l voj ferika. 

Si-l voj pre jelJen viacza 

Ku dzile lunds szetura, 

Si iszpeszenia a' mă 

Jeu luj ej voj areta.



_Xlviij 

„Psalmus CANAVII (Bo . 

Ilogy az: "Babylloni -vizelndl : 

Kend la ape Babyloniej ain scăzut, 

Acsi ku mare plinsz e mam. amerit, ” 

De pre szvent Sion: pomenindu-ne,. 

De care, lok „maj "dezmjerâat' nu je. 

De beat si 'de buslujale mare, 

De szeles am aninat lautele nosztre. 
2. Kari prinsz ezinulu-ni-au e s'au rugat, 

Kum cseva lor sze. leutem ku leutele 
Si sze le Kentem kentees de Sion. | 
Reszpunzend dzisz! am : Gsasztă, kum Ya fi ? 
Kum sze laudem pre Dumnedzeu veszel noj 
Kentend en acsaszte czara sztriene noj ? 

8. Acsâszta ku adever veszpund czie, 
Kum leutătura akmu am ujtat jcu. 
Maj nainte de Jerusalemul, 
Pene kend en prinszore ezin mine. 
Bater de! gure-m lipaszke sze limba- m, 
Sze Jerusalem va ujla inima-m. 

4. De feczi lu Edom pomeneste: le. 
Si Domne acsaszla” lor nu engedui, 
Cse jej atunesa * pre noj szirigare; 

Kend Jerusalemul el au zdrobit : 
Prade, prade, omenj den! „Jerusalem, 
Kleditura luj la „pement: idrobeste.. 

5. Cu.fata a! Babyloniej sze kbedz - 
Ke le vej facse pulbere“ 'csehuse. 
Ferikat kare cseszt lukru -ezie. 
Ecz pleteste nedesztojnicseste; 
Kare den braczele-cz porobocsi tej 
Szkote j-va si de e plate ci va izbi 
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2. Psalmi 49, 50, ua, 136, din: 1 = 
Psaltirea versificată românesce de “Teodor. oanotia Corbea, 

circa 1710. eta 

Psaltirea lui Corbea este scrisă cu: cirilice; “următorii psalmi îi re- 

producem în transcriere cu litere latine, făcută în aceliși "mod cum 

Saii transcris în acest volum” + psalmii lui Dosoeii.. i 

  

Psalmulit 49, în siluve 13. DO a 

Ali D-zăilorii Domni D-zau au. strigat. a 

Și dela. răsăritulii soarelui au chiemat -. .:. i 
Păn la. apus, de grabă, lumâ. și pământu, mi 

Ca să le descoapere voia-și şi cuvântu. + „ii 
A frămseței lui. iaste, bunăcuviinţă, 

Din Sion, în adevăr, cu bunăcredinţă.. 
D-zău la alave . va veni arătată e. pi: 

Cu semne, ca, un mare și strașnie împărat, - 
Cu măriră și cu slave D-zăulii nostru ..,.; 

Va veni, şi n'a tăcâ, nici șa 'nchide, rostu. 

Înnaint6 fâței lui foci să va aprinde,. E 
Și flacără va, arde, şi să va întinde, 

Și vifor împrejuru-i va fi silnic foarte, :. ,;... 

Cât cine a-lă „sprijini - şi a-l văbda, poate?., 
Ceriul de sus va. chiemă. ȘI, pământul - iată,, 

Si alegă,, nărodul șău “dintr! altă gloată.. .:..; 

Adunaţii lui pre” svinţi pre: cei ce așază, | pm 

Testamentul legei. lui peste jărtve n vază. , . 

Și ceriurile alui sv ântă. derepiate | pe 
Vorii vesti, ș 'or. proslăvi. cu cântări din carte. . 

Că jiudecător . iaste, D-zău pre. loate, ... De 

Câte cu mint putem . să socolim gloate, E 

Ascultă. nărodul. mieu, şi-ţi voi grăi ţie, 

Izrăile, alesul mieu cel din „princie, a e IC 

Și eu adevărinţă îţi voiu face ţie... . 

Să păzești porunca m6 întru. cur ăţie. pa 

Domnulii D-zăulă 'tău eu singurii ție sânt, | 

Carele din nimică tm. făcut pre pământ. , 

Nu pentru ale tale .jârtre. eu.pre ține. 

Ti-0i mustră şi tă-0i certa cu înputăciune,



e pic, 

Și ale tale arderi de tbtii innaintia 
Mia stau, . şi: sânt burură - de fac ţie. cinstia. 

Nu voiu priimi viței eu dintr'a? ta,' Casă, | 

Nici din- turmele” tale jap: la“a 'm6 masă. 

Că. fiarăle: câmpului ale mele-s toate, 

'Dobitoaceje în: minţi, * și: :boi la. ploate..: 

Pasările: ceriului; “amo € cuhoseut toate, 

" Şi frăms6ţe țavinej într'a -m6:e.soarle. . 
Și em de țâi Nărmâni; nu-ţi voiu spune ie, 
; Nici volu mădejdui. pr6 ta avuţie; . 

Că a: me : ide lumâ și a ei. plinire, . 
Pre câri, cu chibzulală 16im făcut supțire. 

Și au doar” voiu mânca eu Carrie” de tauri? 

Sau voiu b6 sânge! de țap, :ca unii crud bălaur.? 
Lui D-zău' de: slavă tu: jărtvă jârtveşte, 

Și lui rugile- tale le! dă cucerâșie., a 
Și "n zioa: năcazului pre! mine” mă chiamă, E 

Și strigările tale le: votu “prinde” n semă.: 

Si din: toate sc? arbele tă. oi, scoate! pre: tine, -- 

Și tu mă vei. „proslăvi cu cântări „Pe, mine, 

lară celui păcătos D-zău au arăt: | 
Ce povestești. a mele „dereptăţi pre: pământ, 

Și testamiantulă legii: mele: iai prin. gură, 

Și tu de tot ai urât-a "me. "nățătură, 
Și cuvintele mele ai luat: aminte aia 

Ci înnapoi I6i zvârlit de tot fără cinste ?. 
Tu pre furul de vediai: alergai: cu: dintii, E | 

Și cu dinsuliă îţ făcer- Yoroaya şi “râsul, 
Şi cu cet curvari'“ 'toemitai : şi AN punti” tu “paitiu, 

Întra nimic - socotind ce învată.: carta. o 
Gura ta au prisosit multă - răutate“ ia 

Și limba- -ă au înpletit vicleșug de moarte, - 
Şezând pre frate- tău clevetiar” cu hule; 

Și cu ocără: înpuhgiai ca cu! neşte sule. - 
Și "npotriva: fiului ai a tale : aice, | 

Stricăzqasă smintelă ai: pus ca de lance, 
Aceste tu : ai "făcutii, şi eu” “eu tăcâră a 

Amiă freculii, ş Şi Vam ascunsii vâniiul și arta. 
Și tu fir-de- lege: ai socotit Tată : 

Că-ţi voiu * fi asc mine în Spureăita- zi faptă. 
ei A . ac] A i t. 

ei 
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Mustra-te-voiu ș'oi pune a, tale. păcațe . ae 

  

Înnaints fâţei-ţi :scrise ca pre carte; 

Voi dară! pie D-zău, cari. uitață, acestia, .. 

Înţelegeţi, și-i Tuaţi. în. cap biine. vâstia. 

Ca nu cândva. mânios de grabi. să, răpescă.: 

Si n'a fi cine. pre voi ca să izbăvescă, 

Jăriva laudei mie îmi va. face slavă, : . 

„Si acolo e cal6, „când: fără zăbavă 

Și eu lui voiu arăta a me mântuire: 

Cu slavă și laudă de multă mărire. . | 

 Psalmulii, 50, în silave 10. 

Domnezăule dupa ta'mare 
Milă, cruţă:mă cu ertare, 

Și dup' mulțim6 a lot: tale 
Îndură iri mă scoate la drum! și cale. 

Și tu a me făv-de- lege . | 

Uită, "hu socoli; ci o şterge. !! î!- 
Mai vârtos făe-de-l6gtă-mi spală 

  

Să ramiăe de scârnăvii” goală. 

Că făr-de-legia-mi €u '0 'eunoscu *" * 

Și păcatul innainte- mă privescu. 

ku ţie unuia amă greșit 

Și rău înnaint6 ta am făcută: 
Să te îndereptez întru a'tale 

Cuvinte și să învingi Cu cale, 

Când nefățarnică jiudecată aa 

Vei face tu la ori care faptă: 
e 

Că Yată întru făr-de- legi eu: îi te 

Mam zămislit. într'al w.atcei- -mă zgău, 

Şi maica m6 în păcat pre: mine - 

Mau născut nu fără de rușine. 

Că adevărulă ai 'Xubită fată - i 

Și mie 'tu 'cu faţă “curată * 

Miă-ai arătată cele“ ascunse - CA 

Și de "nţelepciune- “Ni adânci puse: 

Cu isopii m'ei stropi și curată 

M'oiu face, ca când naș ave păcatii. 

Spăla-mă-vei, şi decât 'omătu - 

Mui albii mi s'oa face portu:- 

..



„d 
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Auzului niieu tu bucurie 
. Vei da cu dor şi cu veselie 

Și oasele cele mult smerite 
S'orii bucură, şi vor sălta iute. 

Şi faţa ta.de cătră a msle 

Păcate întoarce ce's mult rele, 

Şi făr-de-lâgile tu toate 
Ale mile le ştârge de moarte. 

Tu D-zău inimă curată 
Zidâşte întru a me polată 

Și în zgăuli mieu tu înnoiaște, 

Și într'ânsă duhit derept întăreşte. 
Nu mă lăpădă mânios cu greță 

Pre mine de cătră a ta faţă. 

Şi duhulii tăi cel svânt de-la mine 
Nu-lii luă cu greu și cu rușine. 

Bucurila mântuirei tale 

Dă-mi mie, ca să-ți umblu î în „cale. 
Și cu duh stăpânitor pre mine 

Mă întăreşte, dulce stăpâne. 
Pre cei făr-de-lâge a tale 

Eu voii învăţa cărări și cale, 
Și cei ce-s necredintoși la tine 

S'orii întoarce ca să paţă biine, 

D-zău, de sănguri părinţește 

Mă ocrotâște și izbăvește. * 
D-zăulă mântuirei mâle,. | 

Ori întru cară ale mâle grâle 
Limba mă va ave bucurie A 

De dereptate ta cu tărie, 

Buzele-mi voiu deşchide, o. Doatane,. 
Și gura me va vesti în. coarne 

Lauda ta; că tu de ai fi vrută 
Jârtvă, fi-paș fi dat: cu „drag și plă icut 

În arderi de toti bună voinţă- 
Ne-i avâ-cu dor și cu priinţă, 

Jârtvă duhul celt: umiliti iaste, 
Lui D-zău cu plăcută vâsle. 

D-zău inima ce înfrămtăi 
N'o a urgisi, nici c6 smerită.  



Sionului să faci, Doamne, biine 
În buna-ți vrâre cu mile pling; : : 

Și a Erusalimului ziduri 

Zidescă-să cu cule și turnuri. 
Atunc6 tu jârtva dereptăţei 

Biine vei vr€ şi a bunătăţei. 

Atunc6 pre oltariul tău viței |. 
Vor pune cu de nădâjde temei. 

- Psalmul 114. în silave 5.' ii i 

lubit-am foarte 
În zi şi m noapte 

De nădâjde prinsi, 

Că Domnul de susii 

Ală rugei-mi glasiă 

Ori în care casii 

Îl va auzi 
Ștrigându-l în zi. 

Că elă ai plecati 
Dintral său înnalt . 

Urâchia-ș; mie 
Cu miil' o mie. 

Și într'a mele 

Eu zile grâle 
L'0i chiemă pre dânsi 

Cu plânsii într'adinsă. 

A morței dureri 

A mele puteri | 

De tot au cuprinsii 

Ahi, și lu supus! 

A adului greu 
Primejdii şi rău 

Ahii cum m'au aflată 

Și m'au supărat ! 

Aflat-am năcaz, 

Dureri şi maraz, 

Și eu pre lume 
Pre svântu nume 

Domnului curatii 

Din ceri amii chiemat. 

i 

  

Oh Doamne al. mieu, 
- Suflet 'tu :de rău 

"ÎL izbăvâște .. i 
« ȘI-L mântuiaște. 

-. Domnul milostiviă ' 

"E, .și nezlobivă, 

Șal nostru înnalt' 

Cerescii împăraţ; 
„Eli miluiaște : 

„.. Şi ocrotâşte. - 

Domnul  celii pre prunci, 

Ca :pre sugari gunci, 
„Însuși păzeşte! 

. Şi-i ocroteşte, 
Eu lui. m'am smeritiă 

Și m'au mântuită. 

Suflete al mieu, 

Întoarce-te zău 
La odihna ta 

“Fii curând :gata, 
„Că Domnul bine 

„Au fapt cu. tine, 

Că sufletul .mieu -. 

Din moarte și rău 
„Eli svântu lau scos 

Vesel. şi' voios; 

Și ale mâle 

Piicoare râle 

Din lunecare 

Au pus.la stare, 

1



  

iv 

Plăcâ-voiu bine O op. “Domnului mieu zău 

Cu "'nţelepciune - : _ Întw'acelor vii -. 

Înnaint6 cu: -Lature şi vil- 

" Limba mea și să întărâsci, 

- Ca întru. ai mele veselii 

Psalmuli 126. în silave 9. Bi 

La râurile din Vavilon, 

Fiind noi: fără de cap şi: domnii, - 

Acolo am. șezutii şi cu focii. | 

Amii plânsi pentru a nostru. nenorocii. 

Oh când n6mii adus nQi aminte. 

De Sian; cu sufletii fierbinte 

În mijlocul lui, în sălcii noi 

“Ca cei .căzuhi in adânci nevoi, : : 

Organile. noastre de jale 

“ L&m spânzuratii pre lângă vale. 

Că. ce. acold cei cari pre noi 

Ne ducs robii ca pre neşte oi. . 

De cuvinte de cântări pre noi 

Neu întrebatii cu blândețe moi. 

„Și cari pre noi ncu dus robi legaţi 

Ne, zic6 : cântare ne cântată 

Dintrale Sionului svinte 

Cântări, întru a noaștră cinste. 

"ară noi biruiţi de jale, a. aaa ae 

" Plângând. și pre dial și pre vale, 

Ziciam : a Domnului cântare 

: Cum vom cânta în streinare? 

Erusalime, cit pro tinc 

“De ta voi uita, de bine 

Uitatii să: fiu, şa m6 deriaptă 

Să n'ajungă ca să ia, plată. 

De grumazul mieu să lipâscă, 

  
De nu-mi: voi. aduce de tine 

Aminte la greu și la bine, 
De nu voi pune înnainte 

Erisalimulii cu cu cinste, 

. Început cu bune temelii, 
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- De fii' lui Edom aminte i 

Adu-ţi tu, Domnul mieu pre svinte, PR 

Într'a Erusalimului zi - 
__ Gând pomenire lui vei pâzi. 

Că ei striga toţi de o dată: 

„Stricaţi-l, stricaţi-l din vatră, 
Din temei îl dăzrădăcinați, 

Să nu apuce a-lii zidi alți. 

A Vavilonului zeu fată .. 

Jaste mult ticăloasă Yată, 
Fericit e carele ţie 

Va răsplăti în curăţie 

Acia a ta, oh răsplătire, 

Caria tu noao cu mărire 
AY răsplătitii, Doamne svinte, 

Și dulcele nostru părinte. 

Fericit e care pruncii tăi 

Îi va apuca şi cu bătăi 
De grabă de piatră îi va lovi 

Și îndată -îi va istovi, 

3. Psalmul 136 din 

Psaltire Proroculă și Împărat David. An verșuri alcă- 

uită de micul ântre musicoșiă sistimit veclă Loan Prale din 

Iaşul Moldovei. An zilele tristilor ântâmplără ce s'aă ânceput 

prin Ţările Românești din anul 1921. Spre a să ânnoi adu- 

ceră aminte de cele ce strigă Psalmii : şi spre folosul celor 

de Naţăa sa Română, și a tubitorilor lor : acuni ântăt cu chel- 

tuăala sa, la Braşov, s'aă typărit ân Tipografia D. Franţisc 

do Șobelu, prin Fridrih Herfurt, 1827. 

Psalm 186, 4 3:44 

La pârăul Vavylon,  acolă şezum și plânsăm, 

Când gândem cătră Sion.  Ân desișul de sălci pusăm, 

Pre organe spânzuriș. Că 'ntrebatu-ni-aii aice, 

Carii ni-aă luat șărbiș, de cântări vorbe : prin scripce. 

Şi cei ce ni-aii dus di-agon, sunaţi-ni vr'o cântare, 

Din cântări de la Sion. Cum a Domnului păstrare 

Vom cânta ân loc strein? De uita-te-voiii vr "o dată 

Cumwvaâ. Ierusalim,  fie-m drepta me uitată,



N 

Prinsă și limba ân gât, dacă nu voii ţin€ minte 
Pre Ierusalim, cât nu-l voiii pune ânnainte, 

Ca pre un ântâitoriii,  într'amâoa veselie. . 
De a lui Edom fitori, : să .ţân minte Doamne vie. 

Zi de-lerusalim fu, când zisă: râsipițil -: 
Pân la temelii (cum știm): pre acesta năruiţi-l. 

Fata câ de Vavilon . ticăloasă, fericie | 
De cel ce-ţ va fi Izzgon:  răsplătirea ta să fie; 

Cum ni-ai noo răsplătit. + Fericit acela âncă,- - 
Ce lua-va, la pălit,  pâc: fetoriă- tăi de stâncă. 
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CriySpii aă ASatumnârSan Îeptn â Apa a, e. 

AMOAAOEGII 

Riudurile 1—28 se află numai în 1. 11 KZAUA. 

PSĂLTIRE — a sfîntului: Prorocii David, — pre limbâ rumă- 
n6scă, cu — dâsa și cu toată cheltuiala — PRELUMINATULUI în- 
tru — Isus Hr istos, Ioan Stefanii Petră Voe — voda Domnuli 'Țărăi 
Moldovei. 

Din Sfintele scripturi a sfinţilorii Părinţi Da-scalilorii sfintei Besia- 

rici, cu lungă osten6 — lâ în mulţi aă socotită și cercată prin — sfin- 

Lele cărți, şi di-aciia pre verșură tocmi — tă în cinci ai foarte cu osăr- - 

die mare, — de Smeritulii Dosoftei Mitropolitul de — "Țara. Moldovei. 
In Aăăstirea Unievulii, s'a formati prin tipari, la cnuliă de 

la facereu lumeă 7181. | o , Să 

Stihinx la luminiatulă Gherbii a ţărâi -— Moldovei : 

“- Disupei de
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RânSan susan A£ nSwph AE dhapa peer, 
Gizaurlisa nSrâpe UÂpăIĂ MECAMITIIT A. 

25 Ilpe năTS-ii a mâpe drăpa unii cana, 
Ewâpueac 'm uzine aă IAALÂIITE “xuni nalba. 

Ac npe utinn ca tă nSwpSan uf- made, 
Is-ap EPA "n ToÂTă EpÂMA CA CTĂ udpa 'M ndut. 

IP ASANNSÂTSASHĂ MIL VIPER TUNICA rai, 
30 unîi muaceriinSASii uScrpS Acatin „Alapia . că Îwan “ASta 

EOEESAA . Anti AMiaa ASI ASawnesiiS ASA â TOĂTA uăpa 
„AlSaaseei, Acad dvoruSrâpuuniSat ASmues5, NO AALAn 
AVApN CĂAE Caiizrâre mii ndue RS Eidua Apor CA IE- 
Tpeuti Apa Tă AE nSpSpa ÂAEApa : 

35 'Loâre ASipSpuat âuâaa, Aluaceriine mii up: aSau- 
| „MĂÂTE Aaa, năpuae dări pSuiii catia, HEMEĂUA 

30 Îurani” Grea” IMerpz 32 Aleaasarii „.nediriian 30 ten Râu 

loanii Stefanii — Petru Voer oda - — din Dummnegăiasca Dilă Domnă Moldovei. 

Capulii cel de buorii, de fiară vestită, 
Siimnâdă putiare țărâi nesmintită, 

Pre câtu-i de mare fiara Și buiacâ, 
.Goarnele 'm pășune la pămîntiă Ași” plecă. 

De pre chipii să viade buorulii ce-i place, 
Car vrăă 'n toata vriamia să sti ţara 'm pace, 

PRE LUMINATULUI ŞI PRE CINSTITULUI și milostivului nostru Domnii Măria sa Ioan Duca Voevoda, din mila lut Dumnediău Domnii a toată țara Muldovei, de la atotpuliarniculii Dumneqăii poftimit Mării sale sănătate și pace, cu. viață nărocită să petreci Măria ta de pururiu adevării, 
Toate lucrurile acialta , milostive Și pr6 luminate Doamne, carile facii rugii -Smintelă, ne: mvaţă sfinta Scriptură să ne ferim de dinse; 

bi
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cd.piTa GpunmrSpa CA ME dEpiiii AC. A-NICE, A€ năpe ASKpS 
EnauciiaerSA ma crspie : nesuina ca 15 a cunrle icrX â 
na pSrăpa nSpSpa . ii c.pirSp AoainiSan ASAines 345, uit 

40 Am. MirSuT$proa uScrpS ÎG X'G, ae mSare VWpii ÂASUĂ a- . 

* AMÂNTE Sumare apt, uit epursp 155 CINE AE PATA Rh CA CA d 
poâue nSpSpa . adi iaproe na iii „furrp'atăa cânte Înt- 
TpS tipa năTuma “ă Ac Sua BOdE î3 eSiepriri nerpS cra 
„ceuia uoderpu, AE.AlS Sac, npuerăuii uit ta pSrâuii Tă 

45 ca.us IAA Eu În uanăcre . În cre nina uit ruj cbuniuiii 

narpitapuriit AI AÂVA EÂEE, „În pâujiii uit npopsrriii, năv. 

un Ada. HOĂR. Cbiinuiii ânccroati tii Spatzrâpiii căuu- 

uinaeph cânt: npeSat bazat „ut cârinreae puli 14 ME 
IApAcăT CA pSră căutuinae cânt sSa ui Hour untiii 
TOĂTE PPESTAUAAE Uli MEHGIIAE CÂAE 3 pSră c4 apurăa, 
air BS A-pica 'rodre paanodeae â nu3Măuniaopt "pei urit 

cSpaereruit aemăbp.țripă mii ae rupă . MpenSat Sue tii 
câb.pur Sas Îvwvair SaaroSeri, “ine Bata Ai pentu Suusii 

za pSr.fnaS-ca IPâS cupSir; unii suine pSr.pHAS-c4 pe mmamă- 

s
i
 

o
 

37 Asnce 33 îut. 39 nSsspa 40 mzurSurSpiea „dau 41 epannuunaepa 42 n$- 

pipa m. apxroe 43 1/5. ndria 46 Marptăpuuă 47-48 € uufumaepn 49 Mo. pSra Cuuliae 

50 rpesrâuzac Al. nensiiae. T avaurză 51-02 rpSniiţis ui e arene 52. shue 

54 Ms. aAaTese. ” ia : 

de care lucru Eclisiiastul așia serie : <nemicâ să nu vă smintâscă 

a vă rugaria pururia:> Și singuri domnulii Dumneqăii şi mintuito= 

riul nostru Isus Hristos -de- multe oră aduciă aminte uciniciloră, şi 

sîngurii cu sine le arăta chipii să să roage pururia ; mai vărtos ca 

şi într'aciata noaple întru caria patima cia de bună: voae aii suleritii 

pentru spăseniiu noastră, de le-aii qâs: «priveghiați și vă rugați-ca 

să nu cădeți în năpaste.» În ce chipii şi toți sfinţii patriiarșii din 

liagia viache, împărații şi prorocii, ca șin liagia noaă sfinții Apostoli 

şi următorii sfinţiiloră sale, precum aflâm în sfintele cărţi că 

nepărăsât să ruga sfi nţiile sale qua și noaptia, și'n toale greutăţăle 

și nevoile sale cu ruga să mingâia și cu dinsa toate războaele a piz- 

mașilorii trupeşti și sufletești le'mfringia și le biruia; precum dăce 

și sfintulă loan Zlatousti : «cine cînd-va din credintoși rugindu- -să 

mau: biruitii? și cine rugindu-să pre pizmăşii săi n'a înlrintăi ? că 
*
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ASauesiă ze Mii dua nadut ASI ASavuesi, Sat au cb.pui- 

- San ânseroa Ile :EAh Săug HEIApACAT LA pSrâuit AE er. 

i sg, îă „"TOĂTE MSauratu, „BA duăa CTE Sa ASI ASatune 45 AE ÎC 

60 

70 

NE. «ÎnrrpS Si + unit fipauuii sărit mă. aSăuii câri ia MĂ 
cSbaeril:cria săpa Acre tSe.frrSan ASii ASmnesi5.. 3 At 
moâră dardaa mii pSranua pSr-pnAS-rx npeeri mor ud- 
cSan 13 ASuSan, âula Sue cb.mrrSan Bunpinănn, ri mail 
TĂpE NAĂTOUNIE AEAT PSR HEAR ÂATA VALEA . 1 18 
Abiică "ToâTe pranodtae udat 'Tâpe  NSreat CA A€ p.Nageain 
Hă Â ere nSrăpa să eSbaerilieria ui nanita AS ASa- 
HESS. u$ BĂPA STEA CA HE CHIpEAENUAA, ri CA NE ÂnApăm er. 
AE TOÂTE rpeSTuxae, neuTp'atăa unu CAS napSra cMepentin 
noâerpe, â Nin. ASiipS Ac 'rpris BA Mir A€ poaoe crracântiii razrse- 
2ânia unii cdiurre apuii â cd.prrSaSii npepotin A,aria,. 
BĂpA ĂCTE NANA AE pSră usii uariuă AE TĂIINEAE “âne 
Mape Â AS ASauiesii | HENTp'aĂa BS MSATa TpSAa uit 
EpĂME ataSurăra nperiSa mt NSTSTR Atât dpSatec e». 

DD Me. a âuâa BT hus . Henzpaczr 58 AM. să, MB. a fost ode apoi sa scris a preste e 

63 AM. maarăue saara. GA Me. A mec 65 nSrâne 
UA 

aciaia aste priimită lui Dumnedăii, și 
Cum și sfintuli apostol Paveli qâce :: 
mulțămiţi, ca aciaia aste vota lui Du 
Și iarăși dâăce ași : 
luă Dumneqăii ; cu 
totii asul cu duhulii.» Așia qâce sfintulă. Kiprilani, t6șe decăt ruga nemică 
tare putem să le frîn 
văţa 
râm de toate greutățâle, Pe 
a hi lucru de tr 
cărți a sfintului provoci David, 
de tainele căale mar 
Şi Xriame "ndelungată, pr 

2.3. catepeniii 63 A aease Ac enacânie, TO p$ra . 

58-59 Xe Î€ 59-shut,.. Ala. în catia A este 'scris preste e G2 ue 
66 enpesuunat 0 af. rpeSra- 

ordinea veac. i 

aciaia place lui Dumneqăii.>. 
: «nepărăsât vă rugaţi, de toate 
mneqăii de Is. Hs. întru voi». <luaţi sabiia cia sufletâscă, caria aste cuvi întulii de toată făgada și rugăcrunia T ugindu-vă „preste 

că mai tare pla= altâ n'avem, că cu dinsă toate războaele cale. gemii că ja aste. putiaria. cia sufletesc Și pa- cu caria. putem să ne sprejenim și să ne apă- entr' aciaia ni S'aii părută smerenii noastre ehâ și de folos spăsenii tlăcovaniia aciaștii sfinte. 
caria aste plină de rugă. și lină, e a lui Dumnegăti, pentr'aciaia cu multă trudă. ecum amii pututiă mai frumos, amii tlăcuiţiă, 

lui Dumneqăii,
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AR FAUST IAMA: Crspuic ripesSan âS upSrh ASauesâă . 
CA USĂTA Tpăâue: Vupa VU MSASIĂ IATp'A “EFIPISA 6 . 1 

i
 za
 sure “uneriirSA tir. A€ Mdpe Sia uit naarecetiire 

MSANEAE. AVApin "râat . W am âparârh npe ASate Bă CA 

„MOĂPA XîL MdI MÂpE "MAcAmâpe . IATpA pSra ui ATpA 

NERO căbuureii ec Apus „Hi4 dufeTa Wautâii ACTE Anu 

ATpÂNit €tou, Să Sun 3204, Ant câ.pirra HâpTe a-a Cspue 

S0 cur uSateac â ac atâpe «nincre cuâSun . să ui Sat 33 da 

Sa ctqurrSab ânceroan Graureatierh Sa . cripinna Sună 

“c.jura Granreaie . sir A tâniuac căumutaep ÂNOCTOAI A 

Mâpe uit cuceriri Ati Oebhian ală crpuc » ură ui 

emepinia uoăerpă că.pira Hăpra ânăera, cantitrSASii ai 

S5 up leumeriirSaSii uit GaarecaseiirSASit uSaeaSii avapiit "râae 

“Su ânaprrSpa Wait crpuic . pSr.AiAS-ue avapiii 'râc 

RĂ AcatniSaSii uScrpS MIAOCTIIER că W mpi aapia 

mă Bă cuSnSan cat AF'irâit A€ rpâ3 uit npe uit pSra'rs- 

piii avapiu “răae 4 Vu amaccriiei, „urp'atăa AzpSiicia 

90 acauiSan ASAauesâS ÎnAcASurăra uit WApouniTă AVAUIA 

74 cancâre 76 aapili TO cexpie 82 Mo. Ac anliiae 91 AB. caâanTră AS 85 Idle. 

„Atzpili 'râae 87 În 208. nscTpS lipsesce. ca npumliii 88 psrarSpin 90 napoutire, 

Şam seris precumii aii vrutii Dumnegăă, să poată trage hiria omu- 

lui cătră cetitul e; și supt cinstitul și de mare cuviință și bla- 

goslovitii numele Mării tale, o am arătată pre lume, ca să poată hi 

mai mare 'ndemnare cătră rugă şi cătră nevoinţă sfintei besiarică, 

că acesta obiciai aste din bătrăni, scoțindiă wunii izvod den sfirita 

„carte a-l serie suptii numele a de mare cinste scaunii, ca și cumi 

aii făcutii sfintulii apostolii evanghelistii Luca scriindu-și sfinta evan- 

ghelie și dâaniile sfințiloră apostoli la mare și cinstilăi domnii 'Theo- 

filă I6ii scris, așiă și smereniia noastră, sfinta cartia atasta slăvi- 

tului şi pr6 cinstitului și blagoslovitului numelui Mării tale suptii 

apărătură o am scris, rugîndu-ne Mării tale ca domnului nostru mi- 

lostivii, să o priimești Măria. ta, ca snopulii celii de'ntăi de grăii și pre 

noi rugâtorii Mării tale a hi milostivii. Într'aciaia dăruiascâ Domnul 

Dumnedăii îndelungată și nărocită domniia Mării tale; întru mila
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Azpiu 'râac . ȘuTpS Aaa cipinuin câae GATpă UMHCTa Lit 

adSaa câ.purh NSAMEASII câ5 âAceăpa. 

BăueMS npilicerbrAcMS 
EEAIIACTOY pănh Ii AOAE 

93 cam Ăecogen cateperniuii 
| Gmessena pWAMAnCHniii 

91 48. mal „E nul. 92 Cura 93-96 în T sunt înlocuite prin 

: PsrarsSprea mapinit Tânc cmMepiTSAn 

Accostii Murpensanr  GSudaenliă 

KS ToâTa Aneata. 

—Gyatewu Tyndpua, 

Sfinţii sale cătră cinstia şi lauda sfintii numelui săă adevârii. | 

Ală preluminatei Alriei Vostre robi şi 

rugătoriii Dosoftei, 

smeritulă Episcopii alt Romanului. 

.



  Pre pare em ee m mare    

         

     
    

    

  

    

      

  

  — 
x: 

DER pi adae a pin ra ate tonus mu aârați:.: cea, 

. : - 7 .. a „apa mei maţiaată. Ara. cubi. E gri per Ax = 

  

„ mamtrepe Hot. pă ueoiri, opiu at Senate , 

Împaten pepene tă arati. Tae: 
CP o. 

"ram mart pa vers, E cdti ai Sepi atac 

    

    

  

T
r
 

ar
e 

r
m
 

me
 

t
r
a
 

e
e
e
 

[e
 

[e : Lp N .ă 
z qui AA. zi tAac. Maui a il ad mA das j 

ai F :      

i a Aurtay ppt 
Sopa m 

- Benmăzarrzoxi: 42 mat 
AF AN 

ate € : ui cun: 

, poti înt7 am: 

    

  

  
  

     
- ii | - d RE J. ie E în 5 

a (i ini iat căi = A Ac: pi 
as. 2 s. al fai re  faaiaă 

A 7 Ra exe e i 33 ra 

  
   

      
   

   

   
Ta a LA d 

La po axeze. poat it ei AGE: au 

  

    

  

          

    
Socecă d Teclu, Bucuresci. 23153 

Dosofteiti, Psaltirea, în versuri. MSS. fol. 2 verso.



GĂOLO Rn UNTAITGĂIO. an 

Wemnoputunuii ec pâsSan BA Iicântii eram . Ilucauirea- 

ni. Qerin6e . pe ficrâpie . Vonda . Îerinde . npe t- 

100 nauânt . |luecrazăeatniii, slaaropinăc . Ilpe dară na4a3SuTrSpă - 

Iprkuoerireannaii, Meradeprenăe . mpi aSrâpe . Ilărps „Înua- 

ateSpit ăpe cb.prra cnspunr$pă . Iucavireannuii Acre BSE.pu- 

San ueaa ue H$ "re adeă cx-an Său „ÎNTp dar BIinn Ac BSA 

"cre CRpIIc, Ba Unii OFHAL SĂUE ACAWISAn Npuemoc . $lan no- 

105 cat nam oirkuitreaa W Wa, Ayn fierennuit île (0 (UA 

hey. G$ n6ii Tpuautre-tă ALAMHNAETOpIOAR AEAd NA- 

PunTEAE ASXSan Man ÂAERApĂTh, RÂDE AEAĂ nzpitireae nSp- 

săac . Sluterra RSE.pUTn Wnie-an Bă coROTII „ÎTpaara Bin 

îuead-it erp &S TÂTSAn Ac CĂ-MITA BECĂpURĂ . Canada 

110 Acre nzpănn „n că-prra măpre mă um Ea sâute . Menpiii- er. 

ASK paepiiTrui BĂsSHR, NĂ RENSARIITUL î Wa REMIT CA pa- 

căderi adua ue ca 0 XamaS . IlenpiitAok Mp ta tprk- 

ji MA BEAMAlL MĂ AMN . ITAA REMÂTA MĂdE CA părin pe 

IAMA, E căRie . [IS RSB.purrSan stea ABHNTÂR ASAISAn 

- 115 Xpucroe ddue În acad unii pe RACI B4Tpă ÂckSATĂpA 

Rindurile 97—163 se află numai în 1, 

cuvÎNri CĂrRĂ CHTITORIU. 

Patru înţelesuri are Sfinte Scriptură 2 Imeautreauinuii, Qeuxăs 

pre istorie. Candu, "II9zoc, pre obiciai, Iuoenazdeatnuii, Gh q'ropt- 

de pre altă plăzuitură. Ilp'kuseitreannuit, peragoptrie. pre mulare. 

Patru înțălesuri are sfinta Scriptură : 

[lucauireannuii “aste cuvintulii cela ce nu te lasă să-lii dâci într'altă 

chipă de cum iaste scris, ca și unde dâăce domnalii Ilristos : — Ei 

“voi trimite-vă mîngâetoriulii de la părintele, Duhulii celii adevăratii 

-care de la părintele purciade. Acesta cuvintii cine-lii va socoti în- 

traltii chip, acela- strein cu totulii de sfinta besiaricâ. 

COsnudtinnaii iaste năravii în sfinta carte, ca și cînd qăce : 

Nam venit să răsâpăscii lagia, ce să o âmplu. — N'am veniti pace 

aruncii pre pămintii, ce sabie. Cu cuvintulă celii dintăi Domnul 
-să



eunreii Graureatieii, TApĂ ES EA AA AGA AE AĂ FpOÂ3a | 
nenrpS veti „Praeptnnruit | _ 

Înoenazăeasii : Acre să ui MISAMIANTSPUAE, BANAL ĂATĂ 
rpatițiii, tut ĂATA CZU AA E, RĂ usii ăn MENAG AIP Act, 

120 fi antoraa ezasăAey Danemo:ne . tă „eTkana mackS urănre, uit | 
«k 5 SG MSanii â$ CAABIVTE, RĂ CA SĂRĂ 14 IECĂpuRcA i 
ceh: au arati dp” Epă erkpnă_Ae AdpSan ASI ASames$, | 
ÎS uacnSrn SRO Acaă Xpneroe Aipeac câă . uăae 3 "Tătite . 
“uit unărre AdpSpii â cb.pursasă ASK . tăpa vrk n$ BSRSHiii 

125 mSanii, ÎAcsă Becăpuna AEgiit nenit (kăpa ca Săue Si apă 
Ati âAcapăre) â$ caziiTh  uPâ$ repre AE TOT Ador j 
pSan ASI ASamesâă . nenTp$ „urkenSa'rdpa KSEOIMILAtVpn „6 ; 
Răpa Marire Epă nana AC AdpSa ASI ASauesâ$ KS npSpOuni 
„UI ânocroalit . 

"130 IlpenGcnniii : Acre, nă HEINE ue RĂ ca-ti CANA Rr nS- 
E.jurrSA AT p'aaTă czMnzT$pă Ae noRăcTE, „ÎtrTp'autern 
Biinn : Râavenn Grone nenpkrâuia SH Aariii, c4ri BRIC “EA 
radaS Eras .. Iiârpa ue. u$ w COROTIIpă 3uAu'Trâpiii, . ul; 43 
„În. BânSan Ofurioasii . $lutera RBE.pMITA CA ASTĂ Ad ACA- 
San Xpneroc . iz nS-An BATĂDĂ "N CĂMA. RIA zana 6- 
pitt atuii, ui cbunnia câ erăTr$ dna Curieasii Afuiti menit anti 
AEM HOĂA Ac ae -ÎMNpESHĂ "ABE, Ka ediţia că ere nânn 
cureti Recâpuuii apiciii câne . 

135 

Hristos face îndemnoși pre Jidovi cătră ascultaria sfintei Evanghe- lici, iară cu cel al doile le aâ Sroază pentru cei înderepnici. 
Hnocnasdemiii Taste ca și ciumiliturile, cînd 

si'nţăliage, ca și : — Că stârpa 
altă, grăeștă și altă 

„născu șiapte și c6 cu cuconii mulţi au slăbitii. Va să dâcâ că bestarica c6 din limbi, caria era sterpă -de darulii lui Dumnedăii, au născută „Cuconi de la Hristos mirele săil : căale 7 taine și Șiapte daruri a sfintului duhii; fară c€ cu cu- conii mulţi, adecâ besiariea legii vechi (earia să qăce umbră legii adevărate), 'aii slăbită Șaii sterpitii de toti darulii lui Dumneqăii, pentru nâscultaria, cuconilarii ei, caria mainte era plină de darul lui Dumneqăii cu Proroci şi Apostoli. i 
IlpenGcunaii aste ca neștine ce v 

sămnătură de poviaste. într 
tiră ziditoriă, 

a să-i să'nţălâgă cuvintul dintr'altă acestii 'chipi : — py 
ac6 fu în capul unghiului, Domnul Hristos, că nu-l 

sfinţi 

| 
ma
i 

E 
m
a
 

a
a
a
 

atra ce nu o SO0c0- 
“Acesta cuvintii să mută la băgară ?'n samă Jidovii călcătorii legii, a sa stâtu capii unghiului 

| 
legii vechi Și legii nou preunâ âmbe, că Sfinția sa Yaste capii sfintei besiarică, 

ce 
a de le îm- 

miresii. sale,
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|  Sluăere nârp$ pnțzaiespii aka cprie niirrp$ SETI TÂȚIOAh 

: 140. IPBGUT, UE Bă ÎRĂ tcapaie â uepră cA "uzină Îrrp'ă MiuisSan 
-. dutapiit eduure tzpuit, A kuicra AVam pSrărn cbinuţinii căae 

IApitnTeaSii uri uip'k depusa SAS Iarpitapy San” Ac Aua5 CEpHC JL, 7 

âuăere nârps -MzafeSpii Însă ârSnue Ban Bentică câiu- 

i iă că Ac Epă âpyi Aănenin A Îaprinrreae Nesrâgie Ilarpiăg- 
- 145 San Ac ÎepScaattatn „ ârSuue auâs CRPUIC. câuuuția că "riiaSan 

- ieS, năpeae ânmS Acre În aGSan inapiinrreaSii lesrăpie, nyp 
Acceatii, Wit AE Hipe N3R6ASan căii căaeat ckpuc--1ipe- 

BSAtn ca BĂAE . | 

SI aSii Aarua, Curea Ipoponn uit „aurzpăra Wariipe, 

150 -razsiira PsSavanănie upe criSpii RS nSaapr 'TORAMA ÎN 
CAREI ITS pannocadiinia fi nOAGRIIO VW nonuanătata . Slaetă 
„Î Rodacae CTIXSpuAwpn pe W radcuuă Îtrp'Sun IUR "POR- 

AVUTE. 

fiufera cb-pură sâpre 5 dzsSTrS-w cpr San Ilpepert 
155 Aaa, AE HE ÂPĂTA urp. „MIcă ASANESZIIpA Uri WMeniipa 

ACamiSaSii Xpuerec, unit avSuinae . uni Ac ACÂPTA ulii A 
Înniepa wii eSiipa cdi câae „nt ucpii urit Ac TOĂTE ue Ş 
conoriiTn â ddue editia că nerTpS enzcânia HOdcTpă . Wii 

Ac că.puTra Îlprkuceră unt A€ edit sineeroaii . urit AE'ToĂTA 

150 Psanme 159 sliieroan 

Aciaste patru înțălesură l6mii scris pentru cetitoriulii Iubit, ce va 

avia osărdie a cerea să "'nţălegă întadinculii aceștii sfinte cărţi . 

Dâcasta m'am rugatii sfinţiil sale părintelui și pre fericitului Patriiar- 

hulii de mi-aii scris aciaste patru înțălesuri încâ atunce cindii ve- 

nisă Sfinția sa de era arhidiaconii la Părintele Nectarie Patriarhulii | 

de Ierusalimă. Atunce ml-aii scris sfinția sa -tizuli miei, carele aemii 

aste în loculii părintelui Nectarie kyr Dosoftei, și de pre izvodulii 

Sfinţii sale am scris precumii să viade. 

A lui David Sfintii Prorocii și împăratiă Psăltire, tlăcuită rumâ- 

niaște pre stihuri cu numără tocma în slovenitu: — Adecă în coa- 

dele stihurilorii pre o glasnică într'unii chipii toemite. 

Acâstă sfintă carte aii făcutu-o sfintulii Prorocii David, de ne 
arată într'însâ Dumnedăiria și omeniria Domnului Hristos, şi muncile 

și de moartia și de învieria și suiria Sfinţii sale în ceri și de toate 

„ce au socotitii a face Sfinţia sa pentru spăseniia noastră și de sfinta,
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160 câ. MITA Becăpmă, AE pa3B6IOAn UUH Î3E. MIA Eu. uit A W19- 

Aku San “E RIIHE, A mSnunac NzRATĂLUNAWph ut At VINEA 

AHBENUMAWph „Vi ae eSuzTAnăae ASil ASauiesÂ5 . Mi A 

aa8 AEAL ASI ape „În crine Vaawair, n . 

“ Precestă și de Sfinţii Apostoli, şi de toată Sfinta. Besiaricâ, de răz- 

polulii și izbînda că, şi de giudeţulii ce vine, de muncile păcătoșilorii 

-şi'de binele direpţilorii, şi de bunătăţăle lui Dumneqăii; şi de lau- 

“dele lui are în sine psalomii 150.



AABII AA IIPOPOBA II IAPA IEEGHIL. ar 

BAOIGALA | ST. 

1. aaa AS Aa, a 

[ecrane vkeâupa AS TUTAS Aaa Gypiii . fipăra 'nTp'a- 

_ MECTA raawai KĂAE KATpĂ deprieuiiuiua ASI wk BĂUHUkă. 

Baia văz fie He HAL Ha czBâTz HESIECTIIRIIEZ : 

În SĂ CAOB cumTrSpii. 

cDepiiae AE COSA ue mă Mâpue 

“ui cpârSa uueavipr dep Ac A4ue, 

Ilin să pâinii uS pa cră 'n wapâpe, 

A Dorul â mea în cnăSu ae miepsăpe. 

Vi nsa AS ea dir mor n5 A oaiSat, 

Vu aâya a5ii vă nerpărie e6andan : 

1-22 nu se află în Ms, fbia 1 fiind pierdută și înlocuită cu una mult poate- 

ridră. 

CÂNTĂRILE PROROCULUI ȘI ÎMPĂRATULUI DAVID 

“CATHISMA 1. 

Psalomulii lui David 1. 

Nescris desupri lut titlu de la Evrei. — Arată "'ntr'acesta psalom cale cătră 

fericinţa lui câ vIaănicâ. 

În dace slovenituri. 

Ferice de omul ce n'a miarge — În sfatul celorii fără de liage, — 

Și cu răi nu va sta 'n cărare, — 4. Nică a șediă 'n scaun de pier- 

dare; — Ce voia lui va fi tot cu Domnul, — Şin lagia lui şa 

petriace somnulii. . . .
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ĂE CA EA "AMEAUĂ AE SĂ AE HOÂIITE, ze 

S Gui aenpiinsă nepSuunae 'roâre. 

MIL a ii să nSmSan azur na, 

Hăpeae AE poăaă us CA Clâna. 

Uli 4pSusa că „funia nS-m-pa uiăpas, 

12 UE npe mroâră BpĂAA ta Cră LĂpAE. 

Hlu ac năre ASnplisa-ii enopărţie. 
Iu âromicrira AS ta pe. - 

“TElpă BAVII nenSpăuasti na maba, - e 
16. Ă,E cXpr eu Snodnpe-uă fenpâta. 

Ea, ca e.erSpă amnrrp ape upâuSan, 
hi but" ASue San CA ASue cupânSan, 

Alu R3 rpaSan uS-uji BAAĂ Ci Audpe,. 
20: e em, qi cStaduii. 5 enSanzpâpe, 

“Ilu aa uteA fun: uS EX Caaă ASA, 
Gu, ea csSaduii , uf-uit “mepir RS rârSan. 

Miteae mzaserburiit Ani Anpilnra. . . 
24 Hop i.n3 AHpenuiti ca-ti A nada; | 

Ri “EAOph ANpENUiL AOAMISAn -AE EâAc, 2 
TPoâra RĂAA. AN CHĂSUR “£ IDĂAE. 
II sâaa narăuuaepa “el CTPRAMA- 

28 .. ha nepii, un Bopt GAAĂ 'u -TpĂ. CHp'ABa. 

19 nui, | 

De să va 'mvăţă de dă, de noaple, — 3. Să-i deprindă poruncile 
toate, — Şi va fi ca pomulii lăngă apă; — Carele de roadă nu să 
scapă. — Și frurida sa încâ nu-ş va piiarde, — 12. Ce pre toată vriamia va sta viarde. — Și de câte lacrâdâ-i sporiaște — Și agoni- sita lui va, criaşte. — Iară voi necurățat ca plâva — 16. De sârgii veţi cunoaște-vă isprava. -— Cînd sa -vintura' dintr'are 'piavulii — Vă veţi duce cumii să duce spravulii. — Și cu grâul nu-ți. cădia n fiţare, — 20. Ce veţ fi suflați cu s pulbărare.: — Și la giudeţă nu 

ce-ţi= peri cu totulii. — Nice păcă- 
cu direpții sa-și ia plata, — Că celor 

Toată calia din seauniă ce șiade, — Şi calia 4 — 28. Va peri, şi vorii cădia 'n- griă-serăba. 

vă s'află loculii — Să vă sculaţi, 
toșii din direpta — 24. Vor fi 
direpți Domnulii le viade — 
păgânilor c6 strâmb 
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9, WaatbatSan ASI Aarua, - a Aura , 

“În wurrn erpSie AAA caonenuTSpi, ci 
IAR ĂAE TÂacA Bi, -: 
Situa cn$ite IIpeponSăn AE uta ut eră aergTăpa „Îurre 

crine. În upoTiina Îatnzpanăeii AsauuiSasii NC mii âcazaiii 
căii cdae. Si 

"E moâre dir AE NSLâĂcre 

Bă âerlera “ui A nâcre 0: 

AE ea anopăp rară, 
4. Facâre rititepi “iii BATpăsiii, 

Ae e ISponiAClih 15 chârSpii, 

În AEIMEpTA Ânu Treăre ap, 

: Vii charStcrin MeBSpânaii 

SBS pân uri 65 "mrapânazii. ! 

lili: 5 "rusii Cre a rrlis Bă 

Gupe ASAMIISAR, XE Hp cr map: Ba 

Tipe âatcSan” ASit ini c.prrSas, - 3 

12 - IOnwrn 'diitoan uiti ESI:.NITSAR. 

IEIpz asi cbpurra CANA | 

Ga 5 aan S'A. pana Îu cana 
AerzrSpa! CA AE CHĂpuEAn ' 

16 În WSISan AOpR ci în Tpăgeit 

9, Titlu: enoniur Spit. nr Be cut 1ipneseă în 7, nui îi „Dezunurksa. . 14 Aa 

- 8. Psalomuli lui David al doile, i 

În optă strune, adecă slovenituij, ii 

ĂiGla spune protoculă « de cera. ce faca "Tegătură: între : sine în , proliva. împă-, 

răţâer 'Dorinulul Hristos şi a slăvil sfinţii sale, aa | i 

Ce poate fi fi. de, povăaste - — Ca acâsta. și de VYaste?. — De. să -boră răi 

păgânii — 4. Gloate tineri și bătrânii, — De să vorovăscii cu sfaturi — i 

In. deșertii din toate laturi, — Și .sfătuescii necuraţâi — 8, Cu craii şi- 

cu "mpăraţâi — Și, cu. toţâi. să, mvitâqă — Spre Domnulii de vor să: 

piardă, - — Pre alesul lui și sfintulii -— 12. Iubiti fiulii și cuvintul. =— 

- ară ă, DOL. “sfinta sămînță —— Să nu. dămii cu: dînşi „în. sâlţă, — Legă-: 

tura să le,spargemă, — „16. În gugulii. lorii să. nu lrageinii,
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HA ASAMNESIS TOÂTE RÂAE | | 
Amin cnaSnSan cas ie uÂAE 

ju uEpr$ Sua. CAN HLĂIIE, 

20 Arbnoaă npe Suit Np'zt tie, 

Tpe nuamâuiti ii năpăniiii | 
a pat ASAtiSan AC Apuriti. . 

IILi-ii uă mScrpă A Wnâpa 

24 TlâurpS năpa-a cSnzpăpa: 
[NS măuie ae pă SăĂue 

A ue cramipă. n3 mpi 
Mi-ii ă SpuSpă- "n Spuie 

28 În amSnna «4 5 nesrie.. - SE 

Iflpă S-c nsc A AoatSAn NE | ar. 
Epâii „În mSureae GivuSan 

[ă ca-i cns% ae "Mau ATS pa, 
32 E neponi ne ?n cipunrSpa. 

Irpă ante ACAMHSAL Suc, a 
Pitoan atieŞ Equti Ama. AVATpIâeE. 

E derzsi me uacrn mpă “rine 
36 —INlî net Ape Ac ad mine 

Ae-u, oi Aă Amnatae Todre 
“E maăce (euna At coâpre; 

Tzu, Ep âctiSară ESe.prrSan 
40. : TITin ne ASauii "m TOTI Wat. San. 

22 AmuSan RA phat a nui 28 H Ac mSnunae kS a. 30_npe m. 31 en 32, ul noaSnuă “n cxpnnrSpa 34 al 35 Zeresii 

Că Dumnedăii toate viade — Dinti sea 
unde odihniaște; — 20. Dâcolo pr 
pârâșii — Va râde Domnulă de di 
24. Pentru caria 

unulu săii ce șiade — În ceri, 
și 

e toți prăviaște, — Pre pizmaşiă Ș 
nșii, — Și-i va mustra de ocară, — -l supărarâ. — Cu mânie le va Qâce — A ce statură cu price — Şi-i va turbura "n-urgie — 28. În munca cia cu vecie. — ară eu-s pus de Domnulii — Crai în muntele Sionulii — Ca să-i spuiti de 'm- văţătură — 32, Ce poroncăaște 'n scriptură, —— Cătră mine Domnul: dâce : — <Fiiuliă mieii ești din mătrice, — Eii astă-qi te nascii pre tine — 36. Și vei căare de la mine — De-ţi voi da limbile toate, — Ce ţa-s ocină de soarte, — Că-ţă vor asculta cuvintulii.. — 40. Şi vei 

, Soare domni n toti pămîntul ; 
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TNTi-i pet nâe 5$ rorarSAn 

în AE XEpb ÎN "TOT unprlirSan, 

Ai ne dpâue "urp' nuntii săpaSpii; 

44 III-ă aapenii Bă uepe XăpRSpi. 

Iilpr âsmă RSI fatnapânăii, 
Ba aSauii cânta RS âAuxii: 

Ai Bă ueprâui 5 Se.pirban au. 

45 "Toni «e “uSaerăuit nzmt.trrSAt. . 

CaSacini  AcAmSaSi 5 ba 

TIT tea cSrSpăuii să câma 

Ilin ca cSăepiiuii ueprăpt, 

52 Ac mă Vito ca$ ue pe; 

Ga u$ ca San BĂ alle - 

AoamSa cenpe noii 43 Spyie. 

Ii fai cană AE Ad urla i sv. 

56 YlEaopa ut-c afl aupra. 

B.ţua, Spuia AS «rl mâpe, - 

să pac după "uuerâpe, 

AmSuue na di depre 

60 Ac uta ue 5 nSun mpriue. ;-- 

Vi 5 futai BSpăTă, _ 

. 

m 

TIEAEAIOECIi CĂ Â NAĂTA.- 

42 ip 44 ds. apasa 46 Ciaa aa ASani um Tauri 51 G eSâaptiuii uit 

52 di  D4 Cnpe miti AatnSan HS otnute Gl anphnra, 62 neatata Gera. 

“ Si-ă. vel paste cu toiagulii. — Cel de herii în totă şiregulă, — 

De vei face 'nir'înșii cârduri — 44, Şi-i zărobi ca nește hârburi.> — - 

„ arii aemu voi împărațăi — VE luați, sama cu alțăi — De vă certaţi. 

cu cuvîntulii. — 48. Toţi ce gudecaţi pămiîntulii. — Slujiţi Doinnuiui cu : 

temă — Și.vă bucuraţi cu,samă —- Şi să suferiți cerlare — 52. De 

la hiiu săii ce are, — Să nu să cumă va mânie — Domnulii spre VoY.. 

cu urgie. — Și veţi scăpa de la' cela — 56. Celora ce-s de direpta. —. 

Cînd urgiia lui c6 mare — Va arde fără 'ncetare, — Atunce. va. fi : 

ferice — 60. De ceia ce nu punit price, — Ce cu inemă. curată —, 

Nedejdiueseii să Ya plată.
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3 MaawSA AS Aaa, . rr. 

Tu urâca Savuozsunue, E 
. E.(ua, &Syia Ac Finceanbatn ia eză : 

Acaaue, ui ca În Sau ăpa ir. 

î EA ue ata "părin 15 năpa. | 
Acsupa-auti msn ex erSaipx, 

4 Sapun atâpe ssSt.irrâpa, 

AMaS-auti finit TEpPEAtL A, 
ESatn ex NS n Wee, - 

Ga mâini âuSTSpiS Ace Tine, 

S AS ue-asii Capii 155 nuc; 

Mă nerode enpeiasuutr LA 

- 

Ii ai. ode "ani Gap Nhâax. | 
RA Aa ÎAnaeritrh Suna . . A 

12 RS neacâna. AeupeSur, Se - “5 
E aVâii nSe nann:npeeri dana. n 

Gu năâTra ape Sai uSSpâuaii. 
lawn crpurăra 15. raăeSab măpe 

16 Barpă, ASAiuESAS “EA râpe, 
RA AVâSaAe unit atit: mia 

Aiurp'ă: că: MÂrSpas” Cr pirna, -e 

île — Titlu + : : ep Aubzizittuta erSaăteaţin : - 

Mita "10. fa de „Musat i iii. 
îi Re a to pi pd 

— „Rea. ex$ lipsesce î în T. „6 cz AS În 

, Psalumulă lui David 8. 

Cinq::fugita de Avesalomă, fiul. săi, 

Doainne, ceri, înmulţără — Ceia ce mă Liagiii cu: pâră. — “Asu primi mulţi să „seulară, — 4. Cuviîntii- mare cuvintară,” pi Dindu-șt: inemii credință, — Cumii să hi cu ocâință, 
dă tine, —-8. Dumneăii - ce-mi: eşti cu "bine; 
n6lă — - ȘI la- voae âmi esti hfală 

— Să iaibii! autor” 
— La rievoae spreji- i 

a. — Că mi-aă împletitii cunună —— - 12. Ca: podoabă depreună, — De in'at Pus. capii: preste: alțăi —Să - batit"pre' toţi: nucurațăi. — Ami strigatii eu glasulii inare — 16. Că-: tră Dunineqăiă celă : tare, — Că m'aude. şi ni-i vinta — Dintr'a ! asa: _măgură svintă, . ST 

  ee e sea
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ST Acpatuitr €Saiuit HRS Waiua 4a, 

20 Ina "m s$ă. AEAĂ sina * 

TIT aVaan ersSadra Acatlita* zi 

Ti ASaes45 Ai-it nopâuă. Ni 

-AE "WTSHĂpEUE AE TAOĂTE ” 

24 Thata aan, urit Ata noâre 

  

LâcTE pă CA AA avale | 

Anu npeuSpr, «rter-atii rpunăerai. 

GHoâaă AOAAMHE AE AA CHOĂTE | 

"98 E aă CHpABE AE Ad TOÂTE. 

Ba Atat AT GATÂA "N rpână 

Ă muamâurit ue-aii «lipi cpâna. 

TIT crapuuti-țtta, u'op dp.punge Aurii 

32 un ASpapa că rpenuiuii. 

IA ADS 55 anȚNAz 5 +. 

la Ad utaopr BSN ACB.ÂIAX- 

Gaâra. 

4. Ju cbzpuuira În i purrapii VraabSa ASI A, ALIA, AT. 

a MerAd BA BRâya OV CARIDĂAMA De. 

B.fua, "uit crpiirn NS AMĂpE NÂAE sr. 

. Amurp'aapui Sa AZ rpe ae, 

* moâpTra AMTHSASĂ Xe **- fuinlepe [note marginale în T]. 

22 na al-h A MS4S n. 25 up cz-an PAPRĂCEX |. 29 enăpne 28-ur ac Aă RATA în 

râpRAa, 80 cnâpră. BL Ms. CEPIUIRANIA. T. cz-ul FoAră 32. ASpaptk. ” 

4, Rubrica : nuraTapit. : 

Amiă dormit somnii eu odihnâ — 20. Pănă 'n du de la cinâ— Și 

m'amiă sculatii demin6țâ,—Că Dumnegăii mi-i povaţă.——De 'ntuniarece 

de gloate— 24. 'lemă n'amii nice mă poate — Viaste ra să mă măh- - 

nâscâ —'Diniăi pregurtii c6 să-mi grăbascâă, — Seoală, Doamne, de mă: 

scoate — 28. De la serăbe de la toate, — Că li-uă dal. bătaia n oră 

bă — A pizmași ce-mi câreâ serăbâ. — Și scărșehind șor fringe 

dinţii — 32. În duriaria sa greșiţii. — Că Dumnediti cu iindă — 

Va da celorii buni dobîndă. a 

  

In sfărșitii în cîntări Psalomal Iui David 4. 

Cind ţi strigi cu mare jiale — Dintre "adinculii de greșiale : . . 

Dosofteiii. Ă 2 

BIBLIOTECA  
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ASamesASas: nSzriuasit, 
+ Ala âcnSaârra Aipenrăuait, 

Iun upâAe Ac rpeSrâne 
Mai avpuirS-ati npe Aeridp're. 

TEuASpa uit amaSÂijie 
8 Lipe Avi “E "TE ASpânit; , 

III auaciSara au pSr 
Ti -ma-en âpenăpa caSra. 

Piânaepr, ca u5 ună nât, 
12 ASatesâ3 Aaa ea-uiii Te, 

“UE me Ora Afuipre | 
ASaesi5 ră ca 14 uăpire, 

si GA Bă napucăuii Auuutua, 

16 Ci m& vepiiduii AsliSuia, 
“e en Suodiţieuit pe Maat 

"e um AVAS AMINSnĂTE AOAMUSAR, 
E ASaesiS mă deniSAra , 5. 

20 Bf, noii crpură ?n rpriăe ASA. 

TIN futa, ore atăuiit nS die | 
P45 arsa ue uS-upiă “nadue. 

Tineata cuc re CTAĂ mt 
24 Dă Sanduih W SAMA ție. 

Di dă spira «el aupra 
GA Ai pc aă AcAuiSan nada. 

20 Rp “an erpiâri Anu re. 26 "A aă AC tan: CA Ah na, 

Dumneqăulii bunătăţăi, — 4.. Mi-ai ascultati direptâțăi, — Sinii 
vriame de greutate — Mi-ai lărgitu-mi pre departe, —"Te 'ndură şi mi- 
luiaște — 8. Pre mișeli ce te doriaște, — Și mi-ascultă mișia rugă, — . 
Ce ţâ-sii adevar slugâ,— Răilorii, să nu vâ pae— 12. Dumneqăii mila 
să-și tae, — Ce căce iubiți deșiarte — Dumneqăii va să vă carte. — 
Să vă părăsâţi minciuna, — 16. Să nu o cercați dâuna, — Ce să 
cunoașteţi pre omulii — Ce şi Pau minunati Domnulii. — Că Dumne- 
Căii mă ascultă — 20. Cind voi striga "n grije multă. — Și cînd te 
mânii nu face — Răi altuia ce nu-ți place. — Inema ce te sfă- diaște — 24. La culcușii o umiliaște. — Și fă jrătva c€ dirâptă — Să iai de la Domnulii plată, 
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| Sai uSpătern „AdpSpii, nSue 
28. Diimeae uline arbpn cnSue, 

Tipa cnpe Hi Aoaauie cbiunre 

I-âii -fnczmMnaTh AE Aare 

CrpuaSnoâpa cureti dâue 
32 Ac uEWTodpue Cp BapriA ue: 

Adudcra-m Adi nSuSpie 

 Tneaviti Uli HECEAlE 
Bi A€ Băca 3 crp.pucoâpt, 

36 3 Nâiine miimce aa codpe. 
Putin asi rpăS Cr-M Hpucocâctiă, sr. 

Casa ehs anvăera. 
TEIpu a să năue Sua i 6y. 

40 bsi înopatii AenpeSuix. 

HI EĂNA, AMlih ASME Ai- Îi Acte, 

Al ne CAuxuă HI ASăse 

În măca ră «el ceuină 

44 XS nSnSpie Aenan. 

5. WaawSa AS Aaa, nâwrpS Weuzroipa € . 
Tan MĂ Bz HSiuii cau. „o 

Gaonssii Aocaatuie 'n Spâii câpuure 
Tpătopii 5 msÂac HSeriure, 

32'aă pa. 36 rutine 37 rpâS cz np.. 40 în Acpaui a fostii întâi Sși Sa cor ectatiă 

în 0. 44 KaTpă HaAatAE Ac MAR . 

5, 2 Tpâh RS Ac mac. 

Mulţi guruescii daruri bune — 28. Binele. cine I6rii spune. — Iară 

spre noi, Doamne sfinte, — Ț'ai însămnată de mainte — Strălucoarăa, 

sfintei fiațe — 32. De ne *'ntoarce spre blindiaţe. — Dăasta-mi dai 

bucurie — Inemii şi veselie — Ca de casă cu strinsoare — 36. Cu. 
Haine tinse la soare. — Vinii și grâii să-mă prisosascâ, —, Oloiul să 

nu lipsascâ. — lară ei eu pace bună — 40. Voi adormi depreună, —, 

Și cind dinti lume mi-i. duce, — Mă vei odihni cu dulce - — În casa, 

ta câ senină — 44. Cu bucurie deplinâ. 

Psalomulii lni David pentru ocinătoaria 5. 

Sloboqi, Doamne, 'n urechi sfinte — Graiuri cu jiale cuvinte, 

*
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a , a. _ 
Ti awaesSară armă pSră 

+ Aa rpis, «ue-u, cpuira â mă cara, 

ASaesă5 ui "aanzpâre, | 
av pârh 5 AEpEnTĂTE. 

“uni aoâpe nS panăpea 
ME coâpe tipa, ră ex fica, 

Cqunuţia ră iasi raăeSan: sv. 

[9 
2) 

MT av uEsi upecri "Sa irbeSan. 

AA 75 Acaatie n dap adue î. 
12 —Upe mate Hi5 ami Canăpiie. 

ou Râcâ Tă ape nâpre” : 

PunsarbuiSan «el; eră Aendpre. | 

Grrpăauniii u5 aan că rpriteri 
16 Aknpoâne ex re” npatăeriă, 

BA Ac cbpira-uii arATSpa 

Musmânriii Copa dpăue ar5pa. 
Grpamaiti Spaga air dzâsturiiă: 

MITii niepsit npe Suit avu banii. 

Il AE WAi UE tâpez CME, 

Ii rpiuă ă Te ÂTE. 

IElpă Că  ASaties43 „cduure 
24 RS aaa ră AE mMarure, 

s 

Tux 8 aqua 10 uâesa 13 ÎI săca ră mâna 11 uzSrarSpx . 18 G'opn 
due naaiuti 19 "Sparr-dii pe Tou 4. pis, erpnauntii - 20 (llâ nefi mtâgae a. 21 Râpeă 
22 ms. âvuAe . Ii ” 

Și mi-ascultă mișia rugă—4. La greii, ce-ță sîntii a ta slugă, — Dum- 
negăii și âmpărate, --- Că mă rogii cu dereptate. —— Încă zoare nu ră- 
varsă — 8. De soare cînd va să lasă — Sfinţia ta mi-auqi glasulii — | 
Și mă veqi preste totii câsuli. — Că tu, Doamne, n fără lage — 
12. Pre nime nu lași salarge. — Că 'n casa ta nare parte — Vi- clenulii c€ sta departe, — Strâmbii nu lași să trăiască, — 16. D6-. proape să te prăvască, — Că de slinta-ți cătătură — Pizmașii sori. face Zgură, — Strâmbii urăștă și făloșii — 20. Și pierqi pre toţi min Cinoșii. — Și de oin ce vaisă sînge — Ți-i grâţă a te atinge. — Iară ei, Dumneqăii slinte, — 24. Cu mila ta de -mainte,. : - - e 
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"Au, Si Înrpă n cb.pura năca, 

"ua Esi Acaauie aă mMâtx, 

e AG „Înună 5 pSra | - 7. 

25 in dprinia î7ă ut uai-c ca5ra, 
“Îm ceeâpuinsa mă cepe. 

TIT AA AS dap AE capra 

Gnp'latezph CA us ASae rpiux, 

32 O m5 pcaatue aii-Gaii notâuax 

Ii: cnpe riime-atti Apei năuuriii, 

[ă ca S-au “erpriue uuavâniiit. 

BA a-i rSpa, neaupiinra 

30 OUN a-i fineata aemăpra. 

AM-C PANTĂIEAE WACKĂTE 7y. 

ina si Age hanSuutcih pASTĂTE-. 

Ac rpătepii neiSeiwâce, 

40 Bă Sun MOpAt.pUTA manti A Văce. 

Ii RS. Atata apr unda. 

GA dâna n aSme catia. 

„i Eat AR ACAMIE. We.pIAX 

41 . Ga Scaun AĂSAE N ACEA. 

Ii c s&rSpuae ca-ti, maps, . 7 e. 

2 EU Ann aaa ră CA Râsx. 

RS â apa nzra'uarâre 
48. Gai Sputiuii aă puSrâre. 

31 Guphkacnapn 57 KS par âzneae n. 59 US rpărepii menSatiee 19 CapdSpuae cz 

“ac n. i ă : ” E . ă 

Ă Aţi voY, întra, n sfinta casă, — Unde șeqi Doamne la masâ, — De 

n'oi închina cu rugă — 28. În frica ta ce țâ-s slugă, — În besiarica, ta 

„sfintă. — Și mă du fără de smintă — Spredevării să nu ducii greţă, — 

32. Că tu, Doamne, mi-ești povaţă — Și spre tine-mi deregi pașii, — 

Ca să nu-mi strice pizmașii. — Că li-i gura nedireptă — 36. Și li-ă 

inema deșartă. — Li-s glătiajele căscate — De izbuenescu răutate — De 

graiuri necuvioase, — 40. Cai unt mormiîntii plin de oase. — Și cu limba. 

lorii înșală — Să facâ ?n-lume smintelă, — Ce le dâ, Doamne, osindâ — 

44: Să:nu-și laude "n. dobindâ, — Și sfaturile să-și piarqă — Și" dinti 

“mila ta să caqâ. — Cu a lorii păgânătate — 48. Să-i urnești la răutate.
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RA me Acaâule Maiiapa 

BaceeriinAS-re npuni uâpă. 

IA pă “fa ue rhipânra, | 

52 pe rrâuii caii nSHSpii HS mada. 
RBS miine "Eau CA ETP" bi, 

BSnSpie ca AE nada. 

Ga că AdSAe 5 "Tie 

Hăpiti wie$pn mSaeaSii cine. 
“Ta “adi ana nSe.jurrăpe 

AnpânrSASii ui cnopiS măpe. 
Aoaane în ci$re “Ac Sta Epăpe ae. 

00 e "usSu Su după IAA ĂpE. 

n
 

<>
 

6. “Îu cbzpunr nu E.puTapii nitrp5 â WnTra. ut ca 'TARKSÂNIE 

SS AE USAEuh. 

WraatVaiSA ASii Ana, „S. 

[can ue fipocTiă "PRONO WRanuriuun mvenă.. 
În ri cHAde. 

Ga u$ ma "mâpSuresti Aoaatie aă ac AE MAE, IS sr. 
Ea, „pa păi aSă câma n3 â ră Spuie. 

e “ui pie AAA: MAR Ali: MĂ “a.pitgegSuue, 

4 Ghâceae mii ae CTp.A ue “n3 EMI Aer AeutO NE, 

49 autiea 58 ss. enepii T. cnegh 59 sux 60 ss MprzĂpt. 
Ge Rubr. ne făpserin 3 apere 4 erp” nye RSRIIMA AC ERUIONE 

Că te Doamne mâniiară — Clevetindu-te prin țară. — ară ceiu 
ce teștaptă, — 52. Pre toți să-i bucuri cu plată. — Cu tine 'n viacă 
să petrecă, — Bucurie să le placă. — Sa să laude cu tine — 56. Ca- 
vi-ță vorii numelui bine. — Că dai bună. cuvintare — Direptului şi 
sporiii mare. -— „Doamne, 'm scutii de bună Yriare — Ne. "'ncununi 
fără scadiare. 

În n sfărșit în cîntări pentru a opta ce să tlăculaște qua de Budeţa, 

Psalomul lui David 6. 

Să nu mă 'nfruntedi, Doamne, la cias de mânie, 
sama cu a ta urgie. — Ce-ţi fie, Doamne, milă 
4. Oasele mi-le- strînge cu vindecăciune. 

— Cind îmi vei "Tu 
de mia lângegune, — 
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Alu-ii cSaerSan „fu rpoâsa urii în pă “rSpresSpriax 
ALE S5a cerb AC cedată ii AE CAprStAx. 

Mans EA, AMIASCPILE RER dd Andras 

8 - Gr ava "nropuii Anu iiepsăpe enpe cb.prra “ră cadea? 

“E TE AMACCTUĂNȚIE “AC AMA Nane 

ES â ră nSizrăre “E Mă CA RECTĂIHE. 

Ba m aoapre uS=it arta câ me noaterrlicrsa, 

12 Apa “00 tăi cuie nodre ca-u, AvaprSpucâcniă ? 
Va rpSatenin Apă păme 3 eSeninuit 5 iat, 

Guma „În HSILăaE mode nepunutiae „Mat, 

[5 Ad pILAMAE MĂAE AE-At ASI ampiepui esa, 

16 Ac ţua, 5 ctepeuit AE AMÂNE, îlâl Aa Cr.puc 1;5 TSTSA, 

E ai „CAI “rSpuSpărS-asii LEAĂpA AE cndiimă, 

Aaa: nessure EI număuiii Băpiii Ava AEbătima. 

Iuamăumasp uSTrÂpA CA ali CA CESPTĂSE 

20 Ilin cadă dap A Ade ca Sanii aaii SrĂse, 

I&i ami ÂSsar ADAMISAR PAdCSA AE MA.pICOÂpE 

IUL aaS âcnSarrar AciuiSan pSra Aă Crp.pricodpe. 

Mă â: Mă rpeSrâre ASAULEsÂ AVaciSaTa:, 

24 A nwvăaa AMA-At. TpIIAMITE Aria că «rk MSara. 

5" numai în T. Gemprsiiaa [lan Saă Cura 12 2008. Map 15 RS adepaariae 

16 a avam cr, 17 Kazan 18 vedăiiae 22 Mo. aă na picodpe. 

Mi-i sufletulii în groază șim gria turburelă — De dua câ de samă 

și de sărguială. — Pănă cînd, milostive, vei face zăbavă — 8. Să mă 

mtorcă din pierdare spre stinta ta slav? — Ce te milostiviaște de 

mă izbăviaşte — Cu a ta bunăiate ce ță să vestiaște. — Că în 

moarte nu-i nime să te pomenâscâ, — 12. Dară m Yad cine poate 

să-ți mărturisascâ? — Mă trudescii fără vriame cu suspini cu jiale, — 

“Spălii în nopțâle toate perinile miale — Cu Jacrimile miale de-mi moiii 

așternutul, — 16. De cînd nu cerci de mine, şi m'am stins cu totul, — 

De mi stai turburatu-mi. vediaria de spaimă, — M'am vechit în piz- 

mașii. carii mă defaimâ. — Pizmașilor putiaria să li să scurtiade — 

20.. Și cei fără de liage să nu-mi mai cutiade. — Că mi-aii audât 

Domnul glasul de plinsoare — Și mi-ai ascultat Domnul ruga la 

strinsoare; — La a mia greiitate Dumnegăii m'ascultă, — 24. La 

boala mia-mă trimite mila sa c6 multă. 

8v.
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IlpitauireS-amaă „fn ae adipratii. GrnaiTe 

Vl c.paspiiae TOĂTE AA C.MiTh SPALATE. 

PSuuitie uri meunnicre, PĂUN apa Te 

28 uzurii aie ex ndua ui mSerpapii rSatnarire, 

TilwuazpânTi CA CA ASA ES MSATA CĂIIAX, 

Gi-ii uSnpuusă ueSa A rpă CHprSdaa. 

de Gadea. E.puresSAn AS Aduna. *rk5 apar neTp$ cSata- 

Mar ue A'AS cSaSiur XSeiii duuopSa asi Îe ment „NA pWwuk pH A S-a 
55 rilerpr uit zu RAHAS-A EMEA, SUTA AH MĂpă EZ-A CROCACE 
kito c4S Slaecaawai arin ckaSu 3. 

Tesu Biz mână Ta Snogaz cnute MĂ. 

Aoaae ASaneiSa aieS S-a Eupui păsa râpe Să. 

A AĂ roua Ata CHOĂTE AMI PP cSnpăpe. 

BpAait CA uS-atii ânSere cS&aerSan ză afSan, . Sr 

4 Bebe, “Si” une av core, E. jHAS- Bine rpeSa. 
Acasne ASameziSa AitS Alain dans âerbera, 

AE Acre crprarrârre „În avânS-avii ca aaa, 

Atata Îurepch pruărâre npunt pr5 “riue-at due. 

S Gu5 HS Ea crpumniarăre MIE «ie S-a nadue, 

26 caza priat, 

7 Rub KaprrenSan aSh Aanna ndurps Nei nuspSan AS Heaven ENA RAR fat 

ngouisă unti-a eSASă, Sulina ae die caS Ac SInecaawar, IIPAS n fnurâra aSii ATausis â- 

uiera, Vansan, 3. 1 aerpă e. 3 ca u$ mtanSee G erpausaTâre În asuS-ati: Apa 

NAĂ TA. Ă 

Priimilu-mi-aii în jiale lacrămi ovilite —. Și sîmţârile toate âm 
sinlii eurăţăte. —- Ruşine și necinste, fiaţe ocirâte — 28. Pizmașii mici 
să -paţă și mustrără cumplite, — Și m dărăptii să să ducă cu multă 
săală, — Să-i cuprindă nevoia din uria sărguială. 

7. Cinteculi lut David, câ cîntat pentru sudelmile ce Tai suduit Husil fi- 
corul lui lemeni împroşcîndu-l,cu pictri şi păşcăndu-l cînd fugita din țarâ că-l 

- scosiase hiiu săi Avesalom din scaun, 7. - - 

Doamne, Dumnerțiiul miei, tu-mă eşti radâm tare — De la gonaci 
mă scoate din gria' supărare. — Cindai să nu-mi apuce sufletulii ca 
leulii; —- 4. Cind nu-i cine mă scoate, cându-mi vine greul. — Doamne 

| Dumnedăul” miei, dâmi făcut acesta, — De aste strămbătate în 
* mănu-mi sait alta, — Dâmu : întorsă răutate prinii rău cine-mi 
lace, — 8, Saii cuiva strămbătate ; mie:'ce nu-mi place,. N 

?
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PE: A COMA BAA,AÂpE AAC CA AU CA "T.MANAE. 

sleSnpa Mă nuduri Mănia Cz-unti aAMnas; 
GsSqaerSan ca-mi roimlicia nuduri “Aă ASray 

12 "Ga n$ rnazaSiaeiă, se CA ata mura; e: 
Îiua în MAAMLAUITI CA-A BĂAIE ÂTGIAA KS npânSa 

NILii cadea ca-ti. Achile nperiSa at-ă mApătSa. 
GRodax ACAMIE "MANIE, PRAI A3G.NAX, - Să 

16 Puacanâne nuamăuuiii, ae dă. npe Wepiax.- 

Mi n că nopSua ACAAIE “TE. PA ii: 

Gu că pâre muamâniă cau, dna A pin. 

"Te gopn “Pui SnuSpă-re mape ae rasâre 

20 —Bâpuae Wa3 urs S-upă nopSnitiae Todre.:.. 

Becâpunia «rk cdupriră Râpa mi-i Ac CAdEă - i se 

“Ga Wurâpuli cnpt WBAu%ME Apă Ac 3108. 

- ACI SAR SAI PAGĂTE WSAEA-AM i AVE i: 

24 RS ânmă ampenrâre dap AE Mauie. 

Iriszerâunaop piSan ca că aprmăeiă i - ov, 

Gmuacpenrâsii AupânrSAn CA - Că npecaztâcrim. 

[E 3 uepulă AslavanSurrSab futa uit rÂSAb 

25 INT apti 3 a'baerâpSan aupânrSan “urii pia. 

9 ramnae 23 yhama (sic) 21 ms. nă. T AtpenTâre 25 GRAPIĂCRĂ, 

De la gonaci cădiare las să mi să tîmple — Asupra mia pizma- 

“ şii mânila să-și âmple; — Sufletulii- să-mi gonescă pizmașii la fugă — 

12. Să nu ghălăduiascâ ce să mi-l ăgungâ; — Viaţa 'n pămintii să-mi 

calce atocma cu pravul — Și slava să-mi defaime precum li-i năra- 

vul.:—Seoală, Doamne, "n mânie rădică izbîndâ,—16. Răsâpiaște pizma- 

'șiă, le fă pre osîndă. — Și cu a ta poruncă, Doamne, te rădică — Să să - 

„văaghe pizmașii să-ți aibâ de fvicâ..— Te voril încungura-te năroade 

- de gloate —20. Carile Paii: țânutu-ți poruncile :toate. — Besiarica .ce 

1.
 „sfinta carta ţi-l de slavă" SO 'nitorcă spre nălțâme fără.de zăbavă, — 

“.. Domnulii gudecă gloate, gudecă-mi și mie —.:924..Cu. a ta direptate 

- fără de mânie. — Păcătoșilor răulii să să obrășasci — Să "nderepteqi 

"direptulii să să proslăvascâ. — Că ta. cerci dâmănuntulii inema și 

zgăulii — 28, .ȘŞi.știi cu d6devărulăi direptulă.și „răul. +... 
.
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AySrâp5a. MieS acaanie Acre A£ aă "TE, 

Ve cnou, ani rpeSrâre npe „tapiii-u, top, GITUE. 

jlemuSAn USAEU ANpEnTS-it, 'răpe uit ASUL pânAă, 

32 TIS clprra în TeâTe Sac, 15 CACBCĂAE Ipâaa:- 

Ili: - ae uS Beit „Înrrodpue „Izrpă norii, 

“Ape caweuii AMI CHOÂCE At Sanii. 

ApuSan Îurtineb Îneăpa zi, ăpaa-ii crpaaSĂiie 

36 Ac crpriă usi pacrodpua În se ca Wnpănie. 

Iliu Sit: AĂ caonosă-ae -ăpee mur ndorăre 

Au ăere AAnuii ISAMIANTE: AE .MOÂpTE PATĂTE. 

“ine aaa 5 mata „furpibiia ASpăpe - e or. 

40 li dâra crpepanprânre Af-ii dâue crima pe. 

- rime ua cană rpeână ATSA „Ca-Ah CSput, 

G.purSpn uPeă BA n păi urii eta ura pSanie. 

Băii c4 tă „Înroâpue „În tanin: pASTĂTa 
44 Mili că crp.puen npâner 'rodră crprmnatrâra. 

dAlzprrspucit-uii-noii „ASaisiue â ră Aepenirărre 

Ilin mSaveaSii rz3 sea nasi Bf 55. BSIWzrâTe, 

LN 

: 29 fySrEproa MfeS cre Aa ÎL vicar 30 aduua cp. BB st BT ah ca. 

38 sluâcre ndce vodre 59 aaa 40 Ilici BÂTA . cTpamsaTrâTre 45 paSrâra , . | Să 
44 mode CTpaunăTĂTă. 3. CTpIMBATATE. * 0 nSaveac. 

__ Agutorul mieii, Doamne, iaste de la tine — Ce scoţi din greutate 
pre cării-ţă vor bine. — Domnul gudeții direptu-i, tare şi lungii rab- 
dă, — 32. Nu cârtă 'n toate dâle, nu slohoade pradă. — Și de nu veți 
întoarce cătră pocăintă—Are sâgeți amânâ scoase din tulbiţă.—Arculii 
întinsă încoardă, arma-ă străluciaște — 36. De strică Şi răstoarnă în ce 

„să opriaște. —: Şi 'n voi l-a slobodâ-le arse și 'nfocate —- Aciaste lănci 
cumplite de moarte gătate. — Cine 'âmblă cu: pizmă îngrâcă du- 
riare — 40. Şi fată 'strimbătate de-i face scădiare. -— Cine va săpa 
groapă altuia: să-l surpe, — Singurii ș-va cădia 'n râpă și viaţa șa 
rumpe. — Că-ă să va întoarce în. capii răutatia — 44. Şi'i s'a stri înge 
"n. crăaştet toată strămbătatia.: — - Mărturisi-ți-voi, Doamne „a ta: de- 
reptate — Și. nunielul tăii; cel 'nalții cînt cu bunătate.; -
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S. „În câapunitrn nen'Tp$ HAARBTEĂRA KBateBasii Si dor, 

WaatbaiSa ASii Aatna, pă 

Ture An Hăuuz RO suoAne. AMA raci. 

A oaauie somn en Sa uta danST HSâe. ss. 
o ĂE ca atu SurlisaVu "Tobe nâpuji AE 'ASate 
Hi npun 'roâre “tEprepii 15 aa ESEUL A. : 

4 Gsrâpiii Anu Gpăue-uji EMITĂ iS Bpeaiiuuă, 
B.fua, eff cz “uEpenii IASA CA Acu nipe EpakAduiSa, 

Ga-ii nSaeuii ACB. MAG uit ca-i crpuu czaduiSan. 
has tz base “MEpIOA E 'MănSae "dac 

8 RS moâra: NOA câtă, uri-it nopuur KS dac, 
i TOAMIT “Ufi ASHA CA pici, CA Cdsă, a 20 +. 

Goal “A Ac aă codpe ASodpe unii păsa 
_Grâne aSaumdre ue ASuteiih npe Hodire, 

12 Ac pa5 uSeirinua 73 arbii Spa mode. 
“lt nodre ii GaSan pAc-an daSuii ânuiure ? 

A utpuii nîurpS AefueSan iboaoc „Îumtatiure ? 

8. Titlu, namz sean uSane. — 3 Ka upun 6 cxii pacrâpuli c. 10 A. Ann p. llue 
AGuteka npt p. 12 T$ sai. 

In: sfărșit: pentru călcătoanta culesului: + Ia 

Psalomul lui David 8. 

Doamne. Domnul: nostru, cum ț'ai făcut nume — De să minunâqă 
'n toate părți de. lume, ——' Și prin toate ceriuri tu dai cuviințâ. — 

4. Sugarii din braţe-ți cîntă cu credință, — Cind vii să cerci Yadulii, 

să legi pre vrăjmașul, — Să-i culegi dobinda și să-i strici sălașulii.— 

Vădii că-i. făcut. ceriul de: mânule tale -— 8.: Cu toatâ:podoaba, și-i 

- pornit. cu: cale. — Ai _toemit. și_luna să cr crâscâ,_să..scaqă, — Să-sy 

ia de la soare lucoare_și—raqâ.. — Stiale: luminate ce: lucescir” pre 

noapte, — 12. De dai cuviinţă, tu l€i urqât. toate.. — Ce poate fi 

omulii de-]ă aduci aminte? — De cerci pentru dinsulă -folos înnainte ?
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Ga io câ Acdpa ut mi-i 5 EPEANTUL A 

16 e puseu, AE A. piesa aricii ipac core, 

| IlSuzun uS astrânsata nS „frumgepii În cada 

IE WTpâe, 1.70. CTE Apa A Badr. 

dAlăpe Sitna tit AaT urât iSuSua 

20 Ga apă "nea uzirSpa R3 Tonaidaă Sua. 

„Vaii. nScS-an AMait _MpE, TOÂTE CA-AB, âenSare,. 0 

| Răre cpu npe ASate ESENTA. CA NS-i MSre. 

ML iii cSuSch moâre cSnrn d aSii „muvâpE : e, 

24 "Couae ură en warit TOT. A£ cSnrt csâpe,. 

| Aerian, Crat drenie AE sau, uit A€ ASI 

- MSurăuii cupâne “e CTP a "ans, 

” expune moâTe. “e cpr, anSpărodpe | E 1 r. 

28 Ac E.fuTb ii A ANR e-c Amtorraeroăpt, 

Ilpe nituit „stii mâpe, npe Tor. Aa Ac Năie, 
Iu uk TOT urt-it n Aăpe Can VBA zAS AIE, 

A oaie ASatuiSab uocrpS SA udă AST SAE. 

32 de CA „umisirisa: u ode rez puii Ab ASAE, 

16 mi au c. 17 un ca. 18 KS urnera apă 21 asSpareipe 298 ae Înx. 

Sati fiu săii doară ce ţi-i cu: credință — 16. De grijeşti de dinsulii 
şi-i faci socotinţă ? — Puţânii nu dâtoema cu îngeri în slavă — 
l-a "'ntrăace și 'n cinste fără de zăbava. — Mare cuviință i -ai dat 

: şi cunună —.20, Să dia "nvăţătură cu toemală bună. -— Lai pusu-lii 

Lic
ă 

mai mare, toate să-lii asculte — Câte sîntit pre lume cuvintii. să nu-i 
„mute. — Și X-aă supusti toate suptii a lui picoare : — 24. Oile și boii şi 

totii de suptii soare, — Dobitociă sălbatecii de câmpi și de luncâ;— 
Ligâniy siriape, ce strică ș 'apucâ,— Pasările toate, ce sînt zburâtoare — 
28. De vintă și: de apă ce-s. înotătoare, — Pre chiţii. cei. mare,-pre 

= tot; fială.. de piaște, — Și 'nii totii. ce-i în mare-elii oblăduiaște, :- 

6, n toate. părți de. lume... 

Doamne Domnulii nostru, cumi Pai fiicut nume — 32, De să.: minu- 
Pa .. . î. eo... iei î.....
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" Gaiea RAOZALI pe 

HĂ În cbapunuiri nurps âcrSiceae “iasi a 

W amMVatSa, „AS Aa A N. 

fienonrkai. ca merole, MM Ii SEI 

da psr uie: NPAANIIE: 15. TiuEAta TOÂTă n 

“roajăceae TĂAE CUSNAS-AE “1 PACĂTX,. | 

Alu nSE:Sph Ae "PEUIE . uut-uufi Eparr mpe--ror uăcBân. 

4 IS aeae TÂS “Ea câ.purrn Afimaanh ÎN Tor radeSas, 

RA 'rS „Audit: „Întbp.puerS-asii nu amduriit: ca: ASra 
* v bă 

LIT cui AUBWearS-ii. 5 roâna ar. ASura. 

AE cbpura ră ăn popa cană An dpiipe ii „a ri 

S Musat lt ADAAMIE Ut Rop A i. nepiipe. 

Mai aSrar, WSAtuSAn unit, AE PpESTĂTE 0 i ne 

Ies.pia S-a. În cridSu asa Aepenrăre;: 

«urpoasunii marăttiit 1 "45 mepur euialuSAn, ei 

2 A ai păcs-an Amt -iSate Ae npecrt:. mor duSAn pi 

Ti-i Sana pur: Xp: ĂPAEAE. crpundre ; i 

IusmămSasii „pSdpainin: ETA ĂAE- CNĂPTE. 

Â3 nepur 65 eSuern- HăcTa “AS “arh mdpe: i 

16 OI ASmuISAn K5 nâctiii HSera npimesăpe. 

i 
9 Titi Haglema d ms, akeSa” 6 A fa  Ancexr$-ii Au r..9 ae lipse ce î 

10 ysatun 14 SunzmduSan 15 MepiT-aS E. c. 

  

, | CATIIIZMA 2. 

În sfărşitii pentru ascunsele fiului. . 

ia : Psalomul lui David 9. 

„Mă rog. ic, Doamne, cu inema toată, — Ciudiasele tale spuindu-le - 

n gloată, — Mă bucurii de tine și-ţi eînt pre tot casulii. — 4. Număele- 

tăii :cel sfinti. Vînnalții- în tot! glasulii, — Că tu mi-ai înfrintu-mi: piz=-: 

mașii să fugă — Și I-ai. obosâtu-i cu goana “ce lungă. — De sfinta-: 

ia faţă vorii săca din fire—8. Pizmașii tăi, Doamne, și vor da în perire.— ; 

Mi-ai. că iitat gudeţulii și: de greutate — Ședindu-ţi în scaună gludeci. 

dereptate. — Îngrozâși. păgânii ș'ati perit vielânulă, — 12. Lai rasu-lii.. 

din nume de preste tot anulii; — I-i sulița frîntă, armele gtrieatez == 

Pizmaşului -trufașii cetățăle sparte. — Aii perit. cu. sunetii viastia “lui. 

c6 mare — 1. Şi Domnulii cu viacii custă. preşedare.,, îi iti
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NIVA rzrârS-uuit ensâSun Acmnban npt USAu - 

Ga Satie ASMA Mk AEr.(IIA În băut... 
II u3 AEpEnTĂpIeA | EĂ ConoTii ACASA, 

20 Al: uepră 5 Aâue Bia Â or WmSan. NI 
AluuieaSasii Acre-ii AoAMnSAR" AE cnznăpe. 

Ayărspii Aă px, ad. rpE3: CT ukA râpt, 
DA sature Susdiţie unei San -TâS uSAte : 

24 —IITAAE 3. NEA AAC NETpEL-ȚIIAL npe: aSmte i 

FT suine re «rbpriă. 55 pSra: ESpâTă 
"an rpustițuii AĂ ANCA - ES MĂ mASpâră. 

B.pirâuii . 3: ASavrbzuas : uit canu npe „MoauiSAh 12 r. 

28... Tăâpe amâne Pui aSureac Gian. 

II că-i :dăuicufi eAcre A "TORALĂAE Sue i dv. 

În AABILAE TOÂTE tz: epur "5 avun$ne. | 

Ba _Npui AMA "TOÂTă. CAMINE ME CA: tăpcă 

32 mepriii: zii. „AOAUISAt Henepudi: uS MĂCAR .: 

Hiue ac" Str pSra unit crpurâpe,::. 
Giă-ii aâce “1. nenode: zpă cris anzpăpe. 

Râăra ii: AE - AIE - ACAAMILE. MTp'a TĂ AAA . 

Ria-A sesii, rpedrâra; Li pe paza CXAX, ! 36 

18 Ga yioacee 21 -ă Lipsesce în. T, . 22 SuSrâps. 26 arma 98 ma. mSareat 
:90 ac muuSne: 35 Râsra „86 Am R. ” ” 

Șaii gătatu-și scaunii Domnulă pre gudiațe — Să gudece lumia 
nelegindăi în fiațe. — Și cu dereptariul va socoti Domnul, — 20. De 
certa cu liage vina a tot omulii. — Mișelului iaste-i Domnul de scă- 
pare, — Agutori la tr6bâ, la greii stincă tare, — Că cine cunoaște cin- 
stitulii tăi nume — 24..: Șiade cu nediajde petrecinâii pre lume;— Şi 
cine te cârcâ cu rugă curată, — Âlii grijeștă la lipsă cu mână "nau- 
rată. — Cintaţi cu duleâță și slăviță pre Domnulii — 28. Care lăcuia-: 
şte 'n muniele Sionulii. — Și .să-ă faceţi viaste.de tocmiale bune — 
În limbile toate că sînt cu: minune, — Că prin lumia toată sînge 
ce să varsă — 82. A șerbii săi. Domnulii. necercatiă nu lasă, — Nice 
le uită rugă și strigare, — Să-i lase 'n nev 
Caută şi de mine, Doamne, 
tatia și de vrăjmaș șălă, 

oae fără scumpărare. — 
ntr'a ta mil, — 36. Că:mi vedi greu-!
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Ti: 75 AA priit AE aă Npar” AE AMOÂpTe, 

G-u: nonecrEenih ACamtnie AĂSAEAE 'rod're:- 
“În ATACE AE nodpra Î dineuri GivoriSan, 

40 Gu nprinisă Ac năcre npun dp Tor (UmSan. 
„G'âpem BSnSpie A" ră MANTSu a, 

Gu teAtm uzurii „ÎS duii În cau, 
Iu exaua âtăa nâpa ii rarâpa | 

14 Au caj nprinen: muiuSpSab: Ac e „funSpiiăpx: 
hecrur ACTE ACASA AE USAEUb ue. păcue. zei 

IlazrSeSan Ad-ant-ta ju AA ES. Sit make, 
II cu pn Îuvodpirt „ÎN 104, Ac ESpn MÂpUE 

45 "Toâre Anat marne uit papă AE AMÂNE: 
Cp ape avuitaSab: ASauie345 S-a Sia - 

Gatâii Ra-uit NETpĂNIE FIA 4 rpriie MSATA. 

e nîurpS: puadpe ae npSuz Ai râră 
52 Alumtnaoph. AGANISAb: AE AE EA Mă nadra. 5 

Praritiz-re ACaatie 15 â 'Tă mapie | ” 

GA ca NApACăcta VASAL “AL AMLANApIE, 

Ga uSacuii narăuiă 3 ce pura "ră pâna. 

D6  AnraTâpiS A AÂUE AE AĂ luii notă, 

Ca nâsa marăuniii nA-c Watenit 5 AMINTE 

Ii ca-uiă ua, cdureae. SETE. 

- 

  

43 Ră "n aduSan dutaa nâpe 49 Aaus4S 59 ubaruli. 

ȘI tu mă rădicâ de la prag de moarte, — Să-ţi povestescii, Doamne, 
laudele toate, — În mijlocii de poarta a fiicei Sionulii, — 40. Să prindă, 

de viaste prin fară tot omulă. — S'avem bucurie d€ ta, mintuinţă, ni 

Să vedem pizmașii înfundaţi în sâlță. — Că n sâlța acialia,, caria 

€ă gătară — 44. Li s'aiă prinsi pi&orulii de să încurcarâ. — Vestit faste | 

-Domnulii de gudeţii ce face. — Păcătosuli da-ș-va în lații cum nu-i | 

place — Și să vorii întoarce în fad de vorii miarge — 48. Toate limbi 

păgâne şi fără de liage: — lară-pre mișelulii Dumneqăii nu-l uită, — 
Săvai că-şi petriace viaţa 'n grije multă. —. Ce pentru răbdare le 

cruță de-i gata — 52. 'Mișeiloră Domnulă de le va da plata. —- Ră- . 
dică-te, Doamne, cu a ta tărie, — Să să părăsaseâ omulă de miîn-. 

drie, — Să gudeci păgânii” cu sfinta tă faţă. — 56. Dătătoriii de, 

lage le 'dâ și povaţă, — Să vaqă păgânii că-s oameni cu „minte —. 

Şi să-ţi înțălâga sfintele cuvinte.
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Adpa icre -Acaaie- Te. MSTĂuIii- Aenâpre 

GO O A4Ă Avrih -Ae HEBOĂE: Mii US. ne uXit napre? 

[IL npe uenSpăârS-an Adult AE CA AEBANAIPA, 

AE că Came ÂNe pe atita ui-A NpăAă. 

Gaărăan urii nopoda ue dân nesSpâuăit ar 

64 "HriimAn cCăAnte tii aduSpii că erpiue npe nui 

Ii c4 npiinAh -ÎntTp'.MICE 3 mara ASpÂpE- 

farspa uS erp, tie pân cAA Ape 

a uni mzisver$eSan 55 MSar CX dai 

68 În Aezatiepaninbe, UAME-EĂ MIpPIICOCĂIIE. 

ficânpâae îpăue um rpzteri, ae eine, 

Mănie npe ACAMISAR . K5 puS skpeu crinue 
INT u$ a că MĂpsE en-tuti ădae poaseSan 

12 —Ulescră îurpa că mama n Tor. “ac iasur6eSa. - 

Ace roni ASanesiuii -Mdii npe. cSc ca Spre 12%. 

TIi rziiae câne npe mor. «rl:cSA enSpriz. 

bopn ambii Anu da-ti â 'TĂae USAAUE 

16 Bau căpura TĂ AÂNE WĂ EPA CA CP MRĂIIE. 

TIT mzere-aa pa "eat npecri To, nuZAĂUIiit 

FIuema-l ta săue ca uS-uuii are măi. 

60 m as rpesrâme * G4 Tina - TO mă pe$ 74 LUI kanae 75 duo. Ea 

Dară căce, Doamne, te mutași departe—60. La locii de nev oăe și nu 
ne: “ai parte ? -- Și pre necuratu-lii lași de să dezmiardă, —De să 
sâmețiaște pre mișelă și-l pradă. — Sfatulii și voroava ce faci ne- 
curaţâi — 64. "Ntindii sâlțe și laţură să strice pre alțăi. — Și să prindii ” 
întinse cu multă duriare, —- Altora nu strică, șie facii scădiare. —- 
Că; şi păcătosulii cu multii să filtaște,— 68. În dezmierdiiciune, căce-i 
prisosiaște, : — Asupriale face și-l grăescii de. bine, —- Maânie pre 
Domnulii, cu răii c6re 'n sine — Și nu va să ciarce să-și afle folo- 
sulii — 72. Ce stă “nt a sa pizmă "n tot cias păcătosul. —- De toți Dum- 
nedăiă mai pre sus să urcă — Și căile sale pre îot ccsul spurcă, — 
Vorii lipsi din faţa a tale gudiaţe, — 76. Că 'nii sfinta ta iage n'a 
vria să si ! — ! | 
| i să "mviaţe, Și căce-și va "nvince preste toţi pizmașii i. 
nemă-i va dâce să nu-și mute pașii. |
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«Du pas AE pia za US Ea did 
s0 ]lpecri voda - ASMA EpĂDA mii nemdug, o ii 
TEA Spa u-ă nara Ag “âmtaprinduue, aaa 

AE BAGCTAM, "AL NSAx au A "muie zenit, 
>Surra Anatta “AS Acre rpSAa unii: ASpâpe, o. 

S4 TIS mată “us. uită rNIASA CA bâna IRA ĂpE. a: 
fcriSuea ca CSnSute. "m “Adi . 165 corâuăii, 

a CA piinae cau : e S-a CRAI dată. 

Vespa ca facăcria pâite: ȘNAcA UA, - | 
SS «Înrrps CA Sina pe sea dap tras. Li 

Ia 5 Gri adnoait pe AMILIEAR ipac, 
Da AES A AUrpĂAX dcnSueh AeinS aie, ! E 

"Suna CanSue uit ca: anSticrix, | 
92 pe -Aiinea cu Tpâra “AA, UI CA-A catepiliena, 

IL up a RĂCTE- îi Ra Li “cavunurba 

>
 

II . Fpă BAS szSpa uni 5: CaprSraa.. 35 

B. MIAS- îi "na. apă AS n'a ds: fan -NIAX, ar, 
96 A, AS. ACâMuiTrt marei LEN--pa” ENA, a 

2 Mucmacit PAINE nipeiSats! ii. ca. nAdee | 

Idu "HAEASUrI ! PĂDA A ASatues45” Lit "TĂeIe 

TO Ann pSaă AL p. Aaa 81 TSpa-ă acre na. s2 EXSas. SA Du LASA erş 

noipTă ca 4. -S5- ex u$-an “niphus x Dauiati S7 Rpâate DE - SA bu 95 fanta 

97 î că nadue. 

siîn truda de:rudâ “păhă -nu 'va' face —80; Preste toată lumia” vrajbă 

Și n6pace. i. Că gara i-l plină “de amărăciune, — De blăstăm, de 

hula și:-de! mșelăcăune. —--Suplii limba lui aste trudă şi duriare, — 

84::Nuinai ce-i: gindul să .facâ 'scădare.. —. Ascunsii să supune 

n:Mașnici: cu- bogaţi, — Ca să viclenescâ să nu-l sâmţă alţăi. — 

Câreâ-sărgăsasei +viame în demână, — 88. Întru să ucigă pre: cel 

fără vină. = — Și cu .ochii-lacomi pre mișelii prăviaște, — Ca.leii i 

OIM “Aoturs leșutaște, - — “'Tupilă sapuce și să căpuiuscă, 

2.:Pre-:mișel să tragă m laţ și să-l smerâscâ. — Și fără de viaste- 

va. veni :smintelă: — Și gria „cădătură şi. cu sărguială. — - Cindu- 

va 'păria lui e'aii: făcutii .izbindă — 96. Dei doimnitii mișeiă, veni-i- 

va: osinda..—:Imn&ma-i grălaşte precumii i să. place, — Căce ndelungă 

rabdă Dumneqăi şi tace. | Ia re 

Dosofteiă,
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UlIî uray Îurropen dăua, c.[irra ASrarSpay ar 

100 Gu uS-uiepuerâse nemip'a că: ura 
Praiuia-re Acaaue: ini ASainesAS cure 

o Xe-uiă Îmdană Aia "Un, XAU „AMINTE. 

HS-uit Siiră “Atât Acâă ât'ră ata, 

104 IS ancă uusâduriii c4 A£ până căaa:: 

IMfurpS sâpe” ASnpS Tiâne AGaatuie: CĂInUTE, 

Axe - nuamâmSan 5 pâae HSeiiuTre. : 
TI ca us-ă A câmă „În FNEAVZ ui Săue, _ 

TopSuunaopn "TâĂE CA: nSue 3: mpi d 10$ 
> . 

HS-unii eăae ASpăpa; Spuia tentă, 
"lE-ii năpe CA CHÂNE A Mă TĂCUTĂ. 

II pă WE ACAANIE neânSn San nâără, 

112: GâySuii mii cnpânSan 5 MĂUR NASpĂTră. 
Î pâ5 ură musa luSan” Epăâneae” a-i p.puauge, 

GA ac utpeii irasârSA ANA cu Op CME. . 

Lu EAI ĂCTE ACASA AE-AUii ĂNIAPAL,ĂIĂIE, - 

116 OGaâna -aSă ini uutiticra NS ca VGA. - - 

Iară ca mie: Ai câ.pră: AS Mpa Be 

Ga uS adi pizpiie fipe rpenguriuul Wnâpa. 

„113 â pa5 ue. 115 Ac Asnzpzuuie 116 sape: 118 În Ep. 

* Și” șaii întorsii faţa, sfinta căiitătură, — 100.:Să nu cârcetiaqe 
pentr'a sa făptură. —Rădică-te, Doamne și Dumneqăiă sfinte,— De-ţi: 
înnalță mâna și-ţă ado aminte. — Nu-ţi uita mișeii de la a: ta niilă, — 
104. Nu lăsa pizmașii să le facâ sâlă.-— Pentru care lucru tine, 
Doamne. sfinte, — Mânie pizmașulii cu -răale cuvinte. — Și să nu-i 
Xal sama în inemă-și dâce,— 108. Poruncilorii tale să pune 'cu price.— 
Nu-și viade duriaria, urgiia venită, — Ce-i pare “să scape de' mâna 
ta sfinta. — Iară ţie, Doamne, neavutulii catită, — 119, S'aguţii și 
săraculii eu mână 'ndurată. — A răi ş'a viclânulii braţele li-i fringe,— 
Să.le cerci păcatulii: pănă să: vorii stinge. —— În vaci ' aste Dom- 
nulii de-și âmpărățiaște, — 116. Slava. lut și cinstia nu să obiirșia- 
Ște. — Păgânii să. pilae din sfinta luă: țară, — Să 
pre creștini ocarâ, 

nu mai rădice
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120 TE âse sara ASântne: i: Săi cbr. 
Ii Sâ “Tă Aaa a capi dit” că uSperiii, 

Mii aă “peStrâre AiniiiEASat CA MS-An: “Tpenni. 
Ga uS-uit mări” “pranire a AA pSa ii CAUSA 

124 TaaTeSAR n Băa, u€ crt dau USAEUSAh. : 

10. An căapunrrn „Maat man -ASii Aaa, 
- A 7 p- ga . LR ru. 

Ia ra: Snonăyn: Râo peur A uuti "aetit: 

Îzrpă "Tine . ACaAtie  Ai-it "TEĂTA NEA Â:EAA, 

Buza Cui păsa Tâpe aă “roâră npumăaa. - ui p „TĂ) j d 
SARA BAT Ac. ILAdee: UEA «E. MĂS are, e i 

4 “e Hopa CA Ma. “enâpie HI â asph Sire. 
Gu Ara: HpE Ad. ASUErE - 5 mzaSpe. Alicx, 

Bă W epu SA CA. MAI. Îbrpă Bac 

III cra marăuiiă; ÎUepAdpă - ăpus, 

S|  IiSun cxufuti „fu SARE, CA FpIrEcrih AE Ade, 

120 mas. În nana. 122 pe cantar 193 cxmbusa 124 TaartnSan... uieatuSan. 

10, 7 Ha fra 8 rSasx. | 

- 

. 

- Mișeă « ce să roagă cu inemâ. frântă — 120. Lai, audâtii, Doamne, cu 
ariâchia sfintii, — Și, cu a ta milă a. săraci să gudeci, și la greu- 

tate mișelulă . să nu-l trecă, — Să nu-și mai rădice mindrulii și 

sâmiăţulit - — 124. GI ătejulii, în fală, ce să-i faci sudeţulii. | 

. 

ln sfărșitii Psalonul ui David 10. 

Ciătră tine, Doamne, mir toat nodrajdia , — Că-mă ești radâm 

tare Ja toată primejdia. — "Dâcă cât le place .ceia ee maii minte, — 

4: Ce vorit să mă sparie cun a lorii cuvinte. — Să fugii pre la munte 
cu pădure desă, — Ca o vrăbiuţă să mâiii fără casâ, —. Și iată pă- 

„gânii încordară arce, — 8. Punii sâgeţi în tulbe, sii grijescii de 

lance. zance.
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Ii tun npui “eeSuăperih BS put” nprl" MĂ; 15 e. 

Îurps. ca cămâTe uit dap: A£ (ELI? 

KISpaa.pirrSan S-ar HI CVOTĂPAAE CTpiiliă 

12 DU pe aurar zenit US T.MIAECI:R HEAUIĂ: | 

UE ES aa pe ACASA RĂpE AA PPE er 

Am câp.pura că nâca ue CA SALI ĂIIE. 

AE aă câ. MurSAb CRâSuR Asti “EpIS RĂSTA ACAMISAL 

16 OS sită zii €fi cdunuii, AE «vi, pr "TOT -AVASAR. 

dac pe uta AMĂCEpI urii npe 'r$ra auiţiirSan, 

Aepinaasii mi Crpăaiii A npE 'Torh mAM.pMrrSAn. 

Acu CTpAMATĂTA cutite tărie, 

20 "Auzaa Gan c.purSpa “eSăaerSab 1 Spăne. 

Dă na macă AcstiSan RS fipna mSuoăcă 

Il pecri mata rSuniii iii NSanSpa rpodcă. 

Dorna crepai: fe 15 watdaa MĂpE. 

24 AT "TpuAwiTe aduSpii, IPArVĂpt AE niepsăpe. 

Dă AupenrS-ii ASAISan, Apei BĂNIE, 

MSaerâpii Apânre dâna AS pate. 

10 apt ueii 4zoz tin 15 Aun €nrSa câ$ cr. 19 Atun erapmazrira 22 Ilprer 

meSpănaii 20 roacipii, 

Si vinii pri mtuniarecii cu arce pre mână — Întru să săgiate cei fără 

de vină. — Gurămîntulii nu-și țânii, gholarăle strică — 12. Și de'mpă- 
căciune nu gindescii nemică. — Ce eii am pre Domnulii, care mă gri- 
jiaște — Din sfinta, sa casâ ce să odihniaște. — De la sfintulii seaunii 

„din ceriti caută Domnulii — 16. Cu ochiă săi cei sfinți, de eârcă "n totii 
omulii. — Viade pre celii miaserii şi pre totii lipsitulii, — Derepţâă şi 
strâmbii de pre totii pămiîntulii. — Deci strămbătatia cine o iubiaște,— 
20. Acela elii sîngurii sufletulii: șuraște. — Că va ploa Domnulii cu 
Tarbâ pucoasă — Preste păcătoşii și holbură groasă,— F ocii şi sterevie 
cu năvală mare, — 24. L6 trimite lauri, păgharii de pierqare. — 
Că direptu-i Donanuliă, dereptăţi iubiaște, — Gudecări diriapte faţa 
lui priviaște.
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4 Ne ns-ii AEpenrârre uta furp'e udpa, 

Aemtprh ATrp'anpoâne TÂTt (VASAL rpAĂiE sv. 

Ii 5 "nmeazntoe Bă AE-AL marSn ţie. 

| [5 nSse EMRAĂNE Ant ÎNMEAMAA.ȘItte 

S  Pputerin pASTrăre Mir BSE.NITR AE pitt. 

Ac niĂpAc-ueii Acaatuit se "unea ATodpe, 

Amaa crt avaprliunas Ac pr3 rp'arodpe. 

Ca rate amzaănriii tacut opt - AApii AAA 

12 BNS „păae nSea re CA Maner crapa. 

* Tăă DYseae Hoderpe e.N 1 3 usii „E dida, 

115 rara: În cânta „ASmuesiiS 5 UE "MĂ. 

a 
11, Tinu: În T după “întâiul î Wura sr meză : „Moare dă na CAS sera Rp 

Tan Î Wnra să. Ac ne . RSMS-i aa usii ssauiua, â na ca "HINZAÂVE sSa A. yS- 

Ata Î (Doacetgiteatii A ALE, Usi MA enpennuânie 2 NS ară 1-3 Ac a Darpă npodue 

3 ms. uSupu - 10 Si ana cămâua Ae 12 fu Sfera cada, 12 ms. CEARRA. 

În stărşită pentru a opta. A opta să nege sfinta duminecă ; a opta. săn- 

ăllage dua gudetului ; 

Psalomulii lui David 11. 

Rădică-te, Doamne, de ne sprejiniaşte — Întru ta putiare şi ne 

mintuiaşte, — Că scădură cei buni şi să "mpuţânară, — &. De nu-i 

derepiate nice înt'o ţară. — Deșertă cătr'aproape totii omulii gră- 

aște — Şi cu'nșelăciune va de-lii păgubiaşte. — Cu bude vicliane 

din inemi-adince — 8. Grăescii răutate și cuvintii de price. —- Des 

pitarde-vei, Doamne, bude "nșelătoare, — — Limba e6 măreţă de răii 

grăitoare. — Să fălescii pizmașii că-și vorii mări limba —' 12. Cu 

viale cuvinte să mulţască sciărba. — Că budele noastre sintii cu noi 

de faţă, — Nu băgămii în samă Dumneqăii ce'mvaţă,
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Pest aunneazrăre, esti cScnitiuii 15 tac, 16 7 

„16 A amr, uni mactpii as fst, ASpSpii rpăae..:.! 

As nănrpS AMuuiii. coda ASaatie edunre 

Caouii aauraii 55 an.fuaa ecbuurreac. Stire, 

Ii cx-uii paattuii câmnSan sean AE RiipSiipe, * 

20 Gu Sâ 5 ApICSAn Apă AE "MAoiipe. 

Ma BSMS-ii âpurinrSa azatSpitra 15 dSriSan 
Ier chinuri uSeiiure- uSpâre 15 rârSan. 

ES ACAAIE. ME CHSĂTE MĂ HE COISTĂIIE 

24 At pSaSa Acera unui nui. NE. bepăne. | 

Bu “anpeuSpSan nSerpS cpr “răra. Canăpue : 

RS pâS uenSpâuasii uiti dp Ac” Ade. | 

IlpenSm Acre MEpISA .AMĂpE “AC navă, sr, 

28 RS mSars-a îi Ae - Admtenuii  mSAăSAtE- 

a 

12 «În câ Apuitra  WaavbmSan ASE Aaa , i. 

Anat ri ru BARĂ ALL AA AC reuiţă, 

Ilaa LUA Maia ceriânze uS- ui A Seri îmviurre A -> 

Ac aa "Sit s5 rârSan, W ASaussâ5 câtre 

- 4 - . Ar 
* Enra upSus ăcre czaiSa [iod nagy. autogr]. 

a ID 
"16 nesit Ac A. în ms. ae e adausă de sup ce de Dos, 19 atat 24 Ac SA î- 

alera 28 Ilac uâapura a. ” | 

Vedi mișelătate, veţi suspin cu jiale, — 16. A lipsiţi: şi imăaseri le 
vedi. durori griale. — Acnu pentru dinșii scoală, Doamne sfinte, — 
Să-ţi amplă cu izbindă sfintele cuvinte, — Si să-ți rădică siimnuli celii 
de biruire,* — 20. Să cutedi en dinsaltt fără de'ndoire. — Că cuimu-ă 
argintulii  lămuritii cu foculii — “Psînti sfinte cuvinte cuvate cu 
totulii, “n, Doamne, ne scoate şi ne. socotiaște — 24...De rodul 
acesta și 'n viaci ne feriaște. — Că "mpregurulii nostru sintii gala 
Saliarge — Cn răi necurațăi cei fără de -liage. — Precum .jaste 
ceriul mare de nălțâme, — 98. Cu multu-l adaozi de. oameni mulțâme, 

In sfărșit Psalomulii tur David 12. 
DD; . . Ei : Pănă cînd, milostive, nu-ţi aduci aminte, — De: mă uiţi cu, totulii, 

o Dumnedăii sfinte? | | | anii 

* Sfinta cruce taste sămnul,
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Tzu fra, aaceriinte uăcusSusii că.pira hu 16 e. 
4 E Awine. "rus ASeSAn 153 ASerSAa: rpiiuaa ? 

Iata ina at usii nSue cbărSpit „În niere este re, 
S5a ASpSpii - uit Hodura fiueata "i rpES aiSyerh? 

Iara fra, că "rAAuă- CX Epaimdui San a3 CIiâ pri, 
SAE ă ca am ca CSE cu ca nSe un rapi ? 

ti pe MASCUL ĂIȚIE i ASaesi5 câiinvre 

de AMtaSs SII AIA pSra:, MU Aa iSteriure, 

ISyerSan XM chinuie, Wii aSatuulisa 

12 Au câb.Mrra ră AStodps, Anu CE pâsă. 

Cu u3 AASpatn n eSaiSan Ac â Asa acâpre, 

Ga u5 păsa EprimduiSan, Că SĂI BA-AN UOĂTE. 

[A uta “E-At” dări csâpria ui pă cSnapâpe i * 

16 Alp di Ac uSuSpie ca di3 „fin niepsăpe. 
i aaa mă wk ed.pura micii A€ uSuArăre, 

Aici nea RAE urii pâsXAh Atenpt rpesrâne, 

DSriSpie-avii ES dpdee n fine LSuX 

20 OS însă BupSiipe mii t.purra awnipeStta. 
Ieurp! ară uSuzrâre Bdpa-ait „Beit "piure, 

"Ră Ciu pure ed-jurrSan ua, W ASatiesâS cdpiire. 

12, 7 ns. ERA Ss pina 12 Anavpa "ră crpaaSitsdpe At ceniâuă ş. 15 CRPAR 

19 usi item 20 Ac ră E. PUT AA AnnpeSti 21 Răprh-at. 

Pănă cină, milostive, țascundi sfinta faţă — 4. De mine licălo- 
sulii cu destulă gr6ţă? — Pănă cînd âm voi pune sfaturi în bietii 

sufletulii, —.])ua durori și noaptia inema n greu cugelii? — Pănă 

cind s'a nălța-să vrăjmașulii cu scărbă, — 8. De va să mi să sue 
să să pue m gârbâ? — Ce te milostiviaște, o Dumnnedăii sfinte, — 

De. mi-auqi mișia rugă, mișiale cuvinte. — Cugetulii âm sfi ințiaște, 
ochii -lumin6qă —.12. Din sfinta ta lucoare, din senină raqă. — 

“Să nu adormii. în. somnulii de a doa moarte, — Să nu râdă vrăj- 

“mașuli, să qâcă că-mi poate. — Că cet ce-mi facii scărbă și 
gria supărare — 16.. Lâr fi de bucurie 'să fiii în pierdare. — Că 
inila ta c6 sfintă mi-i de bunătate, — Mi-i nediajde și raqâmii de- 
spre greutate. — -Bucurie-mi voi face cu inemâ ' bun — 20. Cu - 

a ta biruire ș'oi cînta 'mpreunâ. —.Pentr'a ta bunătate, cară fa-mi 

vei. trimile, — Ca să-ți cîntii Sfintul nume, 0 Dumnedâii sfinte, 

17 7.
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13. «Ju căpzpuner VraamSa AS Aaa, pri. 

-- Pent neaGatetta Ba: cp "AMI cROEAA ke Ea. 

Sică Arp crin MEAN dap 4 AE. ainre 
Arp! a că net: Suie atiăpre Stare. | 

Săcă Hi4 nS Acre ASaine să CA BĂSĂ, 

4 Ga AE, A AE câ “urânle «re ASnp'lisa. 
RA czsSpa «răi Sul, „până CA MSAuăpă, 
A cTpusăpa ASA. uri SMS Ă pai. , 

YU: ACatuiSan Au crdSurn npecre TSU npatănție, | 
de at „unu să ue sine ui PA Ățe - 

„AE uSuera atiue ir «rlsprex AE AcatiSa, | 
Tanara S-ii - nepSulia, RĂAE. „PE “ToTh WaSan., 

R. fun CA HOpuEcIh puii A€ efure ap A mpi, 
ArSuuă-i îi AE A puri WU IEA ĂAE CAdLĂ. 

I-A Rua S-ata urp! 'SuSan CHIpE tine CA măpră, 
Bf CA AETEpuiip % oare adprx, 

IVăpn nSră "tuIpA ue cure Salire, , | 
16 „Hâpiii fân rpemnăae, LUĂ efura rouii nS Avinvre. 

| “Vilă c CA S-a AvaLpterti âmenriii Suie, 
Bă că-i nenuenlsena Ae ACASĂ AE Măiue, 

17. 

16.r. 

In sfărșit Psalomul lui David 13. 

Dâsâ întru sine celii fără de minte — Nira sa nebrnie doare 
cuvinte. — Dâsă că nu Yaste Dumneqăii Să vadă, — 4. Să Je ia „de 
samă cine ce luerâdă. —- Că seădură cei buni, Tăil să mulţâră — 
De stricară lumia și o âmpuţâră. — Ce Domnulii „din scaunii preste 
toți prăviaște, — 8. De le înțăliage cine ce gindiaște: — De cugelă bine şi cercă de Domnulii, — Plinindu-i i porunca, viade pre totii: o- mulii. — Cindii să pornescti răii de sîntii fără trebă, — 12. Atun- cia-i de dinșii o nediajde slabă, — Cind . nu-i pănă nt unulii spre bine să margă , — Cindit să detorniră "n. volnicie largă, — "arii „ Putăa "'nțăliage. sfintele: cuvinte, — 16. Cariă facii greșiale, că sîntii toți cu minte. — Și. să nu- -ți miinînce „Qamenii cu pâine —. Ca-să-i concenercă de astă-di de. mâine,
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pa
 SADapă AC ERA uit dp Ac. prin . 

20 —HerpuiArtu Ah AE AatiSan uric: PIE p'9 NEAM. 
= Henwrp'auăa ACAAMUE A€. "TpHAiTE CHA 

EA Mat uS Aa N 2. HĂCTE CA tâuge : AE Cât, 
TA 75 Acaatuie cbunre „Și PSAa Alp" na 

24 OI raregii azsSriuua nâpiii Apar. tari. 

BA ci norarânuiii AiAp'acrit - npă Aacep 

TIT uS apiă nă ACainSan Aan. duc. pc-ii nâcean. 

putu. Na nSTÂpE AE 4ă CÎWVUR CĂRLA, - 

28 Gu- cui pâna: 86. MA a; nSpâna. Sti uk cadă, 

Ca "rrodpra ACAMISAR Asti Dati uit Anti HpâAx 

Tacâra că «ri: cpr Șurrp'acă dorpâaă. 

2 2-0 că necea'licia IAROI:B În. er -uitipSan : 

32 RS roni npeannusuriii viipe fiapariaSAn., 

14, Gadea .WY aatbatSA AS An A; A .. 18 r. 

Iu ură Weurrdera [6 RWAMIȚIII "TROIA 

ACaatie uie-mii Ea due... 3 

Asii AE due, - 
CA mâsă "urp'a Tă nâcaă 

4 hu „miârSpa: cel: abea 2 

13, 22 ns ak și os! ms. kana 25 „npe merge alina 26 Tie A MnSAn Wa 

dus Rorar apă cat. _. E | | 

14, 1 mâr$aa. E Da 

Fără de sâială şi. fără de frică — 20. Negindindii, de Domnulii nice 

'ntr'o nemică. — Pentracăaia, "Doamne, le Limite spaimă — Cindă 

nu li-a hi în viaste să bage de samă, — Că tu, Domne. „sfinte, în ruda 

“dirăptă — 24, Ţ găteqi “Tăcuinţa, "carii dragă tâștaptă, — Că i bo- 

gălașii ocărăscii pre miaser — Și nu şiiii că Domnulii îti face “desi 

“A Xuis6lă. —"T rimiţindii putiare de la Sionii S'aibâ, — 28,. Să-şi facă 

"ibindă, turma luă c6 slabă, — Să o 'ntoarcâ Domnulii din plânii. și 

din pradă — Gloata sa cp sfintă într'a sa ogradâ. — Să să vese- 

I6sca Iacovii î în totii şirulăt — 32. Cu toţi „eredincoșii cere “uerailalăi, 

- „ Psatomul nr Daviă 14. 

“ta casă, — 4 să mâgura c6  dâsa? a Da a
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TSasvani cine na Mâpue . : ... dv, 
a „urrptre pe Câpira A UE, „i 

Ga. bâna n. roâra nÂpTA. - 
8. Ve "Adus AEpenTrĂTaA | 

Ni Ac BATE rpaâiţie,.... 

„0 Îlpe Itu NS CAMUUPĂNIE, :.. 

Mie 55 atata Pda, -: 
13, i. Gu nâye AA. Ppeindaa. 

Mă. npiărunn: cR4A pe. ... 

IIS-i ua: dd wrp' Ape. 

2 zi e UN. pSaa că ue ăpe. .. 
16 .: US. ăn aedriimâpe.. | ae 

Îlpe: rusa AE: Aenăpre eta 

LIS. eSqepe cn năSre;.. 
IIpă măpiii âŞ pina 

20: AE AsatiSan, "3 pai, 
e-un -uăne pSpaatfurrSan 

_ MUT S-au cutata BSe.prSan., | 
Mrpă CU AE.uE Sue. 

24 US Tp'AĂIE : AE  npritie, 
A 

SlpuitrrSan nu-ti Aa: alia, 
Gu-mii A nazerzata «pui erlipaa. | _ 

“Tue poânie m bâue ir 
28 AS.pran aâsae în Saune. 

12 rocurttax 14 NS Ba. 4. 19 'ca-ii k 28 ASA E ă 

"Numai cine va miarge — Întregii pre sfinta lage, —— Să “faca m. toată partia — 8. Ce 'mvaţa 'dereptatăa. — Și de câte grăiăște, — Pre nime nu smintiaște, — Nice cu limba “nșală, — 19. Să bage la greșalâ.— Ş'a priiatină scădiare — Nu-y va face 'ntr'aviare,— Și ruda sa ce are — 16. Nu o îa n detătimare, — Pre vieclânii de departe —— Nu sufere să catite, — Iară carii ai frică — 20. De:Domnulii âx ră- dica. — Ce-și ţâne- gurămîntulăi — ȘI nu-și schimbă cuvîntulă, —— Că- ră soții de ce dâce — 24. Nu grăiaște de price. — Argintulă nu-şi „dA "n 16fa, — Să-și Ta: blăstămti: în; cefă. — Nice .voiaște n. fiațe — - 28. Luîndii, măzde "n .gudiaţe. Tzi
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Tipe: «rit bapă ae ua ii, 
7 

2 ÎES-i Aa 200 atata crpetua: îi 3 
Auăera. <ntne ddug: 

32 «Îu ună. tai 65. mă, 
a e .. Dai 

15 "LurraSAR ASi dania gigi 

Caypaui a MA " do Mă ma Sustăța.: i 

Depăis AA peaaue A “npusttsae;, . - 19 r. 

Bă pe. Tiius. „ni. A£- AU Eur, EA ĂAE. | 

[ăi € &3. AM SăCn Mii Băi, Caut biure, 

4 TS-auii capii, ASanesiSan MAE. mMaliure, 

Acapa, MĂ. „ASaAtuE, S- ui af NE, 

RA 15, ăi AtcTSan.. AE- Ut, Npucocâte. : 

[E ră E Ch PU TOT, AM, „Mrr5an, 

S Isi „uiiSutăera IG AIE- uit, UAB Sti farrSan 

Ai AE uri MĂTR. MEGOĂE unit Cpâ na 

e cpr: ae Ai "re. rpeSA Alin rpitx,. FI 
v a . : 

|  Elpi pâinii - ACaAte * uiS- i ei CTp.RHuE, 

| 12, a ANStiâprt awp: ir pSura, "00-A, 

âue 5 pscerSan mA A£ ueii sue 

a , ISateae AWpR, Cit UE epitete. 
a... 

30 Ga-ii aa. , 

15. 1 Depâme-ax 2 upu 3 Il 65 9 Il cSnardre mă Soni a. 8 upu 

9 CRPMEĂ, 10, a ii unsa Ah PĂaa 

Pre cei fără de vină - — A Nu dă m mână secină i i „Actastia cine 

face — 82, În vaci "va fi” cu pace. aaa 

, . E “ Bittulai Iu, David 1. EI Pa a 

Ferăaşte-mă, :Doamne, de. primejde, — Că:pre tine amii de-mi 

ești nediajde.— Că eii am qâsii și qâcii, Doamne sfinte, —4. Tu-mi 

ești Dumnedqăulii de mainte. — Aviaria mia, Doamne, nu-ți lipsiaște,— 

Că tu ar. destulii. de-ți prisosiaşte. — Sfinţilorii tăi ce-sii: în: totii - pă 

miniulii — 8. l-ar minunati, căce-ţi țânii cuvintulii, — Și de, și „patii 

nevoae și scrăbă, —— De sârgii le. iai tot greul din grăba, + — -lară 

„Tăii, Doamne, nu-i vei i strînge, — 12. Adunare lor c€ cruntâ. n singe, 

Nice cu rostul tăii le ver qâce — Numele lorii,- să-i” țăe' ferice, =:
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ACAMiSan at Acre um apr, 17», 

16 IA mzrkâpSaSii atit -cie Avatars. 

FS-Av CN ASAANIE uE-AVĂ TOBAEIIĂ IpE COĂpTE 

“COeuana MĂ. fu CAMILEAE "TOÂTE, . 

Xe au Ca3 teuura Suit „fn napuit Ade, 19 v 

20 15 dpSurâniti „pri p-[rta, aacSpâre. 
Bă mMennia MA ĂCTE CTARNITA 

Xe pe Spin În caste rapita 

" DaarocactiiTa că iii ACaauie cdinure 

94 - 108 Auaă AdTS-ANi pri air Aturre. X 
AL eprâpa AMI SĂ TAIA 00 NOANTE 

PapSuntii: miei, ut 75 aa: e crede 
CI re năsh Îu ror «rlicSa ră'ra 

28 NE Ava cupe:tuntagiii Acastue 7 Anpilirrra. 
“ Teirnptauăa AM. dâlih SA Su, | 
BI “TiNEAMA, 3 AMBA "UNIpESHă. 

* PapSuntii e.peer sin Asii să Epă ac cz. pitia ASii Xpueree utu-a pzerurunpă. [Notă marg. 
în Ms] — Pzp$uin :eztiTa crnăcatu, Kăplu paeTuruipă npe Asautan uta ANUTS'O cx- 
muta. RĂ una Sinteaacatn kS BERII ip “TaTzA CAS Aaaa. RA panSustii catuza 

: “n Ă Le ai . - KERSuIii, na-c Ant ezatznia papSutnaspn. Tara Ro Tea fierabula menita Bă Anenii Aura 
o DURI . a 7 Du N - ; . a ri TREA Bz An crpduno.AkTuo Werdaaca iieT, Akon. raan . H. [Notă marg. în T.), 

"16 ms, ura nayapsii “17 TS Fapii A'ane ce-ai nrribpuli -28 ms, apbna 30 ună pede e 
"enpi$nx. 

so Domnulii mi-iaste ocină dirâpta, — 16. a păharului miei” ce 
m'așteptă. — 'Tu-mă ești, Doamne, ce-mi tocmeşti pre soarte — Oeina . 
mia în siamnele toate. — De mi S'ait veniti funi în părți late, — 
20. Cu fruntașii în rind măsurate. — Că moșita mia faste stlăpită —- 
De pre uricii în siamne 'mtărită.— Blagoslovitii să fii, Doamne sfinte,— 
24. Ce mi-aii.datu-mi știință şi minte. —" Mă certară din dă pănă 
"n noapte — Răvunchii Mici, * ce tu'mă vei scoate. — Că eii te ăqii 
în tot essul gata — 28. De mă sprejinești, Doamne, 'n direpta, — 
Pentr'aciaia âm facii voia, bunâ, — Cu inemă, cu limbă "'npreună. 
-* Rărunchit sîntă Jidovil ce era de s 

-Rărunchil săntu Jidovii carii ră 
«ca şi Avesalomi câu năcăjit pre 
că-s din sămănţă rărunchiloră. 

ămînța. lu Hristos şi-l răstigniră. — 
stisnirâ pre Domnul fiindă dintr?o sămănţă, 
tatăl -său David, că rărunchil să *nțăleg cuconil
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” A pape oa a . 

Ii: "rpSnSa vies: ataprila, aă WAuvuă. 

32 Gâ punocă 5 HEAAAA Nan: 

GsaerSân Aie5: aici. AACĂ "i: BARRA, 

Îi 1aA CA CTĂ, ct-ă Ei CHOĂTE'U CAattă, 

_- Ilie nefi AA mpSnSan CA cr erpiue 

36 ZI cepe San TÂS ue îdit AaTh depre. 

dai parai t4iAt Ac” RIAA i 18. 

TUL ni-i neceati 15 câ.prra-uii du. 

ui fprameaua ră uk au Auplnra: 

40 Mă cbprunr usi pă sieâvpn ESitii nada. 

16. PSra AS aaa, Si ii 

"Seanatuit rin TPARAX A0ă. o 

Acrsara-atii „ADAAIE A£ AEpenrăre, n --6€ 

Ti A aria ad! rpeSTâTe, EI 

At pSraeuie Cati A ânuitre, . 

4 Biă-ava por uie ASate AI CITE, 

Ea uS atu DSSE 5 "MEApeuiĂIIE: 

"ui ddr drd AE pradei 

Cati cui Moat San AuiTp'a Tă piu, 

S Guam nâsa rii rpâs dap rpifua. 

; . 

39 Aman dpmeaut “ră "40 Aă câapunur. 

16, Titlu  npâRaS msi 7 ySaiuSan 3 păi. 

„Și trupul micii mărgînd la odihni — 32. Sa răposa cu nedtajdia 

plină. — Sufletulii miei ni-ă lăsa "n zăbavă, — În fad să stia, -ce- 

vef scoate ?n stavă. — Nice voi da trupulii să'șă strice —-86 A 

sfintulii titi ce î-af datii ferice.' — Mi-ai arătatii. căile de viaţă — 

Și. mi-i veseli cu sfinta-ţi: faţa. — În f rimsănția ta ce din dirâpta — 

40. La sfrăşit vei da celorii buni plata. m 

Ruga lui David, 16. | | 

Ascultă-mi, Doamne, de dereptate — Și de făgadă la greutate, —: 

e n — 4, Că mă rog ție, Dumnedăii 
De rugăciune să-mi. înă aminte, 

sfinte. — Că nu dinii bude cu "mșelăciune — Ați faci făgadă de ru- 

“găiciune,. — Să-mi scoţi giudețulă dintra ta faţă, — 8. Si-mi vagă 

ochii traii fără greţă. . - i
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Îi “Atat. “asisărS- AU. incă” n piASA. 
Ir ipâma. noni sutat: âţaar: FMASA. 

ALaii. Ape: 5 ASSA ciâ-aut” racfajutt “uita 
12 5 Ae:crprâwarâre 7: air crpeiiuă. | 
Aa Snpur: pScrSan CA Mâini Â Sue 20 e. 

“Ac ăn: At Wâmsrui BSE. Air - A: npriste, : 
Ea Il punvrp'ăac “răie: rpărepii uncie i 

16 Mii pac, ai5 p$erSan” ASatuesiăă cuiere, 
Aaa: ASIS ApSASa pe Tri: Wzprroact;i 18 v. 

* Mierpit “densă A Căaueacdce, i i 
75 MA Aep ba ? up! A Tă Apâpe, 

Gu USA clidnu “ninti ierpăe niepsâpe. 
"65 wa crpurâns-uji ASAMIESAS - câine 
„Ga ardenSauii rpăteat, A „PSrAauiurre. | 

* Malasa-uă Spâna “ EPĂME AE clipul, 
24 Aa ISunirsp sa. rpSan „Atu TPÂGĂ,. 

Mi-ai mtiruSirss Sa câNiTa ră AA, o 
Hăpii i “up Wâ5 „ dpriia 'e cA- -i 1 cliouii Au caz. 

20 
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i Că n mi-ai cercatu-mi inema m rindul — Şin n ră Tamiia nopțat mi- -ni aflat “gindul. —: Mai arsi cu focul 'să-ini: găsești vină — 19.-De strămbătate. "n fapta streinâ. —- Mi-am” oprit. rostulit. să 'n'arbă .a qâce — De: fapt de oameni cuvint. de price. — Printr'ale tale gra= iuri -cinstite — 16. Cei Qâs,: cu rostulii: Dumneqăii sfinte. — Mi-am pădât :driimul pre căr 'vărtoase,* — Pie 1. ascuţâte și sâmceloase. — 'Tu mă "'nderâptă 'nir'a ta cărare, — 20; Să nu-mi. scapii. pașii că= tră. pierdare. — Ei Pam strigatu-ţi,. Dumneqăii sfinte, — Să mi- -asculţi graiulii, de vugă minte; — Plâcâ-ţi. uiachia 2 “n vriame de: scrăbâ , — 24. De-mi. Xușiurâa greulii din grăbă. — Și -ț.- minuneqă Sfinta la milă „— Carii Pati frica să-i scoţi din săla.. 
i 

* David] (aria muntele ș și locu ratului; Domnulă Ilristos 
ari ascuțâte, ca să nu g preșăscă înproliva tmpă- aii călcat pre găoazde de net. -
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Ii. “AC BAĂUITIĂ ue - er: “ininrriisaă ' 
28 Gicu cra mipSTiină; i:p-NUĂ CA MA Tată Sa. 

. Gqpura-uiii Aprbitirras “Aoaăuie” unii er.puriă 
AE TiinAt “XAMLE Aeauit nor6ait pura. 

UE: Bă aSauita 75 adapa e 2 r. 
32 G5nri âpuni. căbunre Ace Ava Său pini. Su 

Ne dbâue. CTphae ie. ata Â.: pina îi 

Aa partia; “RĂpIaEzAĂ cpr: 
Iăp-ai crâS muâtduriiii: -MinpeuiSp „eSâbacri - 

36 Ră: ueițIE -Viapă Apă AC BSuETR.: 

iuti” ae Acre MbSuaair” CASA, 

Fpntent” âeSnpazatii: 5 At” Ton: piS. 
JIA A 'uTupipă ANA ââpa ae 

40 Tarpă rpă acdpre” ui G5 tipi 
IISenpr-uui VORIOA AE AA" Watodpă; _ 
= a uS DAAMNUTSAR AA: „Îtptecăp 
Ani Voeanip A£ at pin Îsx, | 

44 TpeiiSaw dân aenii, Ba Cp Ata mapsă. 

Giiodaz-TE ACaatuie "AE-ii „FUrpozĂE . -: 
NET: cupeniă E NOTOAAUIE.:.. n. 

map ve 

- “a ps PD 
, . pc... .. „N 

29 C“nrâ-ui Anphnre 39 ms. na amurg TI maurunina Al Gri 42 3, Rate 

npicolos 4 POAIA, CX MA Npaa 45 ar ii Monte 46 a MIrBo3Ăt. Na 

“Si de 'pizmaşii” ce să ?nviteqă —'28. Să-ţi 'stia "nprotivă, vrînd "să 

mă piară. — Sfinta-ţă direptă, Doamne, şi stinga — Le tinde âmbe . 

de-mi potoli tinga. — Și”că amină tu mă fărăașie, — 32: Supl a-ţ 

Tip. sfinte. de mă umbriaște. — De fiațe strămbe 'ce mă Ya frică — 

A'le prăviria, carile-mi strică, — Că-mi' staii pizmașii înpregur su- 

țletii — 36. Ca nește hiarâă fără de cugetii. — Căce le faste înfun-; 

dat săulii , — Grăescii asupră-mi cu de tot răulii. - — Că mă "'ntiriră 

pănă. afară — 40. Cătră gria, moarte şi cu ocarâ, — Pusără-și 0-- 

chiul -de mă omoărâ, — Și cu pămîntulii de mă -impresoară. — Mă” 

ocoliră de-mi vin6dă, — 44. Precumii faci Iciă, ca -să mă pară: == 

Scoală-te, Doamne, de-i îngroziaște — Și sirepiia le potoliaște. . --



— 48 — 

ÎMă- mi âzeâiţe avumtaSAb „SibacTay e 
48 nica ave, ps AE 6pă "u* tiSuers, 

Gaeonssii! cnpe „Înuriit -c.jura ră: âpata; î 21 e. 
„XE i pACaN Ie ap AC că ma: 

e „GSnrn cdpuira Aia NS uă ca narată; 
2.“ llpe ăvawp tina ca ari că pâna: E 
Iti VUcizB ie. A: cbpura, alea, o 

Ae ac-Aă "n auăi Ap Îiras. nad ră, 
ee-i nSu ăia căpura ră. mSpata, E: 

56 AdrS-aati podaa SES -npe: Spuma îi 
Ati XMNASTĂ arâSan: A£ <b.pira MĂNMăI 

Râpa-t âersSueă” vip bena pâna. € 
Mii pavate uS“Aenmadp i i ” 

60 Anip'a mă: săex eri: AA âăpa. - Ii 
“E af Ancâpx Ca cooler: 0 

TI pri AVUpR cală Avner: ca at” mamele, 
Ilpă &3 ACaatie dzpăcat rpiiui aa 

GA o ADS -âprară-aa n ci ATA Tă.: tiu, 
Noii czrSpă-am 1 n cb.purra ră: cadă; 
 RLRUA, TI-AI: REA Ă-rre “bupă Banâiai | 

% HeRSueaatdase cra . Cine Aula at RĂTORSA Adu Baa 1 peTR9. (Aotă marg, 
nutogr, în As), — Ana: N Torai Maepai ham Sa paaarfru nucâuta [ă'oră marg. îi PI Ein ai pr — 

Dă : ... bă 
n pa a -. .. 

  

e a ! ” . LI „i 43 a âecre 'u niyeri 50 Ace-it pp. tă ac A end Ma dp 51 it si Aâi 65 luca as AA cdi ni â mă cada 

“ Sicnir izbăviaşte mişelulă: suileti, —'48. Că să mă :piarqâile'era:?n cugetii.:— Slobodi spre înșii sfinta! la“ armă, — Der risăpiiște fără de samâ; — Suptii sfinta mână: nu Ță â să plecă, — 2.:Pre a.lor:vină să li să facă. — Şi-i osăbiaște de sfinta. cetă, — De le'da: m! viaţă direptâ 'plată; — Citceă puţâuiă sfinta ta turmă, — 56. Datutli-at: “roadă: cuconi pie. urmă, —— Le-ai îumplutii zgtuli de sfinta mannă, — Ca: ria-ă ascunsă: cerâscâ: hrană. — Și rămășițe nu lepăidaiă- — : 60 Dino tr'a ta Qâsă să diaafara, —, ”. Ce. le: lăsară A să. -socotâscă, —- Princii 
Doamne, fără de: grâțăi 2 

a, Șoi sătura-mâ;-- n sfiita-ita: edia-to fără. zăbavă Ai 

lorii cei: mici :să le plinesca: —— Tara eii, 64. M'oi. ariăta-mă ?n sfinta «ta: fața, 
slavâ,-=—= Cind: ti-o .v     

za -. î AS dz dap pi 
ada e
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Gadea . ENON3ALL „rr. 2 e. 

17. ju cbzpumr caSra AcamiSasii, Aanna, , RS rpatr 5ATpă 
ACauiSan KSaiiuTeac âsâaţiii npurrapii. În SSa ue. NâS Nazaire 

a 
ASASan Ac atăa 'TSTSp6p. NHBMĂUIMAOp AŞ uiti AMI AMĂMIA 

ASit GaSa uit săcă - 3 

Razaaaă-ra ru. kpknoeru AG. 31. 

“ TOcu-re-uoii ASaAIE, RA TS-A Eni nSTÂpe.. ss 

AMli-ă Aa San izprSrre UL RpÂME AE BIAĂp6,. 

ATi: awnn AE crAnăpe ii A£ APUTS TUL. 

4. ASmnesiă ME-A ĂCTE MEAAZEAE MI EpPEAUL E, 

[Bă ctărSA aa ACTE AĂ MAC AL WIEĂAX, 
Iopuh AE ALMUPSIIIĂ 100 AE enpeziuirb ax. 

XaSa[ua, npe AsauiSan XA ESI erpură i) pila, 

S II Ae ruvu, numărul av ERĂ core ui rpână. 

Mi fara, aa “anpecoăpa rpeSriauuii AE AMCĂpTE, 

PASpii AE MAGĂTE, AE-AN nSpr5pa dodp're, 

| Uli nS Acppii IASA RÂUĂ, AA WoAĂaIe 

12 RS aduSpii AE MCĂPTE AC AA WE, 

20 r. 

19, “Titlu 3 Ragleata.— AC MRI — RSBAREAN-TĂ [ne zi 9 Lil a-i Ac cn. Dos. 

n$ Sera T u$ 7 XA Sil erp, 

. 

CATHIZMA 3. 

17, În sfărşit sluga Domnului, David, câiă grăit căiră Domnulă cuvintele a- 

cești! cîntări în dua ce Pai izbăvit Domnul de mâna tuturor pizmașilor lui, 

“şi din mâna lui Saul, şi dâsâ: | N 

Labi-te-voi, Doamne, că lu-mi ești putiare. — Mi-ă Domnulii văr- 

tute ?n vriame de cădiare, — Și locii de scăpare şi de mintuinţă.— 

4. Dumneqăii, ce-mi iaste nediajde 'n credință. — Că scutul âm faste 

la cas de năvală, — Coonii de mintuinţă și de sprejinelă. — Lău- 

dind pre Domnulii îl voii striga 'n i6bă, — 8. Şi de toţi pizmașii 

mă, va scoate 'n grabă. — Și cînd mi'mpresoară greutăți de moare, — 

Răuri de păcate, de-mi turbură foarte, — Și cu durori Yadulii cind 

“mă ocoltaşte — 12. Cu laţuri de moarte de-mi oviliuște, 

Dosofieiă; 4
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TăzrpA Tine AAA erpur 15 ma MSATă, 

"CD ASamessâ$ cdunire “S Biitih A£ ANII STR. 

Ii ca auacrSanit PadcSah Anu cb.purra TĂ tâcă; 22 v. 

16 O—Alumâwa Mă pSra Hat TE- UA CA jacă. , 

Gi- -uit „ÎuTpE | ua. Spre radeSan mie AE pSra, E 

Ga u5 AS neadinex- npeeri EpĂAE ASura:. 

E Titue nat. MurSA rpiEmSpa 5. prin, 

20 AlaSpnae, MS itp BA VU Heauina. 

| Ilie ora ASma BS dpi u, CAS ÂNţIE, 

Ra Al: Tă avale Sasa CA AU te. 

“Dâua Tă uk că.piTră îi5 don. ucrpeati să, 

24 O ORupn Sa AE AA TINE CanpuiiAh AE Ad3 păsa. 

Ilie ux c4 na furia “EpIoa uit reia, 

Ei MIA, noropii ui Wâpă, ui CTĂ "N rpsâza MSATX, 

Gripun ţie ASăttinta eSnTn CpunTE-uiimutioăpe 

28 15 uirSp podea AE PpĂ CTpraSIicdpt. x 
I.NIA geti CA pân ndac “Suie ii-ii ESEAUTSAn, 

ăi XepSeiiaii răra. Ae-c pânesii Bă E.pNrrSA. 

Tsc-att ÎTSHăperih AE- uit âcriSusii aSavina, 
1 

< 
52 IX5 cada Ac Ant ch dans 5 atata. 

15- Cura nâca 16 Alumdua 18 npiata a. 2lLos. RS ina ca. 2T ĂSaviiuta cpu 

ne 29 Ku dă ca d. 

Cătră tine, Doamne, strig cu jiale multă,-—O Dumneqăii sfinte, tu vinii 
de mi-agută. —Și să mi-asculți glasulii din sfinta ta casă, — 16. Mi- 
„Șiaoa mia rugă, naintezţă, Să, lasă. — Să-ţi între 'n uriache glasul 
“mieii de ] rugă, — Să nu ducii pedâpsâ preste vriame lungă. — De 
tine pămintulii tremură cu frică, — 20. Delurile, munţâă pieri ca o 
nemică. — ie toată lumia cu fiicâ-ţi slujiaște, — Că d6 da mânie 
fumulii să lățiaște. — Faţa, ta ce sfintă, cu focti i.pistrel6ga, — 24. Căr- 
buni de la tine s'aprindii de daii radă. = 'Ție ță să plecă ceriul și 
tescultă, — Cind pogoră în țară, și stă "n. groază multă. —> Seri- 

_viaște „lumina _suptii _sfinte-ţi | pitoare — 28. Cu negură groas: de 
gria strilucoare. — Cînd ve”să” fâci cale, unde ţi ți-ă ni aroacă, % 
Ai heruvimi gala de-s riapeqi ca vintul. — Pus-ar întuniarecii de- -ți 
ascunţi lumina, — 32. Cu sălaşăi de ape cei făcut cu. mâna.
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TIli npe AEHANTE-U i uStvpiiă hăis RÂAE, ! 20%, 

[RS nacde ânpunea Sp să ti ndae. - 

Irrpă 8 epărern, 5 dor aMupeSu, 

36 IAS Sara “rzple AcaSan Auiit «tepi Su. 

Ad-mi-na A€ eSc radeSan caut na Tpirauire, - 

Tpenntunăit ca-i mode fiteani „junierprire. 

Iipe nuBatanrii 'roni-it-ra 3 dSauepe MSATE, 
10 TIT accna Ad cnâtiata RS carii ANSUSUTE. 

dipnas CAIiă-ta AE Ca EA” PSuASat, A 

flneae dSun-opn Al pavate npSHASAn 

Ac fnrpoaarSpa măi Ac pă mpondpe 
44 Uh ex cacnesăeria AcatiSan RS, cShadpe. 

Vi rS ADAAMIE CĂIITE AĂ MAC AE IMAIdAX 

AE €Sc at "piure â-ră enpeinrlax, 

Ii av A aa “riine AE aă ne mSare, 

45 "Ppâue AE Ata CIOĂTE AE AĂ au zatanu tre, - 

Uli Avi-ii 5 Spagile, uit AA CABrSĂIE 

Aă Să AE MEBOĂE AC AA CIIpEInitĂIȚIE. 

Cununia ră Acaaute x Gai păsa 'râpe zau 

52 Aa cnoc ad AZpIItAtE, ASI AC dANITĂpE. 

- a z (4 - : - Oz 049 : e 
94 nSp.pia,. 85 AunpeSua 40 aveataare AL Ac aa nea 2 At pzatana d ar 

xurposaripa T ac rpă notine, AS npzamanii DO mis. âesnpâme 2 Aa co, 

Și pre denainte-ţi. nuorii facii cale, — Cu -ploae -aprinsă cură ca 0 

vale. — Piatră cu jeratecii, cu foc âmpreună, —:36. Cu multă - tărie 

Domnulii din ceri tunâ. — Da-ş-va de sus glasulii, sâgeți va trimite, — 

(iveșiţii sii-şi moae inemi înpielrile. —- Pre pizmași goni-i-va cu ful- 

gere multe, — 40. Și le va da spaimâ cu sâgeți mânunte. — Mă- 

rile săca-va de sa vedia fundulii, — Apele fugi-vorii: d6 rămine 

prundulii -— De îngrozâtură și de ria "focare, — 44. C6 să: slo- 

hogască Domnulii cu suflare, — Ce tu, Doamne sfinte, la cias de nă- 

vală — De sus âm trimite a ta sprejinâlă, — Și mă Ya la line de la 

ape multe, — 48. Trage de mă scoate de la pizmaș Tute, — Ce mi-i 

cu urgie și mă sărguiaşte — La -qâ- de nevoae de mă sprejiniaște, — 

Sfinţia ta, Doamne, îm esti radâm tare, — 52. Mai seos la lărgime, 

locii de alintare, i



52 —= 

Ai-ii cnoâre aa miine, AmpSii-ati-teii nada 

IlewrpS Aepenrăre usii ANA. COrâTă. 
MIT amăuSawpn avâae ee Ad Spanie, , ar, 

Gi A ac aă iu Adph RS BOA XE. 

TIT mAnaAe 'TĂAE, UĂAA uE-C AE RIAA . 

Gu at MABACiib ACaAuE 63. Sara ASacelaa, 
"CD pSauestS cedare, urii n3 AVON ânăre - 

60 OAmmurpa ră nopSnia CA AVAPTE FN mande, 
ISA Aueae 'âae am cpr more m dă, 

Â mă Aepenrâve Wu 5 ASauliua:. 

Ha 3 nturpS "rime noii di apă nina, 
04 —ODepiirh AE rpemdax, uit Spa. Ac "inta. 

Ii ava ES depii-ată urii AE Crparzrâre 
InrpS c-ai AA AcamSan ASA AEpenrâ're. 

Ii aanSatupr aâae ASn4 Spune, 
6S Namur că AcauiSan CA-AMAĂ BOrAnăte. 

ES mpi; uSritveSan Satu mi-i dâue, „Zar 
ES neunonâeSan miza din niiua în due. 

S
t
 

<<
 

Ip 5 âatuiiti Sun re teii âadue, 
y ÎS uta ÎuAzpăntattit "Ti-ii CTpAAMĂ AMI AĂugE. i

 
W
 

55 ASna Spit 50 gorzaude 58 miare Gl Wiăhiitae 69 Uli ES GL rpeurkax. 

Mi-i scoate la, tine, dărni-mi-vei plată — Pentru dereptate şi milă 
bogată. — Și mânulorii miale vei da curățâe,— 56. Să iaii de la line 
darii cu bogăţăe. — Și căile tale, cialia ce-s de viață — Să le pă- 
zăscii, Doamne, cu multă dulecță, — O Dumnedăii sfinte, şi nu moi 
abate — 60. Dintr'a ta poruncă să mărgii în păcate. — Gudiaţele 
tale âm sîntii toate ?n față, — A ta dereptate o. țâiii cu duleâță. — 
Că cii pentru tine voi fi fără vină, — 64. Feritii de greșală și cural 
de lină. — Și mă voi feri-mâ şi de străimbătate. — Pentru sti-mă 
dia Domnuli după dereptate. — Și mânulorii miale după curăţâe, -— 68. Naint6 sa Domnulii să-mi dia bogăţie. — Cu pr6 cuviosulii cu- vios ti-i face, — Cu nevinovatulii va fi viața 'n pace. — ară cu aleșii bunii te vei aliage, — 72. Cu cel îndărăpnică Li-i strămba 
din liage.  
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RA danii cal: penii năpiti STAt: AMApie, 

Ă ISI aparut AcanSan usii al Aă "rapit. 

Islpă Wii cufii măauii â cxatenit mii danut 
ci EA CAEpi ACASA Ia HEpe nevaprutea.: 

IL 5 Aoaame cure aa pia ASA O ziv. 
Ac-i ASaumesii dăuă BS păsa cenina. 

Iaan atit „ÎMTSHÂpetib ACE-MAÂUIE păsa 

SO Aanirp'a "ră aSncdpe ue crpraSauuriisă. 
II Ac AĂ upuMesAc cin ASatniesây: cdunre 

ES.â mă nSmâpe ac uanaţui sSamarire. 
TU 75 Ava Băii rpăâue NpEcTE. A1asopii naare, 

S1 — Tlpunu-nsânae Tâae uâAe cTperiSpâre. 
BSeiiureac 'râae c.purb ăpee lă SSAn 

- IUL cpr crpesSpare AE crpiimâcrin: 15 TSrSa. 

INI SrSpspr Acaainie 175 ae Capii cuSriinua ae, 

SS lect AŞ sapă TINE MEAÂEAE 10 PAN. 

Aapu wurine-ii darSan Aa dzpă Ac miine? 

Gâ3 ASmuesi5 daTSAn oc ca$ ad umane? 

XSawesiSa cea cpr ue av "eniiiii BS dpată, 

92 VITâ cauti nSeS-aut aa 'urpilira dizpă cd. 

Li
] 

S
S
 

16 uergagunu 78 ns. isa 93 a$ua "uezuzT$pa. 

Că oamenii smsreni, carii n'aii mîndrie, — l-a mântui Domnulii 

și 16 da tărie. — Iară ochii cei nalți a sâmeţă și falnică — 76. Ai 

va smeri Domnulii ca nește -neharnici. — Și tu,” Doamne sfinte, âm 

trimiți lumină, — De-mi lumineqi faţă cu raqă senină. — Ș'alii mieii 

întuniarecii dobîndiaște raqă — 80. Dintra ta lucoare ce strălu- 

minedă. — Și de la primejde scapii, Dumneqăii sfinte, — Cu a ta 

putiare de năpăști cumplite. — Şi tu mă vei trăace preste -zidiură 

nalte, — 84. Prin căile tale ciale strecurate. — Cuvintele tale sîntii 

arse ca foculii —- Și sîntii strecurate de scripăscii cu totul. — Și 

tuturorii, Doamne; tu le eștă scutință, — 88. Ce-și aii cătră tine ne- 

diajde 'n credință. — Dară cine-i altulii Domnii fără de tine? — 

- Sai Dumneqiiii altulă gos sati la nălțâme? — Dumneqăul cel sfintă 

ce mă "ncingă cu armă, — 92. Și mi-ai pusu-mi calia "ntregă fără 

Samă,
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Tluuoâpeac AÂAe Aali TOBA CA care 

Hi uipuSan npe AhaSpii npecri MÂrSpil HAATE.. 
AX paaasii Atari AarS-atii pita PAAUATSpaE, 

96 OTipâue AE âpâat aa cayerarSpas. 
Ti Anat Aden csSruiai CA AMA cnpeiibiciiă 

Cq.pra ma aupra mir ca ata raprlicriaa. 
Gaura "ră mSerpâpe ca Ava "nacpenrâse, î ar 

100 AlSerpapil ra "m rue capu CA-Atii ASE. 

JL: Atat “Aare. zaprrSre AE Sai, azpuur ndurită 

Gu nou. mainii ISTE, CA MEIUSur număr. 

Abua-it noii îuS rage cr pân Îrrp'Nataii 1 pASpit, 

104 Gu că nonuelena, că mpi .npeeri crapeSpii. 

Gu mâna mSrâpe cu ca cnpeiunrbcria, „25 
Ditec . „Cita HUÂAME CA A€ doaocâcria, 

Ti San dt NOASIĂI MAmtvre- Ai CA Rasă, 

108 IISmăpr ră câ.prră să Ama AaT, cA. HĂa 

IA "75 Acaatie: cbuure audi Între tzpirSre 

ES pata crliti AdrS-auti aci NpALAAECIiD TE, 

Mau ta „Înbp.puiTS-ii AE Adatpa ASCSA, | 

112 "lea uta epă piSan ui ea5Spa îpoaSeSan. 

96 Ms. îpaa 99 Acadua ră? piine câapuntri czoataui se: 100 Ia ră "unzuar px 
„ca aa Macpenrâse. 101 AarS-ataii papr$Te mii aus a. 102 Ga nou Kaaă 104 sus. 
erpnuSpn 108 Gure 109 avaii fn... 111 lzuă 112 Ya ut-m Rpă pâSar, ui uS-aii 
Bwp d. - , . 

EV 
Pitoarele miale l-ai tocmit si salte — Ca cerbulii pre d6luri 

preste măguri nalte, — La război mi-ai datu-mi bună ? mvăţătură,— 
96. Braţe de aramă la sâgetiitură. — Și mi-ai dati sculință să mă 
sprejinâscă — Sfinta ta dirâptă și să mă mtărâsea. -— Sfinta ta mu- 
strare să mă "mderepliade, — 100. Mustrare ta "m bine sfărșit să-mi 
așiade. — Și mi-ai dat vărtute de mi-ai lărgit paşii, — Să poc. păși . 
Xute, să mi-agungii pizmaşii. — Dâca-ă voi agunge să facii într'inșă 
cărduri,—-104. Să să concenâscă, să:trecii preste stârvuri.— Să n'aibă 
putiare să să sprejinesca, — Nice saibâ nime să le folosascâ, —- Ce - 
cumii e nainte- -mi să cadă, — 108. Putiare ta sfintă, ce 
mi-ai dat, să vagă” — Că tu, Doamne sfinte, mi-ai încinsii vi ărtute 
Cu tuana ci datu-mi de-i. “prăvălescii Yule. — Pănâ. t-am înfintu-I ă de diaderă dosul, — 112, Ceia ce-mi via răul -Ş'vădură folosulii,.
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Ii A nonietuirS-ii Ace: c.prTa Ac VOâpă 
o Ilnaasădunită vieti ASAAME Ar Cop MScrpa n apă, 

Hopa cerpură 15 ia urii Sat ura ue 
116  Guat doaocâcrix uEAwp apă AÂUE. 

unui â sară ASati San Al ASpn rpi3 Mit CXAX, 

Mi-i oii mană "0 uapua tai 7 par: dap Aaa. 
GrrpaSpuae "un nepauiSpii san. âpSunăre 

120 Gu crp.puura mrpoâne A Biinoa cSdadre. 

Ii: 75 va ef CHOĂTE AE "PO. AE rude, av, 

Atinuaope ati-ii nSue an Apă Banda. | 
"COâavenuii uit mapodae se nS-aăi cpr“ aputS're e 

124 Alie ca-mi caSaderia Lit ca: Ah dcisSarrE. 

Din uit drudpunu ue Ava "nerpennăpă 

E BATpă Npiuuu A, MMULARAS-Aă în Bâp. 

CA an CA REBRA VaANE” "00 RA AEnâp're, 

125 Gu cA umonETĂSE "N BAAUAMIITE: CHĂprrE. 

"BiS ASamesâ5 cdunre să Capii 15 depre, 
dlapiira CA iii ACamtuie BA NS adu CA-A crpriue. 

113 Uli fi 114 pentru sr se all pe mary. notă autogr, At 118 Wic-ii act 

119 ae B.purrs Spii e. 191 ms. ramura 125 Diuii crpeutărueii năpili Aa anu tax 

126 Dan pnA nuacniŞrSa ca cepurlasa nix, 127 rxaiine 128, Il ca mrionerâse «$ 

RĂARAE CNĂpTE, 

Că i-ai concenitu-i de sintii de ocară — Pizmașii miei, Doamne, 
cât s'or mustra m țară, — Vorii.striga cu jiale şi nu l6 mţăliage — 

116. Să le folosascâ celor fără liage. — Nici a căiita Domnulii d6 lorii 

greii și sâlă, — ȘI-I voi călea ?n țărnă și m prav fără mil. — Străvurile 
n cîmpuri qăcînd aruncate — 120. Să stringâ troiane de vicol su- 

llate. — Și tu :mă vei scoate de toi de glătavă, — Limbilorii mi-i 
pune cap fără zăbavâ. — Oameni. şi năroade, ce nu-mi sînt știute,— 

194. Mie să-mi slujască şi să mă asculte. — Fiii cei făţarnici ce 

mă "'nstreinară — De cătră priință, minţindu-mă 'n țară. -— Să li să 
vechiascâ haine ?n căi departe, — 128. Să să școpetiade "n călță-. 

minte sparte. — Vii Dumnedăii sfinte, ce ești cu ferice, — Mărită 

să fii, Doamne, că nu lași să-mi strice, 
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| le Ati AaT ÎABPA E iii apr Măpe, 

132: Tpe uiăpii Ac tzpoâac aa Ada âmesâpe. 

APâi enoc Au mumii ue-a UILĂ “AVANIE, 

Ae năpiii ca codax urp'a AWph CRAMELE. 

ALA “nai Anna d- a air TÎ VA Bel Codre 

136 -: Ae wm apă AIE, AE CHPABGEAE. TOÂTE. 

Ii &3 uguTp: avlera "rSrumacpa "n ASate 
Isi săue dpepriae câ.purSaSii râă Sie, . 

TMri-u, BSii nputra Acanuie câ.pira ră nSTâpe 

140 Ilpun antatuae Todre dizpă A€ Tatăpe. 
RTS Aa: MapitrS-an npe 'anzparSan Câină 26 r 

Alia A£ 36. Ad EpĂME AE Tpilină. 
“le Aait „ÎnczatinârS-an Hi3 Sucodpe câ.purra, 23 r. 

144 Ga „Pain prau uâci Adana bzpă capra, 

Ii â AS câafnuă pu au ca TpALacr:ă 

4 crdSuit AE “NMNCTE “ CA PAAPAU CIA. 

"131. aus. asa Aa T nzprSre unii A3R.pmAx atdpe 1532" [lpe wapedae mSATe audi 

134 cxoâac 139 npura în Cura 142 Aiax ui Aa. 143 [Iu adi 144 Că anz- 

păuderă  IĂDIzs. cazu ” 

Ce mi-ai dat izbîndă și vărtute mare, — 132. Pre țări de nă- 
roade mi-ai datii așegare. — M'ai scos din pizmaşii ce-mi ţânia 
mănie, — De carii să scoală "'ntra, lorii sâmeţâe. — Mă vei înnăl- 
ța-mă și ta mă vei scoate — 136. De om fără liage, de scră- 
bele toate. — Și_eii pentr”: acesta tulinderia.» n . lume —— Voi qâăce fe- 

“rice sfintului tăii nume, — Şi- aa vOY cînta; Doamne, sfinta ta, pu- 
tiare — 140. Prin limbile toate fără de tăciare. — Că tu Pai mă- 
ritu-lii pre "'mpăratulii s'aibâ — Mila de izbindă la vriame de trebâ.— 
Ce Tai însămnatu-lii cu unsoare sfintă — 144. Sâ împărățaseâ Da- . 
vid fără smintă, — Și a lui sămință în viacă să trăiască — Cu 
scaunii de cinste c6 să'mpărăţască.
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Gata 

18. „lu cibapinur WaawasSa AS Adana, , ui. 

Hăcă nop'kASAT caană Eină . | 

"lepropiiae cenSin d'âpa "uuerâpe E mapenii. 
E cadea Tă Acamtuie Ac ur Mâpe, 

III dupa AănSaopS-uii cdiunure 

4 Eiâpia "n T6uii AA BÂCTE "nanurre, 
Să Anu SĂ EOpodga H3nSHn ie, 

Ni HoânTe ANI HOÂN'TE CANA, RECTĂIIE, 

[ara US Acre rpârepii ca CâciSusx, 

3 Ga5 Site ca uS ca pacnSusa. 
[4 ab3 GuimTrb RÂCTA în 'TOTh MAAt.[trSan, 

v ? . 

Ac srk$ rpzur uVâ3 pzenSnen uSE.purrSan. 
Ga CâSsă aă râuii: npecTi uipă, 26 v. 

12 Ga vupzafirz  mapunrt Abbâpă, 

RÂS -furrineScunii czadusSan „În codpe,* 
Ăe crpunâe mii Aă CTpaASncâpe, 

Ba Sun Ape î.FtA, CTă AE ISPUĂAE 

16 —Ammrpa că taMâpa “Sua ua, 

"* Geaaesan (ie) rpSnsan . Cwdpear-ii Aazpa Xe mapa avâpre . [ACRA Rra- 

alruoe A uiperuscumse (5 ui , rouii con cnzeă A Rp Epă. [Notă mag. în T.]. 

