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A D N 0 T A T I ü N C ü L A.

U sonat ut U hispanicum
ü 11 U gallicum
ch 11 ch hispanicum
ch 11 ·ch gallicum

y 11 y gallicum in PAYERO

Y,  y durius quam y, sono palatali
Jl j durius quam y, sono li liguai i

J,.) ut j hispanicum
j , j „ j gallicum
ç sono palatali, ut n hispanicum in tengo

z ut s gallicum in sable

rA „ z gallicum
sono medio inter s gallicum in sable et ch gallicum in cacher

? sono medio inter z gallicum et j gallicum
S sono medio inter f et s gallicum in sable

tz „ ut z italicum in zorro

tf „ sono medio inter z italicum in zorro et ch hispanicum.



CANTICUM TRIUM puerorum

IN XI VASCONICAS DIALECTOS AC VARIETATES VERSUM.



C a n t i c u m  T r i u m  P u e r o r u m

Dan. iii. 57- 88.

B E N E D I C I T E ,  
opera Dominio Domino : laú
date et superexaltate eum in  
scecula.

2 Benedicite, Angelí Do
mini, Domino : laúdate et 
superexaltate eum in scecula.

3 Benedicite, cœli, Do
mino : laúdate et superexal
tate eum in scecula.

4 Benedicite, aquce omnes 
quœ super cœlos sunt, D o
mino : laúdate et superexal
tate eum in  scecula.

I. i .— Dial. Biscaina generali.

9 T AUN AREN obra guztiak, 
bedeipkatu egizue Jauna: 
alabau ta guztieri gañetik 
goratu egizue beti.

2 ¿Taimaren Apgeruak, 
bedeipkatu egizue Jauna : 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

3 Zeruak, bedeipkatu e- 
gizue ¿fauna : alabau ta 
guztien gañetik goratu egizue 
beti.

4 Zeruen ganean dagozan 
ur guztiak, bedeipkatu egizue 
ojauna : alabau ta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

9JAUNEN obra gustijek, 
bedeiipketu eisube Jaune: 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.
2 Jaunen Apgerubek, 

bedeipketu eisube Jaim e: 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

3 Serubck, bedeipketu ei
sube Jaime: alabau da gusti
jen gañetik goratu eisube 
beti.

4 Seruben ganien daosan 
ur gustijek, bedeñgketu eisube 
Jaune: alabau da gustijen 
gañetik goratu eisube beti.

III . i.— Dial. Super. Navarra Baztanensi.

Y  AUNAREN obra guziak, 
benedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.
2 Yaunaren Aipgeruak, 

benedika zazue Yauna : lau
da eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

3 Zeruak, benedika za
zue Yauna : lauda eta guzien 
gañetik goratu zazue beti.

4 Zeruen gañean diren 
ur guziak, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien 
gañetik goratu zazue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

Y  AUNAREN obra guziak, 
benedika zazue Yauna : lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betbi.

2 Yaunaren Aipgeruak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

3 Zeruak, benedika za
zue Yauna: lauda eta ororen 
gainetik aleña zazue betñi.

4 Zeruen gainean diren 
ur guziak, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen 
gainetik aleña zazue betñi.

III. 3·—Dial. Infcr. Navarra Baigorriensi.

Y a UNAIN obra guziak, 
beneika zazi Yauna: lauda 
eta oroin gainetik aleña zazi 
betñi.
2 Yaunain Aii^geriak, be

neika zazi Yauna : lauda eta 
oroin gainetik aleña zazi 
betñi.

3 Zeriak, beneika zazi 
Yauna : lauda eta oroin gai- 
netik aleña zazi betñi.

4 Zerien gainian diren ur 
guziak, beneika zazi Yauna : 
lauda eta oroin gainetik aleña 
zazi betñi.

C a n t i c u m  T r i u m  P u e r o r u m

I. 3.—Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

JAUNAREN obra guztiják, 
bedeipkatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.
2 Jaunaren Aipgerubák, 

bedeii^katu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

3 Zerubak, bedeii^katu 
egizube Jauna : alabau ta 
guztijen gañetik goratu egi
zube beti.

4 Zeruben gañían dago
zan ur guztiják, bedeipkatu 
egizube Jauna: alabau ta 
guztijen gañetik goratu egi
zube beti.

II. r.—Dial. Guipuscoana centrali.

JAUNAREN obra guzti- 
jak, bedeipkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztijen ga
ñetik goratu ezazue beti.

2 Jaunaren Aipgerubak, 
bedeipkatu ezazue Jauna: 
alabatu eta guztijen gañetik 
goratu ezazue beti.

3 Zerubak, bederpkatu 
ezazue Jauna: alabatu eta 
guztijen gañetik goratu eza
zue beti.

4 Zeruben gañían dauden 
ur guztiják, bedei^katu eza
zue Jauna : alabatu eta guz
tijen gañetik goratu ezazue 
beti.

----------- -— — -— ---------------------------- — -

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

JAUNAREN obra guziak, 
bedeikatu ezazute Jauna: 
alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

2 Jaunaren Arpgeruak, 
bedeikatu ezazute J aúna: ala
batu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

3 Zeruak, bedeikatu e- 
zazute Jauna: alabatu eta 
guzien gañetik goratu ezazute 
beti.

4 Zeruen gañean dauden 
ur guziak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien 
gañetik goratu ezazute beti.

IV. 1.—Dial. Inferioris Navarrte Mixcnsi.

Y a u n a in  obra guziak,
benedika zazie Yauna : lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.

2 Yaunain Aiqgüriak, be
nedika zazie Yauna : lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.

3 Zeriak, benedika zazie 
Yauna: lauda eta oroin ga
ñetik aleña zazie betñi.

4 Zerien gañan dien ur 
giiziak, benedika zazie Yau
na : lauda eta oroin gañetik 
aleña zazie betñi.

. IV . 2.—Dial. Solensi litterali.

JAUNAREN lanñegin gü- 
ziak, benedik’ ezazie Jauna: 
laida eta orotaogainti alelí’ 
ezazie betñiere.
2 Jaunaren Aipgiiriak, 

benedik’ ezazie Jauna : laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betñiere.

