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C A N T I C U Μ
TRIUM PUERORÜM

IN SEPTEM VASCONICAS DIALECTOS YERSUM.



Canticum Trium Puerorum

Dan. iii. 57-88.

B E N E D IC IT E , omnia opéra Domini, 
Domino : laudate et superexaltate eum 
in sæcula.

2 Bénédicité, Angeli Domini, Do
mino : laudate et superexaltate eum in 
sæcula.

3 Bénédicité, cœli, Domino : laudate 
et superexaltate eum in sæcula.

4 Bénédicité, aquæ omnes quæ super 
cœlos surit, Domino : laudate et super
exaltate eum in sæcula.

5 Bénédicité, omnes virtutes Domini, 
Domino : laudate et superexaltate eum 
in sæcula.

DIAL. SUPERIORIS NAVARIlJE.

Y A U N A R EN  obra guziak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta guzien gañetik 
goratu zazue beti.

2 Yaunaren Aingeruak, benedika za
zue Yauna: lauda eta guzien gañetik 
goratu zazue beti.

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

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

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

DIAL. fílSCAIN A GENERALI.

J a UNAREN obra guztiak, bedein- 
katu egizue Jauría: alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

2 Jaunaren Angeruak, bedeinkatu 
eírizue Jauna : alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

3 Zeruak, bedeinkatu egizue Jauna: 
alabau eta guztien gañetik goratu egizue 
beti.

4 Zeruen ganean dagozan ur guztiak, 
bedeinkatu egizue Jauna: alabau eta 
guztien gañetik goratu egizue beti.

5 Jaunaren birtute guztiak, bedein
katu egizue Jauría: alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

DIAL. LAPURDENSI.

Y a UNAREN obra guziak, benedika 
zazue Yauna : lauda eta ororen gainetik 
altclia zazue betlri.

2 Yaunaren Aingeruak, benedika za
zue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altclia zazue bethi.

3 Zeruak, benedika zazue Yauna: 
lauda eta ororen gainetik altcba zazue 
bethi.

4 Zeruen gainean diren ur guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta ororen 
írainetik altcba zazue bethi.

5 Yaunaren berthute guziak, bene
dika zazue Yauna: lauda eta ororen 
gainetik altclia zazue bethi.

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

DIAL. BISCAINA MARQUINENSI. DIAL. GUIPUSCOANA.

J a UNAREN obra guztijak, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

2 Jaunaren Aingerubak, bedeinkatu 
egizube Jauna: alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

3 Zerubak, bedeinkatu egizube Jau
na : alabau eta guztijen gañetik goratu 
egizube beti.

4 Zeruben gañían dagozan ur guzti
jak, bedeinkatu egizube Jauna: alabau 
eta guztijen gañetik goratu egizube beti.

5 Jaunaren birtute guztijak, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

JA U N A R EN  obra guziak, bedeikatu 
ezazute Jauna: alabatu eta guzien ga
ñetik goratu ezazute beti.

2 Jaunaren Aingeruak, bedeikatu 
ezazute Jauna: alabatu eta guzien ga
ñetik goratu ezazute beti.

3 Zeruak, bedeikatu ezazute Jauna: 
alabatu eta guzien gañetik goratu eza
zute beti.

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

5 Jaunaren birtute guziak, bedeikatu 
ezazute Jauna: alabatu eta guzien 
gañetik goratu ezazute beti.

DIAL. INFERIORIS NA VARICE. DIAL. SOLENSI.

"YAUNAREN obra guziak, benedika 
zazie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

2 Yaunaren Ainguriak, benedika 
zazie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

3 Zeriak, benedika zazie Yauna: 
lauda eta ororen gañetik altcha zazie 
bethi. -

JA U N A R EN  lanhegin guziak, bene
dik’ ezazie Jauna: laida eta orotan- 
gainti altch’ ezazie bethiere.