18, Titlu: notkadreri cades Ein: 2 uâ 4 An Tuuii 12 mapyriua  |i cr 

16 na -Mdpa - 

In sfărșit Psalomul Jui David 18. 

Ceriurile spunii fără 'ncetare— De slava ta, Doamne, de ce mare, — 

Și faceria mânuloru-ți sfinte — 4. 'Tăriia ?n toți dă viaste 'nnainte. -— 

Dă din qâ voroava izbueniaşte, — Și noapte din noapte gind ve- 

stiaşte, — Câtii nu aste graiuri să s'ascundă, — 8. Saii cuvinte să 

nu să răspunqă. — Că I6ii eşitii viastăa "n totii pămiîntulii, — De cei 

grăit șaă răspunsii cuvintulii. — Să s'auqâ la toţi preste. țară, — 

12. Să 'nțălegă margine defară, — C'aii întinsu-și sălașulii în soare,— 

De scripiaşte și dâ strălucoare, —. Ca ună mire cînd stă de pur- 

ciade — 16. Dintr'a sa cămarâ, unde șiade,
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Daria, Bode BĂN AE ApSaih Mâpe, 23 v. 

VU; Câaâpue mă Sun Sith 'Tâpe. 

IiSputeSan AS ani sfpii Ac aă dna, 

20 RS "TAANIUNSAL VUNpĂNIE aa criânzra. 

II: usi write CA-ii CRÂNE AE Bodpe, 

Ga CâerSusa A€ Apic aă prroăpe. 
Amă- il Aa AcauSASii uk cbpera 

24 După BI Ii Apă AE cat. fura. 

Osdaereae. "Trodpue W'Arpă crâne 

| ă Aopii A€ ASAISAn Sat CA BItue. 

AiprSpia "ră ASauesâS căpinure 

28 Bpeanmnusâcă, Aha, npSueuraepn Arne, 

Acpenrasuăat-u, c.fur ânerăpe, 27 r. 

Ac uS' pâna wravapSa CEAAĂpE, 
“MNli neceatenn finema HSpăra 

32. An nopSuiia ră uă ASaumăra, 

“e rrapâne sii 5 aSauina 
Aa prima mă Aoaae ur ceruta, 

Hâpa npecrt "roni păcii rrpaâiţie, 

30 E re Nea aurii "rE npocamtĂiţie.. 

” (4 . a 2 > 2» a LA . 11 aSue 18 porn 10 ES nSputeSan Aman uipii 20 Accu Mopâne vauuSan aa 
enâneri 22 8, ace înca 27 MlaprSpia vă 99 ms.u, cu Tu ena 5 fu da. 

Făcind voae bună de drumii mare, — C6 Saliavge ca unii vok- 
nicii tare. — Purecesulii lui din ceri de la capătii, — 20. Cu uă- 
nișulii opriaște la scapătii. — Și nu-i nime să-ă scape de boare, — 
Să s'ascundă de dinsii la răcoare. — Așia-i liagia Domnului ce 
sfintă — 24. Fără vină şi fără de smintă, — Sufletele 'ntoarce 
cătră sine — A dori de domnulii cumii să vine. — Mărturiia ta, 

— De nu facii nimăruia, scadiare, — 
— 382. Dinii porunea ta câ luminată, 

Dumneqăii sfinte, — 28. Credintoasă dind pruncilorii minte, 
Dereptâţăle-ţi sînt adeviare 
Și veselescii inema curată - 

AVAI AŞ 
Ce 'mtărjaște ochii cu lumină — Din frica, ta, Doamne, e se- nină, — Caria preste toți viacii trăiaște, — 36, De te cîntă şi te $ proslăviaște.
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 TESAUEAE W/C.ÂNTA ACaAIe AMIpÂnTE, 
Slacnăpe, unii US C.MITB . AEINĂPTE. 

Id ASpSan utan eSut C.MITA ACpiTE . 24 e. 

40 Ai nd marpa ark ensSana fStrre. 

LL ss cat 3 dara alinn prasee ? 

IA cpr. unii AGA CPpEAA Mi ASaue. 

âwrp'astăa utprSan mmâ5 ae up, 

44 —OIpa.pAS-ac „jurrpenii BSatn CA IE. 

IeurpS cu A 13 AcSHpA HAĂTĂ.. 

Ain auiaa TĂ «pl: ueavacSpâra. 

IiSataii «ine apr ASĂ Aare az 

48 .. E rpermăac, AE EAAEpii BSananire 

IILi astenSuce «han duăra. 53 pliu, 

Ga mă Spaufiiii Atac ÎN tă 

IIEii Ac săaa Bâpuac-c erpenne . 

52 Ga tă Înepii ACamne SAR CA ENE 

Ei Ac NS auapr STĂ CA-ati „Pnruttree, 

AoSuu ânm di „În Sua depre, 

Arrsueuiă âun di BSpAuăTrh AE 'TOÂTE, 

56 E TpemmĂat MĂAa ue-c AE MOÂPTE.: 

35 ms, încnâga i IlasănaS-ac 10 âcSnps 55 IPar$nuii 

Gudiaţele-ţi sîntii, Doamne, diriapte, — Adeviare şi nu sîntii de- 

farte. — Ca aurulii celii bunii sînt: dorite — 40. Și ca pialra c6 
Ș 
? 

5 6și răduce? — Că sint și de- 
scumpâ. iubite. — Și cu ce cu altă l 

edia mai dulce. — Pentr'acănia” șerbulii tăit le țâne, 

să ă Xa cu asupră 

ne sarii lua: a- 
cunse cemii 

cât str 
— 

44. Păzindu-le întregi cumii să vine. — Pentru s 

plată —  Dinii mila ta ce nemăsurată, — Numai ci 

minte. — 48. De greşiale, de căderi cumplite — Și d6s 

făcutu cu grâță, — Să mă curățăști pănă-sii în viaţă. — Și de căalia 

carile-s streine — 52. Să mă aperi, Doamne, cum să vine. — Că 

de nu mi-arii putăa si-mi învince,.— Atunci aș fi în bună ferice, — 

Atancă aș fi. curăţătă de toate,. —. 56. De greșiale cialia ce-s de 

moarte.
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MIL ârSuuii âp di 55 Fane - mire 

Ă pâerSaSii Aieă “AcaAuie IS, 

Ilia fimeaa AĂ au Cap AENpPUNAE 

60 IISpSpa narinre-uii ASA, niiaae. 

ASatues 545, tz meS-âui Capii âuSr$proas, 24 v, 

S-a Gagu ACaatuie util ABRARUTĂPIOAR. 

19. su capu aavwaiSan aSii: Aaa, ; gi. 

Seasnunuţi- Ta An Ez AH feud . 

A oauiSan cA milcuiSare 'n să AE rpeSrâre, SS sr. 

Ga ne, enpeznuricri uTp'a că Suzrâre, 

 AeauiSan ASH Încuson nă ch.prrSan CAS Sate 

+ Uli ca-uii AOAocĂcHă ANI EIAUA A£ ASE. 

A Aa AGHSAR MEA câ.NiTI uit câ- uit Tpuaii >, 

Au Gion ca-n, it MSara doacc.fuuă. 

AapSpiiae 'âae ca A£ noatenrl:cnia | 

3 Iară RPÂTEA “urprl; Îra ca W insulina, 

Vin să cr-uit Ad ACASA fine “IE- uit nadie, 

"Poâra CĂATSINUA CHU, XANAE 13 năere. 

57 Ubap gi îrSuuii GL şi 62 sus. s-a fă T S asitanii, 

19, Titlu: neta „ 9 m ekSr Ac. A oacedens (ic) du tiaua 3 mus.czw "a 

RT AMActa Ă ” 

19 - : E ă ._ . o . EI . 

„atunci ar fi cu bine priimite — A rostului mieii, Doamne, cu- 
vinte; — Și inema mia, mi sar deprinde — 60. Pururia nainte-ţi 
luînd pilde. — Dumneqiăii, că tu-mi eștă  agatoriuli, — Tu-mi ești, 

Doamne, ș şi izbăvitoriulii, 

In sfărșit Psalomuli lui David 19. 

Domnulii să tâsculte 'n dă de greutate, — Să te sprejinescă "nt: 
sa bunătate. — Domnulii lui lacov cu sfintulii săii nume — 4. și 
să-ți folosascâ din viața de lume.'— De la locul cel sfintii ție să-ți 
trimiţă, — Din Sion să-ți vie multă folosință. — Darurile tale să le 
pomenscâ, — 8. Sa ta jrătvă 'ntrâgă să o "mbogăţâscâ. — Și ca 
să-ți dia Domnulii inemii ce- -i place; Toată 

În i sfăt ă- â 

cu pace. 
ituința să-ţi âmple
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Ilesrp'a 'râ- îac.MAai CA HE NăE. Biue . 

12 OU CA-U, dle AcatiSan ASatesă. 15 rue. 

IIS ee ASI - EA cb. ca ue die paz, 

Xe miamănuii ca MăneAt rriie. t CaiAR.. 

E ut Ti-it pSră-Te ACAMHSAn C-ul, pula A 
16 —TNTie n Acre. niiue cau, A Beasc.put ăi. 

ESuoeriS-aatt ăerAsii GĂ ASAMISAR. NIST 

Sa câă NSMABÂNII 5 nSrâpe MSATAE. 
A 

. 

SISsa-ti-Ba AOMISAR ANI C.pITaA Că cana O Sr 
A 

. 

20 AA ASii pSraauure ap A Axă, 23 v.. 
A” 

Pa 

fă, ANAs- îi GupSriă Aă ASE AE Muia 

ES cb-Nira- -uit Ap" fra dzp AE catia. 

Ana Eh MEA ĂEAE WpE MÂi, npe 'TEadue, 

21 Aauurăe, mArăuiti, fit papă AL AĂUE.. 

Hsii CA AE AMR BINUT ES S npk cppurrSAb SAE 

A AoauiSASii userpS, ca pzcSnte, “u ASE. 

[A că nSTunuiipă AE cA pACTSprăpă | 

28 "Ton, nuamduriii uSipipri Baazpii mi Anu Bâpă. 

Tipa usii perii CTAMh după AAĂpE, 

IITan ase 2. MAX Sâ ră nSrâpe: 

12 Ilia le a. 16 RS adu MASBĂTă Ac Bux mpi. 19 „hă-i sac 

ATanan Alin 20 PSra ue ca poâră d. 23 mptere nuc 80 W'aan 4. 

Pentr'a ta izbîndă să ne pae bine — 12. Şi să-ţi fie Domnulii 

Dumneciii cu tine. — Numele lui cel sfintii să ne fie fală, — 

De pizmași să n'aveimii nice o sâlală. — De ce ti-i ruga-le Dom- 

nulii să-ţi trimiță — 16. Și cu de tot bine să-ţi. dia folosinţă. — 

Cunoscut-amii astăqi, că Domnulii agiută —- ÂL săi pomazanicii cu 

putiare multă. — Auqâ-i-va. Domnulii din sfinta sa slavă — 20. A 

lui rugăminte fără de zăbavă, — Dindu-i bivuinţă la locii de năvală — 

Cu .sfinta-și direptă fără de smintelă. — Aibă ei nediajde_pre. € cai, 

pre_teliage, — 24. Limbile, păgânii cei fără de liage. — Noi să le 

dămii chiot cu pr6 sfintulii nume — A Domnului nostru, să răsune 

"n lume — Că să poticniră de să răsturnară — 28. Toţi pizmașii 

noştri călări Și din cară. — ară noi creștinii stămii fără câdiare, — 

Șam făcutii izbindă cu a ta putiare.
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AvnpSânie ASantuie â: ră eSuaTăTe, | 

32 Gu ne Sere ADMISA, unici AA CAIATĂTE. 

Ii npe isi irlerSaras IA me noa pSră-re; 
Aa să uf-ii Ae rpfiăs NTp'ă 'TĂ riSnTâre. 

20. Vaavbasat as Au, Na 

Tun ciiasă "TROGĂ GABRICEAIT-CA [pn . 

Asasue "A MIApÂTSAn CA iSnSpa teapa a 2 r.! 

ES â ra nSrăpe mii. Aa. prarisii NSĂTE. 
a 

Isi Aar ue-it NORME. fineta uri-it pe. 

4 Ac năre cA peiră, dpi AE CRAAĂpE. . 

E A'ati rimă S-An 5 AAp Mă. 85 ate 23. 

MIT aaii BON AILIRTS-A „În cuSpiS A. AA "Pie. 

IISes-ait fn ndus- îi A€ tinere Susa | 
S ns NSASĂLBA CS AMA tan ES LUA SAR, 

US. “EpIUST AĂ "TIME Date CA-f enspilicrias 

Ii. rată AzpSrirS-i „fun Rău că 'rputăcii ză. 

52 a 33 kenSare. 

20. Titlu: Tu cast TRSER RSaneceaiTeca lin ÎL A aul “x unregdr San sS â ră ns 

râpe 2 că RSRSpA boâpre, "ura ră apurmâpe 8 Aonâuue 4 Ilin kăTe ca psâra 
e - - a . Z . . 

nS-a aauiit În caza pe.. d Mali „Îura mmărS-an 6 Gnapii Ac nSnerâre (sic) fă Aar 
pu. 

San ca piine, 8 Î noaoâne enSatns c'dline nade RS, „9 Vepm$r-âS aa rue ara 10 
Ilâ za Aa aSuyii s%as, i i 

Ditruaște, Doamne, a ta , bunătate, — 39, Să. -ne custe Domnulii, Și- 
* 

dă sănătate. — Și pre noi n6scultă cînd te vom ruga-te, — La Ja 
ce-i do trâbă "tra ta bunătate. : 

Psulomulă Ii David 20. : 

Doamne, împăratul : să bucură foarte, — Cu ata putiare și la 
război poate. —l-ai dat ce-i i poftiaște inema şi-l ciare — 4. De câte 
să roagă, fără de scădiare. — Că Vai timpinatu-liă cu dar şi cu bine— 
Și Lai bogățâtu-l în sporiii de la tine. — Pusu-i-ai în capu-i de cin- 
ste cunună — 8. Cu podoabâ scumpă și cu viață bună. —.Câă 
eerșul la tine bine să-i sporesei — Și fai dăruilu-i în viaci să 
trăiască, 
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pr v dcre-ii cada mâpe Al "ră upSinuă, 

2 Ipecri Apic ue Sie atăpe Sein, 

[lu tau Ac nau Ad-i-ieii Sua iSE.ATrăpe, 

AE Ca Atcâură-ca m BSHSpie dp, a 
ES. AS-u, Alnpoâne n că.puira Ta bâux; 

10 TIfi „ÎL AEre PA Suit Tpâsa AE ASarrl:u x. 

A mzpărSAn HSCTpS fi-ii AOMIISAn NEA ĂEAE; 

[ES cd.prira ca Ata Aa EpI "AM UI pHMEAE. 

UEA erect MAUR DUBA II-A, pati PAPA CMRUITĂ 25. 

20 Gu âuSura Acastute atăt ra “rk căra, 

Ca mâna ca cânt AE căArtra-uii aprlurra, 

Ca ae dpăuii npe ETA ali CA A£ Adi NAdTră. 

Caci uSă sia siSnTrprsan “E pac ES nâpa 

2100 npăma dăuiiii "Tae pila, Ref Eenii “u mâpă. 

AssinSan "Spuuicăi-li-ita "urp'a Awp rSpriSprlax 

III ae na aa ABS:San carii copia MR ĂAă. 

IS Poâaa awph 'roâră CA M.MULA „a-i DĂPAE or, 

Cu 5 die m Wântenii CA Că tati AEAMĂPAE 

19
 

GG
 

12 MPâŞ use npecrt A.MeSan cada în Satu. 13 puneri ez-h ensp'ker, 14 Bun 

sSapuTăne RS ApeSan că ephe 15 Ad-ii-nei nSuSale 3 ema mă ius, 16 Ca că 

pezthena în pai us Asau. 15 "Ponavr su AS-H asta ae Se În. mpa „21 an 

pânră 90 Spunen-n-aa 2 Ms. T niâpae 981.1 AEBALARAE. 

laste-i slava mare 'd€ la biruinţă, — 19: Preste dins vel pune 

mare cuviință, — în-viaci de viaci da-i-vei bună cuvintare, — 

De sa dosfâta-să 'n bucurie: mare, — Căiitindu-ţi deproape . în 

sfinta ta faţă, —: 16.:Și- înțălegindu-ți satul de dulegță. — Că 

"mpăratulii nostru i-i Domnulii nediajde, — Cu sfinta sa milă La feri 

*m primejde. —  Ceia ce-ţi țână pizmâ și-ţă face ţărăi smintă — 

20; Să-i agungâ,. Doamne, mâna, ta ce-sfintă, — Să m'aibâ să scape 

de sfinta-ţi direptă, — Să le faci pre vină și să le dai plată. — Să-i 

pui ca .cuptoriulii ce arde cu pară — 24. "N vriamia fiaţii tale 

cînd vei veni 'n ţară. — Domnulii urgisâ-i-va 'ntr'a lor turburlă — 

Și le va du foculii să-i soarbâ n nâvală. — Cu roada lorii toală să- 

mînţa li-i piarde, — 28. Să nu fie 'n oameni să să mul dezmiarde.
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Eâ-uuii nopuiipa pzaSan âeSnpra- U CA-uii erpricie, 

Gqira ue ESyETĂpă NS NOT CA piariue. 

TILii-i net. n$ne "n Npoâmă, AE-ii Beit BăTe n aux, 

32 45 GrounerirS-uuii npe tiu crt nâuă. 
TI: Anpue- -Te ACaaute Wii CĂAA-U, „Înăauă, 

Gz-u B.MTaA NSTĂpA. 3 Sara ASarlua. 

21. MaawaSan AS AAA „Ma. 

Si Rae ae MOI RBHAMI-AM . 

A Saca 45 ASauesiSa avieă cduure, £ nzpinii 30. 

depuerisa WI Aa A AMINTE. 

Tpuiu ce ASpS ăsavoprtațuii Aenâpre, 

4 Aiorăpieah AE ad rpeSTâre. 
"Alice Aenăpre AE aă AMprTSu a 

pânspii “hi Sac Apă COBOTIINUA. 

SSa- -u, oii crpură ASAINES sÂ5 'cduure, 

S IIS Ava netă âctiSara naut datriure. 

Ilpeeri noânre CA MS ati ca WE 
Grpurăpa Mă "ui awh A HenSiiie, 

29 âcânpa ca-i 30 ez paie 33 ac Te data în CHAR, BA În CUTA STĂ MAX. 

21, Titlu e aSnan aut. 9 Il Ace nsânre IL as. aSsouuu a 

Că-și porniră răulii asupră-ță să-ți ştrice, — Sfatii ce cugetară nu 
potii să ridice, — Și-i vei pune 'n proașeă, de-i vei bate m faţâ,--- 

„ Ceâii agonisitu-și pre „vină să-și paţă. — Iviaște-te, Doamne, și 
sâla-ţi înnalță, — Să-ţi cîntăm putiaria cu multă dule&ţă, 

Psalomulă lui David'21, 

Dumnegăi, Dumneqăul micii sfinte, — Cercotâqă şi mă ia aminte.-— 
Prin ce lucru âmi-urnești depari e, — 4. Agtuloriulăi de la greutate. — 
Mi-s departe de la mîntuință — Graiuri c&mii qâs fără socotință. — 
Jua-ţi voi striga, Dumneqăii sfinte, — 8. Nu mii vei asculta nici 
aminte. — Preste noaple Să. nu mi să jăe — Sti 
de nebunie. ” 

igaria mia "n locii 

 



XA aiurpa ră cb.pura aStintuas, | 
12 Si fizpâuan Capii epurai tpeain as. - 

ANS uSuţrpu 73. anii „OCT NEA ARAL, 26 v. 

IN rS-ii mpurrSaii: Ace 44 npiittzAe. 
Gnpe miine crpură pun rpeSrâre 

16 INîn ca apurSĂ 55 cSuzrăre. 

ALI gpoer roâra neAĂAa npE "Tric 

Ii â$ mauri rus ztSpii pSunine. 
Aâpa 83 ue c.furh ASatesă$ cure? 30 v, 

20 Ia wa u5 cur CA Aa Gii daune, 

Ule-cn Su nâpate urii dp A 'rpiitx, 

Ră Wauiaa uăa. ui Mâ Cadnă. 

Uli "urpe Water „fra AE WRÂpa 

24 Oi mScrpâpe rSr5popn Ann uâpă. 

ATA "mnpeNiiră Suine-uuit AA APĂ 
ESse-u avuta 15 RĂNSAL BAZTĂNIE : 

Sau IA ACASA AU ĂCTE HEAĂ:AE, 

28 "As „CA TE CBCÂuĂ AE NpIIMEAE, 

INT Si ex neatat Ac Wi-fi 5 nifue, 

Ai CA AOAMISAn EOÂIIE să rrinue. 

TPS Capii Acaauie «e AVali 7Tpac AMI AÂue 

32 INI dtz BIS Ava Aa În upăue. 

11 As aSnonnua 12 ti RpiAnu A 17 HeaAztac ak$ oer roira npe mâne 20 âii 

21 A. T niâpme 96 Rioe muta 32 adi Aar RS As. ai 

Că dintr'a ta, sfintă lăcuințţă — Lui Izrailă ești vîntă ?n credință. — 
Moșii noștri tu li-aă fost nediajde, — Și tu-i mîntuiai de la pri- 

mejde. — Spre tine striga din greutate — 16. Și să mîntuia cu bu- 

nătate. — L6iă fost toată nediajdia pre line — Și n'aă pățâtii ni. 

Căiuri rușine. — Dară eă ce sînt, Dumnedăii sfi nte ? — 20. Că om: 

nu sintii să mă ei aminte, — Ce-sii un viarme și fără de irâbâ, — 

Ca omida ciaia ce-i mai slabă. — Şi'ntre oameni încă-s de ocarâ— 

24. Și mustrare tuturorii din ţară. -— Mă'mprohită cine-și mă ză- 

riaște,—Bude-și mișcă cu capuli clătiaște:—])âci că Domnulii ți iaste 

nediajde,— 28. Acmu să le scoaţâ de primejde, — Și noi să vedemii 

de ţi-i cu bine, — De să Domnulii voiaște cu tine. — Tu ești, Doamne, 

ce m'ai (ras din maţe — 32. Și maică-mia vii m "ai dat în braţe. 

Dosofteită. 
9
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Aa mătiniz “Mă -aă ca Atat doc tiuăi, 
"Xpâua mii S câuăS At ASA. - 

Amt “AaTpriie uit Ai CBAAATOdpE, - - 23 7. 
36 ÎN Anna dpăue avati nSe npe mnioâpe. 

MII: „Anu 3râSab AMĂMiii, Aoaatie câine, ar. 
S-au Ep ASauiesi3, LU iă În AMINTE, 

Me aă avine ca uS dit AEnIdp'TE,. 
40 e-aui Aă âioT$pii aă „rpeSrărre. 

a uS-ii iat ca ata honocăcisa - ci 
bapiă Tine, tutte Ca. Ava plen. 

ISuriiă win 55 'TĂSpii ata "AIpecodpai 
44 RBS nzenăre TSpii, că Ată WAIOĂpX. 

Dă. atit vă ânSix uit aniapa 
IES răpuae- P-NURITE npe Niipa, 

lili să na SS nupear âpăpa. 
45 „Il Vâceae aut ca panupăpa. 

“Tinea 'u arâă a ea EELJIESĂIŢIE, 
Bă w «lspa Ba, ca pacron ne. 

ANli-ii eaprSra Bă VâprSan A£ câna, 
52 Aaa "0 pina Aurur atita, 

Ii avâă azcăre ASAMnE u wâpua, aSpuaii, 
Ai Băii md “unSuySpa KS TO At. 

33 Illi “avi. nSe aa can AE atali disc nus Ms. se '39 „Ac ad riine ex u$ 5 40 âySrSpo 41 una ca mă. 50 ca pacronâe -51 Try, ” pnSan 59 ex urla 

--La mâică-mia la sân mi-ai fost viață, — Hrană şi cu 'Ssațăti de 
duleță. — Dinii mătrice şi din scăldătoare, — 36. Și din faşe m'ai 
pus pre pitoare. — Și din zgăuli mamii, Doamne sfinte, — 'Tu-mi 
ești Dumneqăii, şi-ţi adi aminte, — De la mine să nu fii de- parte, —:40. Ce-mi dă agiutori la greulate. — Că nu-i nime să mâ' folosascâ — Fără tine, nice să mă crâscâ, — — Guneiy și cu tauri mâ "mpresoară —— 44. Cu căseate guri, să:mă omoarâ.:— Ca leii ce a- pucă și: zbiară — Cu “gurile rinjite pre hiarâ, — ȘI ca apa fulii văr- sat afară — 48. Și oasele mi să rășchirară. — Inema ? n zgăii mi să veșteqiaște, — Ca o .cârâ cînd. să răstopiaște. —' Mi-i v hărbulii de sacă, — 52. Limba? n gingini lipită 
lăsată, Doamne, "n. țătna morţâi, — Și e 

ăetutia ca 

anii” mă "ncungură: cu toţii, - 
E 

i mă 'nn6că, — Şi m ai ă
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ari jrAtâvie ae Canămnae. az mie 
urii At 6 apep Rum pr Fprepa prue 

sueta scai baz arta Apa 
_Măsrb pr icăcâu au Ep iicap A, 
mă gre CBI Ciu, benâzut, 
Anarmoprfs may E A4Tp e € ra A ne 

AA NE OA MA Coat Arne 
Crama enpeain meaţă gAâsmestinie . 

ETET eGima e icorj Beni Ama 

| „pene GOAnt TA Șapn st AMA 
cheu rima tă TEPA PE TAm AR arămri rc 
TTAMâ Acne + 

sceapnrea atv Cea ne Bre mă munc per sine . 
cn cva veni ic Mr csrasț BEM ne Am Amt Ari HA pm Ana „Şes nemiper” ben Br Arme mp Mee mi mt AA Ată rxe 4 Crbtien Deere 

rapa nem Tuio o atu oa cr Ac nui, , pe Eaa Asu TOKaa, _ BAe ez ua catei i | (Do gate ta RACEHO Acre i LH Ar e-vrtete ata, Ă 
A pt cetera că noteze € C ZA AA râpă tinar mine cuTa A ti Me. 

Ppamaas. meri” uiti i atinse, Ceai me, 

ES 

Socecii d: Teclu, Bucuresci. 23153
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TATE AE EMRAÂIUI Mz WEOAMIpă, - i e. 

56 Alu, miuoâpe 3AM noTpuiizantpă, 
IVIT Wâceae rodre-ait uSapâpă, o 27 +. 
Ii uric 'uTp'o cââtă AA BArăpă. 

? - 

II Ndiimeae CA US Au AE CTpiiu, 

60 Oli ai dâuepa nzpuii dapă npiue. 
Din nturpS gematpur San Acu ajâpă 

TiSczpa n5 copuaii AlpSuiiipă. 
Ut "5 AGamtuie, CA IIS-Ati NS AEnâpTe 

f ap pi DI ” 

61 fiuSrâproa TÂ3 ad rpeSTÂTe. 

Aă uetoa AMA CA AN AAIUTE, 
Sa a, . ge 

Ga A cnpeatuntațiii ASamesÂ5 câiuvre. 

IL eSaerSan ca-ti cnomii A 4ă pată, 

68 Ac uenode.rpă Apă AE câmă. 

Gpurspa uzenSra MA” RS AUNE 

GA che AE AMĂHSAE AC IAHNE. 

* G.purSeă uzekŞTa MA Acre RIC ÂpnRA y4$ erwbes-w RS cine ACASA Azi au aAS- 

ASH, tă ES urâ$ uzesSr Saam cpurSpă uzex$ra npe Gaa Ann EwieTa, Gură ură Acat- 

uSan Xpueroe Ati e.ANTA că KwăcTă. [Notă marg. autogr. în M5.]. —"Shua, npesSan 

ex BÂAE, atei KSRĂHT <czirSpe uzekSTra ao npenSatn ĂcTe Gea caur$pa uzeaSTa Ann 

““nam “Ann odera-li, ÎUINAALPE CARTA RECÂPIHRA ANN ROACTA ASAMHSASi Xpneroc : Saam 

Si ASpaunTa RS Sah rgs5, XpneroeSaSii Aopatir npe căra xpSue. Îlsazatipa cure 

sicâpnuli îndra în 55 canrSpa uzenSra ata. [Notă 'marg. în 7.) 3 

„55 Ms, Woaipa 56 Altă 59 rydhinear 62 Ms. nSezpa ... AtpSuinâpa TO ac ata- 

uSac (Sic) Ac RĂHE i Aa 

Ciate de vicliani mă ocolirâ,—56. Mâni, picoare îmă potricăliră, — 

Și oasele toate-mi numărară, — Și nice 'ntr'o samă mă -băgară: — 

Şi hainele să nu mi le strice, — 60. Și le fiaceră părți fără price. — 

Și pentru veșmîntulii den afară — Pusără cu. sorţâi d6runcară. —: 

Ce tu, Doamne, să nu-mi pui departe— 64. Agutoriulii tăii la greu- 

tate. — La nevoia mia să fai aminte, — Să mă sprejinești, Dumne-. 

Qăii sfinte. — Și sufletulii să-mi scoţi de la armă, — 68. De nevoae 

gria fără de samâ. — Singurâ născuta mia* cu mine — Să scape de. 

mânule de câine. - | i a, 

* «Singurâ, născuta mia» Yaste beslarica c&ă scosu-o Domnul din mâna Yadului, 

că cum șaii născut Adam sîngurâ născută pre Eva din coastă, aşa şi domnul Iri-. 

stos din sfinta sa coastâ.—Aicia, precumă să vIade, acestii cuvânt «săngure născuta 

mila», precumit Yaste Eva. săngură născută din Adam din coastă-l, aşijdere sfinta be- 

starecâ din coasta domnului Hristos. Adam lui dormit cu somnii gre , lristosului 

dorinit pre sfinta cruce. Izbăvirea sfintei besrarici aratâaicla cu <săngurâ născula mia.» 

*
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Ii ce Ava CRGuii AE MUueAzTăTe, 

Ga uS nerpin AtASurn paSTÂTE. 
AESas, rSpa c7 îi ca -Aceniiut, a 32 ș. 

A 

IlnopSuiii, Rodpue CA AE Muc, 

Găaa ca A€ niepSii iii caMEnia, 

Il
 

La
) 

16 Ga-m KSuoâcia tii GAZCTAMALĂA. 

IEI ES we census cb.MuTSan uSAte 

Dpâuaacp aici au? Aurica AE ASAtE. 
Bâpiii ântuit BzrpA AcatiSan la, ăi 2 r. 

S0  AvSaduii m-ar arii apă câ. 
INM Înor n3 roâra CRAMA 

ITpă ACASA Cauti XE Ipeaiutuna. 

Mii roâTă czAtptiua CA CA Tla 

S4 Asii îiapana A£ Afueh “dap câma. 
BA pSra Ac. Avuntan uS Acdâitma, 

Ue-an npitimânie 53 Apâri dzpă cânta. 
MI Ac aviue â că cbpura bâus 

SS - IIS-unii dcnsSuae 53 Spa ac rpiliua 

TNT. auaSAe E.ÂA, ai crprirn RS zĂat, 
E Ava crioâre Ac A endl rpâac. | 

Ba 63 AAAMIE DpE "Tine Tita pia 

92 IML me ASA, apă AE cala. 

15 Ga au ex ranmnderă czatiula, 88 Spă 

Și să mă scoţi de mișelătate, — 72. Să nu potrecii de lungii rău- 
tate. — Leulii gura să i să despice, — Inorogii coarne să le pice,— 
Sâla şă le pieri și sâmeţiia, — 76. Să-și cunoască şi blăstămiţâta. — 
ară eii ţi voi spune sfintuli nume — Fraţâlor miei și n mijlocii 

de lume. — Carii aveţi cătră Domnulii temă, — 80. Lăudaţi şi-lii 
făliți fără sama. — Și Nacov cu toată sămînța — Cătri Domnulii 
să-și țâe credința. — Și toatâ'sămința să să tema -— 84. Lui Izrail 
de dinsă fără samâ. — Că ruga de mişelii nu defaimă, — Ce-lii 
priimiaște cu dragii fără samâ. — Și de mine a sa sfintă faţă — 

| Nu-și ascunde cu ură de grâță, — Și mi-aude cînd âi strigii eu 
jJiale, — De mă scoate de a nevoi griale. — C — | ă eii, Doamne, pre 
tine temi fală — 92. Și te laud fără de sârală,
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Țu AurpaASib AE Lecâpută Mâpe 

Mu, poi ASauaatii ui "Trp'aASnâpe, 
zu n 

Ioaummodue „Îna-u, ESI âASue, 

96 —ZSparua rpăca uit Roata ASAUE. 

Bâpiii AU bânn caSatia su bpiiniă ASATă, 

RS anmtiii BS nâpiii mbiciSara. 
Bine t$pn Apă 3 cduasă Mâpe, 

100 Alsauzauna RS "aaa B.ATĂpE. 

IL fica ae Ea i “u ASawliu a; = 28 v. 

Ilerpeslua, n nau Ac Eau ÎN BA 

Alapuinuiae ASaviii CA Că CXAMUĂ, 

104 Gu ca 'urodpa TodTe 15 Hpeanuu a. 

IN ca ua CA "stie 7 AEpENTĂTE 

Tous marăuiii ui AMBII AE AENĂPTE. 

Miu t$pr mapacă nzrăuzuăa, 

108 . 4 uniti Aoaane ÂTă "Atrrp 

li: ei xaurApzuă 700 AMAMBI Irarăt6, ar 
UA. 

Me a-ti aAMLA.puISă Sâ ră măi. 

Tipe neâpiii ASaviii dapă npriue ” 

112 Ga ca poâye ui cu Ca Avzal.Atus, 

III fata, Ti-ii leii apă B70dtă 

Ulf pu apr CA-it PANU 3 cadă, 

95 frina 96 AASparae rpdce tu neatiue IO Amsa.isă 

În mijlocii de besiarică mare — Âţi voi mulțămi și "mtr'adunare, — 

Pominoace încă-ți voi aduce, — 96. Jrătvâ grasă şi colivâ dulce. — 

Caii âţi facii slujba 'n fricâ multă, — Cu mișeii cu carii t6scul- 

tă. — Bine voră mînca cu saţâii mare, — 100. Mulţămind cu laudă 

n cîntare. — Și inema le va fi 'n duleță, — Petrecînd în viaci 

de viaci în viaţă. — Marginile lumii să să sâmţă, — 104. Să să 'n- 

toarcâ toate cu credință. —. Și să ţă să 'mchine *n dereptate, — 

Toţi păgânii şi limbi de departe. — Și-şi vorii părăsă păgânăţâia, — 

108. Că ţi-i, Doamne,.a ta *mpărăţâia. — Și vei. âmpărăţă "n limbi 

păgâne, — De li-I âmblinqă cu a ta pâine. — Pre boiarii lumii fără 

price — 112. Să să roăge n saţăii să mănince, —-Și cînd ti-i ivi 

fără zăbava — Cel din țărnă să-i rădici cu slavă,
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Aenaninvrl î7ă CA ua CA "nsrinte 

116 I.jna, at RE AĂ NAdTA SA CA Rrine, 

Mi ârSuue Acaauie aă IpIIME:EAE 

GSaerSan aiză ca riiina NEA ĂRAE. 

Ra npe "TINE ACAMUE TE AM EIIUX, j a 

120 ju cSdaerSa mieă Tpâii Ac ASavliuă. 
II sue Ava Ar TIpE  ASAE. CAAM.AIILA 

Ga-uii cASmâcna „ES “Tâpe RpeAlinuai. 
III pSaa npe Spata: năpa III 29 r. 

124 Ga aă năcre Acaatie Ac aă rin, 
Gr-uii azprSpucăcia Atpenrâra 

PSaa “E CA Hânţie "u 'rodrăa năpra. 
GA pinenSusa A€ «ei dzaSTa Aaaa av, 

128  BSuarârk că npeeri mor WWmSan. 

A - ” ? 2 i - 22 A[3% Su capu VaabmSa AS Aaa, , it - 

[can naaceri AA Îi HIWTOKE ALA AMUINTA . 

4 - A ali . pa. AomuiSan ata na nâne air US oi ap Aj. 
Aa Awnn AE EEpA'lu x „Ai-ii HdAc AELUIICĂ, 

115 uxea 117 Ai np. 120 Girarăsu med pitt să ASauâua 121 Uli uiti fiii aa 

* Redacțiunca acestui Psalm în T fiind cu totul deosebită de cea din Ms., se 
reproduc aici amânddue vedacțiunile una după alta, sub 22 As. și sul 22 7, 

Denainte ta să ţă să "nchine,.— 116. Cina le vei da plata cumii 
să vine. — Și atunce, Doamne, la primejde — Sufletulii mieii să t6ibă . 
nediajde. — Că pre tine, Doamne, te am viață, — 120. În sunetul mieii trai de dulegţâ. — Și ce mi-ai dat pre 'lume sămînță — Să-ţi slujascâ cu tare credință. — Și ruda pre urmă caria vine — Să dia viaste, Doamne, de la tine, — Să-ţi mărturisaseâ, dereptatia — Buda ce să naște 'n toată partia. — Să răspundă de I6ii făeutii Dom- nulii — 196. Bunătat6 sa preste tot omuliă. 

In sfărșit Psalomul lui David 22 Ms. 

„Domnulii mă va p aște și nu voi ști lipsă. — La locii de verd6ţă mi-i cale deșchisă,
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Ul Ataă AATS-atii “AciuSAn: ANA :AE VALVA 

4 ON canaria auaă Ads „put dea CEIA, - 

“bap A AE CRSMINĂTE LĂ CA AA Xperia, 

“ Vlie npe Su punawe. cSdaerSan ca-i pile sera, . 

Gupe Bpapti. ANPANTE XA Acre motâua 

S RY cd. purrSAn că uSate ASAUSAR, AE AA. "tăras. 

Ii: A usii ii AApuE ui Stripas AE MOApre, 
AE p15 us AVoii "TĂAE, EA 73 ata usii Codre. 

"PorarSa "TÂS Acaatne mit cd-pura [ră] RApra 

12 Harpa MIră pe-a AIA, ne AApră.. 

uae aait rarărS-atit CA AA „USI A AĂCA, - 

Arsolas] muizmduriii uS-ii pei: AACA "N RÂCA, 

Ca-n nâŞTre Alinpedne, ast :eii cneârlăpa 29 v, 

16 - Mia nerwrp'a „Ap IBM Sp ji E Wăpăi _ 

TIpă AIE ACAAUE HpE Ian MA Et Suge 

ES WAoISpil CSAMIE suit Eu BA Ea USE. 

[35 sea mAvâps "râpe Isăpeat AA MLĂTĂ, 

20 În CISpii AE Aa mine 65 AIA maSpăra. N 

Bâpa ad âpSuye- fut S%a€ AER 

Haar aa Acre „Tpărea CA Ser 5 ASarrlua:,. 

lu c4 nerpelii ACAAiiE fn isăcaTă “cdpura, 

24 "Ti AStuagmate AE SAE “hu p ati apă capură. 

Şi mi-ati datu-mi Domnulii apă de odihnâ — 4. Şi. sălașii mi-ai 

“ datu-mi în casâ senină, — Fără de scumpiate ca să mă hrănâscă, — 

Și pre bun răpaos sufletulii să-mi crâscă. — Spre cărări diriapte 

îmi Taste povaţă — 8. Cu sfintulă săii nume Domnulii de mă 'm- 

"văţă. — Și de voi și miarge în umbră de moarte, — De: răii nu m'0ă 

Wame,-că tu mă vei scoate. — “Toiagul tăi, Doamne, și sfinta [ta] 

vargă. — 12. Cătră mîngâiare-mă d6şchid cale largă. — Unde mi-ai 

gătatu-mi să mă pui la masă, — Aco[lo] pizmașii nu-i vei lăsa ?n 

casâ — Să-mi eaiite dâproape, ce-i vei scoatâfară — 16. Şi pentr'a 

„lor pizmă vor fi de ocară. — ară mie, Doamne, pre cap mă vei unge— 

Cu oloiuri scumpe şi vin âmi va gunge — Cu cel păharii tare carele 

mă'mbată — 20. în spori de la tine cu milă 'nduratâ. — Caria mă 

a — Cat âmi aste traiul să cust cu dulecţă, — 
agunge în qâle de viaj 

u— 24. *N lungime de dâle 
Şi să petrecii,: Doamne, în casa: ta sfintă 

în trai fără smiîntă.”
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92 7. WaawmSan AS aria, , E .. 

ASaesâS aa Mărie uri sam aja OO—O—O£ nepenii 

dă AWwr A€ Wrâna cere-aii „fuvrittică “ 

GuaduiSa npe ne AE puinâwen, 

IN 55 xpâux cSaerb AMaS ândwe. 

Iu "n zpâpii Aupârire aici nondus 
B3 câs.purTSAn c43 uSate E AA "ARĂUX. 

Ru put Mâpue un 'u Snipa AE Aoâpre, 

Tia mai Ac pă, ării cre, 
"PorarSan râ$ mit cb-pura Tă căpra 

ALpurăâpe-a Ad ui viipe “rprlra. 

a: 75 ACAAMie AI PATĂTA Uli Ade, 

Uli nusmduriti a-ti Sepii „Îi dea, 
AE oknpoâne CA CTĂ Ca A Ldsă 

futa ue RÂITA CA a Id pSă. 

“le "Ah numa AwWph pe sârb at teii Sue | air. 

RI avi CRSAMIR,, aut „Prmsăs-at ză Suge. | | 

Anu câpurrSan mi marțâpa ue MA "MLĂTă, 

ES Aufaa ră Acaae «e U ASpărras. 

âpi: MĂpUE "1 couăe HS Aire, 

„Îi nina mă ÎI S%AE AEnAIiuE. 

Mu "m năca Ta CA nETpErih “h cpurras, 

„În sxae ASuuii să Tpâii apa cm.țura. 
Lă 

  
>
 

Psalomulii lui David 22 7 

Dumnedăii mă paşte și n'am lipsă — La loc de otavă ce-mi în- 
linsâ, — Sălașul pre ape de răpaosii, — 4, Și cu hrană suflet mi-ati: 
adaos, — Și 'n cărări diriapte mi-i povaţă — Cu sfintuli săi nume 
de mă "'mvaţă. — Că dâșii miarge și 'n umbră de moarte, — 8. "lemă 
n'am de răii, că tu mi-i scoate. — Totagul titi și sfinta ta vargă— Min- 
giăare-mi daii și hire "ntregâ.— Că ta, Doamne, mi-ai gătatii și masă, — 
12. Și pizmașii nu-i suferă în casâ.—De d&proape să stia să mă vaqâ— 
Acela ce caătă să mă piardă. — Ce 'mii pizma lorii pr 
“unge — 16. Cu oloi scumpii, vin încâ-mă va gunge. 
tăti păgharii ce mă "mbatâ, — Cu mila ta, Doamne, ce 'ndurată, 
Car6 miarge 'n soțâe cu mine, — 20. În viaţa mia în q 
Și ? n casa ta să polrecii ce sfintă, — În dale lu 

e capii mă vei 

— Din sfintulii 

jâle depline. — 

ngi cu trai făra smiîntă.



— 73 — 

6 . , 4 iv pda ” , E 

93, WaaaSan AS Aaa, 3 d Sula AE CĂMLETE, GP. 

Caarksă A UITA CĂAMBETE €.UTh IÂNIEAE Enpeerţiii AE AS- 

MINER IÂMA - ASAMINERĂ, NEHTP'ATĂA SĂUIE Ca Ae CĂAWETE, 

moare du sk Anna RSAS-ă aa HO SSa Ac nămit. 

[cana €ern BtmMaa . 7 i 
n 

SI mă Acre Acasuiet ASaa amit maALpTSAR, 

Bă 3. mai datsSTS-a uSamatt 18 nSe-prrSa. 

"Code se-c „ni ASAME AE TIHE-c diaiSrre o. 

A Ilin maree 3 Sparti mi Adaniene m$re. 

bpsar-ail IAAM.AUTSA Hi3 aviepii usi 3 ne, _: 

Vaii „ÎnTre Mera TS-A RĂ CA us CA CISÂNIE. 

oaie mTp'aa. mi ASure cutie ca cr cse ? 

S lu “i ASIiSan Tăă “EA cd.puTb Varna cn-iu use? 

ISataii «ine Ape AXĂ MEBINOGĂTE, a 

“ Tinea BSpăra ui dap nandre 

 Tăpeae aS- unui ASue cSibaerSah âpăpx, 

19 "Il npaiuurpii CA lipsa” aSrpS AE Wâpa- 

His Car ca WSpă 53 Ep'o Timea eniSe; a 

Iăzrpă “EA Aknpoâne fu MECTEIAUIĂAE. 

30 r. 
3ir. 

23, Titlu e a..ndureae Enpteii, Ac WBHR WUNTE sac RE tt ad noii Ani Sa ae nd 

nfută An asmrina. As. niz 2 Ut aa AamnaAST cursa aurii eS e. 3 Il reâre Au 

tă pă ri 

ame 4 Uli fi AaT NcACĂRă At uapodae mSare D ISlii nSe îmesâpa npe azgii mii npe 

Dau . (A .. 

înc, G ISfii faeSTh TEMA mâpe cz uS-an cânt 11 că ATh 14 ?u AWKh Ac PAI EZILISUNE 

Psalomuli lni David, a unila de sâmbete, 23. 

Sămneqă că optii sâmbete sîntă paştele evreşti de duminecâ pănă duminecâ, 

pentraciaTa qâce una de sâmbete, poate fi ce dintăi, cumu-i la nol qua de pașii. 

A ta Xaste, Doamne, lumia și pămîntulii, — Că tu Lai făcutu-l nu-: 

mai cu cuvintul. — “Toate ce-s în lume de tine-s făcute — 4. Și 

câte-s cu sufletii și lamnele mute, — Urqât-ai pămîntul cu mări și 

cu ape, — Lai întemeiatu-l ca şă nu să scape. — Doamne, 'mtr'al 

titi munte cine să să sue? — 8. Şi m loculii tăii cel sfintii odihna 

să-și pue? — Numai cine are mâni nevinovate, — Inemâ curată și 

fără păcate, — Carele nu-și duce sufletulii afară, — 12. "N vrăjitori 

să creqă lucru de ocarâ. — Nice. elii să gură cu vro 'nșelăciune,— 

„Cătmtă cel deproape în mestecăciune. .
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îsuSan mă âunecra ae aă ASA San dpe 
16. Gua BOALĂ; MIA Ai €n$pIS mâpe. 
Mi duliera-it pSAa “E «ris npE Aa San, i 
IL duacra. crmtâne ca ae puii "ro San, i 

Gu AÂpra IIpE A-MICE 1lit CA-A LĂSA n ăn, 
20 A oamSan ASI Înursotza “Epis. HA! 3: ASâcrlia. 

a prannâuii. Sua “avale Mr mMâpe, i 
Pucauituii BAB0Ăpx. ui unSurâpii râps, 

GA urpe "mnapărSan 53 ch.NiTa că cada, 
24 Gâş EA Adu. pizenSucSan dap AAC Banda: E 

Uite-it „PaurapârSan âstera 3 cadea ?. ai 35 7. 
IIS ue ACAtipeuii ui dăueuii rau ba. 

AcaSan cre TÂpE,. ISTăpuuu CA uâpre, 
25  ."Lâpe HpE pAanode. ca "Tăe că: ĂpTe. 
| ASdu ata Sula “uiurlseeui Mâ AMâpe, ao 

Pacanuuii - A1Hoâpa MI "usSuT$pii râpe, 
GA .fnurpe "mumpărSan i ch.pTa că cadă, 

32 OINlân a aduii prenSue3an: dap A AE BABdtă, 
“Iiine-ti „fawapărSan Ac taine Hi3 coat? 

GnSueui. crinte ACTE Apă AE 31GÂ0x. 

15 autaa 16 Aaa un “ RSuzrâre, MAX Ul cn, "18 Cniinear Suacra' 19 3. npe 
Aunee 22 aanodge 2 razulna 32 GiS aa 3 u$ ipasneaii B7ânR ! 

Unulă ca acesta de la Domnul are — 16, Să 3 ia bogăiţăe, milă și 
sporiu mare. — Și 'acâsta-i ruda ce cârcă pre Domnulă, — Și a 
ciastia, spiţe să le ști! tot omulii. — Să mârgă pre dinse și să-l vadă ?n faţă, — 20. Domnulii lui Iiacovii cercînd cu dulceța. — Vă rădi- 
caţi ușia cin€veţi mai mare, — Răsâpiţi. zăvoară și "ncuitoră tare, — Să între 'mpăratuli cu sfinta sa slavă, — 24. Saii vă daţi răspunsulii fără, de zăbavâ. — Cine-i împăratul acesta cu slavâ? —'Nu ne dodei- reță și faceţi glăcâvă. — Domnulii Taste - -tare e, putiarnicii să ciarte, — 28. 'Tare pre războae să tae să Xarte. — Luaţă-vâ, ușia, cineveţi mai ] mare, — Răsâpiţi zăvoară. și "ncuitoră tare, — Să între 'mpăra- tulii cu sfinta sa slava, -— 32. Şi vă dați răispunsulii fără de zăbavâ. Cineă. împăratulii de vine cu slavâ? — Spuneți cine aste fără de zăbavă, 

| ”
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AoanSan nSripuaepr d nem aa rile 
30 GOmSae auuneae, ca Te A ă ciuc, n 

CA re "AMuapauaciiă Suc iii rarăra 

COAuvuă urii cumere "n câtă NEMUETĂTA. 

Gadua funk. “Rionzaa , A 

24, WaaimSA AS Aaa, KA - 

Erei: ru ozAtutrey Aus MOI .. 

[arpă riine Asaatuie piierS-auit eSiaere E nepenii 

ha pr KI pSra 5 "TpEr Ser. 

II pun MEAAIEAE Hăpa a enpe TIE» 35 e, 

4 Cate 4 15 aduni, „CA AS. pSUIiuE, | 

II nuc nusmduriii CA Ata URHSA. 

up! 4 Awp EunsAetuSrA | ză Ma păsa. 

[A râu uta ACaatne . e TE pĂBAX - 

S IS cept CTIIAiI Aa EpĂAME A£ pax. 

Il pa marii. pă. CA. nu ., . E 

Uli pSiuiina "AOph- CA AE CTĂ "AM pu. 

35 A. n. funzgăTSan Bine, "36 3 cura că cada dna aârrys riine, 37 Anu nabua 
£ a 

ca Te ASHă S. , 

24, Titu 3 Ragteaaj— As. Rasa ur. 2 KS Tien KSyeTh. 3 ATARE MIpnih teA ie 
ă “a e cp z pi du 

«kan enpe Tine. d Ga uS adult An Rau ca ASA pSunine . 5 Iiiue junzaduniii “ase cx 

10 As. cra m dus 

Domnulii puterilorii aii venit la tine, — 36. Omule mişele, să te 

ia cu sine. — Să te *'mpărăţască unde i-i gătată — Odihnă şi cin- 

ste ?n slavă ne "neetată. 

CATHIZMA 4 

- Psalomul Iul David 24. 

Cătră tine, Doamne,. bietu-mi sufletii — ÂI rădicăi cu rugă cu 'n- 

treg cugetii. — Prin nediajde, caria am spre tine: — 4. Doamne, să 

nu laşi să ducii rușine, — Și nice pizmaşii să mă "nchiqă. — Într'a 

lor vicleşugii să mă râqâ. — Că toți ceia, Doamne, ce te rabdă — 

8. Nu s'oriă stidi la vriame de pradă: — Iară păcătoşii răii să paă. = — 

Și rușinia lorii să le stia 'm faţă.
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A mâne “ul ACaaue 15 “MIapĂTă | 

1 urp' d 'TĂae App “aa "uacpinră, 
“UNT ata “Aoauie AS Ati dit: nonâuai 

Cnpt- Acpenranli ră unii AA "Adu ăi. 

Da-i CUTII ACAUISAR AAT_ A£. Al. NereSiituă, 

16 "Podra sSa mt pâna E EEpEA inu: 

A mure IAA, AE “Ganiuarăre, i 

Acamne ue (di “5. uSuarârre. 

A uiti Aaa Au £ SAE apărut 
20 “Mlii Ati „Sanii LAU. or ere is TIE. | 

Tpemâaa, MĂ tă AE Tiepâne i „36 7. 
BIT z-AV ACaAtuie "i Ceumăue. 

Ali 5 â ră Aiax aa, ĂAuuire | 
24 Ieurps Ain, 4 ASamesiă câine, 

IârpS â "ră cb.pura Suzerăre | 
Băpa ? urSpuii 1 pe WAL Alt paS Srăre. 

Sus ASAMUISAR ui Ani AEpenTăre | 
25 Au ii “SC AE IATpă nAIsăre, 

Cu ue ASHA NpE IsdaE în USA dus, 

Ilpe ut upSagii anis «aci 3 GAMA ĂUE.. 

  

. 

1. Slae râae &. A. atapâTa 12 aa “anglia * 1 Gap ră vinerea 
Râu *: 10 Sia: moda 17 IVâa aauinre 19. Asi au ue w di KS RS 

«Uf-ii ATaune mita ae npr$nuc. 20 SImesira enpe To, RS Pina, ASaue, 
24 Ga ns ma Sai Aa. 23 IS nse aduc 929 Voaâue 

AE ANA Mat 

uarâre 19 Ră 

-22 Ca Suii 

“A tale Căi, Doamne, tu mi-arată — 12. Și ntra tale cărări mă 
"nderpiă, — Și mă, Doamne, du de-m; fii povaţă — Spre dereptală ta și mă 'mvaţă. — Că-mi ești Domnulii dat de 1 mîntuință, — 16. "Toată (ua tâșteptii cu credință. — Aminte pad de.eftinătate, — Doamne, ce o ai cu bunătate. — Că ţi-i mila din qâle bătrâne — 20, Și din mulţi vViaci tot iaste cu tine. -— Greșala mia căa de tineriațe — Uită-o | Doamne, 'n eftiniaţe. — Și cu a ta mil țad aminte — 24. Pentiu mine, o Dumnedăii sfinte, — Pentru a ta sfința bunătate, — Caria.. 'ntorcă pe om din răufate: — Bunu-ă Doninulă și din dereptate — 28. 'Liage 'nâii pus de cătră păcate, — Să ne ducă pre ale * n u- diațe, — Pre cei brudivă Și cei cu blindxaţe.
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DU pace ati mode. c.jur. MAX, 31 +. 

32 Ali âaetăpr, HETpAT-MIA, RU CXAx.: 

Ilpe uta uf-it ubpia. AĂUA. CĂUTA... 

o DR maprSpiii â ASii după capră. 

III ntwrpiaa 173 ASAMUES si cd-purre ; Sate 

36 OTpemâaa. ca-i Epuit „ue-ii npecri ASAte. 

Tiine-tt Wa. cA- ui ANL. AE pina? 36 r. 

Gus NSĂTA rpeuni urp'e. neatza ? ! 

[ăi ce „Mă 83 Aue “NTp'a TĂ RAE. .... 

40 Ui u AS, Sur nopSnintae. 1 TĂAE. a i 

CSaerSan AS hu. saeit Suit, ni, he 

Gu nerpkiix- În CzAdult Bă. mâne. 

TI caa.puua ASI a TpHil., u. Mâpă., 

44 Ac ocnă, muri. NS PXOTÂpă. 

Bâpiii 13 „AE. TINE AOAAMIE BPI 

TIS An CA fa. CAMIL Tp'e.. MEAMIiX, 

[A aici enSue ră Chu AÂUE 

38 —Ilpe ae. aân$pa Cca Manâput. 

COusiti avieit cnpe "Tine Aaa HĂVTă 

du. TSTh Acest nd MIINTA ESpâTA. 
o. 

32 He AA, GAERAPSASII căas 33 Utaopa ur-ii tara WTA Aâut, "84 Îl mp 

Spiii us-at dbeptetn uroăye 36 Tpeudacac cr-At itpyii 'Ae înpe a$me: 383 Ga ns-uii 

nostra egean "uTpS nemti. 99 Ai pei 42 Ac nfae B sarpii 50 MB. În To T: 

vata San RS AMINTE 

Şi căile lui toate sînt: -milă — 32. Si adevării, ncurăgină în' sâlă. — 

Pre ecia ce-i cârcă lagia sfinti — Și „mărturii a “lui: tără smin- 

ta. — Şi pentral tăii Dumnedăii sfinti nume —' 36." Groşala s să-mi! 

erți ce-i preste lume. — Cine-i omul să-ți aibă de, frică 2. — săi 

nu poatâ greși 'ntr'o nemică? — Că-i vei da cu liage 'nira ta, 

cale, — 40. Ce țaii iubilii poruncile tale: '— Sufletulii” luă în ccă : 

buni vei face — Să peirâcă în sălașit cu pace. — Şi. stimința lui 

va trăi n țară — 44. De ocina moșii cu' ghotarâ. — + Carii a 

de -tinc, Doamne, frică, — Nu li $ să va sminti ?ntr'o nemică, — 

Că li-ispune a ta 'sfintă linge; — 48. Pre: delaturia ci să n a 

large. — Ochii mici spre tine, Doamne, caolă — În toti ciasulii cu 

mintăa curată.
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Aumioăpeae ea-m "erou, Aurii iza” 
52 Tla "CRAUĂ AF. IiSpeă Euisa' luă. 

Râsra-aut Aaa ITI VA auaS Are, sa r. 

i e.pura e.NurSps zel Sai uit AA TEpne. 

Ta FEAA - “ni-l AHN A€ cpâ6x, - 37 7. 

56 Ilu- “AEcApiiă NEROA AU rpână. 
BEsă-Atii rptSas ui Ac Maer zeii, 

I-ai rpitauire "ACăatue Epraendtie. 
hEsii nisatâuuii” Bă ANI "CA "MASA pa, | 

60 Ii n5 Sp, CTpanina AA “Spăpa. - 
Anunt ASan: mie cSdae, AMI- AB “dept 

Ăe Suie, ii AMA fiananăre. 
A Ai-ii ,AAAE HEAĂKAA nIpe ine, 

GA Gr-a Tpuatriuuii deasepriua [Să Eine, 
IIpocrăruuiii ut. ua AEpenTăra 
Gura RS "avânt 'u-modra rpeSrăra.. 

Hi 3 nEurpS "riiue. Să panAdpe, 
68 Ae a AX "True cdiua „oa “Eprrâpe. 

* GpurSp nzen$r Acre 'Xpuieroc, xă ea" ada cqurSp At dă nzpnureat, tîi Ca$ uzenSr 
CARrSa anu cura npenicTă [Notă marg. autogr. în Ms.]. 

“51 ki „ră A ach custre Ai KANRÂNA, 3%. At Sa corectat în Atu. 52 Tinisăpeat, 
An KSpcă euabna, | 53 ae. MA AM, | 55 Alan ÎnaSTS-ai Sin eaa 56 “le- avii Â At 
tara! An 59 ca th MSatgăpa, "GO coasa 63 cnpe mâne? 

Picoarele să-mi. „scoţ din căpeană — 52..Și de sâlță de cursă vi- 
clâna. — Caiită-mi, Doamne, . și mă miluiaște, — Că sînt singurii 
născută, și mă eriaște. — Că inema mi-i plină de scrăbâ, — 56. Şi- 
mă descarcă nevoia din grăbâ. — Vedă-mă greulii şi de plecăciune. — Și-mă trimite, Doamne, ertăcăune. —  Vedă. pizmașii că. mi să 'mmul- ţâră, - — 60, Și cu ură strămba mă urârâ. — Mișeluli micii sufletii mi-lii feriaște — De rușine și mă izbăviaște. — Că mi-i, Doamne, ne-- diajdia pre tine, — 64. Să-mă trimiți folosinţa cu bine. — Prosta-. ticii ce ţântă d6reptatia — Sintă cu mine 'n toată greutatia. — Că cil pentru tine „pui răbdare, — 68. De. la „tine S'aibii, Doamne, eriare, 

* Singur născut Yaste ilristos, că să n aşte singur de la părintele, şi s'a nă- scut sîngur din sfinta pracistâ. 
|
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IILi că-uă habzeăpit npeprinzrără:. - 

IOmSp.puaS-ii roâra rpisrâra. îi 

25. WaaSA ASI Aacua, , HE. 
> 

Gsari-au. Du fe d3a NEAGRĂ ACE XCANY -.. 
4 e + TA SECI 7 . - - - 

IISAeriz- Ma Acanuie, ii EI îi5 mpocriime o SS 7 
Ă i Ă . - LE a pb pp 

ÎAMEAS ui TOÂTA EpĂAA ii IAA PAS. NpE MAE, 

III S-a Gupai HEAAEAA Bz ÎS avoit CAAGIL- AR. o2 v, 

4 Gă uSusdapie Acaatte uta, aici fienuTii-Aă., 

Gacavii ăpsa papSuniii, fineata: CA NIApLă, =» 
VI Citi atei AMA “AE Aa TIE Câină. 

[a was nonr Giine 15 CASELĂ AMIpLINITĂ, -, 

S Ian mesSr în cbârSpii 15 urla Aemâpra. 

ES usii apă adr: uS oii furpă n dea 

IV6i. mpi: eusadntiii um crpamaii Aa Măcă. 

Ilpe mănii AVS ennad-aă 35 veti. papă Brin, 

19 INPoti mea 5 Apriniii aă căra Tă cut. 

ÎunpeySpn “pirat Ac Ti-wii âcriSATĂ-Te 

din prenSucSpii cunre, atit azSAdTe. 

69 Il cz î3. 89 IUwiep.pnas-i. 

25, Titlu î Vana AERZ, Ne AS ezAn-a. 1 [Sacez-aa ÎN NBoeTHA, 

2 kapa pâ$ „5 Ga aânsă pepturiii "8 Me. anpenră * 9 :fnrpă ndeă. 10 "As: crpzktii 

12 RS acfratii „BS „age să. „În locul versurilor 13—14 în T se află următorele :+ 

„ÎnnpeySon VardpSan Tâ3 ASanesi$ cdi, PI 

! „Gâ-uii î$sn ae dx AROpEHA “Amar, ” i 

Hă ea nou” paenSnAc edunreac-uii uIoA Ace, 

“NâSasac Tâae npeeri rawăre Ace. i 

7, 

Si să-ți izbăiveștă creștinătatia — luşurindu-ă toată greutatia. ..-.. 

. . A _ Psulomul lui David 25. . e 

Gudecă-mă, Doamne, că eii cu prostime — Âmblu n toată vriamia - 

și mam răi pre nime. — Și tu-mi ești -nediajdia. că nu m'0ă slă-. 

bi-mâ. — 4. S'a cunoaște, Doamne, cînd mi-i ispiti-mă. — Să-mi: 

ardă rărunchii, inema să hiarba, — Şi ochii miei milă de la tine 

s'aibâă. — Că țpam voit bine cu slujbă dirâptă, — 8. Nam ședut în 

sfaturi cu eâtă deșartă. — Cu cei fără lfage nu-voi întra "n casă, — 

N'oi priimi viclianiă și strămbiă la masâă.—Pre mână m'oi spăla-mă cu 

cei fără vinâ,— 12. Ş'oi şedia cu dinșii la sfinta la cinâ.— Înpregurii 

jrătăvnie de ti-0i aseulta-te — În răspunsuri sfinte; minuni lăudate.
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Ian Înapzagur ACAMNE 4 Tă cb-MTa năcă, 

16 up! El noacâua c7 die âarlea, . 

RS cadea "ră Acamue ui We aSaumilisx, Br. 

ii MAE A BSB A hi CAODOĂAE păsa. 

IIS" aa. Azecă Acaate ca diiş AE: nepiipe 

20 IS aiierSan aită eSdaeri, st Cz-Ati finit AE Ipitipe. 

Tilii ut iapă A4ue ca uS-aii die “n. nins, 
EpSuuasii ui tusa ni AE Băpiii ui-it: rpi:ua, 

“i ep pe Tor erlicSan 15 -piSan au 
24. Hi _AE AVABAE CTpAE Ai-f Aupilara NANU. 

EA 65 us NpOCTIA ast dat Aiitică, 33 1. 
Rurpă nuaemSrSpii Wa VIHpE AEnpiinica. 

AM pSrh Acaatie căiire A£ AA Aanatăţie, 

28 Iiurps â ră MAR, ir TS ata "UTAPĂNIE 

Ga uscat mSra. MuSpSan Anti zpâpii Anpânre, - 
CA TE CAZACI AOAAMIE „ÎN PACĂTE. MU AAANITE. 

16 eurp'a &h dinSave Ana ca die date. 20 Ca alin AR. Ac ape 94 ac aaa. 

28 ui uă că BEeTÂUt. ! e 

: Cam îndrăgit, Doamne, a ta sfintă casă, — G1. Întra ei po- 

doabâ să fie alâsâ. — Cu slava ta, Doamne, ce o lumintqă, — De 
dă cuviinţă și sloboade raqă. — Nu mă lăsa, Doamne, să. fii de pe- 
rire — 20. Cu hietulă mieii sulletii, ce să-mi aibi de șlire. — Și 
cei fără age să nu-mi fie 'n viață, — Crunţâi și viclianii de carii 
ți-i greța, — Ce sîntiă, pre tot câsulii cu răulii amână — 24. Și.de 
măzde strâmbe li-i dirâpta plină. — Că eii cu prostiia am cale do- 
şchisă,— Cătră vicleșuguri n'am hire deprinsă. — Mă rogii, Doamne 
sfinte, de mă izbăviaște, — 28. Pentru a ta milă, și tu mă. "ntăria- 
ște., — Să nu-mi mulii picoruli din cărări diriaple, — Să te slvăiscii, 
Doamne, în gloate "nţălrapie. 
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26. WaavmSa AS ÂaEIA, ANTE AFHCZANATE , HSS 

Tea npoeg'kenie Mo . 

AcauSan ai-ii AS ui Ai ApuTSunuă, 
Iasi A RATP WAE MIuE (CANA. 

AoamSan at esSrâme 58 năezuă Tâpe, 58». 

4 Vi 6 că n rău dpi AE crpirâpe. 

Ap di ar Alnpoâne numâuiiii 5 csăpiă, 

IIap epă Era AZIL-MIE BĂPUA AE NpE răpră, 

Auta nuamăuiiii ue-m «rbpria ASpĂpE, | 

S Ac pa cazi CĂAA WI -ROpE AA AAĂPE. 

ĂE Câps TAzpă-că WVAcTE BAT AE AMÂpE, 

Gu pic âcSnpr-avii, dm ÎNNEMA TĂpe. 

ȚITii 5 Ava 6% mâant, ES Â TĂ NEA Ac, 

19 —iiue ae W Were cam âra Npii ME:RAE. 

$maii uz am Sua ca fi Ae ad "ile, 

Su câ.pura ră nâcă ca nerpelih 15 trinte, 

Ilin skacac Gicu caut p4Sh cb.NiTa cadet, 33 v. 

16 —OGin-u, caSiecrih „Șui dc dzpi Ae razele. | 

"926, 3 aanfua 4 nfepsâpe D suis. cKpzRă T eSap5R 9 mziagă-ca 12 ca Ârs 

15 ca-ufă aâsh Ac FORAMCÂN, 16 CaSaunAS-uli În nică nzuz "A RATPEHĂUE. 

Psalomul lui David mainte de *nsămnatii 26. 

Domnul mi-i lumină și mi-i mintuință, — N'ara de cătră nime 

nice o sâinţă. — Domnulii mă scutiaște cu pavăţă. tare, — 4. Și n'oi 

avăa ?n viață frică de strigare. — Der fi cât deproape pizmașii cu 

scârbă, — Ș'ar vria să-mi mănînce carnia de pre gârbâ, — Aceia 

pizmaşii ce-mi cârcâ duriare, — 8. Le va slăbi sâla şi vorii da "n 

cădiare. — De sarii tăbără-să oaste cât de mare, — Să vie asu- 

pră-mi, amii inemă tare. — Și nu mă voi tiame, cu a ia nediajde, 

19. Nice de o oaste să-mi facă „primejde. — Numai, ce am una să 

ceiti de la tine, — În sfinta ta casă să potrecii cu bine. — Și 'n qâ- 

lele vieţii să-ți vădii sfinta slavă, — 16. Să-ţi slujeseii în casă fără 

de glăcâvă. 

Dosofteiiă,
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Ii Ava ati âeriSuae aa Să AE WzEĂAx | 

 GSnr SpTSa Tâă ADAMS, HĂ. Cr Mâini Cd. 

Ai ARoNEpii- AX fn BAMÂp” ÂA. „Muriă, 

20 Gu gis drpă rrhatas mi-i cSu npe cr. Na. 

Asa nuzmâuriă op nSTĂ CHA CTpiiue, - „or. 

Ipecri „AN ate-ii Sue sânt dpzpă A mpi. 

An npeySph pri dăeue sperie AzSadre, 

24 G5nra SABpĂpIoA EA. câ.purrt sii 3 .purâpii NAATE. 

| VILi-u, Si B-MITA ACAMUE E.MITEI ES CAII, 

[tă CA amaSSii radcSah EA A Saituri s. 

Uli ANA AMIASĂIȚIE ACAAtnE Ac Mies S Ar % 

28 Tinea MA sere 3 ASpĂpE MSaTx. 

E "Te ȘI creprsd-re, ui c.prra "ră dâua, 

Tu u5 Wi-ii AE AMINE AOAAUIE CÂNTE ris. 

TUT cuie CA "roâput ACaAie n Nouă, 

32 Ra npiitaeațiă nphutaa 13 MSara mpi | - 
ATi me usi uepră-re 13 dâna BSpără, | 

Gi-uii ASR ch.mira ăn ur up ASaumâra. 

IIs- -uii âeriStA£ ACaatie jâuă npil. sueta, 

36 TIS Sin Ac aine Aa Epâae Suraia. 

u 

Și mă vei ascunde la dă de năvală — Supt cortul tâii, Doamne, 

ca să n'aăbii sâtal, -— Mi-i acoperi-mă în cămar” adincâ, — 20. Să 

fiii fără temă mi-i sui pre stincâ. — Acolo pizmașii n'or pulia să-mi 
strice, — Preste dinşi me-ă pune capii fără de price. — Din pregurii 

pvoi face jrătve lăudate, — 24. Suptii umbrariul ec sfintii şi cu 

cîntări nalte. — Și-ţă voi cînta, Doamne, cîntece cu sâință, —- Ca 

să mi-auţi glasulit cel de umilințâ. — Și mă miluiaște, Doamne, de 

mi-ascullă, — 28. Inema mia dăce cu duriare multă. — De te voi 

cerea-te, și sfinta ta față, — Că nu ţi-i de mine, Doamne sfinte; 
grâță. — Și cine să "ntoaree, Doamne, 'n pocăință, — 32. ÎI prik- 
mești precela cu multă priință. —- Și te voi cerea-te cu faţă cu- 
rată, — Să-ţi vădit sfinta faţă.și pre luminată. — Nu-ţi ascunde, 
Doanine, faţă pre cinstită, — 36. Nu fugi de mine la vriame cum- 
plita. 

= , , _ , a a 
17 Ha ma tii 92 a-i 29 ex. 27 araeiSare 93 LL. mu, ski. ASATE
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Uau rpuiire AAMULE â mă conomiă, aie. 

Ga 15 AS AEASUrSAn Ânocnopaniitiuiă. 

IIS az Azcă Acne IS nrpacaeidiie, au 

40 bzpăaL MirSiinua, uE-A AXĂ Eprrzubite, a i 

ALâS IA pIaCăT HÂNA, UPA pPRMAC AE MĂAA, | 

: E$ acaanuie căuure cfr ie npe câmă 

Nil av4 macpeurilisă 3 adu mă chpura 

44 Wipe dac anpiinra uit apă AC Capră. 

Ga upâne misatâuuiii ca MÂNĂ CA-At crpiiue, 

[lie Cătina nede âcSnpia-avit 5 npittie. 

[4 CA prada ANII ITApUXĂAE RAME 

48 AluprSpiit acSnpa-atii 5 Sire CTpzMLE. 

o GpurSpz MUINISUISUIA deSnpa-untă zpibânue, 

Ni NEAEpENTĂTA „Puteau c4 IAA ĂINIE. 

Ip €3 poti BpâAE ES finttAvA urp'lra 

592: Oa EA TUNAE ACASA Atiaa că «ul; AÂpră. 

* OnSn nenrp$ nopaSa tz AERa CKOÂTE msi, zii „Xpanâwpe nzuH2 păr 4Sayii mi-i nx- 

pacalit, Sat-e azil, RZA CR ÎHAOAILIE NAC KOPRHUR. flnvSuue Ci uznă 2 Ha XAdnă nana 

pana nduz Hkrpx. irsuua akuiii ca "URpĂAE ROPRSA Atcii XAZHAIE. fisa dere Ân9ck9- 

PARHHUR. [No otă marg. în Ms.]. — SÎneckepakuuiță cz iată ka-uri nzpacânie RSARSA nSuit 

nzuz-e ES Sayli Danii Ac uS-ii KPa KZ nŞ cz "upâar. [Aotă marg. în T]. 

39 Ho 43 ns Enna ră aâue 44 Tlpe k. A. Ani Ac RS mâAnur. 49 crp.pate 

49 Gaurspa... năpțânie, Dl finemă | 

Ce-mi trimite, Damne,. a ta .socotinţă, — Să nu ducă de lungulii 

aposcorachință. * — Nu mă lăsa. , Doamne , cu părăsâciune, — 

40. Fără miîntuinţă, ce-mi dă ertăciune. — M ati părăsât niania, "am 

rămas de mamă, — Ce eii, Doamne sfinte, sînt ţie pre samâ. — Și 

mă 'ndereptedă cu liagia ia sfintă. — 44, Pre cale direptă şi fără 

de smintă. — Să crape pizmașii să n'aibâ să-mi strice, — Nice 

Saibi voae asupră-mi cu price. — Că să rădicară din părţăle âmbe — 

48. Mărturii asupră-mi cu cuvinte sivămbe. — Singură minciuna a- 

supră-şi bărfiaște, — Și nedereptatia însă-și să vădiaşte, — lară cii 

voi eriade cu inemă 'nirâgă — 52. Că-mi va tinde Domnulă mila 

sa c6 largă, 

* Spun pentru “corbul că dâca scoate pul, ât hrăntaşte pănă facă fulgi, şi- 

părăstaşte, unde-s alby, că să 'ndoraşte pre corbiţâ. Atunce ei ţâpâ că n'ait hranâ! 

pănă facă panâ ntgrâ. Atuncia dâcil să ?ncriade corbul de-l hrăntaşte.: Aclata 

Yaste aposcorachințâ. — Aposcorachinţă să chiamâ că-și părăsiaşte corbulii. puii 

pănă-s cu fulgi albi, de nu-I hrănlaște, că nu să 'nertade. 
*
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Aaa ad ex RÂS unii ES wmăpa «el; Ac ariuă, 
62. nerpiin 3 cdunuțiii Tpaii AE Savu. 

DS pzaGAă npe ACAtiSan cz Aă ASGX U CAĂLA 

56 il uS-av6ii avayut-ată AE ASura 31Dâiă. 
o APoit “NIBAPEATĂ-MX uv9ii ns pzcAdpe, 40. 

Anenr. (na npt AomuSat 15 fine Tâpe. 

Bi.  Gaâna . WaavaSan AS Aaa, , ia. 33 v, 

eri: i "n gosonă Die „ANII . 

Fri "PENE ACAAMIE crpirn 15 Sara pia, SS 

Tla ata CAMIpECOĂPA I3AtĂniit mii-A crpiiiă. 

Vi AE-ii TA AVZAROAM Ac. MAS ua ode, 

4 Dăue-at- Bop MIBMÂNIiiI cRpâGă Mii Henode. 
RS ut AI AMopat. NrrSpii Alroimă avop due, 

dep tmaa-ată 7 Tin Ac ei Azcă m nâue.: 

“: mac SATA ASamnie raac Ac pSraeiduit, 

S Bf, Aa pri cupe 'Tiime 'ui-at fi prpeudue, 

RS MăsIISae "TIIncE cupă liăca Tă i i 

hu uSatxph CA uS 3 3 pauni 4 CALMITă. 

53. Aa-noaa. Da o. 
„27, Titlu us, na a$ă, 1 în As. nS este corectat preste au T mSare 2 Ac-aii 

cTp. 8 masa 

M'va da să văqiă și eu i țara c6 de viață, — Să petreci cu sfin- 
ții în trai de dulegțâ. — Voi răbda pre Domnulii si mă ducă "n 
slavă — 56. Și nu m'oi măhni-mâ de lungă zăbavâ. —. Moi înbăr- 
băta-mâ şoi pune răbdare, — Așteplind pre Domnulii cu inemă. lare. 

Psalomulii lui David 27, 

Cătră tine, Doamne, strigii cu multă frică, — Îacă mă "mpresoară 
pizmașii și-mi strică. — Și de-i tăcăa măleom' lăsîndu-i în voae, — 
4. Face-mi-vor pizmașii scrăbâ şi nevoae. — Cu Gu cel din mormînturi 
d6toema_m'or face, — Mor. călea-mâă 'n lină nâ de-i vei lăsa ?n pace — 
Ce mi-ascultă, Doamne, glas de rugăciune, — 8 Gil mă ri rogi spre 
line şi-mi ceiti erlăciune. — Cu mânule linse spre casa la sfintă, — 
În numării să nu fi cu răi în “Siniita” mom ore ” n
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IT să MAAT ce dd CTpAMBATĂTE, 

12 Gu u$ aa „Wiepsii ADAAMIE CA ASI puSrâr E. 

[3 uta ue us Uh NSPAALAUITR -AE nâee 

Rarpă “ta Abnpoâne, suf «păr «ue A£ nadut, 

Aâ-ae ACAAUIE NAĂTA peris E aSplsa, 40 v. 

16 XS sus AeanSrSpiă «liă ASTE Caci LĂSX. 

RS mapânSpii păae „fn avânSae câae 
45 dasSra âarSpa, ca ae dpduuii să dac. 

BA op ca "uipaliră ACAMuE CA mrileriSarre, 

20 Gă dânsa cut-ii itue, se dpat paae MSATE. | 
Ileurp' AMĂA ACAMIIE A€ ăi cnâpue mhra, 35 r. 

VI uS-ii unei aa "cTp. Mame “e ae net Aă nadra. 

DiSuă IsSe.purâpe Cdizii ASaues 523 eunre, 

24 Bă awaSsăuuii radeSan “IEA AE pSrasurre, 

Aa Capri enpesuuriia ii ăySreprinua 

Uli fica AĂae Capul HEAERAUIU A. 

Ta audi îSsărS-aii Ac Ai ca "mdpaopănlie 
28: ALimueaSa AE eStpaera ui MEANUA-A Epăue. 

TI 63 cSux EOAE_ CA-U, dn mSauzattira 

Ilie Acamnie cure n: pâna piata, 
. 

15 naâra 16 ukii îh. 17 amăuSae 19 AspSpnae Tăne Wep ca nSyerâat, 20 Ile- 

pSueanae râar n$ epn ca ASipase. 21 lurpauta 22 Ii uS atât 23 Sur 29 îvR- 

Tepiiună. 29 Iliu n3 aSuSpie 30 nS pSra mp. 

Și cu păcătoșii ce facii strămbătate, — 12. Să nu mă pierqi, 
Doamne, să duci răutate. — Cu ceia ce nu ţânii gurămîntii de 

pace — Cătră cel deproape, ce facii ce le place. — Dă-le, Doam- 

ne, plată precum ci lucredă, — 16. După. vicleșugură câii făcutii 

să-și vagă. — Cu nărăviri răale îh în mănule sale — Câii făcutii al- 
tora, să le facă cu câle. — Că n'or să 'nțălegă, Doamne, să t6- 
sculte, — 20. Să facă ce-i bine, ce fac riale multe. — Pentr'aciaia, 
Doamne, le vei sparge câta, — Și nu-i vei mai strînge ce le vei da 
plata. — Bună cuvintare, s'aibi, Dumneqăii sfinte, — 24. Că mi-au- 
(âși glasulit cel de rugăminte, — De-mi ești sprejin€iă și agutorință— 

Și inemii miale ești nedejdiuință. — Că mi-ai auqâtu-mi de mi să 
"nfloriaște — 28. Mișelul de sufletii și peliţa-mi crăaște. — Și cu bunâ 
voae să-ți faci mulțămită — Ție, Doamne Slinte, cu jrătva priimită.
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Gunn ră Aoaatuie Gap Sua pie, 

92 Lecăpunriii vrâae, uri-ii Gipii nSuSpie. 
Gui NAEZUĂ 'TĂpE, urii Capu enpesnul: aa 

SueSaSii mâ3 poante aă ue A€ HALA. 

Îze.puasa-ii rpuauire tit VU at.purr Suie 
36 OFacâra ră uk cĂ.MITă  UPo BAArocActĂIȚIE. 

[Bă ca ca pante ulii caer MSaudera 
7 

ll "n gâuii npe nmuiSna vrk Sua ca prea. 

28. WaaaiSan AS Aaa, aa BEATSIGAa BSpTSASI , iu. 

.V 
_ Vlpunecrkre mean chInoge Ei. 

SlaSucuii NoMunoăue ii zen ad, ACAuiSan, 

AS ASauesâS tău c.purenii. iii, urii 65 Tor WaSan. 
A 

SlaSueua-ii 55 avieit rpâunii AcauiSASii urii cada, By 

4 aSeeuas-ii 5 eumere, uS baut, Bind. 

MU păcii San ca. tidae că.purSaSii c4ă Sate, 

ASanesiŞaSii userpS rau, Acatii At aSae. 

GA rea "usutauii Ad AcatuSan Îu tSprele «rk cb.prra, 

S n inta _uSpâră, RS rfua, dapă CA.urTraa. 

33 Emt-ii mu eur mâpe îm "6 Ac eng. DE nendaz, 35 ĂlpureSâne-u, Aa 
ră cură racâra, 36 IL sa'enâae Seunna ră edr. 97 [pi nxuntue sua pârge uri 
W mda. 88 Gaz-u, azgTSpiicderă În Bau sS ASaurkua. 

28. — Titlu; iwrpS n. G anii Ac npe AŞau 8 îtntena 

Sfinţiia ta, Doamne, ești bunâ tărie, — 32. Besiaricii tale, și-i eşti 
bucurie. —- Ești pavăţă tare, și-i eşti sprejinelă — Unsului Li, 
Doamne, la cias de năvalâ. — Izbindă-i trimite și o mînluiaşte —- 
56. Gloata ta ce sfint șo blagosloviașie. — Ca să să rădice și să 
să mulțască — Și 'n viaci pre pășunia c6 bună să crâscă. 

Psalomulii lat David la cheltuiala cortului 25 

ur 

„Adueeţi pominoace Și veniţi la Domnul, — Lui Dumneqăii câți 
sinteți fii, şi cu tot Ginulii, — Aduceţâ-ă cu mică grași Domnului și 
slavă, — 4. Aduceţă-i cu cinste, nu faceţi zăbavă. — Și faceţi cumi 
să cade sfintului săii nume, — Dumnegăului nostru toță domnii din 
lume. — Să vă "nchinaţi la Domnulă în curts câ Sfintă, — 8.-Cu 
inemă curată, cu gînd fără smintă, e
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VadcSa AcâtuSasii Teâpia 165 "Caută 7 noryode 

TI roSuas urp'âna Sara nSdSagep Au AoăE, 

VadcSan ASAuISASĂ dăere PN-OAL :Spa mpE Mâpe, o e 

12 def aiba 13 Supe wii 13 daSpii Măpe. * 

Ladesa ASauiSaSii Ace n3 Sara tparSre, 

Ac noroâne mi aâpa unii E-MrrSan “EA. ISrE. 

TaâcSan AcamiSaSii ce RS pate Au MSATA, | 

16 OadcSa ACAtISASi prag tEApili «ie WaciiSara. 

NIL eapiii Au AuătiSA ACAtISAn ai AerSux,, 

de-i dp-puge 5 rrpSmituas, 3 tipe ÎunpeSux. 

Aa EUIVAASA TAME AVANS Ati 2ApSauiriă, 

20 Ace aAă rpoâaăa von ACASA, ca-i Aa A£ prins. 

În id Ac iinopsr rSpii 35 IUpuSan Șuu dpSure, A 

Amă ua ad fStlirSat PABESIOA AE ASTE. 

TadeSan AomuSASii mmâe mande a£ nâpx, 

24 Iata, auanii CAsnodAe BÂRSA AE CaSAe n udpă. 

DaâcSA ADAuSaSIi asatat uSeria A£ pita, 36 r. 

ĂE ca "rposănis Niapa iii Râpa-ii Mari Aita. | 

“lepnii adca nzASpa, ASMEpatii AApăAÂTE, 

285 Ac Sr aă mSuinsii caeiă roari uriraă alaSpii naare. 

10 “urpâne Sare RS Sayege "un naode 1 pwanSpa 13 nzprSre 15 mSare 16 Il 

niapili zii Apă ui anu a crpemire 18 le. mnpesua: 19 cuudasn 97 nXASpa 

Glasul Domnului toarnă cu smidă 'n poghoae — Și tunâ 'ntrapă 

multă cu fulger în ploae. — Glasulii Domnului face gholbură pre 

mare, — 12. De o âmilă cu unde și cu valură mare. — Glasul Dom- 

nului ase cu multă vrătute, — De potoale şi maria și vîntulii cel 

„dute. — Glasul Domnului iase cu frămsiațe multă, — 16. Glasul Dom- 

nului frănge chedrii ce n'ascultă. — Și chedrii din Livanul Domnulii 
îi detună, — De-i fringe cu trupină, cu crengi înpreunâă. — Ca 
vițălul tămâei mănunt îi zdrumică, — 20. De dâ groază în toţi 
Domnulii, să-i aibă de fricâ. — Ca fiti de inoroguri cu cornulii în 

“frunte, — Așia va da iubitulă războiul de iute. —. Glasul Dom- 
“nului tae văpae de pară, — 94. Cind și. sloboade focul de s'aude 
n țară. — Glasul Domnului âmple pustiia de fuicâ, —. De să 'ngro- 
ziaște hiara și caria-i mai micâ. — Cerbii lasă păduria, dumbrăvi 
dărâmate, — 28. De fug la munţâi cei goli și la dâluri alte, |
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Iflpă «une arii pSras Ani ASAte Tom WUMSAn 42 7. 
„ TaaSiacia 4 cRâne În nacă aă AoatiiSah. 

„ă AcatiSan uiâac 7n chăSn (ta, âpea norânSa, 
82. Epua, ddee ASasiii rpoiax urii prin 13 BSan. 

Ilâge AcanSan „fn crsâSun a-i ARMIA PU ĂLIE, 
N y ” "A * ? Ji racâra că «rk câ.pura AcaunSan W uTrapăe. 

„NS 6Sux nSe.purâpe mpe edu A€ ndue, 
36 i 103 uSpSur AcatnSan Acnann i Ea dedu. 

2S a. "Taznonânie npiuzer Waawa AE ese, E ap 
Hpunecimre can cutue iii. ânSereuuă ASti 

ASaesiă din AS ASatuesiă, a 
ini AS ASanesă CAUTI Bperpuriniii, MUpii Ant Adua 

5 noâă, Upii Ann aaa Bâne, ui ÎI docr mut Aa BoTEs. 
hi ara WaavatSan ăutera ca ÂASnas A4ph AE MSA- 
UAAMITA ASTĂ ASawesiă. 

Hpunecire reaectu cununii Gena. dnei ASI 
ASawesiă utepii Ac âptuii. 

10 . flac aie 4 AS, Bă mă âASua: În Aăua nâne 

30 3fs. În taca ro Aatman 95 n adaus la mg. autogr. 
28 a. Tlăcovanie: 1 EEE czmntss. 4 pi ÎI, aa T aage 5 uk If. dice 

ManNTE AER, ÂNR Anania 9 ru 10 âASuz... âASu, 

Iară cine ști rugă din lume tot omuli — Năzuiascâ să scape în 
casă la Domnulii. — Că Domnulii șiade 'n scaun cînd varsă poto- 
pul, — 32. Cînd face lumii groază și frică cu foculii. — Șiade Dom- 
nulii în seaunii de-și âmpărățiaşte, — Și gloata sa câ sfintă Dom- 
nulă o 'ntăriaște. —.Cu bună cuvintare pre Viață de pace, 
36. Ce k-aii guruit Domnulii de plin Ai va face. 

28 a. Tlăcovanie prâcest Psalm de sns, 

—— Aduceţi lui Dumnedăii fiii lui Dumned ăi. — Fiii lui Dumneqăii 
sintii creștinii, orl din liagia noaâ, ori din liagia viache, ce aii fost pănă la botedi. Âi îndemna Psalomulii acesta să aduca darii de 
mulțămită lui Dumnedăii. 

—— Aducaţi lui Dumnecăii ficori de aveţi. — Adecă miei să aducă,
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II puuecire Teanu cadus Î une, npunecifime 
Teacen cases 1 menu rw. [a Sereu,ă AoaiSaSii 
CAL Ii etice. A ASueuji AomtuSASii cadea  nSateaSii 
ASă.]* 

20 tra ne "arie VraaatSan că ÂnSuem cadea unii «uncre 
| AS ASanes5 uit US meaSii cununii câae, ba. AAS-ue 

Se nSu Anu “ASnpSpuae “Ăae ES, -ÎNNA.AUAB Tor ne- 
pusa ASI ASanesiy. 

Ilonaontire-ca reu BA AESpili Cru Eră, În- 
nds E% ACAtISASIĂ „pu HSprra “TR câpura 4 AS. 

Aria ME "NA; lau VaavomSa î nasa căra CECĂpURă, 

unii  uS me aenii nă nâ3a necăpuuiii cnpe "suizuSiia ASI 

ASanesâă. 

9
 STI

 

| Tadeu reacus Ha EOAdNa. radeSan ASAISASiĂ npe 

30 înc. 

* Cuvintele închise între | ] se află numai în T. 

13 Ayn arie. nâp 16 Ms. cadea 11 Ms. cadea 22 funsnan 25 Sp ud 
Cură aSă. 26 neanie 926 nec. zpă Ac mâne naTpa 'uniizuttiia AŞ Â. 

„ea așia aducia în liagia viache_creștiniă dară lui Dumneqăii miei și 

vițăă și alte ca, aciastăa, Yară acmu în loculii mielului aducemii jrătva 

c6 fără sînge, adecâ sfinta liturghie întru caria jrătvim mielușelulii 

lui Dumneqăii, pre Domnul Hristos și pre noi înşi-ne jrătvim lui 

Dumneqăii jrătvâă vie. | 

—— Aduceţi Domnului slavă și cinste. Aduceţi Domnului slavă 
numelui lui.—Aicia ne'mbie psalomulii să aducem slavă și cinste luă 
Dumneqăii și numelui sfințiii sale, făcîndu-ne nume bun din lu- 
crurile ciale bune, înplindii toată porunca 'lui Dumneqăi. 

— Închinaţi-vă Domnului în curtia câ sfintă a ur. — Aicia ne 
ndâmnâ  psalomul a păzâ sfinta besiarică, și a nu ne leni cu paza 

bosiaricii- spre *'nchinăciunia lui Dumnedăi. | 

-— Glasulti Domnului pre ape. —. Apele: sîntii năroadele , gla- 

36 v. 
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IMÂ IVAPOĂAE, 4£ CĂ CTpICÂCE AE AE GOTESĂ ch. rSan Îvwan. 

„ Ăneao âSsăpa "rw: Ga ec cun MSI RABARBAE- 

BL pă ra. Si usa rana 37 cadas ASii ASanesi3 Acre dioan nzgiureaSii k3 rSuara 

npcere ne mSave Ac nzpodar. TSnSan due rpodaa 40 Tu Sa. AcanSasii. Xe 

1 furpsatue Np£ DAKATEC AL urii 8S m Suta eluunia pa ut Aupinuii ali RSKSpx 

tS pepueatunaa uk AAEREGIT A. fiSaxrs-o a5, mă Ant ego radeSan napuT €ASii  czndi aa 

na ÎopaanSaSii : avaprSpucira npe îphioan, îxcad Epă urit Hzpodae AserSae nd uri ad mSu- 

reae BanspSasii Ilerpz, Î sua carii Îvvant zgepa a€ nsuii sue ne, Ba cdntninac cdae ă- 

Azndpa aSma uk (nezrăr Ac. SSa.purSan AS ASauesâ$. Guuiuac cdae cT.piczaa 46- 
RSAn ue ca "kitiia Mdaeniii urii HERĂPR ToaTră ASTĂPA BASanatrpn ÎI furau $pa cdunreli 

"Gyarreaiit, i ” i 

sulii Domnului aste sfinta Evanghelie, că-i să aude glasulii că: în 
sfinta besiaricâ, în toate năioadele lumii. 
—— Dumnegăul slăvii ati tunat, Domnulii preste ape multe. — Dum- 

nedăul slăvii aste părintele fiului, că slava lui Dumneqăii și înță- 
lepciunia și cuvintul și fiul tot unul iaste, Domnulii Isus Hristos, 
câii tunat preste ape multe. 'lunetul face groază, așia şi cuvintul 
Domnului face groază păcătoşilor cu focul nestins, și munca via- 
nică, cum strigă tare sfinta Evanghelie, citâscă fie-cine de vagă, A- 
pele căale multe, precum mai sus am dis, sînt năroadele, precum 
şi la sfintuli botedă glasul Domnului tună. Acolo era apele lorda- 
nului, acolo era. și năroade, ce. să strinstase de le boteqă sfintulii 

43r
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mâpe ui Gatit. Ara îSan Cura Cy rafie, ca Îndp. GL Sir 66 mure 

loan. Acolo auqâră toți: —  Acesta-i fiiul mieii Xubit, decesta 

s'ascultaţi. . 

Glasulii Domnului în tărie, glasulii Domnului în mare cu- 

viință. —Mare tărie are sfinta Evanghelic, Caii străbătutii dâii biruitii 

în toată lumia- și cu mare cuviinţă, că s'aii plecat domnii și *mpă- 

rațâi de s'aii supus suplii aseultaria glasului lui Dumnedăii. 

——— (ilasulii Domnului ce sfărâmă chedrii. — Chedrii sîntii oamenii 

cei aleși și mai mare, că dâc'audii glasul sfintei Evanghelii ci să 

înfringit cu inema și-și uită toată. măriria de pre pămiîntii, câtii bagă 

în samă și pre cei săraci, de nu să ţânii mare de dinșii. 

  

—— Şi. va sfărâma Domnulii chedrii Livanului.—Chedrii Livanului 

sîntii creștinii. Livanulii aste muntele unde să face tămâia de cură 

37 v.
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* Cuvintele închise între [ ] se află numai în Af. 

ca rășina din chedri. Livanuliă să 'nțăliage sfinta besiarică, că *n 
Sfintă besiarică să arde tămâia, şi creştinii ca Și chedrii o aduciă lui Dumnedăii. Pre aceștia chedrii a Livanuluy orășianii lerusali- 
mului, adecâ creștinii sfintei besiarici, pre aceștia-i înfrînge ca, şi cind iară sfărâma cătră umilință și pocăință glasuliă sfintei Evanghelii. —— ȘI-I va zdrumica ca viţălulă Livanului, și Yubitul ca fiul i- norogilor.— Zărumicaria, să 'nțăliage milosteniia, ce-și zdrumică mi- lostivulii creştin pita denaintia mișeiloriă şi săracilorii, ca şi viță- lulă Livanului din liagia viache, ce să zdrumica în Ierusalimi, ce să "nțăliage Livan, că așia-ă qâce Isaiia Livan Ierusalimului, și orăşianilor le dice—liamnele Livanului. Că sfinta besiarică din toată lumia Taste din Ierusalimă, și Ya Yaste lerusalimul, și credincoșii âi sînt orășiani. 

Na 

383 r.
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— Și iubitul ca fiiul Inorogilor. — Iubitul aste fiul cel iubit măr 

turisit de părintele, Domni Isus Hristos, ca inorogul ce biruiaște 

preste toată hiara din lume cu tăriia şi cu războiul așia-i i Domnulii 

biruitor, c'aii înpunsii dei „răsâpit toată putiaria a Yadului. 

— Glasul Domnului ce tae para de focii. — Că pentru glasulii 

sfintei Evanghelii ai trecut sfinții mucenici prin foci și printr "apă 

dâii eșit la răpaos și otrocii la Vavilonii m'aii băgat samă de foci. 

Glasulii Domnului ce scutură. pustiia. — Ca și cînd lună și de- 

lună codrii fuge hiara de fricâ. Așia omulii păcătos plinii de pă- 

cate, ca codrulit de hiarâ şi pustii de bunătăți. Așia era și păgână- 

latia, iară decâ o sculură 1 și o cutremură Dumneţăii cu glasulii sfintei 

Evanghelii să umili . și din pustie și stepă de bunătăți s'aii făcut 
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bogată din sfintulii botedii, și. sîntem fii lui Dumnegăii din fi mă 
nică ce eram mainte, 
—— ȘI va scutura Domnulă pustita Cadis. —  Acăuta pustiia Cadis 

la muntele şi la pustiile Sinatului foarte-ă vestită de gudini și de 
gîngiinii veninoase. - Omul păcălos așiu Yasto pustii, că Dunătăţă 
nare numai păcate, gadini şi gingănii veninalc, păgubitoare de su- 
Aletii, ce dâea aude glasulii sfintei Evanghelii să umiliaște şi miarge 
de să spovediaște și le scutură toate acăalia. 
— Glasulii Domnului toemiaşte cerbii Și va descoperi. dumbră- 

vile. — Dumbrăvile sintii stejarât ce facii ghindă de o mănîncă por- 
Ci, așia și păcătoşii facii păcate de să 'ndulceseii dracii, ce de gla- 
sulii sfintei Evanghelii să curățăscii de păcate Și-și IGpădă toată ghinda. 

38 v. 
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AI doile rind dumbrăvile să "nţălegia idoli, că "trai în capiște ca 

“mio dumbravâ la păgâni, fară glasulii sfintei Evanghelii Y-aii vădit 

pre idoli și I-ai descoperit de-i cunoscură oamenii că nu-s dum- 

nediii, ce-s idoli, şi eredură într'adevăratul Dumneqăii. Cerbii sîntii 

carii auqindii glasul sfintei Evanghelii fug de lume la munte, asămă- 

nîndu-să cerbilorii, (ugînd la goliștia munţălorii și delurilorii să nu-i îm- 

presure păduria ce o dăramă Lunulii, fugii la peteiaceria c6 goală de lot 

lucrvulii celii lumesciă, de nu cu trupulii ei cu mintia cătră, Dumnediii, | 

Eșindii afară, din lăeuinţa păcatelorii devaloma cu păcătoșii lăcuind, - 

—— Și în besiariea lui fiele cine grăiaște slavăa.— Că după ce ati 

descoperit. Dumnedăii și ati vădit înșelăcăunia idolilor, totit omulii slă- 

- viaște pre Dumnedăii în sfinta besiarică și de la sfinția sa își ciare 

agutori la trebă. 
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În nSpănie, nâpa Acre cdpuira necâpuiia. Ia futa ue 

155 ca uăua Tâpe Ac A-ica CA GA CNZCĂ, NEHTp'auăa Săut : 

IL nu, upitu Gr Bacat HT$ aa cada. 
[ML „fn DEC Ăpila AS diere-ndpeae “E PPAĂNIE cAdra). **% 
“Aneta CIA-MIA, AMI NSTÂNSAL NzĂTEAWpn unit PN AA- 

ASIA În cdb.prra necăâpiuia, CARRAIIE MSAUZAVIA Lil 

* Cuvintele între () se afiă numai în Ms. ** Cele între [] nzai în ă 

142 norânsan cxaziuiSarie 145 nznârene, wi [nS) Susan Coada 
146 apâma 149 ni ca ns nzaeu "150 Garana ufaSă 
Răcre 102 aut. puan i BnAt, ură BIRAMAn Sur, 153 
154 mă âqtaa us ca Bă URA AM 

San ui TomopSa, 

Ş £ - x 
AY cxznar nSatati unukS 

A 
AMIC ES petru, enzea-cz=aa, 156 caans. 

— Domnul potopul âl așaqă, și șiade Domnulii împăratii în 
viaci.— Cu potopulii de ape Domnul ati necat toată lumia pentru 
păcate, cu potop de focii au necat Domnulii Sodomulii, și în toată 
vriame aste potopulii gata, pentr'aciala ne dâce : 

—— Priveghiaţi și vă rugați, să nu întrață în năpaste. — Moartia 
încă-i ca şi potopulii alegînd păcătosului, necumii că 
mai ce nu-l veci, că vine fără viaste, „ca şi la N 
și nuntindii k-aii împresurat potopul, numai ci 

"în curabie, caria Xaste sfinta bestarică. Că 
de dinsâ să va spăsă, pentr'aciaia qâce : 

și potopul nu- 
oe, bînd și mîncănd 

scăpat cine ai fostii 
acela ce s'a ţânia tare 

—— ȘI în besiariea lui fiete carele ce grăiaște slavă. Adecă scă- pînd din potopulii păcatelorii și ghălăduindii în sfinta besiarică, slă- 

nakzree 15 wi apă A. 

39 e
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160 per.țuat ASatte49], BA AGĂMISAL UIĂAE AAMIIAPATE AE WS- 
AER, pe Suit cSe npe. dau,aii noroâpa, npe atit pânţie, 
pe dusi XI BONE ĂIIE AE IpE ASANE, PILA HANAL ta 
dbăue tii USAcuSA ugan Anii “TEA AECAIEAPULIUIT ; înSiua 
CAMINAĂ -ue Săiue : 

165 T'can ipilnoers! A AEA ceonm Aacrt, Icar 
GACHIITE ABAN-cBoă MUpoah. Aman TApie Wâ- 
MELIACph: Caii pă Aă, » AomuiSab HA "BAAPOCACIĂ pe Wd- 

menit caii S due. - o 
Aar-a3 ASauesiA5 rapia cununi CAAE „vdmneatepe 

110 crt câ.pura! ipSue, IA 5 Tapia 6 îŞ dariSra fan MAX 
moni cărnii, «ră arsa aă Vonpaiuie ue ta crp.paatge cduu- 
wa că upe "Suit rpeauniSuuiii , “mi-i ta Baarecacrat au-ii 
a âmesă Hi5 due “Cu nau). 

II piuabre nacianuiiă Sua moro'nacat AS- 
Id urme Sroronannee Rua perne. A ASaneaiă 

cure unii atie SuSii uanszroe: dueaa tine atieASASii Ae- 
copeii 15 ron, riperputniti câinii 'râne nerwrpS" pSra cdi 

* Cucintele între [| se află numai în T, ** Cele între () numai în Ms. 

160 mpunzpari 161 npe Suiii pie, Dpe Ganăii &. 162 nfua 163 wioAeuSA titan 
Aknsii : ârSuua că AÎanaa ue său 171 papuc 172 urii Hf Ba RACRI UI HE Bi 

116-180 naxarec €prpnAS-aii pen ĂAeA6, nâpTe ÎNTP'aua Raareeaogeuiie RS ndue uni o 

nps$na RS reni Kperpiiiiă, nenra$ p$ra npe espuurreit ură op RAArecARIiT ii sumei 

viaște mulțămindiă și rogîndii Dumneqăă, că Domnuli șiade âm- 

păratii de gudecă, pre unii sue, pre alțâi pogoară, pre alţâi eriașle, 
pre alțâi âi conceniaşte de pre lume, pănă cîndii va face și gudeţul 
celii dâpoi, cel de săvărşit, atuncia s'a "mplia ce dâce: 

—— Domnul tărie: oamenilorii săi va da, Domnul. va blagoslovi.. 

pre oamenii săi cu pace. — Dataii Dumnedăii tăriia sfinţiii sale oa- 

menilorii săi, sfinta cruce, că cu lăriia că ai făcutii izbîndă toți 
sfinţii, ce atunci la obrătie ne va strînge sfinţia sa pro toţi credin- 
coșii, și-i va blagoslovi şi-i va așcda cu pace în viaci. | 

— Dă, Dumnecăii sfinte, și mie unui păcilos acela bine mişelu- 

lui Dosoftei, cu toţi creştinii sfinţii tale, pentru ruga sfinții sale. 

Dosofteiii. 7 

45 r, 

40 r.
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cânt mdiueii np'luicre Alăpinii sue mS per dntoâpx, 
a ui a$ pmamac duuoâpă wii neurps pSra SSpop cduut- 

150 uuacp âattzp. 

29, „iu cbzpunira VaavaSan .pureSaSii 1 Sti AIA, 

AE Wuotatuia, ÂAEtiA pOAnntac nâcită ASI, Wa. 

hazauecăra run fikw noatăaz aa Geil. 

“În aud-re-noii ASantue ES MSATa naeiâpe, ss 
Ea-a rpiauini, cnpeiiliaz Ac. Wa ASUEIĂpE. 

Ga măi BSESpie mizMâniii A avut, 
4 cate ASamesiŞ e: me, să CI erpur cupe rilus. 

BA.AVA CROA AE aă BOĂAX i-A Adi criumrâre 
„Mlu-a fi eSdaerSan afene A£_Aă rpeSrâre. 

73 AVali COC AE Aă MASA ue ui "Ape ASauinia, 
Aaii aSârs Ac aă uta us noreâpa în rit. 

pir âni Asti SASii: cununii, NITU, CA CA arie, 
MITi-ii cnSueuji MapTSpia Îurp a AS cdiuuţie. 

T căituia că AsAuSan cip sa u$ AU, 
12 UE AA Mia usii Ed Sit ea Satra An. 

A apteiă mâiierefă 'Tâne ură TrSTSpwpn căţunavopi ÎAERABN. 
29, Zithu : awwrpS ba. însa 2 enpemuntae G Ilu-m Ei 9-27 lipsesc în T. 

11 2. Cn 

maicei precistei Mariii ce tei născut fizoara , i ai rămas ficoară , 
și pentru ruga tuturor sfinţilor, adevăr, - 

„In sfărșitii Psalomulii cântecului lui David de obnobleniia 
adecă rodinile casii lui 29. 

înălța te-voi, Doamne, cu multă plecare, — Că-mă trimiţi spreji- n6lă de n'am lunecare. — Să m'aibă bucurie pizmașii de mine, — 4. Doamne Dumnedăii sfinte, că ei strig spre tine. — Că mă scoli | de lu boală şi-mi dai sănătate — Şi-mi iai sufletul lesne de la greutale. — Tu mai scos de la adulti ce n are lumină, — 8. Mai luatii de la ccia ce pogoarâ n tinâ. — Cintaţi Domnului sfinţii, cîn- taţi să să știe, — Şi-i spuneţi mărturia într'a lui Sfinţie. — Că sfin- ţia sa Domnulti scrăba nu lățiaște, — 12. Ce aă milă și..viaţă cui. să umiliaște,
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Une” ca pepcă AÂRPAAN ua "CApĂ SAE, 
Aa AEBAETĂ "aa SSă AF TOĂTE PpEUIAAE. | 

Ut 3 sauam În Ante, NA MZ MBOPALĂCA, 

16. BA apă AE cauiuThaa AVEA dit eră Tucă. 

Iu $ ASAtiEs să cbiunure Aa AarS-ati nSrâpe, 10 v. 

Ac mraS crzrSr ÎpaMeăua Apa AE CRAAĂpE. 

I&lpia BAHA, wat „ÎnrropeS-u, băua ră vb; câ.pură, 

20 Ala3 cuasSr Sela ua RASST În CALpUTĂ. 

TU aa Abia “e dpăce uSatati «oii crpură-re, 

Doamne ASauesâ5 căure taIpa-Avii AE IARĂTE. 

MA suf. deaoc ata dpâue c.ptugeAe ea mMâpe, 
24 Ac npÂME ua AEUIMMHIE CA AVAprh fu niepsăpe. 

A acâpx noâre enSue UAZpILA CA PpAlactiă, 

E cip.NITa- U AEpENTĂTE C4 “Te nonecrbena ? 

AssxrS-aaS Acasa uit ata3 TpUAMIc MTA, 45». 

28 Alua3 erp.puacS-auii CAABILMSILA au aMaS AdTS-aii CARA. 

AcauiSan cnpă nSriSpie AS ÎTSpes- AMI MA.puicSan, 

Bana âSan ut "MBpARĂCAA A "a crt iaTr Arp .MicSa. 

Ilu-m pre R:ECEATE 153 REMIAM. fur Ae cadrx, 

32 Gaâna AMA CA TE EMITE Apă AE Andi. 

N 

13 atânat 

Cine va vărsa lacrămi șa 'nsăra cu jiale, — L'va dezlega la 

duâ den toate greșiale. —- Ce cii qâciam în mine, cînd mă 'm- 
bogățâsă, — 16. Că fără de smintelă mi-va fi viața tinsă. — ȘI tu, 

Dumnedăii sfinte, mi-ai datu-niă putiare,— De mi-ati stătut fără frăm- 

siația de scădiare. — lară cînd ț'ai întorsu-ţi faţa la ce sfintâ, — 

20. Mi-aii scădut bueciia ş'am cădut în smiîntâ. —- Și n'am d6emu 
ce face numai oi striga-te, — Doamne Dumneqăii sfinte, far- 

lă-mi de păcate, — Că ce folos mi-a face sîngele cel mare, — 

24. De vriame ci-ași deșcinge să mărgii în pierdare. — Aii doară 

poate spune ţărna să grăiascâ, — De sfinta-ţi dereptate să te pOve- | 
“ stescâ? — “Audâtu-mi-aii Domnuli și mi-aii trimis milă, — 28. Mi-ait 

strinsu-mi slăbiciunia şi mi-ati datu-ni sâlă. —- Domnuli spre : pu- 

curie mi-ai întorsu-mi plinsulii, — Zăblăulă ce "mbrăcasim m'aii 

schimbat dintr'însul. — Şi-mi face veselie cu voșiint de slavă, — 

32. Slava mia să te cînte fără, de zăbavă.



Dă Aa CHGE AAANIIE, căuure AE. aă, Satan ă, 

Biineac “ra3 Amott enSue „În tau 5 EEpEAtniuai. 

3. „lu cd cd spui Na AabaSA AS Ada NA, ME Si ru ironie „A. 

Hă ra ru Snonâyz. 

Pâra “iii HEAAEAA ACAAIE cipE muie, E MEpELIi 

Gu uS, adu „fu Rau CA AS pSunine. 

ES aaa vă Wii 55 AEpEnTĂTA ar 

4 GA AMA ereu Ani TOÂTA rpeSrâra. 

III Spâna w hala AE MIICISATĂ, 

GA AA CHEI, AE cpr AE rpiizi:e MSara. 
"Hi 5 Croat di ASaines5 CASTA 'Tâpe, 

S  âca c-ai iii urii ao Ac crnâpe. 

EA mapie M-au uit 435, Sa sr. 
Mu "n „TpeSA AES S-a Gali zarea: Mt. 

[25 inSaneae ni Cu A iii notâux, 

12 arpA pâna uĂA ue-ii AE atit. 

ĂE aa mpa dcriSiee Ae niepsâpe 

alla ne creare ir A ASiunăpe.. 

30. 1 mi-i Aane neaatăa 6 În cânrn 7 TS ez-asii iii ASanesi$ ui caSTa 
8 IzaSinnx, nea ae cante. 9 TS-aii Enpit Acasne “Tapie ui equră, 10 Sâ 
aSrâpe RS kk cana. 11 Illu "m nSmear 12 rXpâna 13 Uli ea ată ckonii mii. Ae 
aSuntdpe, 14 Il Ac cSpea "uTiiucă KS nleas pe. 

Că mai scos, Doamne sfinte, de la umilinţă, — Binele tăi I'voi 
spune în viacă cu credinţă. 

- In sfărșit Psalomaul Ini David de buiguicăune 30. 

Totii mi-i nediajdia, Doamne, spre tine, — Să nu lași în viacă,să | 
ducii rușine. — Cu mila ta și cu dereptatia — 4. Să mă scoţi din 
toată greutatia. — Și uriachia ți plâcâ de mi-ascultă , — Să mă 
scoţi de sărgii de grije multa. — Și tu să-mi fii, Dumnediiăi, sculii 
tare, — 8. Casă să-mi fil și loc de scăpare. — Că tărie mi- eşti şi 
năzuință — Și 'n greul micii tu-mi ești izbăvinţă. — Cu numele tăii 
să-mi fii povaţă, — 12. Cătră hrana etnia ce-i de viaţă. — De la, 
inreji ascunse de pierdare — Mă vei scoate și de lunicare.
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A [ 

IA S$ Aaa mi-ai 'roâră prBAdpa 

16. RS peantiia imi tS dâcsSarâpa. 

CSăaerSan atică „fn căpirra ră Mu, 

A oaie A Aa5 să noa sl: nana. 

Ia 5 Vaii coc AE Aă rpeSTârre, 

20 Di conoriur Abră AEpenTĂTE. 

si Spărrn npe “ei 8. "umede, 

UE cn MARA „ÎN AEDEpTAUISIIE, 

“ji 3 Acaatie "Tp'a Tă AMAR CĂUTA 

24 OALA noi BSRSpă Apă AE CALpITă.. 

[4 05 audi BASTAT AE MAEBAUIOUE, ay. 

E Ai 'Tpiauic AOAAIE Eprrauue. 

CGsipaerSan Mică AE qă TpESTĂTE . . 46 o 

„285 - Aa enoc Aoaauuit rp'a."Tă BSWATĂTE, 

IL ati Azcar CA AA trsoa'leia, 

uzată AVieii CA AA EAIISIACIA 

Iluuodpeae „atat nSc npe Aprilie, 

32 Gu us NSÂTA CA MA PUBUSĂ MAE. 

A SawesâSan Alea AMLASĂIIE, 

Îu CEPĂLBA MĂ RApă AA PBCĂIIE. 

15 za Ei îmenrâpe 16 Lili neaaitae să egean Tâpe. 18 Dan AŞ ASaate 

„ÎN HEAĂ:EAE NAHUă. 19 Ul 3 20 Genorinan RS Â Tă A. 23 Ii î$ 25 ha 

„al saSTaTI Rap cnezate, 29 Ra măi a. 50 nus. aie 31 În azpuiat. 81-92 în. 

ordine inversă în T. 34 TlinTaS cKgnăa ae A aBzASĂe | 

Că tu, Doamne, mi-ești toată răbdaria — 16. Cu credinţa și cu a- 

scultaria. — Sufletulă mieii în sfinta. ta” mână, — Doamne, îl daii cu 

voia e6 plinâ. — Că tu:m'ai scos de la greutate, — 20. C'ai soco- 

lit 6 ta dereptate. —' AT urâtii pre cei cu "nşeliiciune, — Ce să 

păzăscii în deșertăciune. — Ce e, Doamne, ma ta mil sfintă — 

24. Mă voi bucura fără de smîntă. — Că tu mi-ai căutat de plecă- 

„ciune, — De mi-ai trimis, Doamne, ertăciune. — Sufletulii mieii de 

la greutate — 28. L/ai scos Doamne tra ta bunătate, — Şi n'ai 

lăsat să mă ocolâscâ, — Pizmașii miei să mă căpuiascâ. — Picoa- 

-rele mi-ai pus.pre lărgime, — 39. Să nu poată să mă 'nchiqă nime.— 

Dumneqăulii. mieii,. mă miluiaște, — În scrăba: mia caria mă gă- 

siaște. -
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COnstoa atie$ Ac rpoâax ca "rrpuerlisx, 

36 În vredrre mapuii ST. Fiia, CA re năsa. 
Am iipe caaniiS, tumurpeat-m cână, . 

GSqaerSan ati ama sli ca dd? 
uăua atu -Ca$ cerp.puica 55 mpa AE âae, 

40 —Gscemuni.fnta, âaâce Ae fruit păae. 

A aţă cazniiS urii Was izprSrre, 

Idea m Văce ast AE pan re. 
În mamâuriii reuni CMR: AE VWhăpa, 

AI Deci viii av Spent în udpa. 
dhcre 'n pina :reâra ESHoiuinua, - 37 

A€ CaS 'Sitrar “anrrpe ue npinua.. 
Iăpa MĂ RAS.MIAR "Tout Ata Azcâpai ser, 

483 IPaa c.purSpn -prmac crpenui âdâăpa. 

AA Sirrăpa out Răut M&prSan, 

După rpiina pac niepaSTa 13 rrSan.: 
HA îSsn 4 mSauă BTPOMSEAR A năpă, 

Anu npeuSpSân aie ut câurSiipx, 
Gr-avii cnodua Anti Auine nierSan cSdaerb, 

Gu-imii dânsa pă ce ae Acre n nSuerh. : 

St
 

>
 

av 7 a. z . a * Sunnnuiii nzpzcăpa npe AomnSa, Ilsrpz ca5 rarzASiurr. [Notă marg. în 1.) 

35 COniii aie 37 MB. T. carnii 38 OSharrSan muta 39 pai Ac inae 
. 4 [A a u .. F a , ș . 46 G'a$ Sivrar rpe usii ti npiiânuna. Dl SISspa 52 ut e adaus în Ms. de Do- 

softeiii, în T. Lipsesce. 

- Ochiul 'mieii de groază să 'ntristâqă, — 36. În toate părți cătitind 
să te vadă. — Din fire slăbiiii, vintrele-mă sacă, — Sufletulii mieii 
mișel câ să facâ? — Viaţa mi sS'aii strinsii cu. traii de jiale, — 
40. Suspinind adiase de vești riale. — De lipsă slăbit și n'am văv- 
“tute, — Pace m oase n'am de războiii Yute. — În pizmașii toţi sîntiă 
de ocară, — 44. Vecinii mici mă urăscii în țară. — aste "n frică 
“toată cunoștința, — De s'aii uitat dintre. noi Priința. — Pâra mia 
„vădindi toţi mă lasară — 48. Șam singuri rămas strein afara. —- 
Mă uitară toți ca viii mortul, — Fâră tr6bă.- vas pierdută cu totulii.— 
Că auqii a mulți zgromojdi de pâră, — 52. Din preguruli mieii ce. sfă- tuiră, — Să-mi seoaţă -din mine bietul sufletă, — Să-mi facă răi 
ce le aste 'n cugetii,.
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Y 
Ut C3 Acaaurt, cupe rime Avi-it r.puASat 

50 IN ueadiaa upenSatn at arii PMASan. 

“În mana mă ate cSpuiii AE EU, 

[A ca-m nerpât 'Tpaa Apă rpilu x. 

VA ac răe roua Acamtie cbuure, 

GO Me Ava COĂTE AC AĂ AMAR HSANArITE. 

IUL dă mă erk c.puarascuuii fie 

Gnpi caSra Tă, AE MA MMASĂIIE. 

Ni pe Mn A UAMĂNii AA Codre, 47 e. 

1 Ac pSuutine AE cripâitae 'TodTe. | 

Bi mat CTpurAT ACAAtE CHA ESI rpeSas, 

Ga a IBGALEIIII AE AĂ "TOT pâSan. 

MesSpânasit pSuntine CA CăANX 

GS li cx-ii coâpnă fiaSan, Cit „Furia, 

Ilia niseae ca Ac die MST6, | 

On ae câue Ariana awp +rk fre. 

Ade AnpenrSan pâ5 ca US PALACE, 42 v. 

72 —OGw-an Acdătiate ii CA-AB APĂ. | 

Ig trz-uii Xere Acaaune nSuzTrăra, 

AEG "rusii enpe 'r$uil, fu reâră nâpra!? 

u 
56 Aa iii 58 Ca nevpinn RS "TpâS apă A ru. 59 Fodna ea ac Tâit ASa- 

uesâ$ cduure, GO (li ca at cunsuii Ac ad 63-64 numai în T. 65 CrpurârS-rkan 

GT câ-ii ea TO mii atasa kt Bre ” 

Ce eii, Doamne, spre tine mi-ă gîndulii — 56. Și nediajdia precumit 

âmă știi rindulii. — În mâna ta mi-s sorțâi de viaţă, — Ca să-mi pe- 

trecii telul fără grâţă. — ȘI le tae goana, Doamne sfinte, — 60. De 

mă seoate de la mâni cumplite. — Și faţa (a ce sfintâ-ță iviaște — 

Spre sluga ta, de mă miluiaşte. — Şi de mână de pizmași mă 

scoate, — 64. De rușine de scrăbele toate. — Că tâm strigat, Doamne, 

să-mi vedi greulii, — Să mă izbăveşti de la „totii răulti. — Necuraţâi 

ruşine să sâmțâ — 68. Și să-i soarbă fadulii, să-l înghiţă. — Și bu- 

dele să le fie mute, — Să le.siace limba. lor c€ iute. — De diveptulii 

văii să: nu grăfască, — 72. Să-lă defaime și să-lii ocărascâ. — 

Caâtă-ţi aste, Doamne, bunătatia, — De o tindi spre toți, în toată 

partia ?



insă 
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Li âcăpa "ră aAcamne «rk crp.juca, 
“E necentniii Auptnunasăă 13 A-frteas. 

Râpiii au neaemAStern 5 relata 
Ai. âcrSuea “nâpe apă cânt. 

Ai awtaa "ră «rk neavzeSpăra, 
S0 Gă ai die a npâme pe nada. 

IlenrpS" aSma ue ac eră n CHApuă mr 
Ai ISmSpă uetoa Ain rapa. 

hei ăcriSna-ii n Tău Ac iu, ” 
SĂ Gott Ana Sacreaţuit ns ch.pura să dux. 

INTi: Ac mrSprSpiaa Verbe | 
Gui ânonepii ca că Wanperlicria. 

Ga erp "n năca mă erk că.purra, 
SS - - Anania pă ca u$ ae dida CALpurTă. 

Dume uSe.purrar Eni npeeri ASate - 
Ae câb.purSan râ3 mii neeriirSan. uS As, 

Ii
 

<>
 

: Li . 1 A eta, * Ka uni upe Slemacară Ss” Ac îl, ua npe 3 wrpsu Au Ed 37 Ac af 1a$ Gxonepur e & : a u A . ma . să a ASanesâS AE aa Ace <NMIIAPAT e RpĂ caii ApRUSĂ, Li ASnA Tae di ASauesâ5 pu . e ua - da: / a . a N T seacac AS Oavacciii Aunzparr, Ab macerat akya În uporrea Eperimasp. [Notă 
merg. în Ms]. i : 

TD ânapk ră 76 anpenuiii 77 aeaeattei SO "m npâate unuia, Slot ai 
eri uŞ cpână, 92 rpina 83 MeSus.paS-ii 59 Racari că fii 

ȘI aviara ta, Doamne, câ shinsă, — 76. Ce veseleștă direpțăi 
cu dinsă. — Carii Aţi nedejduescii cu lâmâ — Lei ascunsii aviare 
firă samă. — Din mila ta ce nemăsurată, — 80. Să le fie lu vria- 

„me de plată. — Pentru lumia ce le stă cu scărha — Li-i Tușura - 
nevoia dinii gârbă. — Vei ascunde-i în taină: de viaţă, — 84. Să-i 
îndulcești cu sfinta ta faţă. — Şi de turburela omenâscă — Să-i aco- 
peră să să odihnâseâ. — Să pelrecâ 'n casa ta c6 sfintă, — 88. Lim- 
ba ria să nu le facă smintă. — Bine > cuvinlat eşti preste lume — 

"De sfintulii tăi și vestitulii nume, 

* Ca şi pre Avimoleh 70 de ay, şi pre 7 otroci în Efes 
perit Dumnedăă de la Dechie împărat, ce vi 
„Dumnedăă, în qelele lui Thcodosiy împăr 
reticilor, 

00 de at I-aă aco- 
a să-l prindă, și după 300 de “ar 

atii, dâi îndereptat 1€gia în protiva e-
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Ta mâi Au SnăeS-ii TĂ AMAR 

92 Tlpe uevâra * ură uit rpiS urit casaa. 

| “le As. cuâitia CS sasa ÎrrpS atit, 38 7. 

- Ga ns AS nSauză Sprurr AE Tie. : 

Ga aa aduesii BSmă 5 ASpapt, 

96 An căpura ră păun Ape. : 

UEurp'auăa AaeriSauii ACamtne CÂTE - 

AlmntaSat aieŞ raac 'A€ pSrrauinre.. 

„AN Ba Wa crpurar -Anni rpeSrâ're, 19. 

100 Aa furase 3 nSuzTă're. E 

ESuivwvuniiii rusi, WSeasi .npe AcaniSan, 

- AepenTĂTE Careu, enpe "ST. WatSan. 

Ha ASauesiă 231 «rk:prix NISAEUSAn 

104. Mili ga uspră crp.paiSan tarii cat SAn. 

TISusuii tapieau E il pa SA dpe 

Vii uaprSre 15 fine 'râpe, 

Hăpiiii căt WEAĂ:RAE IpE ACASA, 

108 [a neuti dir aASAduit AE “TOTh  WaSan. 

a . 2 a . eX 

* UerâTa Mu, ca 0 "vu zacyii ui eSăpnerSan EA SH, WE DETAIL „ÎnrrpÎne ASanesiS. 

- [No otă marg. autogr.]. i 
: 

- . . .X = a u ai , = 

94 Sprurrn Sana ca HSS IS Ae mite. * 95 nS rai mi ASnâne 102 Iana Aegeni- 
. şi £ . 

văra În Tor GaSan. 101 crpimnSan ani exafuSan, 100 ÎS uzprSve 107 cupe A aan. 

Că ţai minunatu- Wu: a ta milă — 92. Pre cotatia + ce i-ă greii și 
= 

sală. — Ce de spaimă eii dâșii întru mine, —- Să nu fiii cumva ur- 

nitii de tine. — Să mă lapedi cumva. cu duriare, — 96. Din sfinta 

ta faţă și vediare. — Pentraciaia mi-asculți, Doamne sfinte, — Mi- 

șelulii “miei glas de rugăminte. — Și cînd am strigat din greu- 

tate, — 100. Mai întâmpinatii cu :bunătate. — Cuvioșii toți, iubiţi 

“pre Domnulii, — Dereptate saveţi spre tot omulii. — Că Dumneqiiii 

aşi eârcâ giudeţulii — 104. Şi va certa strîmbulii și sâmățulii, — 

Puneţi bărbăţăe și răbdare — Şi vărtute cu inemâ tare, — Carii a- 

veţi nediajde, pre Domnuli, - — 108, Că veţi fi lăudaţi de toti omulii. 

* Cetatia poţi să o "nţălegi şi sufletulă cel bun, ce petriace întins Dum- 

nedăi. p Du ICR Ia A
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31. VaatatSan „ÎntmizateSaSii AS Aaa, , Aa. 

haa:netintia 5RE WUnSeritulecăa Re3at6Hia. 
i HEgtRi 5 

CDepriie AE “vine=ti CAOLOA AE IAIĂTE [-fu ei, „fun 
da Ten e 

AE aă AcaviSan mit dpi Ae acuii Cprâre. 

(Depr AE Wa ue US i CX MENĂIUE, 

4 lu rpemâax, ae aă AcaiSan fra, rpaănție. 
Mie *n' pserSa. AS ca âdan "neant, 33 v. 

BfAS-aunii «pe A Aă AcawiSan pasuni. 
A mSpuztrr-aai AE-M C.ÂuTh Wăceac nene, 19 r. 

S Todra « SSa «ln erpurar ASauies 345 cdunre. 
Ii 55a mii neânra ana “ră «rk cbr 

HrpeSiasa deSnpa-ani AE Ava CUM. 
dam „ÎnrropeS-ată "rpa MĂ aunearâre, 

12 A AA CmiiSA „ÎNrIAtiIĂ sean AE iandre.* 
Papăaiua MĂ Maat cuSc 14 am 'TATĂA, 
Ii rpemâna atat EmalirS-auii „ti cnotdax. 

Darpă ASatuiSan AE Ada cnSc nara ăa, 
16 Ii 3 Acaate ati Eprar uenSpauăta. 

* Wenaeai Aaa Geci. rămn Aaa iey. [Notă marg. în d şi T]. — Cuuii 
AS Sia ta$ nSpTar AomSnSa Xpueroe, [Notă marg. autogr.]. | Notă marg. autogr. 

31. 1 As, escnor 4 rpturtiac 5 5 în 10 ata "nenzatpura LL ȘuvegeS-aa Il aaa 
K. KS cn. 15 cnse n. 

Psalumulă înțălesului lui David 31. 

Ferice de cine-i slobod de păcate — De la Domnulii și fără de 
legi crtate. — Ferice de om ce nu i sâ meniaște, — 4. În greșală, 
dei la Domnulii cînd grăiaște. — Nice 'n rostul lui să află "nșelă- 
ciune, — Cindu-și ciare de la Domnul ertăciune. — Amurţât-am 
de-mi sîntii oasele vechite, — 8. "Toată qua cemii strigat Dumnediăii 
sfinte. — Că dua şi noaptia mâna ta câ sfintă — "Ngreuiadă asu- 
pră-mi de mă spămintă. —— M'am întorsu-mă 'ntr'a, mia mișelătate, — 
12. De mă spinul înghimpa celt de păcate.* — Fără lagia mia am 
spus că n'am tăgadă, — Și greşala mi-am văditu- -mi în spovadâ. — 
Cătră Domnulii de mi-am pus păgânăţiia, — 16. Şi tu, Doamne, 
mi-ai ertat necurățâia. 

* —— Spinil lul Adam I-ai purtat Domnul Hristos,
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ME namure-uii. cui rii, năpiiti whănn Săca 

Ă Il ca poâra În npiacit Sun nâirrpS Apuca. 

sunca "n EpĂME AE NOTÂNR Uli AE IWAdAX 

20 Grâ$ ac apuieSan Ac Acndpre 5 catia. 
Sae-aii ASAAUIE AU, ES AA RS “tU AAEnetorie, 

o surp "arie aa "7ă Câinii cqărSpii Sue. 
Tlu-a noii pasăată 'enpe Tine iaSmaTSpa, 

24 AE- -u, ES fuiSpa mesa mit 'rpacSpa. 

LS A dbănepeuii Bă hdaSan apă Aire, e. 

Iiiue RĂ AMRILBCA ăpa uS ca CĂMTe 

Tara u$ ETP. puii 3 bpăSan „În. Badax. 
2S  Hâpiit Wâ3 A€ Tine riste w CR, 

ie toph CacnSATt, E CA nu 3 npriie, 
Mi net nâre nphuta că mSarre BI. 

Iîlpă «mine fi-it NEA Ă:EAA RATP AoauiSan, 
A 

diana ASI usSuySpă- A-ta, urpE TOT WtSan. 

Heceatias-Ea AZ ACASA 3 Saul; UR. 

II na uSSpâuii npaeruaS-it c-purra fân. 

  

>
 
W
 

* Viiua cauze EA Hiime IAS nSTST KS pSra paAură rpeasă AS sia bagă uS- 

maii epurSp. acattiSan Xpnerec, Kdia Acre âtaa săpa îŞ Rzararegur ASatesâ$ An uepii 

ne as Saam kS "Tor psaSan. [Notă mary. în Ah]. 

13 ua ex 19 Anca 22 G'iiirii âudera "uTp'a TA Rd eg. 23 Aa sii 24 R- 

mpa 25 qdueuii 26 mauikeda 27 “rpayit 3 dpâSan 88 E. Anpinuiii 

De nainte-ţi sfinții tăi, carii ț'facii qâsa, — Ță să roagă în prilej 

bunii “pentru dinsa. — însă "n vriame de potopii și de năvală — 

20. Staii de dinsulit de departe cu sâăală. — Dâs-ai, Doamne, âţi voi 

da cu *nţălepcăune, — Într'acâstă cale ta s'aibi sfaturi bune.* — Şi-mi 

voi rădâma spre tine căutătura, — 24. De-ţi voi Yuşura nevoia și 

trăsura. — Nu vă facereţi ca calulii fără minte, — Nice ca MÂȘCOIA 

caria nu să sâmle — Pănă nu o stringi cu frâulit în zăbală. — 

28. Carii n'ati de tine nice o sâială, — Nice vorii s'aseulte, ce să 

punii cu price, — Ai vei bate prâceia cu multe bine. — lară cine i-i 

nediajdia cătră Domnulii, — 32. Mila lui încungura-l-va 'ntre tot o- 

„mulii. — Veseliţă-vâ de Domnul cu duleâță — Și vă bucurați pră- 

vindu-i sfinta faţă. 

* Aicăa să ?nţăliage că nime n'au putul cu ruga rădica greşala Jur Adam fără 

numa! sîngur Domnulii Hristos. Calra Yaste aciala cârla ai călcătorit Dumedăă 

din cer! pentru Adam cu tot rodulă.
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Hi morii sta. ue-c B5 fineAv âAetâpa 

30 ArSAduii op pi ac rrodra aSma în uâpa. 

Gan . BAIOIISANI , 

92 Paasfirica. pane tii W ru îi n 

ISrSpăuas-ta: Anpnuiă Ati dp Li e] + 
ME aomnovran, urii casti BS âAcrtâpa. . 

LĂSA RR „CA RĂAE n. Sr: VmSan 

+ Ilin ca e awprSpuciiui AĂ Ai San. 
«lu MTĂTEPA MĂ AE SĂU erpSue - 50 r. 
lun VWnariipe uiepcSan, ca: prcSue: 

Epurrerin. uSă “ca-tă B.Mirâuii a erpurâpe, 

Ss Rh. mirâups-ii 35. Sua sSr.prrâpe. 
AcamuSar fi-ti RSE.furSan AE BpEATIU A, 

Ti aSripSpnae ASI n3- npitintu, as. 
AS ASAtEs 315 Al aa- “it aere Apâra 14 v. 

» IESatuSa 5 Acpenrăra “urp'lra:. 
EI? AMIAA "TĂ AAANIIE- i MAUR TB. purSan, 

"liprepiiaz m; fân nă HSE.purrSAR, | 

39 răul Crufii uc-e ms. fineaa ae da. - , | 
32, Title: agicaa, de numai în T. 3 li ea dac adSax 10 pentru uiţ A$- 

spSputae aSii se qJlă Ia margine autagi. ui danveae aSii e.purr 12 Il great 

1 Aotă mary. autogr. | - 

Și toţi cela co-s cu inen adevară — 56. Lăudaţi vor fi de toată 
lumia 'n ţar. 

CATHIZMA -3 

Psalomul 32, 

| Bucuraţă-vă direpți din ţară — De Domnulă, și cei cu adevară. -— 
Laudă vă să cade ?n totii omulă — 4. Și să vă mărturisiți la Dom- 
nulii, — În căateria cia de ace strune — Si'nii psăltire viersulii să 
răsune. — Cintecii noii să-i cîntaţi în strigare, — 8. Cintaţâ-i cu 

“bună cuvintare. — Domnul i-i cuvintul de credință, — Și Menu 
rile lui cu priință. — Lui Dumneqăi: mila-ă Yaste dragă — 12. 

_deţul cu dereptatia 'ntrâgă. — De mila ta, Doamne-i pliniă pin 
tul, — Ceriurile eci faptă cu cuvîntulii,
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INI 15 ASwSan pecrSaSii mmâ3 mode 

16 “Ati AatniaSri AE -Îttuepit air Ac TASĂTE. 

“ltaa- «ut crp.puuii aăpa ta mrp'Sun bodae, 

În mpa âg-peati nplpria aedac. 

GA c4 rana uzat. Sat AE ACASA 

20 Uli nre ca Aviator. (VatSan, 

A c.jursp 45 sac a€ ca AS pa 

G.purSpn ADS. Aa Iszpiă-unii danurrS px. 

Aaa preanătis modre chârSpii 50 v.: 

241 i anmniacpr Ac pu redre AdrSpil, 

hopodreac urit. P.ANASpii Ati PASTE 

„Tis At BOĂpiI -CĂĂTSpHAE TSÂTE. 

Ip căra ct PAIE ACASA 

28 ă nerpăue Raul npecrri moTh WatSan. 

EU dpepriene-it AE AAA „l€ pe | 

TIpe ASawes43 Asattib 15. ĂuesăpE. 

INT nonspSan ue. ua$ ânee aie, 
fi [a ză y -. .. 

32 n câpuSan cÂS caci die mouiie. 
LA EA . % z Ă „1 - - 

Anu ufpii Ca maeiiâTh: CA BĂSTE ACANISAL, îă 

as5 upe Si, ditai celspe, WMSAn. 

Aanirp'a că nerpâueps rATÂTă, | 

36 Elpecre Ter. ASAA, ACAuiSAn H4ITA. 

16 Aaii RANASTR 18 As. Gxumuli 20 ES năre 9OrânaSpii 29 -ii lipsesce în Ale, 

32 Tim - 83 ut... ca nds Bi Bzpii 36 AB. Ra$Ta - E 

Şi cu duhulii rostului tăi toate — 16. Lei împlutii de îngeri și de 

gloate. — Cela ce stringi maria ca 'ntr'unii foale, — În prăpăști a- 

dincei prârină moale. — Să să tema piumiîntulti de Domnulii — 20. Și 

câte să mișcă şi tot omului, -— Că singurii ai qâs de să făcurâ, — 

Singurii I6ii dată căriia-și făptură. — Domnulii răsâpiaște toate sfu- 

tură — 24. A limbilorii de prin toate laturi, --— Voroavele și giu- 

duri -din gloăte — Și din boiară sfaturile toate; — ară. sfatulii ce. 

gindiaște Domnulii — 28. Va pelriace 'n viuci preste totii omulii. — 

Şi forice-i de limba ce are — Pre Dumneqăii Domnii cu aşedare. — 

Şi poporulii ce ș'aii ales şie, — 382. În sorțulii săit să-i fie moșie. — 

Din ceri stati plecatii să caiile Domnulii, — Vădu pre toţi” fiii cere 

omulii. — Dintra sa petriucere gătată, — 36. Preste toată lumia 

Domnul caiită. Se . a
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“IS DAMAVZANTE. RS musai “umerii 

TÎneavtae Awpb “E-Ch VUCAnIiTE. 

În TOTh - AStspSah BOMHSAR A "HulnA ue 
10 «Îuirpe: cret Suit unt "ui fit dp -a4ue. 

LE BA crAnă în Tapia că Kpătean . sir. 
RBS ori” cacat ASuylscra Tpâloa. | 

o Dâduii uit nui aă uac AE UZRĂAR 
44 i „ESP idee . rpii:ise uni cari; Aa. 

III n$ ca doacca 3 nSrăpa, 
[liiue ca na cuoâre n3 ânăpa. 

[A ACASA npecri fit CSnit npaâne, 

48 IX aAutaa că AE A Wedunranţie, 
„ ANin al depii cSpaerSan Ac moâpre, 

II Anu ode ACASA RI BA CROĂTE.: 
Baci Ba Xpatii ca n baz. Msăeria 

52 RS Vpâna că kA ASALESALCIi AR. 
Ep CSAeTSAn | uSeTpS dle 

Ilpe AcăiniSan 5 print Spără. 
Ri wrbySra 1 Mi-ai enpeainrliax, 

56 Il NEAL N RpÂAME AE WTA. 
TIT îineAta MoâcTpx "1 RodE Su 

AE A-Nucn ca na receari “mnpeSuas. 

Me
 

ce
 

< 

38 Seanure 41 râpia 42 sSfimueii A[5. notiunii 43 uae DI rxptun  D4 Al. să. 
ainu 55 Uli wkylTă Ac ui-f cup. 

Câii plămădită cu mânu-și cinstite — Inemile lorii ce-si osăbite.— 
În totii lucrulit Domnulii le 'nțăliage — 40, Între cei buni șim cei 

. fără lage. — Nu va scăpa.'n tăriia sa craiulii — Cu voinicii să-și 
lungâscâ traiul. — Caii cei buni la cas de năvală — 44. ÎI vori 
face grije și smintâlă. — Și nu s'a folosă cu putiaria, — Nice. să 
va scoate cu aviaria. — Că Domnulii preste cei buni prăviaște, — 

"48. Cu mila sa de le osfintiaște, — Și 16 feri sufletul de moarte, — 
Și din foame Domnul âi va scoate, — Că-i 
dască — 52. Cu hrana sa câ dumneqăascâ. 
aşteptă — Pre Domnulii cu Știință curată. — Că ncâută și ni-i spre- jinelă, — 56. Și pavăţă "n vriame de năvală. — Și inema noastră:?n voae bună — De dinsii să va veseli * mpreună, 

i va hrăni să nu fămîn- 
— Iară sufletul nostru
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IA "mrpS căpiTSan ASii urii “uter Se are 

60 HeaekAronatb NETpER.ÂUA În ASE. 

Xieui ACăAnE Aaa 'Tă uk ch.pura 

 Tlpecri „uSii, npenSai lia ÂnSTa RMITă. 

33 Yy , a ay cp IL : ră . - 7 A 

e MaamSa ASI AAA E.PHA, UPÂS CEHAMOCATE GĂA „Ina- 
A 

. 

dura ASI SIemmeaev unui AaS CASLOSĂTI AE CaS ASE, AT. 

E ABACAIS Ta HA BACĂRO Epăma. | 

y 

i 

ÎAArSCASBII-BOĂ -npE ASatiSan POĂTă b păma 11 "TOT mesa 

AV nr 
ARSI. 

AdâSaa aSii Acre "n pserS-atit că-i Burr BT RAM nsâre radesSa. 

e AoatSan Ca BSKRSpâ-ca eSdaerSAn Anieă urii LA SUE, 

Ta. usii moni nă ca 4Ssx uSnSpie ui depre. - 

Mapai npe AciuiSan 155 AMINE uit -Ca- în âneuit ui relata, 

Gui „ruina pt AEnpeSuia: câ.puTSan uSate: dap î câ. 

IraSiir-an EATpă ACMUSAR: Ut Aa UEpRĂTS-AR 65 p5r, 

Tilru moâre rpiiskuat MĂAE AVa5 at. mirSure Apă ASra 

 Taenuitauit Ăupoâne A€ AMICSAR Wii CA EA ASâuii ASA, 

HA ca die dâna noătrpă ASAumăTă Ii cena. 

59 ms. uumerurSa nSme. 

33. Titlu: Annannrea. Ac 44S 1 wbesan, 2 Me. tar nsire 4 Ss 

Că ?ntru sfintulii lui şi cinstitul nume — 60. Nedejdiuimii petrecînd 

în lume. — Hieţi, Doamne, mila ta cc sfintă — Preste noi, precum 

tem avut vîntă, 

Psalomulă lui David, cînd șuii sehimosâtii faţa îonaintia lui Avimelel 

și Vaii slobogâtii de s'au dus, & 33, 

Blagoslovi-voi pre Domnulii toată vriamia şi n tot casulii, — 

Lauda lui faste în rostu-mi să-i cânt cît âmi poate glasul. — be 

Domnulii s'a bucura-sâ sufletul mieii și va qăce, — 4. Blînqă toţi 

ca să audă bucurie și ferice. — Măriţi pre. Domnulii cu mine și să-i 

aveți și temă, — Să-i înnălțămii depreună sfintuli nume fără 

samă. —— Năzuilamii cătră Domnulii și lam cereatu-lii cu rugă, — 

8. Si 'n-toate grijile miale m'aii mîntuilii fară fugă —Veniţi aproape 

de dinsulii şi să vă luaţi lumină, — Ca să fie faţa voastră luminată 

şi senină.
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Ia usii AuifaSan IAA, eTpură ACAMISAL A£ capre XA îSae, a, 

INIî aa CIip'ÂLEAE ASii modre H5 âuSropit ai prcuStae. 
II peySp MEA «5 ae AcauiSan pna uri-ii caSitern 55 lata 

IISc-ay -Mngepii Ac-ii depâne 5 apă rpăae apă câax. 

Ah AcauiSASii nSuarâre „MAPE AE BĂSA RSI nâpe, 

Ia-ti depre Ac mor VaSan «rl;pe cnp'fiuca NEA ĂIRAE 'TÂpE. - 
Gaunuit TO Catei AE ACAtiSan pri, NperiSAtn tă CA âA, 

Da EA NASI 2X ACE A.icSat ÂEAE, US Bă CA CHĂAE. , 

sr Beorprâniii, urlS EA AA npe cTp „pieSpa mii âtâpe, 
Da. Ms STERB „ÎN "TOÂTA EpăMA UITE EI AĂ AĂpE CIA Ape. 

“Iclpă răpită pr AAtMISAn, AE Bine op ză aţa, 
UE noph ÂLtĂ AE TOT BE îit Măca ae ta pi riiuica:. 

Dent SES Aare Ave CacSArauit Ac u£ ui sătuc, 
Gantuii Ac ASauesiy dpi ca die A. noii depiiue, 

CO Sa E MODEI IUL, SĂAE CA EESTI dp 7 cnpână, 
SĂ anu „Spa Winpânie pâSan urii: Isac SrSAn „Ati arata, 

Hili Sti AE-aă puSrâre ai ca dă i Acre true bă 
n 

U-lspriz Ac TACĂIIE nâta mi-i A Spata RSAMh ca tite. 

11 ASatnssâ$ Ac capra Masa, 13 ai ca. Sân. 20 Paza „misern 925 1, 
CKPNRA 

Că și imișelulii cînd strigă Domnulii de sărgii âl aude, — 12 Și 
la serăbele lui toate cu autori âi răspunde. — Pregur ceia câii 
de Domnulă fuică și-i slujescu cu tâmă — Pus-aii îngeri de-i fe-. 
Hiaște cu oști griale fără samă. — D6 Domnului bunătate ciaree 
de vadă cui pare, — 16. Că-ă ferice de tot omulii câre spr'insii ne- 
diajde tare. — Sfinţii toți s'aveți de Domnul. frică, precumii vă să cade, — Că temindu-vă de dinsulii binele nu vă să seade. — DBogă- lașii, edit nediajde pre strinsură şi aviare, — 20. E] lămîndăscii în toată vriamia și vin la 'mare scădyare. — Tară carii cercă Domnulii, de bine n'orii avia lipsă, — Ce vor avia -de tot bine și masa le va fi tinsă. — Veniţi cuconi lăngă mine s'ascullaţi de ce voi qâce, — 24. S'aveţi de: Dumneqăii frică să fie de voi ferice. — Omule ce oltești viaţă, dâle să vedi fară serăbă, — Din gură V'opriaște răul și vicloșugulii din limba, —— Și fugi de la răutate și să faci ce Yaste bine, — 28. Corea de găsiaște pacia și-i Ta urma cumii să vino. -



39 

36 

40 
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a A v “ x 4 2 

Aa San BATpA- et DS RÂSTA B7SPATSPA” ANASCTIILĂ, 

Ă HLi aă pSra ME. îSae CA: MĂNLA pâă „În NpOTILĂ; 

ISlpA dâua AS ek cpr “cupe paii uS ta ca: pat că, 

Tati La MĂpAE A£ npe ASAME CA IS CA Mail noateirscri. 

Gunpe ASAtISAn erpiirza Apeninii cdiunuia ca- ii îerSarra, 

AE Aa rpt3 Zi AtMurSânţie, AE 44 âcSnpliaă MSATA:. 

Tr ASAMISAn CTE âupodn AE cei 45 fineata Că UTA, 

Vi eMeprirasph 5 ASNSAR a-i âeropii uni Aici Eprr. 

 AlSarre cepe 5 AupEnuiit, TED ASawiSan AE Bune pri: să 

(Dăceae AWpr ASIA ASĂpTE A€ BpSU A CA US CA mapsă. 
» 

dAloipre pă Ad tezaszerSuriti -uu-unii eoph nepir în paSrâre. 

"Iture Spui MipenrSah; ta nerpâsit rpeSrăre. 

li caSwurae cânt AcauiSah AE aă rpS arate, 

Ii uS na âta CEA ÂpE ăpe- enpe „ich aSĂIție. 

34, În cârpunr WaabaSa AS Aatuă, > NA + 

Caan n WGHAANIE fiaa. 

TISaerer-ti ASAALIE Nu AEpenrăre | € nepEni, 

Ilpe râpiă az ASura "n "CTP ATĂTE. 

99 nâSTE... aCACTHRt, 30. apoi. 32 Ms. Ti ntâgae 34 ue nceTiiHAn ÎN RPAALE 

miara. 36 âyrrspre 38 A/[5. maps 40 na cSârpii rp. 

33. — Titlu 2 Waawa aSii Aaa Ma. GSA Lu Wanăila. | AȚatne yioatax-ii 

Domnulii căătră cei buni caitâă căiitătură milostivă,—Și la rugâ le 

aude să matbă răi în protivâ— ară fața luă ce sfintă spre răi nu 

va să prăvască,     

  

ă-i va pravde de pre lume să nu să mai 

pomenâscâ. — Spre Domnulti strigă direpţii și sfi înţia sa-i ascultă, — 

De la greii îi mîntuiaște, de la asuprelă multă. — Că: Domnulii iaste 

aproape de cei cu inema fintă, — 36. Și smeriţilorii cu duhulit lit 

agiutori şi li-1 vîntă. — Multe scrăbe. aii direpții, și Domnulii le iu 

șiureqă , — Oasele: lori după moarte le „eruţă să nu să plarqă, —. 

Moarte ria daii păcătoşii și-și. vorii peri 'n răutate. — 40.' Cine u- 

riaște direptulii,- va petriace greutate. — Că slugile sale Dominulii de 

la, greii izbăviaște,— Și nu va avia scădiare care spre însii nitzulaște. 

In sfărșit Psalomul ur pasi. 34. 

Gudecă-i, Doamne, în dereptate, — Pre carii mă luptă n străm- 

bătate, 

” Dosofteiă.' „8
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Gui 13 crtrSan. uri 3 â vă Apa, 2 

- 4 Ga că Wouocâcnia după CâMa. “ 

Iâaa e CA A€ "USI 5 4 ră adie, 

Gu mâna romanii fnnszrpă dâre. _ 
„SX-Auii cSdaerSASi : crâit 55 Bpeartuuă, 

S Mi 1 ca-ti Bi Acaaie ApurrSrin a. 

CA ca cRumMocăcriă n Ppă pSuuriuie 
| dpi, noputciih piiSab Ap 1IpE Atiue. 

[5 paerlsax. ca CA PA TEMĂ ra
 

x
 - 

12 Bâpiii A BAvacrihy pâS Caii racăciiă. 

hiioan CA A£ GÂT WApua "n ână,. 

Gu S-a LĂSA Tpâtoan IS. ASar Las. 

„AoatiSan CA AE A Înepii 15 capia, 

16 Ga As SE PASTĂTA N păpnă. 

Bâaa CA A€ die 'urSueiără, 

RS noTrusuTrSpii ai ASuuBăTă.. 

Mi câ-ii Ac aa AcawiSAn -Furposăcria, 

«NuyepSan 55 dpata carii ronlscrx. 

RA 5 AEIEpra aa Scapa cana, 53 r. 
Ii 55 NiEpSATOĂPE CA AA "rii. | 

î GaraSii af-aii IL ca ca Baprekdena 13 mpa 19 Me, CRARA TI ckpnRA 
16 Ah. rpâna LI Ga ae le ndaa 92 uiepazroâdpr ” 

Eși cu scutulii și cu a ta armă, — 4 Să să obosascâ fără 
samă. — Catia să le "nchii cu a ta lance, — Să n'aibă gonaci în 
păro face. — I)â-mă sufletului «stii cu eredință,> — 8. Și tu să-mi 
fii, Doamne, mintuinţă. — Să să sehimosascâ "n gria ruşine — Carii 
pornescii răulii lorii pre mine. — Cu răcâlă să să 'nvrătejască, — 
12. Carii âmi pizmăscii, răi să-i găsascâ.— Vicolii să le bată țărnă 
m faţă, — Să nu-și vadă tratulii cu dulceţa. — Domnulii să le dia 
îngeri cu scârbâ, — 16. Să le pue răutatia ?n gârbă. — Cala să le 
fie "'ntunecată, — Cu policniluni și lunicată, — Şi să-i de la Dom- 
nulii îngrozască, — 20. Îngerulii cu armă să-i gonâscâă. — Că cu 
deșertii âmi pusără sâlţă, — Și cu pierdâtoare să mă nghiţă. —
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„RierSat' eSaern AcIepTi AI-A MSerpâpa 
24 OGaua ca-ti nule «re-rnuti Siirăpa, 

MII nada „fun ca-i racâciă, 

TIT npt czawverpă cauti uemeprlicra:. 

IClpă auumeaSat aieă Acaatie cSpaerh 
>S e aă miine ca-ti pie Sun Sura. 

Gu că. Accberâse “ui RSHSpie 
AC âTă BBAnAă usii rapit. 

Mii Wăceae AvĂAE CA -rpasticiia | 
32 Age aia ră ch ASaiesarreri. 

“iie-i Bă "Tie ACAAE AF. NpOTIILA, 43 v. 

ES diipa ră 5 că auaceriina? 

Ti AuuntASab: CROM AE AĂ Măi rpSure, 

36 OIleâtSrSA A ad nunti Te. 

Tâpe uzul sa avap'rSpiii păne 

Ga a rpăce „Aur perireusutii rpâae. 
IlerpS caine, 5 pă cx-aui manea 33 e 

40 UITi muumtaSan cSdaern c-ai crepăcria. 
Hp Na, E CA "AMUTĂ CA MA "apecodpe, 

= 65 a ÎMLpatiaat 13 crperiuroâpe. 

24 Ghana 20 ua caii raedenă 28 ni-i 30 rigie. 31 că rpeâera, 92 ATA 

545 fica. 83 Aaa ră Tue urii 94 diipk... uk 35 Me. mp 36 lil aţi. 

San 31 AlapTSaiii nâpe mauris 40 crzpnderă 42 mmunpakaat . 

Bielulă sufletii deșertii mi-l mustrară — 24. Sălţa să-i apuce ce-și . 

uitară, — Și căpeana încă să-i gâsască, — Și pre sămostria să-și 

nemerâscâ. — lară mișelulii micii, Doamne, suiletii — 28 De la tine 

să-I vie bunii cugelii. — Să să desfetiade 'n bucurie — De u ta îz- - 

bîndă și tărie. — Și oasele miale să grâiască —- 382. De mila ta câ 

dumneqăiască, — Cine-i ca tine, Doamne, de protivă, — Cu firia ta 

cu ca milostivâ ? — Că mizelulă. scoţi de la mâni crunte,— 36. Ne- 

avulul de la pizmași-Xute. — Care "nvitedă mărturii riale — Să mă. 

"ntitabe întrebăciuni griale. — “Pentru bine cu răi să-mi plălâseâ— 

40. Și mișelulii sulletii să-mi sterpascâ. — Cind ci să mvita să mă 

"mpresoare, — Ei mă îmbrăcam cu stvecăloare.
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Gi mu ex arapulena nierSan €Sdacrb 

44 ES pSra, HI niver urii î5 UTpErb ISK. 

Ga-asit pie. 0 cai psra AE AVi-ii cTpămtă, 

Ăe rpaecin Bine Saal Asti Arania. 

Tine ae nogtern mă Sus bpăre, | 
45 Pam cupe mie ra, Ae puSTăre. 

Bă wa “RăĂanunih tâpe-uit na.puge MSpT5 An, 
Acamue cpu MAT ui "rpucr 165 rârSan. 

IpeuySpn auine CaaSna 5. mânuSpii, 

52 - Grp.pur.ArA, niiue âcSnpa-att urii AdruSpii 

Tar mi NEpA 05 ai c4 Aâi CATE; 
Ve-M rarăâpa ca-i nou ASa aAttuvre, 

[A AECIApUĂ pă Ai - npitinuăs 

Ii us5 al:5 Mail LEWIĂTh Satuatituuțaă. 
Al emrriipa 5 tezei ASa're | 

> 

48 r. 

z 
Si

 

Sir. 

fleSnpa-atii capat. [ai 15 Retine. 
AE Mute ca RĂSUi ASaesS cihanre 

60 Ii cz „ră cesta aă atării BSatnartre 

ASAHSan Xpueree Acre arts BEAT pe aaa. [Notă marg. autggr.] 

49 Me. RierSa ci ATA Că Ati x cmeplera e subliniat de Dosofteiii și la mar- 
gine se că acâstă notă autografă : crumRauSuit ex dau âhua. 44 Ms. s$ nse T 5 
caepuTr Ser. - 46 iiie Ac ae sări Îi şi 45 se află în ordine înrersă în T 
49 Ale. msarSa 50 Cur Toner Aane mi atzi RS rSTSan. Bl JM. utăpuSpii DĂ dia 
57 KS arâii mă ficnuriiaă mare 

Să mi să zgâreâscâ bietulii suflet — 44. Cu rugă, cu post și cu 
"nivegii cugetii. — Să-mi vie m sân ruga de mi-i strâmbă, — De 
grăescii bine numai din limbă. — Bine le poftescă ca unui frate, — 
48. Nam spre nime gind de răutate. — Ca om jialnicii eare- -ȘI plinge 
mortulii, * — Doamne, sînt mini și trist cu totulii, — Pr 
mine sadună cu șarțuri, 2. Stringînd bine asupră-mi și lan- 
țură, — Cât și hiria nu mi să mai sâmte „— Ce-mi gătară, să-I pocă 
lua minte. — Că să despărțâră din priință — 56. Și nu I6ii moi 
venită umilință. — Mă ispitiră cu bătăi multe — Asupră-mi serăş- 
cind cu veninii iute.— De mine să cauţi, Dumneqăii sfinte,— 60... Şi 
să, mă scoţi de la mâni cumplite. 

egurii 

* Domnulii Hristos. Yaste eâu jelit pre Adam.
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GSqaerSan AtieS -ACaAnute “caca Aepăanui, 

vteăpa MA A af ezandruui, 

lăcra DU, ES ăue "1 canepa AMâpej* 

64 —„u arati rpăae re Să carii 'râpe. 

PiSan cuine-aii” pop, Ca US Baatăctiai 

Mi SS Vii ca uS AAA, 

Hăpiii aa rpitenih AE ndue în âux 

GS Ti pe adrSpii E aa cfr 05 rpibua, 

Iezer. (na: rSpa TANAR AA AVACĂAE i 

cupa: Mă 5 Seutre pâne. 
Dainte ne nâpe 4 mi-i npe ns, 

12 PE HE RASA, Wiii BSAth TE AECIIOĂE. 
HEsascii Acasuie ISA Ei CA AEZANI PAX 

Ilia nS-it azcă 'n Bode cuc AA NpăAă- 

Te me CHcăaa ACaAItE AE-Ai AAĂuE, 54 e. 
. t ' * 

16 —Aoaanue cure ui "TS caca dat AA. 

Ca Ava USAcuuii ASaauie "Tp'âneâpSan, "8%. 

Cu uS păsa uta te-ai nep pâSan. 

d 
N . . . . . 

* facea căra BEcâput, Kă câputuia” că AcattiSan Xpieree neTpS Rretăpikă îs na 

WAT Ac ww a$ cuzexr, [Notă marg. în Ms. 

GL Ms. ana GG az ryziaeiă 09 nzută 11 Depiiue Ac usii na ni-i npe ode, 72 A 

i eta sui San re TD. Ac atatue. IG Mate AausiS ur cx-aii 1 yisatuii 

Sufletul mieii, Doamne, să-lii deradică,—Unișoara mia de lei sălba- 

tică, — Viastia Ați voi face 'n siborii mare — 64. În limbi grăale 

te voi sliivi tare. —- Răulii cine-mi vorii, să nu zâmbascâ — Și cu 

ochii să nu măhăiasea, — Carii âmă grăescii de pace n faţă — 

68. Si de laturi ci âmă sînt cu grâţă, — Căscind gura pănă la mă- 

sialo — Asupra mia cu cuvinte viale. -— Bine ne pare că ni-i pre 

voae, — 72. De ne vâd ochii cum te despoae — Vedă-i, Doamne, 

cumii ei să dezmiardă, — Şi nu-i lăsa m voae să-mi dia pradâ.— 

Ce te scoală, Doamne, de-mi aliage, — 76. Doamne sfinte, și tu 

să-mi fac? age. — Să mă gudeci, Doamne, 'ntr'adevărulii, — Să 

nu râdă ceia ce-mi vorii răulii. 

* Adecâ. sfinta bestarică, că sfinţia sa Lomnul Hristos pentru bestaricâ au pă- 

țât de o ai spăsât. -
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Vie E ca să 'urpa aopn cSdaera 

S0 . une ne nâpe ră ni-i inpe Sere. 
185 rr&rSan CA-AR BAM, BINE IAA NUCA AMR, 

Gâra noâcrpă AlaS usii CT.MICA Ah. 

PSuniua "n wupaa ca-i cnuMocăciă, 

S4+  PuSrâra awpr ca-i Murpozăerx. 

Bâpiii aa ept pâSan, pi ca 'anpâut, 

BSe.purrn pâS cr unS mâl nodra dăue. 

Ilpă ALperiiti  ue-A «rl:pr mie, 

SS Acamue ca ce uSnSpe SAME. 

Hi „AVApITh Că die, SU, Hop SĂUE 

TIS eae "ră „AOAAtIE 5 depre. 

Iâpiii notei cASuiii mâne ru, 

RS nâue ca-n neTp: fica: “n ASariuna:. 

Mii atata avk dp DAE BADĂLA 53 r. 

Cu acupiinsă În căra 'Tă cadnăs. 
"Podra A5a ? Wrpa Tă Aepenrăre 

96 Ga ca aSc HS nSuzrărre. 

92 

80 Depr Ac ni că 96 o. ns narâre T ARHAn adSAx "n ASaue nSuarăre, 

„Nice că să qâăcâ "'ntr'a lori sulletii — 80. Bine ne pare că.ni-ă 
pre cugetii. — Gu totulii să-lii bămii, bine că-l prinsămii, — Siatia 
noastră dâemu noi o slinsămii. —. Ruşinia 'n obraz să-i schimo- 
sască,— 84. Riăutatia lorii să-i îngrozască. — Carii âmă vorii răulii, 
văii să 'mbrace, — Cuvintii răii să nu mai poată face. — Iară direp- 
ţii -ce-mă cârcâ bine, — 88. Doamne, să să bucure cu mine. — Și 
măritit să fie, Aţi vorii qâce, — Numele ţăii, Doamne, cu ferice. —' 
Carii poflescii slugii tale viaţă, — 92. Cu pace să-și pelrâcâă în 
dulceță. — Și limba mia fără de zăbavă — Să deprindă în sfinta” 
ta slavă. — Toată (luu "tra ta dereptate — 96. Să să laude cu' 
bunătule.
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a , ue aa au dă -. 
35. «lu capu â caSniii AcatuSasii â ASI Aaa, ME. 

Prut BanentonpkerSutuiiia. 
pp 

  

COmSan apă AĂue „n crine pia ue [at atoli mr 

Pasii ca dbâna, mit u5 CA CXÂIIIE, pn măce)! 

“ME ASamesiă u "dpe „În osii ci pri, 

4 L-A ĂMIE HA US-A-RA "TAAuil pi MEA. 

RS nutcacniSrh XMBAX. Apă - Ae TATĂAR, . 

Grpaawarăre dee ca cropurli că cbâax. 

Aepenrâre wăpe Îi Su.purre E SĂUE,.. 

S [itueae uS-ii adere “E CA nSue - "AM pre. 

Căpa, AB CA Sansa CA CA aururictiai, 

L -NUIA ale Aa SA «le p45 CA enoprilscriăi. 

Uli aula 'TĂ ASAAUIE npe mrEpiă CA AALLĂIȚIE, 

12 OGâeprra-uii Aa: dp uSwpii BOL PAINE. 

„Duii ĂCTE Bă aStauaasti aepenrâri: HdATĂ, 53 e. 

Hs A uAs TĂaE-C ÂAMIItAtE ATA. | 

a 73 pustii AGaAtuiE Wâmeuiii ui Nidpa 

16 Oli Past rumeS-uit Aaa npecrt Tora udpa. 

* Notă marg. autogr. 

35, Titlu : caSuii a Nanasi 5 mape e adaus pe murgine în MB. de Dosofteiă 

4 hit nape RA S-a ta razi pâ$ neauită. Ms. pasa 5 amnaa 6 (Papa CTARMRA- 

TĂTE 1 PRAUENIA CRAAX- 3 uSiinAS-ca 0 mptue, 19 Rowaputuie 13 AEaITĂTA 

„In stărșităi a a slugii Domnului a lu David, 85. | a 

Omulii fără liage în sine gindiaște — : Răutăţi să facă, și nu să" 

stitaşte, — De Dumnediiii mare în ochii săi frică, — 4.. Gindiaște că 

nu-l-va tălni răii nemicâ.. — Cu vicleșugii âmblâ fără de tăgadă, — 

Strimbitate face să scornâscă sfadă, — Dereptate n'are în cuvintii 

ce dâce, — 8. Binele nu-i place ce să pune 'm price. - — Sara — 

cîndă să culcă să să odihnescâ, — Gindiaşte la quâ ce răii_să scor- 

  
  

NES 66 înila ta; Doamne, pre ceriii să să Tăţiaște, — 12. Sfinta-ţi 

adevară nuori covrășiaște. — Aţi Taste ca munţi dereptat6 naltâ,— 

Gudiaţele tale-s adincime lătâ. — Că lu grijeşti, Doamne, oamenit' și 

niara — 16, Şi țai tinsu-ți mila preste toată (ara.
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v 
RS cepinrreac-uit Apunii "Sue ut IizAASPI 

Ie patati A€ cânmăă 3 pâna Ann rSpă. 

ies uum$re AMdpe „fn cdp.purra: ră. năca, 

20 —Alpunipii aecâzrâre, isaSrr$pii NpE AMdcă. 

“BA aa miile ACTE Ac RIA dară | 
Mu urpa 'Tă ASReăpe odin EA ASA 

"PiinAe cupe Apart Aiaas, năpii apuâ3 "Ac "Tine, 49 v. 
24 li dă Acpenrâre iâpopr inae 3 arie, | | 

Iuuspn AE AMtApie A uS AA caunurl;criai, 
Alina mazarodea ca u$ aa narile. 

R.fua, ESp BA erp CA AA 1 praneyidtie, 
28 Ale ca ampă ASMA AE Arini 135 aviSue. 

36. Gaara . Waawa Aare, 8. 

NepenuSu axata. 

: , am - Ș [Ac aawpă Ga uS pancu cuSpioa (aa Apă Adut, PN e 
RA apă ară Ai ASAE ca apăpue, 

-% Notă marg. autogr. 

18 ue rxpaniapiă... rănână 21 puri, 27 puli. 
90. Titlu: Vana ARARz, i. HepeanSti aSRaguSreipuaiz. 1 EHS pzeuă ?n autuSrSa 

â stan 
i 

Cu 'sfintele-ți aripi tu ne ţâi căldură, — Ne hrănești de sațâii cu 
hrană din gură. — Avemii bișugii mare în slinta ta casă, — 20. Min- 
cări desfătate, biinturi pre masă. —Că la tine taste qe viaţă fântână 
Și 'ntra ta lucoare vomii vedia luminâ.—— 'finda spre dinși milă, carii 

  

ştii de tine, — 24. Și fă dereptate cărorii țâ-s cu bine. — Pictori 
de mindrie să nu mă simintâscă, — Mână păcătoasă să nu mă clă- 
tescâ. — Cind vorii cădia strâmbii să dia 'n răpegiune: — 28. De 
sa mira lumia de dinși cu minune. 