3 Zeliak, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotapgainti 
alelí’ ezazie betñiere.

4 Zelietan gañen diren 
ñur güziak, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotapgainti 
alelí’ ezazie betñiere.

IV. 3.—Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

JEIN A R EN  obra guziak, 
benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.
2 Jeinaren Arpguriak, be

nedika zazei Jeina: alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

3 Zeuriak, benedika zazei 
Jeina : alaba eta guzien gai
netik aska zazei beti.

4 Zeurien gainian dauden 
ur guziak, benedika zazei 
Jeina : alaba eta guzien gai
netik aska zazei beti.
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I. 3.— Dial. Biseaina litterali Marquinensi.

5 Jaunaren birtute guz- 
tiják, bedeipkatu egizube 
Jauna: alabau ta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.
6 Eguzkija ta illargija, 

bedeipkatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

7 Zeruko izarrak, be- 
deipkatu egizube Jauna : 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.
8 Euri ta iruntz guztiják, 

bedeipkatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

IV. 1.— Dial. Irferioris Navarras Mixensi.

5 Yaunain berthüte gü- 
ziak, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin gañetik alclia 
zazie bethi.
6 Ekhia eta argizaitia, be

nedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik alelia zazie 
bethi.

7 Zerüko izaiTak, bene
dika zazie Yauna : lauda eta 
oroin gañetik aleña zazie 
bethi.
8 Euri eta izarrihitz gü- 

ziak, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin gañetik aleña 
zazie bethi.

II. i.— Dial. Guipuscoana centrali.

5 Jaunaren birtute guz- 
tiyak, bedeipkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztiyen 
gañetik goratu ezazue beti.

G Eguzkiya ta illargiya, 
bedeipkatu ezazue Jauna : 
alabatu eta guztiyen gañetik 
iroratu ezazue beti.
7 Zeruko izarrak, bedeip- 

katu ezazue Jauna : ala
batu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.
8 Euri eta intz guztiyak, 

bedeirçkatu ezazue Jauna : 
alabatu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

IV. 2.— Dial. Solensi litterali.

5 jaunaren berthüte gii- 
ziak, benedik’ ezazie jau n a : 
laida eta orotangainti alelí’ 
ezazie bethiere.
6 Ekhia eta argizagia, 

benedik’ ezazie jauna: laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
bethiere.

7 Zelüko izarrak, bene
dik’ ezazie jauna : laida eta 
orotapgainti alelí’ ezazie be
thiere.
8 Euri eta ihitz güziak, 

benedik’ ezazie jauna : laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
bethiere.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

5 Jaunaren birtute gu- 
ziak, bedeikatu ezazute Jau- 
11a : alabatu eta guzien gahe- 
tik goratu ezazute beti.
6 Eguzkia ta illargia, be

deikatu ezazute Jauna : ala
batu eta guzien ganetik go
ratu ezazute beti.

7 Zeruko izarrak, bedei
katu ezazute Jauna: alabatu 
eta guzien ganetik goratu 
ezazute beti.
8 Euri eta intz guziak, 

bedeikatu ezazute Jauna: 
alabatu eta guzien ganetik 
goratu ezazute beti.

IV . 3.— Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

5 Jeinaren birtute gu
ziak, benedika zazei Jeina : 
alaba eta guzien gainetik 
aska zazei beti.
6 Eguzkia eta argizagia, 

benedika zazei Jeina: alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.
7 Zeuriko izarrak, bene

dika zazei Jeina : alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.
8 Euri eta aguada guziak, 

benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.

€ m i m m  (C riunr ^ lucvoruar.

Dan. iii. 57- 88.

5 Benedicite, omnes vir- 
tutes Domini, Domino : laú
date et super ex altate eum in 
sæcula.

6 Benedicite, sol et luna, 
Domino : laúdate et super- 
exaltate eum in sæcula.

7 Benedicite, stellœ cœli, 
Domino : laúdate et super- 
exaltate eum in sæcula.

8 Benedicite, omnis im
ber et ros, Domino : laúdate 
et superexaltate eum in sæ
cula.

I. i.— Dial. Biscaina generali.

5 /aunaren birtute guz- 
tiak, bedeipkatu egizue /aú 
na : alabau ta guztien ga- 
netik goratu egizue beti.

6 Eguzkia ta irargia, be- 
deipkatu egizue /aúna : ala
bau ta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

7 Zeruko izarrak, be- 
deipkatu egizue /aúna : ala
bau ta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

8 Euri ta iñontz guztiak, 
bedeipkatu egizue /aú n a : 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandiancnsi.

5 /aúnen birtute gustijek, 
bedeiqketu eisube /au n é : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

G Eguskije da iretargije, 
bedeipketu eisube /au n é : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

7 Seruko iserrak, bedeñp- 
ketu eisube /auné : alabau 
da gustijen gañetik goratu 
eisube beti.

8 Euri da iñontz gustijek, 
bedeipketu eisube /au n é : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

III. i .— Dial. Super. Navarrœ Baztanensi.

5 Yaunaren birtute guziak, 
benetlika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

6 Iguzkia eta ilargia, be- 
nedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

7 Zeruko izarrak, benc- 
dika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue 
beti.

8 Uri eta intz guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

5 Yaunaren bertliute gu
ziak, benedika zazue Yauna : 
lauda eta ororcn gainetik al
eña zazue betlii.

G Iguzkia eta ilhargia, be
nedika zazue Yauna : lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

7 Zeruko izarrak, bene
dika zazue Yauna : lauda eta 
ororen gainetik aleña zazue 
betñi.

8 Uri eta iliintz guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

III. 3.— Dial. Infer. Navarras Baigorriensi.

5 Yaunain bertliute gu
ziak, beneika zazT Yauna: 
lauda eta oroin gainetik aleña 
zazl ñetñi.

G Iuzkia eta ilñargia, be- 
neika zazl Yauna: lauda 
eta oroin gainetik aleña zazl 
betñi.

7 Zeruko izarrak, benei- 
ka zazl Yauna: lauda eta 
oroin gainetik aleña zazl 
betñi.

8 Euri eta iliintz guziak, 
beneika zazl Yauna : lauda 
eta oroin gainetik aleña zazl 
ñetñi.



Canticum Trium Puerorum

Dan. iii. 57- 88.

