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46. » Δύναμιν ελαττώνει «αί νεΰρα παραλύει·

Έάν τις γράψη : Αραήλ εγγισον σφενδορόν, ευθέως αναχωρώ.

47. » Καρδίας πόνους «αί γνώσιν διαστ(ρ)έφει.

Έάν τις γράψη : Καραήλ, Βέλ, Βήλ, ευθέως αναχωρώ.

48. » Ψΰχος «αί ρίγος «αί στομάχου [..?..]

Έάν τις γράψη : Ίαλμή, Έμμεναΐς, Αεροήλ, ευθέως αναχωρώ. Είς οτόμαχον
ανθρώπου καθίζομαι καί ποιεί ασπασμούς. Έν βαλανείφ καί εν δδφ ευρίσκω τον
ανθρωπον καί παραστοματίζω. "Ος ό' αν είπή είς το δεξιό(ς) ους τινός πάσχοντα
εκ τρίτου: ηουδαζαβή, εκδιώκομαι.

49. » Είς τά δύο γόνατα.

Έάν τις γράψη εις χαρτί καί θέση είς γόνατα : Βονίβεηλ, ευθέως αναχωρώ.

[ σελ. 97 I

50. * Είς άϋπνίαν νηπίων γράψον καί θες εν τω τραχήλφ: 'Ραδερής, ποιεί
με αναχωρώ.

51. » Είς «αρδίαν πόνον.

Έάν τις γράψη είς χαρτίν καί βαστάζη(ν): 'Ραιζόβ, ποιεί με αναχωρώ.

52. » "Οταν Φέλης ύπάγει είς «ρίσιν.

"Οταν θέλης νά νπάγης είς κρίσιν μετά τόν έχθρόν σου, γράψον τούτους τους
χαρακτήρας καί τοϋ κριτον τό όνομα εξανάστροφα καί θές το ύποκάτω τήν πατού-
να σου να τες πατής καί δεν φοβάσαι. Μόνον τες χαρακτήρες γράψε τες με μελάνη
κόκκινη.

53. » "Ετερον.

Πάλε εις κριτά βάστα είς τό στήθος σον. 'Οπόταν είς κριτά γράψον τους
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χαρακτήρας ταΰτα μέ μελάνη κόκκινη και βάστα εις τό στήθος σον και δεν φοβάσαι

κανέναν.

54. » Πάλιν γράψε τούτους τους χαρακτήρας και βάσταξε τον εις τό ζερβόν
σου τό χέρι κατάσαρκα άπάνου είς τόν αγκώνα καί νικξ,ς τους εχθρούς σον είς κρί-
σιν απασαν.

55. » Περί εχθρού σου.

Εις τούς εχθρούς σου γράψον τόν ψαλμόν τοΰ Ψαλτηρίου τό : Γνωστόν έν
τή Ίουδαίφ ό Θεός. Είτα άνάλυσέ το είς νερόν τό χαρτί καί δός ποιεΐν καί θέλγει
ειρηνεύσει.

[ σελ 98 ]

56. » Είς τό γνωρίσαι γυναίκα τί έκαμεν.

"Επαρε βατράχου γλώτταν καί ξήρανέ τη καί γράψε ταΰτα τά σημεία μέ κόκ-
κινη μελάνη τά άπάνου1 καϊ θές τα είς τήν καρδίαν άπάνω όταν κοιμάται καί
πάντα δσα έχει ομολογήσει σοι.

57. » Περί θέλεις γυναίκα γνώναι ύπό [πό]σων ανδρών έμιάνθη.

"Επαρε άμμωνιακόν βάλον είς ληχών (sic) οπόταν πέση κοιμηθή καί άπελ-
θών έρώτησον αυτήν καί θέλει ομολογήσει σοι πάντας τον(ς) πορνεύσαντας αυτήν.

1 Είς τό κείμενον δέν αναγράφονται τά σημεία.
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