'εξιωκο Ν σΕΡ:1°12'ΜΕ.

Ψ
ε

ο

ΡεΕΑνΜε ΧΧΧΜ-Μοΐη-19
.

η. Τσωε:βιξε Ξανα! μ πιο

α/βω·έ ε::

›:
267 : Γι; Δ:: :κι ε: πω:: Βία.
4
16. Απ: :σηυ: βατ ε» τι Μπέκ , άε!έιισ·ε πιο]
0
«ΜΑ πω» κά Με: ι·:Μεπκξ4 & ού: πω· μέ
5 '
περιπβένω:.
17. Κα] Μίπ Μβι'θ ρ" Ιο22[9ηςέ8Μ172 πω)

μα τι έπιππ22έ.
' ·

18. ΕΜΜε! 'με ]ο πσβίτ Μπι τοπ/ά: , ?αφ
9κιε·¦-]ε· ϊ” Μ·υωμέ : με Ζε: Μεβπιπ.τ |

βρω σπα/ια, 9ιιΉ:β 2έσωνε:22 ω) αει/δε·
Ρα!σω.
'
19. (29 Μ· ίεωτ: Μεκβπέεπε:β7επ2 παπι::
κ: , ἰεῇιωἄω· μ·σβ,επι μιπΖω· έπη:

' ω›π›·ε Ζε ΡΜ:: απ:: ο28ιιε2! ό- ππῇΜΞ.

Ε) δειἔοὸπ ω: 7.‹.ἰο !'Ει:οΙοδεί'το,
. 29)! να: Μεσα· Με, ω: ία υπέ

: β» α'ε ωω φάω Ζω ποιά» ψ
: Μπραν , ΒΒιιὶἰἱαΜ; μη· εεε ρεκ
ωιω (ΝΠ οΙὶ [Με ιπἰΙο άαΈκσφοι·ιτο: Με

εστΓοπω ΦΑ Επι: άαιιε Γ2Μ1ιιίδδ ᾶ€π8
'

|

1
Β

Μ

Πόκερ
:·/Δ

μ.,
σ:__έ

.ΝΒ

Ι

.

δα1ιΜου ν”.

Ι

Ι'αάνοτυτέ , οσο οοΙΙοε ουΙ ΙουΙ: άαυεΙοε

; '

άΙνοττΙΙΙοκυουε 8: άαυε Ια Ιογο άο Ια εποε δ

ΙΞ

ΙροτΙτό, ουΙοΙΙ: αοοοκυραουέο Ιο ρΙοε Ιου

. -

νουτ άΙοτευοΙΙ , 8ο ουΙ υουε ΙαΙ: ουΙ:»ΙΙοτ

Α 4
· ε

4Ι

Ιο τοΙροόΙ: άυο υουε άον°ουε α υεως_ Ια
οΙιατΙτό ουνοτε υοε ρτοοΙιαΙυε , οι Ια οου

ο

υοΙΙΙαυοο ουο υουε άονουε :που άοΩ

Ι

υουε υπότυοεεαυ Που ουο Ι'α!ΗΙ&Ιου ά'αυ
ττυγ υουε ιυοοπο Ι'Ιουτυυτέ άο υοτιο

Γ

υατυτο.υ1οττΙΙἱο υο:το οι·ουοΙΙ , υουε ΙΙΙ:

πυΙΙΙο άοναυτ Ι)Ιου , δ: υουε πυρτΙτυο Ια'
61°αΙυτο οΙο ΙοεΙυεοιυουε. ΡυΙε άουο ου'ΙΙ

υουε οΙΙΙΙ ρι·ουταοΙο άο ν`ΙΙΙ:οτ Ιοε αΙΙΙΙ·
δου,υο υουε ουυυΙουε ραε,Μαα··Ραποε, άο

νοΙΙΙΙ Γουνου: Ιο ΡτουΙιοτο Ι)ανΙά άαυε

Ια ΙουΙΙταυοο , 8ο άο Ι'ουϊτ ρΙαἱυάτο ουοο·
το αυΙουτά'ΙΙυΙ άο Ια νΙοΙουοο άο Ιοε
πω” αυ ΡΙοαυκυο ουο υουε ανουε κ:Ιιαυ
τέ,8ο άουτ υουε ανουε Ιου ουοΙουοε νοτ
Ιοτε. Νο Ιοττυουε με υοε οτοΙΙΙοεα Ιοε
€ουΙΙΙΙουαουο,8ε υο ΙαΙΙουε ραε οουπυο
Ιοε ΙυΠάοΙοε ατυΙε, άοΙουοΙε ΙΙ Ιο ρΙαἰυτ

__Μ____
' 4-5-

Ι

άΙΙαυτ , 2πίέ! ο €·βέ ε:: φρπαέπ· ὲῇ·: ωῇω·
οοβα]εκπα και:: :22/4 ΜαυεαΜπο , απο
:αεκ ακα Δ: ωραια .τ'οοβοεπι αι: ου .· υουε
αυ οουτταΙτο αρρι·οοΙ1ουε υουε ου , αΙἱυ.

· -1

ου”οΙΙαυε ιουοΙ·ιοα άο Ιοε πω:: , υουε
αγουε αυΠΙ ραπ α Ιοε οουΙοΙαιΙουε. ΙΙ υο
"Μ

,.

.

ι.

“ΟΙ”

Ι

> 7 Ρε1Μ.ν.Χ ΧΧΙ, 1Μ;Μ249· 185
ποια αιιτταααα; αα αα]ξίααακαα ααα ασ
α? ΓααίοαΗκααοαεε8ε θα Μ3ραΗειααα αα Η ει
.

α

απ ίσα ΒΙαα,όα αμα Η ί·πιαΙακα Ια ίααοατ5.

ΜααΠεοαε Για: 8: Ματια ρω” α! Μϊ°
@ετα μοΒτ. Αμα: αῇ άαναατ καρταίαατέ
.

Μ:: ρ€τογαΒΙα σα. Η ία νογοαμααΙτ μια
Ια αταααπό άα ία απααταΞε, ό: μι· Ια ρα:5- '

Μ θα: άαίαε ιαααν:αε αταὶε ; αΒ:εια: ρατἴα
α» .6(1(ΞέααξΠαΜ αΒαιιαφααόααε Αααα δ5.

οι· 'α1αΓΡτὶεγότἰα τοαἔ,ταΙΙ`απιαατ αα'1Ιαοα·
/ ` ααα άαΠιοτταατ ξ ααα» 15 καθα1αε ειαβ

' μ

φαω Η αααροανοὶτ μια άοαααιτ άα Ια
αοωρειίΠοαΠΙ ταιαοὶεαα ω:: μιι:οΙαε ααα γ

[ ¦
·

ασια :Νοτια Μαθε, ααα αοαοΒΡωατ Τοπ
ιααΙΙιαατηΙία αοααααα Βἰαα ίαι·Ιει απο»

νωαααα άααααΙ Η ία ωραία αα:ὶαιτα-ιαἔα

Ε: α :αουτ ρταανα ασ ΓαΠαακιααα ΦΠ!
φταιω απ ία Βοατό , 1ΠαΣ ειάτα!ΐα ΓαμΞα
«Η
ι·α,[α
ίαεΓαρρΙίαατ
ιαααΧ,8:Έαἰτα·
ααΊΙΙαγ
ααΙαττατ
ΡΙαἱΓαΙα
ία νεαΒαιιαάαΠατατ _

'

«τα Τα; (α: ααα·ακαἰε;__ Τοπισ)·-βα ΕΜΜεί

›

( ακα) β :ποβάκιβααέεπ ω] Πι) α» Μ

μ

?Με αεκ; Με.: 2εωρ.υβει ε» Μ πωπ:άσ

· Ι ω” απο] έ: β: κπαί22 έ: Με: Μπακ»! , ά· έ:

' ' £21αφ4ίΜ:Ρ0πψωΜ! .· Ε;) Δω “#09

α

!

|Ϊ47 Μ: βηςέείέαπ Μ” μι, π: έπιππέ:έ.Ει2%- Ί α °

Ρ

282 α” ία πεβώ· Ράιπ εαπ/ἐκ -,)7·ιώ αει-η: ?θα

ξ

Ϊ#Ψ#4#ἔ62τέ: Μ »::βύΕ:|;ζμπε ευα]ω 9/έ!: _

›

Β

·

19ο`

Δ

$ειΜοπνΠ.

Υ

β::έωσ:ΜΙ :σέ :ιμβρι2επ:. Ω:: Ζ:: Λεω::
πιαβπέσπ: βρω πικαπ:: , £όμεά'ε:ρυ

βπκηπω!ε: έκτο: :απο ἰε· |ε:βε ω:: :Η
8πι€ίζό ωφή:.Βιιι: σε: Ρ:ιι:οΙοε Η γ ο. άοι:Χ
σΙ1οίοε Ξι σοκιβάστοτ ; Βι·σω1οπωστπ Γεί

ίειιτωοσ «με Βαν1ά :ποπ :κι Μου Διὶ
πΗΙἰοιι ‹ὶο ίσο ;ιΉΉξΒοη ; 82 ΡΜ: Ια ρήσειέ
ειιι'Η Μη :ΑΜΒ μη:: οβτσΜτ (ει «ΕΙΕ
Μειωσα με Η απο:: άι: Γε:ειπιοιπ1:. ›

.