9 Benedicite, omnes Spi
ritus Dei, Domino: laudate 
et superexaltate eum in sæ- 
cula.

10 Benedicite, ignis et 
oestus, Domino : laudate et 
super ex altate eum in sœcula.

11 Benedicite, frigus et 
cestus, Domino : laudate et 
superexaltate eum in sœcula.

12 Benedicite, rores et 
pruina, Domino : laudate et 
superexaltate eum in sœcula.

III. i . — Dial. Super. Navarra; Baztanensi.

9 Yaupgoikoaren izpiritu 
guziak, beneclika zazue Yau- 
na : lauda eta guzien gañetik 
goratu zazue beti.
10 Sua eta beroa, bene- 

dika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue 
beti.
11 Otza eta beroa, bene- 

dika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue 
beti.
12 Intzak eta izotza, be- 

nedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

I. i.— Dial. Biscaina yenerali.

9 Jaupgoikoaren espíritu 
guztiak, bedeipkatu egizue 
Jauna: alabau ta guztien 
gañetik goratu egizue beti.
10 Sua ta beroa, bedeip- 

katu egizue Jauna: alabau 
ta guztien gañetik goratu 
egizue beti.
11 Otza ta beroa, bedeip- 

katu egizue Jauna: alabau 
ta guztien gañetik goratu 
egizue beti.
12 Iñontzak eta zurdea, 

bedeipkatu egizue Jauna: 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

9 Yipkoaren izpiritu gu
ziak, benedika zazue Yauna : 
lauda eta ororen gainetik al
eña zazue betlii.
10 £>ua eta beroa, bene

dika zazue Yauna : lauda eta 
ororen gainetik aleña zazue 
betñi.
11 Ilotza eta beroa, be

nedika zazue Yauna : lauda 
eta ororen gainetik aleña za
zue betñi.
12 Iñintzak eta izotza, be

nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña za
zue betñi.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

9 Jaupgoikuen espíritu 
gustijek, bedeipketu eisube 
Jaim e: alabau da gustijen 
gañetik goratu eisube beti.
10 Sube da berue, bedeip

ketu eisube Jaim e: alabau 
da gustijen gañetik goratu 
eisube beti.
11 Otza da berue, bedeip

ketu eisube Jaune : alabau 
da gustijen gañetik goratu 
eisube beti.

12 Iñontzak da surdie, 
bedeipketu eisube Jaune: 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

III. 3.— Dial, Infer. Navarra;Baigorriensi.

9 Yipkoain izpiritu gu
ziak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik aleña 
zazi betñi.
10 £>uya eta beroa, benei

ka zazi Yauna: lauda eta 
oroin gainetik aleña zazi 
betñi.
11 Ilotza eta beroa, be

neika zazi Yauna : lauda eta 
oroin gainetik aleña zazi 
betñi.
12 Iñintzak eta izotza, 

beneika zazi Yauna: lauda 
eta oroin gainetik aleña zazi 
betñi.
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I. 3.—  Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

9 Jaupgoikuaren espíritu 
guztijak, bedeipkatu egizube 
Jauna: alabau ta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.
10 Suba ta berua, be

deipkatu egizube Jauna: ala
bau ta guztijen gañetik go
ratu egizube beti.
11 Otza ta berua, bedeip

katu egizube Jauna: alabau 
ta guztijen gañetik goratu 
egizube beti.
12 Iruntzak eta intzierra, 

bedeipkatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

II. i.—Dial. Guipuscoana centrali.

9 Jaupgoikuaren espíritu 
guztiyak, bedeipkatu ezazue 
Jauna : alabatu eta guztiyen 
gañetik goratu ezazue beti.
10 Suba eta berua, be

deipkatu ezazue Jauna : ala
batu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.
11 Otza ta berua, bedeip

katu ezazue Jauna: alabatu 
eta guztiyen gañetik goratu 
ezazue beti.

12 Intzak eta intziarra, 
bedeipkatu ezazue Jauna: 
alabatu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

9 Jaupgoikoaren espíritu 
guziak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien 
gañetik goratu ezazute beti.
10 Sua eta beroa, bedei

katu ezazute Jauna : alabatu 
eta guzien gañetik goratu 
ezazute beti.
11 Otza ta beroa, bedei

katu ezazute Jauna : alabatu 
eta guzien gañetik goratu 
ezazute beti.
12 Intzak eta intziarra, 

bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

IV. 1.— Dial. Infcrioris Navarra: Mixensi.

9 Yipkuain ifpiritü gü- 
ziak, benedika zazio Yauna : 
lauda eta oroin gañetik aleña 
zazie betñi.
10 Siiya eta berua, bene

dika zazie Yauna : lauda eta 
oroin gañetik aleña zazie 
betñi.
11 Ilotza eta berua, be

nedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.
12 Izarriñitzak eta izo

tza, benedika zazie Yauna: 
lauda eta oroin gañetik aleña 
zazie betñi.

IV. 2.— Dial. Solensi litterali.

9 Jipkuaren izpiritü gü- 
ziak, benedik’ ezazie Jauna : 
laida eta orotapgainti alelí’ 
ezazie betñiere.
10 £üya eta berua, bene

dik’ ezazie Jauna : laida eta 
orotapgainti alelí’ ezazie be
tñiere.
11 Hotza eta berua, be

nedik’ ezazie Jauna: laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betñiere.
12 Iñitzak eta izotza, be

nedik’ ezazie Jauna: laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betñiere.

