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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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58. » Περί τοΰ ποιήσαι παιδίν.

Γράψον είς χαρτίν δενρηνόν καί κρέμασον αύτό είς το(ν) δεζιόν της βραχίονα
αντά τά γράμματα : Κρόξ ζηρε ριαί ίδιξ δοι αι γι δονς, καί ευθέως τίκτει.

59. » Εΐς τό κυήσαι ολο αρσενικά παιδία.

Τής ελάφον το κόκκαλον οπού έ'χει είς τήν καρδίαν της να τό δένη ή γυναίκα
είς rà μαλλιά της οπίσω, να τό φορή καί ποιεί όλα αρσενικά παιδία.

δεξιόν σου πόδα μέ παννι δεμένο καί εχε αντή ασφαλώς καί νπαγε σΰντυχε με εΐ
τιναν θέλεις.

61. » Περί εΰρης θησαυρόν.

Γράψον τά ονόματα ταύτα είς πινακίδων καρέας καί βάλε τα εις τό προσκέ-
φαλόν σου καί ας είναι καινούργια, γραμμένα μετά κρόκον καί μόσκον καί ροδό-
σταμα καί θέλεις ιδεί είς τον νπνον σον θησαυρόν και εκεί εσται ό μελετήσας: μπε-
λάκ, μπλαδιούντι, τζιμπόζ τη οταγορία, απερρέρ, δροσσίντοι ερόμιεχ. τεκαδοελ
ΐακαθα ήλ ϊαδιθοΰ ηλάμ αλληλούια, ή καί μετά μελάνη κοκκίνην. 'Έπειτα επαρε
πετεινόν ασπρον καί κράτησέ τον νά μην κάμη πορνεία ημέρας όκτόί> καί εχε μαύρου
σκύλου αίμα και φώκιας δέρμα και γράψον τούς χαρακτήρας ταύτας μέ τό αίμα
τοΰ σκύλου : ασεγιόν, πεζαίπ κορεστή.

"Οστις εχει λαγκόνι, να κόψη άπό του μικρού παιδιού τόν όφαλόν, όντας τό
κόπτη ή μαμή και να κάμη ενα πασβάνι ασημένιο καί να τό βάλη μέσα καμπόσο
αλας διά να μην βρωμήση καί να τό εχη ζωσμένος εκεί όπον εχει τόν πόνον. Καί
να κάμη καί ενα δακτνλίδι από σίδερον καί να εχη άγκωνες οκτώ καί ολόγυρα να
γράφη όντως: φεύγε φω. γε'ιου χολή. η κορδαλός. έζιτι. Καί εις τήν μέσην να εχη
τό σημάδι αύτό οπού είναι κάτωθεν γραμμένο καί ώφέλου.

I σελ. 99 ]

60. » Περί αγάπης.

Τοΰ όφεως τό δέρμα να τό καύσης νά γένη στάκτη καί βάλε αυτήν είς II τό(ν)

62. » Περί πόνον λαγκόνου.
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[Σελ. 100]

63- » Περί άποδεμένον ανθρωπον.

"Επαρον μαγνήτη ν, όρεομπάρμπαρον, χιλιδονέαν, άπιγοΙ /νίαν, άντιμόνι, μαγι-
λντην και ας τά βαστάει απάνω του.

64. » Περί έμποδεμένον άνδρόγυνον.