Psalomali luă David, ac... 

Să nu răhnești, sporiul a omii fără lage, — Că fără zăbava din. lume s'a știarge, | a :
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Ii na cană acne fă Wrâta  RĂpAG, 

4 GScaerSan ura uSue UPÂLĂPA UTA NÂPAE. - 

“JE dit urpă AoauiSan 85 fina 'rrpilras, 
Terpteii data, Brie 7. AABSTiIL a adpra. 

CA nerpeu „fu ASE ES ticauas Spăra 

SIT AcanSan ch ndaţie ES MAIA "NASpâT a. 

Uli ae 15 AoauiSan ca vre Aaii „În tan ăi, 

“ Iliu, a Ad npe Bode fineatiii AS. 

 Bâat; ră erkensSuca âpăra mă AcatiSan,: 

12 Gupe Ape fiii MEAA:EAE 4 iipra Tor WASA. 

Ampere "re Ea due, a-i di mor ASauiua, 

Ia cnodre SANSA: Ba AE Să CELIA. 

AoamiSaSii ore podra uit re rSetnpănţie; 

160 Us print. titisarbn San IĂAA „“E-1 CNOPANIE. 

Ilzăreae redre 5 APICSAR BOph AtĂput, 

COAMSASti ue ăue RAARBĂPE AE AÂUE. 

Craaura prurit Matia, Spuia UPU pe, „56 e. 

20 Pâna, pimaein$rSAn, AE TE Seul. 

IA Al-ii dbăte pâac, Caii AMI AAA, i 
y 

Ac măi îpâue Die; HEASEAA Ui-it NA. 

4 ua Ms. T. atâpas, O 'wrpâra 7 Gă vpxtuții 9 Cuame RS 12 Gnpe Ape câiișiă 

14 DSatuSan una cRedTe PN Masă SĂ canina.  15—53 se află numai în T., fiind 

pierdută o făie din As. 

Și va săca lesne ca otava viarde, — 4. Sulletulii șa pune ș'a- 

viaria şa piarde. — Ce fii „căt "i Domnulă eu inemâ 'mtrgă, — 

Petreci făcînd -bine 'n lăcuință largâ. — Să petreci în lume cu 

Viaţă curată — 8. Şi Domnul t6 paşte cu mânâ "ndurată. — 

Și liage cu Domnulii să te dai în viață, — Și-ţi va da pre voae 

inemii duleță. — Cale ta cescunsă arată: la  Domnulii, —- 12. Spre: 

dinsii aibi nediajde că iartă tot omul. — Direptii.te va face, de-i. 

fi tot lumină, — “Ț'va scoate gudețul ca de dă seninâ.. — Dom- 

nului te roagă și te cuciriaşte, — 16. Nu răvni viclânulii cala 

ce-i sporiaște. — Păcatele toate cu dinsulii vorii miarge, — Omului 

ce face călcare de liage. — Stâmpără-ți mâniia, urgiia ț'opriaște,—. 

20. Răvna, vicleșugulă, de te curăţiaște. — Că de-i face răale, săci 

din rădăcină, — De vei face bine, nediajdia ți-i plină,
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ESp-ina, CĂ âaăue m pâne nSuuvriinia, 

24 Efna, noph nepir Craii „ÎN BANNĂAR AMI. 

Ba.pusaAtWpn AApuTSAn AMGurie pane, | 

Ilerper.țua, fn Ed Ap” bnr cupe rain. 
Cad maratoniii $ Anii Ap crsp'haie, 

283 Bă mor wâ3 nSrâpei Aupinra ca-i erprie. 

Arlatopr uenSuie urii AsmuSan HĂ pP%AE, 

Basa BA AS RUE Să pă At- îi BSnpiitiae. 

Groe-a5 maszerSuniit canie anu "las, 

32 fi poueae Au-c PÂTa pAaBStoAn CA dânsa, 

Ca rde muntii, CApâtiiii ca ySure, 

ds FA CA 1$ AdCE AnpErri itue oVure. 
Câzia âuâa Înrp "puii că "ui, 

36 oâpaa ca uă pSaue, âpuiSan au ca ăp.prtge. 
Ac nSuani AnpenrSan Măi MSATA ipoaoc âpe „77 

AĂE BAT BOrAuĂBA CTpramitawpn «ul AMâpe. 

[7 până mii crpAmBiii masniSae urivph p.puue, 

40 Iflpă npE Apei AoAnSan a5it Ha CTp.AIIVE. 

«Înrpeguavopr AC San XMBAETEAE wie, 
Ai AS aan 5 nâuiii E push npe :Aouuie. 

Al xsatrene 

Curind s'a aliage "n vriame puţintică,—24. Cind vorii peri strămbii 
în clipali micâ.—Blindălorii pămintulii moșie rămâne,— Petr ecind în 
viață dirptă spre bine. —- Săvai păcătoşii cu dinţii lor serăşee, —- 
28. Că tot n'aii putiare a direplii să-i strice, — De lorii nebunie și 
Domnulit va râde, — Vădind că le vine ga ria de-i cuprinde. — 
Scos-aii păcătoşii sabie din tâcă, -32. Arcele li-s gata războiulii 
să facă, — Să tae mișeii, săracii să i tunghe, — Aii gind să nu lase 
direptii nice unghe.—Sabiia aciata într'i înși să va "nfige,— 36. Coarda 
să va rumpe, areulii li s'a fringe. — De puţân direptuli mar multi 
folos are — De cât bogăţia steăimbilorii ce mare. — Că răiă. și 
strămbiă mânule ș'orii fringe, — 40. lară pre direpțăi Domuulii ai 
va stringe. — Întregiloră Domnulii âmbletele știe, — Și. I&i dati cu 
viacii urică pre moșie.



— 123 —. 

dă upăate Sonata iwp i Ae pSuniue, 
+4 n sac dazaprae al npnesea maine. 

„Pumu-mi mzszrâuriii aim uSu6ein nepripă, 
Gant BA CA HĂAUX pe ASate k3 diipa. / 

Uta ui nSun mata BY AcatiSan ir priit, 

48 Ga uăne Ac A.puriii uSu ua depre. 

Înatra «Top BpÂNIE 1V'op ACEA cada, 

“hop nepii să ASaSan nedz.[ua, nd. 

A "mnpSaS nusarluSA ti, Saal NAATÂIIE, 

52 AmperirSa ca mASpx, Agas tit ata Se. 

Năpiii narpă ACMuSAn c.pITR. 5 MSAupraMirras, 

hiwop venă ASma UL EpPÂME NEGAATIITA. 

[ăăpiii asi op Săe CSAAAANII: A£ Wăpă,. 97 v. 

50 Tip'hetacii na năâpae 3 rârSan Au udpa. 

A Ea AMLAA (PmSan: IpE Ie aupra, 

BSamn RBaâpe AcatiSan, AApSi-ii-ta NAdTă. | 

Mii fa ca rAAnad-că CA NN IAAÂpE, me. 

00 Ma Ul AC Epâne CA MÂNCA ĂpE- 

AE Lua: aa ocr Tăirapt TOT AS ASC „AMINTE, 

Iza "m GAP ĂUE 'AEUACTA Suite .: 

DL uegazmitre 56 niapat GL cor dm ui are . 02 [zu 7 RZTRENĂ ME SuăcT 

Serie : - : 

La vrtame cumplită n'or fi de rușine, — i. În qăle Ilămînde I6 

prisosă pâine. — Înși-și păcătoşii âși cunoscă pâriria, — Săvai că 

si nalță pre lume cu fivia. — Cefa ce punii pizmă cu Domnulii și 

price, — 48. Să ţâne de dinșii puţâni ferice. — Îndată &orii criaște 

sor dobîndi slavă, — Vor peri ca fumulăi, 'nefăcînd zăbavă. — la 

"m prumut viclnul și nu mai plătiaște, — 52. Diveptul să 'nduri, 

dă și miluiaște. — Carii cătră Domnulii sîntii cu mulțămită, — Vor 

ocina lumia ?n vriame neclătite. — Carii îi vorii dâce sudălmi de 

ocară, — 56. Prâceia-i va piarde cu-totulă din ţărâ. — De va âm- 

bla omulii pre cale dirâptă, — Cumii Tubiaște Domnulii, dărui-i-va 

platâ.. — Şi cînd s'a timpla-si să paţă cădiare, — 60. Iva ţânia 

de braţe să n'aibâ scădiare. — De cînd am fost tânării tot mi-aii fost 

aminte, — Pănă ?n bătrâniaţe deciastia cuvinte : i
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o IPamtn BASS Anipârr SA mapacaTrh CA NE, 

GI Out ă Sit cpt Îi doâme.ca uăe. 

“le „ni "rodre SĂAE AA Ii AMASĂNIE 

Ă ați AupinrrSan uit CRALMIA-i pân. 
sui AE pASrâre, dA ut ACTE Linie, | 

08 Ii nerpent „fu ASae 03 SAE AEnatiife. 

ASamessi5 ine npe uSafua cu dna, | 

Cqununniii cpit uS-unii” Ade BSiepurr Sa ca-si 'rp'litiă, 

Ve-ii Măne pe CTpâE li c4. ae A: Bla. 

12 Crpasairiii 5 "CAMLNUL ACUL PE EIUIA CA-U MÂNA. 

Amnpenuăsit” meaat. ptr Sa „fa ui tenul, - 

Ba a-i Aar AE- ADA SAR pe APSA c4 mâsă. 

GA "Adu AtpenrSA AT pă "UA AENINSAIE, 
2 
+ 

16 PSerSA ASH tit ANAMGA CROT MIOAĂUE BSE. 

n-MAR AE aă' AcatiSan În fite ma AĂUE, 

Ipe nâne Anpiinra necavatru tă MaApuE. 

IziserSeSa «lprias anpărrrSaSii MOĂp'TE, 
80 E aovanSan S-a adea anii Au rpiS aa code, 

“urias HpE ACASA, IÂNAE-Ă MABĂNIE, 50 v. 
IA re na "iaaud= TE 70 ASALE “Ai TĂ Bpăie. 

65 Ilpreri reia s$a A 68 3 sacae natine 69 WISAtun 79 Crpzanatii «3 Sh 
NASASa nge nu 73 „În ăn Mearlesa AMipinuiii rxorâpe. 74 Ilapuii ut ak$ Aa 
AcmuiSan să Spit În uda. 15 KSyera AupenrSa PINA Ac "nuzaenuitue. 76 den y. 
82 rk 

<N'amii vădut direptul părăsâtii să piiae, — 64. Nici a lui sămînţă 
'n foame să cine. — Ce în toate qâle dă şi miluiaște — A lipsiţi 
direptulii și sămința-i eriaște. — Fugi de răutate, fă ce taste bine, — 
68. Și petreci în lume cu dâle depline. — Dumnedăii Yubiaște pre 
gudeții să facă, — Sfinţii săi nu-și lasă cuvintul să-l tvecă, — Ce-i 
țâne pre straje ca să le dia viaţă. — 72. Sirâmbii cu sămînţâ-și 
pre vină să-și pață. — Direpţâi pămintul în viaci ocin6qă, — Că: 
li-i dat de Domnulii pre dinsul să șaqâ. —— Să 'mvaţă direptul cătră 
"nţălepciune, — 76. Rostul lui și limba scot giudiaţe bune. — A- 
vindii de la Domnuliă în inemâ liage, — Pre cale direptă nesmintit 
va miarge. — Păcătosul ecreâ direptului moarte, — 80. Ce Domnulii 
nu-l lasă și din grei Va .scoate. — Îngădui pre Domnulă „ căile-i pă-: - - aie: A . ziaște, — Că te va "'nnălța-te 'n lume Și ti-a criaște,
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UT n ASTA puii, tat Nr aAbiripa, 

S-+ Ba» i NSUĂIĂ EpĂAME. a-ti „EEAĂ NEpiipa. . 

Pas55%8 Ip enSpiidrSan eSiniAS-că BSwph,-. 

G'auSura Bă teApiti TAXEI ad uSwWpn.. 

Ii mpenSi$ npauia, BÂSTR, NS 48 NEAM 

SS  Praac AE AA A-MICSAn Ep'e CTAANĂpE: Aita. 

Ile AEpenrâra, BA.NIA ĂLA IABĂNIE, 

T&4 VVASASIĂ sean BSN. PAMZUIMNA-ALT5pÂnţIE. 

Tilpă enSprversuriii nepripa ae trâuie, 

92 Ole AE CAALPIIA AE AMI MS  prmătue. 

Atu AMITSINILA ĂCTE AE AĂ ACAtISAn, | 

ă Apărut anii capii Ani ASE Tor WAtSAB. 

[d-ta CRESTI ADAMISAR._ AĂ EpPĂME AE CHpanai. 

96 RS doasc 1 enodre Au «lira vrk crprmria. 

Aă cine-i na SHE Ai HÂpTA. Aupilurra,. 

GA măsă 0 WAN An “Ali Aa NAÂTX. 

Sf mpa... nes 88 Ms. cerannâpe 88 Ms. erannine 9 capeti 98 A priAS-ae “u 

RAU NAT. 

Și nu căiita răif, căce sînt dehiria, — 84. Că "n puţână vria- 

me li-i. vedia periria. — Văduiii pre spurcatulii suindu-sâ buorit, — 

Sagungă ca chedrii tămâci la nuorii. — Și trecuiii pri-aciia, caiilii nu 

văd nemică, — 88. Rămas de la dinsulii vro stălpare mică. — “Țâne 

dereptatia , blindiația păziaște, — Că omului celii bun rămășița-ă 

exiaște. — ară spureătoșii periria le vine, — 92. Nice de sămînță 

de dinși nu rămâne. — Deci mînimința taste de la Domnulii, — A 

divrepți și smiarină din lume Lot omulii. — Că-i “va scuti Domnulii 

la vrtame de serăbă, — 96. Cu folos-ă-a scoate din ela €6 strămbâ.— 

“La, sine-i va pune din partia direptă, - — Să şadâ 'n odihnă pănă 16 

da plată:
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Gaâa: ASTĂBALI, s. 

37, W anWmSa as Aaa, ; | 

Si ASuepa davrinurre nr ps ca MEETĂ, NERA tetTrp$ sata AC USA. 

Iu ne făpocriă ToGă WWEAMUIL Aeni, 

IIS az teza Acaatue “u păi AE IVATIL:A - sir, 

Ilie Ad ueprâpe u3 ră Spuie, 

[&4 azneutac "mâne În avine-c „Andine 
4 Ii câ.purra TĂ MĂ HpE „Atinz că ERATE. 

IIS Xcre nIpE rpSnS-asii alai Ac cnnrăre, 
Ian MSpuuTh MAIA AE-A bea rpeSrâre. 

(Dâceae ca MScrpă, doaâne tray dee 59 7 
SAE maăre rpâae mam „Înizrpd due. 

Pup AEUII AM „MSATE, CAE MA Ro pauni, 

GSaerSan Ac caprui âtă CA RAATĂIIE. 
AE pâne e.N nSrpea, dbiipa 5 ata catavre, 

12 At HECOROTIIL A AA Cure AIA AMIUrE. 
2 NVam arpaeuntr ui5 TĂTSAn TISA, nu astiuSpii, 

Xatna.ţna, roâra Sa n MAH TE r. MIASpii. 

De Hagicaa Ms, aa. '[ FA Suge... CAMGATĂ SSa Ac USAEUA. fâpserire mastio 1 ma- 
ie E ca care 8 e rnâae mandra 9 Sl iapă acyli mSare.. Ronzpuănțe, 10 Mo. 
înia 11 uS ma 19 aan miepASri Ant 19 arâpunr” 

CATHIZMA 6. 

Psalomul lui David 37. 

Aduceria aminte pentru Sămbătâ, adecă pentru qua de gudeţii. 

Nu mă vădi, Doamne, 'n vriame de mănie, — Nice-mi da cer- 
lare cu a ta urgie, — Că ăncile tale în mine-s înfipte — 4. Și 
sfinta ta mână pre mine să simte. — Nu iaste pre trupu-mi lcii de 
sănătate, — "Țamii porniti mâniia de-mi fecă greutate. — Oasele să 
mustră, colane n'aii pace — 8. De păcate griale mamii încătro 
face. — Fără legi am multe, de mă covrășiiaște, — Sufletul de sar: 
cini abia să clătiaşte. — De vane sint putred, firă 
12. De nesocotință mi-am cșit din minte. -— M' 
ticăcind în chinuri, 

ia nu mă siumte, — 

am zerăcit cu Lotuliă 
— Âmblină loată dua cu măbnite ginduri,
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IlloaaSpriac aâae cpr BaruonSpii're, 
LO ÎÂTEAE SAE CN TOÂTE. PATE. - 

PuSrâra 'roâra deSnpa-atii CA cerp.fnue 

“Ac cSentuii, AE VANAT FEAA CĂ CT.MIE. 
Manu ră ASanuie Kâaa Mă Cast, 

20 CSciiininac MăĂAE WI Sac CâcnStAE. 

ALi-ii câ naprSra, finema-ii avaxiutra 

a xi înc npiărunuit uri couăii „În EU 54 v. 

24 Ala "Ab AE: AENĂpTE, pSacaopr a-ti rplua, 

VITi cuceri nuzatăuniii Ann niăua «rk ASare 39 v. 

AlumtaSa aitS eSdaere În pâ3 CA-A âpSrinie. 

OqărSpii pân BMBAÂNE, PpP4ECEA SIE. AE TIAÂHIS, 

25 Depuaccrin 'roâTra s5a us pă XA Bop duc. 

flespstb să eSpaSan AE- ranita MSATA. 

UE dată âeSnpra-avii, rSpa-m crrră MPa. 

MIA deea ATP AN să Wat «re MASE 

32 til: 5 aaa cr; său stiu u€ PrEnSuA£. 

IFEAa:RAA Ai ACAAtIE TOÂTX ATP "THE, 
av u 7 

75 ca amaSsit pSra, căzut pacuiSusii 155 Gita, 

16 As. P. BiAreae Î. game pentru pate 17 îctnpe- ii 18 rxalinaTh 22 a$- 

mine 93 însă A, nudua 30 mire 31 da 92 ui 99 nara. - 

Șoldurile miale sîntii batgocurite, — 16. Biatele colane sînlii toale 

rănite. — Răutatia toată asupră-mi să stringe — De suspini, de hli- 

pătii inema să stinge. — Nainte ta, Doamne, jialia mia s'aude, — 

20. Suspinile miale n'aii unde sascunde.— Mi-i sacâ vărtutia, ine- 

ma-i măhnită, — Ochii n'aii lumină, vediaria-i lipsită. — Câţi avui 

prifatini şi soţăă în viaţă — 24. Mă vădit de departe, rudelorii li-i 

greţă, — Și sileseă pizmașii din viaţa c6 dulce — Mişelul mieti su- 

letiă în rii să-l arunce. — Sfaturi facii vieliane, grăescii ce le place,— 

28. (îndescit toată dua ce răii âmi vorii face, — Asurqâiii ca sur- 

dulii de glăcâvă multă — Ce fiăcia asupră-mi, gura-um stălu mută.— 

Mă fect ctătrăi dinşii ca.om ec naude — 32. Și nu ști ce dăce, nice 

ce răspunde. — Nediajdia mi-i, Doamne, toată cătră tine, — Tu 

să mi-audi ruga, să-mi răspunqi cu bine.
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eu 
Ia Sae-Acasie cdinre miamânriii aici Cdina 

36 Ac â MA Ape. ESHSpie cana, 
Iliiue Ge păsa Aba tit AStunâ-Aă, 

Ra crinAăpe. u5 Mii AL AV-E Uli SEpTĂ-Aă. 

G.pura fu rodră pâna: iSnpriuc A€ ASpăpt, 

40 —Tpemăaa-m oii cuSue ap AE TAtăpe, 

Ii Aa ESI PPM AE “E C.MITR GS eri, 

RS pSra iSpără, Să ÎATĂAR DANA. 

Iflpă fit nuamdiuiit sera 5 păi ASarit, 60 r. 

AA + Ilin că cuafenn "râpe ut pi5 CA MapSuiie., 

ex
 

9
 " Dă c Că NM San pa «unit - avri-cn 15 Spa 

Mi sS: crpamnzrâre pari pia Sati TpaeSpa: 

“Ea crt-Mi ăn piSa, newrpS âan atit CHE 

AS: «În ASR AC Mpa, rp'aterih p15 AE AIE. 

IIS Ava MACĂ ACaAtne aa c.purSpaTrâre, 

Iapacarh AE TINE CA ASE pASTĂTE. 

Ui ex dpi 5 avine, c-ar AH Astunuire 

52 RS chimrra-uii nSrăpe & ASanesi CTE. 

40 ne ÎL Ms: capu 45 rai 49 cpursperăre. 

y 
"Cam dăs, Doamne sfinte, pizmașii mici s'aibâ — 36. De a mia că- 

dinre bucurie slabă, — Nice că să râdă dâși și lunica-mâ, — Că scă- 
diare nu mi-i de mi-i și cerla-mâ. —- Sintii. în toată vriamia cu- 
prins. de. duriare, — 40. G reșala-mii voi spune fără. de ticiare, — Și 
mă oi griji-mâ de. ce sînt cu. vină, — Cu rugă curată, cu făgadă 
plină. — ară ei pizmașii custă cu rai dulce, — 44. Si să silescii 
tare în răi să m'arunce. — Că să înmulțâră cine mi-sti cu urâ — 
Și cu strămbătate fiicindu-mi trăsură. — Cota ce-mi facii răul, pen- 
ivu ali mieii bine — 48. În locă de priință grăescii văii de mine. — 
Nu mă lăsa, Doamne, la singurătate, — Părăsâtii de tine să. ducii 
răutate, — Ce să fii cu mine, să-mă Xai aminte — Cu stinta-ți pu- 
tiare, o -Dumnedqăii sfinte. -
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38. Ju capu. ASI  TăugSae 1 nâneuSA; aenacăaa 
ASI Bata, ; Au e 

Prkye czgpâna- nătuni MĂ. 

Sxe- “AM Înrrps AMÂNE CA Avă îti ânvuure, aa 

| Gz-m conorterih ATiMBA, Că u8 sar HSeinere, 
„Gr păse “util epunuas “aura  n$cS- atit” nipt Spa 

"4 ENA, eră za râcSA; AE-atii băcie TPAc5pA-. .S 

TasST-am Bă AMSTSan uit uS ESTES £ 3ăele - 

Gi-i KSEINTESE cine, Adate "Cră ră prite. 

De-a “urânie ASpăpe ui AA “GOA: ĂNIE ecou 

S har util Xp “od MUC rerpleSauȚIe. i i 

Tinea MĂ “Ace Îu AVE Xepuiure, i 

Tilu-a ACTE apriunta ânpunics “u uSnitiure. 

„ES MANEA MĂ Săe-Am, mă. AaAtniE. „mapa 

12 Gqaprubuia | aieuiii că VS ESpâTă. i 

„iicaa uă AE SAE ca IiS RĂTI-A ĂCTE a To
 

< 

UT BE at ati ana cz-at- pie A4 RÂCTE. 

Săaeac 15 HSAVAph AI-C Aa "TINE "1 NĂAAă%, 

16: Iaiinre-uii Mii crârSan ete ME CĂMă Ii 
.. 

3s. Titu : nâgenSa zinaă în Ms. “p n$ $ru. “1, pauza” în “Minte. 5 anii ns fa 

mal sii, Geră 7 e aut că Huwâiţie ASpĂpA RS noi, $ Ma „AA uri aura 

MS ca mah nsrsdar. 10 încă ac. 15că an$ păTacat pentru ră 

In sfărșit lui Tdi thrumii piaveţul,. cânteculii lui David. 35, .. -» 
dea one 

Dâs'am - întru mine să mă Xaii aminte; -— Să-mi socotescii: limbă, 

să nu qâc. cuvinte. — - Straje și ferinţă mi- -am pusu-mi : pre gură - — 

4. Cind stă piicătosul, de-mi face trăsură. — "Tăcut-an ci mutulă și 

mu cuteq qâce— Să-i cuvinteqii bine, căice: stă cu price. — De-nii 

vine duriare și mă bolnăviaște — 8. “Ca şi hiria- toată mi să vo- 

ştediaşte. — Inema mia aste în mine herbinte, — Şi-mi “aste știința 

“aprinsă ?n cuvinte. — Cu: limba mia qâs-atn, tu, Doamne; mi- -avală -— 

12. Sfiivşenila vieţii să o văqii curată. — Cisla cia de qâle să știii 

„câtă-mă Saste, — Și de ce-mi-i ă. lipsa 'să-mă fi6 la vaste. i— “TDâlele 

cu numără: mi-s la tine n palmă, — 16. „Nainte- -i mi-i staluli nice 

"de o samă. e a Di Di 

"Dosoftei. 
DR 9



— 150 — 

Bi ama âuberacii să G a3ă Arina, 
COmsSan, ăTr Abyiipa, ACTE W uEAină.- 

Me epâme ue rpăâue nă (9 Smnpx pâpă 
20 3zaap ca “TpSAÂne. Ac: Să natia, "un căpx 

Ae-uuii. ârenucâne CâiBA urii pe. AăiiE. 
Grp. pieSpa ut CTp.NUIE uS ui Sil pătate. 

Amd E BOI Săue Lil 'Ti-wii Înrrpeniă- re? 

24 GnScS-asati HA TS- = pui „ASAtuIb Ut GSWATĂTE. 
"Anăpa MA Acre qă ASauiesiă erp.pea, or 

Aă Epăate AE. pina CA uS. pi3 „Îi -anţa. 

TUL 13 AA AIE cânte auz Ă Au rpein das, 

98 Anu uâae. crpeiinie iii Amirp "AAC AĂAE. 

Azcăuii npt HEGSHSAR AC MA WApPĂIIE, 
Gră AE Au c4 crpăată 1ii Ava €SASĂIE. 

AS ăi unit US AMAA AEIIIGIIC Iute psersa, 
32 BA vaii daiSTa CASEOA, „În BiinSpii 5 TSrSa., 

he păi onpir Aoaaie asta ră «rk fre 
Ga us MA “ppmăenă A-MAS-atii cur MSarre. 

17 âudera-ii 20 câpx e corectat din usanre în AB. 11 Ms. miine 23. net sfue 

ex dau AnTpendae, 24 Alu Ca$ ense sz-aui Acre ASatneâS panaane. 23-26 numai în T. 
. pa a 

27 Il. mă Aasznâue Acantiie Ant rp. 29 Ga n aaunii nesSuSan că ată 4 n WRĂPA 

30 Gi mă npoyurfier rSruntătpa m udpă 81 SImSpu 658 ac 5 aia atati aeueS- arii 
pocrSa 84 câpmâcta 

Că luniia acâsta-i ca '0 miză mică, — Omulii, cât d€ hiri ia, laste.p 

      

  

  

  

nemică. — De vriame ce_triace_ca o umbră rară, — 90. Zădar să 
trădTaște de dă pănă ni sară, — De-și agonisiaște s'aibă și pre 
Tine STII SUTĂ ce strînge nu si GUI Cui ramâne, — Acmu ce voi 
(âce și ti-oi întreba-ie 7 — 34. Spusu-mi-ai că tu-mi ești Domnii și 
bunătate. — Aviaria mia iaste la Dumnedăii strinsâ, — La vriame de - 

„irâbă să nu fii în lipsă. — Și ju, Doamne sfi inte, mă ia, din gro- 
șiale, — 28. Din ciale streine și dinte'ale miale. — Lăsași pre nebu- 

„nul de mă ocăriaște, — Stă de mi să strâmbă şi mă suduiaște.— 
Amuţii şi nu mi-am deșchis nice. rostul, -— 22. Că: mai făcutii 
slobod în chinuri „cu totul. —- De ț'ai opri, Doamne, mâna la ce 
Iute — Să nu mâ fărșască dindu-mi bătăi multe,
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Ilpiu “meu rpeurii (asa, Mat Adi npe MScrp dpe, 
36 IDâi aicar cazan ph papă Ac: ceprăpe. 

Ai CT.MICa BieTSA cSdaere AE AAGIA CZ MILĂ, S3r. 

BAT uS-it adi AAYiipa AE W nani. 

Am 4 Aemepri VWmSA să xâtinas CAÂnX, 

40 Grpunăra AE MOAIl urii pă AE pliu. 

Ut m ACaatie cipure p5ră RAI ÂCESATă, 

Ni S-A NOTOAĂIŢIE rpIiRA MĂ UĂ AWSATă. 

Ga u$ ca Sire AAGPAAMAE MAE „6ree 

44 Din crperinarăTa apă ASE 155 at. Ă 
[ă unu Su nzphuuiii Mier âm doc HEAApIINII; 

«urp'auacră ASAE TOÂTA BILA E AAIII. 

IO mrepâsa-anit rpESan ASA II-A CAZBÂIŢIE 

AS Oz â uS Ma ASE, “unit AA pnopâNle. d 

39. WaawaiSan AS „Bata, 

“Tpzna nerpAnr ya reaa- 

a E nepenii 
peur. MIA npt ACASA Epăate ASură . (âu 

“În TPĂAE pAbAzpii. aMa$ Ad AE pSra. — meapadt 

2 Notă autogr. | 

36 acar 38 Kar... a Xiipa 40 Asaroatii, mi apă Ac A. To “fra 41 maaens Sar, 

46 „Înrrp "acrbera... vede aia. 47 Tune lea-aii rpiSan “mamă nS at ASue 

48 Ca mă mSuii Ann aSate a Bia uk ASaue. . : : 

39. Titlu : 'Tepnă 

Prin ce-ţi greși omul, Tai dată pre mustrare, — 36. N'ai lăsat 

"să-l trâcâ fără de certare. — Y-ai strînsii bietul sufletii de di-abia 

să 'ngână — Cît nu-i mai diahiria de o painjină. — Așia-i deșertii 

omul ca o hainâ slabă, — 40. Stricată de molii şi fără de trebâ.— 

Ce tu, Doamne sfinte, ruga âmi ascultă, — Și tu-mi potoliaște grijia 

mia cia multă. — Să nu să uite Jacrămile miale. — 44, Și. streină- 

latia, cara ducii cu jiale. — Ca şi toți părinţii miei: am fost ne- 

miarnie — Într” aciastă lume toată Viaţa jialnie. — a due și mă 

greul, Doamne, şi-mi slăbiaște — :48. Păn' a nu mâ-duce, și mit 

nicorlate., a 
Psalomulă lui David 39. 

Aşteplind pre Domnulii: vriamo lungă  — În giiale rbd mi-ai 

dati de rugă.
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S. Ga us Gârh! e CÂNA n guBopn. Bre. 

Tura pserSan. Aties auay nScS-Atii u5y- EMITE, 59%. 

"un aăSaa AcătmSasii ca mănerh. 

baS.MAS-Ata MSauit pop -ASĂ prin - - - 62 r. 

12 Ilin ASata Bope azcă 'urp'e neauina. 

curu. pura S-a ATA BATpĂ  ADAMISAR 

> DS nea AA iârpă: Apei r&Th' WVaiSa. 
„Depriue na di Ahutaa cShaerh _ - 

160 "e uS-i EA ați. “AOAMISAn „Au iSuer, 

Hiiue Ea npatii Suae ânin raSate 

E, menSuiit uni ae: mâugiă AE ASE. . 

AluuSuti cel - dans: ACAMHE BECTIITE, 

20 După USAVAph C.AITA ASanesă ctpinrre. 

Tit, TSHAA Suit. Acre n r. MIASAn, | 

“Ga rbuSnra uni ex =uiă ape PASA 
? 

"3 rpeane avâŞ 'cxse . G'avaS corect. autogr. din avati -T, aa 7 azprSre 9 III 
p. 18 Ac afuie ui at a : - 

Din groapă m'aăi traș făcîndu-și milă, — d Dină tină de, chinii, 
de la grin sAla, — Si scoţindu-mâ. din: dac adineă, — Grije 
să nu duci m'au pus pre stincă. — Și mi-ai dată pizoarelorii 
vrătute, — 8. Să nu bagii de samă 'n vivoriă tute. — Şi» n rostulii 
rhieii mi-ati pusu-mi noii cîntecii, — în lauda Domnului să mânecii.—- 
Vădindu-mă mulţi vorii lua frică — 12, Și lumia vorii lăsa 'mlr'o 
nemică, — Întindindu- -și mintia cătră Domnul — Cu nediajde câătră 
dînsii totii omul. — Ferice va fi dâeela suflet — 16. Ce nu-i va 
lipsi Domnul din cuget, — Nice va prăvi unde faci glume — le 
nebunii și de șegi de lume. — Minuni cei făcut, Doamne, vestile, — 
20. Fără număriă sîntii, Dumneqiă sfinte. — Nime toem a nu-ți aste 
cu gînduli, — Să tegungă și să-ți știe rindul, 

+
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24 u dpiipli-ră sta: pAMACCTUBA: i 
GnSc-amin urasti pur, npeeri: azcSpasii, 
eră i pieriee;suS-, no gta A'lpcăpa; Xa 

| Roi, EnIiTB, „55, .“rpSr; e pei tonpure” cbăpa 

28 Ac pe, “ASE, LÂNA TOÂTĂ MĂpa;:, 

A£ AEMSATR; wâţi: “AATB: ACAAIIE, BSfurSâh eee: 

„uz ASME, cu Eli „CA-ui BESEĂ gt. MrrSan. + 

TATI CĂI TEAE,; BA puii,: „ae, cipu3 TOÂTE,Ii - sr. 

39 a â, cr: TARAS, USA CALNIOĂTE ini ie 

Tilpă 63 „noa. ră ACaAtule Cure fiu ii 

Beit «caSatii RE FEAA Xeprimire,ii i 

Bă ady: liră. i N-pTENE-Atl; Sduue, apti 

36 INLiuinoti: nannii- mopSnnia; 9: mâne 

bâăcra SNA A că CTPUTAT: Tăpe, tn 

ae EACTp-NIrb TACĂTEAE / Mali dtâpe. 00 

TIli RSSEAE, pAlae-c nedonpiie;i: e i ste 

40: li: 3, cpurspt: ai AS mute căpinirre. 
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apt DEGI ti nt Diţă, 

* Ha apATREAE AMENPNNCACE ADatenii aval: ABarh â de ASue. Mă siăeak. [No otă pidig. în Me]. 

> : ap - i 3 

dit ta 3 ST ia 

23 Hhuc-uii, Betezuate sac mp2 24: int 961pârnă”: 90 caii pasii 34 5 rusa 

uta X. 86 ae 37 Iana erpurdTi pepen Tau kae Toâre, 38 heerunAS-ac “a nepodae 

A PAȘĂTE 40, „Ra, Ti, ar par Zr aro ni ACT 
bt tz [i Lt 

rect ZÂ aia ip pp cz HI El da e! et mr AP Vi 

Și pime, nu-ţi iiaste, de protivă — 24... În fir6;ta încia milostivâ. — 

Spus-amii, pamgrăit, prește, măsură, ;— Ce „tuijrătve nu poftești.:der- 

„Surf, Cal venită, cu trupă, „6. oprit: sfara === — 98. De pre lume 

„Si „din ștoată, ţara Dei demultii pai: datii, Doamne, .cuvintulii =;În 

Turneu sit; vii; șă-ţă, vedă pămintulii. > — Și sfintele. cărţi; Yale; scriii toate, - 

82 Arsă ăetiăna nu ;șă .poate;; amlară. ei vola.ta;: Doamne sfinte, :— 

Voi, siuii; cu. inemă,; herbinte, .- zi Căi Tiagă ta.în: pîntece- -mă., ace, 

"96. Și- 4ă, „vor; plini porunca Cu: pace. „—.Văastia bună. 0,.am: „strigat 

pare, — Unde,.s să, strîngă, gloatele. mamare. —:: Și: budele n „miale:s 

„meoprile, = - —2,40. Si. tu, sîngurii,: Ştii, . Dumnegiăii, sfinte. 1, în îti i 

a. . “tir at IERI pas 

suit] pia aa ti aa certain le te titi tit iti 

* Că jrătvele deprinslase oamenii mai dragă.a le duce la idoli... do ri
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Depenarrl. ră uS usii âensSuAt, . 
Timea. "MĂ. Crpiira. AE CaSAE 
Arkacăpa wii AE At. MTS 3 

44 Ye -u, “oii cusut, AOaâuie „Îi mpi. 

Ta uS wauiin: ÂerSnac. e: ATA AIAX, 

Ac Cap. r.jatnaă die iăpe CĂAă&. 
TAL: âaetăpa ră ui IL „purprlira -6âr. 

485 GO oii crpură' Se-ii TASĂTA adpră,. 

INT av uie ACaAuie pâri n5 câTE, 

Aiax ez-atii puturi brpă CHESA ĂTE, 
[A ui-ii Autaa ASatniesi5, norâra 

2 ii uiti câbepurra atăna ÎaSpâra, | 
Râpa avă GSnpiuttAe n. nSuzrâr E. - 5 v. 

TA nSe.purSan. ui-ă nă Acpenrâre, | 
AlSare. pâSrâuii AVă VWWECAtipA 

56 RS Apă! AE aeuii “E AA npuniipa. 
G: păcii $ fo n A'baetzpSA, - 

Bă atati “MSare cura mii Aear nâpSa. 
Apâniii care c.purn fini AvĂae 

60 ATA azcâpa În npumeae 'rpăae,. 
- ÎnASpa-re AAMHE AE AVA CHodre 

Anina MELSiI,. Atu rpriiutae. ue, roâre, | 

“ai ST aenăpa Tă u$ ne 43 ESepuTSan rz$ uta A at 44 Roi, „ES np. 46 Tanaă 
47 âuă “urphra 48 no 49 ll aa Nane uie pâra GL 2, AnASpă-re 

Dereptată ta nu voi. ascunde, — Inema mia! “strigă de Saude — 
" Dedevară și de mintuință — 44, Ce- -ță voi spune, Doamne, în pei 
ință. — Că nu Țașii ascunde sfinta, milă — "De s'ar timpla fie. care 
sălă. —. Și adevara ta c6 întregi — 48. O voi striga unde-i gloată largă. — Și mă ţie, Doamne, rogii cu siate, — Mila să-mi trimiți fără scumpiate. — Că ţi-l. mila, Dumnedăii, bogată — 52, Și ți-ă sfinta mână îndurată, —: Cara mă cuprinde "m bunătate. — Că cuvintul -ţi-L'cu dereptate. —. Multe răutăţi mă ocoliră — 56. Cu firă-de- legi. ce mă Pripirâ. — Să prăvăscii nu Doc cu: d&devărul, — Că mai «multe sîntii şi decât părul. — Dragii cine sînt inemii miale — 60. Mă , lăsară în primejde sriale. — îndură le, Doamne, de mă scoate — Dinii 
nevoi, din grijile dinti toate. a - a.
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PSumine, c4 nduă n rpă Wridpa 

04 [dpi «lspria eSăpaerSan cat mapa. 

Pawlaa CA Au CA "NTOÂpRA II răpră | 63 e 

Râpii axa nopa pâS mu-at erp cpu. 

B.fuaa, ep cră ac pâSan MIES că păsx, 

05-A wanpâcu pâSan carii Snipiluis. _ 

ISlp ampenuiiii năpiti “re E: :pRă 
Ace nSnSpiii * nă ex us-i rplisa, 

A 

Ga at vie npe Tor sac nenţuii Sunt, 
12 leceaie cu. Ati «6 CSE 

E cada "Tă unit AE_ at. Mersi, 

Ga cu Suoderia ete-tă 53 mpi. 

Ba & epur i5 riine dap Lă Aa 55 7. 

î6 Ilia rpiiire-a nopuii 5 MĂCA TINCA, 

Baa Cut ăiorspiS dap snnână, | 

Ia câ TE BAS ACAAMIE Tp'a TĂ cada. 

* Kpeanenursuuitii AcauiSaSii Xpucrec, ASnz “ulepe ÎNĂCA EEAĂ pe AGAMHSAR, AE CA Brice 

ala RS căunula că. [Ao tă marg: în As.]. — Heceaiii Adce Bela ânscroanacp mă câapuTa 

„juttepa aSii Xaneree, [Aotă marg. în TI 

66 As. T. cupssx 68 Ac nxnpăcua 69 pă ut Anginuii 72 Ilin gecealii C'aiisă 

Ti Ca xSueiena unei KS np. TG Ani npfittuuța TĂ ACaate uri rue. 77 Ka Eul 

Susrspi$ 73. Uli ca Te Bah 

Ruşine să pață m gria ocarâ — 64%. Carii cereâ sufletulii să-mi 

piară. — Răcela să li să 'ntoarcă. m -gârbâ — Carii âmă vorii 

răi şi-mi e6rcă scrăbâă, — Cind vorii sta de răulii mieii să râdă, — 

68. De năprasnă răulii să-i cuprindă. — lară direpții carii te cârcâ— 

Diase bucurii * ca să nu-i trâcâ,— Să le vie pre tot cas veştă bune,— 

72. Veselie să aibă ce spune — De slava ta și de mîntuinţă, — Să 

să cunoască ce-l cu priinţă. — Că ei sîntii cu tine fără lipsă — 

76. Şi de grije-mi porți cu masâ tinsă, — Ciă-mă eat agiutoriii fără 

zăbavă, — Ca să te vădi, Doamne 'mtr'a ta slavă. m 

* Cedinzoii Domanulut Hristos, după 'nviere adrasia vedia pre Domnulii, de 

“să veselila cu sfinţia sa. — Veseli diase venita apostolilor la sfinta învieria lul 

Hristos.



= 186 — 

40. WraabaSan ASI Aaa a. 

- * Însa Masai Ha Hr. 

epic A urne „contor ÂnIe. „o E" neptniii. 

"Al ăcepn. A08N abur AE aaS dupe. 

Nă uSatuatira Să BI. fat inu sir. 

4 A satuiSas ai Ba dă iii 5 mpi, 

[IIu-a pa spâis ACASA A-MAS-ii BIO A, 

AL aSne păi ca Sere RS ASarrliu e. 
AoamSan mă apă Căi - CAIIAA, 

a S Ba MA un3Mduriă, crâă AE . pân Iad 
A 

Specii ii A£ priit, MĂ S'ARĂpE, 

PUN -cRSad Au nâTa, ati. A S-AR ăpe. 

3. ÎN eSit Săe uveii pSrâ-ată, . 

12 Doamne Căunure mă ce-a A AE CA, 

AMlitax e CA-MI Tpuaiuuii ui CAWATĂTE 

În GieTe eSdpaerb Ap AC DaBdTe. 
7 

Bă nuduri, Că aa. ca "mnSurlisa. 

16 ânizanţrbnra aă pâ5 cu aa nâsx. 

.. 

40, Zitlu: Ms. Paswm Aaaa 10 Casa MIA S-an 192 Acaaie ca mă Zi ura 
mă câmă, 19 ae 1 Îu cSfaerSan aeS dzpă mazăre. 15 €5 16 n pis 

| Psalomulii lut David 40. 

Ferice de cine socotiaște - — : Năaserii și Jipsitti de miluiaște. — La 
“cumplită qă cu 'izbăvință — 4. Domnulii âr va fi și cu priință, — 
Şi-l va eriaște Domnulii dindu-i Viaţă, — N lume. trai „să custe cu 
“dulegţă. — Dommulii ma lăsa saibă “sâială, — 8. Cind pizmașiă staii 
“de: faci: năvala. — Are-i și de grije Ja qăcare, — l'a scula din pată, 
“făcându-l tare. — Eii încâ voi qâce ș'oi ruga-mă, — 12: Doamne 

„ „Sfinte, tu- să-mi Yai. de samâ, —.Milă să-mi „trimiţi, și. sănătate — În 
„bictii suflet: fRiră. de: „păcate; — - Că. pizmașiă, „ci mi să mbunega - — 
16. Șabiă- -aşteptă la răă să mă vaqă *
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IS "napraulipe aa Să ai de due 55 v 

BSu.frrn ue US e: âAe A rpluai : 
„Aloâpra Ap en CA-A A Au ASAIE, 

20 Gucii nide mit Spa “Ă A uSate. 

“În HSUTpS BEA CA AA BÂSĂ, | _ „6re 

Tpraitian ASAsE, arie: «ine CA- îi ip las. 

Dap Ac aduce uvdăie erp. NicSpa:, 

24. PaSrâre dap A€ AeSpă. 

CqărSpii âaSuă Euin âbăpx, 

Bă ca: uS-ă npuerfina “ae A dpi” 

AlcSupavii rpAă riaavârunii Woân're; 

28 Bă cz-a bin p13, AE Să, AE USÂNTE. 

R3 Î2p = Ae-afuii AA GAZACTAMĂpă,: 

ES StpuerSAb 53 «eat: AE Vnăpx. | 

Autera «i; âpopasurrS-uuii eSaSan, 

32 Asad A uS-Ab Mit peaănre aoamiSan. 

* Ia ÎSaa uepita RBAAE CZ-A înc npe ASatuS SAR apă. 2B8aA€ eaa AA A ABnAcp. 

[Word marg. în MB.) — În Aa npe Ad Te-ai “eprta CA-A PACĂCER dap UAPOĂAc, CL-A AA 

npe achita Xinacnnawp. [Notă mar: g. în T.]. ki 

x [1$ Rsla nisadutiă AomuSaSi ca a$ Ss Anunlepa. „Lo otă mary. în. A5.]. 

1 Gaman sf. [Notă marg. în TI. 

17 Fam Să 18 H. AS mSerpâpe uit At rp. 21 În aSurpS 92 Farina 23 Dra 

aduc uâ3 asSTA erp. 21 rpeă Ms. moare 283 Ga să Râye * u pas AC Să A HodnTe. 

Cu mdriizăire am dacă ș și “de faţa — Cunvântit ce nu să cade de 

greţă : — "Moartea dâr veni să-l Xa din lume, — 20. Să-i piine și ur- 

ma ca de nume. — În nontru veniia să mă vaqă. — Grăindi dulce, 

și cine să-i cr6dâ. —, Fără, de liage ş'face strinsură, — 24. Răutate 

fără, de. măsură. — - Sfaturi aduna eșind. afară, — Ca să nu-ă pric6pă 

cei din țară.“ —  Asupră-mi griăia pizmașii şoapte, —.28.. Ca să-mă 

. facă răii, de. qă de noapte. — Cu fără-de-legi mă blăstămară, — Cu 

cuvintulii cu celii de ocarâ. — Acesta câii adormitu-și. somnul, — 

32. Deemu să nu-l mai deştiapte Domnulii."* 

* Că Tuda cerca vrlame să-l afle pre Domnulii fără năroade să-l d!a Jido- 

vilor, — Iuda pre 'date-lă cerea să-l găsascâ fără năroade, s să-l dia pre mâna 

Jidovilor. : 
** Nu Tubila pizmașii Doranulut să audă învieria,
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- TtrpS wine 'ex-ui âASuli ânunvre. 
II 3 â ră ata Av Aenlivra, n 
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Ti nud San Mă pac AC Ante. 
print capata ataca Gap enpe:riurlax, 

44 Xă ulicSa avieă AA MEADOAE IARĂAX. 
Ii "unarinrre-uii atat AdrS-asii rapi, 

G4 puteri 3 ie „În neuie. 
AzSadra ca dit ASouesâ3 cdsuitrre 

AS Anna meriti vru, aut vei AZ Marire. 
Mi că să "TSufi mă ca die. 

AomnSan AzSadrn npecri neuie. 

= » . pi a u u A . ” . 35 uzina 36 Eusaeu$rSan âcSupr-asii p. 41 aiS-atii taca Ai Mă rpeSan aie$ 
50 Ms. xaun - 

! 

Cât și omulă mieii celii de priință, — Ce: m'am lăsată -într'a lui 
credință, — La pâinia mia slobod de „mănîncă, — 36. Vicleșug a- 
supra mia rădicâ. — Ce tu, Doamne și Dumneqăii sfinte, — Pen- 
tru mine să-ți aducă aminte. — Și cu a ta milă mă deștâptă, — 
40. Să le plătescii pentru a lorii faptă. — Dintr'acâsta,. știi că-mi ești 
cu bine, — Că pizmașuli n'a râde de mine. — Prin blindiaţia 
mia-mi ești sprejinlă, — 44. La câsul micii la celii de năvală. 
Și mnainte-ţi mi-ai datu-mă tărie, — Să trăeseii cu tine în vecie.— 
Lăudatii să fii, Dumnoqăii sfinte, — 48. Din vacii. toţi, din eci de 
mainle. — Și să dâcâ toți așia să fie — Domnulii lăudată preste 
vecie.
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TIT osii viei adipzatii „În Tor «wlieSa năpea, | 
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12 Wac-uii Acre aomuSan câ-uit die qă plina? 

pe-a eriliauinre At căra ră du, 

Ali ca nâpex cSdaerb - parlaa AE PIX. 

Ai Awph “ut având pt câ-puira ră. Băca 

16 Il ac nSprSpii riince În dSuii AE AVATĂCA., 

1 Autogr. 

ÎI Titlu 2 chapuur. 1 Tux Ss cr MAPA a "Todd 

“Im sfrășit piaveţâlor fiilor Imi Core înțăles, 41. 

_ Înii ce chipii doriaște cerbul de fântână, — Cindu-l strînge. statia 

de-lii arde ?n plăimânâ, — Sufletulii mieii, Doamne, aşia le doriaște-—- 

4. Cu siate aprinsă de mă veștediaște. — Mișelul mieii sufletii de 

tine 'nsăteqă, — De Domnuliă putiarnicii și viii, să te vagă. — Cindit- 

va dâşii agunge să te vădii. în faţă , — 8. Să-mi stîimpării de siale 

în trai de dulesţă, — Dâtasta mi-i jiale cu inemâ arsă — Și ochii 

„mică. lăcrămi în. tot. câsul varsă, — Cînd auqii mustrare cu râs. ce 

măi ntrâba : — 12, Unde-ţi taste Domnulă să-ți fie „la tr6pâ.? — 

Unde-mi vineminte de sfinta ta, faţă, — Mi să varsă ?n. sufletiă. ră- 

câlă. de ghiaţă. — De dorii ce m'agunge. de sfinta ta cas) — 16. Și 

de corturi tinse în funi de mătasă,. A i



— 140 — 

TA AE AVauib. Real: MA Tpeli. NA NEWTPE A„NICE, 

ES E.NUTApiL AE- pSra ui 5S. parriebupuuice, 

"IL să AE CApBATOĂpE Aak-(Ha, node ESuă 

20 RS niepe AE ASacrlu a a pSra mnpeSuas. 

„ Bâa pâ -MS-uii due cSaere Au ae, 

„ Hriere-uit “dee capia cScmi.pHAt ES at. E 

"le că di HEAABAE cnpe Ati SAb sSpăra cer 

24 Bu BA TINAE AMA Hi3 Mănă "HASpăra. 

UNT 8 MITRUT, CSAT, rpHi:ta "Te BSNIpInA, 

A w/a5 MATII Yiipa' uiti bâna uS-uii păAe, 

Ra-uti da Seul âatinre Ac uâpa uk ASasue 

28 - upe-ii ÎvvpaânSa ur PÂROAd nb ASeit, 

Aa să nSTĂpe, ui Suae- i GpsuSas, 

AA MĂWTEAE MEA: Aus Suiae ULĂAE AcaiiSah. i 

JL ve rAACEIţIĂ 'TâpE să. Mâpa E-FUA păue, o „57 7. 
32 Alaprfna, K3 IELĂAX MĂ: CAVAPER ue 4 pâue, | 

hâaSpnae năare,: uni crSae AE. „măpe, 

Ameax npecrt TIME AE ri "AŞ âanturâpe. 

diana că uk. MÂpE sSa wa TpuANiTe 

36 IM noânra. re poâră aă A-Mica „frane. 
Pa 

* Gyr. Îlan lan aama camagan: [Notă marg. în T]. .
 

25 avzkunr 20 Ac uj-ii rpieră dipa 293 râii 29 Akii 31 razei 32 CARA 
54 âuesâpr. 395 SI că max AcatiSan 5 i 

Că de m'așii vede-mâ trecind pentre dinse — Cu cintără de rugă 
și cu jrătvâprinse,.— 'N qă de sărbătoare făcînd voae bună — 
20. Cu viersii de dulcâţă la rugă mpreunâ. — Voia ria nu- ți face, 
suilete mișiale, — Nice-ţi face serăbă suspinîndii cu. jiale. — Ce să 
aibi nediajde spre Domnulii. curată — 24. Că-ți va tinde milă cu 
mână 'ndurată. — Și tu măghnit sufletii, grijia te cuprinde, — De 
“paii măghnit hiria și faţa nu-și râde, — Că-ţi aduci aminte. de țara 
c6 dulce — 28. Unde-i Iordanul ș'acolo t6i duce, — Di-af avia. pu- 
tiare, și unde-i Ermonulii, — La muntele cel micii unde șiade Dom- 
nulii, —:Şi te glăsești tare ca maria cînd rage, —.32: Mărgind. cu 

: năvală la smăreii ce o trage, — Valurile” nalte, și spume de mare, — 
- Âmblă preste tine de n'aă alintare. — Mila. sa c6 mare dua pva tri- 
mite — 36. Și noaptia te roagă -la. dinsă înnainte,
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Il să tarpă “ACASA: :- nS Sita, Ac: Arne 

DA â da NEA RAE. & Mami dap Tine. . 
III ES. NENTp'AU a “AS BIG. IS AĂAE, 

40 Tă4 aie nusmduiSA ada Sere genii păae, ii 
Uli a ACAEĂIIE, -Hă CA Ad -âvzvirbex, DE em 

Guam dp.pura Atu vvăce - “URI C7 AA - CAABĂCRĂ, 

DA Ei eu, mismâuriii crâ3: AE. dul CA 'crp. pana 
14 S5Sa ua „ÎL cp M-A pâna SAT cip. 

Dae-uii cre AcatiSAn ? AA AS fa HpoXiiT; e 
IIpe mor ac aa "rprlitia taie patern 5 NAT, e, 

hoa pă “uS-ut îăue cSdaere „AUD ĂAE, : 

48 Iuterecani dpăue crpâtas cScmin.ĂnA,. HI GAME, 

le că Anii: MEAABAE CIipă Acani San ESpĂTA:,: 

Dă-u, nă Tiitia£. AA RS ăia naspa, N, 

42. WaavaSan, aSii pă HA, „mectipute aste cânpa A. aă Gr peii, ME. 
N. 

Gata ru ri pasca) npro mon. 

ISAetia-ava ACAANIIE air “mapa iaaăue, | , 55, 57 v. 

ĂE anna rosa: x, AE tva apă ue: 

* Gyr. Hanpentiuia 65 rSaauni. [Notă sarg. în T]. 

40 Aa. -Aeaii 42 aa lipseste în ls. 48 Ac. âuli că €TPAMGX pentru CTPRĂGA. 

406 În x. ” " . 

49, 1 nifa 

Și qa cătră. Domnulii :.nu uita. de. mine, — Că altâ. nediajde 

căi mam fără tine. — Și. eii pentr” aciaia ducii. viaţă cu. jiale,. — 

40. Că mie pizmașul mi-aduce vești riale, — Și mă dodeiaște, câ 

să mă. măhnâscă, — Să-mi frîngă din oase și să. mă slăbască. — Că 

ci toți pizmașii , stati și mi să strimbâ — 44.. Dua păn! în :sară, şi-mi 

faci multă. scrăbă. — Unde-ţi Taste Domnulii.? mă ati în prohilă, — 

Pre tot cas mă "nir6ba și grăescii cu hiltă. — Voia ria nu-ți facc, 

suflete mișiale, — 48. Nice-ţi face serăbă suspinînd cu jale, -— Ce 

să aibi nediajde spre Domnulii curată, — Că-ţă va tinde milă cu. 

mână "durată. Î.- 

“ Psatomilii lui David nescris desupră de la Evrei, 24. 

Gudecii- -mă, Doamne, și “pâra mi-liage, — „De limbă viclână, de 

om fără liage. o . e
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Uli ata cIioâre ACaAtiIE, i S-ar Guyait ASTÂpE, 
4 ea rpeSrâre ap -AE. CHA ĂpE. 

Ileurps ME "MA AÂNESIĂ A€ NeTpârih „ÎN :ĂAE, 
ES ina MANTA, ÎN EEIDAMINTE  pĂAE, 

Buia, arie nuamâuSA A£ Ată TOT! Îurăna, | 67 r. 

S ” Ilpecri 'roâtra pâna funpouu-ția, 5 Tina € 
“E cout. die AMAx, ca puii ASAtiint>, | 
A mă AEPENTĂTE CA WW AS certi. 

GA vă AH A£ MănA ai ca dit nonăuas 
12 Gnpt cib.purrSas râ5 MSuTe ca -u npatzerit „fn bâna. 

Ac wati -furiineS-ui iSprSan' EA AE: cada, 
Gu fnirpS 55. adpSpii ap A AE Banda ? 

AA cb-purSan parai RS „FAPTE AE châpx, 

10 Ga-aii danii nSriSpie ca Cassa up 
BA "un TIEpE SXĂAE CA-uil pur, „În AzSTe 

B.puirere AE cadea AE Npe crpsrie SATE. 
Ilin ca avă pori uit ASaesi3 cbunre, | 

20 Bă că-avii Aitnii Ac prime să iii A€ Marire. 

Sa PA „uS-uii. buc. cSaere AMMUILĂAE, 

Nitra dpăue crpana eScnu. ÎNA, 3 RĂAE, 

A DĂ AGEA AC HEBĂAR 4. 6 n3 new. 8 uni 'unpoduina ns: 9 ex- Ii ace e CZ-at TP. 
11 ex-m dili 12 ca-uw ARopien 14 Câ-u 15 Me. PATRIA K$ PTR 20 Ră 3 
nSpuii Ac rp. 22 Hiue-uii 4. TI cepe 

Și mă scoate, Doamne, că tu-mi ești iputiare, — 4. De la greu- 
tate fării de scădiare. — Pentru ce mă lapeqi de petrecă în jale, — 
Cu față măhnită, în veșminte riale, — Cind vine pizmașul de mă 
tot îngână, —:8. Preste toată vriamia înproşcînd cu tinâ? — Ca să-ţi 
fie milă, să trimiţi lumină, — A ta dereptate să o vădii senină. — 
Să mă ni de mână și să fii povaţă — 12. Spre sfintulii tăti munte 
să-ţi prăvăscii în faţă. — Unde pai înlinsu- ți cortulii cel de slavâ,— 
Să întru cu daruri fără de zăbavă ? — La sfîntulii jrătivnieii cu jăr- 
we de sfară, — 16. Să-mi faci bucurie să saudă ?n țară... — Ca 
mii tinere qâle să-ți cînt în lăute —- Cintece de slavă de pre strune 
mule, — Și să mă -rogii ție; o Dumneqăii sfinte; — 20. Ca să-mi 
aihi de grije ca și de mainle. —. Voia ia nu- e face, suilete :mi- 
șiale, — Nice-mi face scrăbâ suspinînd cu şiale,
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my Tp: a y ED 
LE că Xiinii HEAAAE enpt AoatiiSan iSpăra,, Er, 

24 Ric pă TiiitAe MIA 5 auz uASpâra, 

43. „În căupuurira. (fiuaspa aSii [opri Aa “Întumaec „Ar. zu 

R ze Suntata năurata Seanrayoata. 

oaie ÂSsăT-aM Anu nzprituii NSEÂCTE. Ie: 
“li aSapar 3 Arpuuuriii AE "TOT uii- -iaă acre; | 

Doâni uiepASTR nArăuiit Anu cd.purra Tă uâpă, 

4 Ga us. aa ApATRĂCIă TACANACpb châpx- 

Ii mSuunacpa risipi atit AaTh CA nerpliri 

În ch.pura ră uipă air, săca cx-uuji pâna, | 

IA ci, Suit Spun a mepes i3 cxulira 

S E.âna, 13 aSârn uăpa, Îurpea.fua, 5 cnăra, 

Iu "unSur.fra, mandri 3 "cSanua "i mâue, 

Gi dâna Na0-MAX. 1 55 A cât Bpăne. 
“le 5 Acaatie cure 13 păueae 'Tâne 

12 Ahii dasSr N36.puA x ri abil ALIEN dc. 

Ii câ.prra-uii Apa At dirt, aSaiină, 

Amu cbpura "ră băuă ? a AScâpe. “CENA. 

23 i ca Xiinii enpe Acasa nenaitae ESpiTa 2 mu 

43, Titlu î Bop G ude 9 aapen 9 25. Illu "nSepua “T RS cSatuţa FA Atâta, 

141 ES, "m numai în As. | i 

Ce să aibi nediajde spre Domnulii curată, — 24. Că-ţi va tinde 

milă cu mână "ndurată. o | 

In sfărșitii fiilorii lui Corel la înţăles, + 43. 

Doamne, audât-am din părinţi poviaste, — Câi lucrat cu dinșiit de 

tot ni-i la viaste, — Cai pierduti păgânii din sfinta ta țarâ,—4. Să 

nu mai jrătvascâ idolilorii sfară. — Și moșilorii noștri I6i datii să 

petrâcă — În sfinta ta ţară și qâsa să-ți facă. —- Că ci, moșii no- 

șiri, n'aii mersii cu sâgâta — 8. Cind ai -luatii țara, îngrozind cu 

spata, — Și 'npungînd pizmașii cu sulița * n maţe, — Să facă iz- 

bîndă cu a sale braţe. — Ce lu, Doamne sfinte, cu braţele tale — 

12. L6i făcut izbindă și 1că deșehis cale. — Și sfinta-ţi direptă le 

făcăa lumină, — Din sfinta ta faţă n lucoare senină,
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Aaa ÎMNZpAT WĂLA ACE Apă THE, 

16 15 nSprâi paanâian topită Sat ca: arie. 

ES ine AĂ HIUT ui PANĂ "1 KOapuie, 68 7. 

US. nSra.nuzduiii ca u5 ca preroâpue. 

II E, murit nSuipu, Sc 'upeAa "rp'âpiie, DR v. 

..20 Elita EZITĂ CâlBA EMA. AMI AdHIE, 

"Uli 3 Acaauuie c.purSp. Ali Aar A. Nursi, - | 

Eine AA râpe enpi TINE. pain. 
INTii 73 făt coc c.pursp AE Mă rpeSâre, . 

24 TNT ai Aa Ac cauă5. Aap 5 BSuaTâre. 

Iîlpă npt nuzavănuiii fă eRSeS-ii Ai Mp. 
TNLi ăi Aar ca die aSaiii AE. dp. | 

Iturrp AA AAA cadea Uă CASAE 

2S Ii. c-purSar Tâă SAE npe NS CA prensuAc. 

Adpr ânmS nec ue Spuerpiă, Aendpe, | 
Te adu aă catunurbiax unit uS ue Mă iâpre? 

- Wu "n Same oâcrpe n if Ca-ui riiusiă HSprSA, 

32 "E Adu npe misatănuii At ue 43 53 morsan? . 
Ir ae Npuicocânțe, AE 5 ue AMAN, Mă Să 

HE aux Bă Spa nu narSpe âauriăi. 

15 amnzpar Wânaan 21-22 în ordine încersă în T.. 21 (02 -în T.) Mi m$:.. 
a adi a, 92 (91 în T.) Ut ii na 25 Răi enses-i 96 Ac Bă... În Msi par 

e adaus deasupra de Dos. 30 uzi 33 Kar 

Altă împărat n'avia, Doamne, fără tine, — 16. Tu purtai războiulii 

oștii cumii vine.— Cu tine da chiot și rădica n coarne,-—Nu putia 
pizmașii să nu-să răstoarne. — Și €ă, moșii noştri, nu să "neredia.. 
mt'arce,— 26. Nice căiita s'aibă izbîndă din lance, — Ce tu, Doamne, 
singur l€i dat mintuinţi i,—Căce avia tare spre tine credinţă. —Și tu 
i-ai seos singur de la greutate, — 24. Și 16 dat de saţâii dar cu bu- 
nătate. — Și i-ai dat să fie lumii de ocarâ. — Pentr aciaia, Doamne, 
slava ță s'aude — 28. Și sfintulii tăii nume | pre noi să răspunde. — 
Darii acmu căce ne urncști departe, —.Ne lași la smintâlâ și nu ne 
ăi parte? — Şi? n oștile noastre nu' vii să-ți tinqi cortulii, — 32, Ce 
lași pre pizmaşii de ne Jai cu totul ? — .Cât-le prisosiaște de. nu 
ne „mănîncă, — - Ne mână 'ca.. arma n lature adina,
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CO atenti "ri AOAANILE AEAeuii PE EMISĂpE, css, 

36 Mu cruaâpa noăerpa tati nsc. npeuSa mine 

Aă edi-puira ră âcă dă lira nui 

Il crpâna ut CA CEIA, E npt CRiTIMĂNA.. 

TISeS-uait “Ac. cspuireai În geniu. bâpa, 
40 Aimruacpb Aknpeâne u£. uu-c: npeuSp. măpa. Ei | 

TEA noph ca Că AMSerpe, npe toi ue nSiin: MAAă - 59 7. 

IL nsazricin 35 BânSa Al; noâcrpă AVEA 

COnpăasa „ni-i, uârpS. A TrăTa WÂpx 
44 Ye ne ride u FĂus Au Să maia dp 

IlonscaS wlySuye -NA, AE EHNE TSÂNA 

Tura unt awp usii, „AE. te „AŞ, „În, roânlă, 

A ANĂCTA AE mode să, ME, ii În cnâre, i 

4S IIS Wat Sita „ACaAMuIE â “ră pSuerăe., a N 

II că bit” AaT AĂUE, HE cz: nipe TSEAMĂAĂ 

IS finemaă "mrpiiră dap ae Cada. 

Omnâii mă ne Ăcre mit Kpăpa “atatea, 

52 amp rii Acamtule ti-i finesta TiINIC 

Mi capăt BA MITEA pASASii - .f CoÂpTe cor, 

A ne E XSMNpECCĂpX | ES Sat px A Moăprre, 

. 
. 

43 Hi-t apdaSa ntrpS 44 am -49 mâti 50 Ac "Aa. . 

Oamenii tă, Doamne, dedeși pre vîndare,, — 36. Și? n schimbaria 

noastră n' ai pus “preţul mare. — La sfinta ta casâ aă câtă puţână — 

N strajia ce să schimbă de pre săptămână. — Pusu-ni-ai de sîntem 

în vecini ocari, — 40. “Limbilori deproape ce ni-s pregur fară. — 

Cind vorii să să mustre, pre noi ne punii pildă — Și clătescii cu ca- 

A osindâ.-— Obrazul ni-i negru dâtâta ocarâ — 44. Ce ne 
pulii d6 noastr 

onoslu nâgunge cînd le vine 
bate 'n faţă din qâ până în sară. — p 

toanâ — Pizmaşilor noștri, de ne Xaă în goană. — Di-aciastia de 

toate ce ne vin în spate — 48. Nu țam uitati, Doamne, a la bu- 

— Şi ce nâi dat liage, ne stăm pre toemală — Cu inemă m- 

vai că ne aste și căraria "nchisi, — 

— Şi săvai că sîntemii 

nătate. 

ivâgă fără de sâtală. — Să 

59. Cătvă tine, Doamne, ni-i inema tinsă. 

âmpresoară cu umbră de moare, 

10 
răului în. soarle — De ne 

Dosofteiii.
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[IS ban aszear ASaauuie Ac. câhpirrSan 45 uSate, 

Ilie bath 'TÂNCA AMA IATP'AATR ASA „ÎN ASAE. 

Aauăcra ai modre ue dpăue uzSrâpe, 
Ra finema nodcrpa pi apă ? WTpELĂpE. 

„Bă Si Acantute câiuure c.pTEAtb SS4 TOÂTA - 

GO Acea menrpS miine, ii RS Elia ACApTă. 

| Ilpe caSyuae “mâne ne uSure mpi tăcere 
Iuzmduriă mâii ADaAue Bă MEIE NUI NpoacTE. 

Uli me CROĂAX AOAANIE, AF-Uli: CTAPILĂIIE coamSAn, 59 v. 

64 OGnodaă ca TE RĂSR Ai dădu TOT (San. Ă 

Act aoaane cure wăeSusii ch.pura bâuă 

Ai ui mvunizasuuiii 63 rara rp'bux, 

Bar eSdaerSan uScrpS „ni npânt cA Arpretăiție - 
G5 IN irpeae nSerpS "n mata CA Annie? 

“le me CRodAă ACaAuie unii But AE thuySTă- 

RS C.NUTSAn mâă Sac, 55 aaa er mSară. 

Si
 

a
 

„GL at uienre 66 ârara 68 'n numai în Ms. 

Nu n&mii lăsată, Doamne, de sfintulii tăii nume, — 56. Nice nâmii 

tinsii mâna cătr'altii domnii în lume. — Di-aciastia de toate vei face 

căiitare, — Că inemă noastră știi fără "'ntrebare. — Că noi, Doamne 
sfinte, sîntemii ua toată — 60. Uciși pentru tine, și cu viaţa moarti.— 

Pre slugile tale ne gunghe prin oaste — Pizmașii tăi, Doamne, ca 

nește. o. proaste. — Ce.te scoală, Doamne, de-i stârniaște som- 

nulă, — 64. Seoală să te vaqâ din față tot omulii. — Ace, Doamne 

sfinte, ț'ascunqi sfinta faţă — De noi ticăloșii eu atâta grâţă, — Cât 
sufletulii nostru în pravii să zgrăciaşte — 68. Si vintrele nostru 

pămînt să lipiaşte 2? — Ce te scoală, Doamne, și vin de negută — 
Cu -sfintuli tăi nume, cu mila ce multă.
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44, Dinaoph aSii ISpe Aruzarc nurpă iOruieSan, es. 
Mamba AS Aaa, AA. NE 

_ GOprurnă Cpane Moi: cat Aro. 

Ilea Mă cnoâre ESa.furSan: “ta ASE 

Vl EATpA viinzpârSa : aStipSA aa BSi ASue. 

Aura am Bot dpăeue HonAcii ae cripncodpe ** | 

4 A enpiuropii păzi ut uS-fi npe eSnrcodpe. 

ES mar Eni A PIBAAL:- CA-U, enpriă În bpaatcâug, 

. Ru "urpeu npe rouă Suit ui anu Tunepâue. 

A iti GSSEAE 'Tăae Acre ASaue rpâat, - a 

S Ia SparS-uii Catia cx-uji die. -aSurt 'rpâroan, 

IIIi mă Sun nSrâprunin Apateae uterine, 

das npe- muzmâuSan mii Wâcra-ii Întibp-Atange. 

RS năr Cui AE rade PUMA Ii CTEMÂNIE | 60 r. 

12 OS â ră dpaateâue ini BMNAPZUĂIE 

* EsnpurSa ASaue Acre ȘÎIo HAeRST AHN DAPIINTEAE [Nor marg. în 38.]. 

** Anagacii â AS Adana. Grpiliropa Acre ASXSAn cNITI, NE ROUA cre AS- 

San câpuTi, pa CRAIĂTORIOA, NZPUNTEAE We a$ expune n3 ASySan căra AnrpSnipa $in- 

aSii An napureieae npeunerin. [Notă marg. în Ms.). IN 

+3 Dpamcâurcii ASaneszipa AS XpncToc, [otă marg. în T.J]. 

43, Titlu: Ron Anu sare. GO purns 3 Rd „4 enpilimâpid Me. cuptiropi 5 Ah. 

ekat$ T dpameânu, 6 ionut 12 RS â vă nSTâpe ui Ann zpzu dai. : 

Fiiloră lui Core di'nţăles pentru Yabitală, Psalomal lui David, 41, 

Inema mia scoate cuvintulii cel dulce* — Și cătră "mpăratul lu- 

crul âmi voi duce. — Limba âmi voi face condei de scrisoare — 

4. A scriitori grabnică ce nu-i pre supt soare.** — Cu cât eşti de 

ghizdav să-ţi. serii în frâmsiăţe, — Că 'ntreci pre toți gunii cei 

din tinerăaţe. —  Dinii budele tale aste dulce graiul, — 8. Țaii 

uratu-ţi Domnulii să-ţi fie lungii traiulii, — Și ca unii putiarnicii ar- 

mele țîncinge, — Calea pre pizmaşulii, și oastea-i înfrînge. — Cu cât 

eştă de ghizdavii tinde și stejiaşte — 12. Cu a ta frâmsiaţe*** și âm- 

părățiaşte. | E | 

"* Cuvintul dulce faste filu născut din. părintele. ” a 

+» Limba a lui David. Seriitoria Taste duhulii sfintă, încă condeiul îaste du 

hulă sfintii, Iară scriltoriul părintele, ce ai scris cu duhulă sfintă întruparla 

filului în pîntecele Precistii. 

++ Frămslațe-i dumneqăiria lu! Hristos.
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IlEurps Ânetâpa ui aaurrps GA. NA Ăue 

Gui Sa ca KSerine Aupenre „În uSA due. 

- Ti-ai enpiurenă Ana H.AHA, CASBĂSII cauyrlira, 

16 lu AEIIEpTI NS RĂAE, ia Adi Au Anpliira. 

NL aznuriae 'râae cpr GĂNE HATE, 2 70. 

Bi sânt Înmauure-uii pSnSpiă NOAPTE. - 
DR anepănr Sat uSerpS 3 adusa * cat MăĂNA : 

20 "Lâe npe mistuit uri ySure:? UI DAAALĂILA, 
GuâSuSan rÂ3 AAA ACTE 5. neule, i 

băpra: ui-ii Aupinra uk Ac "AIApAtl E. 

Ilie Aepenrăra ăi. Acre PBATA, 

24 Ip CTPAANATĂLA aj Acre SpăTA 

Ieurp' ATĂA  ACAMIIE ASAuS A me £ Suc 

3 Gas ae Năeni "MIIAPAT_ "TE Sex. 
Gouătaoph Tae CA dau BSn:Spie, | 

28 Repua, ri-ă âpurâ- e 15 MSaTă "rapit - 
Anu năca vrk cra K5 (eh rus Siir 

lieusunireaepe: 'Tăac Toi ai CA Sir. 

* Aânua cr KpSus (Notă marg. în 7.]. 

14 Ră ui apenrăra Ac Mâneuii În dă, 15 IlSpri-re-na prime abia Tă- uk 
cura 16 PaaaS ce atii due aa di apă cmpuira, -1T Cautuzac Tâat c.pTh a. 
18 Acnatnre-uii 20 muamâuiSan m-a 22 Bi. ul-i Anpknrira uk ae megane. 
24 crpaeinarira 27 at au. i a - - 

Pentru adevară și pentru blinăaţe — Eștă cum. să cuvine direplii 
în gudiaţe. — Ți-i sprintenă mâna cînd sloboqi sâgâta, — 16. În de- 
șertii nu cade, că dai din direpta. — Si lăneile tale sîntăi bine că- 
lite, — Că gacii înnainte-ţi trupuri polignite. —.Âmpăratulii nostru cu 
lancia * d6 mână — 20. 'lae pre pizmașii și-i gunghe 'n plămân. — 
Scaunulii tăă, Doamne, aste cu vecie, — Varga ţi-i dirâptă câ de 
"mpărăţăe. — 'Ție dereptătia Aţi. aste. iubita, —— 94, Tară strâmbătatia 
îţi aste urâtă. — Pentr'aciala, Doamne, Domnu tăii te unsâ — Cu 
oloi de pace și 'mpiăratii te pusă, — Soțâilorii tale să facă Ducurie,— 
28. Cind ti-i arăta-te cu multă tărie — Din casa câ scumpă cu osii 
lincuită, — Veșmintelorii tale loți li să uită, 

* Lancia st. Cruce,
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Bine Ae aă Apice aiipoc ui ASasilua 
32 apă cre Gapuit pSavasti stii năcea „nt: ăn. 

Ad- -u-Boph atiepâu ii ăTe Aeebarăre, e 60 v. 

UL 3 A Nice. Ad-u-teph adpr ui BStATrâre. 

Tăparaca- uit ARopânţie Al aupra N ARCPRX, 1. 70 

30 „Lu BEILALAUTE A âSpr, Îu “eră noAoâti a. 

SenSara-ava VIE Lit-u, Sir pSaa; 

Tâca mii Momia, zu Adpa US ui-ă 'rpSaa. 

"Th apa "miApârSa NEHTp'A 'TĂ bpameâug, 

40 Ra uită „AOAR unii AS re "untită BY Ba. MIA E. 

VS Îu aSc Nina Ba n "Lupa ca Ad pâsă, 

Hienii- Ha 53 AdpSpii mannure-uii CA Hâsă.. 

- Gu pSavzta n Găua mit Aaii BSE, 

AL Ilie ua ca "nina npânii 3 PEARL. 

“Line pa 'wrpă "i acuTpS Wă nSTă că TR, 

Gu upâreasii Nina “E CA "TE "Trp' Însa ? 

RS ârăra cadă «e Capii Îndp-pmdră, 
48 AU nerhax: At: Sp, În Xdiiue Mpa. 

* Iphnera pacea napiinreaSii.. Xiiina ASii Marna Ă Acre Iptunera. [Notă mary. în TI]. 

33 Alfa. Aa-u-aep Ad-ui-iaegn Annzpiuxii 34 anca 35 Ms: uspâme 36 As. 

Rea.puiTa 87 Ms. Şir 42 hă ge 43 3 pna AT- 4pamulTă „: 

Vine de la dinse miros și dulceță — '32, Fină ă ce eşti rumân și 

viasel în față. — Da-ţi-vorii âmpăraţâi fiate destătate, — Și cu dinse 

'da-ţi-vorii darii și bunătate. — Crătasa-ţă * dvoriaște d6 dirâpta *n 

dvorbă, — 36. IM veșmintii de aurii, în scumpă podoabă. — 'Âscul- 

tă-mă hiicâ și-ți uită ruda, — "Casa și moşiia, că 'n darii nu ţi-i 

truda. — 'T6 "'ndrăgi 'mpăratul pentr'a. ta frămsiațe, — 40. Că ţi-l 

Domnii şi lui te 'nchinâ cu blindiaţe. — Nu-i în lume hiicâ, ca 

n Tirăi să dia raqă, — Veni-va cu daruri nainte-ți să caqă. — Ești 

rumănă n faţă şi dai cuviință, — 44. Ţie ță să 'nchinâ craii cu cre- 

dință. — Cine va 'ntra "n lontru n'a putia să tacă, — Ești craiului 

hiicâ., cine să te 'ntrâcâ? — Cu atâta slavă ce ești înfrimșată, — 

48. N petslă de aurii; în haine 'mbrăcată. 

“+ Precista crărasa părintelui. Hiica Iul David Taste Precista. .
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Apa Aă păse, p-paiii, uSeiiinu,a, 

Irpa, avaprapiirSan ASutert. Hi3 EPEANILR:. 
Beni-zop npe Spa aa 'ArapârSa' dâre, | 

52 benii-topn 53 AdpSpii dzpă at ciSanâre, 
li ae nep âaSue cx-uii die aă-nSura, -. „ar 

Gă-uii pănă Beceale i: Arince MÂi MSaTa, 

INlii coâueae mâne ae tii cară m ndcă, . - tr 

56465 roni RS mituit Ca ae Sad Adex.. 

biră-uii-nei mapunuiii nerper.AniAt „În cadex, 

[ă-u, teii BEAĂ dheuiii zpă Ac aadnă. 

Ilpecri udpa roâră popii at ei nSue 
60 Ii câs.pirSan răă Sase "SrSpop. Ano cusut, 

Hpecri 'roâre pSaSpii cu die eeeriira 
IM upecrt 'rou,: pâuiă uuncerl; ră ek cb.pura. 

45. WaaaSar AS atu , ME. 

ra tan nput"Ririație îi citaa HOAGIIUIRA. 
- 7 a . 7 a 7 2 : 2 .. 4 ISrpitnAe -NTBS ctine âutern Aaaa HenGnae necăpuiiii aSii 

ASmneES4S (urii â ckunumacp editii dac) urii I3E.PAa ES năpa 
45 BupSur ui BupSăuţie mpi numa. 

ASamesi ine Acre cris mit enpezninli ax, SS 
A * 

fluSr$piS „în cnpabe ut Bun BS wakdax. 

49 pasti 59 'rodra dna = , pa 
45. Titlu. Cele între () numai în Me. Ti ui fasa âcSnpa HUSA Ap — 

2. Mlyrrâpi, As, cepnse, T. usBdax. 

Aurul dâ rade, frimbiă, cuviință,— Piatra, mărgăritulii lucescii cu 
credință. — Veni-vor pre urmă la 'mpăratul fiate, — 52. Veni-vorii 
cu daruri fără de scumpiate, — Și le vor aduce să-ți fie la nuntă, — 
Să-ţi faci veselie cu dinse mai multă. — Și soaţele tale le vei băga 
"n casă, — 56. Câii govitii cu tine să le pui la masă. — Uita-ţi-vei 
părinţii, petrecîndii în slavă, — Că-ţă vei vedia feţii fără de zăbavâ.— 
Preste ţara toată boiari îi vei pune — 60. Și sfintulti tăi nume tutu-. 
ror I'voi spune, — Preste toate roduri să fie vestită — Și preste 
toță viacii cinste ta câ sfintă. . | ” 

| “Psalomulă lui David 45. 
„Cuprinde întru sine acesti psalomi nevoile bestaricir lu! Dumneqăiă și a sfin- ților sfinţii sale şi izbînda. cu caria au biruită şi birulaşte pre pizmașul, 
_Dumnedăii ne iaste scut şi sprejinelă, — Agutoriii în serăbe ce 

vin cu năvală, : i
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Tleurp'auâa. Hă ue aAaii KSNpuAE dpi, 

4 Titere âfan "pie 70 ASAE AE MEAN. 

Abit REAĂ IAALAUTSAR RAATIT: A E.pUTh ISTE 72 v. 

- Min asSruuuaiă „fu Adpe Anti an caii Crpz5E, 

Mlipa paaSpii udare Spa.futa, ca paie. | 

S Li ca ac Hianâcă A£ Anunt, că-i Accu, 

[3 nodpreae Anei, ACASA -EECEAÂIȚIE IE GL v. 

Găâpura că uerâre, unturper 4 Ep. 

HPÂ3 avar „ÎUTp NUCA BĂcă AE Mă pÂsă,. 

19 Ia ACASA ANITp.ANICx 9 ca Aenzprrel:s325. 

fa pân A€ prime câ:puira ASI MerâTe _ 

Mc na erpunsă uiae mut Ac W năp're, 

34 Ani B5pil A£ s5$a Acasa 1 rapâne 

16. : Odra că uerâre cu "urrpErn wo dpepâuţie. 

"Podra "AMAPALĂA AE IAPĂNATĂTE 

Pratue pnanode 1Tp'a A9ph- puSrrăre, 

IA AcauSar An nâcă prenSuicb LA "TpIIAuiTe 

20 Ilii ca ph AMSId-că ANAMBIIAE. mniierpiirre. 

[ăA "m saci CAOBOĂAE ASatesS RSE.frrSan 

"PpimSpa izrăiii unit ES mor DAANTSAb. 

12 AcauSan ? urii 

Pentr'aciaia nu ne mai cuprinde frică, — 4. Nice avemii grije 

"n lume de nemicâ. — Demii vedia pămîntulii celătit de vîntii Xute.— 

Și munţâi în mare din loc să-i strămute, — Maria valută nalte ur- 

ind să rădice — 8. Și să le izbască de munţi, să-i. despice — Cu 

poarnele apei, Domnulii veseliaște — Sfinta sa cetate şi "ntregii o 

feriaşte. — Ș'aii gătat. întinsă casă de da raqa, — 12. Că Domnulii 

dintrinsâ- nu să depărteqă. —-La vriame de grije sfinta lui cetate— 

Nu-i va strica nime nice de o parte, — Că din zori. de. quâ Dom- 

nuli. o 'ntăriaşte —..16. Sfinta se cetate şi ?ntregii o feriaște. -- 

"Toată *mpărățâia. de păgânătate — Rădice .războae ?ntr'a lorii rău-. 

tate, — Că Domnulii din casâ „răspunsii va trimite — 20. Și să vorii 

muia-să. limbile 'mpietrite. — Că 'n tas ce sloboade Dumnegăii cu- 

„vintulă — 'Tremură păgânii şi cu tot pămintulii.
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RS Gininiae CĂAE Ad rpeă "E CESTĂIIE a 72 v. 

„24 AcatuSan” AS Înarsora aaa “urpengii ne bepăne. 

„Îi Guginae moderpe AomnSab ACTE ?n bpSure 

Ae-an Lp Out arăt pat Sti «e A | ISre. 

„ue n A Mpiitich ĂCTE, Gan RIE AE LĂSA 

28 Ilpe "apăTSat nScTpS prarsii “E aStepis, 
Ta AoamSan noTodat uSatait 13 KSe.puTrSan 

CO “IE "Ca PLANA AC IIpE "TOT Iza. MrTSAs, 

Spruene c: apa, € căriin ag pinue, ca r 
32 GSanue wii crSrSpii 3 qâSan ae "nerituge. 

Iaprac Xu ii pABLOIAt; ASauestă EA Sue, 

Ii ca aa Suediei, c cană nSueuii npriue. 

IA ASawes 3 DamSan nă-ii apă A Auiue, 
36 UNT ata oii NANA U 'TOÂTE ANAMBI Ir4rĂuE,: 

Ac av opn nSnodiie: ti3 rom pacaprirSas, 
Ilzpodptae TOÂTE AE IpE “TOT DAA.pUrTSAB. | 

“ui perinae noderpe 'u mode ACTE AAA, 
40 ES Vgui eriSnpiinice, ii CA Iiti "TOT WUMSAn. 

[i ne dboaccâiţie nirp'a că cupei: Ax 72 v. 
AcauiSan AS Înot aă uăe AE IVARĂAX. 

23 AcanSan aSii Înzswun aa ae ac panda, 24 He une nzpâTe 'urp'a că cnpeiui- 
max. 28 Te "unepăvSan 31 Jf. T. câsiăi ae 33 As, pzaota Îi Je. KSnoduyn 
39 "m lipsesce în Ms, 

Cu oștile sale” la greii ne scutiaște — 24, Domnulii lui Liacovii Și 
'ntregi ne feriaște. — În oștile noastre Domnulii Yaste m frunte — 
De-lii văd toți păgânii război ce dâ iute. — Cine n'aii prinsii viaste, 
elii. vie de vagă — 28. Pre 'mpăratuliă nostru, război ce lucreqă. — 
Că Domnulii potoale numai cu cuvintul —- "Oşti” ce să rădicâ de 
pre tot pămintulii. — Arcele sfărâmâ, sabiile fringe, — 32. Suliţe și 
scutuă cu foculii le 'ncinge. — Părăsâţi războiulii, Dumneqăii "vă 
qâce, —. Și să mă cunoaşteţi, să nu puneţi price, — Că Dumneqăii altulii nu-i fără de mine, — 36. Şi mă voi nălța-mâ ?n toate limbi păgâne, — De mă vorii cunoaște cu tot răsăritul, — Năroadele toate de pre tot pămintulii. — în trebile noastre 'n toate iaste Dom- „nulii, — 40. Cu oști necuprinse, Și să ști tot omul, — Că ne folo- siaște 'ntr'a sa sprejinelă — Domnul lui Tiacov la cias de năvalâ : 

  
a
 

a
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Caan. RAOICAUI, 3% 
46. WaabaSan ASI AAA, 3 AS - 

sluzerra Vaawai RS rade Ânccroafetn Înarkaină npe "r6unii uară- 
uiti HATpĂ BSHOIptnIA BtineaSii - Si ASaesâ$ ES aSauzauiiră At 

sSaSpie „ÎurpS ui f45 pita Ad BpEA NI. 

Bzcu fast tzenaeijire paRăAut. | 

Ainuae CA CĂATE,. „În e mape. 

RS B-MTENE  NĂATE, | 

Că cerprige- "n "mApie 
4 Paac- Ai nSiSpie. 

MASA npE ACatiiSab . 62 v. 

GA a.furre. T$rb WAMSA. 

- A auiSan ĂCTE. 'Tâpt, 

S . ANere “Aunapâr AMâpe 

[lpeeri. mor. maat.purrSan - 

Ti-ai une RSE.purrSan. 

GsnSes-kă racâre.. - 

12 - IN. atmuae 'TodTE; 

E mii-ca cur MCâpE.: 73 r. 

Atat AE NpE căra. codpe. 

AnteS-u-a3 unit 

16 Nlâpre-:ae-monuie 

46, Titlu. * Numai în TF. MSaueauire. RPEANtULE, ASIA. 

Psalomulii lut David 46. 

Acesta psalom cu glas apostolescii îndemnă pre toți păgânii cătră cunoştinţa 

binelui lu Dumnedăă cu mulțămitâ de bucurie întru ce X-a prilmiliă la credinţă. 

Limbile” să salte — Cu cîntece nalte, — Să strige n tărie — 4; Glas 

de bucurie. — Lăudindii pre Domnulii — Să einte totii omul. — 

Domnulii aste tare, — 8. Iaste *mpăratii mare — Preste tot pămîn- 

tulii — Și-și ţâne cuvintulii. — Supusu-nâit gloate — 12. Și limbile 

toate, —- De i-si suptii pizoare — Limbi de pre suplii soare. — 

Alesu-ș-aii șie — 16. Parte de moşie Da
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Ilâpa sk acpira 

Băipaii uSpSiira 

Asi IEI IOnirSAn 
20 UE-ii une nSe.frrrSan. | 
„o Aliaa e-un pâre | 

Y-k AE „BSuzTĂTE 

Gupe uSii umar, 
24 IL pe:San me cnSun murit. 

Ilpe wâpuSpii Ae MSure 

G'aSan radespii Sare 

"AE nSuiine Mâpe 63 r. 
28 RBS uaara crpurâpe, 

Ii CAS cStira ACAti San 

Gu-ar Râsa STR WASan. 
| B.puerauit „În AzST6,, 73 +. 
32 n sarzrSpii mSare, 

| Iă.prrauii npe "mnapârSan, 
“ Bă nS-ii să Apune darSan 

| GA Acaurberă 7 aSate, 
36 13 ch-prSan câ uSae. 

E.jurauii ca aa lira - 

Ilpecri :ASme Adpră, 
IE ASanes43 nodre 

40. Ipe rani npeeri "ode, 
E A€ Îatna.puiSânţie, 

Ii ae 'Anzpau e. 

Țara ce dorită — Cari-ai guruită '— Lui Iacov Iubitul — "20. Ce-i țâne cuvintul. — Mila să-și arate — C6 de bunătate — Spre noi ticăloșii, — 24. Precumii ne spunit moșii. — Pre vărvură de munte — S'audii glasuri multe — De bucine mare — 28. Cu naltă strigare, — Că s'aii suitii Domnul — Să-li vadă totii omulii..— Cîn- taţi în lăute, — 82. În qâcături multe, — Cintaţi pre "mpăratulă, — Că nu-i ca dinsă altulii — Să domnesca "n lume, — 36. Cu. sfintuliă săii nume. — Cintaţi să 'nțăl6gă —. Preste lume largă, — Că Dum- neqăii poate — 40. Pre limbi preste. toate, — De le îmblinqiaște, — Și le 'mpărățiaște, E . 

P
R
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GnăâSuSan AA pâsă.. 
Ad ua Ea CA MÂsx. 

AoatSan. Asti Amprlarra . 
GA "Anapudcti NAÂTA, 

Ilpi noâpii, pe PACĂTE, 

48 Ilpe anatnuac 'Toâre. 

Mi caine CA Mudauă PDA 

Au Xiipe casâua, | 

| ICI neAa 'TÂTa WatSan 

52 San d uepră AGĂNISAL.. 

4. WaabaSan ASI Aaa, Aa - 

Fitacii [can A YBăactiA s'kae. 

fluterra pana enSue Ai tipăuiSan ÎepScaanatSa Sai €4 NĂALĂ 

aă suâncrre nETp$ "AMIIZpANĂA AcanSasii Xpueroe mii nin'Tp5 psa- 

EOIOAR LUT EHPSIIpA. E 

AomuSAn.. ere adpe, 
AASAdTa uit TĂpE.. 

Mă 5 Abariucn Acre 

4 AmSadra HĂ Băcre .. 

A AS eSuzrăre | 

Îi câ.pura -uerâre, 

45 atu 50 ezmlus Dl neat 

47. Titlu 3 Biaiii. ÎegreamSasii 

Scaunul dă radă — 44. Unde va să șadă. — Domnulii din di- 

râpta — Să 'mpărțască plata, — Pre boiari, pre gloate, — 48. Pre 

limbile toate. — Și cine să 'nnalţă — Dinii hire sâmaţă, — l-a .vedia 

totii omulii — 52. Cumi i-a certa Domnulă. : a 

Psalomulii la! David.47.. 

Acesta. psalomă spune de oraşulă Ierusalimul cumii să nalţâ la cinste pentru 

*mpărățâta Domnului Hristos şi pentru războtulă şi biruiria. E -. 

Domnulii iaste mare, — Lăudatii și tare. — Mai cu dedinsi iaste — 

4, Lăudatii cu vaste — D6 lui bunătate — În sfinta cetate, - ,, ,
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Au avârSpa câ.prura 

8 Meeră apă emfura, 
era 

“Ai 
€ bpSatodca..-.. 

MA'TpX. EAp'Todca, 

Din “remedia -.. 

12 At ACauiSan rară 
Îi uapa-ii cecrura E: 

BaTS-i Ac Tora. 
AUSwreae GiwuSan. - 

16... -e II- 45 'AAce AVamiSan 

Accnpi masa uoânre 

dă 
Ilpe 

20.3 

PÂSE BĂTR IOdre. 
SĂCTE AE MSUTE 
v 2 i 

Sante ASa're, 
erârl «rk măpe 

RparSSaSii ua “râpt, 
13 5 

24 RS 
puii Atcdnrâre, 

MANSEAE NĂATE. | 
Orpăna uS-ii amţ-ăie,. 
Aa 

[pân 

MSan 9 "nrapânie. 
Ut "Aripi astă 

28 "LE dânn căra 5 dai, 
Gu crpiiut uerâra 

Gua-ii A BSuzrăra, 

* Becrtiva-ii În moara aSate cl.pTa nte put A vekaaae Sue. [N 
_TĂ KărS-ii 13 Azpâse 24 NFusear 

Din măgura sfintă —- 8. Ce sta firă sm 
De piatră vărtoasâ, — Bine 

ș-ati ales Domnulii — Despre miaqâ noa 
Pre coaste de munte —"'20.“Ca uliţe 
Craiului cel tare, — Cu cu 
Strajia, nu-i lipsiaște »—Domnuliă o ?nt 

Zi 

64 e. 

75 7. 

otă marg. în 

întâ,— Cetate frumoasă : 
ne "'ntemeiată —12. De Domnul gătată. În țară-ă vestită* — Catu-y de toemita. —: Muntele Sionuli — 16. 

pte — Dâ rade câtii poate. 
multe, — Cetate c& mare 

rți desfătate, — 24. Cu păindele nalte. 

28. Ce 'facii sfatii cu alţâi — Să “strice „cetatia, — Să-i ş 
* Vestilă-I în' toată lume sfint a 'bestaricâ de tocmyale “bune. 

ăriaște.— Craii şi "păraţâă - 

1.] 

a bunătatia, 

  
2
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Bi Ma, 6 ca îaSuă, E: 

32 —AoauiSan ai AETSUA 

ILi-i Snpriuae dpi, 
"Ac ns. „No, HEAMILĂ, 

Bă crâă. AE CA Apă... | 61 v. 

36 ut ea 'mraoriipa. 
AoamiSab AEAĂ CNAA 

RS. Seri pă câux, 

ERĂ mâtia pri jâra 

40 Ac Acre 'enmitmâră, 

[ă năce npe mâpe 
BA ac Â.. «pure "Pâpe, 

e ME AĂ AE CT 

44 = Mae pr BApSaviri. 
îs SSĂT-AAh RÂDE: a 

Irp' aSsn AE Spâre 
Ilonâcre. Tpei5T. | | 

4S Iana. HEAEAL MATA, 

DA ASAIES IAS 27 ore: 

Bre că, AE-NOÂTE, - 

“RBS atuul. Ai penăpre Ea 
52 Tpe muaaiduri-ii ide, 

II ugrârk cb.pura: 

-Gră apă A “cat furră, 

75 +, 

p- _ 
15 msSare di Gră 

Cind ei să adună, — 382. „Domnulii âi detună — „șia „Cu- 

prinde frică, — De.nu potii nemică, — Cât. staii de. să. miră — 

36. Ace să “nglotiră. —  Domnulii le. dă spaimă — Cu munci fără 

samă, — Ca maica cînd fată — 40. De aste "mspăimată, — Ca vase 

pre mare — Cind-le fa vîntii tare, —. - De. le da de stincâ — 44 Şi 

le răzdrumică. — Auqât-amii viache — "*Nr'audii de uriache — Po- 

viaste trecută —- 48. Şacmu vedemii multă, : — Că Dumnedăii toate — 

“Câte va, le poate. — Cu lănci de departe — 52. Pre pizmaşiză bate,— 

Și cetate sfintă — Sta fără de smîntă, 
.
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H'âpe rpeSrâre 
56 Time ae 4 nâpre, 

Di W "ureei să” 05 7. 

Acasa, mi Ai. păsa, | 
TITi-: minat funporiină 

60 Alu MHACCTHĂRA, - 
Hărb pe mârh WaiSan. 

Aliaa Ac aă -ASatuiSan. 
Ii câ.purSan ASă uSae 

64 "Tpâue npecri ASme, - 
Gă.pura ASH aup'inra 76 r. 

Anpinra Aă nada. 
ASureat GiwuSAn 

08 Gina Ace aă AcatiiSan 
RSSpie nau n 

Hu fine Cea 

ĂE USAEun uzi dădu, 
TIli: “un s%ae A€ ndue 

Ga taca 'unpeSua 
'Tovuii nă 066 nSuă, 

„ÎunpeySpr: serâre | 
76 Veit 8 ariaropii nare. 

Xitsa EHAORĂCHA 

"TSpuSpri e-uuii NpARACRĂ, 

=I
 

>
 

58 AomuSan ex ca mpa 62 Alia GG În Ms, pe marg. se află scris de Dos. 
așa : râra-li ca Ad nada. 16 shASpii - 

N'are greulate — 56. Nice de o parte, — Că o "ntemeiaqă: — 
Domnulă, și-i dă raqă, — Și- tinde 'nprotivi — 60. Mânâ milo- 
stivă, — Cât are totii omulii — Mila de la Domnul. — Și sfin- 
tulă ]ui nume — 64. 'Tiiace preste lume, — Sfinta lui direptă — 
Direptă dă plată. — Muntele Sionulii — 68. S'aibă de la Domnuli-— 
Bucurie plină— 'Nii inemâ seninâ— De gudeţu ce-i face,— 72. Și'nă 
găle de pace — Să fasâ 'npreunâ — 'Toţă cu voe bună, — Înpregurii 
cetate — 76. Ce-i cu zidiuri nalte. — Hiica jidovască — “Turnuri 
să-și prăvască, 

p
i
 

a
i
a
 

di
a
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o Ilurp'ăare p.ţa, AE aSc 

SO At câ.prrSan mâă SAE 
r , . 
ouă c4 NoBECT" bca. Aa 63 v. 

GA ri npocazâciă. 

Ga ră puii Tr San . 76 +. 

S4 Ba 7S ue Gap AcatuSan, 
TIT măi CA Bop Hâme 

[35S. rime cop nâait. 

„ungare Ac Wzariipe * 66 r. 

493. WaabmuSan AS Aantnă , Au. 

CABINĂ TE cla RACI ABnINi.” ! 

slutera rana UE "MRÂNĂA Â He enpezsuuii AE ASANE Uli A "HUIEAZ- 

catone, ex NS HE AROMA AL A Nică, să Ac Sun: aSrp5 ME cau kAx. 

fersSarauiă ânăcra more . | - A Hepetii. 

Izpoăac, ui! Spit ii TASÂTE. 

Gia, Anual; ră IiSE.NTSat 

4 COmSan AE pă TST Tzi. prTSan. 

Rorarâuii „AEnpEsIlă, _ 

ES unei, EĂUA CâaSuă, | 

Ca pa en5i AE. "ua AenuI Ie - 

S „ES uzate pe "mreluSpii Sue 

43. — Titlu. * Numai în Ah. 5 Rorzrăulii 

Și "ntv'altiă rîndii de lume — 20. De sfintulit tăi „mame — 'Toţă 

să povestâscă, — Să te proslăvască. =. Să te şti toli omulii — 

84. Că tu ne ești Domnul, — - Și câți să verii naște — „Cu tine s sorii 

paşte. , | 
Inţăles de psăltire, 

 Psalomul ax David, 43. 

Acesta, psalom. ne "mvaţă a ne sprejini de lume şi de "nşelăciune, să nu ne 

lăcomirm de dînsâ ca de, ună lucru de sminieiă, 

roade, n&mură | și gloate.. î— Să-mi 
Ascultaţi aciastia toate, — Ni 

—. Bogâta- 
“înțăl6gă cuvîntulii — 4, Omulii de pre.totii pămintulă, 

şii depreunâ — Cu mișeii cînd s'adună, — Să vă spuiil de "nţălep- 

ciune — 8. Cu 'nţăles de "mvăţuri bune.



IN -Ss5an că: nă TIHA EUL, 

Iluaacae ca a£ Aenpiinacuii, 
G'âcnSarâuii apă A€ npriue 77 n. 

12 Ga 'huzaăueuli se ES Sue, 

Gu ne TEMI-AE SĂ BSAnArTA, 

Gu uS-u A: AE AAA CANTA, 
“iaa ue di norzuăe, 

16 Gu usS crâti „fn catene, 
Iiteue Câinii HEAĂ:RAE 1 dpăre, 

Gâ5 : Îi Wa ad rpeSrâre.: 
Ii 3 ue crimni: Ba Ad WaSan 66 v. 

20 GA că crimne AE dă AcauiSan ? 
| RS pe. A£. pacriSaizpăpe * 

GSdaerSasii, Ac niepsăpe. 
„Dirica rpSaa HEMIETÂTĂ, 
94 4 aa aa us a ii nadrx, 

load â' EEAA AMOâpre, 
Ga ripuajlcri BÂ-A RA CROĂTE 

IIlii AvaterpSan „fuma AModpe 
25  Râ ToT WmSan „AE 'CSUTn „coâpe. 

III uen SnSat 3 Sansa 77 +. 
Bopn mepir Ac-npe 'râra iiSan, 

* 4 a:Saau, mate RS ca nSTa ari ce “cxâns Ae ueprtăga ar E avu, [Notă mag. în T ” 
1 9 „TânAsun 14 nzaatzh 16 enaaţăe 2 Ri m. 

Și audulii să vă tindeți, — Pildele să le deprindeţi, — Stascul- 
taţi fără de price — 12. Să 'nţăliageţi ce voi qâce. — Să:te temi 
de qă cumplită, — Să nu-ți dia de călcâi smîntă. — Cela ce ai 
bogățăe, — 16. Să nu stai în sâmeţâăe, — Nice saibi nediajde ?n frate, — Saii în om la greutate. — Și cu ce schimbă va da omulii — 20. Să să schimbe de la Domnulii ?-— Cu preță, de răscumpărare *— Sulletului, de pierdare. — Fi-ă-va truda ne'ncetată, — 24. Că la Sad nu va fi plată, — Acolo n'a vedia moarte, — Să gîndescă că-l va " Scoate. — Și măestrulii încâ moare — 28. Ca tot omulii de suplii soare, — Și nebunulii cu buiaculii — Vorii pori de pre toL veculiă.: 

* La județ nime nu s'a putia plăti se scape de certaria ct viatnică.
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III în Apa AE ANII pzAĂHE - 
32 Ac W-A45 pSae crperiue.- 

Rar cz Eoph: CHOÂTE Anu Kăcă 

TISaveae AL Ca Siimă- că, 

Au Ca Siira unii MopAt. furSas, 
36 Baărn-1d: "AMnpecSpă IZA. ȘUTSAR. - 

Mia “ue S-au dă mpe ASate,: 

Ai Suzi “dna use, 
Uli doaocânţie At uiticre 

40 GOmsSasii papii AE -Auinre ? 

e-un A diipa- Water bena 67 r. 
Tipe diipe: Aveurourlseria, 

AE MĂPUE dzpă: cata e 
44 Ilpe: BĂaa Î Ac. cur: AX. 

IIS ESMOĂIIE tiz-A pă ASue, 

AEBAtiEpAmulSua ua ASarie, 

ĂE na: Aă'nă bâa "mu pin, 73 7. 

AS IIli moâpra aa copri'u pina. 
Ilpă ANpEnuăii AAA păsa 

hop: npzzii RSA ASH CA Mdpsă 

Ilpi nzzrwe. urii -aSianSan, 
G-usii -nerplx "ut rap, Tor tbSan, 

e mă cadeă ca c4 pâsx, 
“VTis cuinera roâra c-un Mapsă. 

t 
>
 

50 npeeă 

Ș'avăaria de dinși rămâne — 82. De o iaii rude streine. — Cât 

sti vorii- scoate din casâ —: Numele li s'a uita-să, — Li sa uita și 

mormiîntulii, — 36. Cati X-a "mpresura. pămîntulii. — Cea ce nu-și 

facii pre lume, — De bunătăţi s'aibâ nume. — Ce folosiaște de 

cinste — 40.- Omului fără de minte? — Ce-și da firia omenâscâă — 

Pre fire dobitocescă, — De miarge fără sală — 44. Pre calia câ 

de smintâlâ. — Nu cunoaște “că-l va duce, — Dezmierdăciunia ceia 

-dulee, — De va da ca oaia n râpâ, — 48. “Si moartia l'va sorbi "n 

pripâ. — Iară direpțâi dind raqă — Vorii prăvi cumii ducii“ să piar- 

dă — Pre păcătos și buiaculi, — 59. Să-și pelrâcă "'nii Yad tot v6- 

cul, — De la slavă să să vadă, — Si cinstăa toalâ- să-și piardă. 

Vosofteitl. 
11
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Vi Ata păr ASanesâS cdunire 
„56. Ga-aui Ai cSdaerSan âauinre, 

„VU: cz az uSnpiusii n3 ata, 
Ga usa ăa fIASA cĂAx. 

Iflpă 73 date avu ăAne 
60. Ga uS: pati ac rpnaSpii pâae, 

RB-ţua, Esi npe nzrănb IA pre 
INT dea AS cu AU ÂIȚIE | 

E Abiă modpe, Can nâpe -. 67%. 
64 RS cada aSi, ns Ape. 

* A 

IS A-fiica teama 119 ASee 78 v. 
Adinrpagâpa AS «li. ASaue. 

Ră "urp'aulera ASE 7 LIU, 
68 Ii eSpaerSan fn ASaurlua. 
i cartuc fi cu "mnSulsa, 

IIplutaa fi-fi Apar cu nâsx. N 
“iâne-ii cnSue m Aepenrâre, 
„Ăbutaa Sue Aendp're, 

“Tăâcii Aenprinei pe dac Adpra 
Izrpă nepiipe a'ba'pra, 

Ilin ca 'rpâue npe mouie 
16 a "Supe A£ Rest. 

p 

a 

-I
 

to
 

58 păsa GO npnaspă 63 Ms. Ti. niâpe 70 Îl-ă ApĂra npiufa ca=a Râsx, 

Ce mă rogi, Dumneqăii sfinte,—56. Să-mi fai sufetulă aminte, — Și să mă cuprinqi cu milă, —.Să nu-mi facâ, iadul sâlă. — ară tu, oame mișiale, — 60. Să nu dai de ginduri riale, — Ci 
păgâni că-criaște — Și casa lui să lățiaste — Că deea moare, elii piare _— 64. Cu slatăTui, cu aviare. —' Cu. dinsă nemicâ nu duce — Dintr'aviarăa lui c6 dulce, — Că "'ntr'acâsta lume n viață,— 68. I-i sufletuli în dulegţă, — Și cine i să "mbun6qă, — Prâcela i-i drag să vagă. — Cine-i spune "n dereptate, — 72. Decela fuge de- parle, — Că-ă: deprinsii pre cale largă — Cătră, perire delârgă, -— Și: să trage pre: moșie — 76. La "ntuniareciă de vecie. 

vedi pre 
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“Vi WVAGC .ĂCTE AE UiCTE 
COMSASĂ dizpă Ac AwuTre; * 

e-usit A .Niipa Water 
S0 .. Ilpe xripe -aocuroulicua ? 

49. MaawaSan AS. lead NăneuSan- AAT AC ĂAriiA, ; MA, - 

Rsnpitn Ac npoposie AE ÎnnzanaTSpa uk ToRAVITA â ASauISASii 

Npueree, uni A Beniipa cdpunuuțiii CÂNE SĂ „e Advvpii UI Ac CTpIt- 
RĂPA ZA TRE Act Best. 

Bre BOrWVAth TCAR Ad. 

A omuSab ASAMIILACph rpzâiţie, 68 r. 

„ Toăra ASma CA BAATÂNIE, 
VL npe rSuii ASatues Să erpiiră 

4 AE eSnTh coâpe ca că cTp.puiră. 
III că âASuă nzAt.pIrrSAk, 

Gucii îSsa moni Se. pur Sar. 

Au Giwun re nf finti-re 
% 

S : BsSeiwe ASatuies45 câine, 
* 

B.fnar nel en 45 neryode, 
IiavzpSti ni-i cer Bode. 

* Pezanounnii at ÎSaa mtazexork paaSariiru. [Aotă marg. în Me.]. 

49. 1 Antuaa 8 ES aiwe 9 noyode 

Ce folos taste de cinste — Omului fără de minte, — Ce-si dă hi- 

via omenâscă — Pre hire dobitocescă ? 
iti 

  

    

Psalomulă lui Asafii, piaveţulii dat de David, 49. 

| “Cuprinde prorocie de învăţătura c& tocmită a Domnului Hristos, şi de venita 

Sfinţii sale cla, de da-ori şi de stricaria jrătvel legii vechi. 

Domnulii domnilorii grăiaşte, — Toată lumia să clăttaște, — Și 

pre toți Dumneqăii strigă — 4. De suptii soare să să stringă. — ȘI. 

va aduna pămintulă, — Să-i auqă toți cuvîintulii. — Dinii Șionii te 

_vei ivi-te — 8. Cuvios. Dumnediăii sfinte, —. Cîndii vei veni cu po- 

ghoae, — Nimărui ni-i veghia voae. 

.
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“Marinre-uii Sb ca Ba "etnie, 

12. Dlii rr6uii rpenntiuiiii popi mape. 

heii HeAtă uEpieat RS Tine, 
Ili: rrSuji căunuTiă RSA CA Line, 

AE etii uSaenă nzatpuiTrSab, 

16 IIper:Sat Wâii prenSueh ES. prrSan. 

Ampenuaii ca top âaâue 79 e. 
ĂmTpe ft apă AC AÂNE. 

"5 uSe.furrSan m ea ASaue 
20 Ipi ru cun Wuoph âASue, 

UE wa$ uausTa AETAM.AtTSAb, 

AS Ada aâe n r$ra maM.jnTSan. 
Asu “UEpIopiia€ 'roâre | 68 +. 

24 “epn pzenSnac npecrt racâre 
“E SAE e ac iii dpâue 

EL Acpenrăre mii i$ ndue. 
Amă ue TPAĂIIE ACASA, 

28 li ca-an âSs%at ron VaSan, 

Ga-an âciSarâMn apă npiiue 

Eizerpă. Iapanan E-FMA, Suc, a 
de ne nSue MApTSpie : 

32 [pi uSpuatpira 3 rapi: 

11 Aenatre-uii feri canuinue, 12 Il rpzuntiuiii reni Rwpn 94 Is. pzenSae 
31 en$ne “ | ” 

Nainte-ţi focii să va 'ncinge, — 12. Și toți greșiţii vorii plinge. — 
Vei chema ceriulii cu tine, — Și toți. sfinţii cumii să vine. — De 
vei fudeca pimiîntulii, — 16. Precumii țai răspunsi cuvintul. — 
Direpţâi să vor aliage — Dintre cei fără de age. — Cu cuvin- 
tulii tăă cel dulce — 20. Pre toţi sfinții ț'vorii aduce, — Ce țaii 
țânutii legămîntulii, — D6iă datii liage 'm toti pămîntul. — Atunci - 
ceriurile toate — 24. Vorii răspunde preste gloate — De gudeţii 
ce le vei face — 'N dereplate și cu. pace. — Așia ne grăiaște Dom- 
nulii, — 28.-Și să-l audâmii totii omulii, — Să-lă 
price — Cătră Izrailă cînd qâc 
furămîntii cu tărie : 

ascultămi fără 
6, — De-ne pune mărturie — 32. Pre
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v TIS ui-ii ĂATSAn dap AUÂnE 
A SAMIESIĂ 5, uit că năSuii nitute, 

IA ueauina Scut AdŞ ema 80 7. 

36 Ieurpă :sperea A duri, 
“Viue mendbpSuresn A£ cdbâpx, 

E AANERSIIIn it AE câpa. 
- DRpATEEAE Wash UE-C A£ rpăce, 

40 Ac marinre-auti B.pMIAS-c dpce. 

IIS, noii ASă pe mă nea O 

bat, ritue Bâsă rpăcă, 

Mie un Ypaniira pi Spania, 

+4 Hiei "rd, mite npe „Spăta 

Niapa tWapnawpn «i i mSar x 69 r. 

"POPA. AE AUNIE: îctiSaras. 

mn unit ACGIToĂUL MSATE, 

AS MI ac sXABpraatn supesii MSA'TE, 

Ildcapii „juna dam B5 npâaSpii, 
AE că uăhu A€ Vpână n XAVISpil. 

San mi wăpuntie AEcrSAE, ! 

52 ile-avii c.purh CASuutas czrSae. 

LI fa, Aa "pensii martie, s0z, 

TU etic ft Aă "rute, 

ocoli Acre ASMA pe avu 
56 B3 ae mrâra 5 ae atzi marina. 

39 nasa AI ae 49 (una 55 2, ma pesSă nâiine 

Nu ţi-ă altul fără mine — Dumneqăii, și să caiiți bine, — Că 

nemicâ nu-ți daii vină — 36. Pentru jrătva de fănină, — Nice te 

'nfruntecii de sfară, — De mânecuși și de sarâ. — Jrătvele ț'vâdii 

c6-s de grase, — 40. De naiute-mi cindu-s arse. — Nu-ţi voi lua de 

la casă — Viţălă, nice vacă grasă, — Nice țapii hrănitii din turmă, — 

44. Nice 'ntăă, nice pre urmă. — Hiara codrilorii c6 multă — Toată de 

mine ascultă. — Amii și dobitoace multe, — 48. Și de qâmbri-amii 
cireqi multe, — Pasări încă ami cu crăduri, — De să țână de hranâ 

"n câmpuri; — Amii și țarine destule, —.52. De-mi sîntii slugile să- 

tule. — Și cînd mi-a trebui păine, — N'oi veni să ceiii la tine, —, 

Că-mi iaste lumia pre mânâ — 56. Cu de totii cu de ce-i plină.
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TIS-uii et fie Ac nâna, 

Ile Ac Ea Cacatii nad, 

Gănueat At un S-a nadut, 

GO Tit 75 apă cre iprezii ddue. 

GA parai AOMUuSASIi cadă * 
“e rpztii dp Bade. 

BMaA, d rpire, mi-ati AA 1jutpe, 

GA —ă-u, 6 din n fanzaripe. 

Gin A Tiiue AMSAuzauiră 

III npiiuua HEGAZTIATA. 
IzaarSeSaSii pare o ov, 

GS  ASamesâă, i-a AoEnĂNţIE. 

le-ai enSii 13 AE AEpEn'TĂ'TE, 

TUTîn ae apuca crâii Aenâpre? 
v 

ME 4 Mac rpârpii cdiunure sar. 

12 IS ui-ii prize rentă ânuiurre, 
Gusă dATOpa că Că CRAI, 

TIT 73 mes apă catina. 
Hăua mă 0 i 3 rSpa 

16 Il Spui auttauarSpa. 

Ai nSepurSan ies uj-ii rpiua, 
Ii ui-h paSrâra m dăuă. 

* ka Gerh Dean : Îvan Bau: ri Notă marg în T.]. 

59 Gaura 60 mupnrax-ii 62 Ieganna mSara 3. 63 Băuan... aa 05 Ms. 
mSauzmSauzairă T. mSanz ara 73 ânrSpa 74 câ 

Nu-ţi ceiii pecie de vacă, — Nice de vițălii să-mi placă. — Sân- 
gele de țapi nu-mi -plăce, — 60. Și tu știi ce jrătvă-i face. — Să 
jrătveștă. Domnului slava — Ce grăești fără zăbavâ. — Cind ai grije, 
şi-mi dă știre, — 64. Că-ţă vol fi cu izbăvire. — S'aibii de tine 
mulțămită — Și priință neclătită. — Păcătosului grăiaște — 68. Dum- 
neqăii, şi-li dojeniaște. — Ce-mi spui ţu de dereptate, — Și de 
dinsă stai departe ? — De a miale graiuri sfinte — 72. Nu ți-i grije 
nici aminte. — Spui altora să să sâmţă, — Și tu ședi fără sâința.— 
Lăaşia mia o iai cu gura — 76. Și urâștă ânvăţătura. — De -cuvin= 
tul mieii ţi-i greţă, — Și ţi-i răutatia 'n faţă. e:
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Gai, i3 'dpSpiii „În couăie, 

30 RS nSpuâpiii „În pac 
Anhawa-uii: Acre Avtunodcă, 

Ti rSpa aSASpodez. 
Tles.ţua,. rpatuuii pă At bpâre,. 

Si Mă cz-an pâuii aă rpeSTÂTe, 

Yi ui-t aci$ ra ANNTp'o Mâini, 

III: ASamestă Saw cz-uă mâna? 

IPnâpe ?n aura ul; Baobiită 

SS. Bi wi-ii AcatuiSa AE NpOTĂEA. 

TIS apriă mă me eă ndpSurâ-re - 

A Smnesi5 niurpS nzsăre, 

Ii ua ae EA nSue "n ddux, 

92 Ae-u ga di Aâii MSaTă rpluax. 

Ileurp'auăa ca uuzabra 

Pouii 5 fineata “eri; urpilira, 

Ilpe poauiSan că u9 Sire, 

96 Oli ga za m atăt GSMnAriTE,* 

TIT u$ a dpi curine-A cnodre** 

- Gacan ânSue AE aă MOÂPTE. 

- 
2
3
 

«
i
 

= Alag: acu 6": i: [Notă marg. în Ms. şi T). 

** (Garaopiire în9 naSAbi) AceToIinu (notasnta), mn în KT BAIINAFT. ENctT-ca. 

Îwu wa si. [Notă marg. în Ms. Cele între (Q) şi în T.]. 

82 aaSaS podea 87 ancriine 95 cz S-a 

Ești cu furii în soțâe, — 80. Cu curvarii în frăţăe. — Limba-ţi 
  

  

  

“aste mincingasâ, — Și gura Jiudăroasa. — Seqind grăești Tău de 

Laue! 
- 1x -. 

a TD 

frate, — 84. Ca să-lii bagi la greutate, — Ce ţi-i născutu dintro . 

inaică? — Și Dumnedăui_cumu să- Î-tacâ? — 'Ţ'pare 'n minta cs 

  

TTă ţi-l Domnul de-protivâ. — Nu ştii că te va 'm-. 

frunta-te — Dumneqăi pentru păcate, — Și ţa le va pune 'n faţă, — 

92. De-ţi va fi mai multă grâţă. — Pentr'aciaia să 'nțălâgă — Toţi 

cu inema c& 'ntrâgă, — Pre Domnulă să nu uite, — 96: Și va cădia 'n. 

mână cumplite, — Și nu va fi cine-l scoate — Să-lii apuce de la 

moarte.
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Dâneuii pâra AASAdTA | 
100 Gâneui: acaă AcamSan nada. 

IN. sdaa ca că âpâre, 

Gă crsatiâuii: ai rpeSrâre. | 

50. AXă ninenSan uta măps,: VaavaSa: AS Sati, ur. 

„IoanaSuava ue, i 
Slutera aaa ca$ ânrn Ea, rpemiică Aantia, BS Spiraca 

A „Între, urit dă câtă AS Spie, Ac fi-w urit ASA urie, 
MI-AR ACEI npoponSan Iagdun n$ RSB.AH'TSAn AS ASauies45 

x . - pe Aa a i 8% Mu EA S-că că pSră ud Aatiia, Bară ASAuesÂş : 

MDic-uii aia ACasuie AE aă fipra € mepinii sr. 
RS anacerutipa wi norâra. 

Mii mewrpS â ră Goumrâre -- | 70 v. 
4 Gă avă Spui At paSrăre. 
Mi dit 5 Asbarinie A pâ5 aa cudaa 

Iu At AnAMnEsĂIE A. rpemăda. 
Ia CS asa mpi$ A mă 'dizpă Ave 

S EI pia vită maninre-ai «re "MăpuE. 
lie was rpennirS-uii Aoaatie cure, 

Alain darSra paSrâuii At naure. 
d 

v 30. Titu e Opainzex, . îm ASI Sr mnusâ$ 4 MB, pâSrăre 

Faceţi jrătvă lăudată — 100. Saveţi. de la Domnul plată. — 
Și calia să să arate, — Să scăpaţi de greutate. 

La pâvețuliăi cel mare Psalomul lui David, 50. 

Acesla psalorn s'aii faptă cînd greşisâ David cu Uritasa de o îngrecâ, şi [tace 
„samâ lul Uri, de i-o şi luă şie, şi-lă dojen! proroculi Naftană cu cuvintul lut Dumnedăii şi căindu-să să rugă, așta David cătră Dumneqăă. : 

" Fie-ţă milă, Doamne, de mă iartă — Cu milostiviria c6 bogată. — 
Și pentru a ta eftinătate — 4. Să mă curățăști de răutate. — Şi mai 
cu dâdinsii de răit mă spală — Și mă limpeqiaște de greșală. — Că 
ei âm știi a" mia “fără age — 8. Și. răulă - mieii niainte-mi ce miarge. — ie țamă greșitu-ți, Doamne 'sfinte,'— Dâmii făcutiă rău- tăți de nainte, -
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HSnninreac mâae re MAcpknT; 

12 Aă Satu ca "Atrinterti I-Atta, E AĂ nada. 

ICliea-ch BHAWICAiTa ÎN CrpăMnaTÂTe, ' 

Anaesărb Au MĂRIA AA 7 IAsĂTE. 

"li S" Acaame iufiţit Atpenrâra, * 

16 Aecuii âpruii npe amine BSuarăra. 

III 3 mâine ue u$ cz: nor enSue, 
> Aliată âpinrăra Â ră "mpaaenen ue.” 

[3 issnSan E mâ3 Aă GHpOTâțIe 

20 IN Ava CRdaAă AEM BSpAuĂIțI6; 

G4 vi crimadra urii dans Bă SAMEUiii, 

Ga axă nSnSpr mir 6 sS aupenuiii 

Ae cemui eSue ui iplsSeivvăce, 

24 INT caca nSSpii am ăacae dăce. 

A Saaue Su fuvroăpue cb.pira jâua ar 

“XE peace urlat dauSra 65 pila 

III ac căra ASEpaTh apă AĂUE 

28: IX35 ataceruiipa 'TĂ ae iâpue. 

în to
 e 

* Ala. 6, Oerani nik NSACRACT 59 Hat fenea. [Notă marg. în 1.]. 

** [laon A rpzaină ai RS Ran$pă pute CTpentĂ RS CUVE ALU IEPATEE ÎN aua 

Rt, AE C4 KSP2URĂ pSnâe Ac RATA PpetubA, pă îna$ ne RSPZUBAt, sS "pSu us 

eSăacri, ant cpuTSa RSTESI, MU AH Tâiieac cuureii pecapiuiii editie. — Lea, SA 

aer. AT uncaa Si. [Notă marg. în. Ms.].. 

11 re mamphara 12 ca-n ainu 13 crppmsarire, 19 RS As$nSan T$ ata VW. 

25 Ms. 7S-u DN a 

Cuvintele tale te 'nderâptă, — 12. La gudeţii să 'mvincă cînd vei 

da plată. — acă-sii zimislitii. în strâmbâtate, — Aplecatii din maică- 

mia "n păcate. — Ce tu, Doamne, iubești dereptatia, — 16. De-ţi a-. 

răţi pre mine bunătatia — Și cu taine ce nu să potii spune, — Mi-ai 

arătatii a ta "nţălepeiune. — Cu izopulă * tăi mă oeroțiașie — 

20. Şi mă scalaa de mâ. curățiaște, — Să hit spălatii și albii ca o- 

meţii, — Să mă bucură și eii cu direpţii — De vești bune și precu- 

vioase,— 24. Și să-mi bucuri mișialele oase. — Doamne, tu-ţi întoarce 

sfinta față — De greșiale câmii făcuți cu greţă. — Și de câtâmii 

lucrată fiiră lage — 28. Cu milostiviria ta le știarge. . II 

* Izop de grădină şi cu canurâ roşie stropla cu sînge den jrătvâ în lagla 

viache, de să curățâia truplaşte de cătră greştlă, lară acmu ne curăţâm, cu 

trup cu sufletă, din 'sfintul boteză şi din talnele sfinter bestariciI sfinte. —
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Tinea ESpăra rrS-atit BA pie, 

Mi ASXi anptnri În BrÂă. XA IIBÂNIE. 

IIS a Spui Au câ.pura ră dâua, 

32 SI ASNSas 45 crean câ-prrrb «re av "uda 

GA usca AENZPTESIĂ AE KATpA AUinE; 

TE cz-asit Adi SriSpie 3 Ditrae, 

RS e MUTA "TĂ ACAatie A-MTSuu A | 

36 Ilin ca-ai Adri ai ASV Ac cupSiinux, 

Bă că "duh Npe ut zpA AC Adue „sar. 

NaTpă H4MHAE 'TĂAE CÂnĂpUE, 

GA ca 'wrodpia Atcnpt pzSTâTre 
10 Hrpă â ră cura cSuzrâre. 

II vă CROĂTE ACaMtiE AE AĂ e.nue, 

RI MzuTSinua TĂ uit az CTp.pue. 

INT 5 âpeeâpa "ră 'unpeSua | | 
AI Ariana Mă c-uuii bă ode pSu. - 

IIlii Seas MÂAc ADAMIE cdunTe 

Gaz-auii Aeuniisii, uri pâcrSan cz 'TE Hi.[HTE, 

Ga AA Bâcre apă A€ Catia ar, 
„48 În TS7h ASSAt at că.puira "ră da. 

30 am noâie 82 ut azer du 3 c-ai 37 RA croat azun 99 ae ni 
10 nsuzrăre. În Ms, Dos, a scris x preste a şi a pus și la margine x, 48 KS mau 
rStiua "TĂ Ac ată crpptye 47 cine 

Inemâ curată tu-mi zidiaște, — Şi duhii direptii în zgăii âmă ivia- 
ște. — Nu mă urni din sfinta ta faţă, — 32. Și duhul tăii celii 
sfintii ce mă 'nvaţă — Să nu-lii depărtegi de cătră mine, — Ce 
să-mi dai bucurie cu bine, — Cu sfinta ta, Doamne, mîntuinţă — 
36. Și să-mi dal și duhii de biruința, — Ca să 'mvăţii pre cei fără | 
de liage — Cătră căile tale saliarge, — Să să "ntoarcâ despre Tău- 
tate — 40. Cătră a ta, sfintă bunătate. — Și mă seoate, Doamne, de 
la. singe, — Cu măntuința ta și:mă stringe. — Și cu adevara ta 'n- 
preună — 44. Limba mia să-și facă voae bună. — Și budele miale, 
Doamne sfinte, — Să-mi. deșchii, și rostul să te cînte, — Să dia 
vaste fără de sâială — 48, În totii loculii de sfinta ta fală,
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Ii Adi negii până Pui înce, 

„ALE imspiâreae AE pen uS-iii năpn ASăre.% 

Asii ASaues43 PATE UA NAĂUE 

52 BBS eSaerSan nu: p(n ue CA det, 

Tinea «ek aaperitră ui dp.puTă 

Mă ASatiesâă uS Ea dă ME Cat.ĂuTă: 

Vi Sâ ră Acaane CĂ EpÂpE OO e 

56 GiwnSaSti câ-ii danii apurăăps 

- Gâlna Ac more NAPUĂAE NÂUE, 

Tzi Basspii NĂATE CA Eoph dăue 

 TpeySpt ÎepScaanai “uerâre, 

60 Ga cupunăcnă Aapb Ii DSATĂTE. 

Am$ueuli păree Anpânre Weoat dă, 

Reoadui unii npunoâce aSaS-uit radec, 

Pann uit natie, Sura m 55 rp4S ASaue, 

GA OUT tunat npe Warapii uBoat îpSere. 

-50 a. TFAzb- 

Diunan paanoăe Ace Npiiti AMSATE npuătaSpii Îi 3%AEAE 

y 
m 7 

4 - ? v 

AS Aanua, Sua neuwrpS 4 Gpa AMSATE “ETÂLI MEAOB.NII- 

* [lpopoule At ANHAÂA sipâraeli aeylii aesii. [Notă marg. în Ms. şi I3T. acei). - 

64 auuă 

30 a. Me. ras | npnatitegă | 

Că i-ai pofti jrătvă paşii aduce,— Ce jrătvele de axsii nu-ţi parii 

dulee.* — Lui Dumneqăii jrătva ciaia place — 52. Cu sufletulii în- 

frîntii ce s'a face, — Inema c6 zărobită. și frintă. — La Dumneqăii 

nu va fi de smintă. — Și cu a în, Doamne, bună vrăare — 56. Sio- 

nului să-i facă mingâiare, — S'aibă de toate părțăle pace, — Pănă 

zidturi nalte să vorii face — Pregurii lerusalimii cetate — 60. Să 

scripascâ darii şi bunătate. — Atunci jrătve diriapte țvomi face, — 

Colaci și prinoase cumu-ţi plase, — Vin și pâine, until și cu grăi 

dulce, — 64. Și viţăi pre oltari pvomii aduce. 

| _50a. Tlăcă: 

Fiindii războae diase prin multe prilejuri în qalele luă David, una 

pentru că era multe cetăți nedobindite, alta pentru sîngele lui Urie 

* Prorocie de lepădaria jrătvel legil vechi.
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ANTE, ĂATA nâurpS c.Mugzac AS pie ÎS, picriSatna part 
ASatiies43 A fipe idea “AS Aaa, 63 âcSupă. Lturp'atăa 

d nogia fata "ca can rodpria  cdunuiia că n Lite A 
nd, că “că Buarlcria “ ÎepScaarimSan. Adr-a5 ASAMNES'A5 
mă În SAatac ASii Coaoatvui Vio CAI, Al UA npe- 
uSp ÎepScaarian, unii "33 dniSrh” uit BECăĂpuna «el; Adpe. 
RS asnliera ÂŞ npăpornirh A€ ÎepScaarimSan cuzan cs AETECIiL, 
AER CĂ.MITA ! Becâpunai Â' AEiii Mod, 14 ÎN EpĂNA 
AcatiSaSii Xpuerec î3 criarSra ASâa TOĂTĂ HpE duc, IAA 
ur'ay Îurveairira căpimuia că BECĂpuitsa nS BAtopii uâa're 
AE cădunuit ânceroaii urii npopouit urii Serena Mii A€ 'TSuji 
cdti „În rodia ASata Bă Ati Epame urlă uacnăra 

10 

15 cdinuuția că mana „Îni narpS Sauii- At dă ASna nmantcenie 
43 tnpurr PABBSĂEAE. VU EMAĂ BpĂNI AO ROUA EMAIL AX 
CApSuutr fi CACAtire VUpA:RiE, HĂ' CA cu "Aeaetnuturl;cisas 

y A . a A . 7 A A iv A m, TOUA CA-A ISodetiă. Snpazaniire-ca fi pasSavliitre rio dea 
cca ra. — Ilpă nfurpS teurupranti WaTâpioaSii avberSue 

20 ânm5 c.fura aveati AS ASatesiă veti Se. puurăpeuii 
 WpeuSph atâca. AcaiSaSii Xpuerec. .. 

3 tra 7 saca 9 aufera 13, Cuun Ale. mun 15 JB. nzux În at, i At di 
"T. heenecânte 16'Askonă Sa 17 pate, 

c6ii răscumpăratii Dumneqăii de pre casa lui David cu asupră. Pen- 
W'acăaia pofliia cîndva să să 'ntoarcă .sfinţia s 
să. să zidesea Ierusalimulii. Dat-ati Dumneqăii pace în qălele lui So- lomonii hifu săi, d6iă zidit pregur Ierusalimii, și ati făcută și besia- rica c6 mare. Cu acâsta ai prorocitii de Ierusalimulii celii sufletescii adecă sfinta besiaricâ, a legii noaâ, că în vriamia Domnului Hri- stos aii stătutii lumia toată pre pace, pănă ș'aii întemeiatii sfinţia sa besiarica cu zidiuri nalte de sfinți apostoli şi proroci și mucenici şi de toți sfinţii în toat, lumia, ca din vriame câii născutii Sfinţia sa pănă în patru dâcăi de ai după văznesenie ati oprit războaele —— Ca să să 'ndelepnicâscâ toți să-l cunoascâ. — ară pentru vi- ăii oltariului dâtunce 'acmi 'sîntă mielușeii lui Dumnedăii cei cu- vîntareţi pregurii masa Domnului Hristos. 

a cu bine de pace, |
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as ef ur perdea ere pata 

ant ri no4%. PS bn pnazti a Frsmamiă Alma meat: 

npe na pb 4% Îenemeiă _ Emma acA + CES pir tpar ţia mart , 

e cub Anetmeae uniuni pa min mr „merge te cr Ponor Aaaa, 

age * A petice bis sia td ci aan ri 2 astari, Tome iza îs onţn 

so 4tAt_ Demamr d game pescâiy azi aa Abe Tea dul vigaomă , 

alia câ tbtb at at lat 3: etc ei e sera Au - XC apagnnmtea 

- 

Ta ga miicae rase geo €i S* s 

ra runda tutti, cama] prea 7 apteite ZremziA ante azeri 

AI dan aă ant nwroănăței apt pape MACA pasti A“? —— 

Cand Adu că îi . RA : amet pna sagaezEeâne: 

În scapi adicțzp macaă Ante » me epomaa ai resp 

ue - man papi] tufe mi F
a Aa. ca er 

rm Did 
a: 

* ta i Arp 
«ga ământ : . 

“m; cmpăsi venântia salsa ce 
mr 

fut A43S AEAA e e tu rerAţe 

1 MAN tc4octo5 pinaț
e 

  

   pepe sia prznrăn€ 

—.. 

| “set H Am uATatA emopneip re
mprEanae, 

3 mă piirpă epi pante q at "perene 

Denucat st + sri Tue acer MTure, 

TEA NA femegpAră: 

LATĂ 
WTO AIA em pAet 

asag cz 5A Fanperm "m
?npisiu 

ru AMI try A SEX 15X6 Amy 

pf A SP A 

searrita NM pă 

rom 
= 

tt AR UA “a 

aL e pati să rit EEE e pei ce acă CZ 
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dl. WraavbânSan ASH Aaa , Wa A 

- UT6 ca: ăi az acri; cltAne, - 

Sua ca âpăra ASepSpuac AŞ iverugepuer ură „ÎMngo'riita Ai 

ÎnrpoaăTSpă, um AH pETIMMAWpn Apr Aăpe. 

Can : AnpinrSan ea na kpSuă kă În atacati, 

Ilpă eTpRMRSAR ca RĂ T2A FĂ Sun ensinin. 

Vi me adSsii ufaa ui Gapuii 'TÂpE € neperiii 

B3 Asia ut CAOBUSII Ai năps, 

E dau Toâra 55. puSrâre 

+ Ura antaza ră cnepuiițuii crpăAATĂTe + ? 

RA amirp'Sun puii dciSuăTra nps 1:56, 

Pai puaeiu Sr aut "ineAeeuStii MSA'TE. 

'Toira CTPAMGATĂTA U/ĂCTE Apâră ar. 

Tilii At SI:.NITE AupEnTi 13 npuussii TÂTA. 

Ornea anpeeSpă 55 BSe.purSan 

II 5 ARMA CI ÎUUEAtĂ TATE DEAA4. NrrSan. 

Yi ASauesi5 k “erpuniă 43 mâTSan 

12 Oi ml pSaine AE SuiAc uji-ii AGHSAn. 

i ml cană A€ 4ă pBAzUiiIă, - îi e. 

He ns uz Ca adi apt Ac rpSTină, 

[9
] 

51. Titlu 2 Anpenu Ap CTPBAh ESAs 4 evpamsătăre 1 ToaTe CTA.AMRATĂTA 

Psalomulii Ink David 51. 

Aicia să arată lucrurile lui Antihristii şi înprotiva' lui îngrozâtură, şi direpţi- 

loră mîngâiare, 

„Stil: Direptulii să va cruța ca ună maslină, 

Iară strâmbulă să va tăla ca uni spini, 

Ce te lauqi cela ce eşti tare — Cu mâniia ce slobodi din nare, — 

4. Șiniă limba ta seornești strâmbă- 

tate? — Ca dintr'unii brici ascuţâtii pre cute, — Faci vicleșugii șin- 

şeleciuni multe. — Toată strâmbitatia țYaste dragă — 8. Și de cu- 

vintii direptii tu prinqi tagă. — Jubești a "mpresura cu cuvîntulii — 

Și cu limba să "nșeli totii păimîntulii, — Ce Dumneqiiii te strica cu 

totuli — 12. Şi 16 rumpe de unde [i-l Joculiă. — Că te săpa de'la 

rădăcină, — De nu ță sa mai ști de trupină, 

De faci toată duă răutate —



Hiue me Bi BEAĂ 'n uâpa ASAse, 

16 Iă aă rua uda: uS "Ti-tvph ASue. 

"Ie. pf “ii crpein -AE câ.pnra uâpx, 

At ua Ctwpr. Sitră mii Ac. ndpa. 
Uli 63 prin ps.(nA al, popi Săue: 

20 IElrz-ui Gâme ăi crzrSTa Bă npiiete 
| Ace wa “epui$ra ad ACmuiSan nSTÂpE, 

"IE TÂN CAMEUĂTS=TE "Tp'atâpt, 
PasaaS-Te i AemeprztGuie 

24 Lin crzn.puAS-re Ac "unu zaeneuduie. 
[lpă 23 ui AReptcrih „ÎunariuTe, = 5 r. 

EA Sus „MAcAtiNA POATE, ACaatie câine, 
RA uS-uii auneâern Anu ci MITA TĂ ride 

28 ES drd uit 15 priza rpâcx. 
TEAERANSNAL Aa ne UTp'a Tă. AMIAX 

Ipecri nau croat (iti n.a ai ca. 
Tlii-uii MSauzarâcrin n-ai AEAfnuii patAdpe. 

32 —Iirpă uSmeac râ$ np'liinesăpe. 
Ii: Ac avine cpu asi toph dăue 

“BSaSpie mpe ua Ac nâue. . 

15 uda 19 pasfnA 27 amica 

Nice te vei vedia ?n țara dulee, — 16. Că la viața ciaia nu ti-orăi 
duce, — Ce vei fi streini de sfinta țară, — De ţă s'orii uita toţi 
de ocarâ — Și cu frică râdind âţă voră qâce: — 20, lată-ţi, oame, 
cai stătutii cu price — De n'a cerșuti la Domnulă putiare, — Ce 

„ti-ai sâmeţâtu-te. 'ntr'aviare — Rădâmîndu-te n deșertăciune — 24. Și scăpîndu-te de 'nțălepeiune. — ară eu ţi dvoreseii în- „nainte, — Ca unii masliniă roditii, Doamne sfinte, — Că nu-ți lipsăscti din sfinta casâ — 28. Cu făgadă Și cu jrătvă grasă. — Nedejdiuindă, „Doamne, 'ntr'a, ta milă, — Preste Viacă. să-mi fil vîntiă și sâlă. — Și-ţi „mulțămiscii că-mi dedeși răbdare — 32, Cătră numele tăi preșe- (are. — Și de mine sfinţii âşi vorii face — Bucurie. pre viață de pace. 
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52. WaawaiSan AS ĂatiA -, Hi e 33 r. 

Prut ne3Satenih Râ CPA CRGEAZ wrkera Da. 

uit fineava-unii săue sia dap Ac Auiure, OS 
IIpenSa Îi CA MAduE, AEUAPTE ESEUNTE. 

Sue iă MS Acre ASAUIESÂŞ Ca BĂSR | 

4 Ii că A âawirre. curia ut ASnp'lsx. 
Ra rbuii e enSprâpx, Suac-ii cesti uiti rpilua, 

US i-l uSresd-me că a uâsui În ddua. 

AmSnue ue-u NĂpE L.ȘIIA, Ba Beni ACAMIISAL 55 e. 

S  Amu ufpii că A câma ut ASrplsă WaSan? 

R.țua, US Ea dit WAE Că NCĂTA "NU rAÂUE, 

En, cepn „În mSauăă-ca ui dpi Ac aduc? 

Ea, ae iarpă ACatiSAn 'rouii ca neph ânăre? 

12 Bf, pop ii nerparruerii alt ra, nSuzevâre 

a u$-ii nau “urp'SuiSa nurie ca” "zafira 

za ue ddr pâne BY ÎiEMA Adpra. 

Ajuta, npe ispenţitiuriit mă mpE Meaţre m'ztiuit, 

16 HA cerci nonmererlieiia Ac derAsit AE Azile. 

59, Titlu : Rea 1 As. Anemz-ua T. Ancatz-ui 2 Aemtpre 6 As. easu T. *dSu 

7 ue-uii 10 Ms, E. ca ns? anmSană-ca Ila sarpă 12 nerpisunuii 19 Azur na 

16 RonutnâcRă „a. Ms. mznue T aziins 

" Psalomulă lui David 52, 

înti inomă-și qâce cel fără de minte, — Precum i să place, de- 

șiarte cuvinte. — Dâce că nu aste Dumneqăii să vagă — £. Și să 

Ya, aminte cine ce lucrâqă. — Că toți să spureară, unde-i vegi ţi-l 

grâță, — Nu ti-i cutega-te să le caiiți în faţa. — Atunce ce-ţ pare. 

cînd. va veni Domnulii — 8. Din ceri să fa sama ce lucreqă omulii 2— 

Cind nu va fi nime să poată ?nţăliage, — Cînd s'oriă înmulță-să. cei 

firă de liage? — Cind de cătră Domnulii toți să vorii abate? — 

12. Cind vorii fi netbiabnici n6vind bunătate? — Că nu-i pănă 'n- 

tunul nice să "mţăl6gă — Ceia ce facii riale cu “inemâ largă. — 

Mîncind pre creștinii ca pre nește piine, — 16. Ca să-i concenescă 

de astădi de măine.



— 176 — 

E vai At AcatmSan uS-unii AASH ÂAVINTE 

zu at: nemi-ac cnâtiAa 9 „iepure. 

Bia, cA Bop Aplica NETpELi- AA, [E Nâue, 

20 At ea eeni BÂCTE nperSatn nS ac nadut, 

DSurinaS-uuit AE SMBpa Că NZAAASIICEA, 73 v. 
hi ta unponunsa ACanSan Bă cx-ii pzcanăcria. * 

E3 mSara Spuie WâcEAE al p.fruue, 

24 hop ii At tiniăpa urii uŞ cop Mâii crp.hriue, 

IA nopa BzAă n BXANSpii PodaE ii AMpĂTE. . Ser. 

e Samuil, AE nâcapii, A răAnnii enSpridre. 

hopa bit Ac aScrpâpe mii Ac rpă Wnâpa 

28 Ia nop: bi AE ACatiiSan Atd'zitmâuii În uâpă. 
A ASâuesiS chunre Ani Giwun că ie 

«Îu peria TĂTE â Tă "AurApuu e, 
ÎITii-uii furoâput „Npăaa Hăpa ni-i poniiră 

32 OGâcuuiă ie Aă Spa “u uăpa “rk Acpiira. 
GA păsa Îusors, că că necea'lerix, 

ES EpEIUINATĂTA CĂ TE MpocAARĂCIIA. 

* Acaatapac-Te WaiSac nS cdua [Aoză marg. în 7]. 

18.auz .19 Ms. Bau 

Că nice de Domnulii nu-și aducii aminte — Până 16 veni-le spai- 
mă cu fierbinte. — Cind să vorii dedâ-să petrecind cu pace, — 

20. Le va veni viasle precumii nu le place, — Fugindu-și de um-! 
ră să hălăduiască, — ÂY va "'nproșca Domnulii ca să-i răsâpascâ. *— 
Cu multă urgie. oasele l€ fringe, — 24. Vor fi de ocarâ și nu s'or 
mai stringe, — Că vorii căidia 'n câmpuri goale şi mincate — De mu- 

„ini, de pasări, de gadini spureate. — Vorii fi de mustrare şi de 
gria ocară, — 28. Că vor fi de Domnulii defăimaţi în: ţară. — Dă, 
Dumnedeii. sfinte, din Sionii să vie — În creștinătate a ta "'mpără- 
jăe, — Şi-ți întoarce prada caria, ţi-i robilă — 39, Să-și vie la urmă 
n ţara c€6 dorită. -— Să vadă Tiacovii, să să veselâscă, — Cu creș- 
linătatia să le proslăvască, 

* Dezniarde-le omule cu samă.
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53. «Îi Mii măpiii măr ELA ph, „Mu pateSan ASii ata, 
EAA, avlpeapa Buni aă GaSan AE-I cnSepu A că "75 

AIE Aaa, aă Apr , ir 

Die Ra ÎNAĂ "TROE ENer-MĂ. 

«În uua IpApoSAn pe GI aSan “EAR ApELTa A Bpâăau Ai 
CEpÂRA CĂ ai AZS npi ASanesi$. 

AAA AA CIIACĂNȚIE s 

3 câ.prrSan mi Sate, 

â-ait USAEun npe ASE 

4 „ir "WrpErh dă depui. | 

RS â ră nSrâpe | ir. 
rpurice EMA, am MSara, 

15 Aâanuie AMACESATA 

3 pSra Ai TA ăpe: 

Isă că. prauidpă 

aeSnp'a-atii marii 

sis 85 "rtvuii crperiit 

12 Ae A "MripecSpâpa. 

-* uperaa . âz ra. kr. Repin e Si, [Aoză marg. în Mr]. 

33, Zitlu 2 Tldnemzatepn ... enSezpă e e e Nud 3 uta 

In mai marii piaveţâloră, înțălesulii lui David, cînd mârsâră Zifianii 
la Saulă de-i spusără că să tuliaște David la dînşiă, 53. 

Învață proroculii pre omulă celi direptii la: vriame de serăbâ să şti lăuda pre 
Dumnegăă, 

Doamne, mă spăsiaște — Cu sfintulii tăi nume, — Fă-mi- gudețit 
pre lume — 4. Și 'ntregii mă feriaşte. — Cu a ta puliare — Grije 

cind am multă, — Tu, Doamne, mi-ascullă — 8. Huga din tăciare. — 

Că să .rădicară — Asupră-mi păgânii — Și eu Loţi sieeinii — 12. De 
mii *mpresurară, 

Dosofteiiă. 12
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Uli uS-uii 43 at pina, 

H.fria, căi-pirSan "mâ5 Sate 
ut-i ecriira „fn AS e 

16. an Â5 „Înrp'o neaira 

"LE vie mi-i păsa | 

ACmnSan cSdaerâre 
AE cfr urii rpSn Ape 

20 Îurpirh at mamâsa. 
Urine Au-c 43 CIpABA 

AE BA beuii pASan 
ANI TOTh A heiipS at 37 7. 

24 m at: IAĂ, u rpină. 

lăcre npecri ASate 

ASAANIE AU, Si dăue - 

163 NPTIIE A€ năie 
28 c.purrSasii râ$ Se. 

- 

IA ti-i 5 depiius 
E] i 

EA 75 ata păi crodre 
AE CHp'ABEAE ode | 

32 că mâna ca-ti crpriue, 
Iuzdusiii cacat mâSre 

3 Sara ASpĂpe, 
ii 'UTp'a AWph -tA Apr 

50 câ-ii râs At Aenăpre. 

n
 

I
P
 a 

1î ai-ii aura, 20 Îrper corectat în Îl. din Ânraea sai „ras (2) T. Anratra 
papă emană. 285 Î/5, Curan Tâ3 uSae 55 nâsre 31 (30 în 7) crqna dzpă cRA- 

"Ante 35 este 31 în T. ” 

Și nu-ți aii de frică, — Cînd sfintulii tăi nume — Ce-i vestită în 
lume — 16. Li ai într'o nemicâ. — Ce mie mi-i vadă — Domnulii 
sulletiaște — De sîntii și trupiaște — 20. Întregii de m'așaqă. — Cine 
mi-s cu scrăbâ — Le va veni răulii — Din totii dedevărulă, — 94, Și 
le cădia * n grăbâ, —- Viaste preste lume — Doamne îți voi face — Cu 
jriitve de pace — 28. Sfintului tăii nume. — Că mi-* cu ferico — Cind 
tu mă vei scoate — De seribele Loate — 32, Să n'aibâ să-mi strice, — 
Pizmașii să-mi catite — Cu multă duri lare, — Și 'nur'a lorii cădiare — 
36.:Să-ă văii de departe, | 

  

i
 

- 
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DĂ. WaaSan AS Aaa, , ua 

hzuSunn ze. AMOAITEA Că. 

“Îrp aute'Ta faatbatn «Îezantr sa. - ni NĂTILAMIAE ACauiSasi 
Npueree, mii radeSan cdi cânt, fu Wipăsn Ace caSră na'rpă 
NApIÂTEAE. 

ficrsSara-auii pSra “ASatesiiS dure s7 e, 

TIIi uS aa TpĂUE, EA -AĂ Amine, 
Da-i deci pă ode nEwrpS rpă Spa, 

+ E cțur n5 enăitata 'u SETAT pax. 
TIT av Ă prize newrpS crpiirâpe 

Ue-mii dânh uuaâniii 53 eSuapăpe, 

ES nara ut ca MEUTĂpă 

S Iârps cx-oii, făt tăcere pă ui ndp, 
TIT 3 Spui că Îurapără, 

Rr ati-ii A€ A.fruuiii îinema "n ca.prra. 
AE AA ÂASue BATPA Ppă Wâpă, 

12 Gnpe prima mSpiaii Ac ata "anpecoipă:. 

Tpoâax, BSTpEmMSpa av "rrSuenăsă; 
Diipa uS-Atii NOÂTE CA 'CTă CA nĂsx. 

= si
 

- 

. a SERE - EA - 
5i, Titlu : moara ate. În eră... MaazaSASii. Cum. apă 3 Ha 

eu 4 A. cadă Tue ca an aurâpe 10 Hara 11 ttdpe 19 atat npecodpe 

Psalomulii lui David 54. 

Întracesta, psalomă însămnedă de “patimile Dominulul IIistos, ș şi glasulii sfin- 

ți! sale, în obrază de slugă cătrâ părintele, 

s „Ascultă-mi ruga, Dumnecăii sfinte, — Și nu mă trace, ce-mi fa 

aminte, — Că-mi feci ria voae pentu gria urâ, — 4. De sînt cu 

spaimă "n cugetătură. —. Și mă ia grije: pentru strigare — Ce-mi 

faci pizmașii cu supărare, —— Cu păcătoşii ce să "mviiară — 8: Pen- 

tru să-mi facă viaste ria 'n ţară, — Și cu urgie să întărâtă, — 

Cât mi-i de dinșii inema 'n smîntă.— De mă aduce cătră gria o- . 

cară, — 12. Spre. frica morții de mă 'mpresoară. — (i roază, culre- 

murii mă 'mtunecaqă, — Firia nu-mi poale să stia să vadă. 

=
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Săc-amtn „Îi atiue, Ap di NS, 

16 lun ână punti. A£ NepSAuuă, 

Idu acSpă atcue, At Mb AcrApTâ-ată * 

Aâ nzASpii Ace Sac ni-i TĂMx, | 

A Sautesă dure, ură ĂUIB ÂNENTĂ-TE sr. 
20 A asa AE pie Ha Cp ur năpTe. 

ILIA AGanule urii ac "MNĂpui Atata, 
GA că cuSprâse An păun cpâna, 

Gu u5 Adi AAMDAE că actu Sică, 

24 Tlpe cun Benpâae că IeAntSactia, 
„urruns.(ua aduSpii „În ApSan HS uda, 

Papă ue "uda urii copiei châia. 
EA 

[4 Ac nnâmâniSan 15 „Map Vi ae, 
25 Upn Ansapăt-aă 5 Voiszpii rpăae.E 

Dă AVânib ÂCHSUAE AE ad 17 paeSpă 

Ă Gan uznpăcruntit st viii n5 Spa, 

+ Sine, ra. i E, [Notă marg. autogr.]. 

* AcatnSan Xpueroe ac apnee un Ac kzpTSndgii, ai Ac ÎSAa, (miti AatnA Ac Tia 
Todea, usi Ac Gali ue za$ apara niira, tiv îi Kăpe eperpun RSun «e nâTe “reSnâipe 
As Bacă că: i apasu WARS ASmanmuin Gro, ii aSnrăganac enuSpnaeph TaSnSaSii Ai npoTuta 
esiaersasii], [Aoră marg. în A. și Z. Cele între [] numai în AR). 

91 Hkka-ac 22 As. cRp'aa 

])ăs-amii în mine, der fi putinţâ,—16. Deși avia ari ipi de porumbiţă,— 
C'așii zbura lesne, d6șii depărta-mă --— La pădmi diase unde nu-i 
Liam, — Dumnedăii sfinte, ș'așii aștepta-te — 20. La locii de grije 
ca să-mi ţâi parte. — Nâcâ-le, Doamne, și le *mparți limba, =- Să 
să scurtiade din orașii scrăba, — Să “nu mai âmble să leșutaseă, — 
24. Pre suplii zebriale să căputascâ, — Întindind laţuri în drumii cu 

“nadă, — Fără ce 'nșală și scornescii sfadă, —— "Că de pizmaşulii nu 
mi-ar hi jiale, — 28. Cori ocarâ-mâ cu ocări griale.* — Că m'așii 
ascunde de la trăsură — A omii năprasnicii ce mi-i i cu ură, 

* Domnulă Ilristos de fariser şi de cărtulari, 
felă, şi de alţii ce T-aă mîncat pita, şi fice 
casa șa, — şi luptârile chinurilori trupul 

şi de Iuda, şi David de Ahito- 
are creştin hunii ce pate (rupraşte din 
ui înprotiva sufletului.



=— 181 — 

Vi atit At zicăae urât MĂ rpă rpSaa - 

92 OBÂA AA TIZAVĂNIE Wat te i-l PSAx. 

Viâpeac-atit mie esa varii P.IASAb, 78 + 

Aă Mâcă ură 15 ave 'u. PĂuASar, 

Il capinroăpe aăpye “pen 

30 Mă năca câ.pura 7 couăe Buz. 

uiti t'auta, Alp neuit Modpra se. 
Î 

Gi-i noneerrficrsas HI rod coâpra, 

Ai ei 3 mârSan Ida San Ca-it codpiia, 

10. Ga u5 di Vie 5. ASata 7 Noâpră, 

Mi â awpn ndce uScriii că mâsx, 

US gânre . Îi ASaie PÂSAn CHU RÂS. 

63 ATP ACASA CTpIirh INA îmn lata, 

AI AcmnSab Av aciSara ti-i eur IpE Câmx. 

Gâpa mrasuasasit uit Aemntrlsu,as 

Fprteiin aa AcauiSân dipă ac rpiua, 

BA A îSae MIE AA HĂ Clicâre, 

43 Ii noii bi i mdue AE TO AE TACĂTE. 

Ia Ei 55 mSauasii titi 15 rpă 'roână 

IUL” extrneurrel;ssas CX Aa Ă N roua. * 

î ii A “ A o . ă 
* Îvwvan zau. sia. : Baaatii tasaur paru ră. [oră marg. în Dl. și Ii; Di hoaan p „Ș > 

Roza]. - e 

33 As. ai 

Ce mi-i mal jiale și mai gri trudă — 32. Cind âmi pizmiaște om 

ce mi-i rudă. — Carele-mi ştie voia și gindulii, — La masă șiade cu 

mine n rindulă, — Și 'n sărbătoare miarge 'npreună — 36. La casa 

sfintă. 'm soțăe bună. — Unii aceştia, der veni moartia — Să-i 

concenâscâ cu toatâ soartia, — De vii cu totulii Yadulii să-i soarbâ, — 

40. Să nu mai hie cu lumia 'n hoarbă, — Şi a lorii case pustii să 

șaqă, — Câii faptii în lume răulii să-și vagă. — Ei cătră Domnulit 
sirigii cind amii temă, — 44. Domnulii m'ascultă că-i sînt pre samâ.— 

Sara, șamiaqăqi și deminâţă — Girăescii la Domnulii fără de grâţă, — 
Că mă aude și mă va scoate, — 48. Și voi fi 'n pace de toi de 

gloate. — Că ei cu mulţâi vin cu gria toană — = Si să "nviledă să - 

mă ia 'n goană.
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A . 

SIssa-i AcatuiSan, uit CX-it cepe, * 

RD
I 

9
 "taa ut-ii eleni că at narlicria. 

Ilin i că. mâtina RS ut Că code 

GA că nazrs Că AE IATPA „MOÂpTE. 

[iute wanSpa cnpe Acasa lata, Zr. 
56 Ah ad “eprâpe apă AE Cd. 

AemuSan wi "Bă „Tiinac "Măa C-ii MAp, 

[oâeie uS pp Sef că-i, 5p Îsx, 

“E cu cuSpriăpa 5 uSp'at. Mr San 

00 Ii S-au uastiSpa Îrpert iSt.purrSan.* dă 

GA AECmpuă pă AE A. Much Hi5 rp'lux, 

Bă ce uS-i, âSre În cb.prra dăuna. 
7 

. A 
Fiueata urp'juuniii uS că nOrodae, . 

64 Open Au rSpă Siiirure Moda, 

eu, Tiăp Bă SurSan AE SueSpoăce, 

d ar- -ch MĂ AIA AE CAAVIEACĂCE.. 

“Tilpă 3 fdate micii Ni B5 ANICăp 

».
 

05 Meci Nin cnpt AomiiSan 5 AUrTA "Tiitca, 

* Aaa. aan, si e ci Mevanaaer-ca Bam Acea Ramh n$err. [ăotă marg. în 315]. 

e Învan au . is : PacuSuczpx iinAcuiii sarpă Iluaara. £ E ap du âucera bata 

Tigii At p4$, uS ma Aaa Yu dar, Mili ac se Ilnaar 2 ASâua-a Ko, Uri pt AĂUA Ro4- 

ca AuSAerau, Il scapa Ainasnin, Sâ n$ cz dac Sia npt ntaepa (din u- 

mapa corect. Dos.) [Notă marg. în MB. 

u. . 
51 sisax-it 52 nun 09 Sp atpurrSan "03 u$ ca GT? aj 

Audqiă-i Domnuli şi să-i smerâscâ, — 52. Cola ce-i veenicii să le 

plătâscă. — Și ci să naibă cu ce să scoate — Să să plătâscâă de 
cătră moarte. — Căce navurâ spre Domnulii temă, — 56. Le da 
certare fără de. samă. — Domnulii ș'va, tinde mâna să-i piardă, — 
Căce nu vrură cuvintit să-i credă, — Ce să spurcară cu surămîn- 
tulii— 60. Și nu-și țânură întregii cuvîntulii.*— Să despărțâră de dinsii 
cu grâță, — Ca să nu-i catite în sfinta față. — Inema 'nir'înșiă nu să | 
potoale, — 64. (irăescii din gură cuvinte moale, — De-ţi parii ca 
untulii de unsurvase, — Tale-să ca lancăa de sâmceloase. — lară tu, 
oame, ni-i hi cu lipsă, — 68. De-i hi spre Domnulii cu mintia tinsă, 

E Răspunsărâ Jidovil cătră Pilată : de. miar fi acesta făcători de răă, nu 
ță am hi dat, şi le qâsâ Pilat: luaţă-l vor, şi pre lagia voastră Ig gudecaţi, şi-i 
dâsâră Jidovil, nuaă nu să cade a ucide pre nirneria,  
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Băi, tă A Xpâna, mii ml. epurate 

Mii Ac razerlnaa n ăi ră dpepii-Te. 

IeLpă MAMĂ op Ad pensue E - 

72 Optimi At Acu San uSrpeugSaie. 

CDâmeniti atit npSuuit uS-in LopE NETpăuE 59 v. 

Sxaeae vieuiii, ue 'n capra Coph rpâtie. 

IClpă 5 ASAAIE "TE AM: HEAĂEAE 

16 Lia cr.pruisa TÂpE apă npumeaae. 

Gaana. RIONBAUI, ui. ză v. 

"55. NoauiaSii-ava zise, fâne nonpăata AA 

o a op 7 he 79 . 

P$ra Ac Hauszniipe Ac npimtiae. Slutera vraawat MÂS ARSI 

Matia, BpiaS-an pie În Vega: uerăra  Pnianeriiaaniii. 

IperTrea, FA. Ka. 

AMTp'a TĂ MHASCFIIIIPE MA por ACAAnule chinuie, ANAA 

Alia cn-uit dis AE AS, CA AA N AMINTE. EA FA 

Ii ca uS aan rodra SSa Wat cre Ai-ii BS Cp, 

CX SE în răpBă. 
7 A 4 u 7 VA ya z bi 

G.jurrn s5 mSausii erp. A€SnpA-Atit Că MA AA AE pănă, 

Îi ca BT AE AĂ MAAUĂAE, CA AA CSpne 0 Hprintai. 
- 3 . 

4 Că mA ASirs, Că Crpoumăciiă, CA 

a 5 

= Îvvu , ânsnaa - rau Îi îbieca netaphijer nanneann usb ziceti, expire 

axaer Bă Earp Grinse, [Aotă marg. în Ms. și TI]. 

53 Titlu: Hagicata . .. WACTEA 

Că-ţi va da hrană, şi (E griji-te —- Și de glăcâvă *n viacă ti-a fe- 

vi-te. — lară pizmașii vorii da 'm genune, — 72. Urniţi de Domnulii 

în putregune. — Oamenii ecă crunți nu-și vorii pelriace — Dâlele 

vieţii ce "n sârgii s'orii tiace.— ară eii, Doamne, te am nediajle — 

76. Și stîncâ tare fără primejde. 

CATHIZMA 8. 

55. Rugâ de izbăvire de primejde. Acesta psalom Taii făcutii David cându-lă 

oprisâ în Ghefta, .cetatIa Filistimlanil. 

“Dint'a ta milostivive mă rog, Doamne sfinte, — Milă să-ţi fie de 

mine, să mă fat aminte — Şi să nu lași toată dua om ce mi-i cu 

scrăbâ, — 4. Să mă lupte, să stropșască să să pue "n gârbâ. — Sintii 

„cu mulțâi shînși asupră-mi să mă dia de râpă, — Și să bati de la 

nălțâme, să mă surpe 'n pripă.
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Yi 5 Acaaunt ai-eajră NEAZASAE, Ut sSa Wa mrluatai, 

S Ai ASauresi ti-i opoâta mii AVE AASAd-ată 

1lp: ASAMESAS MI-E USA ĂEAA Unit uS MA A dpi, 

E pi “E Atdph băut (VatSan us r.MIAECIib MEAMILA. 

di ca crpaana ToâTră £ Sa mî erâă AE MA "UPU . 

2 a-i rpASAn pă CAM pâna Ut HĂCTE erpeiinăi, 

Ca nSu aduni, „Furia AduSpii, usii crâş ac turlsa, 

Ană-a pătaă BierSa cShaera .funiSpriar ca-an nâsa. 

“i 73 Acasnnie rpe MEAMISA-E RET AACĂ CÂAÂPUE, 

16 3 Spuie „Îumpounnid- H-Mert er€ri apă AE AĂNE. 

Ip că Ante CANTE EIGUA AA WES: cnSue 

TA Auait 1pifpeh APA Anu ăn uit AM Aa ea sia. 

Ti At ră darzASiuu a Aie-atti năpe arie, 

GA că "uroâpă "TAU nuBavduriii CA diSra AE AIE. 

Min "n us să re noii neMd-re, ES npuietnie NAdTra 

Taz S-a Eni ASnesii3 câbunrre i AAN BOTĂrA. 

RS AuiSan AVI AS SA d-ta În rpâii ut Să sue, 

245 ASauresâ5 oii Pnati-ava N RSE-METh AC pEpriue. 

20 

7 Ms. mie. 11: crp.pana 12 crptiiua 13 Cx 14. fin Aa Ta! AM 15 ne 
stia 22 avlaa 95 IIS A autsâ$ ave zati-a 24 HS Aaa aveti azSAd-aa 

Ce tu, Doamne, mi-ești nediajde, și dua n'am tâmâ, — 8. De Dum- 
neăii mi-i voroava și mo lăuda-mâ. — Pre Dumneqăii mi-i nediajata 
și nu mă ja fricâ—De răii ce mi-arii face omulii nu gindescii nemicâ.— 
Mi să strâmbă toată dua şi stati i de mă 'ngână -— 12. Că li-ă gîndulii răii 
să-mi facă şi viaste streinâ. — Să pun Hașnică, întindii lauri, și stati 
«o vin6ă, — Abia-mi rabdă bietul sufletii încureat să-lii vagă. — Ce 

, Doamne, într'o nemică-i vei lăsa saliarge, — 16. Cu urgie în- 
ic Tate cei fără de liage. — lară eii; Dumnediăii sfinte, viaţa mia 
ţvoi spune — Că mi-ai ștersii lacrămi din faţă și mi-ai dat. vești 
bune. — Și d6 ta, făgăduință mie-mi pare bine, — 20. Să să 'ntourcă 
toți pizmașii să fugă de mine. — Și 'n ce qâ te voi chema-te ,. voi 
priciape 'ndată — Câ tu-mă „ești Dumnegăii sfinte cu milă bogată. — 
Cu Domnulii moi lăuda-mâ în grai ce vot qâce, — 24. Cu Dum- 
neqăii m'oi făli-mă "n cuvinții de ferice, 

“1
 pi
 

z
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N 2 A p* ..V - a a m 7 Ilpt ASawess45 Ati-ii MEAAEAE ui 05 AA Ă pita, 

Ya » . 2 4 > i 7 AE Cap mpuiii Todra ASAA CA-A CPpIluE, NEAM. 
za ara? z A ” ” Ienrp'arăa Aoamue căpinre 5 mas AE FATA 

> - Ip: sai 7 2 ..V 7 a “ 7 28 LE ot Ad AdSajiii "răae: Apă AE 'TATĂAX, 

Hz auati croc. AuuneASah CSaerh AE AMOÂpTE 5 mKĂAE, 

Mii avait apepen (pitt Ac Adripratii Ep'rr.AAS-atii rperni ae. 
a A y z y a i, 

Mii Ac ASuunSuun aut AdrS-mii CA aaprh dap rpliua, 

32 OCaSarinAS-uii mpeniSatn CA BĂAE, Ii ASICĂPE AE tidulă. 

56. «Îu cârpunien ca uS crpuuii, Aatua, „În 'ritrSAn AE cripui-: AL 
7 

y 7 7 * 7 piei „ 

cedpe, tfua, Suit Aenantirra ASii GaSan „În nepepă. 15. 
, | 

oma tatii acte 4 mt at . 
Slutera vaaatn âpără ae Saitvpă'rSpa ASANSaSit Xpucroe iii 

AE „Îniepa cărti cdae. 

