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depuis fon incarnation : Ainíî en fon
tntrée en lerulalcm les troupes quial

léicnt devant «Sc ccll¢s qui vcnoicnt
aprcs,crio1ent d’vnc commune voix à fa

gloire. Ha/.mm au Fil: de дым Benz'
[Эй «lui qui fuient au пот du Seigneur.

Vn meme Efprir lcs arous парт; б:
1:0: а йпГрйгё à mus ‘те meme doëtrine
de verité, pourfenfcigncr à route fon

Eglifc
; alfauoirccllc
notre iulìrfìca
tion Yparla
foi en cctdevnique
Rcdcm
ptêur de nos âmes. Car ce qu’il dit par
fon Apotrc cn rant de lieux de fesEpi
(газ ; „Que _nomff/mme:juß_1]1`ez.p4r la {И ли

ßmg de lef# С/лф, eů celà meme qu’il
зной: dit par la bouche de fon Prophets

Èfaïc , Mт‘feruiteur iuñc en zhjffßem plu

jìeun par In mmzoifffmce дым auront de
lui —‘ Е: се que lclùs Clmll prononce.

м» д. „дм! шм/г„_р„„‚г‚ maß qui ne croirapfu
fera солдатам’, пЫЪ ащгс Chofaquc ce
qn'il cl»t_ici par Dauid, Bazfez le Fil; de
peur qzfil ne/È caurrauœ, (й que 'z/om ne pe -

(та: ел се та» quand/4 со!!!‘ Уетдгл/ггл
tantfoit peu ‚ ¿que bien- hcureuxßmt ‘от’
aux quiß retiren: ш’: luz'.
Où 1`l nous faut premicrcme nt en

_deux mots juûlñer notre vexíìon contro
~

la

\ PSEAVME IL 'i1¿"rj2’t`11l§.> §
la depradation 8: l’erreur de selle ôte
nos aducrfaires; Et puis noús viendrons
à la chofe meme.Leur veríion an heu do
ccs mots. Bagßuï le Fz'Zs,porte Aprehcndez
la dzfcipli/le 5 mais les mots Ebrcux no
portent nullement cela; Car, öc le_pre'i

mier mot Ggnrñe proprement Baißf/"Q, «SÉ
fe prend ainíî ordinairement en fëíï
Criturc' faínóìe, mais пе s’y I'1'1¢t`ìaI1`1`äi`§

pour aprehendenôz le cleuíìcrne affauoiŕ
B4r,{îgm‘ñe proprement le fìls,& cÍ’t priä
en ce (ens Prou. 31.' où la mere dulìoy'
Lemuel el’c mtrr»d:.@ire lui parlant ainfï;

Mon ßlsflejïls de »kon 'verifier encore q`ù.’c_lÍ
се fcns Пей Ьсапс0ир‚ frequent en igt'
langue Chaldaïque «Sc en la Syriáqüeg
`ç1’0ù viennent ccs noms de Bor-`j`oha',’

Barthelcmi,Bartirnée,Barnabas,Barie{î1;

_& jamais cc mor là en tou`te la Bible"
x`1’cPc pris pour Dzßipline. Mais c’ef’r que
les feptante ayans traduit @dirá ЕЩЁ

direflx, on la corrompu en „щгёы ёсйё
En dire Dzfcipliae. Сс que je vous atlleguog

pour vous faire voir quelle affeúránec _il
jf peut avoir en cette ВдЫс ‹1е;1о'$`ад`-'
verfziires qu'lls veulent faire p'àfferp`o`u|Í

Canonîque , 85 тете’ ën Celle дед fepl

Саше qu’ils ont fuiuie en ee’ та: ¿Í’.»§ó`rç``
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En dautres paílages où leur

vcríion ne s’acordc pas auce le texte ,ils

difent que ce п’ей pas queleurvcrfinn
[oit mauvaife , mais que с’ей que les
Iuìfs ont corrompu lc texte Ebreu s mais
ici eela ne peut pas être, car au contraire

ce palfage ей beaucoup plus exprés öc
plus formel contrelcs luifsainli qu’1lfe
lifen Ebrcu «SL que nous le rendons en
notre ver{ion,que non pas comme le tra
duifent nos aducrfaires. Aufli certes les
plusdoâes hommes de la communion
de Rome- rcconnoiffent franchement

1qu’il le faut traduire comme nous l’a
uons dans notre Bible , öc en tirent de

forts arguments pour la diuinite' de

Chriß quoi que les autres en увидев:
бс en murmurent.

_

Venous maintenant 21 la chofc même
85 voions quel ей се ГА‘: dont il ей fait

ici mention ;_ que с’сй que le bfzzßr, quel~
le ей laqui
peine
qui ей de
prcparée
auxl’ho
me
V«thans
refufqront
lui rendre
magc qu’ils lui ¿V/oiucnt ‚ «Sc quelle ей la

remunerazion /qui сй дейшёе à ceux
quifc rctireront fous fon ombre & qui
mettrôf tourc leur confiance cn ‘»ui (cul.

Le Fils dont le Propliete parle ей
celui

\.
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celui même à qui Dieu а dir au vcrfer 7.
("ф toi qui er man F/'lf , ie fai aujourd’,bui

engendré; door Efaïe a dir depuis ‚ L’eu
[Ьт тли т’ , le Fil: 11011.‘ 4 ç/fc' donne' , 65
duquel Saint lean dir, Qui л íeFz`Z:,z'l4 14
'vie «fr qui n’4p/zx le Fz'!:,n'4 рм la vie. Ce

Fils qui :felt pas fculemenr l’vn des' e_n
fans де Dieu comme nous par' adoptifñl

ôlpargracc , mais qui ell; le Fils vnique
de Dicu,le‘ propre F1l.<,le Fils par excel
lence; qui ell: rellemcnr Fils de Dieu
qu’il ell; Dieu lui meme , egal ůc coelï

fenriel à fon perc,8z quin шеи zautepuzf
/Ãmre 411 СЁеЦЭ-еи :erre : Fils qui n'croit
connu des ñdeles de l’Ancien Tella
menr que d’vnc eonnoilfancc fort ob
fcurc 86 llvmbre, parce qu’il n’auoir pas
encore éta' таит}? en rb4ir,i14/Ízfë т

фт, 'veu der Ange: ,pre/c/Jé aux Gentils ,

пешш monde Ú» mleué „чип; mais qui
coño en la pleiiirude des rcmps s’el’r fort
clairement rcuclë, Вс en fa propre pci'
f`onnc,parrnur ce ЧМ! а fait ici bas pour

notre inl’rru6l:ion Sé pour notre redem
ption s öl en fon Euangilc ЧМ! а fm an
noncerpar toute la rerrc habitable , 6:

qui nous el’c prcíché tous lcs jours de

dans fon Eglife.
`

A
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` Lc devoir que Dieu ordonne aua;
hommes de lur rendre c’e(’c dele lwjêf,
Ce que vo.us voyez bien euidêment ne
fc deuorr pas prendre à la lettre , non
plus que quand il cûparlé dele toucher,
,de l’_embraífer, de courir aprés lui en 1'0
deur de fes parfums, de manger fa chair
¿L de boire fon fang, Les Anciens Гоп:
ъайГёжгтайхаёГа chair ôcbu fon fang, 86 pp 
ont été fauvez par ce moien , 8; neanc

moins il n’_éroit pas eneore incarne’. Ce
n’eroir done pas corporellemenr qu’ils
faifoienr roures ces aâions , а‘ ~fIì ne fai

fons nous : Ь: rhair ne рифм de rim fe#
Íçßrit qui ‘идите. Il le faut donc enten
drcpar figure. Bazfcz le,e’eÍ’c à dire,Ren

dez lui les homages religieux qui fone .
çleus au Sauveur du monde :Prenez fon

joug fur vous , preůcz lui ferment de fî
çlelité б: vous arrgchezd’vne» aífeůion

entiere Si inuìolable Е: Га grace. Le bai

(й ade tout temps été pris pour vn te
moignage dc bien- vcuillancczainů Efau
baifa Iacob comme il reuenoir de Mc
foporamie : ainii les premiers Chretiens

fs: faluoicnt l’vn1’autre par vn faint bai
(с: Rom. 16. r. Cor.16. Ainíì enl’Eglifc
primitiue aprés les prìeres ‚ nous les