φαει: ει: μπω:: Μ: Ρωτι1Μο εμέ:

απο:: άφεωτ Ι'ὶωεἔο_‹!σ Ι'Ιιοι·κιΒΙειοω;
|ιοΡω (μ: Γεεπο1ι, οίὶωπ ω ό-οΙιο:: ροπή ίωιιτέ Επι:: (ο: απκτηίε 9ο: Ισ ρουτΓυΙ
νογοιπ εινα: κα8::,8ι ςιιὶ Ι'ρνογοητ :φάω

Ξ απο οπττοκτΠιέ Η 8ιφκιόο φ:·ει.:πω::

Μ:: ::28Μεβ Με: άε:βέσ έ: σύιέ:2:ηπια Μέ
9ἔ ό6/α2&ε ά'εΙ:Μι3·, ά- ::::·: ω:: α':/οφέπε:;
πι:: απ:: επ άαύσω: &· Με: σ: β” αυα[Μ
πιω;86 ει: άεάαπωίκαπ'τ· ει·οινω1Ιέ ό; ΜΕ
1ο "Μώ$ δἐΦΪΗΠἔἱΒΒΩὶτέ ά:: ΐοιιώκ :Μ

Ισ ρἱεμιογοιιτ νὶνφωοοι ε Η που: :Πάικο
άαπε α:: _ρατοΙο8 ςυ'ει·ιι π11Ιπω «Μ κοπο:

σο: ορτουνοε Η νΞοΙοητοε, Η π:: Ι:ΜΕ: μι:
¦ 'ρωταω ἀ'οἴροι·οτ.επ ω:: Ψ Τωι::- π:
@η (1:ωι,)ε: ωα[ωΖ π/βιπέ σ:: ω. Ου”
εμε πι:: Γουίΐκωεε Γοπ πικαπ: , @ο πό

ΠΠ: μοιεττειιπ μι: ῇυίςιιο: ω: Ροἰηέἐ :ΗΡ ·
Βιοι·:ιτ άι: πιο:: ::Γρ:1τ Μ:: Γ::ιε:1τέει::όέυϊπ_
Ρἱει:ό

,7.Δ.:ῳ.7ωῇ

-..--Δ

άμ

#

'ΡΙ-_____'-"_Ψέή Ϊ

Ι

Ρεκπιν. Χ ΧΧ-ϊιιῦιι;.ξισῇξισ · 19:
ΡιετέιαΙΙσ :πιο ιιιισιιιήιι( ιισειιιινΙΙ:ι δ6Ιο
πιο Γιιπιε μι: ίσιε Βια έΙ:`:πιΙϋ , πιεσε σΙΙο

πιο ππι,ιιππιιι:Ιισ με ιισιιπτιιπι ΙΙσιΈιοπιιπισσ συ
απο: ; ατα:- ΙΙιππιτσ οι η Ιιισπι-·ΙκιιποιιΓο
ι:οιιιραεπισ πιο Με ιπιππιιιιε ιιιιιτπέιπσιιε Με
ειπαμε σιιι οσε μιΙΙέ σαιτ €ΙσίΙΙιε πι”. πιἶὁι:
με ιιί`ι σιιιρειπποπ Ι'ειπιοπιε :Ισ πω. ασυδοσ
σο,σιιι πώ Έοπιιιοπιισπιπ ιιπππιοΙι€σσιι Πιο!.
Εσπειι:ιιισ Ι:: .ίοι:σιιπε Με Ιιοπιιιπισε ππι'α
ιιιιιπισιιέιΙ'ιιγ ποιΐήοιιπε @του σα:: ιισΙιιγ σε:

πιισιι Βιιιιιιισ πιο άοΓιιιιάποιτ.μιε,8: σιιἔιά βη, να ειιι”ἰΙ πι'γ :ποπ Ιιιιππιειιπισιπισπιτ επι
ειιιισ ημιποιι0ο εΙο παιΙσιιπιπο ροιιπ ππισιμ
Γη ιερά ΜΜΜ Φωεπιια, ΙΙισΙιπιπιι ειναι `
πιοπι πι'σίΙΙ ιττιρ0ΙΙΙΙιΙσ ΞιΙ)ισιιισιιιΒιιτ τσιπ?

πιο Ιεε πιιισππε ει: σει πιο; Ισ Ιιιππιιοπο άσε
τσπισΙσπσε. ΙΙ εΙιισοιπνπό επι ίσια: Ιεε πιιι(οπιε
ειιι'ιΙ πι σε ίση σίιιοπιιπισσ , πιιοΠιιιιτ ἔι ίοπι
σπάιιιιιιπιιι Ισε.οιιιι(οε σαι μιιινσπιτ ιπινιτσιτ

Με δειεςπιο::ιιπ 5 Ισ ία:σιιπιπ. Μι μειώσει
π:ΙΙ:πεπι πισειιιιιοτε ; Ϊ” ΔΩ Τα π.: πω» Μπα,
δ; Ια ιΙΙοιιιΕσιπισ ΜΙ σσππιρπιΓο επι α:ιι2 οι.
Με: ΐω!):ή7!! Θ:: Α:
Ροιιπ Ισ ρισ
ΦΙΦϊθιΒιισοπε εισαι Όποια ΐοιτ Μ: Ι)ισιι πισω
ΙσιιΙι:ιπισπιπ σε τοιιε Με Ιιοππιππισε Ισοπιε 86
ΙΙΙΙΙΙΙ:ΜΠ8ε πισω σα: τσιιισε Ιεε ()πειιιιιπεε

σιιιιιιιπ ιιιι'ιΙ - Ιεε ο ιιτσέσε , ει: σιι'ιΙ Με
ισιιίσινσριιπ Η νεπτιιιιιιΙΙιισιιτ Ξι οΙιιισιιπιισ
·
Τ
€Ι)ιιτι:ΙΙ46

Δ

19ο.

Βε:(Μ,σκ :Με ο

`
ο'Μ:ΙΙοε α:: ου'οβοε σο: Φ: Με , ου πεσο- Δ› ¦
έ
ἑΜΜΒ νσκουοτ,8ε εία:ΜΌ ε Ξ: :οπου ευ ουογ Η οί::
ζ η η. ιό.ΒΡΡΟιέ , Σ:: δήμοι:: Δε: 1ψ:·2:.μέσ :απο
'

.ο

Μάτ; ΠοΙΒοο·ου'ου ΡεγΙ οκ: ΓΕίστΙτιιτα·:

”

·

ί

!
!.

δεὶοτο,ἰΙ είὶ ο:ΠτυίϊτέΙο ΒΙοι:,οοο ου τοι:ε
- Με !ιοπποεε οι: 8οοοτει!, πιοἱε οι: σου:: θ.

οι: ρει·:ΙουΠει· ουΊΙ ίενοτ1ίο οι: ίοε ρΙοε
: μου:ει:ίοε ουουάΙ&Ιουε, εινα: ουἰ :Με

Ι

β:

' ταιὶττέ Ι'εΙΙΙεοσε ό:: ία Βτεο:: , ρου: οι:ἰ Η

ἴ
Ε

ε: υπο 2ίΪ€ᾶἰο11 ίρου:εΙο, σου:: οι:'Η ο
- οϊιοΙίὶε ρου: είστε: ίσο μαφία 1νεο:α!έση β

υ
Έ

παίωαβιέωσ ,/ξβατήί”:αφαε Χαρά , @βαν
ΡἰΜΡ2££ἰ£24κ7ς7α8 έϊκπε ία:μεμε: , ρου!
άορΙογοτίυτ σο:: ίοε ίεινοι:τε, ρουτΙοε
οοοου:το μι· ία Ιιποἰυτρ , Με ίοοδΗΒοτ
μι: ία. ρτοίοοοο,!ε:ε ίουτοοίι· μι· ία και”
[σε άοίοοάτο οοοπο :οι:ε Ιουτε οοοοιιυε,

Ιοε όι:Ηυι·υ: οι: τουε ςΕιοΒοτε ε; Με τους
·

Δω οτοι·οο!!οσκοτ Μου -Ι1ουτου:: , απο:
που ΙοΡίοΙτοΙίὶο ε:ερΠουσ απο 'ρες.τοεει-

?.

:Νε οι: Ρίο:ιοιου Β.άιί:ιοτ : 0φιεθέα-

?

&εωωβ :ή Δ: Με" ώ· Ζιμε#ε Ζ'Εισπε! Μ

ἰο° ἔχω ό· !η>σφίε ίαμεί2ί :'ε/ἔ :|:οιβμω·
#

&ε7ίο:$σ.

Νοετο $ο:Βοουτ=Ιείυε σ:ωπι

' Ρτουνο Ι:: π:ίυττοάΒοο ο: Ι':τοπ:οττοΗτό
_ Ποιο,
ΜοοΙκτιιτουίυ
8: @σου
Φ::, Ρειττ:::τοδοε
ε: οι: :με ΑΒτεοετο,
Με· :καφε

κ:τογ-εοε, μι: οι: ίουΙ πτ8υτοου: οι:ἱ ίοτιοα
`

Η:
Χ

κ

'

ΡεΙ-:Ανἐ Χ ΧΧΙαιΙ.ττάτ2/α.ιβ.