IV. 3.— Dial. Hispano-Solensi {Roncal).

9 Japgoikoaren espíritu 
guziak, benedika zazei Jeina: 
alaba eta guzien gainetik 
aska zazei beti.
10 Sua eta beroa, bene

dika zazei Jeina: alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.
11 Otza eta beroa, bene

dika zazei Jeina: alaba eta
’ guzien gainetik aska zazei 
beti.
12 Aguadak eta arrosada, 

benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.
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I. 3 .— Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

13 Izotza ta otza, bedeip- 
katu eirube Jauna: alabau*
ta guztijen gañetik goratu 
egizube beti.

14 Izotza ta edurrak, 
bedeipkatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

15 Gabak eta egunak, be- 
deiipkatu egizube Jauna: ala
bau ta guztijen gañetik go
ratu egizube beti.

16 Argija ta illuna, be- 
deii)katu egizube Jauna: ala
bau ta guztijen gañetik go
ratu egizube beti.

II. 1.— Dial. Guipuscoana centrali.

13 Izoztea eta otza, be- 
deipkatu ezazue Jauna : ala- 
batu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

14 Izotza eta elurrak, be- 
deipkatu ezazue Jauna : ala- 
batu eta guztiyen gañetik 
íroratu ezazue beti.

15 Gabak eta egunak, 
bedeiqkatu ezazue Jauna: 
alabatu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

16 Argiya ta illuna, be- 
deiqkatu ezazue Jauna : ala
batu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

13 Izotza eta otza, bedei- 
katu ezazute Jauna : alabatu 
eta guzien gañetik goratu 
ezazute beti.

14 Orma eta elurrak, be- 
deikatu ezazute Jauna : ala
batu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

15 Gauak eta egunak, be- 
deikatu ezazute Jauna : ala
batu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

16 Argia ta illuna, bedei- 
katu ezazute Jauna : alabatu 
eta guzien gañetik goratu 
ezazute beti.

IV. 1.—Dial. Inferioris Navarra Mixcnsi.

13 Izotza eta ñotza, be
nedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.

14 Kñarroña eta elñü- 
rrak, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin gañetik aleña 
zazie betñi.

15 Gauak ota egünak, 
benedika zazie Yauna : lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.

16 Argia eta ilñüna, be
nedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik aleña zazie 
betñi.

IV . 2.—Dial. Solensi litterali.

13 Kñarruntia eta ñotza, 
benedik’ ezazie Jauna : laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betñiere.

14 Kñarruak eta elñü- 
rrak, benedik’ ezazie Jauna : 
laida eta orota^gainti alelí’ 
ezazie betñiere.

15 Gayak eta egünak, 
benedik’ ezazie Jauna : laida 
eta orotaiygaiiiti alelí’ ezazie 
betñiere.

16 Argia eta ülñüna, be
nedik’ ezazie Jauna: laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betñiere.

IV. 3.—Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

13 Izotza eta otza, bene
dika zazei Jeina: alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

14 Karroya eta elurrak, 
benedika zazei Jeina: alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.

15 Gayak eta egunak, be
nedika zazei Jeina : alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

16 Argia eta uluna, be
nedika zazei Jeina: alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

c
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C a n t i c u m  T r iu m  P u e r o r u m

Dan. iii. 57- 88.

13 Bénédicité, g élu et 
frigus, Domino: laúdate et 
superexaltate eum in sæ- 
cula.

14 Bénédicité, glacies et 
nives, Domino : laúdate et 
super exáltate eum in sœ- 
cula.

15 Bénédicité, noctes et 
dies, Domino : laúdate et su- 
perexaltate eum in sæcula.

16 Bénédicité, te- 
nebrœ, Domino : laúdate et 
superexaltate eum in sœ- 
cula.

I. i.— Dial. Biscaina generali.

13 Leya ta otza, bedeiri- 
katu egizue <Jauna: alabau 
ta guztien gañetik goratu 
egizue beti.

14 Karraldoa ta edurrak, 
bedeii^katu egizue Jauiia: 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

15 Gauak eta egunak, be- 
deipkatu egizue jíauna : ala
bau ta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

16 Argia ta iluna, bederg- 
katu egizue jíauna: alabau 
ta guztien gañetik goratu 
egizue beti.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

13 Leiie da otza, bedeip- 
ketu eisube jTaune: alabau 
da gustijen gañetik goratu 
eisube beti.

14 Leije da edurrek, be- 
deipketu eisube jTaune : ala
bau da gustijen gañetik go
ratu eisube beti.

15 Gaubek da egunek, 
bedeipketu eisube jíaune : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

16 Argije da illune, be- 
dei^ketu eisube jíaune : ala
bau da gustijen gañetik go
ratu eisube beti.

I I I .  i . — Dial. Super. Navarræ Baztanensi.

13 Izotza eta otza, bene- 
dika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue 
beti.

14 Orma eta elurrak, be- 
nedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

15 Gauak eta egunak, be- 
nedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

16 Argia eta iluna, bene- 
dika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue 
beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

13 Izotza eta liotza, be- 
nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betlii.

14 Horma eta elliurrak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

15 Gauak eta egunak, be
nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

16 Argia eta ilñuna, be
nedika zazue Yauna : lauda 
eta ororen gainetik aleña 
zazue betñi.

III. 3.— Dial. Infer. Navarrce Baigorriensi.

13 Izotza eta liotza, be- 
neika zazi Yauna : lauda eta 
oroiii gainetik aleña zazi 
betñi.

14 Kñarroina eta elñu- 
rrak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik aleña 
zazi betñi.

15 Gauak eta eunak, be
neika zazi Yauna : lauda eta 
oroin gainetik aleña zazi 
betñi.

16 Argia eta ilñuna, be
neika zazi Yauna : lauda eta 
oroin gainetik aleña zazi 
betñi.



C a n t i c u m  T r i u m  P u e r o r u m

I. 1.— Dial. Biscaina generali.

17 Oñetzituak eta odoyak, 
bedeipkatu egizue Jauna: 
alaban ta guztien ganetik 
goratu egizue beti.

18 Lurrak bedeipkatu be- 
gi Jauna: alabau ta guz- 
tien ganetik goratu begi 
beti.

19 Mendiak eta muruak, 
bedeipkatu egizue jauría: 
alabau ta guztien ganetik 
goratu egizue beti.

20 Lurrean ernetan di- 
rean guztiak, bedeipkatu egi
zue Jauna : alabau ta guz- 
tien ganetik goratu egizue 
beti.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

17 Oííestubek da odeijek, 
' bedeipketu eisube .Jaime :
alabau da gustijen ganetik 
goratu eisube beti.

18 Lurrek bedeipketu bei 
Jaune : alabau da gustijen 
ganetik goratu bei beti.

19 Mendi andijek da 
chikijek, bedeipketu eisube 
Jaime : alabau da gustijen 
ganetik goratu eisube beti.

20 Lurrien ernetan diñen 
gustijek, bedeipketu eisube 
Jaune : alabau da gustijen 
ganetik goratu eisube beti.

Dan. iii. 57- 88.