2 Jaunaren Ainguriak, benedik’ezazie 
Jauna: laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

3 Zeliak, benedik’ezazie Jauna: laida 
eta orotangainti altch’ ezazie bethiere.

4 Zerien gañían diren hur guziak, 
benedika zazie Yauna: lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.

5 Yaunaren berthute guziak, bene
dika zazie Yauna: lauda eta ororen <ra- 
ñetilc altcha zazie bethi.

4 Zelietan gañen diren hour guziak, 
benedik’ ezazie Jauna: laida eta oro
tangainti altch’ ezazie bethiere.

5 Jaunaren berthute guziak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.
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(ía n iic u m  C r h t m  I h m o u i m .

Dial. Biscaina Marguinemi.

6 Eguzkija ta illargija, bedeinkatu 
egizube Jauna: alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

7 Zeruko izarrak, bedeinkatu egizube 
Jauna: alabau eta guztijen gañetik go
ratu egizube beti.

8 Euri eta iruntz guztijak, bedein
katu egizube Jauna : alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

9 Jaungoikuaren espíritu guztijak, 
bedeinkatu egizube Jauna : alabau eta 
guztijen gañetik goratu egizube beti.

10 Suba eta berua, bedeinkatu egi
zube Jauna : alabau eta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

Dial. Inferioris Navarra.

G Ekhia eta argizagia, benedika za- 
zie Yauna : lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

7 Zeruko izarrak, benedika zazie 
Yauna: lauda eta ororen gañetik altcha 
zazie bethi.

8 Euri eta izarrihitz guziak, bene
dika zazie Yauna : lauda eta ororen ga
ñetik altcha zazie bethi.

9 Yinkoaren izpiritu guziak, bene
dika zazie Yauna: lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.

10 Suya eta beroa, benedika zazie 
Yauna : lauda eta ororen gañetik altcha 
zazie bethi.

Dial. Guipuscoana.

G Eguzkia ta illargia, bedeikatu eza- 
zute Jauna : alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

7 Zeruko izarrak, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

8 Euri eta intz guziak, bedeikatu 
ezazute Jauna: alabatu eta guzien ga
ñetik goratu ezazute beti.

9 Jaungoikoaren espíritu guziak, be
deikatu ezazute Jauna: alabatu eta 
guzien gañetik goratu ezazute beti.

10 Sua eta beroa, bedeikatu ezazute 
Jauna : alabatu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

Dial. Solensi.

6 Ekhia eta argizagia, benedik’ eza- 
zie Jauna : laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

7 Zeluko izarrak, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

8 Euri eta ihitz guziak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

9 Jinkouaren izpiritu guziak, bene
dik’ ezazie Jauna: laida eta orotan
gainti altch’ ezazie bethiere.

10 Suya eta beroua, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

Canticum Trium Puerorum

Dan. iii. 57-88.

6 Bénédicité, sol et luna, Domino : 
laúdate et superexaltate eum in sæcula.

7 Bénédicité, stellæ cœli, Domino: 
laúdate et superexaltate eum in sæcula.

8 Bénédicité, omnis imber et ros, 
Domino : laúdate et superexaltate eum 
in sæcula.

9 Bénédicité, omnes spiritus Dei, 
Domino : laúdate et superexaltate eum 
in sæcula.

10 Bénédicité, ignis et æstus, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

Dial. Biscaina Generali.

6 Eguzkia ta irargia, bedeinkatu 
egizue Jauna: alabau eta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

7 Zeruko izarrak, bedeinkatu egizue 
Jauna: alabau eta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

8 Euri eta iñontz guztiak, bedeinkatu 
egizue Jauna : alabau eta guztien gane- 
tik goratu egizue beti.

9 Jaungoikoaren espíritu guztiak, 
bedeinkatu egizue Jauna: alabau eta 
guztien gañetik goratu egizue beti.

10 Sua eta beroa, bedeinkatu egizue 
Jauna : alabau eta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

Dial. Superioris Navarrcp.

6 Iguzkia eta ilargia, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

7 Zeruko izarrak, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik gora
tu zazue beti.

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

9 Yaungoikoaren izpiritu guziak, 
benedika zazue Yauna : lauda eta 
guzien gañetik goratu zazue beti.

10 Sua eta beroa, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik goratu 
zazue beti.

Dial. Lapurdensi.