ια;

Ια ΒοιιαΙια αυτ: δαάάτιοααιιε, αοτι-αΙιτατια
ααα-Μαη απο ριιΙε αυτ: Ι)ιαιι ία αΙΙτ αίττώ
Ιατιτ ΠΙαιΙΙ ΙΙ ίαιιτ τΙα ιιαααΙΙΙτό :μια ααα

_ὴ`~_ -·ωημ¦ῇ`ϋ

Ρατίοτιιια8 Ια τια _ρατιτίατια μια , αοττιττια
ΡτατατιάόΙατιτ ααα Ιττιριααμ ττιαΙε 'τιιι'ΙΙα
]οιιϊΙίατιτ τΙαε Στ ρταίατιτ ατι Ιαιιτε αττιαε, 88
ατι ίοτιταττιρε ατι Ιαιιτε ρατίοτιτιαε τουτο:
ατιτΙαταετ ά:: Ια €αΙιαιτέ. ααΙαΙΙα. -ΩΐαΡα _

Ροιιττιιιογ Με" έαραΙοιτ ατιοιαιιτιαττιατιΙ; Υ
Ια Βίαια άΥβαα!, α σαιτ ία· τιιιΙΙΙ ανοΙτ ατ;Ι0τοΕτ.6
αα μαμα ρουτΙα ατοτα8ατ ατι ααττα νΙα; ' `

δε αουτ Ιτιγ τΙοτιτιαταιι 1°τωετα ΙαΙοιιΪίίατι:

σε άι: ία 8ΙοΙτα. @άι οι: ααα ΒανΙτΙ ία
ταττιατιτοια Ιτ:τ αουτ ία αοτιίοΙατ ΙΙαΙιὲ ίαέ
ίοατίτατιααε , Ιτιίατατιτ τιιι'ΙΙ ιι'αΡταΙτ μια
ροΙΙΙΒΙα τιιι'ΙΙ ρατΙι: αιι:Ιαταττιαιιἰ , @Ια
αιι'ΙΙ αίτοιτ (Ια τιοττιατα τΙα ααιιιτ τιιια Ι)Ιαιτ

ανοΙτ Ικιτιοταα εΙα ίοτι αΙΙΙαιισα; Βατωτ
τιιιαα τιιι'ΙΙτια αΙΙτ μια ατι ΒατιαταΙ ; Τα αδ
Ψ αστα: Μετα, πιαΙε Τα α: πισττ·1Ττατι,ε”αρρΙΙ:

ιιιιατιτ ατι.ραττΙαιιΙΙατ Ια ρτοττιαΙία ίαΙτα τε
τοιιτ.Ια ρα·ιτρΙα τΙ'αίττα Ιατιτ που δι: Ια

Μαι: ααΙαιιτ ροΡτατὶτό; Πατ α'αΙΙ:Ιαρτο-3
ατα αΙα Ια ίογ,τΙ”ατηβταΙίατ Ροι1τ-αΙΙα ατι ατά ; › Ι . ·
Βία Ρταίατιτέ ει τοιι8; ΕΙΙατια αΙΙτ-Ραέ ίαιιΙα#
“ΜΜουε· 01°070τι5 ττιιατα.2'α τ›α,τω στου; τ; τ τά.

,
ι

ΙΙΙ: ΙααΡίαΙττιιΙΙα , τα· απατα τη τα μπώ Η Η)
ρ)(ΙΙΙΙ: Ιοα)ατιτ.· σταττ1ττ·ττΙσπτυτιτατ ·τ)Μαπ2, η:
τα ·
Η
Ια τα
5°Ι
τ.

τ

4'

°

° ·›

ω, -ϊ δι: οπο:: ν::

ι

οΐ

ι: Ζε οπο:: μι:: πιο] . κι:: μια· (ο τοπικ::
Ε:Ι'Αρο::ο Βιιιιι: ΡειιιΙ οριο: ενοσ ροιέ
ο οο::ο Ιοιι:οιιοο 8ο:ιο:ιιΙο :ιο Ι'ΕνιιιιοιΙο,
ΟοποροπΖε ι7ΖωπιιΜο ό· ά228ι: αΙ'ε.6ϊιε α»

:έποικοι ποιοι:: , πιο· Ιο/ω Ούη72 ω! να::
οπο· ριιιυοι·° Μ: › ροώεω·ι· , ιιιοιι:ο ιιιιΠι τοπ

ιιο:οε,ε'οιι οποσ Ι'ιιροΙιοιι:ιοιι , ἐο/ὲιιοἰ.:
1_1-ι,,,| :ο

Ζε ρι·επιίοι·, πιο:: Μιβι·Ιαπω »Πι έιὲ

ι·ι6- |)ι2ιο:(Σ'::ί': οι:: :το πιοπιο οίρ:Ι: :Ιοίογ οσο

Ιο Ρ:ορΙιο:ο ριι:Ιο κι, πισω, Γι] οϋ:,Τιι οι
πιο:: Με: ι Επι· σο: πιο:: . Τα] επι, ΙΙ οπ

τοιιό ποπ :ισ :ΙΙΙοοιιτε :ισ3ιΙοσί: ρ:οιιοιισέ
:Ιο (ο ΙοοιιοΙιο , πιεσε ιιιι Γοο:ο: ΙοιιΒιιΒο σο
Ιοιι ο:ιοιι:, Ι:: ιιοιιίέο :Ιο Ισ:: οΓρ:ι: 8: ποπ
Ι”οιιο:οΙΙιοπ πο Ιω Ιονιο: : οοπιπιο :ΗΜΙ
Γοι: , Γ” οι: οο::ο :οποιο :οίοΙιι:ιοιι οτι

πιογ πιοίπιο , @η πιο οοποΙσ οιι :ποπ
άρτι: : Μ:: οσο ιο π'ονοιε ιιιο:Ιοιιιιο Ξι οιι:
σοοοιιντΙ: πιω :ο8:οτε, ο: ο σοι ἐστι: πιω

ιοΙειιιι:ω , ι”ιιγ οιινο:: :ποπ οποσ: ι Ι)ιοιι,
Η:: Ιοιι ιιιιιιε πιω :Με Ιοο:ο::ω ι:ιοιιίέοι,
Ιο πιο πι:: οοιιίοΙο Γοοτο::οιιιοιι:οπ Ιιιγ,

ο: Ιω: οιιιιιιιΙ:ο σιι'ΙΙ πιο οοπ:Ιειιιιιιιιί:
οιι :ιο :ο:ιιο:Ι:ό οιι :Ι'οτειιοΙΙ , ιο πιο πι::

οοιιΙΙ:ιιιέ οι: οο::ο ιιΙΙοιι:ιιιιοο οσο ιο ίσιο
:πι οι: οοιιιι :ΙοίοιιοΙε Ι'Ε:ο::ιοΙ οι: ΙοΠιοιι,

δ6 ιιιι'ΙΙ πο νου: ιιι:ιιιιιε ιιΙ;ιοπιιΙοπιιο:.
Μ: Γοι:οιισο :οποσ πι: Ι::ιιιοΙΙο ιιο:ιο
Ρ:οοιιο:ο

Ή
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Ρτ0ΡΙ1660 ΐοιι6Ιο Ια οοιιΒιιιισο ειιι”ΙΙ ει επι
(ΟΠ @Ιω , ε:ΙΙ οοιιτειιιι6 επι ατε εειιιισε,
Με: $εωΙΙ»:/60%! ε» κι απ». Ρειι:[εε 2επιφε ΙΙ

ιι”ειιται:Ι ρο.είΙσιρΙοτιιοιιτ Ια €ΙΙ.ΠέΒ (10 Ια
νΙ6,86 Ια εοιιτε ‹Ιο Ισ ειιιιιέσε,πιειΙε Ιοε ΙΒΙ
ΐοιιε 6ΙΊεοΙΙοε; Με άινοτε ειέ:σιάειιε τιιιΙ Ια
.ρο.ττειΒοιιτε (σε Μουσε 86 Ιοε ετιειιινειΙΙι:ε
ειν:ιιιτωτοε;Γοε Ιογοε 86 (εε εΠΙ_ι&Ιοτιε ; (σε

ΙιοιιεΓυοοέε 86 Ιοε ΕΙΙΙΒΜ008 ; 86 οτι υπ
:Ποτ τοικοε Με νιοΙΙΙΙ:ιιεΙοε Ρετ Ι:ΠιιιεΙΙοε
ΙΙ Ια ιΙονοιτ μποτ. (Με Ια νΙο εΙοε Ιιοτιι
πιοε ιι”‹:ΙΙ με κοίιΙουτε (ΜΜΜ: Ιὸττο,εΙΙ‹: :κι
ΟΟΙ.ΣΙΟ με ὅσα ΙΙι1εεεέειΙ,ΙΙγ ιι ιΙΙνετε ενα
_ειειιιοιιε ιιιιΙ «πι σ:ΙινοιίΙΙΙειιτ .Με ι:οιιτε.

Εοιιιιιιρ Ια φωτο ει”:ίΙ: με ιοθΙοιικε

ιΙ'ιιιιο ι·πιθιιιε €εισ6,0τι Ια νοι: εΙιειιιΒοτ τοιιε
Με Ιοιιιε , αιτιτοΙΙ ΓΙιγνι:τ Ια άε:ΡοιιιΙΙο :Ισ
(σε οτιιωικ:ιιτε 86 Ια πιο: :ουτε ιιιιειαιιι

ΕοΙΙ,ΙΦ Ριι-ιιτοιιιρε 88 Ι'ΕΙΙό ΙΙ:ιιιιιτιο Ρετ Η
ι:ΙιεΙοιιι,Ιυγ ιαΙοιιιιο να:: ιιουνεΙΙο Βοιω

τέ ι 86 Ια μια άι: Παοκ , (Ισ Ι·ΒιιΙΙΙοε δέ άι:
Έκιιι-τε : με Με εΙΙο ΜΙ τουτο ΙιισΙουίο 86
ΙΙε:τΙΙο , 88 με: Εσιε ι:ΙΙ9 εΡ6 τοιιιο εοιιιοιι
:νέα ‹Ιο ΙοΙοιιε ε «ΜΜΜ Μ. ιιιιἱτ εΙΙο Ισ οσα

ιικερΙ”νιι 8τἑιιιεΙ νοΙΙο ὸ'οΙιίσιιιτιτέ ςιιιΙ επι
νοΙορο Εοιικε αΙιοΐεε ιΙειιιε Ιει οοιιίιιίιοιι5

δ! (Ώ Ιου: οΙΙο ι:ΙΙ :απο οι:Ιειταιιιτο ό”υτισ
ΥΜεΙυτιιΙστο ιιιΙΙ ιιοι.ιεάεοοιινιοΙο ΟΒΙ
Ι
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85 la terre,les mers, les montagnes 85les
`pleines,85 tout ce qui y e[’r`eontcnu э elle

fe partage entre la pluye,85 la fechercffei
le froid 85 le chaud 3 le jour 85 la nuit. Il
en ей де mefme de la vie de l’homme,

elle fe paífe par de continuelles revolu
tions : En vn temps toutes chofes luy
viennent à fouhait ,toueteuflit felon fes

delîrs, il fcmble que le bonheur fe plaife
ale favorifer 85 à luy departit fes plus
cheres faveurs; mais peu aprés/les temps
qui roulent iur luy , luy/.rmeinent une

condition toute contraire ‚ 85 on diroit
qu’autant que le monde з’ей plena le
>gratiiier il fe plaiii à le mal traitter ; que
comme il ей 1пс0пйапг,11 luy redeman

de fes faveurs,il luy ойе tout се qu'il luy
a donne', 85 l’expofe tout nud aux coups

de l’adveriìté:Apre's une longue 85 par
faire fanté , il faiiiige de cruelles mala