17 Benedicite, fulgura et 
nubes, Domino: laúdate et 
superexaltnte eum in sœcula.

18 Benedicat terra Do
minum : laudet et super- 
exaltet eum in sœcula.

19 Benedicite, montes et 
colles1 Domino: laúdate et 
superexaltate eum in sœcula.

20 Benedicite, universa 
germinantia in terra, Do
mino : laúdate et super
exaltate eum in sœcula.

III . i . — Dial. Saper. Navarra; Baztanensi.

17 Oñazturak eta goibe- 
lak, benedika zazue Yauna : 
lauda eta guzien ganetik 
goratu zazue beti.

18 Lurrak benedika beza 
Yauna: lauda eta guzien 
ganetik goratu beza beti.

19 Mendiak eta men
diskak, benedika zazue Yau
na : lauda eta guzien ganetik 
goratu zazue beti.

20 Lurrean sortzen diren 
guziak, benedika zazue Yau
na : lauda eta guzien ganetik 
goratu zazue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

17 Chimiftak eta hedoyak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik alcka 
zazue betlii.

18 Lurrak benedika beza 
Yauna: lauda eta ororen 
gainetik alclia beza bethi.

19 Mendiak eta raen- 
diclikak, benedika zazue Yau
na : lauda eta ororen gainetik 
alcha zazue betlii.

20 Lurrean fortzen diren 
guziak, benedika zazue Yau
na : lauda eta ororen gainetik 
alcha zazue bethi.

III. 3.— Dial. Infer. Navarra1 Baigorriensi.

17 Chifmic’h.tak eta lan- 
hoak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi bethi.

18 Lurrak beneika beza 
Yauna : lauda eta oroin gai
netik alcha beza bethi.

19 Mendiak eta mendicli- 
kak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi bethi.

20 Lurrian fortzen diren 
guziak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi bethi.
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I. 3.— Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

17 Oñaztubák eta odei- 
jak, bedeipkatu egizube Jau- 
11a : alabau ta guztijen ga- 
ñetik goratu egizube beti.

18 Lürrak bedeipkatu be
gi Jauna: alabau ta guz
tijen ganetik goratu begi 
beti.

19 Mendijak eta muru- 
bak, bedeipkatu egizube Jau
na : alabau ta guztijen ga- 
ñetik goratu egizube beti.

20 Lürrian ernetan dirán 
guztijfik, bedeipkatu egizube 
Jauna: alabau ta guztijen 
ganetik goratu egizube beti.

II. 1.— Dial. Guipuscoana centrait.

17 Chimistak eta odei- 
yak, bedeipkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztiyen 
ganetik goratu ezazue beti.

18 Lurrak bedeipkatu 
beza Jauna : alabatu eta 
guztiyen ganetik goratu beza 
beti.

19 Mendiyak eta muñuak, 
bedeipkatu ezazue Jauna : 
alabatu eta guztiyen ganetik 
goratu ezazue beti.

20 Lurrian ernetzen dirán 
guztiyak, bedeipkatu ezazue 
Jauna : alabatu eta guz
tiyen ganetik goratu ezazue 
beti.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

17 Chimistak eta odeyak, 
bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien ganetik 
goratu ezazute beti.

18 Lurrak bedeikatu beza 
Jauna : alabatu eta guzien 
ganetik goratu beza beti.

19 Mendiak eta muñoak, 
bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien ganetik 
goratu ezazute beti.

20 Lurrean ernetzen di
rán guziak, bedeikatu ezazute 
Jauna : alabatu eta guzien 
ganetik goratu ezazute beti.

IV. i .— Dial. Inferioris Navame Mixensi. IV. 2.— Dial. Solensi litterali. IV. 3.— Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

17 Chimiftak eta odeyak, 
benedika zazie Yauna : lauda 
eta oroin ganetik alcha zazie 
bethi.

18 Lürrak benedika beza 
Yauna : lauda eta oroin ga- 
ñetik alcha beza bethi.

17 Iñhaziak eta odeyak, 
benedik’ ezazie Jauna : laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betliiere.

18 Lürrak benedika beza 
Jauna : laida eta orotap- 
gainti alcha beza betliiere.

17 Chasmistak eta odeyak, 
benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.

18 Lurrak benedika beza 
Jeina : alaba eta guzien gai
netik aska beza beti.

19 Mendiak eta mendi- 
ñuak, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin ganetik alcha 
zazie bethi.

20 Lürrian fortzen dien 
giiziak, benedika zazie Yau
na : lauda eta oroin ganetik 
alcha zazie bethi.

19 Mendiak eta mendif- 
kak, benedik’ ezazie Jauna: 
laida eta orotapgainti alelí’ 
ezazie betliiere.

20 Lürrian fortzen diren 
güziak, benedik’ ezazie Jau
na : laida eta orotapgainti 
alelí’ ezazie betliiere.

19 Mendiak eta mendi- 
ñoak, benedika zazei Jeina : 
alaba eta guzien gainetik aska 
zazei beti.

20 Lurrian sortzen dren 
guziak, benedika zazei Jeina: 
alaba eta guzien gainetik aska 
zazei beti.
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C a n t i c u m  T r i u m  P u e r o r u m

Dan. iii. 57- 88. I. i.— Dial. Biscaina generali. I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

21 Bénédicité, fontes, 
Domino : laudate et super
exaltate eum in sœcula.

22 Bénédicité, maria et 
flumina, Domino : laudate et 
superexaltate eum in sœcula.

23 Bénédicité, cefe om- 
wifl moventur in aquis, 
Domino: laudate et super
exaltate eum in sœcula.

24 Bénédicité, omnes 
volucres cœli, Domino: lau
date et superexaltate eum in 
sœcula.

III . i.— Dial. Super. Navarras Baztanensi.

