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note
Aceste cîntări, Axioane și Irmoase, s-au scris de mine păcătosul între călugări, Iacov mincinosul cu viața monah.  Spre a fi totdeauna în trapeză, pentru cîntare duminica și la praznice. Și este neiertat de Dumnezeu, de Maica Domnului, și de Sfîntul Ioan cine o va înstrăina, sau o va face a sa. Acela să fie prost, și măgar, pentru totdeauna. Amin, Amin, Amin. 1894 septemb
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