_.fg

ñdeles
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fîdclcsfc baifoient l’vn l’aucrc,comm¢

nous Vaprcnons de la fccondc Apologie
dc Iu{’cin Martyr; comme aullì il étoit

en frequent vfagc parmi les conucrfa
tions : Mais ccc vf-age cnñn ccífa ,' Bc cn
la conuerfation ciuile, ё: dans les aífcm-
blécs des наем ; ce qui fut fait bien `a

propos ‚раке que се: lmzfers ziêfvient pda
toujaurffz laren мёда ф‘ tem/:fraz par lts

фдгш С/щ/Нёлех, que [ame im demeu
rqß en quelque faacanpo//née, comm: difoit
Alhcnagorc en ion Apologie pour lcs

Chrcti¢ns.Auíourd’hui entrc nos aduurv
faircs ils baillcnt au defaut дс сс1а cerf

tains petits tableaus qu’ils appellent la
paixgà baiicr, mais c’c(’c ‘те vaine б: vric

fuperiìiticufc ceremonie , au lieu dela
quelle les vrais ñdclcs doiucnt pratti»

queries vrais aâes de deuooionôc da
picté спаси notre Scigncur, quicflla

vrayc image de Dieu В: попе vraye
paix. Le baifcx; auffi étoit vn ligne dc
refpeéhde fuietlîon 85 d’homage,{`oit en

la vic ciuilc,(oit dans les chofcs de la re

ligion! Dans la vic ciuilc comme quand
Farao érabliifant Iofcph enla charge dc
fon Lieutenant General en tout fon

Royaume , lui difoi: Tufemsfur taule nu
A

4.
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mazfàná' tout топ peuple te baz/era en la

baur/ze, ßen/ement ie funi plus grand que Mi
quan: au tbroflze; 8L quand Arrian du fur
Epiůcrcguclrun at- il aquí: ‘ил Oßïre? tout
le inunda l’mfèlz'cite,le.r 'vm lui /mz/ènt le:
)feux , le: autres /crau ‚ les мат [а mains.

aínfi en vfoi`ron en Pcrfc cnuers tous
ceux qu’on honoroir : ainfì Vobfcrva Sa
muël à Vcnclroir de Saul quand lui ayant
verlë la fiole d’huile furla têcc il le baifa

l .dilànt , L"Eter11e/ ш’ fa il р»: 022162‘ ßn' fàn
Èeritage pour efŕre le canduàîcur de fon peu
ple ? Es chofes de la religion aullî les
Paycns bailbient leurs imagcsfuiuant cc

fqui ell día Ofée 13. ¿ge feux quißzcri
[ели бл/ёт [ш veaux, c’cl’t à dire ces ido
les cn fQrmc„ д: veaux aufquelsils of

froycnulcurs facriñccs , cömc ccs veaux

‚фиг Icroboam auoir mis cn Dan быт
Bethel : Aisllì- les aduraxcurs de Baalbai

foicntfon imagé , à raifon dequoi Dieu
parlant de c_cux qui croient ners de
‚М;

cette iclolarrie,d1l`mr 3:. Elim@ те Ли} re

19-i5- feruéfept mi/le hommes de re/le т Ifraë! qui
#nm poimflefbŕ /_ef genoux ¢z’efv/mi Z>‘.zal,«j~

tóute Ívouf/Je qui т’ ¿fa point luzfé : Et dell:
El Cette occaíìpn que les D061; urs des

luxfscnlcurs pre„c_eptcs`, defs
‚.
Q.-

,.\

ent д;
'

boirc
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boirca ‘те fontaine qui rcndl`caupar
la bouche. d’vnc Pcatuc (oir d’hommc
foit dc bcflce , dc peur qu’|ls nc fcmblcnt
baifcr vnc idole , qui cil: vn :lâh: ou pour
le moins vn fymlmle d’adorarion. Entro
les peuples Orientaux lcs reuercnccs 86
les hommages fe faifoycnr aúec dc fort

grandes foumiíïìons , Ils fe jetcoyent
en terre , ils cmbraifoycn: les Зенон: , ôc
même baifoycnt les pieds de ceux qu’ils

vouloient honorer; C’cß: Vhomagc què
Гоп rcndoit anciennement aux Rois de
Pcrfe,comme onlcvoir dansIIcrod`otc~,
‘ё: ailleurs; 8~¿ même nul ne parloir Y21
eux qu’il n’cu(’c prcmicremenr baizé Ie
4>aué fur lequclils auoicnt marché.C’¢&
à certo coutume quc rcgardoit lc ProfeL

гс Efa'1'c quand il difoit chap.49. Les Roel’
femm te; катушек ф‘ /es Prince/fes' /eur:

femmes les nvrrices. Ilfßf pre*/Íemerom ele
шт: mi [afzet en terre (7 Ага/Бега)‘: la pau

dre de texpiedss affauoir (dirla glole or
dinaire) enla peffòmze de Iefa C/Jrg'/l tab

rlfef» I’/Mw/'eur du Chef ¿mm Малави” de
tout le rorpszcar autremenr,(commc dit S. `
Baiîlc ) Ce „Эйри fëglzß’ qui eff adarée,
mails le C/Jef deZ’Eglzfr qui ф Iefa Chri/Í.
@and donc le Prophctc: leur dit Bai/eq
ъ

i
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le Fils, c’eÍ’f pour leur dire , croie: en

Щ; öi le reeeuez pour le Fils vnique de
Dieu , pour le Sauveur vnique du mon

д‘: , 86 pour vorre Seigneur ё: louverain
maitre :Faites lui homage de tout ce que
vous anez «Sc de tour ce que vous êres,
en la nature ё: enla grace; Pìoicz fous

fon Empire en lui rendant en mures
chofcs vne obcïífance abfolucs Mettez
-en lui teure votre efpcrance ôc toute

votre gloirelmomme n’ayans8L ne pou
vans auoir aucun bien, ni en ce ûecle ni

en l’autro , finon par fon merite ё: par
fon inrerceíïìon. Er il recommande cc
dcuoir là particulierement aux Princes
б‘ aux Porcnrars dela rerre, afin qu’ils le

rcuercnr eux mêmes,ö¿ qu’ils le fasen:
teuercr dans leurs Erars comme le Sou.

yêrain Monarquc des peuples Sc cles
Rois.

