Гласъ в7. Подобенъ.
6єєэ+є єъ9Ѕя2 Рь Рь є= я)єє Пк2 є8ддэ ж Вк2 є= я2)єє є8єєйёє 9єєыє єъ9Ѕя2
Те рпz ще на сто z ща z до бле стве ннэ, ра
Мь Рь Рь Рь РЬ є9 чєє Мєє!є є8ТЅя1Хєє ,,ш єъ6Ѕя2 ж Ск2 Нь Гєє!є є6ѕя
ду ю ще сz на дэ е мы ми, другъ ко дру гу гла го
йёє йє ж Ск2 Нь Гєє!є є6ѕя йёє йє ГєєЖB №6 ьэ
ла ху свz і и му чє ни цы: не бо

7Тчєє ТЦє єЅя2
ри зъ со

ддє Щє ж Мк2)єє 6єєйє є—є єъ7Ѕя2- дди~є НЩИє ж Мк2)єє 6єєйє МК
- - вла чи мсz, со
- вла чи мсz но
=єєыє Ф йэє є—є Мь є= єЙє Рк2- Рк2/є Сь\ єъ8ѕчєє Ск1- Рк1/є Нь\
ве тха го
- но ве тха
єъ7Ѕчєє є6 єэ " Пк2 Мь єъ9Ѕя2- Мь РЬ ТЅ9 я1Хєє ,,ш ж Мєє!є йэє єЅя
- го - - че ло вэ ка w тла га
йэє ж є8єєйёє Тч
7 єє ТЦє єъ8Ѕчєє є7 єйэє єЅя йэє ж є8єєйёє є8ТЅя1 7єєйЁє
емъ. Лю та зи ма, но
сла докъ рай: бо лэ зненъ ледъ,
ж Мк2 СЩє ж Мєє!є йэє єЅя йэє єє8ЅяЗзє Мь Рь є8єчєє Сєє!є ТЅ6 я1Хєє
но сла дко во спрі z ті е:
не
u кло ни мсz u
є5 єйє є8єєйёє Мк2 Сєє!є 6єєйє Ск1)єє є8єєЦє Рк2)єє Мк2 Сєє!є 6єєйє є8єєЙёє є9 єЙЁє
бо, w
во и ни! ма
- лw пре те рпимъ, да
НЩСє єє8Ѕя1 =ТЙёє НЬ Ск2 Рь РЬ ж Мєє!є є7 єйэє єЅя йэє Ск2 ж
вэ нцы по бэ дны ми u вz зе мъ сz wтъ хрі
є8єєйёє Тч
7 єє Ц
Т є Мк2 СЩє ж Мєє!є є= єйЁє йёє
+
ста бо га и спа са душъ на - шихъ.