6 Iguzkia eta ilhargia, benedika za
zue Yauna : lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

7 Zeruko izarrak, benedika zazue 
Yauna : lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

8 Uri eta ihintz guziak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

* 9 Yinkoaren izpiritu guziak, bene
dika zazue Yauna : lauda eta ororen 
gainetik altcha zazue bethi.

10 Sua eta beroa, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen gainetik al
tcha zazue bethi.



(L'antihim  (T vium p u e vo ru m .

Dan. iii. 57-88. Dial. Biscaina Generali.

11 Bénédicité, frigus et æstus, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

12 Bénédicité, rores et pruína, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

13 Bénédicité, gelu et frigus, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

14 Bénédicité, glacies et nives, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

11 Otza ta beroa, bedeinkatu egizue 
Jauna: alabau eta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

12 Iñontzak eta zurdea, bedeinkatu 
egizue Jauna: alabau eta guztien gañe
tik goratu egizue beti.

13 Leya eta otza, bedeinkatu egizue 
Jauna: alabau eta guztien gañetik go
ratu egizue beti.

14 Karraldoa eta edurrak, bedein
katu egizue Jauna : alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

15 Bénédicité, noctes et dies, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

15 Gauak eta egunak, bedeinkatu 
egizue Jauna : alabau eta guztien gañe
tik goratu egizue beti.

Dial. Superioris Navarra:.

11 Otza eta beroa, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik go
ratu zazue beti.

12 Intzak eta izotza, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik go
ratu zazue beti.

13 Izotza eta otza, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik go
ratu zazue beti.

14 Orma eta elurrak, benedika zazue 
Yauna: lauda eta guzien gañetik go
ratu zazue beti.

Dial. Lapurdensi.

11 Ilotza eta beroa, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen gainetik al
tcha zazue bethi.

12 Ihintzak eta izotza, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

13 Izotza eta hotza, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen gainetik altcha 
zazue bethi.

14 Horma eta elhurrak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

15 Gauak eta egunak, benedika za
zue Yauna : lauda eta guzien gañetik 
goratu zazue beti.

15 Gauak eta egunak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.
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Dial. Biscaina Marquinensi.

11 Otza ta berua, bedeinkatu egi- 
zube Jauna: alabau eta guztijen gañetik 
goratu egizube beti.

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

13 Izotza eta otza, bedeinkatu egi
zube Jauna: alabau eta guztijen gañe
tik goratu egizube beti.

14 Izotza eta edurrak, bedeinkatu 
egizube Jauna : alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

15 Gabak eta egunak, bedeinkatu 
egizube Jauna : alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

Dial. Inferioris Navarra.

11 Ilotza eta beroa, benedika zazie 
Yauna : lauda eta ororen gañetik altcba 
zazie betbi.

12 Izarrihitzak eta izotza, benedika 
zazie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcba zazie bethi.

13 Izotza eta hotza, benedika zazie 
Yauna: lauda eta ororen gañetik altclia 
zazie bethi.

14 Kharroña eta elhurrak, benedika 
zazie Yauna : lauda eta ororen gañetik 
altcba zazie bethi.

15 Gauak eta egunak, benedika zazie 
Yauna: lauda eta ororen gañetik altcha 
zazie betlii.
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Dial. Guipmcoana.

11 Otza ta beroa, bedeikatu ezazute 
Jaúna : alabatu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

12 Intzak eta intziarra, bedeikatu 
ezazute Jaúna : alabatu eta guzien gañe
tik goratu ezazute beti.

13 Izotza eta otza, bedeikatu ezazute 
Jaúna : alabatu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

14 Orma eta elurrak, bedeikatu eza
zute Jauna: alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

15 Gauak eta egunak, bedeikatu eza
zute Jauna: alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

Dial. Solensi.