Νά το διαβάση ό ιερεύς άπό λειτουργίαν τον εναποδεμενον και τους οΐδαμεν
και ουκ οΐδαμεν αγιε 'Ιωάννη, έμποδίστε, λύσατε τόν Δείνα και έβγαλε και έξεκα-
θάρισε τήν στράταν Όδεΐναν τών σκυλιών της και τά καρτζουκλά του και τα δίκτυά
του και πασαν κακόν δαιμονικόν και άστρονόμον λύσατε· αγιε ΙΙέτρε άπό τήν Ρώ-
μην, φθάσατε συντόμως και λύσατε τής ταπεινής ψυχής τά αιτήματα. 'Ορκίζω σε
είς τήν άγίαν Άναστασίαν τήν Φαρμακολύτριαν λϋσον τόν δοϋλον σου τοΰ Θεοΰ
'Οδεΐνα■ ορκίζω σε είς τούς άγιους ΙΙάντας, λ.ύσατε τόν δοϋλον τοϋ θεοΰ τάδε'
ορκίζω σε είς τά είκοσι γράμματα όπου κρατεί ο Χριστός καί ουδείς γινώσκει αυτά,
ειμή αυτός μόνος- λύσε τόν δοϋλον σου 'Οδεΐνα με τήν δούλην σου Τάδε την ώραν
αυτήν ορκίζω σε είς τούς θεοφόρονς Πατέρας, ϊνα λνθώσιν τά μάγια τοΰ δούλου
τοϋ Θεοΰ Τάδε καί τής δούλης τοϋ Θεοί5 Τάδε άπό δ,τι καί αν είναι, ή άνθρώπον
μαλλιά ή σκυλοκέφαλον ή βελόνη ή κατίνα ή μονοπύρων καρφία ή χάλκωμα ή
άργυρον ή μολύβι λυθήτω, ή κανάβι ή λινάρι ή λουρί άναβηστόν ή κλειδωνία
κλεισμένη, άπ δ,τι κι αν είναι ή κομποδεμένον άπό τάς οβ' μαγείες λύσε το ό Ιη-
σούς Χριστός ώς καί οίκοδόμησας, Κύριε, τόν δοϋλον σου Ιωακείμ μέ τήν δούλην
σου "Ανναν καί έτεκαν θνγατέραν τήν ϋπεραγίαν σον μητέραν οϋτως, Δέσποτα παντο-
κράτορ, εύλόγησον τόν δυϋλον σον Τάδε, ίνα δοξαστή τό πανάγιόν σου όνομα τοΰ
Πατρός καί τοϋ Υίοΰ καί τοΰ ά/Ιγίου Πνεύματος, αμήν, άμήν, άιιήν ς μ κ λ ς μ
μ τ φ β θ ο ν άμήν, άμήν, άμην.

[ Σελ. 101 ]

65. » Περί οταν μισούνται τό άνδρόγυνον

"Επαρον μαγνήτην λίθον καί κοπάνισον καί ενωσον μετά οίνου καί δός νά
πιουν καί άγαπιοΰνται.

[ Σελ. 107 - 8 ]

66 » Ερμηνεία τής πιγονίας.

" Εκ βαλε τήν πιγονίαν άπό τάς δεκαπέντε τοϋ μηνός Αυγούστου έως τάς είκο-
σι δύο. Καί όταν θέλης νά την έβγάλης Σαββάτο, νά είσαι νηστικός καί καθαρός,
νά λέγης : Δ«' ευχών τών άγιων Πατέρων.
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Καί τίνα γράφω περισσά. "Οποιος βαστάζει επάνω τον τήν ρίζαν της, σπόρον,
φύλλα, εναι κοντολογίαν σε δλες τες ασθένειες και είς σε//λοιμικήν καί είς μάγια καί
είς φαρμάκι καί νά πίνη το σπόρον μετά οϊνον είναι πολλά καλόν καί λέγε τήν
ενχήν ταύτην : Χαλδά ηκϊ χοϋδ ουχάρ ίάπ ιαφοαμ αιλάχ σερήφ μονχτίμ λιάρ συ-
χρον αφέπτ ληοχάμ σνρούφ τ αλά αμήν, αμήν, αμήν.

67. » Περι τής μανδραγόνας.

Ή μανδραγόνα, όταν θέλης νά τήν έβγάλης, νά ψάλης παράκλησιν καί άγι-
ασμόν και ύστερον πιάνεις και σκάφτεις άπό μακρά νά μήν εγγίζης τό βοτάνι, ήγονν
τήν μανδραγόνα. Και εκεί οπού σκάπτεις δέν μιλείς. Καί άφον φανή ή ρίζα ονομα-
τίζεις ό,τι θέλεις. Καί άφού όνοματίσης, δένεις τήν ρίζαν της μέ σκοινί καί δένεις
σκύλο ν έκ τοϋ λαιμοϋ και μαύλα τον μέ ψωμί καί έρχεται είς τό ψωμί καί τανρεϊ
καί ξερριζώνει την. Διατί δ άνθρωπος, αν τήν πιάση νά τήν εβγάλη, ξεραίνεται τό
χέρι τον. Καί αύτό τό βοτάνι εμπαίνει είς ιατρικά καί είς αλλα πολλά καλά.

[σελ. 120]

68. » Περί δάγκαμα φιδιού καί σκορπιού.

