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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats alfabèticament i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no bíblics que
acompanyen el text bíblic, es fan servir les abreviacions Inc i Expl per a l’incipit i explicit de cada
llibre, Tit per al títol de cada capítol i Prol i el número de línia en el cas dels pròlegs.
S’hi inclouen fins i tot els mots més repetits, com la conjunció e o bé i, però no els inclosos en el text
entre claudàtors (text afegit conjecturalment pels editors). Les elisions vocàliques s’indiquen
conservant l’apòstrof o el punt volat en l’índex de mots; així, la forma d’Israell s’indexa amb els mots
d’ i Israell, la forma no·ls, amb els mots no i ·ls. Cal tenir en compte que les formes dequell, dello, etc.,
dels manuscrits medievals, se separen en la transcripció d’acord amb l’ús del català modern (d’equell,
d’ellò, etc.; i no pas de·quell, de·llò, etc.), malgrat que en els manuscrits editats no apareixen mai les
formes equell, ello, etc., amb e inicial, si no és quan van aglutinades amb la preposició de (o la
conjunció e). Els nombres romans s’inclouen en majúscules i sense separacions entre els elements que
els componen. Tots els mots s’escriuen amb minúscula o majúscula inicial segons com apareixen en
el text editat.
Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.
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Re Prol,4
en gran partida és proÿsma e vaÿna
Re Prol,4
a la habraycha. E en aquells, ço és
Re Prol,5
e los caldeus, XXII letres han
Re Prol,29
són dobles segons los jueus, ço és
Re Prol,34 stimen que V [*] sían dobles, ço és
Re Prol,56 Profetes són ordonats, e comensen
Re Prol,75 hòmens. E lo primer libre comensa
Re Prol,76
libre comensa a Job; lo segon,
Re Prol,77
en un volum de Salms; lo terç,
Re Prol,106 Scriptures se porà convenir axí com
Re Prol,107 com a comensament armat e guarnit
Re Prol,115
lo libre Pastoral, qui és semblant
Re Prol,122
E és aquestas coses, axí prech
Re Prol,145
si no’t ve de grat, jatsia açò que
Re Prol,156 matex ab mi devinerà. Mas jo prech
Re Prol,158 unteu lo cap de nostro Senyor seent
1Re 1,3
stablits per orar e per sacrifichar
1Re 1,4
que Elcanà dech secrifichar, e donà
1Re 1,4
secrifichar, e donà a Fenennà [*] e
1Re 1,5
part del sacrifici ceu, 5 e donà’n
1Re 1,5
fou molt trist, car ell amave molt
1Re 1,7
quant lo die venia qu’ells anaven
1Re 1,8
teu cor. Donchs, no sóm jo millor
1Re 1,10
coratge, ella plorave molt agrement
1Re 1,11
infant mascle, jo donaré aquell
1Re 1,12
Senyor, Elí, prevere, la comensà
1Re 1,14
se cuydà que fos embriaga. 14 e dix
1Re 1,14
14 e dix a ella: –O Anna, entrò
1Re 1,17
e de mon plor. 17 Lavors Elí dix
1Re 1,17
pau, e lo Senyor Déu d’Irrael don
1Re 1,19
e tornaren-se’n e vingueren
1Re 1,20
per ço com ella l’havia demanat
1Re 1,21
se companye en Siloè per sacrificar
1Re 1,22
22 E Anna no hy anà, car ella dix
1Re 1,23
23 E Elcanà, son marit, dix
1Re 1,24
ampolla plena de vi e amenà aquell
1Re 1,25
un vadell e oferiren l’infant
1Re 1,26
ni no la conexia. 26 Mas Anna dix
1Re 1,26
que stiguí ací devant e preguí
1Re 1,27
Jo’l preguí, e ell ha donade
1Re 1,28
28 E per açò jo he ell donat
1Re 2,Tit
segon e càntich que féu Anna
1Re 2,3
Déu és Senyor de la tua bocha, e
1Re 2,14
la losa portave, lo prevera prenia
1Re 2,14
a sos obs. E axí ho feyen ells
1Re 2,15
en aquell que sacrificave: «Dóna
1Re 2,15
«Dóna a mi de la carn, que cogue
1Re 2,16
la costuma e puxs pren-te’n
1Re 2,20
Elcanà e Anna, sa muller, e dix
1Re 2,20
aquest infant, lo qual tu has donat

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

a la habraycha. E en aquells, ço és a
a saber, los ciris e los caldeus, XXII
a un matex so, mas en diverses caràcters e
a saber, caph, mem, num, phe, sade. Car en
a saber, Samuel, Malachim, Dabreiamín,
a Jesú, fill de Enave, qui és dit, segons
a Job; lo segon, a David, lo qual és
a David, lo qual és comprès en V pertides,
a Salamó, que’s pertex en III libres, que
a comensament armat e guarnit a tots los
a tots los libres, los quals havem trets
a l’Apocalipci de sent Johan, no són en
a tu, legidor, que no’t pens ni t’stims
a mi no sia vijares, que jo hi hage mudat
a vosaltres, companyons de Crist, que ab
a la taula, que en nenguna manera no
a nostro Senyor Déu en Ciloè. E en aquell
a Fenennà [*] e a tots sos fills e sas
a tots sos fills e sas fillas part del
a Anna sola una part, per què ell fou molt
a Anna, mas nostro Senyor havia tencat son
a la casa de nostro Senyor, e axí la feya
a tu que X fills, si los havies? 9 Donchs,
a nostre Senyor, e dix: –Senyor, Déu de
a nostro Senyor en tots los dies de la sua
a guardar en la bocha molt atentivament,
a ella: –O Anna, entrò a quant seràs tu
a quant seràs tu embriaga? Repose’t un
a ella: –Vé-te’n en pau, e lo Senyor
a tu la demande de què l’has pregat. 18 E
a casa lur, en Remadta. Donchs Elcanà jach
a nostro Senyor. 21 E aprés annà Elcanà,
a nostro Senyor solempne sacrifici e lo
a son marit: –No hy iré pas tro que l’
a ella: –Tu fes ço que’t semble que sia
a nostro Senyor Déu en Siloè, e l’infant
a Elí, prevere, lo qual no’s prenia
a ell: –Senyor, sàpies per cert que jo sóm
a nostro Senyor 27 per aquest infant. Jo
a mi la mia demande que jo li demanave e
a nostro Senyor en tots los dies de la sua
a nostro Senyor 1 Mon cor s’és alegrat en
a ell són aperellades las pences. 4 L’
a sos obs. E axí ho feyen ells a tots
a tots aquells del poble d’Irrael que
a mi de la carn, que cogue a obs del
a obs del prevera, com jo no pendré de tu
a ta volentat.» E ell responia e deya: «No
a ell: –Nostro Senyor reta sament d’
a nostro Senyor. E adonchs ells se’n
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totas las coses que sos fills fèyan
gèyan ab las fembras qui vetlaven
del tabernacle. 23 Per què ell dix
infant, profitave e crexia e pleÿa
profitave e crexia e pleÿa a Déu e
27 Donchs un hom de Déu vench
a Elí, lo qual Déu li tremès, e dix
Senyor: “No apereguí jo apertament
en la casa de faraó, 28 e jo alegí
a ell de tots los trips d’Irrael
muntàs al meu altar o que cremàs
que ha nom efot, e jo doní
e tu has honrats tos fills més que
“Jo glorificaré aquell qui honrerà
morrà, com ells seran venguts
a edat d’home. 34 E açò serà
morran en un die. 35 E jo sucitaré
e segons ma ànima, e jo edificaré
1 Samuel, l’infant, ministrave
apellà Samuel, lo qual respòs
que jo sóm ací. 5 On ell correch
la peraule de nostro Senyor no era
revelade. 8 E nostro Senyor apellà
–Samuel! Lo qual se levà e anà
Lo qual se levà e anà a Elí 9 e dix
Senyor apellave l’infant e dix
e, si d’equí avant negú apella
–Senyor, parle, que lo servent ou
ou a tu. 11 E nostro Senyor dix
comensaré e compliré. 13 Jo he dit
castigave. 14 E per ço jo he jurat
havia pahor de manifestar la vizió
és la peraula de nostro Senyor qui
’m cels per neguna cose. Déu fasse
a tu aquestas coses e anadescha
stades dites. 18 Donchs Samuel dix
en tot lo poble d’Irrael [*] entrò
conech que Samuel era leyal profeta
aparer en Ciloè, on havia stat [*]
que los felisteus se ajustaren
d’Irrael, e lo poble d’Irrael axí
3 E lo poble d’Irrael se’n tornà
–Per què nostro Senyor ha fet
pahor e digueren: [*] [*] 8 –Guay
comfortau-vos e siau axí com
als hebreus axí com ells han servit
hach-hi, de morts, XXXM hòmens
sdevengut, e tot lo poble comensà
[*]? E aquell se cuytà e vench
·s veye. 16 Adonchs dix lo missatge
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a tot lo poble d’Irrael e en qual manera
a la porta del tabernacle. 23 Per què ell
a ells: –Per què feu vosaltres aquestes
a Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom de Déu
a hòmens. 27 Donchs un hom de Déu vench a
a Elí, lo qual Déu li tremès, e dix a ell:
a ell: –Aquestas coses diu nostro Senyor:
a la casa de ton pare, com ell era en
a ell de tots los trips d’Irrael a mos
a mos obs en prevere, per ço que ell
a mi encens e que aportàs devant mi una
a la casa de ton pare dels secrificis dels
a mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu d’
a mi, e aquells qui menyspreseran seran
a edat d’home. 34 E açò serà a tu senyal
a tu senyal que’s sdevendrà en II de tos
a mi un prevere fael, lo qual ferà segons
a ell fael casa, e ell irà devant mon
a nostro Senyor devant Elí, e la peraule
a ell: –Vet que jo sóm ací. 5 On ell
a Elí e dix-li: –Vet-me ací, car tu m’
a ell stade revelade. 8 E nostro Senyor
a ell altre vegade: –Samuel! Lo qual se
a Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo sóm
a ell: –Vet que jo sóm vengut per ço com
a ell: –Vé-te’n e dorm e, si d’equí
a tu, tu digues: “Senyor, parle, com lo
a tu. 11 E nostro Senyor dix a Samuel:
a Samuel: –Vet que jo fas aytal stabliment
a ell que jo jutgeria la sua casa per lo
a la casa de Elí que lo peccat de la sua
a Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel e dix: –O,
a tu ha perlada. Jo’t prech que no le’m
a tu aquestas coses e anadescha a tu, si
a tu, si tu’m celes neguna de aquestas
a ell totas las peraules, enaxí que no li
a Berzabe. E tot Yrrael conech que Samuel
a nostro Senyor. 21 E nostro Senyor volch
a Samuel segons la peraula. E la peraula
a batalla contre lo poble d’Irrael, e lo
a carrera als felisteus en batalla e fichà
a las tendes. Lavors digueren los primers
a nós [*] fugir devant los felisteus?
a nós! Car ells no foren ahir ni debans
a barons, perquè vosaltres no serveschau
a vosaltres. Confortau-vos e combateua peu. 11 E l’archa de Déu fou presa, e
a plorar. 14 Adonchs, com Elí oý lo crit
a Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII anys, e sos
a ell: –Jo sóm aquell qui sóm vengut e
4
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1Re 5,10
e digueren: –Ells han aduyta
1Re 5,10
déu d’Irrael per ço que ella ocia
1Re 6,2
-nos en qual manera tornarem
1Re 6,2
en son loch. Los quals digueren
1Re 6,4
–Qual cose és açò que nós devem
1Re 6,5
d’or. Car una plague és stade
1Re 6,5
plague és stade a vosaltres tots e
1Re 6,7
aportat jou, e ajustau aquellas
1Re 6,9
nós sabrem que ella ha fet
1Re 6,9
nós sabrem que ella no ha fet
1Re 6,9 negun mal, mas que açò és sdevengut
1Re 6,12
tot dret per la via per on hom va
1Re 6,12
bruolans, e anch no’s torseren
1Re 6,12
e anch no’s torseren a destre ni
1Re 6,12
felisteus seguiren aquellas entrò
1Re 6,14
las vaques desús e feren sacrifici
1Re 6,15
oferiren holocausts e sacrificis
1Re 6,17
or, las quals los felisteus reteren
1Re 6,18
de la ciutat murade entrò
1Re 6,19
hagueren vista la sua archa, entrò
1Re 6,21
de Cariatiarim e digueren
1Re 7,3
Senyor. 3 E ladonchs dix Samuel
1Re 7,3
d’Irrael: –Si vosaltres vos tornau
1Re 7,3
e aparallau los vostros cors
1Re 7,3
aquell tot sol, ell desliurerà
1Re 7,4
de ells Balaÿm e Scaroch e serviren
1Re 7,5
poble d’Irrael en Masfa, que aorem
1Re 7,8
pahor dels felisteus 8 e digueren
1Re 7,8
–No vulles cessar de cridar per nós
1Re 7,9
e oferí aquell entir en secrifici
1Re 7,9
de Yrrael, e nostro Senyor axaudí
1Re 7,10
-se que, com Samuel oferia
1Re 7,11
enaxí que ells los encalsaren entrò
1Re 7,12
d’Ajuda, e dix: «Nostro Senyor ha
1Re 7,14
de Acaron entrò Aget e entrò
1Re 7,17
lo poble e aquí ell edifichà altar
1Re 8,4
del poble se ajustaren e vingueren
1Re 8,5
a Samuel en Remata 5 e digueren
1Re 8,5
no van per las tuas carreras. Dóna
1Re 8,6
nacions. 6 Aquesta paraula desplach
1Re 8,6
per ço com ells havían dit: «Dóna
1Re 8,6
que’ns jutge.» E Samuel féu oració
1Re 8,7
Senyor, 7 e nostro Senyor dix
1Re 8,7
del poble en totas coses que diguen
1Re 8,7
que diguen a tu. Com ells no han
1Re 8,7
ells no han a tu en menyspreu, mas
1Re 8, 8
die de vuy. E enaxí com ells han
1Re 8, 8
han a mi desemparat e han servit
1Re 8, 8
a déus stranys, axí ho fan ells
1Re 8,9
ou are lur veu, emperò digues abans
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a nós l’archa de déu d’Irrael per ço que
a nós e tot nostro poble! 11 Donchs ells
a ella en son loch. Los quals digueren a
a ells: 3 –Si vosaltres ne trameteu l’
a ell retre per nostro peccat? E ells
a vosaltres tots e a vostros prínceps.
a vostros prínceps. Donchs vosaltres fareu
a la carreta, e encloeu los vadells en una
a nós aquest gran mal. E si ella no se’n
a nós negun mal, mas que açò és sdevengut
a nós per ventura. 10 Donchs ells ho
a Betzames e anaren-se’n per un camí
a destre ni a sinestre. E los prínceps
a sinestre. E los prínceps dels felisteus
a las fins del terme de Betzames. 13 E los
a nostro Senyor. 15 Aquells qui éran de la
a nostro Senyor en aquell die. 16 E V dels
a nostro Senyor per lur peccat: Azot hi
a la vila qui és menys de mur, e entrò
a LXX hòmens armats e LM de mitjà poble. E
a ells: –Los felisteus han devallade l’
a tot lo poble d’Irrael: –Si vosaltres
a nostro Senyor de tot vostro cor, toleu
a nostro Senyor e serviu aquell tot sol,
a vosaltres de la mà dels felisteus. 4
a nostro Senyor solament. 5 E Samuel dix:
a nostro Senyor per vós. 6 E ells
a Samuel: –No vulles cessar de cridar per
a nostro Senyor Déu, que ell nos desliure
a nostro Senyor. [*] per lo poble de
a ell, 10 E sdevench-se que, com Samuel
a nostro Senyor lo secrifici, los
a un loch qui era desots Betachar. 12 E
a nosaltres ajudat entrò ací.» 13 E los
a sos térmens. Donchs ell desliurà lo
a nostro Senyor Déu. 1Re 8,Tit Capítol
a Samuel en Remata 5 e digueren a ell: –Tu
a ell: –Tu ést envellit, e tos fills no
a nós rey que’ns jutge axí com fan las
a Samuel, per ço com ells havían dit:
a nós rey que’ns jutge.» E Samuel féu
a nostro Senyor, 7 e nostro Senyor dix a
a Samuel: –Oges la veu del poble en totas
a tu. Com ells no han a tu en menyspreu,
a tu en menyspreu, mas a mi, que jo regne
a mi, que jo regne sobre ells. 8 Segons
a mi desemparat e han servit a déus
a déus stranys, axí ho fan ells a tu. 9
a tu. 9 Donchs, tu ou are lur veu, emperò
a ells la dretura del rey que regnerà
5
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pendrà vostros fills e metrà’ls
oliveres millors e donar-las-ha
vinyes, per ço que ell do delme
do delme a sos faels missatges e
cridareu en aquell die mercè
las altres nacions. E ell jutgerà
del poble e recomptà aquellas
Senyor. 22 E nostro Senyor dix
rey sobre ells. E Samuel dix
poble d’Irrael: –Cascú se’n vaja
de Saül, éran perdudes, e Sis dix
e Sis dix a Saül: –Mon fill, pren
no las hagueren trobades, Saül dix
per engoxa de nós. 6 Lo qual dix
dupte. Donchs, anem-nos-ne are
a ell, e ell per aventura ensenyerà
nós hi irem. Mas qual cose portarem
portarem a l’hom de Déu? Pa defall
nós no havem presentalla que donem
8 E altre vegada lo servent respòs
d’un diner d’argent. Donem-la
l’hom de Déu per ço que ell enseny
aquells qui volien demanar concell
entre nós [*]. 10 E Saül dix
anaven poar aygüe, e ells digueren
12 E ellas responent digueren
car vosaltres trobareu vuy
loch de la ciutat, Samuel aparech
Samuel aparech a ells, qui los axí
los axí a carrera, qui volia muntar
15 E nostro Senyor havia revelat
die abans que Saül vingués, e havia
matexa hora que are és jo tremetré
poble d’Irrael, e ell desliurerà
meu poble, e lo lur crit és vengut
guardat Saül, nostro Senyor dix
lo meu poble. 18 E Saül se acostà
en mig loch de la porta e dix
a ell: –Jo’t prech que tu mostres
casa del vaent. 19 E Samuel respòs
-t’he anar al matí, e ensenyaré
Donchs, per què has dita tu
pres Saül e son servent e manà
e manà a ells là on ell havia
stats convidats, e havia-hy entrò
23 E samuel dix al coch: –Aporta
posà-le devant Saül, e Samuel dix
Pose-hu devant tu e menge, car
en un soler. [*] 26 [*] E dix
en la darrera part, Samuel dix
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a menar ses carretas, e fer-n’ha sos
a sos servidors. 15 E ell delmerà los
a sos faels missatges e a sos servents. 16
a sos servents. 16 Ell vos tolrà vostros
a nostro Senyor contre vostre rey, lo qual
a nós e irà devant e ferà las nostres
a nostro Senyor. 22 E nostro Senyor dix a
a Samuel: –Oges lurs veus e stablex rey
a tot lo poble d’Irrael: –Cascú se’n
a la sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol VIIIIº
a Saül: –Mon fill, pren a tu un dels
a tu un dels servents e leve’t e vé
a son servent, lo qual era ab ell: –Vina e
a ell: –Vet que en aquesta ciutat ha un
a ell, e ell per aventura ensenyerà a nós
a nós ço que nós sercham. 7 E Saül dix al
a l’hom de Déu? Pa defall a nós [*], e
a nós [*], e nós no havem presentalla que
a l’hom de Déu [*]. 8 E altre vegada lo
a Saül e dix: –Vet que jo he la quarta
a l’hom de Déu per ço que ell enseny a
a nós ço que anam sercant. 9 Sa enrera
a nostro Senyor deyen: «Veniu, anem al
a son servent: –Molt és bo ço que dius.
a ellas: –És ací lo vaent? 12 E ellas
a ells: –[*] Veus que ell és devant
a ell. 14 E ells muntaren en la ciutat, e
a ells, qui los axí a carrera, qui volia
a carrera, qui volia muntar a la muntanya.
a la muntanya. 15 E nostro Senyor havia
a Samuel, un die abans que Saül vingués, e
a ell dit: 16 –En aquesta matexa hora que
a tu demà un home de la terra de Benjamín,
a ells de las mans dels felisteus, car jo
a mi. 17 E com Samuel hagué guardat Saül,
a ell: –Aquest és l’home del qual jo’t
a Samuel en mig loch de la porta e dix a
a ell: –Jo’t prech que tu mostres a mi
a mi qual és la casa del vaent. 19 E
a ell e dix: –Jo sóm lo veent. Munta
a tu totas las coses que són en ton cor.
a mi aquesta peraule? 22 E Samuel pres
a ells là on ell havia a menjar e ell los
a menjar e ell los féu loch en cap de tots
a XXX hòmens. 23 E samuel dix al coch:
a mi la part que jo’t comaní que tu la
a Saül: –Vet ací ço que és romàs. Posea tu és stat stojat sientment com jo
a ell: –Leve’t, e iràs-te’n. E ell se
a Saül: –Digues al servecial que pas e que
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’t un poch, per tal que mostre
-lo sobre lo cap de Saül e besà
e dix: –Vet que nostro Senyor ha
què tu sabràs que nostro Senyor ha
salteran sobre grans coves. E diran
trobades, las quals havían anades
t’hauran saludat, ells doneran
tots aquests senyals seran venguts
mi en Galgala, e jo devallaré
tu me spereràs entrò que jo vingue
que jo vingue a tu e que amostre
com Saül hach girades las spatles
axí que’s pertia d’ell, Déu mudà
E tots aquests senyals vingueren
que la companye dels profetes axí
la companye dels profetes axí a ell
a ell a carrera [*], e ell comensà
ells. 11 E, com aquells, qui havían
ell cessà de profetitzar e vench
14 E un de sos avonclos dix
14 E un de sos avonclos dix a ell e
E ells respongueren: –Nós som anats
no las poguem trobar, nós vinguem
a Samuel. 15 E son avonclo dix
Samuel t’ha dit. 16 E Saül respòs
a son avonclo e dix: –Ell dix
dita. 17 E Samuel apellà lo poble
la cognació de Metí. E vench entrò
fill de Sis. Donchs ells sercaren
22 Aprés, ells demanaren concell
las spatles amunt. 24 E Samuel dix
lo poble un home que sia semblant
digueren: –Donchs, aquest porà
rey dels fills d’Amon, comensà
e tots los hòmens de Jabès digueren
volem te amistansa e nós servirem
rey dels fills d’Amon, respòs
pau ab vosaltres, que jo trague
dret, enaxí que vosaltres siau onta
poble d’Irrael. 3 Llavors digueren
hòmens de la ciutat de Jabès: –Dóna
ha negú qui’ns defena, nós vendrem
4 Donchs los missatgers vingueren
poble levà se veu en alt e comensà
hagueren gran goig 10 e digueren
digueren a Naàs: –Nós axirem demà
e intrà en mig loch de la host
1Re 12,Tit Capítol XII 1 Samuel dix
coses que vosaltres haveu perlades
tolt bou o aze, e si jo he acusat
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a tu la peraula de nostro Senyor. 1Re
a ell e dix: –Vet que nostro Senyor ha a
a tu untat sobre la sua haretat en
a tu untat per ésser rey. 2 Car tu seràs
a tu: “Las someres són trobades, las quals
a serchar. E ton pare las ha trobades, e
a tu II pans, e tu los pendràs de la lur
a tu, tu secrificha tot ço que trobaràs en
a tu, que tu ofires oferenes e secrificis
a tu e que amostre a tu qual cose tu
a tu qual cose tu fasses. 9 Adonchs, com
a Samuel, axí que’s pertia d’ell, Déu
a ell altre cor. E tots aquests senyals
a ell aquell die que Samuel li havia dits.
a ell a carrera [*], e ell comensà a
a carrera [*], e ell comensà a profetar en
a profetar en mig loch d’ells. 11 E, com
a ell debans conegut, veeren que era enmig
a la muntanya. 14 E un de sos avonclos dix
a ell e a son servent: –Què feu? E ells
a son servent: –Què feu? E ells
a sercar las someras e, com no las poguem
a Samuel. 15 E son avonclo dix a ell:
a ell: –Digues-ma ço que Samuel t’ha
a son avonclo e dix: –Ell dix a nós que
a nós que las someras éran trobades. Mas
a nostro Senyor en Masfat, 18 e dix als
a Saül, fill de Sis. Donchs ells sercaren
a ell, e no poch ésser atrobat aquí. 22
a nostro Senyor, per saber si ell vendria
a tot lo poble: –Vosaltres haveu aquell
a ell. E tot lo poble cridà e dix: –Nostro
a nós salvar? E hagueren-lo en menyspreu
a guerrajar una ciutat que ha nom Jabès de
a Naàs: –Rep-nós volem te amistansa e
a tu. 2 E Naàs, rey dels fills d’Amon,
a ells: –Jo faré aytal pau ab vosaltres,
a cascú de vosaltres tots l’ull dret,
a tot lo poble d’Irrael. 3 Llavors
a ell los pus vells hòmens de la ciutat de
a nós VII dies d’espay, que nós pugam
a tu. 4 Donchs los missatgers vingueren a
a Saül en Gabaà e digueren-li aquestas
a plorar. 5 E Saül venia aprés sos bous de
a Naàs: –Nós axirem demà a vosaltres, e
a vosaltres, e fareu tot ço que us plaurà.
a hora de matines e ocís los fills de
a tot lo poble d’Irrael: –Veus que jo he
a mi, e jo he stablit rey sobre vosaltres,
a tort, ni si jo he pres do de la vostra
7
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1Re 12,4
–Tu no has nengú agreujat
1Re 12,5
mà de algú neguna cose. 5 Ell dix
1Re 12,8
en Egipte. E cridaren los pares
1Re 12,10
contre ells. 10 E puxs cridaren
1Re 12,10
nostro Senyor e havem servit
1Re 12,10 de nostros enamichs, e nós servirem
1Re 12,11
a tu.” 11 E nostro Senyor tremès
1Re 12,13
Veus que nostro Senyor ha donat
1Re 12,14
temeu nostro Senyor e serviu
1Re 12,14
lo Senyor, Déu vostro, serà bé
1Re 12,18
sobre vosaltres. 18 E Samuel cridà
1Re 12,19
e pluges. 19 [*] E tot lo poble dix
1Re 12,19 muyram, car nós havem ajustat mal
1Re 12,21
aprés vanes coses que no profiten
1Re 12,23
pregar per vosaltres. Jo ensenyaré
1Re 12,24
temeu lo vostro Senyor e serviu
1Re 13,1
qui havia un any com ell comensà
1Re 13,2
Irrael per II anys. 2 E Saül alegí
1Re 13,2
tot l’altre poble era cascú tramès
1Re 13,8
en Galgala, e lo poble se comensà
1Re 13,10 e ofert son holocaust, Samuel vench
1Re 13,10
Samuel vench a Saül, e Saül axí
1Re 13,10
vench a Saül, e Saül axí a ell
1Re 13,11
que lo poble se partia de mi poch
1Re 13,12
e jo no he oferta nenguna oferena
1Re 13,12
per nacessitat, jo oferí holocausts
1Re 13,13
a nostro Senyor. 13 E Samuel dix
1Re 13,13 ton Déu, los quals ell havia manats
1Re 13,14
14 Mas lo regne teu no s’estendrà
1Re 13,14
son cor, e nostro Senyor ha manat
1Re 13,14 guardats los manaments que ell manà
1Re 13,20
Irrael avallaren als felisteus per
1Re 13,21
las destrals éran rebavats e fèyan
1Re 13,21
rebavats e fèyan a lozar tots entrò
1Re 14,1
die que Jonatàs, fill de Saül, dix
1Re 14,1
dix a un jove, son scuder: –Passem
1Re 14,1
és ultre aquest loch. E ell no féu
1Re 14,1
loch. E ell no féu a saber açò
1Re 14,2
E havían del poble ab ell entrò
1Re 14,4
qual loch Jonatàs era anat. 4 [*]
1Re 14,4
part, e havían sculls dessà e dellà
1Re 14,5
contre Machinàs, e l’altre,
1Re 14,6
qui era son scuder: –Vina e passem
1Re 14,7
o en pochs. 7 E son scuder dix
1Re 14,7
dix a ell: –Fes tot ço que plàcia
1Re 14,8
que tu volràs anar. 8 Lavors dix
1Re 14,9
“Sperau-nos entrò que nós vingam
1Re 14,10
10 Mas si ells nos dien: “Veniu
1Re 14,10
nos dien: “Veniu a nós”, nós irem
1Re 14,11
senyal. 11 E donchs ell aparech
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a tort, ni no has opremut negú, ni no has
a ells: –Nostro Senyor és mon testimoni
a nostro Senyor, e nostro Senyor los
a nostro Senyor e digueren: “Nós havem
a Balaÿm e Scaroch. Donchs, desliure-nos
a tu.” 11 E nostro Senyor tremès a
a vosaltres Geroboal [*]. E ell desliurà
a vosaltres rey. 14 Si vosaltres temeu
a ell e oÿu la sua veu, [*] vosaltres e lo
a vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu la veu
a Déu, e nostro Senyor donà en aquell die
a Samuel: –Pregue per los teus servents al
a tots los peccats, com nós demanam rey.
a vosaltres ne us desliureran de las
a vosaltres dreta carrera e bona. 24
a ell en veritat de tot vostro cor, car
a regnar, e regnà ell sobre lo poble d’
a si IIIM hòmens d’Irrael. E havían ab
a son tabernacle. 3 E Jonatàs ferí una
a partir de poch en poch. 9 Donchs Saül
a Saül, e Saül axí a ell a carrera per
a ell a carrera per saludar-lo, 11 e
a carrera per saludar-lo, 11 e Samuel
a poch, e que tu no eras vengut al terme
a nostro Senyor.” Per ço com jo era
a nostro Senyor. 13 E Samuel dix a Saül:
a Saül: –Tu has fet follament, com tu no
a tu. Car, si tu no haguesses açò fet,
a ton linatge. Nostro Senyor †ama cascun†
a ell que ell sia príncep sobre son poble,
a tu. 15 Donchs Samuel se levà de Galgala
a aguar cascú se reya e son càvech e se
a lozar tots entrò a l’aguyó. 22 E com lo
a l’aguyó. 22 E com lo die de la batalla
a un jove, son scuder: –Passem a la hosts
a la hosts dels felisteus que és ultre
a saber açò a son pare. 2 Saül estave
a son pare. 2 Saül estave adonchs en la
a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill de
a la host dels felisteus havia II grans
a manera de dents; la una havia nom Deses,
a migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs dix
a la host dels felisteus, que no són
a ell: –Fes tot ço que plàcia a ton
a ton coratge e vés allà on volràs, car jo
a ell Jonatàs: –Vet que nós anam sobre
a vosaltres”, nos aturarem en nostro loch
a nós”, nós irem a ells, car nostro Senyor
a ells, car nostro Senyor liurerà aquells
a la una e a l’altre host dels felisteus,
8
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1Re 14,11
11 E donchs ell aparech a la una e
1Re 14,12
12 Donchs los felisteus perlaren
1Re 14,12
los felisteus perlaren a Jonatàs e
1Re 14,12
a son scuder de lur host e digueren
1Re 14,12
lur host e digueren a ells: –Veniu
1Re 14,12
mostrarem una cose. E Jonatàs dix
1Re 14,12
saguex-me, car nostro Senyor ha
1Re 14,15
e sa companya que éran anats
1Re 14,18
no hy éran. 18 Adonchs dix Saül
1Re 14,19
host dels felisteus e crexia poch
1Re 14,19
dix Saül al prevera: –Tira te mà
1Re 14,23
d’Irrael, e la batalla vench entrò
1Re 14,26
[*], 26 mas negú no acostà sa mà
1Re 14,27
la brescha de la mel e tornà sa mà
1Re 14,31
los felisteus, de Machinàs entrò
1Re 14,32
fou molt ujat. 32 E tornà-ce’n
1Re 14,33 carn ab la sanch. 33 E fou anunciat
1Re 14,33
a Saül que lo poble havia peccat
1Re 14,33
la lig. Trestornau vuymés
1Re 14,34
-vos per tot lo poble dient
1Re 14,34
poble dient a ells que cascú aduga
1Re 14,34
pedre e menjau-ne, e no peccareu
1Re 14,34 amenà cascú son bou en la mà entrò
1Re 14,35
35 E Saül edifichà aquí un altar
1Re 14,36
lo prevere: –Acostem-nos encare
1Re 14,37
a Déu. 37 E Saül demanà concell
1Re 14,40
no li contredix. 40 Donchs ell dix
1Re 14,40
a tot lo poble: –Partiu-vos tots
1Re 14,41
[*]: –Senyor, Déu d’Irrael, dóna
1Re 14,41 és açò per què tu vuy no has respòs
1Re 14,43
caech sobre Jonatàs. 43 E dix Saül
1Re 14,43
cose has tu feta. E Jonatàs dix
1Re 14,43
poch de mel e mengé’n. E vet que
1Re 14,44
que no dega morir. 44 E Saül dix
1Re 14,45
dupte, de mort. 45 E lo poble dix
1Re 14,52 dies de Saül, car Saül acompanyave
1Re 14,52
que veya ésser forts e covinents
1Re 15,1 1Re 15,Tit Capítol XV 1 Samuel dix
1Re 15,1 a Saül: –Nostro Senyor tremès ha mi
1Re 15,1
ha mi a tu per ço que jo untàs
1Re 15,2
d’Irrael, en qual manera contrestà
1Re 15,3
tot ço que ell ha. Tu no perdoneràs
1Re 15,4
Saül [*] ajustà lo poble, e comptà
1Re 15,5
de Judà. 5 E, com Saül fou vengut
1Re 15,6
ab ell, car tu feÿst misericòrdia
1Re 15,8
tot viu, e ocís tot l’altre poble
1Re 15,9
e tot lo poble perdonaren Aguays e
1Re 15,9
folchs de ovellas e altre bestiar e
1Re 15,9
e a las vestidures e als moltons e
1Re 15,10
valor. 10 E nostro Senyor vench
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a l’altre host dels felisteus, e los
a Jonatàs e a son scuder de lur host e
a son scuder de lur host e digueren a
a ells: –Veniu a nós, e nós vos mostrarem
a nós, e nós vos mostrarem una cose. E
a son scuder: –Anem-hi, e tu saguexa ells liurats en las mans del poble d’
a robar los fills d’Irrael s’esbalaÿren,
a Achià: –Aporta l’archa de nostro
a poch entrò qu’éls oÿren clarament. E
a tu. 20 Donchs Saül cridà e tot lo poble
a Betaven. 24 E los hòmens d’Irrael foren
a sa bocha, car lo poble havia pahor del
a sa bocha, e sos ulls foren inluminats.
a Aylon, e lo poble fou molt ujat. 32 E
a pendre presa, e prengueren ovellas e
a Saül que lo poble havia peccat a nostro
a nostro Senyor, que havían menjade la
a mi una gran pedre. 34 E lavors dix Saül:
a ells que cascú aduga a mi son bou e son
a mi son bou e son moltó, e oceÿts-los
a nostro Senyor, si vosaltres los menjau
a la nit e ocieren-los aquí. 35 E Saül
a nostro Senyor [*]. 36 E dix Saül: –Anem
a Déu. 37 E Saül demanà concell a nostro
a nostro Senyor e dix: –Jo perseguiré los
a tot lo poble: –Partiu-vos tots a una
a una part, e jo seré en l’altre part ab
a mi demostransa qual cose és açò per què
a ton servent. Si aquest peccat és sobre
a Jonatàs: –Digues-me qual cose has tu
a ell: –Jo prenguí ab lo cap de una verga
a mi par que no dega morir. 44 E Saül dix
a Jonatàs: –[*] Cové que tu muyres, sens
a Saül: –Donques, Jonatàs morrà, que ha
a si tots los hòmens que veya ésser forts
a batalla. 1Re 15,Tit Capítol XV 1 Samuel
a Saül: –Nostro Senyor tremès ha mi a tu
a tu per ço que jo untàs a tu rey sobre lo
a tu rey sobre lo poble d’Irrael. Donchs,
a ell, com venia de Egipte. 3 Donchs, vé
a ell de res, ni cobeges nenguna de las
a ells axí com hom compte ovellas, e trobà
a la ciutat de Amalech, ell mès sos
a nostros pares com ells venien de Egipte.
a spasa. 9 E Saül e tot lo poble
a molt bons folchs de ovellas e altre
a las vestidures e als moltons e a totas
a totas las coses qui éran bellas, e anch
a Samuel e dix a ell: 11 –Jo’m pinet com
9
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nostro Senyor vench a Samuel e dix
he stablit Saül en rey, car ell ha
fou Samuel molt trist, e cridà
Samuel se fou levat de nit per anar
de nit per anar a Saül al matí,
Samuel fou dit com Saül era vengut
Adonchs Samuel vench tot dret
a Saül, e Saül oferia holocausts
Amalech. E quant Samuel fou vengut
Senyor. 14 E Samuel dix lavors
Amalech, car lo poble ha perdonat
coses. 16 E lavors dix Samuel
a Saül: –Sofer-me, e jo mostraré
nostro Senyor ha parlades e ditas
sobre tots los trips d’Irrael, com
fosses lo manor? E nostro Senyor ha
sobre lo poble d’Irrael, 18 e ha
tu tremès en aquella carrera e dix
devant nostro Senyor? 20 E Saül dix
[*] e açò han fet per secrifichar
que hom no l’obaesca majorment
grex de moltons. 23 Car contredir
de nostro Senyor Déu, ell ha
que tu no sies rey. 24 E Saül dix
Mes he temut lo poble e he obeÿt
ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel dix
Senyor, e nostro Senyor ha tornat
ell lo li squinsà. 28 E Samuel dix
a ell: –Nostro Senyor ha vuy tolt
regne d’Irrael e aquell ha liurat
–Jo he peccat, mas are honre tu
rey de Amalech. Adonchs Gaig fou
Senyor se penedia com havia fet
Capítol XVI 1 Nostro Senyor dix
Nostro Senyor dix a Samuel: –Entrò
oli e vine per ço que jo tremeta tu
“Jo sóm vengut per secrificar
a nostro Senyor.” 3 E tu apellaràs
a Ysaý al secrifici, e jo mostraré
ciutat se’n marevellaren e axiren
se’n marevellaren e axiren a ell
pau. Jo sóm vengut per secrificar
Ysaý e sos fills e apellà
aprés l’altre. Lavors Samuel dix
aquests encara. 11 [*] E dix Ysaý
las ovellas. E lavors dix Samuel
aquell qui és derrer e amena-lo
amena-lo a mi, car no’ns ciurem
bella cara. E nostro Senyor dix
e lo maligne spirit lo comensà
10
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a ell: 11 –Jo’m pinet com he stablit Saül
a mi desemparat e no ha complides las mias
a nostro Senyor tota la nit mercè. 12 E
a Saül al matí, a Samuel fou dit com Saül
a Samuel fou dit com Saül era vengut a
a Carmel e aquí havia dressat un altar en
a Saül, e Saül oferia holocausts a nostro
a nostro Senyor de las promícies de la
a Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt sies tu de
a ell: –Quina veu és aquesta del folch del
a las millors ovellas e al millor bestiar,
a Saül: –Sofer-me, e jo mostraré a tu
a tu quals coses nostro Senyor ha parlades
a mi [*]. E Saül li dix: –Digues-m’ho.
a tu fos vijares que tu fosses lo manor? E
a tu untat sobre lo poble d’Irrael, 18 e
a tu tremès en aquella carrera e dix a tu:
a tu: “Vé e ociu los peccadors de Amalech
a Samuel: –Anans he jo oÿda la veu de
a lur Déu en Galgala. 22 E Samuel dix:
a la sua veu? Car obadiència és major que
a la volentat de nostro Senyor axí és com
a tu tornat enrera, que tu no sies rey. 24
a Samuel: –Jo he peccat, per ço com he
a lur veu. 25 Mas jo’t prech que tu ports
a Saül: –Jo no me’n tornaré ab tu, car tu
a tu enrera, que no sias rey sobre lo ceu
a ell: –Nostro Senyor ha vuy tolt a tu tot
a tu tot lo regne d’Irrael e aquell ha
a un altre que és millor que tu, 29 car
a mi devant los vells de mon poble e
a ell amenat, lo qual era molt gros, e
a Saül rey sobre lo ceu poble de Yrrael.
a Samuel: –Entrò a quant ploreràs, ni per
a quant ploreràs, ni per què tu ores per
a Ysaý de Betlem, per ço car jo he previst
a nostro Senyor.” 3 E tu apellaràs a Ysaý
a Ysaý al secrifici, e jo mostraré a tu
a tu qual cose tu fasses, e tu unteràs
a ell a carrera e digueren-li: –Véns tu
a carrera e digueren-li: –Véns tu per
a nostro Senyor. Sentificau-vos e veniu
a ells al secrifici. 6 E com ells foren
a Ysaý: –Nostro Senyor no ha alet nengú d’
a Samuel: –Encara n’hi ha un manor que
a Ysaý: –Tremet per aquell qui és derrer e
a mi, car no’ns ciurem a menjar entrò que
a menjar entrò que ell sia vengut ací. 12
a Samuel: –Leve’t e unta-lo, car aquest
a turmentar e star en ell per voluntat de
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1Re 16,15
Senyor. 15 E los servents digueren
1Re 16,17 pus laugerament. 17 Donchs dix Saül
1Re 16,19 Donchs Saül tremès sos missatgers
1Re 16,19
missatgers a Ysaý e dix: –Tremet
1Re 16,20
tremès-ho per la mà de David [*]
1Re 16,21 David [*] a Saül. 21 E David vench
1Re 16,21
e stech devant ell, e ell amà molt
1Re 16,22
d’ell son scuder. 22 Saül tremès
1Re 16,22
son scuder. 22 Saül tremès a dir
1Re 16,23
e viulave devant ell e confortave
1Re 17,7
de la sua lansa era axí gros com
1Re 17,8
dels fills d’Irrael e deya cridant
1Re 17,9
sereu nostros servents e servireu
1Re 17,14
fills primers hagueren seguit Saül
1Re 17,15
se pertí de Saül e tornà-sse’n
1Re 17,17 passats XXXX dies. 17 E Ysaý dix
1Re 17,17
dix a son fill David: –Prin e porta
1Re 17,17
masura de torrons e X pans e vés
1Re 17,17
torrons e X pans e vés a la host,
1Re 17,20
levà matí e comenà lo ceu bestiar
1Re 17,23
bé. 23 E com ell perlave encare
1Re 17,25
d’aquells del poble d’Irrael dix
1Re 17,25
en aquell qui l’ociurà e derà
1Re 17,27
stave entorn de David retornaven
1Re 17,28
fou molt irat contre David e dix
1Re 17,30
s’elunyà d’ell un poch e vench
1Re 17,30
matexa cose. E lo poble respòs axí
1Re 17,32
fou amenat devant Saül, ell dix
1Re 17,33
ab ell e ociuré’l. 33 E Saül dix
1Re 17,34
sa infantesa ensà. 34 E David dix
1Re 17,35
e jo perseguí-los [*] per tolre
1Re 17,37
mà de aquest felisteu. E Saül dix
1Re 17,38
Senyor sia ab tu. 38 E Saül vestí
1Re 17,38
li un elm ceu sobre son cap e vestí
1Re 17,39
per què ell se desermà e dix
1Re 17,43
bell de vista. 43 E lo felisteu dix
1Re 17,44
maleý David e sos déus. 44 E dix
1Re 17,44 e sos déus. 44 E dix a David: –Vina
1Re 17,44
la tua carn als ocells del cel e
1Re 17,45
e ab lansa e ab scut, mas jo vench
1Re 17,46
46 Nostro Senyor donerà tu
1Re 17,46
dels felisteus als ocells del cel e
1Re 17,48
prop de David, ell se cuytà e axí
1Re 17,48
de David, ell se cuytà e axí a ell
1Re 17,52
foren venguts en la vall e entrò
1Re 17,52
morts en la carrera de Serim entrò
1Re 17,52
de Serim entrò a Get e entrò
1Re 17,55
contre lo felisteu, ell dix
1Re 17,56 sé. 56 E lo rey dix: –Donchs demana
1Re 17,58
lo cap del felisteu. 58 E Saül dix
11
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a ell: –Vet que lo maligna spirit te
a sos servents: –Sercau-me un hom qui
a Ysaý e dix: –Tremet a mi David, ton
a mi David, ton fill, qui guarde tes
a Saül. 21 E David vench a Saül e stech
a Saül e stech devant ell, e ell amà molt
a David e féu d’ell son scuder. 22 Saül
a dir a Ysaý: –Jo vull que David, ton
a Ysaý: –Jo vull que David, ton fill,
a Saül, axí que ell soferia pus
a plegador de texidor, e lo ferre de la
a ells: –Per què sou vosaltres venguts axí
a nós. 10 E lo felisteu deya: –Jo he
a la batalla, 15 e David se pertí de Saül
a son pare en Betlem per guardar lo
a son fill David: –Prin e porta a tos
a tos frares una masura de torrons e X
a la host, a tos frares, 18 e porta
a tos frares, 18 e porta aquests X
a un guardià, axí com son pare li havia
a ells, aquell felisteu bort que havia nom
a David: –Has tu vist aquell hom qui és
a ell sa filla, e la casa de son pare serà
a ell aquellas matexas peraules e deyen:
a ell: –Per què ést vengut tu ací e has
a un altre e demanà aquella matexa cose. E
a ell com aquells havían de abans respost.
a ell: –Negú no hage pahor d’aquest
a David: –Tu no poràs contrestar en aquest
a Saül: –Com jo guardave una vegade las
a ells mon moltó, mas ells se tornaren
a David: –Vé, e nostro Senyor sia ab tu.
a David de ses vestidures e posà-li un
a ell lo ceu sberch. 39 E, com David se
a Saül: –Jo no puch axí anar, car jo no he
a David: –Donchs, sóm jo cha, que tu
a David: –Vina a mi e jo daré la tua carn
a mi e jo daré la tua carn als ocells del
a las bísties de la terra. 45 E David dix
a tu en lo nom del Déu de Yrrael, Senyor
a mi, [*] e jo donaré vuy lo teu cos mort
a las bísties de la terra, per ço que tots
a ell a carrera en l’altre part, 49 e mès
a carrera en l’altre part, 49 e mès la mà
a las portas de Acaron. E molts dels
a Get e entrò a Acharon. 53 E los fills d’
a Acharon. 53 E los fills d’Irrael se’n
a Abner, príncep de la sua cavalleria: –O
a ell de qui és fill. 57 Donchs com David
a ell: –[*] De qual linatge ést tu? E
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1Re 18,1
XVIII 1 Axí com David hach parlat
1Re 18,1
Saül, Jonatàs, lo fill de Saül, amà
1Re 18,1
lo fill de Saül, amà a ell tant com
1Re 18,2
com a si matex. 2 E Saül retench
1Re 18,2
die e no li atorgà que ell tornàs
1Re 18,2
atorgà que ell tornàs a sa casa o
1Re 18,3 amistansa ensemps, e Jonatàs amave
1Re 18,3
e Jonatàs amave a ell aytant com
1Re 18,4
una gonella que vestia e donà-la
1Re 18,4
altres vestiments e ornaments entrò
1Re 18,4
entrò a son cultell e entrò
1Re 18,4
cultell e entrò a son arch e entrò
1Re 18,5
a son braguer. 5 E David anava
1Re 18,5
los combatedors, e ell pleÿa molt
1Re 18,6
totas las ciutats d’Irrael axiren
1Re 18,6
ciutats d’Irrael axiren a carrera
1Re 18,8
e aquesta paraula desplach molt
1Re 18,8
molt a ell, e dix: –Ellas han donat
1Re 18,8 dix: –Ellas han donat a David XM e
1Re 18,8
sinó M! Donchs, qual cose defall
1Re 18,10
esvaý Saül, enaxí que ell comensà
1Re 18,11
Saül tenia una lansa 11 e tirà-la
1Re 18,12
d’ell altre vegade. 12 E Saül temé
1Re 18,17
amaven David [*]. 17 E dix Saül
1Re 18,17
major filla mia. Jo donaré aquella
1Re 18,17
a tu per muller, jo no deman
1Re 18,18
lo ociuran.» 18 E David dix
1Re 18,19
filla de Saül, dech ésser donade
1Re 18,19
donade a David, ella fou donade
1Re 18,20
qui havia nom Micol, e açò fou dit
1Re 18,20
Micol, e açò fou dit a Saül e plach
1Re 18,21
a ell molt. 21 E Saül dix: «Jo daré
1Re 18,21
aquella per ço que ella sia feta
1Re 18,21
sia sobre ell.» E Saül dix
1Re 18,22 vuy en dues coses. 22 E Saül manà
1Re 18,22
manà a sos servents e dix: –Dieu
1Re 18,22
al rey, e tots los servecials amen
1Re 18,23
del rey totas aquestas coses
1Re 18,23
a David. E David los respòs: –Par
1Re 18,24 E los servents de Saül recomptaren
1Re 18,26
paraules que ell havia ditas, plach
1Re 18,27
fos son gendre. Donchs, Saül donà
1Re 18,29 molt David. 29 E Saül comensà més
1Re 19,1
19,Tit Capítol XVIIIIº 1 Saül parlà
1Re 19,1
1 Saül parlà a Jonatàs [*] e
1Re 19,2
molt David, 2 e Jonatàs ho descobrí
1Re 19,3
parlaré [*] ab ell e jo faré saber
1Re 19,4
jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà
1Re 19,5
Senyor ha feta gran salut per ell
1Re 19,11
Saül tremès sos servents de nits
12
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a Saül, Jonatàs, lo fill de Saül, amà a
a ell tant com a si matex. 2 E Saül
a si matex. 2 E Saül retench a ell aquell
a ell aquell die e no li atorgà que ell
a sa casa o a casa de son pare. 3 Adonchs
a casa de son pare. 3 Adonchs despuxs
a ell aytant com a si matex. 4 Car Jonetàs
a si matex. 4 Car Jonetàs se despullà de
a David, e donà-li tots los altres
a son cultell e entrò a son arch e entrò a
a son arch e entrò a son braguer. 5 E
a son braguer. 5 E David anava a totas
a totas coses que Saül lo trematia, e feya
a tot lo poble, e majorment als servents
a carrera a Saül e cantaven e feyan balls
a Saül e cantaven e feyan balls ab
a ell, e dix: –Ellas han donat a David XM
a David XM e a mi no han donat sinó M!
a mi no han donat sinó M! Donchs, qual
a ell sinó lo regne! 9 E d’aquell die
a profetitzar en mig loch de la sua casa.
a David, car cuydave’s que’l pogués
a David, per ço car nostro Senyor era ab
a David: –Vet ací Meroab, la major filla
a tu per muller, jo no deman a tu sinó que
a tu sinó que sias fort hom e fael
a Saül: –Quin hom çó jo o qual és ma vida
a David, ella fou donade a un altre que
a un altre que havia nom Adriel, de
a Saül e plach a ell molt. 21 E Saül dix:
a ell molt. 21 E Saül dix: «Jo daré a ell
a ell aquella per ço que ella sia feta a
a ell en scàndol, per ço que la mà dels
a David: –Mon gendre seràs vuy en dues
a sos servents e dix: –Dieu a David menys
a David menys de mi: “Tu plaus al rey, e
a tu. Donchs, tu sias are gendre del rey.”
a David. E David los respòs: –Par a
a vosaltres pocha cose ésser gendre del
a lur Senyor ço que David los havia dit,
a David que ell fos fet gendre del rey
a ell Micol, sa filla [*]. 28 E Saül vaé e
a tembre David. E axí Saül fou fet enamich
a Jonatàs [*] e a tots los ceus servents
a tots los ceus servents que ociessen
a David e li dix: –Saül, mon pare, te vol
a tu tot ço que jo veuré e que jo oyré. 4
a Saül, pare ceu, de David e dix: –O
a tot lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst e te
a la casa de David per ço que’l guardacen
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1Re 19,11
Micol, se muller, ho hach oÿt, dix
1Re 19,15
per pendre David [*] 15 [*] e dix
1Re 19,15
[*] e dix a ells: –Aportau aquell
1Re 19,17
en son lit [*]. 17 E Saül dix
1Re 19,17 lexat anar mon enamich? E Micol dix
1Re 19,17
E Micol dix a Saül: –Ell parlà
1Re 19,18
David fugí, e fou salvat, e vench
1Re 19,20
intrà en ells, e ells comensaren
1Re 19,21 E com aquesta cose fou denunciade
1Re 19,21
los quals comensaren atrecí
1Re 19,22 matex anà en Ramata e vench entrò
1Re 19,22
David? E fou-li dit que ells éran
1Re 19,23
defora e profetitzà fins que fou
1Re 20,2 m’ho diga abans. Mas mon pare celà
1Re 20,4
en poch de temps. 4 E dix Jonatàs
1Re 20,4
a David: –Tot quant tu diràs
1Re 20,5
volenters. 5 E veus que David dix
1Re 20,5
axí com és costuma prop lo rey
1Re 20,6
terç die. 6 E si ton pare demane
1Re 20,8
feta fer covinensa de nostro Senyor
1Re 20,8
iniquitat, tu m’ociu e no m’amens
1Re 20,9
amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs
1Re 20,9
jo fasse açò, car jo dich per cert
1Re 20,9
contre tu, jo t’ho faré
1Re 20,10
t’ho faré a saber. 10 E dix David
1Re 20,10 pare per ventura respondrà durament
1Re 20,11
qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs
1Re 20,12
axits en lo camp, 12 dix Jonatàs
1Re 20,12
centència de mon pare, e si ell diu
1Re 20,12
de tu, si jo tentost no t’ho fas
1Re 20,13
nostro Senyor, Déu d’Irrael, fassa
1Re 20,13
a mi aquestas coses e anadesca
1Re 20,13
pare serà contre tu, jo hu revelaré
1Re 20,18
com si matex. 18 E dix Jonatàs
1Re 20,18 –Demà seran calendes e sercharà hom
1Re 20,19
e sercharà hom a tu 19 entrò
1Re 20,20
e gitar-las-he quax qui tira
1Re 20,21
qui tira a senyal, 21 e tremetré
1Re 20,22
’m las segetes.” 22 E si jo diré
1Re 20,22
tu, aporta-las-me”, tu vendràs
1Re 20,22
me”, tu vendràs a mi, car pau serà
1Re 20,22
Senyor Déu. Si, emperò, jo diré
1Re 20,23 23 Emperò de las peraules que jo he
1Re 20,24
dies de las calendes e sech lo rey
1Re 20,27 là on solia ceure David. E dix Saül
1Re 20,27
vengut lo fill de Ysaý vuy ni hir
1Re 20,29 car u de mos frares m’ho ha vengut
1Re 20,29
mos frares.” Per ço no és vengut
1Re 20,29
Per ço no és vengut a menjar
1Re 20,32
és de mort. 32 E respòs Jonatàs
13
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a ell: –Si tu no’t salves aquesta nit, tu
a ells: –Aportau aquell a mi [*] per ço
a mi [*] per ço que sia mort. 16 E com los
a Micol: –Per què m’has escarnit e has
a Saül: –Ell parlà a mi e dix: “Lexa’m
a mi e dix: “Lexa’m anar, si no, jo t’
a Samuel, en Ramata, e recomptà-li totas
a profetitzar. 21 E com aquesta cose fou
a Saül, ell hi tremès altres servents, los
a profetitzar axí com los altres. [*]
a una gran cisterna qui és en Sechot, e
a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou fet que
a Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs ell se
a mi aquesta peraula solament. [*] 3 E
a David: –Tot quant tu diràs a mi, tot ho
a mi, tot ho faré volenters. 5 E veus que
a Jonatàs: –Vet demà són calendes, e jo
a la taula. E donchs, jaquex-ma anar per
a mi, respon-li axí: “David me pregà que
a mi, servicial teu, ab tu. Emperò, si tu
a ton pare. 9 E dix Jonatàs a David: –Ja
a David: –Ja Déu no vulla que jo fasse
a tu que, si jo veuré la malícia de mon
a saber. 10 E dix David a Jonatàs: –Si lo
a Jonatàs: –Si lo teu pare per ventura
a tu de mi, qui m’ho dirà? 11 E dix
a David: –Vina ab mi, e iscam defora al
a David: –Vet que jo demà per tot lo die
a mi res [*] de tu, si jo tentost no t’ho
a saber, 13 que nostro Senyor, Déu d’
a mi aquestas coses e anadesca a mi
a mi aquestas coses. Si, emperò, la
a tu e’t jaquiré anar en pau. E sia
a David: –Demà seran calendes e sercharà
a tu 19 entrò a la barena, car no ceurà
a la barena, car no ceurà negú allà on tu
a senyal, 21 e tremetré a las segetes un
a las segetes un infant e dir-li-he:
a l’infant: “Vett las sagetas que són més
a mi, car pau serà a tu, e no hauràs mal,
a tu, e no hauràs mal, vive nostro Senyor
a l’infant: “Vet las sagetas qui són més
a tu dites, havem entre nós matexs, nostro
a taula per menjar. 25 E com lo rey se fou
a son fill Jonatàs: –Per què no és vengut
a menjar? 28 E respòs Jonatàs e dix: –Fort
a dir. Donchs, si jo trop gràcia devant
a menjar a la taula del rey. 30 E Saül fou
a la taula del rey. 30 E Saül fou fort
a son pare: –Per què morrà? Què ha fet? 33
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1Re 20,33
havia donade centència que ociés
1Re 20,35 anà al camp, axí com havia promès
1Re 20,36
un infant petit. 36 E dix Jonatàs
1Re 20,37 primera segeta. Cridà Jonatàs e dix
1Re 20,38
tu. 38 E cridà altre vegade Jonatàs
1Re 20,38
Jonatàs ses segetas e portà-las
1Re 20,40 40 E Jonatàs donà lavors las armes
1Re 20,40
li: –Vé-te’n tost e porta-las
1Re 20,41
’s en terra e ahorà III vegades
1Re 21,2
null hom ab tu? 2 E dix David
1Re 21,8
los pastors de Saül. 8 E dix David
1Re 21,10
aquell die e pertí’s de Saül e anà
1Re 21,11
E digueren los servicials de Chis
1Re 21,15
fet aytal scarn? 15 E defallien
1Re 22,1
’s d’aquí David e anà-ce’n
1Re 22,1
la casa de son pare, devallaren
1Re 22,1
casa de son pare, devallaren a ell
1Re 22,2
fallons en tota la terra vingueren
1Re 22,4
tots los dies en los quals se havia
1Re 22,5
star guarnit. 5 E dix Gad profeta
1Re 22,5
Judà. E anà-ce’n David e vench
1Re 22,7
staven engir e entorn, 7 dix
1Re 22,7
E donchs, derà lo fill de Ysaý
1Re 22,8
és nengú de vosaltres qui’m fassa
1Re 22,10
per ell nostro Senyor, e li donà
1Re 22,11
felisteu. 11 Donchs, lo rey tramès
1Re 22,12
tots al rey. 12 E Saül dix
1Re 22,13 jo sóm aparellat. 13 E ladonchs dix
1Re 22,13
tu e lo fill de Ysaý, e has donat
1Re 22,13
e has demanat per ell concell
1Re 22,13
contra mi, lo qual ha aguaytat
1Re 22,14
com David, qui és ton gendre e va
1Re 22,15 ta casa? 15 E donchs, comens jo vuy
1Re 22,15
comens jo vuy a demanar concell
1Re 22,17
de ton pare. 17 Donchs, ell dix
1Re 22,17
que ell era fugit e no m’ho faeren
1Re 22,18
de nostro Senyor. 18 E dix lo rey
1Re 22,20 havia nom Abiatar, n’escapà e fugí
1Re 22,22 fugí a David. 21 [*] 22 E dix David
1Re 22,23
te percassa mal, ell lo percassarà
1Re 23,2
la terra. 2 E David demanà concell
1Re 23,2
a nostro Senyor e dix: –Iré jo
1Re 23,2
felisteus? E dix nostro Senyor
1Re 23,3
hòmens qui éran ab David digueren
1Re 23,4
ell demanà altre vegade concell
1Re 23,6
Abiatar, fill de Achimàlech, fugí
1Re 23,7
lo vestiment que ha nom efot. 7 E
1Re 23,7
E lavors dix Saül: –Déu ha liurat
1Re 23,8
e barras. 8 Adonchs Saül manà
1Re 23,8
a tot lo poble que ells vinguéssan
14
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a David. 34 E levà’s de la taula ab gran
a David, e vench ab ell un infant petit.
a l’infant: –Vé e aporte’m las sagetes
a l’infant: –Vet la segeta qui és més
a l’infant e dix: –Corra e vé tost e no
a son senyor. 39 E l’infant no sabia què
a l’infant e dix-li: –Vé-te’n tost e
a casa. 41 E com lo fedrí se’n fou anat,
a Jonatàs, e besaren-se endosos [*]; mas
a Achimàlech prevere: –Lo rey manà que
a Achimàlech: –Si has ací cultell o lansa,
a Achís, en Get. 11 E digueren los
a ell: –Donchs, no és aquest David rey de
a nós hòmens orats e folls? Per ço lo
a Adelam e mès-se en una spluga. E com
a ell a la spluga. 2 E tots aquells qui
a la spluga. 2 E tots aquells qui havien
a ell e faeren-lo cap e príncep de tots.
a defensar ni havia star guarnit. 5 E dix
a David: –No vullas star en loch guarnit
a un bosch de Arech. 6 E oyí Saül que
a tots sos servicials: –Oÿu-me are,
a tots vosaltres camps e vinyes e ferà
a saber res, e majorment com mon fill ha
a menjar e li donà lo cultell de Goliàs lo
a apellar Achimàlech, fill de Achirob, [*]
a Achimàlech: –[*] oges. E ell respòs:
a ell Saül: –Per què t’ést tu conjurat
a ell pa e cultell e has demanat per ell
a nostro Senyor, per ço que ell s’alçàs
a mi entrò al die de vuy? 14 E Achimàlech
a ton manament e és gloriós en ta casa? 15
a demanar concell a nostro Senyor per ell?
a nostro Senyor per ell? Déu me guard de
a sos servents qui staven entorn d’ell:
a saber. E los servents del rey no
a Doech: –Ociu-los tu, donchs. Doech, de
a David. 21 [*] 22 E dix David a Abiatar:
a Abiatar: –Mantinent que Donech, de
a mi, e tu seràs reservat ab mi. Tit
a nostro Senyor e dix: –Iré jo a ociure
a ociure aquells felisteus? E dix nostro
a David: –Vé e tu ociuràs los felisteus e
a ell: –Vet que nós stam ací en Judà e
a nostro Senyor, e ell li respòs e dix:
a David, [*] ell aportave ab si lo
a Saül fou denunciat que David era en
a ell en las mias mans. E ell intrà e fou
a tot lo poble que ells vinguéssan a
a batalla en Cellà e que asetjassen David
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de fer-li mal celadament, ell dix
per mi. 11 Senyor Déu, tu demostra
mi si los hòmens de Cellà liureran
vendrà ací. E nostro Senyor dix
axerrats dessà e dellà. E digueren
muntanya scura. E Saül perseguia
de Saül, se levà e anà-sse’n
aquell en nostro Senyor, e dix
aytant vingueren los hòmens de Xiff
Xiff a Saül, en Gabaà, e digueren
coll que ha nom Achile, lo qual és
que hi anasses, vina are, car
on ell se amague e tornau
en lo desert de Mahon, en los camps
sercar David, e açò fou denunciat
ab los seus resinglave David [*]
pendre. 27 E un missatge vench
27 E un missatge vench a Saül e dix
qui perseguien David, e axiren
tornat de perseguir los felisteus,
sinó †ginollant-se†. E vench
5 E los servents de David digueren
del qual nostro Senyor havia perlat
perlat a tu e dit: “Jo liuraré
a tu ton enamich per ço que fasses
mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix
–Déu me guard que jo no fassa mal
e David cridà aprés Saül e dix
E David se enclinà en terra e aorà
pots bé saber que Déu ha liurat vuy
he peccat contre tu. E tu aguaytes
5 ell li tremès X servents e dix
e dix a ells: –Anau en Carmel,
ab tu e ab tos frares, e pau sia
frares, e pau sia a la tua casa e
nós en Carmel. 8 Emperò demane-ho
-ho a tos servents, e diran-ho
devant tu. Car nós som venguts
som venguts a tu en bon die, dóna
en bon die, dóna a tos servents e
e a ton fill David ço que tu hauràs
los servents de David foren venguts
venguts a Nabal, ells digueren
ells callaren. 10 E Nabal respòs
are creguts los servents que fugen
bestiar que jo he fet ociure per
a mos tonedors e donar-ho-he
per on éran venguts e recomptaren
las peraulas que Nabal havia ditas
a ells. 13 E adonchs dix David
15
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a Abiatar prevere: –Aporta avant l’efot.
a mi si los hòmens de Cellà liureran a mi
a mi en las suas mans ni si Saül vendrà
a ell: –Ell hi vendrà. 12 E David dix
a Saül que David era fugit de Cellà e que
a ell tots dies, e nostro Senyor no liurà
a David, en lo bosch, e confortà aquell en
a ell: 17 –No hages pahor, car mon pare
a Saül, en Gabaà, e digueren a ell: –No
a ell: –No saps tu que David se amaga
a la dreta part del desert? 20 Donchs,
a nós pertanyerà de vuymés que nós liurem
a mi, que’m digau certa cose, per ço que
a la dreta part de Gesimuch. 25 Donchs,
a David, e ell devallà mantinent de aquí e
a manera de corona per ço que’l poguessen
a Saül e dix a ell: –Vina e cuyte’t, que
a ell: –Vina e cuyte’t, que los felisteus
a carrera als felisteus. E per ço ells
a ell fou denunciat e dit: –Vet que David
a un corral d’ovellas que hom trobave
a ell: –Vet que aquest és lo die del qual
a tu e dit: “Jo liuraré a tu ton enamich
a tu ton enamich per ço que fasses a ell
a ell ço que’t plaurà.” Donchs, David se
a sos hòmens: –Déu me guard que jo no
a mon senyor, untat de Déu! [*] E nostro
a ell: –O rey, senyor meu! E Saül reguardà
a ell 10 e despuxs li dix: –Saül, per què
a tu en la mia mà en la cova. E jo
a mi per ço que m’ocies. e havia IIIM
a ells: –Anau en Carmel, a Nabal, e
a Nabal, e saludau-lo de part mia
a la tua casa e a totas las coses que tu
a totas las coses que tu has, e tu sias
a tos servents, e diran-ho a tu. Donchs
a tu. Donchs nós, tos servents, atrobem
a tu en bon die, dóna a tos servents e a
a tos servents e a ton fill David ço que
a ton fill David ço que tu hauràs a mà.” 9
a mà.” 9 E com los servents de David foren
a Nabal, ells digueren a ell totas las
a ell totas las coses que David los havia
a ells: –Qui és David ne qui és lo fill de
a lur senyor! 11 Donchs, pendré jo los
a mos tonedors e donar-ho-he a hòmens
a hòmens que no sé d’on són? 12 E donchs,
a David totas las peraulas que Nabal havia
a ells. 13 E adonchs dix David a sos
a sos servents: –Sinye’s cascú sa spasa!