21 Iturriak, benedika za- 
zue Yauna : lauda eta guzien 
gañetik goratu zazue beti.

22 Itfasoak eta ugaldeak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

23 Baléale eta uretan igi- 
tzen diren guziak, benedika 
zazue Yauna : lauda eta gu
zien gañetik goratu zazue 
beti.

24 Zeruko egaztin guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

21 Iturriak, bedeirçkatu 
egizue ¿launa : alabau ta 
guztien gañetik goratu egizue 
beti.
22 Icbasoak eta ibayak, 

bedeirçkatu egizue rjauna : 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

23 Baleak eta uretan 
dabiltzazan guztiak, bcdeiii- 
katu egizue Jauna : alabau 
ta guztien gañetik goratu 
egizue beti.

24 Zeruko egazti guztiak, 
bedeirçkatu egizue Jauna : 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

21 Ithurriak, benedika za
zue Yauna: lauda eta oro- 
ren gainetik alcha zazue 
bethi.

22 Itfafoak eta ibayak, be
nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik alcha za
zue bethi.

23 Balenak eta uretan 
igitzen diren guziak, bene
dika zazue Yauna : lauda eta 
ororen gainetik alcha zazue 
bethi.

24 Zeruko hegaítin gu
ziak, benedika zazue Yauna: 
lauda eta ororen gainetik 
alcha zazue bethi.

21 Iturrijek, bedeipketu 
eisube Jaune : alabau da gus
tijen gañetik goratu eisube 
beti.
22 Ichesuek da errekak, 

bedeipketu eisube Jaune : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

23 Baliek da uretan da- 
biltzen gustijek, bedeir/ketu 
eisube Jaune : alabau da gus
tijen gañetik goratu eisube 
beti.

24 Seruko egasti gustijek, 
bedeipketu eisube Jaune : 
alabau da gustijen gañetik 
goratu eisube beti.

III. 3.— Dial. Infer. Navarra Baigorriensi.

21 Ithurriak, beneika zazl 
Yauna : lauda eta oroin gai
netik alcha zazl bethi.

22 Itfafoak eta ibayak, 
beneika zazl Yauna: lauda 
eta oroin gainetik alcha zazl 
bethi.

23 Baliak eta uretan iíri-O
tzen diren guziak, beneika 
zazl Yauna : lauda eta oroin 
gainetik alcha zazl bethi.

24 Zeruko cliori guziak, 
beneika zazl Yauna: lauda 
eta oroin gainetik alcha zazl 
bethi.
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I. 3 .— Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

21 Iturriják, bedeikatu 
egizube Jauna: alabau ta 
guztijen gañetik goratu egi
zube beti.
22 Ichasuak eta ibaijak, 

bedeikatu egizube Jauna: 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

23 Baleyak eta uretan 
dabiltzazan guztiják, bedeiip- 
katu egizube Jauna : alabau 
ta guztijen gañetik goratu 
egizube beti.

24 Zeruko egazti guzti- 
jfdv, bedeipkatu egizube Jau
na : alabau ta guztijen ga
ñetik goratu egizube beti.

IV. i.— Dial. Inferioris Navarrœ Mixcnsi.

21 Ithürriak, benedika za- 
zie Yauna : lauda eta oroin 
gañetik alcha zazie bethi.

22 Itfafuak eta uhaitzak, 
benedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik alclia zazie 
bethi.

23 Balenak eta uretan 
igitzen dien güziak, benedika 
zazie Yauna : lauda eta oroin 
gañetik alcha zazie bethi.

24 Zerüko cliori güziak, 
benedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik alcha zazie 
bethi.
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II. i .— Dial. Guipuscoana centrali.

21 Iturriyak, bedeipkatu 
ezazue Jauna : alabatu eta 
guztiyen gañetik goratu eza
zue beti.

22 Ichasuak eta ibaiyak, 
bedeirçkatu ezazue Jauna : 
alabatu eta guztiyen gañetik 
goratu ezazue beti.

23 Baliak eta uretan mu- 
gitzen dirán guztiyak, bedeirç- 
katu ezazue Jauna : alabatu 
eta guztiyen gañetik goratu 
ezazue beti.

24 Zeruko egazti guzti
yak, bedeiqkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztiyen ga
ñetik goratu ezazue beti.

IV. t .— Dial. Solensi litterali.

21 Uthürriak, benedik’ 
ezazie Jauna : laida eta oro- 
tapgainti alelí’ ezazie betlii
ere.
22 Ichafuak eta ühaitzak, 

benedik’ ezazie Jauna : laida 
eta orotaqgainti alelí’ ezazie 
betliiere.

23 Balenak eta huretan 
igitzen diren güziak, benedik’ 
ezazie Jauna : laida eta oro- 
taipgainti alelí’ ezazie betlii
ere.

24 Zelüko hegazti gü
ziak, benedik’ ezazie Jauna : 
laida eta orotar) gainti alelí’ 
ezazie betliiere.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

21 Iturriak, bedeikatu eza- 
zute Jauna : alabatu eta gu
zien gañetik goratu ezazute 
beti.

22 Itfasoak eta ibayak, 
bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

23 Baleak eta uretan mu- 
gitzen dirán guziak, bedeikatu 
ezazute Jauna : alabatu eta 
guzien gañetik goratu ezazute 
beti.

24 Zeruko egazti guziak, 
bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

IV. 3.— Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

21 Uturriak, benedika za- 
zei Jeina : alaba eta guzien 
gainetik aska zazei beti.

22 Icliasoak eta ugachak, 
benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.

23 Ballenak eta uretan 
mobitzen dren guziak, bene
dika zazei Jeina : alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

24 Zeuriko abe guziak, 
benedika zazei Jeina: alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.



C a n t i c u m  T r i u m  P u e r o r u m

Dan. iii. 57- 88.

