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32 Hemidiapente asperior et incon<dita>  
quinta duobus tonis totidemque s<emito>niis 
constans, sed non temere o<currit>:

33 Diapente est emodulata et iucunda quinta tres 
tonos et semitonium in se continens:

34 Semitonium cum diapente est mollis sexta 
tribus tonis et duobus semi<to>nis constans:

35 <Tonus cum> diapente maturior sexta  
<quattuor ton>os et semitonium complectens:

36 <Semidit>onus cum diapente est  
mol<lis sep>tima quattuor tonis et duobus 
<semit>oniis constans:

37 Ditonus cum diapente est intensior  
septima quinque tonis et semitonio absoluta:

38 Hemidiapason incondita et duriuscula octava  
est sex tonos et semitonium in se habens:

39 Diapason iucunda et son<ora octa>va est 
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32 Hemidiapente jest to bardzo szorstka i nie-
regularna kwinta, zawierająca dwa całe tony 
i tyleż półtonów, ale nie występuje przypad-
kowo:

33 Diapente jest to śpiewna i przyjemna kwin-
ta, zawierająca w sobie trzy całe tony i pół-
ton:

34 Półton z diapente jest to miękka seksta, 
złożona z trzech całych tonów i dwóch pół-
tonów:

35 Cały ton z diapente jest to bardziej doj-
rzała seksta, obejmująca cztery całe tony 
i półton:

36 Tercja mała z diapente jest to miękka 
septyma, złożona z czterech tonów i dwóch 
półtonów:

37 Tercja wielka z diapente jest to mocniej 
napięta septyma, wypełniona pięcioma ca-
łymi tonami i półtonem:

38 Hemidiapason jest to fałszywa i bardzo 
twardo brzmiąca oktawa, mająca w sobie 
sześć całych tonów i półton:

39 Diapason jest to przyjemna i dźwięczna  
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tones and the same number of semitones, is 
rather sower and crude, but it does not occur 
at random:

33 The diapente, containing within itself three 
tones and a semitone, is musical and delightful 

34 The semitone plus diapente, consisting of 
three tones and two semitones, is a gentle sixth:

35 The tone plus diapente, embracing four 
tones and a semitone, is a mellow sixth:

36 The semiditone plus diapente, consisting 
of four tones and two semitones, is a gentle 
seventh:

37

tones and a semitone, is a very intense seventh:

38 The hemidiapason, having within itself six 
tones and a semitone, is rough and rather harsh 
octave:
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