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1Re 25,14 dels servents de Nabal anuncià açò
1Re 25,14
açò a Abigayl, sa muller, e dix
1Re 25,14
beneÿssen nostro senyor, e ell ha
1Re 25,15
15 E aquells hòmens foren
1Re 25,19
posà-hu sobre los àzens 19 e dix
1Re 25,19
vosaltres. E ella no dix res anch
1Re 25,20 éran al peu de la muntanya e axiren
1Re 25,20
peu de la muntanya e axiren a ella
1Re 25,20
axiren a ella a l’encontre, e ella
1Re 25,21
neguna de las coses que pertanyen
1Re 25,21
a ell no periren. E ha retut
1Re 25,22
hauré lexat de totas las coses que
1Re 25,24
aorà aquell sobre terra 24 e caech
1Re 25,25
los quals tu, senyor, trematist
1Re 25,26 senyor meu, beneex Déu, [*] qui ha
1Re 25,26 vedat que no scampasses sanch e ha
1Re 25,26
en sanch e ha salvade la vida tua
1Re 25,27
que la tua serventa ha aportade
1Re 25,27
done’n als servecials qui servexen
1Re 25,28
serventa. »Car nostro Senyor ferà
1Re 25,29
algun hom se levarà e perseguirà
1Re 25,30 donchs, com nostro Senyor haurà fet
1Re 25,30 bonas que ha parlades de tu e haurà
1Re 25,31
stablit sobre Yrrael, 31 no serà
1Re 25,31
e tu, senyor, hauràs venjat
1Re 25,31
de la tua serventa e feràs bé
1Re 25,32
e feràs bé a ella. 32 E dix David
1Re 25,32
de Yrrael, qui t’ha tremesa vuy
1Re 25,32 tremesa vuy a mi, que’m sias axida
1Re 25,33
tu, qui has bé fet, que has vedat
1Re 25,33
has vedat a mi vuy que no sia anat
1Re 25,33
a scampar sanch e que jo venjàs
1Re 25,34
Senyor, Déu d’Irrael, que ha vedat
1Re 25,34
que ha vedat a mi que no feés mal
1Re 25,34 feés mal a tu. Si no fosses venguda
1Re 25,34
entrò demà matí, entrò al pixant
1Re 25,35
tot ço que ella li aportave e dix
1Re 25,35
a ella David: –Vé-te’n en pau
1Re 25,36
la tua care. 36 E vench Abiegayl
1Re 25,39 E lavors tremès David III missatges
1Re 25,40
-li: –David nos ha tremesos
1Re 25,44
sa filla Micol, muller de David,
1Re 26,1
1 E vingueren los hòmens de Ciff
1Re 26,3
de Achilà, que era en la carrera
1Re 26,6
entorn d’ell durment, 6 dix David
1Re 26,8
e entorn de Saül. 8 E dix Abisay
1Re 26,9
ne calrà ferir altre. 9 E dix David
1Re 26,15
qui axí crides [*]? 15 E dix David
1Re 26,15
no ést tu baró, e qui és semblant
1Re 26,19
e preguen-lo, car axí cové
16
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a Abigayl, sa muller, e dix a ella: –Vet
a ella: –Vet que David ha tremesos sos
a ells contrestat. 15 E aquells hòmens
a nós molt bons e anch no s’iresqueren ab
a sos servents: –Anau devant mi, car jo
a son marit [*]. 20 E ella fou muntade
a ella a l’encontre, e ella a ells. 21 E
a l’encontre, e ella a ells. 21 E dix
a ells. 21 E dix David: –Verament jo he
a ell no periren. E ha retut a mi mal per
a mi mal per bé. 22 Mas nostro Senyor ho
a ell pertanyen, d’aquí al matí, una que
a sos peus e dix: –O senyor meu, aquest
a ell. 26 Mas are, senyor meu, beneex Déu,
a tu vedat que no scampasses sanch e ha a
a tu guardades las tuas mans nèdeas. E axí
a tu. E are sían fets axí com Nabal los
a tu, senyor meu, e done’n als servecials
a tu. 28 E tol, senyor, la iniquitat de la
a tu, senyor meu, casa fael. Car batallas
a tu e volrà la tua ànima, serà la ànima
a tu, senyor meu, totas aquellas coses
a tu, senyor, stablit sobre Yrrael, 31 no
a tu açò remembrament ni serà en ton cor,
a tu matex. E com nostro Senyor haurà bé
a ella. 32 E dix David a Abiegayl: –Beneÿt
a Abiegayl: –Beneÿt sia nostro Senyor, Déu
a mi, que’m sias axida a carrera, [*] 33
a carrera, [*] 33 e beneyta sias tu, qui
a mi vuy que no sia anat a scampar sanch e
a scampar sanch e que jo venjàs a mi ab la
a mi ab la mia mà. 34 En altre manera,
a mi que no feés mal a tu. Si no fosses
a tu. Si no fosses venguda a mi tentost,
a mi tentost, no fóra romàs Nabal entrò
a la paret. 35 E lavors pres Davidd de la
a ella David: –Vé-te’n en pau a la tua
a la tua casa. Jo he oÿda la tua veu e he
a Nabal, e havia ten gran convit en la
a Abiegayl, que ell la volia per muller.
a tu per ço que’t prenga per muller. 41 E
a Falsí, fill de Lays, qui era de Gallim.
a Saül, en Gabaà, e digueren-li: –Vet
a la una part del desert. E David, emperò,
a Achimàlech, [*] fill de Serve, frare de
a David: –Nostro Senyor ha tancats [*] los
a Abisay: –No l’ocies, car és untat de
a Abner: –Donchs, no ést tu baró, e qui és
a tu en tot Yrrael? Per què, donchs, no
a fer. Si, emperò, los fills dels hòmens
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1Re 26,19
los fills dels hòmens scomoven
1Re 26,21
tu, que jo ho he fet follament e
1Re 26,23
’n. 23 E nostro Senyor reta guardó
1Re 26,24
nostro Senyor, e guard e desliure
1Re 26,25
tot treball. 25 E lavors dix Saül
1Re 26,25
fill meu David! Tu que has fet ja,
1Re 26,25
feràs, e tu, poderós, qui are pots,
1Re 27,1
David en son cor: «Si jo no guard
1Re 27,1
la terra d’Irrael. Fogiré, donchs,
1Re 27,2
’n ell e DC hòmens qui éran ab ell
1Re 27,4
de Nabal de Carmel. 4 E digueren
1Re 27,5 Saül de sercar David. 5 E dix David
1Re 27,6
rey ab tu? 6 E lavors Achís donà
1Re 27,8
pujave David e los ceus hòmens [*]
1Re 27,8
e los ceus hòmens [*] a Geturí e
1Re 27,8
ab aquells que anaven de Sur entrò
1Re 27,9
e vestidures e tornava-se’n
1Re 27,11
Hiramel [*].» 11 E David no jaquí
1Re 28,1
se ajustaren e aperellaren-se
1Re 28,1
batalla contre Yrrael. E dix Achís
1Re 28,2
ab mi en las tendes. 2 E dix David
1Re 28,2
què ferà ton servicial. E dix Achís
1Re 28,6
règeament, 6 e demanà de concell
1Re 28,8
e vestí-se’n d’altres, e anà
1Re 28,8
altres ab ell, e una nit vingueren
1Re 28,8
a la fembra, e dix Saül: –Devina
1Re 28,9
jo’t demanaré. 9 E dix la fembra
1Re 28,10 jo muyre? 10 E Saül féu segrament
1Re 28,10
car per cert no vendrà negun mal
1Re 28,11
aquesta cose. 11 E dix la fembra
1Re 28,12
e dix: –O Saül, per què has fet fer
1Re 28,13
Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey
1Re 28,13
-me què has vist. E dix la fembra
1Re 28,15
cara e adorà-lo. 15 E dix Samuel
1Re 28,15
ni per somnis. E jo he apellat
1Re 28,17 envejós? 17 Car nostro Senyor farà
1Re 28,17
e tolrà’t lo regne e dar-l’ha
1Re 28,18
David, 18 car tu no has obeÿt
1Re 28,18
la veu de nostro Senyor ni complit
1Re 28,21
E axí aquella fembra entrà-ce’n
1Re 28,21
–Vet la tua serventa, que ha obeÿt
1Re 28,21
las tuas paraules que has ditas
1Re 29,3
3 E digueren los [*] felisteus
1Re 29,3
del die ensà que fogí e se’n vench
1Re 29,4
foren irats e fallons e digueren
1Re 29,4 no devall ab nós [*] com comensarem
1Re 29,6
de mal del die ensà que tu vinguist
1Re 29,8
dels felisteus. 8 E dix David
1Re 29,9
senyor meu? 9 E respòs Achís e dix
1Re 29,9
han dit que no devalls en nós
17
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a tu contre mi, maleÿts són devant nostro
a tort. Car no sabia ni conexia moltas
a cascú segons [*] la sua justícia e
a mi de tot treball. 25 E lavors dix Saül
a David: –Beneÿt ést tu, fill meu David!
a mi feràs, e tu, poderós, qui are pots, a
a mi poràs. E anà-ce’n David per la sua
a mi matex, alguna vegade cauré en las
a las suas mans.» 2 E levà’s David e anà
a Achís, fill de Mohaot, rey de Get. 3 E
a Saül que David era fugit en Get, e d’
a Achís: –Si jo he trobade gràcia devant
a David en aquell die Ychalet. E per ço és
a Geturí e a Get e als malechites. Car
a Get e als malechites. Car aquests en pau
a la terra de Egipte. 9 E destroví David
a Achís. 10 E deya-li Achís: «Contre qui
a vida hom ni fembra, ne manave nengú en
a la batalla contre Yrrael. E dix Achís a
a David: –Jo he sabut are e sé que tu e
a Achís: –Are veuràs què ferà ton
a David: –Jo posaré tu, tostemps que jo
a nostro Senyor, e nostro Senyor no li
a una fembra qui havia spirit fitònich,
a la fembra, e dix Saül: –Devina a mi e
a mi e sercha en l’espirit fitònich ço
a ell: –Vet que tu saps quantes coses ha
a ella en nostro Senyor Déu e dix-li:
a tu per aquesta cose. 11 E dix la fembra
a Saül: –Què vols que’t diga o que’t
a mi mal? Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey
a ella: –No hages pahor. Digues-me què
a Saül: –Déu he vist que pujave de la
a Saül: –Per què m’has treballat per ço
a tu per ço que’m mostres què faré. 16 E
a tu axí com ell ha perlat en la mia mà, e
a ton proÿsme David, 18 car tu no has
a la veu de nostro Senyor ni complit a la
a la ira sua que ell t’havia manat que
a Saül, que era règeament torbat, e dixa la tua veu e he posade la mia ànima en
a mi. 22 Donchs are oges la veu de la tua
a Achís: –Què fan ací aquests hebreus? E
a mi entrò aquest die de vuy. 4 E los
a Achís: –Torn-se’n aquex hom e stiga
a batallar [*]. Donchs, en quina manera
a mi entrò al die de vuy. Mas no plau als
a Achís: E què he jo fet, e què has trobat
a David: –Jo sé que tu ést bo devant los
a la batalla. 10 Donchs, leve’t per lo
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1Re 29,10
sereu levats de nit, e comenserà
1Re 29,11
se n’anassen gran matí e tornacen
1Re 30,2
catives, de las manors entrò
1Re 30,7
en nostro Senyor Déu [*] 7 e dix
1Re 30,7
mi lo efot. E acostà Abitar lo efot
1Re 30,8
ladres o no? E dix nostro Senyor
1Re 30,11
Egipte en un camp e amanaren-lo
1Re 30,19
no’n fallí una, de la manor entrò
1Re 30,21
torrent de Bezor. E aquests axiren
1Re 30,21
Bezor. E aquests axiren a carrera
1Re 30,23 coses que nostro Senyor ha liurades
1Re 30,24 càrragues com aquells qui són anats
1Re 30,25
romasos com aquells qui anaven
1Re 31,2
Gelboe. 2 E vingueren los felisteus
1Re 31,9
de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap
1Re 31,9
terra, engir e entorn, que faéssan
1Re 31,9
los pobles tot ço que era sdevengut
1Re 31,9
tot ço que era sdevengut a Saül e
1Re 31,11
que los felisteus havían fetas
2Re 1,1
e tornà de la mort que havia feta
2Re 1,4
E dix aquell home: –Fas-te
2Re 1,6
dels felisteus acostaven-sa
2Re 1,7
-sa a ell, 7 e Saül girà’s e veé
2Re 1,10
ell no podia viura ni podia scapar
2Re 1,18
fill de Saül. 18 E manà David
2Re 1,18
los hòmens de Judà que ensenyacen
2Re 1,18
a sos fills portar armes e
2Re 1,24
plorau sobre Saül, que vestia
2Re 1,26
sinó u solament, axí com jo amave
2Re 2,1
aquestas coses, David aconsellà’s
2Re 2,4
los barons de Judà e untaren
2Re 2,4
sobre la casa de Judà. E digueren
2Re 2,6
cert, nostro Senyor guardonerà ara
2Re 2,6
misericòrdia e veritat. E jo retré
2Re 2,7
E jatcia que Saül sia mort, emperò
2Re 2,10 Ysbòzech, fill de Saül, com comensà
2Re 2,13
los servents de David exiren-los
2Re 2,14
de l’altre part. 14 E dix Abner
2Re 2,16
e meteren-se los cultells la un
2Re 2,19
-lo fort, que no’l jaquí anar
2Re 2,19
no’l jaquí anar a la dreta part ni
2Re 2,21
21 E dix-li Abner: –Vé-te’n
2Re 2,21
–Vé-te’n a la dreta part o
2Re 2,22
vullas encalsar, sinó covendrà’m
2Re 2,23
·l volch entendre ni’l jaquia anar
2Re 2,23
’l jaquia anar a la dreta part ni
2Re 2,26
un pujalet petit. 26 E cridà Abner
2Re 2,26
a Joab e dix-li: –Donchs entrò
2Re 2,29
e entorn de Beteron, vingueren
2Re 3,7
de Saül, e Abner intrà-sse’n
18
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a fer die, veu-vos-en. 11 E enaxí
a la terra dels felisteus. E los felisteus
a las majors. Emperò no havían negú mort,
a Abiatar prevera [*]: –Fé ensà envés mi
a David, 8 e lavors David aconsellà’s ab
a ell: –Encalce-los. Car sens dupte tu
a David, e donaren-li pa que menjàs e
a la major, e fills e fillas e totas las
a carrera a David [*] e pujà David e
a David [*] e pujà David e aquells qui
a vosaltres [*] e ha-us donats los
a la batalla. 25 E d’aquell die avant
a la batalla. 26 E lavors vench David en
a Saül e contre los ceus fills e ociéran
a Saül e despullaren-lo de las suas
a saber en los temples de las ýdolas e
a Saül e a tota la sua companya. 10 E
a tota la sua companya. 10 E posaren las
a Saül, 12 levaren-se tots los pus forts
a Amalech, [*] 2 e en lo terç die aparech
a saber que ha haguda gran batalla, e
a ell, 7 e Saül girà’s e veé a mi e
a mi e apellà’m e, com jo li haguí
a las nafres que havia per tot lo cors. E
a tots los hòmens de Judà que ensenyacen a
a sos fills portar armes e a tirar d’arch
a tirar d’arch e de ballesta, axí com és
a vosaltres de drap vermell en delicaments
a tu. 27 O Déu, e com són morts e cayguts
a nostro Senyor Déu e dix: –Donchs,
a David aquí per ço que regnàs sobre la
a David que los hòmens de Jabès-Galaad
a vosaltres misericòrdia e veritat. E jo
a vosaltres gran guardó, per ço com haveu
a mi ha untat la casa de Judà que sia rey
a regnar sobre Yrrael e regnà II anys. E
a carrera de prop un aljup d’aygüe qui és
a Joab: –Leven-se los servecials e
a l’altre per los costats e caygueren
a la dreta part ni a la sinestra, ans lo
a la sinestra, ans lo encalsave tot dret
a la dreta part o a la cinestra e pren un
a la cinestra e pren un dels jóvens e
a fer que t’ocia. E si açò fas, no poré
a la dreta part ni a la sinestra. E lavors
a la sinestra. E lavors Abner girà la asta
a Joab e dix-li: –Donchs entrò a la mort
a la mort se enfellonirà la tua spasa, e
a las tendes. 30 E Joab jaquí Abner e
a ella e conech-la. E dix Ysbòzech, fill
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2Re 3,7
-la. E dix Ysbòzech, fill de Saül,
2Re 3,8
a Abner: 8 –Per què ést tu intrat
2Re 3,8
irat per aquellas paraules que dix
2Re 3,8
los ceus parents, e no he liurat
2Re 3,8
mans de David, e tu has request vuy
2Re 3,9
per la fembra? 9 Açò fasse Déu
2Re 3,10
Yrrael e sobre Judà de Dan entrò
2Re 3,12 12 E lavors Abner tremès missatgers
2Re 3,13
la mia care ans que hages amenade
2Re 3,14 14 E lavors David tremès missatgers
2Re 3,15
15 E Ysbòzech tolch Micol
2Re 3,15
fill de Lachis, e tramès-la
2Re 3,16 la plorant entrò Auiam. E dix Abner
2Re 3,18
-lo, car nostro Senyor parlà
2Re 3,19 enamichs.” 19 E Abner parlà encare
2Re 3,19
-ce’n en Hebron per ço que perlàs
2Re 3,19
totas aquestas coses que plaÿen
2Re 3,19
coses que plaÿen a Yrrael e
2Re 3,20
a Yrrael e a Benjamín. 20 E vench
2Re 3,20 XX hòmens. E David féu gran convit
2Re 3,20
E David féu gran convit a Abner e
2Re 3,21
éran venguts ab ell. 21 E dix Abner
2Re 3,21
per ço que t’ajust tot Yrrael
2Re 3,21
sias senyor e que senyoreigs e mans
2Re 3,22
ab gran presa que havían tolta
2Re 3,23
e aytantost comptaren e digueren
2Re 3,24
has fet? Vet Abner, qui és vengut
2Re 3,27
de la porta per ço que li parlàs
2Re 3,27
per ço que li parlàs a engan e
2Re 3,31
frare, en Gabeon. 31 E dix David
2Re 3,31
en Gabeon. 31 E dix David a Joab e
2Re 3,35
alt die, jurà David: –Açò fassa Déu
2Re 4,5
de migjorn. E la portera, que stave
2Re 4,8
8 e aportaren lo cap de Ysbòzech
2Re 4,8
a David en Hebron. E digueren
2Re 4,9
e de son linatge. 9 E respòs David
2Re 4,9
linatge. 9 E respòs David a Racab e
2Re 4,11
d’aquell de la mà vostra e tolré
2Re 4,12
de la terra? 12 E lavors manà David
2Re 5,1
vingueren tots los trips d’Irrael
2Re 5,2
Yrrael. E nostro Senyor ha dit
2Re 5,2
Senyor ha dit a tu: »–Tu deràs
2Re 5,4 era de edat de XXX anys com comensà
2Re 5,6
habitadors de la terra, diguéran
2Re 5,8
los gebuzeus. E aquell qui tocaria
2Re 5,11
Iram, rey de Tir, tremès missatgers
2Re 5,11
e de perets, e adificaren la casa
2Re 5,19
Senyor: –Puja, e jo liuraré e daré
2Re 5,23
Senyor: –No hy puges ni los isques
2Re 5,25
de Gàbaa entrò que fou vengut
19
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a Abner: 8 –Per què ést tu intrat a la
a la concopina de mon pare? E Abner fou
a ell Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap de
a tu en las mans de David, e tu has
a mi, que’m reprenguesses per la fembra?
a Abner e açò li anadescha, si jo no fas
a Berzabe. 11 E Ysbòzech no li volch
a David per si matex e dix: –Da qui és la
a mi Micol, filla de Saül. E si tu le’m
a Ysbòzech, fill de Saül, e dix-li: –Ret
a son marit Faciel, fill de Lachis, e
a David, 16 e son marit seguí-la plorant
a son marit: –Vés-te’n e torna-te’n.
a David e dix: “En la mà del servecial meu
a Benjamín e anà-ce’n en Hebron per ço
a David totas aquestas coses que plaÿen a
a Yrrael e a Benjamín. 20 E vench a David
a Benjamín. 20 E vench a David en Hebron
a David en Hebron ab XX hòmens. E David
a Abner e a tots aquells qui éran venguts
a tots aquells qui éran venguts ab ell. 21
a David: –Jo’m levaré per ço que t’ajust
a tu, senyor meu [*], per ço que fassa ab
a tots axí com desija la tua ànima. E com
a ladres e hagueren-los morts. E Abner
a Joab que Abner, fill de Ner, era vengut
a tu. Per què l’has jaquit anar? 25 No
a engan e a treció e ferí-lo en lo segí
a treció e ferí-lo en lo segí e ocísa Joab e a tot lo poble qui era ab ell:
a tot lo poble qui era ab ell: –Squinsau
a mi e açò me anedesca, si jo tast pa ni
a la porta, purgava forment [*]. 6 E [*]
a David en Hebron. E digueren a David:
a David: –Rey, vet lo cap de Ysbòzech,
a Racab e a Baanà, frare d’aquell, fills
a Baanà, frare d’aquell, fills de Remnon
a vosaltres de la terra? 12 E lavors manà
a sos servents que’ls ociéssan, e ocieren
a David en Hebron e digueren-li: –Vet
a tu: »–Tu deràs a menjar al meu poble de
a menjar al meu poble de Yrrael e tu seràs
a regnar 5 e regnà en Hebron XXXX anys.
a David: –No intreràs ací, si no te’n
a las canals de las cobertores, per las
a David e fusta de cedre, e tramès-li
a David. 12 E lavors conech David que
a tu los felisteus. 20 Llavors vench David
a carrera, mas vés derrera de la part qui
a Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E ajustà
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foren en la era [*], Ozà stès la mà
III mesos, e beneý nostro Senyor
e beneý nostro Senyor a ell e
e a tota se casade. 12 E diguéran
l’archa de Déu. E dix David: «Iré
en benedicció.» E lavors anà David
que David havia aperellat
David havia aperellat a l’archa
en nostro Senyor Déu, 19 e partí
partí a cascú d’aquells d’Irrael,
aquells d’Irrael, a cascun hom e
frig ab oli, e anà-ce’n cascú
muller Micol, filla de Saül, axí
Micol, filla de Saül, axí a carrera
bastax o un ribalt. 21 E dix David
devant ell, que ell alegí més
e que tota la sua casada e manà
tota part de tots enamichs, 2 e dix
nit que la peraula de Déu fou feta
Déu: Donchs tu no edificharàs
E donchs jo parlant no parlé
d’Irrael al qual maní que donàs
Irrael e dix: Per què no has feta
devant la tua cara e are he fet
al meu poble d’Irrael e plantaré
de la iniquitat no turmanteran
poble d’Irrael. E jo daré repòs
teus, e nostro Senyor ha ja dit
Senyor ha ja dit a tu que ferà
aquell empertostemps 14 e jo faré
e jo faré a ell en pare, e ell serà
aquesta visió, tot axí dix Natam
porà enadir David encare que parle
ten grans per ço que tu ho donasses
ést gran, car no és nengú semblant
per ço que’l remés [*] e que feés
la faç del teu poble que has remut
dels déus d’ells. 24 »E has fermat
per tostemps. E tu, Senyor, has fet
Déu d’Irrael, has ravelat
teu e has dit: “Casa edificaré
trobat lo ceu cor per ço que pregàs
terra e masurà II cordelletas, una
cordelletas, una a ociure e altre
la part de aquells M e DCC hòmens
de peu, ell féu segar los nirvis
[*] E fou fet que Síria serví
aquestas ciutats de Adoàser, ço és,
10 E Tou tremès Joram, fill ceu,
ceu, a David per ço que saludàs
20
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a la archa de Déu e tench-la, car los
a ell e a tota se casade. 12 E diguéran a
a tota se casade. 12 E diguéran a David
a David que nostro Senyor havia beneÿt
a la casa de Obededon e aportaré l’archa
a la casa de Obededon e trasqueren l’
a l’archa a rebre. E oferí David oferenes
a rebre. E oferí David oferenes devant
a cascú d’aquells d’Irrael, a cascun hom
a cascun hom e a cascuna fembra, una
a cascuna fembra, una fogaceta de pa [*] e
a la sua casa. 20 [*] E la sua muller
a carrera a David e dix-li: –O, quant ha
a David e dix-li: –O, quant ha stat vuy
a Micol: –Viva nostro Senyor, car jo
a mi que lo teu pare Saül e que tota la
a mi que fos senyor e guaytedor sobre lo
a Natan profeta: –Vet que jo habit en la
a Natan profeta e dix-li: 5 –Vé-te’n
a mi casa per ço que stiga e habit en
a la un trip d’Irrael al qual maní que
a menjar al meu poble d’Irrael e dix: Per
a mi casa sedrina? 8 E are tu diràs al meu
a tu gran nom segons lo nom dels majors
a ell e habitaré ab ell. E d’aquí avant
a ell d’aquí avant axí com primerament
a tu de tots los enamichs teus, e nostro
a tu que ferà a tu casa, 12 e, com seran
a tu casa, 12 e, com seran complits tots
a ell en pare, e ell serà a mi en fill. E
a mi en fill. E aquell no ferà res de mal,
a David. 18 E intrà-ce’n lo rey David
a tu, Senyor? Saps lo servicial teu. 21
a conèxer al teu servicial. 22 »Per ço,
a tu en negunes coses que nós hajam oÿdes
a ells coses terribles devant la faç del
a tu matex de la gent de Egypte e dels
a tu lo teu poble en poble per tostemps. E
a ells en Déu. 25 E are, Senyor, sucita e
a la orella del servicial teu e has dit:
a tu.” E per ço lo teu servicial ha trobat
a tu per aquesta oració. 28 Donchs, are,
a ociure e altre a viure. E Moab serví
a viure. E Moab serví David sots tribut. 3
a cavall e XXM de peu, ell féu segar los
a tots los cavalls, emperò jaquí’n C. 5 E
a David sots trehut. E nostro Senyor
a saber, de Bet e de Beroch, del qual aram
a David per ço que saludàs a ell ab gran
a ell ab gran alegria e que li hagués
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2Re 8,11
portà lo rey David e santificà-la
2Re 8,11
gents e diversas que havia sotmesas
2Re 8,13
tornà-ce’n e posà gran nom
2Re 8,14
la defensacen, e tota Ydumea serví
2Re 8,15
Yrrael e ell feya juý e justícia
2Re 9,7
David: –No hages pahor, car jo faré
2Re 9,7
amor de [*] ton pare, e restituyré
2Re 9,7
de Saül, avi teu, e tu menjaràs pa
2Re 9,9
de Saül, e dix-li: –Jo he donat
2Re 9,10
laurau-li la terra e dau-li
2Re 9,11
rey: –Senyor, axí com tu has manat
2Re 9,12
emperò tota la casa de Cibà servia
2Re 10,3
los prínceps dels fills de Amon
2Re 10,3
–Cuydes-te que David hage tremès
2Re 10,4
la mitat de las vestidures entrò
2Re 10,4
entrò a las anques e tremès-los
2Re 10,5
5 E com David oyí açò, axí-los
2Re 10,6
injúria e gran scarn hagueren fet
2Re 10,9
la companya era aperellade devant
2Re 10,10
10 E altre partida del poble liurà
2Re 10,10
partida del poble liurà a son frare
2Re 10,11
los fills d’Amon. 11 E dix Joab
2Re 10,11
per ventura los cirienchs vencían
2Re 10,11 a mi e la mia companya, tu ajuderàs
2Re 10,11
e, si los fills de Amon vencían
2Re 10,16
-los venir e féu-los aperellar
2Re 11,5
prenys, e tremès tantost missatge
2Re 11,6 E aytentost David tramès missatgers
2Re 11,7
tremès-lo-li. 7 E vench Urries
2Re 11,8
donaven batalla. 8 E David dix
2Re 11,8
8 E David dix a Urries: –Vé-te’n
2Re 11,9
altres servicials del rey e no anà
2Re 11,10 no anà a la sua casa. 10 E diguéran
2Re 11,10
a David: –Urries no és anat
2Re 11,10
és anat a la sua casa. E dix David
2Re 11,10
has anada, per què no ést anat
2Re 11,11
anat a la tua casa? 11 E dix Urries
2Re 11,13
altre die. 13 E, convidà-lo David
2Re 11,13
ell. [*] E al vespre no volch anar
2Re 11,14
stat ab sa muller, e scriví David
2Re 11,18
Urries etey. 18 E Joab tremès
2Re 11,18
Urries etey. 18 E Joab tremès a dir
2Re 11,19
19 e manà al missatge que digués
2Re 11,23
li dix Joab. 23 E dix lo missatge
2Re 11,23
de combatre contre nós e isqueren
2Re 11,23
fortsa e encalsam-los entrò
2Re 11,24
24 E trematéran setgetes e lances
2Re 11,25 E dix David al missatge: –Açò diràs
2Re 11,27
de son marit, David féu-la anar
2Re 11,27 E aquesta cose fou molt desplasent
21
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a nostro Senyor Déu ab molt altre or e
a la sua ceyoria, 12 ço és, de Síria e de
a si matex. 14 E posà en Ydumea guardes e
a David. E nostro Senyor guardave’l en
a tot lo poble ceu. 16 Emperò Joab, fill
a tu misericòrdia per amor de [*] ton
a tu tots los camps de Saül, avi teu, e tu
a la mia taula tostemps. 8 E Mifibòsech
a Mifibòsech, fill de Jonatàs, [*] tota la
a manjar en tot ço que obs haja. Emperò
a mi, axí ho faré, e Mifibòsech menjarà pa
a Mifibòsech. 13 E Mifibòsech habitave en
a Amon, lur senyor: –Cuydes-te que David
a tu aconortadors ni concelladors per amor
a las anques e tremès-los a David. 5 E
a David. 5 E com David oyí açò, axí-los
a carrera, car aquells se tenían fort per
a David, logaren cavallers de Círia e de
a combatre [*], trià alguns dels millós d’
a son frare a Abisay e aperellà la sua
a Abisay e aperellà la sua companya contre
a Abisay: –Si per ventura los cirienchs
a mi e la mia companya, tu ajuderàs a nós,
a nós, e, si los fills de Amon vencían a
a tu, nós te ajudarem. 12 Sias are fort e
a la batalla, e Sobaych, qui era maestre
a David e dix-li com era prenys. E
a Joab e dix-li: «Tremet-me Urries
a David, e David demanà-li què feya Joab
a Urries: –Vé-te’n a la casa tua e lave
a la casa tua e lave’t tos peus. E com
a la sua casa. 10 E diguéran a David:
a David: –Urries no és anat a la sua casa.
a la sua casa. E dix David a Urries:
a Urries: –Tanta carrera has anada, per
a la tua casa? 11 E dix Urries a David:
a David: –L’archa de Déu e aquells d’
a menjar, e menjà e bech ab ell. [*] E al
a casa sua, ans dormí ab los missatges de
a Joab una letre e tremès-la-li per
a dir a David tot ço que era fet en la
a David tot ço que era fet en la batalla,
a David aquestas paraules: –Com hauràs
a David: –Los nostros enamichs s’
a batalla, e nós sfortsam-nos e prenguem
a la porta de la ciutat. 24 E trematéran
a nós aquells qui éran en lo mur, [*] e
a Joab: “No t’smaÿs ni t’spaordeschas
a son palau e pres-la per muller, e ella
a nostro Senyor Déu de Yrrael. 12,Tit
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2Re 12,1
nostro Senyor tremès Natan profete
2Re 12,1
Natan profete a David, e dix Natan
2Re 12,4
aquell palegrí, com ell fou vengut
2Re 12,4 menjar en aquell hom qui era vengut
2Re 12,5
e falló contre lo rich hom e dix
2Re 12,6
dobles per ço com la ocís e perdonà
2Re 12,7
e perdonà a las suas! 7 E dix Natan
2Re 12,8
’t de la mà de Saül, 8 e doní
2Re 12,8
senyor e las mullers de ton senyor
2Re 12,8
a la tua volentat, e he donade
2Re 12,8
e, si aquestas coses són poques,
2Re 12,9
mort ab cultell dels teus enamichs
2Re 12,9
t’has presa en muller, e has mort
2Re 12,11
sobre la tua casa mal e tolré
2Re 12,11
devant tu matex e dar-las-he
2Re 12,13
e devant lo sol.” 13 E dix David
2Re 12,15
morrà. 15 E tornà-se’n Natan
2Re 12,16
Urries [*]. 16 E David féu oració
2Re 12,18
E los servicials no hu volían dir
2Re 12,19
que l’infant era mort, e dix David
2Re 12,20
Déu e adorà-lo. E tornà-se’n
2Re 12,23
de allà on és. Jo iré de vuymés
2Re 12,23
de vuymés a ell, e el no tornerà
2Re 12,24
a mi. 24 E anà-se’n David
2Re 12,25
amà-lo molt, 25 e liurà-lo
2Re 12,29
presa. 29 E [*] anà-ce’n David
2Re 13,2 ço com se cuydave que fos fort greu
2Re 13,4
savi e discret, 4 e dix Jonadap
2Re 13,5
malalt, e com ton pare te vindrà
2Re 13,5
-lo que Tamar, ta germane, venga
2Re 13,6
fos malalt. E com lo rey lo vench
2Re 13,7
mà. 7 E lavor David tremès Tamar
2Re 13,10 E com tots foren fora, 10 dix Amon
2Re 13,10
la cambreta, e aquí donar-m’has
2Re 13,13
onta ten gran que tu vols fer
2Re 13,16
com m’has coneguda e haguda
2Re 13,16
major scarn és açò que are vols fer
2Re 13,19
sobre lo ceu cap e anà-sse’n
2Re 13,20 casa de Absalon plorant e quax com
2Re 13,21
fort irat, emperò no volch res dir
2Re 13,21
car l’havia engendrat primer que
2Re 13,22
despuxs Absalon no volch perlar
2Re 13,22
li volia per la onta que havia feta
2Re 13,25
teus. 25 E lo rey David dix
2Re 13,28
Amon serà scalfat de vi, e jo diré
2Re 13,28 car jo sóm Absalon, qui man e dich
2Re 13,37
Emperò Absalon fugí e anà-se’n
2Re 14,1
entès que lo rey no volia gran mal
2Re 14,2
volia gran mal a Absalon, 2 tremès
2Re 14,2
ni t’untes d’oli, e stà axí com
22
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a David, e dix Natan a David: –Jutge’m
a David: –Jutge’m açò que jo’t diré: Dos
a ell, e aquell rich pres la ovella de l’
a ell. 5 E David fou fort irat e falló
a Natan: –Vive nostro Senyor, que aquex
a las suas! 7 E dix Natan a David: –Tu ést
a David: –Tu ést aquell hom que has fet
a tu la casa de ton senyor e las mullers
a la tua volentat, e he donade a tu la
a tu la casa d’Irrael e de Judà e, si
a tu jo te n’anediré encare més.” 9 »E,
a Orries etey, e la muller d’aquell t’
a ell ab cultell dels fills d’Amon, per
a tu las tuas mullers devant tu matex e
a ton proÿsme, e dormiran ab ellas devant
a Natan: –Jo he greument peccat devant
a la sua casa. E nostro Senyor ferí lo
a nostro Senyor Déu per l’infant, e
a David, per ço com havían pahor que li
a sos servents –Donchs, mort és l’infant?
a la sua casa e meteren-li taula, e
a ell, e el no tornerà a mi. 24 E anà-se
a mi. 24 E anà-se’n David a Bersabé e
a Bersabé e aconhortà-la e aconsolà-la
a Natan profeta, e apellà lo ceu nom
a Rabaach e asetjà-la e, com la hach
a David. 3 E Jonadap, fill de Samaà, frare
a Amon: –Fill del rey, per què afeblexs
a vesitar, prega-lo que Tamar, ta
a tu per ço que t’aperell de menjar e que
a vesitar, dix Amon al rey: –Prech-te,
a la casa de son frare Amon [*]. 8 [*] E
a Tamar: –Porte’m lo menjar en la
a menjar. E pres Tamar las ferines que
a mi, e tu seràs tengut per un dels pus
a ta guisa, ma vols aviar. Prech-te que
a mi que ço que has fet. Per què’m gites
a la casa de Absalon plorant e cridant. 20
a vídua. 21 Emperò, com David hach oÿdes
a Amon ne’l volch manessar per tal que
a negú dels altres. 22 E anch despuxs
a Amon en mal ni en bé, car gran mal li
a Tamar. 23 E aprés II anys, sdevench-se
a Absalon: –No’ns vullas pregar que hi
a vosaltres que li doneu, vosaltres lo
a vosaltres. Sforsau-vos e siau hòmens
a Tolomay, qui era fill de Amisar, rey de
a Absalon, 2 tremès a Techua e féu venir
a Techua e féu venir una fembra fort
a fembra que ha molt plorat, 3 e intre-
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2Re 14,3
peraules que jo et diré. E dix Joab
2Re 14,7
s’és levat e diuen-me: “Liura
2Re 14,7
l’altre frare ceu, e destroviscam
2Re 14,8
sobre terra. 8 E dix lo rey
2Re 14,8
dix lo rey a la fembra: –Vé-te’n
2Re 14,8
’n a la tua casa, que jo faré fer
2Re 14,9
qui ha mort l’altre, jura-ho
2Re 14,9
mort l’altre, jura-ho a mi e no
2Re 14,11
mort no s’ajusten ni multipliquen
2Re 14,15
E dix jo la tua serventa: Parlaré
2Re 14,16
de tots aquells qui volen destrovir
2Re 14,17 peraule del senyor meu, car axí com
2Re 14,17
car axí com a secrifici e axí com
2Re 14,18
és ab mi. 18 E respòs lo rey e dix
2Re 14,18 lo rey e dix a la fembra: –No nechs
2Re 14,18 mi aquesta peraule que jo demanaré
2Re 14,19
dix lo rey: –Per cert Joab ha ditas
2Re 14,19
lo teu servecial Joab dix e manà
2Re 14,20
rey, ést savi e has saviesa axí com
2Re 14,26
Absalon, que VII dies leguiave
2Re 14,29 del rey David. 29 E tremès Absalon
2Re 14,31
31 E lavors Joab lavà’s e vench
2Re 14,31
Joab lavà’s e vench a Absalon,
2Re 14,31
Absalon, a la sua casa, e dix Johab
2Re 14,32
lo meu blat? 32 E dix Absalon
2Re 14,32
per tu per ço que vinguesses
2Re 14,33
que Absalon havia dit. E apellaren
2Re 15,1
XV 1 Aprés açò Absalon féu fer
2Re 15,2
com Absalon era levat, stave
2Re 15,2 rey, nengunes feenes qui vinguéssan
2Re 15,4
E deya Absalon: 4 –Qui stablirà
2Re 15,4
4 –Qui stablirà a mi e poserà
2Re 15,4
que sia jutge, e vinga tot hom
2Re 15,4
e vinga tot hom a mi qui hage res
2Re 15,6
besave-lo. 6 E feya açò tots dies
2Re 15,6
ell tirave lo poble d’Irrael
2Re 15,7
e pegaré los vots que he promesos
2Re 15,8
servecial era en Gessur, ell promès
2Re 15,8
tornave en Jerusalem, secrificaria
2Re 15,10
en Hebron, 10 e tramès missatgers
2Re 15,11
qui anassen ab ell, e no’ls féu
2Re 15,12
de poch en poch venien-se’n
2Re 15,13
13 E lavors vench un missatge
2Re 15,15
15 E digueren los ceus servicials
2Re 15,16
la sua casa, e tota la sua companya
2Re 15,17
e anà-ce’n lo rey e tot lo poble
2Re 15,20
Senyor fassa misericòrdia e veritat
2Re 15,20
e veritat a tu, car tu has mostrade
2Re 15,25
axit de la ciutat. 25 E dix lo rey
2Re 15,27
li plàcia de mi. 27 E dix lo rey
23
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a la fembra moltas paraules que digués al
a nós lo teu fill qui ha mort aquell
a ell, qui deu ésser hereu.” E volen
a la fembra: –Vé-te’n a la tua casa,
a la tua casa, que jo faré fer a tu
a tu justícia de açò que demanes. 9 E dix
a mi e no a ell; tu, senyor, e la tua
a ell; tu, senyor, e la tua cadira sia
a venjar la sanch d’aquell qui és mort e
a tu, senyor meu, si en neguna manera
a mi e lo meu fill [*]. 17 Diga, donchs,
a secrifici e axí com a àngel de Déu és
a àngel de Déu és ferm en tots sos fets e
a la fembra: –No nechs a mi aquesta
a mi aquesta peraule que jo demanaré a tu.
a tu. E dix la fembra: –Senyor meu, parle.
a tu totas aquestas peraules? E respòs la
a mi, serventa tua, que digués aquesta
a saviesa d’àngel de Déu, car tu entens
a tondre lo ceu cap, e las fembras los
a Joab per ço que’l tremetés al rey, e
a Absalon, a la sua casa, e dix Johab a
a la sua casa, e dix Johab a Absalon: –Per
a Absalon: –Per què los teus servicials
a Joab: –Jo trematí per tu per ço que
a mi, per ço que’t tremetés al rey, e que
a Absalon, e intrà al rey e enclinà’s e
a si mateix un carro, que anacen ab ell
a la porta e, com venia algun hom que
a juý del rey, apellave-lo e deya-li:
a mi e poserà a mi sobre la terra, que sia
a mi sobre la terra, que sia jutge, e
a mi qui hage res a fer, jo jutjaré
a fer, jo jutjaré dretament e justa. 5 E
a tot lo poble d’Irrael que venia al rey
a si. 7 E aprés IIII anys dix Absalon al
a nostro Senyor Déu, 8 car, com lo teu
a Déu que, si ell tornave en Jerusalem,
a nostro Senyor Déu. 9 E dix-li lo rey:
a tots los trips d’Irrael e dix: –Tentost
a saber ni’ls dix la rahó per què’ls
a Absalon. 13 E lavors vench un missatge a
a David que li dix: –Ab tot son cor e ab
a David: –Senyor, totas las coses que tu
a peu descals, e lo rey jaquí X cuncupines
a peu descals e stigueren luny de la casa,
a tu, car tu has mostrade a mi gran graci
a mi gran graci e gran fe. 21 E respòs
a Sadoch: –Retorne l’archa de Déu en la
a Sedoch prevera: –Tu qui ést vengut,
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2Re 15,31
los peus descalsos. 31 E digueren
2Re 15,32
Senyor, Cuzín Arachites vench
2Re 15,34
te’n vas en la ciutat e te’n vas
2Re 15,34
que seràs son servent, e feràs-ma
2Re 15,34
ço que’s ferà en la cort. E diràs
2Re 15,35
oyràs en la casa del rey diràs-ho
2Re 15,36
preveres, 36 e ells feran-m’ho
2Re 15,37
Cuzín, amich de David, anà-sse’n
2Re 16,2
e II odres de vi. 2 E dix lo rey
2Re 16,3
nostro Senyor Déu la casa d’Irrael
2Re 16,4
regne de mon pare.” 4 E lo rey dix
2Re 16,5
devant tu. 5 E lavors anà lo rey
2Re 16,6
David 6 e tremetia-li pedres e
2Re 16,6
e los hòmens de batalla anaven
2Re 16,6
batalla anaven a la part dreta, e
2Re 16,10
Senyor li ha manat que maleescha
2Re 16,11 açò?” No null hom! 11 E dix lo rey
2Re 16,11
hom! 11 E dix lo rey a Abisay e
2Re 16,12
aflicció e lo meu turment e retrà
2Re 16,16
Cozim arechites, amich de David,
2Re 16,17
–Aquesta és la gràcia tua que has
2Re 16,18
a l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim
2Re 16,19
obeyit al teu pare, tot axí obeyré
2Re 16,20
axí obeyré a tu. 20 E dix Absalon
2Re 16,21
què devem fer. 21 E dix Atitòfel
2Re 16,21 21 E dix Atitòfel a Absalon: –Intre
2Re 16,22
és, una tenda) en un soler e intrà
2Re 17,1
cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E dix
2Re 17,2
ell e la sua gent, e jaquiré córrer
2Re 17,4
lo concell que donà Atitòfel plach
2Re 17,7
-ho, si ho ferem. 7 E dix Cozim
2Re 17,8
donat Atitòfel are. 8 E dix Cozim
2Re 17,8
E si hom los scomovia, saltarien
2Re 17,8
saltarien a hom en la care axí com
2Re 17,8
a hom en la care axí com a ors o
2Re 17,10
si negú n’hi havia ten fort com
2Re 17,11
lo poble d’Irrael, de Dan entrò
2Re 17,14 pedre sobre pedre. 14 E dix Absalon
2Re 17,14 profitós, per ço que Déu donàs mal
2Re 17,15
15 E tentost Cozim anà-sse’n
2Re 17,16
E dix-los: –Tremeteu-ho tentost
2Re 17,16
-los: –Tremeteu-ho tentost a dir
2Re 17,17
Raguel. E una serventa anà-sse’n
2Re 17,17
tot açò, e ells anaren prestament
2Re 17,18
fill de la serventa, e dix-ho
2Re 17,18
en Baürim que no’ls descobrís. E
2Re 17,21
axiren del pou e anaren-se’n
2Re 17,23
e pensà’s que lo regne tornaria
2Re 17,24
pare. 24 Emperò David se’n vench
2Re 18,2
de M, 2 e liurà’n una partida
24
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a David que Atitòfel era ab Absalon e s’
a ell ab la vestidura squinsade e ab lo
a Absalon e li dius que seràs son servent,
a saber ço que’s ferà en la cort. E diràs
a Absalon: “Senyor, axí com jo sóm stat
a Sadoch e Abiatar preveres, 36 e ells
a saber per Achimàs e Jonatàs, que són
a Absalon en la ciutat de Geruzalem.
a Cibà: –Què farem açò? E dix Cibà:
a mi e lo regne de mon pare.” 4 E lo rey
a Cibà: –Tuas sían aquellas coses que
a Baürim, e axí d’aquí un hom qui era de
a tots aquells qui éran ab ell, e tot lo
a la part dreta, e a la cinestra de David.
a la cinestra de David. 7 E Semeý deya
a mi, e qui li goserà dir are: “Per què
a Abisay e a tots los ceus servicials:
a tots los ceus servicials: –Veus lo meu
a mi bé per aquesta maledicció que aquest
a Absalon e dix-li –Déu te sal, rey! 17
a l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim a
a Absalon: –Ja Déu no hu vulla, ans seré
a tu. 20 E dix Absalon a Atitòfel: –Teniu
a Atitòfel: –Teniu concell e vejau què
a Absalon: –Intre a las concopines de ton
a las concopines de ton pare, las quals ha
a las concupines de son pare devant tot
a Absalon Atitòfell: –Alegex XIIM hòmens,
a ells, e ociuré’ls, 3 e tornar-me-n’
a Absalon, [*] 5 e dix: –Apellau Cozim
a Absalon: –No és bo lo concell aquex que
a Absalon: –Tu ja conexs ton pare e los
a hom en la care axí com a ors o a cha
a ors o a cha rebiós qui ha cadells. E tu
a cha rebiós qui ha cadells. E tu creu per
a leó, encare sí hauria pahor, car tot lo
a Bersabe, e serà axí com la arena de la
a tot lo poble: –Més val lo concell de
a Absalon. 15 E tentost Cozim anà-sse’n
a Sedoch e Abiatar, preveras, e comptàa dir a David e digau-li que no stiga
a David e digau-li que no stiga aquesta
a ells e dix-los tot açò, e ells anaren
a David e digueren-lo-hy, [*] 18 e,
a Absalon. E Absalon tremès missatges en
a l’entrant de la casa havia un pou, e
a David e digueren-li tot lo concell e
a David, e David qui pensaria mal per
a las tendes, e Absalon e tots los qui
a Joab, altre a Abisay [*] e altre a Atey
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2Re 18,2
liurà’n una partida a Joab, altre
2Re 18,2
a Joab, altre a Abisay [*] e altre
2Re 18,3
lo poble e dix: –Tu no hy iràs, car
2Re 18,3
de nós morie, no n’haurien ància;
2Re 18,3
a tu volen tot sol e no altre, car
2Re 18,4
vullau. E lavors lo rey stech
2Re 18,5
e de M en M. 5 E lo rey manà e dix
2Re 18,5 M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay e
2Re 18,5
rey manà e dix a Abisay e a Joab e
2Re 18,10
companyons de David e anà-ce’n
2Re 18,12 hom las armes. 12 E dix aquell hom
2Re 18,12
aquell hom a Joab: –Si tu donaves
2Re 18,12 car devant tot lo poble manà lo rey
2Re 18,13
13 Mas, si ell volgués res fer
2Re 18,17
E tots aquells d’Irrael fugiren
2Re 18,18
havia erigit Absalon un títol
2Re 18,21
son fill sia mort. 21 E dix Joab
2Re 18,22
fill de Sadoch dix altre vegade
2Re 18,29 un gran vas com Joab me tremès así
2Re 18,32
levats contre tu. 32 E dix lo rey
2Re 19,1
Capítol XVIIII 1 Lavors digueren
2Re 19,3
3 E lo poble venia de poch en poch
2Re 19,4
lo ceu cap e plorave e cridave
2Re 19,5
tos servecials, qui han desliurat
2Re 19,6
En veritat jo he conegut vuy que
2Re 19,7
-los del greuge que has fet
2Re 19,8
se levà de terra on jaÿa e stech
2Re 19,9
uns als altres: –Lo rey desliurà
2Re 19,11
als majors de Yrrael e digau
2Re 19,11
a ells: “Per què venits derrés
2Re 19,13
lo rey en la sua casa?” 13 E dieu
2Re 19,13 os meu ni carn mia? E açò fasse Déu
2Re 19,15
15 E tornà-se’n David entrò
2Re 19,15
en Galgala per ço que isquéssan
2Re 19,16 devallà ab los hòmens de Judà e axí
2Re 19,18
molta aygüe, per ço que passacen
2Re 19,20
de tota la casa de Josep e sóm axit
2Re 19,20
casa de Josep e sóm axit a carrera
2Re 19,22
David al fill de Servià: –Què m’ha
2Re 19,22
al fill de Servià: –Què m’ha a fer
2Re 19,22
de Servià: –Què m’ha a fer a mi ni
2Re 19,23
sobre Yrrael? 23 E dix lo rey
2Re 19,24 no morria. 24 Emperò Mifibòzech axí
2Re 19,25
tornà en pau. 25 [*] E dix lo rey
2Re 19,26
me menyspresà e no’m volch
2Re 19,27
rencallós. 27 E, part açò, me acusa
2Re 19,27
27 E, part açò, me acusa a mi
2Re 19,27 tu. Emperò, senyor meu, tu ést com
2Re 19,28 no és estade obligade ne noent sinó
2Re 19,28 Tu, emperò, senyor meu, has posat
25
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a Abisay [*] e altre a Atey de Get. E dix
a Atey de Get. E dix lo rey al poble: –Jo
a tu demanen ten solament e no’s curen de
a tu volen tot sol e no altre, car a tu
a tu comprenen per XM; axí més val que
a la porta, e lo poble axí per companyes
a Abisay e a Joab e a Atey devant tot lo
a Joab e a Atey devant tot lo poble que,
a Atey devant tot lo poble que, si podien
a Joab e dix-li: –Jo he vist Absalon
a Joab: –Si tu donaves a mi C cicles d’
a mi C cicles d’or, jo no ociuria lo fill
a tu e Abisax e Atey que, si preníeu
a mi, jo l’ociera. E si lo rey me reptàs,
a las tendas lurs. 18 Emperò havia erigit
a si matex, com era viu, que és en la vall
a Cozim: –Vé-te’n al rey e digues-li
a Joab: –Correré aprés d’aquest. E dix
a tu, e no hy sé altre cose. 30 E dix lo
a Cozín: –E lo meu fill Absalon és viu?
a Joab que lo rey plorave e planyia son
a la ciutat, adés u adés altre, axí com si
a altes veus: –Absalon, fill meu! Fill
a tu de mort e los teus fills e las tuas
a tu plaguera que Absalon fos viu e que
a ells. Car jo’t jur per Déu que, si no
a la porta. E tot lo poble oyí dir que lo
a nós de las mans de nostros enamichs, e
a ells: “Per què venits derrés a tornar lo
a tornar lo rey de la sua casa?” Car tot
a Amassà: “No ést tu os meu ni carn mia? E
a mi, si jo no’t fas maestre tostemps de
a Jordà, e tot lo trip de Judà vench en
a carrera al rey e que passàs Jordà. 16 E
a carrera al rey 17 ab M hòmens de
a la casa del rey e que faéssan lo ceu
a carrera a tu, senyor meu. 21 E lavors
a tu, senyor meu. 21 E lavors respòs
a fer a mi ni a vós? Per què voleu que jo
a mi ni a vós? Per què voleu que jo sia
a vós? Per què voleu que jo sia tengut per
a Semeý: –No hages pahor, que no morràs. E
a carrera al rey ab gran barba, que no se
a Mifibòzech: –Per què no vinguist ab mi?
a mi aperellar l’aze, per ço que cavalcàs
a mi a tu. Emperò, senyor meu, tu ést com
a tu. Emperò, senyor meu, tu ést com a
a àngel de Déu. Fes de mi ço que’t
a la mort. Tu, emperò, senyor meu, has
a mi, servecial teu, als convits e als
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2Re 19,29
poria més cridar. 29 E dix lo rey
2Re 19,33
era fort rich hom. 33 E dix lo rey
2Re 19,35
jo, servecial teu, feria gran afany
2Re 19,37
fill meu, vage ab tu, e tu feràs
2Re 19,38
aquell bé que’t plaurà. 38 E dix
2Re 19,38
fill teu, vage ab mi, e jo faré
2Re 19,38
vulles, e tot ço que tu demanaràs,
2Re 19,39
e beneý-lo. E Batzalay se n’anà
2Re 19,41
de Judà, frares nostres, han amblat
2Re 19,41
han amblat a tu e han manat
2Re 19,41
han amblat a tu e han manat a tu e
2Re 19,41
han manat a tu e a tota la tua casa
2Re 19,42 los hòmens de Judà: –Car més atany
2Re 19,42
de Judà: –Car més atany a nós que
2Re 19,42
a nós que a vosaltres e pus prop és
2Re 19,42
a vosaltres e pus prop és a nós que
2Re 19,42
res menjat del rey, ne ha res donat
2Re 19,43
Per què, donchs, haveu feta
2Re 19,43 injúria e per què no digueren abans
2Re 19,43
digueren abans a mi que jo tornàs
2Re 20,2
pertí’s de David e anaren-se’n
2Re 20,3
féu-las guardar e féu-los donar
2Re 20,3
donar a menjar, e stigueren aquí
2Re 20,3
e anch David despux no intrà
2Re 20,4
que foren mortas. 4 E dix lo rey
2Re 20,4
lo rey a Amasè: –Fes venir d’ecí
2Re 20,6
li havia asignat. 6 E dix David
2Re 20,8
en Gabaon, Amasè vench e axí-los
2Re 20,8
una gonella streta que era feta
2Re 20,9
com se volia. 9 E dix Joab
2Re 20,12 aquells veé que lo poble se aturave
2Re 20,13
aquí. 13 E puxs tot lo poble seguí
2Re 20,14
d’Irrael e era-se’n anat entrò
2Re 20,16
la ciutat cridà e dix: –Oÿu! Digau
2Re 20,16
–Oÿu! Digau a Joab que s’acost
2Re 20,17
e parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs
2Re 20,21
-hem de la ciutat. E dix la fembra
2Re 20,21 dix la fembra a Joab: –Nós lensarem
2Re 20,22 poble sàviament. E tolgueren lo cap
2Re 20,22
Siba fill de Bocrí e lensaren-lo
2Re 21,1
E David demanà concell
2Re 21,2
los fills d’Irrael havían jurat
2Re 21,4
E dix David: –Què voleu que fassa
2Re 21,5
devem destroyr aquell qui destroý
2Re 21,6
ni de la sua natura. 6 Dóna
2Re 21,6
sa enrera. E dix lo rey: –Jo donaré
2Re 21,7
que demanareu. 7 E lo rey perdonà
2Re 21,8
[*], los quals havia engendrats
2Re 21,9
primeras, axí com hom comensa
2Re 21,11
las bèsties de nit. 11 E diguéran
26
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a ell: –No’t cal més perlar, car ferm és
a Batzalay: –Vina ab mi en Jerusalem, e
a tu, senyor meu. 36 Un poch, senyor, iré
a ell aquell bé que’t plaurà. 38 E dix a
a ell lo rey: –Canaan, fill teu, vage ab
a ell tot ço que tu vulles, e tot ço que
a tu, jo t’ho doneré. 39 E, com lo rey e
a la sua ciutat. 40 E lo rey anà en
a tu e han manat a tu e a tota la tua casa
a tu e a tota la tua casa a Jordà sens nós
a tota la tua casa a Jordà sens nós e tots
a Jordà sens nós e tots los teus hòmens ab
a nós que a vosaltres e pus prop és a nós
a vosaltres e pus prop és a nós que a
a nós que a vosaltres. Per què us
a vosaltres. Per què us enfelloniu de
a nós. 43 E respòs Yrrael als hòmens de
a mi injúria e per què no digueren abans a
a mi que jo tornàs a mi matex lo rey meu?
a mi matex lo rey meu? E lavors los hòmens
a Ciba fill de Bocrí. E lavors los hòmens
a menjar, e stigueren aquí a manera de
a manera de vídues, e anch David despux no
a ellas, ans stigueren tencades entrò que
a Amasè: –Fes venir d’ecí a III dies tots
a III dies tots los hòmens de Judà e tu
a Abisach: –Donchs, major treball e major
a carrera. E lavors Joab vestia una
a masura d’ell matex e desobra era sint.
a Amasè: –Déu te sal, frare meu. E posàa mirar Amasè, levà’l de la carrera e
a Joab e encalsaren Siba, fill de Bocrí.