"Οποιον δαγκάσει φίδι ή σκορπίος, τήν ώρα ν αυτήν νά ενρη ζωχία να τ à
βάλη(ς) ώς καθώς είναι επάνον είς μίαν πέτραν καί ας τά κοπανήση μέ αλλην πέ-
το α.ν και όχι άλλον καί ας τό βάλη πολλές βολές φορές εκεί όπου τόν εδάγκασεν τό
φίδι ή δ σκορπίος και υγιαίνει. Ομοίως, ώσάν δαγκάση τό φίδι τόν ανθρωπον ή
σκορπίος, δσο να ενρεθοϋν τά ζωχία νά βάλης ψίχα ψωμίον μέ κρύον νερόν άπά-
νου είς τήν καπανίαν καί να οτανρώσης τήν δομήν τρεις φορές καί είς πάσαν φοράν
όπου σταυρώσεις να λέγης τό παρόν τροπάριον : 'Ανέβηκε Μωσής επί στήλης, ακος
φθοροποιόν, λντήριον καί ίοβόλον δήγματος καί ξύλου τοϋ Σταυρού τόν πρός γήν
συρόμενον δφιν προσέδησεν εν γαρ εν τούτφ άμιβεύσας τό πήμα~ διό Χριστώ ασω-
μεν τώ θεώ ημών ότι δεδόξασται. Καί ώσάν τό είπής τρεις φορές τό τροπάριον καί
τότες βάνεις τήν ψίχαν τοϋ ψωμίου μέ τό νερόν να δέσης τήν δομήν καί υγιαίνει.

[σελ. 132]

69. » Περί πώς νά έγνωρίσης τον άστενή σηκώνεται ή οχι,
ή ολίγον άστενεϊ ή πολύ.

Μάθε πότε έ'πεσεν δ άρρωστος καί λογαρίασε πόσες ημέρες εχει τό φεγγάρι,
ίδέ καί τό όνομα τοϋ άρρώστον πόσα στοιχεία έχει, ίδέ και τοϋ ήλίον κύκλον πόσον
εστί και ατά στοιχεία τοϋ ονόματος τοϋ αρρώστου καί λ.ογάριασέ τα όλα αντάμα- καί
έβγαλε άπό τριάντα και δσα άπομείνουν τήρησον τό δργανον. Και ει μέν είναι εις
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τόν ταχύν ζωοδότην, ολίγον άοτενεΐ καί υγιαίνει. Εί δε είναι είς τόν βραδύ ν, άρρω-
στεΐ βαρέα καί καιρόν πολύν κάμνει. Ει δέ είς τόν μέσον ζωοδότην ή θνήακει\ν) ή
κινδυνεύει. Οϋτως καί ό ταχύς θάνατος καί ό βραδύς καί ό μέσος ταΰτα δηλοΰν τά
γεγραμμένα. Θάνατον γοργόν καί θάνατον μακρύ νοσοΰντα, ή θνήσκει χωρίς αλλο(ς)
ή ζή ή θνήσκει. "Ομοιον καί είς ζώον. Λαμβάνεις τό όνομα τοΰ αυθεντός τον καί
τά όμοια καί κοίταξε τό όργανον, ημέρα, τόν κύκλον καί μέτρησον.

[σελ. 133]

70. » Είς τήν θέρμην ωφέλιμος, γραφόμενοι οί στίχοι αυτοί είς φιλτζάνι
καί πινόμενοι μέ νερόν τήν ώρα πού νά θερμανθή ό άνθρωπος: αμίσακα μητασάνο
νονόμιμη.
[σελ. 135].

71. » Είς άπόδεμα.

"Οταν θέλης νά έμποδεθή τις, ας γρά[ψης] είς τόν αυλόν του ετούτο :
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Καϊ όταν θέλη νά λνθή, ετούτο : ^^cCj —

[ σελ. 136 ]

72. » Είς τό σταματήσαι αίμα.

Γράψον ταΰτα τά σημεία και κρέμασον είς το στήθος τοΰ νοαοΰντος ή δομή·
γράψον είς το μέτωπον αντοΰ άπδ τοΰ αίματος τον έκχνθέντος. Εί δε επιστήσεις,
γράψον αυτά είς μαχαίρι καί σφάξον όρνιθα καί ούκ[κ ε]ξέλθη αίμα.

73. » Είς μήτραν άναθάλουσαν (sic)

'Αχαήλ. ενχαλοχαήλ. οχαήλ. Μιχαήλ μενδε άνρεήλ. ζαχαήλ. Άνοιχθήτωσαν
αί οπές αύτών καί καρδία καί το ήπαρ καί ας ελθονσι τά αγια γράμματα αυτής είς
τά έγκατα αντοΰ ώσεί νδωρ καί ώσεί έ'λαιος (s\c) εν τοΐς οστεοις αυτοΰ καί ώσεί
βρώματα εν τοΐς κοιλίοις (sic) αυτής. Καί γράψον τους χαρακτήρας αυτούς.