Mais en cas qu’ils y manquent «Sé
qlfilsluy reůílent auec fierté comme il
leur arriue fouvenr, сути ce ЧМ! ajoute,

Берет‘ ( <liril ) qß’1`lue-¿G cauríbure. Ce
n'cfì pas fans grande railon qu’illes me
nace en ce cas» là de la colere de notre

Seigneur Iefus Chriílc : Caril ell bien
mifericord1'eux,mais il all auflì 1-ufle з _öl

»‘

‘

par

Рзвмгмв ll, 16. nl
xr
par l’vn де fes bras Гоп peut bien pren.
dre mefure de l’autre , dell à dire par la

grandeur де Га mifericorde,on peut con
noitre celle de faiufìice. Aux bons il ell:

lkgneau de Dieu, mais aux mechans il ell:

le Lian de Juda ‚ dont le rugiflement fait
trembler les cœurs les plus detcrmincz:
_Carle Pere а dvrmé tout iugement au Fils,
afin que fauvant les croyans, ilenuove

tous les infideles au~ feu eternel de la
gehennc: Que s’il .attend en grande paf

tienee ccs vaillcaux d’ire , c’cü pour los
conuier ä repentance , и s'ils n’y,v'icn«

nent , les rendre inexçufables , pour fe
fcruit d’eux ё diuets vifages pour fa gloif
re «Sá pour le falut де l’Eglifc, comme on

cliífere le fupplice d’vnc femme orimi~
nellenqui ell: enceinte iufqucs à ce q`u'al-'
le foitddeliuréc де fon fruitsgôc pour leur
lailler combler la mefure de leurs pe»
е chez ‚ 8: puis apres les abifmer, comm;
vn vaiffcau qui quanůiil elf plein va 5.
fonds ; ё: pour iultificr däutant mieux
fesjugcmcns contr’eux: Car cette pro».
eedure де les attendre,dc'les fcmondre,

de les monaeer,& puis enfin de lesehe

tier ‚‘ ell: neceíaire afin`qu’z'_lßz`t www

М!‘ guardi/ pal: ó' актёра’ quand il
inge.

Π.
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βέρα. ΙΙ Ιοε οττοιιοΙ Ιοιι€ καφε, απο
οιιειιιἀ ΙΙ νοΙτ οιι”ΙΙε ε'οοΙΙιοοτιτ επι Ιουτε
ροοΙιοι,ίο τοτιι:Ιειτιε τοιιε Ιοε Ιοιιιε :κι εΙοιι
Μο, :κι ττΙΡΙο ο επι οοιιτι1ρΙο , _εκβω.τ είε οι

έούενωο,ΙΙ Ιοε ριιιιΙτ οοπισιο Πε ιιιοτι:οοτε

85ο οτιΙὶο ΙΙ τοοοπιοοιιίο Ιει ωτοΙΙιιοτέ άι:
Γοεμιεοκιιοοτε μι: Γιιαοοπέ ‹Ιο Ιοιιτ Ιορ
ρΙἰ‹:ο ; Γοε οιιιιοτιε τηειτοΙιοιιτ Ιοιιτοπιοιιτ,

πιω ΙΙε ίοιιοΙτογοιιτ έρουν:ιιιτ:ιοΙοτοοιιτ
ὸοριιἰε οιι”νοο ἐοΙεάΙε Ιοτιτ ακουω. Μάο
ὰ· άουτ: ροκιόειοτ οιι,ιΙ οΙΙ :οπιρε,οΙιτ- ΞΙ,8ο
οπιβωΙΐοι θ. 8::ιοο ροτιτΙαιιτ οιι'οΙΙο οίΙ:

ρτέε, τΙοροιιτ οιι'α Ια Ιὶιι ΙΙ πιο Γι: οοιιττοι1
οο,8ο οιιο οσα: πο· μπήκε ο» το Ι:ΜπΡοτΙτ,
ο'οΙΙ οίΙτο ρτΙι.ιό οι: ο οικω οΙο Ι)ιοιι οιι
σο ΠοσΙο , 8ο οι: ία ΒΙοιιο οο ΙΒιιιττο , δι!
οπο
άοΙΙΙιιό
ευ ΓιιΡΡΙιοο`
Ιοοιτο:ΙιιΙοε
Ι 8ε1Ιοε
ΙτιιροοΙτοοε,
οσοι· άοε
ἴοιιτΙτΞιῇειπιιοΙε
οΙοόέε Ιοε οιιίοτε, Ζε να· θεο πο· :που μΖω,

(Ι· Ζε β» ?κι »ο ε'αο2ω ρέει : ΟΗΕ :Νοε
οιιο Γο ΡτοιιοΙ α: τιιιιτ, οιι:ιτιό ΙΙ οίΙτ όιτ,
(εφε ΒΖω κι 2Μεπκνπ Με ἰε »Μπέκ 8ο‹:.

ι]?κ με θαέ:δοπο :τοϋ επ Μ] πιο ροήπο Ιυσϋπ.
2ο; ουσ: κορυΜϊεο,άιτ- ι Μ» α ΜοΜ,σοίΙ:

οάΙτο επι νιιιιιιιτ ειιιιίΙ ι αι τ:οιτιρΙοττ:ιοτ
:ΗΜ οοιιετοΙ)ιου,οιι νοιιε ιιιιιτιοειιιτ ειιιιίἱ
_ οοιιττο Γοτι (ΙΙιτΙΙΙ, οιι ίοοοιιαοτ Τοπ Ιοιι€,

Β: οιι τοπιιρέιιτΙοε Ι1οιιε ο: Η οιίοΙΡΙιιιο;
Ε:
ο

θ.»

Ρειιινινιιι Π, ψ πι..

Ε: ιιιι'νιιιι Με Η πιεισΡαιΒΙι: , πι: νοιιε π:οπιή ' π
@Με @μια ιι νικ: ρεπειιτιοιι ετεππιοΙΙο:οιι
Με" 9:22 ·ιιυκ.ππεριβ2επ ο» :ΜΜΜ , Ροιιτ
πιιοπιιποπ ιιιι)ιιε πιο ρωιιιοτιπιποιιτ Ριιεϊι!πι
Επι πιιι”ιΙε δε· ΐοπιπ ρποροί-έπ: , ι:οιπιππιο ροιιπ

άπο, νοιιπ εισαι ιιιιιοπιιπιέ νικ: οπιππορπιΓο
π:οπιιιο Πιι:ιι, πιοιιτ νοιιε πιο (αυτια νπ:ιιιτ
Μιουι,ιι”ειιιππιπιπ ειιι”ιΙ νοιιε ππιεπιτπι :τι Βικ
τι:,8ε οοιιοπιι:ππι τω ΒοΓεπιιτε ΐιιπ Εεε εοπιι:ε
π:οπιππο νοε πιεσε.