a Abela. E Joab e tots los hòmens forts d’
a Joab que s’acost a mi, e parlaré ab
a mi, e parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs
a ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix
a Joab: –Nós lensarem a tu lo ceu cap per
a tu lo ceu cap per lo mur. 22 E lavors la
a Siba fill de Bocrí e lensaren-lo a
a Joab per lo mur. E lavors Joab tochà la
a nostro Senyor, e dix nostro Senyor Déu:
a ells que no’ls ocieren, e Saül volcha vosaltres? 5 E ells digueren al rey:
a nosaltres e’ns turmentà, enaxí que en
a nós VII de sos fills, per ço que’ls
a vosaltres aquells que demanareu. 7 E lo
a Mifibòzech, fill de Jonatàs, fill de
a Aduel, fill de Bertealay, que fou de
a segar los ordis. 10 E Rafà, mare dels
a David ço que Rafà havia fet, ço és la
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2Re 21,14
foren fetas, nostro Senyor perdonà
2Re 21,17
17 E Abizay fill de Servià ajudà
2Re 21,17 digueren: –De vuymés no iràs ab nós
2Re 21,19
geteu, la asta del qual era axí com
2Re 22,1
22,Tit Capítol XXII 1 Perlà David
2Re 22,2
e de la mà de Saül, 2 e dix
2Re 22,3
refugi meu, salvador meu, desliura
2Re 22,5
los torrents del diable han tengut
2Re 22,6
Las cordes d’infern han environat
2Re 22,7
ceu temple sant, e lo meu crit irà
2Re 22,17
aquell. 17 E tremès de alt e reemé
2Re 22,18 de moltas aygües. 18 E ha desliurat
2Re 22,18
poderós e d’aquells que han ahirat
2Re 22,19
pus forts que jo. 19 E ell occupà
2Re 22,20
és fort fermatat mia. 20 E manà
2Re 22,20
manà a mi [*], [*] car jo he plegut
2Re 22,21
segons la mia justícia e retrà
2Re 22,25 la mia iniquitat. 25 E reguardonerà
2Re 22,26
dels ceus ulls. 26 Tu seràs salut
2Re 22,33
lo nostro Déu? 33 Qui ha cint
2Re 22,34
34 e ha fets aguals los peus meus
2Re 22,34
meus a servo e sobre las altesas ha
2Re 22,35
batallar als meus brassos axí com
2Re 22,36
d’aram. 36 Tu, Senyor, has donat
2Re 22,40
los meus peus. 40 E tu has cint
2Re 22,41 41 Tu has donats los meus enamichs
2Re 22,42
-los-he. 42 E ells crideran
2Re 22,43
43 E jo †desliure† aquells axí com
2Re 22,43
axí com a pols de terra e axí com
2Re 22,44 he pessas manudes. 44 E tu salveràs
2Re 22,44
del meu poble e guarderàs
2Re 22,44 E lo poble que jo no conech servirà
2Re 22,48
serà axalsat. 48 Déu qui dónas
2Re 22,49
sots la mia mà. 49 Qui has tret
2Re 22,49 mi dels meus enamichs e has salvat
2Re 22,49
qui’m contrasten. E tu desliureràs
2Re 22,50
50 E açò, Senyor, jo confessaré
2Re 23,3
he dit: Lo Déu d’Irrael ha perlat
2Re 23,7
foch e cremaran entrò sían tornades
2Re 23,8
hòmens sol en una vegade que anà
2Re 23,13 éran pujats que éran prínceps entrò
2Re 23,13
e vinguéran en temps de messas
2Re 23,15
–Si hi havia nengú qui’m donàs
2Re 23,16
era prop la porta e aportaren-la
2Re 23,16
la volch beure, mas secrificà-la
2Re 23,21
lansa. E axí com ell fou devallat
2Re 23,23
Emperò no era pervengut entrò
2Re 23,23 III. E David féu aquest concellador
2Re 24,1
’s contre Yrrael, [*] e dix David
2Re 24,2
e de Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò
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a la terra. 15 E faeren batalla altre
a David, e David ocís Gebí Denob. E lavòs
a la batalla, per so que no apachs la
a lis de taxidor. (Per aquests IIII noms
a nostro Senyor aquest dictat e cant
a nostro Senyor Déu: «Tu ést pedra mia e
a mi de la iniquitat. 4 Jo apellaré nostro
a mi. 6 Las cordes d’infern han environat
a mi, los ligams de la mort són venguts
a las suas orellas. 8 La terra se somoch e
a mi de moltas aygües. 18 E ha desliurat a
a mi de l’enamich molt poderós e d’
a mi, com éran pus forts que jo. 19 E ell
a mi en lo die de la mia aflicció e nostro
a mi [*], [*] car jo he plegut a ell, 21 e
a ell, 21 e nostro Senyor me reguardonerà
a mi segons la mia mundícia de las mias
a mi nostro Senyor segons la mia justícia
a l’hom sant e alet. 27 E ab hom fort
a mi de fortalesa e ha splanada la mia
a servo e sobre las altesas ha a mi
a mi stablit. 35 E ha ensenyat de batallar
a arch d’aram. 36 Tu, Senyor, has donat a
a mi l’escut de la mia salut, e la mia
a mi de fortalesa en la batalla. Tu,
a la part mia, derrera aquells qui m’han
a nostro Senyor Déu, e no hy haurà qui’ls
a pols de terra e axí com a brach de
a brach de places [*] e trencar-los-he
a mi de las contrediccions del meu poble e
a mi en cap de gents. E lo poble que jo no
a mi. 45 [*] 46 Los fills de l’hom strany
a mi venjanses e gitas los pobles sots la
a mi dels meus enamichs e has salvat a mi
a mi de aquells qui’m contrasten. E tu
a mi de l’hom malvat. 50 E açò, Senyor,
a tu devant totas las gents e cantaré al
a mi, lo fort d’Irrael, senyorejador just
a no res.» 8 Aquests són los noms dels
a la batalla. 9 E aprés ell sech Aleatzar,
a XXX, e vinguéran en temps de messas a
a David, qui era en la spluga d’Oble, e
a beura de l’aygüe de la sisterna qui és
a David. E ell no la volch beure, mas
a nostro Senyor Déu 17 e dix –Prech nostro
a ell ab una verga, trasch la lansa de la
a III. E David féu aquest concellador a la
a la sua orella en sacret. 24 Azael, frare
a Joab: –Vé e nombre los hòmens d’Irrael
a Bersabe e nombre tot lo poble per ço que
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2Re 24,9
hòmens forts d’armes per
2Re 24,9
Judà LM hòmens forts d’armes per
2Re 24,10 havia comptat lo poble e dix David
2Re 24,11
David al matí, e dix nostro Senyor
2Re 24,12
a Gad profeta: 12 –Vé-te’n
2Re 24,13
tu volràs o diràs.” 13 E vench Gad
2Re 24,13
te encalseran los teus anamichs
2Re 24,13
ho diga en aquell qui m’ha tremès
2Re 24,14
m’ha tremès a tu. 14 E dix David
2Re 24,14
treball m’és de cascuna part. Mas
2Re 24,15
del poble que staven de Dan entrò
2Re 24,16
sobre la aflicció ten gran e dix
2Re 24,17 qui era hom gebuzeu. 17 E dix David
2Re 24,18 de mon pare. 18 E vench Gad profeta
2Re 24,18
digué-li: –Puja e stablesx altar
2Re 24,21
la tua era, e adificaré aquí altar
2Re 24,22 vaques e càrreus e jous de bous per
2Re 24,22 e jous de bous per a cremar axí com
2Re 24,24
e lo teu secrifici. 24 E dix lo rey
2Re 24,24
ho compraré per just preu e oferiré
2Re 24,25
25 E David edifichà aquí altar
2Re 24,25
a nostro Senyor e oferí aquí oferta
1Re 7,6
e dejunaren aquell die e digueren:
1Re 23,1
reservat ab mi. Tit Capítol XXIII 1
2Re 15,26
tabernacle. 26 Si, emperò, dirà:
Re Prol,7
e figures. Los semaritans encara
Re Prol,20
volums grechs entrò al die de vuy
Re Prol,22
e lo CXVIII, jatsia que sían scrits
Re Prol,35
Dabreiamín, Sdras, Geremies
Re Prol,35
Sdras, Geremies ab Sinot,
Re Prol,40 enaxí XXII volums són compilats,
Re Prol,41
són compilats, ab los quals quax
Re Prol,41
ab los quals quax ab letres e
Re Prol,148
libres grechs e los letins e ajusta
Re Prol,155
mas en aquell loch matex
Re Prol,157 vosaltres, companyons de Crist, que
Re Prol,162
qui s’enfallonexen envés mi
Re Prol,166 enrera ni’m maldien, que m’ajudeu
1Re 1,10 Senyor. 10 E axí com Anna era irade
1Re 1,19 lur, en Remadta. Donchs Elcanà jach
1Re 1,24
hach l’infant desletat, amenà’l
1Re 2,8
de la sutzura, per ço que ell sega
1Re 2,13
hom coÿa la carn e havia una losa
1Re 2,19
éran stablits com venían en Ciloè
1Re 2,22
Irrael e en qual manera ells gèyan
1Re 2,29
Per què has tu gitat mon secrifici
1Re 3,11 en Yrrael, que qualquequal home oge
1Re 3,19
Samuel cresch, e nostro Senyor era
1Re 4,3
fugir devant los felisteus? Aportem
1Re 4,4
xerubín. E los fills de Elí eren
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a combatre e trobaren de aquells de Judà
a combatre. 10 E David penidís com havia
a nostro Senyor Déu: –Senyor, jo he peccat
a Gad profeta: 12 –Vé-te’n a David e
a David e digues-li aquestas peraules:
a David dient: –Açò diu nostro Senyor, Déu
a glay, e tu fugiràs, o per cert III dies
a tu. 14 E dix David a Gad profeta: –Gran
a Gad profeta: –Gran treball m’és de
a mi val molt més que vinga en las mans de
a Bersabe LXXM hòmens. 16 E com l’àngel
a l’àngel qui feria lo poble: –Basta are!
a nostro Senyor Déu com hach vist l’àngel
a David en aquell die e digué-li: –Puja
a nostro Senyor en la era de Aurena
a nostro Senyor Déu per tal que ses
a cremar axí com a lenya en holocaust e en
a lenya en holocaust e en oferenes. 23 E
a Aurena: –Ja Déu no vulla que axí sia com
a nostro Senyor Déu oferta agradable. E
a nostro Senyor e oferí aquí oferta a
a nostro Senyor de coses de pau. E nostro
–A tu, Senyor, havem peccat. E Samuel
A David fou anunciat e dit que los
“A mi no’m plau”, jo sóm aperellat que
ab aitants letres lo Pantatheu de Moysès
ab letres entigues encara los salms, ço
ab diversos scrits. Emperò d’un matex
ab Sinot, ab les suas Lementacions o
ab les suas Lementacions o plors. Donchs,
ab los quals quax ab letres e ab cara [*]
ab letres e ab cara [*] tendre e aleytant
ab cara [*] tendre e aleytant és
ab aquests las obres que jo he sobre
ab mi devinerà. Mas jo prech a vosaltres,
ab preciós ungüent de mirra e de fe unteu
ab bocha plena de ira e de abrivament e
ab los scuts de vostres oracions. E, jo
ab amargós coratge, ella plorave molt
ab Anna, se muller, e nostro Senyor hach
ab si en Ciloè e pres III vadells e III
ab los prínceps e que tinga la cadira de
ab III arpions en la mà 14 e metia aquella
ab son marit per secrificar solempne
ab las fembras qui vetlaven a la porta del
ab te fellonia e los meus dons, los quals
ab II ses orellas en Yrrael. 12 En aquell
ab ell. E anch de las suas peraules no’n
ab nós l’archa de la amistansa de nostro
ab l’archa de la amistansa de nostro
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1Re 4,5
en las tendas, tot lo poble cridà
1Re 4,10
Donchs los felisteus se combateren
1Re 5,7
romanga l’archa del déu d’Israel
1Re 5,11
en son loch, per ço que no ocie nós
1Re 7,10
e nostro Senyor tronà aquell die
1Re 9,5
Saül dix a son servent, lo qual era
1Re 9,19 muntanya per ço que tu menges vuy
1Re 9,24
apellí lo poble. Donchs Saül menjà
1Re 9,25
vingueren en la ciutat, e ell perlà
1Re 10,6
e ells profetaran, e tu profetaràs
1Re 10,7
ta mà, com nostro Senyor és e serà
1Re 10,26
E una pertida de la host se n’anà
1Re 11,2
respòs a ells: –Jo faré aytal pau
1Re 12,2
envellit e canut, e mos fills són
1Re 12,2
vosaltres. Jo he stat e conversat
1Re 12,7
las misericòrdies que ell ha fetas
1Re 12,7
que ell ha fetas ab vosaltres e
1Re 13,2
si IIIM hòmens d’Irrael. E havían
1Re 13,2
en lo munt de Betel, e mil éran
1Re 13,7
en Galgala, e tot lo poble qui era
1Re 13,11
per saludar-lo, 11 e Samuel parlà
1Re 13,11 no eras vengut al terme que tu eras
1Re 13,15
E Saül comptà lo poble qui era
1Re 13,16 per nombre DC hòmens. 16 Ab Saül e
1Re 13,22
null hom de tot lo poble que era
1Re 13,22
de tot lo poble que era ab Saül e
1Re 14,2
de Gabaà [*]. E havían del poble
1Re 14,7
e vés allà on volràs, car jo iré
1Re 14,13
Jonatàs muntà al munt greponant
1Re 14,13
al munt greponant ab los peus e
1Re 14,17 E adonchs Saül dix al poble qui era
1Re 14,18
l’archa de Déu era aquí aquell die
1Re 14,20
Saül cridà e tot lo poble qui era
1Re 14,21
[*] se’n tornaren per ésser
1Re 14,21
se’n tornaren per ésser ab Saül e
1Re 14,21
per ésser ab Saül e ab Jonatàs e
1Re 14,22
éran fugits, e acompanyaren-se
1Re 14,22
companyons en la batalla. E éran
1Re 14,32
-los [*], e lo poble menjà la carn
1Re 14,34
Senyor, si vosaltres los menjau
1Re 14,40
part, e jo seré en l’altre part
1Re 14,43
E Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí
1Re 14,45 vuy negun mal, car ell ha obrat vuy
1Re 15,6
ço que per ventura jo no us ocia
1Re 15,19
nostro Senyor Déu, ans ést tornat
1Re 15,25
are lo meu peccat, e torna-te’n
1Re 15,26
dix a Saül: –Jo no me’n tornaré
1Re 15,30
fills d’Irrael. E torna-te’n
1Re 16,5
Senyor. Sentificau-vos e veniu
1Re 16,16
spirit te turmentarà, que ell viule
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ab gran crit, axí que tota la terra ne
ab lo poble d’Irrael, e lo poble d’
ab nós, car la sua mà és dura sobre nós e
ab tot nostro poble! 12 Car no havia en
ab ten gran tabustol sobre los felisteus e
ab ell: –Vina e tornem-nos-en, car per
ab mi, e jo lexar-t’he anar al matí, e
ab Samuel aquell die, 25 e puxs avallaren
ab Samuel en un soler. [*] 26 [*] E dix a
ab ells ensemps e tu seràs mudat en altre
ab tu. 8 E tu iràs devant mi en Galgala, e
ab ell, los cors dels quals nostro Senyor
ab vosaltres, que jo trague a cascú de
ab vosaltres. Jo he stat e conversat ab
ab vosaltres de ma joventut ensà, entrò
ab vosaltres e ab vostros pares, 8 e en
ab vostros pares, 8 e en quina manera
ab ell IIM en Matinàs, en lo munt de
ab Jonatàs en Gabaat, qui és del trip de
ab ell era spaventat. 8 E sperà’s VII
ab ell e dix: –Què has tu fet? E Saül dix:
ab mi en covinensa, e que tots los
ab ell, e foren trobats per nombre DC
ab Jonatàs, [*] e éran venguts en
ab Saül e ab Jonatàs, son fill, no havia
ab Jonatàs, son fill, no havia [*] lansa,
ab ell entrò a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*]
ab tu en qualque loch que tu volràs anar.
ab los peus e ab las mans, e son scuder
ab las mans, e son scuder aprés greponant.
ab ell: –Guardau e enqueriu qual de nós hi
ab los fills d’Irrael. 19 E dementre que
ab ell. E vingueren al loch on era la
ab Saül e ab Jonatàs e ab tots los fills
ab Jonatàs e ab tots los fills d’Irrael
ab tots los fills d’Irrael 22 que éran
ab los companyons en la batalla. E éran ab
ab Saül entorn de XXM hòmens. 23 E nostro
ab la sanch. 33 E fou anunciat a Saül que
ab la sanch. Donchs tot lo poble amenà
ab mon fill Jonatàs. E lo poble respòs
ab lo cap de una verga que tenia en la mà
ab Déu. Donchs lo poble desliurà Jonatàs,
ab ell, car tu feÿst misericòrdia a
ab presa e has mal fet devant nostro
ab mi, per ço que jo ahor lo meu Senyor.
ab tu, car tu has menyspresade la peraule
ab mi, per ço que jo ahor nostro Senyor,
ab mi per ço que jo fassa lo secrifici.
ab se mà e que tu ho sofires pus
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1Re 16,18
molt bell hom, e nostro Senyor és
1Re 17,8
un hom de vosaltres qui’s combate
1Re 17,18
tos frares, si stan bé, e sàpies
1Re 17,19
e los fills d’Irrael se combateren
1Re 17,32
sóm ton servent e iré’m combatre
1Re 17,37
a David: –Vé, e nostro Senyor sia
1Re 17,40
en una sportella que ell havia
1Re 17,43
jo cha, que tu vingues contre mi
1Re 17,45
dix al felisteu: –Tu véns contre mi
1Re 17,45
–Tu véns contre mi ab spasa e
1Re 17,45
contre mi ab spasa e ab lansa e
1Re 17,47
que nostro Senyor no salve negú
1Re 17,47
Senyor no salve negú ab spasa ni
1Re 17,50
50 E axí ocís David lo felisteu
1Re 17,51
de la beyna e tolch-li lo cap
1Re 18,6
a Saül e cantaven e feyan balls
1Re 18,10
sua casa. E David sonave la rauta
1Re 18,11
cuydave’s que’l pogués encastar
1Re 18,12 David, per ço car nostro Senyor era
1Re 18,14 fets sàviament, e nostro Senyor era
1Re 18,27 dies, David se levà e anà en Acaron
1Re 18,28
28 E Saül vaé e entès que Déu era
1Re 19,3
pare là on ell serà e parlaré [*]
1Re 19,10
10 E Saül se sfortsà de ferir David
1Re 19,24
ses vestidures e profetitzà
1Re 20,7
pare [*]: “[*] stà”, en pau serà
1Re 20,8
nostro Senyor a mi, servicial teu,
1Re 20,8
teu, ab tu. Emperò, si tu trobes
1Re 20,11
11 E dix Jonatàs a David: –Vina
1Re 20,13
en pau. E sia nostro Senyor Déu
1Re 20,13
Senyor Déu ab tu axí com ha stat
1Re 20,14
las misericòrdies de nostro Senyor
1Re 20,34
a David. 34 E levà’s de la taula
1Re 20,35 com havia promès a David, e vench
1Re 21,1
tot sol? No ha vengut null hom
1Re 22,2
-lo cap e príncep de tots. E foren
1Re 22,3
-te que mon pare e me mare stiguen
1Re 22,4
cara del rey de Moab, e stigueren
1Re 22,6 6 E oyí Saül que David era aparegut
1Re 22,6
ab aquells hòmens qui éran venguts
1Re 22,8
com mon fill ha feta covinensa
1Re 22,17
de nostro Senyor, car la lur mà és
1Re 22,19
bous e los àzens e las ovellas ocís
1Re 22,23
de la casa de ton pare. 23 Stà
1Re 22,23
a mi, e tu seràs reservat
1Re 23,3
Cellà. 3 E los hòmens qui éran
1Re 23,6
fugí a David, [*] ell aportave
1Re 23,8
asetjassen David e aquells qui éran
1Re 23,12
de Cellà ni los hòmens qui són
1Re 23,13
liureran. 13 Donchs, David se levà
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ab ell. 19 Donchs Saül tremès sos
ab mi, cos per cos. 9 E si ell me pot
ab quals són ells ordonats en companya. 19
ab los felisteus en la vall de Terebinti.
ab ell e ociuré’l. 33 E Saül dix a David:
ab tu. 38 E Saül vestí a David de ses
ab si, la qual portaven los pastors, e
ab bastó? E lo felisteu maleý David e sos
ab spasa e ab lansa e ab scut, mas jo
ab lansa e ab scut, mas jo vench a tu en
ab scut, mas jo vench a tu en lo nom del
ab spasa ni ab lansa, car aquesta batalla
ab lansa, car aquesta batalla és sua, e
ab la pedre de la fona. E per ço car David
ab s’espasa matexa. E quant los felisteus
ab temborets de alegransa [*], 7 e las
ab la mà cascun die. E Saül tenia una
ab la paret. E David se pertí d’ell altre
ab ell e s’era pertit d’ell. 13 Donchs
ab ell. 15 E Saül veé que David era molt
ab los hòmens qui éran sots ell e ocís
ab David. E Micol, filla de Saül, amave
ab ell e jo faré saber a tu tot ço que jo
ab la lansa e que l’anestàs en la paret,
ab los altres devant Samuel, e cantà tot
ab mi, servecial teu. E si, emperò, ell
ab tu. Emperò, si tu trobes ab mi neguna
ab mi neguna iniquitat, tu m’ociu e no m’
ab mi, e iscam defora al camp. E com foren
ab tu axí com ha stat ab mon pare. 14 E si
ab mon pare. 14 E si jo viuré, prec-te
ab mi. E si, emperò, jo morré, 15 prechab gran fallonia e no menjà en tot lo
ab ell un infant petit. 36 E dix Jonatàs a
ab tu? 2 E dix David a Achimàlech prevere:
ab ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’
ab vosaltres entrò que jo sàpia què ferà
ab ell tots los dies en los quals se havia
ab aquells hòmens qui éran venguts ab ell.
ab ell. E com Saül stigués en Gabaà e fos
ab lo fill de Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat
ab David, car ells sabían bé que ell era
ab spasa. 20 Mas un dels fills de
ab mi e no hages pahor, car, si algú te
ab mi. Tit Capítol XXIII 1 A David fou
ab David digueren a ell: –Vet que nós stam
ab si lo vestiment que ha nom efot. 7 E a
ab ell. 9 E com David sabé que ell
ab mi en las mans de Saül? E nostro Senyor
ab los hòmens qui éran ab ell, qui éran
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1Re 23,13
se levà ab los hòmens qui éran
1Re 23,23
certa cose, per ço que jo hi vage
1Re 23,24 en Xiff. E David e aquells qui éran
1Re 23,26
del munt de una part, e David
1Re 23,26
scapar de la mà de Saül. E Saül
1Re 25,6
pacificablement 6 e dieu: “Pau sia
1Re 25,6
6 e dieu: “Pau sia ab tu e
1Re 25,7
dir que los teus pastors qui éran
1Re 25,7
ovellas, e nós no’ns iresquem anch
1Re 25,7
temps aytant com ells stigueren
1Re 25,15
molt bons e anch no s’iresqueren
1Re 25,15
bísties aytant com ells stigueren
1Re 25,16
ab nós en lo desert. 16 E ells éran
1Re 25,17
de Belial, e axí no pot perlar negú
1Re 25,25
foll, segons son nom, e follia és
1Re 25,33 scampar sanch e que jo venjàs a mi
1Re 25,40
per muller. 40 [*] E ells parlaren
1Re 25,42
sobre un aze, e V donzellas anaren
1Re 26,2
en lo desert de Ciff, e havia
1Re 26,6
frare de Joab: –Qui devallerà
1Re 26,6
Saül? E dix Abisay: –Jo devallaré
1Re 26,8
tuas mans. Donchs are clave aquell
1Re 26,25
-ce’n David per la sua carrera
1Re 27,2
-se’n ell e DC hòmens qui éran
1Re 27,3
rey de Get. 3 E habità David
1Re 27,3
ab Achís en Get. E los ceus hòmens
1Re 27,5
teu, stiga en la ciutat del rey
1Re 27,8
e segurament habitaven entigament
1Re 28,1
sé que tu e los hòmens teus axireu
1Re 28,8
spirit fitònich, ell e II altres
1Re 28,12
la fembra hach vist Samuel, cridà
1Re 28,19 Encara que nostro Senyor vulla dar
1Re 29,2
ceus éran en la derrera companya
1Re 29,3
de Saül, rey d’Irrael, e ha stat
1Re 29,4
l’has stablit e donat, e no devall
1Re 29,4
en quina manera porà ell fer pau
1Re 29,6
e lo aximent teu e l’intrament és
1Re 29,6
ni als majorals que vingues
1Re 29,10
teus del senyor teu qui vengueren
1Re 29,11 e los ceus hòmens qui éran venguts
1Re 30,1
com David fou vengut en Sichalet
1Re 30,2
mas [*] amanaven-los-se’n
1Re 30,3
3 E David e aquells qui éran
1Re 30,4
4 E David [*] e lo poble qui era
1Re 30,8
8 e lavors David aconsellà’s
1Re 30,9
que han tolta. 9 E levà’s David
1Re 30,9 levà’s David ab DC hòmens qui éran
1Re 30,10 éran ujats romangueren. 10 E David
1Re 30,21
[*] e pujà David e aquells qui éran
1Re 30,22
era dels servicials qui éran anats
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ab ell, qui éran entorn de DC, e axiren de
ab vosaltres, e si per ventura ell és sots
ab ell éran en lo desert de Mahon, en los
ab los ceus stave al costat del munt de l’
ab los seus resinglave David [*] a manera
ab tu e ab tos frares, e pau sia a la tua
ab tos frares, e pau sia a la tua casa e a
ab nós en lo desert tonen las tuas
ab ells, e ells no perderen anch res per
ab nós en Carmel. 8 Emperò demane-ho a
ab nós, ni no perdem neguna de nostres
ab nós en lo desert. 16 E ells éran ab nós
ab nós per mur de defenció, de die e de
ab ell. 18 E adonchs Abiegayl se cuytà e
ab ell. E jo, ta serventa, anch no viu tos
ab la mia mà. 34 En altre manera, viva
ab ella [*] e digueren-li: –David nos ha
ab ella e las suas serventas, e seguí los
ab ell IIIM hòmens dels pus alets e
ab mi en las tendas de Saül? E dix Abisay:
ab tu. 7 E lavors vingueren David e Abisay
ab la lansa en terra una vegade e no’l ne
ab los ceus hòmens e Saül se’n tornà en
ab ell a Achís, fill de Mohaot, rey de
ab Achís en Get. E los ceus hòmens ab ell
ab ell e tota sa casade e II mullers de
ab tu? 6 E lavors Achís donà a David en
ab aquells que anaven de Sur entrò a la
ab mi en las tendes. 2 E dix David a
ab ell, e una nit vingueren a la fembra, e
ab gran veu e dix: –O Saül, per què has
ab tu Yrrael en las mans dels felisteus.
ab Achís. 3 E digueren los [*] felisteus a
ab mi molts dies [*]? E jo no he trobat
ab nós [*] com comensarem a batallar [*].
ab son senyor, si no sobre los nostros
ab mi en las tendes, e no he trobade
ab nós. 7 Torna-te’n, donchs, [*] e no
ab tu, e com vosaltres sereu levats de
ab ell se levaren de nits per ço que se n’
ab los ceus servicials, los ysmaleÿtes
ab si matexs. 3 E David e aquells qui éran
ab ell vingueren en la ciutat e trobarenab ell levaren las lurs veus e plangueren
ab nostro Senyor Déu e dix: –Senyor Déu,
ab DC hòmens qui éran ab ell e vingueren
ab ell e vingueren entrò al torrent de
ab CCCC hòmens encalsaren los ladres, car
ab ell al poble e saludà-lo
ab David: –No darem res en aquests qui són
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1Re 30,22
romasos, per ço car no són anats
1Re 31,3
-lo los hòmens qui tiraven
2Re 1,9
e tota la fortsa de la mia ànima és
2Re 1,11
e tots los hòmens qui eren
2Re 1,12
d’Irrael, per ço car éran morts
2Re 2,3
fou muller de Nabal de Carmel. 3 E
2Re 2,3
de Carmel. 3 E ab tant pujaren
2Re 2,3
ab David tots los hòmens qui anaven
2Re 2,3
los hòmens qui anaven ab ell, cascú
2Re 2,5
que haveu feta aquesta misericòrdia
2Re 2,29
Abner e tots aquells qui éran
2Re 2,30
XVIIII; e no comptaren Azael, car
2Re 2,31
de Benjamín e de aquells qui éran
2Re 2,32
tota la nit Joab e aquells qui éran
2Re 3,9
si jo no fas aquella covinensa
2Re 3,12
qui és la terra? E per ço que parle
2Re 3,12
E per ço que parle ab tu, fes
2Re 3,12
ab mi amistansa, e serà la mia mà
2Re 3,13
13 E dix David: –Jo volenter faré
2Re 3,20
20 E vench a David en Hebron
2Re 3,20
e a tots aquells qui éran venguts
2Re 3,21
senyor meu [*], per ço que fassa
2Re 3,22
e los servecials seus vingueren
2Re 3,22 los morts. E Abner no era en Hebron
2Re 3,23
E Joab e tota la companye qui era
2Re 3,31
a Joab e a tot lo poble qui era
2Re 3,35 vengut tot lo poble perquè menjacen
2Re 4,2
E II hòmens prínceps de ladres éran
2Re 5,3
e lo rey féu covinensa e pau
2Re 5,6
anà lo rey e tots aquells qui éran
2Re 5,10
tots dies David, e tots dies era
2Re 5,19
de Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s
2Re 5,21
E David e aquells qui éran
2Re 5,23
de Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s
2Re 6,12
archa e posà-la en la sua ciutat
2Re 6,12
la sua ciutat ab gran goig. E éran
2Re 6,15
Déu en tota alegria e en tot goig e
2Re 6,19
que hom pot haver, que hom frig
2Re 7,3
ton cor, car nostro Senyor Déu és
2Re 7,7
los lochs en los quals jo sóm stat
2Re 7,9
lo meu poble d’Irrael. 9 E he stat
2Re 7,10
Irrael e plantaré a ell e habitaré
2Re 7,12
tots los teus dies, dormiràs
2Re 7,22
negunes coses que nós hajam oÿdes
2Re 8,2
E ferí Moab e mesurà los felisteus
2Re 8,2
ab una cordelleta e agolà-los
2Re 8,10
a David per ço que saludàs a ell
2Re 8,11
santificà-la a nostro Senyor Déu
2Re 9,1
casa de Saül, per ço que jo fasse
2Re 9,3
casa de Saül, per ço que jo fasse
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ab nós. Basta que’ls donem lurs mullers e
ab sagetes e encalsaren e aconseguirenab mi. 10 »E jo stiguí sobre ell e ocísab ell, axí matex. 12 E plangueren e
ab cultell. 13 E dix David en aquell hom
ab tant pujaren ab David tots los hòmens
ab David tots los hòmens qui anaven ab
ab ell, cascú ab tot son mainatge, e
ab tot son mainatge, e stigueren en los
ab lo senyor vostro Saül e haveu-lo
ab ell anaren tota la nit per los camps e
ab ell éran XX. 31 E emperò los servecials
ab Abner CCCLX. 32 E portaren Azael e
ab ell e l’endemà matí, con se feya die,
ab David, axí com ell volia 10 que regne
ab tu, fes ab mi amistansa, e serà la mia
ab mi amistansa, e serà la mia mà ab tu, e
ab tu, e jo’t retornaré are tot Yrrael.
ab tu amistansa. Mas una cose te deman —e
ab XX hòmens. E David féu gran convit a
ab ell. 21 E dix Abner a David: –Jo’m
ab tu covinensa que sias senyor e que
ab gran presa que havían tolta a ladres e
ab David, car ja l’havia jaquit anar e se
ab ell vingueren despuxs e aytantost
ab ell: –Squinsau vostres vestiduras e
ab David e encara era gran e alt die, jurà
ab lo fill de Saül, e la un havia nom
ab ells en Hebron devant nostro Senyor
ab ell en Jerusalem, e’ls gebuzeus,
ab ell. 11 E llavors Iram, rey de Tir,
ab nostro Senyor e dix: –Senyor Déu, si jo
ab ell prengueren-las e portaren-lasab nostro Senyor e dix: –Senyor Déu,
ab gran goig. E éran ab David VII cors, e
ab David VII cors, e havia-hi secrifici
ab gran so de nafils e de trompes. 16
ab oli, e anà-ce’n cascú a la sua casa.
ab tu. 4 E fou fet aquella nit que la
ab los fills d’Irrael. E donchs jo
ab tu en tots los lochs on tu ést stat e
ab ell. E d’aquí avant no serà torbat e
ab tos pares, jo socitaré la sament tua
ab las nostres orellas, e no és Déus aytal
ab una cordelleta e agolà-los ab la
ab la terra e masurà II cordelletas, una a
ab gran alegria e que li hagués gràcias
ab molt altre or e argent que havia hagut
ab ell misericòrdia per Jonatàs? 2 E havia
ab ell misericòrdia de Déu? E dix Sibà al
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2Re 10,7
hach açò oÿt, tremès-hi Joab
2Re 10,13
E axí comensà Joab e lo poble qui
2Re 10,19 veeren que éran vensuts, feeren pau
2Re 11,1
Joab e los ceus servicials qui éran
2Re 11,4
féu-la venir en casa sua e dormí
2Re 11,5
Ço és, aprés que lo rey hach dormit
2Re 11,9
dormí devant la porta del rey
2Re 11,11
per ço que menge e bega e dorma
2Re 11,13 -lo David a menjar, e menjà e bech
2Re 11,13 no volch anar a casa sua, ans dormí
2Re 11,14
matí lo rey sabé que no hach stat
2Re 11,15
15 E scriví aquestas peraules
2Re 12,9 de nostro Senyor Déu [*] e has mort
2Re 12,9
presa en muller, e has mort a ell
2Re 12,11
las-he a ton proÿsme, e dormiran
2Re 12,17
ell no ho volch fer ni volch menjar
2Re 12,24
-la de la mort de son fill e dormí
2Re 12,31
-se’n lo poble ligats e fermats
2Re 12,31
fills d’Amon. E David se’n tornà
2Re 12,31
se’n tornà ab tota la sua host e
2Re 12,31
e ab tot lo poble d’Irrael que era
2Re 13,11
dix-li: –Germane mia, vina e jau
2Re 13,14
hagué major fortsa que ella e jach
2Re 13,15
15 Emperò, com Amon hach jagut
2Re 13,18
e un brial, segons dien alguns
2Re 13,20
son frare: –Ha jagut ton frare
2Re 13,24
-te, senyor, que tu hi vulles anar
2Re 13,26 vullas, mon fill, que Amon hi vage
2Re 13,38 per gran temps. 38 E Absalon stech
2Re 14,17
mal ni per bé. E nostro Senyor és
2Re 15,1
a si mateix un carro, que anacen
2Re 15,2 com venia algun hom que hagués afer
2Re 15,9
-li lo rey: –Vé en pau, e Déu sia
2Re 15,11 CC hòmens de Jerusalem qui anassen
2Re 15,13
David que li dix: –Ab tot son cor e
2Re 15,14
David als ceus servents que éran
2Re 15,15
que tu mans ni digues ferem nós
2Re 15,18
18 e tots los servicials anaren
2Re 15,18 anaven devant lo rey e DC hòmens
2Re 15,18
forts e règeus, que éran venguts
2Re 15,19 Get. 19 E dix lo rey: –Per què véns
2Re 15,19
véns ab nós? Torna-te’n e habita
2Re 15,20
e que vuy te fassa hom axir
2Re 15,20
és cose covinent. [*] Torna-te’n
2Re 15,22
E lo rey e tots aquells qui éran
2Re 15,24
Sadoch prevere e tots los levites
2Re 15,27
abdosos fills vostres, sían
2Re 15,30 e stigueren aquí. 30 Emperò David,
2Re 15,30 30 Emperò David, ab lo cap cubert e
2Re 15,30
plorant. E tot lo poble que anave
33
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ab tota la sua host. 8 E axiren los fills
ab ell era de donar batalla contre los
ab Yrrael [*], e los sirienchs hagueren
ab ell e tots los fills d’Irrael als
ab ella. E tantost aquella fembra fou
ab ella, ella consabé. E d’aquí avant
ab los altres servicials del rey e no anà
ab ma muller? Per la tua salut e per la
ab ell. [*] E al vespre no volch anar a
ab los missatges de son senyor. 14 E en lo
ab sa muller, e scriví David a Joab una
ab la letre: «Posau Urries en aquell loch
ab cultell dels teus enamichs a Orries
ab cultell dels fills d’Amon, per ço que
ab ellas devant tu matex. 12 Per ço com
ab ells. 18 E sdevench-se que en lo
ab ella. E engendrà un fill e mès-li nom
ab cadenas de ferro, e mès-ne molts en
ab tota la sua host e ab tot lo poble d’
ab tot lo poble d’Irrael que era ab ell
ab ell en Jerusalem. 13,Tit Capítol XIII 1
ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà meu, no’m
ab ella. 15 Emperò, com Amon hach jagut ab
ab ella, major fou lo mal e l’oy que ell
ab mànagues, car aytals vestidures
ab tu? Calla, germana, [*] no’t dons ira
ab los servecials teus. 25 E lo rey David
ab tu. 27 E per las pregàries de Absalon
ab lo rey de Geassur tres anys. 39 E com
ab mi. 18 E respòs lo rey e dix a la
ab ell devant cavallers e L hòmens que
ab lo rey, nengunes feenes qui vinguéssan
ab tu. E levà’s Absalon e anà-sse’n en
ab ell, e no’ls féu a saber ni’ls dix la
ab tota sa volentat és Absalon levat
ab ell en Jerusalem: –Levau-vos e
ab gran goig e volenters. 16 E lavors axí
ab ell, e Celech e Feletí anaven devant lo
ab armes, forts e règeus, que éran venguts
ab lo rey David de Get, e anave devant lo
ab nós? Torna-te’n e habita ab lo rey,
ab lo rey, car tu ést palegrí e ést axit
ab nós no és cose covinent. [*] Torna-te
ab los teus frares en Jerusalem, e nostro
ab ell e tot l’altre poble passaren
ab ell, qui portaven l’archa de nostro
ab vosaltres. 28 E jo amagar-m’he en
ab lo cap cubert e ab los peus descalsos,
ab los peus descalsos, pujà-ce’n per la
ab ell plorave e anave ab lo cap cubert e
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2Re 15,30
que anave ab ell plorave e anave
2Re 15,30
plorave e anave ab lo cap cubert e
2Re 15,31 E digueren a David que Atitòfel era
2Re 15,31
era ab Absalon e s’era jurat
2Re 15,32 Senyor, Cuzín Arachites vench a ell
2Re 15,32
a ell ab la vestidura squinsade e
2Re 15,33
terra. 33 E dix David: –Si tu véns
2Re 15,35
E Sadoch e Abiatar preveras seran
2Re 16,1
era servecial de Mifibòzech, al rey
2Re 16,6
li pedres e a tots aquells qui éran
2Re 16,15
Absalon e tot lo poble, e Atitòfell
2Re 16,18
alegit e tot lo poble d’Irrael, e
2Re 16,21
confortades las mans de aquells
2Re 16,23
lo concell de Atitòfel, com ell fos
2Re 16,23
com ell fos ab David e com era
2Re 17,3
-me-n’he, e lo poble qui és
2Re 17,8
ton pare e los hòmens qui són
2Re 17,8
e sap molt d’armes e no habitarà
2Re 17,9
nengú d’aquells qui són
2Re 17,10
e règeu, e tots aquells qui van
2Re 17,13
al torrent la tirarem ligant-la
2Re 17,16
destrovit ell e tot lo poble qui és
2Re 17,24
e Absalon e tots los qui éran
2Re 17,25
fill de Getrà de Gesrael, qui intrà
2Re 17,26 que fou mare de Joab. 26 E Absalon,
2Re 18,2
Get. E dix lo rey al poble: –Jo iré
2Re 19,7
-te’n als teus servidors e parle
2Re 19,16 de Geraminí, de Baruÿm, e devallà
2Re 19,17
de Judà e axí a carrera al rey 17
2Re 19,17
de Benjamín [*] e XX servecials
2Re 19,24
Mifibòzech axí a carrera al rey
2Re 19,25 a Mifibòzech: –Per què no vinguist
2Re 19,26
l’aze, per ço que cavalcàs e anàs
2Re 19,33
33 E dix lo rey a Batzalay: –Vina
2Re 19,33
en Jerusalem, e staràs aquí segur
2Re 19,34
anys de la mia vida, que jo puig
2Re 19,36
poch, senyor, iré més enllà Jordà
2Re 19,37 de ma mare. Canaan, fill meu, vage
2Re 19,38
ell lo rey: –Canaan, fill teu, vage
2Re 19,40 anà en Galgala, e Canahan se n’anà
2Re 19,41
sens nós e tots los teus hòmens
2Re 19,43
X parts som majors que vosaltres
2Re 19,43
rey, e jo sóm primer engendrat [*]
2Re 20,2
de Judà anaren-se’n en Jerusalem
2Re 20,7
E Abizay pertí’s de aquí, e anaren
2Re 20,16
a Joab que s’acost a mi, e parlaré
2Re 20,22 lo mur. 22 E lavors la fembra parlà
2Re 21,17
e digueren: –De vuymés no iràs
2Re 22,27
salut a l’hom sant e alet. 27 E
2Re 22,27
alet. 27 E ab hom fort seràs alet e
34
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ab lo cap cubert e ab los peus descalsos.
ab los peus descalsos. 31 E digueren a
ab Absalon e s’era jurat ab ell. E dix
ab ell. E dix lavors David: –Senyor Déu,
ab la vestidura squinsade e ab lo cap ple
ab lo cap ple de pols e terra. 33 E dix
ab mi, hauràs afany. 34 Emperò, si te’n
ab tu, e tot ço que tu oyràs en la casa
ab II àzens que portaven CC pans e C
ab ell, e tot lo poble e los hòmens de
ab ells, intraren en Jerusalem. 16 E vench
ab ell staré. 19 E jo serviré lo fill del
ab tu. 22 E lavors posà Absalon un
ab David e com era ab Absalon, axí matex
ab Absalon, axí matex que tot quant deya,
ab ell tot justat, que no’n romandrà
ab ell, com són forts, e són are fellons e
ab lo poble, 9 ans per ventura starà
ab tu moria, aquell qui ho veurà dirà:
ab ell, 11 e, axí, açò no seria bon
ab cordes, que no hy romandrà pedre sobre
ab ell. 17 E Jonatàs e Achimàs staven prop
ab ell passaren Jordà. 25 E Absalon stablí
ab Nabigail, filla de Naàs, germana de
ab tota sa host, passà en las tendas en la
ab vosaltres. 3 Respòs lo poble e dix: –Tu
ab ells bonas peraules e sbaex-los e
ab los hòmens de Judà e axí a carrera al
ab M hòmens de Benjamín [*] e XX
ab ell, e passaren Jordà ans que lo rey 18
ab gran barba, que no se l’havia rasa ne
ab mi? 26 E respòs Mifibòzech e dix:
ab lo rey, senyor meu, car jo, servecial
ab mi en Jerusalem, e staràs aquí segur ab
ab mi. 34 E dix Batzalay al rey: –Quals
ab lo rey en Jerusalem? 35 Car LXXX anys
ab tu. No’m fa fretura vuymés aquest
ab tu, e tu feràs a ell aquell bé que’t
ab mi, e jo faré a ell tot ço que tu
ab ell. Emperò tot lo poble de Judà havia
ab tu? 42 E respongueren los hòmens de
ab lo rey, e jo sóm primer engendrat [*]
ab lo rey que vosaltres. Per què, donchs,
ab David, lur rey e lur senyor. 3 E com lo
ab ell los hòmens de Joab, de Ceretí e de
ab ell. 17 E Joab acostàs a ella, e dix:
ab tot lo poble sàviament. E tolgueren lo
ab nós a la batalla, per so que no apachs
ab hom fort seràs alet e ab hom desestruch
ab hom desestruch seràs desestruch. 28 E
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e humiliaràs los hòmens argullosos
hom e no’ls levarà de terra hom
un dels III forts hòmens qui éran
mans li defalliren e’s tingueren
gran speransa aquells qui éran
E axí com ell fou devallat a ell
de l’egipcià per fortsa e l’ocís
e los cervecials ceus que anassen
trobats per nombre DC hòmens. 16
sobre lo ceu poble d’Irrael. 27
nostro Senyor devallà sobre David.
E havia una vall entre ells. 4
se’n tornà en la sua casa. 19
un missatge a David que li dix:
que aquella era Bersabé, filla de
apellà’l axí com l’havia apellat
tu ou are lur veu, emperò digues
en la ciutat, vosaltres lo trobareu
havia revelat a Samuel, un die
axí a ell com aquells havían de
fou devant ell axí com solia ésser
gran ni pocha que ell no m’ho diga
per un camí que era pus breu, e fou
a mi injúria e per què no digueren
pobreses e riqueses e ell axalsa e
de tos fills, Ofiní e Fineès: que
feta en lo poble, e, ultre açò,
1 Com Samuel fou envellit, ell féu
e iràs-te’n. E ell se levà, e
mon pare, sap bé açò. 18 Donchs
cultell e ocís axí matex. E foren
E era Mifibòsech rencallós de
havia II fills, e barellaren-se
teu, e Jonatàs, fill de Abiatar,
nostro Senyor, e lo cap de Degon e
que Cozim. 24 E David seya entre
vila qui és menys de mur, e entrò
Irrael e era-se’n anat entrò a
forts d’Irrael 15 vingueren en
qui demanen vagen demanar en
e donave ornaments als vostros
nom Jobel, e lo segon havia nom
Irà, fill de Achès, de Tecua; 27
de Achimàlech, [*] que havia nom
a David. 21 [*] 22 E dix David a
en Cellà. 6 E en aquell temps que
fer-li mal celadament, ell dix a
en nostro Senyor Déu [*] 7 e dix a
de Asitob, e Abimàlech, fill de
fill teu, e Jonatàs, fill de
35
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ab los teus ulls. 29 Car tu, Senyor, ést
ab las mans. 7 E si negú las volrà tocar,
ab David com lo sprovaren los felisteus e
ab lo cultell per la sanch qui hy fou
ab ell e tenia en la sua mà una lansa. E
ab una verga, trasch la lansa de la mà de
ab la sua lansa. 22 Aquestas coses féu
ab ell. 21 E axí Aurena e gità’s en terra
Ab Saül e ab Jonatàs, [*] e éran venguts
Ab tant, Samuel se mès en la carrera, per
Ab aytant, se n’anà Samuel e tornà-ce
Ab tant, axí un bort de la part dels
Ab aytant vingueren los hòmens de Xiff a
–Ab tot son cor e ab tota sa volentat és
Abam, muller de Orries etey. 4 E David
abans: –Samuel, Samuel! E Samuel dix:
abans a ells la dretura del rey que
abans que ell munt en la muntanya per
abans que Saül vingués, e havia a ell dit:
abans respost. 31 Donchs, las peraules que
abans. 8 Una altre batalla fou venguda
abans. Mas mon pare celà a mi aquesta
abans al rey que Cozim. 24 E David seya
abans a mi que jo tornàs a mi matex lo rey
abaxa. 8 E ell sucita los freturosos de la
abdós morran en un die. 35 E jo sucitaré a
abdós tos fills són morts, Ofiní e Fineès,
abdós sos fills jutges sobre lo poble d’
abdosos axiren defora, ço és, Samuel e
abdosos feéran aquí amistansa devant
abdosos morts en aquesta guisa. 6 Adonchs,
abdosos los peus. 10,Tit Capítol X 1 E fou
abdosos en un camp, e no havia null hom en
abdosos fills vostres, sían ab vosaltres.
abdues ses mans éran tallades sobre lo
abdues las portes, e la guarda qui stave
Abeel lo gran, sobre lo qual ells posaren
Abela. E Joab e tots los hòmens forts d’
Abela e en Betamà e asetjaren la ciutat
Abela”, com aquesta és ciutat de concell
abelliments. 25 E com són axí cayguts los
Abià, e foren jutges de Bersabe. 3 E los
Abiàsser de Anatot; Moloyay de Buzir; 28
Abiatar, n’escapà e fugí a David. 21 [*]
Abiatar: –Mantinent que Donech, de Ydumea,
Abiatar, fill de Achimàlech, fugí a David,
Abiatar prevere: –Aporta avant l’efot. 10
Abiatar prevera [*]: –Fé ensà envés mi lo
Abiatar, éran preveres, e Saraÿas era
Abiatar, abdosos fills vostres, sían ab
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missatge. 29 E lavors Sadoch e
que Atitòfel derà. 35 E Sadoch e
casa del rey diràs-ho a Sadoch e
Cozim anà-sse’n a Sedoch e
11 Emperò lo rey tremès Sadoch e
25 e Cibà era conceller, e Sadoch e
perlar negú ab ell. 18 E adonchs
e feràs bé a ella. 32 E dix David a
he honrade la tua care. 36 E vench
ço com era embriach de bon vi. E
lavors tremès David III missatges a
de David, ço és, Achinobe [*] e
catives, Achinoe de Gesrael, e
suas, Achimòneun de Gesrael e
e lo segon, Celeab, qui fou fill de
qui havia nom Sis, fill de
e lo quint, Sephacias, fill de
nom Nabal, e sa muller havia nom
servents de Nabal anuncià açò a
17 e Sadoch, fill de Asitob, e
lanses vénen del mur? 21 Qui ocís
li havia asignat. 6 E dix David a
tot lo poble manà lo rey a tu e
ab mi en las tendas de Saül? E dix
ab tu. 7 E lavors vingueren David e
engir e entorn de Saül. 8 E dix
calrà ferir altre. 9 E dix David a
III fills de Servià, ço és, Joab e
-se. 24 E dementre que Joab e
de pa. 30 Donchs Joab e son frare
del poble liurà a son frare a
los fills d’Amon. 11 E dix Joab a
per ço car tu ést homeyer. 9 E dix
No null hom! 11 E dix lo rey a
’n una partida a Joab, altre a
de M en M. 5 E lo rey manà e dix a
tu, senyor meu. 21 E lavors respòs
III hòmens que éran molt forts. 18
–Fé ensà envés mi lo efot. E acostà
ciutats e scapar-nos-hia. 7 E
cultell que Joab aportave. E Joab e
era feta poch de temps havia. 17 E
de la sua cavalleria hach nom
contre lo felisteu, ell dix a
príncep de la sua cavalleria: –O
qui havia ja mort lo felisteu,
la paret, levà’s Jonatàs, e sech
hach vist lo loch on stave Saül e
en terra, prop del seu cap. E
14 David cridà al poble de Saül e
36
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Abiatar tornaren l’archa en Jerusalem e
Abiatar preveras seran ab tu, e tot ço que
Abiatar preveres, 36 e ells feran-m’ho
Abiatar, preveras, e comptà-los tot lo
Abiatar, preveres, e dix-los: –Perlau
Abiatar éran preveres. 26 Emperò Iran era
Abiegayl se cuytà e pres CC pans e II
Abiegayl: –Beneÿt sia nostro Senyor, Déu
Abiegayl a Nabal, e havia ten gran convit
Abiegayl no li dix nenguna cose, poque ni
Abiegayl, que ell la volia per muller. 40
Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
Abiel, fill de Ceor, fill de Bechor, fill
Abiga; 5 lo sizèn hach nom Getam, fill de
Abigayl, e ella era molt sàvia fembra e
Abigayl, sa muller, e dix a ella: –Vet que
Abimàlech, fill de Abiatar, éran preveres,
Abimàlech fill de Geroboal? Donchs, no l’
Abisach: –Donchs, major treball e major
Abisax e Atey que, si preníeu Absalon, que
Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7 E lavors
Abisay al poble de nits e trobaren Saül en
Abisay a David: –Nostro Senyor ha tancats
Abisay: –No l’ocies, car és untat de Déu
Abisay e Azael. Emperò Azael era corredor
Abisay encalsaven Abner, que fugia, lo sol
Abisay ocieren Abner per ço com Abner
Abisay e aperellà la sua companya contre
Abisay: –Si per ventura los cirienchs
Abisay, fill de Servià, al rey: –Per
Abisay e a tots los ceus servicials: –Veus
Abisay [*] e altre a Atey de Get. E dix lo
Abisay e a Joab e a Atey devant tot lo
Abisay fill de Servià e dix: –Donchs, no
Abisay, frare de Joab, fill de Servià, era
Abitar lo efot a David, 8 e lavors David
Abizay pertí’s de aquí, e anaren ab ell
Abizay, son frare, encalsaren Siba fill de
Abizay fill de Servià ajudà a David, e
Abner, fill de Ner, cosí de Saül. 51 Sis
Abner, príncep de la sua cavalleria: –O
Abner, de qual linatge és aquest infant? E
Abner lo pres e menà’l devant Saül. E
Abner al costat de Saül, e null hom no
Abner, fill de Ner, príncep de la
Abner e tot l’altre poble durmia engir e
Abner, fill de Ner, e dix: –Donchs, no
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Ner, e dix: –Donchs, no respondràs,
no respondràs, Abner? E respòs
axí crides [*]? 15 E dix David a
Judà que sia rey d’ella. 8 Emperò
Judà VII anys e VI mesos. 12 E axí
altres de l’altre part. 14 E dix
e los hòmens de David encalsaren
muntanya 19 e Azael corria darrera
per ço que l’ociés. 20 E girà’s
’s Abner e veé Azael e dix-li
–Jo sóm Azael. 21 E dix-li
Azael no volch star que no encalsàs
Abner. 22 E dix-li altre vegade
part ni a la sinestra. E lavors
que Joab e Abisay encalsaven
una vall del camí del desert. 25 E
alt en un pujalet petit. 26 E cridà
ni scomogueren batalla. 29 Emperò
a las tendes. 30 E Joab jaquí
Benjamín e de aquells qui éran ab
la casa de Saül e la casa de David,
era stade concopina de Saül, e
la. E dix Ysbòzech, fill de Saül, a
a la concopina de mon pare? E
per la fembra? 9 Açò fasse Déu a
ço car fort lo temia. 12 E lavors
-la plorant entrò Auiam. E dix
’n. E son marit tornà-ce’n. 17 E
que són sos enamichs.” 19 E
hòmens. E David féu gran convit a
qui éran venguts ab ell. 21 E dix
axí com desija la tua ànima. E com
a ladres e hagueren-los morts. E
comptaren e digueren a Joab que
rey e dix-li: –E què has fet? Vet
has jaquit anar? 25 No conexs, tu,
David e tramès missatgers derrera
d’açò no sabia res David. 27 E com
meu, e seré tostemps, de la mort de
Joab e son frare Abisay ocieren
Abisay ocieren Abner per ço com
sachs e feu plant sobre lo cos de
David seguia lo lit en què portaven
Abner. 32 E com haguéran soterrat
la sua veu e plorà sobre lo vas de
lo poble plorà, 33 e planyent molt
rey dix: «Ja Déu no vulla que tu,
tot lo poble de Yrrael plorà sobre
no havia concentit en la mort de
fill de Saül, oyí que mort era
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Abner? E respòs Abner: –Qui ést tu qui axí
Abner: –Qui ést tu qui axí crides [*]? 15
Abner: –Donchs, no ést tu baró, e qui és
Abner, fill de Ner, príncep de la
Abner, fill de Ner, e los servicials de
Abner a Joab: –Leven-se los servecials e
Abner e los ceus hòmens. 18 E éran aquí
Abner e perseguí-lo fort, que no’l
Abner e veé Azael e dix-li Abner: –Ést
Abner: –Ést tu Azael? E ell respòs: –Jo
Abner: –Vé-te’n a la dreta part o a la
Abner. 22 E dix-li altre vegade Abner:
Abner: –Pertex-te de mi, no’m vullas
Abner girà la asta de la lansa e donà-li
Abner, que fugia, lo sol fou post o
Abner e los fills de Benjamín ajustarenAbner a Joab e dix-li: –Donchs entrò a
Abner e tots aquells qui éran ab ell
Abner e tornà-ce’n e ajustà tot lo
Abner CCCLX. 32 E portaren Azael e
Abner, fill de Ner, regia e governave la
Abner intrà-sse’n a ella e conech-la.
Abner: 8 –Per què ést tu intrat a la
Abner fou irat per aquellas paraules que
Abner e açò li anadescha, si jo no fas
Abner tremès missatgers a David per si
Abner a son marit: –Vés-te’n e tornaAbner tremès e dix aquesta paraula als
Abner parlà encare a Benjamín e anà-ce
Abner e a tots aquells qui éran venguts ab
Abner a David: –Jo’m levaré per ço que t’
Abner se fou partit de David e se’n fou
Abner no era en Hebron ab David, car ja l’
Abner, fill de Ner, era vengut al rey
Abner, qui és vengut a tu. Per què l’has
Abner fill de Ner? Car per ço és vengut,
Abner e féu-lo tornar de la cisterna de
Abner fou tornat en Hebron, Joab lo tirà
Abner, car jo no hy mir mal. 29 E venga
Abner per ço com Abner havia mort en la
Abner havia mort en la batalla Azael, lur
Abner. Emperò lo rey David seguia lo lit
Abner. 32 E com haguéran soterrat Abner en
Abner en Hebron, levà lo rey la sua veu e
Abner, e tot lo poble plorà, 33 e planyent
Abner lo rey dix: «Ja Déu no vulla que tu,
Abner, sies mort axí com moren los hòmens
Abner altre vegade. 35 E com fou vengut
Abner, fill de Ner. 38 E dix lo rey als
Abner en Hebron, las suas mans foren
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e soterraren-lo en lo sepulcre de
6 E com Saül hach açò oÿt, ell fou
Oday del torrent de Gàlaad; 31
envés mi ab bocha plena de ira e de
de Nabal de Carmel; e lo terç,
13,Tit Capítol XIII 1 E [*]
de Tamar, germane de mon frare
ceu cap e anà-sse’n a la casa de
Absalon plorant e cridant. 20 E dix
açò stech lonch temps en la casa de
negú dels altres. 22 E anch despuxs
E aprés II anys, sdevench-se que
teus. 25 E lo rey David dix a
rey no volch obeyr las pregàries de
Absalon, mas beneý-lo. 26 E dix
ab tu. 27 E per las pregàries de
e tots los altres fills ceus. E
convit quax convit de rey. 28 E
pahor ne us spaordiscau, car jo sóm
forts. 29 E los servicials de
Amon totas aquellas coses que
aquestes peraules al rey David:
solament és mort Amon, per ço car
solament és mort. 34 E lavors fugí
gran plant e gran plor. 37 Emperò
molt Amon per gran temps. 38 E
cessà d’aquí avant que no perseguí
1 E com Joab [*], qui amava molt
que lo rey no volia gran mal a
demanar. Vé, donchs, e fes venir
-sse’n en Gessur e amanà-sse’n
Yrrael no havia ten bell hom com
diu Josefus que tants cabells havia
e’ls posaven en lurs caps.) 27 E
qui havia nom Tamar. 28 E stech
la cara del rey David. 29 E tremès
rey, e Joab no volch venir. E, com
e ell no era volgut venir, 30 dix
que hi és. E axí los servents de
31 E lavors Joab lavà’s e vench a
a la sua casa, e dix Johab a
han cremat lo meu blat? 32 E dix
-sse’n al rey e dix-li ço que
Absalon havia dit. E apellaren a
terra e adorà-lo. E lo rey besà
15,Tit Capítol XV 1 Aprés açò
anacen aquí. 2 E als matins, com
sóm jo, servicial teu. 3 E deya
null hom qui’t puga oyr. E deya
a si. 7 E aprés IIII anys dix
38
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Abner, fill de Ner. 5,Tit Capítol quint 1
abonensat per las peraulas de Jonatàs e
Abralbon arbatites; Sinàbech de Beromí; 32
abrivament e environen la ciutat e cuyden
Absalon, fill de Matà, que fou filla de
Absalon, fill de David, havia una germana
Absalon. 5 E dix Jonadap: –Jau-te sobre
Absalon plorant e cridant. 20 E dix
Absalon, son frare: –Ha jagut ton frare ab
Absalon plorant e quax com a vídua. 21
Absalon no volch perlar a Amon en mal ni
Absalon feya tondre las suas ovellas en
Absalon: –No’ns vullas pregar que hi anem
Absalon, mas beneý-lo. 26 E dix Absalon
Absalon al rey: –Senyor, pus que tu no
Absalon lo rey jaquí anar Amon e tots los
Absalon féu gran convit quax convit de
Absalon féu manament als ceus servecials e
Absalon, qui man e dich a vosaltres.
Absalon feeren contre Amon totas aquellas
Absalon los havia ditas e manades. E com
–Absalon ha morts tots los fills del rey,
Absalon li volia gran mal despuxs que hac
Absalon. E un dels servecials del rey
Absalon fugí e anà-se’n a Tolomay, qui
Absalon stech ab lo rey de Geassur tres
Absalon. 14,Tit Capítol XIIII 1 E com Joab
Absalon, entès que lo rey no volia gran
Absalon, 2 tremès a Techua e féu venir una
Absalon. 22 E levà’s Joab e jach-se
Absalon [*] 24 [*] [*] [*] en la sua casa
Absalon era, ço és de la ungle del peu
Absalon, que VII dies leguiave a tondre lo
Absalon havia III fills e una filla fort
Absalon en Jerusalem II anys que no veé la
Absalon a Joab per ço que’l tremetés al
Absalon hach tremès II vegades per ell e
Absalon als ceus servecials: –Sabeu lo
Absalon materen foch al camp de Joab e
Absalon, a la sua casa, e dix Johab a
Absalon: –Per què los teus servicials han
Absalon a Joab: –Jo trematí per tu per ço
Absalon havia dit. E apellaren a Absalon,
Absalon, e intrà al rey e enclinà’s e
Absalon. 15,Tit Capítol XV 1 Aprés açò
Absalon féu fer a si mateix un carro, que
Absalon era levat, stave a la porta e, com
Absalon: –Las peraules que tu dius són
Absalon: 4 –Qui stablirà a mi e poserà a
Absalon al rey David: –Iré en Hebron e
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en pau, e Déu sia ab tu. E levà’s
oyreu tochar la nafil, digau:
regna en Hebron!” 11 E apellà
amanats. 12 E entre los altres hach
d’Aguiló, ciutat sua. E com hach
de poch en poch venien-se’n a
son cor e ab tota sa volentat és
iscam hich, car, si per ventura ve
a David que Atitòfel era ab
’n vas en la ciutat e te’n vas a
que’s ferà en la cort. E diràs a
amich de David, anà-sse’n a
lo regne, e la mà de ton fill
ujats, e posaren aquí. 15 Emperò
Cozim arechites, amich de David, a
li –Déu te sal, rey! 17 E dix-li
l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim a
pare, tot axí obeyré a tu. 20 E dix
què devem fer. 21 E dix Atitòfel a
de aquells ab tu. 22 E lavors posà
com ell fos ab David e com era ab
17,Tit Capítol XVII 1 E dix a
concell que donà Atitòfel plach a
6 E com Cozim fou vengut devant
Cozim fou vengut devant Absalon,
-ho, si ho ferem. 7 E dix Cozim a
donat Atitòfel are. 8 E dix Cozim a
és feta en aquells qui saguexen
pedre sobre pedre. 14 E dix
per ço que Déu donàs mal a
fill de la serventa, e dix-ho a
serventa, e dix-ho a Absalon. E
’ls trobaren. 20 Los missatgers de
David se’n vench a las tendes, e
éran ab ell passaren Jordà. 25 E
Servià, que fou mare de Joab. 26 E
tot lo poble que, si podien pendre
de David ocís de aquells de
camp que n’ocieren d’aquells de
altre poble fugí. 9 E, dementre que
’n a Joab e dix-li: –Jo he vist
tu e Abisax e Atey que, si preníeu
fichà-las totas III en lo cors de
d’Irrael [*]. 17 E prengueren
tendas lurs. 18 Emperò havia erigit
ceu, e aquell loch és apellat Mà de
E dix lo rey: –És viu lo meu fill
dix lo rey a Cozín: –E lo meu fill
e féu gran dol e dix: –Fill meu,
gran dol e dix: –Fill meu, Absalon!
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Absalon e anà-sse’n en Hebron, 10 e
“Absalon regna en Hebron!” 11 E apellà
Absalon CC hòmens de Jerusalem qui anassen
Absalon Atitòfel, qui era conceller del
Absalon oferts secrificis, el poble féu
Absalon. 13 E lavors vench un missatge a
Absalon levat contre tu. 14 E dix David
Absalon, pendrà’ns e sercuyr-nos-ha
Absalon e s’era jurat ab ell. E dix
Absalon e li dius que seràs son servent, e
Absalon: “Senyor, axí com jo sóm stat
Absalon en la ciutat de Geruzalem. 16,Tit
Absalon t’ho levà, e liurerà nostro
Absalon e tot lo poble, e Atitòfell ab
Absalon e dix-li –Déu te sal, rey! 17 E
Absalon: –Aquesta és la gràcia tua que has
Absalon: –Ja Déu no hu vulla, ans seré de
Absalon a Atitòfel: –Teniu concell e vejau
Absalon: –Intre a las concopines de ton
Absalon un tabernacle (ço és, una tenda)
Absalon, axí matex que tot quant deya, de
Absalon Atitòfell: –Alegex XIIM hòmens, e
Absalon, [*] 5 e dix: –Apellau Cozim
Absalon, Absalon li dix: –Aytal concell ha
Absalon li dix: –Aytal concell ha donat
Absalon: –No és bo lo concell aquex que ha
Absalon: –Tu ja conexs ton pare e los
Absalon”, 10 e per ventura haurían pahor
Absalon a tot lo poble: –Més val lo
Absalon. 15 E tentost Cozim anà-sse’n a
Absalon. E Absalon tremès missatges en
Absalon tremès missatges en aquells, e
Absalon, emperò, demanaren on éran Aximàs
Absalon e tots los qui éran ab ell
Absalon stablí e posà Amasam sobre la
Absalon, ab tota sa host, passà en las
Absalon, que no l’ociéssan, mas que l’
Absalon en aquell die XXM. 8 [*] E las
Absalon molts més que no’n moriren en la
Absalon fugia, sdevench-se que lo cavall
Absalon penjat en un roure. 11 E dix-li
Absalon, que no l’ociésseu. 13 Mas, si
Absalon, e com veeren que encara era viu,
Absalon e gitaren-lo en lo bosch en una
Absalon un títol a si matex, com era viu,
Absalon entrò en aquest die de vuy. 19 E
Absalon? E dix aquell: –Senyor, jo he vist
Absalon és viu? Respòs Cozim e dix: –En
Absalon! Absalon, fill meu! Com se pot ja
Absalon, fill meu! Com se pot ja fer que
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2Re 18,33
se pot ja fer que jo muyre per tu,
2Re 18,33
jo muyre per tu, Absalon, fill meu,
2Re 19,1
lo rey plorave e planyia son fill
2Re 19,2
die que lo rey plorave son fill
2Re 19,4
e plorave e cridave a altes veus:
2Re 19,4
veus: –Absalon, fill meu! Fill meu,
2Re 19,6
conegut vuy que a tu plaguera que
2Re 19,9
fugit e era axit de la terra per
2Re 19,10
axit de la terra per Absalon. 10 E
2Re 20,6
Siba fill de Bocrí que no ha fet
Re Prol,Expl he callat de bones obres.» Expl Ací
2Re Expl
pestilència de Yrrael. Expl Ací
2Re 22,33
ha splanada la mia carrera e la ha
1Re 5,10
l’archa de nostro Senyor en
1Re 6,16
qui vaeren açò tornaren-se’n en
1Re 6,17
Scalon; e altre, Egete; e altre,
1Re 7,14
los felisteus los havían toltas, de
1Re 17,52
en la vall e entrò a las portas de
1Re 18,27
pochs dies, David se levà e anà en
1Re 5,10
de nostro Senyor fou venguda en
1Re 17,52
de Serim entrò a Get e entrò a
2Re 23,26
26 Eras de Faltí; Irà, fill de
1Re 14,18
no hy éran. 18 Adonchs dix Saül a
2Re 3,7
casa de Saül. 7 E Resfà, filla de
1Re 14,3 poble ab ell entrò a DC hòmens. 3 E
1Re 26,1
qui s’és amagat en lo coll de
1Re 26,3
posà las suas tendes en Gabaà de
1Re 23,19
bosch qui és en lo coll que ha nom
1Re 21,1
Anà-sse’n David en Nobe, on era
1Re 21,2
null hom ab tu? 2 E dix David a
1Re 21,8
pastors de Saül. 8 E dix David a
1Re 22,9
en Nobe, que era en l’alberch de
1Re 22,11
11 Donchs, lo rey tramès a apellar
1Re 22,12
tots al rey. 12 E Saül dix a
1Re 22,14
a mi entrò al die de vuy? 14 E
1Re 22,16
aquest fet. 16 E lo rey dix: –Oh
1Re 22,20
ab spasa. 20 Mas un dels fills de
1Re 23,6
aquell temps que Abiatar, fill de
1Re 26,6
d’ell durment, 6 dix David a
1Re 14,50 Saül havia nom Achinòem, filla de
2Re 15,27
-te’n en pau en la ciutat, e
2Re 15,36
36 e ells feran-m’ho a saber per
2Re 17,17
poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs e
2Re 18,19
en aquest die de vuy. 19 E dix
2Re 18,22
puxs correch per anar al rey. 22 E
2Re 18,23
portador de bon novell. 23 E dix
2Re 18,23
Joab: –Corre-hy, si’t vols. E
2Re 18,27
qui ve primer sembla que sia
2Re 18,28
que aporta bon missatge. 28 E dix
2Re 2,2
donchs, David e dues mullers suas,
40

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Absalon, fill meu, Absalon! 19,Tit Capítol
Absalon! 19,Tit Capítol XVIIII 1 Lavors
Absalon. 2 E la victòria que havían haguda
Absalon. 3 E lo poble venia de poch en
–Absalon, fill meu! Fill meu, Absalon! 5 E
Absalon! 5 E Joab vench de la batalla e
Absalon fos viu e que nós tots fóssem
Absalon. 10 E Absalon, lo qual nós alegim
Absalon, lo qual nós alegim en rey, és
Absalon. Pren, donchs, dels servecials del
acaba lo pròlech de sent Gerònim. 1Re
acaba lo Segon libre dels Reys, qui és lo
acabada, 34 e ha fets aguals los peus meus
Acaron. E com l’archa de nostro Senyor
Acaron aquell die. 17 Aquestas són las
Acaron; e altre, Gatza. 18 E las rates d’
Acaron entrò Aget e entrò a sos térmens.