`diessil le precipite del’abondance dans
la difette;du reposdans le travail , 85 du
haut des iionneurs , dans le plus bas de

gré du meipris. Toute la difference qu’il
y a icy бей que les faifons font reiglées,
85marehent toûjours dans la route que
le Createur lcura marquée dés le com
mancement, au lieu qu’il n’y a rien d’ai`
(еще

{ещёPsnnv.
ni de reiglé
XXXI,
pour jl'.
ce i5.z'u/Èq.r9.
qui concerne
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la vie des 'hommes", les uns tombans de
la profperitc' en Yadveriìté , 86 les autres
tout`a l’oppo{'ite fe televans de l’adver
ůté à la profperite'. Cette `confuiìon 86
bizarretie des chofes humaines a fait
croire a quelques uns que ce n’e{’t pasla

providence divine qui conduit notre
vie', mais une fortune aveugle 86 indif
crete : D’autres voulans paroitre plus
modell:es,ont bien avoiie' que Dieu gou

vernoit les fphercs des Cieux, 86 prefi

doit fur leurs cours 86 furleurs influen
ces;mais ils ont dit que fa lurifdiëtion

ne pailoit pas le cercle de la Lune, 86
qu’il ne daignoit prendre aucune con-`
noillance des chofes qui fe font icy bas,
de forte que notre vie 86 notre mort,nos
bons 86 mauvais fuccez eflroient en la
main du hazard. Le Saint Prophetea

des fentimens bien oppofez , quelque,I
changement qui luy Гей: arrivégquelques
tudes qu’ayent été les attaques dont fa `
vie ait ¿tè traverfée , quoy qu’apres s’e

ltre veu le favori du Ciel ‚ 1с gendre de
fon Roy , la terreur des incirconcis , le

cœur 86 l’ame du Fils du Roy , le Soleil

d’lfraël, Yamour 86 les delices de tout le
N

5

peuple;

'
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peuplesil fe trouve tout d’un coupcle
cheu de ces avantages, difgracié de Гоп

Рппссыеопсггйп: d`abandonner fa fem
me . fa maifon , fes parens, (es alliez, fes

amis pour s’en aller err/ani par les де
Геьгсз , où il ell pourfuivi par ceux là mê
mes qui le devoyent proteger; nonob

'fìanr mut cela,il retient xoûyours ferme

ment ce principe, @ela viehufli bien
que celle de tous les hommes , ell соп

duire par la (age providence de Dieu qui
cn moderc tous les evenemens felon fon
bon plailìncomme il le declare ailleurs,

M139- Ти те сетям} quand je mk/fied: áquand
L

je те 1еш ‚ Ти m’enrez'n:faz`t que je marche
[ей que je mkrrete . 86€. Tu me tz'«‘mß’fre'
par derriere ф‘ par devant , zu ‚и m/Ãfßar may

ta main э Taßience с]! par trop merfvez'//eu/e
puur may,8¿¢+.-Eß non feulcment cela,rnais
l’a{l`eurance qu’il aen Dieu fondée fur

cette perfuníîon qu’il eli l`un de fes en

fans , luy faifoit croiŕc que fes añlíëliös
’ efloienr un etffrëì du foin que Dieu pre
noit de luy;C’cÍì се qui fait qu’nu lieu де
s'arreÍicr aux hommes qui le per(ecu
toyennm s’en prendre âeux comme
aux autlieurs de fes (ouffrances,iI ne re- -

garde qu`a Dieu Ген! , Мелетр; , dit-il,
-i

‚

г ‚’

\

Ё)“

рт
‘ Pslinv.
en м mainX: X
Il X1,
ne s’attache
1l.15.jufq.I9.
pas tam
199à
„la verge qu’a celuy qui la manic 5 il ne
s’arre{ìo pas aux inilzrumens, mais àla "

caufe premiere fans laquelle ils n’agi

xoyent pas а Ainiî en Е: il quand Semeï
le maudiifoit , repondant à fes amis
qui l’incitoyent Е; 1а vengeance, Lai/l

fez le fuir@ , car Dieu luy л dit Mundi
1)ufwu';ll a en cette occaiìon les mefmes
penfées. I’4y ¿tè en npprobm(difoit-il)aux

verfets precedens) È миф‘ de mer adr:/er~
›

fairer ‚ 1317 étëmu еп oubli сатте ‘и’: mm,

Все. I`ay он? le dijfùme de plußeur: ,fìujeur
т?‘
de tow :Mq quand il: „мадам:
en/emble сште та}, Il: ont muc/Jiué de т’о

ßerlu 'vie : A quoy ilajoute en notre rex

te , Touterfais Ezeruelje meДай ajßeuré т
т; : fu] dit Тu е: та’: D1'eu,‘Me.r zemprfvm
еп м main, Celi comme s’il clifoir, Mes

adve-rfaìrcs me voyant reduit en uníî

deplorable citar , «SL que leurs mauvais
delfeins contre moy ont reuili , {imagi
nent que deformais ils font les maiíìrcs

— Cle ma vie,qu’il`dcpend d’eux de me ren
dre ou miferable ou heureux, de me

lailler viure ou de me pouifer jufques ä
la mort,ö¿qu’en un mot ils peuvent faire

maforrune telle que bon leurfemblcra,
N

4

comme

\
\
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_eomme ils en parlent. Mais moy je
funs bien affeuré суд! у а au Ciel un
Dieu qui ей leur maiiìre ůc le mien в qui

leur lafche la bride Se qui la retire quand
il luy plai1hC’eû de luy Ген! de qui je de

pens,|| peut me faire fleurir ôc faner,vcr-
‹ _dir ét feehenil hgauífe ôc baiffe mon de

gré; Comme ila permis queje fois tom
be' en cette fondriere de mal-heurs,
auílì e’e[l; .de luyfeul que ïefpere d’en

eßre retite':Les hommes ne fom: que les
injufìes mimlìres de fa trcs~jufìe provi

dence ; ils n'ont aucun pouvoir fur moy
que celuy qui leur ей donné du Ciel , '66

`fans la permiíìîon de D_ieu ils neppur

toyenc pas m’arracher un cheveu de la.
telle.

Dans cette fainte 86 religíeufe di-fpo
f1tion,il s’aproche hardiment du throfne

_de Dieu pour luy demâdcr deux clíofes,
Ганс qu’il le dcli,vre»ô¿ l’autre ЧМ! cha
{Не fes ennemis. ll exprime la premie
_re en ccs mots. Fu' м” и _flue Лили

/êrf ôzc. C’e(’c une façon de parler aífcz
òrdinairc dc dire que Dieu fait reluire
fa face fut ceux ou qu’ilaretirez de quel

que darfger ‚ ovmme quand notre Pfal ’
¿miie dic, ддерт regard aß l_a_ deliurmœ
,

rmjfmc
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d’une façon par

ticuliere,ö¿ ё qui il temoigne fon amour,
_par les biens 8: par lesgraces qu’il¿ leur 2‘¿"”’b"
6.2.5.

deparr з comme en ce formulaire де Ье
nediélion que Dieu ordonna ё Aaron

8: ё (es fuceelleurs де prononcer fur les
enfans d’lfraël , Le Seigneur 'uom ßenie
‘или: ronferve , le Seigueurface luirefa flue

fur 'voue ф‘ fvamfoiz prupice , 1е Seigneur ¿re
taumefan fuifage [И там‘ , 8:с. Cette fa
çon deparler еРс empruntée де се qui fe
fair ordinairement parmi les hommes,

car quand on ade la haine , ou de la eo-,
lere contre un homme ,ou on ne le re

garde point du tout , 8: on detourneles
yeux де dclfus luysou bien on le regarde

де mauvais œil; де forte que quand le
Pfophereprie Dieu qu’ilfÃ¢ce luirefaffzre

fin luy,il luy deruande ЧМ! 1иу plaifc ap
paifer fa colere , le voir d’un œil apaise',
8: difliper parla lumiere d’un regard fa
vorable les maux qui le rravaillenr. Car

les calamirez font comme des nuages ef

pais entre Dieu 8: nous,qui sëblcrir nous
cacher Га face , 8: qui cmpefchent que
les rayons de fa graue _ne parviennent

jufques ё nous. David fouhaire que ces
tenebres foyent ecartées,alìn де pouvoir
ÚDDÈCÍÚ'
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contempler la belle lumiere qui luit

pourles fîdeles enlaface de Dieu. LZ:
t оп regardé, ditilailleuts ,‘ onen e/)tone
eclaire' Ú' les facer ne _/ont point ccwßtfer.
Pour l’emouvoit ё luy ottroyer fa priere,

il meile quelques raifons capables dele
Hefchir. Premierement,il luy reprefento

qu’il ell: l'onferviteur,Fo} luiretafkceßtr
tonferf Vn mail’cre genereux s'intereß°c
pour un fetviteut ñdele , fur tout quand
on le maltraitte ё fa coniìderation , б:

pour fon fujet, fouvent il s’en offence
plus feníìbletnent que Н Finjureavoit
¿tè faire ё luy mefme. Puis done, dit le
' Prophete, que j’ay l’honneur de t’appar

tenir; puis que je fuis couché fur ton
Eilat , puis mcfme que tu m’as confacré

pour les plus hautes charges de ta mai
fon 3 il y va de ta gloire де те maintenir

contre ceux qui ne me haïlfent que par
ce qt1’ils voyentque tu m’aimes ,'85 que
je m’oeupe ё ton fervice. Comme /efjeux
de.fferw'tet4r: regardent д la main де !еиг.г
maifŕref ; comme lesyeux де lo /er-vante re
уедет 11fe тофпт ; „м; rzosyeux regar

дел: ì Dieu jufques tì ce qtiil oy: pitié де
пот , difent les ŕìdeles au Pfeaume 12.3.