Ισ Μο· πιππωι2, (Πι-ιι,

σ» Απο· :ΜΜΜ τω· Μ)ισά φωσ: , ό· πάω:

πο” σ!σώ» άι· ριυπ· με πω: π: μαπα
μια σπισησιάσπι Ισ να:: υἰεωἰπιἐἐ Δ: πεπτικο
πε απο: ΜΜε!Μιεβιωβυμπ2,τυπωε ΑΙ"7Ε

ριζωοπ @απ ιι Βάια:: , έ: τω: ιιτπεποπιὶ

πω:: :Μπι εφτά πια: νοιιε ειπα. Ιοιιε
καφε πωιιιιιΙΙό 5 ίοπτπιι:ι· δέ Ξι ιιιιιιπια:τ

ν05 πιιει!!ιουποιιιπ ι:ιοΙΐοιιιω 86 πρι: νοιιε
ρειιίοπτι έκτο Πιτ Ισ ροιπιπ πιο Με :και '
παιδι: πιο Ιοε ιιεοπιιΡΙιτ , ῇι: πιοπ:οπιπ:οπτετειι
τουτο νοτια σιιιπσρπιίο Η Μαι π:οπιαππέο
δε ιήιιίι;έιτ, 86 νοιιε πιι:ιιτιιι 5 ποσοπιιππιειιι

π:οι:(:οιπιτπιπ: πιιιι:Ιςιι:ίοιε πιιιειιιά να πωπ
ιοΒο *Η ιιιι:τι:ιιιιιιέ δε τιιι'πι ΕπιιιιειιΠι:ΜπιΕ
9·ι,ιι φωτ ρου: ρειιιιειιιτ 556 πι:ιιιο,8‹: πίὶ

Μι του: ριείὶ ὶι Κι ίιιιιιιοπ , [Ϊπιοι·!οἔειιπ
Νιιιισ.ιιτ ό: ιι κιιοοιιππειιιι οι: ιιι:ττειπ: , όι.ι
@ΟΠΕ πιο άοιπιπ ιαιιισιιιι: ΓιτειιιΙΙπ: @Μωαβ

'

Β Πιο-έ

τη.

8ΕΚ

Μ οπ

Ι.

,

ΞιΙ'ατιττα αιττταττιττέ ‹Ια ίοτι -αταΙα. νοιιε
ρατιταται αιιοττ ατιαστα ί0ΠΙ0ΠΒ-ΕθΙΠΡ5 α

ντιιτο,8α Ιιατττα2 οΙα 8ταιι€Ιε οτοτατε σοτιττο
Ιατῖιε ΕΙιττΙΙ δ: αοτιττα Ι'Ε8Ιτίαε 8ετοιιτ
ιΙ'ντι αοιιρ ι·ιατοτιτα Ια ττιατιι ααττιιατιι:
ι:οτιττα τα ρατοτ Με”, σ'αίΙ τι ιΙττα [)ταιι α
ααΙοιιΙι5 Ιαε τοιιτε σα :οτι τατ8τια 86 Η. τιιτε

α Βιμ Μβν2β τω: πω· τα β” 78:ί202σκέέωΙ
πω· απο τετ ι σαττα Ιια.ιιτα ραττπω τα: αίτια
Ματια· αΙψ:π, οσττιιτια τ! αίτ τΙτταιι Ρίααιι

πιο. .4ταβΡετττσαιΜ!τ α» ώεωέττ.Ετ τιιαιτια
τ:στιιτιια ααΙιιτ ιιιιτ ιτατιτ ντι Ισααταττα ατι

ία ττιατίστι,8α νοτασιι'τΙ οτι ασιτία, τετ: οιι'τΙ
ετζαΙτα του: Ια Ιιαττττιατιτ, Ιιιτ ίαττ αΙιταΒατ
τω: Ιιιίττσα,Ια τατιιρε οιι'τΙ Ια ιΙαιτοττ κατα;
τι; τα αστιτταττιτ τΙα ίσττττ αιιατιττατττιατ
αττιίἱ Ιατιτίττοα αΙα Ι)ταιι ίαττ στατι ίσιινατιτ

απο Ιαε τιιααΙιατιε σα ρατιιτατιτιατιτ Ραε Ιοί:
τιιιιαε ἔι Ια ιτιοτττό σα Ιαιιτε τοιιτε, ραταα

σιι'τΙε αΒιιίατιτ αΙα ΙαΙιιττιτατα 8: οι: Ια ντα
σιι”τΙ Ιαιιτ αααοττΙα. Ματε έοσιιται απιασ
το σα πιο: σιι'τΙ ατοιιτα,%παάβεαΜεβνα
παρτ: μια απτύπβα. Ι.α αοΙατα ιΖΙα Πταιι
αΙΙ ταρταίατιτέα οττΙττιαττατιιατιτ αστιιιιι·α
ντι ίσο , ασττιττια νοιιε Ια νοναα ρατιταιι- ο
Ιταταττιατιτ αιι μ.. στι Παω. στι Η α" , ω·

[τα .σεβ κάτσω; αν: »τα ευ!ατα εν· τα ατα/Ια αφ
απατα βατό· ιίατρΖω τω: ίέσω.·, & α απατα'
.
Α:

;

?ΡΤΊ_`”

ΡεΕΑνΜΣ ΙΙε
Π·
' ιε
ΙΙ: :Με &· [ωβισί2, ό· ο σΜίπ.ικέ Μ· Δ/ὐῇιἄε

ασκ:: ά:: υιΜΜέπε:. (ΚΙΝ: εΙο ιιοτιο δεί
μου: Ισίιιε @ΜΗ οοιιε ορο ιΙοοοιιιτο
Με Ια πιθιοι: ΙτιπιΒο οὐ Ι'Αροτιο όιτ, 11ο Μ:$
Σειιέπειια ΙΙ/αι: /επι τακίέ άιι Με! ἔκ: ἰε.ι· '
Απρ: Δ: ρ Ζωφυπο, απο: ](ί4ωπεεόσβο

Ι

πιο μια: ·τΜ23ΜΜτ :εχετε και:: μ: »ιι £Μῇ

καψει Με: Μαι ό· θα! ›ίοΙισΜπι μεσο

‹

Ι'Εωη€2!ε· ά »απο 8ε2ἔεωπ Προ: €ὐτέβ$
Ι2|φι€ίερΜΜψΙΜβ α? ΡεπΑΙΖιέσκ ετεΜεἔι9 #9
ρω·βιβσε άι: Ξεἑἔπειπώ ο" Μ @Με κά· β -

βπω. Νοιιε ιι”οοτιοριοιιιΙιοοε με ιΙο
νοιιε ποιοΓοιιιοτ Μ Ιει €τατιιΙουτ οι: απο
οοΙοιι·: ιΙι: Πει: , ο'οΡι νικ: εΙιοΓο οιιΙ Πιτ·

Ροδο ποσο οοιιοι:οτιοο ; ΜοϊΙο ιιιι:Ισιο
ιιιιι επι ει νο ρΙιιίὶοιιιε Ισα εέιειιιτΙε δε €ωι
ιτιοτοοιειΙ:Ιοε εΙΙ:οιε , πιο Γε ριι οοιορτοπ··
άτοετοιιιοΙο σο οιιΉ εΙιίοΙτ ει" Ρί9ο. .2ι9
@νικά
4! σε μέ
Μετα/ψ::
ΜΜΜ Μ
Δ: :ΜΜΜ
@τα κά·9 Με
@ο
έ”ΜΜΜ,
ό” ·

“Ι ι

Μου
π:ιΙοιιιέ
εε οπο
ριιιΙοε
το Ιιοπιιιιοε.
ιιιοτΙιοε ι:Ι'έτιο οποιοι 88
@Μπιτ Ξι οι: οι.ι'ιΙ εΙιτ,71Μιβ22 Ρεκ,ο'οΙΈ
ρου: ιιοιιε Έειιιο νοΙτ,Βε Ια ΓειιιόειιοοτέιΙο

.

(οτι ΙτιΗειιιτοειιοο , οι Ια νοΙιοπιοιιοο 4Ιο

Με:

Ιω :ΙΙΙ θα : ΩοΠΗΠΒ ειιιΙΙΙ τοΙΙ: οιι'ο`ιι πιο:
' ,Ψ
Ιο ΐοιι ειιι ιιιοιυότο Βτειιιι οι: Ια ροιιότΦ
ο
άσοι Ιο οιιιιοπι -ι:ΙΙ: εΙιετέέ , ιοι:οιιτιιιειο: ζ
»

ι

Ι

.