Acaron. E molts dels felisteus caygueren
Acaron ab los hòmens qui éran sots ell e
Acharon, los hòmens d’Ecaron cridaren e
Acharon. 53 E los fills d’Irrael se’n
Achès, de Tecua; 27 Abiàsser de Anatot;
Achià: –Aporta l’archa de nostro Senyor.
Achià, era stade concopina de Saül, e
Achiàs, [*] fill de Finenès, fill de Elí,
Achilà, que és la una part del desert. 2 E
Achilà, que era en la carrera a la una
Achile, lo qual és a la dreta part del
Achimàlech, [*] e maravellà’s molt com
Achimàlech prevere: –Lo rey manà que negú
Achimàlech: –Si has ací cultell o lansa,
Achimàlech, fill de Achirob, prevera 10
Achimàlech, fill de Achirob, [*] e tota la
Achimàlech: –[*] oges. E ell respòs:
Achimàlech respòs al rey: –Qual és entre
Achimàlech!, tu morràs de mort, tu e la
Achimàlech, [*] que havia nom Abiatar, n’
Achimàlech, fugí a David, [*] ell aportave
Achimàlech, [*] fill de Serve, frare de
Achimàs. E lo príncep de la sua cavalleria
Achimàs, fill teu, e Jonatàs, fill de
Achimàs e Jonatàs, que són lurs fills. 37
Achimàs staven prop la font de Raguel. E
Achimàs, fill de Sadoch: –Correré e diréAchimàs fill de Sadoch dix altre vegade a
Achimàs: –E què hy hauria, si jo corria
Achimàs correch per un camí que era pus
Achimàs, fill de Sadoch. E dix lo rey:
Achimàs cridant al rey: –Déu te salv, rey!
Achimòneun de Gesrael e Abiegayl, qui fou
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e II mullers de David, ço és,
II mullers de David catives,
50 E la muller de Saül havia nom
hach nom Amon e fou fill de
43 E aytambé David pres per muller
l’alberch de Achimàlech, fill de
a apellar Achimàlech, fill de
die e pertí’s de Saül e anà a
en son cor e hach gran pahor de
rey de Get. 13 E com ell fou devant
aquells qui l’havían amanat devant
anave per la barba avall. 14 E dix
ell e DC hòmens qui éran ab ell a
rey de Get. 3 E habità David ab
de sercar David. 5 E dix David a
la ciutat del rey ab tu? 6 E lavors
e vestidures e tornava-se’n a
-se’n a Achís. 10 E deya-li
dels felisteus. 12 E crech-lo
a la batalla contre Yrrael. E dix
mi en las tendes. 2 E dix David a
què ferà ton servicial. E dix
ceus éran en la derrera companya ab
3 E digueren los [*] felisteus a
–Què fan ací aquests hebreus? E dix
foren irats e fallons e digueren a
n’ha morts M, e David, XM”? 6 E
dels felisteus. 8 E dix David a
del rey, senyor meu? 9 E respòs
fill de Amacharí; Eliam, fill de
que jo sóm la fembra que stiguí
qual respòs a ell: –Vet que jo sóm
correch a Elí e dix-li: –Vet-me
fill! Lo qual li respòs: –Jo sóm
han devallade l’arca [*]. Veniu
Senyor ha a nosaltres ajudat entrò
aygüe, e ells digueren a ellas: –És
Saül, e Samuel dix a Saül: –Vet
aquest die de vuy. Veus que jo sóm
pares de Egipte, ell és present
a menjar entrò que ell sia vengut
e dix a ell: –Per què ést vengut tu
de ton cor, car tu ést vengut
[*]. 17 E dix Saül a David: –Vet
negú no sabés per què ell me tremès
sàbia la cose per què jo sóm vengut
8 E dix David a Achimàlech: –Si has
cuytar. 9 E Dix lo prevera: –Vet
digueren a ell: –Vet que nós stam
stam ací en Judà e encara nós havem
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Achinobe [*] e Abiegayl, qui fou muller de
Achinoe de Gesrael, e Abiegayl, qui fou
Achinòem, filla de Achimàs. E lo príncep
Achinoen de Gesrael; 3 e lo segon, Celeab,
Achinone, de Gesrael. E cascuna d’
Achirob, prevera 10 qui pregà per ell
Achirob, [*] e tota la companya de son
Achís, en Get. 11 E digueren los
Achís, qui era rey de Get. 13 E com ell
Achís, ell mudà la sua bocha e feya aparès
Achís. E feya aparès que fos orat, e
Achís als ceus servents: –Vosaltres me
Achís, fill de Mohaot, rey de Get. 3 E
Achís en Get. E los ceus hòmens ab ell e
Achís: –Si jo he trobade gràcia devant tu,
Achís donà a David en aquell die Ychalet.
Achís. 10 E deya-li Achís: «Contre qui
Achís: «Contre qui sou anats vuy?» E
Achís e dix: –Molt de mal ha fet al poble
Achís a David: –Jo he sabut are e sé que
Achís: –Are veuràs què ferà ton servicial.
Achís a David: –Jo posaré tu, tostemps que
Achís. 3 E digueren los [*] felisteus a
Achís: –Què fan ací aquests hebreus? E dix
Achís als prínceps dels felisteus: –Encare
Achís: –Torn-se’n aquex hom e stiga en
Achís apellà David e dix-li: –Viva
Achís: E què he jo fet, e què has trobat
Achís e dix a David: –Jo sé que tu ést bo
Achitòfel, geronites; 35 Sray de Carmel;
ací devant e preguí a nostro Senyor 27 per
ací. 5 On ell correch a Elí e dix-li:
ací, car tu m’has apellat. [*] [*] 6 [*]
ací. 17 E ell demanà-li: –Qual és la
ací e portau-la-us-en en la vostra
ací.» 13 E los felisteus foren humiliats e
ací lo vaent? 12 E ellas responent
ací ço que és romàs. Pose-hu devant tu e
ací present de retre compte. 3 Digau-me
ací. 7 Donchs, vosaltres stau are que jo
ací. 12 Donchs Ysaý tremès per l’infant,
ací e has lexades aquellas pochas d’
ací per veure la batalla. 29 E David dix:
ací Meroab, la major filla mia. Jo donaré
ací, ni null hom no sàbia la cose per què
ací [*]. 3 Donchs, prech-te que em dons
ací cultell o lansa, da-l’em, [*] car
ací és lo cutell de Goliàs, que tu ociest
ací en Judà e encara nós havem ací pahor
ací pahor molt gran. Donchs, quant més,
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1Re 23,11
en las suas mans ni si Saül vendrà
1Re 26,22
22 E respòs David e dix: –Vet
1Re 26,22
dix: –Vet ací la lansa del rey. Pas
1Re 29,3
los [*] felisteus a Achís: –Què fan
1Re 30,22
–No darem res en aquests qui són
2Re 1,10
lo ceu cap e [*] jo la he portade
2Re 5,6
diguéran a David: –No intreràs
2Re 5,6
e los contrets dient: “No intrerà
2Re 7,18
tu m’has amanat e aportat entrò
2Re 11,12 12 E dix David [*]: –Stà vuy encara
2Re 15,14
pendrà’ns e sercuyr-nos-ha
2Re 18,30
cose. 30 E dix lo rey: –Passe e stà
2Re 20,4
tots los hòmens de Judà e tu sias
Re Prol,Expl e he callat de bones obres.» Expl
1Re Expl
E dejunaren per VII dies. Expl
2Re 9,6
David: –Mifibòsech! E ell respòs:
2Re Expl
aquella pestilència de Yrrael. Expl
2Re 20,24
los trehuts, e Josafat, fill de
2Re 10,15
en Jerusalem. 15 E com veeren los
2Re 23,34
arachites; 34 Elifèloch, fill de
Re Prol,81
Proverbis; lo quart, Coleth, ço és,
Re Prol,96 aquests libres en son nombre, e per
Re Prol,144
si no’t ve de grat, jatsia
1Re 1,28
li demanave e li requerí. 28 E per
1Re 2,30
are diu nostro Senyor: “Jo no vull
1Re 2,34
seran venguts a edat d’home. 34 E
1Re 4,16
dix: –En qual manera era sdevengut
1Re 4,17
és stade feta en lo poble, e, ultre
1Re 6,2
felisteus per VII mesos. 2 Aprés
1Re 6,4
ells digueren: –Qual cose és
1Re 6,9
no ha fet a nós negun mal, mas que
1Re 6,16
prínceps dels felisteus qui vaeren
1Re 7,7
d’Irrael en Masfa. 7 E com oÿren
1Re 7,7
e com los fills d’Irrael hagueren
1Re 10,1
enamichs ceus que entorn ell són. E
1Re 13,3
qual era en Gabaà, e com Saül hach
1Re 13,13
a tu. Car, si tu no haguesses
1Re 14,1
aquest loch. E ell no féu a saber
1Re 14,15 acostumat de laurar en un die. 15 E
1Re 14,15
e tota lur host fou torbade [*]. E
1Re 14,39
d’Irrael, és viu, e sap, si
1Re 14,41 dóna a mi demostransa qual cose és
1Re 14,41 atresí. E Déu donà demostransa que
1Re 15,21
presa de bous e d’ovellas, [*] e
1Re 18,20
de Saül qui havia nom Micol, e
1Re 18,25
feta dels enamichs del rey.” E tot
1Re 19,6 menys de colpa? 6 E com Saül hach
1Re 19,24
aquell die e tota aquella nit. E de
1Re 20,3
ulls. Per què ell dirà: “No sàpia
1Re 20,9
–Ja Déu no vulla que jo fasse
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ací. E nostro Senyor dix a ell: –Ell hi
ací la lansa del rey. Pas ací un dels teus
ací un dels teus servecials e port-laací aquests hebreus? E dix Achís als
ací romasos, per ço car no són anats ab
ací, senyor meu. 11 E aytantost com David
ací, si no te’n portes los sechs e los
ací David.” 7 Emperò David pres la torra e
ací? 19 Mas encara açò és vist devant los
ací, e demà iràs-te’n. E stech Urries
ací e gitar-nos-ha per ventura los
ací. 31 E aytentost vench Cozim e dix:
ací present. 5 E anà-sse’n Amasè als
Ací acaba lo pròlech de sent Gerònim. 1Re
Ací finex lo Primer libre dels Reys, qui
–Ací sóm jo, servecial teu. 7 E dix-li
Ací acaba lo Segon libre dels Reys, qui és
Acilius, era scrivà del rey, 25 e Cibà era
acirienchs que Yrrael los havia vensuts,
Acisbay, fill de Amacharí; Eliam, fill de
Aclesiastès; lo quint és apellat Càntich
açò diuhen los libres de la vella lig
açò que a mi no sia vijares, que jo hi
açò jo he ell donat a nostro Senyor en
açò.” Mas ell diu: “Jo glorificaré aquell
açò serà a tu senyal que’s sdevendrà en
açò [*]? 17 E aquell qui aportave las
açò, abdós tos fills són morts, Ofiní e
açò los felisteus apellaren los preveres e
açò que nós devem a ell retre per nostro
açò és sdevengut a nós per ventura. 10
açò tornaren-se’n en Acaron aquell die.
açò los prínceps dels felisteus, vingueren
açò oÿt, ells hagueren gran pahor dels
açò serà lo senyal per què tu sabràs que
açò oÿt, féu sonar una butzina per tota la
açò fet, nostro Senyor haguera ja
açò a son pare. 2 Saül estave adonchs en
açò fou fet un gran miracle per la host e
açò fou axí com un miracle de Déu. 16 E
açò és sdevengut per mon fill Jonatàs, ell
açò per què tu vuy no has respòs a ton
açò havia fet Jonatàs e Saül, e lo poble
açò han fet per secrifichar a lur Déu en
açò fou dit a Saül e plach a ell molt. 21
açò feya Saül per ço que liuràs David en
açò oÿt, ell fou abonensat per las
açò axí un proverbi: «Donchs, no és Saül
açò Jonatàs per ço que per ventura ell no
açò, car jo dich per cert a tu que, si jo
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casa negun temps. E si jo no faré
’s feya, car ten solament sabían
mès-se en una spluga. E com oÿren
Senyor per ell? Déu me guard de
aprés tu. E Saül, mon pare, sap bé
companyons anaven sercar David, e
al desert de Mahon. E com Saül hach
un dels servents de Nabal anuncià
demanen ne’t serquen mal. 27 E per
sobre Yrrael, 31 no serà a tu
-se’n. E no hy hagué negú qui
senyor teu. 16 No és bona cose,
“Aquestas coses feya David.”» E
fet al poble [*] d’Irrael, e per
en aquell hom qui li havia dit
11 E aytantost com David hach oÿt
ensemps. E apellaren lo loch on
covendrà’m a fer que t’ocia. E si
fembra? 9 Açò fasse Déu a Abner e
tornar de la cisterna de Tirà. E d’
jurà David: –Açò fassa Déu a mi e
sia intrat. 36 E tot lo poble oyí
senyor de la sua cavalleria. E per
e aportat entrò ací? 19 Mas encara
Capítol VIII 1 E fou fet aprés
Jerusalem, car tostemps menjave de
Capítol X 1 E fou fet que aprés
-los a David. 5 E com David oyí
[*] d’armes. 7 E com David hach
casa del rey, lo rey li tremès de
e dix Natan a David: –Jutge’m
–Tu ést aquell hom que has fet
tu matex. 12 Per ço com has fet
has fet açò amagadament, jo faré
fust axí com hom fa dels ladres. E
meu, no’m vullas fortsar, car
molt major peccat e major scarn és
ni dol de ton frare ni plors per
ton frare ni plors per açò. E aprés
los havia ditas e manades. E com
ceus servecials que hy éran feeren
que jo faré fer a tu justícia de
lo rey: –Aquell qui contredirà en
–Vet que jo sóm pegat e alegre de
Absalon. 15,Tit Capítol XV 1 Aprés
per la mà e besave-lo. 6 E feya
2 E dix lo rey a Cibà: –Què farem
li goserà dir are: “Per què fas tu
aquells qui van ab ell, 11 e, axí,
anà-sse’n a ells e dix-los tot
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açò, prech nostro Senyor que, com
açò Jonatàs e David. 40 E Jonatàs donà
açò los ceus frares e tota la casa de son
açò! No hages nenguna sospita contre mi de
açò. 18 Donchs abdosos feéran aquí
açò fou denunciat a David, e ell devallà
açò oÿt, ell perseguí David en lo desert
açò a Abigayl, sa muller, e dix a ella:
açò, senyor, pren aquesta benedicció que
açò remembrament ni serà en ton cor,
açò veés ni entenés, car no hy havia negú
açò que has fet! Viva nostro Senyor Déu,
açò era decret ceu en tots los dies en los
açò serà tostemps lo meu servicial. 28,Tit
açò: –[*] saps tu que mort sia Saül e
açò squinsà totas las suas vestidures, e
açò fou camp dels Forts, en Gabaon. 17
açò fas, no poré dressar la cara devant
açò li anadescha, si jo no fas aquella
açò no sabia res David. 27 E com Abner fou
açò me anedesca, si jo tast pa ni altre
açò e plach-los molt ço que David havia
açò diu hom lo proverbi: «Lo cech e lo
açò és vist devant los teus ulls ésser
açò que combaté David los felisteus [*]. 2
açò que lo rey David menjave. E era
açò morí Naàs, rey dels fills d’Amon, e
açò, axí-los a carrera, car aquells se
açò oÿt, tremès-hi Joab ab tota la sua
açò que menjave. 9 Emperò Urries dormí
açò que jo’t diré: Dos hòmens havia en
açò. E diu nostro Senyor, Déu d’Irrael:
açò amagadament, jo faré açò que t’he dit
açò que t’he dit devant tot Yrrael e
açò matex féu David de totas las ciutats
açò que tu vols fer, null hom no gosa fer
açò que are vols fer a mi que ço que has
açò. E aprés açò stech lonch temps en la
açò stech lonch temps en la casa de
açò fou fet, tots los fills del rey
açò matex que féu David. 32 E respòs
açò que demanes. 9 E dix la fembra de
açò que tu dius, amena’l-me, e d’aquí
açò que tu m’has fet demanar. Vé, donchs,
açò Absalon féu fer a si mateix un carro,
açò tots dies a tot lo poble d’Irrael que
açò? E dix Cibà: –Senyor meu, per ço amèn
açò?” No null hom! 11 E dix lo rey a
açò no seria bon concell. Mas ajusta tot
açò, e ells anaren prestament a David e
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2Re 17,18
en aquells, e ells, sabent
2Re 17,29
e vadells grassos que menjàs. E
2Re 18,4
mal. 4 E dix lo rey: –Jo faré tot
2Re 18,10
en las branques [*]. 10 E veé
2Re 18,18
Rey, car havia dit: «No he fill, e
2Re 19,13
“No ést tu os meu ni carn mia? E
2Re 19,20
teu, conech lo meu peccat. Per
2Re 19,27
teu, sóm rencallós. 27 E, part
2Re 20,11
que éran de Joab hagueren vist
2Re 22,50
a mi de l’hom malvat. 50 E
2Re 23,17 hòmens que hy són anats [*]? [*] E
1Re 14,45
gran salut al poble d’Irrael?
1Re 17,29 David dix: –Què he jo fet, donchs?
2Re 3,9
’m reprenguesses per la fembra? 9
2Re 3,35
era gran e alt die, jurà David:
2Re 11,25
etey. 25 E dix David al missatge:
2Re 20,18
–Jo las oig. 18 E dix la fembra:
2Re 21,1
Senyor, e dix nostro Senyor Déu:
2Re 24,13
13 E vench Gad a David dient:
1Re 14,22
que los felisteus éran fugits, e
1Re 14,24
24 E los hòmens d’Irrael foren
1Re 14,52
en tots los dies de Saül, car Saül
2Re 5,19 se en la vall de Rafaÿm. 19 E David
2Re 5,23
en la vall de Rafaÿm. 23 E David
2Re 12,24
24 E anà-se’n David a Bersabé e
2Re 13,39
tres anys. 39 E com David fou
2Re 10,2
tremès dels seus servicials que l’
2Re 10,3
-te que David hage tremès a tu
2Re 12,18
«Com l’infant era viu, nós lo
2Re 17,2
hòmens, e encalsaré David anit 2 e
1Re 31,3
tiraven ab sagetes e encalsaren e
1Re 30,8
lo efot a David, 8 e lavors David
2Re 2,1
aprés aquestas coses, David
2Re 12,24
David a Bersabé e aconhortà-la e
2Re 20,16
e dix: –Oÿu! Digau a Joab que s’
1Re 9,18
sobre lo meu poble. 18 E Saül se
1Re 14,26
sobre la fas [*], 26 mas negú no
1Re 30,7
[*]: –Fé ensà envés mi lo efot. E
2Re 1,15
de nostro Senyor Déu. E aquell
2Re 21,10
que ploch sobre ells, e no hy jaquí
2Re 10,13
los sirienchs, tantost com ells se
2Re 11,20
enfellonir e que diga: “Per què vos
2Re 11,21
e ocís-lo en Tabés? Per què us
2Re 20,17
a mi, e parlaré ab ell. 17 E Joab
1Re 17,41
felisteu. 41 E lo felisteu venia e
2Re 18,25
aporta. E dementre que ell se
2Re 1,6
e los cavallers dels felisteus
2Re 1,15
un dels seus servents e dix-li:
1Re 14,36
ulls, de bé, fes. E dix lo prevere:
1Re 14,14
és tant com un parell de bous han
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açò, amagaren-se en casa de una fembra
açò hach ell e tota la companya, car molt
açò que vosaltres vullau. E lavors lo rey
açò un dels companyons de David e anà-ce
açò serà recordació e mamòria del meu
açò fasse Déu a mi, si jo no’t fas
açò sóm jo vengut de tota la casa de Josep
açò, me acusa a mi a tu. Emperò, senyor
açò e hagueren stat prop de Amassè, que
açò, Senyor, jo confessaré a tu devant
açò faeren III hòmens que éran molt forts.
Açò serà gran peccat! Nostro Senyor sàpia
Açò no són sinó peraules! 30 E ell s’
Açò fasse Déu a Abner e açò li anadescha,
–Açò fassa Déu a mi e açò me anedesca, si
–Açò diràs a Joab: “No t’smaÿs ni t’
–Açò que jo diré és molt bell proverbi e
–Açò és fet per Saül e per la sua casade e
–Açò diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: que
acompanyaren-se ab los companyons en la
acompanyats entre si. E aquell die Saül
acompanyave a si tots los hòmens que veya
aconcellà’s ab nostro Senyor e dix:
aconcellà’s ab nostro Senyor e dix:
aconhortà-la e aconsolà-la de la mort
aconhortat de la mort de son fill Amon,
aconortacen de la mort de son pare. E com
aconortadors ni concelladors per amor ni
aconortàvem e li perlàvem, e no’ns volia
aconseguir-l’he, car ujat és ell e la
aconseguiren-lo e nefraren-lo
aconsellà’s ab nostro Senyor Déu e dix:
aconsellà’s a nostro Senyor Déu e dix:
aconsolà-la de la mort de son fill e
acost a mi, e parlaré ab ell. 17 E Joab
acostà a Samuel en mig loch de la porta e
acostà sa mà a sa bocha, car lo poble
acostà Abitar lo efot a David, 8 e lavors
acostà’s e ferí’l e ocís-lo. 16 E dix
acostar los ocells de die ni las bèsties
acostaren, fugiren. 14 E com los de Amon
acostàs al mur? No sabeu que moltas pedres
acostàs tant al mur?” E diràs-li encara:
acostàs a ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm
acostave’s de poch en poch devés David
acostave, 26 viu venir un altre home
acostaven-sa a ell, 7 e Saül girà’s e
–Acoste’t e ociu aquest hom qui ha mort
–Acostem-nos encare a Déu. 37 E Saül
acostumat de laurar en un die. 15 E açò
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1Re 17,39
anar armat, car ell no hu havia
2Re 19,27
sóm rencallós. 27 E, part açò, me
1Re 12,3
si jo he tolt bou o aze, e si jo he
2Re 23,28
Moloyay de Buzir; 28 Celmon
Re Prol,51
de Nombres. Lo quint és apellat
2Re 10,16
qui era maestre de la cavallaria de
2Re 10,19 19 E com tots los reys que ajudaven
2Re 10,16
vensuts, ajustaren-se tots, 16 e
2Re 7,19
per avant, car aquesta és la lig de
2Re 19,32
galatide, era fort vell, car era en
1Re 22,1
’s d’aquí David e anà-ce’n a
2Re 11,25 sdeveniments sdevenen en batallas:
2Re 11,25
en batallas: adés mor aquell,
2Re 19,3
venia de poch en poch a la ciutat,
2Re 19,3
de poch en poch a la ciutat, adés u
2Re 21,19
noms és nomenat David, e és dit
2Re 21,19
felisteus, en la qual batalla ocís
2Re 24,21 çóm vengut que compre la tua era, e
2Re 5,11
de fusta [*] e de perets, e
2Re 8,3
sots tribut. 3 E combaté David
2Re 8,5
e de Damàs per ço que ajudassen
2Re 8,8
molt aram de aquestas ciutats de
2Re 8,9
havia destroÿda tota la fortsa de
2Re 8,10
per ço com havia combatut contre
2Re 8,10
havia mort, car Tou era enamich de
2Re 8,12
e de Amalech e de la mà de
Re Prol,42
e ab cara [*] tendre e aleytant és
1Re 1,4
eren preveres de nostro Senyor. 4 E
1Re 2,20
tu has donat a nostro Senyor. E
1Re 6,4
Déu no’s pertex de vosaltres. 4 E
1Re 11,7
d’ell com ha fet de sos bous. E
1Re 14,2
saber açò a son pare. 2 Saül estave
1Re 14,17
qui fugien dessà e dellà. 17 E
1Re 17,19 són ells ordonats en companya. 19 E
1Re 19,18
’m anar, si no, jo t’ociuré.” 18 E
1Re 19,24
que fou a Ajoch, en Ramata. 24 E
1Re 20,19 ceurà negú allà on tu deus ceura. E
1Re 20,24
sia entre mi e tu tostemps. 24 E
1Re 25,13
que Nabal havia ditas a ells. 13 E
1Re 25,13
–Sinye’s cascú sa spasa! E
1Re 25,18
axí no pot perlar negú ab ell. 18 E
2Re 24,15
de nostro Senyor Déu. 15 E,
Re Prol,110 és feta d’aquestas que degam fer.
1Re 3,9
per ço com tu m’has apellat.
1Re 4,14
e tot lo poble comensà a plorar. 14
1Re 4,16
éran enfosquits, que no’s veye. 16
1Re 5,8
nós e sobre Degon, nostro déu. 8
1Re 7,1
ciutat. 1Re 7,Tit Capítol VII 1
1Re 7,4
de la mà dels felisteus. 4
1Re 8,21
las nostres batallas per nós. 21
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acostumat, per què ell se desermà e dix a
acusa a mi a tu. Emperò, senyor meu, tu
acusat a tort, ni si jo he pres do de la
acuytes; Mecharí netofantes; 29 Èlech,
Adabarim, que nós apellam Uteronòmim.
Adadàser, fou lur príncep e lur senyor. E
Adadàser veeren que éran vensuts, feeren
Adadàsser tremès als sirienchs qui éran
Adam, Senyor Déu. 20 E donchs, Senyor,
adat de LXXX anys, e aquell havia donade
Adelam e mès-se en una spluga. E com
adés mor aquell, adés aquell altre.
adés aquell altre. Conforta tu matex e la
adés u adés altre, axí com si fugissen de
adés altre, axí com si fugissen de la
Adeudatus, fill de Salt, car nostro Senyor
Adeudonat, fill de Salt, polimari
adificaré aquí altar a nostro Senyor Déu
adificaren la casa a David. 12 E lavors
Adoàser fill de Roob, rey de Sobà, quant
Adoàser, rey de Sobà, e David ocís dels
Adoàser, ço és, a saber, de Bet e de
Adoàser. 10 E Tou tremès Joram, fill ceu,
Adoàser e l’havia mort, car Tou era
Adoàser. E en la mà d’aquell era la
Adoàser fill de Roob, rey de Sobà. 13 E
adoctrinat en la doctrina de Déu. Lo
adonchs lo die vench que Elcanà dech
adonchs ells se’n tornaren en lur casa.
adonchs ells digueren: –Qual cose és açò
adonchs lo poble hach gran pahor, e tots
adonchs en la encontrade de la part de
adonchs Saül dix al poble qui era ab ell:
adonchs Saül e los fills d’Irrael se
adonchs David fugí, e fou salvat, e vench
adonchs ell se despullà ses vestidures e
adonchs tu te n’iràs tost e iràs en loch
adonchs se amagà David en lo camp. E
adonchs dix David a sos servents: –Sinye
adonchs ells se senyiren lurs spases, e
adonchs Abiegayl se cuytà e pres CC pans e
adonchs, nostro Senyor tremès pastilència
Adonchs, aquell libre qui és apellat en
Adonchs entès Elí que nostro Senyor
Adonchs, com Elí oý lo crit de la ciutat,
Adonchs dix lo missatge a ell: –Jo sóm
Adonchs ells tremateren e ajustaren tots
Adonchs los hòmens de Cariatiarim
Adonchs los fills d’Irrael tolgueren del
Adonchs oyí Samuel totas las paraules del
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1Re 10,9
amostre a tu qual cose tu fasses. 9
1Re 14,13
en las mans del poble d’Irrael. 13
1Re 14,18 Jonatàs e son scuder no hy éran. 18
1Re 15,11
las mias peraules per obre.
1Re 15,12
se n’era tornat en Galgala.
1Re 15,32 –Amenau-me Gaig, rey de Amalech.
1Re 17,26
francha e sens trahut en Yrrael. 26
1Re 18,3
a sa casa o a casa de son pare. 3
1Re 19,21
profetitzar axí com los altres. [*]
1Re 23,8
la qual havia portas e barras. 8
1Re 31,6
abdosos morts en aquesta guisa. 6
2Re 2,1
e combatre!» 2,Tit Capítol segon 1
2Re 3,4
rey d’Assur; 4 e lo quart hach nom
1Re 25,41
[*] enclinà son cap en terra e
1Re 28,14
’s en terra sobre la sua cara e
2Re 1,2
David, caygué sobre la sua cara e
2Re 9,6
enclinà-se e jach-se en terra e
2Re 9,8
mia taula tostemps. 8 E Mifibòsech
2Re 12,20
en la casa de nostro Senyor Déu e
2Re 14,4
-ce’n al rey e gità’s en terra e
2Re 14,22
Joab e jach-se sobre la terra e
2Re 14,33
enclinà’s e jach sobre la terra e
2Re 18,21
-li ço que has vist. E Cozim
2Re 18,28
te salv, rey! E gità’s en terra e
2Re 19,18
de Gerà, se gità devant lo rey e
2Re 24,21
E axí Aurena e gità’s en terra e
Re Prol,97
[*] vells de l’Apocalipci [*]
2Re 15,32
pujat en un munt en lo qual volia
1Re 18,19 fou donade a un altre que havia nom
2Re 21,8
[*], los quals havia engendrats a
1Re 14,34
tot lo poble dient a ells que cascú
2Re 12,9
d’Amon, per ço que amagasses l’
2Re 4,10
tot treball! 10 Com aquell qui m’
1Re 5,10
cridaren e digueren: –Ells han
1Re 2,10
salvat en la sua fortsa. 10 Los
1Re 14,28
menjarà vuy pa!” E lo poble era ja
2Re 13,25
pregar que hi anem tots, car gran
2Re 15,33
David: –Si tu véns ab mi, hauràs
2Re 19,35
ço jo, servecial teu, feria gran
2Re 13,4
a Amon: –Fill del rey, per què
2Re 15,2
e, com venia algun hom que hagués
Re Prol,153
tos vijares, te pusques fiar. E si
1Re 18,5
lo trematia, e feya sàviament sos
1Re 4,1
Ajude, e los felisteus vingueren en
1Re 29,1
las companyes de los felisteus en
Re Prol,59
libre de Jutges. E en aquell matex
2Re 16,12
nostro Senyor guarderà la mia
2Re 20,6
–Donchs, major treball e major
2Re 22,19
ell occupà a mi en lo die de la mia
2Re 24,16
Senyor Déu hach mercè sobre la
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Adonchs, com Saül hach girades las spatles
Adonchs Jonatàs muntà al munt greponant ab
Adonchs dix Saül a Achià: –Aporta l’archa
Adonchs fou Samuel molt trist, e cridà a
Adonchs Samuel vench tot dret a Saül, e
Adonchs Gaig fou a ell amenat, lo qual era
Adonchs dix David als hòmens qui éran
Adonchs despuxs feeren Jonatàs e David
Adonchs fou Saül molt irat 22 e ell matex
Adonchs Saül manà a tot lo poble que ells
Adonchs, en aquella batalla morí Saül e
Adonchs, aprés aquestas coses, David
Adonias, fill de Agit; e lo quint,
adorà e dix: –Vet la serventa tua. Jo vull
adorà-lo. 15 E dix Samuel a Saül: –Per
adorà David. 3 E David dix en aquell home:
adorà-lo. E dix David: –Mifibòsech! E
adorà David e dix: –E qui sóm jo,
adorà-lo. E tornà-se’n a la sua casa
adorà-lo. E dix-li: –Senyor, prechadorà [*] lo rey e dix-li: –Vuy ha entès
adorà-lo. E lo rey besà Absalon. 15,Tit
adorà Joab e puxs correch per anar al rey.
adorà-lo e dix: –Beneÿt és lo Senyor,
adorà-lo, com hagueren passat Jordà, 19
adorà lo rey e dix: –Per què lo senyor meu
adóran l’Anyell e enclinades las cares en
adorar nostro Senyor, Cuzín Arachites
Adriel, de Molach. 20 E David amave una
Aduel, fill de Bertealay, que fou de
aduga a mi son bou e son moltó, e oceÿtsadulteri? 10 E per ço diu nostro Senyor
adux missatge que mort era Saül, que’s
aduyta a nós l’archa de déu d’Irrael per
adversaris de nostro Senyor tembran
afablit. 29 E dix Jonatàs: –Mon pare ha
afany te feríem e gran mació e per ventura
afany. 34 Emperò, si te’n vas en la
afany a tu, senyor meu. 36 Un poch,
afeblexs axí tot, per què no’m dius què
afer ab lo rey, nengunes feenes qui
aferma las nostres coses, jo’m cuyt que
afers. E Saül lo posà sobre tots los
Afet 2 e ordonaren lur host contre lo
Afet. E Yrrael posà las tendes sobre la
afigen un libre qui és apellat Rut, car en
aflicció e lo meu turment e retrà a mi bé
aflicció nos derà Siba fill de Bocrí que
aflicció e nostro Senyor és fort fermatat
aflicció ten gran e dix a l’àngel qui
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1Re 15,33
enaxí morràs tu. E Samuel spesejà
2Re 23,11
aprés d’aquest fou Semeà, fill de
1Re 25,23
ella’s cuytà e devallà de l’aze e
1Re 7,14
los havían toltas, de Acaron entrò
2Re 3,4
lo quart hach nom Adonias, fill de
2Re 3,5
5 lo sizèn hach nom Getam, fill de
2Re 8,2
los felisteus ab una cordelleta e
2Re 24,24
oferiré a nostro Senyor Déu oferta
1Re 1,10
amargós coratge, ella plorave molt
1Re 5,6
de vuy. 6 La mà de nostro Senyor se
1Re 5,12
com la mà de nostro Senyor era
1Re 29,7
7 Torna-te’n, donchs, [*] e no
2Re 13,25
feríem e gran mació e per ventura
1Re 12,4 ells respongueren: –Tu no has nengú
2Re 3,34
són ligades ni los teus peus no són
Re Prol,90
lo VIIIIè és Ster. E axí són
1Re 30,24
oyrà sobre aquestas paraules. Per
2Re 22,34
e la ha acabada, 34 e ha fets
1Re 13,20
avallaren als felisteus per a
1Re 15,8
és ves la regió de Egipte, 8 e pres
1Re 15,9
9 E Saül e tot lo poble perdonaren
1Re 23,22
car ell se pensa bé de mi que jo l’
1Re 22,8
ab lo fill de Ysaý, [*] qui m’ha
1Re 22,13
ell s’alçàs contra mi, lo qual ha
1Re 24,12
ni jo no he peccat contre tu. E tu
1Re 15,5
a la ciutat de Amalech, ell mès sos
2Re 1,23
departits. E éran pus laugers que
1Re 14,5
Seve. 5 La un scull axia envés
2Re 15,12
conceller del rey David, qui era d’
1Re 13,21
e fèyan a lozar tots entrò a l’
1Re 4,8
8 –Guay a nós! Car ells no foren
2Re 22,18
molt poderós e d’aquells que han
2Re 5,8
tolra los sechs e los contrets que
1Re 17,10
nós. 10 E lo felisteu deya: –Jo he
1Re 17,45
d’Irrael, las quals tu has vuy
1Re 15,25
torna-te’n ab mi, per ço que jo
1Re 15,30
torna-te’n ab mi, per ço que jo
1Re 15,31
se’n tornà e seguí Saül. E Saül
1Re 20,41
ves tremuntana e gità’s en terra e
2Re 23,9
sech Aleatzar, fill de son oncle
Re Prol,7
e figures. Los semaritans encara ab
1Re 19,22
E fou-li dit que ells éran a
1Re 19,23
defora e profetitzà fins que fou a
1Re 20,1
20,Tit Capítol XX 1 David fugí de
2Re 3,39
novell rey e poch ha untat, gran
1Re 5,1
portaren aquella de la pedre de la
1Re 7,12
lo nom d’aquell loch pedre d’
2Re 21,17
havia. 17 E Abizay fill de Servià
2Re 8,6
XXIIM. 6 E David posà defenció e
2Re 10,11
fills de Amon vencían a tu, nós te
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Agaig per pessas devant nostro Senyor en
Agehè, de Arrarí, e ajustaren-se los
agenollà’s devant David e aorà aquell
Aget e entrò a sos térmens. Donchs ell
Agit; e lo quint, Sephacias, fill de
Aglà, muller de David. E tots aquests
agolà-los ab la terra e masurà II
agradable. E comprà David la era e los
agrement a nostre Senyor, e dix: –Senyor,
agreujà sobre los hòmens de Azot e destruý
agreujade sobre ells, per ço com los
agreujaràs los prínceps ni los majorals
agreujaríem-te. E lo rey no volch obeyr
agreujat a tort, ni no has opremut negú,
agreujats ni han stat en cadenes, mas axí
agualment XXII libres de la vella lig, ço
aguals parts se partirà, e aytant se n’
aguals los peus meus a servo e sobre las
aguar cascú se reya e son càvech e se
Aguays, rey de Amalech, tot viu, e ocís
Aguays e a molt bons folchs de ovellas e
aguayt e’l serch bé cuytosament. 23
aguaytat entrò al die de vuy. 9 E respòs
aguaytat a mi entrò al die de vuy? 14 E
aguaytes a mi per ço que m’ocies. e havia
aguayts en un torrent qui era prop de la
àguila e éran pus forts que leons! 24 O
aguiló, contre Machinàs, e l’altre, a
Aguiló, ciutat sua. E com hach Absalon
aguyó. 22 E com lo die de la batalla fou
ahir ni debans ten alegres com vuy lassos
ahirat a mi, com éran pus forts que jo. 19
ahiraven la ànima de David, que ell lo
ahontades vuy las companyes d’Irrael [*].
ahontades. 46 Nostro Senyor donerà tu a
ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel dix a
ahor nostro Senyor, ton Déu. 31 Donch
ahorà nostro Senyor. 32 E Samuel dix:
ahorà III vegades a Jonatàs, e besarenAhoy, qui era un dels III forts hòmens qui
aitants letres lo Pantatheu de Moysès [*],
Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou fet que
Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs ell se
Ajoch, qui és en Ramata, e vench e parlà
ajuda sperave d’aquest que mort és. E
Ajuda en Azot. 2 E materen-la en lo
Ajuda, e dix: «Nostro Senyor ha a
ajudà a David, e David ocís Gebí Denob. E
ajudament en Síria de Damàs. [*] E fou fet
ajudarem. 12 Sias are fort e combat-te
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2Re 8,5
de Síria e de Damàs per ço que
1Re 7,12
dix: «Nostro Senyor ha a nosaltres
2Re 10,19
19 E com tots los reys que
1Re 4,1
las tendas prop la pedre de la
2Re 10,11 vencían a mi e la mia companya, tu
Re Prol,166 metra enrera ni’m maldien, que m’
2Re 3,21
David: –Jo’m levaré per ço que t’
Re Prol,148
los libres grechs e los letins e
2Re 17,11
axí, açò no seria bon concell. Mas
1Re 15,4 àzens e camells.” 4 Donchs Saül [*]
1Re 28,4
lurs tendes en Sutjam. E Saül
2Re 2,30
Joab jaquí Abner e tornà-ce’n e
2Re 6,1
a Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E
2Re 10,17
E com David sabé aquestas coses,
1Re 14,48
ell se girave. 48 E com ell hach
1Re 4,2
d’Irrael. E com la batalla fou
1Re 29,1
Capítol XXVIIIIº 1 E lavors foren
2Re 12,28
28 Donchs, are, senyor, tost fes
1Re 4,1
aquell temps que los felisteus se
1Re 5,8
déu. 8 Adonchs ells tremateren e
1Re 5,11
poble! 11 Donchs ells tremateren e
1Re 8,4
tots los primers nats del poble se
1Re 13,5
en Galgala.» 5 E los felisteus se
1Re 17,1
17,Tit Capítol XVII 1 Los felisteus
1Re 17,2
2 E Saül e los fills d’Irrael se
1Re 28,1
aquells dies que los felisteus se
1Re 28,4
spirit fitònich en lo ventre. 4 E
2Re 2,25
25 E Abner e los fills de Benjamín
2Re 2,28
28 E Joab sonà la nafil, e tots se
2Re 10,15
que Yrrael los havia vensuts,
2Re 23,9
com lo sprovaren los felisteus e s’
2Re 23,11
Semeà, fill de Agehè, de Arrarí, e
2Re 20,5
als fills de Judà per ço que’ls
1Re 12,19 per ço que no muyram, car nós havem
1Re 13,11
e que tots los felisteus s’eren
2Re 2,13
és en Gabaon e, com tots se foren
1Re 6,7
null temps no hagen aportat jou, e
1Re 7,5
Senyor solament. 5 E Samuel dix:
2Re 8,8
temple e un lavador d’aram en què
2Re 14,11
perents d’aquell qui és mort no s’
1Re 1,15
15 E Anna li respòs: –Elí, axí m’
Re Prol,19 scrit en alguns volums grechs entrò
Re Prol,160 querets lo Salvedor en lo sepulcre,
Re Prol,161
al qual ja és pujat Jesucrist
1Re 2,10
de la terra e donerà l’emperi
1Re 2,13
fèyan molt de mal en lo setgle e
1Re 2,24
de vosaltres: vosaltres feu peccar
1Re 2,28
en prevere, per ço que ell muntàs
1Re 3,15
15 Donchs Samuel dormí entrò
1Re 3,15 Donchs Samuel dormí entrò al matí e
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ajudassen Adoàser, rey de Sobà, e David
ajudat entrò ací.» 13 E los felisteus
ajudaven Adadàser veeren que éran vensuts,
Ajude, e los felisteus vingueren en Afet 2
ajuderàs a nós, e, si los fills de Amon
ajudeu ab los scuts de vostres oracions.
ajust tot Yrrael a tu, senyor meu [*], per
ajusta ab aquests las obres que jo he
ajusta tot lo poble d’Irrael, de Dan
ajustà lo poble, e comptà a ells axí com
ajustà tot Yrrael e vench-se’n en
ajustà tot lo poble. E falliren dels
ajustà altre vegade David tots los ceus
ajustà tot Yrrael e passà Jordà e vench en
ajustada la host, ell vencé Amalech, e
ajustade, lo poble d’Irrael fugí als
ajustades totas las companyes de los
ajustar la part del poble e asetja la
ajustaren a batalla contre lo poble d’
ajustaren tots los prínceps dels felisteus
ajustaren los primers nats e prínceps dels
ajustaren e vingueren a Samuel en Remata 5
ajustaren contre los fills de Yrrael per
ajustaren lur host per combatre e
ajustaren en la vall de Terebinti e
ajustaren e aperellaren-se a la batalla
ajustaren-se los felisteus e vingueren e
ajustaren-se tots en una companya e
ajustaren e stigueren d’aquí avant e no
ajustaren-se tots, 16 e Adadàsser tremès
ajustaren en la batalla. 10 Car los hòmens
ajustaren-se los felisteus en una stació
ajustàs tots e stech més del terme que
ajustat mal a tots los peccats, com nós
ajustats en Machinàs, 12 jo diguí: “Are
ajustats en un loch, segueren los uns de
ajustau aquellas a la carreta, e encloeu
–Ajustau tot lo poble d’Irrael en Masfa,
ajustaven l’aygüe, qui havia nom Mar de
ajusten ni multipliquen a venjar la sanch
ajut Déu, que no és axí com tu dius ni
al die de vuy ab letres entigues encara
al qual ja és pujat Jesucrist al Pare, qui
al Pare, qui contre los cans ledrants qui
al ceu rey e axelcerà lo corn del ceu
al poble. E quant algú secrifichave son
al poble de nostro Senyor. 25 Si un home
al meu altar o que cremàs a mi encens e
al matí e al matí obrí las portas del
al matí obrí las portas del tabernacle de
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1Re 5,9
de cascuna ciutat, del major entrò
1Re 5,12
las ciutats dels felisteus entrò
1Re 6,5
deguastade la terra. E donau glòria
1Re 9,7
ço que nós sercham. 7 E Saül dix
1Re 9,9 a nostro Senyor deyen: «Veniu, anem
1Re 9,12
poble fa vuy gran secrifici lasús
1Re 9,19
vuy ab mi, e jo lexar-t’he anar
1Re 9,23 entrò a XXX hòmens. 23 E samuel dix
1Re 9,27
part, Samuel dix a Saül: –Digues
1Re 10,3
e seràs passat ultre e seràs vengut
1Re 10,10
dits. 10 Donchs ells vingueren
1Re 10,11
altres: –Qual cose és sdevenguda
1Re 10,25 –Nostro rey vive! 25 E Samuel dix
1Re 11,13
car nostro Senyor ha feta vuy salut
1Re 11,14
al poble d’Irrael. 14 E Samuel dix
1Re 12,6
–Bé és axí. 6 E Samuel dix
1Re 12,19
–Pregue per los teus servents
1Re 12,20 nós demanam rey. 20 E Samuel dix
1Re 13,11
a poch, e que tu no eras vengut
1Re 14,6
en Gabaà. 6 E Jonatàs dix lavors
1Re 14,13 d’Irrael. 13 Adonchs Jonatàs muntà
1Re 14,17
e dellà. 17 E adonchs Saül dix
1Re 14,19
19 E dementre que Saül perlave
1Re 14,19
oÿren clarament. E lavors dix Saül
1Re 14,20
poble qui era ab ell. E vingueren
1Re 14,24 sia aquell hom qui menjarà pa entrò
1Re 14,45
que ha feta aquesta gran salut
1Re 15,2
las coses que Amalech ha fetas
1Re 15,12
se fou levat de nit per anar a Saül
1Re 15,15
ha perdonat a las millors ovellas e
1Re 15,15
per ço que hom ho secrificàs
1Re 16,3
Senyor.” 3 E tu apellaràs a Ysaý
1Re 16,5
Ysaý e sos fills e apellà a ells
1Re 17,20
son pare li havia manat, e vench
1Re 17,45
bísties de la terra. 45 E David dix
1Re 18,22
a David menys de mi: “Tu plaus
1Re 18,27
las circuncizions e aportà-las
1Re 19,2
Per què jo’t prech que’t guards
1Re 19,11
·l guardacen e que ells lo ociéssan
1Re 20,5
ço que m’amach en lo camp entrò
1Re 20,11 David: –Vina ab mi, e iscam defora
1Re 20,25
levà’s Jonatàs, e sech Abner
1Re 20,35 E com vench l’endemà, Jonatàs anà
1Re 21,5
fembra, menge’n. 5 E respòs David
1Re 22,3 en Masfat, ço és Moab. E dix David
1Re 22,8
Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat entrò
1Re 22,9 Doech, de Ydumea, qui servia primer
1Re 22,11 éran en Nobe. E ells vingueren tots
1Re 22,13
mi, lo qual ha aguaytat a mi entrò
1Re 22,14 die de vuy? 14 E Achimàlech respòs
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al manor, enaxí que lurs anques foren
al cel. 1Re 6,Tit Capítol VI 1 Donchs l’
al Déu d’Irrael per saber si per ventura
al servent: –Vet que nós hi irem. Mas qual
al vaent.» Aquell qui és vuy apellat entre
al munt. 13 Mantinent que vosaltres
al matí, e ensenyaré a tu totas las coses
al coch: –Aporta a mi la part que jo’t
al servecial que pas e que vage devant
al roure de Tabor, tu trobaràs III hòmens
al demunt dit coll, e veus que la companye
al fill de Sis? Donchs, no és Saül entre
al poble la lig del regne e scrich aquella
al poble d’Irrael. 14 E Samuel dix al
al poble: –Veniu, e anem-nos-en en
al poble: –Nostro Senyor, qui féu Moysès e
al Senyor, ton Déu, per ço que no muyram,
al poble: –No hajau paor. Vosaltres haveu
al terme que tu eras ab mi en covinensa, e
al jovencell qui era son scuder: –Vina e
al munt greponant ab los peus e ab las
al poble qui era ab ell: –Guardau e
al prevera, un gran brogit vench en la
al prevera: –Tira te mà a tu. 20 Donchs
al loch on era la batalla. E cascú dels
al vespre, entrò que jo’m sia venjat de
al poble d’Irrael? Açò serà gran peccat!
al poble d’Irrael, en qual manera
al matí, a Samuel fou dit com Saül era
al millor bestiar, per ço que hom ho
al Senyor, ton Déu, e havem mortas totas
al secrifici, e jo mostraré a tu qual cose
al secrifici. 6 E com ells foren intrats
al loch que havia nom Magala, e la host
al felisteu: –Tu véns contre mi ab spasa e
al rey, e tots los servecials amen a tu.
al rey per què fos son gendre. Donchs,
al matí e que t’amachs, 3 e jo staré prop
al matí. E com Micol, se muller, ho hach
al vespre del terç die. 6 E si ton pare
al camp. E com foren axits en lo camp, 12
al costat de Saül, e null hom no sech là
al camp, axí com havia promès a David, e
al prevera e dix: –E què, si perlam de
al rey de Moab: –Prech-te que mon pare e
al die de vuy. 9 E respòs Doech, de
al rey, e dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý
al rey. 12 E Saül dix a Achimàlech: –[*]
al die de vuy? 14 E Achimàlech respòs al
al rey: –Qual és entre tots los servecials
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1Re 22,22
Nobe poguí jo saber que ell diria
1Re 23,25
ell devallà mantinent de aquí e anà
1Re 23,26
una part, e David ab los ceus stave
1Re 25,20
sobre son aze e fou devallade
1Re 25,20
E David e sos servents éran
1Re 25,22
coses que a ell pertanyen, d’aquí
1Re 25,31
E com nostro Senyor haurà bé fet
1Re 25,34 romàs Nabal entrò demà matí, entrò
1Re 26,5 5 E lavors David amagadement vench
1Re 26,7 7 E lavors vingueren David e Abisay
1Re 26,13
fou passat en l’altre part e stech
1Re 26,14
spay entre ells, 14 David cridà
1Re 26,16
rey e l’anap de l’aygüe qui era
1Re 27,12 lo Achís e dix: –Molt de mal ha fet
1Re 28,16
per què’m demanes, e si ha’s anat
1Re 29,6
die ensà que tu vinguist a mi entrò
1Re 30,9
qui éran ab ell e vingueren entrò
1Re 30,17
’ls de vespre de la un die entrò
1Re 30,21
David e aquells qui éran ab ell
1Re 31,4
-lo malament. 4 E dix Saül
2Re 1,12
e ploraren e dejunaren entrò
2Re 2,26
perillosa? Donchs per què no dius
2Re 3,23
que Abner, fill de Ner, era vengut
2Re 3,24
en pau. 24 E Joab intrà-sse’n
2Re 3,35
si jo tast pa ni altre cose entrò
2Re 4,8
volia la tua vida. E ha donat Déu
2Re 5,2
ha dit a tu: »–Tu deràs a menjar
2Re 7,3
enmig de las pells. 3 E dix Natan
2Re 7,5
profeta e dix-li: 5 –Vé-te’n
2Re 7,7
no parlé a la un trip d’Irrael
2Re 7,7
al qual maní que donàs a menjar
2Re 7,8
a mi casa sedrina? 8 E are tu diràs
2Re 7,10
són en la terra. 10 E posaré loch
2Re 7,13
d’aquell. 13 E edificarà casa
2Re 7,21
per ço que tu ho donasses a conèxer
2Re 7,28
són veras, car tu has parlat
2Re 9,3
ell misericòrdia de Déu? E dix Sibà
2Re 9,11
e XX servicials. 11 E dix Cibà
2Re 11,13
e menjà e bech ab ell. [*] E
2Re 11,19
era fet en la batalla, 19 e manà
2Re 11,19
ditas totas aquestes peraules
2Re 11,20
e que diga: “Per què vos acostàs
2Re 11,21
en Tabés? Per què us acostàs tant
2Re 11,25
Urries etey. 25 E dix David
2Re 12,4
(ço és, un hom de camí) vench
2Re 12,4
al rich hom, e lo rich perdonà
2Re 12,27
rey. 27 E Joab tremès missatgers
2Re 13,6
te’n do. 6 E lavors Amon se gità
2Re 13,6
lo rey lo vench a vesitar, dix Amon
2Re 13,13
fes-ho axí, germà: digues-ho
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al rey que jo hi era stat. Jo sóm colpable
al desert de Mahon. E com Saül hach açò
al costat del munt de l’altre part. E
al peu de la muntanya. E David e sos
al peu de la muntanya e axiren a ella a l’
al matí, una que pix en la paret. 23 E com
al senyor meu, seràs membrant de la tua
al pixant a la paret. 35 E lavors pres
al loch on era Saül, e com ell hach vist
al poble de nits e trobaren Saül en la
al cap del puig e hach gran spay entre
al poble de Saül e Abner, fill de Ner, e
al cap de Saül. 17 E Saül conech la veu de
al poble [*] d’Irrael, e per açò serà
al teu envejós? 17 Car nostro Senyor farà
al die de vuy. Mas no plau als prínceps ni
al torrent de Besor, e aquí aquells qui
al vespre de l’altre die, e no n’scapà
al poble e saludà-lo pacificablement. 22
al ceu scuder: –Trau lo meu cultell de la
al vespre sobre Saül e sobre Jonatàs, fill
al poble que no encalsen lus frares? 27 E
al rey David e lo rey havia’l jaquit anar
al rey e dix-li: –E què has fet? Vet
al vespre, que lo sol sia post e se’n sia
al senyor nostro rey [*] venjansa de Saül
al meu poble de Yrrael e tu seràs senyor
al rey: –Vé e fes tot quant pensas en ton
al meu servicial David e digues-li:
al qual maní que donàs a menjar al meu
al meu poble d’Irrael e dix: Per què no
al meu servicial David: “[*] Jo’t prenguí
al meu poble d’Irrael e plantaré a ell e
al meu nom, e stabliré la cadira del regne
al teu servicial. 22 »Per ço, Senyor, tu
al teu servicial aquestas bonas coses. 29
al rey: –Un fill de Jonatàs hich ha romàs,
al rey: –Senyor, axí com tu has manat a
al vespre no volch anar a casa sua, ans
al missatge que digués a David aquestas
al rey, 20 si tu veus lo rey enfellonir e
al mur? No sabeu que moltas pedres e
al mur?” E diràs-li encara: “Lo teu
al missatge: –Açò diràs a Joab: “No t’
al rich hom, e lo rich perdonà al ceu
al ceu bestiar, que no volch pendre de las
al rey David dient: –Jo he guerrejat e he
al lit e féu aparès que fos malalt. E com
al rey: –Prech-te, senyor meu, que vinga
al rey, e ell no t’ho negarà. 14 Emperò
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2Re 13,24
tots los fills del rey 24 e vench
2Re 13,26
mas beneý-lo. 26 E dix Absalon
2Re 13,30
digueren aquestes peraules
2Re 13,35 on no havia camí. 35 E dix Jonadap
2Re 14,3
ha molt plorat, 3 e intre-te’n
2Re 14,3
fembra moltas paraules que digués
2Re 14,4
rey. 4 E axí la fembra anà-ce’n
2Re 14,9
9 E dix la fembra de Techua
2Re 14,15
que jo parle e diga aquesta peraule
2Re 14,25
ço és de la ungle del peu entrò
2Re 14,29
a Joab per ço que’l tremetés
2Re 14,30
servents de Absalon materen foch
2Re 14,32
a mi, per ço que’t tremetés
2Re 14,33
m’ocia. 33 E Joab intrà-sse’n
2Re 14,33
dit. E apellaren a Absalon, e intrà
2Re 15,6
a tot lo poble d’Irrael que venia
2Re 15,7
si. 7 E aprés IIII anys dix Absalon
2Re 15,21
graci e gran fe. 21 E respòs Atey
2Re 16,1
qui era servecial de Mifibòzech,
2Re 16,7
7 E Semeý deya aquestas peraules
2Re 16,9
9 E dix Abisay, fill de Servià,
2Re 16,19
del rey. Tot axí com jo he obeyit
2Re 17,13
la ciutat engir e entorn, entrò
2Re 18,2
e altre a Atey de Get. E dix lo rey
2Re 18,19
de Sadoch: –Correré e diré-ho
2Re 18,21
21 E dix Joab a Cozim: –Vé-te’n
2Re 18,21
adorà Joab e puxs correch per anar
2Re 18,23
camí que era pus breu, e fou abans
2Re 18,25
sol corrent, 25 cridà e dix-ho
2Re 18,28 missatge. 28 E dix Achimàs cridant
2Re 19,5
e entrà-sse’n en la casa e anà
2Re 19,10
E lo concell de tot Yrrael vench
2Re 19,11 casa?” Car tot Yrrael havia demanat
2Re 19,14
e de una volentat, e tremateren
2Re 19,15
per ço que isquéssan a carrera
2Re 19,16
los hòmens de Judà e axí a carrera
2Re 19,22 nostro Senyor Déu? 22 E dix David
2Re 19,24 24 Emperò Mifibòzech axí a carrera
2Re 19,30
tan solament. 30 E dix Mifibòzech
2Re 19,32 de LXXX anys, e aquell havia donade
2Re 19,34 aquí segur ab mi. 34 E dix Batzalay
2Re 19,41
del poble d’Irrael anaren-se’n
2Re 20,22
E Joab tornà-ce’n en Jerusalem
2Re 21,5
a vosaltres? 5 E ells digueren
2Re 22,7
apellaré nostro Senyor e cridaré
2Re 22,50
tu devant totas las gents e cantaré
2Re 22,51
del senyor rey e faent misericòrdia
2Re 23,1
David, fill de Ysaý: «E dix l’hom
2Re 23,4
la lud en l’alba o com lo sol ix
2Re 23,12
los felisteus e no’ls jaquí passar
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al rey e dix-li: –Vet que jo fas tondre
al rey: –Senyor, pus que tu no vols venir,
al rey David: –Absalon ha morts tots los
al rey: –Vet los teus fills qui vénen, car
al rey e digues-li aquestas peraules que
al rey. 4 E axí la fembra anà-ce’n al
al rey e gità’s en terra e adorà-lo. E
al rey: –En mi sia aquesta iniquitat e en
al senyor devant tot lo poble. E dix jo la
al cap no havia res que mal li stigués,
al rey, e Joab no volch venir. E, com
al camp de Joab e cremaren lo blat. 31 E
al rey, e que li diguesses per què’m féu
al rey e dix-li ço que Absalon havia
al rey e enclinà’s e jach sobre la terra
al rey per ço que l’oyís e que li donàs
al rey David: –Iré en Hebron e pegaré los
al rey: –Vive nostro Senyor Déu e vives
al rey ab II àzens que portaven CC pans e
al rey: –Ix, hom homeyer e hom del diable,
al rey: –Per aquest cha que tost morrà és
al teu pare, tot axí obeyré a tu. 20 E dix
al torrent la tirarem ligant-la ab
al poble: –Jo iré ab vosaltres. 3 Respòs
al rey, que nostro Senyor l’ha venjat
al rey e digues-li ço que has vist. E
al rey. 22 E Achimàs fill de Sadoch dix
al rey que Cozim. 24 E David seya entre
al rey, e lo rey dix: –Si ve sol, bon
al rey: –Déu te salv, rey! E gità’s en
al rey e dix-li: –Vuy has confuzos tots
al rey David. 11 Emperò lo rey tremès
al rey que’l tornassen en la sua casa,
al rey e digueren: –Torna tu e tots los
al rey e que passàs Jordà. 16 E cuytà’s
al rey 17 ab M hòmens de Benjamín [*] e XX
al fill de Servià: –Què m’ha a fer a mi
al rey ab gran barba, que no se l’havia
al rey: –Pus que tu, senyor meu, ést
al rey molta viande dementre que lo rey
al rey: –Quals són los anys de la mia
al rey e digueren-li: –Per què los
al rey. 23 E fou Joab senyor de la
al rey: –Nós devem destroyr aquell qui
al Déu meu, e ell oyrà la mia veu del ceu
al teu nom, 51 magnificant e feent grans
al ceu crist untat David e la sua sament
al qual es feta la promissió de crist Déu
al matí, sens nuus gita los raigs, axí com
al poble e ocís molts dels felisteus. E
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2Re 24,3 que sapiam quants som. 3 E dix Joab
2Re 24,3
al rey: –Nostro Senyor anadescha
2Re 24,9
Joab liurà lo nombre del poble
2Re 24,11
las mias feenes. 11 E levà’s David
2Re 24,15
pastilència en Yrrael [*] entrò
2Re 24,21
e dix: –Per què lo senyor meu ve
2Re 24,22
sobre lo poble. 22 E dix Aurena
2Re 24,23 holocaust e en oferenes. 23 E donà
2Re 23,4
Senyor Déu, 4 axí com la lud en l’
1Re 22,9
fill de Ysaý en Nobe, que era en l’
2Re 15,14
e gitar-nos-ha per ventura los
2Re 1,3
–D’on véns? E ell dix: –De las
1Re 22,13
a nostro Senyor, per ço que ell s’
1Re 7,1
Aminadab, en Gabaà, e sentificaren
2Re 23,9
a la batalla. 9 E aprés ell sech
2Re 24,13
que de aquestas III coses, que
2Re 17,1
XVII 1 E dix a Absalon Atitòfell:
1Re 2,28
en la casa de faraó, 28 e jo
1Re 13,2
d’Irrael per II anys. 2 E Saül
2Re 6,21
car jo jugaré devant ell, que ell
2Re 19,10 Absalon. 10 E Absalon, lo qual nós
1Re 10,24
haveu aquell que nostro Senyor ha
2Re 16,18 seré de aquell que nostro Senyor ha
1Re 17,8
e vosaltres sou servents de Saül?