25 Benedicite, omnes 
bestiœ et pécora, Domino : 
laúdate et superexaltate eum 
in scecula.

26 Benedicite, ßlii homi- 
num, Domino : laúdate et su
perexaltate eum in sœcula.

27 Benedicat Israel Do
minum : landet et super- 
exaltet eum in sœcula.

28 Benedicite, sacerdotes 
Domini, Domino : laúdate et 
superexaltate eum in sœcula.

III. I.— Dial. Super. Navarra: Baztcinensi.

25 Anímale guziak eta 
aziendak, benedika zazue 
Yauna: lauda eta guzien 
gañetik goratu zazue beti.

26 Gizonen semeak, be
nedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

27 Israelek benediza beza 
Yauna: lauda eta guzien 
gañetik goratu beza beti.

28 Yaunaren apezak, be
nedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

I. i .— Dial. Biscaina generali.

25 Pistia guztiak eta abe- 
reak, bedeipkatu egizue Jau- 
na : alabau ta guztien gane- 
tik goratu egizue beti.

26 Gizonen semeak, be
deipkatu egizue Jauna : ala
bau ta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

27 Israelek bedeipkatu 
begi launa : alabau ta guz
tien gañetik goratu begi 
beti.

28 Jaunaren sazerdoteak, 
bedeipkatu egizue ¿Fauna: 
alabau ta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

III. 2.— Dial. Lapurdensi litterali.

25 Animale guziak eta 
abereak, benedika zazue Yau
na : lauda eta ororen gainetik 
aleba zazue betbi.

26 Gizonen femeak, be
nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik alclia 
zazue betbi.

27 Ifraelek benedika be
za Yauna : lauda eta ororen 
gainetik aleba beza betbi.

28 Yaunaren aphezak, be
nedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik aleba 
zazue betbi.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

25 Pristija gustijek da 
ganaubek, bedeipketu eisube 
¿Taime : alabau da gustijen 
gañetik goratu eisube beti.

26 Gisonen semiek, be
deipketu eisube Jaime : ala
bau da gustijen gañetik go
ratu eisube beti.

27 Israelek bedeipketu bei 
Jaune : alabau da gustijen 
gañetik goratu bei beti.

28 Jaunen saserdotiek, be
deipketu eisube Jaune: ala
bau da gustijen gañetik go
ratu eisube beti.

III. 3.— Dial. Infer. Navarra: Baigorriensi.

25 Anímale guziak eta 
azíndak, beneika zazl Yau
na : lauda eta oroin gainetik 
aleba zazl betbi.

26 Gizonen femiak, be
neika zazl Yauna : lauda eta 
oroin gainetik aleba zazl 
betbi.

27 Ifraelek beneika beza 
Yauna : lauda eta oroin gai
netik aleba beza betbi.

28 Yaunain apbezak, be
neika zazl Yauna: lauda 
eta oroin gainetik aleba zazl 
betbi.
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I. 3.— Dial. Biscaina litterali Marquinensi.

25 Pistija guztijäk eta 
aberiäk, bedeipkatu egizube 
Jauna : alabau ta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

26 Gizonen semiak, be
deipkatu egizube Jauna : ala
bau ta guztijen gañetik go
ratu egizube beti.

27 Israelek bedeipkatu 
begi Jauna : alabau ta guz
tijen gañetik goratu begi 
beti.

28 Jaunaren sazerdotiäk, 
bedeipkatu egizube Jauna : 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

IV. 1.— Dial. Inferioris Navarra: Mixensi.

25 Anímale guziak eta 
aberiak, benedika zazie Yau
na : lauda eta oroin gañetik 
aleba zazie betbi.

26 Gizunen femiak, be
nedika zazie Yauna: lauda 
eta oroin gañetik aleba zazie 
betbi.

27 Ifraelek benedika beza 
\  aúna: lauda eta oroin miñe-• O
tik aleba beza betbi.

28 Yaunain apbezak, be
nedika zazie Yauna : lauda 
eta oroin gañetik aleba zazie 
betbi.
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II. 1.— Dial. Guipuscoana centrali.

25 Animaliza guztijak eta 
aberiak, bedeipkatu ezazue 
Jauna: alabatu eta guz
tijen gañetik goratu ezazue 
beti.

26 Gizonen semiak, be
deipkatu ezazue Jauna: ala
batu eta guztijen gañetik 
goratu ezazue beti.

27 Israelek bedeipkatu 
beza Jauna : alabatu eta 
guztijen gañetik goratu beza 
beti.

28 Jaunaren apaizak, be
deipkatu ezazue Jauna: ala
batu eta guztijen gañetik 
goratu ezazue beti.

IV. 2.— Dial. Solcnsi litterali.

25 Animal güziak eta abe
riak, benedik’ ezazie Jauna: 
laida eta orotapgainti alelí’ 
ezazie betbiere.

26 Gizunen femiak, bene
dik’ ezazie Jauna: laida eta 
orotapgainti alch’ ezazie be
tbiere.

27 Ifraelek benedika beza 
Jauna: laida eta orotapgainti 
alclia beza betbiere.

28 Jaunaren apbezak, be
nedik’ ezazie Jauna: laida 
eta orotapgainti alch’ ezazie 
betbiere.

II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

25 Animalia guziak eta 
abereak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien 
ganetik goratu ezazute beti.

26 Gizonen semeak, be
deikatu ezazute Jauna : ala
batu eta guzien ganetik go
ratu ezazute beti.

27 Israelek bedeikatu be
za Jauna: alabatu eta guzien 
ganetik goratu beza beti.

28 Jaunaren apaizak, be
deikatu ezazute Jauna : ala
batu eta guzien ganetik go
ratu ezazute beti.

IV. 3.— Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

25 Anímale guziak eta 
abriak, benedika zazei Jeina: 
alaba eta guzien gainetik aska 
zazei beti.

26 Gizonen semiak, bene
dika zazei Jeina: alaba eta 
guzien gainetik aska zazei 
beti.

27 Israelek benedika beza 
Jeina: alaba eta guzien gai
netik aska beza beti.

28 Jeinaren bereterrak, 
benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.



I. i .— Dial. Biscaina générait.

29 Jaunaren serbitzariak, 
bedeipkatu egizue ¿fauna : 
alabau ta guztien ganetik 
goratu egizue beti.

30 Espirituak eta justoen 
arimak, bedeipkatu egizue 
¿fauna : alabau ta guztien 
ganetik goratu egizue beti.

I. 2.— Dial. Biscaina Ochandianensi.

29 Jaune serbiuten dau- 
denak, bedeipketu eisube ^au
ne : alabau da gustijen gane
tik goratu eisube beti.

30 Espiritubek da justu- 
ben arimak, bedeipketu eisube 
Jaune : alabau da gustijen 
ganetik goratu eisube beti.

Dan. iii. 57- 88.