Χέλι; . ο ›
Ι

Ζ.

16

$ειιΜοιν Ι.:

.
Ι

τω:: :'ε:ιΙΙ:ταίο δέ παω:: απο ν:: 8τειπά
Βτι:ΙΙ:, δε άσε είΐεέὶε ὁ:: τοπικιοττε 86 ώ
ίουάτσΜΜΒ Ισα ΐουιΙ2Ιο 86 ΙττεΙ11οεΙΙα

Με Ι:: Ιυεετι1εο: ό:: ΜΗ:: α:: εο:πτ6
Με Ιιηρἰε: δε Ια: ιτιοαΙιειο: ι1υΙ αυτοι:: Με
Ι:: ιιοττοὸΙυἱδ£ὲ Ιου ευρΙε:. κακά ΖΖ:
Δόξα: Μέ:: ή· |επιτε:έ,ό?τ ΪΑρὁτἔ, εΖε:: ΖΖ

Ζε:::/ΜιιΖεσεΖινι /ε:Μεέπε :Ζε:Ψεπό?Μπ εωευ::ε

Ζε ΜωεΖΖ .ε :Με ει:: εεβεωρ, &· Μ: εεε Ζε
σΖ::ιεετεε: ΡΜ:: : ΐΙΙοίὶ α:: Ιἔίἶιόοἑε: «μή
:ιειιι:οπτ κι: νου ι: νεοι::
τι
οι::
::ιιοΙτ Ια νει: 86 :Ιω αυτοι:: ετήσια ἐπί.
ΙυΙΒ1Ιτα:Ια 8ικ:τα: απ Πι ρεκίὸωπ: 8: σ::
Π:: ππ:πιβτο: :μια :Ισ Ι:: Μπα: Βε εΙο Γεω
Β:::ΙΙο:* ἑι ω" , Ι::τοιπ :ιτΙΙ.εωΙπΙοε :κι Μ::

Με:: ροΙ:1&. (Σε: εοοπτκ: ΙΙ .: έτέρι·εάΙιέ
ει: 9. ναί (Ια ςεΡίο:ιιιτιπο , ΙΖ Ζε:βει/[επι

Ζω: /εερπε :Ζε ρ: ά· Ζε: »Μπα ε:: βετ::
Μπακ: Ζε: ·ιωΜυιωε :Ζ'α::: :Μπέκ , ό.: απυ
ι1κτ ἰΙοίὶ όΙτ , ΙΖρεΖβ::ι Ζε: ΜΖ:σω Με: είε
_Ρ[ιΙο

. /: εεΖε›·ε,Ι Ζ εχασε:: Ι::έε:::εωβε Ζε: :ωιέρω,
Η εε:φΖέπ :Με είε σα:: Μα:: , Πρεα[ετι

Ζε εεε/ε” εΖεΜΖε:ε/:Μ σε: €εεκέμ2:: Ετ ό::
Εν: νου: νοΙ‹:Ζ σε ι]υ”ΙΙ Με:: Ξ: φωνή

Ιις:ι1:οιιχρευρΙ‹: όε: ΜΙΒ (μη :ωοΙτ ετΙέ
»Η

ε' ηπα ΙΜ :πωσ τω.: (Ισ ι·:€ο , ζ:::είξο,

Μεῇΐε Ζε ,βεβ::ἔ β:: ρω· Με: ό·/ω· σε: @πω οοπιιικ: επι Μπι πιθανο :Μαμά ΙΙ:
ς
Γαυονοοτ

Β

ἶΙόουοὶοτιτ
'. τ ΡετειΝτώ
ΕΜ ττιοιπἰτ, Π.
Η τι ρΙΐεωΒΙέ
ή. Π. Δ πε πο.

τ
ι ,
›

- ε!εε Κοτρωισε,8ε στα ΓειΙτ τω: εροι:νωι:

“Με νεπέτοο66: Μτιωτ σε φίΠ ουοἰΓ
. "ςυ. - υ.

' -ριεόπ , .ω Μ Φ!ε απ!» Μ:,!ὲ :Όψω&Ζεΐ

Νέα ω· αξςίε.σ._ νο1ιε·νομ2 ὸοτιε ΓΙιε1τό·τισ τ
όεε Α&οε ὸοε Αρθττεε , εοτιτττη·τ1 .α Μ;
μια Ι10ΩΙΕΙ.1·ίτττΝ3τ1! δε τ:ΜεττΒΙστοσυτέ
τ:οτ Ηοποάο ςυΜιιιοπ (αν: Μου.:τττ ΜΜΕ
Μετα; μι· Ι'έρέα8εεπΙιό ό:: Μπα τιποτιῇ

τ

' Ντ δ; Ποπ; "κι @τ ωεωτ-; τοττιττ5ι:Έξ
η..
μ.κυ`_

θα ίκερρό·ἱσἱεπ τοῦ @τα άε:=Μ ακτη ‹Ι@
Ι'Απετ,8ι εοΜυττιέ ΡΜ κι νέι.τηιοε:νοι;;'

ὶτογόε ρω τουτο Ι'Βιίτο1τν: ~Εεε!τ:δειθήί1τΐ
εοτιιπιε·ΞΙαἙω μη: ιττΝείοπωττ·Βο
τιικ1οτιὲΛοε νετΙεττετιωα Αυ.τεττωε; Ι;έ·
Β1οοΙοττω5 , ὶτε 7Με5έεπιστε ;ι Ιέ:ε Μ;ιότΗ' .
τπὶττε 5 Με Μα ω” πω” ,ε 8ο του: Ιω

Ϊ

ειιπτω -ορρτεΙ[ευτε δε ροπίτευτ1:ιετα τὶό · ` . τ
@τι @ευρω ΜΑΜ α: ηΈίτ ΠΠ! έτ6-εοέ
_ ` _'
)ϋ8ττποοε ττωροτττΙ5 Μ; Αρκά άι: )ιτ8€-' '

, € δ Μακ άι: Ϊ;Ι.1€τ©1°τ1Η (μή Ιω: σίττ:ττ:Ρατέ

ει: Μάο Ξι πιω, ςυεττ1τΉΙάΙΜ; Ζωάεέ27
Μ» α: »πω εκπεακ @έ έσω μ: τω'.

τ

1

?Μ ίε 722έπιβ βετ ετα
ίπ .πιά Μ Μάϊ
ΡΪἀ###›ΙΠΜ
τιποτε άτωευτεπτ
όΜ:ριποτιόοπτ1εετου::
€τι:τυ6ΙΙ:τττέπτ. ' ~
ΜεΞε όοιουτυ6Μ τιοέ @τα ὸόντ: οΒῇεδἱἶἱ~

τ

ὅ διαιττΒο ,τ 8; ι:·ουΕτΠ:τομ-ε τω” Η θα κά
_
Β`
τμχ τ·

,

,

.- - - Ϊ

«το
·8::ων:ο·υ Ι.·
ου: ου οΙουτέ τουςΙ1ουτ Ιοε υἀοΙοε εΙυΙ

Ι'ειυ:ουτ Βυτίο δ6.2ΠΙΙ):2ΙΙό που νυο ντοτο
(ο: , ,ο σιτε Με» βοιωτια [επι απο @ψ εο

Ητειιτ σε:: Α:: ,ο σου ΙιτΙΙ:ο : @Ι Ιο :ο

υουυοΙΙΙουτ ρου: Ιου: $υυνου: , δ6 ουΙ
τυοττουτ τουτο Ιου: οίρο:ευοο ου ί:: ετα
τ:ο ου ίου ιυο:Ιτο δ6 ου ίου Ιυτο:οοΙΙΙου.