1Re 2,1
mos enamichs, per ço com jo sóm
1Re 18,6
e feyan balls ab temborets de
2Re 1,20
que són en Scalon, car per ventura
2Re 1,20
[*] los felisteus e per ventura
1Re 2,1
a nostro Senyor 1 Mon cor s’és
1Re 25,36
de rey. E lo cor de Nabal era
2Re 14,21
e dix-li: –Vet que jo sóm pegat e
1Re 4,8
ells no foren ahir ni debans ten
1Re 11,15
hagueren aquí gran goig e gran
2Re 6,15
de nostro Senyor Déu en tota
2Re 8,10
per ço que saludàs a ell ab gran
1Re 19,5
d’Irrael. Tu ho veÿst e te n’
2Re 22,11
11 E muntà sobre xerubín e volà e
1Re 30,6
e trist, car lo poble lo volia
2Re 22,11
xerubín e volà e alenegà sobre las
1Re 8,18
rey, lo qual vosaltres haureu
1Re 9,2
havia un fill, qui havia nom Saül,
1Re 12,13
és present, lo qual vosaltres haveu
1Re 16,6
ést tu aquell que nostro Senyor ha
1Re 16,7
la sua statura, car jo no l’he pas
1Re 16,9
–Encare no ha nostro Senyor aquest
1Re 16,10
dix a Ysaý: –Nostro Senyor no ha
1Re 16,12
lo, car aquest és aquell que jo he
2Re 21,6
en Gabaà, que fou de Saül, que fou
2Re 22,26
26 Tu seràs salut a l’hom sant e
2Re 22,27
sant e alet. 27 E ab hom fort seràs
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al rey: –Nostro Senyor anadescha al poble,
al poble, car tu has are aytant com are n’
al rey, e trobaren que en Yrrael havia per
al matí, e dix nostro Senyor a Gad
al temps stablit e dit per ell, e moriren
al ceu servecial? E dix lo rey: –Per ço
al rey: –Lo senyor rey meu don-me ço que
al rey aquestas coses, e dix: –Nostro
alba o com lo sol ix al matí, sens nuus
alberch de Achimàlech, fill de Achirob,
alberchs desús e ociurà tots aquells qui
albergades d’Irrael. 4 E dix-li David:
alçàs contra mi, lo qual ha aguaytat a mi
Aleatzar, fill de Aminadab, per ço que ell
Aleatzar, fill de son oncle Ahoy, qui era
alegescas aquella que’t vullas: o haurà
–Alegex XIIM hòmens, e encalsaré David
alegí a ell de tots los trips d’Irrael a
alegí a si IIIM hòmens d’Irrael. E havían
alegí més a mi que lo teu pare Saül e que
alegim en rey, és mort [*]. Per què callem
alegit. E no és en tot lo poble un home
alegit e tot lo poble d’Irrael, e ab ell
Alegiu un hom de vosaltres qui’s combate
alegrade en la mia salut. 2 No és negú
alegransa [*], 7 e las demés dèyan: –Saül
alegrar-s’hien [*] los felisteus e per
alegrar-s’hían las persones de aquells
alegrat en nostre Senyor, e lo cor meu s’
alegre per ço com era embriach de bon vi.
alegre de açò que tu m’has fet demanar.
alegres com vuy lassos catius. Què farem?
alegria. 1Re 12,Tit Capítol XII 1 Samuel
alegria e en tot goig e ab gran so de
alegria e que li hagués gràcias per ço com
alegrist. Donchs, per què peccas contre la
alenegà sobre las ales dels vents. 12 E
alepidar, car fort era amargosa la ànima
ales dels vents. 12 E posà las tenebres
alet, e nostro Senyor no us axaudirà en
alet e bo, enaxí que no havia entre los
alet e demanat. Veus que nostro Senyor ha
alet devant ell? 7 E nostro Senyor dix
alet, ni jo no jutge segons la vista dels
alet. 10 Donchs Ysaý amenà devant Samuel
alet nengú d’aquests encara. 11 [*] E
alet. 13 Donchs Samuel pres lo corn de l’
alet de nostro Senyor Déu sa enrera. E dix
alet. 27 E ab hom fort seràs alet e ab hom
alet e ab hom desestruch seràs desestruch.
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1Re 16,8
e Samuel dix: –[*] No ha aquest
1Re 1,23 la tua peraule. Donchs Anna romàs e
1Re 6,10
manera e prengueren II vaques que
1Re 24,3 Donchs Saül pres IIIM hòmens, tots
1Re 26,2
e havia ab ell IIIM hòmens dels pus
2Re 6,1
altre vegade David tots los ceus
1Re 6,5
d’Irrael per saber si per ventura
Re Prol,42
ab letres e ab cara [*] tendre e
1Re 2,13
en lo setgle e al poble. E quant
1Re 12,3
de la vostra mà, ni si he opremut
1Re 12,3
he opremut algú, ni he condempnat
1Re 12,4
negú, ni no has pres de la mà de
1Re 22,23
Stà ab mi e no hages pahor, car, si
1Re 25,29
tua vida, 29 car si alguna vegade
2Re 15,2
stave a la porta e, com venia
1Re 13,17
axiren dels felisteus per robar
1Re 21,3
Donchs, prech-te que em dons are
1Re 25,29
los dies de la tua vida, 29 car si
1Re 27,1
cor: «Si jo no guard a mi matex,
2Re 17,13
si per ventura ell se n’intrava en
2Re 12,31
de ferro, e mès-ne molts en
2Re 17,9
9 ans per ventura starà amagat per
2Re 20,6
-lo, car per ventura matrie’s en
Re Prol,19
per IIII letres. E trobam scrit en
Re Prol,127 és, or e argent e pedres precioses;
2Re 10,9
devant a combatre [*], trià
2Re 11,17
e moriren d’aquells de David
2Re 13,18
una gonella e un brial, segons dien
2Re 18,1
III parts del ceu poble e stablí
2Re 20,11
fill de Bocrí. 11 E entretant, com
2Re 23,32
arbatites; Sinàbech de Beromí; 32
2Re 24,12
Senyor, Déu d’Irrael: De III coses
2Re 2,13
exiren-los a carrera de prop un
1Re 14,7
ço que plàcia a ton coratge e vés
1Re 17,22
e comana-hu en guarde, e correch
1Re 20,19
a la barena, car no ceurà negú
1Re 20,29
si jo trop gràcia devant tu, iré
1Re 20,36
E quant l’infant hach corregut
2Re 12,23
Car jo no’l poria fer tornar de
2Re 14,32
Més ma valguera que encara fos
Re Prol,140
nostra és. E, com hauràs entès
1Re 12,8
e amenà vostros pares de Egipte e
2Re 14,14
no’ns vol destruyr la ànima, mas
1Re 4,1
e lo poble d’Irrael axí a carrera
1Re 4,2
ajustade, lo poble d’Irrael fugí
1Re 4,9
perquè vosaltres no serveschau
1Re 6,21
Donchs ells tremateren missatgers
1Re 7,14
14 E las ciutats foren retudes
1Re 10,11
e profatitzave, digueren los uns
1Re 10,18 a nostro Senyor en Masfat, 18 e dix
53

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

alet[*]. 9 E Ysaý li amenà Saman, del qual
aletà son fill entrò que ella li tolch la
aletaven los vadells [*] en una casa, 11 e
alets de tot lo poble d’Irrael, e anàalets e millors d’Irrael, per ço que
alets d’Irrael, e foren XXXMª, 2 e levà
aleugerà la mà de vosaltres e dels vostros
aleytant és adoctrinat en la doctrina de
algú secrifichave son secrifici, lo
algú, ni he condempnat algú [*]. 4 E ells
algú [*]. 4 E ells respongueren: –Tu no
algú neguna cose. 5 Ell dix a ells:
algú te percassa mal, ell lo percassarà a
algun hom se levarà e perseguirà a tu e
algun hom que hagués afer ab lo rey,
alguna cose e per tolre als fills d’
alguna cose o [*] pa o ço que tròpies me
alguna vegade algun hom se levarà e
alguna vegade cauré en las mans de Saül.
alguna ciutat, lo poble environerà la
algunas formes de fust axí com hom fa dels
algunes coves o en altre loch. E, si en lo
algunes ciutats e scapar-nos-hia. 7 E
alguns volums grechs entrò al die de vuy
alguns oferexen bis e porpre e colix e
alguns dels millós d’Irrael e aparallà
alguns, e morí aytambé Urries etey. 18 E
alguns ab mànagues, car aytals vestidures
alguns senyors de C, altres senyors de M,
alguns que éran de Joab hagueren vist açò
Aliab de Salboní; los fills de Gessèn
alig-ne aquella que tu vullas, e jo faré
aljup d’aygüe qui és en Gabaon e, com
allà on volràs, car jo iré ab tu en
allà on devia ésser la batalla e demanà si
allà on tu deus ceura. E adonchs tu te n’
allà tost e veuré mos frares.” Per ço no
allà on Jonatàs havia lensade la segete,
allà on és. Jo iré de vuymés a ell, e el
allà! Jo’t prech que tu fasses que jo
allò que debans tu no sabies, e tu
alogà ells en aquell loch. 9 E ells
alongue’ns la centència aytant com pot e
als felisteus en batalla e fichà las
als felisteus, e en aquell contrast ne
als hebreus axí com ells han servit a
als habitadors de Cariatiarim e digueren a
als fills d’Irrael, las quals los
als altres: –Qual cose és sdevenguda al
als fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu d’
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1Re 11,9
fills de Judà, XXXM. 9 E digueren
1Re 11,9
que hy éran venguts: –Enaxí direu
1Re 11,9
vingueren e recomptaren-ho
1Re 13,17
per robar alguna cose e per tolre
1Re 13,20
los fills d’Irrael avallaren
1Re 15,6
era prop de la ciutat. 6 E Saül dix
1Re 15,9
altre bestiar e a las vestidures e
1Re 15,35
Saül en los dies de sa vida, entrò
1Re 17,18
18 e porta aquests X formatges
1Re 17,26
en Yrrael. 26 Adonchs dix David
1Re 17,28 frare major, oý assò que David deya
1Re 17,44
–Vina a mi e jo daré la tua carn
1Re 17,46
cos mort e aquells dels felisteus
1Re 18,5
molt a tot lo poble, e majorment
1Re 21,14
per la barba avall. 14 E dix Achís
1Re 23,28
David, e axiren a carrera
1Re 25,27
a tu, senyor meu, e done’n
1Re 27,8
ceus hòmens [*] a Geturí e a Get e
1Re 28,7
ni per profetes. 7 E dix Saül
1Re 29,3
ací aquests hebreus? E dix Achís
1Re 29,6
mi entrò al die de vuy. Mas no plau
1Re 29,6
de vuy. Mas no plau als prínceps ni
1Re 30,26
en Sichalech e donà de la presa
2Re 1,24
en delicaments e donave ornaments
2Re 2,5
Saül. 5 E lavors tremès missatgers
2Re 3,17
Abner tremès e dix aquesta paraula
2Re 3,38
Abner, fill de Ner. 38 E dix lo rey
2Re 5,19
e dix: –Senyor Déu, si jo puig
2Re 10,16
-se tots, 16 e Adadàsser tremès
2Re 10,19
sirienchs hagueren pahor de tornar
2Re 11,1
ab ell e tots los fills d’Irrael
2Re 12,14 14 Emperò com tu has fet blastomar
2Re 13,28 de rey. 28 E Absalon féu manament
2Re 14,30 no era volgut venir, 30 dix Absalon
2Re 15,2
e L hòmens que anacen aquí. 2 E
2Re 15,14
levat contre tu. 14 E dix David
2Re 19,7
7 Donchs leve’t e vé-te’n
2Re 19,9
los havia fet e digueren los uns
2Re 19,11
preveres, e dix-los: –Perlau
2Re 19,28
meu, has posat a mi, servecial teu,
2Re 19,28
a mi, servecial teu, als convits e
2Re 19,43 res donat a nós. 43 E respòs Yrrael
2Re 19,43
de Judà responien malamén e dura
2Re 20,5
ací present. 5 E anà-sse’n Amasè
2Re 21,3
e de Judà. 3 E dix lavors David
2Re 21,12
de Jonatàs, fill ceu, e tolch-los
2Re 22,35
35 E ha ensenyat de batallar
1Re 4,8
de la mà de aquest déu molt
1Re 9,2
Irrael millor home que ell; era pus
1Re 10,23
en mig loch del poble. E fou pus
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als missatgers que hy éran venguts: –Enaxí
als hòmens de Jabès de Galaad: “Vosaltres
als hòmens de Jabès, los quals hagueren
als fills d’Irrael; e la una d’aquellas
als felisteus per a aguar cascú se reya e
als cineus: –Anau-vos-en e pertiuals moltons e a totas las coses qui éran
als dies de la sua mort. Emperò Samuel
als conestables, e vizitaràs tos frares,
als hòmens qui éran entorn d’ell: –Qual
als altres, ell fou molt irat contre David
als ocells del cel e a las bísties de la
als ocells del cel e a las bísties de la
als servents de Saül. 6 Mas, com David se
als ceus servents: –Vosaltres me haveu
als felisteus. E per ço ells apellaren
als servecials qui servexen a tu. 28 E
als malechites. Car aquests en pau e
als ceus servicials: –Sercau-me una
als prínceps dels felisteus: –Encare no
als prínceps ni als majorals que vingues
als majorals que vingues ab nós. 7 Tornaals vells de Judà e en aquells qui éran
als vostros abelliments. 25 E com són axí
als hòmens de Jabès-Galaad e dix-los:
als vells d’Irrael: –Hir e l’altre e
als ceus missatges: –Vosaltres no conexeu
als felisteus, liurar-los-has en las
als sirienchs qui éran dallà lo flum e féu
als fills d’Amon. 11,Tit Capítol XI 1 E
als fills d’Amon, e destroÿren-los e
als enamichs lo nom de nostro Senyor Déu,
als ceus servecials e dix-los: –Com Amon
als ceus servecials: –Sabeu lo camp de
als matins, com Absalon era levat, stave a
als ceus servents que éran ab ell en
als teus servidors e parle ab ells bonas
als altres: –Lo rey desliurà a nós de las
als majors de Yrrael e digau a ells: “Per
als convits e als menjars de la tua taula.
als menjars de la tua taula. Donchs,
als hòmens de Judà e dix: –Las X parts som
als hòmens de Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1
als fills de Judà per ço que’ls ajustàs
als gabaonites: [*] 4 [*] –Nós no havem
als hòmens de Jabès Galaad, qui’ls havían
als meus brassos axí com a arch d’aram.
alt? Aquest és lo déu qui ferí Egipte de
alt que negú del poble de las spatles
alt que tots de las spatles amunt. 24 E
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1Re 11,4
E tot lo poble levà se veu en
1Re 17,4
de Gech, lo qual havia VI colzos d’
2Re 2,25
e feeren una mota de si matexs sus
2Re 3,35
ab David e encara era gran e
2Re 16,13
anave per lo costat del munt, pus
2Re 22,14
tronerà del cel, e ell, qui és molt
2Re 22,17
fallonia d’aquell. 17 E tremès de
1Re 2,28
per ço que ell muntàs al meu
1Re 2,33
de tot en tot sament de tu de mon
1Re 7,17
lo poble e aquí ell edifichà
1Re 14,35
aquí. 35 E Saül edifichà aquí un
1Re 15,12
a Carmel e aquí havia dressat un
2Re 8,8
de Aram, e féu-na colones en l’
2Re 24,18
die e digué-li: –Puja e stablesx
2Re 24,21
compre la tua era, e adificaré aquí
2Re 24,25
d’argent. 25 E David edifichà aquí
2Re 19,4
lo ceu cap e plorave e cridave a
Re Prol,9
-se, en letres solament e en
1Re 16,7
[*]: –No reguardaràs la sua cara ne
2Re 5,7
7 Emperò David pres la torra e la
2Re 5,9
9 E stech e habità David en la
2Re 1,18
colpa aquells qui són morts en las
2Re 1,25
en la batalla! Jonatàs en las tuas
2Re 22,34
los peus meus a servo e sobre las
1Re 8,5
rey que’ns jutge axí com fan las
Re Prol,30 caph, mem, num, phe, sade. Car en
Re Prol,32
e las mitjanies dels mots, e en
1Re 1,2
e la una hach nom Anna, e l’
1Re 2,2
axí com nostro Senyor, e no és negú
1Re 2,16
pas axí, ans me’n deràs are o, d’
1Re 2,25
25 Si un home pecca contre un
1Re 3,8
8 E nostro Senyor apellà a ell
1Re 5,3
de Azot se levaren de matí en l’
1Re 5,4
-lo posar en son loch. 4 E
1Re 6,17
Azot hi donà una semblança [*]; e
1Re 6,17
semblança [*]; e altre, Scalon; e
1Re 6,17
e altre, Scalon; e altre, Egete; e
1Re 6,17
e altre, Egete; e altre, Acaron; e
1Re 9,8
que donem a l’hom de Déu [*]. 8 E
1Re 9,20
de las someras que perdist l’
1Re 10,3
aquells aporterà III cabrits; e l’
1Re 10,3
l’altre, III tortells de pa; e l’
1Re 10,6
ab ells ensemps e tu seràs mudat en
1Re 10,9
’s pertia d’ell, Déu mudà a ell
1Re 13,2
és del trip de Benjamín. E tot l’
1Re 13,18
Efraÿm en la terra de Saül, 18 e l’
1Re 13,18
anà per la terra de Beteron, e l’
1Re 14,4
dents; la una havia nom Deses, e l’
1Re 14,5
envés aguiló, contre Machinàs, e l’
1Re 14,11
donchs ell aparech a la una e a l’
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alt e comensà a plorar. 5 E Saül venia
alt e I palm. 5 E havia un ellm d’aram
alt en un pujalet petit. 26 E cridà Abner
alt die, jurà David: –Açò fassa Déu a mi e
alt que ells, e maleÿa David e tremetiaalt, derà la sua veu. 15 Ell ha tremès las
alt e reemé a mi de moltas aygües. 18 E ha
altar o que cremàs a mi encens e que
altar, mas tos ulls te falliran e ta ànima
altar a nostro Senyor Déu. 1Re 8,Tit
altar a nostro Senyor [*]. 36 E dix Saül:
altar en senyal de victòria e que despuxs
altar. 9 E lavors Tou, lo rey de Emach,
altar a nostro Senyor en la era de Aurena
altar a nostro Senyor Déu per tal que ses
altar a nostro Senyor e oferí aquí oferta
altes veus: –Absalon, fill meu! Fill meu,
altesa de letres. Certa cosa és que Sdras,
altesa de la sua statura, car jo no l’he
altesa de Sion, e aquesta és apellade
altesa de Sion e apellà aquella ciutat de
altesas (ço és, en lo munt de Gelboe), 19
altesas és mort. 26 Jonatàs, frare meu,
altesas ha a mi stablit. 35 E ha ensenyat
altras nacions. 6 Aquesta paraula desplach
altre manera scriuen los comensaments e
altre manera scriuen per aquellas matexas
altre, Fenennà. E Fenenà hach fills, e
altre sinó ell e no és negú axí fort com
altre guisa, jo me’n pendré per fortsa.»
altre, Déu li pot perdonar; mas, si hom
altre vegade: –Samuel! Lo qual se levà e
altre die, veus que Degon, lur déu, geya
altre vegade, l’endemà, com se levaren,
altre, Scalon; e altre, Egete; e altre,
altre, Egete; e altre, Acaron; e altre,
altre, Acaron; e altre, Gatza. 18 E las
altre, Gatza. 18 E las rates d’or, segons
altre vegada lo servent respòs a Saül e
altre die, que ellas són trobades. Donchs,
altre, III tortells de pa; e l’altre, una
altre, una canade de vi. 4 E quant ells t’
altre home. 7 Com tots aquests senyals
altre cor. E tots aquests senyals
altre poble era cascú tramès a son
altre companya anà per la terra de
altre companye anave per un camí de la
altre, Seve. 5 La un scull axia envés
altre, a migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs
altre host dels felisteus, e los felisteus
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tots a una part, e jo seré en l’
de Amalech, tot viu, e ocís tot l’
e a molt bons folchs de ovellas e
d’Irrael e aquell ha liurat a un
Samuel VII fills, la un aprés l’
e lo poble d’Irrael stave sobre la
los felisteus éran aperellats d’
elunyà d’ell un poch e vench a un
cuytà e axí a ell a carrera en l’
David dretament. 10 Aprés lo
la paret. E David se pertí d’ell
a David, ella fou donade a un
de Molach. 20 E David amave una
axí com solia ésser abans. 8 Una
8 Una altre batalla fou venguda
solament. [*] 3 E David jurà
lensade la segete, Jonatàs gità
qui és més enlà que tu. 38 E cridà
Nós nos en som guardats hir e l’
E dix David: –No n’hich ha negun
dels felisteus. 4 Donchs ell demanà
ell: –Ell hi vendrà. 12 E David dix
semblant que ell volgués anar en
ceus stave al costat del munt de l’
jo venjàs a mi ab la mia mà. 34 En
e veé Saül durment en la tenda e l’
prop del seu cap. E Abner e tot l’
una vegade e no’l ne calrà ferir
13 E com David fou passat en l’
meu ha’m jaquit per ço com l’
de la un die entrò al vespre de l’
en aquellas. 8 E com vench l’
de l’aygüe e los altres de l’
-se los cultells la un a l’
no encalsàs Abner. 22 E dix-li
als vells d’Irrael: –Hir e l’
poble de Yrrael plorà sobre Abner
e açò me anedesca, si jo tast pa ni
Saül, e la un havia nom Baanà e l’
tua e os teu som, 2 mes hir e l’
-las-se’n. 22 E vingueren
Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E ajustà
II cordelletas, una a ociure e
-la a nostro Senyor Déu ab molt
batalla contre los sirienchs. 10 E
te’n. E stech Urries en Jerusalem
adés mor aquell, adés aquell
una ciutat, e la un era rich, e l’
pogués departir, e la un ocís l’
nós lo teu fill qui ha mort aquell
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altre part ab mon fill Jonatàs. E lo poble
altre poble a spasa. 9 E Saül e tot lo
altre bestiar e a las vestidures e als
altre que és millor que tu, 29 car ell no
altre. Lavors Samuel dix a Ysaý: –Nostro
altre part de la muntanya. E havia una
altre part. 22 Donchs David lexà en las
altre e demanà aquella matexa cose. E lo
altre part, 49 e mès la mà en se sportella
altre die, lo maligne spirit esvaý Saül,
altre vegade. 12 E Saül temé a David, per
altre que havia nom Adriel, de Molach. 20
altre filla de Saül qui havia nom Micol, e
altre batalla fou venguda altre vegade
altre vegade entre los fills d’Irrael e
altre vegade e dix: –Ton pare sap
altre segete més enlà de l’infant. 37 E
altre vegade Jonatàs a l’infant e dix:
altre die tercer, com anàvem. E las
altre que sia tal com aquell. Da’l-me.
altre vegade concell a nostro Senyor, e
altre vegade: –Liureran-me los hòmens de
altre loch. 14 Donchs, David stave en lo
altre part. E David se pensave ja que ell
altre manera, viva nostro Senyor, Déu d’
altre poble engir e entorn d’ell durment,
altre poble durmia engir e entorn de Saül.
altre. 9 E dix David a Abisay: –No l’
altre part e stech al cap del puig e hach
altre die ma vingué la malaltia, 14 e nós
altre die, e no n’scapà negú sinó CCCC
altre die aprés aquell de la batalla,
altre part. 14 E dix Abner a Joab: –Leven
altre per los costats e caygueren morts
altre vegade Abner: –Pertex-te de mi, no
altre e lonch temps ha que vosaltres
altre vegade. 35 E com fou vengut tot lo
altre cose entrò al vespre, que lo sol sia
altre, Recap, fill de Remnon berotite,
altre [*] e d’aquí avant, com Saül era
altre vegade los felisteus per ço que
altre vegade David tots los ceus alets d’
altre a viure. E Moab serví David sots
altre or e argent que havia hagut de
altre partida del poble liurà a son frare
altre die. 13 E, convidà-lo David a
altre. Conforta tu matex e la tua host e
altre, pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no havia
altre. 7 E vet que tot lo perentat ceu que
altre, per ço que l’ociam, e que sia feta
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d’ell per ço car ha mort l’
hom perdó en aquell qui ha mort l’
tot axí és com m’has dit e no en
aquells qui éran ab ell e tot l’
per lo torrent de Cedron, e tot l’
starà amagat per algunes coves o en
M, 2 e liurà’n una partida a Joab,
a Joab, altre a Abisay [*] e
solament e no’s curen de nenguna
ància; a tu volen tot sol e no
’n moriren en la batalla. E tot l’
22 E Achimàs fill de Sadoch dix
ell se acostave, 26 viu venir un
corrent, e cridà e dix: –Jo veig un
Joab me tremès así a tu, e no hy sé
en poch a la ciutat, adés u adés
a la terra. 15 E faeren batalla
temple sots Serobabel, que atrobà
la vida dels sants hòmens, VIIII. E
aquella cose savis e sabents, si en
20 e nós serem axí com totas las
profatitzave, digueren los uns als
lo die comensà scalfar. E tots los
[*] en Gabaà de Benjamín. E los
los uns caÿen devant Jonatàs, e los
ton Déu, e havem mortas totas las
fembras menys d’infants entre las
major, oý assò que David deya als
-la a David, e donà-li tots los
denunciade a Saül, ell hi tremès
atrecí a profetitzar axí com los
ses vestidures e profetitzà ab los
suas vestidures e vestí-se’n d’
qui havia spirit fitònich, ell e II
las suas [*] mullers 19 e totas las
major, e fills e fillas e totas las
e en aquells qui éran en los
del poble de Yrrael són morts e los
una part sinestre de l’aygüe e los
14 E David tocava los òrguens e los
e argent que havia hagut de moltas
en majors dignitats posats que los
devant la porta del rey ab los
engendrat primer que a negú dels
lo rey jaquí anar Amon e tots los
’ls havia amanats. 12 E entre los
qui són de la tua casa, e las
poble e stablí alguns senyors de C,
havia fet e digueren los uns als
a ton linatge. Nostro Senyor
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altre frare ceu, e destroviscam a ell, qui
altre, jura-ho a mi e no a ell; tu,
altre manera, car lo teu servecial Joab
altre poble passaren aprés. 23 E tots
altre poble passave de la una part del
altre loch. E, si en lo comensament nengú
altre a Abisay [*] e altre a Atey de Get.
altre a Atey de Get. E dix lo rey al
altre cose, sinó de tu, car, si nós fugíem
altre, car a tu comprenen per XM; axí més
altre poble fugí. 9 E, dementre que
altre vegade a Joab: –Correré aprés d’
altre home corrent, e cridà e dix: –Jo
altre home que ve. E lo rey dix: –Si sol
altre cose. 30 E dix lo rey: –Passe e stà
altre, axí com si fugissen de la batalla.
altre vegade los felisteus contre los
altres letres de las quals usam, car entrò
altres dien que Rut e Craoth entre
altres coses metra enrera ni’m maldien,
altres nacions. E ell jutgerà a nós e irà
altres: –Qual cose és sdevenguda al fill
altres foren scampats, enaxí que no
altres pobles pujaren aprés Saül contre lo
altres ocia son scuder, que seguia ell. 14
altres coses. 16 E lavors dix Samuel a
altres fembres, enaxí morràs tu. E Samuel
altres, ell fou molt irat contre David e
altres vestiments e ornaments entrò a son
altres servents, los quals comensaren
altres. [*] Adonchs fou Saül molt irat 22
altres devant Samuel, e cantà tot nuu tot
altres, e anà a una fembra qui havia
altres ab ell, e una nit vingueren a la
altres coses que ells havían, que no’n
altres coses que se n’havían amenades. 20
altres lochs, en los quals David e los
altres són fugits, e Saül e Jonatàs, son
altres de l’altre part. 14 E dix Abner a
altres sturments que tenia ligats en lo
altres gents e diversas que havia sotmesas
altres. 9,Tit Capítol VIIII 1 Dix David:
altres servicials del rey e no anà a la
altres. 22 E anch despuxs Absalon no volch
altres fills ceus. E Absalon féu gran
altres hach Absalon Atitòfel, qui era
altres coses aport per ço que viven los
altres senyors de M, 2 e liurà’n una
altres: –Lo rey desliurà a nós de las mans
†ama cascun† hom segons son cor, e nostro
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1Re 16,21
a Saül e stech devant ell, e ell
1Re 18,1
a Saül, Jonatàs, lo fill de Saül,
2Re 12,24
-li nom Salamó, e nostro Senyor
2Re 1,26
qui eras fort bell e qui m’eras
2Re 12,25
Natan profeta, e apellà lo ceu nom
1Re 20,5
jaquex-ma anar per ço que m’
2Re 23,34
Elifèloch, fill de Acisbay, fill de
1Re 19,2
que’t guards al matí e que t’
1Re 23,19
a ell: –No saps tu que David se
1Re 20,24
mi e tu tostemps. 24 E adonchs se
2Re 12,12 tu matex. 12 Per ço com has fet açò
1Re 26,5
que Saül era aquí. 5 E lavors David
2Re 22,12
dels vents. 12 E posà las tenebres
1Re 20,19
tost e iràs en loch on te pusques
2Re 15,28
vostres, sían ab vosaltres. 28 E jo
1Re 13,6
era fort turmentat, per què ells se
2Re 17,18
en aquells, e ells, sabent açò,
2Re 12,9
dels fills d’Amon, per ço que
1Re 10,22
Senyor respòs: –Veus que ell és
1Re 26,1
-li: –Vet David, qui s’és
2Re 17,9
lo poble, 9 ans per ventura starà
1Re 23,23
23 Donchs sercau tost los
1Re 14,11
ixen de las coves en las quals éran
1Re 14,22
los fills d’Irrael 22 que éran
1Re 24,4 David e los hòmens ceus staven aquí
1Re 23,23
tost los amagatalls on ell se
1Re 14,48
hach ajustada la host, ell vencé
1Re 15,2
he comptades, totas las coses que
1Re 15,3
de Egipte. 3 Donchs, vé are e ociu
1Re 15,5
com Saül fou vengut a la ciutat de
1Re 15,6
–Anau-vos-en e pertiu-vos de
1Re 15,6
se’n pertiren del mig loch de
1Re 15,7
loch de Amalech. 7 E Saül perseguí
1Re 15,8
de Egipte, 8 e pres Aguays, rey de
1Re 15,12
la presa que ell havia amanade de
1Re 15,15 Saül dix: –Lo poble ho ha amenat de
1Re 15,18
a tu: “Vé e ociu los peccadors de
1Re 15,20 ha tremès e he amenat Gaig, rey de
1Re 15,32
dix: –Amenau-me Gaig, rey de
1Re 28,18
t’havia manat que complisses en
2Re 1,1
e tornà de la mort que havia feta a
2Re 1,13
de un hom strany de la terra de
2Re 8,12
fills d’Amon e dels felisteus e de
1Re 23,5
combaté’s contre los felisteus, e
1Re 30,18
e aportaren-se-n’ho tot. E
2Re 14,23
Joab e anà-sse’n en Gessur e
1Re 15,12
promícies de la presa que ell havia
1Re 30,15
15 E dix David: –Poràs-ma tu
1Re 10,23
23 Donchs ells hi corregueren e
1Re 30,11
un hom de Egipte en un camp e
58

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

amà molt a David e féu d’ell son scuder.
amà a ell tant com a si matex. 2 E Saül
amà-lo molt, 25 e liurà-lo a Natan
amable e devias ésser amat sobre tota
“Amable de nostro Senyor Déu”, per ço com
amach en lo camp entrò al vespre del terç
Amacharí; Eliam, fill de Achitòfel,
amachs, 3 e jo staré prop mon pare là on
amaga entre nós en los lochs molt segurs
amagà David en lo camp. E vingueren los
amagadament, jo faré açò que t’he dit
amagadement vench al loch on era Saül, e
amagament ceu entorn de si matex
amagar, en lo primer die de las calendes,
amagar-m’he en los camps del desert
amagaren en coves e en fosses e en pedres
amagaren-se en casa de una fembra en
amagasses l’adulteri? 10 E per ço diu
amagat en se casa. 23 Donchs ells hi
amagat en lo coll de Achilà, que és la una
amagat per algunes coves o en altre loch.
amagatalls on ell se amague e tornau a mi,
amagats. 12 Donchs los felisteus perlaren
amagats en lo munt de Efraÿm, car ells
amagats en [*] aquella cove. 5 E los
amague e tornau a mi, que’m digau certa
Amalech, e desliurà los fills d’Irrael de
Amalech ha fetas al poble d’Irrael, en
Amalech e guasta tot ço que ell ha. Tu no
Amalech, ell mès sos aguayts en un torrent
Amalech, per ço que per ventura jo no us
Amalech. 7 E Saül perseguí Amalech de
Amalech de Julat entrò que ell fou vengut
Amalech, tot viu, e ocís tot l’altre
Amalech. E quant Samuel fou vengut a Saül,
Amalech, car lo poble ha perdonat a las
Amalech e combat-te contre ells entrò
Amalech, pres e he mort tot son poble. 21
Amalech. Adonchs Gaig fou a ell amenat, lo
Amalech. E per aquestas coses que fas vuy
Amalech, [*] 2 e en lo terç die aparech un
Amalech. 14 E dix-li David: –Per què tu
Amalech e de la mà de Adoàser fill de
amanà-sse’n tot lur bestiar, e ferí
amanà-ssa’n las suas [*] mullers 19 e
amanà-sse’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*]
amanade de Amalech. E quant Samuel fou
amanar en aquesta companye? E ell respòs e
amanaren-lo, e stech aquí en mig loch
amanaren-lo a David, e donaren-li pa
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2Re 18,5
que no l’ociéssan, mas que l’
1Re 21,13
las mans d’aquells qui l’havían
1Re 21,14 ceus servents: –Vosaltres me haveu
1Re 30,16
ço que demanà. 16 E com l’hach
2Re 7,18
casa e qui sóm jo, que tu m’has
2Re 19,40
Emperò tot lo poble de Judà havia
2Re 15,11
’ls dix la rahó per què’ls havia
1Re 30,2 Emperò no havían negú mort, mas [*]
1Re 30,8
Car sens dupte tu los pendràs e
2Re 7,6
habitat en casa del die ensà que jo
2Re 13,16
’m vullas mal, are com me deuries
1Re 1,10
10 E axí com Anna era irade ab
2Re 19,35
han poder de jutjar suau o dols o
1Re 15,32
e Gaig dix: «Assí departex mi
1Re 30,6
lo volia alepidar, car fort era
2Re 14,2
-te vestidure letge e vil e fort
2Re 17,25
Jordà. 25 E Absalon stablí e posà
2Re 17,25
sobre la cavalleria de Joab. E
2Re 20,4
que foren mortas. 4 E dix lo rey a
2Re 20,5
sias ací present. 5 E anà-sse’n
2Re 20,8 de una gran pedra qui és en Gabaon,
2Re 20,9
com se volia. 9 E dix Joab a
2Re 20,10
li los budells, e morí, car lavors
2Re 20,12 companyó de David per Joab. 12 E
2Re 20,12 veé que lo poble se aturave a mirar
2Re 19,13
lo rey en la sua casa?” 13 E dieu a
2Re 20,11
vist açò e hagueren stat prop de
2Re 1,26
e qui m’eras amable e devias ésser
Re Prol,112 Sapiència de Salamó, qui comensa:
1Re 20,17
e gran jura per ço car ell
2Re 12,3
en son lit prop ell, car aytant la
2Re 12,25 Déu”, per ço com nostro Senyor lo
2Re 13,2
fou fort anemorat d’ella, 2 e
2Re 14,1
Capítol XIIII 1 E com Joab [*], qui
1Re 1,5
per què ell fou molt trist, car ell
1Re 18,3 David amistansa ensemps, e Jonatàs
1Re 18,20 nom Adriel, de Molach. 20 E David
1Re 18,28
ab David. E Micol, filla de Saül,
1Re 19,1
David. Mas Jonatàs, fill de Saül,
1Re 20,17
ell amava molt David, car tant lo
2Re 1,26
n’ha sinó u solament, axí com jo
2Re 13,21
fos trist, per ço car molt for l’
1Re 18,16
d’Irrael e tots los fills de Judà
2Re 1,23
Saül e Jonatàs, bells e qui molt se
2Re 23,29
era netofatites; Juray, fill d’
2Re 19,41 hòmens de Judà, frares nostres, han
2Re 21,12
de Jabès Galaad, qui’ls havían
1Re 21,9
Goliàs, que tu ociest en la vall d’
2Re 1,26
amor de fembra. Axí com la mare
1Re 18,22
plaus al rey, e tots los servecials
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amanassen. [*] 6 E axí lo poble en un camp
amanat devant Achís. E feya aparès que fos
amanat hom orat! Per què haveu fet aytal
amanat, veeren aquells qui seyen sobre la
amanat e aportat entrò ací? 19 Mas encara
amanat lo rey, e no hy havia hagut sinó la
amanats. 12 E entre los altres hach
amanaven-los-se’n ab si matexs. 3 E
amaneràs la presa que han tolta. 9 E levà
amaní los fills d’Irrael de la terra de
amar. Sots molt major peccat e major scarn
amargós coratge, ella plorave molt
amargós, e jo vuymés no’m puch delitar en
amargosa mort?» 33 E Samuel li dix: –Enaxí
amargosa la ànima de cascú per ço com
amargosa, e no’t laves ni t’untes d’
Amasam sobre la cavalleria de Joab. E
Amasam era fill de Getrà de Gesrael, qui
Amasè: –Fes venir d’ecí a III dies tots
Amasè als fills de Judà per ço que’ls
Amasè vench e axí-los a carrera. E
Amasè: –Déu te sal, frare meu. E posà-li
Amasè no’s guardave d’ells ni havia vist
Amasè jaÿa mort enmig de la carrera, e un
Amasè, levà’l de la carrera e cobrí’l
Amassà: “No ést tu os meu ni carn mia? E
Amassè, que era mort, digueren: –Veus
amat sobre tota amor de fembra. Axí com
«Amau justícia»; e lo libre de Jesú, fill
amava molt David, car tant lo amave com si
amava com si fos sa filla. 4 »E un palegrí
amava. 26 E lavors combatia e guerrejave
amava-la molt fort, tant, que per ella
amava molt Absalon, entès que lo rey no
amave molt a Anna, mas nostro Senyor havia
amave a ell aytant com a si matex. 4 Car
amave una altre filla de Saül qui havia
amave molt David. 29 E Saül comensà més a
amave molt David, 2 e Jonatàs ho descobrí
amave com si matex. 18 E dix Jonatàs a
amave a tu. 27 O Déu, e com són morts e
amave, per ço car l’havia engendrat
amaven David [*]. 17 E dix Saül a David:
amaven en la vida, ni en la mort no’s són
Ambay, de Gebet dels fills de Benjamín; 30
amblat a tu e han manat a tu e a tota la
amblats e levats de la plassa de Betzamín,
Ambrit, que és enbolicat en un drap [*].
ame son fill qui no n’ha sinó u solament,
amen a tu. Donchs, tu sias are gendre del
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mal e vols mal en aquells qui t’
l’infant sia desletat, e que lo hy
E dix Cibà: –Senyor meu, per ço
–Tremet per aquell qui és derrer e
no serà teu. Donchs, tremet are e
qui contredirà en açò que tu dius,
com ella hach l’infant desletat,
farina e una ampolla plena de vi e
Senyor, qui féu Moysès e Aron e qui
Senyor los tremès Moysès e Aron e
ab la sanch. Donchs tot lo poble
8 Donchs Ysaý apellà Aminedab e
No ha aquest alet[*]. 9 E Ysaý li
Senyor aquest alet. 10 Donchs Ysaý
totas aquestas peraules. E Jonatàs
gran roba e fort gran presa. 31 E
no veuràs la mia care ans que hages
las altres coses que se n’havían
Irrael, diu aquestas coses: “Jo he
oig? 15 E Saül dix: –Lo poble ho ha
nostro Senyor m’ha tremès e he
de Amalech. Adonchs Gaig fou a ell
lo rey Saül, 32 e com David fou
e las mullers, que se n’havían
per ço com aquells se n’havían
-me un hom qui sàpia bé viular e
nostro Senyor. 32 E Samuel dix:
han fetas del die ensà que jo los
iniquitat, tu m’ociu e no m’
Donchs no conech jo are que tu
e las tuas fillas [*]. 6 Car tu
de Samaà, frare de David, era gran
que són lurs fills. 37 E Cuzín,
16 E vench Cozim arechites,
és la gràcia tua que has a l’
car tots sos parents e tots sos
fills d’Amon, e Machir, fill de l’
Senyor e materen-la en la casa de
e sentificaren Aleatzar, fill de
era en Gabaà. E Ozà e Ayó, fills de
los ceus fills e ociéran Jonatàs e
lo cor. 8 Donchs Ysaý apellà
primer fill engendrat; lo segon,
nou e tregueren-la de la casa de
la casa de Saül, com més anave, més
-se’n a Tolomay, qui era fill de
Aportem ab nós l’archa de la
e faéran aportar l’archa de la
fills de Elí eren ab l’archa de la
ells conegueren que l’archa de la
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amen. E vuy has mostrat que no has ància
amèn, e que ell aparega devant nostro
amèn los àzens, que hi cavalquen aquells
amena-lo a mi, car no’ns ciurem a
amena’l-me, car fill és de mort. 32 E
amena’l-me, e d’aquí avant no’t
amenà’l ab si en Ciloè e pres III vadells
amenà aquell a nostro Senyor Déu en Siloè,
amenà los vostros pares de Egipte, ell és
amenà vostros pares de Egipte e alogà ells
amenà cascú son bou en la mà entrò a la
amenà aquell devant Samuel, e Samuel dix:
amenà Saman, del qual ell dix: –Encare no
amenà devant Samuel VII fills, la un aprés
amenà David devant Saül, e David fou
amenà-se’n lo poble ligats e fermats ab
amenade a mi Micol, filla de Saül. E si tu
amenades. 20 E pres tot lo bestiar e manà
amenat lo poble d’Irrael de Egipte e he
amenat de Amalech, car lo poble ha
amenat Gaig, rey de Amalech, pres e he
amenat, lo qual era molt gros, e tremolà,
amenat devant Saül, ell dix a ell: –Negú
amenats catius. 4 E David [*] e lo poble
amenats per catius lurs fills e fillas. E
amenau-me aquell. 18 E un de sos
–Amenau-me Gaig, rey de Amalech. Adonchs
amení de terra de Egipte entrò en aquest
amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs a David:
ames lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no
ames aquells qui’t volen mal e vols mal
amich de Amon e era hom fort savi e
amich de David, anà-sse’n a Absalon en
amich de David, a Absalon e dix-li –Déu
amich teu? [*] 18 E dix Cozim a Absalon:
amichs fan gran solempnitat.” 7 E si lo
Amil, de Ladobar, e Barzelay galadtide, de
Aminadab, en Gabaà, e sentificaren
Aminadab, per ço que ell guardàs l’archa
Aminadab, manaven e servaven lo carro nou.
Aminadap e Melchisue, los quals éran fills
Aminedab e amenà aquell devant Samuel, e
Aminedab; e lo terç, Seman. 14 E David era
Aminedab, qui era en Gabaà. E Ozà e Ayó,
aminvave e pus flacha era e tot die se
Amisar, rey de Geassur. Emperò David plorà
amistansa de nostro Senyor, de Ciloè, e
amistansa de nostro Senyor de las
amistansa de nostro Senyor, ço és, Ofiní e
amistansa de nostro Senyor era venguda en
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a Naàs: –Rep-nós volem te
despuxs feeren Jonatàs e David
açò. 18 Donchs abdosos feéran aquí
E per ço que parle ab tu, fes ab mi
dix David: –Jo volenter faré ab tu
-se que Nahàs, rey dels fills d’
a tu. 2 E Naàs, rey dels fills d’
hora de matines e ocís los fills de
veés que Naàs, rey dels fills d’
contre Moab e contre los fills d’
e lo primer engendrat hach nom
de Síria e de Moab e dels fills d’
açò morí Naàs, rey dels fills d’
rey dels fills d’Amon, e regnà
venguts en la terra dels fills d’
digueren los prínceps dels fills de
los prínceps dels fills de Amon a
tornareu. 6 E com los fills d’
sua host. 8 E axiren los fills d’
la sua companya contre los fills d’
ajuderàs a nós, e, si los fills de
acostaren, fugiren. 14 E com los de
E pertí’s Joab dels fills de
pahor de tornar als fills d’
los fills d’Irrael als fills d’
mort a ell ab cultell dels fills d’
David contre Rebaach dels fills de
de totas las ciutats dels fills d’
nom Tamar. E sdevench-se que
frare de David, era gran amich de
savi e discret, 4 e dix Jonadap a
per què no’m dius què has? E dix
menjar e que te’n do. 6 E lavors
com lo rey lo vench a vesitar, dix
tremès Tamar a la casa de son frare
de son frare Amon [*]. 8 [*] E
E no’n volch menjar. E dix
E com tots foren fora, 10 dix
e ell no t’ho negarà. 14 Emperò
ella e jach ab ella. 15 Emperò, com
que la hagués coneguda. E dix-li
de la casa ni’m menes ten mal? E
vèrgens. E lo servicial que servia
irat, emperò no volch res dir a
ne’l volch manessar per tal que
despuxs Absalon no volch perlar a
prech-te que vinga mon frare
lo rey: –No vullas, mon fill, que
de Absalon lo rey jaquí anar
ceus servecials e dix-los: –Com
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amistansa e nós servirem a tu. 2 E Naàs,
amistansa ensemps, e Jonatàs amave a ell
amistansa devant nostro Senyor, e David
amistansa, e serà la mia mà ab tu, e jo’t
amistansa. Mas una cose te deman —e David
Amon, comensà a guerrajar una ciutat que
Amon, respòs a ells: –Jo faré aytal pau ab
Amon, sí que anch no cessà entrò que lo
Amon, era vengut contre vosaltres, [*]
Amon e contre Edom e contre lo rey de
Amon e fou fill de Achinoen de Gesrael; 3
Amon e dels felisteus e de Amalech e de la
Amon, e regnà Amon, son fill. [*] 2 [*]
Amon, son fill. [*] 2 [*] [*] E David
Amon, 3 digueren los prínceps dels fills
Amon a Amon, lur senyor: –Cuydes-te que
Amon, lur senyor: –Cuydes-te que David
Amon conegueren que gran injúria e gran
Amon e posaren la lur host devant la
Amon. 11 E dix Joab a Abisay: –Si per
Amon vencían a tu, nós te ajudarem. 12
Amon viren que los cirienchs fugien,
Amon e vench en Jerusalem. 15 E com veeren
Amon. 11,Tit Capítol XI 1 E sdevench-se
Amon, e destroÿren-los e asetjaren
Amon, per ço que amagasses l’adulteri? 10
Amon e combatia la ciutat del rey. 27 E
Amon. E David se’n tornà ab tota la sua
Amon, fill de David, fou fort anemorat d’
Amon e era hom fort savi e discret, 4 e
Amon: –Fill del rey, per què afeblexs axí
Amon: –Fort çó anemorat de Tamar, germane
Amon se gità al lit e féu aparès que fos
Amon al rey: –Prech-te, senyor meu, que
Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia en lo lit, e
Amon jahia en lo lit, e Tamar pres ferina
Amon: –Isque tothom defora. E com tots
Amon a Tamar: –Porte’m lo menjar en la
Amon no’s volch star que ell no la
Amon hach jagut ab ella, major fou lo mal
Amon: –Tamar, leva e vé-te’n! 16 E
Amon no la volch oyr ni scoltar, 17 ans
Amon gità fora Tamar e aprés tenchà las
Amon ne’l volch manessar per tal que Amon
Amon no se n’enfellonís ni fos trist, per
Amon en mal ni en bé, car gran mal li
Amon. E dix lo rey: –No vullas, mon fill,
Amon hi vage ab tu. 27 E per las pregàries
Amon e tots los altres fills ceus. E
Amon serà scalfat de vi, e jo diré a
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2Re 13,29 servicials de Absalon feeren contre
2Re 13,32
sían morts, mas solament és mort
2Re 13,33
tots los teus fills sían morts, car
2Re 13,35
car no n’hi ha negú mort, sinó
2Re 13,37
Emperò David plorà e planch molt
2Re 13,39
aconhortat de la mort de son fill
2Re 17,27
de Naàs, de Rabat dels fills d’
2Re 11,25
e struex-los contre la ciutat e
2Re 23,37 Bonibà de Gaddí; 37 Sílech, fill de
2Re 1,26
e devias ésser amat sobre tota
2Re 9,7
car jo faré a tu misericòrdia per
2Re 10,3
tu aconortadors ni concelladors per
2Re 13,15
e l’oy que ell hach d’ella que la
2Re 21,2
e’ls ocís quax qui hu fa per
1Re 7,14
era entre los fills d’Irrael e los
2Re 21,2
són relíquies que romangueren dels
1Re 10,8
entrò que jo vingue a tu e que
1Re 1,24
vadells e III muygs de farina e una
1Re 9,2
que negú del poble de las spatles
1Re 10,23
fou pus alt que tots de las spatles
1Re 21,15
devant mi per foll? Jaquiu-lo’n
1Re 1,22
que ella havia fet. 22 E Anna no hy
1Re 2,11
crist. 11 E Elcanà se’n tornà e
1Re 3,8
vegade: –Samuel! Lo qual se levà e
1Re 3,9
servent te ou.” Donchs Samuel se n’
1Re 10,26
[*] E una pertida de la host se n’
1Re 11,15
e refermem aquí lo regne. 15 E
1Re 13,17
e la una d’aquellas companyes
1Re 13,18
de Saül, 18 e l’altre companya
1Re 15,34
n’anaren en Remata. E Saül se n’
1Re 16,13
sobre David. Ab aytant, se n’
1Re 17,40
pastors, e pres sa fona en sa mà e
1Re 18,27 E aprés pochs dies, David se levà e
1Re 19,12
per una finestra, e ell se n’
1Re 19,22
fou Saül molt irat 22 e ell matex
1Re 19,23
l’espirit de nostro Senyor, e
1Re 20,35 35 E com vench l’endemà, Jonatàs
1Re 20,43
43 E levà’s David e
1Re 21,10
en aquell die e pertí’s de Saül e
1Re 22,1
XXII 1 Pertí’s d’aquí David e
1Re 22,3
3 E pertí’s d’aquí David e
1Re 22,5
Vé-te’n en terra de Judà. E
1Re 23,5
en las tuas mans. 5 Donchs, se n’
1Re 23,16
E Jonatàs, fill de Saül, se levà e
1Re 23,25
e ell devallà mantinent de aquí e
1Re 24,3
alets de tot lo poble d’Irrael, e
1Re 24,8
Saül. Donchs Saül axí de la cove e
1Re 26,25
qui are pots, a mi poràs. E
1Re 27,2
las suas mans.» 2 E levà’s David e
1Re 28,8
e vestí-se’n d’altres, e
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Amon totas aquellas coses que Absalon los
Amon, per ço car Absalon li volia gran mal
Amon solament és mort. 34 E lavors fugí
Amon, axí com jo t’havia dit. 36 E
Amon per gran temps. 38 E Absalon stech ab
Amon, cessà d’aquí avant que no perseguí
Amon, e Machir, fill de l’Amil, de
amonesta’ls que la enderroquen e la
Amoní Naarum beronita, scuder de Joab,
amor de fembra. Axí com la mare ame son
amor de [*] ton pare, e restituyré a tu
amor ni per honrament de ton pare? Ans ho
amor que li havia haguda dabans que la
amor dels fills d’Irrael e de Judà. 3 E
amoreus. 15 Donchs Samuel jutjà tot lo
amoreus, car los fills d’Irrael havían
amostre a tu qual cose tu fasses. 9
ampolla plena de vi e amenà aquell a
amunt. 3 E las someras de Sis, pare de
amunt. 24 E Samuel dix a tot lo poble:
ana aquest; no intrerà en la mia casa.
anà, car ella dix a son marit: –No hy iré
anà-ce’n en Ramata, en la sua casa. E
anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo sóm
anà e dormí en son loch. 10 E nostro
anà ab ell, los cors dels quals nostro
anà-se’n tot lo poble en Galgala [*] e
anà contre la carrera de Efraÿm en la
anà per la terra de Beteron, e l’altre
anà en Gabaà, en se casa. 35 E anch despux
anà Samuel e tornà-ce’n en Remata. 14 E
anà contre lo felisteu. 41 E lo felisteu
anà en Acaron ab los hòmens qui éran sots
anà e fugí, e fou salvat. 13 E Micol pres
anà en Ramata e vench entrò a una gran
anà defora e profetitzà fins que fou a
anà al camp, axí com havia promès a David,
anà-ce’n. E Jonatàs se’n tornà en la
anà a Achís, en Get. 11 E digueren los
anà-ce’n a Adelam e mès-se en una
anà-ce’n en Masfat, ço és Moab. E dix
anà-ce’n David e vench a un bosch de
anà David [*] e vench en Cellà e combaté
anà-sse’n a David, en lo bosch, e
anà al desert de Mahon. E com Saül hach
anà-sse’n per sercar David [*], e
anà per lo camí que havia comensat. 9 E
anà-ce’n David per la sua carrera ab
anà-se’n ell e DC hòmens qui éran ab
anà a una fembra qui havia spirit
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2Re 3,19
E Abner parlà encare a Benjamín e
2Re 5,6
sobre tot Yrrael e sobre Judà. 6 E
2Re 6,2
e foren XXXMª, 2 e levà’s David e
2Re 6,12
mia casa en benedicció.» E lavors
2Re 6,19
pot haver, que hom frig ab oli, e
2Re 8,3
fill de Roob, rey de Sobà, quant hi
2Re 11,9
los altres servicials del rey e no
2Re 12,24
a ell, e el no tornerà a mi. 24 E
2Re 12,29
hom que jo la haja presa. 29 E [*]
2Re 13,19
’s pols e terra sobre lo ceu cap e
2Re 13,37 gran plor. 37 Emperò Absalon fugí e
2Re 14,4
digués al rey. 4 E axí la fembra
2Re 14,20
la terra. E axí la fembra se n’
2Re 14,23
23 E levà’s lavors Joab e
2Re 15,9
Déu sia ab tu. E levà’s Absalon e
2Re 15,17
sues que guardassen la casa, 17 e
2Re 15,37
fills. 37 E Cuzín, amich de David,
2Re 16,5
tròpia gràcia devant tu. 5 E lavors
2Re 17,15 mal a Absalon. 15 E tentost Cozim
2Re 17,17
la font de Raguel. E una serventa
2Re 17,22
l’aygüe [*], que no romàs negú, e
2Re 17,23
concell, pujà-se’n en un aze e
2Re 18,10 açò un dels companyons de David e
2Re 19,5
e entrà-sse’n en la casa e
2Re 19,8
devant ell. Emperò Yrrael fugí e
2Re 19,39
e beneý-lo. E Batzalay se n’
2Re 19,40
n’anà a la sua ciutat. 40 E lo rey
2Re 19,40 rey anà en Galgala, e Canahan se n’
2Re 20,5
de Judà e tu sias ací present. 5 E
2Re 23,8 DCCC hòmens sol en una vegade que
1Re 21,1
en la ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1
2Re 15,1
féu fer a si mateix un carro, que
2Re 15,1
ell devant cavallers e L hòmens que
2Re 11,10
David a Urries: –Tanta carrera has
1Re 10,2
són trobades, las quals havían
1Re 20,13
Irrael, fassa a mi aquestas coses e
1Re 3,17
Déu fasse a tu aquestas coses e
2Re 3,9
9 Açò fasse Déu a Abner e açò li
2Re 24,3
3 E dix Joab al rey: –Nostro Senyor
1Re 9,8
per ço que ell enseny a nós ço que
1Re 14,8
dix a ell Jonatàs: –Vet que nós
1Re 23,3
nós serem en major perill, si nós
2Re 14,14 quants som tots morim e tots nos ne
2Re 19,7
nos n’irem [*], e si nós nos ne
2Re 22,37
en mi. 37 Tu axemplaràs los meus
2Re 24,13
o III mesos te encalseran los teus
1Re 3,3
ell no podia veura 3 la lum de Déu
2Re 14,25
no havia res que mal li stigués,
1Re 15,20
Senyor? 20 E Saül dix a Samuel:
1Re 26,11
lansa que té prop lo cap e aquest
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anà-ce’n en Hebron per ço que perlàs a
anà lo rey e tots aquells qui éran ab ell
anà-ce’n ell e tots los hòmens del
anà David a la casa de Obededon e
anà-ce’n cascú a la sua casa. 20 [*] E
anà per ço que senyorejàs sobre lo flum de
anà a la sua casa. 10 E diguéran a David:
anà-se’n David a Bersabé e aconhortàanà-ce’n David a Rabaach e asetjà-la
anà-sse’n a la casa de Absalon plorant
anà-se’n a Tolomay, qui era fill de
anà-ce’n al rey e gità’s en terra e
anà. 21 E lo rey féu venir Joab e dixanà-sse’n en Gessur e amanà-sse’n
anà-sse’n en Hebron, 10 e tramès
anà-ce’n lo rey e tot lo poble a peu
anà-sse’n a Absalon en la ciutat de
anà lo rey a Baürim, e axí d’aquí un hom
anà-sse’n a Sedoch e Abiatar, preveras,
anà-sse’n a ells e dix-los tot açò, e
anà-sse’n en Manaÿm. 23 Emperò
anà-sse’n [*] en la sua ciutat, [*] e
anà-ce’n a Joab e dix-li: –Jo he vist
anà al rey e dix-li: –Vuy has confuzos
anà-se’n en las suas tendes, 9 e lo
anà a la sua ciutat. 40 E lo rey anà en
anà en Galgala, e Canahan se n’anà ab
anà ab ell. Emperò tot lo poble de Judà
anà-sse’n Amasè als fills de Judà per
anà a la batalla. 9 E aprés ell sech
Anà-sse’n David en Nobe, on era
anacen ab ell devant cavallers e L hòmens
anacen aquí. 2 E als matins, com Absalon
anada, per què no ést anat a la tua casa?
anades a serchar. E ton pare las ha
anadesca a mi aquestas coses. Si, emperò,
anadescha a tu, si tu’m celes neguna de
anadescha, si jo no fas aquella covinensa
anadescha al poble, car tu has are aytant
anam sercant. 9 Sa enrera havia aytal
anam sobre aquests barons com ells nos
anam en Cellà contre la companya dels
anam per mort, axí com aygüe qui corre per
anam, pijor te serà que tot quant mal ni
anaments sots mi, e no’m defalliran los
anamichs a glay, e tu fugiràs, o per cert
anans que ell fos apagat. E Samuel dormia
anans era fort bell. 26 E levave’s los
–Anans he jo oÿda la veu de nostro Senyor
anap d’aygüe e anem-nos-en. 12 E pres
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1Re 26,12
anem-nos-en. 12 E pres David la
1Re 26,16
e mira on és la lansa del rey e l’
1Re 5,11
los quals digueren: –Lexau-ne
1Re 6,6
en Egipte lo cor de faraó e no lexà
1Re 6,8
caxa prop l’archa e lexau-la
1Re 9,19
vuy ab mi, e jo lexar-t’he
1Re 10,25 devant nostro Senyor. E Samuel lexà
1Re 14,7
ab tu en qualque loch que tu volràs
1Re 15,12
com Samuel se fou levat de nit per
1Re 17,39
armes, ell comensà asejar si poria
1Re 17,39
e dix a Saül: –Jo no puch axí
1Re 17,55
55 E en aquell temps que Saül veé
1Re 19,17
què m’has escarnit e has lexat
1Re 19,17
–Ell parlà a mi e dix: “Lexa’m
1Re 20,5
a la taula. E donchs, jaquex-ma
1Re 20,6
axí: “David me pregà que’l jaquís
1Re 20,13
jo hu revelaré a tu e’t jaquiré
1Re 20,28
e dix: –Fort me pregà que’l jaquís
1Re 20,29
Betlem. 29 E dix-me: “Jaquex-me
1Re 23,13 per ço féu semblant que ell volgués
1Re 24,3
las pedres scaxoses on no podien
2Re 2,19
perseguí-lo fort, que no’l jaquí
2Re 2,23
no’l volch entendre ni’l jaquia
2Re 3,22
ab David, car ja l’havia jaquit
2Re 3,23
rey David e lo rey havia’l jaquit
2Re 3,24
vengut a tu. Per què l’has jaquit
2Re 11,1
d’hivern, com los reys solían
2Re 11,13
ab ell. [*] E al vespre no volch
2Re 11,27
lo dol de son marit, David féu-la
2Re 13,24
-te, senyor, que tu hi vulles
2Re 13,27
pregàries de Absalon lo rey jaquí
2Re 18,21 Cozim adorà Joab e puxs correch per
2Re 18,22
Joab: –Mon fill, per què hy vols
1Re 5,5
de Degon e tots aquells qui
1Re 6,12
éran d’or. 12 E las vaques se n’
1Re 6,12
la via per on hom va a Betzames e
1Re 8,3
jutges de Bersabe. 3 E los fills no
1Re 9,10
dius. Vina, e anem-hi, donchs. E
1Re 13,5
la arena de la mar. E ells se n’
1Re 14,46
perseguí los felisteus, qui se n’
1Re 15,34 Senyor en Galgala. 34 E puxs se n’
1Re 23,24
24 E ells se partiren devant Saül e
1Re 25,42
muntà sobre un aze, e V donzellas
1Re 26,12
e la lansa que stave prop Saül e
1Re 28,25 com hagueren menjat, levaren-se e
1Re 31,12
-se tots los pus forts hòmens e
2Re 2,29
e tots aquells qui éran ab ell
2Re 2,32
sapoltura de son pare en Betlem e
2Re 4,7
fou mort, e tolgueren-li lo cap e
2Re 15,18
la casa, 18 e tots los servicials
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anap de l’aygüe e la lansa que stave prop
anap de l’aygüe qui era al cap de Saül.
anar la archa de déu d’Irrael e que torn
anar los fills d’Irrael fore de sa terra,
anar. 9 E guardau-la, e si ella munta
anar al matí, e ensenyaré a tu totas las
anar tot lo poble, cascú en sa casa. 26
anar. 8 Lavors dix a ell Jonatàs: –Vet que
anar a Saül al matí, a Samuel fou dit com
anar armat, car ell no hu havia acostumat,
anar, car jo no he l’ús. E posà les armes
anar David combatre contre lo felisteu,
anar mon enamich? E Micol dix a Saül: –Ell
anar, si no, jo t’ociuré.” 18 E adonchs
anar per ço que m’amach en lo camp entrò
anar cuytosament en la sua ciutat de
anar en pau. E sia nostro Senyor Déu ab tu
anar en la sua ciutat de Betlem. 29 E dix
anar en la mia ciutat, car secrifici
anar en altre loch. 14 Donchs, David stave
anar sinó †ginollant-se†. E vench a un
anar a la dreta part ni a la sinestra, ans
anar a la dreta part ni a la sinestra. E
anar e se n’era anat en pau. 23 E Joab e
anar en pau. 24 E Joab intrà-sse’n al
anar? 25 No conexs, tu, Abner fill de Ner?
anar en batalla, David tramès Joab e los
anar a casa sua, ans dormí ab los
anar a son palau e pres-la per muller, e
anar ab los servecials teus. 25 E lo rey
anar Amon e tots los altres fills ceus. E
anar al rey. 22 E Achimàs fill de Sadoch
anar? Que no series portador de bon
anaren en lo temple de Degon no calsigaren
anaren tot dret per la via per on hom va a
anaren-se’n per un camí bruolans, e
anaren per las suas carreras, ans
anaren en la ciutat on era l’hom de Déu.