IloauaSii-aa Bike noMnaSII-AMĂ, ÎÂRO NĂ TA CVIISRĂ AU AGĂ. 

Niculi ata Aaatuie cduvre, Vie-uii AMAx, MAA 

EA CPE TINE AMi- MEAAAA B.ÎUIA aa căA. | 

usii auntaSan Mie Ac eSdacrn ui€ dir, 

4 cxcan ânsânepii 5 puna ră tr adr, 

IATĂ CA EA "TpĂNIE "TUUIOAR AN 

i ii Bă "UAZPANTA HOFNGIOAR. 
26 Ms. ASme 

3G. Titlu 2 As. uepigepă Waspa Spa ÎL atat 

Pre. Dumneqăii mi-i nediajde și nu mă ia frică, — De sarii porni 

loată lumia sti-mi strice nemicâ. — Pentwaciaia, Doamne sfinte, cii 

Pam de făgadă — 28. Ce voi da laudii tale fără de tăgadă, — Că 

mi-ai scos mișelulii suftetii de moaute cu jiale, — Şi mi-ai ștersii 

- ochii de lacrămi ertindu-mi greșiale. — Și de lunicușit mi-ai da- 

tu-mi să mărgii fără grâţă, —- 82. Slujinidu-ți precumii să cade, 'n 

“lucoare de viață. -- 

“> Im sfărşitii să nu strică, David în titulă de scrisoare, când fugi denainte 

lui Saulii în peșteră, 56. 

Acesta psalomii arată de umorâtură Domnului Hristos şi de îuvierla sfinţi! sale. 

Hie-ţi milă, Doamne sfinte, hie-ţi milă, —- Că spre tine- mi-i ne- 

diajăta cînd am sâlă. — Și mișelulă miei de sufletii ție caătâ, —. 

4, Să-li acoperi eu aripa ta ce lat, — Pănă să va triace toiulii— 

Și va 'ndărăpta poghoiulii. | ri
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Ama erpurar Satie Cure BATpA TINE 

S mi 13 AAMINE Ati "TpuMnic n3 AE TOT Hriule, 

amin fpoawe Ani “TEpi ANAL AA i3 MpMerStu ăi, 

Ala nzerSrS-auit MpE MIBMĂNi CA CA CANA, | 

| 14 IA AdTS-i Ac Aâpa, 
12 „A CaSAe npeeră măpas. 

Ipâii epuauieS-uii Acaauit aaa sv âacrtăpa, 

AE Atat Spa ărh nonscaSan tit idpa, 

uni Atat cresc Ant Afii avunfaSan mieS Ac eSdaern, 

LG ue rapuiă peuSp Avine n3 pâ3 Sera. 

IA AE n MAp I4p'Tii ASAMiSAn, 

“"rSpeSpar Măuuh AApatii cSauiSa. 
ini aSaniit rai Cuniea Atu tatenie, sr. 

20 ac ce. Anntuăii Atierii 15 Wei AE aasuie 
CAOBOSĂTE, Ut a-i AAA cnâră tre, 

denSuăra "n Ada psorSpii să upe re. 
ANU CA AN CA Iu AMdena 

24 „UE ANABA CĂ CĂ TAMINĂCA. 
Il me cs ASAesÂ3 căpiure cu re nâsa 

"FOT MAAArSAR AE pe utpii ia CASLOSIĂ păsa. 
=
 

“%
 

- 

3 maeginra 16 Ms. rpnsia 

Amii strigat, Dumnedăii sfinte, cătă tine—8. Și tu, Doamne, mi-ai 
trimis cu de tot bine,—Și folos din ceri mi-ai dat cu mintuinţ 
Dem bătutu-mi pre pizmaşii să să sâmță. — Că Y-amii datu-i de o- 
cară, — 12. De s'aude preste țară. — Pai trimisu-ţi, Doamne, mila 
Ș'adevara, — De mi-ai curăţâtii ponoslulii și ocara, — Și mi-ai scos 

,— 

din lei mișelulii mieii de sufletii, — 16. Ce gârbiia pregur mine cu 
răii cugetii. — Că de nu mi-arii părti Domnulii, — 'Purburat mi-așii 
dormi somnul. — Fiii lumii șată eșită din omenie, — 20. Le sînt 

„ dinţii lănci cu ostii de mânie — Slobozâte, şi li-i limba spată iute,—- 
Ascuţâtă m doaâ rosturi ca pre cute. — Dinţii să li să jimbascâă — 
24. Și limba să să tâmpascâ. — Și te sui, Dumneqăii Slinte, să te 
vadă — Toti pămîntulii de pre ceri cum slobodi radă.
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ui CA 5 aanuii că mă Hpuusa "UTp'A AWp Caan, 

28 cacat arpierlsetsas nitrSan eSdaer: ca-a urii. 

uit rpsâna năp'l-aut rue 

Act „ÎUrUIE urit Caii maps. 

[ avi-ii fineaa rarăra Că TE BĂSA 

32 npe mor sac ASates$ cdunure, saeitua pâsa. 

ii 15 cada MĂ cfr râra CĂ. AV AĂIERA. 

CHOĂAX CAÂLA AĂ, TE CHOĂAX AC Să LPITe 

Îi Ana ear: as, 

36 AA USE CRSAĂ BATpĂ rai. 

AE-u, Beit cuSne npecrt rAWâTE: BSIATĂTA, 9 v. 

II ACU UPBOĂ .NTĂ ADaAtuiE 7 'Todra NÂpTA. 

VE! âuSuge - awiaa “0 MEpii AE "BORp'AuLÂNțIE, 

40 uvâaetapa npeert uSwpii CA AMALIE. 

usii Suna, fn mpi caii tprlera 

cada în uâpa: periuta: 

30 frtiua O 37 cSuerâra 39 narăniii wesii cu$ne 39 uepie Ac Kokepur ţie 

41 ut - i - : 

Și să nu lași să mă prindă 'ntra lor sâlță, —— 28. Să-mi zgră- 

câscă bielulii sulletii să-l înghiţă. — Și groapa car6-mi găt6dă — 

Să-i înghițe şi să piarqă. — Că mi-i incma gătată să le vadă — 
32. Pre tot cas, Dumnedăii sflnte, lăsînd raqă. — Şi cu slava mia 

sînt gata să mă mânecii. — Scoala slava mia, te scoală de qâ cîn- 

tee — În lăutâ deminsţă, — 36. Mă voi scula cătră viaţă. — De-ţi 

voi spune preste gloate bunătatia, — Și "n păgâni ţ'voi cinta, Doam- 

ne, ?n toatâ partia. — Că- -i agunge” mila 'n ceri de covrășiaște — 

40. Sadovara preste nuori să lățiaște. — ȘI suind în ceri să-ți 

crâscă' — Slava "n ţara creștinâscă.
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5i. <Îu crnpuuire, ca u5 erpreuii, Ăanira Înr rurSan 
| AE Ciipiicodpe. ua. 

Slape uz ficruuă SRO NpĂtAă raeri. 

Arlaetâph AE rpaitunii Grine - MA. 

Ti Aepenrâre, BSAn CA Hit, | 
e âprrâuii HI GA.MIA, UE 

4 Bâpiit,c.purreuii npe uSAdue, 

I3.Mia, aă finema 4 sdue 

Crrpambarăra E HA Made 
IA RAC: AAUSAE 'Aenprinice 

S. A AS4 amsae 8: A-utee.: 
C'rpeunâua-ch AM AVATpIiue 

Marii mi Ai sue, 

34 Anu arâă CA pABAcu Xp 92 7. 

12 Îi avmusuit At PATA pă. 

Bă nrinepa nenul, 

Bă mâpneae MS CA mapsă, 

Ii Sena RS aeperrră're, 

16 [S-a eph mie AE Acndpre 
Oa-an î$sx, Câiinas TPS, 

Ra unii âcniiaa ui; cSpaă, 

Sie Titlu : devuuu$... mpâaS | rpertuțiă 14 RS mSumaripa ca n. 

In sfărșită, să nu strică, David în titulă de-serisoare, 57.: 

Dedevării de grăiți bine — *N dereptate, cumii să vine, — De v'a- 
rătați cu blindiaţe — 4. Carii sînteţi pre gudiaţe, — Cind la inemâ 
vă dace — Strâmbătatia ce vă place — Că vâ-s mânule deprinse — 
8. A lua mâzde cu dinse. — Streinaţâ-sii din mătrice — Păcătoșii 
şi li-0i qâce, — Că din zgăii să răzlețară — 12. În minciuni de ră- 
tăciră. — Ca viperia "nveninâdâ, — Ca şiarpele mușcă să piară, — 
Şi cuvintii cu derepltate, — 16. Nu-lii voră nice de departe — Să-lii 
auqă, s'aibâ trudă, — Ca și aspida c6 surdă,
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Ac accr.furen ue erika 
20. bhaswaTrSproan că W maps. * 

Vi az Am ASAmesA5 câiurre 

"leprâpe, că UE AMUTE. 

TILi-ii Seuriae npecTi dată, 19 r. 

24 OG at pif atuuiiti ca rânx. 

Mili: afnawpn a£ AEcnIiBA. 

Drac. 15 RâpE. crpiitiă, 

ini Bă na urci Hapcâră, . 
„98 Ut us-iă În câma BArĂTră. 

Vii ăprSan ca-uiii până A0d4£, 92 o. 

Ga ca camnăeiă “Ati dodat, 

GA NÂE TUI AU ĂNIE 

32 Bă “lipa “E CA 'TONĂIIE, 

IT sa nSuEavriii c4 ăpsăa 
AF. codpe, urii CA S-a. RÂS. 

G4 uS noâra că că rpâra | 

30 Tipecrrt emită dapă AE Eadră. 

a . .. 4 pa ae e. - 
= Sima aut SevSnd Minaoatii Speiac cz uS-ui Ss aiineae enzeaiiii ue ac azpTSpiicia 

AcatuiSan Xaneroe, DENTPaNAA CA CERINAPĂ At sunea[e] Ac aau.: [Noră marg în 1b.]. 

19 numa, 2Laă 31 2f6, T. ntâe, 36 Ms, enui 

De descintecii ce vină — 20. Vânătoriulii să-0o piardâ* — 

Ce le dă, Dumnedăii sfinte. — Certare, să țăe minte. — Şi-i ucide 

preste falcâ, — 24. Să le frîngi dinţii să tacă. — ȘI leilorii le des- 

pică — Făleile eu care strică, — Fă-i ca apa ce-i vărsată, — 

28. Ce nu-i în samă băgată. — Și arcul să-și tragă moale, — Să 

să slăbască din foale, — Să piac licăițiaște — 82. Ca câra ce să 

topiaște, — Şi ca cubelcii să ardă — De soare, și să nu-lii vaqâ.— 

Să nu poală să să tragă — 36. Preste spini fără de vlagă. 

* Aşia âş astupa Jidovii urechile să nu-ş audă binele spăsenil ce le mărtu- 

risila Domnulă Hristos, pentraciara să scăparâ de binele de viaci.
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Mă mzaSutuii că câue. 

AE NOtâph ulii AE tpurr pÂE. 

RS Spui CA AA. pănă. 

"40 Gott coăpna Ac Britt RS printe 

II. AnpinrSan azc.țriah păsă. 
bă Gui .nânrpS CA tâsx; 

Mi pa cră 55 âuă BAIA, 

44 Tiparita S-ti AS fa We.puA x. 

MT an că. cnzaă AE c.pmiue = z9 v. 

Ipe măi, EMA, până Copn Cr.pruue. 

Iâaruapn na S%uE WaSan, : 93 7. 

483 4 ac mode arie AoauiSan. 
ML ză dăe pomniSan nâpre 

“lfawp Suit ae Aepenrâre, 
IIIi ufaopn crpanii 5 nSrâpe 

d52 - Acta Ad ACauiSAn, ueprâpe. 

38 e Zipsesce- în IB. 40 ac ati Îl azeri 45 cnzaă Ac cânye 46 AM. 

“era.puus, Ia margine scris crnye 43 miii Ol crpâmsii 

Ca păduceii să siace, — De pojară şi de vînt race. — Cu: ur- 
gie să dia m râpă, — 40. Să-i soarbă de “vii cu pripă. — Si 
direptuli lăsindii raqă — Va, eși pentru să vagă, — Și va sta cu 
faţă blindă, — 44. Prăvindu-i duși în osîndâ. — Și li s'a spăla de 
sînge — Pre mâni, cînd răii sori stinge. — Ș'adeviinii va dâce 
omulii, — 48. Că de toate știe Domnulii. — Și va face Domnulii 
parte — Celor buni. de dereptate — Și celorii strâmbi cu cătitare —— 
52. Le va da Domnulii certare.
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y 
5S. Bfuan rpiamiea GăSan crpâne npemSpr nâca AS 

. aj a: 
Aaa, cx-an Sutra. Hu. 

H3aut- mA 0 nparz Mon Die. 

_Guoăâre-Ma ACAAIIE AC rpeSTârre . 
"Te-ai cpu nu atăuiii 3 puSrăre, * 

E bapă-Ae-atyii 73 a NAATĂIIE, 
+ Uli ae cpSure MU AA DAGARĂIIE. 

HA muzmduniit -erâS Ac sa tinrlsă, 
AliumtaSan aieS cSdacre Ep.ÎnA că măpsă. 

"Alu ca nSun nSrâpuusiii Îi rpână, 

S —OGacait dă CEAAĂpE ii rpă cHpină. 

După ru uit apă rpemndax, 
anii mu Baa CA-atii dăa anda.” | 

“E ASaâtită AA por CHU VIE AIAX, Dr 

19  Gnodaă A£ EIB, II. CA-A Esi AE CĂAX&. 

Lutun ASatnzs45 câurre AE ata 

Bă asi Tiapanan, „În rpriie MSATA. 

* AlSaanupin (Z. mSaantpiui) ur-an Bzră RS BSRPNT pâ5 (7. ns SSI sas) MAE AaRHA 

Rarpă fanapbrSan. [Notă marg. în Ms. şi Ti]. 

** AauSiiropiii (L. Aur Spnac) nuzMduistasp. [Aotă marg. în Ah. și 1]. 

58. Pentru 1 şi 2 se află în As. la margine carianta autografă : îm Au 

Ac aă pasăre — Ac nuaaduutii atei, Ac rpeSTare. În 7.1 sa tipărit ca în rariaută, 

2: As mamâuri, ue-aii eur RS pasăre. 3 jege-ac-aeii 4 Te azi Me. an 

Cîndă trimisă Saalii straje pregurii casa lui David să-lii ucigă, 5S. 

Scoate-mă, Doamne, de greutate: — Ce-mi sînt pizmașii cu rău- 
tate. — De fără-de-legi tu mă plătiaște, — 4. Și de crunte mâni 
mă izbăviaște. —- Că pizmașii stai de'mă vin6qă, — Mișelulăi miei 

sulletii vrind să piardă — Mi să punii putiarnicii în grăbă, — 8. Să-mi 

facă scădiare și gria scrăbâ. — Fără vină și fără greșală, — Âmi 

jânii calia să-mi facă năvali. * — Ce, Doamne, mă rog să-ţi hie 
milă, — 12. Seoală de vinii, și să-mi vei de sâlă. — Vină, Dum- 

meqăii silnte, de mi-agută — Ca. lui Izrailii, în grije multă. 

* Muzavirii ce-li băga cu cuvînt răă pre David cătră *mpăratuliă. 

* Leşultorii pizmaşilor.
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Ii câma că A â ana marăne 

"16 i Wâ$ acantuie CriiAliaa Ac Tue. 
“Il ca HS-ti aan câ, "Aae apă AÂUE, 

"le cât „Îuriopuii cnpe câpa Caaâpue. 
Îunpeuspu AE Tpirt ca bazat. MIsdeiă, 

20 Bă ăn MEDINA, CA Că Xpratrliersa. 
ISA sue adrpa i ui “e aSnp'lsa, 

Ai nâpe 14 uS-li rtie ca-i nâsa. 
“E n$ ACAAMIE AE A- pauni BE pXAE, 

24 Ba, În aaun RS rară Cop npritae, 

Ai pepn di Ac cărui, AE Widpă, 

IT AA Gui păcra npecri uăpx. 
Ip 83, mrs- MEL Capii ASaastie nSrâpe, 

28 Gnpessnrliaa mii Apă CEAA,ĂpE, 94 r. 

Guqm-aii ASaties 5 câbunre RS Aaa, 
E Ap “urata E-MIAS-At ACTE căax. 

Ii neurpS nuzmduuit far ăi Aă apuipe, 
32 Ba, al nenii npăma At nepiipe. | - 

* 2Eupcaiii amjuu, urit CKANAU, A AapSa ast ASanesAS mp Sun petSa EEgeAMIuiti Ă- 

akara jazapusii. [Notă marg. în Ms]. 

96 at 80 ata run nun 

Și sama să Xai a limbi păgâne— 16. Ce n'aii, Doamne, stidelă de 

tine. — Și să nu-i lași să'mble fără liage, — Ce să-i întorci spre 

sară s'aliarge, * — În pregură de irăgii să Niminqască, — 20. Ca 

cânii cercind să să .hrănâscâ, — Că ce latră ei-şi ce luerâdă, — Le 

pare că nu-i nime să-i. vaqă. — Ce tu, Doamne, de dinșii vei râde,— 
24. Cind în laţii cu păgânii s'or prinde, — De vori fi de batsocii, 
de ocară, — Și li-a eși viastia preste țară, — lară eii, tu-mi ești, 

Doamne, putiare, — 28. Sprejinelă și fără scădiare, — Ești- -mi, Dum- 
neqăii sfinte, cu milă, — De mi 'ntînpini cîndu-mi iaste sâlă. — Și 
pentru pizmași îmi vei da știre, — 32. Cind 16 veni vrfamia de pe- 
rire, 

* Jidovil lipsiţi şi scăpaţi de darul lut Dumnegăă pri'nluutarecul "necredinţit 
altrgâ flămînqr. . ,



i 
i ' 
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INI cz uS-t Suisiă AOaAtule anu udpă, 80 +. 
Ve ca-i aduni ca die Ae Wnâpa. * 

Visit” ronăâne Au Wâpă Canâput, 
36 OHă ca uS-uţii Sire că.pura AĂuE. 

BA AE MSATA EpÂNE si-i rarâra, 

Sai wa3 cAS:kur cz an ca a Nadră. 
Kz-iuit enSpiăpa Anu mor ySpaat.fterSan, 

40 AE uS-unit conoriipa vrpâra tSe.puiTSan. 
Bas s5px " adu nEurpS CAME ĂA, 

Hzee fiS nSnprinen” GAACTAAAL A. 

"e nă unii BĂCTA Ac nepiipe 
44 VE ae. penit dap A uuipe. 

IL me BSpr Snodaţie VĂ Crpuit AoaiiSan 
Ilpe "râu ASSat ui npecri r$ra (VaSan. 

TI npe Iilnona Ai Wa zAStinua, 94 v. 
48 Răi mzațurrSan Sri mi-i 3 pent. 

Ii nuduri vei dzpă At AAue ** 
- Gă că 'wrodpă enpe uoânre Cânăpue 

* More di na tuş Azcar ASanesi$ npe ZNHAoRii cz paMBE Al NSRĂCTE "m (7 În) 
aSms, [Notă marg. în Ms. și TI]. 

** inaontii nespeannusutii, (Notă marg. în Ms, și T]. 

41 cxamenfa 47 VrazaStinu 

Și să nu-i uciţi, Doamne, din țară, — Ce să-i lași să fie de o- 
cară, * — Şi-i goniaște din ţară s'aliarge, — 36. Ca să nu-ți uite 
sfinta ljage. — Că de multă vriame li-ă gătată, — Cumii Pai slujit 
să li să dia plată. — Că-și spureară din tot Surărmiîntulă, — 40. De 
nu-și socotiră "'ntregii cuvintulii. — Căqură ?n laţii peritru sămețâta, — 
Căce i-aii cuprinsii blăstămăţâia. — Le va. eși viastia de perire — 
44. Ce le va veni fără de știre. — Și te voră cunoaște că ești Dom- 
nulii — Pre totii loculii și preste totii omul. — Și pre Iacovii ai 
oblăduință, — 48. Că pămintulii totii ţi-i cu credință. — Și pizmașii 
cei fără de liage** — Să să 'mtoarcâ spre noapte s'alfarge 

* » Poate fi că T-aă Tăsat Dumnedăi pre Jidovi să rămâe de poviaste 'n lume. 
* Jidovil necredinăoşii. 

- Dosofteiiie - 13
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TRă RăHMEAE, uit CA: BAzALNISĂcriă, 

IlpeySp măprSan ToTh Că uevAldca, 

“eprfna, Xpâna mir căSpafă npun "rii, 
G4 că San uit Apa A “ună 

Ipă € 73 cx-u pur ACAAMIE AE CĂAX st r. 

56 OGâpa: BANA mă San 5 â ră aula” 

GA: av: BSRSpr ii AE pesuneluia, 

 S5a METER. (UA, 3 cu ră 
Ea Acantne-m dpScemit Ac enpe:iunlaa 

00 OIL: cuznâpe aă să AE-mandaă.: 

5 
IN

 

TS-aui Ep pâsza, 75-a Capii ulii nSrâpe 

IL vre ns pură dpi 'rauăpe. 
S-a Eau acanSar, rapi urii căAă, 

 ASamesăSan Mies Gap, Â MĂ Mitaă. 

* finuta cA n9$Te nu zaâyt PAN2WCĂPA aAcatus SAS Xmneree un Anica, Gun Aepe tin 

â *peținuSaSii RPEAR pandwea npusieipiSurr Atu cina AGmnSASii Npnerae SUPE HEAa: tak 

Angiepiit Acmuteniii ue aauniiue RS RSnSpte- nec ibapulniTă. [No (Ă anarg. în Ms. ). 

59 ac cnpennnaa GO nendax 

Ca câinele, și să flămînqascâ,—52. Pregurii târgulii totii să cehăiascâ,— 
Cercînd hrană și scurmînd prin tin, — Să să culce și fără de cină. — 

lară eii să-ți cînt, Doamne, de săli — 56. Sara cînd mă culeii cu a 

ta milă. * — Să mă bucură și de deminâță, — lua petrecînd cu 

bună viață. — Că, Doamne-mi fuseși de sprejinelă —- 60. Şi scă- 
pare la qâ de năvală. — 'Tu-mă ești raqâm, tu-mi ești și putiare — 

Și te voi cînta fără de tăcăare. — 'Tu-mi ești Domnuli , „tărie și 

sâlă, — 64. Dumnedăulă: mieii ești, a mia milă. | 

  

* Aicla să poate înțăllage răpăosaria Domnului Hristos şi învieria., așijdere 
şi a creștinului cînd răpaosâ priceştuit din cina. Domnului Hristos spre ne- 
diajd& învierii demineţii cel vIaenice cu bucurie nesfărşită.
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59. „În cdzpunr Ac act ctuMBănii Anu: enspieoăpa mitraSasii 
Aaa, AE Acu, RUA AI. ânpriner, dMeconorâmia Gupieit, 

uit crpia AE Gonâan, ră, es APTE Îvvâra Ad Gawa 
-u "AC Aa5 ATĂT, ulii 15 ratare ai Asii upe HĂAA 

„- Gaartiiuasph ; Ig, . 
i 

B- iti pansa ci hi i pasApSurii. 

Asamue AENBAĂTS-uai, tii. n cSpSnar, ie 
+ 7 . pe usii maniarS-Tâii, urit mâinii mpSudra: e: 

ali erpuMSTaT, , InaprSA BAATIrTS-A'di „urii A 

4 erp. pucs-ii dpaurSpuat, Ii AMA BIAEAT. . 

IA mâii âprrârS-Te ăcupS i mpi, i 

Ac nai âpznărS-ne 5 tuiSpii At. na. Men. 

II Ac rbavas cine WPâ3, atit AĂTS-A£ CAatun, 

"Se prin CA că AnepeiiS 'TWulri AE ALAIN. - 

Uli uta se ue Darius Nazat | 

449 păuSa 45 tea AupEnTe, anii ca-i At.puerSerguit. 

“Ali mnpe AMÂNE LÂNA AA por ACadte că arată 

12 A aă aâSa 'râŞ uta ch.pur, uit Cx-A uit paenSusi, 

MĂ ea uS- -ME dans SA pă tiiue c4 rr. Materie, 

Ei :5 nâpre dpaue-at-eeii că AA RECEAECIih 

59. tu 2 ubli 7 CXAHE 

In sfărșit de cel schimbaţi din serisoaria titlului David, de dojană, cînd ai! 

aprinsă ) Mesopotamia Siriei, și scriia de Sovală, cînd s'aii vărtejit Ioavii la + 

Edom de Vaii bătută și i- -aii tăiat 12 mii pre valia Slatinilori, 59, . 

Doamne, lepădatu-ni-aj, și nf-ai surupat, — Pre noi mâniiatu-ti- -aă, 

și ni-aă și cruțatii. — Pămîntul clătitu-lai și Tai strămutat, — 4. L-ai. 

strînsu-i frănturile, și Vai vindecat. — Că ti-ai ar ătatu-te aspru și 

aprinsă, — De nă-ai adăpatu-ne cu vinuri de plins. — Și de t6mă 

cine ț'aii, I6i datu-le simnii, — 8. De arciă să să apere cu toiagii 

de lemnii. — Și ceia ce ţâ-s Tubiţi să țâ-ă izbăveşti — Cu braţul 

tăii cel direptii, și să-i mîntuești. — Și pre mine cînd mă'rogii, .. 

Doamne, să mi-auţi — 12. De la locul tăi cel sfintii, și să-mi și 

răspundi. — Ca să nu-mi facit voia ra nice să tinjeseii, —, Că lu 

parte face-mi-vei să mă veselescii 

95 

81 v. 

1.



— 19% — 

Ai răprSan GuEmSaSi, A ndaa Gov, 95 e. 

16. Bă au Ai Aar. 5 Spin, ES avort: San AS Tor. 

„a ies Aert Vaaaaa, a atică Alanacuii, 

Ai crpâme-ai Acre Gipem AULA BANATĂIL 

ÎS pa-auii ere ântch Ac CAS pară 

20 - În USAAUE AzSadTb uapăii „trzpăra. 

Aloânt aua Xii aa Baaaâpii, Gano MANEAALLĂ, . 

Puancrâniii popi CAS AE AVOp AECrSAĂ. 

Mii ou nâpiii ANS DUBAUIT AMI CA Hop Naenă, 

24 Oli namre-ait opri Beni Ae-ti EG MSAetă. 

Tie 15 av ua urvupii că Sri aa verii, 
RS! manuSpii, 3 'răpe Crpua, nd nSpirii 65 NARA 

ien Ava pă CA Sr mata Aă Cao, 

28  Ae Wăcre. "mernmiiMar CA cra, AE SMBpA AE Wat. 

Papă uSatati EAI, ME et Acaauie pSună 82 r. 

Tlpun rpemâax ue-uji eoâi fi A uS ri-tvat naenă. 
IN u5 netă Cui $ u6it predă ca ne nspuii, 

32 IE ue fii azcă ca Viu Wiinpăurii At TSuit. 

Tleurp'auăa ue PSTAAML, HE AÂ âuSTp, 96 r. 

EA A€ dOAScSan AE Wa CTE NSuătih eNSpr$. 

16 a. nS or 19 azura 20 xmnzpâri 21 mâna 29 Dap, În A. a fost Sora, 

Dos. a corectat şi a scris la margine âpSnsă 90 rpunâae ” 

De târgulii Sihemului, de valia Sohoti, — 16. Că mi Pai dat 

cu -uricii, cu loculă lui tot..— Al mieii aste Galaad, al miei Ma- 

nasii, — De straje-mă “aste Efrem lăngă căpătâi. —. luda-mi aste . 
alesii pe s'aii arătatii — 20. În gudiaţe lăndatii, ţărâi împăratii, — 
Moaviă mi-a hi la căldări, Edom m'a 'ncălța, — Filistianii vorii sluji 
de m'or qesculța. — Și toţi carii mi-ati pizmit mi să vorii pleca, — 
24. Și nainte-mi voră veni de-i voi gudeca. — Nime nu mă va 'n- 
tiri să fugă la cetăţi, — Cu șanțuri, cu tare străjă, cu porți cu lă- 
căţi. — Nice m'anșira să fugi pănă la Edom, — 28. De oaste 'm- 
spăimat să scap, de umbră de om. — Fărâ numai cînd ne vei, 
Doamne, arunca — Prin greşală ce- -ți vom fi de nu ni-om pleca. — 
Și nu vei eși cu noi riizboi să ne porți, — 82. Ce ne vei lăsa să 
him ocărâți de toți. — Pent'aciala ne rugătunii, ne dă agutoriă, — 
Că de folosulii de om iaste puţânii sporit
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Aaa "uTp'aySTr$pioa Tâ ME BOA AASaă, 

36 145 uSaeae rÂS “1EAh CÂ.AUTI tii pransii BOM AĂ 

'ISrSpwp mn3Adiuatvpr, ui ai-wa ISTesă, 
Ae-i Boat ASĂ "i cSanue ui ÎI AVAL pATESĂ.. 

ă 60. WaasiiSar ; Tău R.purâpii pi AS Aatua. 

Seaniuuit s'zise aeafitie aoi. 

Ala por ASanesiSan atică, 773 c-am cosortagrii 

Psramuura ue MA port, urii ca 9 npitimtaţi. 
E. MA CTpUr. AE Aă Adpuuue, AE npecrt VoTrâpS 

+ "IS Aoastuie CA AA ASS-aă că.puTSAb WaTâpă. 

Ii fra, cpr „În BSE pă, TS c4 uS AA aduni, 

"IE npe CMG CA Ata CS aă da Tâ CAAALUI. 

Ii notâuă 75 ex-a dit, IA AE CIANAT 

S  Aecnpt dăuna A€ miBmaru pâszat urii Spui uda. 

Gu NETpELb „ÎN lsdca "TA Tp'ARonEpEAt.NITE, | 
BILA NpE NAAMÂWT. 

i 73 aoaatuie XttacriSa ui pSră “E rpmâcrit, eY 
12 INT atat par 9 edunuiiii ză NĂpTE CA 'Tpatclih. 

 G3ums: ch.Nura "ră ăpună 

39 Ms. aaSaă T. azSAa | 
60, Titlu = Ale. ia 1 Ala Bezurn 6 Wecnpe 9 Ierpenna 10" zzmaă în Al. 

Doamne, într'agutoriul tăii ne vom lăuda,— 36. Cu numele tăii celii 

sfintii. și război vom da — 'Tuturor pizmașilorii, și li-om cuteda, — 

De-i vom lua ?n sulițe și-i vom răteza. 

Psalomulă 60, în cîntări lui David. 

Mă rogii, Dumnegăulii miei, tu să-mi socotești — Rugămintia ce 
mă rogii, și să o priimești. — Cind strig de la margine, de preste 

hotariii — 4. 'Tu, Doamne, să mă auqi la sfintulă oltariii. — Și cînd 

sînt în voe ria, tu să nu mă lași, — Ce pre stîncâ să mă sui la al 

tăii sălaș. — Și povaţă tu sa-mi fii, cale de scăpat — 8. Despre 

faţă de pizmaș raqâm și turnii nalt. — Să petrecii în casa ta 'm- 

tr'acoperemintii, — Suptii sfinta ta aripă "n viaţă pre pămînt. — Că 

» Doamne, âmi-aseulți rugă ce grăescii,—12. Și mi-ai dat cu sfinții 
tăi parte să trăescii,
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În memie. «e ati Aden .npe Ain Atcdarârn, 

Iu "AurapărSaSii usii Aă cA CTĂ MECHILAMLiATE 

Tpreri POA AE Poă, Cr-ii Adi c4 ssSere -ASurb rpâi 

16 Aenastura AcAmSASii ue ui Adi: ne RBpâii. - 

Aliiaa uvâacnăpa ASI curine ta puii, 

Ga $ noăra BSUETĂ „În tau ă 'rpaii?. 

II uSaveaSi 43 “EA i LUN upecră SăAE ASuigii, 
20 Ubim darzaSnr Bolt Ad HS EPATEE, 3 păi 

GI. WaawmSan ntrpS ÎnnaSan â ASă Aaa , Xa. 

Ga us AALCAML At ASAvili, ue CA uepIăAn UAAE BĂcuitue, Uli CA 
NE NaBĂAn, Bă BS. RĂVTA CA „nasa aie ickSuatia , ES ÂrăTra 

MĂ EApPTOC CA He HEROItAtn ES pSra ui &$ Sit âu ae. 

He ErS Ali noRMIET-cA AIA AMO. 

În “€ lint u5 Ca mată ATP ASauressi$ 
Hilii îi ca ua ESuepii fier eSpaerSan Mie? 

ae Ad A-puieSaS-ati- în dpoasc urâyST$pr6, 
4 Autaa Mii ASates5 unii PABAMATĂpIS. = 

N, A esa A npeiisuntEclsh unit IS Avivii lait, 97. 

Mu 2 rpfS ue am Ca raatnaă Ga avu ua crSrit. 

GI, iti 3 uene... ca mMSanânie... HesSminia, KS ârara 2 cari 

În moșie ce li-ai dati pre locii desfătati, — Si 'mpăratului vei 

da să stia neschimbatii. —- Preste rod de rod să-i dai să custe - 

lungii trai — 16. Denaintia Domnului ce -ţă Vai pus crai. — Mila 

ş'adevara lui cine va griii — Șă o poată cugeta în viaci ci-a (răi 2— 

Si numelui tăii cel sfintii preste dâle lungi, — 20. Cm făgăduit 
voi da cu jrătve, cu rugă. : : 

Psalomulii pentru Tdithum a In David, 61, 

Sâ nu lăcomimii lumil, ce să cercămi clale viaânice, şi să ne păzâmă, că 

cu câlă să înmulțiaște iscuștanila, cu atâta mai vărtos să ne nevoimii cu ruga 

şi cu bunătăţăle. 

În ce chipti nu s'a pleca cătră Dumneqăti - — Și i să va cuceri 
biet sufletuli mieii? — Că de la. dinsulu-mi-i. folos ş'agutoriii, — 
â, Acela mi-i Dumnegăii și rădămătoriii. —. Cu dinsul mă spreji- 
nescii și nu m'oi clăti, — Și 7 greii ce mi s'a tâmpla el mă va scuti.
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IIMaMĂNMACPA DAIA BÂNAR RE BAMBAĂ 7ASSIĂ, sr. 
S  Ae ueuii aeră-na AE Wa, HERNIA urit ipăsiit 

IILi az nSueuii ae "upon du să urp Su BN, NAEAT, 

Pepi 4 Auuii pacate mă Su TÂPAb.. CTpiikar. 

ML crai DE Ik cdarSriuit, npEuSab CA A CRAI du, 

12 INTie 3 câre âneprâuii, 3 pi cam erpunsăui. 

Am pser a SĂU Lun Ăuii, AE AA BABA.MISĂLII, 

Mi A ÎNMEAMA UEPRĂL CĂ AVA ana Aenutiui, | 

“l: &5 TOT AA LS naesă „iATpă ASAtnesÂă, 

LG IUL AS ca me, uSeperţuit sie cSaerSan ass. 

să A-NICSAS-ati- CA PABAR, Ii Aici Aa, 

Cupe oase, cupe AuSrSpiS HemSrar cupe pi. 

AE ASAtes > AVON CIACĂ IL CAĂBĂ-AM HA Ad, 

20 ASauesâi$ at STĂ, Hulea ESI pabaă. 
Actii CA HEAE:RAJONi i CPE AMIC, IA EA. Să, 

"Por crtspSa rspergnueclit 13 măpe 13 ANR. | 

Ii fine barpă A.C 'rouii CA A t4peâui, 97 e. 

94 OR nSerp5 ASauesiă, Uli CA 4 pSrduji. 

* Baţ., di, Rf, [Notă marg. în T.]. 

„7 Ana 9 ae "snpomunduii 13 As. poe Î. za 

Pizmașilorii, pănă cîndii veţi âmbla zăludi, — 8. De veţi le- 

ga-vă de om veninaţi și crudi? — Și vă puneţi de 'mproșcaţi ca 

"nu”un zid plecat, — Gîndiţi că Viţi răsâpi ca un gardii stricat. — 

Și. staţi de. vă sfătuiți, preţulii. să-mi schimbaţi, — '12. Și cu siate 

alergaţi, cu răii să-mi stricați. — Din rost îmi qâceţi biniaţi, de 

mă âmblinqâți, — Și din inemâ cereaţi să mă vicleniți. — Ce ei 

tot mă voi pleca cătră Dumnedăii, —— 16. Și lui să te cucirești, bietii 

sufletul mieii. — La dinsulu-mi-l să răbdă, că mi-i Dumnedăii, — 

Spre folos, spre agutoriii nemutat spre răii. — De Dumneqăii m'oi 
spăsă și slavâ-mi va da, — 20. Dumnedăii mi-a aguta, căce-l voi 

văbda. — Deci să nedejdiuiţi spre dins, că vă dâcii, — Tot săborul 
creștinescii cu mare cu micii, — Și inema cătră, dins.loţi să vă văr- 

sați, —- 24, Că-i a nostru Dumneqăi, și să vă rugați.
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Ip ini MVaentrpii păsn HA ce. AeinEpuii, 

LITi-i teâasn nu C.NITR MUMUNNOUI, MANI AC CrpăAMLATAUII. 

Ii 3 ceârSA. awp 3 mor Aemeprh cerSterit 

28. Ilin uSe.purrSa NS ae eră AE HĂTE FpaEcn. - | 

Ileurp'atăa, CI na Să Ca Niiuit „uzaenuii sax. 

III că n3 NEAE:RASnuii SATPA CTpAMGATĂUIt, 

Hiue narpă ânSâpii ca NS A AAROAMIUIĂ, 

- 32 ue 7 corzi ui um ca un$ pa Sau. 

Bă adbudcra. ASanesâ5 WAdma3 âaec, 

JIIî Abudera ac aatipii £5 am „ÎI natch: 

K-ii nSrâpa ui Aviaa â AS ASanes3, ; 
36 Mii ga 'muapuă 'STSpwp ASnă ASEpSA că. 

62. WaamSan AS Aatua, , Xe. 

Becăpua Rpetpitinrkeă a Henode UI Ad rpesrăre CA pOÂră AŞ 
ASaviesâ5. 

Die, ze MOI rent Srpzu$ă. 

ASamesâSan aie, ASauesiă cure, ce 948 7. 
Mi nenrpS an au, ap, Ăauure, 

: Ms. Xiii 20 mnnunse ,.. erpzateaTauii 30 MEA EA ton, 5. erpamazrăuii 85 ASRpS 
e Titlu: cțirpanzte : 2 IPam mauetar$- “uit ARSPRA ManuTe 

Iară hii omenești vădii că sint deșerți, — Şi-i văqii că sintii min- 
cinoșă, plină de strâmbătâţi. — Și cu svatul lor cu tot deșeriki svă- 
tuescii — 28. Și cuvîntul nu le stâ de câte grăescii. — Pentri aciaia 
ei vă dâcii să hiţi înțălepți — Și să nu nedejauiți cătră strâmbă 
tâți, — Nice cătră apucări să nu lăcomiţi, — 32. Nice 'n bogăţâi 
ce vin să nu vă uimiţi. — Că d6asta Dumneqăii odat'aii ales, — Și 
detasta de daoră eii am înțălesii. — Că-y putiaria și mila a lui Dum- 
neqăii, — 36. Și va mpărță tuturor după lucrul săi. 

Psalomulii lui David 62. 

Beslarica creștinescâ la nevoae şi la greutate să roagâ lu! Dumnedăt. 

Dumneqăulii mieii, Dumneqăii sfinte, — Și pentru mine îți ad a- 
minte ,
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Bă nârpS miine at ca ear 

4 - BierSa-ae cSdarrn, EP-MIA, CA TE nâsă, 

RăTa AE WUpii AMSATE UE "TE AOPÂNIE 

"EpSnSan AMIIMEASAR CA CRIAOCÂIIE, 

Bă în nSeriii ACE uit N CEUETĂTE 

S apă Ac Înă Wii MEGAARĂTE. 

Ac avânin neplata "n ch.pura ră nâcă, 

AMmntaSan cSaeri câph AccdATâ-cx,, 
Ilpzeniuan A Enpoâne “că.purra ră cadea, sir. 

12 Bă Alu REAĂ-TE Apă Baba . 

BA avi-ii Mâi BSua aaa Tă "n dux, 
Ac ar erau AS păi drpă rp'iux. 

Uz newrp'auâa Ti-wii AzSAd-Te 
16 "IL năseac AAae Ac nSuarâre, 

Iesi Spă GHME, UI "UTPA MĂ iu 
GA BAS Alnpoâne cb.pura ră piu! 

Ii 55 mut ince că cmâ$ a p5ra 95 e. 
20 "1 cpr San mm uSate, ue-c î'ră caSra. 

* aa Eiata tk Butii, E BIâua CA HUZAAVE dă Ga Sa ue ăpe. AnTpS ctine npe ASa- 

mesi$, na dzpă ASauesA$ Acre astupa GaiSa. [Aotă marg. în MS]. — Aă va ue pe 

ÎnrpS crine npe Amur. [Notă marg. în 11]. 

13 asus "nn rolră ASaudua, Ms, iu 14 Aaa TA Aame Ac EĂTA Ul RĂUA. 

15 aSad-re ” 

Că pentru tine mi să 'nsătedă — 4. Bietul de sulfletii, vrind să 

le vaqă, — Câtii de ori multe ce te doriaște — 'Trupulii mișelulii 

să schimosiaște, — Ca'n pustii diase și 'n secetate — 8. Fără de 

apă şi :necăleate, — De m'așii vedâ-mă ?n sfinta ta casă, — Mișe- 

lulii sufletii starii desfăta-să, — Prăvindiă d&proape sfinta ta slavă, — 

12. Că deși vedia-te fără zăbavâ. — Că mi-i mai bunâ mila ta ?n 
fiaţă, — De cât câș duce trai fără grâță. — Ce pentr'aciaia ti-0i 

lăuda-te — 16. 'N buqele miale de bunătate, — Ţ'voi ura bine, și 
"n'a mia viață* — Să vădii dâproape sfinta ta faţă. — Și cu mâni 

tinse să stai la rugă — 20. "N slintulii tăii nume, ce-s a ta slugă. 

_* La viața ce veinicâ, că viaţa să înțăliage la omul ce are îniru sine pre 
Dumneqăă, că fără Dumnedăi Taste mortă omul. — La omii ce are întru sine 

pre Dumnedăă. | :
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ArrSuue A Caite câp curSpă-ca 

lierSa mtie3 cSbaern AMrrp” A Tă AMâcă. 

IiSsene avăae "ri; :ph AASAd-'re 

24 NS nSnovypie At nSiuarâre, 

4 aie CSAMSAn: Ai CA CrAprânție: 

Tilu n EpĂMA uSuuasti, pe "Te BITI ȚIE. 

Mi varpă pSra AZ Aeaurlsu aa 
25  pacerin aă "riue, Maat Capii noua. 

At ma ânnepii cSur pini cdiuwre, 
E uzaSmăax în epâma iepure. 

AAuntaSan cStaern amr CA mă 
32 peri mori uâcSan AaAuie A "Titus. 

IVă uSra mime CA AA Acenăpux si v. 

AL ră auplura BĂpA Ata MĂ. 
Ifpă ânta se-av ul pria piSan * 

30 Papi AE EÂCTE Cf-it coâpră 'mâSan. 
4 

x 
GrpinSpii că sâna BASSuit Ag ăpma, 99 r. 

4 

GA uS mai Vie miue 'uTp'o cata, 

* Ilode ăi Bara aar$pitae Mania, Ac rSpnae nuismduntnep ea ȘasSita aa "atapd- 
. « Â€ “ 

Su, mă cupiă aSră Saten â5 RA RAEHTIRSA, LU EA "TASNZCEA UI tea „ESăbaereers, Wâpe 
erăMnzp At katere, SSa mi noanra, neiTpatăa u$ rpesSe î nzpzex pSra. [Notă marg. 
în Ah]. 

29 Ac mă 80 IliinAS=atii offanaa în epânte 92 urfeSan 

Atunce, Doamne, sar sătura-si — Bietul mieii suflet dintr'a ta 
masă. — Buqele miale terii lăuda-te — 24. Cu bucurie de bună- 
tate, — Că mie somnulii mi să stârniaște — Și "n vriamia nopţâi, 
de te chitiaște. -— Și cătră rugă de deminsţă — 28. Gindeseii la 
tine, că-mi ești povaţă. — De mă acoperi suptii aripi sfinte, — De 
nădușală 'n vriamia fierbinte. — Mișeluli suflet lipit să țâne — 
32. Preste totii căasulii, Doamne, de tine. — N'a putia nime să mă 
desparță -— DE ta dirâptă caria mă *'mvaţă, — ară aceia ce-mi cârcâ 
răulii * — 36. Fără de viaste să-i soarbă tăulii. — Străvuri să dacă 
căduți de armă, — Să nu mai hie nice "'ntr'o samă, 

* Poate fi bătind laturile David de gurile pizmaşilor 'ce-l îmbuca la * mpăra- 
tul, la scrăbâ ruga Dumneqău că clevitnicul, şi cel trupăsci şi cel sufletescii, 
mare stâmpăr de cleveste, qua și noaptia, pentraclata nu trebue a părăsâ ruga.
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X Saune Hedura WApuii CA A€ bâna 

40 Il s5a nâcapii ca u5. ae pix. 
lpi "Au păTSAn P.ĂUA AcnpeSnx 

RS Asau San Câtina, mu Lodie Sua. 

Mi «niue. cre ySpâre B3 AcatiSan 

44 ASA câini 2 AE ad "STI (San, 

Mii ca-mi derSne nusmduriii rSpa, 

Ca că fnpilicras EpĂRnA unit “Spa. 

* 63. — ducerea ESENTE EX SME IĂpe-auit rit colso- | 

TECLR IA4 BA CX BĂGA BANETENIA NĂLAUAANUP, Bă tit Apoc 

„ îpxiepăt'er, “E CX SUE PpEtĂUJIE Măpugunie MI-A COROTECRR 

prin, Nes măi Atdpeae înNipăă, ÂNLĂ Mii BSE nea 

5 dar CAS cdepuur, ih NĂ ast ueruT Aa VAATIipa «i 

AEII ACEA, cadran lscriaa : HpEAnEMS cuenâtS vjrdasn Suteu, 

Â MEASI AE MATE AIPATAUp VaamSa ASii Ă, atuă. IlSrem 

SUE "Pponoc, IA BenEp, ÂASE.NUA, AMINTE AE Sa ch pr- 

“utirSaSii, să cdpauitirSan âASue Sa ur Î; nacauiă Anpn- 

10 uxaspn mii ncânra cb; nări Tan aoph , pt 

42 node A , 
* 63, — 1 Siutera 9 nănenaawepn 9 uri cer. d Saca 7 Eamrarepn VanirmSan 

S cărpmitrSaSii, tz. cfapunir San 

Hulpile noaptia părți să le facă — 40. Și dua pasări să nu le 

Wwâcâ. — Iară "mpăratulii gind depreună — Cu Domnulii saibă, și 

voaie bunâ. — Și cine aste guratii cu Domnulii — 44%. Laudă s “aibă 

de la totă omulă, — Și să-și astupe pizmașii gura, — Să să 0- 

- prescâ vrajba și ura. 

„* 68. — Acestii cuvînt az KGrietun pare-mi și socotescii că va să.. 
dâcă căpeteniia piavăţâlor, ca și &zpne Gppiepebs ce să dâce gre- 

ciaște: margine și-l socotescii vărvii, adecă mai marele arhierei, așia 

și Onea adecâ capătii saii sfărșit, că așia am cetit la psăltiria ce 

leșascâ, slavinscâ : — a celui de nainte cântător psalmul lui Da- 

vid. Putem qâce rpoztas; Ra HOHer, aducind aminte de ua sfrăși- 

tului, că sfrășitulii aduce ua c6 viacnică direpțâlorii și noaptia ce .
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Spun ut ae Ră ÂAĂUE ASANIES să “ ânv$uu, Ip GSA rpârn 

MAtSASAn 4ă MĂpuatue, ânttă tii Veaaatiii "AVU unit TOĂTA 39 e 

pSra cărei necăpurii mpâge "Sin aă Aăpuuna âtâa 
chpauiiTSASĂ, intii A€ ÂNĂA TpIBnție, Hi âtăa ĂCTE Bânb 

15 mi Wepzmenie evararoâpe În ui, 

63. Bă Rontua- jraatbaiSat ASH i Dacia > Ăr 

beau Eie raacz MOI Eria aaaca kre. 

- ASanesi$ câpunre 3 masii radesa, - ce 

“lt av4 pSrh.: ie IMpEcTE Tor uâcSa. 
ML At nuduri XA AEpAAA 

A AlumeaSa cSaeri dapA Ac pix. 

Mii că avânonepii A€ uâra crpana 
"le AS n$ mSauait c-ai ce "n rpâba:. | 

Iă ai-i rmaiwâcă Ana Bă cnâra, 

SS menu ie af-ii ApriSa râra. 

Wapă At pâcre ES Aduua naiux 
bSpn. că care ufii dbrpă tru. 

IE. Ța, A€ TINE ACaAue catdaă 

12 AÂS can Îinpoâmnă "Suit RS tanda. 

13 î numai în T. 14 căapuniTSaSăi 15 Wapzuile 

63, Titlu: 118. bă kSuay Maia ATRAS D eTapMsă 

viacnică, păcătoșilorii, pre gudeții ce le va alage Dumnedăii a- 

tance, că cumii tragii năvoduli la margine, așia şi psalomii toţi și 

toată, ruga sfintei besiarici trage totii la marginia aciaia a sfrășitu- 
lui, și de aciaia grijiaște, că aciala Yaste capii şi obră ăşenie slă- 
tătoare în viaci. : 

Psalomuliă lui David 62. . 

Dumnedăii sfinte tu mi-auqi glasul, — Ce mă rogii ție preste tot 
ciasul. — Și de pizmaşii: âmă derădica — 4. Mișelul sufletii fără de 
frică. — Și să m'acoperi de cata strâmbă — Ce dai cu mulţi să-mi 
sae în grăbâ. — Că li-ă tăioasă limba ca spata, — 8. Cu venin tute 
li-i arcul gata. — Fără de viaste cu lancia plini — Vor să sâgiate 
cei fără vină. — Nâvind de tine, Doamne, sâială — 12, Dai de-l 
înproașcă toți cu. niăvală, :
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ă a . 

IITÂS „ÎrrapiteS-uuii sSeprura AE cdbâaă, 35 +. 

GA "uruusă AduSpii, ex. nSE nâax. 

SAMA, tă IâpE suit Cât RâSsA, 100 7. 

16. Uilpria m mâri mâcSa uf ca at nix. 

"JE Eh ur'$p nNApat Toâră cApiira, 
Mepi.MnA, ÂATSpa CA HÂSA CALMA. - 

Ut nenrpauăa ASAmesi3 cdunre, 

20 Ut pân puna ni căii A aie. 

IN me pain, Ac Ac cnâpiti crba, 

Gi at cannăciia Ăpri it caiylera. 
Gaia că Wâtină, că narSnăcă, 

24 Tău caulra url, Sources. 

i v Aaunac. "up" Înnurii că Werenwliena, * 

ASaa A Aurii că că «aro lectia. 

TITi ca că relua Actii râra WaSa, 

28  G4 noaterlena ul dara Acati San. 

Ii ue ASnpisa roni ca uarbra, 

"G'âiina ApinrSan fine urpiras. 
Ii râu Anpenuiti AE na di bâaă, 

32 A.A npe AoauiSan Ac enpezztinrlaa:. 

size 

a “ ” o 

* Gpertuiii, [Notă marg. în Ms. și 1]. 
** Ilpitat poeta raana 6, [AOZĂ mag. în T.]. 

13 ds. sSaqu 11 Afs. T, niapac 21 ptatina 23 Ca 

Ș'ati întăritu-și cuvint de sfadă, — Să 'ntinqa laţuri, să pue 

nadă. — Bâcînd că n'are cine să-i vaqă, — 16. Cârcâ 'n totii cia- 

sul ce să le caqă. — Ce ei ş'or piarde toată sărita, — Cercind al- 

tora să vagă sminta. — Ce pentr'acăaia, Dumnegiăii sfinte, — 20. Ce 
facă viclianii să-i Tai aminte. — Și te ridică, de le sparii e6ta, — 

Să le slăbască arcii și sâgâta. — Sâlă să n'aibâ, să păgubască, — 
24. Ca și sâgeta, câ cuconâscâ. — Limbile 'mtr'înșii să osten6scâ,*— 

Lumia de dinșii să să ciudâscă. — Și să să temă decii totii o- 
mul, — 28. Să pomenâscâ cecii făcutii Domnulii. — Și ce luerâqă. 

toți să 'nţălegă, — S'aibă direptulii inemâ "ntr6gâ. -— Și toți. direp- 
ţii le va fi fală, — 32. Avînd pre Domnulii de sprejinelă, 

* Ereticil.
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Gaina. EIOHBAUL. s. 100 e. 
G4. WanaiSa “Si Aaa FA 

He aspre npopenSan AE AARSIIHUA Ac Wee ES. HEAĂRAA ne- 

Tpavtepiit AE eSc. | | 

Teri; No AcRĂETI nrkcun ie BA Giwurk. 

y 
Ilie că Seine Acasuie căiure -€ nEpetiit 86 1. 

AăSaa n Giwun CX mă c4 I.NTE, 

TITI: wie arăaa ca pă Ai-că 

4 În ÎepSeaaniam, * că.MuTa năcă. 
Că auaSsit ui aie At -darăaa, | 

BpuA mei crp.friue Tor (San aă păi. 

msn at napăunii dap Ape ale 
S ÎN At marar di te cet ipăpue. 

CDepriae Ac cine a-i âa'lica, 

Ae-ii nf ASa aă că.Mira "ră dea. 
“În IS puza€ "MĂAE Accărâ're 

12 Gă că ÎnaSaurlicra 'n BSuzTĂ'TE, 

* ÎepseaartasSan cre pecâpua ASii Xaueree (7. A Satrs4$). [Aoră marg. în As. și T.]. 
** SSa ac ySaen. Iaptuiii cpr Apâuiii mi nzitartac, Ale. — SSa ac :nSaeu nitpe (2). 

T, [Note marg.] 

64, Titlu  Ragleama, S$, MaamSan. Ie mure. 3 arda 7 aur 8 nzrzaa= 
Tău ! 

CATHIZMA 9. 

Psalomul lui David, 64. 

Ne mîngâe proroculă de lăcuinţa de gos cu nediajdia peiriacerii de sus. 

Ție să cuvine, Doamne sfinte, — Lauda ?n Sionii să ță să cînte, — 
Și ție făgada să va da-să — 4. În Ierusalim, * sfinta casă. — Să 
mi-audi și mie de făgadă, — Cind vei strînge tot omuliă la radă. ** — 
Atunci de pârâși fără de l6ge — 8. Și de păgânătăţi ne vei știarge. — 
Ferice de cine li-i als, — De-i vei lua la sfinta ta casă, —— În 
curțăle ciale desfătate — 12. Să să înduleâsea 'n bunătate, 

* Ierusalimul Yaste besiarica lul Hristos (Dumneqăii). 
** Dua de gudeţ. Pârâşii sînt dracit şi păcatele. — Dua de judeţ pire (?).
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Ae GECĂPULA ră A «i; k cdqura, 

Vi că 5 Atasate lite. MA cm. MUTA. 

He pSrăan uit Si AStnesă CĂI TE 

16  Gă wbcriSauji AĂ “ac At pSranvrinre, 

Ri cbunuiia ră: Capii âmesâpe : 01 r. 

„Lipe Sctărt “SrSpepr ulii npe mâpe. 

13 en peirttnataţuii MSuuazit „ni E7pTSTE, L 

20 fa, SpuSpesii Mâpa RHS EAT IE. 

Ac nâaSpii, :AE Spaer c4 urpeerisa ? 

"Toni maritat, urii că cueamirrisas. 

Tia ae cânte 2 ut iza, ai A Tla 86 +. 

24 Tipe ubii Ac Aenâprre dap î CĂMă 

Aeauitelsuas ENA, Ennii, 3 Adi păsa, 

li Ac miine cina ca "mdpraunâsă. 

AE Tine mă. MurSA că Anna, 

25 Ii Ac ui Sri ate 5 cp cnân. 

- G“ure necapuui. [Notă niarg. în 15]. | 
Pzanema cduurei gecâpuu. [Notă mag. în A. şi 7]. 

Caaineae, auiSunac WkS dakST AcamnSan Xmeroe. [Notă meg. în A1s.]. 

Înnenia (Înnieaa) AcamuSasii, czpunirSasii aSaiu. [Notă marg. în T.]. >
 

1G p$ra asinre 17 cuinuia 29 axa 

De besiarica ta de câ sfintâ,— Ce stă cu minune n6vîndii smintă.— 

Ne rugâmii și noi, Dumnedăii sfinte, — 16. Să nâsculţi: la cas de 

rugăminte. — Că sfinţia ta ești aședare — Pre uscatii tuturori și 

pre mare. — Tu sprejinești munţii în vărtute,! — 20. Cînd tur- 

buredi maria cu vînti iute. —- De: valuri, de urlet să "ntvestâqă 2 — 

Toți păgânii, și să speminteqă. — Și de siamne? ce văd âi în 

tâmâă — 24. Pre cei de departe fără samâ. — Demincţă cînd cși, tu 

dai raqă, * — Si de tine cina se 'mfrimșadă. — De tine pămîntul 

să adapă, — 28. ȘI de bișugii nime nu să scapă. “ 

1 Sfinte beslarici. | 

2 Războlul sfinte! bestaric?, 

3 Slamnele, minunile câu făcul Domnulă Hristos. 

1 Înveria (învierta) Domnului, sfărşitului lumii,
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RA n nupaSat TrÂŞ ASamesă CĂpCĂ 

Ac câuaă rATiinAb "TSTSpopn mMâcă. 

Bpăapcac nzapurSaSii ac "Acra, 
32 Gu poale câiepe norără. 

«În nasii Sue năceae că pica 
HiinrSpuae, Ii că că MSaudcia. 

AnSan n5 nSuSuă-an MApOUĂE 101 p. 
36. Ilin 5 ae rom crine AASart ţie. 

Banii AE PpzCĂAME Că Că „Paunac, | 
INli: nScria rpâcă ca Că T%auiat 

“În bpameâut, ArlaSpurae MĂATE,2 
40 ESuSpie aa “urinnige Că câarre.ă 

GA “uezieriS pa: Wace Aiewvpili, 
TIT: “cop neceati esteparspiit 4 

AE BaniSaiii «e ep Snaa rp'iue,5 
44 INTin Suit nopa npura cms Ac năiine. 

1 Sinca sune Bă ună În eStarrSa câ âna niaţiii MEZTAMAT, RPABAcAc Tinem Â- 
rouuelra uk eSiacrilena, naonae pStie cpr AnauzTSpnac căinimaop înseroah depure 
Ai Eparu, Ră Gneruuiii cur sa neape nacii pac ue crama. 2 Gnu. 2 Anpenuli. 
4 Ackaniii, 3 Tpseruaa, cnzezisii AnTpS Banzpzu a uepaSii. [Aote marg. în Ms]. 

30 rarinn 40 Ann urne 

Că părăulii tăii, Dumneqiăii, varsâă—De saţâii gătindii tuturorii masâ.— 
Brazdele pămîntului le 'mbată,! — 32. Să rodâscâ siacere bogaţă. — 
În ploi bune viasele să crâscâ — Vipturile, și să să mulţascâ. — Anulii 
cu cununâ-lii nărociaște — 36. Și cu de tot bine Lindulciaște, — Câm- 
pii de grăsâme să să împle, — Și pustiia grasă să să tâmple — În 
frâmsiaţe, d6lurile nalte,? — 40. Bucurie li-a cinge să salte:? — Să 
"mvăscurâ oile mieorii — Și s'orii veseli secerătorii * — De ză- 
podii. ce vor unda grăne, — 44. Şi toţi vorii cînta sătui de pâine. 

"1 Adecă cine va țâna în sufletul săi apa. vieţii nevătămat, brazdele inemii 
agonisita ce sufletescă, ploile bune sînt învăţăturile sfinţilor apostoli ferite de 
erelici, că ereticii-sînt ca neşte plot riale ce strică. 2 Sfinții. 2 Direpţii. + Da- 
scalii. * Prostimia, spăsățât întru âmpărăţâra cerlului,
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65. sn capre n-pureb VraamSa Ac nuiiepe , Xe. sr. 

Bzcnaunnrkre can Bzcă Beaaă. 

' Gpurăuit AS ASawesiS Ai udpa;: € neperiii. 
Depuirâuii că Câ$sa uz” âdăpa 

TISeae ASi “EA câ.puTb, uim-it Aauit cade, 

4 Adu tinere dap A ame. 

Saueuit BATpA ACAMIISAn : WE-C- AE. MI4ATE 

Asr:pSpue "TĂAE i "Uputiăre. 

TEA, Curi 5 MSAuăMe Ac nSrăpe, 02, 

S — Iuzmâuuriit cât roni crâ uă 'Tatăpe, 
Ii „eat. purrSan ME "TOT CA MĂ 

ES upuirăpe uit 5 bu Ant. 

Ilin că poâră cb.puiTSaSiă ră Se, 

12 . Ei peer A suinere npecră ASate. 
emit AE REAEmAi, Si 1 CA nâpe, 

RărS-i ACASA A CTpănsutit, AE Tâpe, 

Ii "urpâne reuii Wâmeniii 5, cRÂTSAR 
16 Uli mâpa ww 'urodpre 3 SenărSan. 

Ii mpa edit asul rpâne Wâcra Afcue, | 

e abuse ANA npE AĂ TAEBIIE. 

3 Ie$e Hagunii ra. 1. [Noză marg- în As]. 

65. Titlu 2 canumT R. Vaawa 

In sfrășit cîntecă Psalmul de înviere, 65. 

Sirigaţi lui Dumneqăii toţi. din țară, — Cîntaţă să s'auă păn” 

afară — Numele lui cel sfintii, şi-i dați slavă, — 4. Daţă-i cinste fără: 

de zăbavă. — Dâceţi cătră Domnulii : «ce-s de "'nalte — Lucrurile tale: 

«și "nfricate. — Cînd eși cu mulțăme de putiare, — 8. Pizmașii tăi” 

«toţi staii cu -tăciare, — Și pămîntul ție tot să 'nchinâ — Cu cîn- 

«tare și cu faţă lină. — Și să roagă sfintului tăii nume, — 12. Ce-i 

<vestitii de cinste preste lume.» — Veniţi de vedeți, cui i să pare, — 

Câtu-i Domnul de strașnicii, de tare, — Că 'ntriace toţi oamenii. 

cu svatulii — 16. Și maria o "toarce cu uscatulii. — Si prin văr 

Ași triace oastia lesne, — De l6gunge apa pre la glezne. - 

Dosofiii. 14
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III Ac a.fucSan menit 33 nSuSpie, 
20 —Tăa-uuti Acatuânțe nâuiii RS mape | 

Ilin ini AS. npuâcin mpecri racâre, 7. 
ĂE tan ASaa! Ii AMABILAE. 'TOÂTE. 

Tewrp'auâa mouji că că mABăciă - Si 
24 INLi rpenutiuiii că nS ex apaphena. 

Tdlpă uit ară dap Ac mpi, 102 e. 
AS ASanes4$ Cot. Săueuii depriue, | 

Ii: ce-i erpurâuii uinera npecri PAsĂTră, 
28 Gică preSne cadua 'n ASata Teâra. 

Ei auaă nSeS-avii cSbaerSan În LIU 
IT -mmuspSa Aa5 depirrn Ac rpliua. 

Bfta, ne ueprâii Acamtue 'n crperwroăpe, 

32 Ale napaâii apune „În Yepraredpe, 
Ile Ardi mumcâpeae npritih AdUE, Dai 

TIT crpâneae ue nSnâti „fu npăug. 
E măi cSiira nzrăuiii „Șaa era 

36. "RS pâ$ ue ue pân mit nt uepi ada. 
Yi 73 Acamne 5 afenie ici rpăue 
Tin udp At dâi, npuii „ăn păcie, 

II sarpă Wanna ue. Rei ASue, 

40 Aă panawe urii Aă CrAduh ASaut. 

„82 yeasarodps 35 Ki 39 narpă 40 pă nawe 

Și de dinsulii toți aii bucurie, — 20. Că-și domniaște viacii cu tă- 
rie. — Și ochii lui prăvăscii preste gloate, — De: vădii lumia și limbile 
toate. — Penir'aciaia toți să să păzască, — 24, Și greșşiţii să nu să 
mîndrâscâă. — lară voi păgâni firă de price, — Lui Dumneqăii să-i 
dâceţi ferice, — Și. să-i strigați cinstia preste gloată, — 28. Să-i ră- 
sune slava "n lumia toată. — Că mi-ati pusu-mi sufletulii în viață — 

- Și picorul mi-ai feriti de greță. — Cind ne cercai, Doamne, 'n 
strecătoare, — 382. De ni-ardiai c'argintiă în herbâtoare, -- Ne băgai 
picoarele prinii laţe, — Şi serăbele ne puniai în braţe. — Că ni-al 
suitit păgânii în e6fă — 36. Cu răi ce ne facii şi ne cerii I6fâ. — 
Ce tu, Doamne, cu lesne ni-i triace — Printi țară de focii, prin apă 
riace, — Și cătră odihnă ne vei duce, — 40, La răpaos și la sălașii 
dulce, E
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44. i ui Ad-ac că 5 ca Sire. 

"RS pserSah vită wrhain Sac aă uertode 

“TPesi ânsue n3 Apărh unii 15 mode 
pie Ac Ape nă AAASYA Ppăcă 

45 Oli mac HS avievvpii ah RÂCA 

Mi uS răSpii ATS WES îaSug, 

Dirt mir niiiue, € Sura ui 55 rpi3 ASare. 
Mi ua erp. -Nuigeuuit aliSsxuii or VVMSAn 

2 Ga n ciSii Cati Thai AE ASANISAR. 
AE măr me Auaă dai uut- Mil dă, 

IITri- aut depune cSaerSan 5 năe. | 

Iarpă Auch Ala Crpurar n.a, Cpt, 
 AlaS SuuSpârrS-Atii rpESan Asul pita, | 

ĂE cSure AnmBă Ida tauăra BSE.prrSAn, 
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a pă: Aa Mii câs âSsar «fu rârh naapurSan. 
| [A €5 Alin nur Ep'o cr păXABATĂTE, 

60 Aaa CA uS-aii nâSre i rpeSrâre. 

52 Gă ni 55 Aha crparăa. exp 

Pentr'aciata îţi voi întra ?n casâ — Cu făgadă și cu jrătvă 

grasă. — Și rugile ce pamii guruite — 44. Le voi da-le să nu'sâ 

uite. —— Cu rostulă mieii câmii dâs la nevoae — "voi aduce cu 

dragii și cu vone — Jrătve de arsii cu miăduhă grasi — 48. Și tă- 

mâe cu mieori dâcasâ. — Și cu tauri vălui ț'voi aduce, — Vin și 

păine, unt și cu grăii dulce. — Și vă strîngeţi I6udâţi tot omulii — 

52. Să vă spui saveți tâmA de Domnulii — De câtă bine mi-ai 

făcut și-mi face, — Si-mi feriaște sufletulii cu pace. — Călră dinsă 

demii strigat avind serăbâ, — 56. Mi-ati Tușuratu-mi greuli din 

grăbâ. — De suptii limbâ i-am nălțatii cuvîntulii, — Și sai audât 
îu totii pămiîntulii. — - Că citi dâmii Tubit vr'o strâmbătate, — 60. Dom- 

nulă să nu-mi caiăte ?n greătate.
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PiaarocacniiTh că citi ASaAuie cure, 

04 Ra us- -ANI AĂNESI AWIIL ĂAE Suie, 
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AzoyadTh ca Fiii BSawm ua CA RIE. 

66. 4 n&ueun A mlcuevb Vraao AARUAS , XS. 

Bine evpeapii-uni 1 EA cRii-unt. | 

Aaa 175 "re "ASP asit ne Spa 0 BIM, ss 

Ai-uii crpuaSaunrisa npe usii cdpura din, 

Ti ue AmASAne ca-i, BSHoâațeat năuutiit 

4 pe maat.puure uit Avâpue cu ue “mbp-qnuuii nu tânuriii 
Ci-uii AaprSpucăcria HAPOĂAE uit Acre 

“it basSr Nana. Ii ANA MAE TOĂTE, 
II marina răra Câna node Sua, | 

S Hu" AnpEnrSa uSaculi npe r$uii AenpeSua:. 

IML aAtawnac mode, ai-ii Aeuunsii Ac Ida 

Ilpe natura că ue nepSuttisae 'Tăat, 
IILii racâreac roâre cn-uit AapTSpucăcria dar 

12 Ilie Acamnie câtre, tit Cca MSauaămăcia 

62 Ana rpitiita uk mSara 

66. Zitlu 2 Ahana 1 re "uASpe 3 Al. Roneâuieat 

Pentr'acasta Dumnedăii m ascultă — Și mă scoale din grije c-am 
multă. — Blagoslovitii să fii, Doamne sfinte, — 64. Că nu-mi apei 
mișiale cuvinte, — Nice mila-ţi oprești despre mine, —:Lăudatii să 
fii cumii ță să vine. 

4 . a A . - . În sfirşit întru cântări Psalmul bi Darid, 66. 

Doamne, tu te 'ndurâ și ne urâ n viață, — De-ţi striilumineqă 
pre noi sfinta faţă, — Și ne miluiaște să-ţi cunoaștem pașii — 
4. Pre pămiîntii ce-i miarge să ne "mfrîngi pizmașii, — Să-ţi mărtu- 
risască năroade și gloate — C6i făcuL izbinda, și limbile toate. — Şi 
păgânătatia s'aibă voae bună, — 8. Că 'n direptulii sudeci pre toți 
depreună. — Și limbile toate, li-i deșchide cale — Pre pămiîntii să 
țăe poruncile tale, — Şi gloatele toate să-ți mărturisască — 12, . 'Ţie, 
Doamne sfinte, și să-ți mulțâmaăscă
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Mapa uni depre ulii ar dap cânta 

10 IT amavnuae mreâre că-n Mina Ac "rata. 

67. Gaarn : vaawar lic ALIAS ; Xa . 

Aa RACE puer Era paanin, VĂ'T- “CA BpasH Erd. 

Ilâvrps PA ANBĂRA AS Xpueree UI EAAAPA MHBMĂUNAWp ASI, 

npepânSan S HeA aie nogane „Îutiepaa ACainSasii Npnemroc, 13 
pe CA cA eSpne HE paA Tun. 

ACASA CA CA cHodae caii qSras AE- Muipe ss mor. 

"ou, un Sadu. nSppri tit CA CX p'auititipe, 

GA diSra Aenăpre At că-pra Asii băux 

A —Urine uS-an ISĂN IE uni- GâSTa BI rplu. 

DS 5 creperiie dâma că at ăpsx, 

Mili să Ac dirt uâpă, păCroniuii CA Bâs.. 

Il 'rouji uuBavarâpiit al ASI hăux câ.prr, | 

S mă că Aeenii e, i CA BĂSA ÎN CAL Mura. 

Ilpu npe Anpinuiii AoamSan ca at bin | 103 v, 

Găina AE 'TÂTh GIE, EIUă CA AE Ad, 

13 oase 

G7, Zitlu : Nan. Rocki'cteta . RAP MHa3MĂuSASIi . . . „Puikepla. D crupenie 

De bișugii de roadă ce şaii dat pămintulii, —- Că ni-al urat bine, 
Doamne, cu cuvintulii, — Nărocii şi ferice n6i dat fără samă — 

16. Și limbile toate să-ți aibă de tâmă. 

Psalmul cântării lui David, 67. 

Pentru rădicaria lui Hristos şi cădiaria pizmașilor lui, proroculă cu nediajde 

pofilaște învierla Domnului Hristos, cu care să să surpe nepriatinii. 

Domnul să' să scoale să-i fugă de știre — “Toţi pizmașii noștri 

şi să să rășehire, —- Să fugă departe de sfinla lui față — 4. Cine 
“nu-lii Yubiaște şi-i caiită cu grâţi. — Fumii cu sterevie fața să le 

arqă, — Și ca de focii Gară, râstopiți să cadă. — Și toți pizmătarii 

d6 lui faţă sfintă, — 8. Așia să despiiae, şi să cadă 'n smiîntă. — 

Tară pre direpţii Domnul să le facă — Sa ibâ de totii bine, viaţă 
să le placă,



— 214 — 

TITii 15: nSiiSpie cu că :Aeeerâse - 

12 Ilie mate "n neatins că Si Nirpecrâăse. 
I.purrdui Hi5 ca dac ACAMIISAStĂ  npe USAIE, | 

Mi ca-i dăneu, dac BF, Erie npe ASAE, 

AE tă cA că cSe upecri CIAN'ATĂTE, 

16 RS căbepurSan câS -uSe, usii 19 nSiuzrâre. 
Dâueuii ESnSpis At cb.pra aSii dux, . 

IElpă musa răpiii, eâ-ti uSupunsa rpuas. 
„ Ompăunaopn AeatuiSat AE CTE 1Apiiire,. 
20 âaSneacpr Acre ySAtun A£ Marire, 

AE ad ASriSan uta „Cd-purb, Sc ASE, 
'TSriinaepa * 1 ASE can Wu AA SĂIIE, 

Mi pe "Sit ari vpănțe nri-it dăue RS Râca or 
27 ES chârh AE_Aă AMIeSAn CA nopn ÂMes- ca. 

AcatnSan ME caceâae npe utii, At upunicodpe, 
LIpe “TEA SE-c ttiuartii, Ad-aE-ita erp.puicoâpe, . 

IE Sue ateriiac Bă aan „fu uScrig 1 „ddr 
25 “le rea În ameparpurrSpii nfurpS nr aurie, 

sui pâna âvnăa nfua, "r5 Acaatue câpunwre, 
Te awacerurticenii Ae-uii ASati stire 

1 “u€ dt. [Notă marg, în TI]. 

. a. e a , - 1 pa 12 Ilin ueauna A aSatiit că 15 Ms. nznarâre 92 WpatiSătie 26 [pe ue 28 Ca 
mâsă ap. 80 Ti a'acrunnezuii 

Și cu bucurie să să desfotiade — 12, Și nime "n nemică să 
nu-i întrestiade. — Cintaţi cum să cade Domnului pre nume , — 
Și să-i faceţi cale cind vine pre lume, — Do va să să sue preste 
scăpătate, — 16. Cu sfintulii săi nume, și cu bunătate. — Faceţi 
bucurie de sfinta lui faţă, — ară pizmătariă,. să-i cuprindă grâţă. — 
Săracilorii Domnulii le taste părinte, — 20. Vădurelorii aste Su-. 
deţii de mainte. — De la loculii celt sfinti, unde lăcuiaște, 
Tutinderia n lume el obliduiaște, — Și pre toți âă eră aște. și-i face cu casâ, — 94. Cu sfatii de la dinsulii să vorii aședazsă. 
Domnul ce sloboade pre cei din prinsoare, — Pre ceia ce-s chi- şavi da-le-va strinsoare, — l-a pune movile ca și în pustie — 
28. Ce șed în mormînturi pentru gingășie — Din -vriamia aciaja cînd tu, Doamne sfinte, — 'Te milostiviseși de-ți luai aminte
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Tacăra să crk câupura, mi-i păi nod 
32 Hpun uScrierăre A€ "au: ad apă rp* bau. 

"peaSpă nai. NrrSan Al: ra erpraSnodpe 

ML Canpruaă ufproan Ae. IFapcă cSacdpe. 

AlSureae Guudrean dSmeră' 5 nĂpă 
30 A „cpr. ră dâuas, ui ASatună n up. 

[7 15 ACaaue „dure w Ac ăcennii Su.purrSab 

Asu să Tlspânas, CA CTĂ BAT IAA MrrSat, 

Caci die atounie, mut Kit AdTS-i, NACĂE 

40 "1 npâme ceuerodea AE zpcă neryode, 

Cu "unepsăctia RAMIN, Cina Eiira Xpâna, 
Ga 3 fazan puasdeiai AMsueii npecTe dpi 

Al ră Sua răre Cina utSre Mdp,, 

4 ITopSuenae TĂAE CA AE CTpIE 'TÂpE.: 

IEI: ca npuusx năcre 'rÂuii Ab 'Tă Nan-MAx, rr 

ua, na că nturapă rSAt CA "AMĂpILA ACG.MIAX- 
IOnitrSa npe crilrSpii 153 MSara bpamcăuc, 

48 ba? AMIIAPUĂ IpE ĂTE “Ade ES BAIA UE. 

* Maăra anpenuRatw, [Notă marg. în As. şi TI. 

35 4Saară 

Gloata ta c6 sfintă, şi-i erai povaţă — 32. Prin pustietate de 'mbla . 

fără. greţă. — 'Tremura pămintulii d6 ta strălucoare — Și s'aprindia 

ceriulii de vărsa sudoare. — Muntele Sinatulii fumega cu pară — 

36. De 'sfinta ta faţă, și lumina ?n țară. — Că tu, Doamne sfinte, 
('dediaseși cuvîntulii — Atunci cu Izrailă, să stia cât pămintulii, — 

Să-ţi fie moșie, și i-ai datu-i ploae — 40. 'N vriame secetoasă de 
vărsa poghoae, — Să 'nverdască câmpii, s'aibă vita hrană, — Să nu 

flămîndască mișei preste iarnă, — D6 ta bunătate s'aibâ bișugii 

mare, — 44. Poruncile tale să le strige tare. — Și să prinqă viaste 

toți de ta izbindă, — Cind va sta 'mpăratulii să "mparţă dobindâ. — 

lubitul pre stâguri cu multă frâmsiațe, — 48. Va 'mpărţă pre ciate 

liafe * cu blindiaţe. 

* Plata direpțâlor,
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IN mS were cd.pura i-l Xa Bă Marire, 

Că re Sau âțăpa mă raeundută "Xepuiinure, | 
“LE net Acpatii “u năeas, 2 AE mi-it Aecăarâ-re 2 

II cau Ae nopSatiiuas, € "rp'ăpunii âpuunrârre, 

ASna «rbd ăSpn 5 ns aSiioăpe EAPAE. 

Ilia cacnosă pâse Ac n i-ii -Îpâat, 

Ilia croat "aurapăuasii “EA Ai «epii Hă cada, 

56 Ae-ti nenepii MSnuăii dapă Ac ada, 

Eă m Geameun EMA, BăAe WAATSA AAGĂIIE; 

dă ToâTă udpa. KI "FINE Ca UE ÂIŢIE. 

MiSureae uta mâpe ul;$ norepar AcaniSan, 
60 AlSuwre ES PpACĂAME AE-A Ilie "Tor WMSas, 

AlSureae bacânSas, ASure 13 UAAL XE, 
„ip npeuSp ctime varspii HS rpacăme. 

Si
 

9
 

1 Mlenonae ut rpeSiuaae rkS pana. 2 Oaukua ur Acea Spa Panzpzu ei. 3 Tâu- 
mese ui Biieripene î ASYSASIi că. „NITA. [Note marg. în Al]. + IlegSatuna-ii -ii cb.pura 
RECĂPURA. mkenie nec” ra. A d. Înot. ra. ii Wraawai. [dutogi. şi în 1]. 5 fipunura uiti 
î$ps, Bpeantuna uit npiniztta. [Ufs.]. 

Și tu oaste sfintă ni-i hi ca mainte, — Să te culci afară la tă- 
ciuni herbinte,! — Ce vei dormi 'n casâ,? de ti-i desfiita-te3 — 
52. 'N sân de porumbiţă 4 'ntr'aripi argintate. — După câfă aurii 5 
cu lucoare viarde — "va slobodă rade de nu ti-i încriade. — "va 
stoli "'mpăraţâi cel din ceri cu slavi â, — 56. De-i coperi munţăi fără 
de zăbavâ. — Ca ?n Selmonii cînd cade omâtul delbiaște, — Aşia 
toată ţara cu tine s'a 'nviaște. — Muntele cel mare ecii pogorât Dom- 
nulii, — 60. Munte cu grăsâme de-l ştie tot omulii, — Muntele Va- 
sanulii, munte cu nălțâme, — Câre pregur sine măguri cu grăsăune. 

1 Nevoile şi greutăţâle câu răbdat. 2 Odihna şi desfătaria împărăţâer. 3 Tai- 
nele şi vislerele a duhului sfință. + Porumbiţa-I Sfinta bestarică. — 5 Argintiu. 
şi aură, credinţa și priiuţa.
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Tout mSuuati ? âutipia nopr painii CivuSA, 106 7. 
GA —AliârSpa cr avânt cr azi AcatiSan. 

IIS ÂAECh „ÎNTp'că Avon Că-tinii Se nSprSan, 2 

Ia a ui na nerpâue ASaesi5 13 mrârSan, 3 
ENA, na nenii AoauiSan Al: dăne aSrăpe, 90 v. 

GS hei nea Arini ue-ti At Wâcre Mâpe, 

ÎEA LEI RApĂTA Stas MĂAE AcatiSan, 

RA Wâpe nSrâpe că-i A cata War... 
Ai uni aeriwăe imi ere MECISpIicE, 

12 Dipă cdpe AcauiSan urii Capii cae-c wrleriince. 

Ii "tusarpo nSprăas, Supe fii ESe.purrSan, 

Ape tnanpiime pâneac Bă n.prSan. 

„2 AlSnuasii e.pur HaATSpiac (Îsnzpauieii uipieaSii. Sa a neuepurr Iapanarautii, Akka 

ta$ KpeenSr ASatesâ$, uipa Todra uiti AMSHTEAE, ÂDA BSP KCNEPII ANPErĂiĂ tEgIOpIIAE F.pIA, 

ati a crom Xpueroe mi-i a n$ue atnzpau, Ac Bop anapzu ES edenuta că n 

nau, [d]. i ! 

2 FsbprSa acyiii nisi PuenS aie npe edita că nphkunera. [4/5] 

3 Aleea (9) Snpearba : neeprak cânuS (4. câcuS) astre : mkente mke : ra. d pepul i. 

|dutogr.]. , : ! 

3 HaŞrâge aa i aa ySaen (e iata) Akrus. [Ms şi TI. 

* „63 Ms. pam 69 hit Bea 72 apă 73 Il nzrpă 16 Ms. na$Tre 

"Toţi munţăă ! aceștia vorii răhni Sionul, — 64. Măgura c6 mică 

c6 lăcui Domnulti. — Ș'aii alesii într'insă locii să-și pue cortulii, 2? — 

Câ ?n not va peliace Dumnegăii cu totul. — Cind va veni Dom- 

multi de face cătitare, 2 — 68. Vei vedia atunce ce-i de oaste mare, — 

Vedia-vei carâta unde șiade Domnulii, —- Că nare putiare să-i ia 

sama. omulii. — Mi-i și leghioae și sute nescrise, — 72. Fără cere 

Domnulii și oști ce-s n6linse. — Și 'ncătro purcăade, unde i-l cu- 

vintul, — Are călărime riapede ca vintulii. 

1 Munţâr sînt nalturile împărăției cerului. Cum. au coperit Izrailtiani!, deca 

Y-aii crescut Dumnedăă, ţara toată şi muntele, aşa Yor coperi direpţil ceriurile 

cînd â1 va stoli Hristos şi-l va pune împărați, de voră împărăţă cu sfinţia sa, 

în vIaci. 

2 Cortul legii vechi închipulaște pre sfinţia sa Precista. 

3 Căătare va fi la gudeţă (jludeţi).
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Ii AcatnSan “Arepfuica Aenăpre A păsa, 
16 IIS nor eră mzmânuiti: CA. IĂTE CA. BĂBa. 

basSr-aii Gunâan rfua âpaa 55 nâpă, 
B.P - crâit ae Aenâprre AE-A LEA dili albăpa. 

IA re ASA rpodaa AE SpAeTE AMSare, a 
80 IILîi Ac raac ac Senin «ie cu LEA î11 ASTE. | 

Ii-i mauă Ia-rSnaule CA "TE „Îurponăciiaă, 2106, 
RânsmSentit ACAiSAn CA 6 AMIIASIICIsA, 

Ga me A 3 cine Ani mau, Aur mepuie, 
S4 Cu re ese "u “up, ca-i AĂ. "Aura pre. 

Upun Adpe Suna sti PâS Sân AcatSan 
Ia Aă porzute ab puVuii 'r$rh WASan, 

Te na "muia n Bâc rit ră Âmesă-re 
SS "UI cada 3 Waiena, AE "ri-ii pecibară-re. 

IiSuas iSu.purrâpe Câinii ASanssâ5 cdurs, Sur. 
Sâ AE să CA-uii picta Cada SĂ Aariatre. 

IS i pasestoan uSerpS erat up AE pri," 
2 AES, AE tadax UI TNIAMAR NEA, 

“le dăuzmn nSrâpe n5â “ră 364%, 
AE un ca cnopănpe nariire ASE-MA x. 

* Isitauo (2 uSiia119) Ser ui, pere Hesecus, în usa (Le Sita) BAC RINȚIAR Tr E. 
[Aotă marg. în Ms. şi T.]. " 

S2 nine 

Și Domnulii dintrinsă departe dă raqă, — 76. Nu pot sta piz- 
mașii să cate să-l vadă, — Vădut-ai Sinarulii cind ardia cu parâ,— 
Cind stai de departe de-l vediai dsfară. — Că te lua groază de 

Ni-i păţă c'atunce să te îngrozască, — C'acmu veni Domnulii să te 

urlete multe, — 80. Şi de glas de bucinii ce să vedia "m munte. - 

miluiască, — Să te ia cu sine din plenii, din șerbie, — 84. Să te 
sue 'n ţară, să-ți dia 'mpărăţăe. — Prin dare puțână ce țaii Iuatii 
Domnulii — 'Ț'va da bogăţăe d€ răhni totii omulii, — 'Te va *mbila 
n casâ și ti-a aședa-te — 88. "N sălașii cu odihnă, de ti-i desfă- ta-te. — Bună cuvintare s'aibi, Dumnegăii sfinte, — Dă de qâ să-ţi “crescâ slava ca mainte..— Că "n războrulă: nostru stăm fără de frică, — 92. De toi de năvală nu gindimit nemicâ, — Ce facemiă pu- tiare cu a ta izbindă — De ni să sporiaște nainte dobinda,



— 219 — 

E 5 Acaaue. cdpunre 5 atent mi-i - cică - 

96 [ES â ră EpATSTE AE Aă IIpÂrh. AE Moâpre. 

Ii pa npe uuamduiit fit aotit” Au dpSure, | 

Ai-wpt cTĂ Bă NoAuiiii nâuere 4557E. 

bip AE âpa dun BIR US an. Ca Ep'ră-că, 107 r, 

100 Vi 3 mâpra MaeSpa Ai ep Ad cr pâcă. 

IPwp nSră că cnâne muus "n tapih AE ASTE, 

IA au Bazâun ASMuSan fi upatinaii. ISTE, 

IAi-ii. să ară "n AMĂpE Ac-it tepe EAĂ diSuASan» 

104  OCGucai sân "0 aâcrer tăceat BI npSnASan. 

ME EpOAir puii C-Arige Hă tii AE Aare, 

Ei aniuriă EBU AE BE Uau AUUTrE. 

HpAS-uit mepuă AcatiSan aă pasii fu dpSure, 

108 At eră nsauruiire crpâriSpuac rpSure, - 
Guriă ârSuus vor WUASAs Că ndsă, 

Hp. "mapărSan uSerpS prarisii ue AStip'lssas. 

Ina, ca Merope XE MEPUĂ Haure o e. 

112 Doâpiii ui Spa unipârăpii "roate, 

Ipun B.pirapit A€ aiipSpii, AE WoSpii Ac bĂTE, 

ME a Aă "AurApăTSA Adph dp A CHSANIĂTE. 

93 As. cnoâr 96 naprSre 101 Ale. azot 10. arteră 111 48. ca "uroigua 

RăeR : ” ! 

Că tu, Doamne sfinte, cu lesne ni-i scoate — 96. Cu a ta vrătute 

de la pragiă de moarle. — ară pre pizmașii vei lovi din frunte, — 

Di-oră sta ca pologii capete căqute. — Vărvii de pării din vină nu: 

li sa crta-să, — 100. Ce cu vărvii măsura le vor da c6 rasă. — 

N'or putăa să scape nice ?n vărvii de munte, —- Că din Bazanii Dom- 

“nulii i-a prăvăli iute, — Și-I va băga "m mare de-i .vorii vedia fun- 

dulii, — 104. Să le dacă "n miastec oasele cu prundulii. — Vei brodi. 

prin sînge ca și de mainte, — Ce limpiia câniă de vei țânia minte. — 

Cîndu-ţi mergia Domnulii la război în frunte, — 108. De sta polig- 

nite străvurile crunte, —- Eșiia atunce tot.omulii să vagă, — Pre 

"mpăratulii nostru război ce lucreqă. — Cind să ”ntorci-acasă âi 

mergia nainte — 112. Bofarii și curtia șiraguri toemile, — Prin cîn- 

tări de şiruri, de gocuri de fiate, — De le da 'mpăratulă dară fără 

scumpiate.
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Arii uâreae 'rodrre, ANI M'APOĂAE Ape 
116 lenta aă AcauSan Sara ESi.purrâpe, 

Ilia Aaa voda atua url; Bapanalieria 107 v. 
GA H.NUTE pe ACAUISAR 1tii CA-An NpOCAALĂCRa 

ALrinsS-ii Beniaduine urii Sua 3 «lira, 
120 Ue-ii mă pusnsid fre ua dep RS endra. | 

Boâpiii ÎS. “1£- MEPUĂ Au “kpSure, 
Banunawn, Hegaanta, veti RS crlrSpii mSarre, 

Ti 5 râu BOPI, EMA, Guria "un tăcere, 
124 «unsugă muBmduriii 55 eSanta n ROdCrE. 

Mepyă dpi dprisas - main apă Ac rpiux, 
[XA 75. AAA. cure A Gpăâti uotdu as. 

Atu nSpSuerânpie 13 Cbpra "ră căax, 
128 li ca că rapilicria NpE NS ră auiax, 

Ip ÎARSTR ACantule,- Ii BĂCTA CA-uii fica 
Ilpecre ÎepScaanain AU CÂ-MITA "ră dex. 

AÂpSpii fatrrp nasii ie ca-uii NS, | 
152 A prin CA-UĂI ĂLA urit Xiapa AE ASitai. 

'TâSpii sei OĂpHEuit CA Că CHEAMITĂSE, | 92 r. 
HNli âemac rpăce ca u$ cu nSmâse 

116 sSux 117 hapanndena 119 Aa, uk 122 If. Banyaen,.. arhi 129 uăcre 150 Je. Epeaan 7 Îcpeanian 133 eneurăsă 134 usrâsa. 

Din ciatele toale, din năroade -mare — 116. Voni Ta la Dom- nulă bună cuvintare, — Și din toată v ija c6 izrailâscă — Să cînte pre Domnulii și să-lii proslăvaseâ. — Micu-i Veniaminti Și puţân cu cela, — 120. Ce-i la războlii tute Și ageri cu spata, — Boiarii lu- dei ce mergia din frunte, — Zavilon, Neftalim, cei cu siguri mul- le. — Și cu toți boiariă, cînd eșita 'nii oaste, — 194, Înpungia piz- mașii cu sulița 'n coaste. — Mergia, fără frică și fără de grâţă, — Că tu, Doamne sfinte, le erai povaţa. — Deci porunciaște cu sfinta la sâlă, — 128. Şi să să 'ntărâsea pre noi a ta mili — Carei fă- cutii, Doamne, și viastia să-ți iasă — Preste Terusalimii din sfinta ta casâ. — Daruri impărații ție să-ți aducă, — 132. De frică să-ți aibâ și hiara de luncâ. — 'Taurit cei co i 
arneși să să spemintiaqe, — Și vacile grase să nu să cutiade
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Ga că Mâli pariu CA ue unpecedpt, 1087. 

136 GrpeSpâuii wapuuurSan ce HdAue 70 Miioăpe. 
i 75 Aoaanuie căuiure, murăuii ut “Ep CEĂAX, 

Cui pruniipii Aenăpre, tit cx-it Adi „ur pă: 
de npe aă Grtinera pSrar$pii Cui ie; 

140 G'anSuc marire AE ad OQuonie. 

Ti zeu, fanzpânasii «e c.purh npecri ASaie 
Ga nic cu t.purre ct-purrSasii- mi uSate. 

Mii cx-uii pure ACasinie. fra, TE net, eSii-rre. 

144 Ulpe din eSc Ac upiopii Accnpe prcrplire. 
Gui caone osxupuit radeSan uri Caci Adi BSE.pTSA, - 

Ga “rpEmSpe ASA Wit ES TOT IIAApUTSAR. 
Grau T pitt CAĂRX Acăatiie 13 pEAIu x, 

148  Ga-uji ape pestii Ii5 mp5 as. 

B.fuA, AE npreri uSwpii Acastiie Ti-it finite, 
AluuSnar 5 câinii ut mi-i noropă-Te 

„În rperpunnzrâ're, MIEI CA HE Adi. ca, 

152 AoauiSan AS Liapâna 55 câb.prra 'TĂ Aiax. 
IA Mie CA HĂAE BSN HSt.MITĂpE, N "109 e, 

Ali TĂ "Aura pauăe ME-ii 5 âumesăpe. 

135 fanpecoipe 141 fanzalusii 150 nropii-re -: 

Să să mai rădice să ne înpresoare, — 136. Strecurați c'argintulii 
să calce m pitoare.— Ce tu, Doamne sfinte, păgâni co cerii svadâ,— 

Să-i răşchiri departe, și să-i daf în prâdă. — De pre la Eghipetii ru- 

__gători să-ți vie, — 140. S'apuce nainte de la Ftiopie. — Și toți îm- 

păraţâi ce sîntii preste lume — Să vie să cînte sfintului Lăii nume,— 

Și să-ți eînte, Doamne, cînd te vei sui-te. — 144. Pre din sus de 

ceriuri despre răsărite. — Să-ţi sloboqâști glasulii și să-ți daf cu- 

vintul, — Să tremure lumia și cu tot pămîntulii. — Să-ţi trimiţă 

slavă, Doanne, cu credință, — 148. Să-ţi cînte creștinii cu prcu- 

viinţă. — Cînd de, preste nuori, Doamne, ti-i ivi-te, — Minunat cu 

sfinții ce ti-i pogorâ-te — În cereștinătate, și să ne dai sâlă, —' 

152. Domnulii lui Izrail cu sfinta la milă. — Că ție să cade bună 

cuvîntare, — De ta *mpărăţăe ce-i cu aședare.
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a 68. W"aa$MSan aSii Ăacua, ău. 92 

Gneii-ata ERE fo zu Adula. BOARI Ad ALIA AOtĂ. 

Iăruawac Ac aă Xian ue 4$ pasari ASauiSan. 

CO ASauiesâ3 caine 5 vă clor 
Ac noxSi$ At ne, râd AE race, 

"IE-aui prime ad €Stbaerh, usii AE rASASpii 

4 B3 NĂSIAE apr apă nSASpii. 

Bi c-Murb „uSuuSpâra AE în. punSpit, 
“ĂE AVA Tpâe BITopSan Ad cmăpriSpii. 

Grpur: Ana, aa netu S-au MEL dA, 
S Alay ÂMSpUAT Atata ?u Wererliax. 
Oi ca TAAMIIPĂ AE A7Bătă, 

Ăpriina, Acaame A căs.NiTra TĂ CAdnă. 

Mi miau miei crâă „MunpoTiitia 
12 - Dap 7 nSavzpt 5, crima Banita. 

Iepiii, RănSASIĂ aieS BoRApuuiipă, | 
ficSnpa AA Ti-NUA, crâă E ca pă. 

Wapă EA AA AĂAEpa nadriuirs, 109 r. 

16 —OINinrS poate astă apriti Ac e.pur npâanuniin, 

08. — 2 nsrygs$ G empânSph - 19 nonepunipa 15 As. Aaatne 

Psalomulii lui David 6s, - 

Patimile de la Jidovi ce ai răbdată Domnuli, 

O, Dumnediăii sii nte, tu mă scoale — De _pohoiii de ape, toăii de 
ploate, — Ce-mi vine la sufletii, și de gloduri — 4. Cu pâcle adince 
fără poduri. — Că sîntăă încunguratii de adincuri, — De mă trage. 
vivorulii la smâreuri. — Strigînd mi-ati venitu-mi ameţală, —.8. Mi-ati | 
amurțăt limba "n ostendlă. — Ochii să tâmpiră de zăbavă, — Do- 
rind, Doamne, de sfinta ta slavă. — Și pizmașii miei staii înpro- 
tivâ — 12. Fără numării cu estâ zlobivă, — Perii capului mieii co- 
vărșiră, — Asupra mia cind stati de să "nșiră. — Fără vină mă dia- 
deră platnicii, — 16. Și tu, Doamne, mă știi de sînt pradnici,
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Tlii rpemâaeat-at priit Ac rpaMdaz, 

Îi Ac miine uS-aii ACTE TArăAa. 

Ieurp'aâă AA pSri ACaAtuie câine 98 r. 

20 IL Ac amâne caut. die âauiure, 

Ga in5 AS Apei pSuuinie 
Vl menire "1 “egă nEUTpS Atinie. 

Bi ES niurpS miine AS dp 
24 li mSerpăpe “EA. BE An Wâpă. 

ES perla ue-atii Ace: npe dâux, | 
Rar A£ Auiue ai- ii dpăuzacpt rpiux. 

Tle-ch 15 Auine unei Su AnuTp'o adi 

28 opun Ae crine crperinih CA AA dână.* 

Bă 65 ASAAMIE pui că.pira "Tă Râca 

Ierptie mis vint aSepâpe Alex. 
Ii PS nAS-anii NSCTECIIh AMINEASAR eSaer, 

32 AS săpa te MS-AMI ACTE " SWETn. 

IElpă E-AA, AVA "MBpârit „În crpeiiArodpe, 109 r. 

Ae cpu AE BATU „fu eaprizroâpe. 
Uia ut BĂÂS aa EPA AA NITA, 

36 LU pe aa nSpuţii aa 43 N paria, 

* sSimâ ex "uerpennă ZBAORiii £ te fmdaul tipa, TâRatv scăpa, [Notă marg. aulogr.]. 

17 rpezutdacac e PPIMĂAL 

Și greșialele-mi știi de grămadă,—Că de tine nu-mi jaste tăgadâ.— 

Pentwaciala mă rogi; Doamne sfinte, — 20. Şi de mine să-ţi fie 

aminte, — Să nu ducâ direpţii rușine — Și necinste 'n ceva pentru 

mine, — Că eii pentru line ducii ocară —. 24. Și mustrare ce-mi 
vine din țară. — Cu răcâlă ce-mi ase pre faţă, — Câtit de mine li-i. 

fraţilori grâţă, — Ce-sii cu mine născuți dintr'o male — 28. Vorii 

- de sine streini să mă facă. * — Că e, Doamne, prin sfinta ta 
casă — Pelrecii pizmâ și. mustrare dâsă. — Și cîndu-mi postescii 

mișelulă suflet, — 32. Ducii ocarâ ce nu-mi Taste "n cugetii., — 

Iară cînd mă *mbraciă în strecătoare, — Le sînt de batâocii în săr- 
bătoare. — Ceia ce biaii la crășme mă cîntă, — 36. Și pre la porți 

mă lati în „prohită. 

* Aşia să 'nstreina Jidovii. —
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IEI pă &3 RATP miine 3 pSra 

ALA pSra ACaanie tz cpr â Tă cară. 

Tlu-a uepih Bpâme c4 atabaS "Acasă, 
40 Ac aă Tine ca AS Aa nariu. 

IITii ca awacriSauii ASAANIE "Tp'aAtâpă 93 v. 

Ga uS aa aauuii ca IS AE trip, 

Tine ca adu ca aSc mina, 
44 IE ca pariul A pe Atine niiua. 

Tin cu eră „A€ cutie aut-c Hi3 pu . 

TIT Ac uenSauit AȘ atue în dâux. 

PuicepSan nel ca u$ Ma rpâra, 
AS Gara “urlă venSua vi adpra. 

Ilie câvapriSan nSsa Cho AEGĂE, 
Ga AA Coâpna ur CA Că „ide. 

UE ca AttacriS Ati ACamne "ui rpeSrăre, 110 r. 
2 funii ACTE AMIAA 15 BSurărTe. 

III 15 âne râae Gone 

GA, năSuit BATpA AWine 15 BA.MIA ut, 
Ga Sci âensSusii mă că.puTA ju 

506  Aecnpe Awiue ACăatne 15 Hp'o pliu, 
Ue-ui CÎT caSra, IIât 0 AMIUIEAATĂTE 

Că auaSsii Ac câpra 15 uiSuravârre, 

S
i
 > 

- (4 . L . 3i psra 49 capnSan Dl ez miackSaa  D9 RSuxTĂTre | 

lavă cii cătră tine cu rugă — Mă rogi, Doamne, că sîntii a ta 
slugă. — Și-mi cerceii vriame să mi-allu "ndemâni, — 40. De la tine 
să i-ati milă plină. — Şi să mi-aseulţi, Doamne, "'ntr'adevară — Să 
nu mă lași să hiii de ocară, — Nice să lași să m'afunde tina, — 
44. Ce să rădici de pre mine vina. — Și să scapii de cine mi-s cu 
grâță — Și de genuni adinci line n faţă. — Vivorulii apei să nu 
mă tragă, — 48. Să mă 'nghiţă genunia c6 largă. — Nice smăreulii 
buda să-și deşehiac, — Si mă soarbă și să să închiae. — Ce să 
mi-asculţi, Doamne, ?n greutate, — 52. Că-ți Taste mila cu bună- 
tate. — Și cu ale tale efiiniațe — Să cauţi cătră mine cu blin-. 
diațe, — Să nu-ţi ascundă a ta sfintă față — 56. Despre mine, 
Doamne, cu vr'o grâță, — Ce-ţă sîntii slugă, și *n mișelătate — Să 
mi-aui de sărgii cu bunătate,
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Ga-aui A AumtaSan eSAETI învârt 
60 Ti cz-an faceti ASatesây căpuuTe, 

IîurpS nuduri Atieii 73 tă ckodre, 
BR S-a BSuSiuii MSerpâpiat “Toâre. 

Tixutizaaa-aA urit unii: AE WRâpă, 9% r. 

04 Ac nuaaduuiti cre-Atii eSnzpr up. 
GSaerSasii mSerpăpe-it' cocânie, 

Ii: Aunneazeuduie-it npucocânie. 
Anpenraat catienă că AA DAura 

68 . Aa henSie ue c.fura ui Ad TAN, 
Gă mă AM. urze, uit IRA HIÂME - E 110 +. 

„Ga că Przcâciă AL WAteuhAie. 
Il să Npzurip în dodae 3 VĂpE 

12 Ea ce fan XpaturirS-ii “3: MÂpE. 
III aa câre WuâTa AAAZNĂpĂ, 

Qi. ac die dea Ac Wnâpa. 
Qi că nse "asi Te-ae 'tiSpcă, | 

16 le-ati AdAepă ur nturp$ piSpea. 
Giă-wii Â: nara ii CA ca cati; CE, 

lu 'wrSuerzeutSua ca-i preia. | 
G7 us Lâsa E FUA, EOp Ad AE CHpâDă, 

80. Gu-ii arpzulica puSrăra "n rpâtă. 

  

59 AlumiaSan ez-mh îi .66 JM. aazunuii 68 nenede. 72 Ms. TI. mtâpe 73. Lua 

câTe 79 cupa 80 răâpsz. ! | | 

Să-mi fai mișelulii sufletii: aminte — 60. Și să-lii izbăvești, Duni- 
negăii sfinte. — Pentru pizmașii miei tu mă scoate, — Că tu-mi 
cunoşti mustrările toate. — Pâșcăiala-mi ştii şi de ocară, — 64. De 
pizmașii ce-mi supără 'n țară. — Sufletului mustrare-ă sosiaște, — 

Și mișelăctune-i prisosiaște. — Așteptamii cineva să mă plingă — 

68. La nevoie ce sîntii și la tîngâ,—Să mă mingăc, şi n'avia nime—Să 

să găsască. din omenime. — Și mă hriiniră 'n foame “cu hiare — 
72. Cefa ce Y-amii hrănitu-i cu miare. — Și la siate oțătii m'adă- 
pară, — Să le fie masa .de ocarâ. — Să să pue "nainte-le cursă, — 

76. Ce-mi diaderă oțât” pentru mursă. — Șă-și ia plata şi să să 

smintescâ, — Și 'ntunecăciunia să-i orbascâ. — Să nu vaqă cind 

vor da de scrăbâ, — 80. Să-i zgrăcâscâ răutatia *n grăbâ. 

Dosoftei | 13
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Ii ca-i năpee AsamSan 15. aut. 
a A : . 

Gui âySura Sua 55 Spuie, . 

Ga ac îi rSpuaae nScerie 

SA TNT nsâceae A Aprnuii Că pratăie, 
Ca mâna vrppce UE CA IMÂSă, 94 v. 

Ci mSepe cuiul; furpă ex născ 
Bă mp ufaa ut Îi Adra uepTânE.. . -i sr. „Hp Ad j 

SS — laeprâpă ca Bra Ati 'râpe, 
Ii mă npecre pâne- SerSpăpa:, 

Ipecrbadwc AMâit MSarh. Mă. aSerpăpa. € 
dc aE UIIL AWphâAâwe npe tina, 

92 —Ilpe rpemâax:ueprâpe Anania: 
Ii ex us-uă Înâna în AEpenTĂTE, 

"le. ca ae păsii IS MEAE A RăpTE. 

RS An penuită ca. uS-ii cpiii MĂ tau, 

96 TNli ca ani ca nSe arma: dâuă. 

Iflpă, ES ÎTp'A MĂ miner, 

TE AM ACAMNE AE RIMAEIEZUISUIE, 

IMir-u, “Sti -azSaă “uanCTITTSAR - Sate, 

100 A came cdunre n5 n.purrent npe ne, 

Ii 5 AdSAz TE oi Aapricre, e ti: 

IIfurps BA CA-UA MARX ACAAVIE chante, 

82 “îusura "85 Iuăte tirrpefnea ca mina ca ut 86 Sie i 

„"Și-să-i viarse Domnulii cu mânie — Să-i agungă undă cu ur- 
gie, — Să le fie curţâle pustie — 84. Şi casele de dînși să rămâe, — 
Să n "aibă "ntr'înse cine să șaqă, — Să. şnere cin€ 'ntra să vadă. — 
Că pre cela ce X-ai dalii certare — -88. Alergară să-l bată mat 
tare,. — Și mâ.preste rane usturară, — Prestâdaos' mai răulțiă mă. 
mustrară, — Dă-le şi lorii adaos pre vină, — 92. Pre greșală certare 
deplină. — Și să nu-ți încapă "n dereptate, — Ce să le. raqi numele. 
din carte. — Cu Sirenţi să nu-i scrii la viață, — 96. Și să li să 
puc vina 'n faţă. — Iară căi într'a mia lingegune, — 'Te am, Doamne, 
de vindecăciune. — Și-ţi voi lăuda. cinstitulit nume, — 100.. Doamne 
sfinte, cu cîntecii pre lume, — Si: cu laudă te voi mări-le., === Pen- 
tru ca să-ţi placâ, Doamne sfinte. 

mi
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E BAT IAA i . Suuruae rpoăce, 

104 OI.puAS-ii pacap HCâpre. căAtetAcâce, 
GA AA RÂS AMINE CA CĂATE a iu e, 

1XS - neceatiă, K5 1. ȘITEeE NĂA'TE. 

“epriăuii npe ASanesiă apă rp'lu a, 95 r. 

1085... Gu na Sere cSdaereae "n lau. 
ră AWHUELAWPE ACASA AbicriSaTa 

HiTu-ii caoneâac Au rpiia er ; MSATa. 

Mi epeduairi cu uS-t pebâiiata, 

112 UE ae pustie. rEuguii CSE "00 CNĂNALA., 

AaSaduas-at “Epropii It At. jurSpii, 
v 

RS. a'kaSpi, 15 mteSprii mit 5 RXmnSpii.- 

IN „AA pIIAE BĂCEAE CĂ CÂnTE, | 

116 BI Suae CâpSue edaSpii. "NĂATE. 
Rare ? uTp' „ÎNC ca ANU uv'â$ piu a, 

Ga că neceAti CAR 55 ASaurlu. 

Ri ASanesi5 35 AAT AM. MerSrinu - , 

120 —OGivbuSasSi,. ca mâna catinua.. 
Ji serâmmac Toâre cop dpăue 

AL RUgORIiAE, anii nop CĂ 3 nâut, 

GA AGISSIACr: A ai că nETp da “mar, 

124 Ii Sprie pe ajnea e-un dâna. 

103 ș. rănzah EA pacăpe 104 Aenii npten Kiwdprte ul peMznăpu âpe 109 ale 

KSare 117 nrpâce 118 neceadetă ES ASaudua 

De cât, viță cu unghile groas2, — 104. Cindu-f răsar coarne 

sâmceloase. — Să mă vai mișeii să salte — Cu veseli, cu cîntece 

nalte. — Cercaţi pre Dumnegiii fără grâţă, — 108. Să vă custe su- 

fletele *'n viaţă. — Că mișeilorii Domnul lâseultă — Şi-i sloboade 

din grijia c6 multă. — Și ferecaţă ui săi nu-i dofuimă, — 112. Ce le 
tiimite vești bune ?n spaimă. — Lăudaţâ-lii ceriuri şi păminturi,: — 

Cu deluri, cu şesuri și cu câmpuri, — Și mările viasele să salte, — 

116. Cu unde s'arunce valuri 'nalte. —- Câte 'ntrinsă să mişcă ș'ati 
viață, — Să să veselâscâ cu duleeță, —- Că Dumnedăii ati dat mîn- 

tuință — 120. Sionului, să n'aibă sâință. — Și cetăţăle toate s'or 

face — "N jidovime, și vor sta cu pace, — Să lăcuiascâ, și să pe- 

tr6că, — 124. Și urice pre dinsă să-și facă. Sa
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GASuae mâne ue-c 3 pearl, 
Gui pcchdasus "Tp! „ue CAUZA 

Vi Butipa up cd-purSas A Sate 
128 Aire BIINEAE 'TSTh AE Npe ASie. 

69. Ba siontun : Aaa. reno dniie BA CAE O 95%. 

CHACTUMÂ cas, XR. 

D'ăse Bz NOMOIR AMOĂ Baal. 

Asaatue mrpaySrâpiă c-ai A. mire,  € nepenii 
Ga mraSsii ac caprh ASanes4ă căunTe. 

Te-ai urlspria pisat, pâă ca nduă, 
4 Gacii aceâcria prurlsaa anu fân. 

Gica 'uroâpă A căpra 15 tiâpa 
“lea ut Mă năiuiztcia fu uâpă. 

Ii: AupEnuiii c'âtica ode „ESHă, 

8 Ga că neceabena AENpESnă. 
Ii ui uta ui ri poate «n px, 

BSriSpie alea ea Si Tp kr, 

Ii ca-ui din n3pSpa î său, - 1 e. 
12 —Alzprirre că dili came 3 ipepriue. 

69, — 2 căpra 4 paudaa 10 Al. pla 7. TÂRa 

Slugile tale ce-s cu credință, — Să-și descalece"'ntr' insă stimînţă, — 
Ce iubiră pre sfintulii tăii nume — 198. Decâtii binele totii de pre 
lume. 

In sfirşit Darid pentru pomenire că m'a scăpat Dumnedăi, 69, 

Doamne, 'ntr'agutoriii să-mi fai aminte, — Să mi-audi de sărgi, 
Dumneqăi sfinte. — Cine-mi cârcâ răul, răi să paţă, — 4 Să-i 
lovascâ răcâla din faţă. — Să să 'ntoarcă de sârgii cu ocarâ — Ceia 
ce mă pâşcăescii în ţară. — Și direpţii s'aiba voae bună, — Să Să 
să veselescâ depreunâ. — Și toți ceia ce te; Doamne, cercâ, — Bu- 
curie d6să să nu-i trâcâ. — Și să-ţi aibă pururi ia a qăce, - 12, Mă- 
rită să fii, Doamne, cu ferice. 
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LA 

II uta ut- ni Brent At ÎN3B.UAX%, 

Ă Gu ae keie „uSpSpa. ASB-AAX. 

Iflpi, ES sue c.fuur Avea Lit AMâceph, 
16 GA ch AcaAtie A Aă TINE HÂCEAR. 

Em Gipii âuSr$prS urit! enpeinrilia, 
“UNT iun Acaaie dzpă ae nterlaa: 

Gaâna: BIOI3AUI, i 
VW"aatSan AS Aaa sc. _ 9% r. 

Slade 4 AA dusă pi ASii Îvvtaadh, răpirii Spa Înrâii poBuui, 

nenezmuaT Alicânpa Ac aă Gapti. 

NHă ră ru oPnenâya. 

IaTpăA THE -ÂAMR UEAĂRAG 

Acaatue, E-puaS-en În npumtăac. 

Ii cz S-a aie crua'liax, 

4 Ilpecrt EA CA ASH causa Aă, 

Vi 3 â ră Aepenrâre 

GA AA crsSuii Ati rpeSTârre. 

IITie mm nah Ac AVâenSaTra, 13 r. 

S OG ară caii Ani Ppitiie mSaa. | 

13 AaB.MiAe 

70. Titlu : Ragleaa, Hemar 3 eur (sic) 4 cruahaa 7 bea (sic) Ac 

MtackSATA - - 

Și ceia ce- hi fubăscii de izbindă, — Să le vie pururia dobinda. — 

lară eii ce. sîntii mişel și miaserii, — 16. Să esti, Doamne, de Ia tine 

viaselii. — Că-mă ești agutoriti și sprejinelă, — Și vină, Doamne, 

fără de pestelă. 

CATHIZMA 10. 

Psalomulii lui David 7 

Aflată la, fitoril lut lonadavi, cari! furâ întăl robiţi ne'nsămnat dâsupra de 

la Evrei. | | . - 

Căiră tine amii nediajde, — Doamne, cîndu-sii în primejde. — Și 

să nu-mi vie stidelă, — 4. Preste viaci să ducii smintelă, — Ce cu 

a, ta dereptate — Să mă scoţi din greutate. — Și te plâcâ de m'a- 

sculta, — 8. Să mă scoţi din grije multă,
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Ga-asii Ni Acatatn unii enpe:nliax 
Ii crfua Accupe: AA, 

Hi păsa urii HAAS x, 
12 OUL c-ar Nut AprrrSriu a 

AE ad Mana nisirrodea, 
Grpamnă “uit nesSeiwvâca. 

Bă rS-auti Gapuii AaAtniE patadpe, 
16 caste ns MEA Ă:SAE 'Tâpe, 

ALE aă-năpera Ae npSuiie 
Rami Cit: pânza ui apie e - 
An dit MĂ AU AVATpI E cc 

20. Aâri „fuunserâra,: II-A, EG sue: 
D.purrâpe HENApACĂTA, a 

Bă cpr â. mSauiă Ag ui SVitra. -. 
TE Sati Caut âuSr$pi$_'râpe, a 

24 INu-4 Ei Aaă AE Bprăpe 
PserSan, Ae Ti-Avii AzSad-re, e 13 o, A: Cad, AL ESuzrăre, - 
III Ac MĂpE tSrinituu, a 

25 "Todra: ssSa HS rpeAunu a, 
î | MI 7 : IIS aa Spui “n EATpanâue,. 

Aurp'a 'răae Geutăue. 

9 cnpesnuăa 13 Ca ma Ctibuii Ac ana crasa, 1-4 LL crai Âii păsa Ai Tâpna. 17 npzera 99 RATBZUL Fu ” i : : 

Să-mi hii Domnii și sprejinelă -— Si stineâ despre năvală,. — Și radâmii și năzuinţă, — 19. ȘI si-mi hiy Și mintuință — De la mână păcătoasă, — Strâmbă, și necuviousă, — Că tu-mi ești, Doamne, răb- dare, — 16. Doamne, cu nediajde lare, —.De la vârstă de pruncie —, Ami eşti udâmii şi tărie. — Din maică mia din mătrice — 20. M'ai inchegatii, și-ţa voi dăce -— Cintare nepărăsâtă, — Că sîntii a mulţi de prohită. — Ce tu-nă Cșli agutorii tare, — 24. Si-mi vex âmplăa de cinlare — Rostulii, de tă-oY lăuda-te, — De slavă » de bunătate — Și de mare cuviință — 28. "roata (ua cu credință. — Nu 'mă--urni "n bătrâniaţe, — Dintr'a tale cflinYaţe. i Da
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B.fuAn LăpTSTA. Atu Ca cr. - 

32 Ala pSrb Aaa A Ati- ti erp. Pus, 

Ti ae ura «rii, BaoBiină, 

UE ua că “nShie pornită, 

AA cTpatiidtcrib viierSAn cSaern, 

360 NIL: aa. rpatetn S pâ5 HSMETE, 

Gă pă TONĂ : ASI "AVÂIIE; 

SaMAE, IA-c Spui “BE "Tine: 

. Taine a wi entire” Tod, | 

40 7 Bazmduii cx-ân AS%A pu roâilă. 

Ga-an ANS apă TAWĂTE, 97 7. 

RA Ahatai5 uS-i «riue- AR CIioĂTE. ii 

TIE Ava porn ASatiesiiS cure 13 re 

44 Gu ae crsprisit Atta: SietiutTe, 
INI ca ac Adi pAan$i Ie, i 

Guacaii fii Aust piS Anu + dpSiire, Să 

Gă ac: usii -puurlaa ?i LLR bâux 

45 IT ae enâre cai Â rp ATI WAX, | 

IML că năe-s5 săpat, 

Ga ae MÂpră EĂCTA i up. 

Huta ui av pură aa 

52 OIL aa napăet Că Ad IApSă 

31 nzpr$ra 16 âutorsp$ 49 Ale. 7. ntâe 52 aaptern 

-Cinqii vârtutia mi s'a: stinge; — 32. Mă rogii, Doamne, de mi-i 

stringe, — Și de câta câ zlobivă, — Ce ţă sâ pune 'îprotivâ, — 

De-mi străjiuescii bietulii sufletii, — 36. Și mă grăescii cu răii cu- 

getă, — Să dia m goană după mine, — Jâcindii că-s urnitii de tine: —" 

«Bine că nâii veniti toanâ, — 40. Blămaţi să-l luâm în goană, —. 

«Să-li apucâmii fără gloate, — Că demu nu-i cine-lii scoate.» — Ce 

mă rogi, Dumnedăii sfinte, — 44. Să le scurtedi din. cuvinte, — Și: 

să, le dai riizbotii iute, — Să-mi fii agutoriii din frunte, — Să le pui 

răcâla ?n faţă; — 48. Și de spate'să-i Xa greţă. — Și să piae "cu. 

ocară, — Să le margâ viastia n țară. — Aceia ce.mă vincdă —. 

52, Și n mă pârâscii să mă piardă
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IS pSunine că că Epâue, 
IN ca mâiica 'uzrpw due. . 

Răpiii wlpria că Mă npiiusa, 
ă 56 PaSrâra cz-i HSnpriusx, 

Ip &. NE "n ue upâme | 
Aura "Tine n Avâ TÂME, 

Ui-u, gât AA dwue EAUTERE, | 
60 Anu 25WpiiAE PI, AZ: MĂiIEIiR. 

    

   
Ii pSeTSAb ied npeert. up, e o. 
Au EA crpură A'lActâpa.: 

Todra sSa RS npitiuu i 97 v. 
64  Ieă cnSue AE A. Mersi, 

a us epiieSan Maat epurSre 
Gi 45 câma A Vaii ASare. 

"]i-u, sii Înrp A nă Tzuâpe 
65 - Acaame n cb.purra ră n5râpe, 

A Ac e-u, RÂI ună MINTE, 
A taeezpâre KSHIINTE 

Auurp'a, ră câ.NITa cpunrSpa 
12 UE AuaS Aa Înezu ATSpă 

ĂE ad EApETă KSnoulcrat 
“Uli aliimă: că că ecler. 

58 Aanrz 65 azpr$re 69 uauă 

„Cu rușine să să 'mbrace, — Și să n'aibâ 'ncătro face. — Carii cârcă să mă prinqă, — 56. Răutatia să-i cuprindă, — lară ei hie "n ce vriame — Lăngă tine nu. m'oi tiame, 
cintecii, — 60. Dinti zuori de cînd mă mâneci. — Și rostul mieă preste ţară, — AG. va striga dedevară. — 'Toata dua cu priință — 64. “Ț'va spune. de mintuință, — Că cu scrisulii n'am vrătute — Să Jai sama de oști multe. — Ce- -ț voi întra cu tăciare — 68. Doamne, "n sfinta ta putiare, — Că de ce- -ț voii țânia minte, — Dedevărate cuvinte — Dintr'a ta sfintă scriptură — 72. Ce mi-ati datii învăţă- „tură -- De la vărstă cuconescă — Și decmu să să; vestescă, 

— Ce-ţi voi adaoge
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Tle-u, goi. cn$ne AE: OA ACE, 

16 Ac annidtuii, A€ Caine Ace, . 

UI "n epâcră A€ EZpSNTĂUE 
VII. mană. aa GATpĂANĂUE. -. | 

Ga u$ Ava adună ACAAMIE CĂIUNTE.. a ri 

80 —Tt-aSârn ac riiurlauiure, 
Ilin ţa, ES STĂ cn$ue, 

E cpăuSan. râă, AE POIITA 

Tpecri pSac ca că Tiiusă, 

S4 INN ac-eăcre Sul că NpHusă 

At căaa Tă pe trb chpuTă, . 98 r. 

A batedpa bzpă cu.fuTa. 

Aoaauie mii nzuă ad "udaTrSpi, 

88 Age cz aie Mi modre Adr5pii 

Ut auaii ditaiST6 AunuaSauti mâpt, 

"Urine-ii isa rime Ac râpe ? 

III cz-uit -Nie A npoTHtă 

92 "E xupe GĂNE AMAOCTHEA. 

Ba Tâi âprerări 3 CEpÂGA 

Aluat 'azcâre pâSan „În rpâbă. 

Că făprauuii sutat AdTS-aii tau, 

96 Beja, Tâit „purâpen. 59. ASaurbu. 

77 sâpera 93 cnp'na 94 AU... rPRA 

_ Ce-ţă voi spune de ciudiase, — 76. De minuni, de siamne diase, — 

Şi 'm vrăstă de căruntiațe — Și pănă la bătrâniaţe. — Să nu mă 

laşi, Doamne sfinte, — 80. Ne-luată de tinâminte, — Pănă cînd voi 

putia spune, — De braţuli tăi, de minune. — Preste rude să să. 

tinqă, — 84. Și. de viaste toți să pringă — De sâla ta de ce sfintă, — 

Dedevarâ,. fără smintă. — Doamne, și pănă. la "nalturi, — 88. De.să 

ştie "n. toate latură —.Ce. mi-ai făcutii minuni mare, —. Cine-i ca 

tine de tare? — Și să-ți hie de protivâ — 92..'N hire bunâ milo- 

stivă. — Cindii. ti-ai arătată..cu serăbâ — Mi-ai lăsatii răulii înăă 

grăbâ. —..Ce iarăşi mi-ai datu-mi viaţă, — 96, Cind ti-ai. întors: 

cu dulcâţă, "
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TUL AVati 'cuoc Ac: ad: npanăcre, 7 115 tb. 

“le-ati tanuiicăi: RS I4ndeTe,. 

TiruuaS=re 3 avapripe, - 

100 Ai avi coc Ac 44 nepiipe 

IA 'TÂI „furâpen II pi 

E ANA TPUAIC Apr a 

Ti piu npanâcre ăia 

104 - AVait esse urâr aVati Se inpe cr:frutsas. 

Ievwrp'anăa Aoane chuure 

uit a5ii uznia unii 23 “aulutre, 

Vii me RS AZASAĂ m rasâre, i! 98 v. 

108 TIpriun: mapodacae punk "ToâTe.. 
ES IEĂCE ME-€ AE I.NIITĂpE; 

“ Slaenăpa "ră er mâpe 
LIT: "urp'aazSre 3 erpSne 

112 Iesi n.pură: 5 uiepeSpii Sie. 

Dă ediția ră Citi AcAuSan 

ASii Tispânan: ură rern: (aSAn. 
LI - au Ca BSnSpă pâcerSan 

116 RS eStpaerSan anieă 13 mSrSai, 
Ienrp'a ră pucisSăurapăpe, | 
Er. pna Su ASaue E.puTrâpe. 

. 

U6 r, 

116 KS cara a 118 Eu ranAS-uji ăi o. 

Și m'ai scos de la prăpaste, — Ce-mi. vinisă cu năpaste, — Ivin- 
du-te: cu mărire, — 100. De m'ai scos dela perire. — Că ti-ai îni- 
torsii cu priință, — De mi-ai trimis miîngâință. — Și dinti prăpaste 
adineă — 104, Mai scosii și m'ai pus pre slincă. — Pentr'acăata 
Doamne sfinte, — ÂŢI voi țâniă: și eii minte, — Şi te voi linda “i 
gloate, — 108. Prinii năroadele prinii toate. — Cu vase ce-s de cîn- 
tare, —— Adevara ta e mare — Și "ntr'altiute cu strune — 112, "voi cînta cu viersură bune. — Că sfinţia ta “ești Domnulii — Lui Izvailti șa. totii omulii. — Și mi sa bucura 'rostuli — 116. Cu sufletulii 
micii” cu totulii, — Pentr'a ta! răs rare, — Cin 

€ scumpărare, — Cintîndu-ţi 
cintare, ” î de
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Ti Atta „Aur. Ca AENpriuAe, 

120 -:“"Poăra s5a patinat ITAAE 

Ai cheprra ră âactâpa: 

VL rouii NUBMÂLUI Antuit dp, 

Ga. ae Să “peria i rpâni i 

124 uta ue: ai mpi cpu. e 

AL MPaasbaiSan asi Ă ariiaj Sa 

Ilpe Geaca, îAeă pe AoauiSat “Xuterec. , 

Rr ate CRA,. ROI i penru. AA a. 

Aoasuie pna uSaeuSat Aa nurapărSat, e nepeniii 

Au urii AEpENTĂTĂ.. suit ro :ceârSas, 

Că ua XE Vilo- cn ne Ape: re 

4 GA acaurlicrias, că ie npâit Tâpe 

0 -uit USA ASMA 7U AEpENTĂTE, 

Cu rătipia aură CrpăMtiATĂTE. 

Iduna mu AS mă” Situat CA rprlertai; pi Mer, 

S Aepenrăra A baSpi c ca-ti find. 

CA ăn Ati EM AVUpE WSAĂUE 

AeSnpriujii CĂ RS a. MAâue 

- 71, Titlu: cm 2 ci tan, d Ms. că xiii.- 6 eTpamnATĂTe 9 Gz-mi . 10 fi. 

wm 
Chi A 

Și limba mi sa deprinde; — 120. Toată dua grăindit pilde —. De 

sfinta ta adevarâ. — Și toţi pizmașii dinii ţară, — Să le-pui răcâla, 

n grăbă — 124. Acela ce-mi cercă scrăbă. 

Psalomulii lui David 71 

Pre Solomonii, adecâ pre Domnulii lristos. 

Doamne, dă-ți gudețulii la "mpiăvatulii, - — Dă-ţi şi dereptatia şi tot 

svatulii, — Să ţâ-lii ţăe hiiu-săii ce are, — î. Să domnescă, să hie 

crai tare, — Să-ţi gudece lumia m dereptate, — Să n'aibă mișeii 

strămbătate. — Pacia 'n lume. ca munţăi să crâscâ, — 8. Dereptatța 

deluri să-și ivască. — Să facă. mișeilorii gudiaţe, — Asupriţi- -să ia 
paz 

cu blindiaţe,
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Ilpe saecerunit îi NApĂUIE CA MAĂUE 

12 INlii nSrâpa crpănnaoph ca câut. 

TU cz Sere mă codpeae pâna i 
Ti să aSna cr-il die ASure 'rpâroat, 

TUii ca "up NpECTE poa, A£ PSAX%, 
16 că nerepă rpă ai Tp5aă 2 

În bzuâpe să pâa npe Axul 

Ti "un natur. Id “nuiszrSpa AH. 

„E SXAc-ii AtpenTĂTA EA AA pâsz, 

20 Tlpe mSauăate Ac nâue că uâdsă, 
Iâuă RANA ca Ea Praună aSua, 3 

EA cz "'AMizpuudena orb A'bSua 

Ac ad mâpe m mână aă mâpe, 
24 "0 6 mamefurrSat Acatit n ânilesăpe. 

Gpivoniii £ "naunre-i cr RÂSă, 99 v. 

Ga ca "urinei fn nâue ca mâsa. 
Ti: nuzmdiii ASĂ uzpu ESpt ariuue, 

28 Efnia aa "mniezenone-ii că Loph CTp-pue. 

1 Kpaia AcmHSaSii Xpueroe, Baii. 2 (Dia Ac 4 nzpuiureat În arzS npbuneriii. 
3 Slackz nana ca chzptun ASata, TARA Lui ASna că apunâiT SA ASantă TorakSna. 4 Gatw- 
niă cpr Wâncuiii ue nerpii, nzrănit rocă, RS kpzne ape ue CAS kperpunar. [Note anarg. 
în Ms,]. 

12 nsrâpe 14 ezoii ie 15 cz 'urpâsa 17 afue 91 Îliuz 23 mană 27 uxpua 

Pre clevetnicii și pârâșii să pliace — 12. Şi putiaria, strâmbilorii 
să siuce. — Și să custe ca soarele craiului! — Şi ca luna să-k fie 
lungii traiulii, — Și să 'nirâcâ preste rod de rudă, — 16. Că sa 
pogoră fără de truda ? — În făţare ca roa pre lână — Și "mă pă- 
mintă ca picătura linâ. — N dâle-i dereptatia va da raqă, — 20. Pre 
mulțâme de pace să șaqă, — Pănâ cînd să va rădica luna, 3 — Ca 
să 'mpărăţască, totii dâuna, — De la mare și pănă la mare, — 24. 'N 
toti pămintulii: Domni cu aședare. — Eftiopiă 4 ? 
Să să 'nchine, și ?n pace să șaqă. — 
linge, — 28. Cind la 'nchinăciune-i să y 

nainte-i să caqă, — 
Și pizmașiă lui țărnă vorii 
oră stringe. E 

1 Crăita Domnului Hristos, viaănicâ. 2 Firul q pri 
o vid â, e la părintele î isti ? Adecă pănă s'a sfărşi lumla, adocâ s P aa Preciti 

și după sfărșitul lumii totuna. a Er 
| 3 umila, Ş . 10- pil sint oamenii cel negri păgâni grei cu crăie mare, ce sai creștinat, .
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Xmnzpăuaii Ac npt mâpt das, 

Ai popa peri 'RS AdpSpii aă rpi:ta. 

TUT ati Wempote AE aă Toni pân 

32 MâpSpii ii nopn ÂAcVuE 13 dul. 

Xnzpâuăit âpzntaui mi Gârna 

Î-wpr aă AdpSpii mi-i pop npattir cadea. 

TIT îi ca popi sută "rivuii Bpâni, 

36 Eu marăutiit cASaunaS-i 5 Duii, 

IZA unfASan AĂ CROĂTE: Anti CA; 

III Ac ufii capăt ii ga ii auiaă, 

TIT 5 avuta că 5 rb aSpăra 

40 Ac na qă npriun cSaer pătat NAT. 

Tip ăsvara imi. nânrpS or npiuSab 

Ne nă crsâre nânSa 5 uSafuSab.: 

TIT ga di umeri că.purSan ASI tiSane ze 

44 “Tatinme-ac, AE Ca FĂ apui AS 

Hi ea Ser 55 pute ASaue. 

A Spâniti îSpr î-wpn ânSur. SE 

IlârpS a.fuieSan 7 Bop but, 00 7, 

45  "Loâra sSa î-wph Spă nS nâu, 

A 
. : ? - iei 

* Tleulaentiac cazRzusuntaep iii anrsp poat. ** Aa hdiţirpe, Note mag. în As). J 

41 sâmara 43 Curat Sau, 

Âmpăraţâi de pre mare albă, — AY voriă veni cu daruri la. treb. —. 

Si din ostrove de la toţi craii — 32. Daruri îi vorii aduce cu aii. — 

Âmpăraţâi arăpeşti -și Sava — l-orii da daruri și-i . voră prăvi 

“slava. —.Și i să vorii închina toţi erai, — 36. Toţi păgânii slujin- 

du-i cu aii. — Că mișeluli Ta scoate din sâlă,* — Și de cei săraci 

Ai va fi milă, — Și cu mâna sa cu ce 'ndurată — 40. Le va da 

prină sufletă ceraiulii plată, — Priniă. camătă, și pentru tot preţulii — 

Le va scoate capuli cu gudețuli. —.Și va fi. cinstit sfintulă lui 

nume — 44. 'Nainte-le, de să va şti 'n lume. — Că va custa cu" 

crăie dulce, — Și Arapii aurii Y-orii aduce. ** — Pentru dinsuli fă- 

gadă vorii face, — 48. Toată qua i-orii ura cu pace, 

+ Isţăleniile slăblinogilor şi altor oale. ** La maștere, :
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FanuSru „Măpă ea" pealseras “na Wâpx, 

„Gă că ese uit npecrt NOTĂpă.. 

CA că mâaue. eminiSan Bă AunânSan, 
52  Că.at. npueocăeria npe.ror uSa, - 

Mi Span anacpir A aă uerâre 1 

„Bă Îipa exrSti. ME. BSNATĂTE, 
CDepueutrS-ii na dit cb.pirrSan SAE. 

56 n msi RĂUIĂ, Ut CAARIVTA fn aSc, 

ăi: Mare Ai codpe rprâe 2 

“IlSmeas Să, Ac că “NpOcAnRĂIțE, 
„ATi 55 A;picSan au. nSpa Spă „arie 2 

60 HrbSpuăe ASatiii - RSA CA PIE. 

Ii mzrăniit 153 rusii Op. SĂU, er. 

Gr rpziaciă tipăroab 55 “depre. 

Baarecacriirh €4, fiii Aoaatie cure, 
GA OA mea Ace ue dau npecri Aire, 

Daarocaceiirh Cru dit câi-țuTSan mSate, 

Ilpecri. nau canti ca dit “n ASE. 

1 Uerira uk Ac 8, CANTA Rreâpuută. 2 n3 ASmnrsatipa-li aannre ARAT Coâptat. 
a . ca. Ne a ge Pi - 3 Todre afimnnae aut Îpksă RS ACaiSaR Npnerec, 1 “lioa ceace Tântie AcanSASii Npu- 

eToe, xunzpaT$aSii paun. [ăote marg. în 4/3]. 

50 xorâpe 54 nSuarâre 

Bișugii mare să rodâscâ n țară, — Să să sue și preste hotară, — 
Si să 'nalţe spiculii la Livanulii, — 52. Să le 'prisosască pre tot a- 
nulii. — Și 'vorii ânilori de la cetate! — Ca farba situl de bună- 
tate, — Fericitu-i va fi sfintuli nume — 56. În toți viaciă, și slăvitii 
în lume, -— Că mainte de soare irăăaște 2 — Numele lui, de 

: 
să pro: 

slăviaște, — Și cu dinsulii își vorii ura bine? — 60. N Gmurile lumii 
cumii să vine. — Și păgânii cu toțâr vorii dăce, —— Să trăiască crafulii cu ferice. — Blagoslovitii să fii, Doamne sfinte, — 64. De 
ciudiase ce faci preste minte, + — Blagoslovitii Să-ţi aibi slintulti nume — Preste viaci slăvitii să fii în lume, 

1 Cetatla ct de sus, sfinta hestavică, 2 Cu duinnedăiria=I mainle decăt soa- rele. 3 Toate limbile âşi urâdă cu Domnulii Hrist i 
l î i os. 1 Ctudiasele la . nului Hristos, âmpăvatului vIaaie, : ” A pen
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TIT caca sa ANAE. Cada TOT n atpur Sai, 

HTi er-uţii die. Aaa wrpere Spain 

49. TliurpS MECZANIIITA CAI ASpt aurii 1 pPAGAApA 100 v. 

«ORLAT ASP, SE. i 

Boa EArZ Ea lspăunen i Sati 

Băersii Asausaa A us Suarâre, E nepentă 

AS Tapâuas AE uS cTă Aeiăpre, E 

Ace ad «tit 3 ÎNEMA aupiinra - 

4 UE cura 3 “prituța a i nSpâră. 
poa 

4 

Pia TEI pi AIE Ai CA erpSTĂpa 

TIueroăpae, AE.Că ASuunăpa SR -. 

* TIS AE Ma "cauTitrt Au uapăpe, 

s Ga MA cânt ÎL: 49€ ATP: nieppâpe, 

Ha puxuiis npe ueit dap A: LANE, | 18 v. 

Il npe utii pui apă, “E ME. “m âput, 

Hara A£ MOÂpTE cit u3 nâra câ, 

12 ITi AE BOĂAA 15 ateu CA Tpăda,, 

IT Hi5 mt Iâ3 dicrerliaz 

Gi A zii neiirp arenncfi AR. 

Gî ca. "0 TSTA 

9,1 Rast 2 cra 

Și să-ți âmple slava lol. Wimintulii, — 68. ȘI “să-ți. fie, Doamne, 

intregii cuvintul. 

Pentru mesălnieita sâilnieilorii și” răbdară a oviiţoră, 732, 

Câtu-i Domnulii de cu bunătate, — lui Tzvailti d6 nu stă depar te, - — 

De la cei cu inemă dirâplă — 4. Ce sintii cu știința c6 curată. — 

ară mie mai să strămutară — Picoarele, de să lunicară. — Puţânii 

“de n'am smintitii din cărare, — 8. Să mă seapii “în dos cătră pier- 

dare: — Că răhniiit pre cei fără de lage, — “Și pie câi'răă nărocă 

ce le miarge, — Câtii de moarte ci nu “bagă samă, : — 12. Și de 

boală cu lene să 'ntramâ, — Si cu oamenii n'a ostenela - — Să 

ia bătăi pent” agonisâlă, e ami
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Iiurp'aua Hut ae npucocânie 
16.:- Borzuăa: âpa-li căAeu, AIE, 

IA c.NiTh „fupaăuii An CTpAAEATĂTE 

: ES euacuSr AE NAPĂNA&TĂTE, 

At Emi crpaanzrăra nă câSAn, 104 r. 
20 Vi a45 âaSnâr n: Ac TÂri piâSatn. 

Gu accderi:sa mi CA AEBAMAPAĂ 

“| erp.picSpa CTpAMBA UI AE Npâaă. 

Hzcatein A£ rpzicrih .Ae ut ae nadut, 
21 RS usa ca pâna uenăut. 

Gpamcarăra În c5c pzeSndpa, * 
G2 CaSsa SiiuAepa u uâpă 

IV 'â3 nSen fn ufpi6 rSpirae Ac nea, 119 ș. 
28 Tilri-unit rpâri atata npe nzat.pire 4 nd. 

Iewrp'auăa au pă "redpue AcauiSah 
Bzrpă crine np'hii ezii, npe Tor (aiSan.*E 

IL. szaeae A Cp d: AA. NANE 

32 —OIBpAS-it ga ASA AcatiSAn Aa crin. 
TIT Ac 'mrpfica nepuine At ASmniSa, 

San A cdata urii aprit A€ TÂTh WmSan ? 

* Gpernutii Epresaa cedat, x Cronuarea na mâna A enannun aka musra, sana so 
Nk rean A'uia Eră. [Note marg. în Ms]. 

16 horauze 18 naranzrire 19 crpamazrira 21 AEBANAPAL, „92 cerpaneipa 
25 Grapmaarira 27 rSpraa 92 3 crine. ” : a 

_ Pentr'acăata căci le prisosiaște — '16..Bogăţăia caria-i sâmeția- 
şte, — Că sîntă înbrăcați din strămbătate — Cu vicleșugii de păgă- 
nâtate. — Le eși strâmbătatia ca săulii, — 20. Ce Vaii adunati cu 
de totii răulii. — Să desfeteqă şi să dezmiârdă — În strinsură strâmba 
și de pradă. — Năslescii de grăescii de ce le place, — 24. Cu vi- 
cleşugii să facâ nepace. — Strâmbâtatia în sustii răsunară, * —' Să 
s'auqă tutinderia 'n țară. — Ș'aii pusii în certi gurile de cascâ, — 
28. Și-și tragă limba pe pămîntă să pască. — Pentr'acinia își va 
'ntoarce Domnulii — Cătră sine pre săi, pre tot omulii. — Și qâlele 
li s'oră afla pline — 82. Cîndu-i va lua Domnulti la sine. — Și de 
'ntrâbă neștine de Domnulii, — Cumii i-a sama și ști de totă omul? 

* Ereticil eresele sale.
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Apa pe ui uta AE €Sce auhure, 
36  Gi4 A câma Ac rodre uSeriure. 

RA âi dea 15 că MeuţiA, 

Vi 5. ÎNTApITS-ii Borza ăia; 
e nâpe ta na dit crararodpe, 

40 OGa-uuii nerpiiia "or Hă cApuaToăpe. 

We ES fipruuii n Sen uit nSĂ Săue, 101 v. 

Oâpe NI-AM-EA .Mană Bp'9 epic? 

Biune-asit ACTE îineata Auplnra, 
Ad Oi man Sae 0 priit cnAadră. 

Toâra SSa 53 pâne npt enâre, | 119 v. 

IL naecerunuiii crâ5 At t nâpre 
Di pearl anu asuerSruSpii 

48 Iliu ! n câpa ui Mâpre ad sSanSuSpii 

Uz 83 aha sac AteTSae nSerivre, 

II răprauii a-ti SăuE ACAANIE CĂHNTE. 
III 5 ACaaiie Wâii Aa uSpzat.puiTSat, 

52 13 ini Tâll CĂ CTĂ BAT NBANUTSAL. 
UT A'ludcra ă „ESuoănție- AM NĂpE' | 

TAL avi-i pSă Aku: Înrpă atat Tâpe 

“Îu CĂ.NUTA TĂ Acasiuie căunuuTroipe, 

56 Ga muzatri WSAtuSa Ani cripiicoăpt, 

37 Ka âut mia utenS cate ula (așa sunt dispuse cuzintele în 7) '38 FOrBURA 

47 Acaunlua acad at. 48 [lan 50 cura 52 HAT 

Dară are și celii de susii minte, — 36. Să ia sama de toate cu- 

vinte. — Că er aceștia, cu sâmețiia, — Ce i-ai întăritu-ă bogăţâia, — 

Le pare că va fi stătătoare, — 40. Să-și petrecă tot cu sărbătoare. — 

Ce eii iarăși am qâsii și voi qâce, — Oare hi-mă-va cînd-va vro 

ferice? — Căce-mi faste inema direptă, — 44. Și mânule 'n știință 

spălată. — Toată qua cu rane pre spate, — Si clevetnicii staii de o 

parte — De deminsţă din mânecușuri — 48. Pănă 'n sară ce mărgii, 

la culcușuri. — Ce eii l6mii qâs destule cuvinte, — Și Yarăși li-oi 

qâce, Doamne sfinte. — Şi tu, Doamne, țai dat gurămintulă, —. 

52. Cu hiii tăi să stia cât pămiîntulii. — Și decasla a cunoaște-mi 

pare —- Şi mi-i trudă d6șii întra mai tare — În sfinta ta, Doamne, 

sfințiţoare, — 56. Să "nţălegii sudețulii din scrisoare, 

Dosofteiă 16
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At chpriuitrSan dieră izpSay- 

Bi 5 au ca BETA uta pSa. 

II nptutiua ue dân crpaanmrârre 

60 Asii tii Aă ca ndua puSTâre. 
ES AMIApIA -a9ph ati Bet Aa MI pănă 

Hi esp nSeriii nâca Ac npina. 
bopn nepii t$ 'rârSan urii Cepn. Cr-prue 13: e 

64 RS dzpăcatuii nă ut uPop cCTp.frue. 
Bă Au cuc ue ca acirlinra GMSA, 

Ga, at păsa pâua Anti 'Tpar ACAMISAR. 
Ea "wrrpS aie fineata Ap Apat | 

6S Iu IzAASpa. Adi prpSiusti- au ciăae, 
AE BarwaSpiira -furp'au Wâpx, 

Tă Su AGITĂ UAX-C AE NOrYeâpă. 

Guri Sine ?n Tor eac npe AEM 
TU 78 ata wii Ac Apa mu. 

Gnpe cdârSan â3 acc Capii mii nocâuaă 

Ga mă N „În cadea ui 'u ASaurliu a. 

Ei €3 dara npi NAALÂITa WGii uâpe, 
TG. Satie Aă "n “epii ca n âtâpe. 

i
 

LI
) 

* La numerarea foilor în T. sa sărit de la 119 la 130. 

GL mqnapia 62 1f.. 7. nseriii GA ns uc-ui-nâan 65-66 sunt înlocuite în T prin 
următărele patru : RAHA Sp Aepenră Anu e-un encdsx, — Bine ue uPâ$ aucar ca 
nS-uii nisa. — Oa ae ans WapăaSan AENÂPTE, — ÂSAAnE AHUTp'a Tă CĂATa ur 
Târi. 69 Anrpica 70 ue 73 [lg câ. 16 ca mis î. ! 

De sfrășitulii fiete căruia, — Că nu li s'a veghia nimăruta. — Și 
preceștia ce facii. strămbătate — 60. ÂY vei da să paţă răutate. — 
Cu mîndriia lorii îi vei da 'n râpă — Și-și vorii pustii casa, de 
pripă. — Vorii peri cu totulii și s'orii stinge — 64. Cu fără-legi cu 
ce ș'or stringe. — Ca din vis ce să deșteptă omul, — Să le radă 
faţa din trăg Domnulii. — Că. 'ntru mine inema mă arde — 68. Și 
căldura, din rărunchi âmi seade, — De batgocuritii într'acia oară, — 
Ca unii dobitocii țâ-s de poghoarâ. — Sintii cu tine ?n tot fas pre 
"ndemână — 72. Și tu mă țâă de dirâpta mână. — Spre sfatulii tăti 
de-mi ești și povaţă — Să mii Tai în slavă și n duleâța.. — Că ei 
altă pre pămîntii n'oi ciare, — 76. Numai ce-mi dă "n. ceri să aib 
aviare. i
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Bă Abudera Ai-ii fineMa câtă, 

IML. mpSnSan awuitaSan «rl ca dânsa? 

Capo aii ACAAE ÎMNEMA uit NÂpTE 130 v, 

S0 Uli: âzâpe crp.puca AE AENÂpTE. 
Hăpii că ac miine Aenzpris 

Ai eSpn ASue 65 npiină ca-i mapsă. 

iei pacniÂpAE pe Mie CacăTe 
Si - Ac aă miine Acamtuie cnpE N7dTE. 

Tilpă C3 avâi$ anii Azur "iii, . 102 v. 

Ti-as Guri ACAAnE MEAAAAE CNpE BIIE. 

INT goi Gui pă Ac Bzndeă, 

SS At-u, RSI azprSpucii că.prura cadră, 

Ilia GiwuSASii cz Lăsă 
Xaâaa TĂ Au NO4pTă AZC-NIA, pâsă. 

A 

28, WaavaSan aSii scad , or: 

Rzckăa Die WUpiină AO KOHĂ. 
fi 3 9 d IEI 7 UV Aa 1 

JÎurp'autera vraaca "re 'uauTksa că aduni puna ASaviit, urii 

ez rpitiupii Ac uăac eSaereaţiit. 

SI sue Acaaiuie iliii SpiiTh AENÂpTE, € nepeii 
3 

Iti napzcar ui HS ue măi nâpre? 

81 acmprksx 82 ac mp. 85 aura 99 anu nodpra-uuii 

73, — Titlu î Bect$re, — Ten auriisă. 

Că dâzasta mi-i inema sacâ, — Și trupulii mișeluli c6 să facâ?— 

Ești-mi, Doamne, inemă și parte — 80. Și aviare strinsă de de- 

parte. — Carii să de tine depănt6qă — Ai vorii duce cu pripă să-i 

piargă. — Vei răspilarde pre cine sabate — 84. De la tine, Doamne, 

spre păcate. — lară eii m'oiăi lipi lăngă tine, — Că-mi ești, Doamne, 

nediajde spre bine. — Și voi eși fără de zăbavâ, — 88. De-ţi voii 

mărturisi sfinta, slavă, — Și hiica Sionului să vagă — Ilvala- ta din 

poartă lăsînd ragâ. 

_ Psalomulii Ini Asafil 73 

Întracesta psalom te 'nyitedă să laşi grijia lumii şi să grijeşti de ciale su- 

fletești. 

A ce, Doamne, n6i urnitii departe, — Nei părăsât și nu neţâi parte? 

*
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TSpaeii mâae vrlii „Înmâpen nă cupa, 
4 A b dîi ancâre n5 pâS surpriza. 

A aS-u ACAAE AE Spot ÂAWINTE, |. 181 e. 

Ut wpâii âronmiteuTh AE Aare, 

ES morirSan re iii Age monuie, | 
S it cnSmnzpări câ-uii die m neuie. 

TIN aSureae «li âace GiwuSas, 

Mebii daia azmiSiinua 5 Maat. 

“IE că-uii prana Atăina 'Tă «rk cipuira 

12 —Ilpe muamduuiii ut nun Ac ăn capră, 

ES uunaeuSri „În câ.puira "ră nâcă, 103 r. 

Gu-ii AECIOĂE REWIALȚIITE A€ AATrâca. 

Hz că AzSadpa în cxpnaroipe, 
16 Gai ns BEUIALÂINTI AE CTperizrodpe, 

GA & fatnae ac criirSpii Ac cânte, 
Ga AAPĂAE Ra 7 ASMBpână AĂANUIE, 

ES czii$pii SumSpiit ca-i Wnoâpa, 
20 Gui atacpăue âSpn 3 Wacâpă, 

TITS Suunae uâae âSpăre 

ALE Wonâne Sân NpE WWE IiHAnăTE. 

* GrkrSa c.pnTa npSue cxunreSa AsanSasii Xpuerec, [Notă în Ms.]. 

4 An răpaa. 8 cun napâra 10 Ms. ARS 

"Turmei tale tâi întorsii cu scrăbâ, — 4. De o ai lăsatii cu răti 
în grăbă. —— Adu-ţi, Doamne, de turmă aminte, — Ce țai agonisitii 
de mainte, — Cu toiagulii ce ţii de moșie, — 8. Cei scumpăratii 
să-ți fi6 'n vecie. — Și muntele câi ales Sionulii, — Dâi făcută Iă- 
cuințţă cu omulii. — Ce să-ți rădici mâna ta ce sfintă, — 12. Pre: 
pizmașii ce vin de faci smîntă, — Cu vicle 
Să-i despoae veșmiîntii de mătasâ. — Că să lăudară 'n sărbătoare, — 16. Să-i pue veșmîntii de strecătoare, — Să o împle de stâguri de siamne, — Să dărâme ca 'n dumbrava. | 
să-i oboară — 20. Sii-i dezbrace aurii cu uzoară, — Și ușile ciale aurate — De coeane dacii pre gos căleate,. 

şugii în sfinta ta casâ, — 

Xamne, — Cu săcură unșorii 

“ Stegul sfinta cruce, cu schiptrul Domnului Hristos,
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Tsecăpunta TĂ. Acaatile «rk eriSawnă, Sa 131 v. 

24 Aupiinenpa 5 duri ca. pSauna, 

Ji czadmSan câ.prrSaSii râd Sate 

an rySanipa narăuriii „În ASatt, 

Ii 13 pSaeae ap ca "Auurrâpaă 
28 Or-uii tupilera EPA TEEAE AN UĂpx. 

Bă A HOporăcrih ASauesâ3 cdunre, 

BAS căra piŞ, 15 AcIDÂpTe HSHiiuTe. 

Gi-ii Wupria Altă ca US ESTĂSE | 

32 "UL udpa asi ASautesâ. cil. e CA prâse, 

Itu CA AÂit AACR CA CA "MA ĂAUIIE, 

Ca c4 MĂ prattue 'rp” „perna CĂAUIE, 

Il popwuuii „Însa Wâ3 ca A ră cra, | - 403 v. 

36 Gu moda Ae mii ca ca nAdăcriă. 

Aapă IZA FIA, Aante rumâni San 

Da fi AAcĂ AE- ut erp € cradmSab 

IN cd.purrSan râs Sate A.Îurrap păTa . 

40 TimamâmSan 3 Spark Spăvra. 

A ut- uit ÎnrrSpui MA AE Ad dp, : | 132 r, 

Ae us ui aduni Ap bmra ca-i AecTpâme ? 

1 AT upea: ra: pi ă, [Notă marg. în T.]. 

26 an Al SI ut uxurâguli | 

Besiarica ta, Doamne, c6 scumpă, — 24. Aprinsără cu focii .să o 

rumpâ, — Și sălașul sfintului tăi nume — ATi ghuliră păgânii în 

lume, — Și cu rudele lorii să 'mvitară — 28. Să-ţi oprescă. jrătvele 

din ţară. — Că să vorovâseii, Dumneqiiii sfinte, — Cu sfatii răi, cu 

deşiarte cuvinte. — Să-i oprim d6emu să nu cutiade — 32. "N țară 

lui Dumneqiiii să-I sărbiade, — Nice să. mai lăsâmii să să 'ndiamne, — 

Să să mai rădice "'ntrihșii sfamne. — Proroci încă n'aii să le gâ- 

câscă, — 36. Să poată de noi să să păzască. — Dară pănă cînd, 

Doamne, pizmașulii — Âl vei lăsa de-ți strică sălașul ? — Și sfin- 

tul tăti nume Pintărâtă — 40. Pizmașulă cu gura c6 urâtă. — A 

ce-ţi întorci mâna de la arme, — De nu-ți lași direpta să-i de- 

strame ? .
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li 3 Acaaiue cure ui "AnApâTe, 

44 Aurp'a ră brrpăna cSurrâre, 

Ta nse 3. AAA în MERA AE ASAME 

ĂE Wa Că EECTĂINE. cpr San SAE. 

3 i „ÎMBECATI MĂpA îi npuarSre, 

45 Beja, W lt AccuapuăTa Hi3 E.NITh ISTE, 

E păi peuuiuie Wâmeniawp Hăae, 

II u$ caş SadrS-ca npuu năae. 
T3 di nzer$ra BAENi . NpEcTE AMOĂAE 

525 mdpa cult amedre să anu dwvâae. 
Ilpe uitSa ue reia ca eur, 

Ei BApeniirS-ii nânSan c4 ca CĂMUA 

II aaii Aa Oivoniii cr-an avzu.purue, 

56 Gu nS nedra ca cu mâl P'rAtuE. 

DS ân para aură ânmrodca 104 r. 

[ui nSerie An mărpa eaprodea. | 
TfaS-uii Epă Voipiac "ucarâre, - 132 e. 

60 O Ali âaznârn 15 mpp4S Ac adnre, 
"DS ăi cata na ÎvvpaânSas, 

[ui npâavt: că ri.fina, tâpex aă ănSan, 

* Dapawu tât Îptwa, ură AaseaSa, EA POBEeRA CA PUPĂ CĂRUTĂ BECABURI. [Noră marg. 
în 13]. 

. AR u : : 44 parpiux eSuxTrâre 45 În atenian Wâii nse fin fuaa “un ASae, DO ezrâre 

Ce tu, Doamne sfinte și 'mpărate, — 44. Dint'a ta bătrână bu- 
nătate. — “Ț'ai pus izbînda 'n mijlocii de lume — De [ă să vestiaște 
sfintuli nume. — Tu ai închegatii maria ?'n vrătule, — 48. Cind o 
ai despărțâtii cu vintă Yute, — De ţa deşchis oamenilorii cale, — 
Și nu s'aii udatu-să prin vale: — 'Tu ai bătutii zmeii preste moale — 
52. Cu maria eci lăsatii ca din foale. — Pre chitulii ce goniia să 
'nghiţă*— l-ai zdrobitu-ă capul să să sâmțâ — Și Tai dati Ftiopiă 
să-lii mănînce, — 56. Să nu poată să să mar vădice. — 'Tu ai datii 
fântână apătoasă — În pustie din piatră vărtoasâ. — Cindu-ţi era 
oștile "'nsâtate, — 60. L6i adăpatii cu părăii de lapte. — Tu ai să- 
cat apa lordanuli, — În vriam6 sa cînd varsă la anulă,. 

* Faraon şi Irod şi diavolul, că gonesc să *nghiţă sfinta besraricâ.
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IL vân. rpensSrh Wâmeniii 5 atcut, 

i Ac ată îuSueh na npe aă ratat. 
A aă “rriue s5a aSauurlisa, 

TUT noâwra să CTĂAEAE Aă pâsx. 

DS îi monauira ASna NME A aăpe 1 

0S ELL COĂpEASII Id AaT Ac pacăpe. 

DS ân Aar maatirSASii dpratcăue, 

Ae-a Învredpue năpa "n rumtepăuue. 

Ipuavanăpa-ti A. Tine dara 

72 OG acacia pâa poâax MSA TA. 

IM caca ÂASeui âauinure AE Spa, 

TlusmduSan ca uS-ii ca Â "n Spa, 

„ Tlie cnouit dânsa uSmeaSii Wrdpa 

76 Ilenssuită cae-e nplupoâne Ac uâpa.. 

True 4 Adii râAnniawpn 06, 133 

Guc-ufi âna Witueawpn Menode. 

GSaereac dac Wimaitre os. 

S0 e aa miine CA US c4 Sire, 

Irene ca-i Adi ASaauie uSpratpirrSan 

Te adi datiSra ca cră Hi3 uzat. [rr San. 

4 “ĂTEAE ac “rSuenire 

S1 —âca mia$ anaSr AE CTpAMLATĂTE. 

1 Îese Iânin, ramasa 6”. [Notă merg. în 1]. | 

GG azpăaa 69 TS fă 10 Ac AUTORUL 

Și Pai trecutii oamenii cu lesne, — 64. De leii agunsit apa pre la 

glezne. — De la tine qua lumin6dă, — Și noaplia cu stialele dă 

radă. — Tu ai toemitii luna de dă zare -— 68. Şi soarelui i-ai dat 

de răsare. — 'Tu ai dat pămîntului frămsiaţe, — De-l întoarce vara 

n tineriaţe.. — Primăvara-i de line: făculă — 72. Să plodâscâ roa 

roadă multă. — Și să-ți aduci aminte de turmă, — Pizmașulii să 

nu-i să ia 'n urmă, — Și să-ți facâ numelui ocarâ — 76. Nebunii 

ce-s prâproape de ţară. — Nice să dai gadiniloră voae, — Să-ţi 

facă oițelorii nevoae. — Sufletele ciale ovilite — 80. De la tine să 

nu să uite, — Nice să-ți lași, Doamne, gurămîntulă — Ce lai fă- 

cutii să stia cu pămîntulii. — Că căatele ciale 'ntunecate — 84. Casa 

Şaii âmplutii de strămbătate. i -



— 248 — 

Ii ca uS-ui aduni CMEpiuiii CA nduă 

PSunime ui: aScrpâpe BS rp'lux, 
IA Auuntnit au, Sp nECTii 7 ASAE 

SS Iliu, uwpr nai cumeriirSan SAE. 
Iewrpasâa Acamne "re prana 

35 Satin, ca-i tn roi A£ pina, 

Hli-uii îaw âauinre AE tiidpx, 

92 “It npoaterin nenSuii mn n câpx. 
A . , - 2 . 

IIS Sivra AE radcSan uean AE p5ră, 

SL avut mâini cpâme ASurx. 
Bă miBmduriii- râu muie 5 rplux, ae 

A . iv , 

96 Il ancârS-it „fn cSch ae ca udaua. 

d. WaaomSan AS Scâţe , SA. 
A ” E . 

Henonrlawtea “rel, [Nine „H enen'kauica eri. 

dMzprSpucri-ue-tivai Acaatie cdiurre € nepenii 
Ac nariurl 'ră 5 pSraauiure. 

Ii San nemă mp; cd.prrSan "745 Sate 105 r. 
EA BAL RECT "TSTIMAEpA n ASA. i, | AEP 

B.(HAn oii ASa AE aa "Tre Hpâate 

ZI uSaenă Apă US Ave rănit, 

88 Illn-u nepn 4. u. 'râ$ n. 92 nana n CÂpR 
Ti. 4 Ms. Srunaage - 

Și să nu-ți lași smeriţii să paţă — Ruşine și mustrare cu grâţâ,— 
Că mișeii âţi vorii vesti 'n lume —- 88. Si aţă vorii făli cinstitulii 
nume. — Pentraciaia, Doamne, te rădică — Cu gudeţii, să-ţi aibă 
toți de fricâ, — Și-ți ado aminte de ocarâ, — 92. Ce brodeseii ne- 
bunii pănă ?n sară. — Nu uita de glasulii cel de rugă, -— A mi- 
șcii tăi în vriame lungă. — Cind pizmașii tăi e> ni-s cu gr6ţ 
96. I-ai lăsatu-ă în susii de să, nalță. 

4, — 

Psalomulă lui Asafii, 74, 

Mărturisi-ne-vom, Doamne sfinte, — De nainte ta cu r 
Și vomii chema, pre sfintulii tăii nume — 4. De-l v 
deria 'n lume. — Cindii voi lua de la tine vriame 
reptii nu m'oj tiame, 

ugăminte.— 

om vesti tutin- 

— A gudeca di-
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BA nHALpTSAn CÂS muepen AE Ca pOdAE 

S  Uâr Ac pe AN CA 'TONÂCIit UzpoâAc. * 

Yi ES am ÎnrraprirS-an AE TOÂPTE, 

Alan AUIESĂTA WApOdALAE TOÂTE. 

Izasrrbuiii ta Gupiirh A€ Ioâpiit, 

12 Uli rpenntuiii ca u$ Codu BOApie. 

| IIS uz paandpeuii noăpit aSwpii, 

Viue 4 prannâuii rSpa u uSuwpii, 

de rpatuii enpt ACASA CTpAMGATĂTE zar. 

16 5 umsaeuiSra BY MEAEPENTĂTE, 

E u$ neuii arii Gâpe Atenpe coâpe 

Bine Acasa ca Ei Ad CTp.picodpe? 

AS a eime Ac mă CRsnzTĂTe, ** 

20 Ein ga ASă câma AE manărel 

ÎS Awâpa ba Brie AEcIpe mSure, 

Rua că fc sa Sun dSamepn Brel 

Bă ASaesi5 uSaea 1 "rapit, 

24 Uli vata pSii Sit 5 dnuapie. 

Ipe Sui=i neroâpa mi-i CAEPĂLIE, 103 v, 

Ilpe Gamasii zii pagină uri-ii UPZSTILE | 

* Graa npliiae RCHuună als mecaă ra €ua cacir ww : Laaar : ** ASka di. [Note 

marg. în T]. 

15 crpaMRATÂTe 

Că pămiîntulii s'aii ștersii de să roade — 8. Și de pre dinsit să 

topăscii năroade. — Ce eii lam întăvitu-lii de toarte, — Dâmii așe- 

datii năroadele toate. — Păcătoșii i-amii opriti de poarne, — 12. Și 

greșiții să nu scoaţă coarne. — Nu vă rădicareți coarne buori, — 

Nice vă rădicaţi gura 'n nuori, — De grăiți spre Domnulii strâmbă- 

tate — 16. Cu vicleşugii cu nedereptate, — Că nu veţi şti oare des- 

pre soare — Vine Domnulă să vă dia strînsoare? — Ai vă vine de 

la, scăpătate, — 20. Cind va lua sama de păcate? — Aii doară vă 

vine despre munte, — Cînd s'a ivi ca unii fulgerii Yute ? — Că Dum- 

neqăii gudecâ m tărie, — 24. Și nimărui nu-i cu fățărie. — Pre 

uni-i pogoarâ și-i 'smeriaște, — Pre alțăi a rădicâ și-i criaște.
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RA n narydpSan Acre una erai 

28 sn rrârn «rlseSan aă. AoamiSan. d MăUA 

| IS mam npricne mii Maru A€ AEpEcSpii 

Amun năpeae Aă nadra 'wrp'aateSpii, 

Mii aurpneSan firp'ăara na AEpâue, 

CA BĂ APSEATI uit apă AE Adue. | 

TEI pi E Îi Băii AVS BSHSpâ-ma 133 e. 

Ali voii neceati dapă AE că, 
Di NA, 5, ESI pură ASanes s45 căunne 

36 NS Elser AL: SPiiuAS- uit A HANITE. 

T.ţua CSAMLA CTpĂAINASph «i Aura, 

GQ noi dp-frmge CA UNS AA CA "AMiSură. 

Mili AnpănrrSan ură paunsă. crlrSan 

40 Ac na năre crpaanuiii 3 'rorarSan. 

32 

15. WaavasSan ASii Aaa, Aa AS lcâdn nanteuSan , SE . 
dj - . . rr Â. o 

asa ex ISatu ha luata. 
7 , k „4 ap e y - 

DSuizrânăae cnc  ASauuesiâ$ ae ApAră RS KApiae CAS AMIAO- 

CTURUT Â NE AGpSII. 

„> Muir” Acre ASauies 345 „În :EIAPLILANE, S nepensii 

Mii nu-i cd.parrn uSmea€ Măpe 70 Apamanate. h 

29 Anpiespii 37 crpzatnntategn 10 crpainiii 

75. — Titlu î nâpene 

Că păgharulii fasto îndemână — 28. În totii câsulii la Domnul a 
mână, — Cu vin prisne și plinii de doresuri — Din carele dă vlată 
'ntr'alesuri, — Și dintrinsulă întraltii va deric lage, —- 32. Să Dia 
drojdii cei fără de liage. — lară ei în viaci m'of. bucura-mă — Și 
m'ol veseli fără de samă, — Cind aţă voi cînta, Dumneqăiă sfi nte, -— 
36. Cn lacovii dvorindu-ţi de nainte, -— Cind sulița strâmbilori e6 
lungă, — O voi fringe să nu dia să "mpungâ. — Și direptulii șa ră- 
“dica stâgulii — 40. De va bate strâmbiă cu toiagulii. 