(3ου:τ ΙΙ: ίουτ νο:ίτοΙ:Ιεπιουτ Ιιἰειι- ίκτε
πισ.ισ το θα: ΙΙ Ιου: Μ: :υ:ίο:Ιοο:τΙο ρου:

Ι'οτυου: εΙο ο:: εαυτο 5ειυτιουτ, δ: Ιοε Ιουο
τΙο του:: Ιου:5 μου” ου ίου ίειυΒ : Εεειιτ
τιι/ωίεορυ: ἰε|η Μ· Μ: ρεεε αυτ: Με μι·

· ΙΙΙ/ιι; @εοφ μι· Ιειμε! Με ει:: εεε 42216722: :Με

επεσε ό· β ΧΙε:Μ`ειιι ε:: ίε$$εταιιτσ είε β ι
έέει:ε. ΙΙε υ'ουτ ίυ1οτ τΙο οτειιιιτΙ:ο υ: οτε
ουίο.τΙου υ: εουτΙοτυυε.τΙου τΙουουτ Ι)Ιου
τΙοΙο ματ εΙο ουΙ ουσ εε ίοΙτ , Με ειπώ

το εμέ έκτακτο επτα/Μέσι: τοπικ Ζε: ε!ετιε ει:
οι”, @Με το :είπε με ιιφ/ίε, ειιιεβ τε ετσι
εεειἰειιιιιεεε 86ο ? ΙΙ Ιου: τΙουυο ίου δτυυτ

ΕίΡ:Ιτ ρου: τΙοτυου:ο: απο ουκ οτοτυοΙ
Ιοτυουτ; Ιο ‹ΙΙ Ι'οίρτΙτ Με ΔΙε βαιώιιέυ.
μι:: ε!" ε'επε|ιε/ειι επιιιιιε,πιεΙε ά)ι2άφί60:2
μιίεειιε! Π: Με” εεω Ρει·ε ; ΙΙ εποε::
τουτοε Ιοε ρ:Ιο:οε υυ'ΙΙε Ιυ: ίουτ ουΝοπι

τΙο ίου ΙΙΙΙε ,ίυΙυτιυτ εοττο ρτοτυοΙίο. Ε::

Μ

«Με ε» "Με το· ·ιιειιε άι εμε του! σε με
μια: εΙεπιππάεπεο :το Ρεεε επι των: Ντιπ , υ
πιο::

ι

Με

ε ΡεεενΜε ΙΙ ΙΜ. _ @Σε
Θεά: [Με πω!έ. Πε ροτιςητβι ετοίκωΙ
Με, ωαΙεΙΙΙουτοΙάοΜΜυθτηο Ξι Ιειρο:ή '

ω: , απο ρεκτυοτρεεσϊϊέ[$/Μω188εε·ε$

Ι

ω; ΔΩ ε!! Μιά·:]%·26, Με» Με: Μ 2ΜΜιέυέ

ἱΙ Μό· Μπε22 αιι]Ϊὶ Ιάβιἔ 5
ΙΙ: στ ©ίΙῖ (ΠΙ `
·ειρετε:οε:ο νηΙωΙ18 ΙαοΙ1ε:ΙΙΧ Ι'Η.ΒΡάΦΒΙΙ
Ρώππ , @Με ΙΙ ΜΗ: ἔιιΙενφὸπηώἱεΙ1ΘφεΙε

ΜΙΒ: ;ΜΙιω [σα] Μιιε ι:ΙΙ: εήεό δΣ Γομ_ΙΕεεέ

Μια Ιεἔσϊε` Πε Με Ρετίε:ευτεε Με ο:
ἔσω με ω άΙοςηΙοε @Με Πε ε'φΙΙΙΙΙΙέΙΙΙ
βέσπ56εω·εια· α'Ι;[ηα1%ό·ρςτβεβ:έρμ
με μἄω :με ία ΙΙομ24Με Μ! @φ

-

ακ.·ΙΙεΙου.€τιΙΙΙσπο Με ..1Ι1οειιΜό ΙΙΙ :ψ
ττΙΙΙο·ΙΙΙ: 11ιιΙΙΙΒόΒ:Ιεζι Με @μ ΜΜΕ _ Μ
&8Μ2επιβ; ΙΙε Με ε10ωτΙ:€ά'οηβ€Μεβ
ΙΜΙεΙΙ
Με
:ΜεΜερέστεΒε:.ΙΙ
Μπα ι:Η:οτεε_,ησ'ΙΙ
` ρμΙΙΙρεύωει;ιε
κιβαι κΜΜί,έεί

Με , πἰ 2:2ε.6 Μέ μήέπσιμιηέ, ήβζωπεί
6:‹:. με Ζω ρεφ βρω ΙΙΙ· Ζἐ-ἄπἑὁἔῷἰίἄέ
Μασεδ6 ερεοε9ιι'ΙΙε ειψι3ηςέοΜΜ2:ιά Ζε Μέ ›_
ΜΜπτ ; @Μέ Μ β! ρΖηιώενέ |εεεε_εσπ:/έ,ή
ὰ Μεσα: ό:: Ια ΙΙ1οΠ ΙΙ ΙΙ:ια_9ηιερΙοτε Με
Άπιεσε κ” Με ποτέιεΞΙ__ΙΙ:Μιτ επιέεΙαπέ

`
:

Νοε 82 Με Ρ6τέεΙοπωεφτηέ Με @ω 3Ιι;ιίέ ·
ροή; €ΙεΙοιπ Ι):1τειάΙε
› ωεωε
Ια· ΙΜΙΑΜε
Ξ εΗ;ισιϊΙμέΙΞςη:ξιιυΙ_
όίβωτΜεΙΙ:Ιτά
,› Ε22::έ) .Α
[:Μ:εάϊ ]θιΙέ!ε/επ !;έ_ ίσ)ε Με έ;» Ξ€ΖἔὺΜ7Τ5Ϊ:
Ετ φορά ΙΙεΙο16εωΙω άοεΟΙειΙερΜεεΐ
ή

-

Β έ 6

Με'

;
? Ι

Κ

@ο

Βιιιιινιοει Ι.