anaren e ficharen las tendes dellà
anaren en lurs lochs. 47 E com lo regne de
anaren en Remata. E Saül se n’anà en
anaren-se’n en Xiff. E David e aquells
anaren ab ella e las suas serventas, e
anaren-se’n. E no hy hagué negú qui açò
anaren tota aquella nit. 29,Tit Capítol
anaren tota la nit e prengueren lo cos de
anaren tota la nit per los camps e
anaren tota la nit Joab e aquells qui éran
anaren-se’n tota la nit per la carrera
anaren ab ell, e Celech e Feletí anaven
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2Re 17,17
a ells e dix-los tot açò, e ells
2Re 17,21
missatgés aquells axiren del pou e
2Re 19,41
tots los hòmens del poble d’Irrael
2Re 20,2
E tot lo poble pertí’s de David e
2Re 20,2
Bocrí. E lavors los hòmens de Judà
2Re 20,7
hia. 7 E Abizay pertí’s de aquí, e
2Re 20,22
e pertiren-se de la ciutat e
2Re 23,16
fort lo hy grayria. 16 E lavors
2Re 19,26
l’aze, per ço que cavalcàs e
1Re 9,14
muntaren en la ciutat, e com ells
1Re 29,11
se levaren de nits per ço que se n’
2Re 15,11 Absalon CC hòmens de Jerusalem qui
2Re 24,20
lo rey e los cervecials ceus que
1Re 23,20
20 Donchs, tant has desijat que hi
1Re 14,3
sabia pas en qual loch Jonatàs era
1Re 14,17
e enqueriu qual de nós hi és
1Re 15,20 oÿda la veu de nostro Senyor e sóm
1Re 20,41
a casa. 41 E com lo fedrí se’n fou
1Re 25,33
que has vedat a mi vuy que no sia
1Re 28,16
tu, per què’m demanes, e si ha’s
2Re 2,29
lo flum Jordà e, com hagueren
2Re 3,21
se fou partit de David e se’n fou
2Re 3,22
ja l’havia jaquit anar e se n’era
2Re 6,13
qui aportaven l’archa hagueren
2Re 7,6
entrò en aquest die de vuy, mas he
2Re 11,10
E diguéran a David: –Urries no és
2Re 11,10
carrera has anada, per què no ést
2Re 20,14
los trips d’Irrael e era-se’n
2Re 23,27 de Achès, de Tecua; 27 Abiàsser de
1Re 10,14 feu? E ells respongueren: –Nós som
1Re 14,15
felisteus e sa companya que éran
1Re 27,10
E deya-li Achís: «Contre qui sou
1Re 30,14 ma vingué la malaltia, 14 e nós som
1Re 30,14
Ceretí, e havem aquí robat, e som
1Re 30,14
e som anats contre Judà e som
1Re 30,22
que era dels servicials qui éran
1Re 30,22
són ací romasos, per ço car no són
1Re 30,24 e las càrragues com aquells qui són
2Re 17,20
d’aygüe han beguda e són-se’n
2Re 23,17 sanch d’aquells hòmens que hy són
1Re 9,13
aquells qui seran apellats. Donchs,
1Re 12,20
us vullau partir de nostro Senyor,
1Re 15,6
la ciutat. 6 E Saül dix als cineus:
1Re 25,5
li tremès X servents e dix a ells:
1Re 25,19
los àzens 19 e dix a sos servents:
1Re 18,5
e entrò a son braguer. 5 E David
1Re 1,3
no n’hach negú. 3 E aquell hom
1Re 13,18
de Beteron, e l’altre companye
1Re 17,16
lo bestiar. 16 E aquell felisteu
1Re 18,13
-lo conestable de M hòmens. E ell
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anaren prestament a David e digueren-lo
anaren-se’n a David e digueren-li tot
anaren-se’n al rey e digueren-li:
anaren-se’n a Ciba fill de Bocrí. E
anaren-se’n en Jerusalem ab David, lur
anaren ab ell los hòmens de Joab, de
anaren-se’n tots en lurs tendes. E Joab
anaren III forts hòmens e destroÿren [*]
anàs ab lo rey, senyor meu, car jo,
anassen per mig loch de la ciutat, Samuel
anassen gran matí e tornacen a la terra
anassen ab ell, e no’ls féu a saber ni
anassen ab ell. 21 E axí Aurena e gità’s
anasses, vina are, car a nós pertanyerà de
anat. 4 [*] a la host dels felisteus havia
anat. E com ells ho hagueren vist, ells
anat en la carrera per la qual nostro
anat, levà’s David de un loch qui era ves
anat a scampar sanch e que jo venjàs a mi
anat al teu envejós? 17 Car nostro Senyor
anat engir e entorn de Beteron, vingueren
anat en pau, 22 aytantost Joab e los
anat en pau. 23 E Joab e tota la companye
anat III passes, oferiren un bou e un
anat en tabernacle e en tende 7 per tots
anat a la sua casa. E dix David a Urries:
anat a la tua casa? 11 E dix Urries a
anat entrò a Abela. E Joab e tots los
Anatot; Moloyay de Buzir; 28 Celmon
anats a sercar las someras e, com no las
anats a robar los fills d’Irrael s’
anats vuy?» E responia David: «En Judà,
anats envés tremuntane, en la terra de
anats contre Judà e som anats en las
anats en las encontrades de Calef, que són
anats ab David: –No darem res en aquests
anats ab nós. Basta que’ls donem lurs
anats a la batalla. 25 E d’aquell die
anats corrent. E aquells, pus no’ls
anats [*]? [*] E açò faeren III hòmens que
anau tost e desliurament, car vosaltres
anau e serviu nostro Senyor de tot vostro
–Anau-vos-en e pertiu-vos de
–Anau en Carmel, a Nabal, e saludau-lo
–Anau devant mi, car jo iré aprés
anava a totas coses que Saül lo trematia,
anave de la sua ciutat per VII dies
anave per un camí de la terra de Gabaà,
anave cascun vespre e cade matí, tots
anave e venia devant lo poble. 14 David
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1Re 21,13
selivava ten fort, que la saliva li
2Re 3,1
Saül e la casa de David e, com més
2Re 3,1
fort. E la casa de Saül, com més
2Re 6,4
l’archa de nostro Senyor, Ayó
2Re 8,6
en totas coses que ell feya ni
2Re 11,2
en la cesta e, mentre que ell
2Re 15,18
venguts ab lo rey David de Get, e
2Re 15,30
Olivet plorant. E tot lo poble que
2Re 15,30 lo poble que anave ab ell plorave e
2Re 16,5
havia nom Semeý, fill de Gerrà, e
2Re 16,13 maledicció que aquest me diu. 13 E
2Re 16,13 companyons per la carrera, e Semeý
1Re 21,5
hir e l’altre die tercer, com
1Re 1,7
any quant lo die venia qu’ells
1Re 9,11
ciutat, ells trobaren donzellas qui
1Re 23,13
entorn de DC, e axiren de Cellà e
1Re 23,25 25 Donchs, Saül e sos companyons
1Re 23,26
de Mahon. 26 E Saül e sa gent
1Re 24,3
-sse’n per sercar David [*], e
1Re 27,8 habitaven entigament ab aquells que
1Re 29,2
e los majorals dels felisteus
1Re 30,25 qui fossen romasos com aquells qui
2Re 2,3
ab David tots los hòmens qui
2Re 15,18
anaren ab ell, e Celech e Feletí
2Re 16,6
lo poble e los hòmens de batalla
2Re 17,18
-lo-hy, [*] 18 e, dementre que
2Re 20,18
ciutat de concell entigament, e axí
1Re 3,19
e nostro Senyor era ab ell. E
1Re 6,12
-se’n per un camí bruolans, e
1Re 8,19 demanat rey. 19 E lo poble no volch
1Re 11,11
e ocís los fills de Amon, sí que
1Re 15,9
totas las coses qui éran bellas, e
1Re 15,35
n’anà en Gabaà, en se casa. 35 E
1Re 22,15 negú de la casa de mon pare, car jo
1Re 25,7
tuas ovellas, e nós no’ns iresquem
1Re 25,7
anch ab ells, e ells no perderen
1Re 25,15
hòmens foren a nós molt bons e
1Re 25,19
aprés vosaltres. E ella no dix res
1Re 25,21
que éran en lo desert, enaxí que
1Re 25,25
és ab ell. E jo, ta serventa,
2Re 13,22
primer que a negú dels altres. 22 E
2Re 20,3
aquí a manera de vídues, e
1Re 9,20
són trobades. Donchs, no hages
1Re 27,4
en Get, e d’aquí avant no hach
2Re 18,3
mitat de nós morie, no n’haurien
2Re 19,6
amen. E vuy has mostrat que no has
2Re 3,35 David: –Açò fassa Déu a mi e açò me
1Re 20,17 dels enamichs de David. 16 [*] 17 E
2Re 12,8
coses són poques, a tu jo te n’
1Re 9,6
diu s’esdevé sens dupte. Donchs,
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anave per la barba avall. 14 E dix Achís
anave e més temps passave, David profitave
anave, més aminvave e pus flacha era e tot
anave devant l’archa. 5 E David e tot
anave ni trematia. 7 E David pres las
anave per la sala del palau, veé en una
anave devant lo rey Atey de Get. 19 E dix
anave ab ell plorave e anave ab lo cap
anave ab lo cap cubert e ab los peus
anave devant ells e maleÿa David 6 e
anave David e los ceus companyons per la
anave per lo costat del munt, pus alt que
anàvem. E las vaxellas dels servicials són
anaven a la casa de nostro Senyor, e axí
anaven poar aygüe, e ells digueren a
anaven axerrats dessà e dellà. E digueren
anaven sercar David, e açò fou denunciat a
anaven per lo costat del munt de una part,
anaven sobre las pedres scaxoses on no
anaven de Sur entrò a la terra de Egipte.
anaven de C en C o de M en M. Emperò David
anaven a la batalla. 26 E lavors vench
anaven ab ell, cascú ab tot son mainatge,
anaven devant lo rey e DC hòmens ab armes,
anaven a la part dreta, e a la cinestra de
anaven, viu-los un infant, fill de la
anaven-se’n en aquella ciutat. 19
anch de las suas peraules no’n caech una
anch no’s torseren a destre ni a
anch oyr la veu de Samuel, e digueren: –Ja
anch no cessà entrò que lo die comensà
anch no volgueren aquellas destrovir, mas
anch despux Samuel no viu Saül en los dies
anch, qui sóm ton servent, no he sabuda
anch ab ells, e ells no perderen anch res
anch res per nós en nostro temps aytant
anch no s’iresqueren ab nós, ni no perdem
anch a son marit [*]. 20 E ella fou
anch neguna de las coses que pertanyen a
anch no viu tos servents, los quals tu,
anch despuxs Absalon no volch perlar a
anch David despux no intrà a ellas, ans
ància, que las millós coses que són en la
ància Saül de sercar David. 5 E dix David
ància; a tu volen tot sol e no altre, car
ància nenguna dels teus prínceps ni dels
anedesca, si jo tast pa ni altre cose
anedí Jonatàs que David feés gran
anediré encare més.” 9 »E, donchs, per què
anem-nos-ne are a ell, e ell per
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1Re 9,9
a nostro Senyor deyen: «Veniu,
1Re 9,10
–Molt és bo ço que dius. Vina, e
1Re 11,14 14 E Samuel dix al poble: –Veniu, e
1Re 26,11
lo cap e aquest anap d’aygüe e
2Re 13,25
–No’ns vullas pregar que hi
1Re 14,12
cose. E Jonatàs dix a son scuder:
1Re 14,36 a nostro Senyor [*]. 36 E dix Saül:
2Re 17,21
lo concell e puxs digueren-li:
2Re 13,1
que Amon, fill de David, fou fort
2Re 13,4 dius què has? E dix Amon: –Fort çó
1Re 19,10
de ferir David ab la lansa e que l’
1Re 23,22
jo us prech que vosaltres vos ne
1Re 29,9
los meus ulls tot axí com és l’
2Re 14,17
car axí com a secrifici e axí com a
2Re 14,20
e has saviesa axí com a saviesa d’
2Re 19,27
Emperò, senyor meu, tu ést com a
2Re 24,16 a Bersabe LXXM hòmens. 16 E com l’
2Re 24,16
la aflicció ten gran e dix a l’
2Re 24,16
d’aquí avant la tua mà! Emperò l’
2Re 24,17 nostro Senyor Déu com hach vist l’
1Re 23,23
jo sercaré aquell en tots los
1Re 1,15 cose que puga embriagar, mas la mia
1Re 2,33
mas tos ulls te falliran e ta
1Re 2,35
ferà segons mon cor e segons ma
1Re 12,20
de tot vostro cor e de tota vostra
1Re 19,5
[*], 5 e are ha preposade la sua
1Re 20,3
nostro Senyor Déu e viva la tua
1Re 25,26
nostro Senyor Déu e viva la tua
1Re 25,29
e perseguirà a tu e volrà la tua
1Re 25,29
a tu e volrà la tua ànima, serà la
1Re 25,29
[*]. Emperò, senyor meu, la
1Re 26,21
mal d’aquí avant, per ço com la
1Re 26,24 24 E axí com és magnificade la tua
1Re 26,24
ulls, axí sia magnificade la mia
1Re 28,21
a la tua veu e he posade la mia
1Re 30,6
alepidar, car fort era amargosa la
2Re 1,9
mon seny e tota la fortsa de la mia
2Re 3,21
e mans a tots axí com desija la tua
2Re 4,9
Déu, que ha desliurade la mia
2Re 4,11
son lit. Doncs, no querré jo la
2Re 5,8
e los contrets que ahiraven la
2Re 11,11
tua salut e per la salut de la tua
2Re 14,14
Senyor no’ns vol destruyr la
2Re 14,19
–Senyor meu, per la salut de la tua
2Re 16,11
que vol la mia vida e la mia
2Re 17,1
XIIM hòmens, e encalsaré David
1Re 1,2
hach II mullers, e la una hach nom
1Re 1,2
Fenennà. E Fenenà hach fills, e
1Re 1,5
del sacrifici ceu, 5 e donà’n a
1Re 1,5
molt trist, car ell amave molt a
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anem al vaent.» Aquell qui és vuy apellat
anem-hi, donchs. E anaren en la ciutat
anem-nos-en en Galgala e refermem aquí
anem-nos-en. 12 E pres David la anap
anem tots, car gran afany te feríem e gran
–Anem-hi, e tu saguex-me, car nostro
–Anem sobre los felisteus de nits e
–Anem, passem tost l’aygüe, sinó tots som
anemorat d’ella, 2 e amava-la molt
anemorat de Tamar, germane de mon frare
anestàs en la paret, mas David se’n
aneu e que aparelleu molt diligentment e
àngel de nostro Senyor Déu. Mas los
àngel de Déu és ferm en tots sos fets e no
àngel de Déu, car tu entens aquestas coses
àngel de Déu. Fes de mi ço que’t plàcia,
àngel de nostro Senyor Déu hach stesa la
àngel qui feria lo poble: –Basta are! No
àngel de nostro Senyor era de prop la era
àngel qui tallave lo poble: –Jo sóm,
angles de la terra de Judà. 24 E ells se
ànima és molt turmentade devant Déu. 16 E
ànima podrirà, e gran partida de ta
ànima, e jo edificaré a ell fael casa, e
ànima, 21 e no us vullau declinar aprés
ànima en la tua mà, e ha mort lo felisteu,
ànima, Jonatàs, que jo e tu serem
ànima, lo qual ha vedat que tu no’t
ànima, serà la ànima del senyor meu
ànima del senyor meu guardade [*]. Emperò,
ànima e la vida dels teus enamichs sia
ànima mia ha stat de gran preu vuy en los
ànima vuy en los meus ulls, axí sia
ànima en los ulls de nostro Senyor, e
ànima en la tua mà e he oyides las tuas
ànima de cascú per ço com aquells se n’
ànima és ab mi. 10 »E jo stiguí sobre ell
ànima. E com Abner se fou partit de David
ànima de tot treball! 10 Com aquell qui m’
ànima d’aquell e la sanch d’aquell de la
ànima de David, que ell lo feria senyor de
ànima, jo no faré aytal cose! 12 E dix
ànima, mas alongue’ns la centència aytant
ànima, tot axí és com m’has dit e no en
ànima destroyr. Quant més deu voler aquest
anit 2 e aconseguir-l’he, car ujat és
Anna, e l’altre, Fenennà. E Fenenà hach
Anna no n’hach negú. 3 E aquell hom anave
Anna sola una part, per què ell fou molt
Anna, mas nostro Senyor havia tencat son
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Senyor, e axí la feya irade, e
Ladonchs li dix Elcanà, son marit:
fills, si los havies? 9 Donchs, com
casa de nostro Senyor. 10 E axí com
fos embriaga. 14 e dix a ella: –O
del vi que tu has begut. 15 E
en Remadta. Donchs Elcanà jach ab
e lo vot que ella havia fet. 22 E
complescha la tua peraule. Donchs
lo qual no’s prenia guarde de
de Anna ni no la conexia. 26 Mas
ells aoraren aquí nostro Senyor, e
Capítol segon e càntich que féu
vot. 20 E Elí donchs beneý Elcanà e
lur casa. 21 E nostro Senyor visità
demanat a nostro Senyor. 21 E aprés
fill de Joadà, 23 e aquest fou
de Déu és presa. 18 E, com ell hach
avant lo nom de mon marit no sia
entrò al manor, enaxí que lurs
mitat de las vestidures entrò a las
13 ni l’ofici dels preveres,
que venia en Ciloè. 15 Neguex
responia e deya: «No serà pas axí,
no anaren per las suas carreras,
felisteus de nits e destruyam-los
oÿda la veu de nostro Senyor Déu,
a la dreta part ni a la sinestra,
David dix–: no veuràs la mia care
ulls ésser pocha cose, Senyor Déu,
al vespre no volch anar a casa sua,
menys e no ferà res que li digam,
Amon no la volch oyr ni scoltar, 17
a Absalon: –Ja Déu no hu vulla,
armes e no habitarà ab lo poble, 9
servecials ab ell, e passaren Jordà
anch David despux no intrà a ellas,
no vulla que axí sia com tu dius,
amor ni per honrament de ton pare?
l’any, car los cabells li feyan
companya, car molt ujament e molt
14 Mas un dels servents de Nabal
Ysrael! 20 No vullau aquestas coses
menjà la carn ab la sanch. 33 E fou
mi. Tit Capítol XXIII 1 A David fou
ventre. 7 E axí ho feya ella cascun
efot. 19 E sa mare li feya cascun
la sua vida. 16 E environave cascun
1 Saül havia un fill qui havia un
-se que, com hach passat un
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Anna plorave molt fortment e no volia
–Anna, digues-me per què plores, que no
Anna hach menjat e begut en Siloè aytant
Anna era irade ab amargós coratge, ella
Anna, entrò a quant seràs tu embriaga?
Anna li respòs: –Elí, axí m’ajut Déu, que
Anna, se muller, e nostro Senyor hach
Anna no hy anà, car ella dix a son marit:
Anna romàs e aletà son fill entrò que ella
Anna ni no la conexia. 26 Mas Anna dix a
Anna dix a ell: –Senyor, sàpies per cert
Anna aorà e dix: 2,Tit Capítol segon e
Anna a nostro Senyor 1 Mon cor s’és
Anna, sa muller, e dix a ell: –Nostro
Anna, car ella consabé e infantà III fills
annà Elcanà, son marit, e tota se companye
anomanat entre III hòmens forts qui éran
anomenade l’archa de Déu, Elí caech de la
anomenat sobre terra. 8 E dix lo rey a la
anques foren podrides de mal de morenes.
anques e tremès-los a David. 5 E com
ans fèyan molt de mal en lo setgle e al
ans qu’ells cremassen lo grex dels
ans me’n deràs are o, d’altre guisa, jo
ans trestornaren arrera [*], car ells
ans que’l matí sia vengut. E no lexaren
ans ést tornat ab presa e has mal fet
ans lo encalsave tot dret per ço que l’
ans que hages amenade a mi Micol, filla de
ans has parlat, Senyor, de la casa del teu
ans dormí ab los missatges de son senyor.
ans se turmenterà més.» 19 E com David
ans féu venir dels ceus servicials e féuans seré de aquell que nostro Senyor ha
ans per ventura starà amagat per algunes
ans que lo rey 18 per un loch on no havia
ans stigueren tencades entrò que foren
ans t’ho compraré per just preu e oferiré
Ans ho ha fet per ço que venguen e que
anuig e pesaven los cabells del ceu cap CC
anuig e molta set e molta fam havían
anuncià açò a Abigayl, sa muller, e dix a
anunciar en la terra de Get ni en aquellas
anunciat a Saül que lo poble havia peccat
anunciat e dit que los felisteus conbatien
any quant lo die venia qu’ells anaven a
any una petita gonella, la qual ell
any Betel e Galgala e Masfat e jutjave lo
any com ell comensà a regnar, e regnà ell
any, en temps d’hivern, com los reys
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2Re 14,26
los cabells del cap una vegade l’
1Re 7,9
9 Ladonchs pres Samuel un
Re Prol,98
de l’Apocalipci [*] adóran l’
1Re 4,15 vench a Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII
1Re 4,18
jutjà lo poble d’Irrael per XXXX
1Re 7,2
dies foren complits enaxí que XX
1Re 13,1
ell sobre lo poble d’Irrael per II
1Re 25,6
has, e tu sias fet saul per molts
2Re 2,10
Yrrael. 10 E era en edat de XXXX
2Re 2,10
a regnar sobre Yrrael e regnà II
2Re 2,11
senyor sobre la casa de Judà VII
2Re 4,4
en los peus, car no havia sinó V
2Re 5,4
fill de Ysaý era de edat de XXX
2Re 5,5
a regnar 5 e regnà en Hebron XXXX
2Re 5,5
XXXX anys. Ell regnà en Judà VII
2Re 5,5
mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII
2Re 13,23
havia feta a Tamar. 23 E aprés II
2Re 13,38
stech ab lo rey de Geassur tres
2Re 14,28 28 E stech Absalon en Jerusalem II
2Re 15,7
d’Irrael a si. 7 E aprés IIII
2Re 19,32
fort vell, car era en adat de LXXX
2Re 19,34 dix Batzalay al rey: –Quals són los
2Re 19,35 lo rey en Jerusalem? 35 Car LXXX
2Re 21,1
fam en los dies de David e durà III
2Re 24,13
aquella que’t vullas: o haurà VII
1Re 17,25
axit fora la host? Ell és axit per
1Re 1,28
aoraren aquí nostro Senyor, e Anna
1Re 24,9
si. E David se enclinà en terra e
1Re 25,23
l’aze e agenollà’s devant David e
1Re 1,19
19 E ells se levaren matí e
1Re 1,28
dies de la sua vida. Donchs, ells
1Re 7,5
lo poble d’Irrael en Masfa, que
2Re 21,17
ab nós a la batalla, per so que no
2Re 14,7
ésser hereu.” E volen destroyr e
1Re 3,3
3 la lum de Déu anans que ell fos
2Re 10,9
trià alguns dels millós d’Irrael e
1Re 7,3
ço és Balaÿm e Scaroch, e
1Re 9,14
per mig loch de la ciutat, Samuel
1Re 14,11
lo nostre senyal. 11 E donchs ell
2Re 1,2
a Amalech, [*] 2 e en lo terç die
1Re 1,22
e que lo hy amèn, e que ell
1Re 22,6
Arech. 6 E oyí Saül que David era
2Re 22,16
e ha consumats aquells. 16 E són
2Re 13,6 vinga ma germane Temar per ço que
1Re 22,12 oges. E ell respòs: –Senyor, jo sóm
2Re 19,31
que hach passat Jordà e encara era
1Re 23,22
que vosaltres vos ne aneu e que
1Re 3,21
Senyor. 21 E nostro Senyor volch
1Re 21,13 Achís, ell mudà la sua bocha e feya
1Re 21,13 havían amanat devant Achís. E feya
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any, car los cabells li feyan anuig e
anyell qui mamave e oferí aquell entir en
Anyell e enclinades las cares en terra,
anys, e sos ulls éran enfosquits, que no
anys. 19 E sa nora, muller de Fineès, era
anys foren complits. E tot lo poble d’
anys. 2 E Saül alegí a si IIIM hòmens d’
anys, e la tua casa e totas las coses que
anys Ysbòzech, fill de Saül, com comensà a
anys. E sobre la casa de Judà regnà David
anys e VI mesos. 12 E axí Abner, fill de
anys com vench missatge de Saül e de
anys com comensà a regnar 5 e regnà en
anys. Ell regnà en Judà VII anys e VI
anys e VI mesos, e regnà en Jerusalem
anys sobre tot Yrrael e sobre Judà. 6 E
anys, sdevench-se que Absalon feya
anys. 39 E com David fou aconhortat de la
anys que no veé la cara del rey David. 29
anys dix Absalon al rey David: –Iré en
anys, e aquell havia donade al rey molta
anys de la mia vida, que jo puig ab lo rey
anys he viscut vuy, senyor meu. Los meus
anys contínuament. E David demanà concell
anys de fam en la tua terra o III mesos te
aontar lo poble d’ Irrael. Mas lo rey
aorà e dix: 2,Tit Capítol segon e càntich
aorà a ell 10 e despuxs li dix: –Saül, per
aorà aquell sobre terra 24 e caech a sos
aoraren devant nostro Senyor, e tornarenaoraren aquí nostro Senyor, e Anna aorà e
aorem a nostro Senyor per vós. 6 E ells
apachs la luerna d’Irrael. 18 E la segona
apagar la spirelleta que m’és romasa, per
apagat. E Samuel dormia en lo temple de
aparallà batalla contre los sirienchs. 10
aparallau los vostros cors a nostro Senyor
aparech a ells, qui los axí a carrera, qui
aparech a la una e a l’altre host dels
aparech un hom qui venia de las tendas de
aparega devant nostro Senyor, e que stiga
aparegut ab aquells hòmens qui éran
apareguts los scampaments de la mar, e los
aparell de menjar de la sua mà. 7 E lavor
aparellat. 13 E ladonchs dix a ell Saül:
aparellat que’l seguís d’aquí avant, si
aparelleu molt diligentment e curiosa,
aparer en Ciloè, on havia stat [*] a
aparès que caygués entre las mans d’
aparès que fos orat, e pintava en las
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2Re 13,5
–Jau-te sobre lo teu lit e fes
2Re 13,6
E lavors Amon se gità al lit e féu
2Re 14,2
fort sabenta. E dix Joab: –Fes
1Re 16,7
com l’home veu aquellas coses que
2Re 6,22
seré humil devant los seus ulls. E
1Re 3,9
’n e dorm e, si d’equí avant negú
1Re 22,18 éran vestits de vestiments que hom
1Re 1,20
ella consabé e infantà un fill, e
1Re 3,4
la archa de Déu. 4 E nostro Senyor
1Re 3,8
stade revelade. 8 E nostro Senyor
1Re 3,10
loch. 10 E nostro Senyor vench e
1Re 3,16
la vizió a Elí. 16 Mas Elí
1Re 4,21
no’ls respòs ni los entès. 21 E
1Re 7,12
e Sem, qui són II lochs prop, e
1Re 10,17
Samuel li havia dita. 17 E Samuel
1Re 16,5
ell sentifichà Ysaý e sos fills e
1Re 16,8
reguarde lo cor. 8 Donchs Ysaý
1Re 19,7
ell no serà mort. 7 Donchs Jonatàs
1Re 29,6 ha morts M, e David, XM”? 6 E Achís
2Re 1,7
ell, 7 e Saül girà’s e veé a mi e
2Re 1,15
lo crist de nostro Senyor? 15 E
2Re 5,9
habità David en la altesa de Sion e
2Re 9,2
Saül qui havia nom Sibà, e lo rey
2Re 9,9
ca mort semblant de mi. 9 E lo rey
2Re 12,25
25 e liurà-lo a Natan profeta, e
2Re 15,11
“Absalon regna en Hebron!” 11 E
2Re 18,18
e mamòria del meu nom.» E
2Re 21,2
ell ocís los gabaonites. 2 E lo rey
2Re 5,7
e la altesa de Sion, e aquesta és
2Re 6,14
vestia una vestidura de li qui és
Re Prol,44
és apellat Bresith, lo qual nós
Re Prol,46
és apellat Elesmon, lo qual nós
Re Prol,47 Lo terç és apellat Vagueta, que nós
Re Prol,50
Lo quart és Regebebet, que nós
Re Prol,51 quint és apellat Adabarim, que nós
Re Prol,63
seguex que és Samuel, lo qual nós
Re Prol,84 Paraules de dies, lo qual nós podem
1Re 22,11
11 Donchs, lo rey tramès a
1Re 16,3
secrificar a nostro Senyor.” 3 E tu
1Re 12,17
temps de cullir los forments? Jo
2Re 22,4
desliura a mi de la iniquitat. 4 Jo
2Re 22,7
devant mi. 7 En la mia tribulació
1Re 6,2
mesos. 2 Aprés açò los felisteus
1Re 23,28
als felisteus. E per ço ells
2Re 2,16
e caygueren morts tots ensemps. E
2Re 14,33
-li ço que Absalon havia dit. E
Re Prol,43 Lo primer libre segons los jueus és
Re Prol,45 la Generació del món. Lo segon és
Re Prol,47 qual nós apellam Èxodus. Lo terç és
Re Prol,51
libre de Nombres. Lo quint és
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aparès que ést malalt, e com ton pare te
aparès que fos malalt. E com lo rey lo
aparès que plores, e vist-te vestidure
aparexen defora, mas nostro Senyor
aparré bo e més gloriós devant aquells
apella a tu, tu digues: “Senyor, parle,
apella efot, qui és de li. 19 E destroý la
apellà lo ceu nom Samuel, per ço com ella
apellà Samuel, lo qual respòs a ell: –Vet
apellà a ell altre vegade: –Samuel! Lo
apellà’l axí com l’havia apellat abans:
apellà Samuel e dix: –O, Samuel, mon fill!
apellà, donchs, l’infant Ycabot, e dix:
apellà lo nom d’aquell loch pedre d’
apellà lo poble a nostro Senyor en Masfat,
apellà a ells al secrifici. 6 E com ells
apellà Aminedab e amenà aquell devant
apellà David e comptà-li totas aquestas
apellà David e dix-li: –Viva nostro
apellà’m e, com jo li haguí respòs, 8 dix
apellà David un dels seus servents e dixapellà aquella ciutat de David e féu
apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà? E aquell
apellà Cibà, servicial de Saül, e dixapellà lo ceu nom “Amable de nostro Senyor
apellà Absalon CC hòmens de Jerusalem qui
apellà lo títol per lo nom ceu, e aquell
apellà los gabaonites e dix-los-ho.
apellade ciutat de David. 8 E gità’n tots
apellade efot. 15 E David e tot Yrrael
apellam libre de la Generació del món. Lo
apellam Èxodus. Lo terç és apellat
apellam Levítich, qui és menisterial, ço
apellam libre de Nombres. Lo quint és
apellam Uteronòmim. Aquests són los V
apellam primer de Regnes. Lo segon, lo
apellar en major significació canònicha de
apellar Achimàlech, fill de Achirob, [*] e
apellaràs a Ysaý al secrifici, e jo
apellaré nostro Senyor e ell derà trons e
apellaré nostro Senyor Déu loable, e seré
apellaré nostro Senyor e cridaré al Déu
apellaren los preveres e los devins e
apellaren aquell loch «Pedre Depertent».
apellaren lo loch on açò fou camp dels
apellaren a Absalon, e intrà al rey e
apellat Bresith, lo qual nós apellam libre
apellat Elesmon, lo qual nós apellam
apellat Vagueta, que nós apellam Levítich,
apellat Adabarim, que nós apellam
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Re Prol,59 aquell matex afigen un libre qui és
Re Prol,64
segon, lo terç e lo quart, que és
Re Prol,71
lo libre dels XII Profetes, qui és
Re Prol,81
ço és, Aclesiastès; lo quint és
Re Prol,82 és apellat Càntich de Cants, que és
Re Prol,86
scriptura, lo qual, segons nós, és
Re Prol,111
fer. Adonchs, aquell libre qui és
1Re 3,5
-li: –Vet-me ací, car tu m’has
1Re 3,6
respòs: –O, mon fill, no t’he jo
1Re 3,9
jo sóm vengut per ço com tu m’has
1Re 3,10
vench e apellà’l axí com l’havia
1Re 9,9
anem al vaent.» Aquell qui és vuy
1Re 28,15
per profetes ni per somnis. E jo he
2Re 5,20
mi [*]. E per ço aquell loch és
2Re 6,2
l’archa de Déu sobre la qual és
2Re 6,8
havia mort Ozà, e aquell loch és
2Re 18,18
per lo nom ceu, e aquell loch és
2Re 20,21 21 Mas un hom del munt de Efraÿm,
Re Prol,53 de Moysès, los quals són pròpiament
Re Prol,79
’s pertex en III libres, que són
1Re 9,13
e puxs menjaran aquells qui seran
1Re 24,1
en lochs molt segurs, qui són
2Re 17,5
plach a Absalon, [*] 5 e dix:
1Re 2,18
havia vestidura de li, la qual hom
1Re 3,9
Adonchs entès Elí que nostro Senyor
2Re 15,2
qui vinguéssan a juý del rey,
1Re 9,24
tu és stat stojat sientment com jo
1Re 2,27
coses diu nostro Senyor: “No
2Re 13,5
germane, venga a tu per ço que t’
2Re 10,10
poble liurà a son frare a Abisay e
2Re 12,4
de l’hom pobre e ocís-la e
2Re 13,8
e féu-ne ferines e coch-les e
2Re 10,9 E com veé Joab que la companya era
1Re 2,3
Senyor de la tua bocha, e a ell són
2Re 10,16
flum e féu-los venir e féu-los
2Re 19,26
me menyspresà e no’m volch a mi
1Re 28,1
que los felisteus se ajustaren e
2Re 10,17
e vench en Elema, e los sirienchs
1Re 13,13
açò fet, nostro Senyor haguera ja
2Re 6,17
loch del tabernacle que David havia
2Re 15,26
dirà: “A mi no’m plau”, jo sóm
1Re 17,21
[*]. 21 [*] los felisteus éran
1Re 23,9
ab ell. 9 E com David sabé que ell
1Re 2,27
diu nostro Senyor: “No apereguí jo
1Re 10,20 vostres companyes. 20 Enaxí Samuel
1Re 10,21
lo trip de Benjamín. 21 Donchs ell
1Re 14,38
respòs aquell die. 38 E Saül dix:
Re Prol,97
lig ésser XXIIII, [*] vells de l’
Re Prol,116
Pastoral, qui és semblant a l’
2Re 16,2
de la tua casa, e las altres coses
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apellat Rut, car en los dies d’aquella
apellat Malachim, ço és, libre dels Reys.
apellat, segons ells, Careafija. Lo terç
apellat Càntich de Cants, que és apellat
apellat Sitarazim; lo VIè, Deniel; lo VIIè
apellat e és scrit primer e segon de
apellat en vulgar Sapiència de Salamó, qui
apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E Elí respòs:
apellat. Torna-te’n e dorm. 7 E,
apellat. Adonchs entès Elí que nostro
apellat abans: –Samuel, Samuel! E Samuel
apellat entre nós [*]. 10 E Saül dix a son
apellat a tu per ço que’m mostres què
apellat Bealfazarim. 21 E los felisteus
apellat lo nom de nostro Senyor, Déu de
apellat [*] feriment o mort de Ozà entrò
apellat Mà de Absalon entrò en aquest die
apellat Siba, fill de Bocrí, ha levade la
apellats Torà, ço és, Lig. Segons orde
apellats, segons los jueus, Masloth, ço
apellats. Donchs, anau tost e
apellats la terra de Gandí. 2 E com Saül
–Apellau Cozim arechites, e vejam quin
apellave efot. 19 E sa mare li feya cascun
apellave l’infant e dix a ell: –Vé-te
apellave-lo e deya-li: –De qual ciutat
apellí lo poble. Donchs Saül menjà ab
apereguí jo apertament a la casa de ton
aperell de menjar e que te’n do. 6 E
aperellà la sua companya contre los fills
aperellà-la de menjar en aquell hom qui
aperellà-les, 9 e mès-li taula e posà
aperellade devant a combatre [*], trià
aperellades las pences. 4 L’arch dels
aperellar a la batalla, e Sobaych, qui era
aperellar l’aze, per ço que cavalcàs e
aperellaren-se a la batalla contre
aperellaren batalla contre David e
aperellat lo teu regne sobre lo poble d’
aperellat a l’archa a rebre. E oferí
aperellat que fassa tot ço que li plàcia
aperellats d’altre part. 22 Donchs David
aperellave de fer-li mal celadament, ell
apertament a la casa de ton pare, com ell
aplegà tots los trips d’Irrael, e la sort
aplegà tot lo trip de Benjamín e tot son
–Aplegau tot lo poble e sapiau e vejau per
Apocalipci [*] adóran l’Anyell e
Apocalipci de sent Johan, no són en la
aport per ço que viven los teus

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 18,31 e dix: –Senyor meu, bon missatge te
1Re 20,22
sagetas que són més ensà que tu,
2Re 18,11
e una correja de cavaller en què
2Re 18,25
rey dix: –Si ve sol, bon missatge
2Re 18,26
rey dix: –Si sol ve, bon missatge
2Re 18,27 dix lo rey: –Bon hom és e creu que
1Re 9,23
hòmens. 23 E samuel dix al coch:
1Re 14,18 éran. 18 Adonchs dix Saül a Achià:
1Re 23,9
ell dix a Abiatar prevere:
1Re 9,24
en bon loch. 24 Donchs lo coch
1Re 18,27
hòmens e pres las circuncizions e
2Re 8,8
e portà-ho tot en Jerusalem. 8 E
1Re 25,27
benedicció que la tua serventa ha
1Re 4,4
lo poble tremès en Ciloè, e faéran
2Re 6,12 David: «Iré a la casa de Obededon e
1Re 30,18
los ysmaleÿtes havían portades e
2Re 4,8
nit per la carrera del desert 8 e
2Re 4,12 Hebron. Emperò lo cap de Ysbòzech
2Re 23,16
e destroÿren [*] los felisteus e
2Re 23,16
de Betlem que era prop la porta e
1Re 2,28
o que cremàs a mi encens e que
1Re 6,7
hagen vadells e null temps no hagen
1Re 17,22
lexà en las tendes ço que havia
1Re 21,15
orats e folls? Per ço lo haveu
2Re 7,18
qui sóm jo, que tu m’has amanat e
1Re 13,9 de poch en poch. 9 Donchs Saül dix:
1Re 19,15
David [*] 15 [*] e dix a ells:
1Re 2,19
any una petita gonella, la qual ell
1Re 4,17
sdevengut açò [*]? 17 E aquell qui
1Re 23,6
Achimàlech, fugí a David, [*] ell
1Re 25,35
la mà d’aquella tot ço que ella li
2Re 20,10
ni havia vist lo cultell que Joab
2Re 5,21
jaquiren aquí las ýdolas que
2Re 6,13
de vadell. 13 E, com aquells qui
1Re 20,21
un infant e dir-li-he: “Vé,
1Re 20,36
36 E dix Jonatàs a l’infant: –Vé e
1Re 4,3
nós [*] fugir devant los felisteus?
1Re 10,3
nostro Senyor. E la un d’aquells
Re Prol,128
e [*] pèlls de cabres. Emperò l’
Re Prol,11
Sdras, scriva e doctor de la lig,
Re Prol,58
los profetes, Josuè, fill de Nuu. E
1Re 1,21 havia demanat a nostro Senyor. 21 E
1Re 7,2
E tot lo poble d’Irrael se reposà
1Re 11,5
e comensà a plorar. 5 E Saül venia
1Re 12,21
ànima, 21 e no us vullau declinar
1Re 13,4
los felisteus. Donchs, lo poble irà
1Re 13,15
E los altres pobles pujaren
1Re 14,13
peus e ab las mans, e son scuder
1Re 16,10
devant Samuel VII fills, la un
1Re 18,6
6 Mas, com David se’n tornave
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aport: nostro Senyor ha feta vuy justícia
aporta-las-me”, tu vendràs a mi, car
aporta hom las armes. 12 E dix aquell hom
aporta. E dementre que ell se acostave, 26
aporta. 27 E dix la guarda: –Aquest qui ve
aporta bon missatge. 28 E dix Achimàs
–Aporta a mi la part que jo’t comaní que
–Aporta l’archa de nostro Senyor. Car l’
–Aporta avant l’efot. 10 E David dix:
aportà una spatle e posà-le devant Saül,
aportà-las al rey per què fos son
aportà molt aram de aquestas ciutats de
aportade a tu, senyor meu, e done’n als
aportar l’archa de la amistansa de nostro
aportaré l’archa e posar-la-he en la
aportaren-se-n’ho tot. E amanà-ssa
aportaren lo cap de Ysbòzech a David en
aportaren en Hebron e soterraren-lo en
aportaren aygüe de la sisterna de Betlem
aportaren-la a David. E ell no la volch
aportàs devant mi una vestidura que ha nom
aportat jou, e ajustau aquellas a la
aportat e comana-hu en guarde, e correch
aportat, que s’enfallonís e fadejàs
aportat entrò ací? 19 Mas encara açò és
–Aportau-me holocausts e secrificis
–Aportau aquell a mi [*] per ço que sia
aportave en los dies que éran stablits com
aportave las noves dix: –Lo poble d’
aportave ab si lo vestiment que ha nom
aportave e dix a ella David: –Vé-te’n
aportave. E Joab e Abizay, son frare,
aportaven. E David e aquells qui éran ab
aportaven l’archa hagueren anat III
aporte’m las segetes.” 22 E si jo diré a
aporte’m las sagetes que jo gitaré. E
Aportem ab nós l’archa de la amistansa de
aporterà III cabrits; e l’altre, III
Apòstol jutge las nostres coses
aprés la presó de Jerusalem ha restaurats
aprés ordonen Sustín, ço és libre de
aprés annà Elcanà, son marit, e tota se
aprés nostro Senyor. 3 E ladonchs dix
aprés sos bous de un camp e dix: –Què ha
aprés vanes coses que no profiten a
aprés Saül en Galgala.» 5 E los felisteus
aprés Saül contre lo poble que los
aprés greponant. E com ells haguéran vista
aprés l’altre. Lavors Samuel dix a Ysaý:
aprés que hach mort lo felisteu e se’n
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1Re 18,27
fos fet gendre del rey Saül. 27 E
1Re 20,27
[*]. 27 E com vench lo segon die
1Re 23,17
poble d’Irrael, e jo seré lo segon
1Re 24,9
havia comensat. 9 E David se levà
1Re 24,9
ell e axí de la cove, e David cridà
1Re 25,19
–Anau devant mi, car jo iré
1Re 31,8
8 E com vench l’altre die
2Re 1,1
1,Tit Capítol primer 1 E fou fet
2Re 2,1
2,Tit Capítol segon 1 Adonchs,
2Re 7,12
pares, jo socitaré la sament tua
2Re 8,1
8,Tit Capítol VIII 1 E fou fet
2Re 10,1
10,Tit Capítol X 1 E fou fet que
2Re 11,5
de la sua letgesa. 5 Ço és,
2Re 13,18 que servia Amon gità fora Tamar e
2Re 13,20
de ton frare ni plors per açò. E
2Re 13,23
onta que havia feta a Tamar. 23 E
2Re 15,7
tirave lo poble d’Irrael a si. 7 E
2Re 15,22
ell e tot l’altre poble passaren
2Re 18,22
dix altre vegade a Joab: –Correré
2Re 19,13
maestre tostemps de la cavalleria
2Re 23,9
vegade que anà a la batalla. 9 E
2Re 23,11
d’aquells que hy éran morts. 11 E
2Re 24,8
és envés migdie, en Bersabe. 8 E
1Re 6,2
dels felisteus per VII mesos. 2
1Re 10,22
e no poch ésser atrobat aquí. 22
1Re 18,10 podie guardar David dretament. 10
2Re 15,1
besà Absalon. 15,Tit Capítol XV 1
Re Prol,117
són en la retgle ni en la costuma
Re Prol,13
de las quals usam, car entrò en
Re Prol,25
la fi dels Proverbis de Salamó, d’
Re Prol,59
Sustín, ço és libre de Jutges. E en
Re Prol,110 aquestas que degam fer. Adonchs,
Re Prol,151
’t vulles dels jueus, ço és,
Re Prol,154
las nostres coses, jo’m cuyt que
Re Prol,155
no serà enterpetredor, mas en
1Re 1,3
fills, e Anna no n’hach negú. 3 E
1Re 1,3
a nostro Senyor Déu en Ciloè. E en
1Re 1,11
e’m dónes infant mascle, jo donaré
1Re 1,24
e una ampolla plena de vi e amenà
1Re 2,10 adversaris de nostro Senyor tembran
1Re 2,15
lo servent del prevera e deya en
1Re 2,16
de tu carn cuyta, mas crua.» 16 E
1Re 2,25
pecca contre Déu, qui preguerà per
1Re 2,30
açò.” Mas ell diu: “Jo glorificaré
1Re 3,1
e la peraule de Déu era preciosa en
1Re 3,12
ab II ses orellas en Yrrael. 12 En
1Re 4,1
Capítol quart 1 E sdevench-se en
1Re 4,2
d’Irrael fugí als felisteus, e en
1Re 4,12
trip de Benjamín vench en Ciloè en
1Re 4,13
e guardave la carrera per la qual
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aprés pochs dies, David se levà e anà en
aprés las calendes, encara no sech null
aprés tu. E Saül, mon pare, sap bé açò. 18
aprés ell e axí de la cove, e David cridà
aprés Saül e dix a ell: –O rey, senyor
aprés vosaltres. E ella no dix res anch a
aprés aquell de la batalla, vingueren los
aprés que Saül fou mort, que David vench e
aprés aquestas coses, David aconsellà’s a
aprés tu, la qual axirà del teu ventre, e
aprés açò que combaté David los felisteus
aprés açò morí Naàs, rey dels fills d’
aprés que lo rey hach dormit ab ella, ella
aprés tenchà las portas. 19 E lavors Tamar
aprés açò stech lonch temps en la casa de
aprés II anys, sdevench-se que Absalon
aprés IIII anys dix Absalon al rey David:
aprés. 23 E tots passaren plorant e
aprés d’aquest. E dix Joab: –Mon fill,
aprés Joab.” 14 E, com aquell ho oyí,
aprés ell sech Aleatzar, fill de son oncle
aprés d’aquest fou Semeà, fill de Agehè,
aprés VIIII mesos [*] tornaren en
Aprés açò los felisteus apellaren los
Aprés, ells demanaren concell a nostro
Aprés lo altre die, lo maligne spirit
Aprés açò Absalon féu fer a si mateix un
aprovade en la santa Sgleya. Yo he atrobat
aquell temps, ço és dels semaritans, dels
aquell loch en lo qual diu: «Qui atroberà
aquell matex afigen un libre qui és
aquell libre qui és apellat en vulgar
aquell en qui més, segons tos vijares, te
aquell no serà enterpetredor, mas en
aquell loch matex ab mi devinerà. Mas jo
aquell hom anave de la sua ciutat per VII
aquell loch staven II fills de Elí, Ophín
aquell a nostro Senyor en tots los dies de
aquell a nostro Senyor Déu en Siloè, e l’
aquell, e tronerà en los cels sobre
aquell que sacrificave: «Dóna a mi de la
aquell qui secrificave deya-li: «Lexa
aquell? E ells no oÿren la veu de lur
aquell qui honrerà a mi, e aquells qui
aquell temps, no era vizió manifestade. 2
aquell die jo sucitaré contre Elí totas
aquell temps que los felisteus se
aquell contrast ne foren morts per los
aquell die matex e havia son vestiment
aquell venia, e lo ceu cor era molt
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1Re 4,13
de nostro Senyor. E, mantinent que
1Re 4,14
dix: –Quin crit és aquest [*]? E
1Re 4,16
dix lo missatge a ell: –Jo sóm
1Re 4,17
manera era sdevengut açò [*]? 17 E
1Re 5,5
no calsigaren sobre lo lindar d’
1Re 6,14
de Betzames e stech aquí. E en
1Re 6,15
e sacrificis a nostro Senyor en
1Re 6,16
açò tornaren-se’n en Acaron
1Re 6,18
de nostro Senyor, la qual era entrò
1Re 7,3
cors a nostro Senyor e serviu
1Re 7,6
devant nostro Senyor e dejunaren
1Re 7,9 Samuel un anyell qui mamave e oferí
1Re 7,10
d’Irrael, e nostro Senyor tronà
1Re 7,12
II lochs prop, e apellà lo nom d’
1Re 8,18
18 E vosaltres cridareu en
1Re 8,18
e nostro Senyor no us axaudirà en
1Re 9,1
1Re 9,Tit Capítol VIIIIº 1 En
1Re 9,16
la terra de Benjamín, e tu unteràs
1Re 9,24 poble. Donchs Saül menjà ab Samuel
1Re 10,9
aquests senyals vingueren a ell
1Re 10,24
a tot lo poble: –Vosaltres haveu
1Re 11,12
12 E lo poble dix [*]: –Qual és
1Re 12,8
pares de Egipte e alogà ells en
1Re 12,18
a Déu, e nostro Senyor donà en
1Re 13,19 de Soboÿm, contre lo desert. 19 En
1Re 14,18
Car l’archa de Déu era aquí
1Re 14,23
hòmens. 23 E nostro Senyor salvà
1Re 14,24
foren acompanyats entre si. E
1Re 14,24 conjurà lo poble e dix: –Maleÿt sia
1Re 14,28
per segrament e ha dit: “Maleït sia
1Re 14,31
los felisteus? 31 E ells encalsaren
1Re 14,37
E nostro Senyor no li respòs
1Re 15,28
tolt a tu tot lo regne d’Irrael e
1Re 16,3
qual cose tu fasses, e tu unteràs
1Re 16,6
veé Eliab e dix: –Donchs, ést tu
1Re 16,8
Ysaý apellà Aminedab e amenà
1Re 16,11
dix Samuel a Ysaý: –Tremet per
1Re 16,12
–Leve’t e unta-lo, car aquest és
1Re 16,13
pres lo corn de l’oli e untà
1Re 16,13
en mig loch de sos frares. E d’
1Re 16,17
qui sàpia bé viular e amenau-me
1Re 17,16 Betlem per guardar lo bestiar. 16 E
1Re 17,23
23 E com ell perlave encare a ells,
1Re 17,24
fills de Yrrael, com hagueren vist
1Re 17,25
d’Irrael dix a David: –Has tu vist
1Re 17,25
lo rey derà molt gran riquesa en
1Re 17,26
d’ell: –Qual cose donerà hom en
1Re 17,27
coses e aquestas donerà hom en
1Re 17,36
un d’aquells; donchs, jo iré en
1Re 17,36
del poble d’Irrael. Car aquest és
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aquell fou intrat en la ciutat, ell
aquell se cuytà e vench a Elí. 15 Elí
aquell qui sóm vengut e fugit de la
aquell qui aportave las noves dix: –Lo
aquell loch en Azot entrò en aquest die de
aquell loch havia una gran pedre, e ells
aquell die. 16 E V dels prínceps dels
aquell die. 17 Aquestas són las semblances
aquell die en lo camp de Josuè de
aquell tot sol, ell desliurerà a vosaltres
aquell die e digueren: –A tu, Senyor,
aquell entir en secrifici a nostro Senyor.
aquell die ab ten gran tabustol sobre los
aquell loch pedre d’Ajuda, e dix: «Nostro
aquell die mercè a nostro Senyor contre
aquell die, per ço car vosaltres haveu
aquell temps era un home del trip de
aquell per ésser rey sobre lo meu poble d’
aquell die, 25 e puxs avallaren de la
aquell die que Samuel li havia dits. 10
aquell que nostro Senyor ha alegit. E no
aquell qui diu que Saül no regnerà sobre
aquell loch. 9 E ells oblidaren lo Senyor,
aquell die trons e pluges. 19 [*] E tot lo
aquell temps no podia hom trobar negun
aquell die ab los fills d’Irrael. 19 E
aquell jorn lo poble d’Irrael, e la
aquell die Saül conjurà lo poble e dix:
aquell hom qui menjarà pa entrò al vespre,
aquell hom qui menjarà vuy pa!” E lo poble
aquell die los felisteus, de Machinàs
aquell die. 38 E Saül dix: –Aplegau tot lo
aquell ha liurat a un altre que és millor
aquell que jo’t mostraré. 4 Donchs Samuel
aquell que nostro Senyor ha alet devant
aquell devant Samuel, e Samuel dix: –[*]
aquell qui és derrer e amena-lo a mi,
aquell que jo he alet. 13 Donchs Samuel
aquell en mig loch de sos frares. E d’
aquell die avant l’espirit de nostro
aquell. 18 E un de sos servents respòs e
aquell felisteu anave cascun vespre e cade
aquell felisteu bort que havia nom Goliàs,
aquell felisteu, fugiren devant ell, car
aquell hom qui és axit fora la host? Ell
aquell qui l’ociurà e derà a ell sa
aquell qui ociurà aquest felisteu, e qui
aquell qui ociurà lo felisteu. 28 E com
aquell e tolré la onta del poble d’
aquell felisteu qui no és circuncís, qui
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1Re 17,54
pres lo cap del felisteu e portà
1Re 17,55 armes en lo ceu tabernacle. 55 E en
1Re 17,55
de qual linatge és aquest infant? E
1Re 18,2
a si matex. 2 E Saül retench a ell
1Re 18,6
felisteu e se’n portave lo cap de
1Re 18,9
defall a ell sinó lo regne! 9 E d’
1Re 19,15
[*] 15 [*] e dix a ells: –Aportau
1Re 19,24
devant Samuel, e cantà tot nuu tot
1Re 20,26 Saül no parlà neguna peraule en tot
1Re 21,7
posacen de fresch e de calent. En
1Re 21,9
porta’l-te’n, car no he sinó
1Re 21,9
hich ha negun altre que sia tal com
1Re 21,10
10 E axí levà’s David e fugí en
1Re 22,18
Senyor, enaxí que ell ocís en
1Re 23,6
qui habitaven en Cellà. 6 E en
1Re 23,14
dies, e nostro Senyor no liurà pas
1Re 23,16
’n a David, en lo bosch, e confortà
1Re 23,20 pertanyerà de vuymés que nós liurem
1Re 23,23
ell és sots terra, jo sercaré
1Re 23,28
felisteus. E per ço ells apellaren
1Re 25,3
tondre son bestiar en Carmel. 3 E
1Re 25,23
e agenollà’s devant David e aorà
1Re 26,8
en las tuas mans. Donchs are clave
1Re 27,6
6 E lavors Achís donà a David en
1Re 28,20
car no havia menjat pa en tot
1Re 30,25
qui són anats a la batalla. 25 E d’
1Re 31,6
que éran de la sua casa moriren en
1Re 31,8
8 E com vench l’altre die aprés
2Re 1,3
e adorà David. 3 E David dix en
2Re 1,4
ni què’s diu en las tendas. E dix
2Re 1,5
fill, són morts. 5 E dix David en
2Re 1,6
e Jonatàs, son fill? 6 E respòs
2Re 1,13
morts ab cultell. 13 E dix David en
2Re 1,13
aquestas coses: –D’on ést, tu? E
2Re 1,15
lo crist de nostro Senyor Déu. E
2Re 1,16
’l e ocís-lo. 16 E dix David en
2Re 2,23
en lo segí, e tantost morí Azael en
2Re 2,23
E tots aquells qui passaven per
2Re 3,6
engendrà David en Hebron. 6 E en
2Re 3,37
ço que David havia dit [*]. 37 E en
2Re 3,39 e braus. Nostro Senyor reguardon en
2Re 4,9
David a Racab e a Baanà, frare d’
2Re 4,10
la mia ànima de tot treball! 10 Com
2Re 4,11
Doncs, no querré jo la ànima d’
2Re 4,11
jo la ànima d’aquell e la sanch d’
2Re 5,8
dit que ociuria los gebuzeus. E
2Re 5,8
per las quals l’aygüe corria, e
2Re 5,20
enamichs devant mi [*]. E per ço
2Re 5,24
los parés. 24 E com oyràs brogit d’
2Re 6,8
com nostre Senyor havia mort Ozà, e
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aquell en Jerusalem e posà las suas armes
aquell temps que Saül veé anar David
aquell dix: –Senyor, sàpies certament que
aquell die e no li atorgà que ell tornàs a
aquell en Jerusalem, las fembras de totas
aquell die avant Saül no podie guardar
aquell a mi [*] per ço que sia mort. 16 E
aquell die e tota aquella nit. E de açò
aquell die, que pensave’s que per ventura
aquell die havia aquí un hom dels
aquell. E dix David: –No n’hich ha negun
aquell. Da’l-me. 10 E axí levà’s David
aquell die e pertí’s de Saül e anà a
aquell die LXXV hòmens que tots éran
aquell temps que Abiatar, fill de
aquell en las suas mans. 15 E David sabia
aquell en nostro Senyor, e dix a ell: 17
aquell en las tuas mans. 21 E Saül dix:
aquell en tots los angles de la terra de
aquell loch «Pedre Depertent». 24,Tit
aquell hom havia nom Nabal, e sa muller
aquell sobre terra 24 e caech a sos peus e
aquell ab la lansa en terra una vegade e
aquell die Ychalet. E per ço és fet de
aquell die. 21 E axí aquella fembra entrà
aquell die avant stabliren que fos lig en
aquell die. 7 E com los fills d’Irrael,
aquell de la batalla, vingueren los
aquell home: –D’on véns? E ell dix: –De
aquell home: –Fas-te a saber que ha
aquell hom qui li havia dit açò: –[*] saps
aquell e dix: –Jo venguí per ventura en lo
aquell hom qui era fugit de las tendas d’
aquell dix: –Jo sóm fill de un hom strany
aquell acostà’s e ferí’l e ocís-lo. 16
aquell que morí: –La tua sanch e la tua
aquell matex loch. E tots aquells qui
aquell loch on jaÿa mort Azael aturavenaquell temps, com era ten gran batalla
aquell die conech tot lo poble e tot
aquell qui fa mal segons la sua malícia.
aquell, fills de Remnon berotite, e dixaquell qui m’adux missatge que mort era
aquell e la sanch d’aquell de la mà
aquell de la mà vostra e tolré a vosaltres
aquell qui tocaria a las canals de las
aquell qui los poria tolra los sechs e los
aquell loch és apellat Bealfazarim. 21 E
aquell qui irà per las simas de los parés,
aquell loch és apellat [*] feriment o mort
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2Re 6,9
E David temé fort nostro Senyor en
2Re 7,12
teu ventre, e fermaré lo regne d’
2Re 7,13
e stabliré la cadira del regne d’
2Re 7,14
en pare, e ell serà a mi en fill. E
2Re 7,15
la mia misericòrdia no he tolta d’
2Re 7,25
lo teu servent e sobre la casa d’
2Re 8,10
enamich de Adoàser. E en la mà d’
2Re 9,2
apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà? E
2Re 11,15
ab la letre: «Posau Urries en
2Re 11,16
la ciutat, ell posà Urries en
2Re 11,25
sdevenen en batallas: adés mor
2Re 11,25
en batallas: adés mor aquell, adés
2Re 12,4
bous, per ço que faés convit en
2Re 12,4
com ell fou vengut a ell, e
2Re 12,4
-la e aperellà-la de menjar en
2Re 12,7
7 E dix Natan a David: –Tu ést
2Re 12,9
a Orries etey, e la muller d’
2Re 14,7
a nós lo teu fill qui ha mort
2Re 14,9
no sia bona cose que hom perdó en
2Re 14,11
Déu, e d’aquí avant los perents d’
2Re 14,11
multipliquen a venjar la sanch d’
2Re 14,13 per ço que pech e no fassa retornar
2Re 14,14
e’s pensa que no’s perdrà de tot
2Re 15,2
-li: –De qual ciutat ést tu? E
2Re 16,18
–Ja Déu no hu vulla, ans seré de
2Re 17,9
d’aquells qui són ab tu moria,
2Re 17,14
val lo concell de Cuzim que no fa
2Re 18,6
contre Yrrael, e fou la batalla
2Re 18,7 David ocís de aquells de Absalon en
2Re 18,12 què aporta hom las armes. 12 E dix
2Re 18,18
E apellà lo títol per lo nom ceu, e
2Re 18,20
ceus enamichs. 20 E dix Joab en
2Re 18,23
hy hauria, si jo corria tembé com
2Re 18,29
–És viu lo meu fill Absalon? E dix
2Re 19,2
plants, per ço com lo poble oý dir
2Re 19,14
cavalleria aprés Joab.” 14 E, com
2Re 19,32
car era en adat de LXXX anys, e
2Re 19,37
meu, vage ab tu, e tu feràs a ell
2Re 20,1
fill de Bocrí, baró de Benjamín, e
2Re 20,11
que era mort, digueren: –Veus
2Re 20,21
sua mà contre David. Liurau-nos
2Re 21,5
al rey: –Nós devem destroyr
2Re 22,1
nostro Senyor aquest dictat e cant
2Re 22,13
qui és en l’esguardament d’
2Re 22,16
del spirit de la fallonia d’
2Re 22,23
devant ell. 23 Car tots los juýs d’
2Re 23,2
ha parlat per mi, e la peraule de
2Re 23,10
hòmens d’Irrael foren pujats [*],
2Re 23,10
la sanch qui hy fou cecade. E en
2Re 23,12
hagueren fet fugir lo poble, 12
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aquell die e dix: «Quant intrerà l’archa
aquell. 13 E edificarà casa al meu nom, e
aquell empertostemps 14 e jo faré a ell en
aquell no ferà res de mal, jo lo rependré
aquell, axí com la he tolta de Saül, lo
aquell e fes axí com has perlat. 26 E sia
aquell era la vaxella de l’argent [*] e
aquell respòs: –Jo sóm Sibà, servecial
aquell loch on sapiau que haurà major
aquell loch on sabia que éran los pus
aquell, adés aquell altre. Conforta tu
aquell altre. Conforta tu matex e la tua
aquell palegrí, com ell fou vengut a ell,
aquell rich pres la ovella de l’hom pobre
aquell hom qui era vengut a ell. 5 E David
aquell hom que has fet açò. E diu nostro
aquell t’has presa en muller, e has mort
aquell altre, per ço que l’ociam, e que
aquell qui ha mort l’altre, jura-ho a
aquell qui és mort no s’ajusten ni
aquell qui és mort e no ocien mon fill. E
aquell qui ha fet axir. 14 Tots quants som
aquell qui és foragitat. 15 E, donchs,
aquell responia: –De aytal trip sóm jo,
aquell que nostro Senyor ha alegit e tot
aquell qui ho veurà dirà: “Gran mort és
aquell de Atitòfel. E axí Déu destroý lo
aquell die prop lo bosch de Efraÿm. 7 E la
aquell die XXM. 8 [*] E las bísties del
aquell hom a Joab: –Si tu donaves a mi C
aquell loch és apellat Mà de Absalon entrò
aquell: –No lo hy diràs vuy, mas demà lo
aquell? E dix Joab: –Corre-hy, si’t
aquell: –Senyor, jo he vist un gran vas
aquell die que lo rey plorave son fill
aquell ho oyí, enclinà lo cor de quants ne
aquell havia donade al rey molta viande
aquell bé que’t plaurà. 38 E dix a ell lo
aquell tochà la nafil e dix: –No havem nós
aquell qui volch ésser companyó de David
aquell ten solament, e nós partir-nosaquell qui destroý a nosaltres e’ns
aquell die que nostro Senyor Déu lo
aquell. 14 Nostro Senyor Déu tronerà del
aquell. 17 E tremès de alt e reemé a mi de
aquell són stats devant mi, e los
aquell, per la mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo
aquell stech e ocís tants dels felisteus
aquell die féu nostro Senyor Déu gran
aquell stech enmig lo camp e sguardà’s
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2Re 23,12
e ocís molts dels felisteus. E
2Re 23,18
de Servià, era príncep dels III, e
2Re 23,18
era príncep dels III, e aquell és
2Re 24,13
què vols, per ço que ho diga en
2Re 24,17
tallave lo poble: –Jo sóm, Senyor,
2Re 24,18 18 E vench Gad profeta a David en
1Re 1,2
de Thau, fill de Suf, efratén. 2
1Re 9,2
qui havia molt gran fortsa. 2
1Re 9,9
deyen: «Veniu, anem al vaent.»
2Re 2,17
fou camp dels Forts, en Gabaon. 17
2Re 9,4
dels peus. 4 E dix lo rey: –On és?
2Re 14,10
jo no hy mira mal. 10 E dix lo rey:
Re Prol,60
és apellat Rut, car en los dies d’
Re Prol,120 lo segon, en grech; la qual cose d’
Re Prol,130 ésser de major nassecitat. En tota
Re Prol,164
la ciutat e cuyden ésser en
Re Prol,168
mia, tots sereu membrants d’
1Re 1,18
demande de què l’has pregat. 18 E
1Re 2,5
fam se són sedollats, e entrò
1Re 2,5
era axorque hach infants molts, e
1Re 2,14
ab III arpions en la mà 14 e metia
1Re 5,1
l’archa de Déu e portaren
1Re 5,2
en lo temple de Degon e asigueren
1Re 5,6
camps s’escalfaren en mig loch d’
1Re 6,9
gran mal. E si ella no se’n va per
1Re 7,12
12 E Samuel pres una pedre e mès
1Re 10,25
al poble la lig del regne e scrich
1Re 15,18
d’Irrael, 18 e ha a tu tremès en
1Re 17,30 un poch e vench a un altre e demanà
1Re 18,17
la major filla mia. Jo donaré
1Re 18,21
molt. 21 E Saül dix: «Jo daré a ell
1Re 19,10
E lavors David fugí, e fou salvat
1Re 19,13
pres una ymatge de fust e posà
1Re 19,13
de cabre palosa en son cap, e cobrí
1Re 19,24
cantà tot nuu tot aquell die e tota
1Re 24,4
ceus staven aquí amagats en [*]
1Re 25,12
de David se’n tornaren per
1Re 25,35 35 E lavors pres Davidd de la mà d’
1Re 28,21
pa en tot aquell die. 21 E axí
1Re 28,24
de terra e stech sobre lo lit. 24 E
1Re 28,25
menjat, levaren-se e anaren tota
1Re 31,6
en aquesta guisa. 6 Adonchs, en
2Re 3,9
e açò li anadescha, si jo no fas
2Re 5,9
David en la altesa de Sion e apellà
2Re 7,4
Senyor Déu és ab tu. 4 E fou fet
2Re 11,2
dona qui’s levave en una sala, e
2Re 11,3
bella. 3 E lo rey demanà qui era
2Re 11,3
era aquella, e digueren-li que
2Re 11,4
casa sua e dormí ab ella. E tantost
2Re 12,30
e pres la corona del cap del rey, e
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aquell die fou feta gran salut en Yrrael.
aquell és aquell qui levà la lansa sua
aquell qui levà la lansa sua contre CCC
aquell qui m’ha tremès a tu. 14 E dix
aquell qui he peccat e qui he feta aquesta
aquell die e digué-li: –Puja e stablesx
Aquell hach II mullers, e la una hach nom
Aquell havia un fill, qui havia nom Saül,
Aquell qui és vuy apellat entre nós [*].