11 Hotza eta beroua, benedik’ ezazie 
Jauna : laida eta orotangainti altcb’ 
ezazie bethiere.

12 Ihitzak eta izotza, benedik’ ezazie 
Jauna : laida eta orotangainti altcb’ 
ezazie bethiere.

13 Kharrountia eta hotza, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

14 Kharrouak eta elhurrak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

15 Gayak eta egunak, benedik’ eza
zie Jauna : laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.
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Dial. Biscaina Marquinensi.

16 Argija ta illuna, bedeinkatu egi- 
zube Jauna : alabau eta guztijen gañe- 
tik goratu egizube beti.

17 Oñaztubak eta odeijak, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guzti
jen gañetik goratu egizube beti.

18 Lurrak bedeinkatu begi Jaúna: 
alabau eta guztijen gañetik goratu begi 
beti.

19 Mendijak eta murubak, bedein
katu egizube Jauna : alabau eta guzti
jen gañetik goratu egizube beti.

20 Lurrian ernetan dirán guztijak, 
bedeinkatu egizube Jauna : alabau eta 
guztijen gañetik goratu egizube beti.

Dial. Inferioris Navarrce.

16 Argia eta illiuna, benedika zazie 
Yauna : lauda eta ororen gañetik altcha 
zazie bethi.

17 Chimistak eta hodeyak, benedika 
zazie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

18 Lurrak benedika beza Yauna: 
lauda eta ororen gañetik altcha beza 
bethi.

19 Mendiak eta mendichkak, bene
dika zazie Yauna: lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.

20 Lurrian sortzen diren guziak, 
benedika zazie Yauna : lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.
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Dial. Guipuscoana.

16 Argia ta illuna, bedeikatu ezazute 
Jauna: alabatu eta guzien gañetik go
ratu ezazute beti.

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

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

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

20 Lurrean ernetzen dirán guziak, 
bedeikatu ezazute Jauna : alabatu eta 
guzien gañetik goratu ezazute beti.

Dial. Solensi.

16 Argia eta ulhuna, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

17 Iñhaziak eta odeyak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

18 Lurrak benedika beza Jauna: 
laida eta orotangainti altcha beza be
thiere.

19 Mendiak eta mendiskak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

20 Lurrian sortzen diren guziak, 
benedik’ ezazie Jauna: laida eta orotan
gainti altch’ ezazie bethiere.

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.

16 Bénédicité, lux et tenebræ, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

17 Bénédicité, fulgura et nubes, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

18 Benedicat terra Dominum : lau- 
det et superexaltet eum in sæcula.

19 Bénédicité, montes et colles, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

20 Bénédicité, universa germinantia 
in terra, Domino : laúdate et superex
altate eum in sæcula.

Dial. Biscaina Generali.

16 Argia ta iluna, bedeinkatu egizue 
Jauna: alabau eta guztien ganetik go
ratu egizue beti.

17 Oñetzituak eta odoyak, bedein
katu egizue Jauna: alabau eta guztien 
ganetik goratu egizue beti.

18 Lurrak bedeinkatu begi Jauna: 
alabau eta guztien ganetik goratu begi 
beti.

19 Mendiak eta muruak, bedeinkatu 
egizue Jauna: alabau eta guztien gane
tik goratu egizue beti.

20 Lurrean ernetan direan guztiak, 
bedeinkatu egizue Jauna: alabau eta 
guztien ganetik goratu egizue beti.

Dial. Superioris Navarrœ.

16 Argia eta iluna, benedika zazue 
Y aúna : lauda eta guzien gafietik goratu 
zazue beti.

17 Oñazturak eta goibelak benedika 
zazue Yauna : lauda eta guzien gafietik 
goratu zazue beti.

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

19 Mendiak eta mendiskak, bene- 
dika zazue Yauna: lauda eta guzien 
gañetik goratu zazue beti.

20 Lurrean sortzen diren guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta gu
zien gafietik goratu zazue beti.

Dial. Lapurdensi.

16 Argia eta ilhuna, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen gainetik al- 
tcha zazue betlii.

17 Chimistak eta hedoyak, benedi
ka zazue Yauna : lauda eta ororen gai
netik altclia zazue betlii.

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

19 Mendiak eta mendichkak, bene
dika zazue Yauna : lauda eta ororen 
gainetik altclia zazue bethi.

20 Lurrean sortzen diren guziak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta oro
ren gainetik altcha zazue bethi.