ο

ΙοεΙΑιιΒοε ιΙο Ια μιιΙΙα:ιοο, ρου: Ιο το::
ότο·8Ιο:Ιοιικ επι :οιιε Ιοε $αἰοξ:ε; ΙΙ Ιοε
·:οΙΙιιΙοΙ:ο:α οιι πιοο:τιιρ:ιοιι διοτι αΙοιτο,

Με τιιο::τα τοιιε ι Ια :παπι οτοιι:ο , Ιου:
οΙΙτα :Ιο Ια μωρο: ΙσοιιοΙιο. ?ααα Δε.: θει
αέ2.ι·· αι· πασα Ραπ· Ραβ=έαζ :να |σοΗ7ιιέε Ιω
12α)Ιαπωο από οσα: κι #ἰέ αιμα αΙσααπ Χαβα
έι:ΗΜ έκ Μυα.άοεδ: Ιοε γ τοοιιοΙΙΙΙια ο» οί:

Ιοδ:-Ροιιτ Ιοε ριοΙοιι:οι α Ιου _Ι)οτο οιιι Ιοε
οοιι:ο:ι:ιοτα Ιι.ιι-:ιιέιιιο ιΙο Ισα ιπι:ιιο:τα
` ΒιιιΙΙο:-Ξι
ΙΙ:έ 8Ιοτ1οιιΙο,
Ια:τιαΙε.ρου: Ι*ο:ι Ιιοιιιι
Ι δ: Ι'οτιιιια Ι

. ·ΜοιΙΙ:ο:ιε απο :οιι:οε οοε οΙιοΙοε Μ.
°Ρ:;"8ο :Με οιιο Πιοιι α ου :αιι: ‹Ιο Ιιοιιιέ

Ροιι::ιοιιε ορο οι: ιιοιιε οΙοιιιιοτ Ιοιι οπο·
:ιτο ΡΗδιά“ απο :ΜΜΜ σα: Μ] :και ποροαΜ
]ἱιυπ ρέω,αιαα αέΜε Ζα «Με 8227272278, :πιο

·ίο:ιε δ: οιτιΙι:αΙΙο:ιε οι: ΡΙΙε που ρα: Ιοιιι
. ο

:ΙΙο 8: μα: ΙιγροοιιΠο,οοιιιιιιο ε:: :ιιαΙΙιοιι
του:: Ι:ιοαε α :ΙΜ ΙΙ οικω, Τπιβα Ιω α: ΠΙ.:

α:: Ιν10ΜΜαΡ" απ: &ααβτ9:τιαΙε αιιοο Ια :τιθ
:ιιοΠιι6ο:Ι:έ, Ια :Παω οοιοΙΙαΙΙ:έ ,Ια πιθ

::ιο κουο:οτιοο , Ια τιιέ:ιιο- πορο:ι:α:ιοο ο::
:ιοε ροοΙιοα, Ια :τοπιο οοιιΙιαιιοο ου Ια
εταοο ,Ιαιιιθ:τιο Ιαιιιι δ6 ΙοΙΙ :Ιο ιιιΙΙΙοο,

οιιο απο οσοι:: ροοΙιοτοΙΙο οιιι Ιιιγ ω.:
μ ΙοΙ: Ιοε ΡΙοιΙε,οιιΙ Ιοε ΙιαιΒιιοΙ: ‹Ιο ΙοεΙα:
ξ/πιοε, 8οοιιιΙοε :ΙΙιιγοι::Ιο Ιοε :Ιιοιιοιιισ
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οδο οπο οοοιτιιο ΙΙ Ια τοκιοοιιι οΒ60ἶ©©ΐο Έ
%

το Ρ:ιτοΙο εΙο οοιιΙοΙιιτἰοιι , κι ίσο Φιμέ;;

κιμαύρο ιεβω μτάφωκ ε' ΙΙ οοιιωιποιω
το του: οι: πιθαιο οι:-Ιει“τοιιιιΠΙοο @εε
πωπω 86 ‹Ιο ιιοττο ροτίζοιτο τοοοοοιΙιο.ή
Ποπ :ιιιοο Πισω νιιιΙΙ.0οε μοι” ὰ ΙιιΙ μι;

Ια 6η Με μι” έττοΙτεοοιοοι: οιι'ΙΙ που; οίΙ:·
ροΙΙΙΙιΙο , οτι Γοπο ου'ΙΙ ο'γειιτι;ιοι:ιΙε ιιοι:ι
ειιιΙ ιιοιιε σο ριιιίΐο Γορειτοιτ :οοΙΙοιιε πισω
ο Πι οοιιοΙιο, οίΙο ‹Ιο Ιω οοιιιιοοοίοοοι:
Με Γοοριςε 86 οι: τοοοι1οιι· ιΙο Ιιιι Μεσοι

κτιιιοΙοειιιοπιάο·ΐοιι ΙΞίρτΙ:,άο ίου Μπιουτ,

δι! οι: ΐο.ειιιοο.%ιοΙοε Γορο:ΠΙ:ίοιιΧ Ωω
Ι:ΜΣΙν:οτ ιι ά'οιιιιτοε οΙιἰοιΕΙε οι: εΙοιιοτιοιι;

οι: οοιιίοΙοτἰοιι οι: ο”οΐοοι·οοοο οιιΙΙΙε Πι
Γοιιτ οιικ-κιιθτοοε οΙιοΙΙιε μια: ιτιοιΙΙιι-

του" οιιι1οτε ΠΙοι1;ρουτ 11005 φτασω ιιοιιε να” Ια ΓοιιΙ ΚοεΙοωριοιιι;8: ιιοιιι γ·
τοιιοτιωΕτοτέε, εοσιαιο 5 οοΙυΙοιιοιιοΙ ΙΙ
εισαι οίΙ: οἱ: ?ΠΙ 22)4 βιέω ω: κιωι·ο-μ'εύ: Ι

ώμο απο» «απο Να:: [σαι ία 6'έε!μέ ίσ
με! έ! κυω/Ε!!ίε έ:πβικυσε , δ6 (μι. πισω
οαΙοοιιο οι ικ:οοιιι·ιι: ιιιιιτιοαΙιοτοπιιοιιι: ο ·
Ιοι,ιιοιιε οτΙο.ιιτ σο Τοπ ΕιιοιιειΙο , Ρ”Μοε

»ΗΜ οικω· πω: οιιέ”έ:ει· ώπέα &· Μωβ»
“ζ ό'ίσ νσιαβαία&νωέ.%ποά μπε ειρτέε
ποσο .οιιτοκιάοοε Ιοεπιοοοοοε ‹Ιο Το σο

ΙΑπο ιιοτιττο Ιω ιοΒάοΙοε οι πιο καΙιοΙΙοε;
Β

;

τσού

α

ι

α;

8α·ιτιτσιιτΙ.

ώτισσατστιε αοττισιατιιιουε ίαττοτιε τιιασ

ματιταιιιτ α τιουε τιουε ταττττσιιε σα τω,
σουτ τιουε τατι€ατοαττιιτ Ιαε σΙαίτιαιιια

ι:αυτε σα ίσο Νοττι,Βα Ιαε οροταΙΙαυτε σα·
Επι ΡαυτιΙαεαιυαΙε ατυατεβα ίατιΒΙατιτε τα?
ττιοτσε τιουε ατι ίατιτττοτιε ουτε ατιταεατι
;ιοττα αστιίαιατιοα· ι ιιυαΙε τατιτοαΙιαε αΙΙο

τιουεατιίι·τοττ α· ΙΙΙιαυτα σα Ια τιιοττιαοττι- '
ττιατιτ τιουε οίαττοιιε τιουε ρταίατιτατ σα·

ιιατιι: ία (ααα ατι ίοτι αραττττστι αΙοτταιιία;

ατι ουαΙ σαίαίρσττ τιουε ίαττστιε συατισ
σουτ ουτιτττοτι σα τιοττα ατιοίταίια τα: σο
τιστταττισσατττέ ι τιουε τιουε ναττιστιε α. Τα
ιιιαττι ΒαυαΙια αιιαα Ιαε σατιιτια2,6α οσα σο

ία σουαΙια τττττέα τιουε ατιτατισττοτιε σαε
ίουσταε σα τιατοΙαε , Ασια απατατιστε “βια

ατακα! ατά α/Ιστα1ττατέ ατα Οταστα α” α /αε Δια
8αι·, αυίτιυαΙε νουε αυαι ττιταιιιτ αυτια ίατ
°υττ συ'α τοστ.