Aquell die se moch gran batalla e los
Aquell respòs: –En la casa de Machir, fill
–Aquell qui contredirà en açò que tu dius,
aquella fou feta la història dels jutges,
aquella matexa cose pot ésser provat. E és
aquella ballesa del tabernacle, la qual
aquella cose savis e sabents, si en altres
aquella centència que jo he dit: «Guardaré
aquella dix: –Jo volria que la tua
aquella qui era axorque hach infants
aquella qui havia molts fills fou malalte.
aquella en [*] la caldera o en l’olla o
aquella de la pedre de la Ajuda en Azot. 2
aquella prop de Degon, lur déu. 3 E com
aquella regió, e rates nasqueren, e gran
aquella, nós sabrem que ella no ha fet a
aquella entre Masfat e Sem, qui són II
aquella en un libre e preposà-le en un
aquella carrera e dix a tu: “Vé e ociu los
aquella matexa cose. E lo poble respòs axí
aquella a tu per muller, jo no deman a tu
aquella per ço que ella sia feta a ell en
aquella nit. 11 Donchs Saül tremès sos
aquella en lo lit de David e mès una pell
aquella de las suas vestidures. 14 E Saül
aquella nit. E de açò axí un proverbi:
aquella cove. 5 E los servents de David
aquella carrera per on éran venguts e
aquella tot ço que ella li aportave e dix
aquella fembra entrà-ce’n a Saül, que
aquella fembra havia un vadell [*] e pres
aquella nit. 29,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E
aquella batalla morí Saül e III fills
aquella covinensa ab David, axí com ell
aquella ciutat de David e féu edificació
aquella nit que la peraula de Déu fou feta
aquella dona era molt bella. 3 E lo rey
aquella, e digueren-li que aquella era
aquella era Bersabé, filla de Abam, muller
aquella fembra fou santificade de la sua
aquella pesave un talent d’or e havia
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2Re 20,18
entigament, e axí anaven-se’n en
2Re 20,19
ciutat. 19 Donchs, no sóm jo
2Re 24,4
Emperò la peraula del rey és sobre
2Re 24,12
d’Irrael: De III coses alig-ne
2Re 24,13
aquestas III coses, que alegescas
2Re 24,25
mercè de tota la terra e tolch
2Re 24,25
la terra e tolch aquella plaga e
Re Prol,32 mots, e en altre manera scriuen per
1Re 6,7
no hagen aportat jou, e ajustau
1Re 6,12
prínceps dels felisteus seguiren
1Re 8,21
las paraules del poble e recomptà
1Re 13,17
als fills d’Irrael; e la una d’
1Re 15,9
éran bellas, e anch no volgueren
1Re 16,7
vista dels hòmens, com l’home veu
1Re 17,23
axí de la host dels felisteus e dix
1Re 17,27
entorn de David retornaven a ell
1Re 17,28
què ést vengut tu ací e has lexades
1Re 17,40
e rodones d’un torrent e mès
1Re 20,42
[*]: –Vé-te’n en pau. E totas
1Re 25,30
haurà fet a tu, senyor meu, totas
1Re 25,37
en seny, sa muller li dix totas
1Re 30,23
axí, frares meus, no pertireu axí
1Re 31,7
los felisteus e habitaren en
2Re 1,20
anunciar en la terra de Get ni en
2Re 3,8
de mon pare? E Abner fou irat per
2Re 13,29 de Absalon feeren contre Amon totas
2Re 16,4
4 E lo rey dix a Cibà: –Tuas sían
2Re 21,14
era pare de Saül. E faeren totas
Re Prol,134
és cubert de pells de celicis. E
Re Prol,4
e vaÿna a la habraycha. E en
1Re 2,5
febbles són complits de fortsa. 5 E
1Re 2,5
se logaren per haver pans, e
1Re 2,10
aquell, e tronerà en los cels sobre
1Re 2,14
sos obs. E axí ho feyen ells a tots
1Re 2,25
pare, perquè nostro Senyor volch
1Re 2,30
aquell qui honrerà a mi, e
1Re 4,20
sobre ella. 20 E [*] digueren-li
1Re 5,5
rahó los preveres de Degon e tots
1Re 5,6
sobre los hòmens de Azot e destruý
1Re 5,8
nós de l’archa de Déu d’Irrael? E
1Re 7,10
sobre los felisteus e spaventà
1Re 9,9
terra dels fills d’Irrael que tots
1Re 9,13
lo sacrifici, e puxs menjaran
1Re 9,22
e ell los féu loch en cap de tots
1Re 10,3
pregar nostro Senyor. E la un d’
1Re 10,11
en mig loch d’ells. 11 E, com
1Re 11,8 axí com un sol hom, 8 e Saül nombrà
1Re 14,10
a ells, car nostro Senyor liurerà
1Re 14,37
los felisteus? Si tu liures
1Re 14,47
los felisteus. E ell sobrà tots
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aquella ciutat. 19 Donchs, no sóm jo
aquella qui respon en Yrrael, e tu vols
aquella de Joab. E [*] los prínceps dels
aquella que tu vullas, e jo faré axí com
aquella que’t vullas: o haurà VII anys de
aquella plaga e aquella pestilència de
aquella pestilència de Yrrael. Expl Ací
aquellas matexas la fi del mot. On molts
aquellas a la carreta, e encloeu los
aquellas entrò a las fins del terme de
aquellas a nostro Senyor. 22 E nostro
aquellas companyes anà contre la carrera
aquellas destrovir, mas deguastaren tot ço
aquellas coses que aparexen defora, mas
aquellas matexas peraules que debans havia
aquellas matexas peraules e deyen:
aquellas pochas d’ovellas en lo desert?
aquellas en una sportella que ell havia ab
aquellas coses que havem jurades en lo nom
aquellas coses bonas que ha parlades de tu
aquellas peraules que li dix David. E lo
aquellas coses que nostro Senyor ha
aquellas. 8 E com vench l’altre die aprés
aquellas carreras que són en Scalon, car
aquellas paraules que dix a ell Ysbòzech e
aquellas coses que Absalon los havia ditas
aquellas coses que foren de Mifibòzech. E
aquellas coses que lo rey los havia
aquelles coses que són pus vils veden la
aquells, ço és a saber, los ciris e los
aquells qui primerament éran sedollats se
aquells qui havían fam se són sedollats, e
aquells. Nostro Senyor jutgerà las
aquells del poble d’Irrael que venia en
aquells ociure. 26 E Samuel, l’infant,
aquells qui menyspreseran seran vils. 31
aquells hòmens qui staven entorn d’ella:
aquells qui anaren en lo temple de Degon
aquells e ferí Azot en la pus secreta part
aquells de Get respongueren: –Fassam-la
aquells, e foren morts per los fills d’
aquells qui volien demanar concell a
aquells qui seran apellats. Donchs, anau
aquells qui éran stats convidats, e havia
aquells aporterà III cabrits; e l’altre,
aquells, qui havían a ell debans conegut,
aquells en Bezet, e foren per nombre los
aquells en nostres mans. Aquest serà lo
aquells en las mans del poble d’Irrael? E
aquells contre los quals ell se girave. 48
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1Re 14,48
los fills d’Irrael de las mans de
1Re 15,29
tu, 29 car ell no perdonerà pas en
1Re 17,25
havían-ne gran pahor. 25 E un d’
1Re 17,30
E lo poble respòs axí a ell com
1Re 17,35
se tornaren contre mi, e jo prenguí
1Re 17,36
qui no és circumcís, axí com un d’
1Re 17,46
e jo donaré vuy lo teu cos mort e
1Re 17,46
de la terra, per ço que tots
1Re 19,8
’s contre los felisteus e vencé
1Re 21,13
que caygués entre las mans d’
1Re 22,2
a ell a la spluga. 2 E tots
1Re 22,6
oyí Saül que David era aparegut ab
1Re 22,19 hy éran e los infants pochs, neguex
1Re 22,22
jo hi era stat. Jo sóm colpable de
1Re 23,2
Senyor e dix: –Iré jo a ociure
1Re 23,5
-sse’n tot lur bestiar, e ferí
1Re 23,5
gran plague. E David salvà tots
1Re 23,8
en Cellà e que asetjassen David e
1Re 23,24
e anaren-se’n en Xiff. E David e
1Re 24,10
per què creus tu las peraules de
1Re 25,15
e ell ha a ells contrestat. 15 E
1Re 25,26
axí com Nabal los enamichs teus e
1Re 25,31 meu, que tu hages scampade sanch d’
1Re 27,8 segurament habitaven entigament ab
1Re 27,9
9 E destroví David tota la terra de
1Re 28,1
Capítol XXVIII 1 E fou fet en
1Re 28,3
encantadors de la terra e ocís tots
1Re 30,3
-se’n ab si matexs. 3 E David e
1Re 30,6
la ànima de cascú per ço com
1Re 30,9
entrò al torrent de Besor, e aquí
1Re 30,16
16 E com l’hach amanat, veeren
1Re 30,21
és de David. 21 E vench David en
1Re 30,21
carrera a David [*] e pujà David e
1Re 30,24
se partirà, e aytant se n’hauran
1Re 30,24
la roba e las càrragues com
1Re 30,25
lig en Yrrael que aytant haguéssan
1Re 30,25
aquells qui fossen romasos com
1Re 30,26
de la presa als vells de Judà e en
1Re 30,27 enamichs. 27 E tramès-ne David en
1Re 30,27
e en Ramoch, envés migdie, e en
1Re 30,28
en aquells qui éran en Get, 28 e en
1Re 30,28
en aquells qui éran en Arroer, e en
1Re 30,29
e d’Estema, 29 e en Rechala, e en
1Re 30,30
en las ciutats de Germolí, [*] 30 e
1Re 30,30
e aquells qui éran en Eramia, e en
1Re 30,30 aquells qui éran en Larmasam, e en
1Re 30,31
qui éran en Eratach, 31 e en
1Re 30,31 en aquells qui éran en Hebron, e en
1Re 31,4
ociu-me, car per ventura vendrien
1Re 31,8
los felisteus per ço que veessen
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aquells qui’ls deguastaven. 49 Aquests
aquells qui ell vençrà ni no serà
aquells del poble d’Irrael dix a David:
aquells havían de abans respost. 31
aquells per la gola e ofeguí’ls [*], 36 e
aquells; donchs, jo iré en aquell e tolré
aquells dels felisteus als ocells del cel
aquells qui són en terra sàpien que Déu és
aquells, enaxí que ells fugiren devant
aquells qui l’havían amanat devant Achís.
aquells qui havien reguard ni pahor ne
aquells hòmens qui éran venguts ab ell. E
aquells qui encara mamaven, e los bous e
aquells de la casa de ton pare. 23 Stà ab
aquells felisteus? E dix nostro Senyor a
aquells de molt gran plague. E David salvà
aquells qui habitaven en Cellà. 6 E en
aquells qui éran ab ell. 9 E com David
aquells qui éran ab ell éran en lo desert
aquells qui’t diuhen mal de mi, ni qui’t
aquells hòmens foren a nós molt bons e
aquells qui’t demanen ne’t serquen mal.
aquells qui no merexen mal ni són
aquells que anaven de Sur entrò a la terra
aquells e no hy jaquí null hom viu ni
aquells dies que los felisteus se
aquells qui havían spirit fitònich en lo
aquells qui éran ab ell vingueren en la
aquells se n’havían amenats per catius
aquells qui éran ujats romangueren. 10 E
aquells qui seyen sobre la terra e
aquells CC que éran romasos per so car
aquells qui éran ab ell al poble e saludà
aquells qui són romasos en las tendes e
aquells qui són anats a la batalla. 25 E
aquells qui fossen romasos com aquells qui
aquells qui anaven a la batalla. 26 E
aquells qui éran sos proÿsmes e sos
aquells qui éran en Betlem, e en Ramoch,
aquells qui éran en Get, 28 e en aquells
aquells qui éran en Arroer, e en aquells
aquells qui éran en Safamoch, e d’Estema,
aquells qui éran en las ciutats de
aquells qui éran en Eramia, e en aquells
aquells qui éran en Larmasam, e en aquells
aquells qui éran en Eratach, 31 e en
aquells qui éran en Hebron, e en aquells
aquells qui éran en los altres lochs, en
aquells felisteus, qui no són circumcizos,
aquells qui éran morts en la batalla, e
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1Re 31,11
en lo mur de Betasan. 11 E com
1Re 31,13
13 E prengueren los cossos de
2Re 1,18
Veges e pence’t per quina colpa
2Re 1,20
alegrar-s’hían las persones de
2Re 2,23
Azael en aquell matex loch. E tots
2Re 2,29
batalla. 29 Emperò Abner e tots
2Re 2,31
dels hòmens de Benjamín e de
2Re 2,32
Betlem e anaren tota la nit Joab e
2Re 3,20
féu gran convit a Abner e a tots
2Re 5,6
e sobre Judà. 6 E anà lo rey e tots
2Re 5,13
Irrael, e hach fills e fillas ultre
2Re 5,14 havia. 14 E aquests són los noms de
2Re 5,21
las ýdolas que aportaven. E David e
2Re 6,13
-hi secrifici de vadell. 13 E, com
2Re 6,19
Senyor Déu, 19 e partí a cascú d’
2Re 6,22
E aparré bo e més gloriós devant
2Re 8,4
com David hach pres de la part de
2Re 8,5
emperò jaquí’n C. 5 E vingueren
2Re 10,5
oyí açò, axí-los a carrera, car
2Re 11,11
Urries a David: –L’archa de Déu e
2Re 11,17
e la sua companya, e moriren d’
2Re 11,24
trematéran setgetes e lances a nós
2Re 14,16
la tua serventa de las mans de tots
2Re 15,14
los alberchs desús e ociurà tots
2Re 15,22
e passe primer. E lo rey e tots
2Re 16,2 ço amèn los àzens, que hi cavalquen
2Re 16,6
6 e tremetia-li pedres e a tots
2Re 16,21
pare, sían confortades las mans de
2Re 16,23
tot Yrrael 23 E Atitòfel era en
2Re 17,9
E, si en lo comensament nengú d’
2Re 17,9
veurà dirà: “Gran mort és feta en
2Re 17,10
ton pare és fort e règeu, e tots
2Re 17,12
tu seràs enmig, 12 e ferirem sobre
2Re 17,18
E Absalon tremès missatges en
2Re 17,20
e són-se’n anats corrent. E
2Re 17,21
se’n foren tornats, los missatgés
2Re 18,7
7 E la companya de David ocís de
2Re 18,8
bísties del camp que n’ocieren d’
2Re 18,17
un grant munt de pedres. E tots
2Re 18,28
Déu teu, que ha tocats e presos
2Re 18,31
Senyor ha feta vuy justícia de tots
2Re 18,32
e dix: –En aytal cas fossen tots
2Re 19,6
las tuas fillas [*]. 6 Car tu ames
2Re 19,6
qui’t volen mal e vols mal en
2Re 20,12
mort enmig de la carrera, e un d’
2Re 20,18
proverbi e molt bella peraule: “En
2Re 21,6
dix lo rey: –Jo donaré a vosaltres
2Re 22,15
las suas sagetes e ha destrovits
2Re 22,15
la sua resplandor e ha consumats
2Re 22,18
mi de l’enamich molt poderós e d’
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aquells qui habitaven en Jabès-Galaad
aquells e sabolliren-los en lo bosch de
aquells qui són morts en las altesas (ço
aquells qui no són circuncizos. 21 O
aquells qui passaven per aquell loch on
aquells qui éran ab ell anaren tota la nit
aquells qui éran ab Abner CCCLX. 32 E
aquells qui éran ab ell e l’endemà matí,
aquells qui éran venguts ab ell. 21 E dix
aquells qui éran ab ell en Jerusalem, e
aquells que havia. 14 E aquests són los
aquells que nasqueren en Jerusalem:
aquells qui éran ab ell prengueren-las e
aquells qui aportaven l’archa hagueren
aquells d’Irrael, a cascun hom e a
aquells servents que tu has parlats. 23 E
aquells M e DCC hòmens a cavall e XXM de
aquells de Síria e de Damàs per ço que
aquells se tenían fort per scarnits e per
aquells d’Irrael e de Judà stan en las
aquells de David alguns, e morí aytambé
aquells qui éran en lo mur, [*] e morí lo
aquells qui volen destrovir a mi e lo meu
aquells qui són en la ciutat. 15 E
aquells qui éran ab ell e tot l’altre
aquells qui són de la tua casa, e las
aquells qui éran ab ell, e tot lo poble e
aquells ab tu. 22 E lavors posà Absalon un
aquells dies en quax concell de Déu: aytal
aquells qui són ab tu moria, aquell qui ho
aquells qui saguexen Absalon”, 10 e per
aquells qui van ab ell, 11 e, axí, açò no
aquells en qualque loch nós los trobem e
aquells, e ells, sabent açò, amagaren-se
aquells, pus no’ls trobaren, tornarenaquells axiren del pou e anaren-se’n a
aquells de Absalon en aquell die XXM. 8
aquells de Absalon molts més que no’n
aquells d’Irrael fugiren a las tendas
aquells hòmens qui s’éran levats contre
aquells qui s’éran levats contre tu. 32 E
aquells qui’s són levats contre tu,
aquells qui’t volen mal e vols mal en
aquells qui t’amen. E vuy has mostrat que
aquells veé que lo poble se aturave a
aquells qui demanen vagen demanar en
aquells que demanareu. 7 E lo rey perdonà
aquells, e ha tremesa la sua resplandor e
aquells. 16 E són apareguts los
aquells que han ahirat a mi, com éran pus
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2Re 22,31
per foch e és scut de tots
2Re 22,40
Tu, Senyor, encorbaràs sots mi
2Re 22,41
enamichs a la part mia, derrera
2Re 22,43
·ls fassa sauls. 43 E jo †desliure†
2Re 22,49 meus enamichs e has salvat a mi de
2Re 23,10
e portaren-se’n la roba d’
2Re 23,17
cose. E, donchs, beuré la sanch d’
2Re 23,19
entre los III. E fou príncep entre
2Re 23,21 egipcià en què havían gran speransa
2Re 24,9
armes per a combatre e trobaren de
1Re 6,15
feren sacrifici a nostro Senyor. 15
2Re 23,6
ha res en si matexa que no brot. 6
1Re 1,27
e preguí a nostro Senyor 27 per
1Re 2,20
reta sament d’aquesta fembra per
1Re 4,6
–Quina veu ni quin crit és
1Re 4,8
farem? Qui’ns guarderà de la mà de
1Re 4,14
de la ciutat, dix: –Quin crit és
1Re 5,5
d’aquell loch en Azot entrò en
1Re 6,9
nós sabrem que ella ha fet a nós
1Re 8, 8
amení de terra de Egipte entrò en
1Re 10,27
fills de Belial digueren: –Donchs,
1Re 11,13 13 E Saül dix: –[*] No serà mort en
1Re 12,2
de ma joventut ensà, entrò
1Re 12,20 –No hajau paor. Vosaltres haveu tot
1Re 14,1
hosts dels felisteus que és ultre
1Re 14,38
e vejau per qual és sdevengut [*]
1Re 14,41
vuy no has respòs a ton servent. Si
1Re 14,41
done’ns-en vuy demostransa. E si
1Re 14,41
E si aquest peccat és sobre
1Re 16,8
Samuel, e Samuel dix: –[*] No ha
1Re 16,9
dix: –Encare no ha nostro Senyor
1Re 16,12
a Samuel: –Leve’t e unta-lo, car
1Re 17,26
donerà hom en aquell qui ociurà
1Re 17,26
onta del poble d’Irrael? Qual és
1Re 17,32
dix a ell: –Negú no hage pahor d’
1Re 17,33 a David: –Tu no poràs contrestar en
1Re 17,36
ocís lo leó e l’ors. Donchs, serà
1Re 17,36
la onta del poble d’Irrael. Car
1Re 17,37
ors, ell me desliurerà de la mà de
1Re 17,55
–O Abner, de qual linatge és
1Re 21,11
de Chis a ell: –Donchs, no és
1Re 21,15
mi per foll? Jaquiu-lo’n ana
1Re 22,15
neguna cose pocha ni gran sobre
1Re 24,5
de David digueren a ell: –Vet que
1Re 25,24
a sos peus e dix: –O senyor meu,
1Re 26,11
pren la lansa que té prop lo cap e
1Re 27,6
ensà dels reys de Judà entrò en
1Re 29,3
que fogí e se’n vench a mi entrò
1Re 29,5
nostros prínceps? 5 Donchs, no és
1Re 29,8
ensà que he stat devant tu entrò en
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aquells qui han speransa en ell. 32 E qui
aquells qui’m contrasten. 41 Tu has
aquells qui m’han irat, e jo destroviraquells axí com a pols de terra e axí com
aquells qui’m contrasten. E tu
aquells que hy éran morts. 11 E aprés d’
aquells hòmens que hy són anats [*]? [*] E
aquells III. [*] 20 E Banaÿas, fill de
aquells qui éran ab ell e tenia en la sua
aquells de Judà LM hòmens forts d’armes
Aquells qui éran de la companya de Leví
Aquells, emperò, que passen lo manament de
aquest infant. Jo’l preguí, e ell ha
aquest infant, lo qual tu has donat a
aquest que és en la host dels hebreus? E
aquest déu molt alt? Aquest és lo déu qui
aquest [*]? E aquell se cuytà e vench a
aquest die de vuy. 6 La mà de nostro
aquest gran mal. E si ella no se’n va per
aquest die de vuy. E enaxí com ells han a
aquest porà a nós salvar? E hagueren-lo
aquest die de vuy, car nostro Senyor ha
aquest die de vuy. Veus que jo sóm ací
aquest mal. Mas emperò no us vullau partir
aquest loch. E ell no féu a saber açò a
aquest peccat. 39 Nostro Senyor, salvador
aquest peccat és sobre mi o sobre Jonatàs,
aquest peccat és sobre aquest poble,
aquest poble, demostre’ns-ho atresí. E
aquest alet[*]. 9 E Ysaý li amenà Saman,
aquest alet. 10 Donchs Ysaý amenà devant
aquest és aquell que jo he alet. 13 Donchs
aquest felisteu, e qui tolrà aquesta onta
aquest felisteu qui no és circuncís, que
aquest felisteu. Jo sóm ton servent e iré
aquest felisteu ni’t poràs combatre
aquest felisteu, qui no és circumcís, axí
aquest és aquell felisteu qui no és
aquest felisteu. E Saül dix a David: –Vé,
aquest infant? E aquell dix: –Senyor,
aquest David rey de la terra? E no
aquest; no intrerà en la mia casa. 22,Tit
aquest fet. 16 E lo rey dix: –Oh
aquest és lo die del qual nostro Senyor
aquest peccat sia sobre mi! Jo’t prech
aquest anap d’aygüe e anem-nos-en. 12
aquest die de vuy. 7 E stech David en la
aquest die de vuy. 4 E los prínceps dels
aquest David qui cantaven e dèyan [*]:
aquest die de vuy, que jo no venga e
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2Re 1,15
e dix-li: –Acoste’t e ociu
2Re 3,39
ha untat, gran ajuda sperave d’
2Re 4,3
en Getaym e foren stranys entrò en
2Re 6,8
[*] feriment o mort de Ozà entrò en
2Re 7,6
de servitut de Egipte entrò en
2Re 16,9
fill de Servià, al rey: –Per
2Re 16,11 ànima destroyr. Quant més deu voler
2Re 16,12 a mi bé per aquesta maledicció que
2Re 18,18
és apellat Mà de Absalon entrò en
2Re 18,22
vegade a Joab: –Correré aprés d’
2Re 19,36
ab tu. No’m fa fretura vuymés
2Re 21,20
peu, que són XXIIII entre tots. E
2Re 22,1
XXII 1 Perlà David a nostro Senyor
2Re 23,11
que hy éran morts. 11 E aprés d’
2Re 23,20
Aquest ocís II leons en Moab e
2Re 23,21
e ocís-lo en temps de neus. 21 E
2Re 23,23
féu Banaÿas fill de Joadà, 23 e
2Re 23,23
pervengut entrò a III. E David féu
2Re 23,29
29 Èlech, fill de Debanaà, e
2Re 24,3
per ço que sia doblat e puxs tot
2Re 24,10
jo he peccat molt fortment en
Re Prol,105
e qui és e qui és sdevenidor.»
1Re 4,8
de la mà de aquest déu molt alt?
1Re 9,17
Saül, nostro Senyor dix a ell:
1Re 9,17
és l’home del qual jo’t parlé.
1Re 14,10
liurerà aquells en nostres mans.
2Re 18,27
aporta. 27 E dix la guarda:
2Re 23,20
fort, de grans obres, de Capsael.
1Re 2,20
ell: –Nostro Senyor reta sament d’
1Re 5,5
un sol tronch en son loch. E per
1Re 5,7
7 E com los hòmens de Azot vaeren
1Re 6,10
10 Donchs ells ho faeren en
1Re 9,6
6 Lo qual dix a ell: –Vet que en
1Re 9,12
-vos, car ell és vengut vuy en
1Re 9,16
vingués, e havia a ell dit: 16 –En
1Re 9,21
Donchs, per què has dita tu a mi
1Re 12,16
fills. 16 Mas are stau e veeu
1Re 13,4
4 Donchs tot lo poble d’Irrael oyí
1Re 14,29 ço com jo he menjade una pocha d’
1Re 14,34
e son moltó, e oceÿts-los sobre
1Re 14,45
Jonatàs morrà, que ha feta
1Re 15,14
dix lavors a ell: –Quina veu és
1Re 17,26
ociurà aquest felisteu, e qui tolrà
1Re 17,47
negú ab spasa ni ab lansa, car
1Re 18,8
8 Ladonchs Saül fou molt irat, e
1Re 19,11
oÿt, dix a ell: –Si tu no’t salves
1Re 19,21 comensaren a profetitzar. 21 E com
1Re 20,2
diga abans. Mas mon pare celà a mi
1Re 21,5
servicials són stats sants. Emperò
1Re 25,27
mal. 27 E per açò, senyor, pren
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aquest hom qui ha mort lo crist de nostro
aquest que mort és. E aquests hòmens fills
aquest die. 4 Emperò Jonatàs [*] havia un
aquest die de vuy. 9 E David temé fort
aquest die de vuy, mas he anat en
aquest cha que tost morrà és maleÿt lo
aquest la mia mort! Jaquex-lo per ço que
aquest me diu. 13 E anave David e los ceus
aquest die de vuy. 19 E dix Achimàs, fill
aquest. E dix Joab: –Mon fill, per què hy
aquest guardó que’m vols donar. 37 Mas
aquest fou del linatge de Rafà, 21 e
aquest dictat e cant aquell die que nostro
aquest fou Semeà, fill de Agehè, de
aquest devallà enmig de la cisterna e ferí
aquest matex ocís un hom egipcià en què
aquest fou anomanat entre III hòmens forts
aquest concellador a la sua orella en
aquest era netofatites; Juray, fill d’
aquest te doble en C dobles. Mas què vol
aquest fet. Mas prech-te, Senyor, que tu
Aquest pròlech de las Scriptures se porà
Aquest és lo déu qui ferí Egipte de totas
–Aquest és l’home del qual jo’t parlé.
Aquest senyorejarà sobre lo meu poble. 18
Aquest serà lo nostre senyal. 11 E donchs
–Aquest qui ve primer sembla que sia
Aquest ocís II leons en Moab e aquest
aquesta fembra per aquest infant, lo qual
aquesta rahó los preveres de Degon e tots
aquesta plaga, ells digueren: –No romanga
aquesta manera e prengueren II vaques que
aquesta ciutat ha un home de Déu e és
aquesta ciutat, car lo poble fa vuy gran
aquesta matexa hora que are és jo tremetré
aquesta peraule? 22 E Samuel pres Saül e
aquesta gran cose, la qual nostro Senyor
aquesta fama: «Saül ha ferida una companya
aquesta mel. 30 E quant més fóra lo poble
aquesta pedre e menjau-ne, e no peccareu
aquesta gran salut al poble d’Irrael? Açò
aquesta del folch del bestiar que sona en
aquesta onta del poble d’Irrael? Qual és
aquesta batalla és sua, e ell vos liurerà
aquesta paraula desplach molt a ell, e
aquesta nit, tu morràs demà. 12 E ella lo
aquesta cose fou denunciade a Saül, ell hi
aquesta peraula solament. [*] 3 E David
aquesta carrera és leja, mas serà vuy
aquesta benedicció que la tua serventa ha
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1Re 26,17
e dix: –Donchs David, fill meu,
1Re 26,17
E David dix: –O senyor, rey meu,
1Re 28,10
cert no vendrà negun mal a tu per
1Re 30,15 dix David: –Poràs-ma tu amanar en
1Re 30,15
de mon Senyor, e manar-t’he en
1Re 31,5 axí matex. E foren abdosos morts en
2Re 2,5
nostro Senyor Déu, que haveu feta
2Re 2,6
per ço com haveu feta e complida
2Re 3,17
-ce’n. 17 E Abner tremès e dix
2Re 3,28
son frare. 28 E com David sabé
2Re 5,7
la torra e la altesa de Sion, e
2Re 7,17
totas aquestas coses e segons
2Re 7,19
servicial per luny e per avant, car
2Re 7,27
ceu cor per ço que pregàs a tu per
2Re 8,11
de l’argent [*] e de l’aram. 11 E
2Re 11,25
“No t’smaÿs ni t’spaordeschas per
2Re 11,27
un fill, que hach nom David. E
2Re 12,14
lo nom de nostro Senyor Déu, per
2Re 13,13
follia, 13 car jo no poré soferir
2Re 14,9 fembra de Techua al rey: –En mi sia
2Re 14,13 –Per què, senyor meu, has pensade
2Re 14,13
lo poble de Déu e lo rey ha dita
2Re 14,15
vinc per ço que jo parle e diga
2Re 14,18
e dix a la fembra: –No nechs a mi
2Re 14,19 manà a mi, serventa tua, que digués
2Re 15,6
juý d’assò que demanave. E en
2Re 16,12
lo meu turment e retrà a mi bé per
2Re 17,16
a David e digau-li que no stiga
2Re 19,42
vosaltres. Per què us enfelloniu de
2Re 20,18
vagen demanar en Abela”, com
2Re 20,19
en Yrrael, e tu vols enderrocar
2Re 23,17 Senyor que’m perdó, car jo no faré
2Re 24,17
aquell qui he peccat e qui he feta
2Re 24,21 a nostro Senyor Déu per tal que ses
1Re 8,6
axí com fan las altras nacions. 6
1Re 30,20
’l devant si matex. E digueren:
2Re 16,17
te sal, rey! 17 E dix-li Absalon:
Re Prol,39 ço que parlen, en lo comensament de
Re Prol,109 puscam saber qual cose és feta d’
Re Prol,122 matexa cose pot ésser provat. E és
1Re 3,17
per neguna cose. Déu fasse a tu
1Re 3,17
a tu, si tu’m celes neguna de
1Re 3,17
de aquestas coses ni de totas
1Re 10,18
–Lo Senyor, Déu d’Irrael, diu
1Re 11,4
a Saül en Gabaà e digueren-li
1Re 11,6
vench en Saül, e com hach oÿdes
1Re 17,11
los fills d’Irrael hagueren oÿdes
1Re 17,27 peraules e deyen: –Aquestas coses e
1Re 18,23
digueren los servents del rey totas
1Re 19,7
apellà David e comptà-li totas
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aquesta veu que jo he oÿda és veu tua? E
aquesta veu és mia. 18 E dix David: –Per
aquesta cose. 11 E dix la fembra a Saül:
aquesta companye? E ell respòs e dix:
aquesta companye. E jurà-li David ço que
aquesta guisa. 6 Adonchs, en aquella
aquesta misericòrdia ab lo senyor vostro
aquesta peraula. 7 Sían confortades las
aquesta paraula als vells d’Irrael: –Hir
aquesta cose que hach feta Johab, dix:
aquesta és apellade ciutat de David. 8 E
aquesta visió, tot axí dix Natam a David.
aquesta és la lig de Adam, Senyor Déu. 20
aquesta oració. 28 Donchs, are, Senyor
aquesta vaxella se’n portà lo rey David e
aquesta batalla. Car molts e diversos
aquesta cose fou molt desplasent a nostro
aquesta paraule lo fill que tu has hagut
aquesta onta ten gran que tu vols fer a
aquesta iniquitat e en la casa del meu
aquesta cose contre lo poble de Déu e lo
aquesta peraule per ço que pech e no fassa
aquesta peraule al senyor devant tot lo
aquesta peraule que jo demanaré a tu. E
aquesta semblansa de aquestas paraules que
aquesta manera ell tirave lo poble d’
aquesta maledicció que aquest me diu. 13 E
aquesta nit en los camps ni en lo desert,
aquesta cose? Nós no havem res menjat del
aquesta és ciutat de concell entigament, e
aquesta qui és mare de las ciutats?
aquesta cose. E, donchs, beuré la sanch d’
aquesta iniquitat. Aquests són ovellas
aquesta morteldat qui és venguda sobre lo
Aquesta paraula desplach a Samuel, per ço
–Aquesta presa és de David. 21 E vench
–Aquesta és la gràcia tua que has a l’
aquestas letres la veu humanal és
aquestas que degam fer. Adonchs, aquell
aquestas coses, axí prech a tu, legidor,
aquestas coses e anadescha a tu, si tu’m
aquestas coses ni de totas aquestas
aquestas peraules qui’t són stades dites.
aquestas coses: “Jo he amenat lo poble d’
aquestas peraules devant tot lo poble. E
aquestas peraules, ell fou molt irat, 7 e
aquestas peraules del felisteu, ells se’n
aquestas donerà hom en aquell qui ociurà
aquestas coses a David. E David los
aquestas peraules. E Jonatàs amenà David
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1Re 20,13
Senyor, Déu d’Irrael, fassa a mi
1Re 20,13 a mi aquestas coses e anadesca a mi
1Re 25,36 dix nenguna cose, poque ni gran, d’
1Re 25,43 Achinone, de Gesrael. E cascuna d’
1Re 28,18
que complisses en Amalech. E per
1Re 30,24
24 Ni negun hom no oyrà sobre
1Re 31,11 Jabès-Galaad haguéran oÿdes totas
2Re 1,13
las tendas d’Irrael e havia ditas
2Re 1,20
que éran en Ysrael! 20 No vullau
2Re 2,1
Capítol segon 1 Adonchs, aprés
2Re 3,19
per ço que perlàs a David totas
2Re 7,17 ferma contínuament. 17 Segons totas
2Re 7,21
e segons lo teu cor has fetas totas
2Re 7,28
car tu has parlat al teu servicial
2Re 7,29
tu, Senyor, has parlades e ditas
2Re 8,8
Jerusalem. 8 E aportà molt aram de
2Re 10,17
e lur senyor. E com David sabé
2Re 11,2
romàs en Jerusalem. 2 E mentre
2Re 11,15
-li per Urries matex. 15 E scriví
2Re 11,19 manà al missatge que digués a David
2Re 12,8
la casa d’Irrael e de Judà e, si
2Re 13,21 21 Emperò, com David hach oÿdes
2Re 13,33
Tamar. 33 Senyor meu, no poses
2Re 14,3
intre-te’n al rey e digues-li
2Re 14,19
–Per cert Joab ha ditas a tu totas
2Re 14,19
que digués aquesta semblansa de
2Re 14,20
d’àngel de Déu, car tu entens
2Re 16,7
cinestra de David. 7 E Semeý deya
2Re 21,14 rey los havia manades. E com totas
2Re 24,12
–Vé-te’n a David e digues-li
2Re 24,13
Senyor, Déu d’Irrael: que de
2Re 24,23
e en oferenes. 23 E donà al rey
1Re 2,27
lo qual Déu li tremès, e dix a ell:
1Re 6,17
-se’n en Acaron aquell die. 17
1Re 15,2
veu de nostro Senyor 2 [*] que diu:
1Re 17,27 aquellas matexas peraules e deyen:
1Re 27,11
«per ventura parlaren contra ells:
2Re 7,5
meu servicial David e digues-li:
2Re 23,1
23,Tit Capítol XXIII 1
2Re 23,22
e l’ocís ab la sua lansa. 22
1Re 2,23
dix a ells: –Per què feu vosaltres
2Re 11,19
paraules: –Com hauràs ditas totas
2Re 13,30
que ells fugien, aytentost digueren
2Re 24,12
e digues-li aquestas peraules:
Re Prol,95
entre Giògrafa, e cuyden comptar
Re Prol,148
grechs e los letins e ajusta ab
1Re 10,7
mudat en altre home. 7 Com tots
1Re 10,9
Déu mudà a ell altre cor. E tots
1Re 14,8
Jonatàs: –Vet que nós anam sobre
1Re 16,10 –Nostro Senyor no ha alet nengú d’
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aquestas coses e anadesca a mi aquestas
aquestas coses. Si, emperò, la malícia de
aquestas coses entrò l’endemà. 37 E l’
aquestas fou sa muller. 44 Emperò Saül
aquestas coses que fas vuy nostro Senyor
aquestas paraules. Per aguals parts se
aquestas coses que los felisteus havían
aquestas coses: –D’on ést, tu? E aquell
aquestas coses anunciar en la terra de Get
aquestas coses, David aconsellà’s a
aquestas coses que plaÿen a Yrrael e a
aquestas coses e segons aquesta visió, tot
aquestas coses e ten grans per ço que tu
aquestas bonas coses. 29 E donchs,
aquestas coses, e de la tua benedicció
aquestas ciutats de Adoàser, ço és, a
aquestas coses, ajustà tot Yrrael e passà
aquestas cosas se feyan, sdevench-se un
aquestas peraules ab la letre: «Posau
aquestas paraules: –Com hauràs ditas totas
aquestas coses són poques, a tu jo te n’
aquestas paraules, fou fort felló e fort
aquestas coses en lo teu cor ni digues ni
aquestas peraules que jo et diré. E dix
aquestas peraules? E respòs la fembra:
aquestas paraules que t’he dites. 20 [*]
aquestas coses que’s fan sobre la terra.
aquestas peraules al rey: –Ix, hom homeyer
aquestas coses foren fetas, nostro Senyor
aquestas peraules: “Aquestes coses diu
aquestas III coses, que alegescas aquella
aquestas coses, e dix: –Nostro Senyor, Déu
–Aquestas coses diu nostro Senyor: “No
Aquestas són las semblances del secret de
“Aquestas coses yo he comptades, totas las
–Aquestas coses e aquestas donerà hom en
“Aquestas coses feya David.”» E açò era
“Aquestas coses diu nostro Senyor Déu:
Aquestas són las derreras paraules que dix
Aquestas coses féu Banaÿas fill de Joadà,
aquestes coses malvades, las quals jo oig
aquestes peraules al rey, 20 si tu veus lo
aquestes peraules al rey David: –Absalon
“Aquestes coses diu nostro Senyor, Déu d’
aquests libres en son nombre, e per açò
aquests las obres que jo he sobre
aquests senyals seran venguts a tu, tu
aquests senyals vingueren a ell aquell die
aquests barons com ells nos veuran. 9 Si
aquests encara. 11 [*] E dix Ysaý a
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1Re 17,13
13 E los III fills primers [*] éran
1Re 17,18
a la host, a tos frares, 18 e porta
1Re 27,8
e a Get e als malechites. Car
1Re 29,3
[*] felisteus a Achís: –Què fan ací
1Re 30,8
Déu e dix: –Senyor Déu, seguiré
1Re 30,21
en lo torrent de Bezor. E
1Re 30,22
anats ab David: –No darem res en
2Re 1,19
E com són axí ja cayguts en tu
2Re 3,5
de Aglà, muller de David. E tots
2Re 3,39
sperave d’aquest que mort és. E
2Re 5,14
ultre aquells que havia. 14 E
2Re 21,9
en lo munt devant nostro Senyor. E
2Re 21,19
era axí com a lis de taxidor. (Per
2Re 21,22 [*] de Samaà, frare de David. 22 E
2Re 23,38
38 Iray genite; Gareb, entre tots
2Re 23,39
getre; 39 Uries eteu. Entre tots
Re Prol,52
que nós apellam Uteronòmim.
1Re 14,49
de aquells qui’ls deguastaven. 49
2Re 23,8
entrò sían tornades a no res.» 8
2Re 24,17
e qui he feta aquesta iniquitat.
1Re 29,4
e digueren a Achís: –Torn-se’n
2Re 12,5
a Natan: –Vive nostro Senyor, que
2Re 17,7
a Absalon: –No és bo lo concell
1Re 1,22
devant nostro Senyor, e que stiga
1Re 1,28
la sua vida. Donchs, ells aoraren
1Re 6,14
camp de Josuè de Betzames e stech
1Re 7,17
ell se’n tornave en Remate, car
1Re 7,17
Remate, car aquí era la sua casa e
1Re 7,17
casa e aquí ell jutjave lo poble e
1Re 10,3
3 »E, com tu seràs pertit de
1Re 10,3
de Tabor, tu trobaràs III hòmens
1Re 10,5
e com tu seràs intrat en la ciutat,
1Re 10,21
a ell, e no poch ésser atrobat
1Re 10,22
Senyor, per saber si ell vendria
1Re 10,23
e amanaren-lo, e stech
1Re 11,14
-nos-en en Galgala e refermem
1Re 11,15
se’n tot lo poble en Galgala [*] e
1Re 11,15
tots los hòmens d’Irrael hagueren
1Re 14,18
Senyor. Car l’archa de Déu era
1Re 14,34
mà entrò a la nit e ocieren-los
1Re 14,35
-los aquí. 35 E Saül edifichà
1Re 15,12 dit com Saül era vengut a Carmel e
1Re 19,22
gran cisterna qui és en Sechot, e
1Re 20,29
car secrifici solempnial fan
1Re 21,7
e de calent. En aquell die havia
1Re 22,1
22,Tit Capítol XXII 1 Pertí’s d’
1Re 22,3
quax CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’
1Re 23,18
bé açò. 18 Donchs abdosos feéran
1Re 23,25 a David, e ell devallà mantinent de
1Re 24,1 XXIIII 1 Donchs David se departí de
85

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

aquests: Eliab era son primer fill
aquests X formatges als conestables, e
aquests en pau e segurament habitaven
aquests hebreus? E dix Achís als prínceps
aquests ladres o no? E dix nostro Senyor a
aquests axiren a carrera a David [*] e
aquests qui són ací romasos, per ço car no
aquests, los pus forts que éran en Ysrael!
aquests fills engendrà David en Hebron. 6
aquests hòmens fills de Servià fort me són
aquests són los noms de aquells que
aquests VII caygueren morts tots ensemps
aquests IIII noms és nomenat David, e és
aquests IIII hagueren per mare Rafà en Get
aquests, qui és aytembé getre; 39 Uries
aquests són XXXVII. 24,Tit Capítol XXIIII
Aquests són los V libres de Moysès, los
Aquests foren los fills de Saül: Jonatàs e
Aquests són los noms dels hòmens forts de
Aquests són ovellas mias e no han res fet.
aquex hom e stiga en son loch, en lo qual
aquex hom qui axò ha fet deu morir 6 e deu
aquex que ha donat Atitòfel are. 8 E dix
aquí contínuament. 23 E Elcanà, son marit,
aquí nostro Senyor, e Anna aorà e dix:
aquí. E en aquell loch havia una gran
aquí era la sua casa e aquí ell jutjave lo
aquí ell jutjave lo poble e aquí ell
aquí ell edifichà altar a nostro Senyor
aquí e seràs passat ultre e seràs vengut
aquí, los quals muntaran en Batel per
aquí tu trobaràs una gran companya de
aquí. 22 Aprés, ells demanaren concell a
aquí o no. E nostro Senyor respòs: –Veus
aquí en mig loch del poble. E fou pus alt
aquí lo regne. 15 E anà-se’n tot lo
aquí secrificaren secrificis pacificables
aquí gran goig e gran alegria. 1Re 12,Tit
aquí aquell die ab los fills d’Irrael. 19
aquí. 35 E Saül edifichà aquí un altar a
aquí un altar a nostro Senyor [*]. 36 E
aquí havia dressat un altar en senyal de
aquí ell demanà e dix: –En qual loch són
aquí, car u de mos frares m’ho ha vengut
aquí un hom dels servecials de Saül dins
aquí David e anà-ce’n a Adelam e mèsaquí David e anà-ce’n en Masfat, ço és
aquí amistansa devant nostro Senyor, e
aquí e anà al desert de Mahon. E com Saül
aquí e habità en lochs molt segurs, qui
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hom trobave enmig de la carrera, e
cove on intrà Saül perquè purgàs
E David e los hòmens ceus staven
las coses que a ell pertanyen, d’
spies e sabé certament que Saül era
Per cert jo no’t faré mal d’
que David era fugit en Get, e d’
ciutats [*] per ço que puscha star
entrò al torrent de Besor, e
en la terra de Ceretí, e havem
en vosaltres camps ni vinyes, car
barons de Judà e untaren a David
Abner e los ceus hòmens. 18 E éran
e tots se ajustaren e stigueren d’
som, 2 mes hir e l’altre [*] e d’
e dedins e comensà en Meyló e féu
vall de Refaÿm e ferí los felisteus
21 E los felisteus jaquiren
a ell e habitaré ab ell. E d’
iniquitat no turmanteran a ell d’
misericòrdia per Jonatàs? 2 E havia
dormit ab ella, ella consabé. E d’
’m lo menjar en la cambreta, e
la mort de son fill Amon, cessà d’
que m’és romasa, per ço que d’
que tu dius, amena’l-me, e d’
la casa de nostro Senyor Déu, e d’
cavallers e L hòmens que anacen
l’archa en Jerusalem e stigueren
anà lo rey a Baürim, e axí d’
tot lo poble, fort ujats, e posaren
E Joab tochà la nafil e manà que d’
era aparellat que’l seguís d’
–Vina ab mi en Jerusalem, e staràs
XX 1 E lavors sdevench-se que
-los donar a menjar, e stigueren
-nos-hia. 7 E Abizay pertí’s de
’l per ço que lo poble no s’aturàs
lo poble: –Basta are! No stenes d’
que compre la tua era, e adificaré
d’argent. 25 E David edifichà
aquí altar a nostro Senyor e oferí
de Belial, car jo he parlat entrò
senyor [*], jo’t prech que m’oges
Per cert, nostro Senyor guardonerà
35 Sray de Carmel; Fassay de
de Oradí; Barom, fill de Saratey,
volia adorar nostro Senyor, Cuzín
alt e I palm. 5 E havia un ellm d’
Lo pes del qual era VM cicles d’
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aquí havia una cove on intrà Saül perquè
aquí son ventre. E David e los hòmens ceus
aquí amagats en [*] aquella cove. 5 E los
aquí al matí, una que pix en la paret. 23
aquí. 5 E lavors David amagadement vench
aquí avant, per ço com la ànima mia ha
aquí avant no hach ància Saül de sercar
aquí. E per què jo, servecial teu, stiga
aquí aquells qui éran ujats romangueren.
aquí robat, e som anats contre Judà e som
aquí és reprovat e destrovit l’escut
aquí per ço que regnàs sobre la casa de
aquí III fills de Servià, ço és, Joab e
aquí avant e no encalsaren Yrrael ni
aquí avant, com Saül era rey sobre nós, tu
aquí grans bastiments e grans cases. 10 E
aquí, e dix: –Nostro Senyor ha departits
aquí las ýdolas que aportaven. E David e
aquí avant no serà torbat e los fills de
aquí avant axí com primerament fèyan 11
aquí un servicial de la casa de Saül qui
aquí avant cessà que no hach de sa
aquí donar-m’has a menjar. E pres Tamar
aquí avant que no perseguí Absalon. 14,Tit
aquí avant lo nom de mon marit no sia
aquí avant no’t tocharà ni’t goserà res
aquí avant los perents d’aquell qui és
aquí. 2 E als matins, com Absalon era
aquí. 30 Emperò David, ab lo cap cubert e
aquí un hom qui era de la casa de Saül,
aquí. 15 Emperò Absalon e tot lo poble, e
aquí avant no encalsacen lo poble d’
aquí avant, si lo rey ho volgués. 32
aquí segur ab mi. 34 E dix Batzalay al
aquí havia un hom del diable qui havia nom
aquí a manera de vídues, e anch David
aquí, e anaren ab ell los hòmens de Joab,
aquí. 13 E puxs tot lo poble seguí a Joab
aquí avant la tua mà! Emperò l’àngel de
aquí altar a nostro Senyor Déu per tal que
aquí altar a nostro Senyor e oferí aquí
aquí oferta a nostro Senyor de coses de
ara per la moltitut de ma dolor e de mon
ara. Si nostro Senyor Déu scomou [*]
ara a vosaltres misericòrdia e veritat. E
Arabí; 36 Egaal, fill de Natan, de Sobà;
arachites; 34 Elifèloch, fill de Acisbay,
Arachites vench a ell ab la vestidura
aram sobre son cap, e era vestit de un
aram. 6 E portave unas hozes de aram [*]
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1Re 17,6
d’aram. 6 E portave unas hozes de
2Re 8,8
tot en Jerusalem. 8 E aportà molt
2Re 8,8
saber, de Bet e de Beroch, del qual
2Re 8,8
qual aram féu Salamó la vaxella de
2Re 8,8
aram en lo temple e un lavador d’
2Re 8,10
la vaxella de l’argent [*] e de l’
2Re 22,35
als meus brassos axí com a arch d’
2Re 8,8
l’aygüe, qui havia nom Mar de
2Re 23,25 son oncle, de Betlem; 25 Semmà de
2Re 23,31 del torrent de Gàlaad; 31 Abralbon
1Re 6,21
–Los felisteus han devallade l’
1Re 2,4
són aperellades las pences. 4 L’
1Re 18,4
entrò a son cultell e entrò a son
2Re 1,18
sos fills portar armes e a tirar d’
2Re 22,35 batallar als meus brassos axí com a
1Re 3,3
temple de nostro Senyor, on era la
1Re 4,3
los felisteus? Aportem ab nós l’
1Re 4,4
en Ciloè, e faéran aportar l’
1Re 4,4
E los fills de Elí eren ab l’
1Re 4,5
ço és, Ofiní e Fineès. 5 E com l’
1Re 4,6
E lavors ells conegueren que l’
1Re 4,11 morts, XXXM hòmens a peu. 11 E l’
1Re 4,13
lo ceu cor era molt temorós per l’
1Re 4,17
són morts, Ofiní e Fineès, e l’
1Re 4,18
18 E, com ell hach anomenade l’
1Re 4,19
E, quant ella oyí que l’
1Re 4,21
tolta del poble d’Irrael, car l’
1Re 4,22
és mudade d’Irrael per ço com l’
1Re 5,1
quint 1 Los felisteus prengueren l’
1Re 5,3
geya enclinat en terra, devant l’
1Re 5,4
en sa care en terra, devant la
1Re 5,7
ells digueren: –No romanga l’
1Re 5,8
e digueren: –Què farem nós de l’
1Re 5,10
pells. 10 Donchs ells tremateren l’
1Re 5,10
nostro Senyor en Acaron. E com l’
1Re 5,10
digueren: –Ells han aduyta a nós l’
1Re 5,11
quals digueren: –Lexau-ne anar la
1Re 5,12
Car no havia en neguna ciutat on l’
1Re 6,1
1Re 6,Tit Capítol VI 1 Donchs l’
1Re 6,2
-los: –Què farem nós de l’
1Re 6,3
3 –Si vosaltres ne trameteu l’
1Re 6,8
vadells en una casa. 8 E preneu la
1Re 6,8
-ho en una petita caxa prop l’
1Re 6,11
[*] en una casa, 11 e posaren l’
1Re 6,13
levaren los ulls, ells vaeren l’
1Re 6,15 companya de Leví descharregaren l’
1Re 6,18
gran, sobre lo qual ells posaren l’
1Re 6,19
ço car ells hagueren vista la sua
1Re 7,1
vingueren e portaren-se’n l’
1Re 7,1
Aminadab, per ço que ell guardàs l’
87

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

aram [*] qui li cobrían sos muscles. 7 E
aram de aquestas ciutats de Adoàser, ço
aram féu Salamó la vaxella de aram en lo
aram en lo temple e un lavador d’aram en
aram en què ajustaven l’aygüe, qui havia
aram. 11 E aquesta vaxella se’n portà lo
aram. 36 Tu, Senyor, has donat a mi l’
Aram, e féu-na colones en l’altar. 9 E
Ararí; Elitzachà de Arodí; 26 Eras de
arbatites; Sinàbech de Beromí; 32 Aliab de
arca [*]. Veniu ací e portau-la-usarch dels forts hòmens és sobrat, e los
arch e entrò a son braguer. 5 E David
arch e de ballesta, axí com és scrit en lo
arch d’aram. 36 Tu, Senyor, has donat a
archa de Déu. 4 E nostro Senyor apellà
archa de la amistansa de nostro Senyor, de
archa de la amistansa de nostro Senyor de
archa de la amistansa de nostro Senyor, ço
archa de nostro Senyor fou venguda en las
archa de la amistansa de nostro Senyor era
archa de Déu fou presa, e los II fills de
archa de nostro Senyor. E, mantinent que
archa de Déu és presa. 18 E, com ell hach
archa de Déu, Elí caech de la cella, prop
archa de Déu era presa e son [*] marit era
archa de Déu és presa.» E dix per son
archa de nostro Senyor Déu és presa. 1Re
archa de Déu e portaren aquella de la
archa de nostro Senyor, on ells prengueren
archa de nostro Senyor, e lo cap de Degon
archa del déu d’Israel ab nós, car la sua
archa de Déu d’Irrael? E aquells de Get
archa de nostro Senyor en Acaron. E com l’
archa de nostro Senyor fou venguda en
archa de déu d’Irrael per ço que ella
archa de déu d’Irrael e que torn en son
archa vingués neguna gent que no hagués
archa de nostro Senyor fou en la regió
archa de Déu d’Irrael? Ensenyau-nos en
archa del Déu d’Irrael, no la tremetau
archa de nostro Senyor e mateu-la en la
archa e lexau-la anar. 9 E guardau-la,
archa de Déu sobre la carreta e la petita
archa de nostro Senyor, e hagueren molt
archa de nostro Senyor e la petita caxa
archa de nostro Senyor, la qual era entrò
archa, entrò a LXX hòmens armats e LM de
archa de nostro Senyor e materen-la en
archa de nostro Senyor. 2 E del die ensà
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1Re 7,2
Senyor. 2 E del die ensà que l’
1Re 14,18
dix Saül a Achià: –Aporta l’
1Re 14,18
l’archa de nostro Senyor. Car l’
2Re 6,2
de Judà, per ço que portacen l’
2Re 6,3
sobre ella xerubín. 3 E posaren l’
2Re 6,4
nou. 4 E, com haguéran treta l’
2Re 6,4
nostro Senyor, Ayó anave devant l’
2Re 6,6
en la era [*], Ozà stès la mà a la
2Re 6,6
la, car los bous ensepagaren, e l’
2Re 6,7
e ferí’l [*] tantost de prop l’
2Re 6,9
aquell die e dix: «Quant intrerà l’
2Re 6,10
ciutat?» 10 E no volch David que l’
2Re 6,11
de Obedeon getei. 11 E stech l’
2Re 6,12
e tota la sua casade per l’
2Re 6,12
a la casa de Obededon e aportaré l’
2Re 6,12
la casa de Obededon e trasqueren l’
2Re 6,13
13 E, com aquells qui aportaven l’
2Re 6,15
15 E David e tot Yrrael portaven l’
2Re 6,16
e de trompes. 16 Dementre que la
2Re 6,17
’l en son cor. 17 E materen l’
2Re 6,17
que David havia aperellat a l’
2Re 7,2
que he feta de fust de cedre, e la
2Re 11,11 casa? 11 E dix Urries a David: –L’
2Re 15,24
los levites ab ell, qui portaven l’
2Re 15,24 de nostro Senyor Déu. E posaren l’
2Re 15,25
E dix lo rey a Sadoch: –Retorne l’
2Re 15,29 lavors Sadoch e Abiatar tornaren l’
1Re 2,16
«No serà pas axí, ans me’n deràs
1Re 2,30
devant mi perdurablement.” Mas
1Re 6,7
hach ell ferit. 7 »Donchs, feu
1Re 8,9
ho fan ells a tu. 9 Donchs, tu ou
1Re 9,6
sens dupte. Donchs, anem-nos-ne
1Re 9,16 dit: 16 –En aquesta matexa hora que
1Re 10,19 mas stablex rey sobre nós.” Donchs
1Re 12,2
he stablit rey sobre vosaltres, 2 e
1Re 12,7
ací. 7 Donchs, vosaltres stau
1Re 12,10
Scaroch. Donchs, desliure-nos tu
1Re 12,16
e sobre vostros fills. 16 Mas
1Re 12,17
denant vosaltres. 17 Donchs, no és
1Re 15,1
lo poble d’Irrael. Donchs, oges
1Re 15,3
com venia de Egipte. 3 Donchs, vé
1Re 15,25
25 Mas jo’t prech que tu ports
1Re 15,30
30 E Saül dix: –Jo he peccat, mas
1Re 18,22
amen a tu. Donchs, tu sias
1Re 19,5
suas obres són molt bonas [*], 5 e
1Re 20,30
de bagassa! Donchs no conech jo
1Re 20,31
regne no serà teu. Donchs, tremet
1Re 21,3
3 Donchs, prech-te que em dons
1Re 22,7
a tots sos servicials: –Oÿu-me
1Re 23,20
has desijat que hi anasses, vina
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archa de nostro Senyor stech en
archa de nostro Senyor. Car l’archa de
archa de Déu era aquí aquell die ab los
archa de Déu sobre la qual és apellat lo
archa de nostro Senyor sobre un carro nou
archa de nostro Senyor, Ayó anave devant
archa. 5 E David e tot Yrrael jugaven e
archa de Déu e tench-la, car los bous
archa declinà’s un poch. 7 E nostro
archa. 8 E David fou fort trist e falló
archa de Déu en la mia ciutat?» 10 E no
archa de Déu se giràs en la sua ciutat,
archa en la casa de Obededon de geteu per
archa de Déu. E dix David: «Iré a la casa
archa e posar-la-he en la mia casa en
archa e posà-la en la sua ciutat ab gran
archa hagueren anat III passes, oferiren
archa del testament de nostro Senyor Déu
archa passave per la ciutat de David,
archa de nostro Senyor Déu dins en lo
archa a rebre. E oferí David oferenes
archa de Déu sia posade enmig de las
archa de Déu e aquells d’Irrael e de Judà
archa de nostro Senyor Déu. E posaren l’
archa de Déu [*] entrò que tot lo poble
archa de Déu en la ciutat. Si per ventura
archa en Jerusalem e stigueren aquí. 30
are o, d’altre guisa, jo me’n pendré per
are diu nostro Senyor: “Jo no vull açò.”
are una novella carreta e preneu II vaques
are lur veu, emperò digues abans a ells la
are a ell, e ell per aventura ensenyerà a
are és jo tremetré a tu demà un home de la
are stau devant nostro Senyor per los
are va rey e ix devant vosaltres. E jo
are que jo contena contre vosaltres, per
are de la mà de nostros enamichs, e nós
are stau e veeu aquesta gran cose, la qual
are tot dret temps de cullir los forments?
are la veu de nostro Senyor 2 [*] que diu:
are e ociu Amalech e guasta tot ço que ell
are lo meu peccat, e torna-te’n ab mi,
are honre tu a mi devant los vells de mon
are gendre del rey.” 23 E lavors digueren
are ha preposade la sua ànima en la tua
are que tu ames lo fill de Ysaý? [*] 31
are e amena’l-me, car fill és de mort.
are alguna cose o [*] pa o ço que tròpies
are, fills de Benjamín: E donchs, derà lo
are, car a nós pertanyerà de vuymés que
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de Déu.” 12 Pare meu, reguarde
ne qui és lo fill de Ysaý? Molt són
tu, senyor, trematist a ell. 26 Mas
las tuas mans nèdeas. E axí
e ha salvade la vida tua a tu. E
teus en las tuas mans. Donchs
gran preu vuy en los teus ulls. Car
sabia ni conexia moltas coses que
ja, a mi feràs, e tu, poderós, qui
E dix Achís a David: –Jo he sabut
que has ditas a mi. 22 Donchs
la mia mà ab tu, e jo’t retornaré
regnàs sobre vosaltres. 18 Donchs
que havia feta. 11 Com més
no has feta a mi casa sedrina? 8 E
teus enamichs devant la tua cara e
Senyor, has fet a ells en Déu. 25 E
a tu per aquesta oració. 28 Donchs,
a tu, nós te ajudarem. 12 Sias
li perlàvem, e no’ns volia oyr, e
tant quant l’infant era viu, e
lo gorís e’l me donàs. 23 Mas
aygües se porà pendre. 28 Donchs,
Prech-te que no’m vullas mal,
peccat e major scarn és açò que
8 car nostro Senyor te carvé
nostro Senyor lo regne en sa mà, e
maleescha a mi, e qui li goserà dir
concell aquex que ha donat Atitòfel
són ab ell, com són forts, e són
hagut de la tua infantesa entrò
de las mans de nostros enamichs, e
anadescha al poble, car tu has
al poble, car tu has are aytant com
què vol dir que lo rey [*] vulla
mortaldat en la tua terra. Donchs,
l’àngel qui feria lo poble: –Basta
ajustats en Machinàs, 12 jo diguí:
las tendes. 2 E dix David a Achís:
-ce’n David e vench a un bosch de
en Jerusalem. 16 E vench Cozim
[*] 5 e dix: –Apellau Cozim
lo poble manut era axí spes com la
entrò a Bersabe, e serà axí com la
Déu ço que pot haver, ço és, or e
per ell, e que ell ofira I diner d’
jo he la quarta part d’un diner d’
mà d’aquell era la vaxella de l’
Senyor Déu ab molt altre or e
E jo te’n donaré X cicles d’
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are e regonex la vora de ton mantell qui
are creguts los servents que fugen a lur
are, senyor meu, beneex Déu, [*] qui ha a
are, donchs, senyor meu, viva nostro
are sían fets axí com Nabal los enamichs
are clave aquell ab la lansa en terra una
are par que ço que jo he fet contre tu,
are conech. 22 E respòs David e dix: –Vet
are pots, a mi poràs. E anà-ce’n David
are e sé que tu e los hòmens teus axireu
are oges la veu de la tua serventa, e
are tot Yrrael. 13 E dix David: –Jo
are demanau-lo, car nostro Senyor parlà
are, com hòmens malvats e desestruchs han
are tu diràs al meu servicial David: “[*]
are he fet a tu gran nom segons lo nom
are, Senyor, sucita e referma
are, Senyor Déu, tu ést ver Déu e las tuas
are fort e combat-te per lo poble nostre
are, si li diem que l’infant és mort, ja
are, com és mort, tu menges e beus? 22 E
are com és mort, per què dejunaria ni
are, senyor, tost fes ajustar la part del
are com me deuries amar. Sots molt major
are vols fer a mi que ço que has fet. Per
are tota la sanch que has scampade de la
are los teus mals te prenen e’t
are: “Per què fas tu açò?” No null hom! 11
are. 8 E dix Cozim a Absalon: –Tu ja
are fellons e irats. E si hom los
are. 8 E lavors lo rey se levà de terra on
are era fugit e era axit de la terra per
are aytant com are n’has per ço que sia
are n’has per ço que sia doblat e puxs
are comtar lo poble? 4 Emperò la peraula
are deslibera e veges què vols, per ço que
are! No stenes d’aquí avant la tua mà!