Psalomulit lui David dat lui Asată piaveţulii , 75. 
Bunătăţile sale Dumnegăă le aratâ cu carile s 'aă milostivit a ne dărui. 

- Șliutii aste Dumnegiii i în jidovime, — Și îi i sfintii numele mare 
'n zrailime, 

|
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AenSan câ$ uta cpr 5 măue tuut-a” âmdsx, 106 £ 

4 Aa Givwun amâuiSan AS caoneâae păsa, 

ĂE "UrpoBăĂnțiE npe urcă ea US ca Ave, 

prin unii cana urit cnSrSan Craii paie. 

AlunSnar. erppaSetpiit Asaawie AE 4ă MSure, 

S Ac "urpozzii npe "rou, earăsaiit În va MSarrE. 

Bea ac Adi cutata prin CSA 1-A, ASpath IS ASaue* sr. 

Bar ASE-MIAA arh alaăua HS-u nor ASuE. 

Tia al 'Tă ASauesâă câuuiTe tpărarrS pa 

12 Titpr nuzaânriit NE CA dbânin 1să uiţi arSpa:. 

Hâpiii cnâna AF pAatSItAn mâă Sb mâpe** 

Ac-ii Grodpa n diSra coatiSan A£ IinAdpe. 

apă sume n$ Ca mate Acaatie cdunure 

16 Ad ră Cpoâaa util BECTIITA AC MantuTre€ 

Ii 75 Acaait A£ AEMSATR wati Aar BSu.pirrSah. 

Bă Cupa acaiSar «rk Ca WIOAErIe IAMpMrSAn. 

RS rmauâpe edr ASaa eră plana 

20 Tlpe mioAtuun “E AE fit dGâue CA Â NAdTă, 

INT ârmSnac pe "ro, Ba.pusas-it net AAdue 

Ac-ii neii cRoăTe AMWTpE «fii dap AE AÂuE. 

* Osoi ra, de... ** GSat A. [Note mary. în 1]. 

Loculii săii cel sfintii cu pace și-l așadă, — 4. Din Sionii lăca- 

şulii lui sloboade raqă, — De "mgrozăaște pre păgâni să nu să mișce, — 

Arcii şi suliță şi scutulii să-și vădiee. — Minunat strălucești, Doam- 

ne, de la munte, -— 8. De 'mgrozăștă pre foţi păgânii în oștă multe. — 

Că le dai spaimă prin somnii cînd dormii cu dulce — Cât dobinda 

c6 dâmână nu-și pot duce. — Că. de ta, Dumneqăii sfinte, căiită- 

tură — 12. Perii pizmașii de să facii ca nește zgură. — Carii seapă 

de războiul tăii fugii tare — De-i oboarâă ?n fugă somnulii de că- 

lare. — Dară cine nu sa tiame, Doamne sfinte, — 16. DE ta groază 

ce-i vestită de mainte? — Și tu, Doamne, de demult țar dat cu- 

vintul, — Că ești Domnul câ să giudece pămîntulii. — Cu tăciare 

toată, lumia stă dâștptă — 20. Pre giudeţii ce le vei face sa ia 

plată, — Și atunce pre toță blindă-i vei aliage — De-i vei scoate 

dintre cei fără-de-liage. | 
.



Ileurp'anâa. ua ASăuii câma "or WaSan, 

24 Ae na pSrâuii 15 or r-MASan ITpă AcauiSan. 

Mi depun, ca uS aia cRâne r-fia, Ann Aire, 106 v. 
"IE ca npuauSuuii În pSra 15 Xepurinre. 

MI n.a, ta pSrăuii cupe AcaniSan 5 dardaa 135 v. 
25 Ac ut rpariuii ca mantiituit dapă "arda x. 

Mi centi n HSAMINOĂeIE npEuSph AcauiSan, 

oeprime urii npeeritate 15 or WuSan. 
Uli sS dpi crâuit aa p5ra ca na pre, 

32 —OIipfraA, AE cSdhaera ta "Arapuiăi CAS ta UÂPTE. MIA, A€ € Io bi 
ISA ASanesiS ae: asr tipăni mâti pâă nâre, 

Ilin a ASăuii reni ântire A£ mande. 

10. aavomSan aSti flcâu , sa. 

Fadcoa Atena tă r$. 

He "unuwrksă npopâSan cu BAARZAL NOS uit AEBMIEBA ulita 
PI Ss - , sa , . 7 , ASaviit, uit ex Acpiian izrpă ASamesâ$ n$ Apărocre unit pita ă- 

7 N N pa Y 4 „să | fan erpurar 15 radeSa AtieS ASamesi cure, 
Hi: Ava por că-n „farmacii Ac pSrzatuire, 

* Mar: [Notă marg. în T]. 

106, — 2 48. Muza 

Pentr'aciaia vă. luaţi sama tot omul, — 24. De vă rugați cu to 
„gindul cătră Domnulii. — Și feriță să nu vă scape gind din minte,— 
Ce să prăznuiţi în rugă cu herbinte. — Și cînd vă rugaţi spre Dom- 
nulii cu făgadă — 28. De ce grăiți să pliniţi fără tăgadă. — Şi ve- 
niţi cu pominoace pregurii Domnulii, — Boerime și prostime cu tot 
omulii. — Și cu frică staţi la rugă să vă arte, — 32. Cind de su- 
fletă va 'mpărță să nu vă căarte. — Că Dumnedăii de cât craii mai 
răti 'bate, — Și vă luaţi toți aminte de păcate. 

Psalomulă lui Asafii, 76. 
Ne "nvitedâ proroculii să călcăm pofta şi dezmierdăciunea lumii, şi să do- rimă cătră Dumneqăă cu dragoste şi priinţâ. , 

„Ami strigat cu glasulii miei, Dumnedăii sfinte, — Și mă rog 
să-mi înţălegi de rugăminte, | |
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Izrpă TIE în SĂ AE FpIE CTpur 135 A ÂAe 

4 BBS Mau Tune "N EpPĂMA NON, put pene. 

INT mpa cnâtia CA S-A TE "MIIEAAIOILE, 

Ga AA ALUPEI AA POP AOAMIE 701 CAAGINIONE, 
“ 

Bă aunutASan AVIES AE CSAT TE BITÂNIE 1867. 

S INT Ae Tine „ni Tor ac CA RECEAĂIIIE, 

Iienoniraai uPaat cazi Ann nierSan cSarrt, 105 e. 

Ane. ţa, comuSan uit Wasivna, CT.ÂNA, fut SET. 

Ai avaxivlax Mas nSTSr rpaii Sire, 

192 —OBSueraT'aat ii AE SĂAE AE AMANTE, | 

ĂE npe ăi AE Ada ASÂTh Anirezuarr Spa, 

TIT Av uoânra BUTĂN Câ(uTa crpunTSpă. 

G4 fane uierSah cSdiaer AE C.A ne “ 

16 IâmrpS AoamiSan A£ mSanii meri ce Bazit ne. 

EI ue Acaauie arii Spuur AMĂ Aenăp're cc 

Ac us "urepuit npesSa whit decr 15 nSuzrâre? 

ut ACaatie XU, adi Aaa At-ii TATĂ 

20 Ul Aupiinra upaii „punsrieS-uji al” aSpăra d 

„ei ca-u, ZMNANL NpE TOT PSASA rpârepii chunTre, 

“e vre "uroăpuie BZTpĂ US Hi5 "HASpaatitiTe, 

Il ca uS-uă Sri Al: Tăae Gounăue, | 

24 Gazul „fur Sper Mania ch.ANTă enpe GA. MIA ĂUE. 

d ca u$ nic 8 IN Ac răâne momentan ca a. 21 Înnaii 992 S-a NSpemuiure 

Cătră tine 'm qâ de grije strig cu jiale — 4. Cu mână tinse ?n vria- 

mia nopţii, prin greșiale.— Și prin spaimă să nu-mi vie 'nșelăciune,— 

Să mă mîngâi, mă rog, Doamne, n slăbiciune. — Că mișelulii mieii de 

suflet te chitiaşte — 8. Şi de tine în tot cas să veseliaște,— Nevoit'am 

Șam slăbit din bietulii sufletii, — Lăsind somnulii și odihna, stind în . 

cuget. — De măhnslă n'am putut grăi cuvinte, — 12. Cugetat'am și de 

qăle de mainte, — De pre viaci de mi-am luatii învăţătură, — Și mă 

noaptia chitia 'nii sfinta seripturâ.—Să izbiaște pietulii sufletăi de scîn- 

ciaște — 16. Pentru Domnulii de mulţi vaci ce zăbăviaște. — A ce, 

Doamne, n6i urnit așia departe, — De nu 'ntorci precum nci fost cu 

bunătate ? — A ce, Doamne, âţi lași mila de-i tăiată —- 20. Şi direpla, 

Pai închisu-ți c6 'ndurată? — Vei să-ți âmpli pre ot rodul graiuri , 

slinte, — Ce te întoarce călră noi cu mdurăminte, — Și să nu-ți. uiţi 

d6 tale eftiniațe, — 24. Să-ţi întorci mâniia sfintâ, spre blindiaţe.
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Ri 83 tipu Ac «ela Sac ANAIS n6ii Suc, * 136 e. 

“Ea amplinra mă ac cină s3 depre. 

IUIî Ac aSpSpuae mâne EI ui atiure, 
28 E oa Ace An 'MenSTh ASamesâ3 cduure. 

Uli npuu ASt:pSpuae TĂAE AVGI AENpINAE 

An rerezirSpiae râae ASăUA TIAAE. 

ASauesă An cd. pmirSan TÂS czaduib dăuit dac,  107+. 

32 —OBpria, creatii Bzrpă pzatâ Cupa "râae. 

Unio ACTE ACAAMUE CĂINTE A£ NpoTIItă 

XE aapripe uiî Ac. Xiipe amaceriita ? 
5 Capii acamSan AruuenSrb me dpâuii «noa ce, 

360 A Tiipacuii În Wâcrl ră HS CĂMINIE ACE. 

Ra 75 Acanuie w'âii ASăTS-uji WâcTa AM Bpâut, 

aia, ăi caSes-ii an aeprie usii Anti Adue 

Vpe ru iu AS Tianone Ai Griiner, 

40 Bă ati ÂSsaTh A€ MSnuia ui AE UANĂT, 

Ac rai nSriwpărh aa aparut Înrp'aurl: uăpx. 

Tedre „near RS C.E cA Mirerâpă, 

INI 5 Spaere nai mâpe apcă 'râpe, 137 r. 

44 E XEPDĂ SHAEAE "I BEBUEA, Ba 1 WAAAĂpE. 

a 
* OaSanci, Înanga nîsus, $ kzatera enieăzeu, [Aotă mag. în TI]. 

36 Ms, Sâere vă 41 Bana rait noropaT 44 5. ka-a za. 

Că ei farăși de câm dâs acmu vol qâce, — Că direpta ta le 

schimbâ cu ferice. — Și de lucrurile tale eii ţâiii minte, — 28. De 

ciudiase di 'ncepulii, Dumnedăii sfinte. — Și prin lucrurile tale m'oi 

deprinde — Di 'mcepăturile tale luând pilde.— Dumnedăii, din sfintulii 

"tăii sălașii faci cale, — 382. Cind stolești cătră războiii oștile tale.— 
Cine-ţă iaste, Doamne sfinte, de protivă — De mărire și de hire mi- 
lostivâ ? — 'Tu ești Domnul dincepulii ce faci ciudiase, — 36. De 
terăţi în oaste ta cu siamne diase. — Că tu, Doamne, ț'ai luatu-ţi 
oastia 'm braţe, — Cînd i-ai scosu-i din șerbie și din laţe — Pre 
toţi fiii „lui Tacovii din Eghipetii, — 40. Că li-ai audâtii de muncă 
și de țâpât, — De ti-ai pugorâtii la dinși înw'ac6 ţarâ. — Toate a- 
pele cu singe să 'nchegarâ, — Și cu urlete ploi mare vărsa tare, — 
44. De herbia undele 'n bezned ca m căldare,
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IL Au uSwpii  atepuă ripiiaar mir cauâre 

Gu "arposăcra  Grunrăuii CA CA MĂpTE. 
TadeSan rSuerSASii m Tpacuiiă n peâră, 

4S Ae-uii ASaturntă d;Sauepeae ASAMA rod. 

GÂ5 crpamSTărh Ac. HSTpEmSpii Tor nzA.puTSA, 
Bi ISU di ratar Hdac "n Mâpe 'BS iSe.frSar, 

Aki Senâre Îurp'.pica edaSpăi „Au eur Mdpe, 
D2 Ba 5 AOaatne- “di dară apapii, mpi Aâpe. 

“TIT uS aan ca ca RSnodena â'ră Spa, - 168 r. 

.paS-uii pei npui ÎSuaSa aâpiit că.NuTa- TSpata, 
ES Aloicti uit “8 Ape “lit nSc USR, 

56 Cu t noâpre npe DIAUNIONE - Kă ASavrku, 

ni : i e ru | “a, Gaana : RIONBĂNI , ai. - 
A ” 7 | - o. ă “> ” 7 i 

Păssan Slcădonz Bana kre. MOALE ACI BĂRCI MO. 37 

CDâateniti -avifit cz-atit -ASui AANITE - 

Aâua ue ran AAT, uit aa Sartre 

Cu na naesăuii telitn sac ca "tra eat, 

4 BSeriure Ani pSerS-avi ca HSAĂUEUII. 

45 mapa Bl axur 52 ezazpii 54 Al. SpmS 

73, — Titlu : Kagleaa 8 cz'nuciâueii 

„Și din nuoră mergia ghremât și sâgiate — Să 'ngrozască Eghip- 

tianil să să căarle. — Glasulii tunetului lăii irăsniia ?n roată, — 

48. De-i lumina fulgerele lumia toată. —- S'aii strămulatii de cutre- 

muri tot pămîntul, — Când aă tăiat cale m mare cu cuvîntul, =— 

D6i uscatii într'însă valuri în vînt mare, — 52. Că tu, Doamne, ai 

făicutii cărări prin mare. — Și nu lași să să cunoascâ.a ta urmâ,— 

Cindu-ţi treci prin fundul mării sfinta turmă, — Cu Moisei şi cu 

Aron ei pus povață, — 56. Să o poarte pre pășiune cu dulceţă. 

Psalomul "i 77. 

Oamenii mici, să-mi luaţi aminte — LXagia ce vam dat, și la cu- 

vinte — Să vă plecaţi câmii qâs si "'nţăliagoţi, — 4. Cuvinte din 

rostu-mi să culiageţi. -
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E Ani pserSa AieS Roi CHOÂTE NIAAf, 
NT euro aman'rS pi E RO AERIAE, 

An rarpăuii ASA, „funienzrSp, j 
S —IlperSA auii În zatc Au cripunTSpă, 
Il nzprinuiii aSipipu 85 nenÂcTe 

B'43 cnSes-ea Abu npiânen oul AE BĂCTE. 

IPâI nSrSTa Sn6uiii AWph CâensSusa, 

12 A nampâare pSaSpii ca aSsx. 
Dâaa AcamnSaSii Că W rpzidciiă, 

Alu urit nSrâpa ca-i pepe. 
TI â$ nSen aSii fler avzprSpie, | 138 r. 

16  OGiăcii cră aâya n pana 55 rapit. 
Vi sfS adr NzpuniuutAcph EpEAritu ăi 108 v. 

Ga-uit „Anne pini că că cXMUX, 

TIT ca A "urezupzerSpa nenduaii, 
20 —SSuiti acpr că aprie ni rusii 

Tipe ASauesi$ neaga er-urit nSe 

Il dânreac AcmuSASIi că cnse, 

NI nepSuemae ASI ca a£ sâput, 
24 Ga u5 die Bă nzprinuuii tii dăut, 

Popa ui manie mii ca TApăTă, 

P$an nS crpămna Îinemă At CALMITA, 

1 Amuener$pa S fuse 12 Ms. wâtax 7. nisax. 14 az lea 26 CTAAIBE 

Că din rostulii miei voii seoate pilde, — Şi ciumilituri ce voi 
deșchide, — Din bătrâni luînd începătură, — 8. Precum ați înţăles 
din scriptură, — Și părinţii voștri cu poviaste — V'aiăi spusu-vă deți 
prinsii toţi de viaste. -— N'aii pututii cuconii lorii ascundă, — 12. De 
cătr'alte roduri să n'auqi. — Fala Domnului să o grăiascâ, — Mi- 
nuni și putiaria să-i vedâscâ. — Și ati pusti lui lacov mărturie, — 
16. Să-i stia lagin 'n Zraili cu tărie. — Ce ni datii părinţiloră 
credință, — Să-și înviaţe fiii să să sâmţi, — Şi să Ta "nvăţătură ne- 
poţâi, — 20. Cuconii lorii să știe cu toțăi — Pre Dumneqăii ne- 
dIajdia să-și pue — Și faptele Domnului să spue, — Și: poruncile 
lui să le ciaree, — 24. Sa nu fie ca părinţi ce-i fiace, — Rod ce 
mânie și să 'ntărâtă, — Rodii cu strâmbă inemă de smîntă,
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- Vi uS eră 5 AcatiSan În pearuiua, 
28 Ii: aă cSdaera S-a ca CA căt. 

Dinti AS Captain ue năra 5 pre 
Adarpa AtWeh aă pzansii Ac aduse, 

TE 5 AcatSan: Su uaztth USpzat.pirrSa, 

32 Itu deptenn Aa uit SE. piTSAn, 
av 

ESuzrăra ASauiSaSii Str pă 15 e. 

Il SUIOA Ace «li baia „În udpă, | 

II pân Griinera “ue ati3 “dintr AatuiSa; 

36 AluuSauii Măpe ali :15ST TOT COASA. 

Ju "Pantwves, ju AUR Ac IaAtirie;; 

E.ua, at cnoră muri pu eee 

Al: AEedizST MĂpA ca-i nerplin, 109 r, 

-40 Ga ae A menite At nada. 

Bia 33 VANT mâpa na mrp'Sus dodar, 

A Ei mpeiiST npecirpiina moda. 

IN s$a al$ nsen nSwpr nondui O 
44 piu nSerie A ÎS Mape apă rp lua, 

Tlpi. uoânra af5 uznSre ASaituz, 
RI craant AE i don Bă A£ Să CEIA. 

A5 AECTIMIBĂTI midrpa În nScrie 

48 Ai RS damă 55 în ris, - , 

34 "ui 38 mouie 4l nornpăra 46 As, cam 7, crann 48 fă înendri | 

Ce nu stă cu Domnul în credință, — 28. Și la sufletii nu-va să să 

sâmţă. — Fiii lui. Efremii ce batii cu arce — Diaderă dosi la răz-. 

boi de lance, — Că cu Domnul nu-și țânii gurămîntulă, — 32. Nice-i 

'ferescii lagia şi cuvîntul. — Bunătatia Domnului uitară — Și cău- 

diase câ făcutii în ţară, — Prinii Eghipetii ce IG. făcutii Dom-. 

nulă, — 36. Minuni mare dâii vădut tot omulii. — În 'Taneosii, în locă 

de câmpie, — Cind le scotia moșii din șerbie. — Dâii desfăcutii” 

maria să-i petrâcă, — 40. Să le dia moșie să le placă. — Cind aă 

podprit maria. ca 'nbunii foale, — De i-aiă tre cutii presterină moale.— 

Și qua, I&i pusii nuorii povață — 44. Prin pustie dei. mărsii fără 

gr6ță,— lară noaptia l6ii țânută lumină, — Cu stâlpii de focăi : ca de qâ 

seninâ.— Ati despicatii piatra în pustic—-4: 8. De X-aii adăpată cu apă vie. 

Dosofleiiă, 17
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za A , 7 - / - 

B'âS cacbosăr fi3uoâpă An crfuiă 

R3 nzpăâw 13 ăna "AN | 

“li ii npecre tine xi rpeunipa | 139 7. 

Ii aă aGtih AE căuera-ii GApTIipă, 

TienuriinA npi ASanesiă mpa r.fnASpii 

Uli uepuninaS-uuit BSnăre 15 ppaSpii. 
“INI npe ASatesiS at aeteriipa, 

560 e rpzipa âcSnpa-ii RS năpă.- 
Adpă noăTE AAuiSan Că ruTâse 

AMlâce 'u uSeriii ex nt Wenerâse? 
ICaS aoeur 13 rotărSan fu CT.Ană, 

60 A4:5 nSputen ANNTp'Ancă În âApiiă, 
NI nzpâwac Canzromâpx, 

A: Gu$pa Tout mii Câazndpa.. 

Apă nSră-ne-a Aă mii năiue, 
64 Ga ue dăna mâca iii npe miine? 

Ienrp'aulera CAS auiara ACASA 

IX3 Spuie măpe enpe mârh WaSas, 
Ulî 43 caonosar Înrp'.fnnuiii OSan 

65 [pun iiapanariae npiin Sr ASSan: 
IleuwrpS nuc wânSpa peauu, 139 e. 

Ga at AA ASanesiă MpurSiinu a, 

1 
9
 

109 v. 

50 nxpiw 52 câuera-ii Dea rărâse 63 A, nSrâne ne aa Ad wi sine 05 IIeu- 
„_"Tpă uâcTa 

C'aii slobodât izvoari din stîncă — Cu părao cu apa adincâ. — 
Ce ei preste bine âi greşiră — 52, Și la locii de siacetă-ă cârtiră, — 
Ispitindă pre Dumnedăii prin gînduri — Și cerșindu-și bucate cu 
rinduri. — Și pre Dumneqăii âlii clevetiră, — 56. De grăiră asupră-ă 
cu pârâ. — Darâ poate Domnul să gătiade — Miase 'n pustii să 
ne ospetiade? — Caii lovit cu 'toiagulii în slincă, — 60. Dei pur- 
cesă dintinsă ap! adincâ, — Și păraole s'apătoșară, —— De băură toți 
şi s'adăparâ. — Darâ putia-ne-va da și pâine, — 64. Să ne facâ 
masă și pre mâine? — Pentr'acâsta s'aii mâniiatii Domnulii — Cu 
urgie mare spre totii omulii, — Și șaii slobodât într'înșir focul — 
68. Prin izrailime prin totii loculii. — Pentru căe e n'avură credinţă, — 
Să le dia Dumneqăii miîntuință,
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4 
i III nSwwpăs “EpIoAh [să p€ naste, | 
12 OA Aa Aennuic AS Eapear norvode. 

[ă AbS MACI CA AMANE Mâna, 

I>siine Au sept, „Șrgepilicia până. 
Ii ab:5 rrpuatuic A€ cu ay MEpIinAE, 

16 anti At rpâă 3 Sur „Îi CTpiiAc. 

Al.pusa (aSan năiine punyeprlscrsa, 

UE-ii EXpizitiă ACAtLISAR Caii nprtăciă. 
Prpur-aS: acenpbSerpS n.piurSpii, 

S0 Ai al însen rpherenii* "5S BpiaSpii, 

IX caenosă m nSrâprl; că Aria, 

fur «ue uS-i eră Heat 7 NpOTIIR. 

IL al5 nawâri nâiie AECTSA& 110 r. 

S4 OG ae die fiuema carSaa. 

IA âpriua aAvapiii CT A£ MSATE 

Ilâczpii npeuSpr 'Tâczpz NEBASATTE. 

Ace Mpuinăpă ii că carSpâpa 140 r. 

SS iu wpamarasuunerSpa uS-uuii SiiTâpă. 

III ns ză niz al-li rSpa nariux, 

YU: nogia' nânenii mii cazu ă. 

* Norpintină [Notă marg. autogr.]. 

76 rpi$ 81 MRHRĂpE 88 yuun rztwur$pa 

Şi nuorâ ceriulii ca de ploae, — 72. De Vaii deșchis dci vărsat 

poghoae. —— Că 16ii ploatii să mănince mannâ, — Pâine din ceri, în- 

gerâscâ hrană. — Și I6ii trimis de saţâii merinde, — 76. Fănină de 

grăii cu untii în stride. — Minca, omulii pâine îngerâseâ, — Ce-i 

ghrăniia Domnulii să-i crăvască. — Rădicat-aii desprâustru vinturi, —: 

80. De Iâii adusii erăsteii * cu crăduri, — Că sloboqă 'n putiare sa 

Livă, — Vint ce nu-i stă nemică ?n protivă. — Și I6ii ploată pecie 

destulă — 84. Să le fie inema sătulă. — Ca arina mării sta de 

multe — Pastări pregură tabără. nezmulte. — De miîncară şi să sătu- 

rară — 88. Și gingâșitura nu-și ultară, — Și nu căiita că li-i gura 

plină, — Ce poftiia plapeni și slănină. 

* Potărnichi,
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Ii af5 pune ASamesi$ Spule, 

92 Ai mSpiă eu u5 atat Păi, 
- Vin Au uta ue-c âaeuuti AE dpSnTe 

HasSpa mSauii mă Ac puandid, irre. 
INN neauina nS ca: Goaecăpa 

960 Amurparăra, ue fâpuuii rpeunipa. 
BA uS epSpa c4 CTĂ RS RPEATIIUL A, - 

Au “IA, ÂCEAE ASii ca că ce CAI. 

Săaear-uu Tpe:Spa bapă „Tplix 
100 Uli duii că AScapa ni "până, 

R. MIAS- îi Sea ca-i Ionut cra 

Rră npe ASANESĂS Caan PACĂCHA 

| Li CUZA "uTopiă „AMZEI, la, CIpE ACâuiSan 
104 Brarpă pSra, NIZ pre. nAS-uuii eSauiSa, 

II ztina Aire 14 ACASA abuSra, 110 ș. 

E A€ TIinA£ Ata că «rk MSara. 
li uSaatt aan rSpa MÂNA pulpă, - 

105 Ii S ananae câac-ă aumuăpă, 

de cră finema AE A.frich AENÂpTE, 

Iliu în monmdaz-ii Wâa AEpENTĂTE.: 

VU: Acasa aî-ii 3 Gosnrzrăre, 

112 Pe ac ape Atiti TOÂTE nziidre, 

103 1/5. ca 'mroâpuă corectat de Dos. din „ea *ureapur T, “qureguA 109: “fiueaa 
AE que At CTă  AenâpTe, 

Şi 16 trimis Dumneqăi urgic, — 92. De muriia să nu mai ră- 
mâe. — Și din cela ce-s aleși de frunte — Căqură mulți ca de răz- 
boii iute. — „Și nemicâ nu să folosâră — 96. Dintr'atâta,; ce ia- 
răși greșiră. — Că nu vrură să stia cu credință, — Din ciudiasele 
lut să să sâmţâ. — Bâlele-și trecură fără treba — 100. Și ail să 
dusără cu grabă. — Cindu-i ucidia. să-i cuncenâscă — Citita pre 
Dumneqăii să-l găsască — Și să "ntorcia mânecînd spre Domnulii — 
104. Cătră rugă, părăsindu-şi somnul, — 'Țâindii minte că Dom- 
nul l6gută, — De le tinde mila sa câ multă. -— Și numai din gură 
Vindrăgiră, — 108. Si cu limbile sale-ă mințâră, — Le sta inema de 
dinsii deparie, — Și 'n tocmală-i n'avia dereptate. — Ce Domnulii 
Ji-i cu cftinătate,-— 112. De le știarge din toate păcate,
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Crămnzp.iua, Spuia că uS-ii ăpsă, 

TIT auria Wnpiina, eu uS-ii Maps. 

Ba5-N0A, ACASA IA-c Băpue. urit cf, 

116 lin na ae fure 15 Acne Coph CT.pIyE. 

[ara AVAS atauritrS-an „ut. nSCTiE 

IL A4S furanar npuu ână tie. 

“uropr-țua, un ficuuriina, npă ACASA 

120 | Uli sSres.fa, ASii ASainssâ5 (aan, 

L-A MAIA UPÂ 05 UAIIĂ MUTE 

At. săut îi3 cers$eS-ii Ac Marire 

TES asia Că A AĂ PpESTÂTE, Oe sar. 

124 GnoupfuaS-i ui măiinAS-Ae năpre, | 

Tă uân „Îu 'Griânere 53 MOAACE 

TIT 9 avuasauă AoatSan ut AFAÂct, 

Îu Grunrâniă data, âpzTrâpe Se mar. 

198 Ulu "mn "Eăneswve „fut ranSan seat atdpe. 

Anene eră n cfrae "mierâre 

TNT  .purrăauita€ 'TOĂTE unpSurăre. 

TIN Aby npremarire dneae, n CNE, * 

132 Gu mâtin-â Bă "i CÂTE “1E-t IA CTp.ĂUIge. 

118 Auanar 120 nSresuT 130 dpuriineae 191 A4$ npanzaira Bascâpzat "n 

cut, _ 
" 

Stâmpărind urgiia să nu-i ardă, — Şi mâniia oprind să nu-i 

piarqă. — Vădind Domnulii că-s came şi singe, —.116. Și ca de 

vînt cu lesne s'orii stinge. — Cât laiă mânitatu-lii în pustie — Și Laii 

îngânat prin: apâ vie. — Întorcînd şi ispitind pre Domnulii — 120. Și 

cutedind lui Dumneqiiii omulii, — A-lii mâniia șa nu țânia. minte — 

De qâ ce f-aii scosu-i de mainte — Cu mâna sa de la greutate, —- 

194: Scoţindu-i și ţâăindu-le parte, — Ca şi în Eghipetii cu ciudiase — 

Şi cu minuni Domnulii ce dediase, — În Eghiptăani făcînd arătare — 

128. Şi "ni 'Paneos în câmpulii celii mare. — Apele sta cu singe 'n- 

chegate — Și fintânile toate 'neruntate. — Și I6ii prăvălitii apele 'n 

singe, — 132. Să n'aib' a bia "n şiate ce-i va stringe,
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PRI A: ASae BzuEnţuit ab pirati că-i miine, 
li: 'urp depuse BGpOÂIIE CA A Awiuuue, 

RI ra dei LIS ETEPIIT AE NICE, 
136 RBS AmiScra RIS Barra „În boat, 

III 53 câuiaa alY daSrh CESMNÂTE,. 
VIII: nic a furSpen „În câre, 

Spit A1;5 nav$mS-ac ns PSR, 
140  Iili „E ABIT Ivay pzatac Spa. 

Bi ab Sunc rpriinannta unit S:San 180 c. 
Ai ai NEpiiTh ApăĂpa Hi5 'T6TSas, 

Gaonos.jua, âcSnpz-ae Spui, 
144 RS “Pepi BSanantui urit RS MAUrE, 

Ai râs daiSTh avarii napăpe 
TILA cacnosar Îurp'.Muniti niepsâpe, 

AE at 6pă "n mor uac modpra "n rvodpna 
148 RS ASCIITSrih i3 mârSan căii COapBă. 

Xe w43 CIZNĂTA dpSurre AE Npacax, sii v. 
Yi: A; nipASr tut apă Aiax 

Anu Griinera AE npuu TOÂTA uâpa, 
152 Ai al5 aăpen npecri AS tundpa. 
ME uăpa AS Xâmec ca că cĂMLă, 

TefnAb RIS ESpauăTS-ii AZ cat. Aa. 

136 garda 149 npeelaa 

Muște câneștă IGi trimis să-i pișee, — Și 'ntw așternutii broaște să 
le mișce. — Cu gîndacii Y-aii sterpit de poame, — 136. Cu lăcusta i-ai băgatii în foame, — Și cu smida Iâii făcutii scumpiate, — Și viile I6ii întorsii în Sate, — Murii I6i bătutu-le « cu brumâ, — 140. Și 
de dobitocii n'aii rămas urmă. — Că, J6ii ucis grindina și foculăi — 
De lei perită aviaria cu totul, — Sloboqind asupră-le urgie, — 144. Cu îngeri cumpliți și cu mânie, — De șaii făcută mâniit că- rare — Ș'aii slobodât într'i înșiă plerdare, — De le era 'n tot cas moartia n ghoarhâ — 148. Cu dobitocă. cu totuli să-i soarbâ. De n'a scăpată frunte de prăsâlă, — Ce 
milă — Din Eghipetă de prin toată ţara, —1 
lume ocara. — De ţara, lui Hamos să să s 
rățâtu-i de săminţă. 

IG pierduti feţii fără 
52. De l6ă mărsii preste 
âmţă, — Cindii Y-aii cu-
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Uli urâ3 nopitri Wâmeniii să mSpata 

156. Gnpe nserit at fă$ ASâri Spara. 

INî abă docrh nopâua 15 NEAAKAE, 

Ac wa5 nSprâri plină AE NpIAe:sAE. 

Ii nud CÂ3 mesăra „În Adpe 142 7. 

160 5 avâpen ASn A.franuii sS pranâi 'râpe, | 

TILi fi$ arâre „În avârSpa câpiTă 

A: aepilinra AS ârouuciiră. 

TI af5 route narăniit Am dâuă, 

164. Ga nerp'lusz u udpă bzp rp'luz, 

Yi afl „unapu AT AcatiSan npt COÂpTE 

AS âmesar i MSpuae 'ToÂTE, 

“JunzpufuaS-uii Gpâue mii câre 

168 [ES rvorâpa adpuii mir AECĂATĂTE. 
+ A 

II u$ ca azcâpă At ficniiTă, 

Art: uepuăpa XIipl ASii «rk cd.pura. 

„Oli rronmdaa ACAMISASIi AAcâpă 112 r. 

179 OUT ami uSpzatfur că AENZASpă, 

RA nzprimuiti awp A PAT Apă 

INN mă ĂpSat sean CTpăMEh că cSitpae 

Aăauitin A mpi ACASA Hi9 MORIIAE, 

176 OBS fiaoaii uonantuii 5 Aral, 18. mâne. 

167 Me. pain apa uta S-uii 112 ySpemjuT 174 crpam 176 fai 

Și ș'aii porniti oamenii ca turma — 156. Spre pustie de i-aii 

luati urma. — Și I6ii fostii povaţă cu nediajde, — De nai purtatii 

frică de primejde. — Și pizmaşii s'aii necată în mare — 160. Csii 

mărsii după dinși cu războiii tare, — Şi X-aii băgată în măgura 

sfintă — De derâpta lui agonisitâ.. — Şi I6ii gonitii: păgânii din 

faţa, — 164. Să petrâcâ 'n țară fără grâţă, — Ce I6îi înpărţâtii Dom- 

nulii pre soarte — Dâă aședat nâmurile toate, — Înpărţându-și o- 

rașe și sate — 168. Cu ghotară largi și desfătate. — Și nu să lă- 

sară de ispită, — D6 cercaria hir6 lui c6 sfintă. — Și toemala Dom- 

nului lăsară — 172. Și din gurămînt să lepădară, — Ca părinţii -lorii 

de rătăciră — Şi ca arcul celii: strâmbii să sucirâ. — Mâniindă. pre 

Domnulii cu movile, — 176. Cu idoli &opliţi cu dălţi, cu pile,
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tipi IAS, [AS- „ ADAISAL «ie ASnpr sa 12 o. 
TAŞ Spui | pun Vii Că nS-ii mâl nâsz, 

Ilpt Tizpâua 3 modă cat. Pina, 
180. Itue uvây AEP AiMÂTS-uuii rpeArinita. 

HIT "65 napacarrS-uati AgamISan uSprSat, 
Anu Guawan At aâă Sprie 3 r&rSan. 

GraduiSan CâS «re. Aă în Sate păsa 
184 TIli aâ5 crp.pnieS-an AoatiSan Bă cz-i nidpsx. 

TUT al$ AAT 'TApia Aopn nu npâazy. 
ME. 4 danST Aatae "urp'.fruntă na, 

Ri fi3 ATA IA MĂUIIASPR NpE MĂUA . 
158 Ai 73Spa i câgie crpeiiux. 

Mii crar3 AE ASAuiSan NApACĂTA 
Coma aSi, Isăere-it 45 Spira. 

"Tiinepiii apr Â3 nepiiri AlipeSpa 
192 INT rSemae memearre Spa 

IpeSuaii ae cânie nepipă | E | ate. 
Vii ezASeiiae abpt uS- -1t- EAI paă. 

G'Â3 Sirar urp'-fnuiii ui nporySaSan 1% 7, 
196 - DsţnaS-ca "n ae HS ron pSaSan. 

1 GamStian rasa. A”, nepu : ăi [Notă marg. în Ils. și 1]. 

189 crară Ac A. nzpxcăTa 

Şi vădindu-ă Domnul ce luereqă, —. Fată urnită din ochi să 
nu-i mai vadă, — Pre Izrail cu toată săminţa, — 180. Căce ș'aii 
defăiimatu-și credința. — Și șaii părăsâtu-și Domnul cortulii, — Din Silomii de Laii urnitii cu totulă. — Sălașulii săii ce da 'n lume 
vagă — 184. Și Tai strinsu-lă Domnulti ca să-ă piardă. — Și 16i 
dat tăriia lori în pradă, — De Șaii făculii limbile 'ntr'i înși naqâ, — 
Că i-ai dati pizmașilorii pre mână — 188. De cădura ?n sabie 
streină, — Și stătă de Domnulii părăsâtă — Ocina luă, 
rătă. — Tinerii lori ati peritii dersurâ 
fură. — Preuţăi de sabie perirâ, 
Saii uitat înte'inșii și prozhodulii 
rodulii, 

căce-ă fu u- 
4 — 192. Și govile nejelite 

— Și văduvile lorii nu-i Jeliră. — 
i — 196. Vădindu-să ? 'n jiale cu tot
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a 

li AOMUSASE fi ex dăue auiax, 

baS.N0A, BA AE bânh nuztăuri ca. 

MN să Au coat capii AcaniSan patut 

200 BA AE EI sE-it n Sprirb tii uiSatzh. 

JL Aare "n nuBataurii 3 pAarisii re 1 

ĂE AE U7AĂ Sati AE IpE MESSTE, 

Ti că. nomenânie At Wrâpă, i 

201 Ui a4ă "pustie AcatiSan npecri uâpx, 

Ti-ai pus nzSrâpe npă cznduue 
Gw AE. RÂSA UE-C AE. APATAAÂLUE, 

Gâ-uni âatra "rp'ţuice ARSI, 

208  G-ii caSmâcnia Toâre RS EDEM 
IIâ ad Învendn us: EpS cau âalira- 

Iiue aă Gqptatn Wauryua apr, - 
Ul: urâş âacc dt Apâri qă Îsaa,, 

212 Giâ-uni „PuriScripâse ASawes4$ pSaa, 
INI uâ$ ânce MSHTEAE GivonSan 133 v. 

GA nerpiia "m aSate 3 ni AoatiSan. 

1 GamSna . 6 nepuun . si. [Notă marg. în ds. și T.]. 

200 msn 205 Ge at 207 'uTpiiiuce 209 și 210 ai în Ms. pe marg. tari- 

anta următore: Uli aa Îveng, MW HS-ul întiex, — [rime aa Gnu ez-uii ÂRă BĂcX. 

210 IL. YAYA 212 Ca-m A Mnsâ$ > ÎN Sepâse Sana. 

Și Domnului i să fiace milă, — Vădind că le faci pizmașii 

sâlă. — Și ca din somnii sări Domnulii rumânii — 200. Ca de 

vin ce-i aburitii și șumănii. —- Și diade 'n pizmași cu război iute — 

De le cădia buci de pre ședute, — Și să pomeniaște de ocarâ, — 

204. Ce J6ii trimis Domnulii preste țară, — Și-și fiace căillare pre 
“sălașe-— Să le vaqă ce-s de drăgălașe, — Să-și al6gâ 'ntr'inse lă- 

cuinți, — 208. Să-i slujascâ toate cu credinţă. — Și la Losifii nu 

vei să-și al6gă — Nice la Efremi odighnă largă, — Ce şaii ales 

“mai dragii la liuda, — 212. Să-și încuscriade -Dumnegăii ruda, — 

Și şaii ales muntele Sionulă — Să petrecă :n..lume cu noi Dom- 

nulii,
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« Vlin ur â$ ANAUTE Înrp'.ues - cură BĂCA, ar. 

216 A cpunâţit i3 ASIoâpe A'lică, 

a Sus: Spun Af iinop$r Aha, pâsaă, 

"PE aici Apâra rSrSpopn că W tâsx. 

RA că Bine mii Aă Sei, 

220 "Ireaterira ui âuii iS. BpEAIU A. 

IID43 âarc npe Aria â că casră 
At ASnă "Spa ca n5 mâii mSara, 

| Thug CA "MBA „ASnă Tr AToâpe 

224  Msăat ASrpS urii AE- -CApEATOĂpE. 

INIii A'â$ nSeS-an npe Ifleri ca năcnx, 

UL npeeri Tlapâna cz paie. 

LILi-f nzen3 n3 fine HSpÂTA 

228 III 5 4 AENMIOUE crpenSpâră, 

ISpr.pnaS-i să Vine "n nzuSie 

Tipe mezuzrSpiă. wii uz pătSpii Sue. 

“8. VraadatSAn AS ein, su, 12 7. 

Rise npiii AcIuĂ Aa. 

Acaatie câine NAPĂNI BEMpă € nepensii 

“Ju uâpa 'Tă E ! w pacănipa, 

215 Cura 222 AsSna rima ca HS cTă cz mSara.. 223 ASnz. ț A 

78, Titlu : Ms. Gaan : Wanwm acadioau : Su 3... upiitaula Gauu Ba AscToanit 

act. 

e ate apaas ta a ARI 
Și. șa zidită întrinsă sfintă casă, — 216. De scripraște cu 

lucoare dâsă, — Ca unii cornii de inorogii dind raqă, — De li-i dragă 

tuturor să o vaqă. — Că stâ bine și dă cuviință, — 220. 'Ntemeiată. 

în viacă cu credință. — Ș'aii ales pre David a sa slugă — De după 

turmă să nu mai mulgă, — Nice să. 'mble după fătătoare — 294. "N 
qă de lucru şi de sărbătoare. — Și Vaii pusu-lii pre lacovii să pa- 
scâ, — Și preste Izrail să crăiascâ. — Şi-i păscu cu inemâ curată — 
228. Şi cu 'nţălepciune strecurată, — Purtindu-i ca oile 'n pășune— 
Pre *nvăţături şi. năravuri bune. 

Psalomulă lui Asafii 78 

Doamne sfinte, păgânii veniră — În ţara ta de o răsâpiră,
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Ii: câ.prra ră năca W cnSpriâpă 
4 E aă nSeitinux npecri uâpx, 

IT băcepă ÎepSeaatim Sat 143 v. 
Bă W npâma fifa, fi cu Â EritiSAn. | 

TpSnSpuae Sâ npe oc RASSTE 
S dl caSunawpn mâne cre-c ipesSe, 
II săpua awpn (9 avan.Șuniă Xiapa 

IILii năezpuae: au roâra. uâpa. 

G.paueac At cTă EAPCĂTI RA. âna, 

12 INT uS-fi mite că adpra 9 câna: 

Ga alicrpodee uit CA AE-.irpoâne, 
ILÂ5 5 mia Hiiae At np'npoâne: 

VIE sân npun. după su Aunadâpă 
16 - Ai c.ȚuTemh BEMUNAWph WEdpă. 

II vrut meyiăuriii ui CA CTpĂMBĂ, -. ze e. 

Uli HE răuă EAS.ANAS-uE UI cRpAnă. 
Aapă mană B.fA, ASanesă$ cedare 

20 II, tEi nopuii Măuia vă depune 

ES Spuia «rk uterfanzpăra 
TlE-ii să 6nSan npecre usii napcâră ? 

AlSra- Uji ACaninie npe: narănii Mia . 
24 II peer Afruiă au, căpeă Spuia, 

11 Cfnutae 18 cipziă 19 Aapă 20 wap tencnnire 21 uter mnzpâTă. 

Şi sfinta ta casă o spureară — 4. Ce da, cuviință preste țară, —Și 

fiaceră Ierusalimulii — Ca o cramă cînd i să Ta vinulii.— Trupurile 

Qacii pre gos cădute — 8. A slugilorii tale ce-s credule, — Și car- 

nia loră o mănîncă hiara — Și pasările din toată țara. — Singele 

le stă. vărsatii ca apa, — 12. Și nu-i nime să margă cu sapa — Să 

lsstroace și să le îngroape, — N'aă .cu milă nime de preproape. — 

Ce dacii prin orașii și dinafară — 16. De sîntemii veciniloră ocarâ. — 

Și toți. megiiașii ni. să strâmbă, — Și ne 'ngânâ văgindu-ne 'n 

serăbâ. — Dara pănă cînd, Dumneqăiă sfinte, — 20. "Ţ'vei porni mâ- 

niia cia fierbinte — Cu urgiia c6 nestâmpărată — Ce-i ca foculii 

preste noi: vărsată ? — Mulâ-ţi, Doamne, pre păgâni mâniia. — 

24. Și preste dinşi aţă varsă urgiia.
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Bâpiii uS noph AE "Tine cz aţiie, 

Ac uSaeac tan că.puTa „Îni nene, 

[li npecri npânit c CÂ-Uii E VATVATILU Spa, sr 

28 Ue mwp.ercui âcnSare up wrSpa. 
RA MaNRĂpA pe. Ilona n3 rSrSat, 

Hi, 043 uSeriitTi npecri TOT AriSAn. 

III us MOALE ASAEs45 cane 

32 Al: noâerpe rpemâae AE Mariure, 
Ul: A€ căprh ca ne Eli HI BAMAĂUL 

Ca ui mainii, urii B5 Cpamâue. ' 
AA â HoâcTpă pă AMINEAZTĂTE | 145 7. 

36 G4 bySrropErpii 3 cSuzrăre, 
Bă 73 ne Capii Acauit AE AM. PITSH UI 

IL me pSrăatn ACaAtuie i BpEAIILUI x. 
IleurpS cadea câprrSasii mă uSaie 

40 Gaunt rpumituii Naczeitnuă *u ASate. 

Vii nt Ac rpem ac Spune 

ES mSmeac mâ ui că CAARĂIJIE, 

Ga uS ne mark MĂLAI A 

44 —Gupc-ii AcatniSan că nă onocdera ? 

Yi că npiin să wii marti ARABA, 

EH 75 Acăniue u$ ue “Gpii n3 cnpr'na. 

2i ds. azuzui 29 mprudpa. 40. Baamniuuţa 40 As. cupa 

Carii nu vorii de line să ştie, — De numele celii sfinti în ve- 
cie. — Și preste crăii să-ți lățăști ura, — 28. Ce mor să-ți asciulte 

“îmvăţătura. — Că mâncară pre lacovii cu totul, — Și Vaii pustiitii 
preste tot loculă. — Și nu pomeni, Dumnediiii sfinte, — 32. D6 
noastre greșiale de mainte, — Ce de sârgii să ne vii cu blindiațe, — 
Să ne 'ntâmpini, și cu eftiniaţe. — La a noastră gria mișelătate — 
36..Să n6gutorești cu bunătate, — Că tu ne eşti domnii de min- 
tuinţă, — Și te rugâmii, Doamne, cu credință. — Pentru slava sfin- 
tului tăi nume — 40. Să ne trimiţi izbăvinţă n lume. — Și ne de 
greșiale curățiaște — Cu numele tăii ce să slăviaște, — Să nu ne 
păgânii pâșcâlască: — 44. <Unde-i. Domnulii să vă folosascâ ?> — Ce 
să prinqă şi păgânii limbă, — Că tu, Doamne, nu ne eştă- cu serăbâ.



— 309 — 

Jin ae cei Ad nuzmâunawp nadră, 

48 Suurpe Witt usipu n să. Spâră, 
IewrpS c.pruueac câ. ut empcăpă 114 +. 

SI caSunawph Tae AE piu uâpă. 

GSeniinunac ufAwph Ai WBÂAE | 

Masini: "Tă ACamnie CA Bop Bpâat. 

RS Azplipa cdiureaopS-uii npâue 145 v. 

EpSuas dinti seaep mpi În adus, 

AE ES GaopărS-ii după urină, 
56 UITi-ă ânarbia 53 câepura ră Axă. 

Becninmawpt ca at Adii cuAepie, 

AĂe wânre Wpii fu că 55 Spule,. 
TU ca an că MTodpia BI Wâpă, 

60 OG ac atâpră tăcra npecri udpă. - 

Goi KSnpiinsă AE TOÂTE NApuii CHpBră 

IlfurpS n'âcre CTĂI AE UĂ Că CTPAMBA. 

Ilpă ui se-ui: e.puirea "TSpav înca 

64 Ilin nonepânii At câpura ră nâcă. 

Ile oa pSră ue AcaAie cine N 

Ii npecri RAU AU OA AIA AMINTE, 

IN: oa cn$He npecre poa, at PSA& | 

68 AâSaa mă În uâuii dzpă TpSAă.. 

i 
>
 

GO Ce ac am. e4cre GL Je. cupa 62 RĂUL o e e CTAMAMRA 

Şi le vei da pizmașilorii: plată, — 48. Între ochii noștri n qâ 

curată, — Pentru sîngele sfintii ce vărsară — A slugilor tale de: 

prin „țar. — Suspinile celor din oblade — 52. Naint6 ta, Doamne, 

să vor eriade. — Cu măriria. sfinteloru-ți braţe — Cruţă fiii celorii 

prinși în laţe, — De i-ai omorâtu-i fără vin, — 56. Şi-i. aplecă, 

cu sfinta ta mână. — Veciniloră să le dai. simbrie, — De şiapte 

ori în sânii cu urgie, — Și să li să 'ntoarcă cu ocarâ,. — „60. Să 

Je margă viastăa. preste țară. — Să-i cuprinqă de toate părţi scrăbă — 

Pentru căce staii de (â să strâmbă. — ară noi ce-ţi. sîntemii turm! 

“al6sâ— 64. Şi poporiani de sfinta ta casâ—Ne vomii ruga ție, Doamne 

sfinte, — Și preste viacă .Âţi vom țânia minte, — Și vom spune 

preste rod de rudă — 68. Laiida ta în viacă fără trudă,
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59. Ba nontub W fabule, crbarliarie Secâdoru,: Sa. 

P$ra nemrpS uâpă. 

Ilacniu Hapantaa BÂMANI. 

"faa ut nânii -npe Iispăua âTă mSpatas AAA 157: 

Ac "macpenrisii npe. Îvveud „Îrrp'a ră . Spaix, 

Tleaa ut mesi mp VepSuiiavii, ră Tine 

4 Ăenarure ASI Gapem AE TE Wine. 

Ii Benianutne „fn dppSnre că re ndsx 
ES Alanăciii În paansId 1iSa caotssii păsa. 

Ti: me CIiodAă i3 nSrâpe AE IEyroTa 

S Gu us Xa dap” âgior$pii „În rpiiie MSaTă, 
Ji ue “roâpue narpă autaa '7ă «rk câpuTră,. 

Ae- -ui fiânţe dăua ră că 'rluem u.puTă. 

Ii 73 Acaauue 5 nSmâpil: ră sk mdpe 

12 Bâui pzanode mă utaa ui Cai ACAtIIb 'Tăpe. 

Aapă np Si nai fu, pei di sI CEPBX, 
NL npi- pSeiii mâine adună HiS pi Îi rpâna? 

IIS mleSauii „Îi rpeSTăre AA pSra, 
16 Uli me Adu marpă nepbnex m RpAame ASura. 

79, Titlu > zar buy „. eSnatut, 4 Acnatinra G paancii 7 nkySra 11 n$- 
Tipa 13 Adpr... 8. cip 

In sfîrşit despre schimbaţi, ştirea lui Asaf, 79, 

Rugâ pentru ţară. 

Cela ce paști pre Izrail a ta turmă — De "nderepteqi pre Losif 
intra ta urmă, — Cela ce șeqi pre heruvimi, te iviaște — 4. De- 
nainte lui Efrem de te oștiaște. — Şi Veniaminii în frunte să te 
vagă — Cu Manasii în războiii cum sloboi radă. — Și te scoală, cu 
putiare de negiută — 8. Să nu him făr' agiutori în grije multă, — 
Și ne 'ntoarce cătră mila ta ce sfintă, — De-ţi iviaște fața ta să 
tâvem vintâ. — Că tu, Doamne, cu putiar€ ta c6 mare — 12. Baţi 
războae ca, cela ce ești Domnii tare..— Dară pre not pănă cînd vei 
fi cu scrăbi, — Şi-pre robii tăi ne lași cu răii în grăbâ? — Nu 
nâsculți în greulate mișia rugâ, — 16: Ce ne lași cătră pedâpsă 
"n vreme lungă.
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Ilie pain S-a mă mite ae na.pucăpx 

IITin ki âaznâre În adrpravit 5 AvacS păi. 

| A duuii At c.piTreatn AMeniâunAS$pr AE NpâAă, 145 v. 

20 Ii muamâunacpn AE preiei AE CHĂAX. 

Aoaaine "urodpue 3 nSrâpt ră uk cdeiura, 
Acu feăne. ăua ră că Tita E.pUTA. 

Anu Griner wât mSrar Ele BSIasx 115 v. 

24 Gă peaena eu urii crpSrSpiii cx-uii nad. | 

BRSpruăr-aii Aenanure-ii 'rouii nzrăniii, 

Ș Buia, di paczanr urati CMSATE A năae-ii emit. 

TCM Amur pzazenimeae 15 iduiSpii, 

28 Ac caS nacaur npuni nauțuur „În TodTe adrSpii. 

"Podre prlaSpii AE dpSusa Gt ca Sanplsa. * 

ii 5 mrimeae Gii ntfApiii ca bpaaunâsa, 

RS nSpneniit nai 1 MĂpE CA AZUĂIIE 

39 UI mata "0 il RS MABANILIE WApzCAĂINE. 

Apa shut AGaAtuie Aduuii râpASan că-i BĂsa 

III n mamii ce-i dă ApSateuiiii mi-i aSepi:sx? 

CO crSpmâpa eiepaii ueii rpăuiii AE Aă AS, | 

36 Ilin sămnpili G nâenn un nopic d âpSura. 

17 ni 92 nsrâpa 22 As. că Tex 26 paezanr ai amSara 27 azuirS-ii 

pzazutitt- 30 cani bpxmumiaz 3 az An mâge 84 ue dan 35 aipaii 

“Nei hrănitu-ne cu păine de. plinsură — Și n€i adăpată în la- 

crămi cu măsură. — Lași de sintemii megiiașilorii de pradă, — 

20. Şi pizmaşiloră de price și de svadă. — Doamne, 'ntoaree cu 

putiară ta câ sfintă, — De-ţi iviaște fața ta: să t6vem vintă. — 

Din Eghipet țai mutat vie buiacă — 24. Să rodâscâ vin și strugurii 

să-ți placă. — Curăţăt-ai denainte-i toți păgânii, — Cînd ai răsâdit 

Ş'ai smultii din cale-i spinii. — l-ai lăţâtu-i rădăcinele cu jancuri,— 

28. De sai plodit prin pămint în toate laturi. — Toate dâluri de 

frunda ei să umbrâqă — Și cu viţele ei chedrii să frâmșaqă, — Cu 

curpenii pănă 'n mare să lăţiaște — 32. Și pănă ?n văi cu mlădițe 

odrăsliaşte. — Dară căce, Doamne, lași gardul să-i caqă — Şi nu 

caţi ce-ă facii drumeţii și-i lucrâqâ? — O scurmară, vierâi ceă grași 

de la luncă, — 36. Și dâmbrii o pasc și 'n coarne o aruncă,
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Ui re 'wroâpue Au -uspii Acaatie At-uii Esi pia, sr. 

Bâc erputără, UPA XAMNAST CzanATAuiA. 
Gi acptuii urlă n$e n5 Măna ră sul că.pura 

40 Uli cc Si Înrp'.Înea wa apă AE CALpuT a. 

Me âpeSpii ext depiberia, At pucăna. 

GaocSsii ACAAMHE FpoâBa TĂ crucii mapsa "n Dpiina.. 

Ascult 5 GmSa 743 Ampiinra mă «ri; “râpe 
44 Uli 5 iti Ai wa nopodua np'lesăpe. 

Ip usii ASatesâS cdinure 3 Sabu - 146 e, 

Ăzură TENE UÎ-WA Anii CA ME Adi ina, 

Ilii-u, com erpură cb-pirSan Sac "ui rpeSrâre 
48 Gu i "repuii: Acantne enpe Săi 13 nSuzrâre, 

Uli câ-uii fiert dăua ră: srl ASaunără, 

Că ne. die uâpa "n ndue âmesăra. 

38 7 pmnaSr 28. czaszruuia 49 adpe 47 curan 745 nSAe - 

Ce te 'ntoarce din ceră, Doamne, de-ţi veqi vila, — Că-I stri- 
cală, șa âmplut sălbătăciia. — Să deregi c6i pus cu mâna ta ce 
sfintă — 40, Și să-ți pui într'însă om: fără de smîntă. — De arsuri 
să o ferâscâ, de răsâpâ. — Sloboqi, Doamne, groaza ta să-i piarqă 
m pripă. — Dă-ţă- cu. omul tăi dirâpta ta câ tare — 44. Și. cu fii 
de om voroavă președare. — ară noi, Dumneqăii . sfinte, cu dul-.- 
ceță — Lăngă tine ni-om lipi să ne dai viaţă, — Și-ţi vom striga 
sfintulii nume "m greutate — 48. Să te 'ntorci, Doamne, spre noi cu 
bunătate, — Și să-ți îveşti faţa ta c6 luminată, — Să ne fie țara 'n 
pace așeqată.
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> : - , ? A 

S0. Buz nontun & rocile, Waasan nlcun ficâgeru, ni. 

Păasure ca BTS nomGrpnutS nâmems.. 

6) rouriaka cz “ntz A age KZAB&TOpILAE RIMHSASII. IloaTre ir. ă Ad 

npăzuutSan KSaecSASii RIMAOgn € "AS ocru E.MET.NHA, âuterTa Yr AAA. 

ÎSafcSan' ca muza năue eSăpaerăure cbapuniuia ASasiii. HzazTopiiae 
uit kersSpriae CA 'HUZAErR B.ÎHA, CA BApcă C.NIIEAE MEAh cĂ.MIT â 
czputuguaopa $ SPANIA, Acausasti Xpueroc, na C'a5 AenzAaT Ac cite, 
wii uv'â$ ASărn KpSua, Aks BMNASTI NopSuna AcamSasii. Hza- 

EATOpILAc- e e.pigeae uni norzritiţa KS AARPZ ALAE, ÎAABATOpHAE CA 
"MIAAETh cdutiTeae tarâpe RS ode 'Tâtiteae cdaurreii Becâpuuit 
â Ac auiSasii Npucrec. 

E5SiSpăuă-ta Apei morii AE ACAMISAR . AAA 

Yi âuSra ASii Înamera uvâ or WaSan. 

Băreuii marzita ui Sketeuuii În azSre 
4 i-a pura n.prrapii bpSatodce "n niepeSpii MSArTE. 

BSeumâuii HS neceaie 7 CApriAToĂpe, 

U Ana MOĂă CA CAS8X npe cSnrn codpe. 
Bă Si TIzapâna nopSuiza «rliS Aa AcAtiSan, 

S Il mmormdaa AS Îanort iți "TOT (WAMSAn, 

1 - . 

80, Titlu: 2fs. căzpuânie . .. A. EaazTodprise . . . Dr OPPARUIA, e - AAAATI e ee 

| RĂARATĂPHAC CA Muza UI DSKZĂHA ES AÂRpzAtiAc. , . Tâtine 

În sfirșit despre călcători de ein, Psalomii, cântarea. lui Asaf s0. 

0) rouiakyu să 'nțăllage călcătorile vinulul. Poate hi că la prazniculă culesu- 
lui viilorii s'aă fostă cîntînd acesta psalom. Culesulă să *'nțăllage suflatiaşte 
sfărşenila lumii. Călcătorile şi t&scurile să "mţălegii cînd să vărsa sîngele celă 
sfintă a sfinţiloră urmînd Domnului Hristos, că sati lepădat de sine, şi ga 

luatii crucia, d&u âmpluti porunca Domnului. Călcătorile-s sîngele şi pocăinţa 
cu lacrămile. Călcătorile să "'nțălegă sfintele oltâre cu toate lainele sfinter be- 

slarici a Domnului Hristos. e 

Bucuraţâă-vă direpţii toți de Domnulii — Ce asută lui Tiacovii ș'a 

tot omulii. — Bateţi tâmpăna și dâceţi în lăute — 4. ȘI-I cîntați 

cîntără frumoase ?n viersuri multe. — Bucinaţi cu veselie "n sărbă- 

toare, — N lună noaă să s'audă pre suptii soare. — Că lui Izrail 

porunca esii dat Domnulii, — 8. Și toemala lui Tiacovii ști tot omulă.. 

Doeofteiăă , " 18 

147 v. 

116 y.
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IIS nse AcatiSan 5 Îvveud dh A14pTSpie 

E.NiAS-An cROTĂ Anu Griiner Ani uieptiie, 

De aă Wăaenli ue uS ac Ii NpE AAnă. 

12 Uli E AECApRĂTS-iL căpentia Au răptă, 

Uli pe uâmiSpii ut ASnpă Ac portii 
TI AE cip ut ASua în udpă erperiu. 

Tm Hatmbur, SăĂUE ACAMISAB, AMI MEHOĂE % Sr. 

16 OIML am AdrS-uii c-u, nerpeuii tau npE ode. 

TiPaa rpaur 3 rue "n riwanSpă At Nâpă 

VL 15 dna TM MEpRAT A CA Mii "n uăpă. 

Yi că taci SAT ui Si tdavenii “e oii SUE, 

20 Ii rs Ilapâua CA u5 re n$ii u$ n pitue. 

GA epica NS me A RS tea zutOnie 

lp'Su Acu npoâciar ca-i. CASEI 55 sti IE. 
N „A Saes 75 5 ici darSan dapă auiue, 117 ș. 

24 65 Tha ROC AE Aă Griinere ATP Caine. 

* Ipopereraie NEHTAS ROTES [Notă marg. Ms. şi T.]., 

XX În MSATe asuSpii ca âbax na În. NORACTE, KA m &$ Iloc nS dna 3 KSazuar 

paSa Ac npe ame, 3 fiRpaa să Ina . Ca$ ySpaT ASawesz$,. mii s$ “Înanen, mă loterii 

„săpzuii. [Notă marg. A.], 

12 Ms. AtenpaRâTS-i.. rpâsă 15 Ale. Aasunur 
, , 

L-ai pus Doimnulii lu Iosifi măriurie — Cîndu-lă scotia din Eghipet. 
din șerbie, — De la oameni ce nu le știia pre limbă. — 12. Și i-ati 

descăreatu-i sarcina, din. gârbă; — Și de coșuri ce lucra de rogo- 

jină — Și de serăbâ ce ducia 'n ţară streinâ. — Tâm izbăvit, gâce 
Domnul, din nevoae* — 16. Şi ț'am datu-ţi să-ţi petreci, viaţă pre . 
voae. — fam grăit cu tine 'n gholbură de parâ — Și cu apa ** tem 
cercat. de să ști 'n țară... — Ce să mi-aseultați voi, oameni, ce voi 
qâce, — 20. Și tu, Izrail, să nu te pui cu price. — Să ferești să nu ' 
te ia cu mșelticrune — Vei un Domnii proaspăt să-i slujeștă -cu 'nchi- 
năciune. —- Că Dumneqiiă nu ţi-i altul fără mine, — 24. Ei tâm 
scos de la Eghipetii cătră bine. 

* Prorocestvie pentru boted. 
** În multe locuri să află apa în povlaste „.că şi cu Noe cu apa ai curățât 

răul de pre lume, cu Avraam la apă Sai gurat Dumnedăi, şi cu Iacov, la Mol- 
se Tarășr,. “
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Nâcnz-uii rSpa sar ni-l KGaA, c4 Ti cârSpi, 
IA me ES „atnaă că nS cepe caine "u. AdrSpii. 

“LE Wâmeniit viei uS-at Bâră 'n- că rpărea, 
28 Iilnenn uS na că-i die nS annie rrpâroa. 

Ileurp'auăa Ia Azear „În eoaruie 
Mii că-uit XABAE "0 r.AHASan awp uni "i nSeule. 

Ri Arlip Ni upSr Wâmeniit Atieii că AVaciiSAre 
32 Tapâna pABatui CA NS ?AMBAE 'u izprapii MSATE, 

pă E5 npe râu nuamduiiă awpn 3 „Măna 18 e. 
IE caepii că „Xie "n "TSRata wwe 5 riina, 

"le Si ASmes 75 nuamdurii „ep eoliana, E 
30 4 al Aa ÎI EpÂME ASnra ca că CĂMUA, 

A. MI-A, MÂNA AEGAT iemtuta MÂ bpSaoăcă 

IEI: cSr.pna, miăpe Mu nlirpa cel nparodea, 

* op ca she Tue aâya îxm$ EAIA ca$ CRIAIRAT pă RANA aS TpenSuTh IS 

BAST ca 0 uk. ** Sin urât v$ RperunuuSae a Btte uzua Sipii An pia. [Note marg. Al5,]. 

30 mu nŞeuie 95 Me. mpuuă 36 18. AST *w Rpâae 97 mduna 39 nzprosex. 

Cască-ţi gura cât ţi-i voia, să te saturi, — Că te voi împlia să nu 
cerci. bine ?n latură. — Ce oamenii miei nu-mi bagă m samă 

graiul, — 28. Iacovii nu va să-i fie 'cu mine traiul. — Pentraciata, 

T-am lăsat în volnicie —:Și să-și âmble în gîndul loriă și 'n bue- 
cie. — Că der hi vrut oamenii miei să m'asculte — 32. Izrail răz- 

leţă să nu 'mble 'n cărări multe, — ară ei pre toți pizmașii lorii 

cu mâna — L-așii smeri să hie "n tocma gos cu tina. — Ce lui Dum- 
neqăii pizmașii vor să-i minţă,* — 36. Că Ii dat în vriame lungă 

si să sâmță, — Mincînd mannâ decât jemna mai frumoasă — Şi 
sugînd miare din biata c6 vrătoasă, ** 

* Vor să țâe Jidovit Nagia. acmu cînd s'ată schimbat, Yară cînd ai tiebuită 
n'a vrut să o ţâe. 

** Agia şi tu, creşlinule, fă bine pănă cşii în vIaţă.
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Si. M'aabmSan AS Aanua, Aa aSii fica, ma. 

Bra eră na cata iroe . 

Slucerra Vrâawa caSita uit USAEUIIAOp. 

ASamesi$ eraTă "n Bop AMâpe AMA 

At ASatmiesii, AE Aoatuit 'râpe; 

Ati mSerpa: nEnrpS SAE - 

4 PeruSuma Sortat etnia, fâuc. 

Mi a rpaânie 5 cupa i 147 v. 

Ă ue ăcteni AĂUE CTpĂML, 

„Nu Se tar. FLA EErIITă 

S d nunonăuii nturpS nadra ? 
Elisa ea Săi ca "ura den 

TIli: npe te c4 wasâueuii, 

GA n mapacăuii noaâeriii, a or, 

19 ON ca Serdan cupâuiii. 

A amanti e uantuit Nâpre 

“Îu VIA Eh 15 AEperrăre, 

Gps ruasph CA nS Adulti Bode 

16 OT aunnenawwpn -nenoăe. 

Si. Titu : lucra ete. numai în Ms. 15 Ms. a$ 

Psalomnlii lui David dat lui Asaf, S1. 

„Acesta psalom slujia şi gudecilor. . 

"Dumneqăii stătu ?n zbori mare — De Dumneqiăi, de domni tare, — 
De-i mustră pentru gudiațe — 4. Bănuindu-și schimbiînd fiaţe. — 
Și le grăiaște cu scrăbâ: — A ce faceţi age Sucmnbă, — În voe 
căiitînd veghiată — 8. A vinovaţi pentr aci să 
'nțăliageți — Și pre nime să n'aliageţi, — sa vă piirisăţă colacii, — 
12. Și să gudecați săracii. — A mișei să țâneţi parte — În gimdeță 
cu dereptate, -— Strâmbilorii să nu daţi voae — 16. Și mişeilorii 
nevoae. 

                 



— 277 — 

Yi &h uS Bop că că CALA, 
În Satu Cătina miti, 

Tăă aSawiua n$ af-ă Apr, 

20 Illi npinrSnăpen âabpra,* 

Il m.purSan: Ani pzA ziuă 

"PSpeSp.inan În Să cenrina. 
le CA aercâuţii eSeuia, | 

24 o Ga ună nzrâuii WIoAulA, 

BA aa nSc În p.țua, K3 AMIUE, 

ASameszii, wii Că Iuri Bit, 

“TEz Ac u$ Avi-uii Uană ceaTrSAb, 118 1. 

28 Ba ca 'urpeSă nznârSas, | 

ML 5 ateâpra «rk Ac npină 19 v. 

Beujii aSpii urii Beit Aă mu pănă. 
VU: mă coda AOAAIE îi CAdtă 

32 Ilin ca citi după aaa, 

Ai-u, ei USAenă NzALȘUTSA 

IIper:San wati AdTS-uii tSu.purSas, 

Dă ui-ii UE AE Aourie 

30 Adra ASaa nd eul, 

* BzBABiiuua Fo TZMB_Ndt, HEttAn cab. [Notă marg. M.]. 

"Ce ei nu voriă să să sâmțâ, — În gudeţii s'aibâ știință, — Că lu- . 

mina nu li-i dragă, — 20. Și printuniareciă alârgâ, — Pămintulă din 

rădăcină — 'Turburindii în qă senină. — Ce să lăsaţi bueciia, — 

24. Să vă căiitaţi grudeciia, — Că vam pus în rind cu mine, — 

Dumnegăi, și să ştiţi bine, — Că de nu mi-ți ţânia svatulă, — 

28. Vâ s'a 'ngreuia păcatulii, — Și.cu moartia c6 de pripă — Veţi 

muri și veţi da ?n râpâ. — Ce te scoală, Doamne, n slavă — 32. Şi 

să vii fără zăbavă, — De-ţi vei sudeca pămiîntulii — Precumii Țai 

datu-ți cuvintulii, — „Că ţi-i ţie de moşie — 36. Dată lumia cu 

vecie.
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A 
y 

- ” , 

„S2. WaaamSan: mie AS flcâu . 

De ere oynâAcureă n 'regrli. 

ASnnesiă “cdunre, «une. ca-n die € 
XE nporinas ?u Tpăât um “u ppie? 
IIS rruă MAGAR AS chiuire, 

4 rtere- Nil modac n rpâtt ua în uSezrinre, 
IElnsă. AdS ir AE că pacSna | 

“rime-uii uopn pâSan rouji AenpeSua:. 
III 'rouji nuBavâuriti uvây AdTS-unii -noacre 

S As Praid S-au “Rana npecră vbâcrre, 
GA noponiipa Că AA nea - 150 r. 

TM cb.prra ră up 3 PA TOBMĂAA. 
Damn ca-i NIĂPAEAtn, SXĂCApA- "1 clipa, 118. 

12 Gu n PAMĂE AL AN aaa. 
III ae Tlzpâna Akm$ nariire 

Ca usca apte suriere - âiiture. 
„RI â apa «lira u3 cel Baoniina 

16 "Toni c4 uSpăpa ca-ti eră "m HpoTIiă. 
Gasbatn Au iârpa Ână ânprlnra 

Ga nic Smana RS “tăcere adr. 

2,
 

« 

92, 11 paza 18 famana 

- Psalomulii S2 Int Asafă. 

Dumnedăii sfinte, cine să-ți fie — De o'protivă m trai și n ta- ric? — Nu lăcia mâlcomii, Dumneqăii sfinte, — 4. Nice hii moale *n grai și "n cuvinte. — Yacă dai chiot de să 'răsună, —: Cine-ţi vorii răulii toți depreună. — Și toți Pizmașii ş'aii datu-și coaste — 8.. Dei rădicatu-și capii preste oaste. — Să voroviră să dia năvală, — N sfinta ta țar cu ria tocmală. — « Blămaţi. să-y plardemii>, qâsără *n sciăbă, — 12. Să nu rămâe de dinșii limbă, — Și de Izrail demu nainte — Să nu să ştie nice aminte. — Cu a loră câtâ cu c6 zlo- biv — 16. 'Toţi să gurarâ să-ţi stia ?n protivâ, — Edomii din șatră abia așteplă — Să vie Zmail cu oaste lată, |
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doănn mi Arâph Aă Cazi A due, 

20 Penăan ui flabun rara aduue. 

SImaaețiiuiii făpea Suie, 

Puanerumâniii npânriit CapSuue. 

PipSan 3 fâere eră mii Gan râra, 

24 Acsp 13 Afuuiti time 13 cnâra. 

TILii crâă 3 ua AS Aor Câyăre, 

Gă.purra "ră nâpa că W crpaSre. 

Ul: A A AGAAMIE CHĂNAă CA ASra, | 150 ». 

28 GA Wnocâcia At rodia ASuras. 

J.pa, al: enri-ae CSMUSAn tEAR ASaie, 

Iă AlaaiâmSan pâ3 cit ânSeie, 

Ilin ac dA ACamue să AS Gucâpa, 

32 Gu us ca mredpuaă croit păsa uâpa. 

IUN să Sf Ana ea ari ca dpân 149 7; 

IL wapâSan ASit Buc, uni ca uS-it plina. 

Ra aă Guaepn MSASui Că Sâ, 

36. AlSapmaae mSununit fnrrp' puii că: dănas. 

e bă noăpiit uă Oprina mi Bu, 

Bene sut Gaamănn CA Săna "Tout crpatb. 

Bâpiii rpiaiipa ca-ti npăae 'u uâpa 

40 IIlu "ua câp-pura năea ct uit AE châpa. 

20 rarâsa 23 cra 25 râuzii 26 crpimsre 35 âunaepr 

Moavii şi Agarii la săhitidace, — 20. Ghevalii și Amonii gătedă 

lance. — Amalehiţii fiarecâ pușce, — Filistimianii praștii s'arunce, — 

- “Pirulăă cu oaste stă şi elit gata, — 24. Asur cu dinşii vine cu spata.— 

Şi stati cu toâi lui Lot sagule, — Sfinta la țară să o strămule. — 

Ce le dâ, Doamne, spaimă să fugă, — 28. Să. obosascâ de goană 

lungă: — Cind 16 veni-le somnulii coli dulce, — Ca Madiamulii rii. să-i 

apuce. — Și le fă, Doamne, ca lui Sisara, — 32. Să nu să 'ntoarcă 

să-și vadă țara. — Și ca lui Avim să li să facă — 'N părăuli lui 

Chis, şi să nu-i trâcâă. — Ca la Endorii pologi să qacă, — 36. Muș- 

țile mușini întrînși să facâ. — Le fă bofarii ca Orivii. și Zivii,. — 

Zevei şi Salmanii să .dacâ. toți străvii. — Carii grăiră să-ți prade "n 

țară — 40. Și "n sfinta casă ce ţi-ă de sfarâ,
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Puntsa-ii Agas An Alan Bă poa 

IUi-i nputaa ie ca-ti dau PASâTa. 

Bă mzureaia Sanii CA. At BÂSA 

44 Di nă nzaSpa San: Că-ii . dpsa. 
Au dbăua Erinoan ca-i npiatSricră, str. 

Ann asc NOmĂpSAn câ-ii tnoa'licrias, 

Uli ae aleSnpa că-i Banii n3 CMIAA, 

45 Biua, top Aă diSra Că AA îi breafupa 

Gi ai CaSsx wrâpa "m. ASaie, 

GA ue Aire câb-purrSab TâS Sate. 
Iliu pSunine urii rpă năpa | 

IN ca ae nide LĂCTA Ani uăpă, > 2 

Bă ca nSnodena pisi 3 Ep. AcatiSan 
IUL: Eat ArbcSnpa Mpeeri TOT War. + 

$3. CO roaba . W aatomsa ASA : Data „Hr 
Cbinaopn aSii Bspe. 

. 119 v. 

siutera Vraatbain ME "MRĂIĂ 4 ACpi AE Răca aSii A sames4$ UA 
ue? MAMĂ EATpĂ ESHATĂNA uit Â ue EI AE IIASĂTE, Uuti te 
ÎPĂTA Btăpn USAcu San. , 

ioan RABAOBAEHA CIlAA 'TRSĂ. 

HamrS-c ac ritre urii AE ApArzaduie 
MliipSpuae 'râae uâac Ac czaduue, 

41 Paniyxă 

S3. Titlu : AB. peste ua ne "mAeamnd corectat ma neAhatuă, Ze arpă BSuATauĂ 

Răpedâ-i, Doamne, din d6lii ca roata — Și-i prăvăliaște să-i calce 
gloata. — Ca miiciuliia. fulgi să le caqă — 44, Și ca păduria foculii 
să-i -arqâ. — Din faţă vicolii să-i prăvulascâ, — Din dos pojarulii 
să-i ocolâscâ, — Şi de desupra să-i baţi cu smidă, — 48. Cind vori 
da fuga să da n oOsîndă. —— Să li s'auqă ocara 'n lume, — Să țăe 
minte sfintulă tă nume. — Paţă rușine și gria ocarâă — 59. Și să 
le piae viastia, din țară, — Ca să cunoască că tu ești Domnulti — 
Și ești dâsupra: preste tot omulii.. 

„Despre călcători de vin, Psalomul lui David sa, Fiiloră lui € 
” Acesta psalom ne 'mvaţă a dori de casa lui D 
tră bunătăţi, şi a ne feri de păc 

ore. 

umneqăii ga ne 'ndemna că- 
ate, și ne aratâ chiar gudeţulă. 

“Câtu-s de iubite și de dră ăgălașe -— Șivurile tale ciale de sălașe, —
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y 

CO ASauesiă cdi, să 65 umnue 7 resp 

4 Tia "m Aenpierrăre uS-u, Sur AE -uutipSpii, 

ĂE ae ASue ASpSA -AtumtaSan Aie3 -cSdarri, 151 v. 

IUL uSpuac măae S-a ata 6c Au HSuyer. 

B.fua-ea Alu teal că-uii npatâcib „În bu 

S Gasca nSnSpii iii aie cSaerSan AE blduă. 

Vineava urii -rpSnSan că CTă n r.pASpii GE 

At AcâmSah AE “fan BIS, BAT CA u$ noun enSue. 

Ră patiSux ut că unsSiinâsa 

12 "Ul crpâunmma- At dc Ală cz nezp'lsa, 

Ii nă nSprSpilwwa ac Sine erect ruri;sa 

At Aaziă înprlsara K3 Si ca că năsx, 

mă mi-i As rpiiie că "ră ash mâl 'râpe, 

16 C9 aSamesi5 câunire în iipârie Ad WATÂpE. 

RA ASatiesâă S-A Cp, urii AE "MIA pu XE 120 r. 

Iu mensii mă "miine uSe.furSab ca-ti ue. 

pepriere Ajlieifaa «rinite ABIS ĂIȚIE 

20 În căpepurra mă Răcă AE TE NpocAmLĂNIE. 

Deprieie Ac (UatSan «ui-ii nui enpeizitnrli aa 

Alin mâpe HEAÂ:AE A ac Ab HALĂAA. 

4 Ms, wuspii G n$avali 22 II -rbpe 

O Dumneqăii sfinte, că eii nice ?n visuri — 4. Nice 'm deșteptate 

nu-ţi: uit de şiruri, — De le duce dorul mișelulii miei sufletii,— Și 

curțăle tale nu-mi mai es din cugetii. — Cind-va d6șii vedâ-mâ să-ți 

prăvăscii în față — 8. Să-mi bucuri şi mie sufletulii de viață. —- 

Inema şi teupulii să stia 'n gînduri bune — De Domnulii de celii 

vii, cât să.nu poză spune. — Ca o vrăbiuță ce să încuibaqă — 

12. "N strtaşină de casâ deca să "nsăreqă, — Și ca turturcoa de 

cuihii ce-și găt6dă — De di-abia aşteptă cu pui să să vadă, — Așia 

mi-i de grije să te văii mai tare, — 16. O Dumneqiăii sfinte, n 

jrtitve la. oltare. — Că Dumneqăii tu-mi ești, şi de *mpărăţăe — Ni- 

menui ca line cuvîntulii să-și țâe. — Ferice dâcela cine lăcuiaşte — 

20. În sfinta ta casâ de te proslăviaște. — Ferice: de omul cei 

ești sprejinelă — Şi tare nediojde la tas de năvală. |
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Aaa a dpăete CRĂpA în cn urprlirx, 152 r. 

24 Ak cră după prize 3 fine Aăpra. 
BRA Bă emit MĂpE LĂAA AE IA.picodpe, 

pu AcamSan na due uSAfun urii crp.pricope, 

Ea, să "arzpuăi ACcstiSan Aaph urii GSnATÂTE, 

28 IR.fuA ta AĂ vEpTăpe, ieaeph 15 andre, 

drSna ApEnuiti Bop ALAPUE AMA, păsa 

Ipun umpSpii At mâre ut erpraSaunrbsa. 

Tu 2 Civ ârSueue ASAMSAn Câ finit-cx, 

32 OBepna, nă Vii nauurerii moda ASAa CTp.puică. 

esuat ACaAtie căunvre CA AttaSssti AE pSra | 

i ca nS aa AĂNESI, Â TĂ ALĂ CASră. 

Vii use n$ Însa uSpaat.țurr A ndus, 

36 Ilia us5 Si espenpuiiurăii murtaa acu, teii didue. 

BâSra Acaatile chiurre Ac-uii uesi mermnârSan 

MIi-ii npatânţie “n pâna nperiSat pri Aar cdărSa, 

Tila "nn Sa âuăa «i ACTE "UCAAMĂTA, | 120 v, 

40 Bâpa ca că Sere pPĂME HENUETĂTA. 

Ei adi nSua ere W să en nerpisas aa ei 

“În tiSpuaae PĂAE ii SăCa Crina. 

29 ârSuta corectat Qin âvSnue TI. ârsnuc 29 5. A, Tana BSUR RUPA dâue, 
30 „Purpe aSnubpii cdunre Ac venii RS ndue 32 qi 95 Ms. Aianen 39 cnârsa, 

Acela-și va face scara n spiţe 'ntrâgâ, — 24. D6 sta fără grije cu i- 
nemă largă. — Cind va veni mare valia de plinsoare, — Cind Domnul 
va face gudeţii și strinsoare, — Cînd va 'mpărţă Domnulii darii Și Du- 
nătate, — 28. Cind va da certare celorii cu păcate, — Atuncia divepţii 
vor miarge dind raqă — Prin şiruri de cate ce sirăluminedă. — Si n 
Șionii atunce Domnulii s'a ivi-să, — 32. Cind va hi nainte-i toată 
lumia strinsă. — Atunci, Doamne sfinte, să mi-aui de rugă —. Și 
să nu mâ iapeqi, a ta mișia slugă. — C6i pus cu Iiacovii Surămînt 
de pace, ÎN 6 Și cu noi creștinii milă âţz vei face. — Caută, 
oamne sfinte, de-ți vedi însăimnatulă — Si-i prăviaste î â pre- 

cum țai dat “rata — Și 'nii qua aciala ce aste uitam Pe : 7 
40. Caria va să custe vriame nencetată. — Că mai bună Taste o 
da să petrâcâ — În curțâle tale și âsa să-ți facă,
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GA că mneralena În cb.pura 'Tă năcă, 

Ad Aemasr atit Ac Sac 'u nepTSpii At AATĂCA 
? 7 pm , v .. 

IL p.ţua, 155 rasp Suriii Cradiu San Caii die, 

Herper.fita, 55 Apenini u noatuuuie. 

Dă 3. Aoaatne cduure enpe. autaă Gaquit răra 

48: Mii nS aepervrârre fit „Pruzpuăs. nada, 

IM ae ue. Aă cadea, Aap mii nSWATĂTE 
y 

LR 
"ine my -caSirirS-uii ASAAuIe i Aepenrâre, 

DIA Șatnaarh În dac dapă AE Măie, 

59 TIS Ac uefi ÂIpIi-a€ ACAMe Ati CuAMipie. 

Ilewrp'auăa Acaauie depre AE WatSan | 

UE ni-i 13 MEAĂ:EAE AE IS-An pita CSAiSan. 

S4. În capre jinawp AS Spe Vraawa, Ia 

«În Vaariipa uk eraanitr eră, EA ROHELR, CEPIIE IIBEANEAMS 

cnegât$, ÎAeRă Aă Atat Adpeae MĂnenn. Dinti asi Repet Epă nă- 

ea dacii. i 

| BA ronoatian Ec ru B£4MA. 

TOererS-upati Aoamne mdpa «rk Aopiiră ss 124 7, 

i & nwpacăeauii AU Epă Spăr, - 

51 Mo. TD. mânie 52 capie | 

84. Titlu : Feogi. emma ci, . atâta, . 

Să să tivălâscă în sfinta, ta casă, — 4%. Decât mii de dâle 'n corturi 

de mătasă — ?N rind cu păcătoşii sălașulii să-i fie, — Petrecind cu 

dinșii viaţă ?n volnicie. — Că tu, Doamne sfinte, spre milă ești gata — 

48. Şi cu dereptate vei înpărță plata, — Și le vei da slavă, dar și 

bunătate — Cine țai slujitu-ți, Doamne, ?n dereptate, — S'aii îm- 

Plati în cale fără de mânie, — 52. Nu le vei opri-le, Doamne, din 

simbrie. — Pentwaciaia, Doamne, forice de omulii — Ce ţi-i cu.ne- 

diajde de nu-l prinde somnulii. 

a In sfărșit fiilor lni Core Psalom S1, 

În psăltiria câ stlavinescă, le sfirşit serie upeatieuS cuedes, adecâ. la mai ma- 

rele plaveţii. Fiil lux Corel era piaveţi aleşi. | 

Tubitu-țai, Doamne, țara, c6 dorită — Ce o părăsâsăși de-ți cra, 

urâtă, 
”
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Ilin pati „furrSpen npăaa AS Tion ISrutrSAn, 

4 E fiii AaT npe Mă Caci 14%E ir. San. 
Cdamenriti măi ACaatie Ali IEpeh AE NAGĂTE, 

Damn st wa$ rpennirS-uii, cu die Gprâre. 
IL pat jacapusarS-u ii Au ToâTa Matia, 

S  IMâ AdrS-uii fu adrSpii A npe Anii Spuia. 

Îuroăpue-ue ASdaue BATpă apuTrSiinuă, 

Besii pe cazBneuduie ii A£ NENS TI x. 

Ati ună Mănie npecTe Epâme ASura 

12 ITă prmană PSAX Bă poa ca CauSura. 

UE me "wroâpue Asaatne tvrpă Si 5 piine, 

Gică necearbena Wămeniit At "miine. 
Mii aaa ră Acaatne cupă ni fină, 

16 e aă mă nSTĂpE A HE AMpurrSărie. 

GA ÂSn ii AE AMINE ACASA uf pa Său, 

Bă pair AE Ant AcatiSan Hi5 depre. 

Dă SăuE Ai udpă tă ua cTă 15 dee, * 133 e. 
20 Uli fina Sua cununii aan op dăue. 

A ACaauie NaB. [ia ăpepn Wâ5 at rela, 

Gâina A€ AĂ TIE rime dzpă câmaă: 

< 
< 

* PSră newreS uâpx. [Notă marg. M.]. 

Şi țai întorsi prada lui lacov Xubituli, — 4. De X-af dat pre 
mână să-și ţăe pămintulii. —. Oamenii tăi, Doamne, I6i ștorsii de 
păcate, — Din ce fait groșitu-ți, să fie ortate. — Și Pal îmblin- 
dâtu-ți din toată mâniia, — 8. ai datu-ță în laturi de pre dinși 
urgila. — Întoarce-ne, Doamne, cătră mintuință, — Veqi de slăbi- 
ciune și de neputinţă. — De-i ţânia mânie preste vriame lungă — 

3 x Any, a Ya 2 A 12. N a rămânia rudă cu rod să s'agungâ. — Ce te "toarce, Doamne, 
citră noi cu bine, — Să să veselâscâ oamenii de tine. — Și mila 
ta, Doamne, spre noi o iviaște, — 16. Ne aâ și putiare de ne miîn- 
tuiaște. — Să vădii și de mine Domnulii ce va dâce, — Va grăi de 
mine Domnulii cu ferice. — Va qâce de țară că va sta cu pace *— 
20. Și inemâ bună sfinţii âși vorii face, — Dă, Doamne, izbîndaă că- N Pai da tania N . . Ş rorii țaii de temă, — Sah de la tine bine fără samă, 

* Rugâ pentru ţară,
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TIT A m măpa noderpa cada Tă CA Hplică, 

24 —OAThaa MPaAezpSA pe TOM CA “renale, 

TI u3 AEpENTĂTA Ndua "n, PACĂTE MSATE 

IL Bpâue CA CA Cep.fură ii CA ci. eapSTE. 

At oc ânentăpa „În cSc că AA păsa; 

28 Au uipre AEpEnTără că RÂŞTE CH LĂSĂ.. 

Aă ASaesiS cdpinere â ră SNA TĂre 

Cn A IaM.purTSAt PÂN în AEpENTĂTE. 

Tatiure-uii CA MĂpră AEPENTĂTA cură 

32 Iliu ef Sue "n dac mării apă CALMITă- 

Caana. BNOIBAUI, ci. 108. 

S5. Waaban , He. a 

AVaraa A'azu . Ipuacnitrui So ao . 

Tadaiz-ti Aaa Spăta crk câ.purra 

TIT ca AmaeiSauli AĂ EPĂME A CALMITĂ, 

Tae „În aria unii Fu Tun 

4 EipSuas-ani eSăaerSan „În Sin ă, 

TA ut caSra ACaMntE urii MA CHOĂTE 

Gnpi MEAAAE ANII CHpÂDEAE TOÂTE, 

25: naut "un 

S5, Titlu : Barieata. 

-Și dă m ţara noastră slava ta să erescâ, — 24. Mila Şadevărul pre 

toți să tălnescâ, — Și cu dereptatia pacia ?n gloate multe — N braţe 

"să să strîngă și să să sărule. — De gos adevara în sus să dia raqă, — 

28. Din certi dereptatia să caiite să vagă. — Dă, Dumneqăii sfinte, 

a ta bunătate — Să ne dia pămîntulă roadă "n dereptate. — Nain- 

te-ți. să margă dereplatia sfinti — 32. Şi-i vei pune "m cale pașii 

fără -smîntă. 

Psalomii 85. 

_Plâcă-ţi, Doamne, uriachia cc sfintă — Și să mi-asculţi la vriame 

s în lipsă şi în ticăinţă. — 4. Cruţă-mi sulletulii în 

de smîntă, — Că- 
și mă scoate — Spre nediajde 

cuviință, — Că ță-sii slugă, Doamne, 

din scrăbele toate. -
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AlnaS ne Acasne în să AE până, 
SS Ae-aii AEctăpria HELGA AMI. rpâB- 

AlmuntaSan atie3 eSdaerh LECEAĂIIE, 
BA. Ac rue NpE "TOT “ac Trânit, 

RA Ep Aâatue TIR ini KS paradpe, AR 
12 Ace rusă enpă 'TÂut Aaa "Tă Arh măpe. 

Hi amaenSara aoaaue AMILĂ pSra, 
 Aenatinre-ui raăcSan aifă CauSura. 

II Să AE-rpiizte ff, erprira BaTpă "Tine 
16 “ALA pSra Acaatuie că-i prensusit 15 cruce. 

Bă uS-uă iiere MAME AE porta 13% e. 
A Saties Î3 153 Xiipe ApArocriin:ai. 

AStipSpuae mâne "E âpărx. 
„20 IA 7s- “Uli ACTE AMAA AE PuASpăra. 

-"Teuii nzrăniii op en Ani ASA, 
GA ca "une cb.purSaSii m4y SAE, 

Ii Gai camera: Acantie ui Gapuit mdpe 
24 IN enoaâce cae mă Sun ASAN 'Tâpe. 

AS-aax. 'u Bdah Tă uă ânendpx, 
Ei ca n$- ui &c Anu nepSuuii âțăpx. 

G:, ci necea'licri pă câma 
28 Iineata MĂ Acaaiue "rp'a ră lia, 

11 ha-asii 

Miluiaște, Doamne, *n Qă de scrăbâ, — 8. De-mi descarc nevoia din grăbâ. — Mișelulii miei sufletii veselfaște, — Că de line pre to. as chitiaște. — Că ești, Doamne, buni și cu răbdare, — 12. De tinqi spre toți mila ta c6 mare. — Și mi-ascultă, Doamne, mişia. rugă, — Denainto-ţi glasul miei S'agungă, — N Qâ de grije cînd. strigii cătră tine — 16. Mă rogii, Doamne, să-mi ri ăspunqi cu bine. — Că nu-ți faste nime de prolivă — Dumnedăii cu hire drăgostivâ. — Lucrurile tale te arată — 20. Câtu- -ți Xaste mila de 'mdurată. — Toți păgânii vorii veni din lume, — Să să 'nchine sfintului tăi nume,— Că ești slăvită, Doamne, și ești mare — 94. Și ciudiase faci ca ună domnii tare. — Du-mâ ?n cal6 ta căa adevară, — Ca să nu-ți es din porunci afară. — Să să veselscă fără samâ — 98, Inema mia, Doamne, 'ntr'a, ta t&mâ,.



 ASaunavenS-uii Hi5 îineata 'wrpil:ra, 

Garii aS-uit câ.puira uSme dpi “rără, 

Ti aut AĂTS-avii AA Ut BENHAX, 

32 —OGricupIAB-Aă AE 4Ă rpă Voc.puA x 

TE-AM atică ACAAMIIE 15 HAINĂCTE, 122 v. 

INT. AVari COC AMI [IA AE AĂ Npznâcre. 

Acaame rmarzrâpiii utii AE Adue „15 . 

o 2 

36 ASna wine ciur râra câaâpue. 

II auuntaSan AtitS cSâacra uepsăpx 

INT. Ac Tine 7 CA NS BArĂpă. 

Uli 5 acamtnie către unii "UASpâTe, 

40 Gpuii 3 Aiax pe TÂUÂL AE IABĂTE. 

Hâdra Aa ii AA AMASĂIJIE 

TDi Au rpiSab MIES ata Name, 

Tilu-asi rpuautre aB.pnAă Ad pita, 

44 Beacuii cfr caSra unii dueiSpe Aa imâpriăi. 

DA AE AIE CAME ES ca AA pÂsă,. 

Gă npâne muză cr.fna, că nâsă. 

Bă 5 Acamture aul AdrS-atii nSTĂpE 

48 "1 să Ae rpliaie că line apuarasăpe. 

31 adi 

Mulţămiiscu-ţi cu inemă 'ntrâgă, — Slăvindu-ţă sfinti nume fără 

tagă, — Că mi-ai dalu-mi milă și izbindă, — 32. Scoţîndu-mâ de la gria 

osîndă — Ce-mi vinisă, Doamne, cu năpaste, — Și m'aă scos din iad 

- de la prăpaste. — Doamne, călcălorii cei de Tiage. — 36. După mine 

sînt gata s'aliarge. — Și mișeluli micii sulletii cercară — Și de line 'n : 

samă nu băgară. — Ce tu, Doarne sfinte și "durate, —— 40. Erţi - 

cu milă pre toţi de' păcate. — Caiită, Doamne, și mă miluiaște — Și 

din greulii mieii mă izbăviaşte, — Și-mă trimite izbindă la tr6bă, — . 

44. Că-ţi sînt slugă și ficorii din șarbă. — Fă de mine sămnii buni 

să dia raqă, — Să eriape pizmașii stind .să vaqâ. — Că tu, Doamne, - 

mi-ai datu-mi putiare — 48. 'N qâ de grije să leihii mingâiare.
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S6. (biuaopn aSii Ropiii,. j-aawat AE fure, 8. ase. 

Genonânia &ră na ropâyn €'Thiya. 

OppsarSpuae AST «el; c-ai âna Râca sa 
Gipurr „n avârSpii cure HS nzASpl alex. 

Ilcâpra An GibuSan Hi-ii ASAMISASII Apâra 
A Acne roâra mâpa AS Ilenei; AAprx. 

“han pai AE miine W uerâre ch.purra 123 7. 
(E Spsar ASauiSan At crâit după ca.pură ? 

Gă-uă înseuii dmtinre uri nânrpS Pad 
S INM ac Banana sue-uă IOLiipa caână. 

Bă uni Iaaceriina, "Tipa, Grupuri 
G'ep enSue A miine n da ron, perii, 

ILă sue vor MaSan avi-ii adina GivuSan 
12 —Ulu “urppnea Ca mânie Ga uer$ra AE AGASan. 

Ră-ii Spsar AE A-picSan Ani crfpi$ Ani IZA ĂAE, 
Ii că ASĂ cânta AcanSan Ae MAME, 

“Grpur.MAS-ii Ann năpre npe nSare "n clipucodpe 153 v 

16 DioA E] uit n SCPILAME ai I AF E eSnr! COĂ E . p p pi 

“IE cu Spn puenSuae Ani cb.pura uerârre, 
Gă că eecealicnă rp'a Gt nSuarăre. 

S6. 4 Însa 

Fiilorii ni Corei, psalom do cîntecă SG, 

Urdâturile lui câ să-și facâ casă — Sintă î n măguri sfinte cu pă- 
dur dâsă, — Poar ta din Sionuliă i-i Domnului dragă — 4. Decât 
toată țara lui Iacov c6 largă. — Câșii grăi de tine, o cetate sfintă, — Ce t6ă urdât: Domnulii de stai firă smîntă ? — Să-ţi aduci aminte 
și penlru Raava — 8. Și de Vavilona ce-ţi Yubiră slava. — Că și Palestina, Tirul, Sărăcinii — Stor spune din tine ?n fală toți crești- nii,— Ș'a qâce lot omulii «mi-i majleâ Sionulii — 19, Și 'ntr'însă s'a naște om născutii de Domnulii.> — Că-y ur(ât de dinsulii din ceriă din nălțâme, — Și va lua samâ Domnuliă de mulţâme, — Strigîndu-Y din carte pre nume ?n scrisoare — 16, Boiară și prostime și crai 'de supt soare, — Ce să voră răspunde din sfinta cetate, — Să să veselâscâ, 'nir'a ei bunătate,
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S6 a. Diuawpn ASit Ropiii, Waacat Ac fure , 5. 

Vcnonâuia Er na repay €ry. 

GOenorânia 6r& na repâvh Criit, &psa- 

mSpuae Asii „În Sua “LEI cdpuuuit. | 

île cipunusii Ancereaii iii Ipoposiii, A LA3 AST 

ASaes43 Au Sta ei cui Bă npe Mee nierpu 
5 cuSane Ac urâ3 opsărS-unit 5 A. Faur cdi.pira necă- 

puna Aoaui San Xpuerse.  ASarSaS: pai mStutaizii  sreiă 
editurii, ĂAgtsa cdiureae ASa-cnpusÂre CAAMINAII, H'ApPOâAE 
Mape Bă turâuie mSnuuii AMI CHA să câ â ASH 

de pad, AEG Tiapanarâniii, spenpuuiti an a'lya nâe, 
10 mit musti ue ein AAeă IUAPOĂALAE ulii IâpăA€ 

E pEnpiuutejii. — rai | | 

Anu: În ipăma Giwua, năue nciyn cean 

În swrnan: IOnânie ACASA nodpra GiwuSaSii Mâti npe 

ese AEHAT TOÂTE CĂTEAE! AS Înarwvne. 

15 Moăpra pcamiSaSii unu AUIApĂTSASI A USA fi 
roără uăpa. Ju odpra GiwuSasii „ju cdpurSan opăuit 

ÎepScaatiata Ai „ÎTpEBĂ SAE 'TOÂTE url: Spune Asii 
Tiapânan aa "rzpârSat urit Aă ASAESAS, Ianoao AHSA 

3 flncan 14 cârean 

SG a. Se află numai în T, înainte de Ps. 86, pe foile 155 r. — 158 r. 

S6-a. Fiiloră lui Corei Psalom de cînteci, $6. 

— Urdăturile lui în munţâi cei sfinţi. | 
Adecâ. sfințăi Apostoli și Prorocii, că i-aii luat “Dumnedăi din 

munții cei sfinți ca pre nește pietri scumpe de Șaii urdâtu-și cu 

dînșii sfinta, besiarică domnulă Hristos. Luatu-i-ai din munţăi cei 

sfinți, adecâ sfintele doa-sprăqiace săminţâi, năroade mare ca niște 

munţi din sămînța cia sfintă a lui Avraamiă, adecâ Izrailtianii, creștinii 

din l6gia viache, și munţâi cei sfinți, adecă năroadele și ţărăle creștinești. 

lubiaște Domnulii poarta Sionului mal pre sus decăt toate 

satele lui Liacovii. 

  

Poarta Domnului și “mnpăratului dă gudeţii în toată tara. În poarta: 

Sionului în sfintulii orașii Ierusalimii își întreba gudeţii toate nemu- 

rile lui Izrailă la 'npăratuli și la Dumneqăi, c'acolo licuia împăra- 

Dosofteiă. 19 

155 r. 

155 v.



— 290.— 

AaunzpărSan fiapauaeciin Au ÎepScaariain , în) AzIiSA 

20 ASanes5, „Și cb-puirSar mSureac Givun, „În ABASIi SA 

PSASASIi Waventcrin AE AĂ MIOAfUL Ii Adph AE BAArecAo- 

“Bâuie, Acad Epă Wanna câinii căae: ulii RÂCA AE Ar 

Sir. Auă puii său Aaa : Ge nonsii Mii E 

bn alina: Afera-ii WAnIIA AA „ÎN RĂI AE But, 

BAe ncEAĂTeA fiiiw i Bnoauy eră : Aita 2Sii 

AARSIL, BA Aa IOGITS-An. TO câ Asau San noâpra Ciw- 

SASI; 4 tăp'âuii Săsee TIpoporiSan Aaa, : 

W
 i 

Giîi upâra rua npriaAniu EHNASTI BA. Â. 
aberatii moăpra AcawmiSASii, Aipenuasi Bop PrTpa m 

30 p'.puca. Iu 
ALA Aenatuvre A£ AE MSATE narpiâpSan Încursuutzi, TĂTAAn 

Fi apanarranmtav pr, ASI:-NIAS-ce aă Gipia, Suita, AE pan 

bbpzu Xue-câ$ a5 Îcânn, fi Ca3 manea Baa pl: noas, 
AS „ÎncapaT „Înrp'auean ata fu Gian, ură. Aopatira 

35 npecri uoânre nStinAS-uuii o niarpa RANATĂII, tă Cpă 

awiSan âutaa dap Ac Wâmenti np'lerSnue. INTii Ala Aopatul, 

Ea nas3 ÎN EMC MEproan Acre unii npe căiniia că ASat- 

HESS pusă. npe răpri Sat „Capii mut CRăpa âySuuă 
AM SIEpIS Maia Î IraMANTE, Supe €pă nSasărh, unii „Ît- 

tuliă izrailescii în Ierusalimă, acolo lăcuia Dumneqăii, în sfintulă mun- 
tele Sionii, în mijloculii rodului omenesci de la giudeţii și darii de 
blagoslovenie , acolo era odihna sfinţii sale şi casă de lăcuitii. Așia 
iarăși qâce David : — Ac6âsta-i odihna mia în viacă de viaci.— Aicia 
voi lăcui, că Pam iubitu-li. Tubiaşte Domnulă poarta Sionului ; că 
iarăși dace Proroculii David : 

—— Acesta-i poarta Domnului, direpţăă. vorii întra "'ntr'însă, 
Mai denainte de de multi patriarhul Tiacoviă, tatăl Izrailtianiloră, 

ducîndu-se la Siriia, fugind de răul frățâne-săii lu Isavi, i s'a tăm- 
platii calia prâcolo, dâi însărat într'acelă locii în Sionii, șa dormiti 
preste noapte puindu-și o piatră căpătâi, că era loculii acela: fără 
de oameni prâtunce. Și dâca dormi, el vădu în vis ceriulii deșchis și 
pre sfinția sa Dumnedăii rădâmatii pre vărvulii scării Și scara. agun- 
gia din ceri pănă în pămiîntii, unde. era culcatii, și îngerii lui Dum- 

156
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40 epiti aSii ASawiesti usii Ag npe mzat.fiiT ea SĂ n uâpro,. 
CA NOPOpzĂ Npe NzA.furi 'npe cmiueae crppili âutită, Rd- 

pPuAE CA "TA'ANSECIib Sura TAU ăA€; ip Apacinuiiae czpiii 
PSaa ASAumieSmlaciia urii pSAa Watenlscra , ue CAS „În 

npeSuara A€ Acre oțuSas AcatiSan Iese Xpucrec. Auăa 
45 cuâpa 45 AununSirr npe căuuuia că Ilpeuncraa, 14 npe 

Apuca ASainesiă 43 noreparr pun “IEPIO NpE NZAMAUTA 
MpE Ciu AE Ei. fi nSpii ce afi$ uzerSra dufera În- 

swen. IiPaufera euc, Abix-an Wnpzinii rpariua, 85 ASat- 
mestă, ca Aetenră Asti cGaih 1 KSnprinea: A€ Ati- 

50 usue „ÎNCNANAMAT, Ppzii AE SăĂCA i 0 RATS-i AE PpSaHuI 

AStSan âufera, âreta-ii nâca AomriSaSii iii noăpra: ufpre- 
ASii. Iewrpauăa sxue IlpoperSan Aaa, : PBâe ASat- 

A 
nSan noâpra GivonSaSii Adi WâpToc: AEizT. TOÂTE CĂTEAE 

ASi Înawwan. Ifurp'auia tipat său : Ilpecadenaa 
madmaca 4 rent rpâae miti: Ipilcaznitre aj 
PAT AE TINE UETÂTA ASI ASMues45. 

IomausS Padan îi haznawua cre BA Aaa 
pi 4 72u 7 + - 

ma. ElASue-ari-n6ii dntunre A€ Paxadua mir Ac hacuavua 

BĂpA AA RSUOÂLIE. 

Zt
 

x
i
 

45 cursa 59 Snoop 

neqăii cei de pre pămintii să suia ?n ceriit, să pogorăia pre. pă- 
mintii pre spiţele scării aceiia, carile să .tlăcuescii bunătăţâle; ară 

drabinile scării ruda dumnegăiască și ruda omenscă, ce s'aii în- 
preunatii de iaste unulii Domnul Isus Hristos. Aciaia seară aii în- 

chipuitii pre sfinţia sa Precistaia, că pre dinsă Dumnedăii s'aii po- 

gorât din ceriti pre pămintii pre spiță de 12 n6muri ce l6i născutii 

acesta Iiacovii. Ș'acesta vis, dâcâ-li obrâși grăind cu Dumneqăii, să 
deșteptă din somnii și cuprinsi de minune înspăimat, grăi de qâsâ: 

<0 cătu-ă de grozniciă loculii acesta, aicia-i casa Domnului și poarta ce- 
«riului.» Pentraciaia qâce Proroculă David : <iubiaște Domnulii poarta 

«Sionului mai vărtos decăt toate satele ui Tiacovii.» Pentr'aciaia Ya- 
răși qâce: — Pre slăvite s'aii grăit de tine cetatia lui Dumnediiii. 

— Aduce-mi-voi aminte de Rahaava și de Vavilona. caria . mă 

cunoaște, . a e
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60. Autera use UT Ab TpzÂNIE " ASawesiă ; WALL -BĂ * 4- 

ASue ÂAMINTE Ii AE APĂ, HĂpe ASI:pS căpinunia că 13 

AMHASTE, BA MOI ANALIA AMI TOÂTĂ ASAA Epaa na 

PĂUE, LA Mit LarnavuSan ii d Parada Tazanta “e pă 

Spa „ÎN METÂTA GpuySusasii, A PAI VAII Ca AaTh „În iSuo- 

65 apune B$ ficrsoâAtae AS Îcse ioan AS ăâreiuun rvâT- 

ManSan WiuAwph AS ASanesâă, I-ĂNA, ACE-MATĂ Gpu- 

ysuSan, Pagadta dna ve due Bâne ficnodatatupa câini 

E, Pațaâna âuâa UE ASE. Mau năpTre în CamenuiA AS 

Ilapâna, Payadea âuâa e W dpepii ASatues5 „AE catia 

10 Ispauaranmauph 135 "ToĂTă Haca Gt aă pac nurSpa Gpu- 

VwuSasii, Pagadna âsâa ue apucă BSpEia AE rpeaniii 

“EH MSAuii unii npintatii GAPBĂTE npe Gaamibrin noii SASAR 

Volt ASI „ASaues 345 AE CAAMUILIA ÎSaiii, oua An, îi, 
, - 

Craii 4 ASE Tiapânan. Gant, “6 CA TAARSIȚIE Mâuit, 

Gaaautun 5 Payadna ânvlserra tezcrs5pă npe howâ crpu- 
mSuiSan AS Aarita, „unzpăr AntrpS ÂpEAE ACTE ASM- 

-  uSan Îcse Xpucrec, dia aSii „ASatues 345 ue uâS rpuusiut- 

li
 

“eScnit CĂMTEAE  CROĂAE „În Spuneti San ANU TOÂTă AS- 
ry a a y .. 3 7 

Ma, As Semnarea radeSan cbunreii Grarreaiii, At tâpe 
Y Fi , : RI 

SO raac câ5 prerSpiăth BIAISpIIAE NAPĂUATALEĂ Mit CÂS pa- pA4cTop ; p 

Acesta cuvîntii ali grăiaște Dumneqăii, că-și va aduce aminte și 

de păgâni, care lucru sfinţia sa aii âmplutii, că noi limbile din toată 

lumia eram păgâne, ca şi Vavilonulii și ca Rahaava Blădniţa ce era 

curvă în cetatia Erihonului, ară căci saii datii în cunoștințe cu is- 

coadele. lui Isus fiiulii lui Naviinii, ghatmanulii oștilorii lui Dumneqăii, 

cind dobîndiia Erihonulii, Rahaava aciaia ce fiace cale iscoadelorii 

sfinte, Rahaava aciaia ce dobindi parle în sămenţiia lui Izrailiă, Ra- 

haava aciala ce o feri Dumnedăii de sabiia Izrailtianilorii cu toată 

casa ei la răsăpilura Erihonului, Rahaava aciaia ce părăsă curviia 

de bărbaţii cei mulţi și priimi bărbatii pre Salmonii voevodulii oştii 

lui Dumneqăii de săminţiia ludii, una din 12 săminţii a lui Izrailă. 

Salmonii, ce să tlăcutaște pace, Saimonii nu Rahaava acâsta născură 

pre Vooz, strămoșulii lui David înpărat, dintru carele aste Domnulii 
Isus Ilristos, fiiulă lui. Dumneqăii ce ș'aii trimisu-și sfintele iscoade 
înii Erihonulti din toată lumia, dâii bucinată glasulii sfintei Evanghelii, 
de care glas s'ati răsturnat zidiurile pigânătăţei și s'aii rădicat zidiu- 

156 t, | 
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AMAT  BIAIOPHAE CE CITITA PATE UB IM Pagada ua ma. 

Pa, IA CA MApacii d HSprtit 45 nzpnăuiii ati aSaui, 15 

AS ei îiAAvacuţiii , ct As ce „suită Marire it 

EpEAA furp' prurit, ca AIA AE Anti, uit i:pes55 În 

85 rp'aaennpârSan ASatesu3, aacă HSpiiia i ini iiSpruăa, 

AAC GAPRĂNAIĂ «El MSauuit” aurit suie air CA Aunii MĂ 

oțuSAn wapnărSan Gil “EA AAEIApAT ACauISAR Îcse Npuerec, 

ma prcănaS-utii "PoăTă uenSpauăa ă anale A au 
. 7 - 

YA 

munAS-ca Ad pSAa “A ASAMESVLICTA, HA uPâS ASC AE 

90 apucă ASA âmtinre netwrp'a Gil Sotie, Ac 

îŞ suamrS-w npe npepeuii wii Anocreanii RS Aepii A€ 

cdunui dare, - 15 IISACĂLĂ “MBpalsăra AE sstutirut Ab 

mii uSpârn â cu.purrSaSii ports ur ES MOrVopăuda AE 

auneriirSar unii nplic.pirSan CAS C.M. Ă 

95 Îi ct înonaemEtnuunu îi 'Lrpn fi amaie Gaunt 

cr mima TS. Ii: ăagisa: dATE catarat at€ e. fur MDiraut- 

CTHMÂINII iii "PepSa, usii IA poÂAEAE Gaivoninii uta ASP 

âuiua, AAERĂ CA nopr pacriSnăe Aura AI câ.Mrra fE- 

căprui, NpESAt EEAEA anii „În SWAEAE MOĂCTpE, HA MSaui 

100 ca nesetenn, oțiariit wii 15 nAdTă, Cpt până SAN AE 

male neurpS cuiere: uit cada âutupriit AS 'mperi- 

S1 narann „91 nau . + » Sarereanii 

vile creștinătăţăi. Și Rahaava cia păgână, că să părăsi a curvi cu 

bărbaţii cei mulți, cu dumnogăii cei idoleşti, ce li se închina mainte 

și credia într înşiă, să lepădă de dinși, și eredu într'adevăratulă Dum- 

„neqăii, lăsă curviia şi iubi curățâia, lăsă pârbaţăi cei mulţi și min- 

cinoșă şi să lipi la unulii bărbatulii ei celii adevărat Domnulii Isus Ilri- 

stos, părăsându-și toată necurățâia cia vavilonescâ şi lipindu-sâ la 

ruda cia dumnedălască, că ș'aii adus de dinsă Dumneqăii aminte pen- 

tra că cunoștințe, de o ati ziditu-o pre prorocă şi apostolă cu zidiuri de 

sfinți nalte, cu podoabă 'mbrăcată de vișinii albii și curati a svîntului 

botedii şi cu moghorâțală de cinstitulii și prâsfintuli săi sînge. 

—— ȘI adecâ alte sămințăi ce sînt Filistimianii și Tyrul, şi nă- 

roadele Efliopiii, aceştia fură acicia, adecâ să voriă răspunde decicia 

din sfinta besiarică, precum vedem și în dilele noastre, că mulţi să 

nevoescii, unii și cu plată, să-și facă nume de șl6hta pentru cinste 

157 r.
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moâpe ; a ofiriii crater cu, ca pAcnSusa Anu opSua AE- 
MĂCAR, ALA Attth Iapirpaa, dau auurp'slurituvia, 
uit Au Pa, fipă ni ue pzeniSuAcai Ani câ.purSan 

105 ÎepScaariatn , AMâiia câbuureăă necăpusiiii noderpe, că.purrSan 
Giwun, niurp'asăa Săuc: ACru Giwun pEuETa uac- 
pen. Mâna ai-i GiwnSan, a Său WaSan. 
 Enonaemtuu uîii pă  udpa peertira uit COrĂTA HS 
SIETĂUA HĂATE, NIpE Azur măpe dan, 'TpSan 6pă nă Su 

110 Iapurpaa, Gojinia "Acre ASAA Accup'auasăsii, a-i 
e.fuTa danii HErpu zarit Age codpe. Aa TAVI Ab 
npepouecreSur ântera vaawa a cu Ep pACNSHAE Ann 
cb.ra uerăre npe nSmeae ACAMHSASIi  Xpucrec, fax 
pieri Anii, «i ca sue E perpuituuă. , 

115 1 siana poătica Ex ue. IL wa CÂ9 metre 
ÎuTp'.puica. 

| 
IA AcatiSan Xpuerec câ$ uzcitra ÎN BecĂpunia at- 

“Veni, Ac nâpa rpzâe cd.purSan  Îwvau BaarocaSes, 
În tdpra ui ca nâma Anenăamțruc, AE Site Catia CÂY 120 âprrâre ju uipiă, MSĂpE xanpzandre "n codpe, ât.Nia, «În MANTEIE rpestodce ulii Crpur.iA, MS AS-ca ca nea. 

și slava aceștii lumi trecătoare, că unii sălescii să să răspundă din coruna leșască, alțâi dinu Țarigrad, alţâă dintr'Antiohiia, și din Răm, iară noi ne răspundemiă din sfintulii lerusalimii, maica sfintei besia- ricii noastre, sfintulăi Sioni, pentr'aciata qâce : —— Maica mi-i Sio- nulii, va qâce omulă. 
| Hnenaemtniuiii era o fară vestită și bogată cu cetâți nalte, pre lăngă mare albâ, Tyrulă era ca un Țarigrad, Eftiopiia faste lumia desprâmiadâgi, de-i sîntii oamenii negri păliți de soare. Aceștia toți I6ii prorocestvuit acesta psalom că să voriă răspunde din sfinta cetate pre numele Domnului Hristos, adecâ hristiani, ce sa qâce creștină, 

—— Și om Sati năseutii într'însă, 
Că Domnulii Hristos sati născutii în besiarica legii vechi, de ca- ria grăiaște sfintulii Ioan Blagoslovii, în cartăa ce să chiamă Apoca- lipsis, de dice: <Sămnă S'aii arătată în ceriii, muiare âmbrăcate n * Soare, avînd în păntece grezoase Și strigînd, muncindu-să să nascâ.»
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y Hâpe damăe, aperi „Îi năpe aie, CA die necăpina- Acu 
Eni, Hip Codpeae “e pă Xmbpanăra Acre ASmnes sAtipa, 
ce CÂ$ funiSeripurr pSaa WUAMSASii 15 pSaa aSii ASiniesi3, 

125 pă mâuruueae Acre cd-pura Ilpeunera, ÂY acs$Ti npe 
* ACAMISAn Xpueroe, tăpă ASpSpiae tii CTpurzpuiae (Mee, 
ASpSan ii pSra CĂIMUAAwWpr “ue Aepia CaySura c4 nâsa 
Hpe AoauiSan Xpueroe.. Drmăa ânâa 5 upesSTa sera 

UIM-AR AnSRĂpx AE-Ah AScEpă Aă- ASawesuS, Ip mSepiii 

130 1 ca aAepa LE ăpunii A£ ySarsp MĂpe,  MĂAE “i. Aengii 

â Si, ASauiesză, MĂ RĂRE unit MĂ Vas. Ziua data aASu- 
pur ESe.prSan AS-pian asi Anonaariţ-ue, «e newrp'awl;cra 
5 anSpârSan” âprurmtawph „În WaavwmSan A€ aă uter ciac 

„Însa cEpie : Ii p bx sro AdeTh an Epiiatl line 

135 rsaSeu, mi noatiuă îi nouta: GE oVaaauyea 
etrăa îi emazopuyea eu nScriiuur. Ilin sun : 
“IE Auap AĂ Âprinii Bă AE NOPSALILL A it BO 20Spă ui p Ad dp p 

BOIS WVANNUII; LARA AAA AENAPTĂTI ÎSurina, Uri AA d- 
MESAT 5 CzadiiSan „Pui nScrie. 

140 Autera raac M43 erpurâre A£ AE MSaTt BEcĂpua “A 

-chpură â ASI ASawnes45 cSnzpar ac pars, AS an8- 

păTh il CI mSrar Ann poaSan fiapânaecri, dpSuiita, aă 

Care fămiae, precumii îmi pare mie, să fie besiarica legii vechi, 

iară soarele ce era âmbrăcată aste dumneqăiria, ce s'aii încuserit 

ruda omului cu ruda lui Dumnedăi, iară pănticele iaste sfinta Pre- 

cistă, c'aă născută pre Domnulii Hristos, iară durorile și strigările 

fămeei, dorul și ruga sfinţilorii ce doriia s'agungă să -văqâ: pre 

Domnulii Hristos. Fămiaia aciaia aă născutii fătii și-lii apucară de-l 

duseră la Dumneqăii, iară muerii i să dederă 2 aripi de hultur 

mare, ciale 2 legi a lui Dumneqăii, cia viache și cia noâ. Aicia, 

ami lungit cuvîntulii luîndii din Apocalipsis, ce pentr "acâsta . cu zbu- 

ratulă aripilorii în psalomulii de la al şeselea tas încâ scrie : — 

Și dâșii:: cine mi-ar da aripi ca de porumbiţă și voi zbura și voi 

odihni; iacă m'am depărtat fugind, și m'am aședat cu sălașul în 

pustie, 

Acesta glas Pai strigati de de multă besiarica căa sfintă a lui 

157 v. 

Dumneqăii supărat de războiii, dei zburată și s'aii mutat din rodulă.
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Serie, dacă Ad pSaSan nzrăiterih, SA EEAEM âcrasii, 
IA USII «le Epăa AMantiTe AMMGI WArăne ÂCTASI c.fUTEAn 

1:45 necâpursr npeanintodee AS A Sanesiy. Ileuwrp'auâa său : 
AUru Giwun peuer uri, [N WAR poAnica ez 

nea fi rii Wenopă îi rime biti: urât c.purSpn -4'45 
OVpâATS-An UEAL A£ cSc. sdutera ESENTA Ba CA SĂRA dul 
rpS AcamiSan Xpiceroc se C45 peniSrn Anu Auuoâpa Ala- 

150 pia opsar Anu ASNSan că-n „În man reneae cdunuţin 
câae, npeniSai îi5 sac cdi câae mii Apxârrean Taepittan: 
Ava cr nâaerh ud ra, fi criaa ENI ArW 
“Wein ma: ASNSan uean căs.pirn ga enii âcănpa TĂ, iii 
nSrăpa sutaSii Ac cSc re na Sanpu. a 

155 Tilae Î pPaaAaecaoE Co “napeuerea Cuh 
tit. Itwrpauâa săue: IL mii Genoră fi muti. 
Ia wii cdp-pra necâpuna căuta că mit-â3 oțpsar 
Anu mai cei cdi, ăpea Ai pSAEAc Bpeatius- 
IAwWpn. a 

160  T'can nenea EA Butirava AIA EA. Aus ea 
EDAE GIE IS CAP Apulia AE AĂ SSa mioaeu SASI, Ani 
Băpeae ta crpura ASmnesiă npe râuii Asu APTE npE tiSae 
În etpuicoâpe, Boăpii ui NpocriiMe mir păi AE cSnra 

izrailescii, fugind la pustie, adecâ la rodulii păgânescii, cumii vedera 
astădi, că noi ce eramii mainte limbi păgâne astăqi sîntemii besia- 
rică credintoase lui Dumneqăii. Pentr'aciata qâce : 
—— ȘI singurii Vaii urzâtu-li celii de sus. Acesta cuvintii va să . 

qâcă pentru Domnulii Hristos, ce -s'aii născuţi din fizoara Mariia 
urdât din Duhulii sfinti în păntecele sfinţii sale, precum Y-aii qâs 
sfinţii sale și Arhangheli Gavriilii : —— Duhul celt sfintii va veni 
asupra ta, și putiaria celui de sus te va umbri. 

Pentr'aciaia dâce : — Că și sfinta besiarică sfinția sa și-aii 
urqât din munţii cei sfinți, adecâ din rudele credintoșilorii. 
—— Ace să viade bine că sînt cărţile. de la dua giudețului, din 

carele va striga Dumneqăii pre toţi din carte pre nume în scrisoare 

  

bi
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coâpe “IE CA BUUPR PACnSHAE Ati cd.purra METĂTE CA CA Be 
165 ceace Îrp'a ri cSuvrârre. 

AA ASatnesiă căpinire uit Acamtiie ÎcSce Xpucreace uit 
Mie o US MAATOC NĂpTe Câtinn „În câ-pura Tă uerâTe 
nânTpS pSra chinuiti CânE Mdieiii vâae Ilpeueriii va 'r5- 

« "PSpSph eduntunawpn. A pctapa. | 

S7. WaaimSan AS Aatua, , na A 

Tep Rise cricenita ACEro. 

A Satie ASatnesi San AprerSuniiii aăa€, ss 

Grpur s5a varii HOanTra CA-A Ep A "pe Ac. 

Aluurlwva Ma pSra, Hanurre- ui că mMâpră, 

4 TIailrsa AE AtdeiSaTră pSra 1 Ciphiă A4pră. 

i AvâŞ RAMAT pâSan, cSdaerSan CAM coâpră, 

ALi-ii etaua npbnpoâne H3 fiASan În rNoâptiă, 

RS crt Al râs ui NOroâpăa în pănă, 

9 VE at urme AMoâpra caii „Îuritu u- npiină. 

IUL: aa pei nă WmSa, ui nu-i ca-i îs, 

"GASBoA, AurpS “fii AMSpuii „fu rpSnSpii 1A8STE, * 

* AoanSan Xpuceree caesea, Epă În ta. [Notă mary. A]. 

87. 2 rpumâne 3 maenSare A au 9 m deueul 

boiari și prostime și crai de suptii soare ce să vorii răspunde din 

sfinta cetale să să veselâscă într'a ei bunătate. 

Dă, Dumneqăii sfinte, și, Doamne Isuse Hristoase, și mie unui pă- 

cătos parte s'aibii în sfinta ta cetate pentru ruga sfinţii sale maicii 

tale .Precistii șa tuturorii sfinţiloră. Adevără. 

Psalomuliă lui David 87. - 

Doamne Dumnedăuli mîntuinții miale, — Strig dua și noaptia 

să-mi erţi de greșiale. — Miștoa mia rugă nainte-ţi să margâ, — 

4. Plc de mi-ascultă ruga "n scrăbâ largă: — Că m'aii âmplută 

răulii, sufletulii să-mi soarbâ, — Mi-X viaţa preproape cu iadulii în 

ghoarbâ, — Cu. cefa d&.toema ce pogoarâ 'n râpâ, — 8. Ce le vine 

moartia să-i înghiţă *n pripâ. — Și mă feci ca omuli, ce nu-i să-i 

agute, — Slobod întru cei morți în trupuri cădute, * 

* Domnuli Hristos slobod era în Yad. 

158.1. 

123 r. 
155 +. 

123 v.
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v a “UE ASpat npuu Mopat.purSpii At dpaie PATE, 
12 Uli c.prrn Acaă miine H3 rârSan Spire. 

Ai Arp u rpoânx ANEAECĂIITI AE 'rod're, „97 
Onpc-ii ÎnrSuăperin ii Spa AE AMOÂpTE. 

II, nScS-uii âeSnpa-auii Masitia ră cd.pnra, 
16 Ilpeeri an eânSpii rperi Ac uS Catia. 

„ Aenzprâunii At Ant 'To4ra BSuOI puna, 
ALA Scapa a rplins Ann reda mpa. 

AA Adacpa Eoam Înn pen AE B.prisăpe, 
20 IPânSti ca ară cred rate Anu niepsăpe. 

CD auay CAAGITTS-ANE AE AMICA TĂTE 
Crpur.fuan 'roâră Sa caca &puii A€ nanâre, 

Paan.fna, enpE "rime mMănSae MILL AAC, 
24 CO ASamesiă edpunre. cx-a Ge ani rpeuăac. 

f$ Acâpa nel dbdeie «oa Ace 3 Mopuăii, 
GA că chodae epâuiii au Atupat.jrr. 55 rouaii, 

Ga-u, avzp'rSpucăciia aaa ră vrk Mâpe, 
25  Gqeprvracui âneeâpx În rpânii ui ?u niepsâpe ?. 

3 ACcăpă cop ipu-că "ui uzpux 'urSuenâra 124 r. 
AumSimac "mâne um ?u udpa Simâra ? 

n 
7 
2 

23 mânSae 25 uadac 29 utpus 
. ? 

Ce dormii prin morminturi de arme rănite, — 12. Și sîntii de la 
tine cu totuli urnite. — Mă băgară 'n groapă de desuptii, de toate, — 
Unde-i întuniarecii și umbră de moarte. — Pai pusu-ţi asupră-mi 
mânia ta sfintă, — 16. Preste mine valuri trec de nu S'alintâ.— Depăr- 
lași de mine toată cunoștința, — Mă pusără "n greță din toată priința.—. 
Mă diaderâ eftin înt preții de vîndare, — 20. N'avui să mă scoaţă nime din pierdare. — Ochii mi-ai slăbitu-mi de mișelătate — Stri- gîndii toată qua să-mi erți de păcate,.— Rădicînd spre tine mânule mișiale, — 24. O Dumneqăii sfinte, să-mi es din greșiale. — Ai doară 
vei face ciudiase cu morțâi, — Să se scoale vracii din mormâînt cu toțăi,. — Să-ţi mărturisască mila ta c6-mare, — 28. Sfinta-ță ade- vară în gropi și 'n pierdare? — Ati doară s'or ști-să ?n țărnă 'ntu- necată — Minunile tale șin ţară uitată ?
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Gq.pura-uii âpendpa. e că ucâra "muza bră, 159 e, 
32 "Tine AZRSĂIIE "NTp'ată uâpa adpra. 

Vi ES acaauie câuure. erpurâid nizrpă Tine 
Meaunrliu pSra mă că "ri "uraatniue. 

A me pcaniie căunure RAMOpitațiii  Aendp're | 
360 AluutaSan AE cSăaern,. uit mi-i ca-at ui nâpre? 

Uli uâernSusti AE Amine ASauinăra bduă, 

Iu 'u MNEAATĂTA MĂ: Aa Aaui 13 rpfiux, 

Li 63 mpa mSara Ann râpera npSuer cr 
40 GsrimSan ner$pSan cz ară nenrentrlscrz. 

| Alain 'Tâae npecTi AIE "MBAdpă, 

"Hrpozăpuac Tae AA prerSpeSpâpa 

Îi aa us SuySpăpă SĂ dna “3 ndaSpii, 

44 At cNiTn Tora Sa erpSuenntarr AE AMdaSpil. 
Aenzprâunii At aut ippâuazit urii mSuazii 

v IL BriuSpii IPaat pe BAe AMN 'TOU, uSuecriSu ai. 

39 per Al 15. mbuiiae În avniliae 

Sfinta-ţi adevară să poată mpeg, — 32. Cine lăcuiaște 'ntr'acia 
țarâ largă. — Ce ei, Doamne sfinte, strigaiii cătră tine — Deminsţă 

ruga mia să te 'ntâmpine. — A ce, Doamne sfinte, âmi-urnești de- 

parte — 36. Mișelulii de sufletă, şi ni-i să-mi ţâi parte? — ȘI ța- 

- scunqi de mine luminata faţă, — Și 'n mișelătatia mia mă lași cu 

grâţă, — Și cu trudă multă din vărstă pruncâscă — 40. Suișulii 

pogorulii să mă concenâscâ. — Mâniile tale preste mine 'mblarâ, — 

'Ngrozârile tale mă răsturburară — Și mă 'ncungurară ca apa cu 

valuri, — 44. De sîntii toată qua struncinat de maluri. — Depărtași 

de mine fraţâă şi știuțăi — "N chinuri n'am pre nime din toți cu-: 

noscuțâi,
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S7 a.— Gadr. Adpu Acre ep'Srn Vrăawa ca u5 pie naut 
, A x. , a d 

AE npopouteruie At AoanSan Xpuceroc, AladrSpa 15 pSra 
î pusa a a zi . _z 160 r. wii sS fierepia? IX vraaaiii mii pSra bă urii ALMIrAĂpE, i 

unii ficrepie, tit „fatanar Spa, it "rorh AE cbumiia că 

5 â5 Aar BĂCTE, AE EENIIpA pe BALANTE, AE nerpăutpa, 

unii AE Meâpra, urit „Înriepa, tii ASeuepa nt erepit, atit Ab 

sECĂpua, it AE Â ACĂ Henipe HS Cadu unit 3 apie, 

ui 5 Sun, AE CA EA, 'TOÂTE IIIph LI AMAIEAE. 

SS. Maawan , nu. 

Macru "vacă ru na hair. 

iiaa “ră ASmnes4ă cdiure AA 

BSE Bra n RÂii UAAR AMIUTE. 

UI poa AE poa, ESI “craSuue 'u Mpa 

4 XE cbpura ră âatnâpx. 

Anu pserSan atică ca unatira | 

'“Dovjii npecri ASata er aâpră. 

Săc-ati ACaamie RA Ca ddue 

S Alta în ufpi9 că eră npt udus, 

Hli-uji neli rară âAceăpa 

RS săâpl wpBeii ună uăpa. 

S? a. Lipa 23. NppouncTaie 3 vaawastii 

ss. 10 âpa... HĂHA 

Si u.-— Dară aste vr'ună psalom să nu fie plinii de prorocestvie de 
Domnulii Hristos, de laturia cu ruga și cu istoriia ? Că psalmii și rugă 

„facii și mingâiare, și istorie, și îmvăţătură, și totii de slinţia sa aii 
dat viaste, de veniria pre pămintii, de petriaceria, și de moarta, și 
învieria, și duceria în ceri, și de besiarica, şi de a doa venire cu 

„Slavă și cu tărie, și cu gudeţii, de să văd toate chiarti și limpede. 

Psalomi Ss. | 
Mila ta, Dumnegăii sfinte, — Voi cînta ?'n viaci țâindii minte. — 

'N rod de rod voi spune în țară — 4. De sfinta ta adevară, — Din 
ostulii mieii să 'nțălegă — "Toţi preste lumia câ largă. — Dâs-aj, 
Doamne, că s'a face — 8. Milâ "n ceriii să stia pre pace, — Și-ţi 
vei găta adevara — Cu car€ pvei țănia ţara. 

a
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ES atit uSpzatpurrSan 
19 dea ne, cx-tuti we tiSt.purrSat, 

123 r Il că că WE AE adie o 13 

Tip AEadrSpii. cu “ânăput. 

Aaa uSpârn BI În MĂ casră, 

16 OBS Ada, În epâme ASură. 

TPG rară npe Bâ CAM 

IL pOA, AE poa CA CTĂ 0 IipEATiI, 

Iilii-u, cS5 Baii CA CA RÂS 

20 CăSuSan 45 ARENA, păsa. 

Ta Ask mă Acaane auSnie 

“liptoan na rprii ură cnSue, 

IT câ.pura ră înenăpa 

24 Bop aprii reunit cununii Ati Mâpă. 

“hins noâre cTă CA nĂSR E 

E npe uSwpii Sai Adit pâsă ? 

IA Al TO US ul tăiate 

 Tiug uoc vitae “n IUAAN ALE; 

Ie suit diuii «l:pe ACAMISAL 

Suputi adi măpe mau "n "Tor GmSan. 

UIT "mrpe ceda mâii Adi cdârspii, 161 7. 

32 At adi prinsa "n modre adrSpil. 

L
a
 

5 “
 

* Gur. Alageii si, pepuu €. Ilaspoth Atina, PAS. 7, BEPUIR ri, AMlagro. S. si Begu, 

Asta s, Ai nepuun, Mkânta : d: Repulh $. [Notă Mnarg. Ms. și 7.]. 

30 ui Tor 

Cu aleşii gurămintulii _— 12, Mi-am pus, să-și țăc cuvintul, — 

Și să să țâe de liage — Pre de latură să n'aliarge. — Mam guratii 

cu a mia slugă, — 16. Cu David în vriame lungă. — voi găla 

pre viaci siimință — ?N rod de vod să stia m credință, — Și-ţi 

volti zidi să să vadă — 20. Scaunul tăii lăsînd raqâ. — Că d6 ta, 

Doamne, minune Să Ceriulii va grăi șa spune, — Și sfinta ta ade- 

vară — 24. Vorii ști toți sfinţii din ţară. — Cine poate sta să 

vadă — De pre nuori cum dai radă ? — Că de tocma nu ți ă nime — 

28. Nice os nice 'n nălțime, -— Pr Esti 

mai mare și 'n tot omulii. — Și "ntre sinţi tăi dai sfaturi, — 32. De 
                          

dai frică 'n toate latură.
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Acaatue ASamesiă n$răpuuit 
“ine-ujit cre wie npăanunin ? 

CDacri; ră ui-ii Acamue adră, 125 v. 

30 Uapenâpa ră ripâra. 
'T3 ui măpa” Ac 5 "urbria 

TIli sacii rewanSpilt ca Tâta. 
13 catepEpii BMTSAR Ani AMĂpE, % 

40 At îi nse LEASIOT put năpe. 

 GOimae AŞ auâae andre * 

Sân „În MĂpE CTpâBh MEnĂTE. 
"LEpropirae TI azot pir Sat 

44 13 als | baăra KS SE. purSa, 

NL: Ada RI. AE ue- îi Natu x 

A SpsăTa RS cb.purra-uii aux. 
B.prrSAn AE ad MASA MOÂNTE 

AS “Îi npurSan Ariel sue nodre? 
IA 55 nepSia” ră cd.țura 161 v. 
Tobe a. purSpit că dară. 

„Bote nerSpii Acre QanspSan, 
52 GpbuSan fi-ii ndarn norspSan, 

Ă ! m A . . 

* Dapawn : ad În raan af , Repun Ka, ** Griinranin. [Notă marg. Ms. şi T.]. 

38 rysasiii 40 neau$rn .47 BiiurrSan 

Doanme Dumnedăii putiarnicii,—Cine-ţi iaste ţie vriadnicii 2— aste 
ta, ţi-ă, Doamne, lată, — 36. Ș'adevara ta t6ratâ.— Tu ţâi maria de nu 

"m6că — Și qăcă gholburii să tacâ.— 'Tu smereștă chitulii din mare,*— 

40. De i-ai pus belciug prin nare. — Oștile lui căale late** — Dacii 

în mare străvii necate, — Ceriurile şi pămîntul — 44, Tu I6i fă-: 
cutii cu cuvintul, — Și lumia cu de ce-i plin — Ai urdâtii cu 
sfinta-ţi mână. — Vîntulă de la miaqă noapte — 48. Și vintul Li- 
vei ce pote? — Că cu porunca ta sfint — Toate vînturi să a- 
lintă. — Cu negură iaste Flavoruli, — 52. Ermonulă i-i naltii po- 
gorulă, 

k Faraoniă : la lovă cap. 40, verşi 21 ** Eghiptianil,
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Acănânra că mi nâsx, 
Ai mp Apuca adi păsa! 

ES npâuSan Tâ$ RS eean 'râpe, 
RS nSrâpili ră sk mâpe. 2 

Gr.fura mă mii 58 Apilinra 3 126 1. 

AE pati AC Aă NAdTA. 

DS Sala „ÎN AEPENTĂTE! 

60  Ilpt nugmduriii mmâit ei nâre, 
[iz enp'liâcra-u, Acre răra 

GuaSuSan c4 "anapuățaii nara. 

Aliiaa unii 15 âpenâpa î 
04 Olea ASaumă m reâră mâpa. 

Depriue aturlia tpilcax, 

e wâ3 pis S-a AE DNăcAx, 

RA op Aâpue 15 ASauiuă „62 ș. 

6S  Aă pâna ră crk ceri, 

1]
 

=
 

1 Tlpmtepamenie 2 KoduSan uri nSrâpa, dia m ASNSan cpnra. [Aole marg. As. 

și TI]. 

3 Grapura ui ANBkOTA BAUA ak$ pacruriuuT 85 AaT nada ac$npa apaitmdunttatep, 

+ Aaa ere cara Ilpenicra, âAendea feri AcaiSan Xpueroc. leu, săue Rz-ii 

cui Îvan ufă mazprSanenr îAcezp A Xpncrec, a cduuiţiitac cdac Ilpeunera ui €“Triii 

Îvan canTra Înnanure aă ASanesâ$. [Note marg. 415]. 

53 sista GL enpa udcTa 

AbPaștaptă să te vaqă, — De pre dinșii să dai radă — Cu bra- 
țulă tăti cu celii tare, — 56. Cu puliare ta ce mare.! — Stînga 

ta şi cu divâpta? — Le rădicâ de dâ plata. — Cu gudeţii în de- 

reptate — 60. Pre pizmașii tăi vei bate, — Că sprecasta-ţi iaste 

gata — Seaunulii, să "'mpărțâști plata. — Mila şi cu adevara ? — 
64. 'Ţ'va lumina m toată țara. — Ferice deea, breslă, — Ce țaii 

ştiutu-ți de ghasl, — Că vorii miarge cu lumini — 68. La fața ta. 

c6 senină, - 

1 Brațulii şi puliaria, filul şi duhulă sfintă, 
? Stînga şi dirâpta cînd I&i răstignit ai dat plata asupra vrăjmaşilor. 
3 Mila Yaste sfinta Precistâ, adevara Taste Domnulii Hristos. Poţi dqâce că-l 

sfintul loan câ mărturisit adevăr de Hristos, că sfinţiile sale Precista şi .sfin. 

tul loan sîntă înnainte la Dumnedăă.
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TIli: 5 npl; câpurSan 743 Sate 
op BEAA Să LS 7 Sate, 

Ii 3 căbepra-uit âncrâpx 

GA Spa mzauă npecri uâpx, 
Uli ca aSpa dai 5 miine 

COipmac, nă at nSpuii ruine. 
Ii sS esa ră crk Suna 

76 Ile fit Aă npe cra nSuSna. 
Ii 55 â ră cenpeiinlaa 
AA NUBMĂNIMAGPI Ada. 

Vi 05 ue Gap aapârSAn 126 v. 
80 Ti nporiinannunst Sapt darSan. 

AE nplerSnuit ASanesi3 cure 
IVâii Aden câunreae Stire 

Dinaopr râpă, eucâpa, . 
S4  ă at-ti nSme Acu Anu up. 

dia âateS-Ati Wat npt Bode 162 e. 
Titi psi A erlirn npi puanoăe. 

EA auaaâă Aupinra cASra, 
SS Ip Aaa, cela Ada can Sura 

ES asi AE "MIA pate, | 
Ti sam AdTh uâpa ca-atii ue. 

=i
 

>
 

Ti Me. T hă S0 n$ ni-i 89 d/a. aAkphnra 89 Me. AC PANZA 

„Și cu pr6 sfintulă tăă nume — Vorii vedia Qă bunâ ?n lume, — 
Și cu sfinta-ți adevară — 72. Să voriă nălța preste ţară, — Și 
să voră făli cu tine — Oștile, că le porți bine. — Și cu voia ta 
c6 bună — 76. Ne vei da pre stegii cununâ. — Că cu a ta spreji- 
n6li — Dămii pizmașiloră năvală. — Că tu ne eşti âmpăratulii — 

- 80. Și protivnicii nu știi altulii. — De prâtuncă, Dumneqăii sfinte, — 
ai datii sfintele cuvinte — Fiiloră Lăy cînd visară, — 84. Că li-i 
pune domnii din ţară. — Mi-amă alesu-mi om pre voae — Şi-i voi 
da stâgii pre războae. — Că mi-aaiii direptâ. slugă, — 88. Pre.Da- 
vid cm datii să-l ungă —- Cu oloi de 'mpărățăe, — Și i-am dată 
țara să-mi ţâe.



— 305 — 

Aaa Mă Ac enpeatiurlax 
92 Ai a iu sac AE IAĂAX, 

Ii npăuSan atit BATpă AS 

Îi a Aă NSPĂpE ASaTă. 

IL'ă nSTĂ CX Că pAANuE 

96 iure Sun nuzavduin ca-i epice, 

Ie ca că ficunrliera, | 

TenpiĂTuun 4-A avar urbei, 

Biz nSii ma Ac ad du 
100 Ilpe mrzmâunti ee-ii c.furr u5 rp'bua. 

Mtaa A mii AepenrăTa 127 
3 A-Nich Bă vi  ToĂTă NĂpTa. . 

Ii 5 uSaseae mi erlirSan | 160 pt 
104 Au pa "nuanţă ui Tor uupriirSan, 

Bă 3 ata ASI că “Suge | 

III npecră avâpii Ac na “anSuuge. 
Ipeeri înc 55 Auphiura 

10$ ba 'urpoză npe sui 15. enâra. 

Ii râră AA a €rpură-Ată 

RS Apăreere dnpă cât. 

* Numerarea foilor în 'T reîncepe iar de Ia 160. 

FE Alipuae CPT NAPĂINAUĂAA, ĂNEAE CPT HzPSÂAcAc Uaat Rpesnmisăce, ka nprcrt 
q . „4 

voăra aaa â3 âySuen patina AS ASauesâ$, [Notă marg. Ms. ]. 

95 sare 102 1. NApTă 

Mila mia de sprejinâlă — 92. ÂY va fi 'n as de năvală, — Și 

braţulii mieii cătră luptă — Âf va da putiare multă. — N'a putia să 

să rădice — 96. Nice unii pizmașii să-i strice, — Nice să să ispit6- 

scă, — Nepriiatinii să-l mighnâscâ. —- Că-i voi tăia de la faţă — 

100. Pre pizmași ce-i sîntii cu greţă. —- Mila mia şi dereptatia — 

Cu dinsii va hi n toată partia. — Si cu numele micii stâgulii — 

104. Âși va 'nnălța ?n tot şiregulii, — Că cu mâna lui va "sunge — Și 

preste mări de va "mpunge.* — Preste ape cu dirâpla — 108. Va 

'ngroză pre toţi cu spata. — Și tată mă va striga-mă — Cu drago- 

ste fără samă. 

+ AMările sînt păgânățânua, apele sînt năroadele clale credintoase, că preste 

toată lumia ai agunsii frica lui Dumneqăi. 

Dosoftei 20
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ASauesiă x Capii uit Xbâax 
112 III eacc At enpeinlax. 

TIIu-A Si nSue NĂpPră "UTp'aauii 

Ali cSc. At râu xainzpâu zii. 

Aliaa mă-ii eră "n nau ipSudTa, 

116 'Lonatdaa 13 A-NMICh AETĂTă 

ES USpam.fuTi AE RpEAlinuă, 

Gă Nic "urpe usii mpi. 
NIi-ii es nSne "n nui că-i Sere 

120 Garpfrataa, tu în GSăaE MSA'TE. 

Bă utptoan Căii ie 'rpâtoan, 160 u. 

Ii că imâsx 0 câSun npâtoan. 
Dinti AS Ai-tbpn Guri: n AdrSpii 127 +. 

124 Anu 'Tonmăaa Mă Anu ceârSpii, 

I-am top enSpuă Acpenrăra 
«Îincou.(na narăIzTăTa, 

Li Ann nepSutiai Cpt ic, 

128 At usii Ad ueprâpe alica. 

TUTi-ii ni nâre 13 out, Si 

Ilpi AeadrSpii că mânâpue. 
TITii 3 nâpra ai nâii nâre, 

132 —Ilpun crprauizrzurii urii nanârre. 

114 fanzpânsii 124 cdirSpii 196 Înecuăna 190 7. Hut uPopn Eur Ati AAyE 
Ms, pe marg. Kaus-uu asp Eh Au daur. 192 ÎlatM CTpĂMER Tău ui uzdre, 

- Dumnegăii âmi ești și hfală — 112. Și folos de sprejinelă. —— Şi-l % 

voi pune pârgâ 'ntr'alțţâi — Mai sus de toţi âmpăraţâi. — Mila mia-i 
stă *n viacă eruţati, — 116. 'Toemală cu dinsă legată — Cu Sură- 
mintii de credință, — Să hie 'ntre noi priinţi. — Şi-i voi pune ?n 
viaci să-i cusle — 120. Sămiînţa, și 'n qâle multe. — Ca ceriulii să-i 
hie traiulii, — Și să șaqă 'n scaunii cralulii. — Fiii lui di-orii eși 'n 
laturi — 124. Din toemala mia din svaturi, — Şi-mi vorii spurca 
dereptatia — Însoțind păgânătatia, — Și din poruncă. să-și Yasă, —-! 
128. Le voi da certare desâ. — Și-i voi bate cu toiage, — Pre de- 
laturi să n'aliarge. — Și cu varga. âi voi bate, — 132. Prin străm= 
bătăți şi păcate. |
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IElpă, amiaa aă crk mdpe 
Bă ună n5 Ajpeuiii 'răpe. 

Hiine-aut noii crpună "Aetăpa , 

136 elan rpm ENA, la Ad năpa, 

“Te-ai nâii ună aerrrSpa E 
NT Sefu elan Săca i rSpa. 

COadmz-auii ySpât 5 cdprrSan ari 
140 Guacanti uă$ 55 Aatua BSi.purSAn, 

Gaia îi But câ-i paleti, | 

“in cnăSun cu "MIA p'ALĂCX, 

Îă coâpeat CA AA pâsă 

144 GuâsuSan aSii erk ex urs 

Anat rezani, uit Isă” ASuta 128 r. 

GA pac TOTh AtSna. 

INI "un ufpi$ âa nSe azprSpie 

148 E peannnerodca 155 BEuiE. 
Aap ânmS-a Aeafunii âbâpa ? 

Ili-an. uzpacaunit 5 tiniâpx, 
“le ua Adi noaaSiirS-an 2 

A * y , 2 . 

152 Ina dit pâ5 Adi SpăsrS-an. 4 

1 Gampuţacii XpueTec, KA Cenoaion CAS TasSr, — Ilarerea ron se na hau pia. 

2 149 pacTuriiipa npe Xpueree. 3 Aaa d Wpperza sii ctattia . A» WPCTAR Ne 

1 Gero pimn nomaal Ta. Re Sa TRON Re MOI Fe atoli Bzciba, WeTantan AMA cil. 

[Note marg. A4B3.]. 

134 Anii 137 uxue 140 ui 144 măam 152 cțoirSan 

ară mila mia ce mare — Va ţânia cu dinșii tare. — Nice-mi voi 

strica "'devara — 136. Câmii grăitii cînd Y-am datii țara, — Ce-mi 

voY țânia legătura — Și cuvînt câmiă qâsii cu guru. — Odată-mi 

guraiii cu sfintulii —— 140. Să-mi țâiii cu David cuvîntulii, — Săminţa 
“n vaci să-i trăfască, 1 — În scaun să 'mpărăţască, — Ca soarele 

să dia raqa — 144. Scaunulii lui c€ să ș6qă — Denainte-mi, și ca 
luna — Să crăfascâ totii dâuna. — Și 'nii ceri am pus mărturie — 
148. Credintoasă cu vecie. — Dar acmir-l dedeși afară ? — Și-li pă- 

răsâși cu ocară, — Ce ță Pal pomăzuitu-lă — 152. Aemii mai răi 

Pai urâtu-lă. 

1 Sămînţa-i Hristos, că Solomon s'aă trecut. 2 Afarâ răstignirâ pre Hristos, 
*
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"Tomdaa rk âmesăra 
IlepeSasii râs: eră crpunăraă, 

Ii cunuia-ii cră enSpuăra | 
156 - pi nuajnra mii prerSpnâră, 

TâpaSpnae Atarpaaire, ? 161 +. 

“"TăpuSpuas pAcxIii're, 
Ae-an :mensSecin 15 Wrdpa 

160 ApSmfuiiii să “mpi npun udpx. 

Ii megiâuriii 3 că erpăanx, 

Das. fnAS-an HA CTE "N Clip Ba. 

Il PHAuĂTS-ii âeSnpa - 

1604 Alaua Ac unamâdnuti AE-An Spui, 4 

Ilia uta ue fi-c HI CI pna 

HI ca cSe TOUĂ  rpâta. 

IE vana AE uS-t mulivăca 128 v. 

168 Gnăra aSti «rk VU AAvâca, | 

Mi Aati AzcarS-An A£ cALțTă 

«În pransi 3 pa dpăura. 

ESpruăa uk 5 cadua 5. 
172 IE crpunărs-ii a-i rpozânx. 

A „1 Gr . dap . ra. 61. negun . SA. 2 Lepa aie. 2 Alei A cz CTpRAMRĂ 
sSa. Pazapâti pret fi rpuaii Aia ca SUAaalt creea cam. ne Cun Ge Eau, 14 
iperza : raăt. 5 Becaguta ASn Coasantvu urii Bic Ăpnia cbpurSan TpSnSa AS. Xonerae. 
Pazenure upon că. [Note marg. Ms]. 

161 crpâmex 1065 cnăpeă 170 pura 

"Toemala c6 aședată — Șerbului tăi stă stricată, — Și sfințita-ă 
stă spureată — 156. Pre pămintii şi răsturnată, — Gardurile dezgră- 
dite, — 'Turnurile răsâpite, — De-lii jecuescii cu oeară — 160, Dru- 
meţii ce treci prin țarâ. — Și megiiaşii ! să strâmbă, — Vădindu-lii 
că aste ?n serăbă. — L-ai rădicatu-ă asupră — 164. Mână de piz- 
mași de-lii surpă, — Și ceia ce i-s cu scrăbă — 1 să sue toți în 
grăbă. — L-ai tâmpiti de nu-i tătoasi — 168. Spata lui câ oță- 
loasă, — Și Vaă lăsatu-lii de smîntă — În război cu arma frântă. — 

a 9 Curăţăia c6 cu slavă 2 — 172. L-ai stricatu-i de-i grozavă. 

1 AMegilaşii i să strâmbă qua, 2 Besiarica lui Solomon şi bestarica sfintulă 
trupul iul Iristos,
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IN cnăâSnSan sean 1$ nâue 

Măi Wnopărn oc At Suc, 

ISI Aden epâne "unSuasnăra, * 162 7. 

176. Sac în erau pSumdrae 
Tana futa, ASates43 căpunre 

RS Aăuia. Mă diepriiue, 

Ci wati ânpiueS-uii nă SiSan 

150 At uâi NErap'rărh 3 ârSan ? 

IPaa, âawinrre ut micii crârSan | 
Ii câ-aui Epuit Acaanuie mziiărSan. 

A3 Acâpa îbapA AE plina: - 

154 Iri ua Niipa ch cana ? 

- Hi u3 Acre wa ex Sere 

TIT Ac amedpre ea u5 rSere, 

Câă 15 fiASan câlina rvedpna 

1S8 GsSaaerSan că Sua codpră. 

înae Acre Acamuie câine | 129 r. 

- Xaa ră sk AE Marire, 

%* Pipe nSuua ÎS ec Șainzpzutii AsanSaSii nzuz "a pzeTuruipe, pă ASnz Înt- 
a 

Rlepe Îcre aut Amnzpaue cdi cae, uni ta exSpra săacae ASI HuTuypucTa, RA 

f tu 9 - . 
um ASăi Înca, mă aSii ÎSaian mpeerantum. [Notă marg. DIs.]. 

174 sera 

Şi scaunulii celii cu pace — Lai oborâtii dos de dace, — L-ai 

dati vriame 'npuţânată, * — 176. Dâle n viaţă rușinală. — Pănă 

cînd, Dumneqiii sfinte, — Cu mânia cia fierbinte, — Ce ţai aprin- 

su-ți ca foculii — 180. De ni-ai depărtatii cu totulii 2? — 'Ț'ad aminte 

ce mi-i statulii — Și să-mi erți, Doamne, păcatulii. — Ai doară fără 

de trhă — 184. Nei zidit hiria, c6 slabă? — Că nu aste om să 

custe — Și de moarte să nu guste, — Sail cu Tadulii s'aibâ ghoarbâ — 

188. Sufletul să nu i-l soarhâ. — Unde Xaste, Doamne sfinte, — 

Mila, ta c6 de mainte, 

* Vrlame puţână ati fost împărățâei Domnului pănă "n răstignire, Yară după 

înviere Taste vIacnică impărățăe sfinții sale, şi va scurta dâlele lui Antihristi, 

ca, şi lu! Irod, şi lul Iulian prestăpnic.
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e mă AdrS-uii ySpnatiuTSan 

192 RS Aaaa, ep-uit CTâ BSe.pirSan, * 

Ii că.prra "ră ânerâpa 162 v. 
Beja, Adi nSeS-an npâii În up ? 

Bis Acaatnie At Wâpa 

196 sui mepuiii "râi Ann udpa 
Bâpaain enpesituiri „În ISĂaă 

SI narăuii MSAui E CA CROdAx, = 

Ii numduriii ue MSerpăpa 
200 pâna ue Adi Sc „În udpx, 

Ic âpăra Spasusna, 

uns. fnas-ii CRUAMLZUISUA, E 
_TlpecrE ue ca die AcsmSan: 

204 Tiaarocaotiir A€ 'rÂTh WmSas, 

JI npecrt uit c4 rpriaenas 

Mrp'amesua.furr CA paraclis. 

% fiacazp Acre, ASaeze-ane aeS (ciutogr.). — Bere îacuzpar Înesar AsauiSan Xgu- 
cree În ckaSuta ast Ada, Ac CLALNINA IIBE FPAHE RARA, UE Îl CA RZA AWÂX 
Kpânii, Sa Rautu Ac ne ÎNoucTroc, aa TBERATOĂRE Ac pe RMNBAPANRĂI în A Rai, 
[Notă marg. Ms]. 

** GRuaBzulSii a Ă€CTE An uree În Meuinere, 2 pe MNZpĂTSA Ana Arkka 
Ma$ aSarS-a poRn Naaaenii MaS criatiar Ann “anuere, tu npe AcauiSan Xpuerec ua îi 
WKEApAT 2EuAoniii 5S numere nsrp$ unnere : — Caekra cau (2) nzenke nparke ca Apz- 
wa nocatinsac, tepaaSauitu ÎSxene Xa Ba. (Autogr.) [Notă marg. Ms.]. 

202 cnumazuia 

Ce ț'ai datu-ți. gurămintulă —192. Cu David să-ți stia cuvintulii, * — 
Și sfinta ta adevară — Cind Pai pusu-li erat în țară ? — Caiită, 
Doamne, de ocară — 196. A toți șerbiă tăi din țară — Cari-amii spre- 
jiniti în poală — A păgâni mulţi ce să scoală, — Și pizmașii ce 
mustrară — 200, Craiulii ce Pai pus în ţară, — Și-șI arată urâ- 
căunia, — Înputindu-i schimbăciunăa. ** — Preste viaci să fie Dom- 
nulii — 204. Blagoslovitii de toti omul, — Și preste viaci să tră- 
Xască — "Niraședămint să crălască, 

* Adevăr Iaste, Dumneze-mie zeu. — laste adevărat aședat Domnulii Hristos în 
scaunul lu! David, adecâ sămînța pre crăie vlacnicâ, ce aicia, să văd douâ crăif, 
una viatuicâ. de pre Hristos, alta trecătoare de pre âmpăraţâi jidoveşii. 

** Schimbăclunta Taste din cinste în necinste, că pre 'mpăratul jidovăscii dtca 
Pai luatu-l robii Ialdeil Vaă schimbat din cinste, şi pre Domnul Hristos așa 
aă ocărăt Jidovil cu necinste pentru cinste, -
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S9. Gaar . Aloaurea Alwvcta asa ia , NA - 

Tu npugbituațe EniCT Haat. 

“ az . 7 fe a 7 a 

Sfera vraawa ÂpăTa ckSpTâpa Rit Vaventaiit uit AsuepTA- 

«oa Sarii, uit pSră ac enâpit pe aă ASanesâ$ ulii Ac 'Har- 

penTAut0nte. 

Aoasine mii dora crmnăpe AA ai 

IL poa, AE poa Ii pâsăAMn TÂpE. 

Ta a n3 ca due mSurre 

A Dpe nau 5 abaSpii ASTE, 

Ia a uS due nzatţirSa 

„ Fhue aSata RS BSe.purrSan 

Uâii aMniaSTS- - At NACĂTE, 

$ Cui MANILTE AEATb 'POĂTE. 

IIS meroăpue Acaaie npi WVatSan 

Gu-an uSupriusă "n KĂAE €SAuiSAt, 

Dati sac CA că "UTOĂpRA N TINA 

12 . "Tr WAS A cSnr ASAMitna:, - 

At ip din raua Ac ASură 

“IIep'o aie Ac di CâuSura, 

Iavinrl; 'ră Acre criSprra 

16 Bă uă să at 6pii mperiSr as. 

89. 5 nzmâurSan 8 amr 15 Ms. epSuTa 

Rugăciunea lui Moise, omul Îuă Dumnedeii 39. 

Aesta psalom aratâ scurtaria vieţi! omeneşti şi deşertăclunia lumil, şi rugă 

de sporiă de la Dumnedău şi de *ndereptăcăune. 

Doamne, nâi fostii scăpare — 'N rod de rod şi radâmii tare. — 

Păn a nu să face munte — 4. Pre pămint cu dâlură multe, — ăn 

a nu face pămintulii — Nice lumia cu cuvîntulii -— Ci-ai âmplulu-o 

de gloate, — 8. Eşti mainte decătii toate. — Nu 'ntoaree, Doamne, 

pre omulii — Să-li cuprinqă "m jale somnulii, — C'ai âs să să 'n- 

toareă în lină — 12. Totii omulii de suptii lumină. — De i-ar fi 

viața de lungă — 'Nuo mie de ai sadungă, — Nainte ta iaste 

scurtă — 16. Ca cia qâ de eri trecută, 

,
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Ii să crpăta vă A€ ncânre 

"AN cpu Băaeac AS 'TOĂTE. | 

Dă ment. mei apă pin 163 e. 

20 IL ca mpa du nd pâna, 
să Wrâza ue cA 'rpăut 

A€ coâpe mii Ac tf păut, 

AE Aare a-it cS thaoâpe, 
24 Gâpa-ii nâmeAa A£ coapte, 

SI pă să câ Sessa, 

Bă "n iSurSpiS nfna & âpSnuia. 
lumi 3 afene ue Apa 

25 Opuia ră urii me cridas, 
[4 uăit nSe rpemdaa 'u. bd 

e narure-uit A ni-i rpiluas. 
Ilin ae că-prra ră aSauina 

32 bânSan uSerpS ue 'erpertuta. 
Saeae noderpe ac lina 

Opina ră unii A£ cât. 

îi mu CA pitt HS rpâna 
56 Bă nara Cadu. | 

MLăwre-sasu Ae ii ui-ii uSerSar, 
Câs tunra-sfeuit a xi uS mSa'rSan, 

IIi-h ASA Măii MSATI 3 zidac 
10 TM să păi îi esti pâae. 

164r. 

19 misi 25—600 numai în 'T, o fiie din Ms. fiind pierdută. 25 câ$ cun 

Şi ca strajia căa de noapte — Âf sint qâlele lui toate. — Ca, nește 
șeți fără webâ — 20. 1 să lmecii air cu grabă, — Ca olava ce să 
trace — De soare și de vintii viace, — De deminâţă-i cu Iloare, — 
21. Sara-i viaștedă de soare, — A doa qă să usucă, — Ca 
torii cînd o aruncă. — Aşe cu lesne ne arde — 98. Urgiia ta și 
ne scade, — Că ni-ai pus greșala "n faţă — De nainte-ți de ni-i 
greță. — Și de sfinta ta lumini — 32. Viaculii nostru ne "nstreină. — 
âlele nostre le 'n6câ — Urgiia ta şi le sacâ. — Ait ni' să irecii cu 
grabă — 36. Ca o painjină slaba. — Șiapte-dâci de af ni-i custulii, — Saii optii-dăci de hi cu multulii, — Şi-i ducemii mat multii cu jiale — 
10. Și cu trudă și voi viale, 

n cup-
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Merlieras Se Aemăpra 

IE "MANU ĂNȚIE arin H£ «ip, 

RS npuMEAe mir BS sodae 

Ilpe sui Wâmeniit norodae. 
Mie ma crimă CA iică 

Aa oypuia ci «rk Aca, *: 

Bă CA-UI arie "romii Anpil:ara 

[35 nâpa eri ca Adii mada. 

Ji uta «e ASI ureArlianeas 

Au deperszerSpii CA KICă. 
Ilie "roâput ASauie cine, 

ME "re i ASpa Bă Atatiurre. 

Ii ac ii 3 apuraăpe 

Tlpe pâniiti mii ue-c Hă mmdae. 

A anafatS-ue Agatulu ai 164 vi 

Xe aaa mii Ac ASA 

MIIi me nSiSpiânu 155 tute 

IL OTE SAE AE Ad "TINE, 

IlârpS SX%AEAE CEpABIITE 

RS rpâii pi3 el ASC Marire. 

Pânza ui năSuii npe 'rodra CASra 

Te-t îenSauii 15 mrine pSra. | 

MIL diuuawpn BATpA Eau 

Ca at di Acaatie nortduă. 

, n aa 
AL aSma 63 pini awpn 

Acestă lume. deşartă — Ne "mblindiaște şi ne cârtă, — Cu pri- 

mejde și cu boale — 4%. Pre toți oamenii potoale. -— Nime n'a scăpa 

să Yasă — Din urgiia ci ce desă, — Ca să-ți ştie toţi direpta — 

48. Cu caria vei să dai plata. — Și ceia ce ducii pedepsi — Din 

ferecături să Yasâ. — Și te 'ntoaree, Doamne sfinte, — 52. De te m- 

dură ca mainte. — Și le hii cu mîngâiare — Pre robii tăi ce-s cu 

jiale. — Âmplemu-ne deminâță — 56. De milă și de dulecţi — Și 

ne bucurtimii cu bine —"N toate dâle de la tine, — Pentru dqâtele 

serăbite — 60. Cu tai răi cemii dus mainte. — C'aemu-ţi caiiți pre 

toată sluga — De-i asculţi cu bine ruga. — Și fiiilorii cătră viuță — 

64. Să le fi, 
+ . 

Doamne, povaţă.
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2 III npeeri usii ca aerieni 
AStoâpe ASawmesiztaea. 

IN 3 cb.pera "ră Atpinrra 130 r. 

68 n or ASrpSab - ue “uanpilurras. 

90. Xăaa nhcun Aatua, ; 

ARII BB NOACIIIL BHUUNACE . 

ESii fi-ii esa "urrp'a ca Eta AA 
Gu nerplua diapă rp lu, 

Acta pe Aaa Cin 65 r. 

4 AuSropid Vie n «ae pina. 
145 ASawesi3 că nerpiiti 

IL dea ui Sea croit dd. * 

IUL: sarpă AcauSan na Său : 
S S-au Equi cr.puna ui depre 

Ii rS-anii rrpuauiuii âySTSproan 
RS piine n3 AE 'TSTh criSpisan, 

Ii npe rime avi-ti EA AKA, 

12 came Vie 0 te pu MEBAE. 

Acrtaa Ape Sri-"re 

E CA, AL Adult 1;SawmariTe, 

* Gur. A WRHTEA BA We €ATESpN RE . Îvvdun AT nepun . Hr. [Notă marg. As. 

și T.]. - 

90. 9 âySrepSan 

Și preste noi să lucâscâ — Lucoare dumnedăiascâ. — Și cu sfinta 
ta dirâptă — 68. În tot lucrulii ne "ndirâplă. 

Cântare de laudă a lui David 90. . 

Cui i-i voia "mira sa viață— Să pelrecă fiiră grâță, — Acela pre 
Domnulii s'aibâ — 4. Agutoriii hie 'n ce trebă. — Cu Dumneqăii să 
petrecâ — "N casă și qâsa să-i facă. — Şi cătră Domnulii va qâce : — 
8. «Tu-mi cești stincă și ferice — Si tu-mă trimiţi agutoriulii — Cu 
«bine cu de totii sporiulii, — Şi pre tine mi-i nediajde, — Doamne, 
«hie 'n ce primejde.» — Acela t6 mîntui-te — De sâlță, de lăncă 
cumplite,
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o AĂE EavATopii ÎopAÂTE; - 

16 A: asStriuire nSpuSpâre, . 
Ti: rk Saunpii ASA cnâve 

Gsurna â câae ăpunii AĂ'TE. 

depenrârl; aSii «rk că.pura | 130 v. 

20 "Ti; "unSuuSpă dap catpura. 