Mais quand le Prophete dit ё Dieu qu’il
ell

‚ ‚ V

‚

l

Psi-IAV. XXXI, }ů.1g.jufg.r9Ã zo;
elijan/erf, il ne fe donne pas cette qua
lité au mefme (ens qu’elle ей attribuée

à tous les` ñdeles а mais ayant égard au
choix qu’il avoit plcu äDicu де faire де
fa perfonne,pout ейге Roy fut Ifraëhůö
pour fervit Dieu en une charge Gim
pottantc , Car le Prineee/lle/err/¿teur Je

Dieug( ей il dit Rom.1;.)ordennépourf4t're
мы
en ire
de relu) degtouls
quifàit mal;
titte
ей le plus
glorieux
leurs Се
eloges;
aufïì David remerciant Dieu де fa cou
ronne fe donne ее пот neuf ou dix
fois, z. Samuël 7. Ш!

je Seigneur

Eternel , ф‘ queäe ф ma тиф» que tu
muje: _fÃ1/,`t parvenir уйма: iet'. Seigneur
Eternel , Tu tenuate tan ß,=rfvt`teur. Pour
l`/amour de tn parole Úfelon ten cœur, tu

м fett faute rette grandeur paurfaire con
nayíre tanferfviteur, бас. Ici il fe donne

encore ce nom ,añn де ramentevoir â
Dieu les promelfcs qu’il luy avoit faites
;1el’elevet fur le thtofne d’Ifra‘e`l , parce
que c’clir~.it là la caufe де la ialoulie_de
Saul Se де 1а haine де fes Couttifans,

с’ей ce qui les animoitíî futieufement
contre luy , comme il le temoignc au

Pfeaume 2.. où il dit, Д: les nations fe
rnutinenx , que les peuple; prvjettent rhvfè:
типах,

2.04.
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Weiner; que les Printer Ú- les Raix de [4
terre canfńlient enjemôle кат’: Z’Etemel Ú'
:mire рт orma. Ici donc il fomme le

Seigneur d’eife&uer fa promcffe , 85 де
vouloir maintenir fon eleötion contre

tous les efforts de fes ennemis. Puis
aprés ii met en avanrlagmtuiié du Sei
g»‘;eu'r,Dt'lifuremo} par ingr/azui`te'3 Com

me _pour dire , le reconnois bien que je
fuisindigne des graces que tu m’as fai
tes,85 que je n’avois aucun droit de pre
tendreà ees hautes efperanoes aufquel
les tu m’as eleve’ , je reconnois trop bien

mes defauts pour avoird’autres pcnfées,
il n’y avoit rien en moy plutoflt qu’en un

autre', pourquoy je deuífe ef'tre preferé;
auiii n’ePc ce pas ta juiiice quej’implote,

' mais ta miferieorde э е’ей ta bonte’ qui a
eommancé , que ce Гоп е11е-тейпе qui

paracheve; continue moy le cours de
tes faveurs , pourfui l’ouvrage de tes
mains , ta grace m’a eiieu qu’elle mefme
me couronne. Il dit pour une troilîeme
raifon ,2115’ je м‘ foar paint confus, pui? que
je fa] inwqué : Tu nous promets en ta
parole д’ейге prés де ceux qui t’invo~

queront , d’avoir les yeux ouverts fur
leurs tnifetes , 85 les oreilles aleuts eris;
fur

PSE Av . X X X l,ů.15.ju/`q.19.
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fur cette connoiilance j’ay cu recours ä.
toy par mes prierçs,j’ay dechargéen ton
fein tout le Маг дс mon ennui,86 quand
le fecours des hommes m’a manque’,j’ay

creu que le tien m’el’coit aileuré; puis
donc que je te prie fuivant ta parole ,86;
que j’efpcre en toy , ne permets pas que
je fois frulire’ de mon attente э Ie ne te
demande rien àquoy tu nc te fois obligé

par ra bonté: @rz deviendroit ta gloire
86 l’honneur de ta verité , lì je me trou

vois confus,86 Б 1с falut que tu m’as fait
efperet venoit à me manquer. Enfin il
fait vn parallelle de foimefme avec fes
ennemis,de fa caufe avec la leur , de fon

innocence avec leur maliceße les mq/l
ehm: , dit- il,‚дует mafia ‚ 2471: /e tien

nent taut ray: aufepulrre , que les le-ure:
menfòngererfajent muette: le/queßes prefe
reut parole: rudes rentre le jtfße (ш: argueil.
Il reprefente en ces mots que ce nele

toit pas vne chofe convenable à lala
gelle 86 a la juftiee de Dieu , que ces im
pies qui le períeeutoyentgens fans hoiì.
neur, fans confcience , fans crainte de
Dieu ni de fes jugements,qui ne fe _plai
foyent qu’â mal-faire & a afliigerles in
nocens , demeurallentY impunis 586 que
`

luy)

"т?
fr
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luy , dont la Loy de Dieu faifoit les deli
ces,8¿ qui avoit voüé fa vie à fon obeïfï
fance ‚ ne remportalì; au bout du conte

que de la confulion pour fon falaire,
«1~T/’ff citant 'wu chafa ‚ада рт‘ dafuer: Dim qu’il

I’

rende aßïiéîion à ceux qui aßìŕgent les bans
Ú- nlafc/Je 2 rmx quifont ßßïzgez. Detour
ne fur ces malheureux , dit-il , la confu
Бои que je crain; Fai tomber fur leurs

telìes _lcs funelìes deffeins qu’ils ont
contre moy s Щи chacun apprenne par

ma deliuranceßa par lout ruïne, la dille
rence que tu mets entre tes enfans «Sc les
efolaves de Satan,entre ceux qui te crai
gnent Sc ceux qui outragent ton nom;
Fai moy voir par vne douce experience

que Б tu ‘expoíes par fois tes ñdelesä
quelques epreuves, ce n’ef’tque pour un

temps pour les rendre plus heureux , 66
pour leur faire gouter avec plus de clou
ceur le repos que tu leur donne , mais
que quand tu frapes les mefchans , dell
pour les perdre fans relïource. Celi ce
qu’il exprime quand il demande non
ieulement que les mefchans foyent con
fus, mais qu'z`/r/è »tiennent cai: aufepulcre,
Celi: pour lîgnifìer que leur x/nalice
eftoit ii grande éc lî'incotr_ig„ibl/e
, pour
que
г

J\
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pour arrêter le cours de leurs violences,
il les falloir entierement exterminer;

comme s’il difoir,ll faut que la mort nous
en face raifon , puifque ni la crainte de
la divinité , ni le refpeël: des Loyx,ni les

fentirnens de Fhumanité, ne font pas ca

pables de reprimerileur paflìonfurieufe.
Caricije гетто! ‚ ре ñgnifie pas"feule~

mentlceller de parler ‚он fe taire , mais
aulli ceifer d’agir : Cette phrafe ей Гои-_
vent‘ employée en ce (ens , mefme dans
notre langage ordinaire , comme quand
nous difons que le: Laix fc tuzfentparmi
les armes, с’сй à dire qu’ell.es n’ont plus

de force ni de vigueur. Ainlì en ee lieu '
fe faire au ßpulrrc, e’e{’c сйгс reduit a la
condition des morts qui ne peuvent plus
agir ni faire aucune des fonâions de la

_ vie. Сей la mefme qu’il faut raporrer
ec qu’il ajoute au dernier verfet , ще

ltr lewe; meufougcrer Дуги! muette: , lsf
que/les prononcentparole: durer сами le ju
_ße avec orgueil á» meßru. Ces leures men

fongeres font les difeours des_calorri
niat¢urs,&'lesimpoÍ’cures qu’ils inven
tent pour Hcßrir lâ reputation d’aurrui.
Се iufíe ûgnifîe un homme de bien SC
d’l1onneur, qui craint Dieu , 86 qui vir

fans

"" “т
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fans feandale avec les hommes; ou s’íl
luy arrive de faire quelque _chofe do
eontraire â fon devoir, qui fe reconnoit
auili той, qui s’en repent,qui en deman

de pardon à Dieu,ô¿ donne à ceux qu’il a.
offencez toute forte de fatisfaétion. 11
n’eH: pas neceifaire de vous avertir que
par eet homme

, ilne faut pas en

tendre celuy dont la vie foit íì pure öc ii

innoeente,que Dieu mefme n’y puiife
rien trouver Ei redire,s’il Vexaminoit à la'.
rigueur de fa ju{hce:Car en ce Ген; il n’y
Р! ss en a point, Il: ant rauafburfuoyé , Il ffy 4'

nul quifare ¿ien ‚иди: à -wss Mais un
homme qui ей innoceni des crimes que
fes ennemis luy impofent , б: qui dans le
dcmeflé qu’il a avec eux e{’c perfuadé en
fa confcienec qu’iln’a pas le tort, б: qu’il
ne leura donné auçunfuìet de le mal

traitter, comme ils f`ont5 де forte que la
juûice eli toute entiere de fon coiìé. Il

s’agit donc ity non де comparoitre де
vant le tribunal de Dieu , mais de la'

co'mpataif.on d’un homme perfecuté 5
tort, avea fesadverfaires ада bon droiâá
de Гоп ôc де l’injuPcice des aurr`es,d’eí’cre

abfous devant les hommes 8¿ non pas

devan t Dieu , Car quand David compa
toit

ь

lsslavß

io;

‘_

loir devant le/luge celefìe , il palle con@
‘damnation ôc s’ci:rie,' Se1`gneurn’entrp_
faint en jugement дамы:

j`èwifeur,rai.