74. » Το ελθεΐν αντά1 λέγε τονάμαι (sic) ταντον: Ναπομπία μιράτζια λεμί.
Ρίξον δέ αυτά είς τον δίσκον ιερέως καί όταν τό γράψης νά λέγης τόν πεντηκοστόν
καί νά λειτουργηθούν ημέρες ζ . Καί μετά τές επτά λειτουργίες λύσε αντά μετά άγι-
ασμα τών αγίων θεοφανείων καί νά πίη τρεις ταχινές νηστικός καί θαυμάσεις τοΰ
Θεοΰ ή δνναμις : — ι ω θ ζ θ κ β ν.

"Επαρον γάλα δαυναρίας (sic) θηλαζούσης άρρεν πουλάριον καί σμείζον μετά
αίματος προβάτου καί γράψον είς προσωπίδα παιδιού τάς χαρακτήρας ταύτας.

75. » Περι κλέπτην να εΰρης.

Λάβε αρτον τής Μεγάλης Πέμπτης καί τνρόν καί γράψον είς τό ψωμίν :
Σαρά αμονν καί είς τό τυρί: Σφαήλ. Καί ας λειτουργηθούν ήμερα Σαββάτο καί
ας τό φάγουν, καί δ κλέπτης ευρίσκεται, ήγουν [ό] αίτιος τοΰ κακού.

1 Δηλ. ή έμμηνος ρύσις.
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[σελ. 137-8]

76. » Νά σέ άγαποϋν πάντες.

"Εχε αλεπούς καρδία και κοράκου καρδία και γράψον τους χαρακτήρας ταύ-
τας (sic) και καπνίζον με αρτον και θυμίαμα άραενικόν.

Εις το όνομα τοϋ Πατρός και τοϋ Υίοϋ και τοϋ άγιου Πνεύματος αμήν.
'Αστέρας, είσαι πικρός καί μεμελανωμένος και εχεις δνύχια ρνε και να πού σε δένω
άπό τήν σήμερον ήμέραν να άπέχης άπό τόν δούλον τοϋ Θεού Τάδε, νά μήν τόν
τρώγης, νά μήν πίνης, ότι είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, τοϋ Θεοϋ παραδομένος.
"Απεχε άπ' αύτό ν, ότι στέλλει δ Κύριος αόρατος τόν άρχάγγελον Γαβριήλ καί σέ
κατακαίει και σέ καταφλογίζει και σέ ξερριζώνει τά δόντια σου. Δέν ήμπορεΐ να σέ
βαστάξη, νά σέ ύπομένη, άμή σύρε είς τά βουνά, είς τά άγρια ζφα. 'Εκεί είναι μία
μεγάλη πέτρα καί σϋρε άπό κάτου καί φάγε άπ' αυτήν. Αυτή σέ βαστάζει, αυτή σέ
υπομένει 'Αμήν : ς μ κ λ ς μ μ τ φ β θ αμήν.

λόν καί άπάνεμον τόπον ϋποκάτω είς πέτραν ή ώς λιθόστρωτον. Τό φύλλον αυτής
κάτω βλέπει καί τό άνθος αυτής λευκόν. Και ή ρίζα αυτής ώς δάκτνλον ανθρώπου.
Αυτή ή βοτάνη ώφελέί εις πάν πράγμα. Είς πάθη καί νόσους άνθρώπων. Ό βαστά-
ζων τήν ρίζαν αυτής ου φοβηθήσεται μαγείας καί δφιν καί πάν θηρίον καί ον μή
φοβηθή λύμην δδοϋ από στρατηγούς. Ό δεθείς τήν γλώτταν καπνιζέτω ύπ' αύτής
καί λύεται δ δεσμός. 'Ο πίνων τήν ρίζαν καί τόν σπόρον φυλαχθήσεται άπό παντός
πονηρού συναντήματος και άπό κακόν δφθαλμόν. Ό σπόρος αυτής ϋποκάτω τής
γλώσσης αύξει τήν διάνοιαν. Ό θυμιάσας τήν ρίζαν και τά φύλλα είς τόν οίκον
αυτού, ον μή είσέλθη πνεύμα πονηρόν είς αυτούς. Ό σπόρος αυτής δεθείς είς το
δεξιόν γόνατο ώφελέί εις τήν σπλήνα καί εις τά ήπατα. Ό βαστάζων τήν ρίζαν καί
τά φύλλα και τόν σπόρον, ει έλθη είς βασιλείς καί αρχοντας, καλώς κατευοδοθήσε-
ται. Καί τό σπόρον αυτής [ει] θέσεις είς τό κατώφλιον εν καιρώ θανατικού, ον μή
είσελεύσεται πνεύμα άκάθαρτον καί πονηρόν, καί θάνατος είς τόν οίκον αντοϋ ον

77. » Είς τόν άστέρα.