Ρττστιε τισττα σσιι ΙΙ)ταυ,

στα; Έπινε , τιυ”τΙ τιουε τιιυτιττία τιυτίίαττι

ττιατιτ αοτιττα ααε ττιαιιστταε ίυεεαΡττοτιε
σα δατατι α: συ ττιστισα , 8: ατυ'τΙ τιουε αί
ίατττιιτία σα οΙυε ατι μια ατι Ια τον σα ίσα
Ι:τΙε Ιαίυε,τισιιτν ρατίαυαταττυίου'α τιοττο

τ:Ιαττιτατ ίουτιττ , σε αυσττ τω: ίἱτιαΙαττιατιτ
ασκ ασ υι·στιτιαε αυτ ίστιτ: ρταρατέαε σε

αιτοττιτίαε α Ια τιατίαυατατιαα σαε δατιιτε.
Ι:ττιαΙαττιατιτ τιιιατισ ΙΙ τιουε ασ σττ ατι
ο
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σε Πει: , (μια: ύέσπ-βεαπεεω [υπ :ασκ θεά
_νε:έωι: σε:: ό”, Β σουε στσγοσε καταγω
πω;π ="1σγω πισω μσι:ε κατω” να::
Μη σσιέιιισσ;ωτε ασεπ: νσἰσυσ Βοσνσιπι·;

πισω ω σσιισσε μσσἀτσίιιὶστ σε πωσ

128Ρυτστ ΒΙσσ-Ι1σστσιικ σε σε κισιιε σπαει»
κι ίσηπσωσστ σε ποπ; ;ισωσ·ΙΙσ ίσΠ@τά 5ὶ πσσεσπι Θτἱσσε"τσιιἱσιιτε :ο άσκι-τω:σωσ::σ ίσιπ σειι:ε σο Ισ οσωωιωίσα
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σε Καπο , σωε κι: _ίσ-τάσσε με Ησσι·σια,

·Ϊ

ιτ:αίε νἰστἰσσε σκι άσε ττωσσε σε 621 ὸ`σε

ε

ά!ατιώσε σστπΜιισΙΙσε μ:σι.ήοστεΒαισΙσπ8

εω_·_π

σε
άι;ίιπίρεσόσε
δ; ΜρτσΜὶσσ
πωσάεΥσηΈσι·,
Γσίσστατισσσα
8:ΐιισ Ριστω
μου
ιὶσιιε σσσἰτ ΜσιεΙα ω, :Η σο! Ι:τωστ$

ρυσυιισ μια: σε ΓσΜσ σσκιίσὶσεἰσιι. Ρσι;έ
ω:: ῇσ σε: πσυνσ σπίστι: έπεισε; σ1-ιΊΙε
ίσγοστ σαι” απο 5πεσπἱιιιιἱσ σε .άσσο

ασε σε1Μισσ σσιι:£τωεΙΙσ·-,| ριι€ε·σι1Ήσ
Β

1:σσάσστ·ΓοίσσεαποστΙσ- Ισιιτ ΓαΙιπ , ©Ιὶ
μεσα ΓυτΙω.ιω ρεορτσωσσε3τεο, σρ με·

_

πσ·Γιισεσυπ @σε ωστε σε άσε, ωστιγτε;

Ι
'

:μή ίσα ὁσ;π1ετὶ:σε ΞωιιεΙσσἰτσε, δ: άσε
τοΓσσισε «Μπρικ Μ· ΙσίσιισΙε Η @Μεσα
έ2ΒΡΒγσ, 116 Μη· ωττωι ἀσιιε Ισ. πτωση 68
@ΜΥ Ρθ50εϊ1τ. Μει5ε σικιιιτσ πσσ:,ΜΗ

`

_ΡΜ%'Μμ σιισηε έτέ μισμττἱε οι: πιο πιώ

· ΜΒ ασβσΙσ,6σ σιιί(εισσεισ σα: παω ΐ8~
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_ Με τ; Μ ο κ

Ι.

μι! ολ·τοτιόο ίσκιο ΓειιΙο ΓειττεθιέΜοο τ;
ίιιτΙοίοοΙ ττ1οτττο οο Ιοίοτ ΕΙιτιίτ,τιοττο
Βιιονοιιτώιιι..ία&ιοτι δ: τιποτε οοι οΠ:
;ωιτιοτιοττο ρτττ1τι Έτη, ιι τιο τιοοε.οθ τιοτι

ΡΙιιε ροτττι,ιε στο άοιττοτ Πτιοοε αυτια"
οι·οτιε, οσο οι: οουι:οτ Β [Μου σα νοτἰτω

με. @ο οΜοοιι τΙοτιτ: τισ τιοιιε οοι τω: /
οπο: ίογ ντιπ οτι ίο.τι οο:οτ ,ο'οτι οποιττο
ΡοτΒιιτωιιοιιτ οι στο Ιιτιτοτττιοτιτ ουσια
[οτι Αρ6ττο , τ θεια· ρω·ο!ε ω? :ατακα με

ζ2[πισ Οέιπῇ Η! ω” ρωπβουετ Δ:: μάσκα.:
Με. που: ςυψηι·στάσ Μα έ2έ βέτο, Η Μέ
τω2πωωτ πω: ρω: πω, πιο ΠΜ ω! οι
έσω Βρε. Ισ[κτ 6'ύπέβ ω'τ/ί!ιέπ ιὶ νέων ά;

2ωυπω , Ιεβ, ἐ μέ Η; :και οπο Ρετ α:
Βιογοτι τιοοε νιντοτιε οοτιτοτιτ› : Βτου ρω:
Ιοτι ΕΓρτιτ τιοιιτ τοτιοονοΙτιτιτ ό: ωστοσο:
οτι πιοττιοτιτ οο τοττιοιΒοοΒο 1τιτοτιουτ,

οπο τιοι1$ ίοττιττιοε τ!ιτιιοττιΒτο 4ο ίοε οτι

@οι .,8εροτ οοτιίοοιιοτιτ :ΜΕ οι: Γοε τω]
τιποτε ι 82 ποστ τττοιιττοτιέ σωστο @τη

@παρε , φωτιά ποιο: νοττοιιε ορτοοτιοΕ
Πιοιιτο ουσ: τιοοε όοοοτιε οτιττοτ οτι Ροΐ
ξεΠιοτι οι: ο: 8Ιοι·ιοοκ ΙιοτιτοΒο , 8: οιιΉ
Μουτ: Βετο νοιτ οποτε διοτι: Είτιοτιτιο, Με

(Ποια οιινοττε οι Μία; (ΠιττΡς ιιοιτε :οτι

οατιτ Με ω” οο Πι Μπιτ ροοτ τιοοε γ το
ττοιιοιτι οτι τοοι·τιε μποτ Ι; οΙοε τιοΒΙο ᾶΡ
·
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τιιεΙΙΙΙ:ι1ΐο μακ τΙο τΙοιιε ωέπτεε , ει: ο έ ._
τεπάττ1τ τιιι'ΙΙ·-ορυε γ-ι·οοικ:ΙΙΙο ωχ εστι”
επι οτησ,Ρουτ Ισ 8Ιοι:ΙΠοτ Ξι ΙαπωΙ8 απο

Με Αυσέσε δ; αμε‹:_τοιιε Μ: ΕίρτΙτ; Βάσω
ΙΙουτσιι:τ. ΙΚΙνΙ.Μέ
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