mllfvifvant ne/era
devant toy: mais
quâd il penfe au derncílé qu’il'.a cu avec'
divers ennemis` ,` alors il rharclie la telle'
levée, öeprend Dicuîi temoin de fa linf

ccrireßde
ан tort qu`ils
Yinnocenée.
ont dez'. luy.
de fa.llconduite
_reprepfenrë
. . 4._AL

en ce lieu les calomnies qu’ils invené

соуса: pour flefìrir fa reputation, Ilrjìrè
?1once¿nt,dit» il, desparblex durer; leur inef

‘çlifance e_{l:oir accompagnée de„ñerre'3LÉ

böne opinion qu’ils avoycnr d"e`uÈr meff
mes leurfaifoìr regarder 'ce faint hom-¿

fue avec
un eárrrerno
б: 'parco
Iqu’ils
croyoyent
ф; mefpriss
Га reputation
fai§
(м: ombre ài la l'eur,ils-rachoyenr d`ePra-

hlir leur ellirne fur laruine de la"íîenn'e.`
ll app'ell.c~lcurs paroles durer; non fe~u`le_

ment parce qu_’elles'choquoienr .la veriâ
-ré, б: qu’elles offençoietir» _par leur,tnafll`
nitéles
fur-r~m_ir:`pa'rce
oreillßs
;qii’edfl¢s¢b;l§ff<>i¿¢rír
d9ß.g'@iìs_Àe¢bien;
ce «faint

_ homme» en ce qf\`a.îil~-lassoirtle p__lu,schcr»’
alfaîvßjß .¢=.nfa~"f'en;.r_rr/1_vlBc‘Íë`,f' -qu’il confer

йод‘ апШсЬсгешслсеецнед fa propre vies'
&‘ pa1cc.qu:~:-. l¢ar€9‘ups»~‘r1_\1’ils„luy рог;
Ó
r‘oy"cn¢*,’
х

«φα

απο
52αΜοπ νΙΙ.
τσγαατ, 82 Ιαα·ατταίαταε αυ'ΙΙα Ιαγ αστι

ή"
Μπα-κε:

ααγαπτ,ίαΙίογαρτ ααα· ΒΙαίίιπαε 5 μσίοα
ααα ττα”ΙΙη”αΙΙσα ρταίσαα με ρ-σίΙΙΒΙα αα
Ιαε ειπα: , οιι τα» τσουπ σα'1Ισ'αα ταίααΙΙ: Η

σιιαΙσσαε καατσιιαε 88 αστατιτα ααα ατσα
ττΙααε. (και Ι'αΙίαατ οταΙτιαΙτα αα Ια πια
αΙίασαα , ΙατααΙια αουτ αΙΙα ασΙταΙτ, ίαΙτ
ααα Η ίσττα ΙτιπρταΙΙΙσπ , απο σιιαΙσιια

ίσΙα αυ”στι ρτατπια αα ία Ιιιίτιαατ, σιιααΙα .Ι

ίαιπσΙτ αατΙατατυαστ αίίααατ.
()αΙα ίαίΙ·Ιτ αουτ Ι'ακροατΙοα «Ια αστα::
κατα , Ια Κα: ατι αίτ αΙίαα αΙαΙτ :Ια ίσγ

ττιαίωα ίατια αιι'ΙΙ ίσΙτ σαααΙίαΙκα α'γΙα
ΒΙϊατ ααναατα8α. θα @τα τα): Ια [Με ατι
Ρστταατ;α'αΡτ τω ατα: απασι·α ατιαΙαααα
αοαΒαακατΙσαε σου: αστα: 5αΙΙτιπ.?εΙσπ 88
ασαίοΙατΙσα. Ια πιο. τσ'ατταΙϊαταγ με α

πισω ίαΙτα τατπατσαατ ΙΊαασαίΙαπαα ααα
αΙισίαε ΙαιιτσαΙσαα μα: Ι'απαωσΙσ τα Πα
νΙα·,σαΙ αα Ι:ατ8ατ αΙΙαατααναπα Πω ααα
,απο εταααε αατσιιτ Ια Κσγαυπτα, α: Ια
'Με ίανστἰεέ αι: Κ” ;ρατ ία Ι:ΙίατταΙια·ι

:Ματ ία νΙτ απ στνταοωαατ ρτααΙΡΙαό= αα
να Ιταιιτ- αφτα αααε ι.1π·ττΙΙτα·8α ααμΙοτα
α Μα αΡεατ,στι ία ωΙίατα αανοΙτ απατα: ασα

¦ τω: :Ια ασπΙραΠΙσα , σιιαίσα ρταααααατ
Ι:οαΙιαυτ αν'σΙτ μια ααι:ίατ α'αανΙα : Ι.;α

πιοααα που: ίσιιταΙτ=αΙίαα τσιπ Ιοε Ισυτα
·
Ι

α
‹

.

ασ

'

Ϊ ..

-

`

ε ΜΑ». ΧΧ Χ 1. ΐ.·ι;.]α/ξ.1β. ω
βε Έ:Μ3ΙσΒΙοε ασπη»Ιιτε; Μ” Με άκτ
Βιοέ εμΙβέιιω: ΑΡ-5ωΠοπε «κι πωωιποἱπἱ

Β »ο @με με πω.: Επι· 5: πιο: Ηαυτοιιέϊ
_ΐυσεοφωειΕΩ Εοπἐτ 'ΜΗ ΐι:ΓΡεθει:5 τοωσε

Με Βνει3:5·ήυε Η: πιοικΙο »Με θιΜποιι€
Ϊουνεπεπι φΜπ'γ α Νεο :Με ρΙυε Ιοι:οιπέ
| Μπιτ, δε φα όειτι-ε μου |ἀο?Εετ11ῇεἱἱΓε'!2Π
(στα ε!ε 1ιοικ τεἔειπβστ :Ισ Βου ΟΛΙ; δωι
δΣίδ Φωτ τΕνἰοοὁτο-ιπ Επω τοΡι .δ Ιἐᾶἱ

Εσωευτ,8ε νουε κιν1ιοιιτ ἀ'νκκ ιΜΜ ‹:ό
ςυ'ιΙε νοι1ε οι:: άδιιέ όσ Ιἔεωττε.Α'ρκᾶῆοἔ
Μπα ὰ πιο νοοε μποτ Ιἱοὶτ Με ρτϋίβεέιέ:θ;

ΡοΠοάο2. ία Ρταίοτιτε ι:οπιππέ ώ Μέ βοίέ
(εάμιε Ρώπα; τὴ' Φωκά
κἰὸἐἑίέ
Μ Μπι άενωιοπ ρων: οκ€ϋεἱΙ1οϋὶἐ; Θ; (

Μπα φ'ΦΙε νουεφ3:κοτόοέ »'68 [οξέπ.·έ @Η
Λιθοπω:2 εοππωέ Η ειιιοΙφέ εΗφί6·: ά'6έ
Ετατι€ο πωπω ετκὶνοἱτ ; ε:05β1ΕΜ ήι1”6βάθ

ρεΙΙο ὰ:: Ια 1°οπρωε @Μ Μάι·ειίπείπεπϋΞ
1α9ιπω @Ηπα εε ριεισεω @ακαΐα άσ-#
@ειπα Ιοιπέ-ττωμ ω ι::$ Μια Ι_1"ῇ:

πι1ος«Πο °ο!ιαι·ι€οώεπξ ; Πέ Ϊρ-εΡΙ4ἱἩ[6ΜΉ
ΡΜ: τατιψίὶ :ΕΜ Πω
@ΜΟΒ @Μέ
ατ18:τα
_ τ @ο @πιο

~ /' ·τ · τ
- .ω~
γ
ἐεύόι·Ιε Βάσ11ΐ-ίέΦ35%έ @δέ

Εσττ6·σσαΓσΙαέ%ιωτ'ε& ειπε Ι;ίάαθτ&ίσπέ ·
' π: €:ΜΗΜποε Ξ το115·Κ;ΜΜώ-Μ;80$ “

Με» απ:: Βοιι€ ςΦαμ›ι σιωψεω; Με τίιι€

ω

ο 2

:πάπια

οπ
τυοΙτυο
.+> ρου:
ί δ Ιΐο:‹;ΙΙυαΙ:ο
ο ο Μ ο::Που
ΙΙΙ.Ιο·
ουατΙο ρω:

Ιουνουτ οου:τ οι:: Ιουτ·ίὶο`υε, ο: οοτυτυαυ
:το Ιοε οΙιαΙΙΙτυουε ρα: οουκ άο Ια τυαΙΙου;

·Ε)οΙτ ρα: ια ου'ουτ ραίΙο Ιω Ι·ΙάοΙοεάο
τουε Ιοε ΙΙοοΙοε , ΙΙ υο του: ραε ε'οίτουυοτ
Η υουεΙουτ Ιοτυτυοε οουΙο:τυοε. Ι)αυΙά
γαΙοΙτ Ιαυε άουτ:: υ1Ιουκουο υουε , τυαΙε

_ν·Ι,3-το·

Τα [Με υο Ια ραε :Με α οοονο:τ άο8 τ:αΙ:ε
οΙο Ι'ουνΙο οι οΙο Ια τυαΙΙοο:άο τυουάο.