78. » Περι της πηγονίας τό βοτάνι.

Αυτή ή πηγονία εστί μήτηρ πάντων τών βοτάνων. Γίνεται δέ εις/Ιδρος νψη-
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μή γενήσεται. Και πιείν ον μή βλαβήαεται. 'Ομοίως καί ή γυνή έ'ξει γάλα πολλά
πολύ. Έάν [σης σπόρον επί τόν δεξιόν βραχίονα, λογισμούς καταργήσει. Άλλα
και δαιμονιζόμενός τις τήν ρίζαν αυτής ψαγείν καί καπνισθήσεται όμού εν δύο (sic)
γεννήσεσι τής Σελήνης, ευθέως το[ϋ] πάθους άπαλλαγήσεται. Έάν κεκρατημένον τό
άδελφικόν αντον εστί, ομοίως φάγη τήν ρίζαν αυτής καί νά κρεμάση έπι τόν τρά-
χιλον αντον. Γεννηθέν παιδίον μικρόν, πότισε αύτό/ν] πρώτον άρχή τήν ρίζαν αν-
τήν σνν γάλα (sic) τής μητρός αντοϋ, νά είναι ήμερα καί νύκτα γαληνό καί μερω-
μένο, διότι δέν πλησιάζει τίποτες πνεύμα πονηρόν πλησίον αντον.

[σελ. 143-6]

79. » Είς πόνον κορμίου καί κοκκάλου.

Βότανον λεγόμενον ή βριονία καί τό κλωνάριν της ώσάν σκοινί καί κάμνει
σπυριά κόκκινα είς τούς κόμπους αντής. Καί όταν ύπάγης νά τήν σκάψης νά βα-
στάς ψωμί και κρασί καί ορνίθι καί τρία καρφία καινούργια. "Επειτα νά σκάψης
τήν ρίζαν άπό μακράν νά μήν τήν έγγίσης, ότι φεύγει μέσα. Και ώσάν τήν έβγάλης
νά βάλης τό ψωμί καί τό κρασί καί τά καρφία καί τήν όρνιθα καί παράχωσον
αντά όλα ομοϋ. "Επειτα φενγα άπό κει ογλήγορα. Είτα βράσον αυτά· άπό μακρέα
τήν φωτίανΙ/νά μήν τό έγγίσης και ώσάν βράση, μάλαξον αντά και κάλυψε τόν
πονοϋντα δύο καί τρεις φορές καί νγιαίνει.

80. » Ερμηνεία πώς άνασπάται τής πηγονίας τό βοτάνι.

Βλέπε τόν ήλιον όταν έρθη είς τόν Παρθένον καί πρώτον άνάσπασε αυτήν
ημέρα Σαββάτο είς τά (;) τό πρωί καί λέγε τά χαλδαϊκώς, καί όντως άνάσπα: Λούτ,
άχάφ, ίάπ, ίάφ, πλάχ, σούλφαμ, μοχτήμ, λιάρο, άχροναφάτ, λιρχάμ, συρφοϋ, τάλχα
αμήν, αμήν, αμήν. Και όταν θέλης ν άποσκάψης τήν ρίζαν καί τόν κλώνον αυτής,
νά πάρης αρτον και μολύβι καί αλας· επαρον και χώμα μέρος τοϋ άγιου Βήματος
μετά τριών δακτύλων τής δεξιάς χειρός. Καί όταν άνασπάσης αυτήν βάλον αυτά εν
τω βόθρψ εκείνψ, και όταν τήνε βγάζης ονομάτισε την ώς τά άνωθεν γεγραμμένα.
Εϊτα απόστρεφε (sic) εις τόν οίκον σου τό σνντομώτερον.

81. » Περι άλογου όπου δέν ήμπορεΐ νά κατουρήση.

Γράψον εις τά τέσσερα ποδάρια τοϋ άλογου ατά δνύχια : Φησόν, Γεών, Τίγ-
ρης καί Έφράτης.

82· » Περί άλώπεκος.