Ii ucânra US Ti-ii cuzpila-Tre 165 v, 

Tie s5a At CRUĂTE. 

IS mi-i râate A a.puirodpt, 

24 A E ȘurT pis MIE AE COÂpE. 

IS-u a Cui în 'Taavnuttape 

A pân ALAuasxsit CA me cnâpiie. 

„Bopn Sau crpiuSpii ia s$re - 

28 A; er.pura ră viii tit câ, | 

Mie sheuii AE atit Au Aiprlsura 

HiSps, BAAĂ TAĂUL 533 endra. 

Iilpă 75 uS-fi Ână prin 

32 Ox mmleriiura pâă NEAM 

Ii 3 Gnsiti mrâit ae ba 

Hi npanii apă A rp'lua 

Ilpe maririi Sat fI3 nada 

36 de npt eanuta API Ap" sara. 

Iilpă u de 155 EA ARAL 

IVua dir gcaiSan -fu NpPUAMEEAE. 

15 ezuzr$pă 17 Ms. ASnne nacre 2 u$ re sti cnzphâre 31 Ms. Te ni-i 

De vănătosi încordate, — 16. De cuvinte turburate, — Și 16 umbri 

după spate — Suptii a sale aripi late. — Dereptale lui c6 sfintă — 

20. TE 'neungura fără smintă. — Și noaptia nu ti-i spărTia-te — Nice 

qua de sâgiate. — Nu ti-i tiame de lingoare, — 24. De vint răit nice 

de: soare. — Nu-ţi va eși "n tâmpinare — Dracii demiaqădqi să te spa- 

rie..— Vorii qăcia străvuri cădute — 28. De stinga ta mii şi sute, — 

Și qăcă de mii din direpta — Vorii cădia tăiați cu spala. — Iară Lu 

nu-i avia frică — 832. Să tâtingă răii nemicâ. — Și cu ochii tăi de . 

față — Vei prăvi fără de “grâţă — Pre păcătoşi cumii aii plată — 

36. De pre vina lorii direplă, — lară ţie cu nediajde — 'Ţ'va [i Dom- 

nulii în primejde.
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48 

56 

60 

19 nacnaiertn 

Şi Ia loci 

păzască — Și” 

48. Picorulii 
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Ilie Aa avon A rpeSrâre O 156 r. 

Ilia pă A eSc uSuATĂrE. 

PASA NS-uoa LEU "0 UOdaă, 131 7. 

Iu npe rpSnSan TÂ$ oda. 
IA ASAMISAn Ea AĂ AA ĂUE 

iu mmoâre măi ue .ntit Aâpue, 

“uuepiit CA "TE WABĂCIiA 

MIT aut CA "TE enpesinnurlscra, - 

AE mărpa ca S-a ârtura 

IluuSpSan exit ăia r-jură. 
Ilpe nacuaeerih iii âcniAă 

Bei xataă ă npE Wata, 
“MTi-i mană afSan urii BavASan 

III Se na miine pâSan. 

Iz-u, Ha dpi ASatnes45 er. ua 

INT u$ rmi-ti mmăae MEAN, 

[34 TE Ba tonepil "ui ASate, 

Bă Afara că.pirSah Ste. 

IIi-u, Ea ASsă AE pSra, 166 v, 

Ga u$ iii ÎN ci4pră ASIurai. 

Il 63 cadă "TE Ha Core 

Xe rpESTÂLaat 'ToÂTE. 
Vii 5 ASraitaie AE nicu 

an et npatii m că.pura dux. 

53 BB. cp 

de greutate — 40. Ţ'va da de sus bunătate. — Răul 

nu-ţă-va veni "n poală, — Nice pre trupulii tăi boală. — Că Domnulii 

va da "nţăliage — 44. În toate căi ce vei miarge, — Îngerii să: te 

nii mâni să te sprejinscă, — De piatră să nu-ți atingâ— 

să-ți facă tîngă. — Pre vasilescii și aspidă — Vei âmbla 
ca pre omidâ, — Şi-i călca leulii și zmăulii — 52. Și nu te va 'tinge 

răulii, — Că-ţi va fi Dumnegăii stincă — Şi nu ti-i tame nemică, — 

Că te va coperi 'n lume, — 56. Că Y-ai șliutii sfintuli nume. — 

Și-ți va auqă de rugă, — Să nu hiă în scărbâ lungă. — Și cu slavă 
te va scoate — 60. De greutăţâle toata. — Și cu lungime de viață — 
AL vei prăvi ?n sfinta faţă.
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Gaan . KNOIIBANSI Se . 131 v. 

91. Maawai mlcini 4 AEnih CALOTIInIiĂ . 

Rare Cer fienerkadriica ran . 

Tine Acre â Sri WmSan AA 

Că că A în uta ES ACASA, 
Ii cxzii s.fare cb.prrSan Sate 

4 Ut Acre nâara npecri ASE. 

UI Ann Spit mana n câpx  ? 
Gă-uii neerbena alaa "n măpa. 

IPâneăpa ră cer cd-purra 

SG & erpriue apă capră, 

GA spre rp'aazSre a 167 r. 

II sue cepSue "ui siepespii MSATTE. 

i-ai dpecntuuii nem ES, 

12 AE av4 SS -AenpeSuia 

«[n cdumreae râae dânre 
Uaii AStipărh 3 cSnzrăre, 

Gicu ÎE ADaAulE AVApIiTe 

16 AStpSpiae rii CAZLITE. 

Aa, Knuna mă "um A AenIeutS HE. 
Time uS na nSTĂ cnSue. 

91. 6 Ms. udpa 10 său 

CATHIZMA 18, 

Psalm, cântare în diua Sâmbetii 91. 

Bine aste a totii omulii — Să să dia n viaţă cu Domnulii, — Și 

să-I cînte sfintulii nume — 4. Ce aste naltii preste lume. — Și dinti 

zuori pănă "n sarâ — Să-ţi vestscă mila n țară. — S'adevara la c6 

sfintă — 8. Să o strige fără smîntă, — Să o cinte "ntre "alăute — N 

Qiace strune ?n viersuri multe. — Că-mi feceși inemâ bună, — 12. De 

mă bucură depreunâ — În sfintele tale fapte — Ci-aă lucralii cu bu- 

nătate, — Să-ţi fie, Doamne, mărite — 16. Lucrurile și slivite. — A- 

dinca ta "'nţălepcăiune — Nime nu va pulia spune.
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COmSa dap auinre "rpr fra 

20 ES pa ni ca 'muza'fra : 

Ac căunTreae Tae dânre, 132 r. 

Vle-cn AE AMĂUA TĂ ASEpâre. 

BA MA, pazei 55 ron 

24 Gunipa Bă iipea m roduă, 

TIT 5 crt dpi AC AÂUE 

Ga Înnrrâpă Cânâpue. 
Ul: că niac t3 Widpx, | 167 ». 

28 Gu ai fica RĂCTA MI uâpă. 
Ip 15 ASauiesS cdurre 

Gui TSTh AMĂpE Bă MATE. 

INT pr nepii 55 Wâpa- 

32 "Toni nuBavănuii mrâti An uâpă, 

ÎI uta ue-c apă AÂUE 

E pe nai. pur CA Spr ipăpue. 
Tip erlirSan aită CâuSiiră 

36 Tâ înwpSrSan c4 MSP. 

LL aă epâcra vrk Garpăna 
G:i nerpini n$ eri ana. 

Mi nuzmduriii AE Aenâpre 

40. Gă u5 SAE cu-atii nâ$re, 

Tie că nora CA-asti erpiinie 

D.A, Eoph EPA CA Că pante, 

90 nsră 26 Ga "wraparipa 39 Ms. 7. n. Acnâpre 41 nsâre 

Omul fără minte 'ntregâ — 20. Nu va put să 'mţălâgă — De sfin- 

tele tale fapte, —- Ce-sii de mâna ta lucrate. — Cind păcătoşii cu 

toană —- 24. Eșiră ca iarba 'n goană, — Și cu cci fără de lage — 

Să învitară saliarge. — Ce să piae cu ocarâ, — 28. Să le fasă 
viastia ?n ţară. — Tară tu, Dumnedăiă sfinte, — Ești totii mare ca 
mainte., — Și voriă peri cu ocarâ —- 32. 'Toţi pizmașii tăi din ţară, — 
Și ceia ce-s fără liage — De pre pămînt să vorii știarge. — Iară 
stegulii miei s'agungă — 36. Ca inorogulii să 'mpungâ. — Și la vră- 
sta ce bătrână — Să petrecii cu viață lină. — Și pizmașii de de- 
parte — 40. Să nu cutiade să-mi caiite, — Nice să poată să-mi 
strice — Cînd vorii vria. să să rădice,
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VE că niâe 3 tâpă, 132 +. 

44 RS nuaeuiSre “g „ASripâp, 

Gă an CâYsa At uiS aie 1637. 

E.fnA, Boph nepit A£ npe ASate. 

UI AupinrSan ca mdaoprieix 
AS RA puutiSan mii ex kpilena, 

Ti să BEApSAn În AnnânSan 

Gă poarfierx În r$Tra ăuSan. 
În năca AS că că npriusa 

52 Ilpecri Spui dacâpa ca-uuit Tiiusx. 

G: poarheri n Acpenrâre 
A Sacelu urit GSA TĂTE. 

Uli ad npâera uk curpăna 

> 
SS
 GA nerp'lua EI ANA, 

IIlii ca cnse npecri rAcâTe 
BSuzrdusA£ ASI 'ToÂTE, 

Tă-ii AcauiSan Ii AEpenTâTe 

60 Uli Aa apuca u5S-i erpanint, 

51 3 ASauusâ$ ca că pina 92 "1 sdex, ui Aatvăge câ-uii hus. După 52 

în T se mai află urmălorele 2 versuri : RS apzedac o parsire, — Ilpecri KSpuăac aSă 

cure. 

Ce să pine cu ocară, -— 44. Cu vicleşugii ce lucrară, — Să li s'auqă 

de nume — Cind.vor peri de pre lume. — Și direptulii să 'mflor6- 

scâ — 48. Ca finiculii şi să cvâseâ, — Și ca chedeulii în Livanulă — 

Să rodâscâ în totii anulii. — În casa lui să să prindă — 52. Preste 

curți floarăia să-și lingă. — Să rodâscă "m dereplate — Dulecţă, și 

bunătate. — Și la vrăsta co bătrână — 56. Să petrecă viaţă lină, — 

Și să spue preste gloate — Bunătăţăle. lui toate, — Că-i Domnulii 

cu dereptate — 60. Și la dinsii nu-i ștrămbătate. 
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Ță Ă -. ai , y 

92. Ju s5a crk penanitrra căMBETin Aia, CAS 650. 
AECIAAEAT Mpa , uit. 

[4 uz pică BA AkNOTĂ CA WBAEUE. 

AomuSan eră păi ANA, pâsă, 

Un Fay RAPantaT CA-A RÂS 

Pon Sata n Si 138 r. 

4 RI 3 eu pSrinuă, 

Iu 3 pâ5 AE "AUIApAIăE 
Y 7 

CS „Punch, Măpa C-un tuă£. 

IITâS nSc aASasiă enpetunrliaa 
S  Hă ca cră apa cama. 

GuâsuSan 745 Acaauis cduuvre 
CTE PâTa AE Marire, 

A aa nâsit Ac E.pita, "rlipânră 

12 Ilpe paie âmesărx. * | 
Ilpâwac 'râpe erpiră, 

Toâra ASMA că că crp.pura. 
lin âneae «dac ape 

16: Prannâpa Spaera râpe, 

* [ die Â3K Ra Butea RAR. RA CRYnpIt RARĂ, EA ceri, RA Ad PACTUIIpA (30) cun 
wii [edac] A Ca$ ekpue ruTaSa ura Ae Panzpaute, îi u î” upe Tpen anainu, ȘuunSur 
cbpura rpoius, ndpa 45 SuseaSTa ju "rsăre aunmsnac, Ilexuie naSelire Bzca au . 
EPaeTAeig nă fata Miţa î cena fi ere Xa. [Aotă marg. M,]. 

92, Titlu 5 ac aaliura. 8 akusrS ca 1 AsanSan erarS apă În aSc, 2 Bă 
îi CâŞ necrur cipuri usa. 3 Ilinras nem jur Ac noasie, d Ut câŞ AMBPARĂTI AX 
rxoâpa. d Uli câş Întulineh RS regie 6 Ilpkimeszaviir Ae paie, i 

In qua c6 denaintia sâmbetii cînd sai descălecat țara, 92. 

Domnulii stăti erai dind raqă, — Și s'aii âmbrăcat să-l vadă — 
Toată lumia n cuviință — 4. Învăscut cu bivuință, — Și cu brăii de 
"mpărăţăe —- S'aii încinsii, țara să-și țăe. — Sati pus lumii spreji- 
n6lă — 8. Ca să stia fără smintelă. — Seaunulii tii, Doamne sfinte, — 
Taste gata de mainte, — De la viaci de cînd teștaptă — 12. Pre crăie 
așegală* — Păraole tare strigă, — Toată lumia să să siringâ. — ȘI 
apele ciale mare — 16. Rădicară urletii tare, 

>   Că la răstigniria sfinţii [sale] i stai scris titlul cel de *mpărăţâe, Tu i” 
pre trel limbi, închipuit sfinta troiță, cara fu cunoscută în toate limbile. ——



— 321 — 

Rare Ant upaSpiă Ad âţâpa 169 7. 
Ae paesua „Hpecri HĂpă. | 

AunSudra-ă $ SHAa Aâpiii, 
20 licit mdii mâpe npârean uâpaii, 

Isă pă "ruji lipâtoat noTodae 
Bă enSata Aâpiii crk Moda. 

IULii 5 Acaanue wii păi cduure - 
24 hui Eni pes Sb npe tiStuu're, | 

Hi năca “ră Acre cd-pur , 133 x, 
At Secta în nui dap CALAUTX, 

93. WaasmSan c.purenSaSii AS Aden, În â nârpa Să A 
amara, mecripuie A'beSnpa a aă Geptii, ir. 

.v . . sv 

BA averii fn, EA AzcCTIiĂ.. 

ASMneSAS-i npe USAduE NA 

Atu, AE HS ânâye n bâue, 

ut 'rSTSpepn A "MApauăijie 
de-i «rlprra IDi-tt AOAENLĂIJIE. 

Prasiiia- Te ACamue cbiunre 

RS USAEUh RBA AE Aare, - 

Ii d'zavrunaopn A NAĂTA 159 e, 

S  Ilpt uySaenăpe -Anpinra. 

93. Titlu î cămară . .. Bz (anunti a. 

Câtii din țărmură daii afară — De răsună preste ţarâ. — Minuna- 

tă-i unda mării, — 20. Ce-i.mai mare craiulii țărâi, — Că pre toți 
craiuli potoale — Ca spuma mării e6 moale: — Și tu, Doamne și 
crai Sfinte, — 24. ÂŢI eşti credută pre cuvinte, — Și casa ta Yaste 
sfintă —- De custă ?n viaci fără smiîntă. 

Psalomulii cântecului lui David în a patra qâ de sămbătă, neseris 
desupra de la Evrei, 93. 

Dumneqău-i. pre gudiaţe — Domni. de nu aliage 'n fiaţe, — Ce 
tuturorii le 'ndrăzntaște — 4. De-ă certă și-i dojeniaște. — Rădică-te, 
Doamne sfinte, — Cu gudeţii ca de mainte, — Și făloșilorii dă plată — 
8. Pre gudecare direptă. | 

21 Dosoficiă,



— 353 — 

A ut aan crpăatiii „În ode, 

Ai dânn teacph Suit netode, ' 

Ii rpuecrih pă CARA, 

19 Accu cHSrh CTpAMBATĂTA n dăax? 

Via ut IActih menăeue 

Ni să pâ.3 A UE AE Adult, 

Tacâra mă & 45 În chăiă, 

16 —Iliâpasii mâae dâin Accdaă. 

Ilpe ASE ai CApânSan 

Ab metre eunina mii elinsSas. 

Ieaepiiuiii miti Anini uăâpă 1347. 

20: T15 Smepăra 5 wnăpă. 

li sxczpă Bă uS-ii tăĂAe 

AcamiSAn Asti CHăSub 6 MLĂAE, 

“TIuere-ti ea ASă âaviure 

24 ĂSatesi5 A AE atare. 

Ul: că nu ASăuit AE Câmă 170 7. 

ES Wăavenii Acu deiSaTâ-Aă, 

Tili cSâriii ca “tuia bras 

25 Bepua-ză 5 aur; «TR urpirs. 

“in sân curbă nSc îS5an, 
III Wstoa „furpern nă nSasSas, 

3 IÂSAE ulii CA LĂSA 

32 Ilpe mru WaiSan ue aSpilsa ? 

16 Ms. uâpai 18 Aş , 

A ce lași strâmbil în voae, — De facii celorii buni nevoae, — Și 
grăescii fără sâială, — 12. De-și scotii strămbătatia 'n fala? — Ceia 

ce iubăscii nepace — Și dăcii răii de ce le place, — Gloata ta o 

Tai în sfadă, — 16. 'Ţărâi tale facii dosadă. — Pre văduvă și săra- 
culii — L6ii tătatii viața și vâculii. — Nemeriţii tăi din țară — 20. L-ai 

_-umorâtii cu ocară. —- Și qâsără că nu-i viade — Domnulii dinii seaunii 

ce șiade, — Nice-i va lua aminte — 24. Dumnedăit ca de mainte. — 

Ce să vă luaţi de samă, — Voi oameni, de-ți aseulta-mâ, — Și bu- 

Taci să "'nţălâgă — 28. Cind-va cu mint ce 'ntrâgă. — În capii ci- 
n6i pus audulii — Și ochiul întregi ca bulzulă, — Aîi n'aude şi să 

vagă — 382. Pre Lotii omulii ce lucredă?
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Ufaa ue Aă n Arini MEp'TĂpE. 
15 u$ ua FR naSrăpe ? 

Yfaa ut wlpra urii "utduă 

36 G'âica VUMSan atiure 'u IAU, 
Ui 5 Acaanuut AE tii "ode 

T-pnaSprat AE npuu ravâre, 
Bă CRT CTpĂMGE 1 AEILÂpTE, 

40 INi-ii căii nSue că că uâpre. 
CDepriue ua din at (UmSan 134 v. 

Hăpear-a a uepră AcauiSan, 
iii a Aă A€ ca "una ue 170 v. 

44 Gă-ii nSnodena câpura aut, 
IUlii Ac săae sue-c rSanarire 

GA că noâra ASĂ aAuire. 1 

Ida AA, Câ cană AdnSan r 

48 IziizrâcSASii 5 ApanSan 2 ? 

TA AVAuSan Mă azcă “n CALfuTa 

Tacâra câ 3 anu uăpa cb.pura, 
50 up 

1 ha Ggec. TA. 6 aepun Si: exSnSzspe EBĂAA, TR A un axkasne AT. [Notă marg. 
_M3.]. — ÎleuSn$soue Eprate 49 Anle AStastu cST7. Ge. Si. [Notă „narg. T.]. 

Li IlaeaT6c$A ere fvrrnyoner su Tou AnnunSuropiă ASI ue a'a$ AÎnunSur KS cun 
Ka mSa[uii] Sinrekpuugrii Ca$ nerpeST, ură uS aaii Aur ERA, MANA Ba Bin nocatkauii 
spăre uit ârS[ujue a nelpu] meipra. d neg'soai ra. 6î nem Es. [Notă marg. Mo.]. 
-"3 Facâra cura cur Fprannusuii, udpa-ii cura ReRapuă AE npe NZMANT ue 
aapue "n uipi. [Aotă marg. 2ls.]. - 

Cela ce dă 'n limbi certare — Aii nu va face căiăitare? — Cela 
ce cârtă și 'nvaţă — 36. S'aibâ omul minte 'n „viață. — Ce tu, 
Doamne, le știi toate — Gîndurile de prin gloate, — Că sîntiă strâmbe 

şi deșiarte, — 40. Şi-i vei pune să să ciarte. — Ferice va fi de o- 

mulii — Carele-l va certa Domnulii, — Și-i va da de va 'nțăliage — 

44. Să-i cunoască sfinta lage, — Şi de dâle ce-s cumplite — Să să 

poată lua minte. — Pănă cînd s'a săpa laculii — 48. Păcâtosului cu 

draculii ! ? — Că Domnul n'a lăsa 'n smîntă — Gloala sa 2 din țara 
sfintă, 

1 Păcătosul aste Antihrist şi toţi închipuitorii lui ce Vai închipuit cu sine, 
Că mullţi] Antihrişti sati petrecut, şi nu mar lipsescii, pănă va veni cel din 
urmă dujman şi atuin)ce va pe[ri] moartia. 

? Gloata sfințâ, sînt credinăoşi!, țara-i sfinta, bestarică de pre pămînt ce mlarge 
"n cerlă
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IN At Apic IWă Ni crpeliuă 

Oua AŞ erk papua. 
JI a mvroâpue âaerâpa 

"IL cuâSun cpr USA udpa. 

Aura Apuca Ani Apurra 

56 iwpr aSă Anpenuiti naâra. 
Uitati Ra WAN AE NÂpTE - 

Ilpe euaâuii ca-i nSTEM nâTre? 
Gâ5 suine ta Gui în ddua 

60 RS amine dprpă ae rplua? 

e
 

LD
 

Ilpecrt ufit după At Adue ms. 

Ga Woapaiiat uantacit BOA ML Âpue. 
BA Ac nS Auăph n4prii AcauiSan 135 7. 

64 —IlSuaun cn$prS aapn dee (omSan. 
II 13 fine dmdpa 

ALapn copuii fiASan Anu uâpă. 

"LE BMAh BÂSb HA AMI CX CTPĂAMLA 
68 —IlnuspSan caca dânsa clipână, 

Alliaa Tă Acaatuit AauS ră 

A ASpăpa Mă uk asa. 

„52 narpâua 58 Ms. ca 08 IliiSpioan 

. AcatuiSan Xpneroc ape d Yupii, uri nS amine Xupii pâTa pauepnae, ud hauesa War 

beta Ca5 TemST At nzWd9Sa aspulăii (Îvou Hi ra. nepun dÎ.), 1ăpă sS dduepa ASatir- 

safpiii î3 pzcanur nSTâpa apus wii Ca ceSaar. [Notă marg. Ms.]. 

Și de dinsii n'a hi streini — 52. Ocina lui c6 bătrână. — Păn' a 
"ntoaree adevara —"N seaunii să-și gudece țara..— Lăngă dinsă din 
dir&pta — 56. S'orii lua. direpţii plata. -— Cine-mi va țânia de parte — 
Pre vicliani să-i putem bate? — Saii cine va eși 'n faţă — 60. Cu 
mine fără de greţi? — Preste coi fără de liage — Să oştim pănă-i 

„vom ștăarge. — Că de nu mi-arii părti Domnulii — G4. Puţânii spo- 
rit mi-arii face omulii. * — Și cu inemâ amară — Marii sorbi ia- 
dulii din țar. — Ce cîndii văii că mi să strâmbă — 68. Pizorulii 
să-mi facâ scrăbă, — Mila la, Doarane, mi-agută — La duriaria mia câ 
multă. Si N 

* Domnulă Hristos are 2 hiri, şi cu âmbe hirt aratâ facerile, cu taceria, o- 
menâscâ s'aă temut de păharul monţâr, — Iară cu faceria dumnedăirii aă răsâ- 
pit putlaria morţâr şi stau sculit,



Ul "urp? nem M.pură pe 

AN Capii Acaatue dap CHA pe. 

GSăaerSan AE-AMIĂ RECEA IŢIE 

TIT Ac zi Aac-A NSTeAĂIIE; 

GriâSnSan erp * să ui-ii rpilux 
76 Ga uS-an rpSurii fu rpăii AE Elduă, 

Gu "mnaerliciia rpiS Ac Spx 

JIli: că AA pâ nenuaTSpă. 

banzaTroăpa-tu $ph: urii Ac, 174 v. 

SO IL npe tan AnpEnir Bop npiinae. | 

G.Șmeac usan apă tiu 
Ga-aAn AA NpE MăĂNA Crpeiitiă, 

5 uSatun At dauapie 2% 
- Si Gu- AK RÂpCE AE AWprSpie. 

TE 75 Acamne apă ca. Ta | 135 v. 
Ga-auii Nil cSfaerSasti jură, 

IE ca-anii Ni urii enpe:auntlaă 

SS Acaauie i BpÂME AC Ada, 

Il
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19 CTpÂ ARII 

* “Însa SuuraTSpiea npSuunaeph ut-A KSyETA inaontii kai Alea a'â3 neuuenur ASmM- 

uesi$ aurii npE ANICA ui npe dneaspfii aASii nge Saaa ASii urii C'a$ er.pien usa cxaSu CTPRAMEA, 

RĂ ui sigure; £A URS AaT cdi pâ$ âcSnpa ASii Aaa 2 E per: 1: [Notă marg. Ms]. 

2% Dauzpla AÎNNAGBMACp ue c4 anurapta KecagtoaSii na 5 ac TpinSe GATK BMNZNAT, ÎAp4 

Decap. ut Amd Wpa TARAE Tecapa. Gur. Îvau Si nepun 6f. [Notă marg, As. şi [.]. 

Și "ntre inemâ mîngâlare — 72. Mi-ești, Doamne, fără scădiare: — 

Sufletulii de-mi veseliaște — Și de jiale-mi potoliaşte, — Scaunulii 

strâmbii * ce ţi-i greță — 76. Să nu-lii cruţi în trai de viaţă, — Să 

"mpletâscă greii de urâ — Și să dia ria "'nvăţătură. — Vânătoaria-șă, 
vorii întinde, — 80. Și pre celii direptă vorii prinde. — Singele celii 

fără vină — Să-li dia pre mânâ streinâ, — Cu gudeții de făţărie ** — 

84. Să-lii viarse de mărturie. — Ce tu, Doamne, fără simintă — Să-mi 

hii sufletului vintă, — Și să-mi hii și sprejinelă, — 88. Doamne, 'n 

vriame de năvală. 

= Irod, ucigătoriul prunciloriă, ce-l cugeta Jidovil că-r- Mesia ai concenit  Durm- 
ncdăi și pre 'dinsă şi pre fi&orii lu! pre urma lui și s'aă stînsă acel scaun 
strâmbă, ca. şi Ahitofel c6ă dat sfat răă asupra lui David. — 

** Făţărila Jidovilor ce să lingărila Chesarlului că nu le trebue altă ampă- 

rat, fără Chesar. —
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ÎI Ac Bei Aă ACaAmnie nadră 

Ilpe apă aâua acpn dinra, 

Ti aSm a awp ennsacnie 

92 he niâpar-ii că u$ ca pie, 

? 

91. Gaana. B.purrern A€ adSAa AI ] AEHA, necipie AlcSnpa 

AE aa Gepăii, sia, 

Titi akre ez3paa emca I'enu. 

Beni 3 Su AEnpeSuă 
GA ne ducem ode BSnă, 

Gi ni nSuSpâan 3 AaniSAn 172 r, 
4 Ilin cuci erpuraatn 5 ra Masa. 

TA = AAN Li A. MTS A .. 
li cx-an pSram 5 Bpeariuu x. 

Gi-i TRAITA căpura dhăua 
S  RB3 pSra unit 3 ASavr:u x, 

III 55 aaa AE E-MITâpe 
Gi-i erpurâan Hi5 radeSpii mâpe. 

RA mâpe Acatih ACTE AcMriSAn „1367. 
12 Itu "MIApĂTI npecri 'rârn WamSan, 

IL Anu xoTrâpuae -roâ're 
II ca "asus Lzpit ulii racârre. 

94. 4 crpuran 6 psram 7 Tan nun 

Şi le vei da, Doamne, plată — Pre fără lagia lori faptă, — Şi 
dup' a lorii viclenie — 92. Vei piarde-i să nu să știe. 

Cînteci de laudă lui David nescris dâsnpra de Ia Er rel, 94, 

Veniţi cu toți depreună — Să ne facemii voae bună, — Să ne bu- 
curămii cu Domnuli —„4. Și să-i slrigămii cu totă omul. — Că 
ni-i Domnii și mîntuință — Și să-li rugăm cu credință. — Să-i tâm- 
pinămi sfinta faţă — 8. Cu rugă și cu dulceţă, — Și cu psalomi de 
cintare — Să-ă strigămii cu glasuri mare. — Că mare domnii aste 
Domnulii — 12. Şi 'mpăratii preste totii omulii, — Şi din hotarăle 
toate — 1 să 'nchinâ ţări și gloate,
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Baci Xere ASma npe AXA 

16 RS matura uit BS uf-ii nana, 

TIT Su, 3 AvbaSpii ndare 

CGS BSE. urS-ii cir NAERĂTE. 

Uli mdpa 15 nâare edaSpii 

20 AS cre 'u modre adrSpil. 

IITi-it Ai avăna ASI apăra Ia 172 v. 

oâra adrSpa Scndra. 

Demi ca-ti BAAEAR 3 ziâae 

24 Ga uit ĂpTE AE Fpenae. 

Tati aSă ca mă cTp.Șueatb 

iu npenSuu ui €4 HE NA.NugEAt, 

E Gan 3 câ-pira că. MĂuX 

283 rii dszasSrrS-ue At Titi. 

IAT cquuuia că wii AcaiSat, 

Da-i c.puTEM îti ASii mor (batSas, 

Ii ae Spa VB IOGIVTE 

32 E atsua AS conoriire. 

Tâwrp'auâa ES T$T ÎMSA, 136 v. 

At utuii ÂSsă npt AomuSan 

TpatinAS-tă 1: BA.NUA,ĂU,E, 

36 OG azcâuii intai cAMĂUL. 

Ji că u$ erâui 3 mautie 

RS du dizasSTe În nSerie, 

v 

30 exmâue 

Căi Taste lumia pre mână —16. Cu pimintii și cu ce-i plină, — 

Și munţăi eu deluri nalte — Supl cuvintu-i sîntii plecate. — Și ma- 

lia cu nalte valuri — 20. A lui aste ?n toate latură. — Și-i de mâna 

lui ncrată — Toată laturia uscată. — Veniţă să-i cădemii cu jiale — 

24. Să ne arte de greșiale. — Naint lui să ne stringemii — Și *n- 

“genunchiaţi să ne plingemii, — Că el cu sfinta sa mână — 28. Nâii 

făcutu-ne din tinâ. — Și sfinția sa ni-i Domnulii, — Că-i sintemii ai 

lui tot omul, — Și de turmă oi iubite — 32. De mâna lui socotite. —- 

Pentr'aciaia voi, totii omuli, -— De veţi audă pre Domnulii — Gră- 

indu-vă cu blindiaţe, — 86. Să lăsaţi inemi sămiațe. — Şi să nu 

staţi cu mânie — Cumii ați făcutii în pustie,
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R. Ma, Adu deaniSrS- ai fieniiTă ar 

40 -.Gă avabpaduii Nipa ul cura. 
3 „neepunuiii ue pa băut, 

Tema aă iiauept pâue, 
Tica sti EASSpă 

44 Uau peainuas. nS CTATS pas. 
Iirps-siiuit, AE di În căaă 

Ala ApATĂTI â MĂ AIAX, 
Iau îm Spăra ÂuăĂ PS, 

48 E tam ancar câ "Muac 'n 'rpSAa, 
ASnă finema czMâu a, | 

Parana apă noua. 

Ki Gii n3 :pSpx CA Mâpr | 

“n da MĂ ca uzabră, 

Ienrp'auâa-a AEAS BSE. pur San 

Ulu-a BSI9 LAMĂ uSprai.[irSan. 
Ilâpa mă ca u$ W EĂSA 137 7, 

56 Alina ns pSpa ca tiplisx. 

1 
9
 

49 camdur 

Cind mi-ați făcutu-mi ispită — 40. Să mi-aflaţi hiria ce sfintâ. — 
“Cu părinţii ce vă fiace, — Ispitindii la izvorii riace „— Ispitiră şi vă- 
dură — 44. Și "n credință nu stăturâ. — Patru-diier de aă în sâlă — 
Lâm arătatii a mia milă, — Păn' am urâtă acia rudă, — 48. De i-am 
lăsat să "mble ?n trudă, — După inemâ sămață, — Rătăcinaii fără 
povaţă. — Că ei nu vrură să margă — 52. În catia mia să "nţălegâ,— 
Pentr'aciaia-mi dediii cuvintul — Şi-mi volti țânia gurămîntulă. — 
Țara mia, şă nu o vadă — 56. Dea nu vrură să crâqă. .
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95. Wawm , ude. 173 e. 

Aia A EfuTen  ASi Aarna, Siutera C'â$ ENITĂTI Lt 

E.ÂUA, C'a$ ESTA BEcĂpHRA ASna npă AX npteri S Ac ati. Iecnpiic 
AkeSnpa A aă Gapâii Aa ue pia mÂS sac Aaa Ela, AÂ5 
cROpuiiTa âuteTn Vaaatn.. 

hzenoiire r'eau meu HORA RACNOIITE. 

R.mrrâuii AoauiSASii 3 winere 

I.purretib u6Y nă A Marire, 

IITi-ii .purrăuit Ann TSTR MAAt.prTSan, 

4 Gă ună măpra în cSc rSe.puTSan. 
B.purâuii uri-it sXueuii depriue 

AsauSAsii, ui că-i PrAieIe 

"Count 5 “ince căb-purSat uSAE, 

S  Gă-an î5sx npecră. ASANE. | 
GA erpurăuii mii BÂCTE ES 

An Să hu să AenpeSuia, 

At cb-pura AS ApTSipe 
19 OT aa mzrăuii că Adu pipe, 

ME cadea ASI, AE «utoaăce 197 v. 

GA CâSSA "MI PACÂTE ACE. | 

[A Ape ACatih ACTE ACASA 707. 

16 IN azSadra ur WatSar. 

95. Titlu > âuteve vWaaom. 9 Ga-ii cTp. 

Psalom 95. 

Laudâ de cîntec a lu! David. Acesta s'aă cîntat şi cînd s'au făcută besfarica 

după praaâ, preste 70 de al. Nescris desupra de la Evrei la ce trâbâ Lai dâs 

David cînd Pai scornitii acestă psalmă. 

Cîntaţi Domnului cu cinste — Cintecii noii ca de: mainte, — Și-ă 

cîntați din totii pămîntulă, — 4. Să vă margă 'n sus cuvintul. — 

Cintaţi şi-i dâceţi ferice — Domnului, și să-i rădice — Toţi « cu cinste 

sfintulă nume, — 8. Să-li auqă preste lume. — Să strigaţi şi viaste 

bună — Den dă în qâ depreună, — De sfinta lui mântuire — 12. Și 

la păgâni să daţi știre, — De slava luă, de ciudiase — Să s'audă 'n 

gloate diase. — Că mare domnii Yaste Domnulii — 16. Și lăudatii în 

totii omulii.
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A rpSanuBit CA CTĂ CA-Ab LĂSA 

ASamnesiuit uS BSTÎsx. 

Tlurăuiii uS-unit cuoduă m dăaa 

20 3 n$aaii cutii Ae cau baza, * 

BA Atnurp'.Nuatuit ae prenSnab Apâniti 

BfuaS-unit „Anita noadeiit. 

Ip AcmuSan îi capi 

24 Bi ASamesiăă „În neuie. 

Vliprepiae 55 tSu.jivrSan 

At: dai 

Anal AS 

ri, uit 'r6rB nzai.piTSAn. 
îi 5 ra 

28 Anepterin „fntuepii dap câmaă, 
AE-An AVAPTSpHCECrh UIM-A E.UTA 

În pameâua a5h uk ch-ATa. 

Iară Anu 'rodre prurSae 

32 Benin n3 AdpSpii AgerSae, 

STASuuit ACAmniSaSii cadea, 173 e. 

STASueuii apă audă. 

Gi-i caziiuii suuneritTSan SAE 138 r, 

306 "odre wrlimSpii Ae npe aSate. 
SlASutuii noaduii rpamâax 

În aumeriira AS trpăax. 

Vi ca pa "usunduit "r$7a WASAn 
40 În nSpra ut INĂAE ACâuiSan. 

* Îacalii. [Notă marg. T.]. 26 Ati 

De groznicii să stia să-lii vagă -- Dumnedăii nu cutedqă. — Păgă- 
nii nu-și scoaţă 'n fală — 20. Cu bodâi ce-ă de smintâlă, * — Că 
dintr'înși le răspundă dracii — Cindu-și închinâ colaci. ——Yară Dom- 
nulii i să știe — 24. Că-i Dumnedăii în vecie — Certurile cu cu- 
vîntulii — Leii făcută, și toti pămintulii. — Denainte lui cu temă — 
28. Dvorescii îngeri fără samă, — De-lii mărturiseseii si-l cîntă — În 
frâmsiația. lui ce sfint. — Păgâni din toate răgule, — 39, Veniţi cu 
daruri destule, — Aduceţi Domnului slavă, — Aduceţi fără zăbavâ. — 
Să-i slăviţi cinstitulă nume — 36. 'Toate n&muri de pre lume. — A- 
duceţi colaci grămadâ, — În cinstita. lui ograda. — Şi să vă, 'nchinaţi 
toti omulă — 40. În curtia ce șiade Domnulii. 

* Idolil, 
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ME băua ASamesziactiă 
Ilam.ţurrSAn că că ATCR, 

Gn$neuj În mArătii CA 1ri€ 

44 Bă pcatiSan cra m pile, 
GA mâsă CA "ANApAuderiă 

III aSaa că 4 uTraprăciaă. 
TsrSpspr npe âmesâpe 

48 Gu at pâna uSaerdpe. 
Tleproan Câtina node nu 

RS zA.puTSan AenpeSuă, 

Mii Măpa Mon.puAh Că CÂATE . 175 7. 

RS Sac, 3 RĂASpil NĂATE. | 

MII sănii unsa caut bâ 

DSuSpie ca At nad. 
AmSuue câ nSiSpă-ca 

56 "Tora ASsinpăna «ek a'lica 

Ace bâua AS AE uă câ = 138 v. 

Ti ză petit dap capita. 

Dap rpemi Bă Benit ACAuiSan 

60 Ape ca wSaniă 767 tVaSas, 

VI 5 AVE ÂERĂTA 

să uSacnă Ak AA nada. 

1 >
 

46 ca w uraplena GO ymacnă 62 ytoaenă 

De fața dumnedăiască — Pămîntulă să să elătâscă. — Spuneţi în 

păgâni să știe — 44. Că Domnulă stătii "n erăie, — Să șiadă să 'm- 

părățască — Și lumia să o "ntăriaseâ. — Tuturorii pre aşedare — 

48. Să le facâ gudecare. -— Ceriulă s'aibă voae bunâ — Cu pămîntulii 

depreună, — Și maria giucindă să salte — 52. Cu unde, cui valuri 

nalte. — Şi câmpii încă să-și facă — Bucurie să le placâ. — Atunce 

Sa bucura-să —- 56. Toată dumbrava, c6 desă — De faţa lui de căa 

sfinta — Ce va veni fără smintă. — Fără greșii va veni Domnulii — 

60. De va gudeca totii omulii, — Și cu liage aședată — Va gudeca 

de da plată. Ie . :
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96. WraavaSan' AS AAA, B-Ara, îi CA AECIGZAEISĂ uapă, is. 

Iecrpue AvkeSupa Ae aă Gupeii. Sliiua aSnpiinae uSatuSan ASI 
a 

ASmnesâ$ ucan rpOanuinn uta A/RO6Ă, Uli CAE ue ROPh di 
HaiTE A£ uSAtun. 

T'z zu piica Aa pănSeTea BEMAa. 

AomuSan craTră păi fu uâpă, 

Ilipxae că BSHSpâpă, | 

INNii na.pTSAt TOTI CA cĂATE 173 v. 
4 RŞ dWerpsee At AENÂpTE. 

amin pes pt mSopii aie crba 

Gupeaumterin cd.pura AS dăux, 

Hi ApenTrăra-ii 'TORALĂIIE 

S  GuâSuSan ut tanin, 
a Ea rara NpE UtoA ue 

aa Iiaer.fna, npt mrime în dâue. 
Ilpe Aenaniure-it dn Măpue 139 r. 

12 At pac ut-ii dprpă aduc. 
DSaepriae aSi ui3 năpx 

Apa AE CA AA, npecri uâpă. 

Im fuirSas CA PAMIAS AE pina, 

16 AS că treniert AE Bă 

  

95. Titlu : uratuSan .. . urati 7 Anpenrâăracl 

Psalumulă lui David cînd i să descăleca fura 96, 

Nescris desupra de la Evrei. Aicia cuprinde gudeţuli lui Dumneqăă celt groz- 
nici celii d&pol, şi slamne ce vorii fi nainte de fudeţă. 

Domulii stăti crai în ţară, — Țărâle se bucurară, — Și pămîntul 
toti să salte — 4. Cu ostrove de departe. — Dinpregurii nuori și 
ceță — Sprejinescii sfinta lui faţă, — Și dereptatia-i tocmiaște — 
8. Scaunulii ce. odihniaște, — De-lă gătâqă pre giudiațe — Nâlegină 
pre nime 'n fiaţe. — Pre denainte-i focii miarge — 12. De arde ce-i 
fără liage. -— Fulgerile lui cu pară — Ardii de să văd preste ţară. — - 
Pămintulii să 'mplu de frică, — 16. Munţâi să topăseii de pică
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MI I:5pa MĂ MEIE VĂpĂ, 
EAs.MAb npe, ACAMISAR În uâpă. 

MIT: Ac âua AS «rk ch-pură 

20 "Pra mpapuTSan CA CIIAALNITă. 
“lepropuae rputelin, TOÂT6, 1767. 

AE-ii enSath AEpENTĂTA îi PAGĂTE. 

Mii rit Gânteniit nas s5px 
21 Gaâna ASii at CA uripesSpa- 

Ip “EA ue-c că euă, 

IEurps îiAoAti ue ca “varia, 

Crâ3 15 Tpoâ3x puii 5 print, 

98 Xi- NEAĂEAA 'NTp'o taia. 
SÎununăuz-e Ad AcanSan 

RS r6uii „umepiit ma WmSab. 

GibuSas CH NăE DIE, 

32 ASs.MA i ACASA rate, 

Dâreae Anu uAotiE e 139 v. 

Tapănrx 3 nSnSpie | 

JIâurpS căpunreae Adu 

36 —Ule at ântuii u5 na. Mia due. 

EA 3 AOaatule mă Gap aoauiSan 

Ilpe nzat. NT “NpEcTE "TOT Vasa. 

Ii iii uzaudr cd;.purr San uSate 176 v. 

10 Ilpecre râu câsaii Anti ASate. 

, 
39 [ln ui-ă ndara cunteriiTSA Sate 

Şi cură ca nește cară, — Vădindii pre Domnulii în ţară. — Și de 

faţa lui c6 sfinti — 20. Totii pămintulii să spămintă. — Ceriurile 

grăescii toate, — De-i spunii dereptatia "n gloate. — Și toți oamenii 

vădură — 24. Siava lui de să 'ncrequră. — Iară cela ce-s cu vină, — 

Pentru idoli ce să 'nchinâ, — Staii cu groază și cu frică, — 28, Li-i 

nediajdia 'ntr'o nemicâ. — Închinaţă-vă la Domnulii — Cu toți înge- 

rii totii Omulii. — Sionulii să-i pae bine, — 32. Audind că Domnulii 

vine, —- Fiatele din jidovie — Teștaplă cu bucurie — Pentru sfintele 

piudiațe — 36, Ce le alegi cu blindiaţe. -— Că tu, Doamne, ne ești 

domnulii — Pre pămiîntii preste tot omulii. — Și ți- nălțat sfinluli 

nume — 40. Preste toți bodâi din lume.
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y “fa ut ionut mp ACASA 
GA Spăuii piSan "mor (UmSan. 

BA ASatiss SiS unii epâne 

44 fra. at Cp te-a ISGÂNIE. 

III puri Măi zpă AE Aue 

EI code mi-i ea Aa ĂyE. 

IM aepinrSaSii cenitua 
48 hi ta crpzaSuii ASauină, 

Beceaie wi HSuSua 

Uzaopr HS fine BSN. 
TiTii ez cSuSpâuii Tor WAMSA . 

52 Ve c.puireuit ampenuii aă AcauiSan, 
AlaprSpuciina n Î2pă CAUTĂ 

de nomâna AS «rk câ. 

97. WaavomSa aSă Aazua, «ia. 140 r 

hzensitre regu mketin. HORA [RO ARHAA. | 

B.porâuit ASatuiSASti 45 urinere | 177 r. 

R. MITEA H0ă nă AE Maiture, | 

ME anunti “kid ÎARST Ada San 

4 Gu că avut TSTh WmSan. 

Bă urâ3 rasSrS-uuii cr'Anăpe 

TIS aepiinra AS ek râpe, 

47 AnpinrSaSă 
ze 4 

97, Titlu : nouS făno Aaa 3 atzuŞuli 

Ceia, ce iubiţi pre Domnulă — Să urâţi răulă tot omul. — Că 
Dumneqăii își feriaște — 44. Câta de sfinţi ce-l iubiaște. — Şi dinii 
mâni fără de liage — I-a, scoate și-i va aliage. — Și dreptului se- 
nină — 48. ÂI va străluci lumină, — Veselie și cunună — Celorii 
cu inemâ bunâ. — Și vă bucuraţi tot omul — 52. Ce sînteți divepți 
la Domnulii, —- Mărturisindii fără smîntă — De pomana lui c6 sfintă. 

Psalomul lui David 97. 

Cintaţi Domnului cu cinste — Cîntecii noii ca de mainte, — De 
minuni câii făcută Domnulii — 4. Să să minune totii omulii. — Că 
ș'aii făcutu-și scăpare — Cu dertpta lui c6 tare,
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Nin 1S npânmeae ASti cduuire 
S  TIVâ5 NAG.MIANTE LĂ AMANTE. 

LUT: uvâ3 âprârS-unii Acasa 
ALpurSiinua enpi râra Vasa, 

HIli 'u roâră narataTrăra * 

12 UUPÂS futerS-unii Aepenrăra. 
Vin urâ3 îASeS-uat âauiu're 

A Autaa că At ManuTe. 

XS Înunon AMAS-ii uâpă . 

16 Ilin câ.prra că âacrâpă, 

AS Ilapâna mi-i ântică 
vu 

RS Su dpi ASH Ant Râca 

  

basSpa urlmSpii unit rAcăTe * 177 e 

20 Ac npuu uâpasae Ali TOÂTE 

IlewrpS usi Sa că Wipăne 140 v. 

A Samesâ5 AE WE CNACÂIȚIE. 

Grpurdugi AS ASautes45 râpe 

24 "Dora nmAtfuTSA 3 -puTape, 

R.purâux-it nd pede 'BSu 

ES uSuSpie “unpeSux. 

* Îlsnzaripa Ac Ad Anutazultita Ascanasp, [Aotă mary. Ms]. — îlananipe Ac Îavean 

ss cdupurSan poresn. Ala. €î. [Aotă mary. T.]. 
u 

+. a. d 4 

** Aă pzeruriiipa ACatnSASii CAS 0GHAcăHT AH vodTa ASaa Wdaunii, [Aotă mag. 

Ms. TI]. 

8 ext 

Si cu brațele lui sfinte —8. Ș'aii izbînditii ca mainte, — Și ş'ati 
, ş % 

arătatu-și Domnulii — Mintuinţa spre totă omulii, —- Și ?n toată pă- 

gânătatia * —12. Ș'aii ivitu-și dereptatia.— Și ș'aii adusu-și aminte — 

De mila sa de mainte. — Lui liacov dindu-i țară — 16. Și sfinta sa 

adevară, — Lui Izrail ce-și al6sâ — Cu toţi fiii lui din casâ. — Vă- 

dură nâmuri şi gloate ** — 20. De prin țărâle din toate -- Pentru 

noi cum si oștiaște — Dumnedăii de ne spăsiaște, — Sirigaţi lui 

Dumneqăii tare— 24. 'Totii pămîntul cu cântare, — Cintaţă-ă cu voae 

bună — Cu bucurie 'npreună. 

* Izbăviria de la înşelăclunta idolilor. — Izbăvire de Idolă cu sfintulă botedii. 

** La răstigniria Domnului s'aă prilejit din toatâ lumia oameni,
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E.pirâuii AcmnSaSii în crpSue 
28 u nonsan ae iriepeSpii Sue, 

Nin Au deperâre cSpae 

iEpeSA AE Maatvatii că Spat, 

[5 „ABS+ AE ISpiih A :Swpn 

32 Ga pucSue mita ui uSwp 
Aă "swzpârSan AE naiure, 

Ja, ni-i „ADANIL HĂ AE Marire, 

Alipa nă Snae că căare 

30 OG pranue ndaSpii nâare. 

> AanSurâpiit Anu AS 178 7. 
Cup-ii âSsa cb-purSan Ste. 

Iapăwac ci naccirlcrsă , 

40 11 dame, că că uecealena, 
IiLi AvârSpnae că câare 

IlupeSua 53 alaSpii HAATE, 
Ii ca-uni dânia ode ESua air 

44 RS n-Minia AenpeSua 
E cbpira AcanSaSii dâux, 

Bi ue miine 55 ASauliua; 

ME tă uSAenă IAA. MirSa, | 

48 bine SA uPÂS ar use. MITSA 
GA USA “i Aepen'râre 

"Poâra ASAA ASnu dânre. 

L , pe a ot 30 vaasa 38 usa 99 II. "n mreâre anii, 40 Ga dia ruda tu pERSpi. 
46 «sania 

Cintaţi Domnului în strune — 28. în cobuzii de viersuri bune, — 
Și din ferecate surle — Viersul 'de psalomi să urle, — Cu huciniă de 
cornii de buorii— 32. Să răsune pănă 'n nuorii — La "mpăratuli de 
nainte, — Că ni-i domnii ca de mainte. — Maria cu unde să salt — 

„86. Să rădice valuri nalte. — Lăcuitorii din lume — Să i audă sfintuliă 
nume. — Păraole să plesnâscâ — 40.'N palme, să să vesel6scă, — Şi 
măgurile să salte — 'Npreună cu dâluri nalte, — Și să-și facâ voae 
bună — 48. Cu cimpiia depreună — De sfinta Domnului faţă, — Că. 
ne vine cu dulcâţă, — De va gudeca pămîntul, — 50. Vine cum Ș'aii 
dat cuvîntul —- Să gudece 'n dereptate — Toată lumia după fapte.
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98. WaavaSa aSii Aagua, iu. 

Tz ez pica Aa rIrlBĂATEA AMO Ajlit, 

DoamSan crzră păi - În uspx, 

Tacăreac cz Muitapa, e 

Bă uS nr cTă cr-an npzăciay 178 v. 
A Pun XepSEriaii că-i Acatirlscria. | 

TOru nza. MurSas CZ PrANA 
Uli ca afrana A ăpiină. 

DomuSan ere n Gita mâpe 
S Epârt, AE Supă Acavniii Adi Tâpe. 

IIS Meat ză ACaAtue câbuture 

Tout ca poâră Bă AMArnTe, E 

Ri ui-i crpâuniutit ch.piTSan Sate, 

12 A ca TOUii TEAM AE npe ASate. 

Li cumicra aă ăAinzpârSa 
Tă-ii apăr uSafuSan ui cârSan. 

T3 di rzrăre mpi mopâue 
16 "Iacpenrâpii A w'daeri dăue, 

tii v, 

* Gaz manirapx Xinacaiii nexpeanmnusulii mpe AoanSan Xpuieree hi HS-a BpSpa caz at 

ASmirtckă, WE-A BP nptiani mu apă B9Ă 499 : A Biata noTpaciea. 

*k sTuraau Acre ASanes%$ tii AanHTE 46 "urpSndpe mii ASnz "uTpSndac. [Note Marg. AB, .]. 

98. Zitlu : Ad rulnarorea abată 8 As, râua 13 LUI uzi anneră AMA naptrSan: 

14 uratuSan .. 

Psalomul lui David 9s, 

Domnul stăti erai în ţară, — Gloatele să mâniiară, * — Că nu 
potii sta să-lii prăvască, — 4. Dinii heruvimi să-i domnâscâ. — Totii 

pămîntulii să rădică — Și să legână de frică. — Domnulii aste ?n 
Sionii mare — 8. Crai, de toți domnii .maă tare.. — Numelui tăi, 
Doamne sfinte, — Toţi. să roagă ca mainte, ** — Că ţi-i strașnicăă 
sfintulii nume, — 12. De să toţi tem de pre lume. —.Și cinstia la 

“âmpăratul — L-i dragii gudețulii și sfatulii. —. Tu ai sittatii pre. giu- 

diațe — 16. "'Ndereptări: de n'alegii fiaţe, 

* Să mănilară Jidovii necredinăoşil pre Doinuliă: “Hristos” și nu vrurâ să 18 | 
domnescâ,. ce-l vor: primi şi fără voia lor. — Ma 

**, Acelaş Taste Dumneqăiă. și mainte de 'ntrupare şi după 'ntrupare. - 

Dosoftei: 22
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IA ât ronatuiTa AcEĂpa 

AS Îakwen câfină m udpă. 
Tie ca pzannduji npe Aaa 

20 Gaz E "ununduii Bă râTa VVatSan 
AA cpr păsa Ac ninioâpe 12. 

Toâraă ASMa AE cĂnTa codpe. 
G4 pzariue nâurpsS up: 

24 Alonctii mii Spot chip, * 

GamSrian că fân pSra 
Bă î âpetâpa caSrx. 

E A€ Ea "Hu A ue AoAnSAt. 
28 "i cSpr pSră pui ra MmSan, 

Uli Atiun uSwpr Ac a Saiuie 
BsSuarâre mii dbepriue, 

[iii depiipa n5 rapit 
32 "ImuzrSpii ac azp'rSpie, 

YU: a4:5 Arh CA at naBâciă, 
Heroipă că nare. 

Acaae ASanesi3 urii cdunri sr 
36 Gu âenSaujă Bă ALE “Maru, 

Li CĂ at prenSusii n$ MAX, 
“]ui npâae A rpES urii CA. 

* Tila ui ASnz moâpre cunuii a În j | APaBniipe î ca pSră uevrpS aSais karpa ASa ue3â5. [Notă marg. Ms. şi 7 Je E 

18 Ms. Aânea 24 Alwycîi 31 epuipe 36 na mă 

Și ai tocmită adevar — Lui Tiacoviă s'aib 
dicaţi pre Domnulă — 20. Să vă: 
sfinti raqâmiă de pitoare — 'Toată 
dice pentru țară — 24. Moisei și A 
rugă — Ca o adevară slugă. — Că |] 
s'orii ruga prin totă omulii, — 
şi ferice, — Că-i ferirâ, cu tărie 

â "n țară. — Și să ră- 
nchinați cu totii omulă — La 

lumia de suptii soare. — Să ră- 
ronii sfarâ, * — Samuil să facă 

e va 'nţăliage Domnulii — 28. Ce 
Și diniă nuorii le va qâce — Bunătate 
— 32. 'Nvăţături de mărturie, — Ce IS dati să le păzascâ, — Nevoiră să plinescâ. — Doamne Dumne- 

qăii și sfinte, — 86. Să-X asculți ca de mainte, — Și să le răspunţi - “cu milă — În vriame de grei şi sala, 
Ei Î * = a - . i 

| negaică și după moarte Sfinții aă îndrăznire a să ruga pentru lume cătră Dum:
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Uli ca pzaunâuii npe Acasa 129», 
40 Gaz ez "rimiduii ES Ora VGA. 

În avbrSpa crt-unit daca, 
Ac uvâă CâpunuugurrS- ui AE HĂcă, 

Gii-unii necrilicra ce .MiTSan uSate, 
44 Taci cd-MuiTa AcauiSan npecră aSate. 

99. Wraaoatz Ăatua, ez icnoril die, «ie. 

Hzckannnkre T"cgu azcĂ BeAĂ. 

Grpurâuii Am moâre wap tzrpă Acasa 
"le azSiuii npe nzațuire mor (BatSan. 

„ GaSacrtuiă AOAMuSASĂ n$ BSSpie, 
4 Hannei ca urpăuii 55 atzprSpie. 

G: apurtuuii AE ASaesâă Biz Hi-it ACAMISAL 
Ci ul5 dana npă uSti, npt Tor War, 

4 

Dz-i CpurTeat îi AS Wâmenii AE. Spata 
v S Oli: We, at- Hi Mânqteat npe Spată. 

Ilpun nopuzae AS cz urpzat nd pra, 
m Gâma cu ne Â AomiSan npi crpSură. 

Gt MBALZAIIAt, CZ-il BECTIIAM că-pura Se, 12. 
12 Bâc. cSu acasa Lit cazenr. „fra aSme. 

41 In AB. a fost scris ASii înainte de ui-uli și e şters. 

Și să rădicaţi pre Domnulii — 40. Să vă "nchinaț cu totii omul — 
În. măgura ce-și ales, — De șaii sfințitu-și de casă. — Să-și ve- 
stescă sfintulii nume, —— 44. Că-X sfintii Domnulii preste lume. 

Psalmul lui Dacid la mărturisire 99, 

Strigați din toate ţări cătră Domnul — Ce lăcuiţi pre pămîntii 
tot omulă. -- Slujiţi Domnului cu bucurie, — 4. Nainte-ă să 'ntrață 

“cu mărturie. — Să știți de Dumneqdăii că ni-i Domnuli — Ce nsii 
făcută pre noi, pre tot omulii, — Că-i sîntem ai lui oameni de 
turmă — 8. Și oiţe, de-i paștemi pre urmâ. — Prin porțâle lui să: 
'ntrăm cu rugă, — Sama să ne ia Domnulii pre strungă. — Să-i 
mulțărhimi, să-i .vestim sfintă nume, — 12; Că-ă buni „Domnulii și. 
slăvit în Jurae. n
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Alina asi fu eau Acre npt pă 

TUIA us or pSASan câpura-it danâpă. 

100. WaawaiSan AS Aaena, p. 

Atac hi caz no ret ru. 

Di Aviaa TĂ Acanuie cimre 

TIT A MISALUR MIA, ANTE, 

Esti ti.puira Și un ve 

4 apă Brin E ESii AĂpUE 

Ilpe nâac "Trp "aste TF, 

Bă ex-ai Ei apă At piu. 

Buna, nerpâh apă AE Erin 

S Uli 3 FINEMA CENA 

„Lu aursaSnSan nâciit atat 
DepiinAS-Ma AE CAMINTĂAE. 

IDam cSdepiiTh CTpXMGATĂTE 

12 OG RÂS ME A AENÂPTE 

Uîa ue-uui Ec Ati "TOBMĂAX | 150. 

Ian SpăTe mă w cau bax. 

IIS 43 AT să awine "un ELA 

16 —Uean 5 flueata CzAMduX, 

Ii sS utan dap BPEANIUĂ ar, 

IIS aaa bzanS re KSUOIpririu a. 

100. 2 uzina, Il cTpaMBaTĂTe 

Mila lui în viaci iaste pre ţară — Şi 'nii tot rodul sfinta-i a- 

devară. : 

| Psalomuliă lui David 100. 

De mila ta, Doamne sfinte, — Și de giudeţii țâind minte, — Voi 

cînta ș'oi înțăliage —4. Fără vină ce voi miarge— Pre cale 'ntr'a- 

cesta :viaţă, — Ca să-mi vii: fără de grâță. — Cînd :petrecii fără de 

vină — 8. Şi cu inemâ senină — În mijlocul casii miale — Ferin- 

du-mă de smintiale. — N'am suferiţiăi strâmbătate — 12. Să văgă. 

nice de. departe. — Ceia. ce-și es din tocmalâ — l-amii: urâtiii ca: o 

smintâlă. — Nu sati datii: cu-mine 'n viață — 16. Celii. cu: inemâ: 

sămaţă, — Și cu celii fără credință — Nu mi-am făcutii: cunoștință::
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Uli mam cnseS-an Hi5 (vnăpa 

20 Ilpe naett EruutiSAt îdăpa. 
le 3 uSrerSpa AM. MAp 

IIS Aaa nSrS-an „ÎI CXAMpă, 
Iieelitn cSâeprire „În năcă 

24 AdnomSan cz-Ah :NSI0 Aă atdcă. 
Usa sezărâra 13 du arin 

Hzrpă “rgan dap AE tina, 

Ac aan BemărS-an „În Râca, 

25 . Gă-an IAS SAME AĂ Ade. 

Ni ear u3 PALAĂpE ASura 
Aam npiliaure Caii die caSra, 

Ye că depre At it 181 7. 

32 Oă ca-urii pita caSaia MAIL. 

ju Isăca MĂ n "45 decr rxăpuutit 
GA nerp bata WaSan danut, 

Ierla AACĂTA mute Se San 
36 Ga erpiice | rSii-uă oasesan. 

Ii ac crpaariii ata$ doer rpiuz 
Guri LA Sh Aeauitrl;ua ua dădu. 

Uli iat SeuteS-ii Au up | 1v. 

40 Ilpe msi puii 53 Wonâpa, 

Gai nomuenterit Au uerâ're 

Tipe "rSuii ue pân paSTâTe. 

22 cânepa 24 sii 91 crppauatii 38 camu 

Și Pam scosu-lii cu ocarâ — 20. Pre clevetniculii afarâ. — Celii 

cu căiitătura mîndră — Nu Pamii avutu-lă în sâmbră, — Nicâmii su- 

feritii în casă — 24. Lacomuliă să-lii pulii la masâ. — Cemi cătitatii 

cu faţă lină — Cătră celii fără de vină, — De Pamii chematu-lă în 
casă, — 28. Să-lii vădii cu mine la masă. — Și celii cu răbdare 

lungă — I'am priimitii să-mi fie slugă, — Ce să feriaște de vină — 
32. Ca să-și facâ slujba plină. — În casa mia n'aii fost gharnicii — 
Să petrâcâ omulii. falnicii, — Nic6m.lăsatiă mincinosulă — 36. Să 
strice cui-va folosulii. — Și de strâmbii mi-aii fost gr6ță — Să-i vădii 
deminâţa ?'n faţă. — Ce i-amii ucisu-ă dinii ţară — 40. Pre toți răi cu 
ocarâ, — Să-i concenescii din cetate — Pre toţi ce facii răutate.
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Gaâna î sir. RIOHSAUI, Ai. 

101. WaawaSan AS Aacua, pa. 

Ae pSra MELDEASASH R K.ĂHA, CA AVATXHĂUIE, UL KZTPĂ ASanesâ$ 

AU "'TOÂpHă pSrzmiinTe. 

Tu Seat ATATA MOĂ. 

Doamne auaesSara Ai pSra 
VU: az pri Ali Epâme ASură, 

III crpurăpl; Mă că Măpră | „Bre 
4 Gnpt Tine că că mu zafira. 

HS-upi „ÎuToăput că.pura băuă 
Ai uzrpă arie u3 rp ba, 

Mi aă să ut c.ţur n :KAAE 

S Al ns TÎUră AE Frpeu ae 

Taltsz-ui âSs3an enp aine 

li cz-asii Xiii Aaa enpt Bine. 
NIL Aa ue Să 'ri-wi CTpurâ-Te 

12 Ga aaa AE rpeSTÂTE, 
Da-Ati pă SXĂAEAE Hă pămSas, 

COâceae ac caii pă enpSamSan. 
Ra utape tipe "rara si e 

16 Alii-Acre finema cziidra, 

101. Zile : Ragicaa ... mezi Ange „ 
9 Iafra-ufi 

z a 

. pSră aura . .. MATRS AMP A BONA. 

CATHIZMA. 14, 
“ Psalomulii lui David 101. 

De rugă mişelulut cînd să măghniaşte, şi cătră Dumnedăiă âşi toarnă rugăminte. 

Doamne, mi-ascultă de rugă — Ce mă rogii din vriame lungă, — 
Și strigar6 mia, să margă — 4. Spre tine să să 'nțâl6gă. -— Nu-ţi în- 
toarce sfinta faţa — De cătră mine cu grâţâ. —'Și la qă ce sînt cu 
jiale — 8. Și cu tîngâ de greșiale — Plecă-ţi audulii spre mine —Și 
să-mi hii, Doamne, spre bine. — Și la ce dă ti-oi striga-te — 12. Să 
mi-audi de greutate, — Că-mi irecii qâlele ca fumul, — Oasele mi-s 
săci ca. scrumulii. — Ca nește Yarba tărată - — 16. M-aste inema 
sticată,. | LL
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Bă cră -Sirăra AE Aite 

Tisa rară CA AZI put neiiitte. 

Xe eScniiupit unii ac RĂAE 

20 Aaa aumitrS-Anii we A£ miar, * 

Pol rata H5 neaecâuSAn 152 e. 

Tpuu nScmiii nerpinb mor dusa. 
TIN mă SpaSan stan At HoÂnTre 

24 Am nerpitin S%AcAE Tort, 
Bă W epârie paăcă 

În cânTa cTpamuiă AE RĂCX. 

Toâra 55a ai cu crpăana 

28 Iluzamăuriii atieit Ac-Atii dh cipaiă, 

MU uta ut az "ABS sa 
Dân Span NUT Ca AA nidpsă. 

* suta, ÎBATAA nseT mă Sezurue RS anntbrSa Vaceaop Ac nana, rzceii npepouteTala 

Piid Slam ut$ sac nTe$ Gea. Ci noera (D oerin MOnyk A nAATR ( NAzTIE MOHX i Kâpe 

npopsuterele Rute Ad XpneTec, FĂ At nedera cbiunulu case â3 danST câpiira BECÂPHRĂ,. 

mii cpurea cdinuiii cdae wdpue us cau 1 tit KAAUA He "npneerpSuim, ârSteie He Anita Ac 

€ nula ca. 

2% mA că CTpARĂ Anaoaii reâTa asa ad ckpă'Ba AcaniSASii Xpneree, âuă pas 

CTPZAMEAT ui as fiaaa RS EAAAAgE neuTpS Gea, nă AcatniSan Xpneree Anka nnTeS &ra, 

înca nenTpS câAuTA BECÂPIIKĂ, u$ c'4Ş AmaSaar â ca AECnzpus a Ami, ue cSdepu 

MOapTe nuiTpS „AMIeX, KĂ Ca V PANE AC MĂ KZAAPE [Not ote narg. M3.]. 

"26 CTgiuuuA 30 VIPIMAUT . 1 e NÎApSA 

Că stă uitată de mine — Câmii gătatii să. măniîneii păine. — De 

suspinuri și de jiale — 20. Mi-am lipitu-mi os de piale, * — D6 tocma 

cu pelecanulii — Prin pustii petreci tot anulii. — Și ca corbuli celi 

de noapte — 24. Âmi petrecii qâlele toate, — Ca o vrabie rămasă — 

În 'suptii striașină de casâ. — Toată qua mi să strâmbă ** — 28. Piz- 

mașii miei de-mi facii scrăbă, — Și cela ce mă 'mbunâqă -- Faci 

gurămint să mă piardă. 

* Aicla, arătînd post şi uscăclune cu a lipitul oaselor de pilale, găseşti proroce- 

stvila lul Adam câii dâs pentru Eva. — Care prorocestvie vine la Hristos, că 

din coasta, sfinţii sale aii făcut sfinta besiarică, şi sîntem sfinții sale carne şi 

sînge, şi cînd ne priceştuim, atunce ne lipim de sfinţia sa.. 

** Aşa să strămba, Jidovil toată, dua Ja serăba Domnului Hristos, așia s'a 

strămbat şi lui Adam cu cădiare pentru Eva, că Domnul Hristos încă pentru Eva, 

adecă pentru srînta, beslaricâ, nu s'aii îndurat a să despărță de dinsâ, ce suferi 

moarte pentru dînsâ, ca să o rădice de la cădlare.
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Pe zvy Ss 4 

Sat apar mâine At ar5px 

32 Il adipuatii „În ASTSpx, 
Ai ăâua avarii râae 

"le “Auaii AdTh "A Sc. Aă dac. 

Allu-c S%AEAE "perArodpe 
[d m 

36 Ai dSra mă Smpa At codpe. 
Mii să: iipoa er raza: 14 v. 

Ali-Acre aparSTra cada. -. ! 
Ilpă "75 ASatnes45. cduunre . 182 v. 

40 Tora Gagu An găeuti Ac marire, 
TILii nerpteuti În poa -AE pSAx, 

TI re coda dbzpă 'rpSax 
A ef amaSii. GivouSas, *. 

44 Ilin cz-an ipSuit ta 'rS-ii Eiuii AoanSAn. 
Mă-ii cpr epEauias tente 

Hi nierpnae Înapzuire 
o e mtprită ediții răae . 
48 Uli uâpua: srk Ac pe dac. 

Mi-u, esp umerii că.prSan uSae 
 Xatnuae 'rodre Aguui AŞaie, 

* ASaSA cârinasp E Aeia ca Basx câppira nnieps cz ca "unora Giwnsa. fiu 
cz ACGHA Uli HG ca tie Înnmtetacia AS MHeSâŞ dea eStarrSaSt HOCTpS ue pzcAnHTĂ A 
nakâre. [Notă marg. Ms.]. E Ea 

31. nătine 97 rasare 

„Amă mincat păine de zgură — 32. Și lacrămi în. băutură, — De 
fața: mâniii tale — Ce mi-ai datii. de sus la vale. — Mi-s qâlele tre- 
cătoare — 36. De fugii ca umbra de soare. — ȘI ca Yarba, câ tăiată — 
Mi-iaste vrătutia săcată. — Iară tu, Dumneqăii sfinte, — 40. Toti 
ești din viaci de mainte, — Și petreci în rod de rudă, — Tu te : 
scoală, fără trudă — De vei milui Sionulii, * — 44, Și să-lă cruți că 
tu-ă ești. Domnulii. — Că-i sînt vremile venite — Și pietrile îndră- 
gite — De șerbii sfinții tale — 48. Și țărna c6 de pre cale. — Şi-ţi 
voră cinsti sfintulii nume — Limbile toate din lume, o 

* Dorul sfinţilor ce doria să vadâ sfinta învier 
să dorim și noi să ne înnolascâ Dumneqăii e 
de păcate, i 

e să să 'nnotascâ Sionul. Aşia 
asa, sufletului nostru ce-i răsâpită
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Vl 5. apăroere râu pâuit * 

52 OI'eSpn tea cadea 5 uit. 

Tia ef - aut Aaa cure 

GiwuSan să AE AMANTE, 

Miu cât fie câpura dâua 

56 OBS caâna ti 63 ASaurlu x. 

Bi ac ei zSTă A pSra 183 r. 

"lEawpn Au neasfinca ASura, E 

II ae apei uS-ut a di rp'ua, 

60 Vi ca poâră uS ASarrbu a. 

Mie âsvera cz că epie 
Ilpecri dar: poa, uk. ca tie. 

Il Wăanenii ue Sp auai-că, 

G4  "Tiwpr n.puira 65 ode miine. 

BA mpi iaSrări cnp ASauaie 

- "E aă cĂ.NITA TĂ WaAuĂAME, 

III AcamSan Am step Ana, păsă, 

68 Bară cnpi natur ca uÂsX. 

Il cass A€ ABpăpe 

“leawpr depenăuii „În Xp 

* Kpânii cpiTh Anpenuiii, ZE BWp npzBil În Bau daua as ASanrsâ5. [Notă marg. T]. 

** [lpuzpk NA ATATER CAEPENIUBIE WEACP „Atu atasfinea Sura ÂŞ docr a Gruner naTps 

ere se îi, aă Hlaanaou . 9”. ac dili. [Notă marg. Ms.]. 

59—102 numai în T, fiind o fâiă pierdută în Ms. 

“Şi cu dragoste toţi craii* — 52. 'Ț'vorii vedia slava cu all. — 

Că vei zidi, Doamne sfinte, — Sionulă ca de mainte, — Și-ţi vei 

ivi sfinta faţă — 56. Cu slavă şi cu duleeţă. — Că le vei căiita de 

rugâ — Celorii din pedâpsâ, lungă, ** — Și de dinși nu-ţi va fi greță, — 

60. Ce să roagă cu dule6ță. — Și acesta să să scrie — Preste altă 

rod că să vie. — Și oameni ce s'orii zidi-să, — 6%. Ti-oră cînta 

cu voae tinsâ. — Că țai căiitatii spre mulțâme — De la sfinta ta 

nălțâme, — Și Domnulii din ceri dind raqă, — 68. Căută spre pă- 

mint să vagă. — Și s'augă de duriare — Celoriă ferecaţi în hiare. . 

-* Craii sîntii direpţii, că vor. prăvi în vlacă faţa lui Dumnedăiă.. . . 

** Uită-te la rugăciunile celor smeriți celor din pedepsâ lungâ, ai fost la E- 

ghipet patru sute de ai la V[avlilon 70 de al.
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Ii sati orei dap AÂU6, 

12 —OIXSnuriii cz AE AEBAÂNE. 

G aă Eăcre m vor GivbuSan 

Ai cine ul$ A4BSTR ACAUISAR. 

Cici adSae cps mSae, - e 
76 in GpScaanain un "un ASae, 

Ii. racâreac 15 rpm 

Ga că crp.fura aă arda. 
Iu "mnzpâuaati RS rârn WVaSan 

S0  G4 caSmdcria moni aă AcanSan, 
IML ca-i pzenSusa ?u rapit 

IX3 nâae Ac 'mzprSpie. 
Ga-m adi nâcre uni 5 cine 

84  IleurpS sac clan nSuatue. 

ATi fra, za net aSă atata, 

Ala porh Acaatne Câ-uit pas dâua. 

E npecri: mârh poa, AE pSAa 
SS —Xuii cpr dit dpzpă TpSaz.* 

Lili “r$ Acaatie BS iSefurSan 

Annrâi 3 oppsăTh nAM.MiTSan. 
MII ctpiopuae ue-c dare, 

92 Gu ac avana ră aASpâre. 

ZI 

Li 7 > : : a : a ae . * Slhua âparita neer uit Sexzuioue KS anniirSan Wăctawpa Ac nieae. [Aotă marg. T.]. 

Și cei uciși fără liage, — 72. Cuconii să le dezliage. — Să dia 
vaste ?n tot Sionulii — De bine csii făculii Domnulii. — Să-i laude 
sfintulii nume, — 76. Înii Erusalimit și 'nii lume, — Şi gloatele cu gră- 
madă — Să să strîngă la făgadă. — Și 'mpăraţâi cu totii omuli — 
80. Să 'slujascâ toţi la Domnulii, — Și să-i răspundă ?n tărie — Cu 
cale de mărturie. — Să-mi dai viaste și cu bine — 84. Pentru qâle 
cemii puţâne. — Și cînd âmi vei lua. viața, — Mă rogii, Doamne, 
să-ți vădit faţa. — Că preste totii rod de rudă — 88. Âţi sînt aii 
fără trudă. * — Și tu, Doamne, cu cuvintulii — Dintăi ai urqâtiă pă- 
mintulii. — Și ceriurile ce-s nalte, — 92. Sint de măna ta lucrate. 

-* Aicla arătînd post şi uscăclune cu lipitulă oaseloră de piele.
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fluâaa ToâTe CwWpr 'pâue, 164 r, 

Iîlpă 3 mâr eii nerpâue. 
TU să Xârina nonocăra, 

pna, aă Xii Epăma cocăTă, 
An că AECTpHMĂ bzurrSpa 

Anu Xiipe nă cenurSpa. 
IUL: ai-ii Aenană să rSprSan, 

Ac Ca ESph CENAGĂ KS mârSan. 
Tep mm3 ASawmesiă cdinure 

Sri Enprii ACAtih RĂ uit Atariture, 

Ti patati npe âmesâpe 

Bă staa ut „Capii AOAtuin 'Tâpe. 
Ti pini cASyitaept Tae, 

_ He BE AEuIRIAE-AE IdAE, 
Gă-uuii AEciidacue AMOuriE, . 

108 Ga cCâmâse n eeuie 

96 

100 

145 r. 

104 

Mii cauti poate cana. 

Gă-uii caSdena RS BEAR. 

-102.. WaawaSan AS Ăatua, pe. 160 e. 

BaArcgii AU ACĂ FA, îl BZCĂ EZHĂTPZHAA AMOĂ. 

GSaerSan mitS să At cine 
AoauiSaSii 55 mor Atu 'Tilnie, 

102, Titu : MOĂ 14, A BICA BMSTPHAA MĂ. 

Acăalia toate s'orii triace, — Iară tu totii vei petriace. — Și ca 

haina ponosâtă, — 96. Cind l-a hi vriamia sosâti, — Li s'a de- 

străma făptura — Din hire ca vechitura. — Şi li-i depăna ca tortulă,— 

100. De să vorii schimba, cu totulii. — fară tu, Dumneqăi sfinte, — 

Toti eşti domnii ca și mainte, — Și trăești pre aședare — 104. Ca 

„cela ce ești domnii tare. — Și fiii slugilorii tale, — Le vei deșchi- * 

de-le cale, — Să-și descalece moșie, — 108. Șă s'așiade cu vecie — 

Și să-și rădice sămînță — Să-ţi slujască. cu credinţă. 

Psalomuli ni David 102, 

Sufletulii miei qă de bine — Domnului cu tot din tine,
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Ti mai E Caut, npe ASE , 

4 Goi deputații cd-purSan Sate. 

GsqaerSan atit să At. ACASA 
Sejur ESue azrpă mor (VAtSan. 

Mi ca uS-ii Sri Ac pie 

S i daliST “Aaa 5 rihue, 

Ai 73 ciranar At. matidre | 

TU 45 AdrS-uii CAUATĂTE, 

MIL wâ$ 'ân$eSctii Ag app 

12. de 3 coc Ac aă nepiipe. 
INI 45 rrpuauieS-ugt Susa 145 v. 
Aaa 55 Adph AenpeSua, 

Il wa$ Adrh n3 uit unit năpre 
10 Uh noeiiri At aSizrâre. 

[a rSarSpSan "r'l; "uoni-re. 185 r. 
ALE ii ranăph RĂ AMarure 

AcatuiSar nâpe due aaa 
20 Ii Satu crtawpn 15 căax. 

Bia că acamSan vi cb. 

TIS âprrăre dap CALȘUTA, 
_ TăSrinan mpt Aloietii notâua 
24 Gu nt nodpre apă rp'bua, 

Gia u$ wtinăreat An das, 
Ann ESa cdruniuit 'câae. 

< 

3 nzuă 18 Ms, rana 23 Alwy“etii As. Alone 

Și pănă ce ești pre lume — 4. Să-i fericești sfintulii nume. — 
Sufletulii miei qă de Domnulti — Cuvintii bunii cătră tot omul. — 
Și să nu-i uiţi de bine — 8. Câii făcutii milă eu tine, — De tâi 
spălat de păcate — Și țai datu-ți sănătate, — Și paii avutu-ţi de 
știre — 12. De tâii scos de la perire. — Și ţa trimisu-ţi cunună — 

„Milă cu darii depreună, — Și țaii datii cu cet buni parte — 16, Csi 
poltitii de bunătate. — Ca ghulturuliă t6 'nnoi-te — De-i hi tânâriă ca 
mainte — Domnul care face milă — 20. Și gudeţii celorii cu sâlă. — 
Cal6 sa Domnulă cs sfinti — Nâii arătată fără smîntă, — Puindiă 
pre Moisei povaţă — 24. Să ne poarte fără grâță, — Să nu nsba- 

„temii din cale, — Din voia 'sfințiii sale. e
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Nluască-ii um 'MASpâri AatiSan 

29 IA păaa “uAcăSuri npE WmSas, 

TAL 9 awtaa că erk adpe. 
Ile depânie A£ uepTâpe. 

TIS me tăiem âuit atasarie 

32 —Ilpun nzuăre u5 Spui, 

Tie uk$ daSra npt Etna 

Gă ne Ad ueprâpi nara, 

Ipun rpeui ae mii nziăTe 146 i. 

36 Gă ue ad 15 pzSrâre. 

Vlpe ar eră uEpioat AENĂPTE 

AC NAALĂNT AE Că AECIÂPTE, 

Tiptrăra urâă. nSeS-un AoatiSan 

40 Aliiaa că npeeri 7ÂTn WaSAn, 

Tipe «ta uf-ii cure BI TA 

Ae-ab dei dzpă A CM. 

[HămS-ii Ac Aă CHANATĂTE 

44 PaczpiiSAn AE AENĂPTE, 

Iprarăra ue Aenzpri:sx. 

Tpemăaa, că HS ue miapsă. 

INT să mărzan ue fit MAX | 

48 A Yin căii pula, a-i căA%, 

Amă u$ ex “ASP ASAtuISAn 

Ut fi-ă ata AE TOT WASAb.. 

31 avânie 34 ueprâpe 42 Baden 43 Rară-ii 49 uS ca 

Milosu-i şi mduratii Domnulii — 28. Că rabdă 'mdelungi pre o- 

mulă, — Și cu mila sa c6 mare —Ne feriaște de certare. — Nu ne- 

țâne ?n viaci mânie — 32. Prin păcate cu urgie, — Nice n6i fă- 

cutii pre vină, — Să ne dia certare plină, — Prin greșiale și păcate — 

36. Să ne dia cu răutate. — Pre cât stă ceriulii departe — De pă- 

mint de să desparte, — Prâtâta ș'aii pusu-și Domnul — 40. Mila. 

sa preste totii omulii, — Pre ceia ce-i sint cu temă — De-li Xubăscii 

firă de: sama. — Câtu-i de la scăpătate — 44. Răsăritul de. de- 

parte, — Pră-atâta ne depărtedă — Greșala, să nu ne piarqâ: — Și-ca/ 

tatali ce î-i milă, — 48. De hiii săi cînd II-I: sâlă,, — Așia nu' să. 

'ndurâă Domnulii — Ce i-i milă, de, tot. omulii.
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RA c.furSpn ne up at dânră 
52 Au cre ui-ii Viipa ASpâra, 
Te pă Bă CÂNTEAtL “Au "Tin 156 r. 

PziSuii at căra că aănă. 
At up Ni S%acae MSATE ) 

56 Bă îipra, or âp vi erSpre, 
Mi să dpacâpa «e ca rpăue | 146 v. 

AE coâpe uri Ac BjuT pâu, 
ĂE că accrpâma 5 mârSan 

GO III S-au md ESUOdIIE ASiSAn. 
Ip ata mă vrk Mâpe 

Gră Am pâĂuii npE âumesâpe, 
Ilpiuta cst-ui uâre node 

64 Ga n5 AS 1 Băi MEnodE. 
li cd.pra ră Acpenrăre 

Ae na di 55 nSnzrâre, 
RS ini mâ îi nendu, ăi 

68 Acea pă niine 3 OU zii, 
“e-uii depipa uSpzi.furSan 

Ilii-ui uznSpa urpăra HSe.firrBas. 
Ri 73 ASanesă ACAMIn cutie 156 v. 

72 Cupă „În crăSun AZ Marire 
XS pute ÂESĂTA | 

„În ip Snc uji-ii rzrăra. 
70 Ul u, 

Că singurii ne ști de faptă — 52. Din ce ni-A hiria lucrată, — Ne ști că sîntemii din tin — Făcuţi de sfinta sa mână. — De n& hi qâlele multe — 56. Ca Jarba, tot ar hi scurte, — Şi ca floaria ce să triace — De soare și de vînt riace, — De să destramă cu to- tulă — 60. Și nu-și mai cunoaște loculii. —Y ară mila. ta c6 mare —: Stă din viaci pre aședare, — Prâceta ce-ţi viaghe voae — 64. Să nu ducâ "n viaci nevoae. — Și sfinta ta dereptate — Le va fi cu bunătate, -— Cu hiiă și cu nepoţii — 68. Le vei da bine cu toțâi, — Ce-ţi feriră gurămîntulii — Și-ți țânură 'ntregi cuvîntuliă. — Că tu, Dumneqăii Domnii sfinte, — 72. Eşti în scaunii de mainte — Cu crăie aședată — În ceriii unde ți-L gătată, |
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Baarocacgiiuii nS-râra cdărSan. e / en 

76 Juamuepiii mru npe "atnzpărSar, 

Tout nSăpuuiii caii Trâpe . 2 e 
/ 

Vf c.fureuii cSnrs âenSarâpe. 

Adua-ii cSuz Se, -NuTăpE 

SO OCOipuae ASI «lac răpe, 

Râpi-ii caSintiuii apă cAȘUTă 

Ba AcauiSaSii «rk cbr. 

Raarocaceiiuit râu npi ACASA 

Si. At TSTIinAEpă r$Th WatSan. 

TUI 73 amumtaSat atit$ cS4aera 

Gi-ii mSauzminţit RS "urpera uSuer, 

ii Splisa AE TÂTR BHNE 

SS Asti ASamesiâS Aurp3 TIE. 

103. Gaâga. Waawa Aaruacez, pr. W cocratafiliui Apa. - 

« 

> Barca ALE mcă Ta, Eu Sie MOI. 

„N 

GsaerSat MIE Sp DItuIE 

AS ASauies S4ă SMR CA RIIE, 

TITi-i să Acaatne cA Tp Atac 

4 Alapripi ră, tii ca Ep cr. 

GA me "anpânii iS avapSpie, 

RS dpracâue urii "rapi, 

15 Ms. rou 79 eSua S3 As. ei cauun - 7 a 

Blagosloviţi cu totii sfatulii — 76. Îngerii toți pre 'mpăratuli, — 

Toți putiarnicii cei tare: — Ce-i sinteți suplii ascultare. — Daţă-i 

bună cuvintare — 80. Oștile lui cele tare, — Cari-i slujiți fără 

smintă — Voia Domnului câ sfinti. — Blagosloviţi toți pre Dom- 

nulii — 84. De tutinderia totii omulii. — Și tu, mișeluliăi mieii su- 

fletii, —- Să-i mulțămești cu 'ntregii cuget, — Și-i urâqă de totii bine —. 

88. Lui Dumneqăii dintru tine. 

« 
! Psalmul lui Dacid 102, despre facerea lumii, 

Sunetulte mieii urâ bine — Lui Dumnedăii cumii să vine — ȘI 

dă, Doamne, să trăiască -— 4. Mărire ta, și să crescâ., — Să te 'm- 

braci cu mărturie, — Cu (rărastajo) și tărie, 

[ 

147 7. 

187 r. 

A
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Ri 75 me "genii ES aSautna: 
S Bă coâpeae m Să ceri. 

II mânca utpran Bă n&prSas, 
Ai adi Îndpzauar 3 rârSan, 

Mii fiii nsc AtcSnpa AnE - 147 

12 Ann rnuicSpii cz u3 ez cânt. 

HSvopii wâtt nSeS-uă - crăpă, 

Rfnat pei că norspii În uăpă. 

Râu zi cu ui să e „pirSab, 
16 At avâpri Sac ui-ii HSe.fuTSan, 

Uli să rfnaSan Aâpri A€ Tâpe » 187 e. 
“Îumepiii mii ut raadpe, 

IN: neacerpiia să donSan 
20 „AL pye CTp'zAStuii Ab 5 rârSan. 

T3 “reneisii 3 Se. urrSat 

At cră nemMSrâri nzatpuTrSan, 

73 fă AĂTS-H At Marire 

24  Ilpznâcra A£ "MBpzisnatiuiTre, 

Uli cră râra că 'benSare 

GA A âna npecrt mire, * 

__* AA noron âS koszpumr (cesprunr 7) îna mSnuzii (Suzi 7.) nznz aa nSupk 
(Supa 1), Ka$ pes Ann BzpaSpnac mSnuzsawp utawp asâpe. [Notă marg. Ms. TI]. 

103. 10 Îmgpfaun war 

Că tu te 'nvești cu lumină — - 8. Ca soarele 'n qă seninâ. — Și 
ţa tinsă cerăulă ca cortulă, — De ai înfrămșat cu totulii, — Și 
X-a pus desupra ape — 12. Din tinsoră să nu să scape. — Nuorii 
țaă pusu-ţi scară, — Cindii vei să cobori în ţară. — Caii âți sîntii 
iuți ea vintul, — 16. De mărgii unde ţi-i cuvintul, — „Și ca gîn- 
dulii mărgii de tare — Îngerii tăi cei călare, — Și pedestrimia ca 
foculă — 20. Miarge strălucind cu totulii. — Tu: ntemeedi, cu cu-, 
vîntulii — De stă nemutatii piimiîntulii, — Tu i-ai datu-i de mainte — 
24. Prăpastia de 'mbrăcăminte. — Și stă gata să tâsculte ȘI dia 
apa preste: munte, * 

* La potop ai covărșit apa munțâi pănă la nuori, cai trecut. din vărvurile 
munțâlor celor mare.
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Ilin At câpura ră nopSuz 
28 Bă 4Suii Anu Alan Ad Ada, 

[A eă aâpue AETSNÂTĂ 
At raâcăan TÎ5 Înenzămâra. 

UT Sua ui A'baSpii udarre. 

32 O G'opn feii, uni witcSpii Ade 
IIpi aSiSan -ui cpr Spsărre 
Ea, făt dată AE AMatinre, 

TULin ki nes-ae NoTâpă. 

36 Ca. AA AH ASHh âhâpă,. 

"IE că-uii ue '"rpira BSE.puTSA, 

GA uS 'mnpieSpe nz.purSan. 
13 rpuautuii dne npun. 'râSpii, 

40 A Spa npunrrpe mSnuji piSpii, 
A că roâre Xipii ânâna - 

li at rpuicocânţe Ana. - 

III ioaSuiiă e. Aa, af-ii câre 

AA DS- âpdnul "dap CHSMNÂTE. 
"18 erp. uit măczpitae n rxoâpră 

Mă: mapâ5 vă tii că codpnă, 
Ac nput nierpu, AE npun râSpii 

48  Gaonoa, tjrrene tii radeSpii. 

148 1. 

188 r. 

31 dis. uâre 46 napâş 

“Şi de”sfinta ta poruncă — 28. Va fugi din d6li la luncă, — Că 
va miarge detunată — De glasulii tăii înspăimată. — Și munțâi și 

dâluri nalte — 32. S'ori_ivi!, și șesuri late — Pre loculii ce sîntii 

urdâte — Cînd i-ai făcutiă de Tainte, — Și 16 pusu-le hotară — 36. Să 
3 . x A pa a eee 

nu dia din locii afară, — Ce să-ți ţâe 'ntregă cuvintulă, — Să nu 

"mpresure pămîntulii. — Tu trimiţi ape prin tăuri, — 40. De curâ 

printre munţi răuri, — De să toate heri adapâ — Și le prisosiaște 

apă. — Și colunii cînd li-i siate 44. 'Tu-i adăpi fără scumpiate. — 

Tu stringi pasările 'n ghoarbă —La părăiă ce vinii să soarbă, — De 
prin pietri, de prin gauri — 48. Slobod cîntece și glasuri. 

Dosoftei, 23



? 
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3 caonssii podă 'npi MSure 1: 
AmnTp'a "Tâac BaMâpit AMSATE, 

li: NpE NA. NT CAOGÂSII NACĂE, 

52 Ac căTSpa "un „noroc. 
III 45 aSnpSas 'râ3 cnopâne'2 158 e. 

Tor. nzm.purrSa At poa re. 

DS adi dpauSASii că uphena i 148 v. 

50 Accurodutaopn Că nâcriă, 

i perii. năzzunpa cr atodae, 2 

At cnoâre rpăaSan Anii dpodae, 

Atom Satra Aâmeniii riepăua 

60  OGă ae Xie unit mpe tipuă. 

Ea câ mira £ 3 cSAodpe - 

Gavan fuiste Ad pznodpe, 
Au mzatfuir” ârormiciiră 

64 Ilpt nepSua ră crk cura. 
JUL ai Ada piinSan. cauti dă 

Deceaie, 5 cz At mada, 

1 PSa ex "muzaâye ASXSan câbpuTa, ăi NASA 'AdpSphae, MSUTEAE-Ă CAUTA FICÂRIIRA. 
2 Menounua eSaerbera. 3 „ÎnnzuarSpa Acre. ndatmpia „ul cSarrtena, 3 Tia, 

- Ş j 
CANTA npuuâiuenie ue pzkoparit SS WAHXHA e BIZ RAWHHRAR. 3 cale câ;utiuHA9p. 

[Note marg. 3l.]. 

55 aus D8 rpâSan 65 ah 
r? 

Tu slobogi roaâ pre munțef —.Dintr'a tale cămări multe, — Și 
pre' pămîntii slobodi ploae— ''52.-De 'să satură 'n.poghoae. — Și 
cu lucrul tăii sporiaște ? — Tot pămintulii de rodiaște. — Tu dai 

fânului să 'erâşcă, — 56. Dobitoacelorii.să pască, — Și. cerești pajiștia 

“ c6 moale, ? — De scoate grâulă din foale, — De-și culegii oamenii 

hrană — 60. Să le hie şi pre farnâ.— Că scotii pita + cu sudoare — 

Să măniînce la răcoare, — Din pămiîntii agonisită — 64. Pre porunca 

ta câ sfintă. — Și 16 datii vinulă să-și facă — Veselie, ” să le placă. 

1 Roa să 'nțăllage duhul sfinti, și plora- darurile, muntele-i sfinta bestaricâ, 
2 Nevoinţa sufletescâ. 2 Învățătura Yaste pajiştia câ sufletescâ. i Pita, sfinta 
priciaştenie ce răcoriaşte cu odihnă de viaţă viatnicâ. 5 Veselie sfinţilor.
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ES WAS Câouuii neresăeă 
68 Dâua, uit CA CA uipanăertă. 1 

ES nxiina să At Ampunăpe | 
Gi că dânsa (aSan 'râpe. ? 

Ronâsnaopa 3. Ac npe E. panSpii 1097. 

12 "IS ae “Adi câuaă npe riianSpii, 

UI: capinopa 4 Au AneduSan 5 

Ue-ii pacii pe mor uSas. 

Înca, păzit 5. ww wph dpăue | 
16 EStispti AT-WUph UIEAĂ i nău, 

Ha as Ăcre PopihonSan 7 149 e. 

“Mou, mSe Ac 4ă AcAuSAb. 

“Epruaopr 5 ali Adra că CATE 
50 “Tipe MSnupăii Bă arlaSpii udATe, 

1 Casa, mnaceriuia RS apa ca urnă eSgaerSas. EL: Câqura npuuatțenie Ana 

paie cS&acrSan. 3 Konâutii epuTr npoerâuiit, să TSTSpop 'Tunae. ASanesâ$ aviaa că. 

« Rinpiă cur npr Suit, Kă case sekn KŞ za. 5 luganSA Acre cÂpTA BECÂPHRA. 

6 Hpâsinac cpr nonepâniii. 7 PoalwuSa Ace îpnepeSas. 8 “Iepati cur Wâacuii usi 

eS4arrapă ue at-ă „PAMASA În aspii ui nŞ ata TANAR Buc At în ASKpS memnHn'TeeRA. 

INote marg. Ms.]. 

- 68 ca că kpzadena. 69 nffina TI k4anSph 79 ut$ 

Cu oloiii să-și netedască— 68. Faţa, și să să 'ncrăvascâ. ! — Cu 
pâinia cia de mincare — Să să facă omulă tare.? — Copacilori 3 

de pre cîmpuri — 72. Tu le dai saţâi pre timpuri, — Și chedriloriă + 

din Livanulii * — Ce-i răsădești pre tot anul. — Acolo vrabii 6 ș'orăă 

face — 76. Cuiburi, di-orii ședia cu pace, — Că le aste Rodionulă ? — 
Povaţâ,.pus de la Domnul. — Cerbilorii& I€i dată să salte — 

80. Pre munţâi + cu delură nalte, 

1 Omul, milosteniia cu carla să netediaşte sufletulă. 2 Sfinta priciaştenie în- 

tăriaşte sufletulă. 3 Copaci! sînt prostaciy, că tuturor tinde Dumnedăă mila sa. 

4 Chedril sînt preuţii, că slujescii cu tămăla. * Livanuli Jaste sfinta bestaricâ. 
6 Vrahiile sînt poporianil. 7 Rodionulă Yaste arhierculă. & Cerbil sînt oamenii 

cel sufleteşti ce i-l gîndul în ceri şi nu mai gîndesc nice de un lucru pemin- 

tescă.
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IMI EnSpuaopn 1-cuznâpe -- 
Aki AdTE Căina cânra ereu răpe.. 

ASua 2 îi diziSra să păsa - - 
S4 Gu: aperi "m. epEasii uit CA CHĂS. 

INI COĂpEAE- ati 2 Ieavepânție a - 

Ansesan 4 ue WANNNĂNIE. - d 
AivurSnâpen 5 deutuuii moânre, 

88 A: Gere ramina 6 mode, 
ASniii ? Spax ui cripurrlisa i 189 e. 

INA, cnpt eznăTa că rzrlisx, 

Giă-uuii uâe unii Ca-uiii pAnĂciă 
92 Acea Acasa ca-i Xperia, — 

Tzu BA, pacăpe coâpt, 8: 
Ac Mâpre suine: aa 'incoăpe. 

Uli WmSan dp A Ae rpi bux 
96 Xce "u plina peur 

AE aSnpiisa nn "m căpa 9 

Să A fipua uit Ac Bâpă. 
1 ae . . . . . E Ă 

- FE - . e % o 1 GnSpii cpu rpeuninsă, tă NS ca rame GnSpene âmâ-li npe TOT uac RS pie NaKz- 

TocSA, neHTp'atâa că cuâne să CTApIRă, AMR ad câpuTSan WwaTapă că că ensetadicex, că 
, 2 md e i â 4 3 Goi cRâne Ae ad dpiitx. ASta Acre ASava uk HECTATATOĂPE ulii ÂMZUHTOĂE. Odpeat 

. 2“ d. r XA a a. 
Acre Xpnerec. 1 sinSeSa Acre map Teat. 2 “ÎurSnâpenSa epur nendaa. 6 TâAnnnae, 

u 
nzsăreat, 7 ASaiii cpu Apâuili, 8 PzcapiiTSa, âASurpa âmnuTe At ASauurs3S, 9 ASkpz- 

Topa Acre MBoHTopIeA enzetuin caac un âaropa. [Note marg. As.]. 

Și epurilorii ! scăpare — Lei dată s'aibă suptii stincă tare. — Luna ? 

ai făcută cu raă —84, Să crâscâ n vremi și să scadă, — Și soa- 
„rele-și ? nemeriaște — Apusulă + ce odihniaște. — Di'ntuntarecă î 

feceși noapte, — 88. De esii gadinile 6 toate. — Lupii ? urlă și scîn- 

cedă — Cînd spre vănatii să gătâqă, — Să-și ciae Și_să“și răpascâ — 
92. De la Domnulii să-i hrănescâ, — Pănâ cînd răsare soare, 3— De 
mărgii cineși la 'nchisoare:; — Și omulii fără de grâţă — 96. lase 'n 
trebâ demingţă, — De luer6dă pănă 'n sarâ *? — Dă de iarnă şi de vară. 

  

1 Epuril sînt greșiţât, că.cum să tiame epurele așia-l pre tut gas cu fricâ pă- 
cătosul, pentr'aciala să scape la stincă, adecă la sfintulă oltari să să spovedâscă, 
să scape de la fricâ. ? Luna faste lumla câ nestătătoare și amăgiloare. 2 Soa- 
rele Taste Ilristos. + Apusul Yaste Părintele. 5 Întuniarecul sînt nepaza. 6 Ga- 
dinile, păcatele. 7 Lupil sîntii dracit. 8 Răsăritul, aduceria. aminte de Dumnedăi. 
2 Lucrătorlul Yaste nev oitoriul spăsenii sale şi altora.
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Ifurp asa ACanie cduuire 149 v. 

100 - Gz ji mzpliri A Marine, - 
A: aSripăpii eri basma Măpe 

RI cdi cSus, Hă âuesâpe. 

Ilza. purr5an zii nai A£ dânre 
104 : tă ÎaĂTI. nd BSnzrâre, 

Ii: mâpa BăTB-ii Ac AdTă. 
Uli Adpra ui AccbaTrâTrz, 

urp'.ţuca ca unt Xiepit, MSATE, 150 r. 

105. Zburâniiit „hâpii urii auSuure, | 
TIpreri ASui3 A€ yeniSuue | 

'Tpenh nopăciiii KS auSne, * 

Anoad ae grin roână, | 

112 At bn nriuiti Won Wii roduă. 

Uli more aă riine dă Ta, 

Gă ae adi Npâna Borâră, , 

Giă-uuii crp.fură iii €4- ut Salina 

- 116. - e ali Ads, Hi3 Bode Adpra. 

R. Mnas-uii AEUIBISIĂ cd. Mrra Mălai, 

ArSueui mmodra aSma-il NAiină 

* IlenSua, aSata uk KS RaaSpit. Kopannat, cSacreae, Kă ES Mape pitic TE A€ CSANR 

AE Bujii, A€ NPHMEtAt, [No otă marg. Als.]. 

101 ul 106 ancarăre 107 xepi 108 Murani 115 Gi erp. 116 55 lips. 7. 

"TIT Aaunisi lips. Me. : 

Pentr'aciaia, Doamne sfinte, — 100. Să fii mărită de maâinte, — 

De lucruri câi făcutii mare— Cu sfatii buni, cu așegare. — Pămin- 

tulă âă plinii de fapte —- 104. Cer făcutii cu bunătate, — Și maria 

câtu-i de lata — Si largă și desfătată, — Într'însă să țânii hieri 

multe, — 108. Jigănii . mari și mănunte. — Preste luciii de genune— 

Trecii corabii cu minune, * — Acolo le vine toanâ, — 112. De faci 

chiţii gocă și goanâ. — și toate la tine caiită, — Să le dai hrană 

bogată, — Să=și stringă şi să-și culegă — 116. Ce I6i datii, cu voae 

largă. —  Cîndu- “ți deșchiţi “sfinta mână, — Atunci toată. umia-i 

plină - Z p 

* Genunia, lumia c& cu valuri, Corabile, sufletele, că cu mare grije trec de 

scapâ de chiţii, de primejde.
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Ai uuSri mii Ac ASarrbux, 

120 Micii nerper Toni tinte mn erau. 

III GAMA, uâcuSusti pâna ch.pura 150 r. 

ToâTă ASMA Că CIZALNTA. | 
Bţua, at i ASNSan cpr cr.hnue 

124 Ilin Aa uâpua aopr Copn Crp.piiugt. 
ASXSas Tâ5 pura, Ai-iă "rpitamire 190 v. 

Ga Spin Baii Bă. MATE. 
Uli Sat di AdrS-uit sSe.purSan 

125 hihi „fnueii mor nzatpuiTSAn. 

Il ca-ujt die Acaaue cure 
Gadea în Lâuii.BĂ uit AMauTe. 

ASames5 r.fua, ES EA nSue 
132 Ai aSrpSpii uefiă daSTE Sue. 

i ac căuta mă uzSrâpe 
IatpurSan rpEmSpa 'râpe, 

TITin Ama mSnure ape nâpa 
136 B.ţua noribpii ca pâsii fn udpa. 

Miu 6 para Acaatuie 'n eu 

| Ju iSerSan aită ES ASaurlua, 

B.perb-weoit ASanesiy c: IMITE 

140 - AomuSaSii atită Ac marire, 

'120.Ms, urăua 192 czun CNAMAĂNTA 

| 7 , SI îi , 

De bișugii și de dulecţa, — 120. Și-și petrec“toţi bine "ni viaţă, — 
Și cînd ț'ascunqi faţa sfintă — "Toată lumia| să spămîntă. — Cind 
le iai duhul s'oriă stinge — 124. Și la țărna loriă soră stringe. — 
Duhulii tăi cind li-ă trimite — Să voră zidi ca. mainte. — Și cumii 
țaă datu-ță cuvintulă — 128. Veă înnoi tot pămintulii. -— Și să-țY fie, 
Doamne sfinte, — Slava în viacă ca şi mainte. — Dumnegăii gind 
bunii va pune — 132. De lucruri câă făcutii bune. — Că de sfinta 
ta căiitare —- Pămintulii tremură tare, — ŞI din munte miarge pară — 
136. Cind pogori șă "veţi în țară. — Și-ţi voi cinta; Doamne, 'n 
viață — În custuli mieii cu dulesţă, — Cinta-ţ'voi, Dumneqăii sfinte,— 
140. Domnului miei de mainte. . Lp | 

SA
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Tzu ue ES di RS EIGU XR 
hu, BSH. B.pură dzpa rpiux. 

TUN cz-ui nad AOane CâiTe 

144 BiăTeae MÂAe HSeIiiuTe, 

Ga AA. nSSpr În STR Bine 

Ăe ASowestă, ESA CA EU. 

Ha că niăe 53 Wudpa 

148 "'Tâuji nuamăuiiii mâit Anu uâpă: 

IUL ufa ue-c apă AÂUE | 

Ac npt nzat. pure ca ESph ILâput, 

Gu u$ cnsâne mite pata, 

152 UE câ-ii pepyii Aurrpa 'Tă Spa * 

104. Gadea. Anauasia, Pa: 
fr . pg Ta A ru A: ' Aaa 

Henoerkadtireca T cazi îi npusugăiire ma €ro. 

PSrâuii ACASA UNi-A erpurăuii npt use ce: 

COâmeniii râuji ut e.pureuii np ASME, 

Gu Adult RĂCTE Ii "Hub NAPAMATĂTE, 

4 CĂ ASH diânrre e-e BS BAT TÂTE. 

B. puirâulai îi AS i. MuTene 3 earuere 

Dli-i NOBECTIIUĂ MunSuuii AC AMANTE. 

146 Ac lips. Ms... i Dă 

104, 5 nqpuresSan 

Pănâ ce voi fi cu viață — Âţă voi cînta fără grâță. — Și să-ţi 

placă, Doarne” sfinte; "144. Biatele miale cuvinte, — Să mă bu- 

cură în totii bine — De Dumneqăii, cum, să vine. — Ca să piae cu 

ocară — 148. Toţi pizmașii tăi din: țară. — Și ceia ce-s fără liage — 

De' pre pămintă să vorit știarge, — Să nu scape nice urmă, — 

152. Ce să-i ştergă dintr'a ta turmă, | 

f x Psalmul, 104. . A 

Rugaţi Domnul şi-l str gați„ pre nume — Oamenii toţi ce sinteţi 

pre lume, — Să daţi viaste și 'nii “păgânătate — 4. DE lui fapte ce-s 

"eu. bunătâte. — Cîntaţâ-ă luă cintece cu cinste — Şi-i povestiți mi- 

nuni de maint, 
—_— 

imită 
poa
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Bz Azăaduii 8 cd.purSan AS Same, 181 e. 
$ Bizz Ereenfena-ruji-aul apte 
„Bâpiti «bpra că aie mpe AoanSan o 

RS nea HSpâra "Tor (Sas. 
Tepraui npi AcatuSan. ca ea 'urzpieia, 151.7, 

12  Gzeă. cb-purra, Asti Până npznăcia. 
Aluat ul:$ dzăra CA ANEI Are 
“Ulii-Ae-mânuSpii puri A Aaunt're. 

Ami câ-puirSan că$ p$era «b5 aa uSa due 
16 «În că.pura CĂ AÂUE C7. CA. "'MEĂUL. 

3 » Ă asi  Anpadain chpura € CHAN A 
„Xe „CAS: Ad ASAMISAn K3 EpPEANL A, 

Nini Să Îninena “E RIS AcatnSan 

—
—
 

+20 Aace wie, npersSatn ai TOT tVAMSAn. - 
- A satiSan uSerpS ui uvâs AdTb BSE. MTS 

Uli Torsavdaa npecre 'ror. nzat.prTSas, 
TIPA âASes-uuii AE AÂNE AAVÂN'TE, 

242 INT AE Sejur «3 sac At Manu, 
AL neupvueuurr „npecră Mit A pSAc, 182 7, 

Ii npecTi "TOT trlmSan că paenSuA£ 
ES de pai “tă 1 8 AAT riSe.purSan 

25 IN 3 Îcadna n3 uSpaai.țiirSAn 

11 Ilac ATanan uepiduii 12 Ga na 17 czamănua 25 nopSuuur. 

Vă lăudaţi cu sfintulii lui nume, — 8. Să să veselescă toți din 
lume —- Carii csrcâ să știe pre Domnulii — Cu inemâă curată tot 
omul, —- Cercaţi pre Domnul să vă "ntărescă, — 12. Să vă sfinta 

i față prăvasea. — Minuni c6ii făcutii să țâneți minte — Și de. 
sana dintăi de mainte. — Din sfintulii săii rostii e6ii dat gudiaţe —A 
16._În sfinta sa liage să să st "imuzaţe A A lui Avraamii sfintă să- 

A minţă — Ce slujiți la Domnul cu Gedinţa, — Hi luă Iiacovii ce 
i-ati Domnulii —.20. Ales șie, precum ști tot omulii. — Domnulii 

_ nostru ce ș'aii dati. davintult — Și tocmala preste tot pămintulii, — 
a Şaii adusu-și de Hâpe-aminte, — Și de cuvintii cei qâs de 

mainte, — ])âii poroneit. preste mii e ude, — Şi preste tot n6mulii 
să răspunde —.Cu Avraam ce ș'aii dat cuvintulii — 28. Și cu Isaacii 
cu Surământulit 

pe tt
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Wy nde 5 Ion Ac "mezuzTăpa 
RS Tapâna În BEAU AErATĂpă, 

Sana, zu, ES Aă uâpa ut ue 

32 O—OXNanaduSan Ani SĂAE GZTpĂIIE, 

upâcia ră uk avzcSpâra 151 v. 
Uli pe Xanadu -Minpecspâra. * 

Ra aă WSAV pb îeâh whra Aia 

36 Uli nâca-rră Epă nSupnrină 
Bjua, BAGA adi MST.ANAS-TE npun udpă 

[LA Sun Wăcne Tuus.pa, spre âdâpx. 
TIN me ASTĂ Ant ANMBA Npunt ANL, 

40 II a unzpau tii, menu, NA CHpâLă. 

IPA azeâre wat că mi âeSmpiieua, 
Hiue npe 'anapăre că re avzviriicisa, 

ĂE Sanii Atât mitate că câini, ** „map, 

44. Ga dănă npepounacpr iei pură. 
IN rrpuauica AcauiSan dodae "un uâpx 

A GASuă maina -Arlibpii 3 dp. 

* Aa îm ucrur Sa Xam ÎnSrdea s5 erpznSa Ac AcnaunTe ASă Guam âuk udă 

sSux, Ră AS ii Acadce Eee av pâS ad donna , ASnz Vela ASĂ uâ EA MR 

ta Btrp$. . 2 

** Bila ra. [Note marg. Ms] 

32 narphut, * 36 nSuxuriita 39 npea. 40 Amanzpiuxii nenzuua AM. CPR 

46 abkrgii nthua - DR 

pr 

“Câă pus cu lacovii de "'mvățătură — Cu Izrail în viaci legătură, - 

Dâcind <âţi voi da ţara ce țâne — 32. Hanaanulii din dâle bătrâne, — 
«Jiriabiia ta ce măsurată — Și de Hanaani impresurată. * — Că la 

«numării aval eâtă mică — 36. Și casa ta era, puţintică, — Cînd 
“câmblai mutindu-te prin țară — Ca unii oaspe tindind cortii afară. — 

«Și te mutai din limbă prin limbă, —40. Și di'npărăţâi, nepăţind 

«scrăbâ. — N'ai lăsatii om să te asuprâscâ, — Nice pre 'mpărati să 

«te mălnâseâ. — De unșii miei nime să s'atingă, — 44. Să facă pro- 

«rocilorii miei tingâă.>— Și trimisă Domnulii foame ?n ţară — Deducia 

- păinăia dâiuri cu cară. | | 

* Aşa am cetit cum Ham apucasâ cu strămbul de denainte lui Sim ac6 ţară 
bună, că lui â1 dediase Noe loc răii la Africa, după omenila lui şi obrazul lu 
cel negru.
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Fă crpusă ASamest5 aut Tor tiinrbat, 

48 e că dâue doâme. "1 TOT IBALpIITBAn. 

o "Tpuawic matinTe-Ae  npi Wa, o. - 
Tipt Îwendin MriiTSAn. AE ACASA, 

Uli 43 adrS-an dpăuaii npe .pisăpe 

52 O Xâ-ponie dzpă cnSainapâpe, 

Ae-as arpauipa ?n Guest nS "nnicodpe, 

Xepii npun cSacera. 25 Aa „În npunicodpt, 

Tina f63 beri wbS sac ESe.puTSan er 

56 . Ai ur 43 bună BÂCTE ÎN TOT IAA. MUTSA. 

IES Adria AcAuISAb Se. pur AE CTp. Micoâpe* 

Illu 'mnpârSan A4 ROC AN Hrticoâpe, 

Tpuatica AE-AB. CHOÂCĂ ANU ieprie 

60 . Bop, At-il AĂAE CAODOSĂE. | 
IIlii-a nSea "anzpărSa Aa În năcă 183 r. 

Iilu 'urpanâpe-uit, adi mâpe-an âa'le 

Ilpecri popii, mii. că cbzTSiacriă, 

G4 Bă npe crime Câ-ii „Înnaenudcra, 

BarpătmaWpr Wii CA AE A. AUNTE, 

“"TSrSpopr se cur md Aenatiure. 

* To ficnSenuy îi wpbuieny Ascroninec KE : [Notă marg, As.].. 

50 ae lips. Ms. 
V 

Că strică Dumneqăii din tot viptuli, — 48. De să fiace foame 'n 

tot pămintulii. — Trimisă nainte-le pre omulii, — Pre Iosifă ubituli 

de Domnul, — Ce l'aii datu-li fraţâi pre vindare —:52. La robie 

fără scumpărare, — De-li zgrăciră 'n obeqi cu 'nchisoare, — Heri 

prin sufletii i-aă dată în prinsoare, — Pănă i-aii venitii c6ii dâs cu- 

vîntulă — 56. De șa făculii viaste 'n tot pămîntul. — L-aii dati 
Domnulii cuvint de strinsoare — Și 'mpăratulii Lai scos dinchi-“ 

soare, — Trimisă de-lă scoasă din șerbie — 60. Boiarinăi, de-i diade 
sloboqâăe. — Şi-lii pusă 'mpăratulii domni în casâ — Și'ntr'aviare-și, 

“mai mare-li alesă — Preste boiari, și să sfătuiască, — 64. Ca pre 
sine 'să-i înţălepțască, — Bătrâniloriă și să le dia minte, — Tuturorii 
ce sint mai denainte.
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Ulu ITP - Tora mă Xamec În uâpă, 

65 Uli Tiapanarrânii, Câmesâpa, 
Ii npecSpă..ae că Îumdau pa 
TU uzat. eruTSpa să năpă, 

as. puiaS-ae Spa aa "AnpâTSAn 

12 RS MEMA CTpăAMBA pitt "Tor: cbâTSas, 
ES ueamenoniii ca at dd CA. MiTă 

„Îi mepeit «elipe AcanSan PAcâTă.cĂ.puTa.. 
Tpuauicx npE Aloiicăi â că. cASrx 

16 Uli npă A poun «rl:3 AnEC cn-unii Sura. 

IISes-ur a AĂ Afuuit AsatuiSae ESE.MTSAn 182 v, 

RS anu Că ÂsA "n "TOT nzat.piTSan, 

"Toâră uăpa AS Xamec că păsa 193 e. 

S0 Ilâurrps Tizpana ui Ca aSnplisa. 
"Tpuavică urSuăperit fu TOT (ASA 

"LE manitapă în Se. pur npă AvaiSat, 
Todre âneae at dbâue upSure, -. 

Si AY MSprirb "rom NÂMEAE AE dpSure. 
Tiznopărr-a3 Bpoâre n 'roâră. uâpă, 

AE ca că "urp.Arunii nomenii tăpa, 

iz usii Aa 'MnzpârSan uSBă îi Nâhue 

SS Îlpenu cupe ii npun 'rod're râitue, 

11 cţipu 12 erpomeă 73 caăiiTa 75 Alwictii 82 fu rpai 85 fianogii “ra$ 
88 1fs. rahu . -- ME 

Și 'ntrâ lacovii la Hamos în țară, -—K68. Și Izrailtianii s'aşedarâ, — 

Și crescurâ de să înmulțâră — Și pizmașii stătură cu pâră, — Fă- 

cîndu-le ură la 'mpăratulii — 72. Cu inemâă strâmbă din tot sfatulii. — 

Cu 'nșelăciuni să le facă smintă — În șerbi c6re Domnulii -gloată 
sfintă. — Trimisă pre Moisei a sa slugă A. Și pre Aronii cgi 

ales. să-și ungâ. —- Pusu-ș'aii la dinși Domnulii cuvintulă — Cu mi- 

nuni să facâ în tot pămintulii. — Toată ţara lui Hamos să vadă — 
"80. Pentru Izrail ce să lucreqâ. — Trimisă "'ntuniareciă în tot omulii— 

Ce mâniiară "n cuvint pre Domnulii. — Toate apele le fiace crunte, — 

84. Dâii murit tot piaștele de frunte. — Izvorât-aii broaște 'n toată 
țara, — De să va 'ntrinși pomeni. ocara, — Că și la 'mpăratulii guca 
'n haine — 88. Pren sicrie și prin toate taine.
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Asie nzntuguiă ABS pita KS due 
TI Ac MSuunti IWVăzA HSATPO due, 

IIaSa, CMIIAa abă XMNAST- mii ASR5a6, 

9 A45 uăpa ăpen, urâ3” BA4TĂT 1 TSTBAs. 

IPA cuznar Ai Ei poAJiTE UR, 

FOâ3 unit coâpua poc A npi MAZAHUA. 
Gomoniiniii: rouji ui dată podaă : 

96 Gaia CTpusă - Uli. TOT NM A£ ROĂAR. 
Tpusuiea A AABSCTA UI aia, a 19 7. 

A A. MIĂpA urlă pamac . At CMNA 

i Iar 43 PaMAC UeAină cepaibua E 153. 

100 : At trânx, Ac ESprată tip" bu. 
Il ac ură ToâTă năpra "ui UĂpă 

Tla. pităpa Apr că criSTSpăpx. 

IML urâ3 crsoeS-unit Au. ueprie AoAniSAn 
104  B3 puiut KS. âSp npe 67 (Uman. 

Lili us 6pa mie că că căMUA 
„În parSaa Aop 5 nenSTiinux. 

| LII nzp3 Grunrânniacpe piine, 
108  ă-ii nepmiipa Ac câpri AriurpS crine, 

Bă finema At Epă 'urpo3ăTa 
At n5răpa AomuSaSii uk cd.prra. 

"93 45. poanre 95 potac 106 prr$aa 

Muşte cânești l6ă trimis cu ace — Şi de mușini n'avia 'ncătro 
face. — Ploia, smida I6ă âmplut și foculii, — 92. Dei țara arsii, şaii 

bătut cu totulii. — N'aii scăpat de vii rodite viță, — Ci'aii și scoarța 
ros de pre mlădiţă. — Somochinii toţi ce făcia roadă — 90. Smida | 

strică. și tot pom de coadă. — Trimisă lăcustă și omiaă — De mîncară 

câii rămas de smidă, — Cât n'ati rămas nemicâ verdâță — 100. De 
otavâ,'de buriană crâță. — Și le bătu toată pârga 'n ţară - - Și deviaria 

lori să scuturară. — Și ș'aii scosu-și din şerbie Domnulii — 10%. Cu 

argintă cu aur pre totii omulii. — Și nu era nime să să sâmță — 

În răgula lor cu neputinţă. — Și pără Eghiptianiloriă bine, — 108. Că-i 

porniră. de sărgii dintru sine, — Că inema le era ngrozâtă — De 
putiaria Domnului ce sfintă,..
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INT ae: riiucă  Acnusat Smapa rpodea 
112 Ac ae bau s$a panopodex, 

Iflpiă noânra At chitină 7 ASAviuă 
RS uSwpe AE born să "Să cent. 

1040 “epiuS pa AE Al5 AdTh! GpacTĂe 194 v. 

116 Il norpatuiinii At Bzpă KI cnăe. 

Ii anu suepii At:ă TpiMicS-ac Xpâuz, 
A că carSpâpa Suit Mâna, 

AS cnoc liaeSpr Au miăTpă aă CÂTE 
120 At câ ână Touii apă ciSAnÂTE. 

Bi urâă' âase ASmues 343 ânviure asa 

At că, MirSân că BSEANTE AE Aarinre, 

lzrpi Anpaam uliS sac Wă. dă, 

124 Boti Ba RpÂNE CHAMÂNLA să năue, 
INI uvâ$ edeS-uuti Bani SAn să mapie 
 COâmenii căii srp “nSuSpie, 

TIT uPâ Adrb âmfannacpr cr-uuii păsa 

128  Beceaie "n uriuă CA AE NAdă, 

“Îtnz pu ua S-a “uzpii AEcăATĂTE 

ES âcâpe uni îi3 uSuaTăre. 
Ai ca Âulesâpă " WApii MArăHE, 

132 —Manapu ăia S-au (Venice crpeiie. 

115 npnerâe 119 "un câri, 

Şi le tinsă Domnulii umbră groasă — 112. De le făcia dua răco- 

roasă, — Iară noaptia le schimba 'n lumină — Cu nuorii de focii 

ca 'n da senină. — Și cerșură de I6ii datii crăstiae — 116. Și po- 

trănichi de căra cu sprae. — Și din ceri I6i trimisu-le hrană, — De 

să săturară toți de mannâ. — Lii scos izvorii din piatră la, siate, — 

190. De bia apă toți fără seumpiate. — Că ş'aii adus Dumneqăi a- 

- minte — De sfintulă săi cuvîntii de mainte, — Cătră Avraam c6ă 

qâs c'a face, — 124. Că-ă va crăaște sămința cu pace. — Şi șaii 

scosu-şi Domnulii cu tărie — Oamenii săi cătră bucurie, — Și ș'aii 

dati aleșiloră să-și facă — 128. Veselie 'n viaţă să le placă, — Îm- 

părțându-le țări desfătate — Cu aviare şi cu bunătate. — De să așe- 

darâ, ?n țări păgâne, — 182. Ampărțându-și ocine streine.
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IlfurpS. mă ci ue uSpzA. jurSAs | sr. 

TU că-i “âprie AÂUA mii Sa Mura. 

a Gaina. Ra0H3ANa, e. 

1105. AaanaSna. Aaa aoatidasii Si, pre. 

Henor Fadiica Iau fâo. 

PSrăuz-e ACAMUSASIĂ, ii Asa, 

TEA = Auiaa Au Ei At np: tirSuue, 

“Irine ga NSTă cnSue AE ACASA, 

4 Ai nSrăpuae ASii „În or: (dan ? 
Gi-ii necrlicna AĂSAcAE TOÂTE, 

Bă caca Mtuzattra uipeeri racăre? 
Atuta- că-i AMdpe depre sote, 

S VE uSpr depir uroatun că n, crpriue, 
INIii op diâee 'Aepenrăre "în. ASae - 

"IL moâra epâna, ca-i dă BSN USAE. 
As Wit ACamne. iii Ac ii mure 

12 urrps esua EpPÂpE AE Aare, 
TU ue uepueriisa ? WTp'auioT$prsan, 195 e. 

Gi ne Adi 5 nic AE TOT. CNSproan. 

105. Zitlu : Slagiema. Ms. Aenoakaanreca. 

Pentru ca să-i țâe gurămîntulă — = Și să-i ciarce [Hagia și cu- 
vintul. 

CATHIZMA. 15, 
Lauda. Domnului, 105, 

Rugaţă-vă Domnului, că-i dulce, — Că i-i mila din viaci de prâ- 
tunce. — Cine va putia spune de Domnuli, — 4. De puterile lui în 
tot omulii ? — Să-i vestescă laudele toate, — Ca să să "'nțălegă 
preste gloate? — Dâceia va hi mare ferice — 8. Ce vorii feri giu- 
deții să nu strice, — Si voriă face dereptate 'n lume — "N toată 
vriamia, să-și faci bun nume. — Adu-ţi, Doamne, și de noi a- 
minte — 12. Întru bună vriare de mainte, — Și ne cercetâdă "ntr'a- 
giutoriuli, — Să ne dai cu bine 'de tot sporiulii.
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Giă neta âaturiit mâna - DIE 

16 Un ca ne 'eeceatiatt 1iSath CA Briite. 

ES racâra ră Cartan sSuSpii, 

RÂS ca-ti âtEMn AE MOuurie. 

Fpeunirs-u am ui HG AE HartuTre 

20 RS rapiti HSIjIpua Aaatuie ci ur; 

PaiST- -aMtHaliniTe- Uli CTpAMBATĂTE. 

„Mii uS epSain ca dpădeate AEpenTâTe. 
£ Sprpul reaprituuii 15 "N AAECÂĂCE 

24 du Griinere Â-TÂAE “MIoA ÂcE 

Uli dara [i afuunii up "auă uĂpă, - 

Ii aviaa ră «rk MSATA Străpa. 

Ilin mi manidpa "uTrp'antă Wâpa 

28 —GSrinaS-că "ui mâpe Hi5 noryodpă. 

in ii a. MuTSiiTe RS dA 43 SME, 154 v. 

A ux cas eteriira NSTĂpa îi aSate. 
Alâpa pSuriii, „urposăuuii CA CÂUE, Or. 

32 Ohâan Senâra, CĂ CTĂ NAUR BOph Tpăut, 
LI ini nerpenărS-ii npecrlpiua 

Bă neurp'o nraSpe dp A TINă, 

INlin fii crteS-ii -ae ue află doer rpiux 

36 Pe ad Măi Ac Mu3Mâruit npe nouă. 

20 AE made 21 crpamazrăTe 27 MANâpă 32 nzna 36 1, mun. - 

Să vedemiă aleșii tă! în bine — 16. Și să ne veselimii cumii să 
vine. — Cu gloata. ta s'avemii bucurie, — Laudâ să-ți avemiă de mo- 

șie. — Greşitu-ţ amii și noi de nainte — 20, Cu părinţii noștri, Doamne 

sfinte, — Făcut-amiă nainte-ţi strâmbătăte — Și nu vrumă să facemi 

dereptate. — A” noștri: părinți nu 'nţălesiase — 24. În Eghipetii a tale 

ciudiase — Câi făcutii cu dînși într'aca ţară, — Şi mila ta c6 multă 

uitară. — Şi te mâniară *ni”'acia oarâ — 28. Suindu-sâ 'n mare cu po- 

ghoarâ. — Și i-ai mmîntuităă cu al tăii nume — De ță s'a vestită putia- 

ria n lume. — Maria roșii îngrozâși să siace, — 32. Vadă uscalii să 

stia pănă vorii triace. — Și l-ai petrecutu-i i. presterinâ — Ca pentr'o 

pădure fără tinâ, — Și i-ai scosu-i de ce I6ii fost greță — 36. De. 

la mâni de pizmași pre povajă. -
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Uia ut ae dzuă cânzpâpe, 
Ana îi âxonepiir Ani Atăpe, 

„Ac wÂ3 cuznăth Sua A£ NOEÂCTE 

40 Ga "uroâpua aă Spa CA. AĂ RĂCTE. 

INIi-ii npesSpa “fut eduure nSeiiure, 
Mii npurrăpă AdSAe "uaiurre, 

ASpSpuae AS A€ câprb Sitrăpa 
44 INlîi npe cdârSan aSă ună Câuesăpx. 

IMLi-i uuurziuia nfurpS nSnâre 

În nserie zi Mia, paSrâre, 

VemriinAn mpi ASamesiă ad. câre 
483 II îi3 âpznărh rp 7 "CRSMNĂTE, 

Tpuamu- ju aS-ac cui Au cSpAcTE, | 196%. 
Ti Ci mauitapa-an 55 pâă Sere. 

Ilpe Alouciii razueriinta, - În racâra, or 
52 dans. fnas-ii În 'rânzpa ToâTă, _ 

Hoaue fă AdTh AcAuSAn npeSuăte 

AS Aăponn „Îirp'a că cânuuie. 

Uli mpi sue ac 'MnSrâpa HSe.firSas, 

56 Că accpâue Ar- ii coprii mmat-NuTSAn 
Ilpi Aaeâun "ui Elrarpâut 1;3 rrSab 

TIT npe runotâuit 1a5 pesti San. 

=
 

41 Ilici np. Curea n. 43 opiirăpe_ 45 Ms. purzuta 50 Is. mauăpa 51 Auto 
cîi 57 ură mp Î. ” 

Ceia ce le făcia supărare — Apa Y-aii acoperiti din : mare, — De 
maii scăpată unulă de poviaste — 40. Să 'ntoarcâ la urmă să dia 
viaste. — ȘI-A credură în sfinte cuvinte, — Și-i cîntară laude 'nna- 
inte. — Lucrurile lui de sărgi uitară — 44. Și pre sfatulă lui nu 
s'așegară. — Şi-i gingășiia, pentru bucate * — În pustie făcînd rău- 
tate, — Ispitindii pre Dumneqăii la. siate — 48. Și i-au adăpată fără 
scumpiate. — Trimiţindu-le saţâii in sufletii, — Ce ei mâniiarâ-lă cu 
răii cugetii. — Pre Moisei glăcevind în gloată, — 52. Împutindu-ă în 
tabăra toată, — Căce Y-aii dată Domnulii preuție — Lui Aaronii în- 
tr'a sa sfinție. — Și prin ce le 'mputarâ cuvintulă, — 56. Să des- 
fiace de-i sorbi pămîntulii — Pre Daftanii și Avironii cu totul — 
Și pre vinovaţi i-ai arsu-i foculii.
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- Ae npun. zu ZANA K3 TAMXE, 

60 Ilie Fa, p baia Ei aă npeSuăe. 

MIT îm avSwreae “AS Nepiin t4pcâpa 

Diiuâân uonatiTă, A£ CA „unâpă. 
IILi-ii mSrâpa cadea rpă pita 

Gi În stim ac unuia stă Mâaţie iipră. 
TU A ASawes5 WarS pa 1 pe 

Tie ae Epă Acatiih At AL.piTSripe, 
US asa nfurpS pfuiiuiii moaâce 197 v, 

08 Iipuu Griineri, auuSui, CAME AÂCE. 

Uli upun uăpa AS Xamec npuu 'ToâTă, 
pun mâpa să pSuuiii CĂANE TAcÂTă. 

Uli „pS ACASA „În pini că-i mapsa 
12 RS uta ue u3 [3 CA pi: să, 

Ai u3 pă eră Aloucâii upe p5ră- | 155 v. 
Uli a'a3 âncc nttăpa caSrx, 

Gu-an „ÎuTodpiiă A BATpă MUIE, 
76 + Băii epâ niâpac "n npina 15 Spyie. 

Ii: uăpa aspiră Aebuiimăpa 

BA "ui câ BSEpTSAn uS=it narăpă, 
Mitu CzAÂUEAE AWph MOpROTIIpă, 

80  TadcSan ACAtniSASIi uS-Ah COROTIIpă: | 

G1 Uli at. 62 Ac-li cana unâga 07 Anul 68 Grțarrn 

De prin căţâă cădind cu tămâe, — 60. Nâvînd trebâ ei la preuţâe. — 

Și "n muntele lui Horivii vărsară — Viţălii coplitii, de să închinarâ. — 

- 

Şi-l mutară slava fără trebâ — 64. În chipă de viţălii ce paște. 
iarbă. — Și de Dumnegăii n'avură știre — Ce le era Domnii de. 
mîntuire, — Câii făculii pentru dinșii ciudiase — 68. Prin. Eghipetă,: 

minuni, sfamne diase. — Și prin țara lui Hamos prin toată, — Prin. 

maria cia roșii siamne gloată. — Și vru Domnuliă în pripă să-i 

“piardă — 72. Cu ceia ce nu vrură să crâdâ, —.De nu vria sta. 

Moisei pre rugă — Ce Vaii ales adevară slugă, — Să-lii întoarcă de 

cătră mânie, — 76. Că-i vria piarde 'n pripă cu urgie. —.Și fara 

dorită defăimară — Că 'n samă cuvintulii nu-i băgară, — Și 'nă să- 

„lașele lorii morcotiră, — 80. Glasulă Domnului nu-lit socotiră,. 

Dosofteiiă. 24
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Ti-au paauă npEcTE: Ain Ana, 

Giâ-it. AApĂAME Că SĂRA Ba Tina 
Ilpun uScerie, mî cA at Wuodpa 

S4  Garfrua m anâtnii. să mere troăpa. 
Il mpa uizpii Aenăpre căii puuiiipe; 197 t, 

Giă-it Aecrpâae Hă pe MEpE Xiipe. 
TUL: AS Bezaderspr au ApATEINIpa 

SS Îawan CHUSphâTi, Ac. Că SHuipa, 
Ii mpunâpa :npâmee Ae aă mSpuăii, 

Ae că npurzpiipă "nrp' parut 15 rusii, 
Mi: npi ASanesâS ZA - MAIA pă 

92 „n NAN Apuiuttut-uuit ut ASHpâpa. 
Li tz35pa AĂ prâcsSii At ăpma 

At nepripa mSau dap AE câMaă. 
li uspră Drincec nun see. 

96 Ai 'urposă 35. Aparut tii pe -dauasii, 
INI ae Ac Accnpi AoatiSan nâuue, 
At fnpii că u3 niăe Ac Aduut, ' 

II îi CaS  conomiirb AE ad AOAmiSan 
100 u PSA- AE poa, Hari: Sri aan, 

Ut îi Ada 3 Sprina npeSu,Xe 
Thu Zu nări pe. pSAa Că o. ke. 

BI w:pranipa 89 sprrac. DL maniipa 

ȘI-ȘI rădicâ preste dinșii mâna, — Să-i dărâme să dacâ. ca tina — 
Prin pustie, și să le oboară — 84, Sămînța ?n limbi ca neşte o- 
goarâ. — Și prin țără departe să-i rășchire, — Să-i destrame ca pre 
nește hire. — Și lui Veelfegorii âi jrătviră — 88. Idol spurcată, de 
să qăciuiră. — Și inîncară 'jrătve de la morţai, — De să pîngăriră 
'nir'înși cu toţâi. — Și pre Dumneqăi âl mâniiară — 92. În pân- 
găriciuni-și ce lucrară. — Și cădură la războt de armă — De periră 
mulţi fără de samâ. — Și certă Fineesii vinovațâi — 96. De 'ngroză 
cu dinșii şi pre alțâi, — Și le fiace despre Domnul pace, -— De-i 
opri să nu piae de lance. — Și i s'a socotiti de la Domnul — 
100. În rod de rod naint6 totii omulii, — Ce Y-aii dată cu uric: 
preuțăe — Pănă "n viacii pre ruga să Ș'0 ţăe,
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Alauiapz-Ah aă dna A Cha 198 7. 

104 Ac nzuă npuurp” uit dlloiciii aocâaă, 

Niue Actii m MaTpă 53. rorarSAn 

ES Mxurie -Murpe mor umprrSas, 
Bă uS$ ca5 conoriur! În Seine, 

108 fi avzp. na S-a, CROUĂUAS-AR "ANII AMINTE. 

li sue ab3 sac AoatiSan IPaciSATĂpă, 
G4 mapsx -upe.narăutiii Ant Uăpă, 

"le ci aecredpă „În 6 pSASAn 
112: RS nara, AS.MAS-ac - [i3e6A San. 

Uli npeuSph “vunariuiii Aoph. caSaiiipa, 

IlpeuSpr înalt ace că parauiipă, 

At-unti wtourtapă BSRSutiit Ac cuâpă 
116 Ăpâeumacpn, Ezpefiia, c.pie apa uÂpx. 

Gpuage nezunonar, deuii ui ÂTE, - 156 v. 
Ae-uuii sSiSuiiii Ad, bupă cuSmnâre 

RS Xanantnii: dar up chdpa 
„120 Î avanawpa, ASHipS. AE Wrâpă. 

Ddpa awpr at c.Înue 45 npSurâra 158 v. 
Mi: AE. ASr:pSpua: AUpn . enSpiără. 

Iii-uuit Spruuieii AOMUSAn AE aă băua 

124 Oanei ateuia iS rp'bux. 

103 îna 104 Aloyeti 115 cqipa 119 Daf AS-ă sS X. c4. 

Mâniiară-lă la apă de sfadă — 104. De păţă printr'inși Moisei 

dosadâ, — Căce lovi 'n piatră cu toiagulii — Cu mânie între tot și- 
râgulii, — Că nu s'aii socotit în cuvinte, — 108. Amărindu-li, sco- 

țindu-lii din minte. — Şi ce IG dâs Domnulii n'ascultară, — Să piardă 

pre păgânii din ţară, -— Ce să mestecară în toti roduli — 112. Cu 

"păgâni, luîndu-le izvodulii. — Și pregurii copliţii lorii slujiră, — Pre- 

Surii idoli de să rătăciră, — De-și. giunghiară cuconii de svară — 

116. Draciloră, vărsind sînge prin ţară. — Singe nevinovat, feţi' și 
fiate, — De-și cuconii da fără scumpiate — Cu Hananeii făcîndu-i 

sfară — 120. Idolilorii, lucru de ocarâ. — Țara lorii de sînge fu 

cruntată —— Și de lucrurile lori spureată. — Și-și urgisi Domnulii de 
la faţă — 124. Oamenii și moșiia cu grâță.
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Ii 5 AdrS-ii câ nuzatâuuit upE Mă 

Gsnrn nSrÂpE AE AM Narănă. 
Uli nuzmduriii. awp ai âcSupiipă 

128 GSnma atăuiSae CÂNE, pe-il cAepiipă. 
Bi 15 iianzautrS-il AE Copii MSATE, 

i Gii AâS ânvapăre HI char Bre, 

Ai îi arpzsuiire puSTăTa !  Ppâtaă. 
132 “Ut ASatuies si arbă ASTĂTI At criptă Dă 

ANI al ÂSsărS-ae A pSră 

Bas. fnaS=ii În rpiS au npâate ASura. 
XE uSpaapuTe uPâă. aSc auiure - 

136. . Iza Sex 45 aia diepranire. 

Ai 3 pdrS-ii că die "n ipSuâpe 

ES Gaunrăra că ur mâpe. 

Mi un. posie Abă AĂTS-Ac. CÂtnă- 157 re 

140 A zrpă roi iuti pt urit VUCAARă. 

Uli: 5 Acaatuie ASauesâă ME CHOĂTE 

Ii me Crp-AMge Anini AALIIAE ToÂTE, 

Gicu Maprăpucnat A cd-purrSan Sate, 

144 Gică ASna năera npeeri ASME 
Ae aăSAa se ri-vwath azSAd-Te 

zana S-ue urp'a Tă cSuzTĂTE. 

132 -Ms. cup'ea 186 patura 

: Și X-a datu-i-a pizmași pre mânâ — Suptii putăare de limbă pă- 
gână. — Și pizinașii lori âi asupriră — 128. Suptii mânule sale, de-i 

smeriră. — Că i-aii izbăvitu-i de ori multe, — Ce ci Paii amărâtii 

cu sfat iute, — De i-ai zgrăcitii răutatia 'n grăbâ. — 132. Ce Dum- 

neqăii I6i căiitati de serăbâ — Și I6ii audâtu-le de rugă — Vădin- 

du-i în greii din vriame lungă. — De turămîntii ș'aii adus aminte — 

136. Căindu-să cu milă fierbinte. — Și f-ati datu-i să fie n eru- 

țare — Cu eftinătatia sa c6 mare. — Şi 'nii robie I6ii datu-le s'aibâ — 
140. De cătră toţi Yușorii și oslabă. — Și tu, Doamne Dumnedăii,. 

ne scoate — Și ne stringe din limbile toate, — Să-ţi mărturisim de 

sfintulăi nume, — 144. Să să ducâ viastia preste lume — De lauda 

ce ti-omii lăuda-te —Fălindu-ne 'ni'a ta bunătate.
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hiiue “ESE.MIITĂTE Cui ACamtie: cdbunure, * 

148 A oamiSan ASii Tiapâuan AE MaruTe,, 

NIL racâreac reâre că rpataciă, 
Ba Sr prrâpa CA-Uii  Tpletiă. 

106. Gaita. Î ut âauaSua, pa. 

Ilensekadtireca T” cau. 

PSrdu- a Bă ASae Aă pOtuSAs, a 

TR ti-i Aaa Ai EAI npi "TOT MatSas, 

Tacerii ACAMISASĂ rpziieria, 

4 VE E COC Ali AMI prtentriu beti, 

IL AU npun wapii 3 coes-ii Aă Spa, 199 v. 

AE îi3. âaSnârsS-ii aă Spa, 

Au paCapiiTe Iu AMI CH'ANATĂTE, 

8 Alun căRepn urât Ati. MApii AE AENÂpTE, 

Purzeuinii „ui nSeTiii Apă EAÂră, 157 v. 

“lepri.MiA, da At tpânib, că AMdpră 

Gă-uii racăcriă AWEb AC AARSIINU, 

12 ODaminţrasii uit "nearauii Ab TUMULI Ăe 

GSasreac awp Înrp'.frunit că âcă, 
“Tepr.fnaS-unii azStinuă At Bdcă. 

149 rpudena 150 ESue k. 

106, Titlu : Saanasia, pa. a E a 

Bine cuvintatii ești, Doamne sfinte, — Domnul lui Izraili de 

mainte. — Și gloatele toate să 'grăiască, — Bună cuvintaria, să-ţi 

trătască. - 

- Psabuul 106. 

Rugaţă-vă cu dulce la Domnul, — Că i-i mila din + viaci pre tot | 

omulii. — Izbăviţăi Domnului grăiască, — 4. Ce Y-aii scos din mână 
vrăjmășascâ, — Și di prin ţări i-ati scosu-i la urmâ, — - De Y-aii a- 

dunatu-i la o turmă, — Din răsărit și din scăpătate, — 8. Din sia- 

veră, și din mări de: departe, — Rătăciţi în pustii. fără vlagâ., 

Cercind cale de orașii, să margă — Să-și găsască locii de lăcninţa, — - 

12. Flămindi şi 'nsătaţi de ticăință. — Şufletele loră. într'inși. să 

casâ, — Cercindu-și lăcuință de casâ. a i
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TI crpurăpa -aă' AoatiSas fn pina 
16 e a rpeSan tmSpa Anu TpÂLă 

Il fâ$ cnâcs-ii aă dac: ampla 
GA “urpe n A4sSiu A ÂMESĂTA, . 

Gui AapTSpuicăcriă ad TOT WVaiSan 
20 Alusua, uit Aaa A£ Ad AcmriSan. 

Ba curSpăra eStaera Ac aă Mincă, 
GSacrn anatj “Mah, măcă ASaue-ii une, 

TE we aă Sanipra "urSuetăra, 200 r. 
24 Sh Ac Atcâpre, atincă beperidra. 

Ilpuun AcamSar Sefi «tii Maniapa, 
“lea ae ese -u căra ui "urapxTâpă 
Bă Caan Tunul A 3 uă ipSaă, 

285 Ae Au Cay apart fiesta “u TpSAx, 
Ri, îi XonpecSpăTn neRSii „MSaTE, - 

III 43 &pă suine că AkySre. 
III crpurâpa aă AcainiSab 13 ae sar, 

32 III 13 ciScS-it „AE ad ueeSii rpâae, 
- AnrurSuâperib Ac Sunpa AE AModp're 

Ilin abS pura WURESRAE Au 'Toâpre. 
Gui AapTrSpucăcria Aă TOT tUmSAn 

36 AlunSua -uît “auiaa AE ad AoauiSas: 

21 28. cânrm 92 căra 23 cfmapa 27 ES câan RATA UA 

Și strigarâ la Domnul în scrăbă, — 16, De le greuli Yușură din 
grăbâ, — Și k-aă scosu-i la cale dirâptă — Să *'ntre ?'n lăcuință a- 
ședată, — Să-și mărturisascâ la tot omulii — 20. Minunia și mila 
de la Domnulă, — Caii săturati suflet de la lipsă, — Sufletii flă- 
mindi, masă, dulce-i tinsă, — Ce ședia la umbră "ntunecată, 
24: “Locu de moarte, lipsă ferecată, — Prină Domnulii cuvint cet 
mânilară, — Celi de sus în Sfatii ce 'ntărâtară — Cu sălbăticiia cu 
căa crudâ, — - 28. De li sau zarăcitiă inema 'n trugâ, — Că X-a âm- 
presuratii nevoi multe, — Și nu era „cine să l&gute. — Și strigară la 
Domnulă cu jale — 32, Și Y-aii scosu-ă de la nevoi griale, — Din- 
taniarecii de umbră de moarte — Și 6 frintii obeqâle din toarte: — Să-şi mărturisascâ la tot omul — 36. -Minunia și mila, de la Domnulăi.  
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Bă At5 nâpuii aapeniirS-ac Apă: 
RI parâse -râpe dinpă câma. | 

TIT î4$ AS qui sdaa «rk cTpăMLă, 

40 RBA mpi apă Afuii n4uza cpibă, 
Ham eShaerSan ap AGE-AHAi rpiux „200 v. 

Ai TOĂTE BSRĂTE UE-c AE. ELI. 

IMI canponupa m npârSan: Mspuăii, 
44 At 6pă ab: nepiipa 3 muti. 

Uli erpurăpa. aă Acasa HSS ae 
Ilie fi$ erseS-ii pc aă nersii rpâs, 

Ba ab: rpuaiue nSe.[rrSan câS Acasa, 

48 AS mzavzaSur urrp'pruuii mor WaiSan. 
TU AŞ enseS-ii Anurp'a awp niepsâpe 

Bempă eaua wk nS âuiesâpe, 
Gui avzprSpucăctiă. aă- TSTh WmSan 

52 Alumni usii awtaa Ac-Aă AcatnSab, 

Cuci inparedesa :Npierea sk AE. Xadaă, 158 v, 
Ga-ii cnSe Ac avuSuuti AE TOMA. 

RBâpiii „ÎntBaz "i Bopăniii npi mâpe 

56 - Ae-mii dânn ASnpSan npecri wenSauii Tăpe, 

Auta 15 eas$ra AE mun 

45 ASEpĂTE ASA SS Îi Ene, 

41 căfara 44 ph nepipa 59 As. prea 58 W4$ 

Că, I&ii porți zdrobitu-le dâramă — Cu rătiade tare fără samă. — 

Și Y-aii luatii din calia c€ strâmbă, — 40. Că prină fără legi păţâla 

scrăbâ, — Cât sufletulii lor dobindi grâță — De toate bucate ce-s 

de viaţă. — Și s'apropiiară "n pragulii morţâi, — 44, De era, de pe- 

riria cu toţâi. — Și. strigară la Domnulii cu jiale — Și i-aii scosu-ă 

de la nevoi griale, — Că 6 trimis cuvintulii săii Domnulă, — 

48. Dâii tămăduit întriinşi tot omulu. — Și i-ati scosu-i dintr'a lorii 

pierdare — Cătră viaţa câ cu așeqare, — Să-și mărturisască la, totii 

omuli — 52. Minunia şi mila de la Domnulii, — Să-i jrătvască, 

jrătva c6 de hvală, — Să-i spue de minuni de tocmală. — Carii 

îmblă 'n corabii pre mare —- 56. De-și facii lucrulă preste genuni 

tare, — Acela -aii văquti de minune —.C6ă lucrată Dumnegăi in 

genune. "
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Săcă "Ac că dâue E.pur HS Sp a 201 r. 

60 At prinsă dan ac MERATSPX. 
IIzuă aă uâpii ză cSă 55 SiiAe, 

INTi-ii norepxă i oc că-i âfSnac. * 

GSaaereae awpn În rpeSTâne 

64 OG moni Bâuii Ac paSrâre. 
Tzi Guipa mii Ar Wu zAEnItSue, 

Ae Te ASă Ac aţi avunSue. 

XII crpurâpă aă Acasa n3 RĂAE 

65 IMIir fi3 cenâeS-ii Ac aă need .rpăae. 

B.prrSpuawph SĂCR AE "NUETĂpA 

MII Snaeawpt AE CA dauurăpă. 
IN ae 'mapS nature să rperiSpa: 

hâaSpnac 'ToâTe A€ TAnSpa. 

TIT îi$ ÎacpenrârS-ii 3 ndue 

- ĂoauSan enpă aripa ue At naduc, 

Gun avzprSpucăcrias aă "$Tn WWatSan 159. 
16 MumSua Wii AMAA AE AĂ ACAtiSan. 

la
 

9
 

* fima cnsu Kă epur Au periSunurae avzpiii raAnuii wii Xp ui ES danTSp5 AE Way 

mi ânre anuSuii rpoznuc. [Notă marg. MS]. 

Dâsâ de să făcia vînt cu burâ — 60. De rădică vali de 'mecă- 
tură. -— Pănâ la ceri âl suia cu unde, — Şi-i pogorâia 'n gos să-i 
afunde. * — Sufletele lorii în greutate — 64. Să topila biaţi de rău- 
tate. — Că-și eșiră și di'nțălepciune, — De te lua de dinșii minune. — 
Și strigarâ la Domnulii cu jiale — 68. Și i-ati scosu-i de la netoi 
griale. — Vinturilorii qâsă de "'ncetară — Și undelorii de să alin- 
tară. — Şi le pără bine că trecură — 72. Valurile toate de tăcurâ. — 
Și i-ati îndereptatu-i cu pace — Domnulii spre liniştia ce le place, — 

"Să-și mărturisascâ la toti omuli — 76. Minunia și mila de la 
Domnul. 

* “Aşa spun că sînt în genunile mări! adint şi hiarâ şi cu făptură de om 
şi alte „Minuni groznice,
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Il în cAnSph AE TAOĂTE Ca-an pzajlut 201 v. 

Mu "m crâStn A€ Barpăuit ca-i depre. 
Boa pati :AATh ĂNEAE CĂ CĂUE, - 

S0  IPâ nSeriiire ian$ph Ana pote. 
Il pa poanrroâpe u cApaTSpă | 

Gâ5 cr meocărS-ca aan îurspa* 
ItnrpS praSzani să dă 'n udpă 

Si AauSurSpiii căii să Vosdpa. 
Elpa NSCTIA SĂ ceuerodcă 

TIS Aa AcatnSan At ACTE. ânodea. e 

Ii nza.urSan tan apă. AE. ANă . 
SS At ii3noâpa puii n$ ca Ata csână. 

Paoâra că «rk ATALANA E Ii CÂRA 

CD accrmaetă "n uâpa DS 
Ai ură dbasSre fopăue mit cre | 

92 IN. mpuntii urii Bi RS BSNATĂTE. | 
IiTi-uniă PAPA einrSpii CÂNGA ' BILA 

* A 

RS nimuSrb AE podaa 15 „aSarrhua, 

* finua-ă neiTpS HA oaii urii NENTPS casca TSpa a9p. 

e fiuuâ-ă nevrpS sperii, dna-ii cbapurSan soreân. [Aote marg. Ms.] 

841 AeSurâpih 

Și ?nă săborii de gloate să-lii rădice — Și ?n scaun de bătrâni 

să-ă ferice. — Caii prăvăliti apele să since, — 80. Șaii -pustiitii 

izvorii dâpâ riace. — "Țară roditoare ?n sărătură — S'aii schimo- 

sâtu-să din făptură * — Pentru răutăți ce făcia ?n țară — 84%. Lă- 

cuitorii cei cu ocarâ. — lară pustiia, cia. secetoasă — I-aii datii Dom- 

nulii de faste apoasâ.** — Și pămintulii celii: fără de apă — 88. De 

izvoară răcă nu să mai scapă. — Gloala sa ce fămindă și sacâ — 

O descălecă 'm ţară bulacâ, — De ş'aii făcuţi orașe și sate — 92. Și 

țarină și vii cu bunătate. — Și-şi fiaceră vipturi s'aibă 'n viaţă — 

Cu bișugi de roadă cu duleeță, | 

* Aicia-i pentru Jidovi şi pentru schimosâtura or. 

»* Aicla-l pentru creştini, apa-l sfintulă boteqă.
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TIlii îi3 naarocaceiiră-ti ca npiera 202 7. 

96 - li n Acpurân c4 că "AMnorandca, 

"LE E ca AwmnSpâpă în chzApe - : 159 v. 

Ilerper.Anta, 3 prize wii ASpăpe, 
Rărs noâpiii Aopn că Acdaitadpa, 

100 Illii ca pzpcar npeeri sfuui Wrăpx. 
TISpr.piaS-ca "n 15.p,pii PATAUNTE 

Ti camin Ab Ac Aă Bi bepiiuire. 

TI: -AcamiSan AtueaSAS âyăra 

104 Aecnpi mumeazrăra uk mara. 
i î43 nsc nă TSpimeae Iitatiue 

IIpe out „În Pina, Sat au Ca ENE. 

Ae ESpn EEAĂ Anpenuii A cu 

108  INlii cz n$pn eceaii 1:83 aSarbua, 
Tinca Sp nSue măna npecri p$ra 

IerSpăuasit «e ae curb 53 Spa. E 

TUine-fi. În aenir CA CA NZBĂRA 

112 Il âuâcra ca ae conorlieria, 

Aliaa AS ASmnes5 că "uuza'bra 202 e. 

IS Ser Sun tii 53 Ainre 'urpibra. 

* Pâsccer eugaeri na HK 49 cAuHoat rpkunnțk Kaxijhatca. 
** lată Cum camuaru Ad cau, [Note marg. Ms.]. 

96 As. Ulă Ac. 

„ȘI X-a blagoslovitu-i să erescă — 96. Şi 'n dobitocii să să-'m- 
bogățascâ. — Ce ci să micșurară ?n scădiare — Petrecînd cu grije 
și duriare, — Câtii boiariă lori să defăimară, — 100. Și s'aii văr- 
sat preste dinși ocarâ. — Purtindu-sâ ?n cărări rătăcite —- Și smin- 
tindă de la căi fericite. — Ce Domnulii mișelului agută — 104. Des- 
pre mișelătatia cia multă. — Că Y-aii pus ca turmele chiline -— Pre 
moșii în rind, cumii li să vine.— Le vorii vedia direpții de viaţă — 
108. Şi să vori veseli cu dulesţâ, — Și-şi vorii pune mâria preste 
rugă —- Necuraţâi ce le: sintii cu urâ. — Cine-i înțăleptă să să pă- 
zască — 112. Şi aciastia să le socotescâ, — Mila lui Dumneqăii să 
"nţăl6gă — Cu cuget buni și cu tninte "ntrâgă, 
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107. Gaat. Ibcun vraawa Aaa, pa. 

Twrâne Cpane atei Eat, POTOBO EPALE AGE. 

Tinea MĂ ati Acaatme rATâra, 
Ai- îi finenta râra Ac mhipânră, 

Bă ca-uii pur rrp A MĂ ACAAMIE CAdHA, 1607. 

4 Guoâaă cadea mă apă Bandă i 

Griodaz-re Vrzariipe ui ASaurtux, 

Iilra să AVS cnSaă Aeavnifiuas. 

Ti-a, es avaprSpuicii ASAmnE “4 PAcĂTE 2 

S —OBepurepuaS-uii npuu AMA npuui TOÂTE. 

IX Aaa 'TĂ “rEptopii HO apune 

IIVâacuâpa n uSwvpii CA AZIĂNIE 

Il npeceri “ăpiS ACAANIE 5 "Te NdAuXă 

12 Ga me BÂSA ToOÂTA aSata n dâuaă. 

Ilin cadea ră npeeri mor mzatpurSah 3 

Ga pate, Sa Wa AdTh BS.AuT SA. 

1 Sta într cnSaapa AcamnSaSi, Kă caana AS A SanesiS cre Xpueroc, uz KS pa- 

erurnipa Cat npscazenT ASmesi$. Ink mpocaannea ua «i aucenii,, [Notă marg. Ms]. 

2 Înw: da. [Notă marg. ZI. ! 

3 [lgecri er nzapuTSa â$ pamac coana aSii ASauuts 15 RS dia ud BinSA ue cz 

pa rBâițit, TASNSA ură cpiiytae AcamnuSAsii, [Aotă marg. 18]. 

107. Titlu : Maamă Aaniacna. 8 Bun TzanaSiii 9 rogpzurănțe 

Cântec, Psalmul luă David, 103, 

Inema mia mi-i, Doamne, gătată, — Mi-i inema gata de teștaptă, — 

Ca să-ți cînt într'a. mia, Doamne, slavă, — 4. Scoală slava mia fără 

zăbavâ. ! — Scoală-te psăltire și dulceţă, — lată că m'oi scula de- 

minâţă. — Şi-i voi mărturisi, Doamne, 'n gloate, — 8. Cintindu-ţi 

prin limbile prin toate. —- Că mila ta ceriuri covărșiaște — Ș'ade- 

vara 'n nuori să lățiaște. — Și preste ceriti, Doamne, tu te nalţă — 

12. Să te vadă toată lumia "n față. — Și slava ta preste tot pă- 

mâîntulii 2 — Să rămâe, cumii Vai datii cuvintul. 

1 Aicia arată scularia Domnului, că slava lut Dumneqăi vaste Hristos, că cu 

răstigniria s'au proslăvit Dumneqăi. 

2 Preste tot pămîntul aă rămas! slava Tur Dumnedăi cu. u.pătala şi vinul, ce să 

jrătvlaște, trupul şi sîngele Domnului. '



— 380 — 

IlurpS ruj mâtt ut ui-ii Aa, 203 7. 
16 - Gă-ii fanta Ac rpiS mit ae ca 

ES minta ră ACAAuIE er Aup'linra, 

Mi c ca mtactiS ași BS AMA ASpâTa. 
Sue 313 urâă rprziirS-uuii nu cb-purSan 

20 —INTâ nS-urea crutană NTp'ÂATE unt ESEpTSA. * 

Pugunsd-avoii ca "Anapiun Hi5 mzcSpa 
Give E 3 mouriii dap TpaeSpa, 

INI eâaa ae mârpe npE NOTâpa 
24 GO esti MpeSpă AE Ca iii 1 i uâpx, 

Taz mi-i âa ANES aaa, “LEAR Tâpe 160 v. 

II -Alanâciii râra H3, Gap măpe, 
Ii E ptan zii în aie aa Mada 

28 Azură nânn, At ti-i At enpezurba.. 

* i g TIE 43 EZAHCCEHN RRAR RACE DPHRACRX E2 CER th. 

** GukemSa ncâTe Ki KA ca HăNA "n magie Ac mactSară Ae "mnzapăTSa, un Baaa ua- 
TpEA0g nsâre Xu ka ro: Cutii 5 KuAapa să Horkani nS uzmatac. Touă ex âcasenă 5 

" âunpa narăixTrira Anu kdpa 5 dauSr urâŞ âASuar AcatniSan Xpnerec c.puTa Reca- 

PHRă , EA Epa AaniiTe nzrăuiii henaeauţii AS ASanesză, ip Akia Ca$ pzAnkaT. Acat- 

uSan Xanerec. npi cbr spSee 5 ÎaBMAnT NptcTt ns ta wi Aaa, ngi Cugeat 

ulii npe nAap KdAA, UIATprAsp. [Note marg. A3.]. 

17 mina 18 Ii aszexSauă 28 Azură 

Pentru iubiții tăi ce ţi-l milă, — 16. Să-i izbăveşti de greii și de 

sâlă, --- Cu mâna ta, Doamne, c6 direptă, — Și să mi-asculţi cu milă 
'ndurată. . — Dumnediiii ș'aii grăitu-și în sfîntulă —- 20. Și nu-și-va 
schimba "'ntr'altă chipă. cuvîntul. — Rădica-m'oi să "mparţii cu mă- 
sură —Sihem * cu moșii fără trăsură, — Și valia de șiatre pre hotarâ— 
24. 0 voi măsura de s'a ști ?n ţară. — Că mi-i al miei Galaad cel 
tare. — Și Manasii gata cu oști mare, — Şi Efremii âă al miei la 
năvală — 28. Lăngă capii, de mi-ă de sprejinelă. 

* Sihemul poate hi că .să ţânia ?n tărie de 'asculta de 'mpăratul, şi. valia 
șatrelor poate hi că-s tot uni! cu Chidară ca, Noghaii cu cășlele. Poţi să asa- 
meni cu aceștia păgânâtatia din cara ai făcut ai adunat Domnulă Hristos 
sfinta, besiaricâ, că era mainte păgânit neplecaţi lui Dumnedăi, Iară dâca sai 
rădicat Domnulă Hristos pre sfinta, cruce aii izbîndit preste păgân ca şi David 
pre Sihem şi pre Chidar, valia șlatrelor. 
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ÎSAa AVE ACANIh AE 'MNAPAL ILIE, 

_Aloânn npeySph UAAARpI A CASEI, 
CASAtn Ad CASIII AA HIZAUAAMHITE 

39 —OTRă "ih SXAEAE WÂAE AE Marire. 

Uli Vuaucrumâniit ES BpeAtuuă, 203 v. 

Mi cu toph mată tarpă upituuă. 

“hine aa 'urupii GATA METĂTE 
36 Ga ryzazaStcii Hi5 rpeSrâre? 

GâŞ cutie cacat aie ES rpă 'Toânx 

Iau, aă Goa CA MA roâuă ? 

ap pă uSmaii 13 ASanesiâ5 cure, | 

40 Ba NA, HE nEI Spui AE AEnaiiuTe, 

IML us wi-ii Gui: aă wâcre "n „pSnre, 
Uz me nel azcă 3 cSASpii ripSure. 

Apâ-ue ACAAtiE ÂgtoTÂpit „ÎN cHpADĂ,. 

44 Ga ue BmuSpra rpESA Aaa pi 

Ti VomSar „Îi BzAdpn că 'rpSA,âuie . 

„Ru pia că AE Că We... 

“i u3 ASE cu dăm Wâcre 161 r. 

48  Ra-it na actii npe m 3Atdusii ANII I0ÂcTe, 

IUli-ii ea Aă ASatues 45 AE Wăpă 

Ai cop di acbziimâuii npecri uăpă. , 

98 cama 46 rapia 

Iuda mi-i Domni de. 'mpărăţiaşte, — Moavii.. pregurii căldări âl 

slujiaște, — Edomii mi-a sluji la 'ncălțăminte — 82. Ca * ni qâlele 

ciale de mainte. — Și Filistimianii cu credință, — Și să vor pleca, 

cătră priinţă. — Cine ma 'ntiri cătră cetate —- 36. Să ghăliduescii 

cu greutate î 2 — Saii cine să-mi vie cu gria toană — Pănâ la Edom 

si mă îa 'n goanâ?— Fără numai tu, Dumneqiăii sfinte, — 40. Cind 

ne vei urni de denainte, — Și nu ni-i eși la oaste m frunte, — Ce 

ne vei lăsa cu sudori crunte. — Dă-ne, Doamne, agiutori în serăbâ, -— 

44. Să ne fușurăm greul din grăbâ. —- Că omulii în zădară să tru- 

diaște — În tăria sa de să oștiaște. — Ce cu Dumnedăii să facemi 

oaste — 48. Că-i va lovi pre pizmaşi din coaste, — ȘI-A va da 

Dumneqăii de ocarâ — De vor fi defiiimaţi preste țară, -
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108. 4 nonfun Waavatn Aarna, pu. 204. 

De XBAAĂ AOĂ HENBAAtAnuni. 

Aâ5aa, Mă Acaane căuure 1 
EnSne "wrpe Suit At aline, 

Dă piSan uiti rats 6eSAh 
4 urat AELUGNIC âeSnpr-auii pscrSan. 2 

Ilie 48 "mumeazrodpe Ara 
patern âeSnpr-atti 13 Cp, 

BS pătat APE SIEAB A Sp 
.S „ÎnnpeySpr AE-ai pân - rpac5pa. 

Il aa aSnră eiseprtiinăb CRĂAX 

Goa dânsa ?n AcmtpT ASCÂAă. 

Ju avon up Ni c-ai plăcii 

12 bopr AE pâS Că Ată rpaiiciă. 
Iilpă î5 A EpĂAE aSura 3 

Amt cu neTpS Aurii pina, 

Ii nâwrp'a MA BSuzrâTe 

16 IISus îesnpa-mi paSTâre. 

3 COuc npseaann na cord A npocaanuit, ură nat NpSCAABAA. 

2 Asnaczui mă saenerunuiii. Unrame să că Ta “Gvarreate ca esti ToâTe ÎNAcTA Kir 

RETee uiă Wiapsne wă auurzTSpuae wii Sare anxacuSrSphi ui dzua AnunpoTriia AsatuSaSă 

Npnerec KS pâ3 neurpS sin, ” 

3 Ge werann Am uekaaTr RI UTĂ TROPAT, [Note marg. Ms.) 

108, Titlu : Aranz . . , Moi ne npemoaui: GG [estern 11 npiiaera 

În sfhșit Psalmul lui David 109. 

Lauda mita, Doamne sfinte — Spune între toţi de nainte, — Că 

văulii și: păcătosulii — 4, Ș'aii deșchis asupră-mi rostulii.* — Și cu 

'nșelătoare limbă — Grăescii asupră-mi cu scrăbă,, — Cu graiul 

lorti celti de urâ— 8. Inpreguriă de-mi faciă trăsură, — Și mă luptă 
scornindă sfadă — Să-mi facâ 'n deșertii dosadă. — În locii câr hi 

să-mi priască — 12. Vori. de răi să mă grăiască. — Lară eii din 
vriame lungă — Ami făcutii pentru dinși rugă, — Și pentr'a mia 

bunătate — 16. Punii asupră-mi răutate. 

* Jidovir şi clevetnicil. Citiaşte la sfinta Evanghelie să vedI toate aciastia cle- 
vetele şi ocarâle şi lingăturile şi alte vicleşuguri ce făcia. în protiva Domnului 
Hristos cu răi pentru bine,
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II-A cure 55 rpâ Spune * 161 v, 

IuwrpS â Mă AEZ NOE, i 

“LE ex nSii npi “masa T$cSAn 

20 Gi-ti fonpiieria rr dpoaseSan, 

Ii npi ApâSan Ann Aupinra 

Ga fi-an ns BAIA, E AĂ nada. 
Bona, fi ca ddue uSAtuSan 

24 Ga-an CLioduă AE rĂTh: K5 AU SAb. 

UIii pSra aă rpeSTrâre - 

Gu îi cA 'wroâpiă "N NARĂTE. 

Saca că-i râii wii nântSab, 

28  Borpia că-ii î dara," 
Vis aSriSuiit ca-ti pzaăe 

RS MSâpa m capauie. Na N 

VI că-i erpamSTEsti bnuspiii 

32  Gă uâe 55 uepuerspiii, 

GA die romii Ant ăcă 

AI anni Wanna caut tăcă, 

* VasSwoawnwet mi HarSaapAan, e nSeriupa Înnzpzula Gepinaueg, mă Sinapnan mah 

încti AnnapavSa Ac Pam uri “Pur aă Hecnecianh Îatnzpar, ARS RS Tora AcapzAzaună- 

Sei npe Siinacaii, npekSa IS RAZETZALAT. ÎNTPANET Vraaoat ASamnesâ$, 

E Îsaa Gaapiwr, RAMHSATSRISA, FA 25 ASaTROEpIA NT înscrea : Aaratu. [Aote 

marg. 3%.). 