C anticum Trium Puerorum

Dan. iii. 57-88.

21 Bénédicité, fontes, Domino: laú
date et superexaltate eum in sæcula.

22 Bénédicité, maria et ilumina, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

23 Bénédicité, cete et omnia quæ 
moyen tur in aquis, Domino : laúdate et 
superexaltate eum in sæcula.

24 Bénédicité, omnes volucres cœli, 
Domino : laúdate et superexaltate eum 
in sæcula.

25 Benedicite, omnes bestiæ et 
pécora, Domino : laúdate et superex
altate eum in sæcula.

Dial. Biscaina Generali.

21 Iturriak, bedeinkatu egizue Jau
na : alabau eta guztien gañetik goratu 
egizue beti.

22 Ichasoak eta ibayak, bedeinkatu 
egizue Jauna: alabau eta guztien gane- 
tik goratu egizue beti.

23 Baleak eta uretan dabiltzazan 
guztiak, bedeinkatu egizue Jauna : ala
bau eta guztien gañetik goratu egizue 
beti.

24 Zeruko egazti guztiak, bedein
katu egizue Jauna: alabau eta guztien

. gañetik goratu egizue beti.
25 Pistia guztiak eta abereak, be

deinkatu egizue Jauna : alabau eta 
guztien gañetik goratu egizue beti.

Dial. Superioris Navarra.

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

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

23 Baleak eta uretan igitzen diren 
guziak, benedika zazue Yauna : lauda 
eta guzien gañetik goratu zazue beti.

Dial. Laptirdensi.

21 Ithurriak, benedika zazue Yau
na : lauda eta ororen gainetik altcha 
zazue bethi.

22 Itsasoak eta ibayak, benedika za
zue Yauna : lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

23 Balenak eta uretan igitzen diren 
guziak, benedika zazue Yauna: lauda 
eta ororen gainetik altcha zazue bethi.

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

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

24 Zeruko liegastin guziak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gaine
tik altcha zazue bethi.

25 Anímale guziak eta abereak, be
nedika zazue Yauna : lauda eta ororen 
gainetik altcha zazue bethi.

Canticum Trium Puerorum

21 Iturrijak, bedeinkatu egizube 
Jauna: alabau eta guztijen gañetik 
goratu egizube be ti.

22 Ichasuak eta ibaijak, bedeinkatu 
egizube Jauna: alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

23 Baleyak eta uretan dabiltzazan 
guztijak, bedeinkatu egizube Jauna: 
alabau eta guztijen gañetik goratu egi
zube beti.

24 Zeruko egazti guztijak, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guzti- 
jen gañetik goratu egizube beti.

25 Pistija guztijak eta aberiak, be
deinkatu egizube Jauna: alabau eta 
guztijen gañetik goratu egizube beti.

Dial. Inferioris Navarra:.

21 Ithurriak, benedika zazie Yauna: 
lauda eta ororcn gañetik altcha zazie 
betlii.

22 Itsasoak eta uliaitzak, benedika 
zazie Yauna : lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie betlii.

23 Baliak eta huretan igitzen diren 
guziak, benedika zazie Yauna: lauda 
eta ororen gañetik altcha zazie bethi.

24 Zeruko hegaztiña guziak, bene
dika zazie Yauna: lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.

25 Anímale guziak eta kabaliak, be
nedika zazie Yauna: lauda eta ororen 
gañetik altcha zazie bethi.

Dial. Guipuscoana.

21 Iturriak, bedeikatu ezazute Jau
na : alabatu eta guzien gañetik goratu 
ezazute beti.

22 Itsasoak eta ibayak, bedeikatu 
ezazute Jauna : alabatu eta guzien ga
ñetik goratu ezazute beti.

23 Baleak eta uretan mugitzen dirán 
guziak, bedeikatu ezazute Jauna: ala
batu eta guzien gañetik goratu ezazute 
beti.

24 Zeruko egazti guziak, bedeikatu 
ezazute Jauna : alabatu eta guzien ga
ñetik goratu ezazue beti.

25 Animaba guziak eta abereak, 
bedeikatu ezazute Jauna: alabatu eta 
guzien gañetik goratu ezazute beti.

Dial. Solensi.