Ι..οτε άουο ουονουε νογοα Ιοε8:αυτΙεάο
Ια το:το αυἱτυοΖ οουτ:ο·Ιοε ΙΙάοΙοε,- ουοο›

τουυο Ιου: αυτΙιο:Ιτό άουυο ά.υο:οάΙτα .
Ιουτ νΙοΙουοο , :το Ιυαοα ·ραε·ρατ·Ια ‹Ιο Ια
` ῇοΙΙΙοο άοε.άουκραττΙε:ΠανατοΙοπο:: του: .
αουτ οουττοΙυγΙΙα τυυΙτττυά·οΙδοΙΙοΙοΙατ ·

:τυουάαΙυ οΙΙ:ογουτ άυ:οοΙτό . ό:: · δοτου
ΏανΙά οΙτοττ ΙουΙ δε. αΙσαυτΙουυέα8οοο
ααοττάαυτ. .Ια Ιοουυο οαυΙο οΙΙοΙτ άο Ιου
:Με οΡουτυουε αρ:ουάτοα υο ραε υουε
αττοΡτο:,αυκ αρρα:ουοοε οκτο:Ιουτοε, α::

:το ραε Μ:: :Ιο Ια Ι›ουτέ ουτΙο Ι'Ιυ)υΙΙΙοο
:Ιου ρα:τΙ ρα:Ια τυυΙτΙτυάο ου ρα: Ιο μι·
Π: υοτυΙα:ο άο αυτ: ου: Ιο ΙΙΙΙΙ|ΕΠΙσ ν·

ΙΙ Ιο ρΙαΙυτουοο:ο ου οο ΡΙΐαυτυο ότι

ΙΙΙυυάοΙΙ-::έ άο Ιοε αουτ οι:: ·Ι'αΙ>ουάουο
·υογουτ αι: ΙσοΙοΙυ, 8ο ουΙ ίο:ογουτΙα του:

μοου::οείζο.ουΙ υουε τυουτ:οουο οο Μου
·ραε ά'αυγουτά'υυγτουο.ρ·Ια.ρΙυΙρα:τ_Ιά.ο8
'

.ε

ατυΙ:Ιο2

Ι

Ρεοπτν.(Χ Χ Χ Ε 1Ή;ῖἰ#/ΪΙ- Ι9-

ΣΗ

οτιιιτιοι πιο ι”ο Έοπιάοπιτ ουο ·Γυπ Ι'ιπιτοποίὶε
Νοιιε ττόυνοπιε τἱοε τιποτε ρουάΖιιιτ ουΉ γ
ο ουοιουο οινοπιτειοο ενοσ πιουε, οο Γοπιο

άοεοιΓοοιιικοο τιοΙΠοο ουι πιο ε'οπτοΡτοιιο
οιιοο πιουε ουἶειιιτειιιτ οτι Η ·γίειιτΒοπι εδο

ουο πιοτπο ου οΡτ τοιιιροπέι ουΠὶτοΠ ουο
Ιο Βοου καφε πιουεουιττο , Μ Πε τοτιτοπιι:ι, °
κι

οιΠουτε: ΙΙιι'γει πιοπι ου'Ηε πιοϊίΪοπιτ τοπιο
τοπιο Ι'οΠιιέτιοπι , Η Κάτι: άο ειονοπιιι· πιο!
Ιιουι·ουιτ ΡουτΡοποπο Ιουτ οίὶιττιο 8ο Ιου:

οΠοθοιο.τιο Με: ΠοΜ:; οουπιιίΐοπιε πιο πιω
τιιουπε υπιο ΙοοΕιοτέ Η ιπιοιοπιο ιο πιο όιε
με ά'υπι (Ξιοποίι:ιοτι,ιπιαιεοο τσιπ πιστπιπιο
ιΠιοπιπιουτ;ουοΙα άιΓοτειοο ι·Ιο οσε :ιτ·πιιο>
οιτοιτο πιο[ττο οοπιιρειΠιοπι, 8ο τοΓτπιοιΒιιόει

Ιου: Ιο ρΙυεπὁ”οίἴο&ἱοτι Ιοπε ου'Ηε οτι σου
Νοε τι:: Βοίοιπι;ουο Ιο οΙιυπιοοπτιοπιτόοϊ
Ιουτ οοιπάιτιοπι πιο οπιειιι8ο ροιπιτ πιοτπο οι
ιπιοΙ5πιοτπου ί @κι ει!οπε ου'ιΙ Ιουπ τουσ
τοπιάπο πιοεπιονοιπε ενοσ ρΙυε ά':ιίΠουϊτέ,

αυτι όο τουτο οοπιιιοιττο ουο πιοττο οτιιιτιέ
ΦΠ τουτο οοιιοπουίο 8: όπ:Βπιτοποδέο,86
ου'οΙΙοπι'οι πιοπι πιο οοππιπιιυπι εινα: οοΙΙο #

ειπα ιιτπιοε ουΠοε ο; πιιοποοπιιιιτοε.

@αυτ ο σο ουο νουε νογο2ουο Βανιά
Ευπιτ οι” ρΙοιπιτοε ειπιιοποε· :ιο ΓοεΓουΡΕποιι+: `
ι "Β ο ο,οίτ μποτ πιουε τπιοπεττοτουο Ιοε-Ιὶἐ
ι άοΙοε πιοοηιουιΙΙοπιτ με Ιοε τοτιειτοΙΐοε
·()3
Νο

ἀΒ`
/

. -ΧΑ_ο

φ:«ω.ήΙ-;
;Ργ,;δΣ·μ
μ8η·
.-Ι-σκ. ; Ι

@σε
δειχ1νεοπ ν11.+
@Ια-ΙΙΙ
@Πρ παμπ;;
Ια ιΙωΙουι·
ςιι'ΙΙε
, πιω
ω: Επι:
φΗΙεμε
κσΠεητοπι
ΜΜΜ·

Ιοε εσωρε άο Ια ωαΙι·ι (ΙΙ: Που. Μι @από
με που; οβΙΙΒορειε
ΙΙ άοΙ5οιιΙΙΙοτ
Μ: ΙΙΓαι
ΡιπΙοιηε
πατυποϋε , φαω
ίουΙσπιοιιτ
Ιοε μ
μιοεΙε:τοη ΜΗ: ιιοιιε μπηκε ‹Ιο 8οαιΙτ 86
;Ιο νο:Ιοτ άσε Νικαια 5 ροιπνευ φ'οιι Ισ

γο:τΙο κΙ:ιτιε Ισ Μπι Φ: Πωσ; ::ΙΙΙ: ιιοικ
;:ωρείοΙιο ὸε`τιοιιε άείοΙριποι: , πι:ιΙε που

Ρα$48Ι1005 ρΙΙΙΙΙιάτε. δω Ι85;ο118 Με
Μαΐ τΙιεΕυτεπτσε :Ισ α:ΙΙΙ:ε ‹Ισ οσε ΡΙιΙΙοΙο-Ι

' ΤΜ; 2ιΙΙΙοτεε ΦΠ ω:: ροειιμ·:πτογαοτ με Ξι
απ· θεο: Ιω28ΙΜΙτο ὸ'οΙΙΙο ίεΙΙΙΙΙ:Ιο Με
βοήΙουτ,6Δ ΠΜ Ισ ττππεδοπωοΙεπτ :απο
;οι:Ι·Ιοτ. δΙΙΙ γ ανω: Με: @υπο τοΙΙο ΙΙΙ
[σοίΙΙ)ΙΙΙτέ οἱ; (ότοΙτ Ια ΒΙ0ΙΝ31'Ι0Ι8 Μ·
;Ι‹:περβε‹Ιο ΙΙΙί σοηΡωτι τ 9 86 ηικΙ ρω·
@ι ρομττσΙτ σκι ι·οσω.τΙΙΙΙτ ό ε εΙΙμΙὶἰττΙἔτε;
5 Ιω σου “Ισ (ΗΜ θ: ΡετὸογΜτἰπιιιΙ
Ισπνητ. (ΠΜ ό*ι;πο τεΙΙο εΙιποτέ φα

Όπου (ο ΜΜΜ: μι· Ιου ΡτορΙ1οτο Ιστο
ΙΙΙΙσ_ ΙΙΙ τΙΙτ όοε ΜΙΒ εω1ωω ; Τα Μ: α!
]θωφω, & Μ »Ἐκ σπα ρο2ωβωέ έ: ζώα
·9η : ¦εω·:Μ Μ.: σ” τωβιωω ό· Μ: Μ! τη9:ξ α'ε:ω

πεσε·υφ· ε·ωεΜέε·Ιω . Π: Μ: Μάιιπέ Με::
ἐκ: @αμε Με πασβεμ.
ΜεΙΙε ·8.ΗΠ ςιίοτι ω: τοιι·ΙΙη: με όειιι:

μ” :ημι:ς οΧττεΙΙΙΙτό , «Βέςιιο ρου: »ΑΜ
/

Ι

:τη

α..

ΡεεΑν. ΧΧΧΙ,ι7νΜυΗ- σ»
άι
επι

:ά
κι·
Ιεε

π:

' "ομωειιιε «Με ιιΠΙιθ:ΐσιιε, σκι ιισ Π: ιστ- `
ω με διπιε κ: άοΓοΓροιτ ε νοιιε νσγει φαι

Π;ινιεϊεΕιΕΒ5εσ ·τεΙΙσιιισστ σουτ Με »Μια
σιι'Η ΓσιιΙῖθἐ, σσ'Η _:σ[ιιισιὶἔσσ ρσιιπιιιιτ Ισ

ι

ίσγ 86 Γειδσσικιισσ εισΉ ει σκι Πισω 894!
και ισι!ισσ ἀσ` ίσε έρτσιινσε, .δώστε σιιΉ

Ι::

ίσκι·ισΙσ πρι: Μι εσΙ:·:τσ πιο $σι€σοστ ίσιτ

ιου
ΜΙ

ίο
κι
Πι
οι
π·

μια ιιΙΙσπιέσ,ΙΙ σο ΜΜΕ με ‹!σ :σσσιπιτ ὶ
Μ), Μάο Μη· ἀιτο; Το ε: πω: Μονο ι Φο
ΓσιιτΙσε πιοΐτιισε σει·σΙσσ (μια: κισσα δει
μου: ιπσιισιισσ ει: σΙσε ί·σττ σε: Πι ωστε
τισιι-ε'σστιειστ επι Ισ -(Σι·σιιι, Μ” Βέειωκοπ