18 nazuzuiue 26 Ms. 7. Cazi 

Şi-mi sîntti cu grila urăclune * — Pentru a mia plecăciune, — Ce 

să pui pre păcătosulii — 20. Să-i oprâscâ totii folosuli, = Și pre 

draculii din dirâpta — Să i-lă pui cînd vei da plata. — Cind i sa 

face gudețulii — 24. Să-lii scoaţă de gâtii cu ghăţuli. — Și ruga 

la greutate — Să i să 'ntoarcă 'n păcate. — Jâlele să-i tăi şi va- 

culă, — 28. Boeriia să-i Xa altulii, ** — Și cuconii să-i rămâe —. 

Cu muiaria 'n sărăcie. — Și să-l atrămutedi fitorii — 32. Să ciae 

cu cerșetorii, — Să fie goniți din casă — Și din odihnă să-și Yasă. 

* Nabuhodonoso şi Navuzardan, ce pustiirâ împărățâia Evreilor, şi Andrian 

mal apoi înpăratul de Răm și Tit la Vespesiană împărat, dâă cu totul dezră- 

dăcinatu-I pre Jidovi, precum Y-aii blăstămat întracest psalom Dumnedăă. 

4* Juda Scariot, vîndătoriul, că t-aii luat boerila altii apostol,
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IL AarSprnteriii „că-i uâpue 205 ș. 
36 Anăpa ToÂTA ve-uii dâe, 

TAIi crpeiniii ca-i ânsuue 

Areuneiira uk ASaue. 

Ga mâna ca-i doaocăeri, Ma 162 r. 
40 Ilie capii caci ip cra, 

“IE că nide să Snâp | 
ES TSTh pSASAn CÂS Ai Uăpă. 

mp5 Sun P-NIIA, AE „PSĂ “e "rpăsie 
A4 3 râra MSMEAE c-un câut, | 

Ga ca rpâne uit manărSan | 

Ă waprimait «3 ânaeărS-An. 

TIT ca mâna Veda 

AS Alătina-ca Acenpe rpenăax. 
Ilie cu ac die RS AcatmSan 
pa, că-l. păsa mor WmSar, 

Ac upt naja BSatn Ceph IjLÂpige 
52 Iewrp'a AWph apă AE aut. | 

Bă n5 uvâ$ âase mure 203 e. | 
„Ga păr MIA "ManiutTre, o 

ui ENA RIS uenutrS-i rrodua 

56 5 aSâra auz În roduă.. 

41 caci Veguurhena 46 uâ$ 

Și datornici să-i ciarce — 36, Aviaria toată ce-și face, — Și 
streinii să-i apuce — Agonisila e6 dulce. — Să m'aibă să-i folo- 
sască, — 40. Nice săracii să-i crâscâ, — Ce să piae cu ocară, — 
Cu tot rodul săi din țară. — Întrunii rînd de rod ce triace — | 
44. Cu totii numele să-și -siace, — Să să 'niriabe şi păcatulii — A 
părinți câii aplecatu-lii. — Și să. n'aibâ osfintelă — 48. Maicâ-sa 
despre greșală. — ȘI să le fie cu Domnulii — Pâra, să-i vaqă tot 
omulii, — De pre pămîntiă cumii s'orii știarge — 52. Pentr'a lori 
fără de liage. — Că nu ș'aii adus aminte —Să facă milă "nainte, — 
Ce cînd l-ai venitu-i toană — 56. Ai luatii mișeli înă goană.
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(Om să fineata caeprira * 
Gai A4 aoâpre Weuartr, 

ICÂŞ. Buitre Ant TSTa fuatauSar, 

60 A: î43 BEMÂTS-i BAZCTĂMSAR, 
II cas Aocărh At depuna 162 v. 

Ae Aenâpre CT.țuia, 3 price. 

Ră "us BAAMĂNIE Că Ba "tie 

64 În nazerzat rurizunuănţie. 

VI. să âna îi "Ana ar4SAn | 

BAzeTÂmSah 15 Ac 'TÂTh pâSan, 

Ii: să avzaSa 'n uoadue, 

6S OGă ca "AMBpâute Bă N adue. 

MIT 5 pă crt EPĂ CA. annră, 

ES GAACTAAMSAh CA CA CTp.NUTă. 

Ileurp'auter. AStipS AE Spa 206 r. 
12 “le-ati dări ad AcatiSan pac$pz, 

ÎpaiinAt deSnpa-mii AE eSdaert 
RS euaeinSrs, nă pâ3 ESuerh, 

Yi 3 ADAAME Cui băi MAR 

6 pata, atit DESI Ac rp& uit cXAx. 

INI nturpS câ.purSan rÂ3 Ste 
UE A CAR BECTĂIIE ASaie, 

* Afar. di. [oră marg. Ti]. 

64, Ms. T, vucsă ude TI Ms, 7, Marrp'auee 

Om cu inema smerilă — Să-i dia moarte ovilită, — C'aii Yubitiă 

din totii îndemnulii, — 60. De i-ai venitu-i blăstămuliăi. — Și s'aii 

dosâtii de ferice — De departe stind cu price. — Ca 'nii cămiaşe să 
va "mviaște —:64. În blăstăm ticăițiaște. — Și ca apa l-a 'mplia 

zgăulii — Blăstămulă cu de totii răulă, — Și ca măduba 'n olane, — 

68.- Să să 'mbrace ca ?n căftane. — Și cu brâii că vria să 'ncingă, — 
Cu blăstămulii să să strîngâ.— Pentr'acest lucru de ură — 72. Ce-mi 

faciă la - Domnul trăsură, — Grăindă asupră-mi de sufletă — Cu 

vicleșugii, cu răii cugetii. —- Ce tu, Doamne, să-ți facă milă — 

76. Cind âmi veqi de grei și sâlă. — Și pentru sfintuli tăi nume — 

„Ce ţă să vestiaște 'm lume, 

Dosofteiăe / 25
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Di mm Ac atit, IaSTĂpe | 
S0 MT 3 avtaa ră cr aâpr, 

Doamne 175 Aă fane 
AE aa pi3 “E AA "TAZILĂIȚIE, 

BR Chr AIEAR Ai A CATA. 108 . 

S4 Tinea AM Că CHZALAITĂ 

BA azSera. Bi NA CTP. MIrb ESpTSAn | 

Gu, euSTrSpâra oc i mârSAn. - 

Il penSusuar-ă cazatipa 

SS Ac nwcr, AE CA CRUIAMOCĂpA 

TlEatuEAE AE rpzcăate. i 206 e. 

Ace MSerpârn «ue-e În MSAuăaet | 
Bz5.fuAS-ată “W'TUMCh âjăpa 

92 „RBS BânSAn Apt tiazerimăpa, ** 

Ui 5 ASaes4ă „Acu cdunire 

AuySrSproan mă "puitire, 
E Mă cheâ're rp'a 'Tă. AMAR 

96 OG nSnoden Â ră caa. | 

II ina îră srl ampla, | 
Acaatuie RS năpa păcii NAĂTA, 

Gi că nadereate 'u „NpoTIit. | 

100 Aurp'a awpn rSpa BABII. 

* Mar: Ka. ** Alp, e. [Note marg. T]. 

81 ma 82 ramâne 83 capre -8t Ali cz finenta cenzura 85 aznSra 90 die 
lips. As. 91 ruen | 

Fă și de mine căiitare — 80. Și cu mila ta câ mare, — Doamne, | 
tu mă izbăviaște — De la răi: ce mă tliniaște, — Că sînt mișelii și 

de smiîntă. — 8%. Inema mi sâ spămîntă — Ca lăcusta. Cind stringii _ 

cortul — Sînt seuturatii gos cu totul. — Și genunchile-mă slă-. 

- birâ: — 88. De post, de să schimosâră — Peliţele de grăsâme. — De 
mustratii ce-s în mulțime, — Vădindu-mâ "atins afară — 92. Cu 
capulii lorii clătinară. — Ce tu, Dumneqiiii Domnii sfinte, — Asu- 
toriulii tăii trimite, — De mâ scoate ?ntr'a ta milă — 96: Să cu- 

noască a ta sălă. — Și mâna ta câ direptă, — Doamne, 'cu caria facă 

plată, — Ei să blasteme 'n protivâă — 100. Dintr'a, lorii gură zlobivâ.
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a o. fu - 

Islpă 75 ASauie45 cantare 
A 7 

Gă-aui Spesti ASaue HSeruvre. 
Bâpiii âcSnpa-âii că coda 

104  PiSan ca ac nâsă 'u nodax. 
A v 

Ip mEprSan 145 că Gina 163 v. 
"BSESpie At W cadea. | 

Ii fa sfat dâks nendue O 2077. 
108: n pSuininie c4 c4 "MBpăue, 

"Boy EEIAL.NIT Ac eTperizroâpe 

Gu ca "mrpdee ua CapiiATodpe. 

AuprSpuci-i --EGĂ AE itie - 

112 Asi ASatiesti5, ESath CA Erau, 
“INT 5 pserSan atit m anep mâpe 

han ESI dzaîi STĂ MiTâpe. 
ES cra atiurp'a. auprlinra 

116 “d ANIDEA RS Wdcre râra, 

A atat chec A£'aă nepitpe 

GsSqaerSan cnpi “apr Sripe, 

, "109 Tlguu 8. Ae c2pRă Toâpe 110 Gaz czan apdue 'n CTpERaToÂpr 111 AMaprSpnch 
sd 117 Ac îi$ coc. 

Iară tu, Dumneqăii sfinte, — Să-mi ureqi dulce cuvinte. — Carii 
asupră-mi să scoală — 104. Răul să le cadă "n poală. — Jară șer- 
bulă tăii să aiba — Bucurie de.o slabă. — Și ceia ce-mi facii ne- 
pace — 108. În rușine-să să 'mbrace,.-— Cu veșmînt de strecă- 
toare — Să să 'mbrace 'n sărbătoare. — Mărturisi-i-voi de bine — 

"112. Lui Dumneqăii, cumii să vine. — Şi cu rostulii mieii 'n zbor 
“mare — Âlă voi făli cu cîntate. — Că stătă dintra direpta — 
116. A mișelii cu oaste gata, — De mi-ai scos de la perire — „Su- 
fletulii spre 1 miîntuire.
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Gaan. RSONBALII, si. 

109. dl auaSua. WraaSat Asii Aaa, pa. 

Prut TeAh re; EBU AOEMS. d 

Saca ACASA ADatuS avită că. mâsa 
Al Aupriura că “n CRĂSIIR, APA pâsx. 

Ilauă n. Na, NuZMĂuriii A€ EST codpe ore, 
4 Desi ânpapueii npt 'râuii eSnr rueioăpe, 

"Teolari Ac nSTĂpE wa rpiauire 
AocamSan Anu Giwun ASatuesi5 cure. * 

li: “rpe Suit muizmduriii waefi «urerintele, 164 1. 
SAE ua cpr naeă: apă Au npiinee. 
E 5 miine-uii Acre noepia 

Aă sSa ur- u, tEii fiu 'rzpia, 
“lu CTpuASESpii A că, “sE-tTupri-Te 

12 “up AĂa Să ASAMIes 43 ei sure, 
Au n.pureue rii3 uzcRSTI Aare 

Ac ASuâbapu în mă ch-NTa nzpiiurre. 

* 'Tonrsa, cd „MTA upSue, sa În Giwn Acre aonSa pxerurunpel AcmunSaSii, 5 S apă î3 
faST nSrage AkS Aunununr Toira nSTâpe megaii, [Aotă marg. ds]. . 

109. Titlu : Hagleaa 4 âmigne-ii T Uli npe 8 nphue 13 Au uzura 14 A. 
ASuddzpa ! 

CATHIZMA 16. 

Psalomulă lui David 109, 

Dâsă Domnulii Domnu miei să șaqă — D6 direpta sa. "m scaunii 
dind raqă. — Pănă cînd pizmașii de supt soare — 4, “P'voi aștiar- 
ne-i pre toți supt picoare. — 'Toiagii de putiare ț'va trimite — Dom- 
nulă din Sionii, Dumnedăii sfinte.* — Şi "ntre toți pizmașiă pvei în- 
vince, — 8. De ţă s'orii pleca fără di prince. -— Că cu tine- -ți iaste 
boeriia — La qua ce-ţi vei ivi tăriia, — În strălucori de sfinți ce-i 
ivi-te — 12. Întraciata qâ, Dumnegiăăi sfinte. — Din pîntece (sii nă- 
scutii mainte — De lucafării al tăii sfinti părinte. 

* Tolagul, sfinta cruce, că în Sion 1aste locul răstignire! domnului, cu cars 
ai făcut putiare dâă învincit toată putiare morţâ!.
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ISpărs-u a5 AcatiSah 'uSprat.purrSat, 

16: III uS-uvpa că Arab Se. furrSan. 

T$ Cuui nptSrb În ăi newrpS uâpă, 

e pro să Aleaviceatnt chăpa-* 

Ii ASauesă Uii- ACTE Au aupra, 

20 : Ac-wea Tză nu3Mâmiti 13 cnăra. 

Mă să ue Copn urrapasTă pui „2087, 

Ai ea nzaă n utoăpe 3 nâuti. 

“Ulii-uuii esp ASă uSatuSan mzrăuiii, 

24 OR Au CSph mail Aă crpâtSpii Băii. 

Illis sânere npe oc top dir MSATE 
_ Ti pop ii Ac Ad pzansii isas$re. 

Ina AE npe mpi EA DĂ "11 HĂAE 

28 Eţua, ga umană iânSa Wipiii câne.. 

110. Sl aanasia. Maat Arena, pi. 164 v. 

 AlaprSpureti-ata- ECIi „uie Acaate cure ANAA 

IEI fneAta MĂ RS TOÂTĂ AC HAMUTE. 

* Tlocaâute kk Eapuwai ra. Ripuuh. [AOĂ mary. Ms]. 

18 Ms. Aleaxiii ceas 91 mpa 24 Ms. uăulă 21 Ina 

110. Titlu : Ms. amasta. ȘI. 

Guratu-ș "ati Domnulii - surămintulii, — 16. Şi nu-și va schimba 

căindii cuvintulă. — "Tu ești preutii în vaci pentru țară, — De ră- 

'dică ca Melhisedecii sfară. — ȘI Dumneqiii ți-iaste din direpta, — 

20. De-ţi va tăia pizmașii cu spata. — La qâ ce sorii întărâta. 

craii — Âi va călea 'n pitoare cu caii. — Și-și vorii lua .gudeţulii 

păgânii, __ 94. Că li s'orii nădi la străvuri cânii. — Și capete pre 

gos 'vor fi multe — Ce vorii fi de la război cădute. — Apă de pre 

pârăă va bia "n cale — 28. Cînd va nălța capulii oștii sale. 

Psalmul lui David 110, 

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne sfinte, — Cu inema mia cu toată 

de nainte.
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[i A rr ChărSan AE- AnpEnuii fn Tp'aăSnăpe 
4. Ăe  TĂne Aoaanuie: ASripSpii, IA cur Mâpe: 

Il “ueprâre - -Îrrps ESA TĂ Auii 'roârre, 
AS:pSan râu ESeitinua «urne nodre 

GA ae cn5e, wii Ae c.pura-uii AEpen'Târe 
S “ut 'Tp' ape În râul ăi 5 BSuarâre? 

Iân daSrS-u AE “loa ce NOAENĂpE, . 205 e. 
Dă Capri Egan urit AMIASCT ACAANIE An ViipE. 

[dpi Cur Ac-uii 45 ac m bata, AE Adii Npână, 
12 “IiurpS AEPAAM.ÂUT BATpAUI dai. În, nomâux. 

ES “rapia AStipSpravupt di Adi “1puipe 
a Tacăreii rrâas “E i door Ac Nataniipe, 

Bă fiii: AdrS-it 3 Sprie UĂpă NArĂNA. 
16 fi pendpa tit uSatuSan vi-ii npt MĂRIA, 

IIIîi nepSumae UX-C 'TÂpE ulii pes sSre 
“IL Aepenrâre ur ânetâpa 7 - ude danSre. 

Ipaii rpuawicS-uă CACĂTEiI rac M. Mrs, 
20 IepSueniiuta Sit -npeeri au AĂUE "ui I5PEA UL ăi. 

Gq.pura aut Acre mu mebpunsarr « “uncriiTSA SAME 165 1. 
MII Ac mdpe Sin npeere ASate. 

2 

3 Ac lips, T. 10 48, muaee T. auaser 12 zrpzu | 

"A totii sfatulii de direpți într'adunare — 4. De a tale, Doamne, lucruri, că sînt mare — Și cereale întru voia ta din toate. — Lu- cruliă tăi și cuviința cine poate — Să le spuc, şi de sfinta-ţi derep- tate — 8. Ce trăiaște în toţi viaci cu bunătate? - — "ai făcutu-ţi de ciudiase pomenire, — Că ești eftinii şi milost, Doamne, Qin hire.— Carii sînt de- -ți ai de tâmâ, le dai hrană, — 12. Pentru legămînt bă- trân făcind pomană, — Cu tăriia lucrurilor Pai datii știre — Gloa- lei tale ce i-ai fost de izbăvire. —— Că i-ai datu-i cu uricii fară păgânâ. — 16. Adevara și gudeţulăi ţi-l pre mână, — Și poruncile [â-s tare și credute — N dereptate Șadevară 'n viaci făcute. — ai trimisu-ţă gloatei tale mîntuinţă, — _20. Poruncindu-i preste viaci liage n credință. — Sfintii âţi Yaste și ?nfricat cinstitul nume — Și 
de mare cuviință preste lume, , .
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pina ră Aă “erenzerSpii AE peer, 

"94 BSnomuaniuaa mrSrSpept cupe "nui Spit GSHE. 

Tic; ră Acaatie ul A4SAa "TpHĂNIE, 

peri ăn npecri TOu, AE "TE AMZpĂUIE. 

11. Sanasua.. “Bora patente Aurăwuo îi Bayăpiiine, pai. 209. 

Rain MĂRI BOÂlca Fa. 

Depriue ua dir AE Wata 
"E CA a TĂME AE AcauiSan, 

- «hu ne pSuiria asi «rk căpură 

4 Gruia, 5 mode dap CALjura. 

Ta na di 'râpe- IpeAIittuL a 

Tipe nzatfurn â aSit cam. fu. 

Po, ApânT cA Bă REMĂ-Că 

S Ji cuniiSr urrp pa ASit- năca, 

Ilii-i ua: rpri AEpenTĂTa -. 

Tlpeeri ăn „În „roâra nâpira. 

VI aa "wrSnâpenib AE erliuas 

12 Bă nea ASH6pir A tau 

Ru AtipiuTSAn, uit AmtaSeSan - 

Gu CA uaSpa Tor oaseSas, 

Frica ta qâ 'ncepături de 'nţălepeiune, — 24. Cunoștinţă tuturorii ” 

spre *mvăţuri bune. — Cinste ta, Doamne, şi lauda trăiaște — Pre- 

ste viacii preste toţi, de te măriaște. 

. . 
Întârcerea lui Angheă și a lui Zaharia IL 

Ferice va fi de omulii — Ce să va tiame de Domnulă, - — În po- 

runca lui c6 sfintă — 4. Stina cu voae fără smintă. — Că va fi tare 

"n credință — Pre pămînt a lui sămință. — Rod direptă să va 

chema-să — 8. Și bișugii întra lui casâ, — : Şi-i va trăi dereptatia — 

Preste viaci în toată partia. — Și la "'ntuniarecă de ceţă — 22, Va 

vedia lucori de viață. — Că diveptulii și milosulii — Eli să dură 

*n-tot folosulă,
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IL 5 mana Adpră "'unâpre 165 v. 
16 Ămtun aupra cSuzrâre. 

Slitaa AE Epâme-uuii dura 209 v. 
 PzenSueh Sun Aă. să AE NadTx.- 
Iu "us uSafun ca mS-an nazrilea 

20.  Pâă, se "n aul cu-an pecealicria. 
RS nomâna "CTATATOÂpE 

Ba qi AnpenrSa cSure: coâpe, 
Ii ae eăere pă uesuinia 

24 Scan ea xnpecSpă dpi. 
Bi finema-ă Acre râra “ 

MĂ AcmtnSAn că-unii uăe nada. 
61 CTĂ 55 fine Tâpe, . | 

28 Papă dppiina ad uz3râpe, | 
Ilin pă mpi carui păsa 

Iluamduriii cit ASunii ca-i maps. 
Teurp'auâa-u Aă ui "Andpre 

32 aunută Ant cSuzrâTre, 
Gă-h Tpziacia AEpEnTĂTA 

Ilptcri ati „în reâra nâpra. 
Mii i ca ua uzauă crirSas, 210 r. 

36 Ae ca cazeii 'u râra uupfirSan. 

21 crzraToipe 29 Ms. “Teza 33 Tezâcra 35 Uli cz 

Și cu-mână largâ 'nparte — 16. Dină direptă' bunătate. — Acela 
  de vriame-și caotă — Răspunsă hunii la (a de plată, — Şi "ni gu- deţă să nu-lii clătescă — 20. Răti, ce 'nii viaci să-lii veselâscâ. — 

Cu pomană stătătoare —. Va fi direptuli suptii soare, -— Și de viaste 
ria nemică — 24. Nu-lă va âmpresura frică, — Că inema-i iaste 
gata — La Domnul să-şi ciae plata. — Să stia cu inemă tare — 28. Fără, frică la cătitare, — Pinâ va prăvi să-și vagă — Pizmașii 
săi duși să-i piardă. — Pentr'aciaia-și dă şi 'mparte — 32, A mișei 
din bunătate, — Să-i trăiască dercptatia 
partia, — Și i să va nălța stegulii, 
regulii, 

— Preste viaci în toată 
— 36, De s'a slăvi 'n totii și-



| —' 893 — 

INI, npaimiuad-ii mor doasedar << 16er. 
Ga tă cupru nakzTâcSan, 

Ti 3 Aunuiiă în cpzuiăpe 

40. Ga gă onii ad ueprâpe, 

BA ua nepii uenSpârSan 
RI nora că au "Tor > epârSa, 

112. Gadea. AunSna. ttrica musai îarpâuie, pei. 

Xgaaiire W rp6un I'eAa. 

AzSAduii HSS npi AcanSan, 

Ga Câssa „În Ter DmSAn... 

AzSaduz-ii: cb.purBar: uSate, 

4 Ga ca$sa npecri ASate. 
Ii naarecackiirh cz-ui die 

A gaatue HSaeat "n Beuie, 

Ae Sue cope Aă păsa 

S Iau n cuânzri ue Camăsză. 

AASAĂTI-u-A cd. Mire Same 20 v.. 
Ii: ndara A€ T6uii ue-c „ui ASaie. 

Ilpecri uepropii că Azu,ĂuIe 
19 - Gata AS, AE CA BECTĂIIE. 

38 ckpneu 39 cpatun kâpe, 42 cadr&an. 

112, 8 Iizuă 

Și prăvindu-i tot folosulii — Să va scrăbi păcătosulă, — Și cu 
dinţii în scrășeare — 40. Să va topi la certare, — că va peri ne: 

curatuli — Cu pofta sa din tot sfatulii, 

Alegerea noului popor, 112. 

Lăudaţi cuconi pre Domnulii, — Să s'audqă în tot omulii. — Lău- 
daţâ-i sfintulii nume, — 4. Să s'auqă preste lume. — Și blagoslovitiă 
să-ți fie, — Doamne, numele 'n vecie — De unde soare dâ raqâ — 

8. Pănă 'm scapătii ce s'așadă. — Lăudatu-i-i sfinti nume — Și 
naltii de toți ce-s în lume. — Preste ceriuri să lățiaște — 12. Slava 

lui, de să vestiaște.
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ss lime ĂCTE ACaMIE- Cure 
Xe sari miine md nature? 

4 pecridacuit npecri HdaTSpii, 166 v. 

16. At npaetnuti „fu TOÂTE adrSpit, 

e Est utproan uri iaatpurTSAt, 
Best AvaptuSan tii cmepiiTSan, 

AE caii crpânsSan Ai Tiiuă, 

20 Din s5 ampla mă mina. 
Xian rSusii preaiteii „Îi cad 

TIpe axat At apă Babâr x, 
NE-A Si ca mâsa 3 Epânii,. 

24. Căci nerplia ASaue duii, 
RS noâpiii unii 5 radră, 

Gicu nerpiliisas . etaua "reda. 

UI aun erp printi mda * za 7, 

28 ES dea "n Sida cerci nad. 

* Grbpua Acre aan udat crafne Ac Epeatuuă ui Ak5 npluaur ASatnesâ$ „ui dex, 

îMRA CĂUTA BECĂANRA, Li a 55 Mar PÂN ae nSuzrauii ui KSrenii cSăarruţii. [Aotă 

marg. Al5.]. 

28 Is. cau 

Cine este, Doamne sfinte, — De câtii tine mai nainte? — Că de- 
scaleci preste nalturi, — De prăvești în toate laturi, — De veqi ce- 

viulii și pămintulii, — Vedi măreţulii și smeritulă, — De scoli săra- 
culi din tinâ, — 20. Și cu dirâpta ta mână — Dinii gunoi rădici 

în slavă — Pre mișelii fără zăbavă, — De-lii pui să şaqă cu crai, — 

24. Să-i. petrâcă dulce ai, — Cu hoiarii şi cu gloată, — Să-și E) 

petrâcă viaţa toată. — Și din stârpă rădici maicâ* — 98, Cu casă 'n 
cuconi să-i placă, 

„* Slerpa taste limbile clale. stiarpe de credinţă ce IGă priimit dumneqăă în- 
casă, adecâ. sfinta bestarică, şi I6i dat roadă de bunălăţi şi cucont sufleteşti.
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18. A nauasia. A aa$mSab ASt Aaa, pri. 

- biz cât Iapa: ud Grțura. 

Ain Griinere Ilzpantan ENA avi; ipcă -- 

Viaor 5. 7ui EMEIUTA. RÂCA, .. 

Aă Aourie c4- -ii AMĂpră BATpĂnă -, 

4. * rău uâpa Spătra ii cTpeiintă, 

AS ASanesă „PATIINAL . aă TiSaa 

Gaunt „punisSctipe să - Tiapâuas. pSaa, 

Alăpa 455 uri Sir că că, 167 ș. 

S ÎvwvpaduSan Aneac-uniă Accdăue,. 

AMliârSpuac n'âptuiii  crarâpa 
Vl: anni. Bă Atienit că ySdpa. 

“E-uri p MĂpE -A€ mepuii „Înerattădraă î 

12 Mi 73 Îvvpadun 55 Ana adra ?.. 

UE re "wrepeuuii Ac dit dansa cnâttataa ? 

IUIir câ ara ve USrduii apă câsa 

Bă aiebupiii: czaTrna? uni ei AbaSpii 20 e, 

16: Bă Asiei uSn.fria, „În mmodre adrSpii?, 

ăi ăuma Tă ACaatme CA erpamSTa 
Tor naavpurSAn mii cTă Ac Tea, 

113. Titlu : îansSua na BexSak flaparinenk. 1 Grpuera 3 arpâua 9 Mo. ră 
„Peulii 7. ude ufii 

Psalomuli lui David 113. 

“Din Eghipelii Izrailă cînd mârsâ — Iacov cu 'nfemeiată casă, — 

La moșie să-și margă- bătrână — 4. Din țară urâtă și streină , — 

Lui Dumneqăii gătindii la Iuda — Să-și încusere cu Izrailii ruda, — 
Maria vădu și fugi să siace, — 8. Iordanulii apele-și desfi: ace, — Mă- 

gurile c'areţii săltară — Și munţi ca micii să gucară. — Ce-i fu 

mare de „mergi înspăimatâ ? — 12. Şi tu lordanii cu apa lată ? — 

Ce le "ntorsâși de Pai făcutii spaimă? — Și voi munţi ce gucaţi 

fără samâ — Ca micoriă: săltind ? şi VOI deluri — 16. Ca mieii £u- 

- cind în toate laturi? — De faţa ta, “Doamne, să strămută —- Tot pă- 
mintală și stă, de țescullă,
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A 
Bia, wpâii ferma 4 mă câpură dâuă 

20: AS [nor ai fi docr notâna, 

Bf, âi „furrâpen cr.putia “n mâ3 Ai âne 
Ii Anu Boaweânn fiatGpn că cânt. 

IIS-uă AĂ ACAAMIIE ruta pSi npt ASate, 

24 iuti pă cadă cbprTSASIi 4 Sate. 

IlfurpS aiaa 'Tă mii AEpenTĂTa 
Ga, us sa "roni Ann 'ToâTă nâpTa, 

RI arăt CA HE NĂUINAIACRA £ 

28 nae- îi AcatuSan CA tă donccâciă ? 

i "8 ACavile MEproab mii HBALFIITSAR 157 v. 

At aSra anu Bode 45 nSB.furSar, 

Iilpă flacaii ue-mi curb În bă 
32 Ilzrăniii, Ark dpu-ae Ac cana. 

Ri ÎSpSan wa cra ca mis, N | z2 r. 
ter pur San ad rpiă că-i âcnSare. 

A TSpa 25 usii 3 NOT: Că pzenSuu: sx, 
36 - GOnii ca năsA uit Spent Cassa. 

3 ui uâpii, us NOT Că Aipocâciă, 

Ul mănuă 33, u$ nora ca nunziuieiia. 

2 Ms. naum nătterx Z. nzunziăckă 31 ada 36 Ctii uri cțpenn, W MS a5A 
* “adsx. 

Cînd țaă ivitii a ta sfintă față — 20. Lui liacovii de i-ai fost 
povaţă, — Cind ai intorsi stinca ?n tăti de ape — Şi din bolovană 

izvoră să scape. — Nu-ţi da, Doamne, nimărui pre lume, — 

24. Ce-ţi qâ slavă sfintului tăii nume. — Pentru mila ta și derep- 

tatia — Să nu qăcă toți din toată partia, — Cu păgânii să ne pâș- 

câiascâ : — 28. «Unde-i Domnulii să vă folosascâ ?» — Ce tu, Doamne, 

cerăulii și pămîntuli — Lă-ai făcutii din voae cu cuvintulii, — lară 

idolii ce-și scotii în fală — 82. Păgânii, 16 fi-le de smintelă. — Că au- 

rulii n'a sta să l6gute, — Nicârgintulii la greii să-i asculte. — Gură 
aii și nu poti să răspungă, — 36. Ochi să vadă și urechi s'auqâ. — 
Ai și nări, nu potii să mirosască, — Și mână ati, nu poti să pi- 
păiască.' : :
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3 nuuoăpe usii Sp nSră măpue, 
40 G.fur Uuâi “Su AE uS noi! dee . AÂME: 

Tata A ae die «uiue- îi due 

VTu-uuti “Ep AE AA A. puii Aap uit i mâne 

Iilp Râca ASii Ilapăuan âpe 

44 dyS15pi8, HpE ASAtSan ui dendpe. 

Iădca AS Slpoun cz ipac n ASAISAn,; 
" dlusSr$p a-i urii cIiSTh Nu r$Ta WaSan. 

Bâpiii EA Tpă “ASauiesi5 15 lim 

48 At âusra ACASA ui-ti „ÎuTpâmă. 

Iturp$ usii ASanes9 CĂ TPI NE 
Ti să rautati ui GAATOCASEÂIȚIE. 

Adr-aă ACauiSat nSuz SE. NITâpE A 
52 O Hăcit asi “Vapânas urit cuSprt Mâpe, 

IIIî năciă AS Slpous asi Spa: 
Sac Sue mii nuu$re CA RĂSă, 

IIL'45 GAATOCACEIITI dpi ME cânta | 

56 lua mai aâpe ulS Ac AatiSan rii. 
| Ilpi AsleSnpa CA Ea AMÂI TpIIAVLA . 

Apis îi AMAR APASA Ain diana. 

Ti Pun Suit eSippu CA CA BĂSA 

60 Apa unii caine, s5 en&pi$ că ca uripilisa. 

45 n lips. Me. 51 mSux 52 oțaâsa 56 ac Zips. Ms. 51 cxax 

Aii picoare şi n'or putia miarge, — 40. Sînt şi muţi de nu pot 

face liage. — Tocma să le fie cine-i face —— Și-și cerii de la, dinșii 
dar şi pace. — Iară casa lui Izrailă are — 44. Agutoriii pre Dom-. 

nulii șaședare. — Casa lui Aronii să 'nerăade 'n Domnul, — A- 
sutorti li-i şi scuti în totii omulii. — Carii cătră Dumneqăii aii 
„tâmâ — 48. Le asută Domnulii şi-i întramă. — Pentru noi Dumne- 

(ăii să grijiaște — Și cu bișugii ne blagosloviaște. - Dat-aii Dom- 

nulii bună cuvîntare — 52. Casii lui Izrailă și sporită mare, — Și 

casii lui Aronii âi ureqă — Dâle bune și bișugă să vadă. — Ș'aii 

blagosloviti fără de samă — 56. Mici și mare cât de Domnulii 

t&mă, — Pre dâsupra să'vă mai trimiţă — Darii și milă Domnulă 

din ființă. — Și 'nă cuconii voștri să să vadă — 60. Dari și bine, 

cu sporkii să să "'ncrâqă.
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TIT ca dpriui BAAPOCADEIUA AC ACASA 

"XI pânza utproan, ipat.purrSat mii Vasa. 

“lepioan MEpIopIAV pb niuTpS ACASA, 

64: Tzatpurr San A'a3 ATS â 'TSTh Catan. 

Nilspuaii ACaatuie us mi-twph ASA d- TE 

Iliice” ucit “Anti IA, Ani paSTĂTe, 

UE ui crfnpiit iii WpBGAh: Spă AE Gitie: 

68 Ilie Aa Anul u g Ravi Sat IA CX BINE. 

114. Yaawa arie Anna. pai. zar, 

Bizar fâno ofeaniuă rea raac. 

IO putr-amn a'buâcra ni avaSAt 

TadcSan pSuiii ACAUISAL AF-A. prensnac, 

II aes. Maui Spâna CĂ AA CRAMA, | 168 +. 

4 du Sâ -ut-a n6i eTpură 3 pEA Nu 

E-fura, “mă AS ASpăpii At Moăpre i FXOÂPEX. 

RS primat AE Ida Ep. Sa Ca, Ată coâpna. 

desuet: "E.FIĂ, MA dhaa A TST% pâSan 

S "Grpire np „ASaniSA, ae Ai Smoâpz rpESas. 

68 În eâuii A'atite npexSatn uă CĂ CA RE. UR ip. Ms. 

114. Titlu : STasnaSia, WaaSmn. Aaaa. — Rozanaiiţa 8 JMs.. Râpa 

GT au, a$mh pă Bine, 

Şi s să fi i “plagostoviţi de Domnul — Cât faptii ceriulii ,. pămin- 

tată şi omul. — Ceriulii ceriurilorii pentru Domnulii, — 64, Pămin- 

tulu Pali datu-lii a totii omulii. — Morţâi, Doamne , nu tă-orii lău- 
„da-te, — Nice ceă din fad din răutate, — Ce noi cești vii țvomi 
ura de bine — 68. ie, Doâmne, n viaci cumii ţâ să vine. 

„Psalmul lui David 114, 

 Yabit-annti d6tasta că mi-aude: — Glasulii rugii - Domnulti de-mi - 
riispunde, — Plecîndu-și uriachia să mă sâmțâ, — 4. În qă ce-l voi 
striga cu credință, — Cind mă Yaii durori de moarte n ghoarbâ — 
Cu: primejdi de Yad vrind să mă soarbă, —— Atunci cînd mă află de 
toti răulii — 8, Strigii pre Domnulii, de-mi ușoară greuliă. -
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CO Aoaanuie TS-avii A AuintaSan eSiaerh 

A aă rpiă: ue-aiă bitte npeeri “uSuere, 
Bă Gap Acatin aiaccr mii “u3 Epuunăue 

19 Il rrSrSpepn păi nS BA.MIA UE. 

| II npSu+utaeph at dăeii crina, | 

EA MEAa ut Eni ACAtih A npiiituăi. 
Aliat naSrârS-asii tzrpiă MAEGAMĂUE, 

16 AZ ma "Tputaic „Aeaatuie EprrneuSue. 
Mii mumEaSan „aie cSaerh ca ASue 23 « 

A Wanna wii .penâyve ASaui, , 
ĂE Aă MOÂpTa AE 4ă.uă SpăTră 

20 "lt ca. "uroâpue aă piu ă AOpIiTă. 

LV43 ien S-uuit AcatSan GSuATÂTA, 
At Aiă NSTOANTS-ANi rpeSrăTa. | 

II AVaS cec Au cripiânie AEĂMIL TOÂTE 

24 IN: cSpaerSan. AMAS COC AE AĂ MOÂpTt, 

Citi Ac aă Adnpatii A£ na. juiceăpe, 

Ilnuoâpeac At aSmnszreăpe. 

„ÎILi-i goi CAS tr. futa,. 53 ASavrbu a. 
28 AS ASaesiy: În uâpa AE RUA % 

169 r. 

11 aviasem RS E. Ms. mase 92 BuuSptrS- ui 23. 7. aş. Anu lips. Me, 

O Doamne, ui-mi Ya mișelulă sufletii — De la grei ce-mi vine preste | 
cugetii, — Că ești domhii mmilost și cu eftiniaţe — 12. Și tuturorii 

lerâți cu. blindiaţe. — Și pruneilorii le faci socolință, — Ca cela ce 
ești domnii - de priinţă. — Mi-ai căiilatu-mi cătră plecăciune, — 
16. De mi-ai. trimis, Doamne, erlăciune. — Și .mișelulii mieii sullelii 

sa duce — La odihnă și răpaos dulce, — De la moartia-de la cia 

“urâtă — 20, Ce.s'a mtoaree la viaţă dorită. — Şait ivitu-și Domnuliă 
bunătatia, — De mi-ai: potolitu-mi greutatia.. — Că m'aii scos din 

scrăbele din! toate — 24. Și sulletulii mi-ai scos de la moarte, — 

Ochii de la lacrămi. de plinsoare ; — Picoarele de lunicătoare.. — 

Și voi sluji cîntind. cu dulceță — 28..Lui Dumneăii în ţara, de 

- Viaţă,
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A 7 i 2 ” . 

115. Gadea. SlanaSna. Maat Aaa, pri. 

Ekponâyn kate Bz3h nâyz. 

lan ipesSra ACAMUE RS pice A” nepesii 

Ca-aii NAMHECIih TpâAn 3 ne, | 

Yi 83 Ava eAnăTh AenâpTe 

4 AF waat nanutiTa mut W năpre. 
VU: 63 nSirSirn At avinre 24 r. 

Său At TOTI WSAn BA AMINTE. 

INT 55 ut-u, RS ddue nada 

8: Aoamtue At attax 'nASpir, 

“În moâre ue-at Adi enpE Bitie: 

5 cnopi$ mâpe Ac aă Tine? 
IS nzrxăpr At cupSiiuuă . 

12 Iesi fnnună K3 BPEAIULA, 

* Tir -u, ESii crpură câ purrSat Sate, 

A oaste AE CA Eâ iţi "u AS: | 

Ae pSui, At ura rpăca 

16 i-u, RS parai i cdpura RÂCA. 

Bi "urpe ddua ră srk chpura „168. 
Gqunuit ai-ă Mcăpra “uneia, 

Mii Ac Apuca US a-i rp bin 

20  Iăx-au ca chitină cnpă pia. 

115, Zitlu : STaanaŞta +. ATRARZ +» - Trihtatate A R93 mas î 10 de. cnspe 90ancă 

Psalmul lui David 115, 

Amii cregutii, Doamne, c'oi face — Să-mi plinescă graiul cu 
pace, — Ce eii m'am scăpată departe — 4. De n'amiă plinilii nici o 

parte. — Ce ei buiguitii de minte — Jâșii de totii omulii că minte.— 
„Si cu ce-ţi voi face plată, — 8. Doamne, de milă *ndurată, — În toate 
ce-mi dai spre bine — Cu sporiii mare de la tine? — Cu păghari 
de biruință — 12. Ţ'voi închina cu credință, — Şi- -ță voi striga 
sfintulă nume, — Doamne, de să va ști n lume — De rugi, de fă- 
gadă grasă — 16. Ce-ţi voi jrătvi 'n sfinta casâ. — Că *ntre faţa ta 
ce sfintă — Sfinţii li-ă moarta cinstită, — Și de dinsâ nu li-ă greţă,— 
20. Că li să schimbă pre viaţă, '
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CO Acaature ca-ari răul Ac pSră, 
zu ciur wepnSan TÂă urii cara, 

iii Au mâpex iSanpâră, 214 v. 

24 Pun uiepuie cnoc n NAdTă. 
COctsii - wii deperszrSpa 

Alu adi pain, is uit cur dbanrSpa* 
TI 5 prea srl AC năug 

28 Xqâaa „uSateasii Wadi due. 

Ac aă rpiS ue i- wil. erpurâ-re 
Bi-mii pzenSusii Hi3 DSuarâre, 

PSuii ut -uii dm dzrzaSiire 

32 Ia AE ESI AĂ AOaANIE cduure, 

B.ţna, CA erp.furs Găstenii rpm 
Ju cunneriira ră WrpâAx, 

bupc-uji, Acre cdb.pura dea 
36 Ai cAonoâAL aâpe Adica 

A Adpr ui A cSuzTâTs, 

„hu ; Gpăeaauma verâre, 

* Ca Aczatra GasSa Anerai ARH araŞA” matiută cane, At cz sii, î Asa Ann rpeliaană 
CTP2MOUIHACp KS câdurSan soTesr, â pla NORAHHUA , aaara „ASmuesâ$ nge wa wi-ă 
pSane arzTSpnae. [Notă marg. 5.]. 

26 pSara 30 Kâma pzenSucu. 

„O, Doamne, să-mi caăţi de rugă, — Că-ţi sîntă șerbulii tăiă şi 
sluga, — Fii din șarbă cumpărată, — 24. Dină șerbie scos cu plată. — . 
Obeqi și ferecătură, — Mi l-ar rumptă, că-ți sînt făptură. * — Și: 
„cu jrătva c6 de pace — 28. Hfală numelui pvoi fae. — De la -greii 
ce ti-oi striga-te — Că-mi răspunqi cu bunătate. — Rugi ce- -ți amă 
făgăduite — 32. 'Ța le voi da, Doamne sfinte, — Cind să strîngiă 
oameni grămadă — În cinstita ta ogradă, — Unde-ţi iaste sfinta 
casă — 36. De sloboade zare dâsă — De darii și de bunătate, — 
În Erusalimă cetate. 

* Să dezlăgă omul întăt din zgăul marcii sale, de să naşte, a doa din greşala 
strămoşilor cu sfintulă botedi, a treia pocăința, dezlegâ dumneqăi pre om şi-l 
rumpe legăturile, ! ! - 

Dosofteită, 26
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“116. AaanaSia. Waawaih A/EAEA, psi. 170 r. 

XaaaiiTre Că Bz ARI, 

AnSpduă-ar "TO mp Aa San, zor. 

„Marii Tout mii TSTb, WmSas, - 

Tia ură nSc Aviaa cr Adpe 

4 Tpeeri nâii 5 âmesăpe, 
HI 'âgedpa aSii uk cb.pura 

Hera “ eăcii dp A AE CA. Mura, 

11. aaua$ia. W"aacm Aare 2 pai. 

[ienerekaaiireca rm Bu. 

AaprSpueiu- BA Isa Tpă ACAtiSat, 

Biz 3 prime aut ut enpe TOT VUMSAn. 

Hâca aSii Iapânas: că rpalăcrsă | 
4 Bă-ii ACAniSan AMÂASCT Uli CA TpAIACIiA. 

- Hâca AS Apoun ca CTpiiue 'Tâpe 

BR îti Autaa Atu uâuii nphimesâpe. 
li ca săna râu -năpi-ii â5 bata 

8 Ai AcawiSan, oii Autaccr apă cămă. 

116. Titlu : Ms. înmatna. si... T. men 
117, Titlu : As, Banana fenoncadureca fai : 4 Îsi. mase A ca lips. Ms. 818. 

Mitaoc 

Psalmul Zuă David 116. 

Liudaţa-tă toți. pre Domnulii, —  Păgânii toți și -totă omulă, — 

Că ș șa pus mila c6 mare — 4. Preste noi cu aședare, — Ș'ade- 
vara lui ce sfintă — Custă ? n văacă fără „de smîntă, 

E | Psalmul lui David 17, 

 Mărturisiță-vă cătră Domnulii, — Că-i cu bine din viaci spre tot 
omulii. — Casa lui Izrailă să grăfască — 4. Că-i Domnulii milost și 
să trăiască. — Casa lui Aron să, strige tare — Că i-l mila dinii 

Viaci prâședare. — Și să (âcă toti carii ai t6mâ — 8. De Domnulii, 
că-i. milost fără samă.
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Am crpurări pi ACASA âRȚIĂ, cphex, 
TIT auaS iSuiSpărs rptSan Anii rpânx. 

AoatuSan AAMAȚSTA A n AM bprina | 215 v. 

12 Accnpe Wa ca aie „pă EAMIRA. 

AoauSan -Ai- ACTE ci;Sa nui nSuzrâre, 

Ii unBăduiiă uS nor eră cz-atii ndăre. 

Măi nime-ii Â MEAEmASI: 7 ACASA 170 v. 

16 - Ain â că pasă enpă WmSan, 
AMlâii crâne cz-uii diipit 5 ASattiSAt 'Tpăroa 

erat ca neAeASenuii cnpt tpâtan. 

Tous nzrăuiii ue Ava "unSuySpăpa 
20 25 AoainiSan ta ÎTupuTe Ant uăpă. 

Eă învă uSuuSpăpa 15 Capul adre, 

“UE AoaviSan ain 15 ASăre Ain cnâre, 

Ei av 'unSuuSpăpaa 55 mnpărspă 
24 Bă dania se uâae mpi dârSpii. 

HILi: să cniiniii «tii ăpăe nomdpSan 
mn rperŞri npecri Artă 5 RâpSAt. - 

Uli 8 câepur3an râ5 ASAtes45 udate 

"28 Aliat cSnSeS-atii nuzmâuuiii An ASate. 

Atat îi: cSpSnâTS-Mă At pănă, aer, 
TI Păi pzAMRĂTh ACdntie Ai Npină. 

11 A musâ$. auagSTa 12 ex-uii sie 15 â ucacitaii 16 âci 18 Aa cz ue 

aezabiii . 21 mpukSuySpăpa 29 aputSnySpigx =S -unp'brSpiă 29 2fe. eSpnârS-mx 

Ami: strigatii pre Domnuli avind scrăbâ,. — Și mi-a ușuratii 

greulă din grăbâ. — Domnul âmi-agută de n'am frică — 12. Des- 
pre om să vie răii nemicâ. — Domnulii mi-iaste scuti și bunătate, — 

Și pizmașii nu poti sta să-mi caiăte. — Mai bine-i a nedejdui ?n 

Domnulii — 16. Decâtii a să rădâma spre omul, — Mai bine să-ți 
dibi cu Domnulii traiul — Decăt să nedejdueşti spre craiul. — 

Toţi păgânii ce mă "'ncungurară — 20. Cu Domnuli Y-am întiriti 

'din țară. — Că mă 'ncunsurarâ cu oști late, — Ce Domnulii mi -aii 

luatii din spate, — Că mă 'ncungurarâ. cu șiraguri — 24. Ca albina, 

ce șiade pre faguri. — Și ca spinii ce-i arde pojarulii — Ami tre- 

culii preste dînșii cu carul. — Și cu sfintulă tăii Dumnedăii nume — 
28. Mi-amii supusu-mi pizmașiă din lume. — D6miă și surupatu-mâ 
de râpă, — Tu m'ai rădicatii, Doamne, de pripă. |
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BA Ati AcatuiSan CT.NI:ă uit I-piTpe, 

32 IML aă- rpeSrrăre ati-ii ciiSra ăpe. 
a Tadespii Ac uSnSpie unpeSuai 

Aă Anpenuii În Tânapa presa 

A: ASateâ5; Au "43 TIMCR Ap” na, 

36 Ads -furpoaărt nuaăâuiiii n3 cnăra. 
' RS Mipinra AcasiiSan a PRAI 177. 

de APTE AĂ paa0sii dpi AE „pri. 

Aoausan 55 Anpiinra că ?n aparăTe 
40 Ala3 AbiS-aui fi3E. paza pe Vip mSarre. 

IIS zeii MSpii, ut noii HScTă ALR dă, 

II-a L:AU AvaprrSpuicii 3 ASarr lua: 

E ae aud Aa AoauSăn iii “Ep'Tâpe, 

44 “APA dpepriri „E MoâpTe AE niepsăpe. 

A euna eu Avi Sua AEperr ai ai 
li Si fnirpă aim aonrpSan ueriuait, 

Ai ESI AviprSpucii npini '7Âîh WWmMSan 206 o. 

48. > BSuarhuit mir MAX crai A ACASA. 

* "Tanzpa cz "aa e REC ÂgnItA, ezaaniSA KPEAHBUOLIHAOPR , 4 „BECÂPHRA AH EA T9T 

înST paaRoii âuaui Ann anrSa Ch Ann pă, ue c'a$ Amunsr AE FAHA Ep uSmah ut 

a. Văaenii San mă Gea, AkTSuuii aş iun "pzâpoia RS urepntat ulii TOT RupSâipt 

ASmunesâ$, sS aupra că 4 „enpenunânpe, uil- Ax Ratia: [Notă marg. M5.] 

a 

33 mira 45 AEpenTâu ai 

Că îni-1 Domnulă stincă și cîntare, — 32. Şi la greutate mi-i 
scutii tare. — Glasură de bucurie 'npreună — La. direpți în tabără * 

răsună — De Dumneqăi, că ş'aii tinsi dirâpta, — 36. Dâii îngrozâtiă 

pizmașii cu spata. — Cu' dirâpta Domnulii mă rădică -— De mărgi 

la război fără de frică. — Domnulii cu dirâpta sa 'n vrătute — 

40; Mi-ati datu-miă izbindă pre oști multe: — Nu voi muri, „ce voi 
custa "n viață, — Și-l voi mărturisi cu dulceţă. — Că de mi-ai dat 

Domnulii și certare, — 44. M'aiă feritii de moarte de pierdare: — Deș- 

chidețâ-mi ușia dereptâțăi — Și voi întra din lontrulii cetăţâi, — De 

voi mărturisi prin totii omulii -— 48. Bunătăţi și milă câmii de Domnul. 

* Tabăra să 'nţăllage besiarica, sălaşul credintoşiloriă, că bestarica din vlaci 
tot ai avut războr aşiaş din faptul el din ral, ce s'au început de cînd era nu: 
mal cel do! oameni Adam şi Eva, dâtunci stai început războlul cu şerpele şi tot 
birulaște Dumneqăă, cu direpta sa o sprejinlaşte, şi-i dâ izbinaă.
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Ioâpra uwliera . AoauSan W rzrilis 
IlturpS câ “urpe Anpinuiii cu A 8%. 

AlSauyzavacuS-u, ră MraSsăunii rpESan, 

52 ĂE AVâti Mp Ac ad TSTh piSaAn. 
Iapa “ĂA ME 1S conoTiipa * 

ASriprrSpiii. a AA, «e ANAipă, 

Aelicra câ niSc Surd înca 

56 De aă AcatiSan anna n dea. 

Bă dudera-ti Ac aă AcauiSan AdTă 

urpe Sit „Spa mundi, * 
IIIii âcrkera-t s5a uliă dânra AGanSAn 74 v. 

60 Ati ac nSnSpie â mrârn Was, 
TDi S peceafe caii nerp'liiia 

Aupenuxii Îurp! „MICA CA. AE NAdLĂ, 

„O ASatuestă TS HE AĂ DaBpUIAX 

61 Pe. Ad miile 3 ENSpIS AE As. NIAX.. 

BaarocaoeiiTh Cz-u, i die câ. purT Sar NS AE 217 v. 

âpeae uit să goanSan. „ni AS, 

* Siwtera-ii I4TBA WE CR SUE. SPA 3 NOAPATI FHUIA Npn FAMENI ezala HX.. Îoruauiă. 

ÎSaă azura maTpă USAculii a0p, Kz-ul AÎNTHUAPX MHuTk awp A us w KSHOcKSp. ha, 

CARA MBABECT Hy norazipuenta FHCT. Insrpa ACTE € AomuSAn Xonerec. [oră marg. 11s.]. 

"Dl AlSpuz mzenSum tă astă săima rpişan 51 âwbora-ti 59 âudera-li 63 Banda 

64 Acshhaa 60 xuli AcTe CUT ! 

Poarta câsta Domnuli o găteqă — Pentru să "ntre direpții să 

şaqă. — Mulţămăseu-ţi că mi-audâşi greulii, — 52. De m'ai mîntuitii 

de la toti răulii. — Piatra ciaia ce nu socotiră — Lucrătorii la zid 

ce zidiră, — Acesta s'aii pus la unghii al6să — 56. De la Domnuliă 

minunată ?n casâ. — Că afasta-i de la Domnulii dată — Între ochii 

voștri minunată, — Şi acâsta-i qua câii faptii Domnulii — 60. De-i 

de bucurie a totii omulii, — Şi cu veselie să-și petrâcă — Direpţâi 

într'insă să le placă. — O Dumneqăii, tu ne dă izbindă — 64%. De 

la tine cu sporiiă de dobindă. — Blagoslovitii să-ţi fie sfintulii nume —— 

Carele vii cu Domnulii în lume. 

* Acâsta-l platra ce să dâce aură. — Înghiţâţi furâ lăngă platră gudecii lor, 

că-şi înghiţârâ mint6 lor de nu o cunoscurâ. — Patra Yaste Domnulă Hristos, 

N
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9 

Roi „În ca că uapowrca 

68 Ar aa măca uk ASaesuiacriă. 

Ti 3 Aaa cdunre-ui aSaunrlisx 
Ilpecri Sti aSspii AE cdpură pâsă, 

Ci. ue nSuemn. să AE CApraTroâpe, 

12 3 mzpoăat ca A CTpnASHodpe. 

Ilin acciiaa aă Warapii CâySura, 
TipeSu zii AE :KpPATEE CA CA Sură. | | 

ASauesiSanavieă Capu, uiti ESI Săue 

16 AlzprSpie, pSra mii depre. 
ASamesâSan atieă. Enpuii uit "re "dau, 

i-si avaprSpucictih „Îi câ.pura dâuă, 

Tzi ASsăui Ac-Aii diSceuiii CEZNĂpE. 
SO Ii pa AzprSpueriuii 5 E.MITĂpE 

arpă AcauiSan, Hai ns AE npirSuue 132 r, 

Ac aă eau ut ni-i 8 aa ASare, 

Voaâă încâ să să nărocâscă — 68. De la casa c6 dumneqăiascâ. — 
Și tu, Doamne sfinte-ţi lumin6dă — Preste noi lucoră de sfintă 

raqă, —- Să ne punemii qă de sărbătoare, — 72. Cu năroade să dia 
strălucoare. — Și. desimia la oltari s'agungă, — Preuţâi de jrătve. 

să să ungă. — Dumnegiulii miei ești, şi-ţi voi qâce — 76. Măr- 
turie, rugă și ferice. — Dumnedqăulii mieii eștă și te 'mnalţă, — Şi-ţă 
mărturisescii în sfinta faţă, — Că-mi auqâşi de-mi fuseși scăpare. — 

80. Și vă mărturisiți cu cîntare — Cătră Domnul, că-i buni de- 

pretunce — De la. viaci ce ni-i cu milă dulce.
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Gaara. BANOHSĂMUSI 3. SlanaSia. 2770: 

118. Baninn uenopbunin. az NAT. pui. 

A e. - - - a - a 

sluwkera nagiicmă-ii za55Tă npe d E. dat, BET, BSRHAC 6- 

Bpetaţiii. 
N flag. 

CDepriue A€ “a “€. ESph. AĂPUE 

Dap Bin. AOAAIE Tp'a Tă adu; 

Dephuc Ac uta nâpiit «pi Aa 

4 Depune San. mâă BSE.țuir Cz-an, Până. 

Ga me uâpue. 15. fina urpliră, 

Ga-uji. mzprSpucăciă apă TÂr&.. 

Ia uta ut dă .dzpă AE AAUE A: 

S n mita mâne uS popi mp, . 

RA 5 uâit. adr nopSua. «rk. cdi-uTă 

Ga ue rouii apă At CALĂUTă. 

CO pe au Caph IÂNAE AEPÂUE - | 

19 Gott nou depii AOAANIE. cd.prra Adue. 

Amur âun nSresă drpă rpilua, 

e ăn nprkii nopSueunac ?i bâuă. 

pân MSauzatii. RS. FEAA. urp'lra. | 72 Y. 

16. INT wâur azprrSpucii Apa TÂTă,, 

118. Zitlu : aa ash XOAaui eee Bia o. Gyocepii. | e 

CATHIZMA 17. 

“Psalmul 118. 

| Acestă cathismâ-t făcută pre a, d, alefi, bet, huchile evreeşti. 

Ferice de ceia ce vorii miarge — Fără vihă, Doamne, 'ntr'a ta 

lage, — Ferice de ceia carii cercâ — 4. Fericitul tăi cuvîntii să-lii 

facă. — Să te ciarce cu inemâ 'ntr6gâ, — Să-ţi. mărturisascâ fără 

taga..— Că cela ce facii fără de llage — 8. În căile tale nu voriă 

miarge, — Că tu ț'ai dati porunca c& sfintă — Să o ţie toţi.fără 

de smintă. — O de mi s'arii căile deriage — 19.. Să-ţi. pozii feri, 

Doamne, sfinta .lage. — Atunci :așii cuteda fără grâţă, — De țași 

prăvi. poruncile ?n faţă. — 'Țașă mulţămi cu inemă "ntregă + -.16. Și. 

pașă-.mărturisi fără :tagâ,. -. - Pi ai
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Abu Aenprinae câunrear-uji ySAAug, 
Ez-c 'Anpenre At Wâaera „În âue. 

ui nSii depii â ră Atpenrâre, 
20 Uli că n$ ma Adu Ad rpESTĂTE,. .. 

=> Bir [Bean 7. 

Bă rănzpSan. „Însă Uaph AEpÂUE . 

Ilpt uSe.purrSan 745 Bâaa uap Mâpue. 
Tepuârs-rha 5 ficat THuCĂ, | | 

24 „5 mă Spui Aun căpura ră sxcx. 
“ui finema cui ua săca cb.pura 

Gnpi rpemâae ca us MA A CMÂNTA. 
Depr Capu ACAMIHE. UI AA "MEÂUA . 

28 Gaz-uii uăiS Aepenrâpuae m Savu. 
Ama AdTI RÂCTE AMI GĂSEA MĂAE 

A k pâerSASii mâ$ poanne Tom AAE. 
ou mâl mă rk At mzprSpie, 

32 Adam accdarâra Ha NTp'o Borzuăe. 
ASI npumnad-m "un nopSiemae “mâne 218 v, 

Ili-u, nâii „fu zaâye cb.pura ndae, 
ouirp'a Tâae Acpenriuii Asii TINA 173 7. 

36 Uli m ESe.piTSan 743 MA ES AENpHnAt. 

17 Aaun 18 Anpânre 28 AcpenTreptac ' 35 ?u lips. T, - 

Deși deprinde (sfintele-ți gudiațe, — Că-s direpte de n'alegă în 
fiațe. — ŢI voi feri a ta dereptate, — 20, Și să nu mâ lași le 
greutate. 

" 
"Că tânărul încâ arii deriage — Pre cuvîntutii tăi calia c-ar 

miarge. — Cercatu-tâm cu inemă tins, — 24. Nu mâ urni din 
sfinta ta qasâ. — În inema -mia-ți țâi qâsa sfintă — Spre greșiale 
să nu mă a smintă. — Fericită ești, Doamne, și mă 'mvaţă — 
28. Să-ţi țâri dereptările 'n duleețâ. — Amii dati viaste din budele miale — D6 rostului tăti, Doamne, toemiale. — În cal6 ta cs de 
mărturie, — 32. Mamii desfătatii ca 'ntr'o bogățâe. — Moi prim- bla-mâ n poruricile tale — Și-ţă voi. înțăliage sfinta .cale, —. Într'a tale dereptăţi moi tinde — 36. Și 'n cuvintulii tăi mă vor deprinde,
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3 Tihatean. | 

A mipaSaSii 74 nadra Ac Rlauz, 
Bozo beptctia Separat S ASaulu a. 

Oi BM AECTSNĂ Ă "NU zAÂE 

40 AlumSnuae An cb-Nira TĂ AMÂNE, . 
IeavâpuuuniS-c npe ra. Șura ui "nb pSa, 

TIopSueuuiae mâne us MEICESILAE. 
GsparrSaSii ies _fi-ti Apâre CA "AEĂUE 

44 În r&b udeSan â râae „NSA UE. 
dÎurpoaxuii camtuiii sie că Spa . 
Gnpt GAZETA ANI Cc pura ră nopSuria. 

Ami mScrpâpa, NONSCASAL Ai jâu, 

48 Găc-uit citprin azpTSpia n5 ASarbu. 
-Boâpiii uuea, âeSnpa-Avii ES -cdpârăpii, 

A AA Năpzesa TOUii Anili TOĂTE AdTSpii. 
ip wEpnSan mâă. AAANIE C7 "MEÂUA 297, 

52 du pepenrări; ră dapă r dux, 

| AlzprSpia "ră ui ApenTâra 

m dă chart, pin ua ToÂTA năpta. 

1 Adatan. | 173 v, 

ALa$ aunirS-atti cSaerSan nzat.puTSas, 

50 UE AA "BILE ACAAHIE sd HSe.rrSan. 

45 camtulă 49 cnârspii B4 As. napern ZT, nzpheka - 

"Dă-şerbului tăii plată de viaţă, — Că-ţi ferescii cuvintul cu dul- 
c6ță. — Ochii âm; destupâ a 'nţăliage — 40. Minunile din sfinta ta 
liage. — Nemiarnicu-s pre pămîntii şi ?nîi rude, — Poruncile tale nu 

mi-ascunde. — Sufletului mieii-i-i dragii să "nviaţe — 44. În totii 
zasulii'a tale gudiaţe. — Îngrozâși sâmeţii ce să urcă — Spre blă- 

stămit din sfinta ta poruncă. — la-mi mustraria, ponoslulii din faţă,— 

48. Să-ţi cerceii mărturiia cu duleâță. — Boiarii - șed asupră-mi cu 

sfaturi, — De mă pârăseii toți din toate laturi. — Iară şerbulii tăi 

Doamne, să 'mvaţă — 52. În dereptate ta fără greţa,— Mărturia 
ta “şi dereptatia — Âmi dâ sfatiă, știință ?n toată partia.. 

: Mi-ati lipitu-mă sufletul pămîntul, — 56. Ce mă "nvie, Doamne, 

cu. cuvintul. gi da Daca
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„Lmnaereae MĂAE RO CNORĂA 

Ilas ensc Aocamtue dap Ac TATA, 

Di avaii âcnSararb, mi "73 AA "MEU 

60  Xepenrâujă al: Tâae, ca-Ani Adi erau. 

Hi ca Avapâuii AE Apenrăuit ISĂAE 

A ma. NpPUMBAĂ n ANISIuA€ 'TĂAE. 

GsiaerSas „miză Aurrpieriisa coatuiSab, 
64 Uiava 'urzpii n sSe.furrSan că AoatiSan. 

Ăe aă BĂAE CTpăĂMBE AA dept. 

Uli 3 ad: mă ară AnASânie. 

Bâaa «ek Aupiinra MI-ACTE Apâră, 
68  IIIâ ae. uSatuSan 'm45 u$ vită Târă. 

Îi ui Ace mzprSpia ră cd.purx, „209, 
III cz, US ata Aauuii ACAAIE aa CALAnTa. 

„În nopSuemae TÂAE Ah Dra, | 
72 Gu Mâpra npă ApSatn 3 fisa Adpră. 

N Xâi [ră 7]. 

„TlSne-atii Aoamne daa 'urp'a ră AÂuE 
Uli npt Aepenrăra -Tă ES avâpye. 

Aâyl: ră â w păcat: A atiiure, 174 7, 
TG Gâ-B u n$ fina Vepniiure. 

57 amaatriac GL Anpenrâuii 70 fs. Ac ca, 1792 finema 75 Ms, 4 urpra 

Îmbletele. miale cu spovadă — Ţamii spus ;, Doamne, fări. de ță- 
gadă, — Și. mi-al ascultati, și tu mă "mvaţă — 60. Dereptăţi de tale, 
să-mi dai viaţă. — Și să mi-arăţi de direptâți cale —. A mâ prim- 
bla "n. minunile tale. — Sufletul miei Vintristedă somnul, — 64, Ce 
m'a 'ntări "m cuvintulă săti Domnulii. — De la cale strâmbă mă fe- 
riaște — Și cu liag€ ta mă miluiaşte. — Calfa câ direptă mi-iaste 
dragă, — 68. Și de gudețulii tăii nu mi-i tagă.. — Mă ţâti de măr- 
turifa, ta sfint, — Și să nu mă lași, Doamne, la smîntâ. —. În 
poruncile tale mă, bagă, — 72. Să. mărgii pre drumă. cu inemă largă, 

Pune-mi, Doamne, calia 'ntr'a „a liage — Și pre dereptatia ta voi 
miarge., — Lyag€ ta a o cerea-my dâ minte, —-:76, Să o ţâii cu 
inemă herbinte. - SE
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mpa -râae nopSuiuii npe iinpâpe 
, Ala “anpnra, Iâtăa BG Tâpe. 

Ineata mă cupă AaprSpie 
$0 Gb nani atenpă Amnoaiie.:: 

CO Ac aă AcmtpTh AU. Wnpânţie, 
Gău5. RAS, Iti Ph dA: TĂ MA. PĂIIE. 

Ga Adi ESn.jurSan. r4ă “e-ulii. c.fuT cAŞră, 

S4 În dppriina ră cacat die ae pSr. 

N-au: Wnăpa .nâpa aa pebăiimă, | 
„Bă uj-ti câărSas: nSun papă A cântă. 

AopiirS-u/aatn nopSuerti i3 aSaurtux 220 r. 

SS Illu 'mrp'aaeeâpSan "743 coatii Adi Eu ă. 

a Ba [Bom Do 

JI cnpt Amine aaa Tă ca-atit pie, 

„Tipe uSe.furSan 743 poaatuie 71 "rzpie. 
IIS prenSuac BSB.jurr Si MA anST, 

92 Ram HEAĂEAE ESB.f uTSAb mii MSATa. 

TNI că: nS-uit. A. anu pâcTSan AtiE5 rpâroas, 

„Ta un: USAfuSan Tâ5 A pÂszAMb TpăISA. 

II Aâyb ră 4. uit dept umpli 174 v. 

96 IISpSpa m nâuii RS. feat Adpră.,, 

81 As. inpuue 82 aan. 

Înt”a tale porunci pre cărare — Mă 'ndirâptă, c'aciaia voi tare. —. 

Inema mia spr6 ta. mărturie — 80. Să o abaţi despre lăcomie. — 

Ochii de la deşertii ami. opriaște, — Să nu văqii, și 'nii cale. ta mă. 

eriaște. — Să-mi dai euvîntulii tăii ce-ţi sînt slugă, — 84. În frica 

ta, să-mi fie de. rugă. — la-mi ocara 'caria mă defaimă, — Că ţi-i 

Sfatulii buni. fără de samâ. — Doritu-țamii porunci cu dulcâţă — 

88. Și. 'ntradevărulii tă să-mi dai viaţă. , o | 

Şi spre mine mila ta. să-mi vie, — Pre cuvintuli tăii, Doamne, 'n. 

tărie. — Ș'oi răspunde cuvint cui mă "'mpută, — 92. C'am nediajde 

"n cuvintulii. tăă multă: — Și să nu-ți iai din rostulii mieii graiul, — 

Că "ni. gudeţulă tăii ami radâmii traiul. — Și. liag6 ta o voi feri: 

'ntr6gâ — 96. Pururia 'n viaci cu inemâlargă. - e
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Nam ambaari npe BdaE Atcbzrârx, 

| Ea. nepSnsa nS-ui aac MecEpridră, 

UPâmn rpziiri At cbpurra-uiă Mzp'TSpie 
100 Hatwra. AE "nzpăul HRS TApie. 

Ri. Cpâan Aenprincn Înrpa TĂ SĂCA 

Kâpaan lira nuri n A.Îcz, 

| PA. (ua S-au mănSat npe pSră, j 
104  Gnpi; mâne nepSueuit pam epâme ASură. 

If Buitre Â Aa AEnprinac mrp'.uee, 2005, 
III “wrp'a Tâat. Aepenrauii urit -SXcE, 

| 7 Bin. 

ApS-uii Acaatit Ac KS&.friTa ÂniuTe, 
108 i arati AdT HEAĂRAE At Marire. 

Abudera ma pura futa mi-i rp'lua, 
Bi ESe.prSan 745 mă ue "n EA Ă. 

TpSâmiit ASupăpa -paSrâre, . A 
112 65 pun ad: mă n$ av8ă RÂTE, 

Ric ăi ANTE ACaMuE-AE USAAuE, - 
Ra az ALAUCAĂ Ann Bâui ÎN Ba.NIA duc. 

IasaTâiii Mă Bzrâpă ?n capita, 175 r. 
116 An aue-uii Cutia, ad HĂAE. CTpaMBA. 

97 ÎMBAATA 106 Aspenrâuă 114 mura... RARHA RUE 116 creta 

Ș'amii âmblatii pre cale desfătată, — Că porunca nu-ți las necer-. 
cată, — Ș'amii grăită de sfinta-ți mărturie —. 100. Naintia da-'m- 
părați: cu tărie. —— Că eramii: deprinsă întra ta qâsă — Cari-amii 
Xubitii. a. chiti cu dinsă, — Rădicîndu-mi mânule pre rugâ, — 
104. Spre tale porunci din vriame lungă. — C'amii Yubitii: a mă de-. 
prinde ?ntr'inse, — Și'ntr'a tale dereptâţi și dâse. . aa 

Adu-ţă, Doamne, de cuvintiă aminte, — 108.. Ce mi-ai datii ne-: 
diajde de mainte. — Dâtasta mă mingâri cînd mi-i gre, — Că 
cuvîntulă tăă mă țâne 'n viaţă. — Trufașii lucrarâ răutate, —112, Eă. 
din liag6 ta nu m'oi abate, „—. Că-ți ţâni minte, Doamne, de gu- 
diaţe, — Că mă miîngâi din viacă .în blindiaţe. — Păcătoșii mă bă- 
gară *n scrăbă, — 116. Din liage-ţi eșind la cale. strâmbă.
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Efurerie” mira dpocr â mă Aepentâri 
Ai asa ati A€ crpeniarâre, 

TIP noaentiri usânra cd.MrrSAn SAE 

120 lit a4ua wants. deprirS-uii npe aSc. 

Aurkcra ati-ă mtimeae wii nâpra 

E am uepiăTa ADaatne AEpENTĂTA. 

Fate [Xe DZ | 21 7, 

Ilâpra mă Gui AGA sk Ac: Bia, i 

124 Ulâ-u esti qepii ada 5. ASavrfua. 

Ala pSrhi AOaAuie Ad câbpura- "ră - Băuă 

T5 fimeata Mă 09: oda 7 EA: 

TNT "ua -sSe.ţarrSan mână “Ati. AMASĂIIE 

198.  ILii: aă' rptSan MES mS-Anti AoAocĂIŢIE. 

IVamn fiSyerâra BĂAA it BON AMÂpUE 

Îuropri.țriaS- a “0 câi.prta 'Tă AÂIE. 

Pâna zaTrăTea it Mami BOdE MAXUNTA 

132 A depii nopSuisa mă înk cpuTa 

AV43 ÎndziuSpâr Suit ac NAHĂTE, 

“Uli aul ră Wam Siirâr AENĂpTE: 

Ala cuSaam aă pr azcAtia cOmnSat 175 v. 

136 Alta ioânme fa, ACapiie TOT. UMSAL. 

_Cintecii mi-ati fost a ta derepiate — La loculii miei de streinătate, — 

"Pamii pomeniti noaptăa sfintulă nume — 120. Şi lagia țami fe- 

rita-ţi pre lume. — Acâsta mi-i binele și partia, — Că am cercati, 

Doamne, dereptatia. a a 

Partia mia ești, Doamne, c€ de viaţă, — 124. Și-ţă voi feri lia- 

gia cu duleeță. — Mă rogi, Doamne, la. sfinta 'ta faţă — Cu inema 

mia cu toată 'n viaţă. — Şi 'n cuvîntul tăi mă miluiaște — 128. Și 

la greulii mieii: tu-mi folosiaște. — Ţ'ami cugâtatii calia și voi 

miarge — Întoreîndu-mâ 'n sfintă ta lage. — M'amii gătată şi n'am 

voae măhnită — 132. A feri porunca ta câ sfintă. — Mii. înfășu- 

rată funi de păcate, — Și liag6 ta n'am. uitată departe. — Mă scu- 

lam la rugă lăsînd somnulii -—— 136. Miaqă noapte cînd doarme tot 

omulii; 
E
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Gi-uii “mzprSpueterin nnrpăS "ua Au 
pun" Acpenrăuii sue mwaatre "în dâue. 

Nâprun: c.jitr 5 riul vue-uji â AE ba, 
140: Ui-ui. zaâcrin -tiepSuna apă câ. 

IzapurSan ai marin: Ab ră “ASacrlai a 221 ș, 
Mi At Aepenrârl:. ră Ava, "ALĂUARe- 

a. W Tir (Tie TI]. 

Deutunt meprSASii râ5 BSuuzirâe:. 
144. TX5 rpâroan „râă poate Ti AEpenTâre. 

B5uzrăre, -AC:Rână, pia. 
IlopSinsa” TĂ ATA "MĂ PH EpEA ua, 

Iza în in$ aa cmepii ES rpeuntea, : 
145 - Ifurp'auăa a 10 Ali mă: scai, 

ES“ Gai ACaaine ii “3 riSuezâdre 
"Ils “aa "mud rp'a "7ă” Aepenrăre. 

IU'43 XUMSAUT AÂ.jă pitt CTpAMATĂTA, 
152 IlepurinA Su âcSnpazavii paSTĂra.. 

Ilpi „CS 18: fineaas” Cena 
dhuii ui siepisă “u- nopSnui dpi ENA. 

Ai sâee upe fiiemă rpoc casa: |! - 176 r. 
156 Ue a4$ Îninerâra 13 Ac rr: piSan. 

138 AepenTâui , “aaa “151 AnmSauar Mănagik "CTPINRATÂTA: 

Să-ţi mărtuisesciă pentru “ dudiațe — Prin dereptâți ce n'alegi 
în fiaţe. — Partnicii sînt cu toți ce-ţi aii de temă, —140, Ce-ţi păzăscii porunca fără sămâ,. :— Pămintuliă. Ay plinii d6 ta dule€ță — Și de de- reptate ta mă 'mvaţă, a 
"Feceși șerbului lăii bunătate -- 144. Cu gratulii tăi; Doamne, n dereptate. — Bunătate, dojană, știință, — Porunca. ta mă 'mvaţă "i credință. — Pin' a nu mă smeri cii greșisă, — 148. Bentr'aciaa mă țâlii 46 ta dâsâ. — Bună ești, Doamne, și cui bunătate — Și mă 'mvaţă "ntr'a ta dereptate. — Ș'aii ânmulțât mîndrii strămbătatia, — 152. Pornindu-și asvpră-mi răutatia. — lară ii cu inemâ senină — Aţi: voi cerca 'n porunci fără vinâ., — Le dace pre inemă gros săulă — 156. Ce Iaii închegatii cu de tot răulă,
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Ipă CI 3 ada mă ră chură : 

API Aenpiiuat, BA S-a Ea dit CAUTA. 

Ai-it At aie tza AEAEUII NAcâpe, - - 222 n. 

160. Gă aa "adun ÎNTp'a 'TĂ. NAEpENITĂpE. 

ALâii cSua atit Â mă cârma Ade 

Aer ăSpn wi pure “baut. ISA ue. 

„N va. PD 7) Păuk “Tao. (PS: “Tao A 7) 

3 MĂNSAE TÂAE AOAMUE. cure. 

164  ALâti ua mi-ai fânra AE -MAU'TE. 

Ad-Avi „În aersuinte â "NU AA UE. 

ÎIopSueanae Tăne ' CATA. AMÂNE. 

Ai EGpR BEA Kâpilii WâS Ac Tată 

168 IUL: cop ueceaii dzpiă AE cântă, 

Ta "nb. RSB.puTSan mă niz pâszRAt 'TĂpE. 

RI HEA AL ui 19 âmesăpe.: 

Tâmna SuociST6 AOaatiIe AEpENTĂTA 

112 Ilpe: nopSnuii ue Adi „ni 'TodTa -NâpTa. 

II 8 âpeeâpr: ai Adrh “EpTpE, 

Vi „cn-uuii die. MAA -"Tp'amneSăpe. 

Gr ata AUMIDĂE AC Aă BIAÂpE. e. 176 v. 

1763 âa-maS Sejur dap czAĂpE. 

158 -u lips. 1 T, 160 Ga can az - 163 Cura 175 Murat . 

Jară ei cu lăga ta c6 sfintă — M'oi deprinde, că! nu-mi va fi 

smîntă. — Mi-i de bine că-mi dedeși plecare, — 160. Să mă *'mvăţiă 

'ntr'a ta 'ndereptare. — Mai bună mi-i a ta sfint age — - Decât 

aurii ș'arginti câși culiage. : 

Cu mânule tale, Doamne sfinte, — 16%. Mai ziăit și m'ai: apa 

de -mainte. — Dă-mi înțălepciune a 'nţăliage — “ Poruneile tale *n 

sfinta Iage. — Mă vorii vedia carii țaii de temă — 168. Şi s'oră 

veseli fără de samă, — Că 'nii cuvintul tăi mă radâm tare — Cu 

“nediajde și cu aședare. — 'Ţamii cunoscuti, Doamne, dereptatia - — 

172; Pre porunci ce! dai în toată partia. — Și cu adevării mi-ai 

datii certare, — Ce să-ți fie mila 'ntr'aședare. — Să mă mîngăe de 

la cădiare — 176. Cu al tăii cuvîntii fără scădiare. .
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Gz-auii rpuaiujă â ră Gpiinnzrdie, 229, 
Ga nerpâisb 8 gratia "i aSuaTâTe, 

ci aul mă ZM Bă miezugeră pas, 

180 - Xp AM. papii ME-AM „CÂNT KS rpă Spa 
ES pSutinie "că tacă npi bă, 

Gr. aoRdea AE, roâ're nzpuii rpiux. 

Ilpi E3 să. FANA BSun « apă cânta 

184 „urrp'a Tâat nopSnii MG pita d-ala. 

Ga Mă MrTodpră AE 4ă prziipe 

Răpii wâS AE dplinsas iii -AE! mie, 
Mii Ca-Avii XE Fneata centi 

188 un nopSua TA "NEA. Au, $7p Bă 

-3 aşi, 

_ iuutASas” mită cSaeri că onânţie, 

iu HSE. pmirSat 43 ut imi ASPânIE, 

Ii Cit avi CAUBIipA u EEApE, 
192 - Sienna, GBE.fuTă AC AfurzÂpe. , 

AL eu mMpinărin HA odacac 1 epSaa, 
Aepinrăuzsii, mânat barfa Spa. 

re Sat âm ut Aui-C A cHpzDA, pupa 
196 Găsit Buneopisit roiduiii ANI rpâGă. 

180 -m lips. 7. 194 “Acpenrzuak 195 ka ri 

Să-mi „trimiți a ta eftinătate, — Să petrecii cu Viaţa in: bună- 
tate, — “Că lag6 ta âmă dă 'nvăţătură, — 180: ară 'mindrii ce-mi 
sînt cu gria ură — Cu rușine să: Yasâ 'pre faţă; — Să-i lovască de 
toate părți grâţâ, -— - Iară eii cu gîndi buni fără samă — 184. În- 
tr'a tale: porunci: m'ok “primbla-mâ. — Să mă 'ntoarcâ 'de la rătă- 
tire — Carii ț'ati de frică și de ştire, — Și să-mi hie i inema, senină — 
188. În porunca, ta 'mblind fără vina. 

Mișeluliă miei sufletă să opiaște — În cuvîntul tăii ce te doria- 
şte, — Și ochii miei slăbiră ?'n vediare, — 192. Așteptind cuvintă de mingâiare. — Mă feci mărșavii ca. foalele 'n brumâ, — Dereptâţâi tale: făcînd urmă. — Câte dale am ce mi:s de scrăbâ, — 196. Să-mi iușiuredi gonacii din grăbâ,
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Iaszrâpiiă ati XM enSun raSae, 
E nă adu ră nS-iă npecri ASae. 

Ia-ti c.pur "mode nopSaaiă aer pe, 
200 Uli: CA-AMt doascăriii A aă H7AĂpE. 

Ri 5 AEILEpTA AA Apa “ua roânx, 
GA MA BÂNE. 0 DBA ĂUT E.UA, 43. Toână. 

Ip ES â mâne nopSieuit dunare 
204 - IIS atata Ancâri, ui Th AE Utd AvituTre. 

ĂSnă Aaa ră ACaatie mă uric, 
â că.purh pocr ca-uii epic AvapTSpie. 

5 Nâmeaa. | 

„Îi năuii Aoaanie Sursa râă Sera 
208 du “Ep, HpECTE poa, AE poa, câ MS. 

Bă us UX CA CRĂAMDA ÂAERĂpa, 

isi Spsăr” AA. MITSAn AE CTă pa. 

RS TOLMĂAA TĂ s5a TpAÂUIE, 

212 Ia AS 13 m&rSah AU CASA ĂIţIE. 

Ta ae u5 Map ii Aduli TĂ ET, Oa, 

Ilepitre ăn Xii Weuaur AE CALțUTă. 
n BĂNIL US amant Sitră Apen'răra, 177 v. 

73 

216 Ri EI A. Nea -€ BIS fu rodră napra, 

209 Il 212 3fs. qu 

Călcătorii legii âmă spunii glume, — Ce ca liag€ ta nu-i preste 
lume. — Că-ţi sînt toate porunci adeviare, — 200. Și să-mi folo-.: 
seşti de la cădiare. — Că cu deșertii mă luară ?n goanâ, — Să mă : 

“bage 'n pămînt cînd ati toană. — ară eă a tale porunci sfinte —. 
204. Nu l6mii lăsatii, ce totii le țâiii minte. — După mila ta, Doam- 
ne, mă 'nvie, — A sfintă rost să-ți ferescii mărturie. 

în viacă, Doamne, cuvintulii tăii. custă — 208. În ceri, preste rod. 
de rod să mută. — Că nu ță să schimbă adevara, — Câi urdâtii 
pămiîntulii de stă țara. — Cuc-toemala ta qua trăiaște, — 212. Că 
lumia. cu totulii âţi slujiaște. — Că de nu mi-ar hi liag6 ta vîntă, — 
Perită așii hi ovilit de smîntâ. — În viaci nu ('așii uita dereptatia, — 
216. Că cu dinsă-s viii în toată partia, 

Vosofteiăi, 27
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T asi Geam dan cr curia. 

Aa ră ACaAne cbr anii 73 at „croâre, 
BA uâmn uepridra nopSuiintae TOÂTE. 

Ilpi urne rpeuuiuiii . Av 'arpienrăpx 
220 Ga mă mapa 15 rârSan Au uâpă. 

“AlzprSpinac 'mâac ASI 'TodTe 

| UI ata Aenpiinict NpE BAT XHpa-at noâr. 
“A rârb marina AM as Sb cdzpuniirSar, | 

224 Ili-ii adr nopSnsa asi HSi.AuTSAn. | 

5 Alta. 

Rai . Avi-ii AĂUA ră Aa AIE AE Apâra, 

AE aa "auzita 3 Apuca sSa urprira. 
AEnaT „MIBAMĂnASph â? Mu GA due | | 

2285 ALuay AdTh ua EA i: cb-purra Tă - AĂUE. 

Ti nopSuulsă Tă A Oaie «rk cb.MuTa 

Acre â MĂ Pur păi mea, cm.prura. 

Ana TONI AE EA ui AA medux, | 224 r. 
232 IVâann -ÎU/BAEC AÂUA Hi3 ASavrliu a. 

Bă â mâne AvaprSpiii unueritre 

Aa td ii AMIAWLE Are. 
Ali pe cSc A Sah „arpiuriii Au pri, 178 1. 

236 in nepSunia mă wâă ca ata "urprliia. 

221 dis. mrprSpii ac T AlzprSpii ad 231 Ac KĂTA 

Ală- tăi, Doamne, sîntit și tu mă scoate, — Că Pam cereatii po- 
runcile toate. — Pre mine greșiţii m'așteptară — 220. Să mă piară | 
cu totulii din țară. — Mărturiile tale vădii toate — Şi l6m deprinsii 
pre cât hiria-mi poate. — A totă plinul am văquiă sfărșitulii , — 
224. ȚŢi-i lată porunca și cuvintul. 

Cât mi-i liagia ta, Doamne, de dragă, — De mă "mvăţii cu dinsă 
dua 'mirâgă. — Decât pizmașilori a."'nţăliage — 228. Mi-ai dată 
în viaci cu sfinta ta. age. — Și porunca ta, Doamne, câ sfinti — 
Taste a min în viacă. n6vind smiîntă. —> Decât toţi de cela ce mă 
"mvaţă, —- 232, 'Pamii înţăles lagia cu dulcâţă. — Că a tale măr- 
turiă cinstite — Mă imață și mi-adaogii. minte. — Mai pre sus de 
cumii bătrănii cârcă, -— 236. În porunca ta n'aii să mă 'ntrâcâ.
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Ai râre ApSmSan pă dzpă 'runtrla: 
Ilneuoăpeawpr aaa nSc enpeasuntr tax. 

IIIî Ava aSăra At ApSa pz3 dniure, 
240. - Iă ca-ui cepe cdinureae Serie. 

IDâan apiuiputira Ami câuuTreac-uii USA dus, 

IIpeSan MIL AÂH TORAUITE CA AA "MELE 

RarS-c A ASacaii EESEIMITEAE 'TaAE, | 

244 Iăa-c tă Crpiiaa, tii US adu Sitrâ-ac. 

Are ati ca 'UASAstânie “rp'puice pScrSat, 
Be Mii Saci AERAT MUĂpA IS TO7SA. 

Du nopSumae 'răae-a â5 AVUTE 
245 Ilin nanae cTpăAnE Atui-c Spărre. 

3 Eton. 224 v. 

Iluoâpeawpn Atăâar-it ASmanâpe 
Dâyl "ră mii ASnoâpe 'n nzpâpe. 

IISpărs -AVaath data Sc MAprSpie 
252  OGucui naBâciin USA Ăueae u rupi. 

GmepiirS-av aa "râraa Hi5 zii. jurSan 
Ii av "AMeie ACaatuie Hi5 Se. furrSa, 

apr anu pScrSan MIEI ACAAIE Caii Mada s38v. 

256 IUN 'wrp'a 'râne USAÂUE AA "AMDpântă. 

941 3fs. AVam 249 aumnnâpt 

De totii drumulii răii fără tienelă — Picoareloră mi-am pus spre- 

jinelă. — Și m'am luatii de druimii răii aminte, — 240. Ca, să-ți fe- 

rescii sfintele cuvinte. — N'amiă. ştirbitii din sfintele-ţi gudiaţe, — 

Precumii mi li-ai toemitii să mă "mviațe — Câtu-s de dulci cuvin- 

tele tale, — 244. Că-s ca stridia, şi nu li-așii uita-le. — De mi să 

'“"mdulciaşte ?ntr'inse rostulii, — Că-s mai dulci decât miaria cu to- 

tul. — Din poruncile tale-mă fai minte — 248. Și căile strămbe mi-s 

urâte. 

Pitoarelorii miale-i lumânare — LXag6 ta și lucoare 'n cărare; — 

Guratu-m'amii Ş'amii pus mărturie — 252. Să-ţi păzăscii gudiaţele 

"n tărie. — Smeritu-m'amii toema cu pămintulii — Și mă "'mvie, 

Doamne, cu cuvintulii. — Dar din rostulă mieii, Doamne, să-ți 

placă — 256. Și 'ntr'a tale gudiaţe mă 'mbracă.
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GsqaerSan Pi RU Acra pe MăNA. 
Mii ae nări TĂ Sava "UCTperiuă. 

Tasarâuriii avay Înnopaari adusSpă, 

260 65 arm aul: ră NS avapra „În adTspii. 
Il sa Send ed.pura Map'răpie 

“ Fneaviti hu ăcii At BSHSpie. 
Tinea mA î ăue-ii natăraă | 

264 Aşepenrâr: mă ?n edu nâurpS nara. 

DB Gâmmn. 

. 

RaaraTspiii aurii MUC un rp* ua, 

Mâuil: ră «rk, cpurra-an TIinAE piu ă. 
AytorSproat Ales Cupă măi e:Sriiuă, 223 r. 

2608  —BSuireae 'TĂAE-AL C.FUTI BpEAUL A, 

Ilpt AEnÂpTe rusa ni CÂNÂpUE, . 

Ia 5 Acantne aul StEplih cura AĂUE. 
Ilpt cdi-puira uSe.purSa râă -npiiit daţi, - 

MUT "un MEA AL : ip DA ep MZ BpÂNIE. 

AuSra-atii, unii eat Ad Ajută, . 

Gă. av Aenpiusii Îurpa TĂ BpEAluua. 
Aedătau iticiSarrăuli „atit 'râae, 179 z. 

276 Bă ai-ii rpmnaSa crpaatet mii apă dat. 

ID
 

=
 

ID
 

260 ma 967 SiysTepSan 216 cTpâmsh 

Sufletulti _mieiă âţi Xaste pre mână — Și de liag6 ta nu mă în- 
streină. — Păcătoșii mi- aii încordatii laţură, — 260. E din age | 
ta. nu mărgii în latură. — Pama ocinatii sfinta mărturie — Înemii | 

în vacă de bucurie. — Inema mia a face-ă Ă plecată — 264. Derep- 
tate ta ?n viaci pentru plată. | 

Călcătorii legii mi-s în gr6ţă, — Lăag6 ta câ sfintâ-mă tinde v aţă. — 
Agiutoriulii mici ești și seutință, — 268. Cuvintele tale-mi sîntă 
credință. —- Pre departe viclianii s'aliarg e, — Că eii, Doamne, âţi 
cercii sfinta liage. — Pre Sfintii cuvintulii tăi mă priimitaște, — 
272. Și. mă nediajde “fără creșii. mă criaște. —  Agutăi-mi, și să-my 
dai mintuință, — Să mă deprindi într'a ta credinţă. — Defaimi n&- 
scultoii legii tale, — 276. Că li-i gîndulă strâmbii și fără cale.
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Iaru ASasiii ac „fn rp'iuz, 

AMzprSpinae mâne Muc erau. 
"FpSnSan mită î5 lata ră-an . BA pSâinx, 

280 4 mă A ae uSatuSan TÂS dpi: 

| pi Stan. | 

PaaiSr-aatn USAEUh ii. AEpENTĂTE, 

IIS aa Ad croată dă erpraarâre, 

Ilpi pâeSan 745 „fn niime-an npiliatvânție, 
284 OGmtuiiit CĂ 11-A CTĂ NAPăIĂIIE. 

CO ai cA crfurt „În AMxuTrSHuă 25 v. 

Ali: *u BSe.rSan mâ$ suta 18 -Bpearintu 
Dă mipaSaSii TÂS AMAR AC EA, 

288 —Illu "n uSadueae Tâae AA "Mu. 

IlEprSan mâ$ CANT, UM-A A Â "MUZA ĂUE, 

IRA CX AA "MEA „ÎL câb.pira -TĂ AÂyE. 

Bpâma-uii Acre Acamue â ae băut 

299 Ui-uji erpunăpa uySprnat.frr: AE idee. 

AĂenăTa -ĂSpn aa BrarrS-uii - S%ca, 

Tonăgitvib iam EaSrâri AE Aspica. 

Gnpi nepSuna Tă aBptiAn Izpăpe, 179 v. 

296 Age crpăataTâuii dpeprinAS-Mă TpE. 

284 Cauti . „cra nzpamânit, 286 'u lips. Ms. 996 crpzsarâuii 

Păcătoșii lumii mi-s în greţă, — Mărturiile tale mi-s viață. — Tru- 

pulii mieii cu t6ma ta-lii zărumică, — 280. Că mă ia de dudețulii 

tăi frica, e 

Făcut-amii gudeţii și dereptate, — Nu mă da să-mi facă. străm- 

Dătate. — Pre robulii tăi în bine-lă priimiaşte, — 284. Sămeţii să 

nu-mi stia pârâșiaște. — Ochii mi să stingii în mântuință — Și "n 

cuvintul tăi cel cu credință. — Fă șerbului tăii milă de viaţă, — 

288. Şi 'n gudiaţele tale mă 'mvaţă. — Șerbulii tăti sînt, și-mă dă 

a 'nţăliage, — Ca să mă 'mvăţii în sfinta ta lage.. — Vriamiâ-ți 

jaste, Doamne, a le face — 292. Ce-ţi stricară gurămint de pace. — 

Decâtă aurii pam Yubitu-ți qâsa, — 'Topazionii n'am căiitatăi de 

dinsa. — Spre porunca ta făcîndii cărare, — 296. De strâmbătăță - 

ferindu-mă, tare. ” ze
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5 Ii.” 

MzprSpinae-u, cpr AunSuăre A 
îi ae cSaerSan atică cur cepridre. 

RSerinvreac 'Tâae ?n 'raaataule 

300 ĂSauui:sa aura Anu npSurrie. 
Persan mieS îm -AcIuRIIe Past pac cSăaern, 

Dă Muc nopSuenac Tae "nu RSyern. 

Tatapu nă aa A nomnaSi ma. 

Rima ACAANIE uit AA AMASĂNţIE 226 r. 
304 Ilpe mronatăaa mp5 re Bnăme. O 

Ipe uSe.furrSan "râ3 ca-mi ronataţuit nâuuiă, 
GA S-au ncâra „juerineie nuzmduiii. 

Ai BatReTe Ac Wa 175 A code, 
308 Ilii-u, mii dpepii nopSnemae edr. 

Tie Anpre-uă cnpe amine că.pira diua 
Ji cnpe Aepenrâril: mă Aa "MeĂux. 

COniii aie napâw fiznepăpa 
312 Tlpun ady ră ci n$ conoriipă. 

N Câne [ideea 7] 

Ip AnpinrSan ddenti poante uSaăue 
GA că uâpTe 'T6Uji ulii CA Ca "'MBĂUE. 

297 canr 303 Risr 

Mărturiile-ţi sînt minunate — Și de sufletulii mieii sînt cercate.— 
Cuvintele tale 'n tălmăcie — 300. Lumin€dă mintia din pruncie. — 
Rostulii mieii am deșchis ș'am tras sufletă, — Că mi-s poruneile 
tale 'n cugetii. o 

Caută, Doamne, și mă miluiaște — 304. Pre tocmala, cărui le iu- 
biaște. — Pre cuvintulii lăii să-mi tocmești pașii, — Să nu-mi poată 
învince pizmașii. — De clevete de om tu mă scoate, — 308. Și-ţi 
voi feri poruncile toate. — Iviaște-ţi spre mine sfinta faţă — Și 
spre dereptat€ ta mă 'mvaţâ. — Ochil miei părao izvorâră — 
312. Prin liag6 la ce nu socotirâ. e, 

Pre direptuli faci, Doamne, gudiațe — Să să ciarte toți și să să 
'mviaţe. .
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IlopSmisa ră Acre âatrâpz, 180 7. 

316 AlnprSpia- răcit aecriira n udpă.. 

Aa men ităaa mi npiiiua, 

Bă mut3avdnuiii WAACApĂ KpEALUUA. 

ISe.purSa ră Xepri stare i să ÎSE5an 

320 TIT meprSan mi$ Ma tir 5 rârSAn. 

Tănzph cfr urit neBArâTe „Îi cântă, 226 +. 

Aepenrâri: ră AVS frirzu d-ta. 

AperipSan mă ali AEpENITĂTA | 

324 IN adya-ii EECTIITA 1. TOÂTA NÂPTA. 

- Gnp'ace util, 5 rpeSrâuii AVâbadpă, 

| TIopSnenae. TĂAE AA "AEVULĂPE. 

îzprSpia ux CÂAEREpĂNȚIE | 

328 IL 5 cau i Băii AVă niuezaenui ie. 

P hr. 

Grpurâr-aatt enpe riiue ACaatule cdnire 

TDi ca. mass ANUL ĂAE Serie, - 

Hu, Bit -uspiiă AGAAMIE MUTp'aActÂpă 

332 —OCOnuiu cae AE Cop Wii uăpă. 

Grp urârs-u, AM ACAANLE: LII „AA CHOÂTE 

Anu - rptă it = AM. Cpăritae AMI: VOÂTE. 

318 Sterigx * 327-328 numai în 7.330 anmtae 

Porunca ta iaste adevară, — 316. Mărturia ta-i vestită ?n țară. — 

Mă topiaşte jialia şi priința, — Că pizmașii $ lăsară credința. — 

Cuvintul tăii herbinte-i ca foculii — 330. Si şerbuliă tăii Tai Yubitii 

cu totulii. — Tânării sînt și nebăgatii în samă, — Dereptatia ta m'oă 

învăţa- _mâ. — Adevărulii tăii și dereptatia — 324. Și Tiagia-i vestită 

*n toată partia. — Serăbe și cu greutăţi m 'aflară, — Poruneile tale 

mă *mvăţară. — Mărturiia ţă s'adeveriașie — 3828. Și cu Viaţă ! n 

viaci mă "nţălepţiaște. - 

Strigat-amii spre tine, . Doamne sfinte, — Şi să mi-auqi mita, cu- 

vinte. — Că-ţă voi cerca, Doamne, "'ntr'adevarâ — 332: Obiciaele de 

s'or ști ?n ţară. — Strigatu-ț'amii, Doamne, și mă scoale - — Din grei 

şi din scrăbele din toate.
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INii-u, sii ună câb-pura vaprSpie 
336 "lâii nSe că eră RS Ade" rapit. 

„GaprSur-am. cTpur.fua apă „Epăme 180 +. 
«În ESn.furrSab râu. 3 aveti TĂAE, 

Alu câş CTpAmiiTe doit canu 227 7, 
340 iu ne. furrSan mmâă ndpe ata "MeĂU A. 

TadcSan ca aaeriSauii dbzpă At rprli x, - 
ES AMTAA. TĂ AAANIE BATpă Blau x. 

Tonâniii 15 pă CâazTSpăpa 
344 Aus aul "ră SpurinaS-e âăpa. 

Uz 78 Acaanuie ni-i neeri AEnĂpTE 
RS udat ră «ri: AE AEpENTĂTE, 

Dă vam SnoeriSre A aaprSpie, 
348 Iâpa-ii -H Spsirh Annrâii „fn peuie.: 

- Pen, 

isx- Mii rpeSan tii AE aerizeutdite 
TIT 3 adu ră-a Aă 6prrzenne. 

TISArer-avii WroAu Sat apă rp' ka 
352 ES BSe.furSan "745, urii: cz-a Ad plăuă. 

Aenăpre-ii Ac ulii dpi PEAS 
Ă mă ASAAME ch-puTă MpurSinuă, 

997 Gzpr$ir-am 344 4/5. Spun AScâapa T. cfpunn, AS că pa. 51 [- 
AERZoAtiĂ 

Şi-p voi țânia sfinta mărturie — 336. Ci-aă pus să stia cu lage n 
tărie. — Sârguit-am strigînd fără vriame-— În cuvîntul tăti și nu m'oi 
tiame. — Mi saii strănitii ochii deminâţă — 340. În cuvintul tăi 
care mă 'mvaţă. — Glasul să mi-asculţi fără de grâță, — Cu mila ta, 
Doamne, cătră viață. — Gonacii cu răi S'alăturară — 344. Dină 
liag6 ia urnindu-s'afarâ. — Ce tu, Doamne, ni-i pesti departe — Cu 
cal€ ta câ de dereptate, — Că țam cunoscuti din .mărturie, -— 
348. Caria-i urdâtiă dintăi în vecie. 

Vegâ-mi greul şi de plecăciune — Şi cu liage - ta-mi a ertă- 
ciune. — Gudecă-mi giudețulă fără greță — 352. Cu cuvintulii tăii, 
şi să-mi dai viață. — Departe-i de cei fără credinţă — A ta, Doamne, 
sfintă mintuință, .
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[4 ue uS noph: tie AZ AEIÂpTE 
356 "IL AEpEnTĂUSAE TâAe ca nâre. 

“ÎuaSpârn- Eau ME Coimarâne  - 281 + 

Ii mă-pSu mrp'a Tă  BSWATĂTE. | 
îlSau, ac fa e-A ĂRR AOAEIIA&, 

360 ODtipna, rodnă ca mă Ad catia. 

ui EŞ Acaatue ai Ut NECAMIIUTIITE 

flac mâne AV pTSpiii cuiere. 

APâsin cir mpi “Ei apă AE AVINITE 
364 “le uS-mii maaenin căiuiwvreae SETE. 

ÎaSra să ua iar RSE.purrSan 

II nopSnuit âii Aar Și TSTb n2M.MiTSan. 

TI 5 Avmiaa ră Ca-atiă rpiatiuii HILL, 

368 IIîn Ac npuattiati că i după rpiux. 

ApehpSan uii-Acre npe Sine 

“ÎaenrzerS$pa "RĂU AE MANNTE. 

 MSadueac-u, c.pur nu AEpENITĂ'TE 

312 O Ilpe 'rorimdaă GSA Âmesâre. 

99 Ilia. 

Popii Cuiipă rp'aaeprăTe - 

ju aemipre zip AS-atii - paSTĂTe. 

356 acpenrânaae 338 ma 305 Ira kz Waa BalrS-uii E. 

Că ce nu vorii nice de departe — 856. 'N dereptâţăle tale să 

'catite — Înduratii ești de eftinătate — Și mă cruță 'ntr'a ta bună- 

tate. — Mulţâ-s cefa ce-mi facii dodeială, — 860. Făcînd goană să 

mă: dia 'n smintelă. — Ce eii, Doamne, le ţâiti nesmintite — Ale 

tale mărturii cinstite. — M'amii săcatii prin cei fără de minte — 

364. Ce nu-ți păzăscii sfintele cuvinte. — Jaută că pam Yubit cuvin- 

tuli — Și porunci ai dati în totii pămîntulii. — Și cu mila ta 

să-mi trimiți viaţă, — 368. Și 'de primejdă să fiii fără greţâ. — 

- -Adevărulii ți-iaste .pre cuvinte —— Începăturâ "n vacă de mainte. —: 

Gudiaţele-ţi sînt în dereptate — 372. Pre tocmală bună așeqate. 

Boiarii” eşiră "ntr'alergate — În deșertii făcindu-mi 'răutate.-
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YU: &3 ENA AC SACA TĂ plina 223 7. 

316 aa uSuerâre AE April neaiină. 

| Ăe uSepurSan 45 m BSrSpie 181 v, 

Bă ueaa ui dau GOrăURE. 

Grpăaarăra n Spăra 3 rp: ua 
350 TIT mam Betiri Aga 53 ASarrbua. 

Than A4SAdr În Să IMÂNTE AdTE! 

AE uSaâue mi AL AEpENTĂTE. | 

Al; ră ar căb.pura ISI ae nadue 
384 Alia că-i racdena "n rpâi At ndue. | 

Anpenrrâr- AMR â STĂ AM. MrrSiinuă 

Ii pân rara nepSunsa n spears. 

IV43 dbeprirS-uii â Tă aap'rSpie 
388  GsSaerSan AMitS n9 Apăra În rapi, 

Hi uâmn nzzăra nopic cdiuiTre 
Ii avzprrSpiit furpăuii mecastritrre. 

Ii mânae aw-c Înacpenrăre 
392  Gnpthi ră Acaame cbr BSMATĂTE. 

a Tăgn (To4 7]. , 228 +. 

Hi "umane mă Asaatuie câusura 
Daria MĂ tii cmeprira Pra. 

315 sxca 818 în norzuke 

Ce eii avind de qâsa ta frică — 276. N'am cugetatii de dînșii nemicâ.— 
De cuvintulii tăi am bucurie — Ca cela ce află bogâţăe. — Strâmbă- 
tatia am urât cu grâță — 380. Și țam Yubitii lagia cu dulesță. — 
Tâmiă lăudată în a șiapte date — De Sudiaţe şi de dereptate. — 
Liag6 ta câ sfintă cut le place — 384. Mil să-ă găsascâ ?n trai de 
pace. — Aşteptat-amii a ta miîntuință — Și Pamii iubită porunca "n 
credință. — 'Ţ'aii feritu-ți a ta mărturie — 388. Sunetul. mile cu 
dragii. în tărie, — Şi Pamii păzâtii poruncile sfinte — Şi mărturii în- 
tregă nesmintite, — Şi căile mi-s îndereptate — 392. Spre ta, Doamne, 
sfi ntă, bunătate. _ 

Și "nnaint6 ta, Doamne, s ragunga Păgada. mia și Smerita, rugă.
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III c-ai 'rpuâuiuii Câhinh npecri auuui$ue 
396 IN Se.țurSa ri unii 355 "up naeniGuie, 

Aenartnvrl; ră ASainesiă CĂuNTE gar, 

Gu-a npittaenii Aunnâwa pSr'aMiiuTe. 

TIT "n uSepurSan 45 15 Aepenrăre 
400 Gu av4 Nanmetnui At rpeSrârre. 

Gă fica amu pSerSan atică n.purrâpe 
"unu ?nrp'a ră Aepenrâpe. 

Ama AĂ Căci enSe Ae rSnrinre, 

404 A nopSuaiă MIpÂNTE A Marire. 

Alina ră srk căra aa nă cuoâre, 
TOâawn ioritTS-uii nopSntenutae TOÂTE. 

opirS-upasin â ră MTS, 

108 INT ad ră 4 'Anzun 5. EpPEA UR. 

AlmutaSan atieă cSpaeri c4 Tpaleia 

Doamne cdutre, c4 TE 'npecaztăciă. 

TItoaâueac 'TĂAE “ae MSATE - ao, 

412 Aă rptSan Ati ACaaule că arauSrre. 

“ XPâatn pArnuliTrh NIEpASTE Iă ti wde, 

Ubpriz-uii. aoaate mâprSan -aă netode, 

AE Ava "WTOÂpue aă mSpata Tă cbNITă 

416 Surpia râae nepSuuii bzpă Capua. 

398 mnurfwa 410 Curx 

Și să-m trimiţi s'aibii preste minune —. 396.. Cuvintul tăii și cu 

nţălepeiune. — Denainte ta, Dumneqiii sfinte, — Să-mi priimești 

mișaoa rugăminte. — Și m cuvintulii tăi cu dereptate — 400.: Să 

mă izbăveşti de! greutate. — Să Xasă -din rostulii mieii cîntare — În- 

Văţată 'ntr'a. ta dereptare. — Limba mia să-ți spue de cuvinte, — 

404. De porunci diriapte de mainte. — Mâna ta c6 sfintă mă-va 

scoate, -— Camii Tubitu-ţi poruncile toate. — Doritu-ţami a ta mîn- 

tuinţă, — 408. Și liag6 ta o "mvăţii:cu credinţă. — Mişelulii” mieii 

sufletii să trătască, —- Doamne sfinte, să te proslăvascâ. — Giudiaţele 

tale ciale multe — 412. La greulii miei, Doamne, să mi-agute. — 

Mami rătăcitii pierdutii ca o oa€, — Cârcă-ţi, Doamne, șerbulii la 

nevoae, — De mă 'ntoarce la turma ta sfintă — 416. Într'a tale po- 

runci fără smiîntă.
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Gadea. RHONBĂNAI, vii. 

119 a. — Mode xi na CAI dpocr Bpurfna, În aăya te 
RÂRE Ad CTENENEAE WATĂpIoASIĂ, San c4 B.NUTa Ana ad 
uit aă Srpat ASavrinena funaimura câuireii: Gearreafii 
Bagiizata âswlicra 3 TAIih, E A SĂMEA ANTI ȚOÂNE 
Banirăa cipatâru Atu, ad raac. d. nd une en nSipăă 
moiro Cpaua. raac. Hi. natin Gitoun ri fzar d Paru- 
ASua. raac. ri. 0 fuoeru ast, AMISre BOpPATAA CTpdcri. 
ra. A. Se Wnra radeSpii ânrudodut. Slulera agită 
TABHSECEB, Ut V EAUTAA Hara Gyrarreaieii, noâre Yit 

10 na 43 qSerb nepuirana, uit âm$uue aă crâneneae Garl- 
proaSHi, Ilpă -ÎNrp'âara ninti tăpzunii ca "muzuadye eSfipa 
r.AnASASii naTpă ASawmesi5, mă âulcra BARIIzAMA dOÂpTe 
eSE aura HĂ npe utaţie erânene A nunta ul uaaTă 
â ApuiSaSii „fnuzateSaSii uri â RSMOMpItânauaEii tzrpă ASat- 

15 uesiă. | a 

S
i
 

119 a. 3 Srazus 5 enprirn., . nSipâte 6 Tâi 9% KuTa 11 tâpzuă lips, Ale. 
14 ars ” 

CATHIZMA 18. 

119 a. — Poate hi că s'au fostă cîntînd în liag6 viache la stepe- 
nele oltariului, cumă să cîntă acmi la noi la utrăni dumineca în- 
naintia sfintei evanghelii cathizma acesta, cu tlăcii, ce le qâcemnii 
antifoane. — Tute opt glasuri antifoane. Acâstă cathizmă tlăcuescii, 
și o cintăm naintia evangheliei, poate hi că s'ati fostă cintând Și 
atunce la spetenele 'oltariului. Iară întraltăă chipii Yarăși să "'nțăliage 
suiria gindului cătră dumneqăiă, că acestă eathizmă, foarte sue min- 
tia ca pre nește stepene la adîncimia c6 naltâ a adîncului înțălesu- 
lui și a cunoștinței cătră dumneqăii. 

4   

vâ
' 

  
C
r
 

7
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119. Ilteun crânenaa, pai. 2299, 

Ii r'eAs Eraă ckpzt'kyka. 

Tarpiă ACASA. IÂUA, ÂM cripână 

Grpira, Ac Â rpESAb AN rpâGă. 

G3paerSan ca-At CRGUt AE CHpÂte 
4 Acaatie unii AE pSCTSpii CTpBABE, 

Ii Ac atana «rk CM Ii 

Ai Serie ue-c 53 rphua. 

Aă sut tine me ua uSue 183 r. 

8 Anama crk nS "uneazenone? 

[a nSrăpnuSan aurii due 
Gamtuac Bujii pe adnut, * 

NS mepăree „Îndoriăre 

12 —“lfawpn Asu nScTierâTe. 

4 . ” ” a . . 

+ [lsmapuukSa Acre ASatiirs45 cnpe RSUATÂTE, CAVEURAL CANTA KSBHHTEAE AS ASaue- 

si$, ac ca ânpuuAn aa fineata GMSASĂ RS FOR A AWph KATP ASauusâ$. IlenTp'avăa 

e e ase & at 1 € 

Sue : NSCVHHHMM AHROT E AXE GCT Fă: TRHHA meadulta Ba3EHuldăițiHAtea. Sa AGHAA 
s 

PANA CANT CRVULXAE FHHSAHAE CNpE nztire Angordre. [Notă marg. Al]. 

119. 4 crpăaat. 

Cântarea scărilor 119, 

Cătră Domnul cînd am scrăbâ — Strigii de-mi ia greulii din 

grăba. —— Sufletuli să-mă scoţi de scrăbe, — 4. Doamne, şi de ro- 

“ sturi strămbe,— Și de limba c6 sămaţă, — De cuvinte ce-s cu grâțâ. — 

La ce bine te va pune— 8. Limba c6 cu "nșelăciune 2— Că putăar- 

niculii âşi face —- Sâgeţăle iuți de lance, * — Cu jeratecii înfocate — 

19. Celorii din pustietate. - 

1 Pautiarnicul Yaste dumnedăi spre bunătate, sâgeţâle sîntă cuvintele lul dum- 

nedăiă, de să aprindă la inema omului cu focă de doră cătră dumnedăi. Pen- 

tPaciala qâce: — Al doilea rînd sint sâgeţâle chinurile spre păcate înfocate, -
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Băii um EA Ai ânipă 

Te AvâAn CTpENNĂTI AC Uâpă, *% 

Aenzpr.(uAS-ă id râpSab, - 230 r. 

16 lim rien wiârpe 9 BuadpSan. 

BSa 'n eSdaer mi-l âmâpa 

Ă£ crpenu ue cur A£ Wâpă. 

Ti 5 năpii mâ5 npirinuaă 

20  Au-c npiăriunin nd E pEANIHU,X, 

Ii: INUA, AE Pp'ztclih AE MĂUE 
ii ns upăznna ve ae made. 

120. Iliicun crena, pr. 

hosneA n Gun Moi gh rOphi 

AP prana Coast BATpă mSurre, | 
Am tarpo-a iii ca MauSTTE. 

ASawmesi5 mi-i âySrâproan 

4 At doawe „urpS r6Th enSproan, 
A - E - . . . : 

* Siua Aanua, uta, nSeria urii Suit ac paSa ASii GaSa, an eSnzpd BaaSpriAt 
. . : A Â & tă * Ă rimASpnacp Ac crpennărăre.. Sua mii 7Ş cSdarre că ateaepii K.pita, Gu An CTpenuBTĂTA 

nakâreiwp, 

** EuadaSa Acre ă Hoyanii ui ă llarâutii 55 mârpe. [Note marg. 2s.]. 

17 AlSara ASR CTpeunăTÂTe, 183 fcsnprira At. CTPAMBATĂTE. 

„120. Titlu : Ms. numai: Ez3ktASX Gun moi, fe. (AR adaus autogr.). 

Vai că voia mi-i amară — Ce m'amii streinatii de ţară,* — De- 

părtindu-mă cu tarulă, — 16. Dem tinsii șiatre cu Chidarulii.** — 

Voia. 'n -sullet mi-i amară — De strein ce sînt de ţară, — Că cu 
e eta . SAN A a carii n'aii priință — 20. Li-s priiatinii cu credință, — Și cînd le 

grăescii de pace — Ei punii vrajbă ce le place. 

Cântarea scăr ilor 120, 

Mă rădicii ochii cătră munte, —' Din cătro-mi vinii să mi- -agute. —, 

Dumnediii mi-i agutoriulă — 4. De folos întru totii sporiulii, 

* Aicla, David, țâind pustira şi munţây de răul lu! Saul, li supăra valurile 
pindurilor de streinitate. Aşia şi tu, suflete, să jelesti cînă eși! în streinătatia 

păcatelor. 

** Chidarul Taste ca Nohair şi ca Țâganit cu șiatre, 
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TP43 dana uiproan 5 BSe.purrSan 18 v. 

IID43 fnrapiie Sr nzapuiTSAs. 

IInuspSan că uS-uji AA îi cm.jura 

S : Anu nat; AS Ann cr câ.prraă. 

Mic ca-ui Snpiinsă cGatiSAn 230 v, 

Grpâa ue wâ3 AărS-uii Acasa, 

UE npunâre TspantaSan 

12 apă cSauim upeeri Tor tmnipSan. 
ASauesiS me na dpepii-re 

"Gnre Saunpa aă să Xepriiure. 

Iăz-uii pă di atăt Aupbnra 

16 Barpă cine ut rhipâură. 

" S5a uS-ui. ua ii ae codpe 

Base, 1 sue-uit a di paicdpe. 

Ilie ASaua 2 er: marire | 
a 

20 Ioânra 55 ASipii Xeperiure. 

BA Acasa aul na di nur 

GstaerSaSii după cafuTă, 

Ai me ua depi aă "rpăpe? 

24 Gu u$ rrriură niepsâpt, 

La 
1 B2ASESA NzRATEAWP. | 

2 Asua aere ASaa RS NutAzutuHAt dat aSaveapii uri HECTATOĂPE. 

3 Înrpape-h mâwmepa. [Xote marg. Ms.) - 

C'aii faptii ceriulă cu cuvintulii—Ș'aiă întărit totă pămîntulă.— Picorulă 

să nu-ți dia 'n smintă — 8. Din cal6 lui din c6 sfintă. — Nice să-ţi 

cuprinqă somnulii — Strajia ce Pai datu-ți Domnulii, — Ce privia- 

ghe Izvailulti — 12. Fără somnii preste tot șivulii. — Dumneqăii te 

va feri-te — Suptit umbră la qă herbinte. — Că-ţi va fi mână di- 

râptă — 16. Cătră bine ce teștaptă. — Dua. nu-ţi va fi de soare —. 

/ăduvii, 1 ce-ţi va fi răcoare. — Nice luna 2 (6 păli-te — 20. Noaptia.: 

cu lucori herbinte. — Că Domnul âți va fi vintă — Sufletului fără 

smintă, — De te va feri la 'ntrare 3 — 94,. Să nu telingă pierdare, 

: Zăduvul păcatelor. + 

» Luna Taste lumra cu înşelăclunile cale lumești şi nestătoare. 

3 Întrarc-I naşteria.
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AA Gunn * me ea ASue: 
[rpiă panawe, Hi5 ASAuE. 

121. Bprăpa enueawpr, pia. za. 

hositeceariyea VW pinul Ark. 184 7. 

ALA neceatelih: AE. EÂCTA UE-A EHIIE, 
- . + 

e Ava "Mie Aupenuiii RS crine 
Y 

Ga rpm BATpA ASAMEsÂS „În Râca 
7 2 

4 Aă Spre cpr uc-uuit âarbca. 
” A + s. 

Gpam Wâpen.ţria, crina, BS mSanăate ** - , : , 

„n riSprt ră ÎepScaanate. 

* GumrS Acre capia, | 
a a 

** lhua ca RAAt KA VanmSa ducera nă At iuepăia DagtaonSaSii Apărut LipScaanmSA, 

CSHHA, aura Ac pe ulepiia Gueiit aSa ui cre Anrpauter a RIGUA Â HOAcTpA Tpika- 

oâpe RS nene au npumeată, arpă ÎepScaanmSa stan AHH uuepii ue ca BAe RA ur 

TÂTe, tdpa en$ue În ânonaanjrne uz noroâpă Ann uipr. ra. 5. Ka Susa -dere ÎepScaanaSa 

wi An uîgăi ui pe az pur. Tec nam pir nerpâne KS pzan9ii Ac Troâre nzpuli ui KS 
npzSă urii eRoii cszn.pa, supSnrodpe n uepi$, a utaa ui RipS ue ASGAHAAaţie â nerpâut 

AuTpaneaa lepScamta, ASHA, niăra Atnanun. HaSTa a cura Gyarreale th aă Ân9Ra- 

- atvțruc. Il €“riuii Iliaca enSue A âutaa FINE BaAdnEA UI “Ton cdunulit 2 Via MâS px" 

nSr uri Spaxa W'a$ 5547, uit aă Anca Ac wa Hi9 ca$ cSur uda ue ÎŞ raTar ASA 

„uisâ$ uvegnaep câii. [Aote marg. Ms.) 

„25 Uli aă GuntTra "Te ea ASue, 

"121, Titlu : Ms. numai : Basntceaukca ph aturk: : 

La eșitii * te va aduce — Cătră răpaos cu dulce. 

- Cîntaria spițelorii 121. | 

| Mă veselescă de viastia ce-mi vine, — De mă 'mbie direpții cu 
sine — Să 'ntrâm cătră Dumneqăii în casâ — 4. La curt6 ce sfintă 
ce-și alesâ. — Eram oarecind stind cu mulţâme** — În curte ta le- 
rusalime, | 

* Eşitu Iaste sfărşenila, 
** Aicla să viade că psalomul acesta ca din şerbila Vavilonului dorlaşte Ie- 

rusalimul, suind minta de pre şerbila aceştii lumi, ce Yaste întracest vlaţă a 
noastră trecătoare cu nevol și primejde, căiră Ierusalimul celă din ceri, ce să 
zidlaşte ca. o cetate, caria spune în Apacalipsis, că pogoârâ din ceru cap. 20, Că 
unul Yaste Ierusalimul şi în ceri şi pre pămint. Pre “pămînt petrlace cu războl 
de toate părți şi cu prăqI şi nevoi scăpînd biruitoare în certi, că cela ce bi-: 
rulaşte dobindraşte a petriace într'acela Ierusalim, luînd plata deplină. Cautâ ia 
Sfinta Evanghelie şi la Apocalipsis. Și sfintul Pavel spune de acela bine vIaănică 
şi toți sfinţii : ochiui waă vădut şi urtachia n'ati audât ş , , » Şi la inemâ de om nu 
sală suit clalla ce ai pătat Dumnegqăii iubitorilor săy.
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VE unii Asbisă „ntttae lat eSti-ule, 
8 Ac ut cnopir ASmuesiă Hi5 iiue, 

-"B5 momnâniii mi ut ae ui nâpre, 
Supe Te aupfaţuii Bă W uerâre 

Asoad ca ue cSimn 5 rACĂTE, 

12 Anun prSAeae AoAtuSaSii TOÂTE, ? 

Iipi Sprinn «ue pe apari San * o. 

Ă ca mrprSpucii Ani TOT mitipSan. 

“Uli râu “pepunu urii ue-c «fu Sate 

16 2, top avzprSpucii câp.puirSan nSate. 

Aload op IEAA pe WUSAĂue | zace, 

- GuăSue te Beria Bode 7 pĂUE. 

| Dă măca AS Aatua, aă uk cană, 

20 —IEfraa, ea tenul ACAtuiSAn Apă CMLpUTA. 

Iâwrp'auâa CA "UTpEGĂUI AC RIAA ser, 

ÎepScaatimSan UI] ASaiua, | - 

“XE auuSri Ac mâste HSA Herpâtt, 

24 —Urime-An IOÂCH cuuuări S-a pân. 

Aă-uii ASatesâă fu căaa 'Tă n due | | 

Tu? rSpuSpii cumSra, npenSat auji madee, | 

   
* Gaaga d, rar. d. Mpa (9): E ca. de. Gpemia, raag î He. [Notă marg, T]. 

TE 

Ce şi dâcmu încâ ni-om sui-ne, — 8. De ns spori Dumneqăi cu 

pine, — Cu moșnianii tăi ce le țâă parte, — Unde te zideşti ca o - 

cetate. — Acolo să ne suimii cu gloate, — 12. Dină răgulele Dom- 

nului toate, — Pre uric ce are Izrailulii -— A să mărturisi din tot 

şirulii. — Și toţi credintoșii ce-s în- lume — 16. Âţă vorii mărturisi 

sfintuli nume. — Acolo vorii ședia pre gudiațe — Scaune ne veghindii 

voae.!n flațe. — La casa, lui David la cs sfintă, — 20. Cina va veni 

Domnulii fără, smîntă. — Pentracăaia să 'ntrebaţi de viață — Ieru- 

salimulă în dulecţă, — De bişugă de pace cum pelriace, — 24. Ci- 

ne-lă iubăscii bişugii nu-I va triace. — Dăa-ţi Dumneqăii în sâla ta 

pace — Și 'n turnuri bișugii, precum âţi place. a 

Dosoftei, 28
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-Tpun pâna miti, piu uit PSA&. 

28 Il'aamn Spărs-uii mâne dizpă epSaa,, 
Uli: npmu sâca ră «+ î:pe "n "riâne AcatiSan 
Ta, npiuaturS-uit AE. CAE u TOT WASAR. 

Ii a. — Gaura CA ai HA ae nârps tupit C2, - 
uzaăye ÎepScaarimSan, 4 AÂTă CA ua e WpâuiSAs “EAb 

„În pariclat Ann Ilaaceriina năpeae î Câ3 crumcarb uS- 

MEAE Mâi ânsii ÎepScaanai.: Iicatia . ai Să cSăpaerâne 

AneâuSas, neurpS TAMĂA “e CA „EZANĂ aă ASanestă Au 
epScaanan, uit Cp AM AVP. Ai Săue, ca5 SS pop Iă- 

BPAHATÂUNASpE, AĂAMIEAE AucânSaSii, NERA SAI AA ASH- 
meat AutâuSasii ntapiii fân TAME âuă Tapanaâuii 

ASA TAMăE. ju ÎepScaariatn PATA AS ASatesiă. dă 

10 ânordamț-uc, „nâurpS ÎnatSauăipa IrLsâTEAWVpt, ai Sxut Go- 

AWA ulii Griinera, ASNA E pacruriuipă “mpi ACatiSah 
ÎSnftuii. Ut ASaesi$ fina âaâue npe «ret Stat Anurpe uit 

pi, âuă Băue VaamSan : norpbnitan Geci BACĂRONO AR- 

ruaăipare TU rent, niepaSr-aii npe mor âutaa ut HSp- 

S
r
 

30 npitirS-u | 

121 a, — 6 sâta 10 săua 11 Graeri 

Prin fraţăi miei, priiatini și rudă — 28. Ţ'amii uratu-ți pace fără 
trudă, — Și prin casa ta câre 'n tine Domnulii — am priimitu-ți 

de bine 'm tot omulă. 

121 a. —Sămneqă să știi că de patru ori să “nţăliage Terusolimulă, 

o datâ să "'nțăliage orașulii celă împărătesei din Palestina, carele i 

S'aii schimbată numele mai apoi lerusalim. „Isaiia âi qâce sufletiaște 

Livanulă, pentru tămâia ce să cădiia la, Dumneqăiă în lerusalimă, 

„și orășianilor le dâce, saii tuturoriă Izrailtianiloriă, lamnele Livanului, 

adecă. cumii Ja. muntele Livanului chedrii facii timâe, așia Izrail- 
tianii ducia tămâe în Jerusalimiă jrătvă luă Dumnedqăiă „La Apocalipsis, 

pentru înmulțâria. păcatelori â% qâce Sodom și Eghipetii, după ce 

răstigniră pre Domnulii Iudeii. Ce Dumneqiăii Yacă aliage pre cei buni 

dintre cei răi, așia dâce Psalomul : — pierdut-aă pre tot acela ce 

23 r. 

185 1.  
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15 EÂIE AE iapă miine. IM aă ânosâamțuc âaâue npt nz- 

“zebuuii, At-ii dpdee să Sun pân MăpE usii necTuT uuii 
norar hacnacu, uu-ii âpâră uepiipa Bă „mărpă At 
Moâpăa ApSuiaTa” Îu npznâcTe, ÂpaT.Ănta, paneySua nepripeit 

BaruaGuiSASii, 4 Apei vu ra nznzrâumawpt. 
20 "dan . - ASUAA p-ĂIA CA "0 ZAÂUE ÎepScaaiimSas: cpr 
 BECÂpuă, Eă-il âuesâră Anu ÎepScaartan 4 fu moâră ASMa, 

tă p'ă AurienzrSpa Ei cre pan pâii. Iturp AUĂA SĂUE AOAt- 

uSan Xpueroc „fu cb.puura Gvarreaie : Su ta cz neropxă 
Ac aă ÎepScaariatt aă Îepnyonn urii rzs3 . „ÎN AwâsiSae aaxt- 

25 PIIASpb AE-Ab AEBCpanâpaă uni-A BzrSpă ânpoâne AE MOApTE.* 

- Butera-it -l . paar Ioan ne ecăpuriiii, Uli ASauesâă nS W adcă, 

“E 5 aSâra „fu 'Smepe [să WĂA să niepASTA, NIZCTO- 

„ploah nSun nânSan uit nSue nenrpS tăe.: Aus CROĂ 
noaarăeri 3a Weua nâcrupa ASBpiii. ** 

30 ăĂ Tpea Wăpa ca uzaăue eShaerSan jienipSa npe- 
“pun, furrpS IĂpEAE ABESĂIIE ASAties SS: 

EpScaanatn â nârpa Wâpă CTE “eAh Anti sept “E CA 

* ASsă: 1 A 4. ** Iw ATA RKr. [Aote marg. 1]. 

18 fs. âpsună . . Zi panel 24 (proba 28 Aus 29 neah 

curviaște de cătră tine. Și la Apocalipsis aliage pre păcătoși, de-i 

face ca unii orașii mare și vestit și bogat Vavilon, și-i arată periria 

cu o piatră de moară aruncată în prăpaste, arătind răpegunia pe- 

rirei  Vavilonului, adecă câta păcătoșiloriă. 

_Ală doilia rind să "'nţăliage Ierusalimul sfinta besiarică., că-i a- 

seqata din Ierusalimii în toată lumia, Xară începătura ei aste din 

rai. Pentr'aciaja qâce Domnul Hristos în sfinta Evanghelie : <un om 

«să pogorâia, de la Ierusalimii la Ierihonii și cădu în mănule tălha- 

«rilor de-lii dezbrăcată și-l băturâ aproape de moarte». Acesta-i răz- 

boiulii besiaricii. Ce Dumnegăii nu o' lasă, ce o ai luatii în umere 
ca oaia cia pierdută, păstoriulii bunii capulii Ași pune pentru oae.— 

A treia oară, să 'nţăliage sufletul fiecăruia creștină, întru carele 

lăcuiaște Dumneqăii. 
Ierusalim a patra oarâ aste celii din ceri ce să stringe de pre 

*
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“erpptiue A NpE MZALRUT, Hi ÂNOAd CA Ba CTP „rage moÂTA 

c&-pura CECĂPULE Au moâră AMA, nperidai SĂUE ACAt- 

-35 nas Xpnueroc : fi ACT GA) CTĂAO fi Cani nâerup.* 

Pe et EpĂ ca "az cijii ui ântcră BSE.pTE, „URZ AL 

WâTERA pi CA 'UUZAĂUE, tă VW ATA CZ "UI ZANE neut- 

'rpS ÎunpeSudpa NZATĂNLAWp ; AMAMEHANWP, Bă al: ase 

Adamus aă PEARL HATpă Fapanarânii, A£ câ Lo9- 

40 mesâri, «e AB af pzAtac ASporit HEnpeaeuduii, id 

ua AMI TIACĂĂINĂ ÎI î3 patac AFCTSII RA ulii acei. 

Musrâe META pir 4 aur ue HE npueacitiit 6 ii 

AETh Su Em Aonat. Ilpe tine a43 cnoaobiiTi Sue 

unii 4 âdpaăre Xăpuunn norii ; âmtaSa 33 Actii 

45 fineMa cnpi Smuabnie, RĂU îi. NA, - cnd MIMIOĂpEAE căuti- 

uniti căae GAZANUIUA, căă aă tertuSan Asi Gumtonn fipzu 

ĂATA rpeuutira f3 npiitauirS-ii awpSan, Bă Gpă XÂprunsă 

noriziintula îi, u5 wa utaa ut câszTSĂ Ca-A B(USă, AE-ii 

NZpĂ pâă nEuTpS Mupa. | 

* În di sit. [Notă marg. ”I 

35 sSacr Gan) erăas A npou. 37 cznuenayt 4 nărănii 46 Baxannua 48 ns- 

Kztinusiă . 

pămint, că acolo să va stringe toată sfinta bestarică din toată lumia, 

precum qâce Domnulă Hristos : — 

De vei vria să 'nțălegi și acesta cuvintă, încă de căteva ori să 

'nţăliage, că o dată să "nțăliage pentru înpreunaria păgânilor, lim- 

bilor, că 16ii adus Dumneqăii la credință cătră Izrailtiani, de sai 

boteqatii, ce divăi d6ii rămas Jidovi necredintoși, că și din păgâni 

încâ aii rămas destui ca și Jidovi. — Pre cine Tai spodobitii Dum- 

neqăi și -Laii aflatii harnici pocăinţeă, aceluia i-ai deșchis inema 

spre umilenie, ca și cînd spăla picoarele sfinţii sale blădniţa, sai la 

ospăţulii lui Simonii iarăși altă greșită i-ai priimitu-i mirulă, că era 

harnică pocăinţa ei, nu ca cela ce sfătuia să-l vîndă, de-i păria răi 

pentru mirii, a 

2327. 
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192. IIfcun creninnaa, pe. 186 r. 

Brel BZ3BEAOX Wu Mol. 

Nam pzantărh Vii iei sd păr 

Bzrp "THE ACAAIE 7 BPĂME ASură. 

Aus utpiS Suat-uii Acre AzSrinua, 

4 Opaatn naSTărS-uii să Toâră npiua. 

Hi & caSra mă cbpura Tă Mănx 

INI mă mâpa aă Măuii AE CTANĂNĂ, 

Aua-e (Unii uspu Arp ACASA, 

S Ca nt musaca npe TOT Wa. 

TIT 5 Awiaz AGauSan CA cTreRâcră, 233 r. 

Ga ui spSue, ez ni awmaSideă. 

i 8. mSarIan ut5 aMnASTe (Râpa 

19 IT nemibcaSan AE npiiui 'TOÂTă Wâpa. 

GSaerSaSii tâpii «e-ăi aSnpisa 

Borzmâmiii uta ue arSpaisz. 

193. Ile crentunaa, pr. 
A 

To dipie ne Fenabk EBIAR EZ H4c. 

iz pe mâpr di RS u6ii Că CTĂ ACatmSan, 

Sana TlapatiaSan ui: TÂT WaiSan. 

Cântarea scărilor 122. 

Mi-amii rădicatii ochii miei cu rugă —- Cătră tine, Doamne, n 

vriame lungă. — Dinii ceriii, unde-ți iaste lăcuinţa, — 4. 'Ț'amii cău-: 

tatu-ţi cu toată priința. — Ca o slugă la sfinta ta mâni — Și ca 

şarba la mâni de stăpână, — Așia-s ochii noştri cătră Domnulă, — 

8. Să ne miluiască pre tot omul. — Şi cu milă Domnulă să ste- 

jascâ, —.Să ne cruțe, să ne miluiaseă. — Că cu multuli nâii âm= 

plutii ocara — 12. Şi ponoslulă de prin toată țara. — Sufletului o- 

cări ce-i lucrâqâ — Bogătașii cela ce zburdeqă, - 

| | Cântarea scărilor 123, | 

Că de n'ară fi 6u noi să stia Domnul, — Dacă Izrailulii. și -totă 

omul. -
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E ac dp dii KS usi ca eră AcatuSan 
4 fugar ae tine ron â TOT: WaiSas, 

ĂE ca crioâaă âcSnpa-ue “un upină, 186 7. 

II; coprii-ue ae rii: Alain Aa i pănă, 

R. PaS-ii noprifert Mania BS. Snae 

8 Ac$npra- HE "0 NOII CA wbSuae, | 

Ii cSibaerSan HSCTpS n9rySii 'Tpăre- 

ă AE mapâ3 păneAe: mii păi. 
III: cSipaerSan uScTpS TPEIiATOĂpE „280, 

12 IIP4S pana npuu nă HeATodpei 
 Baarocactiir că di să dbepiiut, 

Ri u$ bi AĂTE ACAANE CA: HE Crprieie 
RS Antuuiti Avwpn, Ii A£ RăNATOÂpE 

16 TEliii crsoc Ani adun tit A£ Aă npuncoăpe. 
Ră Bpâcia nâii coc Acaatie căinure 

GSipnereae Ai uSpee nSanarire, - 
Tilii căaueae ueawpra ui nuulsa 

20 Ai crpuâre, ca mâlica ca ne mapsă. 

* Tlou, aur ka pui dna cânTSaSii EOTE5, KA HĂRA mii BanerS Ange Tpeliană, UIAA Epe 
LI NOKZHHUA LU AakpzMHAc HEAR nzKâTeAr. [hotă marg. Us]. 

8 Ms. âcSnpr-ns 15 nauzTodpe 

Că de n'ar fi cu noi să stia Domnulii — 4. Cindii le vine toanâ 
a totii omulii, — De să scoală asupră-ne n pripă, — NE sorbi-ne de 
vii demii da 'n „râpă. — Cindu-și pornescii mâniia cu unde — 8. A- 
supră-ne 'n poghoi să n6funde, — Și sufletulăi. nostru trecătoare — 
12. Şai făcutii prin apă necătoare, * — Blagoslovităă. să fii cu fe- 
rice, — .Că nu ni datii, Doamne, să ne. strice — Cu dinţii lori, și 
de vânâtoare — 16. Nei scos «din, laţii. și de la: prinsoare. — Ca vra- 
biia mi-ai scos, Doamne sfinte, — Sufletele de curse cumplite. —.Și 
sâlțele celorii ce vinega — 20. Lă-a -aă stricati, să n "aiba să ne e piarță, 

. "Poţr dâce că prin apa sfintulu hoted, “că nlacâ 
şijdere şi pocăinţa şi lacrămile incă păcatele. 

şi amisturaşte geşala, a- 
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RA 15 ASaatile 58 câ. NurSAr aid i Sate ” 

Ile adi ÂuSTSpiea mii pt “aSate, 

TIpesSmk Air ăi ăi Baie 13 use: ursi, 

24 Ac cas patesti MEpISAk iunir niz, juTSas. 

194. Gaaea. Ilcun czenăumaa Ti Aa 

Hagvkăaenea. Mă r'cAa fo. ropă, Giwun. 

Bâpiii CA neaeiA Stei Îa Acai San: 187 7. 

„ luta-c Bă MSu'Teat GiyuSan. AR 

. IIpecri sati Ati ASI uS Că BAATĂIIE ..., ar. 

4 “ine ” an: GpScantintn azi: 

Sua npeuSpa Giwwun Hă 4 poâTa 

TILii. AcamSan npeuSph că-puTa că rasa. 

AlitaS mată u RĂNI „Îurrp âmesdpe | . 

S  lâ nSue “AE mode nzpuii Crpaai. 'TÂpE. 

[A mă AAA ACatISAb CA CĂ AMNUIE: 

IIzazrSmiit, erlirSan crinii “patit N 

Mine ea HSTĂSE TOT, umpifirSas 

19 Tlpecrt- Apt că- anii ne rorarSAn, 

Depiiia npe ANpEnuiii că nă Aenprius Bă, 

Aă dprpr-atyit avanSae ca-ti Tiusă. 

22 âySrâpSan | - 

194, Titlu : Haakinea | menantena 2 Giwun uSaa 12 Acpinuii 14 m&nSar 

Că tu, Doamne, cu “sfintulii tii nume — Ne dai agutoriul tăii pre 

lume, — Precumii dintăi ai dâs cu cuvîntulii, -- 24, De s'aii făcutiă 

ceriulii şi pămîntulii. 

Cântecul scărilor 124. 

Carii să nedejduescii în Domnulă. — Aceta-s ca muntele Sionulii.— 

Preste viacă din locii. nu să clătiaşte - —. 4. Cine ? ni - “Erusalimii . 2 

culaște. — Munţâi. presuri Sionii ca 0 roată — Şi Domnulii pregurăi 

sfinta: sa. -gloată. — Decmu: pănă n viaci “într” 'aședare — 8. Va pune, 

de toate. părţi străji tare. — Că, pa. lăsa 'Domnulă să să nâişce Î =— 

Păcătoşii,; stegulă să=Și “rădice, — - Nice. să cutiade * n tot șiregulii = — 

12. Preste direpți să-și pue toiagul, — Ferind pe direpţi. să nu, de- 

prindă, — La fără-legi mănule să-și tinqă.
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y Pepuuânie-H ACGANIIE *n să At NAÂTA 

16 Vl cSuii ue-e KS fineaa Auprbnrz, 

Idpi uta. ui nă Boph cz-u, KpSsă 
Alăuz-i Acamne KS pi câ-H mapsă. 

Ii Vlapânan EA AZS nâse 
20 nr mupbrăas, npenSain AWph A€ Nadut. 

125, TI:cuti creniuaa, pKE. 200 e 

Graă azaapariire rea nafun Cin. 
7 a 7 s z y aste , Tavbnun Civoiu “rat fiaar O Bagnadna, în ment 0 erpăcreli Na îi 187 

oră npugacuii cadne : Ipăaa Givonsasii ră W îti coc Ac ad Ba 
e a 7 * o a ” 3 £ BHAGHh Ii MNpE AVINE AC Ad RINSpII KZTAX Bă CA MĂ "Tpâii 

AOaatue. — Risii ue razkogânie pe cĂ.ÂNTA RĂpTE. 

“Rua pr. urrăpuă aoaurab că-i pie 

Mă Spa GiwuSan Au wuepuie, . 
Arsuri urbat a Mira n Bode BSUA 

4 Ul urban GSnSpă-ue AenpeSuz. 

PserSan nui Câpn BECEAN Uli AHMBA 

INT wta Siră ârSuuii mrodra CHp'Aba. 

Arr$uere âp SĂU 8 AHMBU nArăe, 

“S A câ fur$pen ASmnes4$ ni aitue, 

17 =u, lips. T. 

Fericiaște-i, Doamne, 'n qâ de plată — 16. Cei buni ces cu i- 
:nema, dirâptă, — lară ceia ce nu vorii să-ți crâdâ — Mânâ-i, Doam- 
ne, cu răiă să-i piarqâă. — Şi Izraili va, lăcui * n pace — 20, În totii 
şiregulii, precumii lori le place. 

Cântarea scărilor 125, 

— Prada Sionului tu o al scos de la. Vaviloni şi pre mine de la chinuri cătră. 
viaţă să mă tragi, Doamne. Veqi ce tlăcovanie are sfinta carte. 

Cind ară inturna 'Domnuliă să-și vie — La urmâ Sionuli din șer- 
pie, — Atunci n6mă mingâia n Voae bună —- 4, Şi nâmă bucura-ne 
depreuna. — Rostul ni s'ară veseli și limba — Și nemi uita a- 
tuncă toată scrăba. — Atunce ar qâce ! n limbi păgâne, — 8, «Li sai 
<întorsăi Dunminegăii cu bine», 
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TUI 45: mape Mia cnpe Hi6 AomtiSAn, 
Ac n că depui 'n TWTr War. 

TIT ne "mrodput ACâAue Kă mir nabuBat, 

12 Bă Gattuiii ţa, că pSaina aă dusa 

Ai âderpăa ui eSdaz n5 nâsadpii, 235 ș. 

Ac kăpa nzpâw în roâre. adrâpii. * | 

Uîa ue urâă czmzndra R8 na-priespii 
* 

16 Gep nănSpă ceuep.pria, BB păcSpii. 

Tlîa ue MÂâprh CBAMZILNIA, 5 7RĂAE 188 7. 

Il'eSpn HSa ge ÂCEAl. Aa ac. ** 

* Slua ea dh mu ad Analia MOPLRASP, Ac rodre nzpuac ah aa âaStia ataunesâă 

pe Teuii, ufnt-ui Aa ut w'a$ âronnenr. [Notă marg. Ms,]. 

+ Bă Bra ckâli cn&pan ndera că cazsdatui, câii pĂACCTHH NOXRUT PĂKCÂTH NpHCHO 

xnaer nula (caezdan , ezii ŞĂASCTH NO%HET pSROATH nphenw ansonurâuunia. Z.) 

[Notă în text. Ms. T.]. — “une NTp'âSeTpS cÂMAHZ CEPZRE At NSCT KS aakpzatii, âutaă 

Ac ESKSplc Ba ceuspă MARHSHRAAC Ad nSșSpa BIGUX KpBHIpe. [Notă marg. AM.]. 

16 paespii 17 cRasHiăiA 

Și șaii măritii mila spre noi Domnulii, — De ni să fericiaşte 'n 

tot omul. — Şi ne 'ntoarce, Doamne, cu tot pl&nulii, — 12. Ca o- 

meţii cînd să rumpii la anulă — De austrul ce suflă cu calduri, — 

De cură părao m toate laturi.* — Ceia ce ș'aii sămănati cu plin- 

suri — 16. S'or bucura secerind cu râsuri. — Ceia ce mărgii să- 

mănînd cu jiale — Ş'vorii culiage viaseli mănunchiale. ** 

* Aşia va fi şi la învieria morţâlor, de toate părțâle â! va aduna Dumneqăă 

pre toţi, cine-şi la ce şaă agonisit. 

++ — Cine 'ntraustru samână scrăbe de post cu lacrămi, acela de bucurie va se- 

cera mânunchiale de pururia aţă hrănire.
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"196. Icun cerânenaa, ps. 

“ E 7 z Cp Ș 4 7 
She HE DCAn. CASIGEAETh. ADAMS ACEpOARTEArii,. RzcSE TpS:Ad- 

EMCA, ASUIS:KE NOKPHIRAĂIII IMEAMHIAŞE HÂLDK „PA3SPUT Pp4a : ĂE 

H$ RA AGAuiSan BAH. Kaca BSHZTAI ACP, BE AAPh NE 'TOSAUA, 

lăpă eSbaeTSa ARenepuniaS-A Mi ANE â "noderpz IPA  enăpue VETATE. 

BA Ac. US Ea Baii ca AsaSan, 
<Înaemepre câ 'rpSaii aASp.hia, WatSan. 

Ăe wa nSue uerzuaii CTpai ACASA, 
4 Îuaradpr ură niapac crpâa CSAuSA. 

S7Adph BEL MANEGĂ AC AA a, | 

Apus. fai, mira uă-AE ASpSpii -nariua. 

eaduit că-ul “ Aodpataă cSatn HSai ae nadue 

8 IOnruasacpr AoamSaSii* npt nâue. 
AcamSaSi âutipa-c At mounie . - 235 e, 

V Puuspii, poâaă AE ar45, nadră Fit, 

* fOsnuţii AoAMuSASă CAUT ÎepScaattaa Anti Me ASpMla sŞ CTpaite, RSMS-H rss Sa ura 

uzi cdi erpâne. [Note marg. Ms]. i 

126. 3 urrzură 4 uîepa, 

Cântarea scărilo» 126, 

— De nu va Domnulii zidi casa bunătățâlor, zădarii ne trudimiă, Iară sufletul 

acoperindu-l nime a noastră n'a sparge cetate. 

Că de nu va zidi casa Domnul, — În deşentă s'a trudi lucrind 

orhulii. — De n'a pune cetăţâi străji Domnul, — 4. În zădari. șa 
piarde strajia somnul. — Zădarii veți mâneca de la cinâ, — Min- 

cind pita cia de duroră plină. — Dedaţi să-și doarmă somnii cum 
le place — 8.: Iubiţâlorii Domnului * pre pace. — Domnului aceștia-s 

de moșie — Fizori, roadă de zgăiă, plată vie, 

* Lubiţit Domnului sint lerusalimianit ce dormita cu steaje, cumu-l rindul ce- 
tăţâr salbă straje,
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Alatia-e “cauti ES Azuuli sare 2 - 

12 A măna MISTĂpHIib CASBOSĂTE. 

Depriue At War cic-unii tza ddeue” 

IISga penanu c-it die 5 nâet, 

[Zu ep dir acbriimâuii A. PAVĂTă |. 188%. 

16 sĂu mramdeuuii n-pita, CA ESpr mpi “ noâpră. 3 

19%. Ibeun crentunaa, pa. 

[Asen RACU BOĂMIINCA FeAa. 

Tiaarocacgriuit cfr ui apă CÂMA. 

Râpiii caSaitcris ASAMISASii i3 ra, 

' sluzia-e cxueuăae ASii ABautesiă, ua G$ caczesxTS-ii n pori să Baanacu ui ne 

mun US ak$ crprtar ÂRSAO posta, ME Mali EZPTOC CaŞ- cerpaaSaunar âeSnpa nSrepiii fas- 

AAC, ma umana Cutii uri napa dbonSaSii IHaaSksAcenocwpr. : 

2 Gaura KZANTE ak$ caoRosăT ACAUISAn ÎN TOATĂ ASaa, cdunuiii înseroaă wi 

Meenu, Akă caueraT ToâTa NSTapaA RPIAMĂUINAOPI. [Note marg. Ms]. 

3 Ilodpra ce MUzAĂVE capia, Kă cz MISTE _AE Tpâue FĂ npunTpwW NSÂpTX, Ant 

ufera aSate În ua, ânoas-ii ÎnTpauăa NSĂȘTA rpiita wi npuimitaa A adatvzuuili Bxâ- 

ASYSASII. futa E NUTh nuizamduiii mii nzzâreac, ut MaSan Ana ii nSsa uk RS m Ac 

done, aSRilA, AI cRVEURAt AS ASnuesi$ AuazuaT$pa ură nana, uS-ae Ba dit pS- 

mite usawpa npe aa nepuli. [Aotă în text Ms. T]. 

14 TI. annrp puii cz-ii 15 Ms. pci ata, Te Ac dei mduiă 

Aceştia-s sâgeţi 1 cu lănci călite 2 — 12. De mână putăarnicii slo- 

bogâte. — Ferice de omulii ce-și va face — Pofta deplin să-i fie. cu 

pace, — Că nu vor fi defăimaţă de gloată — 16. În pizmașă cînd 

să vor prici n poartă. & a 

Cântarea scărilor 427 

Blagosloviţi sînt toți fără samă —Carii slujescii Domnului cu temă, 

1 Aceştia-s sâgeţâle lui Dumneqăi, că I-aă slobodâtu-l în robie la Vavilon „şi 

nemicâ nu 1&ă stricat acolo robila, ce mal vărtos s'a străluminat asupra .pute- 

rii idolilor, c'aă călcat unii şi para focului 'Navuhodonosorii. . - 

2 Sâgeţâle călite lei sloboqât Domnulă în toată lumia, sfinți! apostolt şi mâ- 

cenici,. dâii.sâgetat toată, putiaria vrăjmașiloriă. . aaa 

„3. Poarta să 'nţăllage -sfărşenila, -că- să mută: de triace ca printr'o poartâ,: din 

câsta: lume în ciata, acolo-l întraciaia poartă. grijia și. primejăla de vamăşii văz- 

duhului. Acela sîntă .pizrăaşii şi păcatele, ce omulă- împlind pofta c& bunâ.şi de 

folos, luând din sâgeţâle lui Dumnedăi învățătura şi plinihdu, nu le va fi ruşine 

acelora pre la porţi. i
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Kâpiii mapri npe Hat Î3pz CAUTĂ 336 ș. 

4 Ac nauntcrb” nopăuna Adi sk chuTa. . 

Au poâaa 'Tă AMITp'âronuiciTă 

Biă Apuna nă gode ue ACT. 

Cepuutire ei. di npe Tpâii At ELA, 

8  Hâ-uh ea ii nerpâuepa n ASasrbu x. 

CDEMĂA TĂ Ba ii Bă W BHUX 

În niez-uii poatră 'n KSEiinu A. 

BSnSuiti mâl crasnzpii At AMACAItHE 189 r. 

12 IpeuSp mâca-ui AE- GSuzTâuit marine, % 

Amă ga di depun râra (USA | 

Yi Ca râate "ui. npitiuuă At ACAMISAL. 

Uli au Giwun AOAISah H3 ASarrbu 

16 Gă-uii Spâst, cr-an npzefii În bâuz, 

“Su GpScaatiatn cd.pura uerâTre 

Ga re Accderesii „În BSUZTĂTE. 

"* Dem eSfaerânue ca "nuzadye KSHOInua Wă fpautpa, Kz ÎN ue Run RS ÎeA au 

4due WuSA uSnonii, ua, ESHOCEAPHA, Npt ASanesiă wi aka nopSuna A$ii, AesApaclipii] 

KSkonă cSarrepă, îacta cTpânuyii aSHzrauii. Fă macanută nouii cz "nrunSeri atacereila. 

Alaca Acre eSdaerSan, să KSm Acre npeySpa macă BSKSHII, âa ACTE RSHATAUZAL nty$p 

eSacrn. [Notă marg. As.]. 

127. 8 ASauiua Il Enran map 13 depre 

Carii mărgii pre cale fără smîntă — 4. De-i plinescii porunca 

lui ce sfintă. — Din roada ta dintragonisită — Vei mînca cu voae 

ne'ndoită. — Fericit vei fi pre trai de viață, — 8. Că-țI va fi 
petriaceria ?n duleâță. — Femiaia ta va fi ca o viță — În casă-ţi 
rodită *'n cuviință. — Cuconii tăi stlăpări de masline — 12. Pregur 
masă-ți de bunătăţi pline, * — Aşia va fi fericit totii omul — Ce 
s'a tiame ?n priință de Domnul. — Şi din  Sionii Domnul cu dul- 

câță — 16. Să-ţi uriade, să-li prăveşti în faţă, — În Erusalimii sfinta 

cetate — Să te desfetedi în bunătate. 

* Femiaia sufletiaşte să 'nțăliage cunoştinţa şi faceria, că în ce chip cu femela-şi 
face. omul cuconi, aşia, cunoscînd pre Dumneqăă şi făcîndă porunca. lui, dobin- 

de[şti] cuconi sufleteşti. adecâ stringl bunătâți. Cu maslinii poţi să 'nchipueşt?. 
milostenila. Masa Yaste. sufletulă, că cum taste -pregur :masâ cuconil,. aşia Taste. 
hunătâțâle pregur: sufletă. ” . | - - 

.
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Tlprcri: moâră Biăua San zu nadie 

20: Sase unii nenSuii ca-i EESi sd nâie, 

INN ca die "un nâcue: FapariaSa 236 v. 

RS Aupânuiii nerpes.riA, «În iuripSAs. 

198. IEcun crenfunaa, pu. 

Muoiiueă Epăulaca CA MHOZ O BHocTH. 

Ac mSare. Wpii CaS. nSc ca AA ANTE. 

Pann "Tiimepe S%AE 5 ont MSATE. 

Gnse Tispanan Ca CA "UB dura 

4 —Tlpeeri uâpa, CA n3 npriusa TÂră. 

Ac mSaTe topit CAI nse 3 pzanode * 

Anu npSuiie ca-A AR MEBOĂE, | 

Ul: usa Wâ3 nSrSTh Ca-A CTpiiut 

8 —IISunAS-Atr-că 1 rpâBă 5 mpiieie, 

* Pzanoatac ASH AaRHA, ue Cai uteouT nsiTpS UÂAs, pzanodiat AS Xpucrse AH D9SH 

ue KŞ Înca, ca ac A mila npSneă, nanz RAHA Vrapziuti AOMHSAN TOT PRARODA AL 

mpe câmnra KpSut, At due ABENMAX nenTpS UÂpă, AA NENTPS EpEpHHzTĂTE. PaaRoRA 

SmSaSă ul Îpe Ac EATP2 NHBMAUSA ( BuocTu A0t% EPATMA AeRSWacTh Ă CAACTMH Ba 

ar ma, îs taaAtâca HĂ TA Fu monta ră. [Notă marg. Me]. 

128, 1 Ac aâec dh 3 Casue 8 râsex 

Preste toată viaţă cum âţi place — 20. Cuconi și nepoți să-ți 

veqi cu pace, — Și să fie 'nii pace Izrailulă — Cu direpţii petre- 

cînd în șirul. 

Cântarea scărilor 125. 

De multe ori sai pus să mă lupte — Din tinere qâle cu oști 

multe. — Spue Izrailă să să "nţălega — 4. Preste ţară, să nu prinqă 

tagă. — De multe ori s'aii pus cu' războae *.— Din pruncie să-mă 

facă nevoae, —- Ce nemică n'aii putut să-mă strice - = 8. Puindu-mi-să 

'n grăbă cu price. 
" 

*'Războaele lui David ce sai nevoit pentru ţară, războaele lui Hristos din 

pruncie cu Îrod, că tăe 34 mil de prunci, pănă cînd obrăşi Domnuiă tot războ- 

Jul de pre sfinta. cruce, de face izbindă pentru ţară, adecâ pentru creştinătate, 

Războlul omului ce are de cătră pizmaşulă.—
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JIA aSugitri erpzmzrăra 3 Wdere 189 v. 
„Gram ad 'prandii rău Au nodere, €. 

AcmuSan AnpenTh; nuâmâuuit “ep ca-i crpiiuit 

12 Al AECNAPUAT tânSan AE uepuriue. 

Ga cz 'urodpria mazpiânra 3 tăpa 

Iusmduriii  GituSaSi pun up. 

Ii să tâpna Ac npe ad NESMSATA 237 7. 

16 A codpe c4 câue n epâne cSpra, 

Gi, mâna 55 câuepa un ue: Tpâue 

GmuepaTSpii ut Hop EpĂ ca Bâue. : 
Ii Bă utaa ue SAĂue cniiug | 

20 Ga mâtin cum Agui e ca pariu, 
Uli ApStuiii ca uY-ae rp'zlaciă : . 

Bunâuii qi, ASauesiă. că enepil:cnx. 

* Anu "rutepaua Ma nnamâduiSan aă fenSeâns, ui RS avapeâe ma îpar, de ES nenei- 
ASnnan enpi Tine Aaatiie, Xa Boli nupSii mpe Antena (Au nano uea mape). Ia'xpzsTk acea 

AEAaula RAC Has Aaunui erpacritit, Să aacâne HĂ aa resaksuia casă. Ilpe cnumiăpa mă a$- 

Egapă TOuĂ mai măștii erinSpnacp aSuyunaS-urii âeSnpa-mii ÎZBb-acHAt cant. flutera- 

Pa3R5I94 ŞiererzpSa Fpripiiiih, KĂpeAE Ba FHpSîi ducaa CA ta enzcă., fpz ibounSuuiti uh ae 
Rpeamnuomiii op di âţdpx (anoaantțne. ra.). [Notă marg. 0.]. a 

9 ds. ASnyurS-m 11 A. auamatun.. -mhi Zips. Ms. 19 AM. At 15 atah 
18 Gi uepzrâpii 

Să 

Y'aii lungit strămbătatia cu oaste — Să-mi. dia război păgânii 
din coaste,* — Domnulă direptii, pizmaşi &'orii să-mi strice — 12. Lei 
despărțât capulii de cerbice. — Să să 'ntoareă 'ndărăptii cu 'ocarâ — 
Pizmașii Sionului din țară. — Și ca Yarba de pre zidi nezmultă — 
16. De soare să siace 'n vriame scurtă, — Să n'aib cu siaceria 
'n ce trage — Săceriători ce vorii vria să bage. — Și ca cela ce 

„culiage -spice — 20. Să n'aihâ snopă din ce să rădice, — Şi dru- 
meţii să nu le grăiascâ : — <Bini-aţi fi, Dumneqăii să sporscâ,» 

* Din tineriația mila pizmașulă mă iscusiaște, şi cu mărsiae mă, arde, ce ei 
nedejduinăi spre tine, Doamne, îl vol birui pre însii (în canon cel mare). — 
Pre spinaria. mia lucrară toți mar mari! chinurilor lungindu-şI asupră-mi fără- 
legile sale. Acesta-i războlul fiete-căruta creştini, carele va birui acela să va 
spăsă, Iară fricoşii şi necredintoșii vor fi afarâ. (Apocalipsis cap.),
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129. Gaâna. IIfeun crenâtnaa; pe. 

[la raSsunti Bozeâți Rn Teri: r'eAH OVeaniuui. 

AuuTp âajurih Wa crpurâri AOAAULE CĂiuuTe 

TUL ca mraSsii raac- A€ pSrzAtituTe. 

IL 'erp'â$sSat -râ3: AcaAitie: CâuSură 

4 PadcSan At ea Wear AE pSrx. 

BA A€ ne RE nstie AAAMIIE u dâua 

PiSan, uS edath STĂ CTĂ A€ cpu. 

Aenativt: ră At rpă MScTpâpe 190 r. 

S  —Irieue wat cană AE Ad WEpTÂpt, 

Ti m awtaa ră ca-auit pâsii Alb HĂpTE 237 v, 

Tpeuăacae «e-atit pân paSTĂTE. 

ză G3 Acaaue npuu că.puTrSAn mid Sate 

19 “Pâan CSABA AE aă ară npe - SAE. 

TXii eSaerSan sită n apăra 'rkipânră, 

[lina ef nenii În EPÂMA AE NAdTă. 

TIT “n Se.purrSa TÂS AMI CA TONĂIIE 

16 Aoamnuie cS4aerSAn, AE TE ACpÂIIE. 

Dam crpâa. Anu a5pii unii “Ata Ph HOÂNTE 

Gicu rpucăre EpepriuSAn i%Tb IIĂTE. 

129, Zitlu : Ms. după Gea numai : îscazriun i 2 pSră atture 10 1, re 

tat ” ” ” : : ” 

| Cântarea scărilor 129. 

Dinte'adincă țam strigatii, Doamne sfinte, — Si să mi-auqi glas 

de rugăminte. — Și "ntr'auqulii tăi, Doamne, s'agungă — 4. Glasul 

miei celii ovililă de rugă. — Că de ne vei pune, Doamne,.'n faţă — 

Răulă, nu vomi putia sta de grâță. — Denainte ta de gria mu- 

strare — 8. Nice vomii scăpa de la certare, —— Ce cu mila ta să-mY 

raqi dinti carte — Greșialele ce-mi facii răutate. — Că eii, Doamne 

prin sfintulit tăi nume — 12. Răbdiă sudălmi de la păgâni pre lume.— 

Și sufletulii miei cu dragii teștaptă, — Pănă vei veni în vriamia 

de plată: — Și m cuvintulii tăi mi să tapiaşte, — 16. Doamne, su- 

fletulii, de te doriaşte. — Din strajia din zori şi pănă "mii noaple — 

Să-ţi priviaghe creștinuli cât poale.
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AĂuu crpâza Aemuntuiă k8 eSmudaa 

20 G7 pâsame Fapana aă AoatiSas, 

" Tăă AcAtiSAn. d Ata că ubirlinra, 

„Bă ca aa nturp3 unsă atySueh nara. 

III ea pzenSanzpă Tapatiasa 
24 Damn drpă-Ac-aeuii npeeri "Tor uiipSAn. 

2 

130. WaasmSa Sil ANA, PA. 

T"eAn Hegoanicica CPA Moi. 

Aaa u5 Mi- i fieaa mapa, 236 r. 

Tlue nzărzrăpa Mi-it caMâuă, 

Trier m riSprtc Al MA cSipa 190 v. 

4 În usii Avaii cSc AciAT Ai-ii Xipa. 

“Ti Ac u3 AMA cAteprirS-asii TOT p-MIASAb, 

TE aaa Mzpurrh cSdaerSan mii pusa, 

Sam nâre nSn6uSan BA, CA 'uudpiă, 

8 At-an Wepbiâciih A€ Căi AL AĂ AMâlă, 

Amă "un caer CA AMI CA AA nada, 
Bă cu die 53 HEA AAA răTa, 

Bzrpă AomuSan 13 fiueată râpe 

12 „Hepatasaa „În eăuit np'liuesăpe. 

22 ninret n8 . - 3 
120. Titu : “aaa Arena, a. TH Ez3HE cica Epaue mot. 3 MA 

Din strajia demineții cu somnulii — 20. Să radâme Izrail la 
Domnuli, — Că. Domnulii cu mila sa nâștâptă, — Ca să dia pen- 

tru noi degunsi plată. — Și va răscumpăra Izrailulii — 24. Dinii 

fără-de-legi preste tot șirulă, |. 

Psalomul lui David, 430, 

Doamne, nu mi-i inema mărgță, — Nice căiitătura mi-i sâmaţă, — 

Nice am purces d6 mă suiria — 4. În minuni mai sus decât mi-i 

hiria. — Că de nu mi-am smeritu-mi tot rindul, — Ce mi-am mă- 
„rită suiletulii și gindul, — Cumi pate cuconulă cînd să nţarcă, — 

8. De-li osăbăscii de sânii de la maică, — Așia 'nii suflet să mi 

să dia plata, — Ca să fie cu nediajdia gata, — Cătră Domnul cu 
inemă tare — 12. Izrailuli în viaci președare.
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131. Waa$mSan AS Aaa, p'aa. 

Iloavanii rean AazniAa. 

Das-uii ACaAuE AE Ăatua, âaiure, 

Ule ua Adi âAEeS-An AE AAriTe, 

At Ba.puaâua ASii urii A£ pAnAdpe 

A Ut ua 43 uSpârb npe âmesâpe. 
Ezrpi4 ACAtiSAn A£ eră sase d ATĂAR 23 v. 

| Asii ASauies45 Apă AE 'TArĂA%. 

Alu Învrpa în cnaduSa Ales ae dex; 

S Atu cSri-ama pe CTpărh AF AMATĂCX, 
At aur (ii aznoaii nS cGatiSan 

GA Apatn ASaue, Sat Acăpate TOT WmSa, 

INN mmămtnaca9p ca AE dă GAnNuă air, 

12 Uli cz-at: die ToĂră BOA NAfNă, 

TIană mii âpaă azduri At AOAMIISAL 

Asi Îtanoe, CZ-Ab BĂSA TOT WVAtSAn. 

131, Titu : Ms. Wanwa ATEHA aa. mean Fu Aanaa. | Ms. Sasu 2 “e uz 

ah 11 Ii rămnacae Wankulun ex pâra,. 12 Ilpe eznaTĂki moda cz ae nadră, 

14 Îtwen ” 

Psalomulă lui David 131. 

Adu-ţi, Doamne, de David aminte, — Ce ţă Tai alesu-li de ma- 

inte, — De blindiaţia lui și de răbdare — +. Ce ţă s'aii guratii pre 

aședare. — Cătră Domnulii de cei dâs făgadă — Lui Dumneqăii fără 

de tăgadă. — Dâşii întra 'n sălașulii mieii de casă, — 8. D6șii sui-mâ 

pre stratii de mătasâ, — De mi-așii ochii lăcomi cu somnul — Să 

dormi dulce, cum doarme tot omulii, — Și tâmplelor să. le. facă o- 

dihnă — 12. Şi să-mă fie toată voia plină, — Pănă n'oi afla lăcașă 

de Domnulii — Lui Iacov, să-lă vagă tot omulă, 

Dosofteiă; 
29
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Ju Gpanâ-ii ÂSS%Mh AE CAdRĂ, 
16 Adadr-o-am În fanii AE ASmMepăna. * 

Razi AE-ii BOA BADAĂ Npiitih CAAĂLUE, 

Ga A€ NpaEIIA UE-C AC APAPAAĂUIE. 
Ga ue: RUA AAA czpuuToâpe 

20 —5nai5 orz 15 cunure-uuti - nuuoâpe. 

God ACAAMNE AE-U, Bin Aă Wanna. 

Ulian rarârS-uli, CA-ANĂ AS ESA NATIA. 

3 usii pâaa «e ui-ii AE câiuuie, 239 r. 

24 Operatii caSiina *u P-NLA,. ca-i uăt. 

“În HOACĂLE ANpEnuii “CA CA "AMEaciă 

Uli cgimuiiii măi ca ca pecealicua 

* ASatepdaa neuii sue uz-ii Laanaca, Snac Gpă nzrănii mSauii pzataui În Tispanar An. 

Teurpaua săuc: Laanara fain 3 ana AHMRHACR. Ilscaan ener ânnrean Papi 

Ka BA rea, Laanarncan Iaaaper. Înrrp'auta Eqatne Al ASAMRpĂRA cas âiaT c4.pTA 

npkuneră Wanna ASH ASaura4Ş ui âAeapăTă, kâpa ca Tpâye Ann Ginasă A npe Aa 

BHA 3 EX TaTS AS Aaaa, Îcceh Gqpast ca pzenSuae urii igactaSa ndea AS Goana. 

[Notă marg. Ms]. 