21 Uthurriak, benedik’ ezazie Jauna: 
laida eta orotangainti altch’ ezazie be- 
thiere.

22 Itchasuak eta uliaitzak, benedik’ 
ezazie Jauna : laida eta orotano-aintiO
altch’ eazize bethiere.

23 Balenak eta liouretan isfitzen 
diren guziak, benedik’ ezazie Jauna: 
laida eta orotangainti altch’ ezazie be
thiere.

24 Zeluko hegaldun guziak, benedik’ 
ezazie Jauna: laida eta orotangainti 
altch’ ezazie bethiere.

25 Animal guziak, eta aberiak, be
nedik’ ezazie Jauna: laida eta oro
tangainti altch’ ezazie bethiere.

Dial, fíiscaina Marquinensi.
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26 Beneclicite, filii hominum, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

27 Benedicat Israel Dominum : lau- 
det et superexaltet eum in sæcula.

28 Bénédicité, sacerdotes Domini, 
Domino : laúdate et superexaltate eum 
in sæcula.

29 Bénédicité, servi Domini, Do
mino : laúdate et superexaltate eum in 
sæcula.

30 Bénédicité, spiritus et animæ jus- 
torum, Domino : laúdate et superex
altate eum in sæcula.

Dial. Superioris Navarra.

26 Gizonen semeak, benedika zazue 
Yauna : lauda eta guzien gañetik go- 
ratu zazue beti.

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

28 Yaunaren apezak, benedika zazue 
Yauna: lauda eta guzien gañetik go
ratu zazue beti.

29 Yaunaren serbitzariak, benedika 
zazue Yauna : lauda eta guzien gañetik 
goratu zazue beti.

30 Izpirituak eta yustuen arimak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta gu
zien gañetik goratu zazue beti.

Dial. Biscaina Generali.

2G Gizonen semeak, bedeinkatu egi- 
zue Jauna : alaban eta guztien gañetik 
goratu egizue beti.

27 Israelek bedeinkatu begi Jauna: 
alabau eta guztien gañetik goratu begi 
beti.

28 Jaunaren sazerdoteak, bedein
katu egizue Jauna : alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

29 Jaunaren serbitzariak, bedein
katu egizue Jauna: alabau eta guztien 
gañetik goratu egizue beti.

30 Espirituak eta justoen arimak, 
bedeinkatu egizue Jauna: alabau eta 
guztien gañetik goratu egizue beti.

Dial. Lapurdemi.

26 Gizonen semeak, benedika zazue 
Yauna: lauda eta ororen gainetik al- 
tclia zazue bethi.

27 Israelek benedika beza Yauna : 
lauda eta ororen gainetik altclia beza 
bethi.

28 Yaunaren aphezak, benedika za
zue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

29 Yaunaren zerbitzariak, benedika 
zazue Yauna: lauda eta ororen gainetik 
altcha zazue bethi.

30 Izpirituac eta yustuen arimak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta oro
ren gainetik altcha zazue bethi.O
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Dial. Biscaina Marquinensi.

26 Gizonen semiak, bedeinkatu egi- 
zube Jauna: alabau eta guztijen gañe
tik goratu egizube beti.

27 Israelek bedeinkatu begi Jauna:o

alabau eta guztijen gañetik goratu begi 
beti.

28 Jaunaren sazerdotiak, bedeinkatu 
egizube Jauna : alabau eta guztijen 
gañetik goratu egizube beti.

29 Jaunaren serbitzarijak, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guz
tijen gañetik goratu egizube beti.

Dial. Guipuscoana.