Ή. άλούπηξ τετράποδον εστίν ζφον γνωστόν απασι, δεινότατόν τε καί πανουρ-
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γότατον καί σοφόν. Ταύτην, εάν ζώσαν άγρεύσης και εμβάλης εις παλαιότατον ελαιον
και εψη εως ον είς τό τέλος τακή καί καθίσας είς // άγγείον έχον ελαιον καί εξ
αντον άλείψης ποδαλγούς, αρθριτικούς καί παρειμένους έχοντας έπί πολλά τά πάθη,
θεραπεύει παραδόξως. Ό δέ δεξιός αυτού δρχις ξηρανθείς καί [... ] εν πόσει
δοθείς, φίλτρον γίνεται πρόξενον γνναιξίν à δέ ευώνυμος του είς ανδραν.

83. » Περί άϊτοϋ.

Ό αετός μέγιστον εστίν όρνεον, βασιλεύς πάντων τών πετεινών. Τούτου ή
χολή συν χυλφ πρασίον καί υπό βάλσαμον καί μέλιτι λυωθεΐσα καί επιχρίατε ίσα
άπό χύσιν οφθαλμών Ιάται. Ή δέ καρδία αυτού όπτηθεισα καί γυναικί λάθρα
δοθείσα εν πόσει, έν βρώσει, φίλτρον εργάζεται αύτή πρός τόν άνδρα. Πολλά δέ οι
πόδες αντοϋ βασταζόμενοι πρός κατ' εχθρών νίκην μεγάλως ώφελοϋσιν. Ό δέ
μναλός τοϋ όρνέου τούτου εάν πίη ή γυνή καί ολίγον τούτου, επίθες [είς] τό τής
μήτρας στόμιον, ασύλληπτη γίνεται.

84. » Περί πουροΰνας.

Βορόν όρνεον εστί μέλαν, πασι γνωστόν, ο κονρούναν όνομάζονσιν πάντες.
Ή καρδία της όπτηθεΐσα καί γυναικί λάθρα δοθείσα εν βρώσει ή εν πόσει, φίλτρον
εργάζεται αύτή πρός τόν ανδρα. Πολλά δέ ή κόπρος αυτής συν οΐνψ πωθεΐαα είς
βήχαν ιάται..

85. » Περί χιλιδόνος.

"Η χιλιδών στρουθίον εστίν πασι γνωστόν, έχον δυνάμεις τοιαύτας. Έάν τις
τούς νεοσσούς // έμβάλη εις χύτραν καϊ προσηλώσας δπτήση, επειτα άνοίξας τήν
χύτραν καί κανονίση, τούς μέν δύο νεοσσούς καταφιλοϋντας αλλήλους τούς δέ δύο
εκστρεφομένους άλλήλων καί ον φιλούμενοι οί νεοσσοί καί καιόμενοι καί κόνης
γενομένης καί μετά πόσεως ή βρώσεως διδόμενοι λάθρςι γυναικί, διεγείρουσιν πρός
τόν ανδρα φίλτρον πολλά·

[σελ. 148]

86. » 'Αρχή τοϋ ήλιου τό βοτάνι·

Τό βοτάνι εστίν δ ήλιοσκοπός- καί όταν άνατείλη δ ήλιος κλίνει τήν κορυφήν
του κατά τόν ήλιον. Καί όταν θέλης νά έβγάλης, νά είναι είς τήν πρώτην ώρα τής
Κυριακής, όταν χαράζ-η ή μέρα, καί να είπής τόν δρκιομόν τον ηλίου τρείς φορές.
Είτα να τό σκάψης μέ τήν ρίζαν, όταν εχη τόν καρπόν και τά λουλούδια. Καί επα-
ρον άετοϋ άπό τό δέρμα καί τνλιξον τόν καρπόν καί άπό τά λονλονδια τον καμπό-
σοι' καί βάστα το απάνω σον. Και φύλλα τον τά χλωρά επαρον καί κοπάνισον αντά
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καί στράγγισον αυτά και ενωσον αυτό μέ ροδόσταμο· είτα βάλε το είς μίαν άμούλαν
καί κρύψε το. Καί όποτε υπάγεις σέ βασιλείς καί σέ άρχοντας ή είς εχθρούς σου ή
σέ χαραμήδες, άλειψον τό πρόσωπον σου άπό [τό / κείνο τό ζουμί καί όσοι σέ ιδούν
όλοι σέ άγαποϋν. Καί αν ήξεύρης και πουθενά βίον παραχωμένοι', πέρασον άπ
εκεί καί άνοίγει δ τόπος καί φαίνεται καί πάλιν παραχώνεται. Καί σημάδεψε τόν
τόπον εκείνον καί είς σέ τρεις ημέρες νά πάρης μαΰρον πετεινόν καί άμε είς τόν
τόπον εκείνον είτα σφάξε τό πετεινάρι καί τότες έβγαλε τόν θησαυρόν άμή καί
τότες νά είναι τό πρόσωπον σου άλειμμένον άπό τό ζουμί. Καί μή σέ θεώρηση
τινάς όταν έβγάζης τόν θησαυρόν. Καί ή ρίζα του βοτάνου έχει πολλήν χάριν. Νά
πάρης άπό γαϊδάρου πετζί καί ξούρισέ το καλά νά γένη ψιλό ωσάν χαρτί καί τύλι-
ξον μέσα εις αυτό άπό τήν ρίζαν εκείνου τοϋ βοτάνου καί βάσταζέ το άπάνου σου■
καί σϋρε είς αφεντάδες όπου βούλουνται νά σέ χαλάσουν ή σέ χαραμήδες καί όλοι
σέ αγαπούν άπό τοϋ βοτάνου τήν χάριν.