16 SigaârSam 18 nprahan ... Aparzadue 19 "unuia 95 AnpiaTh 

În Efrafta-i audâmii de slavă, — 16. Aflat-o-am în cîmpi de dum- 

bravă,* — Blămaţi de-i vom âmbla prină sălașe, — Să le prăvim 

ce-s de drăgălașe. — Să ne 'nchinăm făcînd sărbătoare — 20. Undâi 

stătutii cu sfinte-și pitoare. — Scoală, Doamne, de-ţi vinii la.0- 

dihnâ — Cemii gătatu-ți, să-mi văqii voia plină. — Tu şi racla ce 

ți-L de. sfinţie, — 24. Preuţăi Lăi slujba ?n rînd să-și -țăe. — În po- 
doabe direpți să să 'mvascâ — Şi sfinţii tăi să să vesel6scă 

* Dumbrava poţi qâce că-I Galilea, unde era păgâni mulţi rămași în Izrail- 
1ani.  Pentractata qâce. — Galilea limbilor — Întracera, cîmpe de dumbravâ s'aii 
aflat sfinta precistă odihna lui Dumnedăii c6 adevăralâ, carla să trage din E- 
frafta de pre David, că tatu lui David lesel Efrafte să răspunde şi Viftleemul 
casa lui Efrafta.
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v 
IenrpS Aanua * u€ uit â ră cASră, 

28 e ati nSeS-an păi În epâme ASură. 
IIS-uși .Înredpue â ră. cdpura dâua 

Ac SucSan 745 3 Spa Ac piu. 
AcaSan câ uSpăTt -ÎNTp'aActâpă 

32 ASH ata, c4 HS-aB CAME: AMI: uâpă. 

Au n.pureue ue-u, pa: Gunii nASASan - 194 v. 

Au, usii nSue “n crăSib n r&b psaSas, 
Ae-mi Ep ună dbeuiii râit Su.frrSat 

36 Uli c4 eră uperSatn ni-i SpraipuirSab. 
iii AvprSpiii ue Ai-ult AA CA "AUsăue 

GA uS "wroâpră. m nppănSpii cămMăuc, 

II Nini awpn Bopr -uieAă "i Eesie 
40 un cnâSnSan mâS ceea AE tipic. 

Ei ASaesiă urâă âncc GiwuSan, . 239. 

XzuStinua crunt dânsa 53 WatSan. 

* Aanna Âcre Xpneroc, Kali ati Aaena. Ilăpa ACTE CĂUTA BICĂRURX, 14% MHHTBE 

ad Adana Ca$ nerpesSr hi udpa, ulii Ca$ cRHMRAT, NETP'ANĂA îuteTa Ela VW CSROTICRI - 

căunuiii îAcazp, KX ACAMHSAn XpheToc ACTE HECRHMRATE. ÎN BA CRAMA AS Aaena. 

[Notă marg. M3.]. 

34 ucrau 88 caile 

Pentru David* ce ţi-l a ta slugă, — 28. Ce Lai pusu-lă erai în 

vriame lungâ. — Nu-ţi întoarce a ta sfintă faţă — De unsulii tăă 

cu urâ de grâţă.. — Domnulă sai guratii într'adevară — 32.. Lui 

David, să nu-lii schimbe din țară. — Din pintece ce-ţi va eși plo- 

dul — Âţă voi pune "m scaunii în totii rodulii, — De-mi vorii țânia 

feţii tăi cuvîntulă — 36. Și să stia precumiă ni-i gurămîntulă. — 

Și mărturii ce li-oi da să 'mviațe — Să nu 'ntoarcâ *n năravură 

sâmiaţe, — Și hiii lorii vorii ședia n vecie — 40. Înii scaunulii tăi 

celii de crăie. — Că Dumnedăii ş'aii ales Sionulii, — Lăcuinţă 

să-și facă cu omulii. 

* David taste Hristos, că-I din David. Țara Taste sfinta bestaricâ, Iară amintre 

ia David s'au petrecut şi tara, şi s'au schimbat, pentractala acâsta aşia 0 soco- 

tescă sfinţii adevăr, că domnulii Hristos Yaste neschimbată în viacă sămînţa 

lui David. .. Dai - . 

*



i a M-A Saua PATĂTA | 

44 i Anat acc „În But AesâTă. 

JI duri aa na ii AzaiSiua | 

UE aia Baita RS Toâra Npiiinuă. 

BiaSua, Ei Spâ--usii AE Biue; 

48  Alumânacpr, Ei ae u6ii aănăiine. 

ÎpiSuasii, Gh ac LS aă ca "anpăue 

AE aB:MRAX BEMALNITh it. A€ N ăue. 
4 

II căuniujiii AS CâtinAa rode nSu, 

BSa:Spie n5 ruj fatnpeSus, 

IN Asoad ai Sit Bpânie cr" krSan 

Asi Matia, crt die "n "Tor wmprirSat. 

| î5ueSaSii mda CATĂTE ASavanăpe, * e 1927, 

56 Iuamânuiii AS oph Ni AE MScrpâpe. 
IEI pl AS zi usi AĂ CA CA "MĂCAR 

“Nurp'a mă cinic, c4 "mbaopiicria. 

e 
ID
 

* Gu Îvtau kpzcruTea. Grkrsa wmuplrSaSi aSi Xpneroc. . 

*F NŞavznăpe trapă î-îi căi.pirSa Îvvans, âS aSawmira npe TSuli uS aSatina ACmnSaSă 

Xpneree, îpzTanaS-a. Gi ârueu, Sai az atatiau roz MIp$. &GueSa Acre e.purSp Acm- 

HSan Xperoc. Cers pan nomazăra e cz rasă. Ieurp'auia Te Suea ASanesiSac ASat- 

uesâSa Ta$. Cqnnuie Acre ASmneszupa AomuSaSii Xpucoc. [Note marg. M3.]. 

46 Ms. si am 48 nâhue 

Acesta mi-i odihna gătată — 44. Ce mi-amii ales în viaci aşe- 

qată. — Si acicia-mi va îi licuința — Ce mi-amă Tubitii cu toată 

priinţa. — Văduva, ei ura-i-voi de bine, — 48.. Mișeilorii, ei le voi 

da. pâine. — Preuţâi, ei le voi da să 'mbrace — De izbindă veș- 

mintii și de pace. — Și sfinții lui s'aibă voae bună, — 52. Bucurie 

cu toţi împreună. — Și acolo âi voi criaşte stegulii.* — Lui David, 

să-i fie 'n tot șirâguli. — Unsului mi-am gătatii lumănare** — 

56. Pizmaşii lui vorii hi de mustrare. — ară .lui âi voi. da să să 

-"mvascâ — Într'a mia sfinţie, să. 'milorescă. 

— Stâgul şiregului lul Hristos. 

** Lumănare Yarăş i-l sfintul loani, cai luminată pre toți cu lumina dora- 

nului Hristos, arătindu-l. — Unsul raste singur domnul Hristos. — Pentr'aclata 

te unsâ Du:nneqăule Dumnegăul tăă. Siinţie Yaste dumnedăiria domnului Hristos.
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132 a. Auăere. nârpS napinii A€ cruxSpii aliat Cropuur. EI zor. 

nptiina, âuer Vraawai â ASH. 

Gi viwrl, «Tr ACEpĂ. 

Tiâne-a = usi păcue Ban AE Nu, 

1$ SpuSpii At pause, 

A Sue piauă ApA rpriuas 

d Orpa că. BOA ĂE. 

Riot mâl aSux AenpeSua, 

Pia uk pruăetiă 

Aenăra Îpuă E AECTpÂMă 

"S  C)âcre puremăenă. 

132. — par. 

Br Cre nerpăcepa AE CSU 

Ri. futa, aisStersb- dpăuaii „pes, 

AmSuue npe tânb aviipSat AE EIUE 

4 Bă. AS Aipeus, At- -i LI ĂAE DÂnE 
7 

Dă aupoc sttzit nituit 53 ASacrliua 

BR.AnAS-it AÂpue aripSat npecTă până, 

132 a. 1 Wine pu 5 pSua 

132, Titlu lipsesce de tot în Ms. 2 hăua 

132 a; Acăaste patru “părechI. de stihuri lem scornit ei prăvină 

„acest psalom a lut. 

“ Gine.şi face zidii de pace, — "Turnuri de frăție, — Duce viaţă 

fără grâţă — 4. 'Ntra sa bogăţăe. — Că-i mai bună depreună — 

Viaţa ce frățască, — „Decâtii armă ce destramă, - — 8. Oaste vite- 

jascâ. o | i a 

i Pocimul 132, 

Cati aste petrăaceria de pună — Gină Jăcuescii fraţâi inpreună, — 

Atunce pre capii miruli Je vine — „Ca lui Aaroniă, “de-i şiade. 

bine — De miros ce-i vine cu aceia — Cindu-ă. marge miruli 

preste faţă,
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Ăi npt nâpră Aâpue npă EELUMHUTE, 

5: Tla "m nodae npe Sniae- Ch "TIUEHTE. 
Bă poa sue rinite Au GpmsuSan o 
„A noroâpa m mSnreae GibuSas, 

Ra rp'asrliera â nSc uSpSiira 
12 ASauesiS AE kana depuuiră. 

? 

133. Waa. par. 

„Gi Hi uk Baeniire Fa. 

Ira ânmă bâcaeuji „MSauiauiră 

AS ASauesiă nd pSra npiitauiră, | 
Mi ca-an Se.purâuit miine ?u TOT WmSat 

4 lepriii mrbuii sut caSasitui npegSpn AoawiSAn. 
Răpiii Aopituii. aă AcainiSan „În răex, 

“n ESPUAE MÂAE A€ MATĂCA,. 

Hi nSnuxae uita, AtSprx aSur, 
S hu Prămtiduii, mMăuSae cnpt p5ră. 

«u aSSpuae aSii srâne cdunure 

RS pSrasuâuui, aă AcaiuiSan npiauire, 

Ii sa en-uii AA Sura nSe.purăpe 
12 ASatesâ5 Au Giwu uuâ enepii mâpe, 

S Tlzuz 10 As. usâpa 

133. Titlu : Man. numai în T. 6 As, sspux 8 n 

De pre barbă miarge pre veșininte, — 8. Pănâ 'm poale pre un- 
„de-sii tivite., — Ca roa ce vine din Ermonulii — De pogoarâ 'n mun 
tele Sionulii, -— Că într acesta a pus guruită — 12, Dumnedăii 
viață fericită, 

Psalmul 133, 

Tata acmă în faceţi mulțămită — Lui Dumnedăi, cu rugă priimită, — 
Și să-l cuvintaţi bine ?n tot omulii — 4. Şerbii toți ce slujiți pre- 
gurii Domnul. — Carii dvoriți la Domnul în casă, — În curțâle. 
ciale de mătasă. — Şi nopţâle ţâind dvorbâ. lungă, — 8, Vă rădicaţi 
mânule spre rugă. — În locurile lui căale sfinte — Cu rugăciuni la 
Domnulii piiimite. — Și ca să-ți dia bună. cuvintare — 12. lumne- 
Qăii din Sion și spori mare,
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45 nopenuiT „eNUrSpE RS BSE.puTBAR: . 

A câ danSTh “EpIeAn Ii MBAt. NITSAs. 

Gaae. RAONBALII si. 

134. AauaSna, p'AA- 

Kaaaure AA DCAHE, XEAANTE păzi Fa. 

AaSaduii peuSaSti LI Se. O € nepenit ir. 

[ 

“Ilepriiii AS ASAMIES saS rel AM ASAE, 

Tâpiii ABopriuii „În Bâc aă AGA SAL, 

1 IsSpu ae AS ci MUTE, mr WUAMSAn. 

Andi npt AcauiSan să Asau, 

IIS mec ca-i pură, fot AE EIALĂ, - 

| „R43 âacc -npt ISlont ACAtiSan uit 

“S  Ilpi Ilapatiat că-i die aouiie. 

Ian SnocriSTt apt “poat San Hari Mp; 

A oamSan uScrpS “u "rSuii Boat mit Tâpe. 

"Podre us pă AcauiSan d ac de 

12 Tlpe mânia tuia utpit, aliă. bânTb 13 mâcie. 

În aâpii urii pe ad ToÂTă ueuSna, 

Ae m "AŞ finitrb Same munSua, 

13 neg$nanr E . 

13%. Titlu  Kaslcata » - - SaanaSia 14 As. În atzi Aur 

Cei poroncit sînguri cu cuvintulii —- De sai făcutii ceriulii și 

pămîntulă. | | 

- CATHIZMA 19. 

Psalmul 184. 

Lăudaţi a Domnului sfintii nume — Serbiă lui Dumneqăii toți din 

lume, — Carii dvoriţi în casă la Domnulii, — &. În curţâle lui sfinte, 

totii omul. — Lăudaţi pre Domnul cu dulcâţă, — Numele să-i cîn- 

taţi, că-i de viață, — Caii ales pre lacovii Domnulii şie — 8. Pre , 

Izrailti să-i fie moşie. — Șam cunoscutii pre Domnuliă că-i mare, — - 

Doranulii' nostru "m toţi domnii mai tare. — Toate ce vru Domnulii 

a le face — 12. Pre pămint şi nii ceri, I6ii faptă cu pace. — În 

mâri şi pre la toată genunia, — De șaii ivitii Dumneqăii minunia,
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sina wil Ac npecri XoTâpx, 
16 fun nasii qâue Sauepe 55 nâpa. 

Amurpa Câae Hzpii CHou, Fa, E.piTSan, ze 

Aki -i dăue nopSuisa ai 5Se.frSan. 
INIâ Seuica NĂprA ?u "TOT G riurrSas, 

20 Anu aonurârin, Ati Was, Anti "Tor 'BrinTSAb. 
"DputamieS-u/a3 „În Tituie Griinve | 

Gâauu, auriu AE BEN UAINĂ MINUTE. 

- Iipteri Dapavbnua uit BS "Tor cbăârSan, 198 v. 
24 Ae NS veprăTn vii Mâ3 SerSpărs-an. 

Br3 AsawiSan Sare arati marine 
TIT 'Anzpâuii Suite neuTpS CITITA 

Ipe unapârSan Giwun fimeprfniSan 
28 Ii npe COru arin Pacdun să or ibavSab. 

III TOĂTE palat BATpĂNE 
| Ă AS. Kana ut, “E-C AHAB arăt, 

Ti AĂAE NAM. purSan awph Mouuie 

32 Asa II parian nu BMI CA M-AR LĂE. 

Aaa MSAEAE TÂŞ Că BECTĂIIE 

“În poa at POA, AE CĂ NOMENĂNIE. 

1 eâurSa 19 Grenrsan 21 Grțnrs 25 Bară 99 BATpâut 

-Suind nuori de preste hotară, — 16. În ploi fiace fulgere cu 

pară. — Dintra sale cămări scoţind vintul, — De-i fiace porunca 

și cuvintulii. — Și ucisă pârga ' tot Eghiptulii, — 20. Din dobitocii, 
dinit om, din tot viptulii. — Trimisu-ț'aii în tine, Eghipte, — Siamne, 
minuni, de vei țânia minte. — Preste Faraon și cu tot sfatulii, — 
24, De Taii.certatii și Vaii usturatu-lii. — Bătă Domnul multe limbi 

păgâne — Și 'mpărați ucisă pentru tine, — Pre. 'mpăratulii Sionii 
Amorânulii .—. 28. Și pre Ogii din Vasană cu tot nemulă. — Și 
toate' crăiile bătrâne — A lui Hanaanii , ce-s limbi păgâne. — Și 
diade pămintulii lori moşie —. 32. Lui Izrailă în viacă să și-lă ţâe.— 
Doamne, numele tăi să vestiaște — În rod de rod, de să pome- 
niaște.
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RA npă Aepenrăre-uit uSatuii uâpa, 242 r. 

36 “Act pantei nonscaSan ui tipa. 

III wfpuuacpr "Tâii ES Apr pe 
age y 4 „x pia Ap 

Ă ArlenSauii pSra aă rpE5 At ASpâpe. 

ÎAcaiti: narăuuaoph “ue "uitnă 
Ar 

, 

40 . Sp urâpuittirn, c-ar AsSuit AE MĂ. 
a pă . 4 . 
Tspa Â3 mii NS nor CA Ppalictiă, 

RBS Von cpr mii nS n9Th CA Baplicra, 

Spit 35 mii uS nora că AS8% 

44 —Ilhue âuSpn nS ae Ăcre "n BSSă. 

TPâava CA ae die enie-ti dâut, 194 r. 
2 

Viu crlpria ae aă Afuuuii Apt uit ndue. 

Hăâca AS Ilaparian sei râpe 

AS AS ASawmes5 BSuz ESE-MITĂpE. 

Râca aSit Apo că MSauzatdcriă, 

JUL npe AcauiSan Că BAArocacpâciă. « 

TUT Am năca AŞ Atriii mor (atSan 

G% prinenSeuurâse npt AoamiSâ. 

S
t
 

9
 

IIlii năpiti ântui AE AcatiSan Tată, 22 v 

Baarocacruiuii AcauiSah Apă câmMă. 

_- Taarocaotiirb Că dili ADaAtue CunTre, 

56 An. Giwun «te nerpeii AE - Marire. 

43 Ms. uni 48 sSux 

Că pre dereptate-ți gudeci țara, — 36. De-i rădici ponoslulii și 

ocara. — Și şerbilorii tăi cu mîngâiare —' Lâsculţi ruga la greii de 

duriare. — Idolii păgânilorii ce 'nehinâ — 40. Aurii șargintii, sint 

făcuți de mână. — Gură ai şi nu polii să grăiască, — Cu ochi sint 

şi nu potii să zărescă, — Urechi ai şi'nu potă să audă, — 4t. Nice 

aburi nu le taste n budâ. — 'Toema să le fie cine-i face, — Și-și 

cârcâ de la dinși darii şi pace. — Casa. lui Izrailii qâceţi: tare — 

48. Lui Dumnedăii bună cuvintare. — Casa lui Aronii să mulțăma- 

scâ — Şi pre Domnulii să blagoslovascâ. — Si dinii casa: lui Levii tot 

omulii — 82. Să binecuvintiaqe pre Domnulii. — Și carii aveţi de 

Dominulii t&mă, — Blagosloviţi Domnulii fără samâ. — Blagoslovitii să, 

fă, Doamne sfinte, — 56. Dinii Sion ce p etreci de 'mainte.
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GHAE Wât ARSTS-u N AZRSĂUUĂ, 

“lu GpScaanmn Ac CTĂă MI KpeaHuu, ă. 

135. Aanasta, pae. 

FcnoekAdnTreca EH fÂk0 EATA. 

“ AlaprSpuciiuii npe AcmiSar, O 3 
să-i BSub ATpă TOT WUMSAn, 

tit Aaa ASă 'Tpa ţie 

A pe BÂUi AE CA AAUĂIȚIE. 

bă mzpTSpuciiuii 'râpe 

„AS ASauesiă ve-ti mâpe, 
- uri-i cnSneuii cSuzTrăTra 

S  npe tau „fu roâra nâpra. 

UiaSa ut ACAĂIȚIE „ap, 
npecrE Acamii, AE-iL cnopânie, 

” miaa AS sk uzanâra za r. 

12 npe păuii zii avzeSpăra. 
45. daniSrh aunsnit ipe, 

Adult RâcTe At A-Mich 'râps, 

HA FII AMIAA EECTIITA 

16  npecri eâuli conoriiră. 
“UU45 dânra “rEproan 15 r.inaSan 

Actii uătie “reper TOT p.AuASan,. 

135. Î Aepenrira 12 Ale. npeeri 13 Ms. Ut 

Unde ț'ai făcutu-ți lăcuinţă, — În Erusalimă de sta "n credinţă. 

, Psalmul 135, . 

„ Măeturisiţi pre Domnulii, — Că-i bunii cătră tot omulii, — Și mila 

lui trăiaște — 4. Pre viaci de să lăţiaşte. — Vă mărturisiți tare — 
Lui Dumneqăă ce-i mare, — Şi-i spuneţi bunătatia -— Pre viaci în 
toată partia. — Celuia ce domniaște — Preste domni, de-l spo-. 
riaște, — Mila lui ce nălțată — 12. Pre viaci âi măsurată. — Cei fă-. 
cută minuni mare, — Daţi viaste de dinsii tare, — Că i-i: mila ve: 
stiță — 16... Preste viacă socotită. — Câii. faptii cerkulii ru gindulă: = 
De-și ţâne 'ntregă tot rindulă,. -.0 i i: a
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RS. Aaa „că «rk Mâpe, 

20 ce-ti „În găuii -nprbimesăpe, - 
NLÂ5 -funerâra MIZAT SAR | 

AMHTp'Ână BS SE.purrSan, - 

â ASI AMAR: CA MIE - 

24 a-i pudra i peule... 
DunSr-aă anu Mâps, 

A€ A43 pâse- mi a4pe, . 

5 Â că Aaa CÂNTA 

28 ut cră în pâuli apă catțuTa. 

Goâpeasii E Aare câina, 203 ». 

CA bâta sSa dana, 

CA Caoncăse . ASI:0dpe 
NP AVIAX CPATATOÂpE. [9

] 
| L

a)
 

Nlpecri: noni ÂS: nSe ASHA 195 r. 

3 CTĂAEAE "AripeSux, 

AMitaa că cx-uiii pâTe - 

36- npe n beri 3 BSuATĂTE. 

145 nzSa În GrtnrSan 

„moră Năpra. Ii iinTSAb, 

mi-i AAA arterSu | 

40 NpECTE. nul 1 F-NUA, ASE. 

VI4;5 coc. Tiapanarâniii | 

. Anirpe "Suit Grunrânii,. 

25 garSr-ah 29 fa 

Cu mila sa-c6 mare, — 20. Ce-i în viaci prâședare. — Ş'aii în- 

chegatii pămîntul —- Dinu”apâ cu cuvîntulii, — A lui milă să 

ştie — 24. Că-i- cruțati în: vecie. — Făcut-aii minuni mare, — 

De daii rade și zare, —- Cu a sa milă sfintă — 28. Ce stă m viaci 

fără smintă. — Soarelui Y-ait. dati s'aibă, — Să facă. duâ albâ, — 

Să sloboade lucoare — 32. Prinii milă stătătoare. — Preste nopți ai 

pus lunâ-— Cu stialele "mpreunâ, — Mila sa să-și arate -— 36. -Pre: 

viaci cu. bunătate. — Câii bătutii în - Eghiptulii — Toată pârga şi 

“viptulii, —— Că i-i mila dâtunce — 40. Preste viaci cu gind. dulce. — 

Cei scos Izrailtianii — Dintre toți Eghiptianii,
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pna uaS-unii „n edi Sate 

44 A AMASCTIIIi pt ASE. 

RBS „Măna că «rk Mâpe, 
să păuSan câă uean 'Tâpt, 

npecră ăi c-un âpâre | za 7. 

48 Aaa At GSnATĂTE. 

TA AcediaSre mpa MĂpE 
npiiub să “pâuniii: snpâpe, 

În Bei mă “ca-ti dea 
AAA ASates IAIACRAR. 

A npenST pui “yeuSne 

Tlapaniai să awuSus, 
MIAA Că-ii WĂE AWINTE 

[i
] Try
 

56 _ npeeră Bâc „nare. , 

UIâ5 puerSpuăra În Mâpe 195 v. 

npt CDapawn eat 'Tâp6, 
5 nr RIS dSerS-i cad, 

60 ca-mi: âpâre Mm Răut Autaa. 

IIlii racâra că erk că.puTa 

ui 43 “nSprâri apă câfura 

npiinb ASnSpii At nScrie 

GI Baa, aaa "0 Beuiie. 

GrpSmunifr-aă păi atăpe 258 e. 

pHansii AAMAS-ae Tâpe, ă 

48 asuarire 50 păute 63 As. sii 

Făcindu:și în viaci nume — 44. De milostivii pre lume. — Cu 

mâna. sa c6 mare, — Cu braţulii săii celii tare, — Preste viacă: să-și 

arate — 48. Mila- de bunătate. — C'aii desfăcutii prin” mare — Prinii 

căa, roșii cărare, — În viacă ca să-și ivască — 52. Mila dumneqă- 
Yascâ. — Dâii trecutii prin genune — Izrailă cu minune, — Mila, să-i 

țâe minte — 56. Preste văacă înnainte. — Ș'aii răsturnatii în mare — 

Pre Faraon celii tare, — Cu câtă X-aă fostu-i sâla, — 60; Să-și arate ?n 

vaci mila. — Şi gloata sa c6 sfintă — Șai purtatii fără smintă — 

Prinii locuri de pustie — 6+. Făcind milă 'n vecie, „:— Straneinat-aii 

crai mare — Război dindu-le tare, --



AAA ASAMNESAIACEAĂ. | 

68 npeeri au câ-muii necrfieră. 

Ii Şurica pân cesiune, 

drţua, nprii căi. CAOnoAnituii, 

5 5 Atiaa că er AMĂpE 

72 nensSnpiinca 'U NOTĂpE. 

IIpi Giwun AmepruSan 

Mâ3 Sue 5 mâna ASab, 

- Npiitit AIAX ASparreăpe. 

16 ut-i „fu Lui CTATATOĂpE. 

Lili: npe Grea SpiâmSan 

VAS pSanrrb 5 mor cnaduSAb. 

ÎNiiaa ASAMESALICRA 

SO n5 n$fi ca ztStacriăe 

Tipa Aeph ul caMâuă Ar 

aY 

" S AdTh CA tu W MNĂpULă, 
Ă | 

“ AMiAa ASH CA CA RÂS N 245 r, 

“S4 - npecri ării azețiiă pâsă. 

Gif avâcspe m uuipSat | 

mtpeSAn că YIapatiaSab, 

să colt die Mont 

SS mpi aiaa câ i LEulE. .. 

Tz aa Alt AE ASPĂPE 

i-l AomuSat AM-NIră& Apt, 

68 aul 70 cponsaunu 81 caii 

“Mila dumnedăiască — 68. Preste viaci să-și vestescâ. — Și 

ucisă crai boinici, — Făcînd prei săi slobodnici, — Cu mila sa 

c6 mare — 792. Necupriusă 'n hotare. — Pre Sionii Amorânulii — 

L'aii ucis cu totii nâmulă, — Prinii milă *ndurătoare — 76. Ce-i. în 

viaci stătătoare. — Și pre Ogii uritașulii — Lai runiptii. cu tot să- 

lașulă. —- Mila dumneqătască — 80. Cu noi să văcuiascâ. — “Tara 

loră c6 sâmaţă — Ati dată să şi o "'mparţă, — Mila lui să să vadă — 

84. Preste viaci lăsînd radă. — Să O măsure n șirul — Serbuliă 

săii Izrailulă, — Ca. să-i fie moşie — 88. Prin mila sa 'n vecie. — : 

Că la locii de duriare — Ni-1. Domnulii mîngâiare,
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usii aaa AS urk Apr 
9%. npecră găuit mor eră "urphra. 

„IN Eta, me erinie rpESAb 
ME CROĂTE Anu TOT. pâSat, 

E ACAISAR T.ĂUA, cSun ncăpTa 
96 În gât nenrpi-a că racâră. 

Bâpe Aă& Xpâna "ui -uâpă 
AE lipuă ulii A Eâpă, 

uit rpuautre ASarri:u x 
100 usii ama "ui gât Ac piu ă. 

Ilin CA Aduii AMSAUAMITA | 245 e. 

ASii ASaes4$ npiitaura, 

Bă SEpIOAL: Ii za. MiTSan 
104 spun: u nul 15 Se. MTSan. 

136. MaavwaSan. ast Natua, CÂS â aSii lepemia, pas. sr. 

INa.priega Wii Ăaa bateti A9ph YEAWph ASatnessxti AE Hz- 
mânţuit it end pi rpSneruii tipi cSdaertaiiă. 

Nă prbuk hannaduerkiă. 

4 
Aă âna haruasuSasti, | 

Death At uâpa ACAtiSasii, 

100 KS ata 

136. 238. AT AMHAS 

Și mila lui ce largă — 92. Preste viaci tot stă 'ntregă. — Și cînd 
ne vine greul — Ne scoate din tot răulii, — Că Domnulii gînd buni 
poartă — 96. În viaci pentr” a sa gloată. — Care aa hrană în jarâă— 
De iarnă și de vară, — Și trimite duleâță — 100. Și milă n văacă 
de viaţă. — Și să daţi mulţărnită — Lui Dumneqăi priimită, — Că 
ceriulii și pămîntul — 104, „Cruţa * n vViaci cu cuvîntul. 

Psalomulii lui David saii a lui Ieremila 186. 

Plingeira şi jlalia oameniloră celoră dumneqăeşti, de năpăşti şi nevol ori tru- 
peşti ori sufleteșii. 

La apa Vavilonului, — Jelinâti de |ara Domnului,
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Acad mess uit NA. FU AA 

4 AXĂ Bopolta E ME CTp.ÂCăAtb. 
TIT n5 fiuema âmâpa 

Ip Givoun ui nâwrpS uăpă 

STASI. A S-ue Amine, . 

S  Ila.pugatb 5 adipzatii -Xepriiure. 

IN Scam depesăTe 

Amen pri CâAuii ÂUUNĂTE; 

IX ânsoad ue Mrpebâpă 26 r. 

12 futa ui He NprApă 

Gu ae Săutmn Elepeh' AE BÂPTE = 

“urp'auă CTpEuATĂTE, 

EA "un câ-pura aSureae GiwuSat, 

16 Rh. purâpii că B.MITAA Ad ASatuiSan. 

YU: HS 1 CA AA NAEMAUA 

| BȘITĂ ÎN UĂpA cTpelină. 

A lut Siiră uâpa câpuTă, 

20 ArSuua erai rie cațuTă,, 

li anpilura MA CA Stire, | 197. 

A crapă eiepeh ÎN. AZS TE. 

Ii cu Ati CA NpWusă AHAIA 

24 Aeriană, EATINAS-ANIL CEp'ABA, 

4 erpnezma Îl HAT pPERĂGA 

Acolo şedumii și plinsămii — „4. La “oroavâ ce ne strinsâmii. — 

Și cu inemă amară — Prin Sionii și pentru ţară — Aducîndu-ne a- 

minte, — 8. Plingiami cu lacrămi herbinte, — Şi bucine ferecate — 

Lăsămi prinii sălci aninate, —— Că acolo ne 'ntrebară — 12. Acela 

ce ne prădară — Să le qâcemi viersii de carte — Întracia streină- 

tate, — Ca "ni sfintii muntele Sionulii, — 16. Cîntări ce cîntam la 

Domnulti. — Ce nu ni să da 'ndemână — A cânta 'n ţară streinâ.— 

De tâşii uita: țară sfintă, — 20. Atuncia să-mi vie smintă, — Și di- 

râpla mia să uite — A schimba viersi în lăute. — Şi să mi să 

prindă limba — 24. De gingini, jelindu-mi scrăba,
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Ac lun aâti nSră Shră-re 

ÎepScaatiatn “ETÂTE, 

Hanure Ac US mlub nSute 

28 uni noavâne m săae one, | 
Ga uS Sri Acamune capunure 3 246 e, 

At. Goa «ÎS se Suie 

Gqunvreii „METĂUĂĂ Și UpOTIILA 
32 ES pâS arin rSpă Anii. 

Pzcamiuai-it BHatopii ndATE, 
Aemeprâuit A€ BStzTăre. 

T5 bâra. garnaorlscra, 
36 DiSan nă care Tare. 

Ba ii uraveaa în depre 
Tle-wna enii ca TE CTpiiut; 

BA ua ca tă "roăpue AdpSan 

10 HSaw ne "untâni 175 5 nayâpSas, 

Bjria, BSEGUii râi AE Biatopii 

Espr 3Apotu-ii să net XpiâSpii. 

25 râu 27 raun 33 Premniii 3. 41 siaSph 42 Ms. aapoan 

De tâșii mai putia ukta-te, — lerusalimii cetate,— Nainte de nu tâșă 
pune — 28. În pomiane 'n qâle bune. — Să nu uiţi, Doamne sfinte, — 

"De Edomi câii qâs cuvinte — Sfintei cetăţi în protivă — 382. Cu 
răi din gură zlobivâ: — Răsâpiţâ-i ziâluri nalte, — Deșertaţi de bu- 
nătate. — Tu, fată vavilonâscă, —- 36. Răulii va să te tlănescâ.— Va 

fi șacela *'n ferice — Ce-ţi va veni să te strice, — Că ţă să va 'n- 

toarce darul, — 40. Cumii ne 'nchini tu cu păharulii, — Cind cu- 

conii tăi de zidiuri—Vorii zdrobi-i ca nește hrăburi.
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| 137. Gadea furuliii.. p aa. 

“ 4 A zu “a . Ap “A . y “ 

SlanaSua. Slurtii usii Bayapia. Slutia „Însă 45. npopouze TEST 

npe âuăae apei, tioâre dit na câS ii a'âS cnoprur âutera vra- 

atv, câ$ [Ei as umerii, Ae Vraadasiii acii Barpzii] â 

AS Aaa, Ea Adi cpu dna mit aut Vaavasii: enpiinit Ark 

eSnpa KS uSate âuteropa npepouii Slureit ir Bakâpia, npenSat 

CA BĂAE. 

[enerkatea ment: rCAH nach CpAUEAt Mora 

A Np'kA rca ucenet rel. 

AVâii pSră-ma mie Acaaiue: cdunire 

RS fine rr pla -AE NANITE. 

III "epe: ntgepit au Si apară m dux, 

A IX AuaciiSATâuIii rpâra “05. Saul a. 

TUIA eu căpura, mă năcă AV6I pSră-mă 

TIS eaSti 45 mir: AVS nud, 

IlfurpS avtax mii HENTp'AAEE4pX, | 

S "i upâii Avzpitre cb.MiT - ISAEAe n udpă. 

Ii dpi fuse să "re Esi erpură-re * 

GC. anacndauii AE Câpri aă rpESTĂTE. 

Un "m cSdaerSan “aie că Adi NSTÂp6, 

19  OGa-aui enspilseri dap AE CEAÂPE, 

137, Titlu : Samnasta, . » « n poucerasirt a» duteTh Cele cuprinse între [] se 

află numai în 1. Aaziia; lips. T. - Ms. anu 11 cx-ă Ea IE 

Psalmul 137, 

"Anghel şi Zaharila. Aceştia încâ, a 'prorozăstvuit pre aciale vremi, poate fi 

că sai e ai scornit acesta psalom,- sati [el la înnoit fiind de psalomili cet 

bătrăni] a lui David, că mal sint aicăa şi alţi psalomi scriși desupra cu, nume 

acestora. proroci Anghel şi Zaharila, precum să viade. | 

Moi ruga-mâ ţie, Doamne sfinte, — Cu inemâă 'ntregă de nainte.— 

Şi ?ntre îngeri âţi voi cînta m faţă, — &. Că mi-ascultași graiul cu 

_duleâța. — Și 'nii sfinta ta casă moi ruga-mâ — Numelui tăii și 

m'oi închina-mâ, — Pentru milă şi pentr” adevară, — 8. Ce ţpal mă- 

ritii sfintii numele 'm țară. — Și oră în ce qâ te voi striga-te — Să 

mi-asculți de sărgii la greutate. — Şi m suiletulii micii să dai pu- 

tare, — 12. Să-mi sporâscă fără de scădiare, 

Dosoftei, | 
30 

197 v. 

237 r.
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TUL ca Mă CA POÂNE ACAANIE CĂINITE 

JÎanzpăusii ruj npe -Aeniarure. 

Bia wâ$ âSsărS-uii morii Su.furSan 1987. 

16 anzpăuasii ac npe mor mizat Sar. 

MII cx-uii pure ACAANIE pe H.piiTăpe 247 

IIiurpS cata mă ui ACTE MÂpE. 

A cauiSat Suae IDĂAE AE aă HĂaTSpii 

20 bâae ASma npeeri roâre adrSpii. 

TIT Abu AĂpue pe auntaStib A. Ep! bu 

Alu-ii epica tat BEN TIMAE BIO. . 

IâurpS- numiti viei «ue NS nÂzAx - 

24 hui eti TIAE AC AE- “i Narztii-Mă, 

Vi me- i CIOĂTE AOAME. KS miprlinrra, 

TUL n3 erura ră ac Lâii Aă nadra. 

Ia AMiaa 'TĂ ACAANIE MM EN TpzĂNţIt, 

28 ASupSan cdinereawpt atăt aut cnepânţie. 

198. WaasaSan aSi Aaa, pan. 

Tin fienSeitan aa cil. 

Aaa "75 atat nSe ficnura 

Bă că AVapânii dap ca.fuTra. 

„21 Ms. ak T. npuun 22 As. ruae 94 ai-ă 

13$. Titlu : Ms. cn henSena aa &cu, Pan. 1 Me. doc 

Şi să ţa să roage, Doamne sfinte, — Împăraţăi toți pre denainte.— 
Că Țaii auqâtu-ți toţi cuvîntul — 16. Împăraţâi de pre tot pămin- 
tul. — Și să-ți cînte, Doamne, pre cîntare — Pentru slava, ta ce aste 

mare. '— Domnulii unde șiade de la nalturi — 20. - Viade lumia pre- 

ste toate laturi. — Și: d6șii miarge pre: mijlocii de grâţă — Mi-i fe- 

ri-mă, și-mă vel tinde viaţă. — Pentru pizmașii miei ce pună pizmâ — 

24.  ÂȚI vei tinde de me-i izbăvi-mă, — Și me-i scoate, Doamne, : 
cu dirâpta, — Şi cu stînga ta le vei-da plata. — Că mila, ta, Doamne, 
"n viacă trăiaște, — 28. Lucrulii sfintelorii mâni âţi sporiaște. 

Psalomulă lui David 138, 

Doamne, tu mi-ai pus ispită — Ca să m'arăţi fără smintă..
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TileAăpa Mă uit iSasârSAn - 

A TS-aă apii Aoaauie uit. ciiSadrSas. 
Ilin r.fmASan” Ale A£ Aenâpre 248 7. 

Map, n uS-it 65 pASTĂTE. 

Iapâpii, norii, AMi-c “spsăre 198 v. 

S At câpura ră cSuArâre, 

III-a es uit Baa Ati CTPXAMLĂ, 

Ea Wân tunatiuSr: „Îi AAA. 

DS aul uSuociSTa TApSăIoAt; 

12 - Ae-an rrranăaii 5 rruanSpiioan. 

Ul 75 avâi dariSrt Atu Tita, 

Sua 5 câ-pera: Tă Mănă. 

Uli uenpuienSrb pavat 

16 nupzateSan mâă AE Ani, 

Bz uj-it aâpe 'uuzaenui6ua, 

fe u$ nout Caii pis auSua. + 

II A ASNSAn ră Maat Sr 

20 OI cz crin CA Hi5 :AVaySură, 

Iaca cd.pura ră dăua 

IPâmn ÎNTp'ATE nzpuii NCRÂUX. 

Hmmpă uipii A€ adult €Sii-Ată 248 v, 

24 Gui cad Ac atei piată, 

3 35. wi apa T. Uli Apa 9 cTpzată 11 mpasănan 15 Il npuuenS 21 ae 

Şediaria mia și culcatuli — 4. Tu-mi știi, Doamne, și sculatulii.— 

Și gîndulii mieii de departe — Liştii, că nu-ă cu răutate. — Cărări, 

potici ,-mi-s cercate — 8. De sfinta ta bunătate, — Şi-mi vedi și 

calia: de-i strâmbă, — Că n'amii vicleșugii în limbă. — Tu mi-ai cu- 

noscutii tărdâiulii, — 12. De-lă tălnești cu timpuriiulii. — Şi. tu'm'ai 

făcutii din tină, —- Luândiă cu sfinta ta mânâ. —. Şi nepriceputii ră- 

mâne — 16. Înţălesuliă tăii de mine, — Că. ţi-A mare "'nţălepciunia, — 

De nu potă să-i știi minunia. — Și de. duhul tăi .n'amii fugâ — 

20. Ca să scapă să nu m'agungă, — Nice din sfinta ta față — 

Wamii într'alte părți povaţă. — Către ceri de m'așii sui-mâ, — 

24. Eşti acolo de me-i şti-mă, 
+
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Atu noropă Siac- făaSar, | 

IL atnoad-m ALU sii EâASan, 

Dum acSpă .cnpt camu, 

28 Ilpecri aAvâpii dpi noeâuă, 

ES ana mă ES uă cCrpură 199 r. 

AVân nSpră bzpa A TMUră,, 

IUL 3 -Anprlinra "ră că MITĂ 

39 AV uană apă AE Capua. 

Ul 'uwrSuâpen ut Capn dâuie 

IIS AVanib TĂAME CA AMA IĂAUE, 

[a uoânra Map AECĂATĂ-MA 

36 RS Sami dap cână. 

Ia "TSnâpeniSAn CaAGâiţie 

At "Tine 1.Ș0A, TE A4pât, 

II noânra că aASauri:sa 

A0 Bă s5a caonosțuia, pâsă. | 

IpiurSuâpei dati ASAună | 29. 

BA usii "m. ASnoâpe cent. 

TES AVâi DARMAANTE „ÎN. MĂ, 

44 Ac Avâti AdTE MĂNBA-AA "A. DPĂUE. 

Iesi mzprSpucii "n avuuiSnae 

Ac crpânmuit, ui "TE ESi „en$ue 

31 mă lips. Ms. 32 umană AL Ka "urSâpei ud ASMHHS, 49 fiu ĂeTe Aa 

nge mâna. din FA. ” 

Deşi pogoră unde-i fadulii, — Și dâcolo-mi deșchiqi vaduli, — 

Deșii zbura spre deminâța, — 28. Preste mări fără povaţă, — Cu 

mâna ta, cu cia stingă, — M'aă purta fără de tingă, —— Şi cu di- 

râpta ta. sfintă — 382. M'ai ţânia fără de smintă. — Şi "ntunfarecii 

ce sarii face — Nu m'așii tiame să mă calce, — Că noaptia mar 

desfăta-mă — 36. Cu lumină fără samă. — Că "'ntuniareculi sal- 

biaște — De tine cînd te zăriaște, — Şi noaptia să lumin6qi — 

40. Ca qua sloboqind.raqă. — Pri ntuniarecii faci lumină — Ca și 

'n lucoare senină. — “Tu m'ai plămăditii în maţe, — 44. De m ai 

dati mafcă-mia 'm braţe. — pyvoi mărturisi 'n minune — De stra- 

șnicii, și le voi spune
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Ac aSnpSpii sue dd awmpâre 

48 "II cSdaerSan aie pacăiipâre. 

TEA AMI-C AE THE "UnpăTE 

COăâceac uri MacSpăTe, 

TIT crâwSan Ati A€ cSNT- TINA 199 v. 

Dai$ra at cd pTa 'TĂ Mănă. 

TIT Unit măi Acamue cure, 

NAN BA, ASrpSat AE Marire, 

Ta "un nâprl: ră "rul BUANE 

56 Ga nopr cupie nSatn ca Brit, 

INI cop anal în Să A€ EBALă, 

Ieavia ca Până rp'liua. 

Ta ie AVI-ĂCTE unuCTIITă 249 v. 

60 fra ră Acaane «rk câ-piTă, 

Ti fă pârS-ii 5 rapit 

G camăse npi Hpaiit, 

Că mSauleiiă "rp'aneSâpe 

Ga O Bă prima A€ npe Atâpe. 

TIT CS nui Avâii cnSad-AX 

HA erou dii3 Aaa npe CĂAă. 

TIfi- et Sena AM EI 

GS — Ilpe «ta ure-uii epur 53 rpiuă. 

Ta obaeniii npSiui <Șan c-Șaue 

Ape mă Aiine Coph AVE, 

31
 

9
 

De lucruri ce faci mirate — 48. "N sufletulii miei răsfirate. — Că 

mi-s de tine "'nșirate — Oasele şi măsurate, — Și statulă mi-i de 

supt tină — 52. Făcutii de sfinta ta mânâ. — ȘI ochii tăi, Doamne 

sfinte, — Âmi văd luerulii de mainte, — Că 'nii cart€ ta toţi-'chi- 

line — 56. Să vori serie cumii să vine, — Și s'orii zidi ?n qă de 

Viața, -- Nemică să n'abă greţă. _ Că mie mi-aste cinstită — 

60. Câta ta, Doamne, ce slintă, — Ce ti-ai datu-i cu 'târie — Să sa- 

șiade pre crăie, — Să mulţască 'ntr'așegare — 64. Ca aripa de pre 

mare. — Şi eii încă m'ol scula-mâ — Ca să-ți fii , Doamne, pre 

samă, — Şi-i vei ucide din viață — 68. Pre ceia, ce-ţi sint cu 

grâță. — Că oamenii erunți în singe :— De la mine s'oră âmpinge,
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i Sera prSrâre 
72 Oe taia 'Tă ueTâre. 

Auia ue ux-e n$ rpiux | 200 r. 
Alu-c $păuji â- peaă m âux, 

Bz Ac Afruiii a ronâie 

16 Pâna mii ad EEIJIESĂLIE. 

In Ac Afauuiit ata eTpeliniă „or. 
Iliaa- AWP Âă BzTpătă. 

Wiprz Acamue A: TaCĂIE | 
S0 —Ve-upă fineaa mă npiâne, 

IMii-asii furpiea Ac nrpâpe, 

Ri-ufi npitenh KS âmesăpe. 
Uli atu BApâpa A£ catfuTa 

S4 AL AS n da mă cr cura. 

139. ba Sue Vaawat Anat, pAa. 

Ileurp$ În Ad NpEAATEA at nEH'TpS puroi BEA Uli DEHTpS NH3- 
mMâuui Bă âuâia pSră. [Marg. Js.]. 

Fisa Ma ru “i AREA AXKRĂBA. 

ĂCAMnE CHOÂTE-AA AE CHpâtă 
A Wat urk ca-mi cde N rzpră, 

TI As, nSyern 7 ac lips. Ms. 78 namphua 

139. Titlu 2 AHanz ÎL cps 2 Ilia A pâSan Ac npe râpă. 

Ce cugetă răutate — 72. De iubita ta cetate. — Acela ce țâ-s cu 

greță — Mi-s urâţi a-i vedia 'n față, — Că de dinșii mă topiaște — 
“76. Răhna și mă veştegiaşte. — Și de dinșii mă "nstreină — Pizma 
lori acia bătrână. — Cereă, Doamne, de găsiaște — 80. Ce-ţi 
'inema mia priiaște, — Și-mi întrebă de cărare, — Că-ţi priescă cu 
aședare. - —- Și dinii căraria de smintă — 84. Mă dă ?m cal6 ta câ 
sfintă. 

, În sfirşit Psalmul lui Dazid 139. 

Pentru Iuda. vindătorul şi pentru Ahitofel și pentru pizmaşi ca aceştia rugâ. 

Doamne, scoate-mâ de scrăbă — De om câ să-mi sae 'n gărbă,
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Ii pe wm puma A code 

A PE CTpAMBATĂUXRAE ToÂTE. 
Ii ac uta ue copuipă 

AmiurpS fiuema awpr n%pă, 
TDoira s5a ca rarisa 

S  Tlpi paansti mii uS Camâsa. 

UN upâS âcusSureS-uait aaa 200 +: 

Tă A€ mâpne, aia, cpara, 

Bă ernepa “uenurlsx 

12 B3 BSBEAE AWpr Că Mlpsă. 

DepâiiE-MA ACAANIE CĂINITE 

De aă m-puli ue cpr nSainarire.* 

Aiurpe Wăânenii dapă Ade, 

16 Aoaatuie 'TS fiti AE Anu, 

Te czrSfeiih Ca-unii -ȘUTIIUSA 

AduSpuae CA Ată Npiitsă, 

TISrinAn nidaeeuii npe Izpâpe 

20 Ilin 3 na Ac niepsâpe. 

Tpaiir-am ASamesiă cduuTe, 

Poate mS' mă A MUNTE, 

* AcamuSan XpHeToe RATPA, MAPHNTEAL AC FATPR lua GmSaSă, nehrpS nnaatatuli «a 

ââka BukaeuSr âcSnpa AnpenTSaSii. [Notă marg. Ms.]. 

4 crpxmnariuaăe 13 Depit-aă 16 aaaye 19 nfâanuii 

4. De strămbătățâle toate. — Și 
Și de om vielânii mă scoate — 

lori pâră, — Toată qua să gă- 
de ceia ce scorniră — Dintru inema 

t6qă — 8. Pre război şi nu s'așaqă. — ŞI ş'aii ascuţâtu-și limba — 

Ca de șiarpe, făcînd scrăba; — Ca vipera "'nvenin6dă — 12. Cu bu- 

dele lori să pfarqâ. — Feriaşte-mă, Doamne sfinte, — De la. mini ce 

sînt cumplite.* — Dintre oameni fără liage, — 16. Doamne, tu vină 

de m'aliage, — Ce sfătuescii să-și întindă — Laţurile să mă prin- 

qă, — Puindă piadeci pre cărare — 20. Şi cu nadă de pierdare. — 

Grăit-am, Dumneqăi sfinte, — Doamne, tu mă fa aminte, 

* Domnulii Hristos cătră părintele de cătră faţa omului, pentru pizmaşii: ce 

facă vicleşug asupra, direptulul.
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TILi paâcSan atică ca mkySura 

24 5" auumâwva MÂ Ac pSra. 

ĂCaAne ACaMne Cz-Ati iti: EMITA 
RI nSrâpt mă uk ch.puTa. 

TIpeeri nânSas mit Smnplisa 200 e, 
2S "Il să Ac Si, ca nS az năsx, 

IIS amcă Aoantne BY dA. 

Tipi muzatduuit cazi AĂ AocâAx, 
Iliu Azcă CA AMA pâsă, 201 7. 

32 Dă atit rAASan ca a măpsă, 

A „Adu NSTĂ BzAĂ m adu 

“ Acânpa MĂ CA CA NĂAUE. 

Dânereac ue "MEAPTIIPă, | 

36. [BSsseae ue-unii MOpHOTIIpă, 

Ilpecri A„jnice don ca nâsa 
ES iapă, tii Caci ăpsx. 

Mi ca-i ăuii „În pzSTâTe 

40 Gu us eră A rpeSTâre. 

Ii: OaSan uiti p45 ac. Aaaa 

Ilpe naa.puiT că nu crpâcă, 
Ga-a RIMĂSE CTpHABATĂTA, 

44 Bă cacat nâsa pASTĂTa. 

94 mnurbva 35 Ale. us *mBzpTHpe 36 Af. s-un Ze canmocăpr. - 38 :nepĂTuRa 
40 Ga us-ă 

Și glasul mieii să tegungă — 24. Cu mișaoa mia de rugă. — 
Doamne, Doamne, să-mi hii vîntă — Cu putiară ta c6 sfint. — 
Preste capulă mieă umbredă — 28. 'N qa de toi, să nu mă vadi.— 
„Nu lăsa, Doamne, cu nadă — Pre pizmași să-mi dia dosadă, — Nice 
lăsa, să mă vagă, — 82. Că li-i gindul să mă piargă, — De li-așii 
putia cădia 'n laţe — Asupra mia să se nalțe. — Capetele ce 'm- 
vărtiră, — 36. Budele ce- -și morcotirâ, — Preste dinse focii să cadă — 
Cu jărateciă, și să-i arqă. — Și să-i baţi în răutate — 40. Să nu 
stia de greutate. — Și omulii ce-i răii de limbă — Pre pămînt să 
paţâă scrăbâ, — Să-l viniade - strămbătatia,, — 44. Ca să-și vagă 
răutatia,
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Su zate-atn să Capii râTra | 251 v. 

Poamut, AE tii dpăue nada, 

3 uSatua ae ali nye 

48 Aenpi stii dzpă AE AÂE. 

IâurpS atit «e uiti AMAR - 

Gă-i crt Ac aă rpiă unii căAx. 

TI Anpinuiii npecrt aSte | 

52 IPeopn azprSpucii câ-NITh uSate, 

Ti npreiintaS-uit Că-NUTA păua 201 v. 

G?ops BECEAîI 155 paru. 

140. Gaâra fut. Waavatz Aatiiaceh, Pa. 

Tu BABRAX E rezil oveanuuit Ma. 

TV erpurârS-uii ACAANE CITE 

GA murzeniSauli A€ pSTAAMIITE. 

Baa, ui CTpirb At rpeSTÂTE, 

4 Goa prenSusii 5 GSuzTĂTE. 

Pina MĂ dă WEHANTA E 

Gh-uit die AOAAuie “npiiiAiTă 

Ra mama n C-NITA PÂLă 252 7 

g OBS mpi: Bata AE ASarrbu x | | 

Tia avut miimee Veuarire 

Gr-m npitimeaii ASanesiă CĂIuTE 

_ Înţăles-amii că eşti gata, — Doamne, de vei face plata, — Cu gu- 

deţii ce vei aliage — 48. Depre cei fără de liage. — Pentru mișei 

ce ţi-i milă — Să-i scoţi de la grei şi sălă. — Că. direpţii preste 

lume — 52. Ţ'vori mărturisi sfintii nume, — Şi prăvindu-ți sfinta 

faţă — S'ori veseli cu duleeță. 

Psalmul lui David 1410. 

Țamii, strigatu-ţi, Doamne sfinte, — Să mi-asculți de rugăminte. — 

Cind âţi strigii din greutate, — 4. Să-mi răspunqi cu bunătate. — 

Ruga mia ca ovilită — Să-ţi fie, Doamne, priimită — Ca, tămâia 

m sfinta faţă — 8. Cu mirâzmă, de dulcsţă. — Și mâni tinse ovilite — 

Să-mi priimeştă, Dumneqăii sfinte,
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Ră dara «rk ac cdăpa 
12 "le CA APATEAIȚIE AE CÂpă. 

TiSue-asii erpăe c-ai dpepilei, 
IIpeusp pieri ca uS-u rpemâca, 

Li ursucoâpe npey5pr rSpx, 
16 Gu u5 sănii nSe.fura Af Spa. 

IIS-auii Ad ÎNNEMA CAAMÂULA, | 

Ga us Seri T-fNA, AE rpriua. 

RS nâpit dănsn CTpăMGATĂTE 202 r. 
20 Gi u5-avii Adi nd Afiuuiii năpre. 

AmpinrSan az Eă "nbpSurâ-ma 
III 3 Aaa Ava “EpTĂ-MA, - 

IElpă puii cu. wâySură | 
24 RS Gas nânSan cz-ai Sura. 

i az pri ASatesâ5 edire 82 v. 
Ga aa ii A au âsinre, 
Ii ac ud n3 uySAeuie, 

25 Bâpiii ama "n poaunuie, 
ĂE Eopn mii mărpa ca "uri * 
Ti n nâYra ex ca CĂMUA,. 

* Îurnuăra 45 reâTă mura VSAANEACpA CTpzAMRE E ARALpZ Blu ca âmncTSackA 
NraTpa kapa VW pacrSpux (pzuTSHix) ÎnvepSa Ac npe rpotna Snae dSeace Aurponar Xpn- 
eroe, Ka HS nSTSpă TarzaSă cibpura aSii Annirpe, [Aotă marg. Ms]. 

12 inpraâie 19 cTpzmRaTÂTe 21: AnplinrSaa 23 pâSan 

Ca -făgada c6 de sfară —12. Ce să jrătviaşte de sară. — Pune-mi 
straje să-mi ferâscă, — Pregurii rostă să nu-ți greșască, — Și "'nchi- 
soare preguri gură, — 16. Să nu qâcă cuvîntii de urâ. — Nu-mi 
da. inemâ sămaţă, — Să nu cugetă gînd de grâță. — Cu carii 
facă strâmbătate — 20. Să nu-mi dai cu dinșii parte. — Direp- 
tulă mă va 'nfrunta-mă — Și cu milă m'a certa-mâ, — lară răi 
să n'agungă — 24. Cu olor „capulii să-mi ungâ. — Ce mă rogii, 
Dumneqăii sfinte, — Să mă ay de dinși aminte, — Și de cei cu gu- 
decie,— 28. Carii âmblă 'n volnicie,— De vorii și piatra să 'nghiţă * — 
Și nu caiătă să să sâmța. 

* Înghiţâtă fu toatâ mintia, fudiaţeloră strămbe ce diaderă bani să amistula- scâ platra caria o răsturnâ îngerul de pre groapa unde fusiase îngropat Hri- stos, că nu putură tăgădul sfinta lui înviere, -. .. DE
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III avaciSATa ACAAtIE căiurre 

32 Puii Ac rpâtepii Wenanire, 

Bă crpunărs Ac pent Bă SurSAt, 

Pi AS SĂRAC În "TOT IIAALpWTBAR. 

RA 5 FĂASA ate În rNOÂpRă 

36 Biâre Wăce, că AA codpră. 

Ii cnpe miine AzprAâsă 

COuiiii miei, EP-AIA, CA TE BÂSă, 

TR 73 Acaatute Ati-Cauii MEA AAE 

40 OG av cui AE Ad puma, 

Că n-ai cSăaerSan AECnâpuă 202 v. 

Ac a â ră câură dâuă 

TI âvă csoâre aurpe aAduspii zar, 

di Ut oua rien Ac mode AdTSpii, 

TIT ae năpiii nSub cawnr'faz 

Ga AVâpSurere Aă rpemdaă, 

[ăi ca Băsă 'UTp'a CĂ Apâke 

AS Mizzi: ANA, HS CTÂIE. 

GI ca cnânn Aurp'a A9pn Căauă,; 

Ga mă rptuii enpe ApuiTSuuă. 

35 xolma 48 ETA 

Şi mi-ascultă, Doamne sfinte, — 32. Rugi de graiuri ovilite, — 

Că străbatii de trecii ca untul, — De daii jiale 'n totii pămin- 

toli. — Că cu Yadulii mi-s în ghoarbă — 36. Biate oase, să mă 

soarbă. — Și spre tine lăcrămaqă — Ochii mică, viind să te 

vagă, — Că tu, Doamne, mi-eşti nediajde — 40. Să mă scoţi de 

la primejde, — Să nu-mi sufletulii desparță — De la a ta sfintă 

faţă. — Și mă scoate dintre laţuri — 44. Ce mi-ai tinsii de toate 

laturi, — Și de carii punii smintâlă — Să m'arunce la. greșală, — 

Ca să cadă 'ntra sa mriaje — 48. Păcătoşii dind cu stiaje. — Ei 

să scapii dintr'a lori sâlţă, __ Să mă trecă spre mintuință.
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141. WaawWmSa AS Aapiian, pa. 

Fadewaih MO Hă CAS BASBAX.! 

Erpiira 53 radeSpii trnarire 
ÎaTrpA TINE ACaauie CĂiuTe, 

TI aura MĂ darâaa SI 

A Si eapeă dap Tara x 

Anat: ră, AAA uuiipe 
[Ră cz-AMi. dili Ac fiatmBripe, 

IIâurpS rpîS ue aul cz erp. fue 
8 IlpeusSpi espace, AE AA CTp.Arue. 

IIpeiSas RES 574 NpE Hzpâpe - 253 v, 
ALa3 ruen aduSpii AE. niepsăpe, 

INlîi npe nâit za curb eSnSce 203 r. 

12 Pe ad mnâmâuniii Atieit Sp. 
Ann Ap" Înra BâSTA ui "bcr. fura, 

IN HS-fi ca-ti noroâaă 'T.fura. 

A 4Sui 5 NOh AENÂPTE, 

10 He Sit ca-i UĂE Nâp'TE, 

PierSan cSaeri aut ca Tpâut, 
Da mâna “ÂNE CĂ Mă MĂpe. 

În crpurâra KS pSraatinure 
20 Dzrpă rime Acamuie căunre, 

141, 3 auda 8 cerpuye 

Psalomul Îni Davidă 1-31. . 

„Strigăi cu glasuri ovilite — Cătră tine, Doamne “sfinte, — Și mi- 
ștoa mia făgadă — 4. Voi vărsa fără tăgadă — Denaintă ta, dind 
știre — Ca, să-mi fii de izbăvire, — Pentru greii ce mi să stringe — 
8. Pregură sufletă, de mă stringe. — Precumii vedi că pre cărare — 
Mi-aii tinsii lațuri de pierare, — Și pre căi âmă sîntă supuse — 
12. De la pizmașii miei. curse, — Dinii direpta caiitiăi și 'nă stinga, — Și 
nu-i să-mi potoală tinga.— A fugi nu poti departe,—16. Nime nu-i 
să-mi ţâe parte. — Bietulii suflet mi să triace, — Că n'ami cine 
să mă ciarce. — Amii strigatii cu rugăminte — 20. Cătră tine, 
Toamne sfinte,
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Pan pir ta rS-atiă Cup E.NUTĂ, 

c-ai Cui câpub mii NÂpTE că.juTa 

În uâpa «rk dp rpiua 

94 Sac nerpăn safii:ui etduă. 

TAL caca cosorâaţiit A€ pSra! 

Ju neaknca «nt NĂt ASură, 

Ac nuzaâuin stă MA rOMÂIȚIE, 254 r. 

9$S li iti AE AA [ip ĂNțIE. 

Ti nuzmâuiii ca “aeuTels%, 

BiiemSan cSdaeri cz AMI-A nidpsă, 

Ti cep-an cout ASamiestă. câpunuTre 

32: Ac urSuăperiSpii SANANITE, 

Ră ca cau câp.MrrSat ii uSate 203 v. 

“R&rSpopt “ie 'c-juTb ui aSc. 

Vâciă Anpinuiit A “ânwbnra | 

36 Izntz A, XA cât Aă NAdTă. 

7 

149. WaawaSa ASii Aaa, Ii- taS-as ronia “ro-e7ă 
? N 

n 

AgecaawA,. p A. 

Tu venirii MATBĂ „MĂ. 

G4 avtacriSauii dparâaa POALE CĂIUNTE 

Tila cz-asii COROTENIII A£ pâraie, 

26 cana 29 czib aurbsă 

Ş am grăiti că ta-mă ești vîntă, _De-mi ești sorții și parte sfintă— 

În ţara c6 fără greță, — 94. Unde petrecii cei în viaţă, — Și să-mi 

socoteşti de rugă — În pedepsâ ce ducii lungă, — De pizmașii ce mă 

goniaşte, — 28. Şi vină de mă izbăviaște. — Că pizmaşii să "'mvi- 

teda, — Bietulii sufletă să mi-l piarqă, __ Ce să-lă scoţi, Dumnedăi 

sfinte, — 32. De "ntuniarecuri cumplite, —— Ca să spuiii sfintulii tăi 

nume. — 'Tuturorii ce sîntii în lume. — C'abia direpţiă m'aștâptă — 

36. Pănă cînd âmi vei da plată. 

vid, cându-lă g oonita hiiu-săă Avesulom 142. 

Psalomul ui Dar 

Să mi-asculți făgada, Doamne sfinte, — ȘI să-mi soeotești de ru- 

găminte.
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nenăpa TĂU AEpENTĂTA: 

4  Gz-at noroiax Tod rpESTÂTA. 
IN 65 imtpnSan ÂS ca uS uTpu n năpa 

Ulpia rpemâae “e ai c4' "NrAOTIIpX. 

ie «nine-ii HiS ca u$ uSmâse 254.5, 

S Anat recul cu c4 "MAEpENTĂSE. 

IuamâmSar AieS Aaa WROAÂIIE . 

ASn4 nierS-Ai cSdaeri A Tone. 

Ii eta Mă W dacă 53 npânSan 

„19 Uli 55 wâpna, npeiSata fi-ii uzpânSat, 
Ai mă căra n mâpepă âAfua 

RS IDEA ĂpA uni n râSpit Ac cT-puă. 

Ilpu 'urSuâpeh Siirar mes să MSpTSAs, 
16 e Auaa AVANT cSAeTSAn. nd ârSan. 

Uli ai-ii mrpiicra finema 'uTpS Ain 204 r. 
Iza Aiurea SAE. GATpPĂIIE. 

Anu ASrpSpti whit dasSrb avuniSudre 
20 Iam nSuerâre â ră aSuzrâre, 

Pau. fuaS-auii MĂnNSAE AMI Â€ - 
Mzrpă miine, cz-mii Epuli: AE rpeuăae. 

Ia ti-i eSdaerSan ca să W udpa 
24 ICbt.ina, ânx „fnrpa Gi xorăpă. 

10 ds. ASnă sterSA mle3 ce. 18 Ac s, Rarpâne 

Adevara ta, și dereptatia — 4. Să-mi potoală, toată greutatia. — 
Și cu șerbulă tăii să nu "'ntri m pâră — Prin greșiale ce mi să 'n- 
glotiră. — Nime cine-i vii să nu cutiage — 8.' Denainte-ţi să să 
'ndereptiade. — Pizmașulii miei, Doamne, ocoliaște — După bie- 
tu-mi sufletă de goniaşte. — Și viața: mia. o calcă cu: pravulii — 
12. Și cu țărna, precumii i-i năravulă, — De mă bagă m peşteră 
adincă — Cu șediaria și *n gauri de stincâ. — Pri 'ntuniarecii uitat 
ședă ca mortuli, — 16. De mi-am măhnit sufletul cu totulii. — Și 
mi-i tristă inema 'ntru mine — 'Țâindă minte din. âle bătrâne. — 
Din lucruri ci. făcutii minunate —- 20. 'Ț'am cugetatii a ta bună-: 
late, — Rădicindu-mi mânule mișiale — Cătră tine, să-mi erți de 
g&reșiale. — Că mi-i sufletul săcii ca o țară — 24. Nevind apâ în- 
tra ei hotară.
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Ai Câpra CA avaS să” ASauestă CĂuUTE 256 r. 

Au cSdaera câtib MUIDĂ  pSr AMINTE. 

IIS-uji âctsSuAe ASauinara dâua 

28 Aecnpe auine CSnmpâT AE rp ua. 

GG u5 Ava norspn n ST pempisuie, 

"li cast rpuaviujii AAANIIE: &prrzenue. 

ES ata "un peSuX ear: x 

39 —OBâcre Sua ca-i Adi dap rp' bu. 

TA Cnpe "TIE - ACAAUIE ăn UEA,A:KAE 

Ga a CSU A rpiS “urit A€ NILE AE- 

Il auapără BĂAA «rk Ap bnr, 

36 Oa cSdaerSa AitS ACAMIIE rlipânTă. 

GA Ah cRSui 9 anzua ră cr cdițuTă 

Am nusmăuiii Aici sie MA "UCNAM.pUTA: 

Ia aSfeS-uii APAAIE A£ AA "MEĂUĂ ' 

40 ă us due aSripSpii «st -ui-ii rpfux, 

Zi TĂ AGaMue AM Euputi ASawesiiSab 

Râpeat Aa cas AE AĂ TOT pâSat. 

JUL ASNSan mid eat BStih AA EA ASuE. „235 v, 

44 XA. na țuT SAR stat Aupeure u uit „ASatie. 

IleurpS cÂcTA câp-purrSaSit râă Sate 

Gai Adi Bă Ap bnra npt ASE. 

204 7. 

37 mina 48 Ms. rpek 

De sărgii să mi-auqi, Dumnedăii sfinte , — Din sufletă săcii mișia 

rugăminte. — Nu-ţi ascunde luminata față — 28. Despre mine 

supărată” de greţă. — Si nu mă pogorii în putregiune, — Ce să-mi 

trimiți, Doamne, ertăciune. — Cu milă *npreună demintţă — 

39. Viaste bună să-mi dai fără greţâ. — Că spre tine, Doamne, 

am nediajde — Să mă scoţi de greii și de primejde. — Și mi-arată 

calia c6 direptă, —. 36. Că sufletulii miei, Doamne, teștaptă. — Să 

mă scoţi cu mâna ta ce sfintă — Din 'pizmașii miei ce mă *mspă- 

miîntâ. — Năzueseu-ţi, Doamne, de mă 'mvaţă — 40. A nu face lu- 

cruzi ce ţi-i greţă, — Că tu, Doamne, âmă ești Dumneqăulii — Carele 

mă scoţi de la tot răulii. — i duhulii tăti cel bunii mă va duce — 

44. La. pămîntulii. cel direptiă şi dulce. — Pentru vi Yastia sfintului 

tăi nume -— Să-mi dai viaţă direptă pre lume.
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INlii cSqaerSan 5. cdpura 7ă AAx 
48 Gă-nuii anantațuii ae rpE ui AE CĂAX. 

Băâpiii aemipri Xa dă cSuzpăpe 

Ga AE CAOESSII îcSnpa niepsăpe, 
Ra EI au. e.jiira caSra AEAarinTE 

, 52 RS cspaerSan aie ASmuesiă CĂUNTE. 

143. MWaawaSa. AS Aatua rpie Foaiâar, par. 

Ba'rcaenn Hear, ia MO năsuaa fi păurk. 

Buz St. purâpe %U, EGii SĂUE 
Gânnii ASamnes 25 căunTre Bă depre, 

Ia aval AdrS-aii azniSaepi aă ASnrra 

4. 2 Alreauzrăpaa enpe tzp'rSre mSara. 
Aâvereawpn: auati AarS-ati npe pata O 2007, 

At-c aă pzansid âyeph dup câaa. 
Uli: Aa rpiiase AiCi păsa ir E.fuTa 

S  R5 nâu Ed ră ACAAIIE «ri: c.pură, 
Adi eSnSeS-aut Vâmenili 'cSnra auine 

Iprint nEAĂtAE vam ACaMuIe cnpă "mine. 

Aapă WmSan ui XcTE npe ASaie, 
12  Ae u, dit enSes-uji asi căb-purSat rÂS Se, 

143, Gia 10 uta 

Și sufletul cu sfinta ta milă — 48. Să-mi izbăveşti de greii și 
de sâlă. — Carii deșşertii âmă facii supărare — Să le slabogi asupră 
pierqare, — Că ei âţi sintii slugă de mainte — 52. Cu sufletulii 

miei, Dumnegqăii sfinte. 

Psalumul lui David cătră Goliathi 143, 

Bună cuvîntare âţi voi qâce — S'aibi, Dumnedăii sfinte, cu fe- 

rice, — Că mi-ai datu-mi mânulorii la luptă — 4. *Mvăţătură. spre 

vărtute multă. — Diagetelorii mi-af datu-mi pre armă — De-s la răz- 

boli ageri fără samă. — Și la grije mi-ești radâm și vîntă — 8. Cu 

pavăţa ta, Doamne, ce sfintă, — D6i supusu-mi oamenii suptă mine— 

Prinii nediajde ci-am, Doamne, spre tine. — Dară omulii ce Yaste 

pre lume, — 12. De țay spusu-ţi lui sfintulă tăii nume,
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Iar.fuAS-an În câtă A AAXIIpA 

Ditoan Ac Wat si-i "rpâne Apiipa. 

BA VWVASan BAT A£ AAXIIpA ui Uâpă 

16 OSxaeac-ii pei RAW Saipa pâpă- 

Ye mi norspii Ati utpii id Capii MSATE, 

Pe mlrriye Ac ipreSpii AE ASTE, 

Gu Canpiiuisă CA A£ Mâpra nNâpă, 

20  Găa ATCR San „nIpE TTOÂTĂ uăpa.* 

GA Adi rpoâax RS ASauepe u GÂCTE, 

Căii calu 15 Tpâcuiere Ai H0dcTE. 

E AleSnpa CA-uii. CAcnosrţlii MIA 256 vw. 

24 Ipe nusaânuiii caii actul 5 rrina. 

li că AA cs ACAANUE Ati TÂTE TSIOAL 

Ii Ac ne ue Brin 45 ASTN SIA, 

Uli ae “EA e AA merpenielssa, 205 v. 

25 Accu nSus mMăsna 5 pS Ch Aa npsx, 

Băpiii rpiclib să rSpx AEĂpTă 

"Tin aici CTpăAMLX manta ek puplinrz 

R. N n65 ău, Si SAE în uXpoÂAt, 

32. Lu Vraariipe ACaMnE în SâUE IHCĂpAG, 

* icxoa ra E uit. [Notă marg. Ms]: 

15 sara. Ac lips. TI 

de diahiria — Fiiulii de om ce-i triace mMă-. 

Băgindu-lii în. samă 

piria. — Că omulii cât de diahiria ?n țară — 16. pâlele-i i treciă .ca 

o umbră rară. — Ce te pogori dinii ceri cu oști multe, — De t6- 

tinge de vărvuri de munte, — Să. saprinqă să le margă para, — 

20. Să lăţască fumii pre toată. țara. __ Să ai groază cu fulgere n. 

oaste, — Să-i săgeți cu trăsnete din coaste. — De desupra să-ţi slo- 

bodăști mâna — 24- pre pizmașii să-i miasteci cu tina. — Și să mă 

“ scoţi; Doamne, din Lotii toiulii — Și de ape ce vinii cu poghoiulii, — 

Si de.ceia ce mă "nstrein6dă, — 28. De-și punii mâna cu răi să, 

mă piardă, — Carii grăescii cu gură. deșartă — și i-i strâmbă mâna 

e6 dir&ptă. — Cintecii noii ți voi dâce n nâroade, — 32. În psăl- 

lire, Doamne, "m (iace coarde, 
* 3 

Dosofteiiia
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Ac B3.pUAX “E Adi CÂNBA Hpâtoat 

At-an fiarta uumt-i AcaSuyesii 'rpâras. 

Tipi Anna, se-uii Âcre â "ră cara, 

36 Ace uS aan 15 cnâra* cA-An âuSura 

Tanar Anqie, Mi AA Â AC AMAN 

Me ad ini â ama cTperiuă, 
Ye ai-i rSpa 1 Bopodtă AEmâpTă 

40 ILi-ai-ă crpaatna amăua erk anplinra, 
Te an-ch Eni RĂ MEMIE MAZANUA 237 r. 

Sasa, A Ad Stiti, 

Mili dăreae ac c.furr 53 neacâca 

44 Bă cecâpuna aa Să AE rvodpeă, 

IN A4SaA€ A€ C.HUT „ÎAECĂTE 
Ac WacSrutctin enrp Sneae UTp'ÂaTE. 

EI COuac awpr ae cur NAOANUOĂCE 
48 3 mpacăaa Guin, unii Aztec, 

DSuii ac cfr rpâuut să nepe râSpii,: 206 r. 

- GOnodaeac. Trpeuii apă Ac râspii. 
„În -Sanmueae . awp uS pesti .fură, 

52 Ilue: Acre "urp'puruuuii te CA nA.pură. 

* Soma AS Foataa ură î AS Casa. d Were. ra. [Notă marg. Ms.]. 

40 crpâmaa 45 atsmac 47 naoannutodec 49 aznodec 5 u$ 75: 

De izbindă ce dai s'aibă craiulii — De-lă izbăvești și-i delungeză 
traiulii, — Pre David ce-ţi aste a ta slugă, — 36. De nu lași cu 

spata* să-l agungâ — Izbăviaşte, şi mă ia de mânâ — De la fiii 

a limbă streină, — Ce li-i gura 'n voroavâ deșartă — 40. Și li-i 

strâmbă. mâna c6 dirâptă, — Ce li-s feţii ca -neşte mălădiță — Ul- 
tuită, de daii cuviinţă,— Și fiatele le sint cu podoabă — 44. Ca besia- 

rica la qă de ghoarbâ, — Și lăqăle le sînt îndesate — De izbucnesc 

aentr'unele *ntr'alte. — Oile lori le sînt ploditoase — 48. Cu pră- 

sâlă eșind şi lânoase, — Boii le sîntii grași ca nește tauri, — Ocoa- 

lele 'ntreşi fără de gauri. — În ulițele lorii nu veqi tingâ, — 
52, Nice iaste 'ntr'înși nime să plingă. 

* Arma lut Goliad și a lur Saul,
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fiuteropa tântarii ae u&ph săue 
Ia ea: UĂHE AE Aurit depre. 

Ilpă adi depiiue-it At 'TÂTh (UASAn 
56 UE at Acre apt ASatlesâă' AcatiSAn. 

144. Neaaa Aantiaota, pata. 

Hi z3tcă Ta ze Mi. 

“Îunzauă- TES ACaantie 'ANzpâre 257 v. 

Dute BSE.MIT-ANAL A Sua Târe 

BaarecaoiiTi uit câ.puTSA mă uSate 

A OU 5 nâsiit unei upecri ASE. 

"0 moâre SXAE AU, ESI Spă Itu, 

"IL cui npe Sate Năzatinia, BSAtn Ca Bine. 

AASATrS-ii ASamesâ5 urii Adpe 

S Ilin avapiipacii Tpâte AE XOTÂpE 

ASupSpuac 'rânt-cn AASAĂTE 

II poa, AE poi HA cur să nSuzrâre, 

TUi- “ui noneertciin "TOU AE Ch-pITa căaă 
+ Y 

12 Uli âprrar. npeeri 'Teuit 15 AIAX. 

Ip puii 155 MĂpe BSE A, - 206 v. 

Ac cadea "ră cnSiinA ES pei. - - 

+ 

144. 2 Rhue nSapurzităn 6 zau, 13 Ms. T rpaii 14 Kpeatinue 

Acestora oameni le vorii dâce — Că să țâne de dinșii ferice, — 

Iară mai ferice-ă de totii omulii — 56. Ce le iaste lori Dumneqăii dom- 

nulă. 
Lauda lui Dacid 141. 

Înnălța-te-voi, Doamne "mpărale, — Bine cuvintindii de bunătate — 

Blagoslovită și sfintulii tăi nume — &. Ce-i cu viacii cinstit preste 

lume. — 'N toate qâle âţi voi ura bine, — 'N vaci pre nume hfă- 

lind cum să vine. — Lăudatu-i Dumneqăii și mare — 8. Și măriria-i 

triace de hotare. —- Lucrurile tale-siă liudate — 'N rod de rod, că 

— Şi-ţi povestescii toți de sfinta sâlă — 12. Cei 
sînt cu bunătate, mare cuviință De u P na — 
arătat preste toți cu milă. — Vorii grăi € 

slava ta spuind cu credinţă.
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AluuSută maia «oa ce teph “paenSuAc, | 

16 ASnpsSpii „ÎneraiiMâTE 1Woph âersSnAt, 
e "n mm&rn asriSab noph dpdete A puiipe 

Ai uecriira TĂ ACAAMNE AVZpIpE. 

Tinea râă uean MSATh URA AMIITE, 258 r. 

20 X'Spn fanSrini Alti pocT AOamtiie cbuure. 

INT 3 â ră cpr Acpenrâre 
Ia ec nopn nSiSpă în nSurâre. 

ÎnaSpărs-ii UNI MUACCTIIEA  AOAMISAR 

24 hi PĂLA& "AEASurb nâurpS "Tor VaiSan. 

BSus-i AGAMISAn Ii AMIACC aurit ASavue 

Gnpi or ASIipSah ci elis bânre AsterSuure. 

Giă-uii AvapTrSpucăciă AEnariire 

28 ASrpSpuae TĂAE ACAANIE chuure. 

TITI cămară rit ca ră dbepul:ena: 

«Îi caâna ră fn ui "unaparlscr:x, 

PaenSus.pta, At câ.pura "ră nSrâpe 
92 Ilpecri ASme dapă AE Tatăpe. 

Dinti VWaentiţut roni c4 "nuza'lira 

AE CăAa TĂ ACM AE SĂ Apr. 
Uli Ac cadea ă +rk 'mnzparilcra 207 7. 

36 "II Sitna că că noneerlier. 

Minuni și cludiase vorii răspunde, — 16. Lucruri înspăimate n'orii 

ascunde, — Ce 'n totii loculii  vori face la știre — De vestita ta, 

Doamnă, mărire. — Binele tăii celii multii țâindii minte, — 20. L'orii 

izbucni dinii rosti, Doamne sfinte. — Și cu a ta sfintă dereptate — 
a. să vorii bucura "m bunătate. — Înduratu-ă și milostivii Domnul — 

24. Că rabaă 'mdelungii pentru tot. omulii. — Bunu-i Domnul și 

milos și dulce — Spre tot lucrul săii ci faptă dâtunce. — Să-ţi 
mărturisască denainte — 28. Lucrurile tale, Doamne sfinte. — Și 
sfinţi tăi să te fericâscă — În slava ta în c6 'mpărătescă, — Răs- 

pundind de sfinta ta puliare — 82. Preste lume fără de tăciare. — 

Fiii omenești toţi să "'nţălgă — De sâla ta, Doamne, de cia largâ.— 

Și de slava ta c6 'mpărătescă — 36, "N cuviinţă să să povestâscâ.
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Hpaiia Tă' ĂcTE ACaAtie căinTe | 258 v. 

«u Gui mâuii patit AE Manirt, 

Uri ASAUIA uii- ACTE ACAturrodpe 

40 Ju rârn poa Ac poav.atii CrATATOĂpE. 

ÎNSHIMTEAs 'TĂAE-Ch BpEAIIIoâcE, 

ASpSpuae aut c.puirh Siitvăce, 

IA 5 Aoaane cnpeznntuțaii IS vrtine 

44 —OVipe ut asul. CA Se Ape. 

Fi Speta ca ID EA MI pECSĂpE 

pt sti <Spriăut, Ati Să pe Uucăpe. 

COnii GÂT "STrSpiupr Aă "PIE 

38 Hi Se Adi până LiSath CA HE, 

Aenns.MaS-uii â ră cdpură MĂ 

IL cârSpii npe 'rSuii 3 Mode DAUNE. 

TD Capii: AnpinTe AGAaniE "1rp'a "ră IĂAE 

TI uSeiiwve În dânreae 'Tăae. 

Anpoâne Eni Acaaiuie aS "re Crprira 

DB ânerâpr aă rptă ii Ad rfură, 

zi 9
 

Râpiii WPâS pe mliaa Ai-ii npe node, 259 r. 

50 a ac denSauii -pSra ad netode. 

TI 3 aoaatmie npe stii 55 npiinuă, 207 v. 

Ti me rimetib, AE ăuii COBOTIINULA; 

44 ca ns ex 48 rd 191. fura lua 553 MMS. erpur 53 Bacu 

Crăiia ta aste, Doamne sfinte, — În toţi viacă erăie de mainte, — 

Si domniia ți-iaste domnitoare — 40. În totii rod de rod de-i stă-. 

tătoare. — Cuvintele tale-sii credintoase, —- Imerurile âţi. sintii. cu-. 

vioase, — Că tu, Doamne, sprejineşti cu line —— 44. Pre cei căduți, 

să nu să dărâme. — Și tu rădici să nu să 'mpresoare — Pre cei 

surpaţi, de-i pui pre pitoare. — Ochii caiită tuturorii la tine — 48. Și 

tu le dai hrană cumii să vine, — Deşchidindu-ți a ta slintă mână — 

Și saturi pre toți cu voae plină. -— Că ești dirept, Doamne, 'ntr'a 

ta cale — 52. Şi cuvios în faptele tale. — Aproape ești, Doamne, 

cui te strigă — Cu adevăriă la greii și la tingă, — Carii pai de 

temă li-i pre voae, —. 56. Că le asculţi ruga la nevoae. — Și tu, 

Doamne, pre cei cu priință, — Ce te iubăscii, le faci socolință, -
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i] zv 
Iîlpă npe mp4 Tutti it BE Iuâpue 

60 —INTi-ii niâpAe npe ufit dapă-ae-aâue, 
AdSAa "ră Acaanie W Sit -săue 

ES pscrSan. atiey „În mâpe depiiue. 
JIlii Sr WmSan Caut LAarocAonăcta 

64  OGâpurSan uSame n năuii uk ca 'Tp'zldciă. 

Pa E „ - 

145. Gaara. lanaSua. furi ui Baxapia, pate. 

Baal ALE AMCĂ LA BOCUEAAI FA. 

AaSaă- -EOIi npe ACANISAL ÎI BIIUR 

«În mor nSerSan sis apă at rplux, 
Uli: pei n.priră AzSafua, mpi aoatiSan 

4 ASainesiSan Mică zrpă rârh Vmdan. 
IIS na nSeuă NEA ĂEAA npe Ipăroan, 

“Ilpe NIIOA AE Wat «e nS-il CTA 'Tpârat, 
Ilie aă rpfă noâre că âyre, N 209 v, 

S  Aă npumeae uit aă paanâii fre. 
i eSqaerSan ASii „funia ca mpâue 

Ilî că 'uredpue în nzat.firTSan ca5 pâue, 
Il aă SSa ua am ea Ni ĂPAE 

12 Alina roâra m'atăpa în ue Hpâae. 

lară pre păcătoşi âi vel știarge — 60. Şi-i piarde pre cei fără- 
de-liage. — Lauda ta, Doamne, o voi qâce — Cu rostulii mieii în 
mare ferice. — Și totii omulă să-ți blagoslovascâ. — 64, Sfintul 
nume 'n viaci c€ să trăiască. , 

Anghei și Zaharia, 115. 

"Lăuda-voi pre Domnulii în viață — În tot custulii miei fără de 
grâţă, — Și voi cinta lăudind pre Domnul — 4. Dumneqăulii miei 
cătră toti omulii. — Nu vă puneţi nediajdia pre craiului, — Pre 
hiiuli de om ce nu-i stă traiulii, — Nice la greii poate să agute,— 
8. La primejde și la război iute. — Că sufletulii lui încă s'a triace — 
Și s'a 'ntoarce "n pămintulii săii riace, —. Și la dua ciaia și va 
piarde — 12. Mintia toată ș'aviaria 'n ce criade.



E
 

P
P
 
—
—
—
—
—
—
—
—
 

|
 

— 487 — 

CDepriue pă di npecri Su ASSAn 208 z.. 

Time-uni nSne 7 ASawnesâ5 izpsriSan, 

Ip ASamnesâă ulă dsr NZA1.pHTSAn 

16 OMUL ureproan mii Apa 5 nSe.purTSa, 

Il moâre «ie "WTp'.Ariceae Că AMiuiă, 

A omuSan «e AS ARTE AMI MEA, 

Venit ne “TpErt 'TOÂTA ânenăpa 

20 III: uSatuSan În Eâuii, Ac tii uâpa. 

Tlfaopn âcSnpiiuii AE CTpHAGATĂTE 

e dăue MIoAtuh Uli AEpENTÂTE, 

TIT CBAzA.NUSBAWPE 'TPUAMITE XpÂNă 

24 II rSanAwpn BEA Te NpE fĂpiă. 

A oauiSan ue CAOROĂAE AMI (VBĂAE 260 r. 

II VUpuSaSii Aă AiuTe A€ EÂĂAE, 

IL npe utit Su zi cnpeainâre, 

28 Tâlpă npe util Anpenuii i IOGĂIE 

TUL depre npe SUTNE-A  HEAĂPUiIb, 

Tlpi râASex, capăt mit BStăpunttib 

Iîlpa npe nziaruriii Hi3 rârSan 

39 O Bă NiapAE APASA ANI mâTh ASKSAR. 
“i 

: Ă . - i. 

14 Ms. a fost nSue A atat, Dos. a corectat nSue 'u ATMHSAS. Z. MpE A MHAh 18 uk 

21 crppmszrâre 23 rpâux 

— Cine-și pune 'n Dumneqăi nă- 
Ferice va fi preste totii loculii net nă- 

i pămintulii — 16. Și cerăulă şi 
roculii, — Pre Dumneqăii câii făcut 

i 

maria cu cuvîntulii, — Şi toate ce "ntr'însele se mișcă, — Domnul | 

ce I&i făcutii din nemicâ, — Ce-și țâne "ntregii toată adevara — 

20. Și gudeţulă în viacă, de ști ţara. — Celoriă asupriți de străm- 

bătate — Le face giudeţii şi dereptate, — Și flăminqălorii trimite 

hrană — 24. Şi goliloriă veşminte pre iarnă. — Domnulii ce sloboade 

din obiade — Și orbului dă minte de viade, — Și pre cel căduți 

îi sprejiniaște, — 28. lară pre cei direpţi âi tubiaște. — ȘI feriaşte 

pre cine-i nemiarnicii, — Pre văduvă, săraci ȘI cuciarnicii. — Tară 

de Domnul din toti lo- 

pre păcătoşii cu totulii — 32. Âi va piar 

cui a
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VITi npecră BĂI La AEP AĂ AcamSan 

Ăenpe MSNTEAE, că cd.pura. GibuSan. 

Mpecri. poa, A£ PSAx CA Tpaldeiă 208 v, 

36 ua came că sh ASAues 3 pIICISAR. 

P 2 - 

146. MauaSna, pus 

Name ia fine AA aaa EP BĂNEASA HAcAAAII TEA. 

VAS Adu,ăaath 5 .pereerin apt ASAMSAR.. 

DA a-i pret San SIR paroasa. 

Mili ENErâpii 55 ASawhua ca-i dbâna 

4 AS ASainesă5 AE MCTE CH- ÎL NAdRă. 
TEA SUA UE ÎepscaanimSab 260 v. 

Dă c4 câue uTp „Mica NpE TOT perţuinSat, 

Ii npe vor IlapariaSan CA CTp.fură 

S Gu nerprlia urppuen apă AE Tr. 

Una ui Aă al isp SAPA CMANTA 

Bipopa căra 5 finema p.puTra 

Ii ae ar bp.purSpii cbapamăre 

19 Et CRMAMBĂ ANI BOĂAX „CAIATĂTE, 

"“leaa vu: îs BSC CTĂAEAWph arcSp,, 
Ii uSatepe Hăpa-unii npe banrSpa, 

36 uk lips. As. 

146. Titlu : Xadaure 11 chapamdre 

| Și preste viaci va "*mpărăţă Domnulii — De pre muntele săiă. sfintii 

Sionulii — Preste rod de rudă să trăiască — 386. În cinste sa câ, 
dumnedqăiască. 

Psalmul 146, 

Lăudaţâ-lii cu cîntecii pre Domnulii, — Că i-i cînteculii bunii în 

tot omulii, — Și cîntări cu duleeță să-i facă — 4. Lui Dumnegăii 

de cinste să-i placă. — Că zidiaște Ierusalimulii — Ca -să bage 'm- 

trinsii pre tot creștinulii, — Și pre tot Izrailulii să string — 8. Să 

petrâcă "tr însii fără de lîngă. — Cela ce dâ l6curi fără sminti — 

Cărora sântii cu inema frintă — Și le l6gă frintună sfărâmate — 
12. De-i schimbă din boală 'n sănătate, -— Cola ei pus stialelorii 

măsură, — Și numere caria-și pre făptură,
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AMlăâpe cre AcAuiSAn A€ rapi, 

16 Ti r.fnASan AS HItALE uS-ă CA-A sprie. 

AĂCamSan pe fii GApUSIĂ ai CNpEesun ție 

TIT casate zii Aă IAA. pur CAEpĂNIE. 

“Îi âneni AS ASaiues 345 5 crpSue 209 e. 

20 Aici npirrâui NS fiepen cu pese, 

TU ca-i Hpurrânii RMUITERt KS Aare 

Masa sebis “riniee npecrt «tepi silita 

Di peria 5 Spit 1Avă€ zur v, 

24 ALE CADEDĂME DpE NAatj UTE HoPNoÂE; 

TEASA ut HpăNţIE npe MS făpra 

VII &eâza sâa atit ac. rp'lina 

VlâurpS Wâatennii, Caut: Sara xpâna 

TNLi etireaopr câiină npecri iipux, 

“lfaSa «ră: rpuinie A£ NI4pă 

Un ae nSuii nSpauaop «e Auopă, 

R. MIAS-Ab crpiira Spuneti Ac TÂTA 

Ae-ti. paie IS: AVaurA "uASpâTrză. 

[A AcauiSAn npe di Si NS CA CÂTE, 

Tine npe cura i5 crârspii năare, 

Ti AcaviSasii âutaa Wat DAduE 

36 ici naunăme nepSnna 3 nâue, 

IO
 

DP
 

co
 

9
 

17 n$uh 19 Ms. nuanann 20 ds. Tex ca p. 94 Is. cacat 90 ani4pă 32 afux 

Mare aste Domnulii de: tărie, — 16. Și gîndulii lui nime nu-i 

să-l știe. — Domnulii pre cei blingi ai sprejiniaște — Și sâmeţăi la 

pămînt smeriaște. —- Înciapeţi lui Dumnediiii cu strune — 20. De-i 

cînlați cu viersii să răsune, — Și să-l cîntaţi cîntecii cu duleeţă — 

Celuia eâii linsti preste ceri c6ţă — Și gătădă cu nuorii ploae — 

24.. De sloboade pre pănmîntii poghoae, — Celuia ce criaște pre munţi Ş 

Jarbă — Si otava cănia ce-i de teâbâ— Pentru oameni, să-și culegă 

hrană — 98. Şi vitelorii s'aibă preste Tarnă, — Celuia ce grijiaşte de 

hiarâ — Și de puii corbilorii ce zboară, — Cindu-lă strigă urgisiți de 

“tata — 32. De-i hrăniaște cu mănă *ndurată. — Că Domuulii pre cai 

buni nu să bate, — Nice pre vitiaji cu staturi nalte, — Ce Domnu- 

lui acela om place — 36. Ce-i pliniaște porunca cu pace, ...
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NI aă Bpâme AE cp ui AE CAR 
ESuerfsx cenpe cb.piTa AS Max. 

147. AauaSua. Aurii ui Baxâpia, pma. 

Iloyeaati ÎepScaariate TCAA. 

Ioyezaduie ÎepScaartae , ui 
Tipe. AcamSan, uint-a AÂSAz n AECIIAE 

GiwuSac, iz W43 AdrS-uit AcauSan 

4 ASauesiSan râ3 sutinere "n râra (WaiSan. 
III nSpuae râs n5 paTâse 
Al ÎUTzApiiTE, IÂME Cz-uii BSTÂSE. 

III RSuSumaopa 'râii „Îurps "Tiine 

S At cnopânie ASamnesiă iS Brie, 

Hâpeae wâ3 nse pe NoTâpn nâue 
luca Aă edu A£ rpăă ES audi nadue. 

"e-un rrpuautre săca mii BSe.puTSan, 
12 Ac uSrpiepa "n căpra TOT nBALfirTSan. 

"lEaa ve-ti Aă WAT SAh Bă AXHA 

Ii nirSpa enSprăpa RS atăna 

Ră uenSiua 3 căra H.ĂUA, pile 
16 Îlpecri râri nzatpurSan A Cârpăpue. 

4 ATmusi$ 10 rpi$ 13 WarSan 14 cnSaszpa RS attina, 

Și la vriame de greii și de sâlă — Cugeteqă spre sfinta, lui milă. 

Anghei și Zahariia 147, 

Pohvăliaşte Ierusalime — Pre Domnuli , şi-l laudă 'n desime — 

Sionule, că țaii datu-ţi Domnulii — 4. Dumneqăulii tăii cinste 'n 

totă omul. — Și porțâle tale cu rătiade — Leii întărită, nime să-ți 

cutiade. — Și cuconilorii tăi întru tine — 8. Le sporiaște Dumneqăii 

cu bine, — Carele ț'aii pus pre hotară pace — Și-ţi dă saţâii de grâii 

cumă ap place. — Ce-și trimite dăsa și cuvintulii, — 12. De cu- 
trieră ?n sârgă totii pămintulii. — Cela ce- -ți dă omătulă ca lâna — 
Și negură spurbâră cu mâna — Ca cenușia 'cu sâta cînd carne — 
16. Preste. totii pămîntul de s'aștiarne.
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- VlEaa ut îpSutia CASĂ - AE PA A 

Ai a rpoiax npeeră '6uii ESI rp'luz. 

Ulrine modre co cStepe ipSar, 262 7. 

20 "Le "anierpânie Ameac tă XEpSan? 

B5 nSe.NurrSan c45 AcauSar .frâuă, 

Xe că pacănicib Ul Că AFKTIAUX. 

TIT ASNSan câ ASatiesâ5 mpiauire e 207. 

21 Ac ca 'urâpri furpâna Bă Mariire. 

Uzaa «bă neponuitre 63 Tapie 

AS Ilsonn nSe.fura AE. AzpTSpie. 

Ii Sr TispariaSan. că cz "MEÂUE, 

28 urrpa AS AEpenTrâpii ui Ioa due. 

DAY das îm uiug 'urp'o adrSpii, 

Gat cnse Sadu mi cbărSpii. 

1 4 fi Lă a . - 

148. Gaâca. SlanaSua. furi mii Baxipia, p Au 

 NBaatire ra ca WBc4. 

AaSaduii Anti MEpIOpIIAE TOÂTE 

Iipi ASAMESAS BAT CĂAA LA N9ÂTE. 

AaSaduii npe AcatiSan Ati NZALĂALE, 

4 AnSAdua-ab AE „Înngepii ASA AME. 

25 nogSnutira 28 ySadue 

Cela ce aruncă sloi de ghiaţă — De dă groază preste toți cu 

grâță. — Cine poate să-i sufere gerulii, — 20. Ce 'mpietriaște apele 

ca herulii? — Cu cuvintulii săii Domnul îmvaţă, — De să răsâpăseii 

şi să dejghiață. — Și duhul săii -Dumneqăii trimite — 24. De să 

'ntoreii întrapă ca mainte. -— Cela câii poroncitii cu tărie — Lui 

lacovii cuvintii de mărturie. — Și totii Izrailulă să să 'mviaţe, — 

28. Într'a, lut dereptări şi giudiaţe. — N'aii făcutii așia nice ?ntr'o 

laturi, — Să le spue gudiaţe şi sfaturi. - 

| Anghel, și Zahariia 148. ; 

Lăudaţi. din cerurile toate — Pre Dumneqăii cât sâla vă poate. — 

Lăudaţi pre Domnulii din nălțâme, — 4. Lăudaţă-li de îngeri mul- 

țâme. 
„i Esi 

t
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AzSaduz-an Wipiiiat ASI rodre | ze2 v. 

[ări uSrâpa ulii C%Aa EA noăre. 

AnSadua- a COĂpEAE Ii ASua 

S 15 ASnodpe «e Aduii 'roTh AsiSua. 

SAdua-An CTĂAE mii ASAMINĂ 

Vi Adu pâse npe uoânre CEIA. 

ArSadu-an uEpropii npecri uEpropii. 

12 fi îna ud npe Ann csen A “Epropit 

Goi ASSAE cuiere SA ASTI SME. - ETA 

Vf 5 moder me cur npeeri ASE, 

hi ASAMISAh î3 nSuerăr id rfnaSar, 

16 e aÎS Art Th I-a IAU, PoĂTE p.MASAR. 

“UMTin ab mona În Bat CA TpAIICRĂ 

IT anu dânsa awph ca uS-uii cvuri CI. 

IA nperiSain abă AdTh ADMISA nopSuriă, 

20 Au vorâpSan- awp 5 ci mMdit Spria. 

AS dui npE ACMUSAR ou tnadSpii 

de npe n. MiTb, ai BAEĂ AE nputi râSpii. 

AmSaduz-an dSauepe mi ASnSpit 263 r. 

24 UIT camiaa ut dac 7 TodTe ASiSpii, 

UIT averii, reuaae “ui B.puTSAs, 

Ăe Spr5pa ui-ii due BSE.puTSat, 

16 uiu-i 20 xorâpRan A DB. azSaduz-a . .- TST 25. Omeulii măr. 

Lăudaţă-li oștile lui toate — Câtii putiaria și sâla vă poale. — 

Liudaţă-lii soarele și luna — 8. Cu lucoare ce dați totii d6una. — 

Lăudaţă-li stiale şi lumină — Ce dați rade pre noapte senini. — 

Lăudaţă-lii certuri preste certuri. — 12. Și apa cia pre din susii de 

de ceriuri — Să-i laude cinstitulii lui nume, — Și cu toate ce sînt 

preste lume. — Că Domnul aii cugetată cu gindulii, — 16. De leit 

făcutii și-și țân toate rindulii. — Și 16 tocmit în viaci să trălascâ — 

Și din faptuli lori să nu-și sminteseă. — Că precumi I6ii datii 

Domnulii poruncă, — 20. Din hotarul lorii nu să mai urcă. — Lău- 

dați pre Domnuliă toți bălauri — De pre pămiîntii, și zmei de prin 

gauri. — Lăudaţă-lii fulgere și focuri — 24. Și smida ce cade n 

toate locuri, — Și omeţii, gheţâle și vintul, — De turbură și-i face 

cuvintulii,
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dMârspii, AlaSpii uni adam &S poiaă, 

25 Ilin ntapiit moni mata 71 celt A nodAx, 
Pâpnneac ui BS reâră Nlăpa 

Il: Acnurih AE npuu Toâra mâpa, 

anzpânii AE. npun 4pat roâre, 

32 Boâpii, ySatuii, IVApOÂAEAE 'TOÂTE, 

TISnuii ui rotit, iS nzrpiuiit rr GimSan, 

IL: ups CA A4SAE npt ACAtISAb. 

Bi ur uzuri uuneritTrSan HSAIE, 211 7, 

36 A mâ5 dantiSra BÂCTE npecre AS, 

Tilu-a AapTSpucâne 'r$Trh nat. fuTSah 

III ufproan STR, Aurii UĂHE HSE.MITSAn. 

Ii “UL EA PANĂ ASMIIES 843 crirSan 

10 —Oăatenawpn cât „fn TÂTh wuprlirSab. 
4 

V 

Ii cpuuuiii ASt "rouit KS :SrSpie 263 +, 

ii Bepn E-pUTĂ I.I TELSb 5 rapit. 

Dinti AS Tlzparan “e-c 4 ACAtiSAn 

44 PSrrâpii A'npoâne, uliu "or tiatSan. 

27 n$ poa lips. Me. 29 Tâmnunac 40 Ms, up 

Măguri, dâluri și lamne cu roadă, — 28, şi chedrii toţi pănâ 'n 

cei de coadă, — Gadinele și cu toată hiara, — Și. dobitocii de-prin 

toată țara, —: Âmpăraţi de prin țărâle toate, — 39. Boiari, gu- 

deci, niiroadele toate, — Guni și govi, cu bătrănii totii omulii, — 

Şi pruncii să laude pre Domnulii. — Că șaii înnălțati cinstitulii 

nume, — 386. De ș'aii făcutii viaste preste lume, — Şi-l mărturi- 

siaște totii pămîntul — Și ceriulii totii, că-și ţâne cuvîntulii. — 

Și-şI va rădica Dumnedăii stegulii — 40. Oamenilor săi în totii și- 

regulii. — Și sfinţii lui toți cu bucurie — ÂI vorii cînta cîntecii cu 

tărie. — Fiii lui Izrailă ce-s la Domnulii — 44. Rugători deproape, 

și tot omul.
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149. Aauasua. Waaca pap. 

lzencitre rea m Ken HORA. 

R. jurrăuii E.ȚUTERt mo Aă emuSas 

Ulu-a azSaduii 3 r$ra WDausar, 

Văa Wi-l. AdSAa. RECTITA 

A du ezuâpn ac crliră cdpura. 

TiapaiaSab ea nerpiia | 

RS eceaie, Caii NAÂGA 

De Acaudan ut-it AdAE Baa 
S Uli GiwuSan 5 ASaeru 

XSsSuiii cauti eceal:era | 

e păi sr ca ac paid. *. 

MUIin că-i. AdSA, nS ârSpii o 243 v. 

12 „Gă.purSan sate îi mode A$iSpii, 

RS răatnene ui VAATIipe „aaa, 

Giă-ii n.fure Ae nupSiipe. | 

Bă ACAMIISAR F-AUA, ES F-AA AIE 

16  Ăkecă PAVĂTE “E-Ab ISRĂIIE. 

ML npe ut pSanueii Înndau 
* 

ES iac.fnaa apă rplu, bu. 

* Gt ufpa TBOĂ PBAACT EpSTOR. [Notă marg. M3.]. 

149. 8 aSauiua Îl yârSpii 13 bă 

Psalmul 149. 

Cintaţi cîntecii noii la Domnul — Și-l ltudaţi! cu totii omulă, — 

- Că i:X lauda vestită — 4. În săborii de câtă sfintă. — Izrailulii să 

petrâcă — Cu veselie, să-i placă — De Domnulă ce-i diade viață — 

8. Și Sionulii cu dule6ță. — Cuconii să-și veselâscă — De crai câ 

să le crăiascâ. — Şi să-i laude cu focuri — 12. Sfintul nume "n 

toate locuri, — Cu tâmpene și psăltire — Să-i cînte de biruire. — 

Că Domnulii gînd bunii gîndiaște — 16. DE sa gloate ce-lii iubiaște. — 

Și pre cei brudivi înnalță — Cu izbindă fără greţă.
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ASat-cz-uopn În cada * 
20 Gaunt mii apă Banda, 

NIL: sS cSiSpia nana 
Ami. popa atâpue aă anu. ** 

Gunina, aă pAaLsii d cre 

24 hop aAă BUT AN PAATĂRE, 

Me ca na uzauă aă AcAtuiSan,. 

Area, prinsa „n TOT 4UMSan, 
ES crțura mii 55 aupra 

28 urpoana npe râuii n3 cnâra. 
III nopr duc enSmnizpâpe 

“un IrApodAE BE anni 'râpe, 

AlSerp.fnaS-ae RS "incodpe 264 v. 

32 OIL npânawpt AFA, CTp.puicodpe. 

IS zeu urii ES VBÂAE 242 r. 

În uSatu mizat cope niĂpAc, | 

* Gadea faRApAcii cdiuuaspa. 

-%£ PanzWe/NiA AHPENTSA MAPUE Eacta FATĂ VANRHR NeNTpS AaR.MIA RE, DEPEHAS-ii hut 

Ka ua AnanuuuT "TeSnSA um sa sii pe ApĂRSA, BA mii SS cz RSeSpz der EApAn 

Mâpue câga KS ABB NA Ad sSakSuR, atit An KRA â Aa Să Că HA Mnaă AC AEPHAR. 

finonaamțue ra. Î”e udanun. ra. [Aote marg. Ae.]. | 

21 aSnSpie 834 nznâii 

Lăuda-să-vori în slavâ* — 20. Sfinţii tăi fără zăbavâ, — Și cu 

bucuriia plină. — Âşi vorii miarge la odihnă. ** — Eşind la, război cu 

stiaje — 24. Vorii da chiotii.din glătiaje, — De să va nălța la. Dom- 

nulă, — Lăsînd frică în tot omul, — Cu stinga și cu dir6pta — 

28. Îngrozind pre toți cu spata. — Și vorii face scumpărare — În 

năroade de limbi tare, — Mustrindu-le cu 'nchisoare — 82. Și crai- 

lori dind strinsoare. — Cu cătuși și cu obiade — În gudeţii pănă-i 

vorii piarde, , 

* Slava izhîndel sfinţilorii, . 

** Răpăosînd direptul miarge vIasel cătră odihnâ pentru izbindă, părăndu-t 

bine că şaiă învinacit trupul şi lumia şi pre dracul, ca şi cum să bucură 0nsl6 

cindă miarge sara cu izbindâ la culcuşă, ştiindă că a doa qă să va împia de 

dobindâ,
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Gu at pâna San Ai-il SXCă 

36 Au aue niepsâpe ciprică. 

 Găumnuiită Si dap razei na 

Gina uiuere, Aaph it. CAĂRX. 

150. AauaStia, pu. 

Xnaarire ia na €Tuy ro. 

AzSaduz-an 55 767 WatSan 

surpS cărnii „Chit mpE AcaiSat, 

ASA XA Îi sape 

4 uipe. AGA SAn At Waqrii MSATE. 

ArSAduii apă TALpe 

Al AŞ căaa mii nSTĂpE. 

AzSAdux-An du Mzpiipe 

S At: asi mSaa enipSiipe. 

AS adu Hi3 radeSpii HĂATE 263 7. 

Be Sus depeăre. | 
ASădux- Ab ÎN AASTE, 

2 su vzariipii npe riepeSpii MSATTE. | 

aSaduii npe moâre AsSrSpii 

RS măatnene uit RS yÂnSpit. 

AzSAdux- -Ab CA prcsue - - 2127. 

16 su toprâne "riince "n crpăne, 

” Z 
150. 8 mSare 

Să le facă cumii li-i qăsă — 36. Din liage pierdare scrisă. — 

Sfinţii lui fără glăcâvă — S'aibă cinste, darii și slavă. 

Psalmul 150, Zr 

Lăndaţă-lă cu totii omulii — Întru sfinții săi pre Domnulă, - Lău- 

daţă-li în vărtute —-4. Cere Domnulii de oști multe. — Lăudaţi 

fără tăciare — D6 lui sălă şi putiare. — Lăudaţâ-lii în mărire — 8. De 

lui multă biruire. — Lăudaţi cu glasuri nalte — De bucine ferecate.— 

Lăudaţă-lii în lăute, — 12. În psăltiri pre viersuri multe. — Lăudaţi 

pre toate locuri — Cu tâmpene și cu socuri. — Lăudaţă-li să ră- 

sune — 16, În organe tinse 'n strune.
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AmSaduii 15 Sue eiepeSpii 

A tate frrp'aateSpii, 
AaSaduii uu-a erpurduji 'râpe 

20 În umannăae AE B.MIITĂpe. 
Hăre-c pie uit Tor WaSar, 

AzSadua-an 'r6uji npe AocauiSan. 

19 a lips. TI 

Lăudaţi cu' bune viersuri — De chimvale într'alesuri, — Lăudaţi 
și-l strigaţi tare — 20. În ţimbale de cîntare. — Câte-s vie şi-tot o- 
mulii, — Lăudaţă-lii toți pre Domnulii. 

  9 Doszofleii. - 32



APENDICE. 

Gadea fi Wub. 

AD. 1. Wanda AS ĂaRuA ue Cad narSr RS. Loaiaa. 

- Aăan ek az EpăTiu moi 

a 

Alu Epânn ni spini miei uit Mâii TĂNZpE Au 

năca nzpiuTeaSii ave. Iepăat Gia nzprinTeaSii mită. 

AlăuSae mâae dâuepă Wpranb, It A,WETEAE MAE Au 

etapa Vzamipe. IUL cuie ta Ad 1puripe Ac muiSASiI mită d 

5 c.jur$pa AomiSan, c:purSp tă âssa, ejursp ÎŞ MHaT 

npă „ȘngepSan caă, unii AVĂS coc Asii NZCTopiniAt Wuaopt 

nz pu TeaSit atică, urii 43 nomzaSiiri 13 (ASIA Sucopiii 

cânt. Dpâuaii Atitii ueii Suit uâ aăpii ut 9 matale apă 

„ÎnTp'zuuriii AoatuSan. Gutir-ast n TaAniTSAs ÎNONAEME- 

10 uunSaSti, unii a Bazerzată 55 fiacatit cât, ip 3 aMSam 

BE ad AfncSa câpia A Aa Acra Ma aHĂTS-Ab, UIAME 

pzAnăra tdpa Ac npe dintii asi Tzpanas. 

151. Titu : Toaaa 3 fân 7 WaSpah camuâgii 9 Înrp puii 

Psalomulă lui David ce. staii bătut cu Goliad. 

Micii erami în frațăi miei și mai tânără în casa părintelui miei. 

Păștiami oile părintelui miei. Maânule miale fiaceră organii, și dia- 

264v. 

213 1. 

getele miale închelară psăltire. Și cine va da ştire Domnului piei? 

sîngurii Domnulii, singur va. audă, singur aii mânat pre îngerulii săi, 

și m'aăi scos din păstoriile oilorii părintelui miei, și m'aii pomăzuitii 

cu oloiulii unsorii sale. Fraţi miei cei buni și mari și nu bine vră 

întrănșii Domnulii. Eșit-am în tâlnitulii inoplemenicului, și mă blă- 

stima cu idolii săă, fară eti zmulșii de la dinsulii sabiia de lam des- 

căpăţânatu-lă, șamiă rădicatii ocara de pre fiii lui Izrailă.
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AD. 2. — Gadea mârzaSii unii AiroaSii unit cd-purrăasii 

ASNn. Anuă urii nSpSpa UT ȘI EAI AE EAI ÂActiipb. 

Gmepennniti Aocogâii Gmicront pomaii]ersii norpSarica îi 

npeerure Aa rp'bumaro Wu cruii îi parie, fienpataatire 

norp'enaa. ST
I 

Ap. 3, siucra-e MOAH'TREAE AE Ad npeacntnie, ui 
SSă AE NATAECATHULă. 

- AiakouSa : man îi nâuu, npkrasuue Roafia r$ nomoanatea. 

Ipla:Spâre, ne "ueunăre, ue "utenSre, HEBAS$TE, Heă- 
“MSiicE, MESpAATE, MECGNADĂTE, MEASTĂTE, neAvacSpâre , HE- 

" AMANIÂTE ACAAIE, uEAa ut c.purSpn ăi neMSpiiropie A€ nE- 

rpee „În ASauină Heânponiără, utaa ut ât AST uEpIoA 

urii naM-NTSA ui Mdpa tin TodTE ÎN pp, sec da- 
riSre urp'puice, ufaa ut Atarire A€ uâpepe "TSTSpop. “epuuie- 
Spiae at Adi, Wit ME. pSraat tii wie HZASUM AccnISWTo- 

pioae RLuTSpii A£ Wat, IIApiliiTEAE ACMUSASĂ urit ASaui- 

sasi nscrpS. Îcsc Npueroc, âutaSa ME newTpS Sti Wâ- 

10 menit mii netrpS â noderpă crzctitie Cay HOLoPAT ANtTpS 

ufpropii uiti Ca MrrpSnârn Anti ASNSan cd.puire usii Ala- 

pia AE nSpSpa urtodpă Ut CAZLITĂ BCG TOĂpA E ASA 

Ap, 2 Numai în Mo. Ap. 3 în Ms. şi în Aa ATEU 7189 (==1671), 1-74 f 

S
r
 

- 

108 v.—110 v. 

Ap. 2. Slava tatălui și fiiului și sfintului dubii. Acmu și pururi 

şi în viacă de viaci adevăriă. . 

Umilitul Dosofteiii Episcopul Romanul s'a ostenit, şi îer rio, pă- 

rinfă sfinți și fraţi, îndreptând cele greşite. 

Ap. 3. Aciastia-s molitvele de la preclonenie, în qua de pratdesiatnițâ. 

Prâcurate, ne 'ntinate, ne 'ncepute, nevădute, neagunse, neur- 

mate, neschimbate, nemutate, nemăsurate, nemâniiate Doamne, cela 

ce sîngurii al nemuritorie de petreci în lumină neapropiată, cela ce 

ai făcut ceriulii şi pămîntul și maria și toate în rînd ce-s făcute 

într'înse, cela, ce mainte de ciarere tuturor cerșeturile le dai, ţie ne 

rugăm şi ţie năzuim, despuitoriule, iubitori de omii, părintele Dom- 

nului și Dumnedăului nostru Isus Hristos, aceluia ce pentru noi 0a- 

menii și pentru a noastră spăsenie s'aii pogorât. dintru ceriuri şi 

sai întrupatii din duhulă sfintii și Maria de pururia ficoară şi slă- 

Ma > 

213 v.
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nEsiă, năpeae furi 8 Sruuire În, UNA îns uit n5 

, ASripSpuiae âpAT.ÎuAb, E-NIA cSdpepii niiiSa ea Ac cn'zceriie, 
v 15 ac 3 ara fierzanrSpă â nerpă caepiiuii ii nzaT6unii 

uit, MEAccTGIiu mepciit Tâti, pSrzurdinit â-uii înSue, să 

BĂNETEAE MAEGAUIL Uii ÎNMENSURAL,, NEITP'A HOACTpE N 

RÂTE iii NENTp'A WÂMENIAOP MEtpiiitnuue. Înesuii dvttaa «it 
„Capii MSATR MUASCTUL ii IOGUTEpĂ AE Wat, Că HE eri SAuii 

20 opri „fn cu Să TE 04 CTpura, uit Adi âatc Murp'asr era 
Să AE âcrasii â nararcariuiuiii, ÎnTpS năpa, AS uza- 
ufpa ACamSaSii nserp$ Îecsc Xpueroc „În crfpit uni uue- 

Aâpa Al Apar cbunuitin răac, ASH ASE Mzputi- 

reac, Abit "rpuauic npil; câ.pirSan ASX6 âcSnpa câiiunacp 

25 rii Semne urit ânseroaii, nâpeae mes5 npe “707 ÎMeSA At 

„turtit, AE CA “mnaSpa "Suit pe neaeieprăra AdpSA câini 

„CĂat Wit Tp4iipă ȘUTP'AATE ANABII AVApupIIAE TĂAE, unit 
NpopoutcreStipaa. Ace my „În «e HE pSram ÂcIiSATă-UE 
UL ME NOAENĂIIE MpE MEIpE CAEpuu, ui VUC-MIAMLAT ut 

30 'mroâpuc npâaa cSdaereawp noâcrpe, â ră amaccruiipe â- 

Ema, pSrănaS-că nenrpS usii, npiitavAnpe-ne âut au, niz 

16 neatersii unu 19 âckSaua 28 npopouzeraSiipx 

vită născătoaria de Dumnegăii, carele întăi cu “cuvinte învăţind, apoi 
și cu lucrurile arătîndii, cînd suferi chinul cel de spăsenie, de nâii 

dată iscălitură a nește smeriți și păcătoși și nedestoinici șerbil tăi, 

rugăciuni a-ți aduce, cu capetele plecaţi și îngenunchiaţi, pente'a 

noastre păcate și pentr'a oamenilor neștiinţe. Însuţi acela ce ești 

multă milostiv și Xubitori de om, să ne asculți ori în ce qâ te vom 
striga, și mai ales într'acâstă dă de astăqi a piatdesiatniţii, întru 
caria, după nălțaria Domnului nostru Isus Hristos în ceri și șe- 
diarăa de direptă sfinţii tale, lur Dumnegăii părintele, d6i trimis 
pr6 sfintulii duhii asupra sfinţilor tăi ucinică și apostoli, carele ședi 
pre tot însul de înșii de să *mplură toți de nedeșertatii darul sfinții 
sale, şi grăiră într'alte limbi măririle tale, și prorocestvuiră. Dece 
acmu în ce ne rugâm ascultâ-ne şi ne pomeniaște pre nește smeriți 
și osîndiți, și 'ntoarce prada sufletelor noastre, a ta milostivire a- 
vind, rugându-să pentru n0ă, priimiaște-ne ace ți cădem, şi stri- 

214 1.
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AEM, Ulit CTpurzA rpetunu, uit c.puTtat. Rzrpă THE cqui- 
y 

TEAM ÂpSuau, Anii rawâua Aanue[ii] noderpe. 'T3. Exp 
ASamiestaSA HSCTpS, ue NEHTpPS IâlE CA CT.MICZPA „ÎN AE- 

35 UIEpTAUBIIE SAAEAE HOACTpE, Math TOAUTS-IE AE dA riză 

âuSrepiS, mila cuiznar A£ Ad TOT paenSHicSA, ut HEAEă- 

ASIA, AMIACCTIIEIĂPII 'TĂAE CTpUTAA : TpELILĂAEAE TIIMEpA- 

UEASp Hodcrpe uit â nenpnuânepiii SAE noatertii, uit A£ 

âenSuceae noderpe ne uSpzuânţe. WâSra cmepenia noacrpă, 

40 unii ca uS ne Aânesii aă Bpâme At GATpanăue. INA, CA 

Ea CT.pIue nzprSTa noderpa IS HE ApaCa, AMANTE NaW'â 

uS ca "rodput 'n nzA.pur. GHoAoBAne-e â HE "HToapit 

EATA Ciiuia Tă, Wii CA HE COROTELUi că nSua Npiuuu 

anii eSuamvâre.  Gă AvzeSpii daph-aeuiiAE HOACTpE 3 Gau- 

45 HĂUEAE TĂAE, Wii CA nsii În nperiita âA.puetita HpS- 

wâpuaop mâne MSauămiii NAsĂTEAWph HoÂcTpe, ĂWUTĂ A£ 

aă uzata vrl; cd-pur d "ră Aoaatie cenpE Waateniii 

cdunuinii râde nâpiit zu, ARopicrib uit ânplnra AE ad 

cbunuia: Tă AAA el norâra. VepTer'lSă-ie ES Su 

50 TâTA TĂ, NOMENANIE-HE „ÎN HPSU/ApIAE TĂAE, CHOĂTE-NE A£ 

aă căaa AlatoASASĂ, ÎNTApĂNIE Blăua HodcTpă 13 câpuui- 

găm greșiți ți sîntem. Cătră tine sîntem aruncați din găoacia mai- 

ce[i] noastre. 'Tu ești Dumneqăul nostru, ce pentru căce să stin-- 

sără, în deșertăciune dâlele noastre, nâmii golitu-ne de al tăii agu-: 

torii, nem scăpat dela tot răspunsul, ce nedejdiuind milostiviriă tale 

strigăm : greșialele tineriațelor noastre și a nepriciaperii nu le po- 

meni, și de ascunsele noastre ne curăţiaște. Caută smereniia. noa- 

stră, şi să nu ne liapeqi la vriame de bătrâniaţe. Cind să va stinge 

vărtutia noastră nu ne părăsâ, mainte păn'a nu să "'ntoarce 'n pă- 

mint. Spodobiaște-ne a nu 'ntoarce cătră sfinţia ta, și să ne soco-. 

tești cu bună priință și bunătate. Să: măsuri fără-legile noastre cu 

eftiniațele tale, şi să pui în protivă adincimia cruţărilor tale mul- 

țâmii păcatelorii noastre, caotă dela nălțâmia ce sfintă a ta, Doamne, 

spre oamenii sfinţiii tale carii âţi dvorescii și aşteptă de la sfinția 

ta: mila. c6 bogată. Certetedâ-ne cu bunătatia ta, pomeniaște-ne în 

eruţările tale, scoate-ne de la sâla diavolului, întăriaște viața noastră 

214 y. 
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y = "TEAE "TARE in “Cditiuarre adyii. «Îugep pesSr conoTIiTSpii 

 n$me Wăaentuiop Tit, AIAX âpopa HEAEBAIECIiE ” CIpE 
Tine, lăpra â Awp ui RE Heacrpe rpeiuâne, HSpauatţit- 
ue nă băuepa cb-prrSASii Tâii ASK, pACAINLĂNIE AE A lic3- 

pate Aecrpiuac EprmduiSASii. Baarocacrurrh Giţiii Atc- 
Su ropisa€ ASmnesiS â mor nSrapuiue, ut îi ASavntar 

a A av 
(i „SSa nS ASauina coapeaSii ii noanra W ri cemtnar 55 

dt
 

S
r
 

Av ASnoâpa donSaSii, ue nai enoaoniur â rpârie ASugiima să- 

60 aci, wii Â ne ânponia Aa CRAMUĂAEAE MONI, AcHSATA 
pSrzeunomiiae odcTpe uit â 1Sr5pop CĂ ErAop Ti, uit 

ca HE Gpuii â TSTSpop PPE ăĂAeaet “iaae -AE Ode uit dap 
0d£. Ilpitimâe pSrzinOunas Hoacrpe A£ Cp, uit 'TpIiaiTe 

"AMSAUĂAA AUIALĂ răac urii pSudpuae mâne cpt va 

63 ră, in me cnpeasun ție 15 napăre Ac câun[uit] -fgepiti 
TÂ, ii HE uTrpapmâsa IS ăpia AnpenTrAuăii Tânt, ii 

ca HE SarStrţui nd ânetăpa TA. surpza,ănţie-te i nSTăp le 

TĂ Uli HE CHCĂTE Ali TOĂTĂ IWABAAA Ii ANII TOT EUBAE- 
“mSrSa mamâuiSASii, unii ue A căpa âcrlera, 55 Moânra 

10 ut piine furpra ceia, 5 nd, apă rpemâaz, bzp 

eu Taxă, dap mnaSenpe, ali TodTE S%AEAE Bieuiti. Hod- 

cu sfintele tale: şi: sfinţite legi. Înger credut socotitori pune oame- 

nilor tăi, milă cărora nedejdiuescii spre tine, Tartă a lor și ale noa- 

stre greșiale, curăţiaște-ne cu faceria sfintului tii duhiă, răsâpiaște 

de dâsupră-ne măestriile vrăjmașului. Blagoslovitii ești, despuitoriule 

Dumneqăii a tot 'puliarnice, ce ai luminat dua' cu lumina soarelui 

și noaptia o ai seninat cu lucoaria focului, ce ni-ai spodobit a triace 

lungimia (âlei, și a ne apropiia la sâmcialele nopții, ascultă rugă- 

ciunile noastre și a tuturor oamenilor: tăi, și să ne erți a tuturor 

greșialele, ciale de voac și fără voae. Priimiaște rugăciunile noa-. 
stre de sară, și trimite mulțâmia milii tale și cruțările tale spre.0- 

cina ta, și ne sprejiniaște cu păriate de sfin[ți] . îngerii tăi, și ne 

întrarmagă cu arma. direptăţâă tale, şi să ne ultuești la adevara ta. 

Îngrădiaște-ne cu putiară ta, şi ne scoate din toată năvala și din tot 

215 %, 

2161. 

vicleșugul pizmașului, și ne dâ-sara acesta, cu noaptia ce vine în- 
tregă sfintă, cu pace, fără -greșală, fără smintelă ; fără nălucire, şi 

A
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y a 

erpe, newrp$ pSrzauniruae npi: . chimireit wzerzroâpeii ai 

ASamesâă, ura Srăpop: câpituunaop ut Anu Eu î3 "naz- 

ssS căuntuntitaii. 'TĂAE. iu 

- , 

- 15 | Alacoun 

Bacrană €nen nomnaSii czxpânu A azacrană nac Et TROGĂ EATATIA. Î npouaa, 

. E BTOpoc npekaoniule. ATARCU. : 

nâzu A nâxu npkeaonure noal 1$ nonTanmea moie Cer (aan &z NtTHROCTÂȘH. 

Moatirea. 
a 

80.  Ajoaame Îcsce Wpucrodce ASatesuSa nocrpS, Hăpeae 

mă năue 4 di adr Wâmennaop, mi â mpi c.prrSaSii 

"ASNB AAp Usa ÎI EUR [E HSit AE npeSuz diuulA], În 

eutiiiă MEÎNTOPEATOĂPE BpEANIOLIASp AE nSpSpa AMA, 

- ui aa Abaeezpar âutera Aap Genmutentaop Tâit wii â- 

S5 nseroaii Tpuamuiuat A£ AAii „ÎNTzpuT. pSseae nS anaicii 

BE der, pui RâpuAc TOT) PASA Watentcrih , I5SH0d- 

ipepa ASâmesmiipili npe 4 Că AMMBă, „urrp'aSs5A Spe- 

EIAOp ASA. 5 aSneâpa ASNSASII bai ASAUINAT, UUii A€ 

Aă PWUEAmeIONE RĂ AMWHTSHApEt ba npeatenur , Lui să 

90 adrSa AGuacp At din ufaep casuăTroâpe, npecnpt 

dbipe dpăeepe, â npăae „ÎrpS miine what BMEBULĂTI, it 

î me A6 ASAUIESZIIpE ESe.puTa AENpESuA BĂ DAPUITEAE Li 

80—154 Ms. și Mtv, 110 v.—112 r. 83 Auroipra Topa 

toate dâlele vieţii noastre, pentru rugămintile pre sfintei născătoarei 

de Dumneqăiă, ș'a tuturor sfinților ce din vacă a plăcut sfinţiii tale.. 

Doamne Isuse Hristoase Dumneqăul nostru, carele a ta pace o ai 

dati oamenilor, și a pr6 sfintului duhii dar încă în viață cu noi de 

preună fiin[d], în ocină neintorcătoare credintoșilor de pururia, dind, 

şi mai d6devărat acesta dar ucinicilor tăi şi apostoli trimiţindi de 

161 întărit buqele cu limbi de foc, prin carile tot rodul omenescă , 

cunoașteria dumnedăirii pre a sa limbă, întraudul urechilor luînd, 

cu lucoaria, duhului nâm luminat, și de la 'nșelăciune ca di 'ntu- 

niarecii n&mii premenit, și cu datul limbilorii de focii celor sâmțâ- 

toare, prespre fire facere, a criade întru tine nemii âmvăţatiă, şi a 

te de dumneqăire cuvinta, depreună cu părintele și cu sfintulă dubii 

216 v.
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RS cd.purrBan ASE fuirp'o ASauesziipe uit nNSTApE lit At- 
enSurepie ua erpzaSaumar. Atu câiniia Tă crpzas- 

95 nodpa nzpuureaSii â dinu wi â dupiit ast NENpEMELIIT 

wii nferpzmSTrăr uIepSiTeprĂ, BaRSpSA sea AC HU zAeni- 
cute uit AE Aap, Acuisiiac-atit iii Avie, SnSii nAnaTec, BS- 

SEAE, UI AA "MEU ISA CA KĂAE uit NEWTpS nâpiii Tpe- 

BSE â ca pSra, ră: că-piuia mă Capii năpeae Susul MSa- 
100 sa mSauzaeii peri aAEAwWp MĂAE, ut auacerueipi ră 

 GMpSĂne uenSMZpATSpa AWP. Ira mă 15 pri AU, ALto- 
peer cdbinuniinuit mâne „fu ven$na auiatii măae AenzA,NIAS-Anil 

Suciu cSdaerSaSii Îmăcplinrz-atii prana. Iăăpeac TOÂTA 

enspauia 53 nSe.puirSan nSepiii AE A AENeISE necnSea 
tv mAepenresii, RĂASA sea anni  AMEZASIILXACP, Ulit Ca-Atii 

âpzu, Bdak npă tăpa BC AMâpue, ASNh AE 'mizaeneuiurrl; 

Tă C-AM Adi iSyereaop MAAE, ASNE AE "MU HAANEPE. HEH- 

uzaâyepili mâne AzpSinia, ASNb Ac dipriiia 'Tă npecri a5- 
HpSpuat MĂac că Smnpesii, unii ASE Anpenir că nusetţ 

În nawmTeeae AieS. II 5 ASV BupSurâpiS că 'mraperţiii 

ASIuuts zero HA iSyerSaSii atică, nenrpS să fu ToâTe SBAEAE 
55 ASWSan 45 EATpĂ OAC „ÎNAEpENT-ANAS-Mă, At Eoii 

110 

106 «ya 107 Axa 109 Anpkara | 

într'o dumnedăire și putiare și despuitorie nem străluminat. Deci 

sfinţia ta strălucoaria. părintelui a fiinţii și a firii lui nepremenit și 

nestrămutatii șernitoriii, izvorul cel de 'nțălepciune și de dar, de- 

șchide-mi și.mie unui păcătos budele, și mă "'mvaţă cum să cade 
și pentru carii trebue a să ruga, că sfinţia ta ești carele cunoști 

multul mulțâmei greșialelor miale, ce milostivir€ ta biruiaște nenu- 

mărătura lor. lată că cu frică îţi dvorescă sfi inţiii tale în genunia 

milii .tale lepădindu-mi oceința sufletului înderâptă-mi viața. Carele 

toată săzdaniia cu cuvintulii puterii de "'nţălepeiune nespusă o 'nde- 

reptedi, vadul cel lin a âmvăluițălor, şi să-mi. arăţi cal6 pre caria 
voi miarge, duhii de 'nţălepciunt ta să-mi dai cugetelor miale, duhii 

de "'nțăliagere ne "'nţăliagerii miale dăruind, duhii de frica ta preste 

lucrurile miale să umbrei, şi duhii direptii să înnoeștă în pântecele 

217 ș, 

mieu. Şi cu duhii biruitoriii să 'ntărești lunicăciunia cugetului miei - 

pentru ca în toate qâlele cu duhulă tăi cătră folos îndereptindu-mă,
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cnoaorii â ddut nopSnumae râas, ulii â noatenii AenSpSpa 
AE cAzeiTă ui ueprzropr dânreawp nodcrpe gtuiiprl ră, 

ati Cop 5 Ata Manacâuui cra di AT Af 2 115 mii e nS Ava mapaceiii ca di „ÎUEAAT At pratcâueat 

„aASupSpuaop decit ASanii ut cpr crpuzodee, ui cz A0- 
pici AA "NTAPĂNIE, AE "ASAcuipa ENCTÂpEacp ueaop Elii- 
„modpe, tă cduntunia ră âii Bă€ AccnSuTSpIoa€, Ii tâpe BATE 
tiît ap «râpe uerpuinie „ÎN MSAEAE 43, ueÂnpiur Bă ASă AE Aâ 

120 miine, ut Cui nSpSpa, inna, ASainesi3 unii izpure. Ilen- 

""Tp'atâa * ulii E3, Su masaroc, ad cSadpa câs.purSASIi 43 

ASNE por â ră BSuarăre, At RĂTE AVast pSraT Af-Ati enpe 

“ enacânie. SI Acaatuie, ufaa ut Gai â Tor danrSa ciineaSii 

3 Sara Goarzrâre Azrzaropid nu, si 75 Capul măpeae ue 
125 Adi npeert AtzeSpa MSATI AE «lt Âpeat. TS Eapuii uta „MA S- 

par usii după nznâre, Ac Tali daiSr 'rpSnSaSii userpS napr- 

tuns, unit Eâpepa ua ca natia 13 ueriStuiiita, re matei âcSnpa 

awp [55] amacerugiipe cSuă At npinuuă, A Tai ARST BSpa- 

UARCUĂUE DPI MZGĂTEAE UOACTpE Wii Ai ACAAIIE NoNSpSASuI râ$ 

130 rpSuzpuae răae, âerSara-ue Ati c.NITA uEproa mă, edu 

utile urrp'anonepeat.puiTSa ăpunutaop 'Tâae, nS-u NApzCă A5- 

ipSpuae mtuSaop 'râac. DuSa uie Want rpfuuir, «tă urii wie uS- 

mă voi spodobi a face poruncile tale, și a pomeni depururia de 

slăvită și cercătoar6 faptelor noastre venire ta, și să nu mă pără- 

sești să fii înșelat de frămsiaţele lucrurilor aceștii lumi ce sînt stri- 

căcoase, ce să dorescii mă 'ntăriaște, de "ndulciria vistiarelor celor 

viitoare, că sfinţia ta ai qâs, despuitoriule, că oare câte și ar ciure neș- 

tine în numele tăii, neoprit va lua de la tine, ce ești pururia, fiind Dum- 

neqăii și părinte. Pentraciaia și eii, un păcătos, la suflaria sfintului tăii 

duhii rog a ta bunătate, de câte m'am rugat dă-mi spre spăsenie. Așia, 

Doamne, cela ce ești a tot faptul binelui cu multă eftinătate, dătătoriii 

bun, că tu ești carele ne dai preste măsură multi de ce ciarem. Tu 

ești cel îndurat și fără păcate, de ti-ai făcut trupului nostru part- 

nică, şi cărora, ță să plec cu genunchile, te pleci asupra lor cu milosti- 

vire bună de priință, de ti-ai făcut curăţâciune prin păcatele noastre şi 

dă, Doamne, poporului tăii cruțările tale, ascultă-ne din sfinti ce- 

riul tăi, sfințiaşte într'acoperemintul aripilor tale, nu-ţi părăsâ lu-. 

cerurile mânulor tale. Unuia ţie țam greșit, ce și ţie numai unuia 

217 Y. 
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mai isa ce-i, câSaacttai. TIS pat â me masă ASaesiă 

erpeu, rule Â ME 'TIMiAE AEcNISWTOpIOAE MASE BZTpă ĂATE 

135 AS mes, IEI priza HE AE TpEUIĂAE Ii, mpi AS-ue pSra- 

«JHOMIAE “ĂAE „ÎnngeuSusÂTe, HE TIIAE TSTSpop MăNA At â- 

WIoTSpI6, npiitav II pSra rSrSpop, Bă TaMăA "tă puii MTA 

ăpa Că pzAliGă AENAIUTA ASaueăi ZANZPAU LEII TĂAE. 

FOanult Aare, HĂpeat Wit HALzBUTI AE TOĂTE CAUE- 

140 waac ut anodpa pieri Să, HAGABĂNIE-UE UI AE TOT a$- 

o mpSa sue "ca nerpâsit npecri '"wrSuăpenn, Npiitav ie APATEA 

AE căpa prAuăpa MĂNSAWpP IMOACTpE, Uli. IE CNOAOGĂINIE; 

uri WANpupă Suit Că W DETPANEM apă NpuXÂnă, Ht- 

rută AE pâă, ai UE paCSAMNzpz AE Ad TOÂTă 7SpuS- 

145 pax iii CNĂMMA UE CA CIOPILĂIȚIE AE ATP Ep AALISA. 

ApSânie eSbaereawp noâcrpe Swan ă ii F.MASpI Ap 

MOâCTpE rpiti:e AENTpELIUONA MĂ AE ad „Îndpiiiar uiti 

Aupânr SA mâS wroafuh. TaROZAÂIIE Ai pita Tă BÂpHIA 

HOACTpă Ul WACÂpă MZASAZPUAE NOACTPE MÂCTE AE npt 

150 n DAAA.NIT; să 55 nerabuteiipa coauiSaSii cA ut ETpBASANIIZANE 

“n5 BeAĂpA WICAAUEAWP TĂAE, ulii AENApTkSx AE aă Sil 

TOÂTĂ NOAA. MĂ „NASRATOĂPE, Li NE CTPZHÂNE AĂ, EpĂAA 

147 uerrpeizu ha ” 

ce-ţi slujim. Nu știm a ne 'nchina a Dumneqăiă strein, nice a ne 

tinde, despuitoriule, mânule cătră altii Dumneqăii. artă-ne. de gre- 

șiale și priimindu-ne rugăciunile ciale îngenunchiate, ne tinde tutu- 

ror mânâ de agiutoriii, piimiaşte ruga tuturor, ca tămâia cia ariă-: 

mită caria să rădicâ denaintia dulcei âmpărățăei tale. 
. Doamne, Doamne, carele nâi izbăvitii de toate sâgețâle ce zboară 

preste. qă, izbăviaște-ne și de tot lucrul ce să petriace preste 'ntu- 

niarecii, priimiaște jrătvă de sară rădicaria mânulor noastre, și ne 

spodobiaște , și păpriștia nopțâi să o petriacem fără .prihană, nea- 

tinșă. de răi, și ne răscumpără de la toată turburelă și spaima ce 

să scorniaște de cătră vrăjmașul. Dăruiaște sufletelor noastre umi- 

linţă şi gindurilor noastre 'grije de'ntrebăciunia ciaia. de la înfricat 

și direptul tăii givdeții. Găvozdiaște din frica ta carnia noastră și 0- 
moară mădulările noastre ciaste de pre pămînt, ca cu neglăceviria 

somnului să. ne străluminămii . cu ..vediaria giudiaţelor tale şi de- 
părtegă de la noi toată pofta cia păgubitoare ,. și. ne străniaște la. 

218 7. 
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“AE pSra ÎNTApuil, În EpEARtua îi CNopită, „fn fepSui- 
“MAE Tae. 
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Si
 Baeranii €ncn nsauasii czypani Agzacrăni hac Re TRoiă EATATIA Îi npoida. 

| i TpEA NpERACtEUic : | 

AenSpSpa iianoparodpe, rieuSuroăpe urit ASaunizrodpe 

dtrăuta, uă AenSpSpa dinu, â mapuureasit aSrparodpe 

nSmâpe ndpe roâra conoriiaa «ri; nerpS enactiia neavu- 

160 râăunacp RSAS=ii avari rue (4 îti zanaSr, Xpirerodce ASat- 

mesăSa userpS, Râpeae AEPATSpHAE MĂpIuăsii “ÂAE MEAEBAE- 

râre ui AAAuăat- [ÂASASII Aa pzcanuTre, ui MSALĂMA 

ASNSpHAwp EA AI BANAT, BĂpEAE TĂI PAAUGAT pe 

cine prea papă npuxâna nerwrpS usii, A-MA, pSnSA 

165 uta mpi; Spar În uSurăpe. Ac cpâpa, ut-ii neânuuizur uit 

ne. fABaari tie aa Su nana, - ii RS âtă „fupunsăra 

uni . nenogecritra dănepe Ac cimpcâuie atata Hâi AApSur, 

wâpeac „În HA Tit noropăTt Wii pATÂSE LAU ÎN 3Apo- 

sur mit ufaopa să meaă aa 'urSuĂpetih AAii Âpurar Idae 

170 at Cum, tăpă pe Ânea „ÎnesnsT$piS AE pâS unii ÂAputib 
N 

EpAĂSpa ES. ÎN aaenu Ta A ASMHESALPE „ÎNea'AuIOHE 

157—295 In As. şi Mite. 112 r.—114 o, 

vriamia de -rugâ, întăriți în credință și sporind în “poruncile tale. 

A trera preclonenie: 

Depururia, izvorâtoare, vieţuitoare și luminătoare făntână, căia de- 

pururia fiind a părintelui lucrătoare putiare care toată socotâla câ 

pentru spăsenila pemintianilor cumu-i mai bine o ai âmplut, Hri- 

stoase, Dumnedăul nostru, carele Jegăturile morţâi ciale nedezlegate 

şi lăcăţăle Yadului li-ai răsâpitii, și mulțâmia duhurilor vicliane l-ai 

călcat, carele ti-ai 'rădicat pre sine jrătva fără prihană pentru noi, 

dînd trupul cel pre curat în gunghiare de sfară, ce-i neapipăit şi . 

neîmblatii nice lă un păcatii, și cu acia înfricatâ” și nepovestită, fa- 

cere de spăsenie viață ni-ai dăruit, carele .în Tad tei pogorâtii şi 

rătiaqe viatnice ai zdrobit, şi celora ce ședia la 'ntuniarecii I-ai 

arătat cale de eșit, iară pre. acel! începătoriii 'de răi și adincii bă- 

laură cu înţelepțâtă de dumneqăire înşelăciune Vai undit și cu lan- 

219 r.
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At Sup ui 5 AanuSie Ac "MTSnâpei Adi ATAT ni 

Taprâp iii În rin MECT.MIC 1 urSnâpenb Athâpă 

RS UENCnuTIiTAă AE NSTĂPE EpzTSTE ati „runuic. Înuzaen- 

«Ga MĂ geeriiTa â nrpuiTeaSii, uanpeTSiiu ap Mâpe d- 

caSATATSpI5 ut Tati âpurar, uit ât ASAnaT npe uta ut 

INEAĂ AA uTSnăpetib iuli SMGpPA. AE AMOapre. "E ACAUISAL 

cazEiii unit AE nSpSpa dia, UI TIApPINVTEASII A£ ese dili 

inu, ASatua iun, AenSpSpa Anti ASaiua “ă AenSpSpa 

180 qiuna, coâpeae Anpenriuaii, âcnSara-ue mp tii ue TE pS- 

AM UDĂ PINAWCA CSĂAETEAE UIEPRIAOP Tit AE AMANTE pr 

nzwcau, nepuniuit ui până uSIjipul, Lit MEACpAAaATE pSAE- 

iii AE NpE c.prunge urit tape, ua STSpop ut ne c.puiTb ÎTp'e 

EPEANIIUA, Dputi Băpiit pătat urii - NOMEIUIIpA AE ăerAsă, Bă 

pă
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185. aă miine Acre nSTrâpa TSTSpop, ini „În maina Tă usii VoTĂ- 

PzaE. ĂECNSUTOPIOAE â "TOT NSTAprne ASAMHESASA Uli ASAt- 

Sa atacii, â poa, MSpurâpiS ii uemSpurâpid uPă 'ToÂTă 

ibipa Gate dabaTrSproac, năpa ca Spsâne urii ip 

CĂ PACRNÂNIE, â- iei un â mepuzii, â nerpărepiii uepit 

190 atenua, wii â ASuepii “Eat ur p'anoaă, năpeae MzeSpii dit 

utaop Ei ui NS EpEMIIAE MOPUAI, NOPWp.AIA, dă dA Wii 

țuje .de 'ntuniarec Pai legat în tartar şi în focii nestins, și 'ntuma- 
recii dâfară cu neispitită de putăare vrătute Vai închis. Înțălepciunia 

219 7. 

220 7. 

căa vestită a părintelui, năpăstiițălor mare ascultătorii ce ti-ai a- 

rătat, și ai luminat pre ceia ce ședia la 'ntuniarecă și umbră de 

moarte. Tu, Domnulii slăviă ceii de pururia fiind, și părintelui de!sus 

fi Yubit, lumină fiind depururia din lumina căa depururia fiind, soa- 

- rele direptăţâi, ascultă-ne pre noi ce te rugăm și răpaosă sufletele 

șerbilor tăi, de mainte răpăosaţă părinţi și frațăi noștri, și celora- 

lalte rudenii de pre sînge și carne, șa tuturor ce ne sîntii într'o 

„credinţă, prin -carii facem și pomeniria de. astă, că la tine aste 

putiaria tuturor, și în mâna ta țâi hotarăle. Despuitoriule a tot pu- 

tiarnice Dumnedqăul și Domnul milei, a rod muritorii și nemurito- 

rii şa toată firia omenescâ făcătoriule, caria să urdiaște și farăși 
să răsâpiaşte, a vieţii și a morţâi, a petriacerii ceştii deciicia, și 
a ducerii ceii într'acolo, carele măsuri ai celor vii și pui vremile 
morţăi, pogorind la iad și suind, legind la slăbiciune şi slobogind
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AET.NIIA, Aa “ca'zBuubuie Ii CAOBOS-NUIA, i NSTÂpE, Hăpeac 

ăcre Ac npiisaiS Sa mrpânSe ae" roraterțuii uit AE p-MIAS- 

Enpuii, uit udaa E op CA die S dpoaoc ac conorârțui, Iia- 

195 pene npe sucit paun, A€ ASA aepuăii zii naspa sau să 

UEAAAA .Îneiepiii. TES; âutaa AtenSuropieac â TSTSpop ASat- 

uestSa, m.rrSuropiea. uScrpS,: neaaaa 'TSTSpop atapiu- 

Hawp DzALpAnTSASIi, mii «tfaop AE NpE AdpE AENApTE, Hâ- 

peae urp'asrlicra A ns MĂpE urii AM.NIUrSITOĂpE AE NAT- 

200 aecariuiuă Să A£ crpearoăpe, râiina caiet ui „urp'o 

 dsuunuias it AEDSpSpa Gina, Unit MEAECIIApUSTA Ii HE 

mSprSpâra 'Tporiuă nai âpaTar, iii. ÎpATĂpa util BEMIIpA 

cd.puTSaSti uit Aaaa TopioaSii Ac Eiduă ÂA râS ASXB, ÎN 

GEAĂpE AE AnAtcii AE poa npe cununii răi ânocroait Adi 

mSpuar, uit rit nses-ii nSuii neerurpii speannuiii uânit paa- 

rouzeriiue, mii avzprSpucurâpii mit npenorbaSuTr$pii âar- 

păreii AE ASAMESAIpE iSe.purarâpii tii ÂpATAT, KĂPEAE 

uit jurrp'arlera ÎuTrpS 'roT perpilira capeaToâpe aut apt 

TSUTOpuiă MHACCTILENIN OI AE pSra netwrpS «eii uauSuii 

210 În răa, dit cnoaoniiT, că npitimtații, A-NIAS-NE Ape NEA AEAE 

At WCAdGă CHPÂGEAOp E C-NIT iSnpuunuuti, „ÎnrpS ca at 

9
 

e
 + 

cu putiare, carele ciaste de prâemi cum trebue le toemești şi le 

vinduești, și cialia ce voră să fie cu folos- le socotești, carele pre 

cei răniți de acul morţâi âă încăldăștă cu nediajdia învierii. Tu, a- 

cela despuitorăule a tuturor, Dumnedăul , miîntuitoriul nostru, ne- 

iajdia tuturor marginilor pămîntului, și celor de pre. mare departe, 

carele întracâstă de apoi mare şi mintuitoare de piatdesiatniță da 

'de sărbătoare, taina sfintei şi într'o fiinţă și depururia fiind și ne- 

despărțâtă și neturburată troiță ni-ai arătat, şi arătaria și veniria, 

sfintului și făcătoriului de viaţă al tăii dubii, în vediare de limbi 

de focă pre sfinţii tăi apostoli ai turnat, și I-ai pusu-i buni vesti- 

tori credinţii ceii blagotăstive, și mărturisitori și propovâduitori a- 

devăratei de dumneqăire cuvîntătoră “-ai arătat, carele și într'acestă 

întru tot“ întrâgă. sărbătoare și mintuitornică milostivniciuni de rugă 

pentru cei ţânuţi în fad ai spodobit, să priimești, dindu-ne mare ne- 

diajde de oslabă scrăbelor ce sînt cuprinși, întru să le trimiţi de la
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Tpiaili, AE Aă tine a. Nr ăpe. dlerSara- ME IIpE HEIIE CAME- 

pri uit WUEMANU, "E tie pSraA ci sutul mâne, mit pznd- zar. 

„WCă €SĂAETEAE UIEpHAOp Ti “EACP AE AannuTe pznzwwcâuii 
215 aAă Aorih A£ Sasiu, AA AWlib A€ BEparlu x, AĂ Ab Ai W- 

MINH, AE nat CaS aSc Tora ASpâpa, ESa ua pă wii 
eSenitnutat. ÎNTîn toppaSânie cSdaereae awp „În czaduieae 

Anpenuatawwp „În nâue tii ÎN Weadtă CNOAOBUNAS-i, Bă US 
AWpuăii "Te zop AzSAĂ ACaatue, triere sati Autii IdA, AVApTS- 

220 pie Bop HSTesă â-u, ânSer, «ră aut cata et mă EAATOCAS- 

EMA Uli TE pSrzAM, unii pSugit AF MHaccriieiuneut dit tut 

RpÂâTEE WPaASUEA newTpS cSăasreae nodcrpe. 
A SmnesâSA uta Măpe iii caut, cd.pura urii BGwTSpHi 

AE Wa, nâpe. rii cnoaonur usii „ÎnTp'acieer sac â Atepii At- 
225 uamra ntânponiareii cati râac, cnpe a.pirăpa ulii: ASSAa 

MutiSuantaop râae, Nis-uji MIA Ac Hot, neacerâinituiii mepeiii 
„yu a 2 7 Pi A a fi 7 

râu HE AApSĂAne AdpSa TÂS, nenTpS ca-l, AASutat: 155 fi- 22 v. 

HEAR HECXAMĂUS ir „nbp.pură 'rpeii câp.ptiTa cAdtocaSeie 
Lil. ASAULAMUTA nenrpS AdpSpuae 'râae une mâpii năpriae fi 

230 das mir dau nSpSpa -Îurps noi, Aas-u âtuuure AOAAMIE 

AE nenSTuita Hoderpx, urii ca. u5 ue niepsii ud dapi-at- 

230 utuuii 

tine mîngâtare. Ascultă-ne -pre nește smeriţi şi oviliți, ce ne rugăm 
sfinții tale, și răpaosâ. sufletele șerbilor tăi celor de mainte răpăosați 
la locii de lumină, la locii de verdgţă, la loci de odihnă, de unde 
s'aii dus toală duriaria, voia căa ria și suspinile. Și orinduiaște su- 
fletele lor în sălașele direpţilor în pace și în oslabă spodobindu-i, 
că nu morțâi te vor lăuda, Doamne, nice cei din fad mărturie vor 
cuteda a-ţi aduce, ce noi cești vii te blagoslovimii și te rugăm, și 
rugi de milostivniciuni și jrătve paducem pentru suiletele noastre. 

Dumneqăul cel mare și viacnicii, sfintă și Xubitori de om, care ne 
spodobit şi într'acest cas-a dvori. denaintia neapropiiatei slăvii tale, 
spre cintaria și lauda minunilor tale, hie-ți milă de noi, nedestoinicii 
șerbii tăi, și ne dăruiaște darul Lăii, pentru să-ţi aducem cu inemă ne- 
sâmaţă și infrintă twcă sfint slavoslovie și mulţămită pentru darurile 
tale ciale mari carile ai făcut și facă pururia întru noi. Adu- -ţă aminte, 
Doamne, de neputința noastră, și să nu ne pierdi cu fără-legile noastre, 

a
d
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WHAE "UOacTrpe, st că dat AMĂpE Aaa KĂ CALEpENIA U9â- 

CTpă, BĂ ASnA ME BOA CISAIIĂ AE “urSnâpenSa WABĂTEAWp, 
CA AMBAZAL ÎN sSa AEpenTâu,ii, „ÎAMLp'zti. UA S-E Kă pata 

235 A€ ASAWILA, MEAEISUL, CA NETPĂCIEA AECNIpE TOÂTA AaE- 

crpia euBAbuSASiĂ, urit 65 "NApPABUIpE CA NpOCAZENAM HEH- 

rpS moâre npt câunuia "ră c.purSp âneuzpărSan uit BEut- 

râpioa at wm ASatmesiă, mă â mă ACTE. K3 âneezpar mMâpe 

âneezpăra Talna, AtenSuropioae â rSTSpop iii dzATo- 

240 pron, min dubii niz Aă W EpPÂME ACCTpaM ze Ă aut- 

Alipeatvp mâne, mii âuaa ve ua ca die AS âuacra Ii 

ÎN TpBAAtOUE, WANXIIA ÂUAA e na ca die În au. Lie 

cSuzrăre avzprSpucitai nenwrpS “roâre, netwrpS, „ÎNTpApiiae 

noacrpe „În aSma . âsr fcrras, air nenrpS Giuitpuac Hăpuae UL 

245 âpruonterin NOĂA .ÎMAnNTE MEAEAANAE „Pitiepiii uit â cieuii 

fii MENSTPEAE, AMUTp'A 'TĂ  NEAEIEPTĂTA bar aASuuuă , 

RĂPA Ca W ACG-MALA „ÎtTpS “a EuiTodpe “â" AGA - BEIIpE 

„â cdi mâne, tă căuta "ră Gai „tienareptoa -Ît- 

eiepiii uoâcrpe wii â dânreawp uoacrpe , apă dauzpie 

250 Brurâpii Ac wa uSAeun, Ii â AarSASii cumupintaop cTA- 

| NA UL ACAMI, HĂpEAE bit uit ȘuconaT Alnpoâne TpS- 

ce să faci mare milă cu-smereniia noastră, ca după ce vom scăpa 

de 'ntuniarecul păcatelor, să âmblăm în qua dereptăţâi, îmbvăcindu- 

ne cu armă de lumină, neleșuiţi să petriacem despre toată măestriia 

viclenului, și cu 'ndrăznire să, proslăvim pentru toate pre, sfinția, 

ta sîngur adevăratul și iubitoriul de om Dumneqăii, că a ta iaste 

cu adevărat mare adevărată taină, despuitoriule a; tuturor și făcă- 

toriule, și acâi pănă la o vriame destrămăciune a zidirelor tale, 

şi aciala ce va să fie după aciastia și întrămăciune, odihna aciaia 

ce va.să fie în viaci. Ție bunătate mărturisim pentru toate, pentru 

intrările noastre în lumia acâstă, și pentru eșirile carile ne arăvo- 

nescii noaâ înainte nedejăile învierii și a vieţii ceii neputrede, din- 

tra ta nedeșertată făgăduință, caria să o dobindim întru cia viitoare 

a doa venire a sfinţiii tale, că sfinţia ta ești începătoriul învierii 

noastre și a faptelor noastre, fără făţărie iubitori de om gudeții, 

și a datului simbriilor stăpân și domnii, carele tei și: însoțăt d6- 

222r.



— 512 — 
a 

NSASii: aia e.puugeaSii ncerpS nenTpS Attra mă «rk 
“ BORpiturrodpe , uit -npuntrp'a nodcrpe: HECRUMGĂTE — riutiSat- 

. mSpii, -ti-Ma Ac Sua: ode -cnpe fica. â "re nSue îi cS- 

depui, mpi Amascritiipa tpSuzpuacp, tii „ÎnTpS năpa 

îi nau fiere, uoăuferep upnaerSuu, dinti, AE 

cline- dparzASur âySrSpib, mpi nâpe îvbii urii âASnarS-ue 
“-enpă menniSanau as. te npiitavânie-rie AccnSuTopisat. dzra- 

AEAE tii pSuniae HOÂCTpE Wii pAnâwcă pe Touii nzpunuiti 
260 qie âpSa, mâini, dpau, urii cSpopii, mir Seat, mii diiere 

o mpe băpe âara pSafiie, i npiarun,; urii TOATE AE AMANTE 

primawcăre cSacre În nEAAAA furiepiii pauunnee, urii 
Sop.MASâuie cSdaereae. acp unii 'rpSnSpuae ÎL BapTa tie 
uiti nn cauSA. ASi. dlepaaai urii Îcaârn urii lor, fut iăpa 

205 ufaopa ue cpr . viii, -rpS fanzpau ăia” uepreaSii, „fn 
 PĂOA EA-AE Aecdivrâpe, 5 ASavinauasti râit În eepii AS- 

AIA S-A npe 'rouit „fn căiuireac 'râne aziidurt, m că pz- 
Ani - AenpeSuă umî “rpSnSpuae noderpe: 3 â acp În a5a 

"MĂA Râpa Wat NoTapar ASA cdivreae Tâae urii NEAE- 
mapre uSpSutituc, tă u3 ere Acaaue UIEpEINACp Tâii MOdpTE 
ENA E. ASuea AE Ad 'TpSnn -A£ MApuem Arp chinuia 
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proape trupului și. sîngelui nostru pentru -împăcăcăunia ta c6 covră- 
șitoare, și printr'a noastre neschimbate chinuituri, cînd de bunâ 'voae 
spre ispitâ a te pune ai suferit, prin milostiviria cruțărilor, și întru 
cara. al păţâtii ispitit, noâ cestor năpăstuiţă fiind de sine făgăduit 
autorii, prin care n6i și adunatu-ne spre nechinuinţă. Deci prii- 
miaște-ne, despuitoriule, făgadele și rugile noustre și răpaosâ pre toți 
părinţii fie-căruia, maică, frați, și surori, Și cuconi, și fiete pre care 
altă rudenie, și priiatin, și toate de mainte răpăosate suilete în ne- 
diajdia învierii viacnice, și orînduiaște sufletele lor și trupurile, în 
cartia vieţii în sânul lui Avraam şi Isaaciă şi lacov, în țara celora 
ce sint vii, întru împărățâta cerkului, în raiul cel de desfătare, cu 
luminaţăă tăi în ceri ducîndu-i pre toți în sfintele tale lăcaşe, și să 
rădici depreună și trupurile :no 
al hotărât după sfintele: tale şi nedeșiarie guruin 
Doamne, șerhilor tăi mo 
gem cătră sfinţia t 

țe, că nu aste, 
arte cind ne ducem de la trupii de miar- 

a Dumneqăi, ce iaste o mutare de la căaste cu 

222 r 

astre cu a lor în qua căaia caria 0 : 
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ra ĂSmuesâ5, at Xere W ASTĂpe AE.aă “a Acre: HS rpitae 

mA “ae: ÎEpIuriTE: Mi EĂCEAE, 1WiL:CHipE WAX, uiit CNpE 

sSaSpiit.: Eli ala mii rpennre “cuegă câinii die, Niue 

275 MMAGCTILE USA UI AWP, IA MAME US nSpar At TA. 

„nani cdimnuținuii "TĂAc, CARÂI AE ap xi uSataii „Îurrp'o 

să esua aSii, apă Sata "75 c.purSpn, sie "Pati pura 

npe mzat.pierb apă mande, ASmuSA iiScrpS Îesc X puierae, 

pini HĂpEAE 'TOU, HEAEEAIRIIA CA EB-MIANAL AIAX LI &p- 

280 mâpe A€ rpeulăae, iewrp'atăa ui udă Ii AWp, Bă “Ea 

«ae Gap ASaue tii Duurropiă A£ „Wath ASAESTS, CARRĂIIE, 

AĂCĂ, UI KIPTA insa Spuac IAlSATEAWp IOACEPE “ĂAE AE 

poac uit Ap AE ROLE, “ĂAE ALU pini Ii apa unu, 

“ĂAE BEAEPOĂCE UI AC ueconoriire, Wâae Au dăuepe urii 

283 uâae Au SET tii AC BSE.MITR, MĂAE AE Ip TOÂTE 

ÎABALPIIAE MoacTpe Mil avnunapăi, usii utatwp AS 30zEitpe 

aie Weadnă ca A AzpSerpii, apă npe MOI, +16 CNIITEA âuii, 

mă Baarecactatţie, căapuntiie sua mii HS due A-MIAS-NE 

nea wii 'rSrSpop. Wamennaop "răi, unii MAX Iiii MHACCTII- 

290. nripe A€ IOtiipe punti. A S-E aă „Îmdpunărra ui rpSannsa 

î ră Bemipe, Înunzpau Rei 'TÂAE CA HE CnoAocEnţiit. 

grije lu ciale fericite şi viasele, și spre odihnă, și spre bucurii. Și 

dem şi greșit ceva sfinţii tale, hii-ne milostiv noâ și lor, că nime 

na-i curat de tin înnainte sfinţiii tale, săvai de -ar hi numai în- 

two qâ viaţa lui, fără numai tu singurii, ce ti-ai arătatii pre pă- 

mîntii fără păcate, Domnulii nostru Isus Hristos, prin carele toți 

nedejdiuim să dobîndim milă şi ertare de greșiale, pentr'aciaia şi 

noâ şi lor, ca cela ce eşti dulce și Yubitoriă de omii Dumneqăii, 

slăbiaşte, lasă, și Yartă cădăturile păcatelor noastre ciale de voae 

și fără de voae, ciale din ştiinţă şi fără ştiinţă, căale vederoase și 

ciale nesocotite, ciale din facere şi cale din cuget și de cuvint, 

ciale de prin toate îmblările noastre şi mişcări, şi celor duşi izbă- 

vire şi oslabă să le dărueşti, Yară pre noi, ce sintem acii, ne bla- 

gosloviaște, sfărşenie bună şi cu pace dindu-ne noaâ și tuturor. 

oamenilor tăi, şi milă și milostivire de iubire deşchidindu-ne la în- 

fricata și groznica a ta venire, înpărăţăei tale să ne spodobești. 

33 
Dosoftei. 

223 v.
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AĂSmnes4Sa: uta măpe ai uaaTk, e.pur3p “faa ui di ne- 
- măpuirepii, A€ nerpeu „fn ASauina Heânponiar, Hâpeat Tora 
analipa 55 „Înuzaerudnie ti Înumpar, năpeae în În 

a 295 nzpuar „Șurpe ASatiua un "uTpe urSiăpetist.... 

Dumnăţul cel mare şi nalt, sîngur cela: ce ai nemuritorie, de 
petreci în lumină neapropiată, carele toată zidiria cu înțălepciune” 
o aj înşirat, carele ai „înpărțăt între lumină, 4 și *ntre "ntunăarecă *.. 

- Aicr se termină manuscrisul original. .



— 515 — 

Ap. 4 'Teopenie: fipSia npsateruariv ĂBwpuuna 26. 

> Bearisarv uitai. Bea 

Ia San wâpasii Aloaanbeiii A£ OȚNAE -AZpâSă, 

Anu udpa Țirmantehi râu WaSan ca. HpbSX. 

pana urii, noii "pariuib î3 ase mphbeaiue 

4 pe crpamsuriit ageroph ukpii At irtate ES depre. 

Pacea tiT-a5 W4p%AWpR ryoTrăpeat 'rod'Te | 

Tipe câanie ue cray În Băi â ca REAĂ NOĂTE. | 

Gan 5 prima eterSii what uâpa PSavzlcna 

Ss ÎL nasa, diparkaSas 'râra mii Moapaveeul:cria. 

Gănneac CTÂ3 AE CA ERA AE AfucSan dare, 

TSpuSan GereprinSasit cz Sere în Eptai MSATE. 

Crpeaubmiii ibloaASeeeii îAS-Caă În uâpă, 

19 —Tlpe Liu 3 căciA CROUȚUA, AMN XWTÂpx- 

. Grâ5 câmneae n6ABAsii K5 npârspii szs8 e e 

INlii 'răpuSan. Gepepiindab At Gelipn A'2zH5TE. 

Ape de ANumai în P.10 'Tăpsntas . .- E9lală 13  npârăpn 

Ap. 4, Compunerea lui Miron proacinstitului Vornic mare de jtra de jos. -- 

Niamulii țărâi Moldovii de unde! dăraqă, —- Din țara: Italiei totii 

omulă să cregâ. — Fliahii întăi, apoi Traiană aii adus. prâcice — 

4. Pre strămoşii cestoră țări de n6mii“cu ferice. — Răsădit-aii ță- 

râlori ghotarele toate — Pre -siamne ce stati în vacă a să vedia 

poate. — Elă cu viţa cestui n&mii țara: Rumănescă — 8. Împlut-aii; 

Ardelulă totii şi Moldovenâscâ..— Samnele stai de să vâd de din- 

sulii făcute, — 'Purnulii Severinului să custe 'n vremi multe. — Stre- 

moşii Moldoveei adu-s'aii în țară, — 12. Pre Gheţâi cu sabia Sc0- 

țind din hotarâ. — Staii siamnele podului cu praguri căqute +— Şi 

Turnulă Severinulă de” Seviră făcute.
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IISASat npECTE A Suzpe ? a uâpa PSmau lesă, 

16 AS rpersSrS-uuii Wpuae "n udpa Opurspr bcr. 

Ilputaa nwa, î3 rperSre AMoaacâneii crpemsuriii, 

Bar.ţua, pzacsii 5 Adi â Găcnawpn aurii. 

AD. 5. Anscrpoij. 265 m 

Unei BOPAT. stăpe iipe ASME n Tor” (O MSA, 

Ac n$ rată 'urpS Cine, AZRSTIIAL. npE. AOMHSab, 

Alerta pes ue câu ză, u$ aati BĂAE, | 

4 A tip AA 'ToâTă. ASata, Gan TSTa NS CA Mpăar, 

li Ac nr măi MŞaTh cTp. nus, Mâit MASA ca ATpIpĂIIE, 

Il mor Aemtpri CA HLĂAE up” aBĂpa ue 1ipăte. 

Atun. uite Mrpatăpe ca n$ ca TAIA, bena - - 

S Bă ea nSTĂ CA CÂ 'AaE, CA Că Valu] be. 

Iilpă t'Tp'a ii pSii eSdaert AcatuSan AzrsSânţue, - - 

flutaa AE. NEMIRA ună „mai REASĂIIE., , 

Ilturp'auâa, TIT Caan ca. 3 CA aenlscra, | 

12 Tipe ASautesiS fu esaera Crt ârenucâciix, 
15 npe cra , 

Ape d. Numai în: Ma .. E | 

Podulii preste Dunăre” 'n fara. Rumânescă,: — 16. Dei trecutu-și ” 

oștile ?n ţara--Ungurescâ. —— Prâcelă pod. aii trecuti Moldoavei strei 

moșii,— Bătînd. război cu Dachii a. Sasilorii moșii. 

Apa 5. Ap ostrot. | 

Cine-i bogat dâviare pre lume ?n tot omul, — De nu vavia 'ntru 

sine “lăcuindii pre" Domnulii, — Acelă: devuţăe saţâti nu mai viade; — 

4. De i-ar da: toată lumia, el totii-nu:să-'neriade, — Și. de câtii 

mai multii stringe, mai multi să, - lărgiaște; —Și toi deșertii să viade 

'ntr'aviaria ce-i criaşte. — Deci. nimme 'ntr'aviare să nu să gindâscâ — 
8. Că va putia să să "mple, să să od[ijhnâscâ. — Iară-'ntr'a căru- 
suflet Domnulii lăcuiaște, — Acela, «de: nemică nu mai jeluiaște. — 
Pentr'aciaia toţii omuli să nu să lenescă, — "12. Pre Dumnegăii în 
sufleții să-și agonisascâ, .
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