26 Gizonen semeak, bedeikatu eza- 
zute Jauna: alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

27 Israelek bedeikatu beza Jauna : 
alabatu eta guzien gañetik goratu beza 
beti.

28 Jaunaren apaizak, bedeikatu eza
zute Jauna: alabatu eta guzien gañetik 
goratu ezazute beti.

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

30 Espiritubak eta justuben arimak, 
bedeinkatu egizube Jauna: alabau eta 
guztijen gañetik goratu egizube beti.

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

Dial. Infcrioris Navarra.

26 Gizonen semiak, benedika zazie 
Yauna: lauda eta ororen gañetik altcha 
zazie bethi.

27 Israelek benedika beza Yauna: 
lauda eta ororen gañetik altcha beza 
bethi. .

28 Yaunaren aphezak, benedika za
zie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

29 Yaunaren zerbitzariak, benedika 
zazie Yauna: lauda eta ororen gañetik 
altcha zazie bethi.

Dial. Solensi.

26 Gizounen semiak, benedik’ ezazie 
Jauna: laida eta orotangainti altch’ 
ezazie bethiere.

27 Israelek benedika beza Jauna : 
laida eta orotangainti altcha beza be
thiere.

28 Jaunaren aphezak, benedik’ ezazie 
Jauna : laida eta orotangainti altch’ eza
zie bethiere.

29 Jaunaren zerbutchariak, bene
dik’ ezazie Jauna: laida eta orotan
gainti altch’ ezazie bethiere.

30 Izpiritiak eta yustuen arimak 
benedika zazie Yauna: lauda eta oro
ren gañetik altcha zazie bethi.

30 Izpiritiak eta justouen arimak, 
benedik’ ezazie Jauna: laida eta oro
tangainti altch’ ezazie bethiere.
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31 Bénédicité, sancti et humiles 
corde, Domino : laúdate et superex- 
altate eum in sæcula.

32 Benedicite, Anania, Azaria, Mi- 
sael, Domino : laúdate et superexaltate 
eum in sæcula.

Dial. Superioris Navarra.

31 Sainduak eta biotzez umilak, be- 
nedika zazue Yauna : lauda eta guzien 
ganetik goratu zazue beti.

32 Ananias, Azarias, Misael, bene- 
dika zazue Yauna: lauda eta guzien 
ganetik goratu zazue beti.

Dial. Biscaina Generali.

31 Santuak eta biotzez umilak, be- 
deinkatu egizue Jauna: alabau eta 
guztien ganetik goratu egizue beti.

32 Ananias, Azarias, Misael, bedein- 
katu egizue Jauna: alabau eta guztien 
ganetik goratu egizue beti.

Dial. Lapurdensi.

31 Sainduak eta bihotzez umilak, 
benedika zazue Yauna: lauda eta oro- 
ren gainetik altclia zazue bethi.

32 Ananias, Azarias, Misael, bene
dika zazue Yauna : lauda eta ororen 
gainetik altcha zazue bethi.

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

Dial. Biscaina Marquinensi.

31 Santubak eta bijotzez umillak, 
bedeinkatu egizube Jauna: alabau eta 
guztijen ganetik goratu egizube beti.

32 Ananias, Azarias, Misael, bedein
katu egizube Jauna: alabau eta guz
tijen ganetik goratu egizube beti.

Dial. Inferioris Navarra.

31 Saindiak eta bihotzez umilak, be
nedika zazie Yauna : lauda eta ororen 
ganetik altcha zazie bethi.

32 Ananias, Azarias, Misael, bene
dika zazie Yauna: lauda eta ororen 
ganetik altcha zazie bethi.

Dial. Guipuscoana.

31 Santuak eta biotzez umillak, be- 
deikatu ezazute Jauna: alabatu eta 
guzien ganetik goratu ezazute beti.

32 Ananias, Azarias, Misael, bedei- 
katu ezazute Jauna: alabatu eta gu- 
zien ganetik goratu ezazute beti.

Dial. Solensi.

31 Saintiak eta bihotzez umilak, be- 
nedik’ ezazie Jauna: laida eta oro- 
tangainti altch’ ezazie bethiere.

32 Ananias, Azarias, Misael, bene- 
dik’ ezazie Jauna: laida eta orotan- 
gainti altcli’ ezazie bethiere.