29 Bénédicité, servi Bo- 
mini, Domino : laudate et 
superexaltate eum in sœcula.

30 Bénédicité, spiritus 
et animœ justorum, Domino : 
laudate et superexaltate eum 
in sœcula.

31 Bénédicité, sancti et 
Inimités corde, Domino : lau
date et superexaltate eum in 
sœcula.

32 Bénédicité, Anania,
Azaria,Misael,Domino: lau
date et superexaltate eum 
in sœcula.

XII. i.— Dial. Super. Navarra Baztanensi.

29 Yaunaren serbitzariak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta guzien ganetik goratu za
zue beti.

30 Izpirituak eta yustuen 
arimak, benedika zazue Yau
na : lauda eta guzien ganetik 
goratu zazue beti.

31 Sainduak eta biotzez 
umilak, benedika zazue l a u 
na : lauda eta guzien ganetik 
goratu zazue beti.

32 Ananias, Azarias, Mi
sad, benedika zazue Yauna: 
lauda eta guzien ganetik go
ratu zazue beti.

31 Santuak eta biotzez 
umilak, bedeipkatu egizue 
¿fauna : alabau ta guztien 
ganetik goratu egizue beti.

32 Ananias, Azarias, Mi
sad, bedeipkatu egizue jfaú
na : alabau ta guztien ga
netik goratu egizue beti.

III . 2.—  Dial. Lapurdensi litterali.

29 Yaunaren zerbitzariak, 
benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik alcha za
zue betlii.

30 Izpirituac eta yuftuen 
arimak, benedika zazue la u 
na : lauda eta ororen gainetik 
alclia zazue betbi.

31 £>ainduak eta biliotzez 
umilak, benedika zazue l a u 
na : lauda eta ororen gainetik 
alcha zazue betlii.

32 Ananiaf, Azariaf, Hi
lad, benedika zazue Yauna: 
lauda eta ororen gainetik 
alcha zazue betbi.

31 Santubek da bijotz 
umillek, bedeipketu eisube 
cjaune : alabau da gustijen 
ganetik goratu eisube beti.

32 Ananias, Asarías, Mi
sad, bedeipketu eisube Jau
ne : alabau da gustijen gane
tik goratu eisube beti.

III. 3.— Dial. Infer. Navarra Baigorriensi.

29 Yaunain zerbitzariak, 
beneika zazi Yauna : lauda 
eta oroin gainetik alclia zazi 
betbi.

30 Izpiritiak eta yuftien 
arimak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi betbi.

31 £>aindiak eta biliotzez 
umilak, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi betbi.

32 Ananiaf, Azariaf, Mi- 
fael, beneika zazi Yauna: 
lauda eta oroin gainetik alcha 
zazi betbi.
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I. 3 — Dial. Biscaina litterali Marquinensi. II. 1.— Dial. Guipuscoana centrait. II. 2.— Dial. Guipuscoana litterali.

29 J aunaren serbitzariják, 
bedeipkatu egizube Jauna : 
alabau ta guztijen gañetik 
goratu egizube’ beti.

30 Espiritubák .eta jus- 
tuben arimak, bedeipkatu 
egizube Jauna: alabau ta 
guztijen gañetik goratu egi
zube beti.

31 Santubák eta bijotzez 
umillak, bedeipkatu egizube 
Jauna: alabau ta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

32 Ananias, Azarias, Mi- 
sael, bedeipkatu egizube Jau
na : alabau ta guztijen ga
ñetik goratu egizube beti.

IV. 1.— Dial. Infcrioris Navarra Mixensi.

29 Yaunain clierbiclia- 
riak, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin gañetik alcha 
zazie betbi.

30 Ifpiritiak eta yiiftuen 
arimak, benedika zazie Yau
na : lauda eta oroin gañetik 
alcha zazie betbi.

29 Jaunaren serbitzari- 
yak, bedeipkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztiyen 
ganetik goratu ezazue beti.

30 Espiritubak eta jus- 
tuben animak, bedeipkatu 
ezazue Jauna: alabatu eta 
guztiyen ganetik goratu eza
zue beti.

31 Santubak eta biyotzez 
umillak, bedeipkatu ezazue 
Jauna : alabatu eta guztiyen 
ganetik goratu ezazue beti.

32 Ananias, Azarias, Mi- 
sael, bedeipkatu ezazue Jau
na : alabatu eta guztiyen 
ganetik goratu ezazue beti.

IV . 2.— Dial. Solensi litterali.

29 jaunaren zerbüchariak, 
benedik’ ezazie jauna : laida 
eta orotapgainti alelí’ ezazie 
betliiere.

30 Izpiritiak eta jüftuen 
arimak, benedik’ ezazie jau 
na : laida eta orotapgainti 
alelí’ ezazie betliiere.

29 Jaunaren serbitzariak, 
bedeikatu ezazute Jauna : 
alabatu eta guzien ganetik 
goratu ezazute beti.

30 Espirituak eta justuen 
animak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien 
ganetik goratu ezazute beti.

31 Santuak eta biotzez 
umillak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien 
ganetik goratu ezazute beti.

32 Ananias, Azarias, Mi- 
sael, bedeikatu ezazute Jau
na : alabatu eta guzien gane
tik goratu ezazute beti.

IV. 3.— Dial. Hispano-Solensi (Roncal).

29 Jeinaren serbuchariak, 
benedika zazei Jeina : alaba 
eta guzien gainetik aska zazei 
beti.

30 Espiritiak eta justuen 
arimak, benedika zazei Jeina : 
alaba eta guzien gainetik 
aska zazei beti.

31 £>eindiak eta biliotzez 
ümilak, benedika zazie Yau
na : lauda eta oroin gañetik 
alcha zazie betbi.

32 Ananiaf, Azariaf, Mi- 
fael, benedika zazie Yauna : 
lauda eta oroin gañetik alcha 
zazie betbi.

31 £>aintiak eta biliotzez 
ümilak, benedik’ ezazie jau 
na : laida eta orotapgainti 
alelí’ ezazie betliiere.

32 Ananias, Alarias, Mi- 
sael, benedik’ ezazie jauna : 
laida eta orotapgainti alelí’ 
ezazie betliiere.

31 Saintiak eta biotzez 
umilak, benedika zazei Jeina: 
alaba eta guzien gainetik 
aska zazei beti.

32 Ananias, Azarias, Mi
sad, benedika zazei Jeina : 
alaba eta guzien gainetik 
aska zazei beti.
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