87. » "Ετερον τοΰ Κριοΰ.

Τό βοτάνι εστίν τό μνριόφυλλον. Κοπάνισον αυτό καί στράγγισον τόν ζωμόν
καϊ ενωσον αυτό μέ ροδόλαιον καί άλειφε πληγάς άπό σιδέρου καί υγιαίνει. Ίδέ τό
ροδόλαδον πώς γίνεται. Βάνουν λάδι καί τριαντάφυλλα σέ μίαν άμούλαν καί τό
κρεμνούν στον ήλιον καί στέκεται πάντοτε. Οντως γίνεται τό ροδόλαδον. Τήν δέ
ρίζαν τοΰ βοτάνου βάστα την είς στό δεξιόν βραχίονα καί χάνοννται διά τ' εσένα.

88. » "Ετερον τοΰ Ταύρου.

Τό βοτάνι εστίν τό τριφύλλων. Και έπαρον τά άνθη καί τύλιξον αυτά εις δέρ-
μα βοδιού, μοσχαρίου άγεννήτου καί βάστα το άπάνου σου. Και σϋρε είς βασιλείς,
σέ πασιάδες, σέ άρχοντας καί έχεις πολλήν τιμήν άπό αϋτουνούς. Τήν δέ ρίζαν αντοΰ
νά την βαστούν οί άνθρωποι οί δαιμονιζόμενοί' φεύγουν οί δαίμονες άπ' αυτόν καί
οί Γελλοΰδες καί υγιαίνει.

89. » Τών Διδύμων. ZZL

Τό βοτάνι εστίν ή ματραγκόνα καί όποιος βαστά άπό τήν ρίζαν αυτής έχει
πολλήν τιμήν καί χάριν καί δαίμονες φεύξονται. Εί δέ καί καπνιστής άπό τήν ρίζαν
αυτών τρέχει πολλά.

90. » Τοΰ Καρκίνου καί τών Διδύμων. ο ü3 ' /J

[ Σελ. 149 ]

To βοτάνιν τών Διδύμων εστίν τό έξίφυλλον. Από αυτό τό βοτάνιν είς κήτα-
ριν (sic) γυναικός όταν γεννήση παιδίον καί βάσταζέ το άπάνω σον καί αγαπιέσαι
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ύπό μικρών καί μεγάλων, άνδρών καί γυναικών. Τά δε φΰλλα τοΰ βοτανίου αυτού
νά φάγη δ δαιμονισμένος καί νά βαστά}ι καί άπ αυτό, φεύγουν οί δαίμονες καί
υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν αύτοΰ νά τήν ταί'σης ανθρωπον ή ζώο ν, σέ αγαπάει-

91. » Τοΰ Λέων. <2

Τό βοτάνι εστίν ή βαλόπζη. Τά φύλλα τής βοτάνου τζάκισον καί αλειψον τά
τζακισμένα κόκκαλα τοΰ άνθρωπου δύο καί τρεις βολές καί υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν
βάστα άπάνου σου όταν πηγαίνης νά κυνηγήσης ψάρια καί πιάνεις πολλά.

92. » Τοΰ Παρθένου.

Τό βοτάνι εστίν τό τριχοβότανον. Τά φύλλα αυτής κοπάνισον μετά αρκούδας
κόκκαλα καί αλειψον πόνους άπό ρευματόπονον δύο καί τρεις βολές καί υγιαίνει.
Τούς δέ κλάδους αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα λύκου καί βάστα το καί νικάς τούς
εχθρούς σου. Καί είς στένωσιν βραζόμενον μετά ύδατος και ζαχάρεως, πινόμενον
ώφελει.

93. » Τοΰ Ζυγοΰ.