1Μησιιηισσ) πιώ: κιιὐωιἄυππέ2σἰι Η εισά
Ισ ἴσιι Πισω μι: σοσιι ίοιε σεΙιιγ Η :σεβ
πιο ὰιισσεΙ ιΙίσ σΜιιτ ά'σίιτι: :ισιιιὰσιι
σέ. Ιω1:σσε σοι σκοιτισΙσ Μσε Ριστοε,8::
σιισΙσσι: ασειισσε σα: ίσγσσι: σοι Ι·στοσε,

ω·

σιισΙσιισ πω! σοι ιιοσε :ισσασΙσε ποσοτι
:τι

μ!
Η'

π·

τσιπ ΕσωοΙ1τΩι Βιοσ, ι:σσιωσ Ξι σο!ιιγ μέ
· μι: Λι χω: ό· μέ Ω @Μι , μέ ›ι'αυτσ ό·
Απ:: Μ· Μι;»$1.8%Ε7'Μ%! ; σστιιιτισθτ @ΜΥ

ιὶσστ !”σ|ὶἰαιισσ ώ: σε:ισσΠσ8ε ιιιιαισσ.·
Με, 86 σοι-σουτ Ωω: τονιντσ Ιεε πισττει
σ Πίσω ΙσγΈιστὰιιιισιιτ, 8οιειισστ πισω

#!Ι

ίσιστιισε ά ασια Η Μάϊ: με σσίΠσΙσ σιισ κα·
ΜΠεε σοτιτ Ι'σσντσεσ σο: τα ιιιιιιιιε ,κισσα
ι:ισιιε τσΒΒιισιιε σπιτια τω» @Με , τα Επι-ε

Ν

σιισΙΙο ώ ασεπ; σσι:1έσ>Βι στο σε βρειτε
Ο _ιι

ισο8- -

.

`

με
ειειοότ-νΙΕ
›'
»
@σε με @ο ιιοιιε Γογοοε οίιιτοι οποιο
Ι

:Με ίοτοοε.

<

ο

ι

.

= (:0ροπο20Ι;,_Με1Ρ2ετε:, ΕΔ.Ιοοοτιο
οιΙοεΙροΙο 00Ι1ΙοΙα£ἰοο Με οι: ΓενοΙτ.
τ:.οΕοκ1ιοΙ)ανΙά, ου:: πω· παρ βατ Μ Α;
:μια α'ε Πωσ ; ου'ΙΙ άΙΓΡόΙο με: Ια ίει€ο

ὶεκονἰὰοοοο Πο :οσε Ιοε ονοικωοοτε ιΙο

Μετα νέο; 8: ουσ Ιοε Ιιοκτιωοε ΠΙ Ιαε
1)οτηοπε Μ: ρευνοοε Ειπε: ουκ: οι: οιι'ΙΙ
οοτόοηοέ. (Με ρω Πι νοΙοτπέ οιι'ΙΙε
ειΒΙΙΙοοε, 82 Πε _οοΙΙοοτ φωτο Π Ιιιγ ρΙ:ιέί'ο
ΙΙ Ιοοτ φετουο τΙοε Ιοοκοοε πο ό:: ΙΞι Φεβ

ουοΙΙοεΙΙεοο ῇοον`ετιτ·ροΙος ρεΙΙΙοτ. Ή

ΠοΙοε φοροίοι ω: ειδοιποο··οο @με Ια @ο
Ι:οδΒοο τΙο:οο Βοτι [Μου ε.οοΙ νουε Αγαπη:
έωκ2 ΙΩΪφοεΙἑι οιιφό,οκροίοτ Ιου ΙἶΠε
Με πιο:: ροοι· νοοε, -ο-'ουτε Βακάοβοροτ
· Ιοοτττοοοο Ια πωΙΙς:ο ό: νοε οοικηΠε

μαωεεωε 51 γατα ΓειΙιπ. Ι.οτε τυοίωσε
φ.-#_=__.Ψ.0ν-_ _

ου'Πε Πο ΙροοΙ”οτοοτ οιΙ”Ξι οκοοοιοι·-Ιοιπε

ν--ν

εεηημειΙε σΙεΙΙΙ:Ιοε,.ΙΙ εάτεΙΙοποιοΙΙοοποπτ
Ιοε ΦΙ10ΙοεεοοΐΙΙ Με Βετο ετ:ινοΙΙΙοι· Ξι Γαε
ξοτΙοο εΙοζ(ει νοΙ Μέ, ρουτΙο ἔΙοΙτ‹: Πο
ίσο Ωω; ΠοηΙωά ροιπ Ιο Μαι ό:: Ιου .

-&
··--ν--Δεκ

ΡΩυρ]ό.. %1οεΐοιιοΙαϊοττο ό; Με επίστε

βΜιοΙ1Ιοοπτ οοιπιο ιΙουε, Πε πο.ίοτοοξ
@Με .φαμε με

πω» ό· Ζε τοπ/Μ Πε Μιά

5ΜέάΜάπέαέ Ι γεωος ρτονΙ‹Ι πω: οιΙΙ
'

με:

ο ·

_._ _ “ΔΔ-ΑΙ

·

8οι1ν0τπο

ο

δ .

Ρεπω.ν. ΧΧΧΙ.ύ.1;.ίο/υ.π9.-

ιη Ι )

Βουνοποο Ιο ππωπκΙο, 8ο ουΙ ΡπιτππουΙΙοποε

π

Ιπποππ νοΙΙΙο μου: Ιοππ ΕἔΙΙΙ”ο ρου: ΙαουοΙ‹·
ΙοΙΙ ο Μ: Ιο πυουσΙο,8ι ρουπ ΙεκπυοΙΙο ΙΙΙο
οοπιίοπνο. @οΙ εΙυο πποε ουπποπππΙε σου»
ΡΙοππουτ οοοππο ππουε , ΙΙε πιο πασοκ πἰοππ

ουο ρου: ππουε , Τυπιπεπ Μιά: πάω! Μ:
[ευιΜ·ωπ Με» ὲ:ςπα μέ απο” Με:: : Η
ππουε Ιοπππππποεάο το Μαιου:: οὐ ππουε ΑΙ»
ποοππε Ι)Ιου @Η Οπου ππουε αΙπππο ,Ι Ιουτε
(υπουπε Ε: ποππππΙππο_τοππτ ουΙὶυ Σ: πποεπο
σουίοΙ:πτΙοπι δ£ 5 πποππο ΒΙοΙπο.

·

. π. Επιβυ ουουά νουε ογο2 Ιο ΡπορΙ1οτο
ουὶἴουΙιυΙπο Ια οοππΡΙΙΒοπι δε ΙυποΙππο όσο
Ιοε
Ξ Ι'υί:ΙΒο
ουπποτυΙε·,
ουσ ΙΙππουε
ω:οππ~Ι:Ιοπποπουάπο
ἀονοππε πωπω.
πὲαπ‹ὶο
ΙΙ *

Ι -

Ι ' ππουε οΡε οοπτππΙε Δε Ι'Ιππιπποπ ου εΙοίΞπουτ _
1· ` ουο Ιουπε πππυυνειΙε άοδοΙυε Ιογοπππ: ουδ
1.
πάτο, οπου ΙΙ ππο θα με ΓουΙπππΙτοπ Ια μετα
Ι
πΙο Ιουτεροπίουυοε ;- θ'οίΙ: Μου ω; πΙο
π
οουπαππΙοπ·- Ξπ Όπου ου'ΙΙ π:Ιππιππιππο Ιουπε
Ι
οπουπεπτππεπεππου με ουΪΙΙ όειππιπποΙουπ8
π·

:ιππποε. Η πωπω ΡτορΙποπο ω ουοΙουοε

ΙΙσ

που
δ.οε ΙσπρποοεππΙοππε
ουΙΙοπ11ΒΙοοπ
οΙΙοπ: - ) Μ
ΡΙυευναππτ,οο
υ'οΡε ρ:ιε·Ξι
ππουε ο Ι'ΙπππΙποπε

ΙΙ

~ Η νοεΐοπτ ροπΙειΙυπππΙοπο ὸοΙἶοί-ρπΙτουἰΙει

ΙΙ

οοππου-ΙίοΙο οουππ ουΙ οΙπογου:_πορτουνο2:

επ

ω" ππουε:ΙΙ ππ'οππ ου μέε ‹Ιο 111οΙππο, πω”

ΙΙ

πιο Γειιπποππε Ιουο:.άο που ο'υππορο.τε6Μ
”

ο'

·

.εΚ·-Ιενδ

'

π

`

ο

ζπ_ΙΙ(Φέζω '

-

'π

π
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ju(qu’a1’heure de la mort,que par fa con`
vetiìon ou par fon impenitence, on peut
infeter ce que Dieu a voulu faire de luy,

Pendant qu’il ell en chemin , la charité

nous oblige à prier Dieu pour luy,ôcnous
defend les imprecarions; Il y a «ядом:

lieu d’-efperer que Dieu ell tout-puflfant
85 tout bon,en pourra faire des vailfeatuc
de fa graoe,&¿ de ces pierres en faire des
enfans à Abraham. @e s’ils nous afili

gent levons les yeux au Ciel, «SL prions
Dieu ч‘!!! attelle le co-urs de leur inju
ß1ice;S'ils continuent ëc s’ils font in cor
rigibles , eeluy qui ей le Dieu des van

geanees laura bien les punir felon leurs
clemerites ; Me: Freres , ii leur perdition
eternelle nous don-ne де l’horreur , n’et\
ayons pas moins pour leurimpietér Si
nous voulons eviter leur fu»pplice,fuyons
les crimes qui les y ont conduit: Vivons
comme il ell convenable aux faints; afin

qu’apres'tous nos combarsßc routes nos
larmes nous (oyons introduits au (Мои:
де la Èelicite' etetnelle , où nous n’aurons

plus de mauxì craindre , ini de biens й
deíiret , 8€ où nous jouïrons des plaiůts
qui font en fa dextre, pourluyeavnendre

au milieu de fes Anges tout honneur,

gloire 8L benediůîion. At):/ìfot't~z'l.