Τό βοτάνιν έστιν ή πετόνικα. Τόν καρπόν αυτής ας πίνη ό δαιμονιζόμενος
καί υγιαίνει. 'Ομοίως καί είς κοιλίας πόνον ωφελεί. Τά δέ φύλλα της (αν) φάγη δ
άνθρωποι, από δ,τι πόνον έ'χει γιαίνει. Τήν δέ ρίζαν αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα άλον-
πονς καί δέσον αυτό είς τόν δεξιόν σου βραχίονα καί δέν φοβάσαι άπό δαιμόνους.

94. » Τοϋ Σκορπιού.

Τό βοτάνιν εστίν τό κυνόγλωσσον. Τόν σπόρον αύτοΰ τύλιξον είς δέρμα έλά-
φου καί δέν φοβάσαι άπό παντός πονηρού πράγματος καί φανής φοβερός καί ένδο-
ξος καί ώς Θεόν σέ προσκυνούν. Τά δέ φύλλα κοπάνισον καί σμίξον αύτοΰ τόν
ζουμόν μετά κρίνου έλαιον καί άλειφε μετ' αυτού πασαν πληγήν σιδήρου καί ίαται-
Τήν δέ ρίζαν αντοΰ βάστα είς τόν δεξιόν σου βραχίονα και δέν σέ γαυγίζει σκύλος
καθόλου. Καί αν δώσης αύτηνή τήν ρίζαν καί φάγη ζώον άνήμερον, ημερώνεται.
Καί αλλο: Τό βοτάνι αυτό κοπάνισον μέ αρκούδας άλειμμα καί ν' άλείψης ανθρώ-
πους όπου έχουν ρεματόπονον είς τό κορμίν δύο καί τρεις φορές καί υγιαίνει.
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95. » Τοϋ Τοξότη.

To βοτάνιν εστίν ή εγκάρδιος· και εχει τά λουλούδια ώσάν λουλάκι· είναι και
■ψηλόν μια πήχυ. Και τύλιξον αύτό με δέρμα αλεπούς και βάσταζε το κατά κεφαλής
και νικάς βασιλείς και κριτάδες και δυνάστας. Τά δέ φύλλα αυτού ποίησον άλοιφήν
μέ κερϊν και ελαιον καί άλειφε φλεβοιομίαν και υγιαίνει. Τήν δέ ρίζαν θες είς κρυ-
φον τόπον είς τόν οίκον σου καί ευτυχεί τό σπίτι σου από πασαν καλό καί θαυμά-
σης τί ώφέλειαν έχει τό βοτάνι αυτό.

96. » Τοΰ Αίγοκέρου.

Ίο βοτάνι εστίν τό τράγιον καί επαρον τόν καρπόν αυτού, δός γυναικός·
εάν φάγγι ολίγας ημέρας, ζήσεται. Τά δέ φύλλα αυτής τρίψας καί βάστα καί πάντα
τα θηρία φεύγουν άπό σον καί ώς βασιλέα σέ προσκυνούν τά θηρία καί δέν σέ
εγγίζει κανένα ποσώς· καί αν κοιμηθής καί μετά ταύτα, φόβον δέν έχεις. Τήν δέ
ρίζαν (έάν) δώσης έπιληπτικόν φαγεΐν μετά επτά οκτώ ή μέρας υγιαίνει άπό πασαν
άα&ένειαν. Είδέ äv βαστάς τήν ρίζαν αυτήν, ώς Προφήτην έχεις χάριν έκ τοΰ λαού
καί άπό θεού βοήθειαν έν παντί τόπφ.

97. » Τοΰ ηδορχίου (=ΐθΰ ΰδροχόου.)

Τό βοτάνι εστίν τό βατράχων. Τά φύλλα αυτού τρίψον ώσάν αλεύρι καί ενω-
σον αντά μετά I! οίνου καί δός μίας γυναικός ατεκνης νά πίη, ή όποια δέν κάνει
παιδί, διά νά κάμη. Είτα βάστα άπο αυτά τά φύλλα απάνω σου καί δέν φοβάσαι
από εχθρούς.

98. > Τοΰ Ίχθύα.^ ^

Τό βοτάνι εστίν τό άριστολόγιον τό λέν καί τριχήλιον, ήγουν τό τράχιον. Νά
τό φάγη άνθρωπος καί νά βαστάη καί άπ' εκείνο, είναι διά πολύν καλόν.

99. » Τής σελήνης.

Τό βοτάνιν εστί ή άγλάφωτη. Μερικοί άνθρωποι τό λέν λουνάρι, άλλοι τό λέν
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