“Are vendran los felisteus en Galgala
–Are veuràs què ferà ton servicial. E dix
Arech. 6 E oyí Saül que David era aparegut
arechites, amich de David, a Absalon e dix
arechites, e vejam quin concell donerà. 6
arena de la mar. E ells se n’anaren e
arena de la mar, e tu seràs enmig, 12 e
argent e pedres precioses; alguns oferexen
argent e I tortell de pa e que diga: “Jo
argent. Donem-la a l’hom de Déu per ço
argent [*] e de l’aram. 11 E aquesta
argent que havia hagut de moltas altres
argent e una correja de cavaller en què
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2Re 21,4
no havem qüestió sobre or ni sobre
2Re 24,24
e los bous, e costaren L cicles d’
1Re 17,28
ovellas en lo desert? Jo conech l’
1Re 2,3
ne no us glorifiqueu en perlar
2Re 22,28 poble pobre e humiliaràs los hòmens
Re Prol,106 convenir axí com a comensament
1Re 17,39
ell comensà asejar si poria anar
2Re 23,7
7 E si negú las volrà tocar, serà
1Re 6,19
la sua archa, entrò a LXX hòmens
1Re 8,12
e masseguers de blats e ferrers d’
1Re 17,39
se hach sinta la spasa sobre las
1Re 17,39
car jo no he l’ús. E posà les
1Re 17,54 aquell en Jerusalem e posà las suas
1Re 20,40 David. 40 E Jonatàs donà lavors las
1Re 31,9
Saül e despullaren-lo de las suas
1Re 31,10
la sua companya. 10 E posaren las
2Re 1,18
que ensenyacen a sos fills portar
2Re 1,27
són axí perides e destrovides las
2Re 8,7
ni trematia. 7 E David pres las
2Re 10,6 Teob e de Sobà XXM hòmens [*] d’
2Re 15,18 anaven devant lo rey e DC hòmens ab
2Re 17,8
pare és gran guerrer e sap molt d’
2Re 18,11
de cavaller en què aporta hom las
2Re 24,9
DCCCLXXXM hòmens forts d’
2Re 24,9 aquells de Judà LM hòmens forts d’
2Re 21,8
de Rafà filla de Ayà, ço és
2Re 23,25
25 Semmà de Ararí; Elitzachà de
1Re 12,6
–Nostro Senyor, qui féu Moysès e
1Re 12,8 e nostro Senyor los tremès Moysès e
1Re 2,13
la carn e havia una losa ab III
2Re 23,11 aquest fou Semeà, fill de Agehè, de
2Re 23,6
de Déu, en manera d’espines seran
1Re 8,3
las suas carreras, ans trestornaren
1Re 30,28
en Get, 28 e en aquells qui éran en
2Re 24,5
5 E passaren Jordà e vingueren en
1Re 20,25
per menjar. 25 E com lo rey se fou
1Re 17,39
spasa sobre las armes, ell comensà
2Re 12,17 en terra. 17 E vingueren los hòmens
2Re 12,28
fes ajustar la part del poble e
2Re 12,29
E [*] anà-ce’n David a Rabaach e
2Re 11,1
fills d’Amon, e destroÿren-los e
2Re 20,15 15 vingueren en Abela e en Betamà e
2Re 11,16 que muyra.» 16 E, donchs, com Joab
1Re 23,8
vinguéssan a batalla en Cellà e que
1Re 5,9
concell enaxí que ells faeren
2Re 18,29 vist un gran vas com Joab me tremès
2Re 20,17
a ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm
1Re 9,1
de Bechor, fill de Assaret, fill de
2Re 20,5
més del terme que David li havia
1Re 5,2
-la en lo temple de Degon e
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argent, mas sobre Saül e sobre la casa
argent. 25 E David edifichà aquí altar a
argull e la malvestat de ton cor, car tu
argullosament. Las vellas coses pertesquen
argullosos ab los teus ulls. 29 Car tu,
armat e guarnit a tots los libres, los
armat, car ell no hu havia acostumat, per
armat de ferro e de lansa de fust, e metrà
armats e LM de mitjà poble. E lo poble
armes e de ses carretas. 13 E ferà vostros
armes, ell comensà asejar si poria anar
armes 40 e pres un bastó, lo qual ell
armes en lo ceu tabernacle. 55 E en aquell
armes a l’infant e dix-li: –Vé-te’n
armes e tremateren-ho per tota la lur
armes de Saül en lo temple de Scaroch,
armes e a tirar d’arch e de ballesta, axí
armes batallaroses que solían batallar e
armes de aur [*] que portave en lo coll e
armes. 7 E com David hach açò oÿt, tremès
armes, forts e règeus, que éran venguts ab
armes e no habitarà ab lo poble, 9 ans per
armes. 12 E dix aquell hom a Joab: –Si tu
armes per a combatre e trobaren de aquells
armes per a combatre. 10 E David penidís
Armoní e Isbòsech, e V fills de Meroab
Arodí; 26 Eras de Faltí; Irà, fill de
Aron e qui amenà los vostros pares de
Aron e amenà vostros pares de Egipte e
arpions en la mà 14 e metia aquella en [*]
Arrarí, e ajustaren-se los felisteus en
arrencats, e no’ls pendrà hom e no’ls
arrera [*], car ells prengueren dons e
Arroer, e en aquells qui éran en Safamoch,
Arroer, en la dreta part de la ciutat que
asegut segons la costuma en la sua taula e
asejar si poria anar armat, car ell no hu
asenyats de la sua casa e confortaren-lo
asetja la ciutat e pren-la, per ço com
asetjà-la e, com la hach combatuda, pres
asetjaren Tabaach. Emperò David romàs en
asetjaren la ciutat engir e entorn e s’
asetjàs la ciutat, ell posà Urries en
asetjassen David e aquells qui éran ab
así matexs citis de pells. 10 Donchs ells
así a tu, e no hy sé altre cose. 30 E dix
así. E dix la fembra: –Oges las paraules
Asià, fill de un hom del trip de Benjamín,
asignat. 6 E dix David a Abisach: –Donchs,
asigueren aquella prop de Degon, lur déu.

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 8,17
era scrivà, 17 e Sadoch, fill de
2Re 23,30
de Benjamín; 30 Benaý, fill de
1Re 9,1
de Ceor, fill de Bechor, fill de
2Re 17,28
e bancals e cortines e vaxells
1Re 12,9
Sizerà, maestre de la cavalleria de
1Re 15,32
molt gros, e tremolà, e Gaig dix:
1Re 17,28 28 E com Eliab, son frare major, oý
2Re 15,6
que l’oyís e que li donàs juý d’
1Re 15,7
Julat entrò que ell fou vengut en
2Re 3,3
que fou filla de Tolomay, rey d’
2Re 2,23
la sinestra. E lavors Abner girà la
2Re 21,16
ferir David. E lo ferro de l’
2Re 21,19
betelenites, Goliach geteu, la
2Re 19,42
los hòmens de Judà: –Car més
1Re 1,12
comensà a guardar en la bocha molt
2Re 15,18 David de Get, e anave devant lo rey
2Re 15,21
gran graci e gran fe. 21 E respòs
2Re 18,2
Joab, altre a Abisay [*] e altre a
2Re 18,5
manà e dix a Abisay e a Joab e a
2Re 18,12
poble manà lo rey a tu e Abisax e
2Re 15,12
12 E entre los altres hach Absalon
2Re 15,31
31 E digueren a David que
2Re 15,31
Déu, jo’t prech que lo concell que
2Re 15,34
E destroyràs lo concell que
2Re 16,20 axí obeyré a tu. 20 E dix Absalon a
2Re 16,21
e vejau què devem fer. 21 E dix
2Re 16,23
de son pare devant tot Yrrael 23 E
2Re 16,23
de Déu: aytal era lo concell de
2Re 17,4
en pau. 4 E lo concell que donà
2Re 17,6
li dix: –Aytal concell ha donat
2Re 17,7
és bo lo concell aquex que ha donat
2Re 17,14
de Cuzim que no fa aquell de
2Re 17,14
E axí Déu destroý lo concell de
2Re 17,23 e anà-sse’n en Manaÿm. 23 Emperò
2Re 16,15 15 Emperò Absalon e tot lo poble, e
2Re 17,1
Capítol XVII 1 E dix a Absalon
1Re 18,2
retench a ell aquell die e no li
2Re 14,22
devant los teus ulls, car tu has
2Re 1,22
de Jonatàs negun temps no tornerà
1Re 6,11
del sacret de natura, que
1Re 8,12
devant ses carretas, 12 e ferà
1Re 19,21
servents, los quals comensaren
1Re 25,13
lurs spases, e David se senyí
1Re 14,41
aquest poble, demostre’ns-ho
Re Prol,12
del temple sots Serobabel, que
1Re 14,30
de sos enamichs, la qual ell ha
Re Prol,15
dels jueus, caractes sían
Re Prol,118 aprovade en la santa Sgleya. Yo he
1Re 10,21
sercaren a ell, e no poch ésser
1Re 25,8
ho a tu. Donchs nós, tos servents,
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Asitob, e Abimàlech, fill de Abiatar, éran
Asratonites; Oday del torrent de Gàlaad;
Assaret, fill de Asià, fill de un hom del
assats, e vianda, forment, ordi, ferina,
Asser, en la mà dels felisteus e en la mà
«Assí departex mi amargosa mort?» 33 E
assò que David deya als altres, ell fou
assò que demanave. E en aquesta manera ell
Assur, qui és ves la regió de Egipte, 8 e
Assur; 4 e lo quart hach nom Adonias, fill
asta de la lansa e donà-li en lo segí, e
asta de Gebí Denob pesave CCC onzes. E
asta del qual era axí com a lis de
atany a nós que a vosaltres e pus prop és
atentivament, 13 e ella parlave en son cor
Atey de Get. 19 E dix lo rey: –Per què
Atey al rey: –Vive nostro Senyor Déu e
Atey de Get. E dix lo rey al poble: –Jo
Atey devant tot lo poble que, si podien
Atey que, si preníeu Absalon, que no l’
Atitòfel, qui era conceller del rey David,
Atitòfel era ab Absalon e s’era jurat ab
Atitòfel derà, que sia foll e fat e orat.
Atitòfel derà. 35 E Sadoch e Abiatar
Atitòfel: –Teniu concell e vejau què devem
Atitòfel a Absalon: –Intre a las
Atitòfel era en aquells dies en quax
Atitòfel, com ell fos ab David e com era
Atitòfel plach a Absalon, [*] 5 e dix:
Atitòfel. Cozim, tens-ho per bo? Tu
Atitòfel are. 8 E dix Cozim a Absalon: –Tu
Atitòfel. E axí Déu destroý lo concell de
Atitòfel, que era bo e profitós, per ço
Atitòfel, com viu que no havían cregut lo
Atitòfell ab ells, intraren en Jerusalem.
Atitòfell: –Alegex XIIM hòmens, e
atorgà que ell tornàs a sa casa o a casa
atorgade la peraule del teu servecial. 23
atràs de sanch de morts, de [*] forts, e
atrecí éran d’or. 12 E las vaques se n’
atrecí sos conestables e sos sanescals e
atrecí a profetitzar axí com los altres.
atrecí la sua spasa, e entorn de CCCC
atresí. E Déu donà demostransa que açò
atrobà altres letres de las quals usam,
atrobade. Donchs, no fóra feta major
atrobades e stades. En lo libre dels Noms,
atrobat lo primer libre dels Macabeus en
atrobat aquí. 22 Aprés, ells demanaren
atrobem gràcia devant tu. Car nós som
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Re Prol,26
d’aquell loch en lo qual diu: «Qui
1Re 14,9
que nós vingam a vosaltres”, nos
2Re 20,12
cobrí’l per ço que lo poble no s’
2Re 20,12
e un d’aquells veé que lo poble se
2Re 2,23
per aquell loch on jaÿa mort Azael
1Re 20,38
e dix: –Corra e vé tost e no t’
1Re 16,2
manera jo iré? Car Saül ho oyrà e
1Re 31,4
qui no són circumcizos, e
2Re 3,16
son marit seguí-la plorant entrò
2Re 8,7
7 E David pres las armes de
2Re 20,24
los cereteus e falateus. 24 E
2Re 24,18
altar a nostro Senyor en la era de
2Re 24,20
que Gad profete li havia fet. 20 E
2Re 24,21
ceus que anassen ab ell. 21 E axí
2Re 24,22 és venguda sobre lo poble. 22 E dix
2Re 24,22
me ço que ell vulla ni li plàcia. E
2Re 24,24
lo teu secrifici. 24 E dix lo rey a
1Re 21,13
que la saliva li anave per la barba
1Re 9,25
ab Samuel aquell die, 25 e puxs
1Re 13,20
20 Donchs los fills d’Irrael
1Re 3,9
–Vé-te’n e dorm e, si d’equí
1Re 16,13
loch de sos frares. E d’aquell die
1Re 18,9
sinó lo regne! 9 E d’aquell die
1Re 23,9
ell dix a Abiatar prevere: –Aporta
1Re 26,21
Per cert jo no’t faré mal d’aquí
1Re 27,4
David era fugit en Get, e d’aquí
1Re 30,25
a la batalla. 25 E d’aquell die
2Re 2,28
se ajustaren e stigueren d’aquí
2Re 5,2
2 mes hir e l’altre [*] e d’aquí
2Re 7,10
a ell e habitaré ab ell. E d’aquí
2Re 7,10
no turmanteran a ell d’aquí
2Re 7,19
del teu servicial per luny e per
2Re 11,5
ab ella, ella consabé. E d’aquí
2Re 13,39
de son fill Amon, cessà d’aquí
2Re 14,7
m’és romasa, per ço que d’aquí
2Re 14,10
tu dius, amena’l-me, e d’aquí
2Re 14,11
de nostro Senyor Déu, e d’aquí
2Re 18,16
tochà la nafil e manà que d’aquí
2Re 19,31
era aparellat que’l seguís d’aquí
2Re 24,16
–Basta are! No stenes d’aquí
2Re 16,1 16,Tit Capítol XVI 1 Com David fou
1Re 20,26
pensave’s que per ventura li fos
Re Prol,102 en ço que és passat e en ço qui és
1Re 9,6
-nos-ne are a ell, e ell per
2Re 9,7
a tu tots los camps de Saül,
2Re 13,16
e haguda a ta guisa, ma vols
1Re 10,15
nós vinguem a Samuel. 15 E son
1Re 10,16
t’ha dit. 16 E Saül respòs a son
1Re 10,14 vench a la muntanya. 14 E un de sos
1Re 2,7
dóna pobreses e riqueses e ell
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atroberà fembra fort?»; e unas matexas
aturarem en nostro loch [*]. 10 Mas si
aturàs aquí. 13 E puxs tot lo poble seguí
aturave a mirar Amasè, levà’l de la
aturaven-se. 24 E dementre que Joab e
aturs! E pres l’infant de Jonatàs ses
auciurà’m. E nostro Senyor dix: –Tu
auciurien-me en gran scarniment. E lo
Auiam. E dix Abner a son marit: –Vés-te
aur [*] que portave en lo coll e portàAuran, sobre los trehuts, e Josafat, fill
Aurena gebuseu. 19 E pujà David segons lo
Aurena guardà e veé lo rey e los
Aurena e gità’s en terra e adorà lo rey e
Aurena al rey: –Lo senyor rey meu don-me
Aurena pres bous e vaques e càrreus e jous
Aurena: –Ja Déu no vulla que axí sia com
avall. 14 E dix Achís als ceus servents:
avallaren de la muntanya e vingueren en la
avallaren als felisteus per a aguar cascú
avant negú apella a tu, tu digues:
avant l’espirit de nostro Senyor devallà
avant Saül no podie guardar David
avant l’efot. 10 E David dix: –Senyor,
avant, per ço com la ànima mia ha stat de
avant no hach ància Saül de sercar David.
avant stabliren que fos lig en Yrrael que
avant e no encalsaren Yrrael ni
avant, com Saül era rey sobre nós, tu eras
avant no serà torbat e los fills de la
avant axí com primerament fèyan 11 del die
avant, car aquesta és la lig de Adam,
avant cessà que no hach de sa purgació, e
avant que no perseguí Absalon. 14,Tit
avant lo nom de mon marit no sia anomenat
avant no’t tocharà ni’t goserà res dir.
avant los perents d’aquell qui és mort no
avant no encalsacen lo poble d’Irrael
avant, si lo rey ho volgués. 32 Emperò
avant la tua mà! Emperò l’àngel de nostro
avellat un poch del cap del munt, vench
avengut que no fos levat ni purificat [*].
avenir, e en veu no oÿda cridant: «Sant,
aventura ensenyerà a nós ço que nós
avi teu, e tu menjaràs pa a la mia taula
aviar. Prech-te que no’m vullas mal,
avonclo dix a ell: –Digues-ma ço que
avonclo e dix: –Ell dix a nós que las
avonclos dix a ell e a son servent: –Què
axalsa e abaxa. 8 E ell sucita los
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scut meu e corn de la mia salut e
David que nostro Senyor havia
e Déu fort de la mia salut serà
lo poble de Yrrael, e nostro Senyor
haureu alet, e nostro Senyor no us
e donerà l’emperi al ceu rey e
nostre Senyor, e lo cor meu s’és
la peraule de nostro Senyor Déu és
ha multiplicat en mi. 37 Tu
E per ço com en moltas maneras
de DC, e axiren de Cellà e anaven
suas Lementacions o plors. Donchs,
lo VIII és Sdras, qui és
dels libres, lo VIIIIè és Ster. E
de las Scriptures se porà convenir
ésser provat. E és aquestas coses,
li havia tanchat son ventre. 7 E
a la casa de nostro Senyor, e
de la casa de nostro Senyor. 10 E
no munterà sobre lo ceu cap. 12 E
begut. 15 E Anna li respòs: –Elí,
–Elí, axí m’ajut Déu, que no és
que jo, qui sóm ta serventa, sia
en la mia salut. 2 No és negú sant
és negú altre sinó ell e no és negú
lo prevera prenia a sos obs. E
E ell responia e deya: «No serà pas
que vosaltres me rebau en una part,
E nostro Senyor vench e apellà’l
d’Irrael, e lo poble d’Irrael
tot lo poble cridà ab gran crit,
felisteus, comfortau-vos e siau
vosaltres no serveschau als hebreus
del temple, 5 e Degon era romàs
Perquè no endureescha vostros cors
Dóna a nós rey que’ns jutge
e han servit a déus stranys,
de Samuel, e digueren: –Ja no serà
rey serà sobre nós, 20 e nós serem
Samuel aparech a ells, qui los
hach girades las spatles a Samuel,
veus que la companye dels profetes
vosaltres haveu dit: “No volem que
e no saguescha Saül e Samuel,
gran pahor, e tots axiren ensemps
de mal. E ells respongueren: –Bé és
cavallers, e tot lo poble manut era
spaventat. 8 E sperà’s VII dies,
Samuel vench a Saül, e Saül
Donchs la companya dels felisteus
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axalsador meu e refugi meu, salvador meu,
axalsat lo ceu regne e havia confermat ell
axalsat. 48 Déu qui dónas a mi venjanses e
axaudí a ell, 10 E sdevench-se que, com
axaudirà en aquell die, per ço car
axelcerà lo corn del ceu crist. 11 E
axelsat en lo meu Déu. E la mia bocha és
axeminade per foch e és scut de tots
axemplaràs los meus anaments sots mi, e no
axemplave l’honrament de nostro Senyor
axerrats dessà e dellà. E digueren a Saül
axí com són XXII letres, per las quals
axí matex, segons los grechs e los letins;
axí són agualment XXII libres de la vella
axí com a comensament armat e guarnit a
axí prech a tu, legidor, que no’t pens ni
axí ho feya ella cascun any quant lo die
axí la feya irade, e Anna plorave molt
axí com Anna era irade ab amargós coratge,
axí com ella multiplicave ses paraules
axí m’ajut Déu, que no és axí com tu dius
axí com tu dius ni pences, com jo sóm una
axí com una de las fillas de Belial, car
axí com nostro Senyor, e no és negú altre
axí fort com és lo nostro Déu. 3 No vullau
axí ho feyen ells a tots aquells del poble
axí, ans me’n deràs are o, d’altre
axí com un prevera deu haver, per ço que
axí com l’havia apellat abans: –Samuel,
axí a carrera als felisteus en batalla e
axí que tota la terra ne resonave. 6 E com
axí com a barons, perquè vosaltres no
axí com ells han servit a vosaltres.
axí com un sol tronch en son loch. E per
axí com endureý en Egipte lo cor de faraó
axí com fan las altras nacions. 6 Aquesta
axí ho fan ells a tu. 9 Donchs, tu ou are
axí pas! Nostre rey serà sobre nós, 20 e
axí com totas las altres nacions. E ell
axí a carrera, qui volia muntar a la
axí que’s pertia d’ell, Déu mudà a ell
axí a ell a carrera [*], e ell comensà a
axí sia, mas stablex rey sobre nós.”
axí serà fet d’ell com ha fet de sos
axí com un sol hom, 8 e Saül nombrà
axí. 6 E Samuel dix al poble: –Nostro
axí spes com la arena de la mar. E ells se
axí com Samuel li havia dit, e Samuel no
axí a ell a carrera per saludar-lo, 11 e
axí per passar en Machinàs, on éran los
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1Re 14,15
lur host fou torbade [*]. E açò fou
1Re 15,4
ajustà lo poble, e comptà a ells
1Re 15,23
a la volentat de nostro Senyor
1Re 15,27
pres per lo pany de son mantell e
1Re 16,4
jo’t mostraré. 4 Donchs Samuel féu
1Re 16,23
devant ell e confortave a Saül,
1Re 17,4
una vall entre ells. 4 Ab tant,
1Re 17,7
7 E lo fust de la sua lansa era
1Re 17,8
–Per què sou vosaltres venguts
1Re 17,20 comenà lo ceu bestiar a un guardià,
1Re 17,23 havia nom Goliàs, de Gech, vench e
1Re 17,30
matexa cose. E lo poble respòs
1Re 17,36
felisteu, qui no és circumcís,
1Re 17,39
desermà e dix a Saül: –Jo no puch
1Re 17,48
prop de David, ell se cuytà e
1Re 17,49
e ferí’n lo felisteu en lo front
1Re 17,50
e caech tot stès en terra. 50 E
1Re 18,25
dit, 25 e Saül los dix: –Dieu-li
1Re 18,29 Saül comensà més a tembre David. E
1Re 19,7
devant Saül, e David fou devant ell
1Re 19,8
d’Irrael e los felisteus, e David
1Re 19,21
comensaren atrecí a profetitzar
1Re 19,24
die e tota aquella nit. E de açò
1Re 20,5
–Vet demà són calendes, e jo ciuré
1Re 20,6
ton pare demane a mi, respon-li
1Re 20,13
pau. E sia nostro Senyor Déu ab tu
1Re 20,35
l’endemà, Jonatàs anà al camp,
1Re 20,37
segete més enlà de l’infant. 37 E
1Re 21,6
vuy santificade en los vaxells. 6 E
1Re 21,10
tal com aquell. Da’l-me. 10 E
1Re 22,14
és entre tots los servecials teus
1Re 24,8
levassen contre Saül. Donchs Saül
1Re 24,9
9 E David se levà aprés ell e
1Re 25,17
E ell és dels fills de Belial, e
1Re 25,26
guardades las tuas mans nèdeas. E
1Re 25,26
la vida tua a tu. E are sían fets
1Re 25,29
vida dels teus enamichs sia rodade
1Re 25,37
fou quax mort dins lo cos e fou fet
1Re 26,14
E respòs Abner: –Qui ést tu qui
1Re 26,19
secrifici e preguen-lo, car
1Re 26,20
ço que serch una pussa o un poy,
1Re 26,24 en crist de nostro Senyor Déu. 24 E
1Re 26,24
la tua ànima vuy en los meus ulls,
1Re 28,17
17 Car nostro Senyor farà a tu
1Re 28,21
menjat pa en tot aquell die. 21 E
1Re 29,9
tu ést bo devant los meus ulls tot
1Re 30,23
-se’n. 23 E dix David: –No fareu
1Re 30,23
fareu axí, frares meus, no pertireu
1Re 31,4
que havia haguda en la batalla. E
1Re 31,5
mort, trach lo ceu cultell e ocís
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axí com un miracle de Déu. 16 E las
axí com hom compte ovellas, e trobà-hy
axí és com peccat de devinar, e no voler
axí ell lo li squinsà. 28 E Samuel dix a
axí com nostro Senyor li havia manat, e
axí que ell soferia pus leugerament lo
axí un bort de la part dels felisteus, qui
axí gros com a plegador de texidor, e lo
axí com per combatre? Donchs, no sóm jo
axí com son pare li havia manat, e vench
axí de la host dels felisteus e dix
axí a ell com aquells havían de abans
axí com un d’aquells; donchs, jo iré en
axí anar, car jo no he l’ús. E posà les
axí a ell a carrera en l’altre part, 49 e
axí durament, que la pedre li encastà en
axí ocís David lo felisteu ab la pedre de
axí: “Lo rey no ha mester que tu li dons
axí Saül fou fet enamich de David en tots
axí com solia ésser abans. 8 Una altre
axí defora e combaté’s contre los
axí com los altres. [*] Adonchs fou Saül
axí un proverbi: «Donchs, no és Saül entre
axí com és costuma prop lo rey a la taula.
axí: “David me pregà que’l jaquís anar
axí com ha stat ab mon pare. 14 E si jo
axí com havia promès a David, e vench ab
axí vench lo infant en lo loch on era la
axí donà-li lo prevere del pa
axí levà’s David e fugí en aquell die e
axí [*] com David, qui és ton gendre e va
axí de la cove e anà per lo camí que havia
axí de la cove, e David cridà aprés Saül e
axí no pot perlar negú ab ell. 18 E
axí are, donchs, senyor meu, viva nostro
axí com Nabal los enamichs teus e aquells
axí com lo regirament e la circulació que
axí com pedre. 38 E com foren passats X
axí crides [*]? 15 E dix David a Abner:
axí cové a fer. Si, emperò, los fills dels
axí com és perseguida una perdiu en las
axí com és magnificade la tua ànima vuy en
axí sia magnificade la mia ànima en los
axí com ell ha perlat en la mia mà, e
axí aquella fembra entrà-ce’n a Saül,
axí com és l’àngel de nostro Senyor Déu.
axí, frares meus, no pertireu axí aquellas
axí aquellas coses que nostro Senyor ha
axí Saül pres lo ceu cultell matex e ocís
axí matex. E foren abdosos morts en
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»E jo stiguí sobre ell e ocís-lo
e tots los hòmens qui eren ab ell,
e a tirar d’arch e de ballesta,
sobre las tuas muntanyes. E com són
hòmens forts, l’escut de Saül,
vostros abelliments. 25 E com són
fill qui no n’ha sinó u solament,
cayguts los hòmens forts! E com són
de Judà VII anys e VI mesos. 12 E
Azael era corredor fort lauger,
no fas aquella covinensa ab David,
e que senyoreigs e mans a tots
no vulla que tu, Abner, sies mort
ni han stat en cadenes, mas
dels felisteus. 25 E féu David
la sua muller Micol, filla de Saül,
[*] sos servents e’s despullave
servents que tu has parlats. 23 E
no turmanteran a ell d’aquí avant
misericòrdia no he tolta d’aquell,
coses e segons aquesta visió, tot
Qual poble és en la terra que sia
e sobre la casa d’aquell e fes
tota la casa que fou de Saül. 10 E
11 E dix Cibà al rey: –Senyor,
–Senyor, axí com tu has manat a mi,
menjarà pa sobre la tua taula
los a David. 5 E com David oyí açò,
de nosaltres ço que li plàcia. 13 E
ço que era stat fet en la batalla,
Urries per ço que sia ta muller. E
ne molts en algunas formes de fust
–Fill del rey, per què afeblexs
hòmens de tot Yrrael. Mas fes-ho
no n’hi ha negú mort, sinó Amon,
’t laves ni t’untes d’oli, e stà
paraules que digués al rey. 4 E
morim e tots nos ne anam per mort,
feta la peraule del senyor meu, car
meu, car axí com a secrifici e
per la salut de la tua ànima, tot
senyor rey, ést savi e has saviesa
coses que’s fan sobre la terra. E
Veniu e cremau lo blat que hi és. E
gran goig e volenters. 16 E lavors
cort. E diràs a Absalon: “Senyor,
stat servidor de ton pare David,
5 E lavors anà lo rey a Baürim, e
tremetia-li pedres e terra. 14 E
E jo serviré lo fill del rey. Tot
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axí com ell me dix, car jo sabia e veya
axí matex. 12 E plangueren e ploraren e
axí com és scrit en lo libre dels Justs:
axí ja cayguts en tu aquests, los pus
axí com si no fos untat d’oli. 22 E la
axí cayguts los forts en la batalla!
axí com jo amave a tu. 27 O Déu, e com són
axí perides e destrovides las armes
axí Abner, fill de Ner, e los servicials
axí com un dels camells qui stan en la
axí com ell volia 10 que regne sobre la
axí com desija la tua ànima. E com Abner
axí com moren los hòmens coarts e poruchs.
axí ést caygut e mort com los fills de
axí com nostro Senyor li hach manat e
axí a carrera a David e dix-li: –O,
axí com un bastax o un ribalt. 21 E dix
axí Micol [*] no hach fill entrò que morí
axí com primerament fèyan 11 del die ensà
axí com la he tolta de Saül, lo qual jo he
axí dix Natam a David. 18 E intrà-ce’n
axí com lo teu poble d’Irrael, per lo
axí com has perlat. 26 E sia fet gran lo
axí los fills teus e los servicials teus
axí com tu has manat a mi, axí ho faré, e
axí ho faré, e Mifibòsech menjarà pa sobre
axí com un dels fills del rey. 12 E havia
axí-los a carrera, car aquells se tenían
axí comensà Joab e lo poble qui ab ell era
axí com li dix Joab. 23 E dix lo missatge
axí diu nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré e
axí com hom fa dels ladres. E açò matex
axí tot, per què no’m dius què has? E dix
axí, germà: digues-ho al rey, e ell no
axí com jo t’havia dit. 36 E aytentost
axí com a fembra que ha molt plorat, 3 e
axí la fembra anà-ce’n al rey e gità’s
axí com aygüe qui corre per la terra, e
axí com a secrifici e axí com a àngel de
axí com a àngel de Déu és ferm en tots sos
axí és com m’has dit e no en altre
axí com a saviesa d’àngel de Déu, car tu
axí la fembra se n’anà. 21 E lo rey féu
axí los servents de Absalon materen foch
axí lo rey de la sua casa, e tota la sua
axí com jo sóm stat servidor de ton pare
axí vull ésser ton servidor.” E destroyràs
axí d’aquí un hom qui era de la casa de
axí vench lo rey e tot lo poble, fort
axí com jo he obeyit al teu pare, tot axí
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2Re 16,19
com jo he obeyit al teu pare, tot
2Re 16,23 fos ab David e com era ab Absalon,
2Re 17,3
justat, que no’n romandrà nengú
2Re 17,8
saltarien a hom en la care
2Re 17,11
tots aquells qui van ab ell, 11 e,
2Re 17,11
de Dan entrò a Bersabe, e serà
2Re 17,12
e levar-los-hem de la terra
2Re 17,14
que no fa aquell de Atitòfel. E
2Re 17,15
preveras, e comptà-los tot lo fet
2Re 18,3
altre, car a tu comprenen per XM;
2Re 18,4
lo rey stech a la porta, e lo poble
2Re 18,6
mas que l’amanassen. [*] 6 E
2Re 18,14
devant. 14 E dix Joab: –No serà
2Re 19,3
a la ciutat, adés u adés altre,
2Re 19,16
e devallà ab los hòmens de Judà e
2Re 19,24
no morria. 24 Emperò Mifibòzech
2Re 20,8
qui és en Gabaon, Amasè vench e
2Re 20,18
és ciutat de concell entigament, e
2Re 21,8
Jonatàs, fill de Saül, e David. 8 E
2Re 21,9
hom comensa las messas primeras,
2Re 21,19
Goliach geteu, la asta del qual era
2Re 22,35
de batallar als meus brassos
2Re 22,43
sauls. 43 E jo †desliure† aquells
2Re 22,43
aquells axí com a pols de terra e
2Re 23,4
en temor de nostro Senyor Déu, 4
2Re 23,4
al matí, sens nuus gita los raigs,
2Re 23,8
molt savi príncep entre III,
2Re 23,21
e tenia en la sua mà una lansa. E
2Re 24,12
ne aquella que tu vullas, e jo faré
2Re 24,21
ceus que anassen ab ell. 21 E
2Re 24,22 càrreus e jous de bous per a cremar
2Re 24,24 rey a Aurena: –Ja Déu no vulla que
1Re 18,1
ton servent. 18,Tit Capítol XVIII 1
2Re 1,26
amat sobre tota amor de fembra.
1Re 14,5
e l’altre, Seve. 5 La un scull
1Re 17,20 que havia nom Magala, e la host era
1Re 18,30 batalla, e en lo comensament de lur
1Re 25,32
t’ha tremesa vuy a mi, que’m sias
2Re 17,20 Absalon, emperò, demanaren on éran
1Re 29,6
tu ést just e bé devant mi, e lo
2Re 3,25
e que sàpia los intraments e los
2Re 14,13
no fassa retornar aquell qui ha fet
2Re 15,20 hi venguist, e que vuy te fassa hom
2Re 5,24
combatràs los felisteus, car lavors
2Re 7,12
la sament tua aprés tu, la qual
1Re 11,10
goig 10 e digueren a Naàs: –Nós
1Re 7,11
d’Irrael. 11 E los fills d’Irrael
1Re 9,26
-te’n. E ell se levà, e abdosos
1Re 11,7
lo poble hach gran pahor, e tots
1Re 13,17
en Machinàs. 17 E III companyes
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axí obeyré a tu. 20 E dix Absalon a
axí matex que tot quant deya, de tot era
axí com si se’n tornàs un hom tot sol,
axí com a ors o a cha rebiós qui ha
axí, açò no seria bon concell. Mas ajusta
axí com la arena de la mar, e tu seràs
axí com sol levar lo sol lo ros, que sol
axí Déu destroý lo concell de Atitòfel,
axí com era stat. 16 E dix-los:
axí més val que stigues en la ciutat, e
axí per companyes de C en C e de M en M. 5
axí lo poble en un camp contre Yrrael, e
axí com tu dius, mas jo iré devant tu. E
axí com si fugissen de la batalla. 4 E
axí a carrera al rey 17 ab M hòmens de
axí a carrera al rey ab gran barba, que no
axí-los a carrera. E lavors Joab vestia
axí anaven-se’n en aquella ciutat. 19
axí pres lo rey los fills de Saül, los
axí com hom comensa a segar los ordis. 10
axí com a lis de taxidor. (Per aquests
axí com a arch d’aram. 36 Tu, Senyor, has
axí com a pols de terra e axí com a brach
axí com a brach de places [*] e trencaraxí com la lud en l’alba o com lo sol ix
axí com la pluja fa brotar la herba de la
axí tendre com lo verm del fust, e ell
axí com ell fou devallat a ell ab una
axí com tu volràs o diràs.” 13 E vench Gad
axí Aurena e gità’s en terra e adorà lo
axí com a lenya en holocaust e en
axí sia com tu dius, ans t’ho compraré
Axí com David hach parlat a Saül, Jonatàs,
Axí com la mare ame son fill qui no n’ha
axia envés aguiló, contre Machinàs, e l’
axida fora las tendas per combatre [*]. 21
axida David feya tots sos fets pus
axida a carrera, [*] 33 e beneyta sias tu,
Aximàs e Jonatàs. E dix la fembra: –Una
aximent teu e l’intrament és ab mi en las
aximents teus e conega las coses que tu
axir. 14 Tots quants som tots morim e tots
axir ab nós no és cose covinent. [*] Torna
axirà nostro Senyor Déu devant la tua cara
axirà del teu ventre, e fermaré lo regne
axirem demà a vosaltres, e fareu tot ço
axiren de Masfat, e perseguiren los
axiren defora, ço és, Samuel e Saül. 27 E
axiren ensemps axí com un sol hom, 8 e
axiren dels felisteus per robar alguna
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1Re 16,4
de la ciutat se’n marevellaren e
1Re 18,6
de totas las ciutats d’Irrael
1Re 18,30
30 E los prínceps dels felisteus
1Re 23,13
ab ell, qui éran entorn de DC, e
1Re 23,28
e cells qui perseguien David, e
1Re 25,20
éran al peu de la muntanya e
1Re 30,21
en lo torrent de Bezor. E aquests
2Re 10,8
-hi Joab ab tota la sua host. 8 E
2Re 11,17 que éran los pus forts hòmens. 17 E
2Re 17,21
tornats, los missatgés aquells
2Re 20,10
e ferí-lo per lo costat, e
1Re 28,1
are e sé que tu e los hòmens teus
1Re 17,25
–Has tu vist aquell hom qui és
1Re 17,25
qui és axit fora la host? Ell és
2Re 11,8
lave’t tos peus. E com Urries fou
2Re 15,19
ab lo rey, car tu ést palegrí e ést
2Re 15,24
tot lo poble fou passat, que era
2Re 16,11
–Veus lo meu fill qui és
2Re 19,9
enamichs, e are era fugit e era
2Re 19,20
de tota la casa de Josep e sóm
1Re 20,11 e iscam defora al camp. E com foren
2Re 12,5
nostro Senyor, que aquex hom qui
1Re 2,5
sedollats, e entrò aquella qui era
2Re 17,19
ordi parat quaix qui’l volia
2Re 21,8
havia engendrats de Rafà filla de
Re Prol,135
vils veden la calor del sol e l’
1Re 9,11
trobaren donzellas qui anaven poar
1Re 25,11
pendré jo los meus pans e la mia
1Re 26,11 que té prop lo cap e aquest anap d’
1Re 26,12
-en. 12 E pres David la anap de l’
1Re 26,16
és la lansa del rey e l’anap de l’
1Re 30,11
e donaren-li pa que menjàs e
2Re 2,13
-los a carrera de prop un aljup d’
2Re 2,13
uns de la una part sinestre de l’
2Re 2,24 vingueren en un loch qui hy passave
2Re 5,8
de las cobertores, per las quals l’
2Re 8,8
lavador d’aram en què ajustaven l’
2Re 13,8
Tamar pres ferina e mesclà-la en
2Re 14,14 tots nos ne anam per mort, axí com
2Re 17,20
E dix la fembra: –Una pocha d’
2Re 17,21
-li: –Anem, passem tost l’
2Re 17,22
E David e tot lo poble passaren l’
2Re 19,18
18 per un loch on no havia molta
2Re 23,15 en Betlem. 15 E lavors desijà David
2Re 23,15
nengú qui’m donàs a beura de l’
2Re 23,16
[*] los felisteus e aportaren
2Re 12,27
que jo veig, la ciutat de las
2Re 22,12
entorn de si matex garbellant las
2Re 22,17
de alt e reemé a mi de moltas
1Re 14,31
los felisteus, de Machinàs entrò a
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axiren a ell a carrera e digueren-li:
axiren a carrera a Saül e cantaven e feyan
axiren contre los fills d’Irrael en
axiren de Cellà e anaven axerrats dessà e
axiren a carrera als felisteus. E per ço
axiren a ella a l’encontre, e ella a
axiren a carrera a David [*] e pujà David
axiren los fills d’Amon e posaren la lur
axiren los hòmens de la ciutat e
axiren del pou e anaren-se’n a David e
axiren-li los budells, e morí, car
axireu ab mi en las tendes. 2 E dix David
axit fora la host? Ell és axit per aontar
axit per aontar lo poble d’ Irrael. Mas
axit de la casa del rey, lo rey li tremès
axit de ton loch. 20 Hir hi venguist, e
axit de la ciutat. 25 E dix lo rey a
axit del meu ventre, que vol la mia vida e
axit de la terra per Absalon. 10 E
axit a carrera a tu, senyor meu. 21 E
axits en lo camp, 12 dix Jonatàs a David:
axò ha fet deu morir 6 e deu retre la
axorque hach infants molts, e aquella qui
axugar sobre lo pou, e enaxí no’ls
Ayà, ço és Armoní e Isbòsech, e V fills de
aygüe de las pluges. Donchs, lig
aygüe, e ells digueren a ellas: –És ací lo
aygüe e las carns del bestiar que jo he
aygüe e anem-nos-en. 12 E pres David
aygüe e la lansa que stave prop Saül e
aygüe qui era al cap de Saül. 17 E Saül
aygüe que bagués, 12 e donaren-li un
aygüe qui és en Gabaon e, com tots se
aygüe e los altres de l’altre part. 14 E
aygüe, qui és entre Gabeon e una vall del
aygüe corria, e aquell qui los poria tolra
aygüe, qui havia nom Mar de Aram, e féuaygüe e féu-ne ferines e coch-les e
aygüe qui corre per la terra, e per cert
aygüe han beguda e són-se’n anats
aygüe, sinó tots som morts. 22 E David e
aygüe [*], que no romàs negú, e anà-sse
aygüe, per ço que passacen a la casa del
aygüe de sisterne e dix: –Si hi havia
aygüe de la sisterna qui és en Betlem, de
aygüe de la sisterna de Betlem que era
aygües se porà pendre. 28 Donchs, are,
aygües de las nuus dels cels. 13 Los
aygües. 18 E ha desliurat a mi de l’
Aylon, e lo poble fou molt ujat. 32 E
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2Re 6,3 Aminedab, qui era en Gabaà. E Ozà e
2Re 6,4
treta l’archa de nostro Senyor,
1Re 3,11
dix a Samuel: –Vet que jo fas
1Re 9,9
que anam sercant. 9 Sa enrera havia
1Re 11,2
d’Amon, respòs a ells: –Jo faré
1Re 21,14 amanat hom orat! Per què haveu fet
2Re 7,22
las nostres orellas, e no és Déus
2Re 11,11
salut de la tua ànima, jo no faré
2Re 12,3
[*], e ella e sos fills menjaven
2Re 12,3
e sos fills menjaven aytal menjar e
2Re 15,2
ést tu? E aquell responia: –De
2Re 16,23
dies en quax concell de Déu:
2Re 18,32
és viu? Respòs Cozim e dix: –En
2Re 17,6
devant Absalon, Absalon li dix:
2Re 13,18 segons dien alguns ab mànagues, car
1Re 25,43
los missatgers de David [*]. 43 E
2Re 11,17
d’aquells de David alguns, e morí
1Re 1,9
Anna hach menjat e begut en Siloè
1Re 16,13
Senyor devallà sobre David. Ab
1Re 18,3
ensemps, e Jonatàs amave a ell
1Re 23,19
se’n tornà en la sua casa. 19 Ab
1Re 25,7
anch res per nós en nostro temps
1Re 25,15 no perdem neguna de nostres bísties
1Re 25,16
mur de defenció, de die e de nit,
1Re 30,24
Per aguals parts se partirà, e
1Re 30,25
stabliren que fos lig en Yrrael que
2Re 12,3
dormia en son lit prop ell, car
2Re 14,14 ànima, mas alongue’ns la centència
2Re 16,10
fills de Servià? Maleesca
2Re 16,11
Jaquex-lo per ço que maleescha
2Re 24,3
anadescha al poble, car tu has are
1Re 28,20
en las mans dels felisteus. 20 E
2Re 1,2
havia posade pols sobre lo cap. E
2Re 1,11
la he portade ací, senyor meu. 11 E
2Re 3,22
David e se’n fou anat en pau, 22
2Re 3,23
qui era ab ell vingueren despuxs e
2Re 23,38
Gareb, entre tots aquests, qui és
2Re 3,26
e conega las coses que tu fas. 26 E
2Re 11,5
hach de sa purgació, e la dona fou
2Re 11,6
David e dix-li com era prenys. E
2Re 11,6
«Tremet-me Urries etey.» E Joab
2Re 12,19
se concellaven e perlaven gint,
2Re 13,30
30 E, dementre que ells fugien,
2Re 13,36 Amon, axí com jo t’havia dit. 36 E
2Re 18,31
dix lo rey: –Passe e stà ací. 31 E
1Re 17,1
ficharen lurs tendes entre Sechot e
2Re 2,18
de Servià, ço és, Joab e Abisay e
2Re 2,18
és, Joab e Abisay e Azael. Emperò
2Re 2,19
qui stan en la muntanya 19 e
2Re 2,20
l’ociés. 20 E girà’s Abner e veé
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Ayó, fills de Aminadab, manaven e servaven
Ayó anave devant l’archa. 5 E David e tot
aytal stabliment en Yrrael, que
aytal costuma en la terra dels fills d’
aytal pau ab vosaltres, que jo trague a
aytal scarn? 15 E defallien a nós hòmens
aytal com tu. 23 Qual poble és en la terra
aytal cose! 12 E dix David [*]: –Stà vuy
aytal menjar e aytal beure com ell, e tots
aytal beure com ell, e tots dies dormia en
aytal trip sóm jo, servicial teu. 3 E deya
aytal era lo concell de Atitòfel, com ell
aytal cas fossen tots aquells qui’s són
–Aytal concell ha donat Atitòfel. Cozim,
aytals vestidures portaven lavors las
aytambé David pres per muller Achinone, de
aytambé Urries etey. 18 E Joab tremès a
aytant com li plach, ella se levà, e Elí,
aytant, se n’anà Samuel e tornà-ce’n
aytant com a si matex. 4 Car Jonetàs se
aytant vingueren los hòmens de Xiff a
aytant com ells stigueren ab nós en
aytant com ells stigueren ab nós en lo
aytant com nós guardam ton bestiar entre
aytant se n’hauran aquells qui són
aytant haguéssan aquells qui fossen
aytant la amava com si fos sa filla. 4 »E
aytant com pot e’s gogita e’s pensa que
aytant com se vulla, car nostro Senyor li
aytant com nostro Senyor vulla, 12 car per
aytant com are n’has per ço que sia
aytantost Saül caech tot dret en terra,
aytantost com fou vengut de devant David,
aytantost com David hach oÿt açò squinsà
aytantost Joab e los servecials seus
aytantost comptaren e digueren a Joab que
aytembé getre; 39 Uries eteu. Entre tots
aytentost Joab se pertí de David e tramès
aytentost prenys, e tremès tantost
aytentost David tramès missatgers a Joab e
aytentost tremès-lo-li. 7 E vench
aytentost entès e conech que l’infant era
aytentost digueren aquestes peraules al
aytentost com ell se jaquí de perlar, los
aytentost vench Cozim e dix: –Senyor meu,
Azachà, en las encontrades de Dotamí. 2 E
Azael. Emperò Azael era corredor fort
Azael era corredor fort lauger, axí com un
Azael corria darrera Abner e perseguí-lo
Azael e dix-li Abner: –Ést tu Azael? E
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2Re 2,20
veé Azael e dix-li Abner: –Ést tu
2Re 2,20
tu Azael? E ell respòs: –Jo sóm
2Re 2,21
e porta-te’n la sua roba. E
2Re 2,23
cara devant Joab, frare teu. 23 E
2Re 2,23
-li en lo segí, e tantost morí
2Re 2,23
per aquell loch on jaÿa mort
2Re 2,30
de David XVIIII; e no comptaren
2Re 2,32 éran ab Abner CCCLX. 32 E portaren
2Re 3,27
lo segí e ocís-lo en venjansa de
2Re 3,30
com Abner havia mort en la batalla
2Re 23,24
a la sua orella en sacret. 24
1Re 12,3
vosaltres, si jo he tolt bou o
1Re 16,20 ovellas. 20 E donchs Ysaý tremès un
1Re 25,20
20 E ella fou muntade sobre son
1Re 25,23
ella’s cuytà e devallà de l’
1Re 25,42
’s e cuytozament muntà sobre un
2Re 17,23
lo ceu concell, pujà-se’n en un
2Re 19,26
e no’m volch a mi aperellar l’
1Re 8,16
vostros bons macips e los vostros
1Re 15,3
grans e petits, bous e ovellas e
1Re 22,19
encara mamaven, e los bous e los
1Re 25,18
de figues e posà-hu sobre los
1Re 27,9
fembra. E prenia ovellas e bous e
2Re 16,1
de Mifibòzech, al rey ab II
2Re 16,2 Cibà: –Senyor meu, per ço amèn los
Re Prol,70
e lo VIè, Geremies; e lo VIIè,
1Re 5,1
aquella de la pedre de la Ajuda en
1Re 5,3
lur déu. 3 E com los hòmens de
1Re 5,5
sobre lo lindar d’aquell loch en
1Re 5,6
se agreujà sobre los hòmens de
1Re 5,6
de Azot e destruý aquells e ferí
1Re 5,7
en la ciutat. 7 E com los hòmens de
1Re 6,17
a nostro Senyor per lur peccat:
2Re 4,2
lo fill de Saül, e la un havia nom
2Re 4,9
9 E respòs David a Racab e a
1Re 20,30
contre Jonatàs e dix-li: –Fill de
1Re 30,11
-li pa que menjàs e aygüe que
2Re 13,23
feya tondre las suas ovellas en
1Re 7,3
stranys del mig de vosaltres, ço és
1Re 7,4
d’Irrael tolgueren del mig de ells
1Re 12,10
nostro Senyor e havem servit a
2Re 6,16
per la finestra e veé lo rey David
Re Prol,131
major nassecitat. En tota aquella
2Re 1,18
portar armes e a tirar d’arch e de
1Re 18,6
a carrera a Saül e cantaven e feyan
2Re 8,18
e Saraÿas era conceller, 18 emperò
2Re 20,23
Joab senyor de la cavalleria, e fou
2Re 23,20
príncep entre aquells III. [*] 20 E
2Re 23,22 la sua lansa. 22 Aquestas coses féu
2Re 17,28
de Regelim, 28 li donaren tepits e
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Azael? E ell respòs: –Jo sóm Azael. 21 E
Azael. 21 E dix-li Abner: –Vé-te’n a
Azael no volch star que no encalsàs Abner.
Azael no’l volch entendre ni’l jaquia
Azael en aquell matex loch. E tots aquells
Azael aturaven-se. 24 E dementre que
Azael, car ab ell éran XX. 31 E emperò los
Azael e soterraren-lo en la sapoltura de
Azael son frare. 28 E com David sabé
Azael, lur frare, en Gabeon. 31 E dix
Azael, frare de Joab, entre XXX; Elicanà,
aze, e si jo he acusat a tort, ni si jo he
aze carregat de pa e una canade de vi e un
aze e fou devallade al peu de la muntanya.
aze e agenollà’s devant David e aorà
aze, e V donzellas anaren ab ella e las
aze e anà-sse’n [*] en la sua ciutat,
aze, per ço que cavalcàs e anàs ab lo rey,
àzens e metrà’ls en la sua obre. 17 E ell
àzens e camells.” 4 Donchs Saül [*] ajustà
àzens e las ovellas ocís ab spasa. 20 Mas
àzens 19 e dix a sos servents: –Anau
àzens e camells e vestidures e tornavaàzens que portaven CC pans e C ligays de
àzens, que hi cavalquen aquells qui són de
Azetxiel; e lo VIIIè és lo libre dels XII
Azot. 2 E materen-la en lo temple de
Azot se levaren de matí en l’altre die,
Azot entrò en aquest die de vuy. 6 La mà
Azot e destruý aquells e ferí Azot en la
Azot en la pus secreta part de las
Azot vaeren aquesta plaga, ells digueren:
Azot hi donà una semblança [*]; e altre,
Baanà e l’altre, Recap, fill de Remnon
Baanà, frare d’aquell, fills de Remnon
bagassa! Donchs no conech jo are que tu
bagués, 12 e donaren-li un tros de
Balasar, que era prop Efraÿm, e convidà
Balaÿm e Scaroch, e aparallau los vostros
Balaÿm e Scaroch e serviren a nostro
Balaÿm e Scaroch. Donchs, desliure-nos
ballar e saltar devant nostro Senyor Déu e
ballesa del tabernacle, la qual per
ballesta, axí com és scrit en lo libre
balls ab temborets de alegransa [*], 7 e
Banaÿas [*] era sobre Ceretí e Felon, que
Banaÿas, fill de Joadà, dessobre los
Banaÿas, fill de Joadà, qui fou hom molt
Banaÿas fill de Joadà, 23 e aquest fou
bancals e cortines e vaxells assats, e
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1Re 21,13
fort, que la saliva li anave per la
2Re 10,4
e ragué’ls la mitat de lur
2Re 10,5
entrò que sia crescuda la vostra
2Re 19,24
axí a carrera al rey ab gran
2Re 20,9
frare meu. E posà-li la mà en la
2Re 14,6
serventa tua, havia II fills, e
1Re 20,19
e sercharà hom a tu 19 entrò a la
1Re 26,15
David a Abner: –Donchs, no ést tu
2Re 20,1
qui havia nom Siba, fill de Bocrí,
2Re 21,20
en Get, en la qual batalla havia un
2Re 23,33
e Matan; 33 Seminà de Oradí;
1Re 4,9
comfortau-vos e siau axí com a
1Re 14,8
–Vet que nós anam sobre aquests
1Re 31,7
Jordà, en una vall, veeren que los
2Re 2,4
de Hebron. 4 E vingueren los
2Re 7,14
jo lo rependré †d’hòmens e† de
2Re 4,5
5 E vingueren los fills de Ramaot
1Re 23,7
la ciutat, la qual havia portas e
2Re 19,16
fill de Gerà, fill de Geraminí, de
2Re 17,27
fill de l’Amil, de Ladobar, e
2Re 19,39 poble hagueren passat Jordà, lo rey
1Re 30,22
per ço car no són anats ab nós.
2Re 24,16
dix a l’àngel qui feria lo poble:
2Re 6,20
servents e’s despullave axí com un
2Re 5,9
e comensà en Meyló e féu aquí grans
1Re 17,40
ús. E posà les armes 40 e pres un
1Re 17,43 jo cha, que tu vingues contre mi ab
1Re 4,1
que los felisteus se ajustaren a
1Re 4,1
axí a carrera als felisteus en
1Re 4,2
contre lo poble d’Irrael. E com la
1Re 4,16
aquell qui sóm vengut e fugit de la
1Re 7,10
secrifici, los felisteus comensasen
1Re 13,22
a l’aguyó. 22 E com lo die de la
1Re 14,20
ell. E vingueren al loch on era la
1Re 14,22
-se ab los companyons en la
1Re 14,23
jorn lo poble d’Irrael, e la
1Re 14,52
Emsí, fill de Ebiel. 52 E molt fort
1Re 14,52
que veya ésser forts e covinents a
1Re 17,14
primers hagueren seguit Saül a la
1Re 17,22
e correch allà on devia ésser la
1Re 17,28
car tu ést vengut ací per veure la
1Re 17,47
ab spasa ni ab lansa, car aquesta
1Re 18,30
contre los fills d’Irrael en
1Re 19,8
com solia ésser abans. 8 Una altre
1Re 23,8
tot lo poble que ells vinguéssan a
1Re 24,7
ell muyre, o si ell no és mort en
1Re 26,10
per si matex o que ell muyre en la
1Re 28,1
ajustaren e aperellaren-se a la
1Re 29,9
han dit que no devalls en nós a la
1Re 30,24
com aquells qui són anats a la
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barba avall. 14 E dix Achís als ceus
barba e squinsà-los la mitat de las
barba e lavors tornareu. 6 E com los fills
barba, que no se l’havia rasa ne s’havia
barba quax qui’l volia besar. 10 E trasch
barellaren-se abdosos en un camp, e no
barena, car no ceurà negú allà on tu deus
baró, e qui és semblant a tu en tot
baró de Benjamín, e aquell tochà la nafil
baró qui havia VI dits en cascuna mà e en
Barom, fill de Saratey, arachites; 34
barons, perquè vosaltres no serveschau als
barons com ells nos veuran. 9 Si ells nos
barons d’Irrael éran fugits e que Saül
barons de Judà e untaren a David aquí per
barons o en plagues dels fills dels
barotite, Recap [*]. E era descuyt en la
barras. 8 Adonchs Saül manà a tot lo poble
Baruÿm, e devallà ab los hòmens de Judà e
Barzelay galadtide, de Regelim, 28 li
bassà Batzalay e beneý-lo. E Batzalay se
Basta que’ls donem lurs mullers e lurs
–Basta are! No stenes d’aquí avant la tua
bastax o un ribalt. 21 E dix David a
bastiments e grans cases. 10 E crexia
bastó, lo qual ell tenia tostemps [*], e
bastó? E lo felisteu maleý David e sos
batalla contre lo poble d’Irrael, e lo
batalla e fichà las tendas prop la pedre
batalla fou ajustade, lo poble d’Irrael
batalla e de la host. Lo qual dix: –En
batalla contre los fills d’Irrael, e
batalla fou vengut, null hom de tot lo
batalla. E cascú dels felisteus havia
batalla. E éran ab Saül entorn de XXM
batalla vench entrò a Betaven. 24 E los
batalla era contre los felisteus en tots
batalla. 1Re 15,Tit Capítol XV 1 Samuel
batalla, 15 e David se pertí de Saül e
batalla e demanà si sos frares staven bé.
batalla. 29 E David dix: –Què he jo fet,
batalla és sua, e ell vos liurerà en
batalla, e en lo comensament de lur axida
batalla fou venguda altre vegade entre los
batalla en Cellà e que asetjassen David e
batalla, ell ma guard que jo no stena la
batalla, 11 nostro Senyor me guard que jo
batalla contre Yrrael. E dix Achís a
batalla. 10 Donchs, leve’t per lo matí,
batalla. 25 E d’aquell die avant
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romasos com aquells qui anaven a la
de Saül. 3 E tot lo càrrech de la
gran pahor que havia haguda en la
guisa. 6 Adonchs, en aquella
l’altre die aprés aquell de la
aquells qui éran morts en la
-te a saber que ha haguda gran
no és tornat en va ni en foll de la
com són axí cayguts los forts en la
Gabaon. 17 Aquell die se moch gran
no encalsaren Yrrael ni scomogueren
Capítol terç 1 E fou feta longa
E en aquell temps, com era ten gran
per ço com Abner havia mort en la
dels millós d’Irrael e aparallà
e lo poble qui ab ell era de donar
venir e féu-los aperellar a la
Elema, e los sirienchs aperellaren
hivern, com los reys solían anar en
d’Irrael e en quina guisa donaven
loch on sapiau que haurà major
a David tot ço que era fet en la
-li tot ço que era stat fet en la
de combatre contre nós e isqueren a
ni t’spaordeschas per aquesta
ell, e tot lo poble e los hòmens de
en un camp contre Yrrael, e fou la
molts més que no’n moriren en la
altre, axí com si fugissen de la
meu, Absalon! 5 E Joab vench de la
perdonà a la terra. 15 E faeren
E dementre que David defallia en la
–De vuymés no iràs ab nós a la
la luerna d’Irrael. 18 E la segona
linatge dels gegants. 19 La terça
contre los felisteus, en la qual
la terra de Betlem.) 20 La quarta
batalla fou en Get, en la qual
tu has cint a mi de fortalesa en la
sol en una vegade que anà a la
los felisteus e s’ajustaren en la
devall ab nós [*] com comensarem a
las armes batallaroses que solían
a mi stablit. 35 E ha ensenyat de
axí perides e destrovides las armes
nós e irà devant e ferà las nostres
a tu, senyor meu, casa fael. Car
e diversos sdeveniments sdevenen en
XXXI 1 E los felisteus combatien e
a tu sinó que sias fort hom e fael
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batalla. 26 E lavors vench David en
batalla vench e’s girà contre Saül, e
batalla. E axí Saül pres lo ceu cultell
batalla morí Saül e III fills ceus, e lo
batalla, vingueren los felisteus per ço
batalla, e trobaren Saül e III fills ceus
batalla, e molts del poble de Yrrael són
batalla. 23 Saül e Jonatàs, bells e qui
batalla! Jonatàs en las tuas altesas és
batalla e los hòmens de David encalsaren
batalla. 29 Emperò Abner e tots aquells
batalla e gran entre la casa de Saül e la
batalla entre la casa de Saül e la casa de
batalla Azael, lur frare, en Gabeon. 31 E
batalla contre los sirienchs. 10 E altre
batalla contre los sirienchs, e los
batalla, e Sobaych, qui era maestre de la
batalla contre David e combatéran fort e
batalla, David tramès Joab e los ceus
batalla. 8 E David dix a Urries: –Vé-te
batalla e desemparau-lo enaxí que ell
batalla, 19 e manà al missatge que digués
batalla, axí com li dix Joab. 23 E dix lo
batalla, e nós sfortsam-nos e prenguem
batalla. Car molts e diversos sdeveniments
batalla anaven a la part dreta, e a la
batalla aquell die prop lo bosch de
batalla. E tot l’altre poble fugí. 9 E,
batalla. 4 E David cobrí lo ceu cap e
batalla e entrà-sse’n en la casa e anà
batalla altre vegade los felisteus contre
batalla –tant havia combatut–, 16 Gebí
batalla, per so que no apachs la luerna d’
batalla fou en Job contre los felisteus, e
batalla fou en Gob contre los felisteus,
batalla ocís Adeudonat, fill de Salt,
batalla fou en Get, en la qual batalla
batalla havia un baró qui havia VI dits en
batalla. Tu, Senyor, encorbaràs sots mi
batalla. 9 E aprés ell sech Aleatzar, fill
batalla. 10 Car los hòmens d’Irrael foren
batallar [*]. Donchs, en quina manera porà
batallar e combatre!» 2,Tit Capítol segon
batallar als meus brassos axí com a arch
batallaroses que solían batallar e
batallas per nós. 21 Adonchs oyí Samuel
batallas de nostro Senyor Déu, senyor meu,
batallas: adés mor aquell, adés aquell
batallaven contre Yrrael. E partí’s
bataller de nostro Senyor. E Saül se
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1Re 10,3
hòmens aquí, los quals muntaran en
1Re 25,28 nostro Senyor Déu, senyor meu, tu
2Re 19,31
prengue-ho tot, si’s vol. 31 E
2Re 19,32
si lo rey ho volgués. 32 Emperò
2Re 19,33
fort rich hom. 33 E dix lo rey a
2Re 19,34
e staràs aquí segur ab mi. 34 E dix
2Re 19,39 hagueren passat Jordà, lo rey bassà
2Re 19,39
rey bassà Batzalay e beneý-lo. E
2Re 16,5
devant tu. 5 E lavors anà lo rey a
2Re 17,18
-se en casa de una fembra en
1Re 9,21
jo fill de Sis de Benjamín, del pus
1Re 18,23 del rey? E jo, que çó pobre home e
1Re 12,14
seguiu lo Senyor, Déu vostro, serà
1Re 14,36
sia vijares en los teus ulls, de
1Re 16,17
–Sercau-me un hom qui sàpia
1Re 16,18
lo fill de Ysaý de Betlem, que sap
1Re 17,18
e vizitaràs tos frares, si stan
1Re 17,22
e demanà si sos frares staven
1Re 22,17
lur mà és ab David, car ells sabían
1Re 23,15 en las suas mans. 15 E David sabia
1Re 23,17
aprés tu. E Saül, mon pare, sap
1Re 23,22
on ell és, [*] car ell se pensa
1Re 23,22
de mi que jo l’aguayt e’l serch
1Re 24,11
la mort? 11 Vet que tu pots
1Re 25,21
no periren. E ha retut a mi mal per
1Re 25,31 tu matex. E com nostro Senyor haurà
1Re 25,31 membrant de la tua serventa e feràs
1Re 25,33
[*] 33 e beneyta sias tu, qui has
1Re 29,6
Senyor Déu, car tu ést just e
2Re 5,17
ell era segur, es podia d’ells
2Re 13,22 no volch perlar a Amon en mal ni en
2Re 14,17
fets e no’s mou ni per mal ni per
2Re 16,12
e lo meu turment e retrà a mi
2Re 19,9
9 e lo poble d’Irrael regonech lo
2Re 19,37
vage ab tu, e tu feràs a ell aquell
1Re 12,5
fet de mal. E ells respongueren:
2Re 5,20
E per ço aquell loch és apellat
2Re 11,13
-lo David a menjar, e menjà e
1Re 9,1
de Abiel, fill de Ceor, fill de
2Re 11,11
en la mia casa per ço que menge e
2Re 17,20 la fembra: –Una pocha d’aygüe han
1Re 1,9
9 Donchs, com Anna hach menjat e
1Re 1,14
desembriagada del vi que tu has
1Re 1,15
prou malaurade e jo no he vuy
1Re 25,37
Nabal hach digest lo vi que havia
1Re 30,12 éran passats que no havia menjat ni
1Re 1,16
sia axí com una de las fillas de
1Re 10,27
havia tochats. 27 Mas los fills de
1Re 25,17
ta companya. E ell és dels fills de
1Re 16,12
Samuel. E l’infant era ros e era
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Batel per pregar nostro Senyor. E la un d’
batellaràs. Senyor, donchs malícia no sia
Batzalay, galatide de Gelim, seguí lo rey
Batzalay, galatide, era fort vell, car era
Batzalay: –Vina ab mi en Jerusalem, e
Batzalay al rey: –Quals són los anys de la
Batzalay e beneý-lo. E Batzalay se n’
Batzalay se n’anà a la sua ciutat. 40 E
Baürim, e axí d’aquí un hom qui era de la
Baürim que no’ls descobrís. E a l’
bax trip del poble d’Irrael, e lo meu
bax! 24 E los servents de Saül recomptaren
bé a vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu la
bé, fes. E dix lo prevere: –Acostem-nos
bé viular e amenau-me aquell. 18 E un de
bé viular, e ha molt gran fortsa e sap
bé, e sàpies ab quals són ells ordonats en
bé. 23 E com ell perlave encare a ells,
bé que ell era fugit e no m’ho faeren a
bé que Saül lo volia ociure. E stave David
bé açò. 18 Donchs abdosos feéran aquí
bé de mi que jo l’aguayt e’l serch bé
bé cuytosament. 23 Donchs sercau tost los
bé saber que Déu ha liurat vuy a tu en la
bé. 22 Mas nostro Senyor ho sàpia, que jo
bé fet al senyor meu, seràs membrant de la
bé a ella. 32 E dix David a Abiegayl:
bé fet, que has vedat a mi vuy que no sia
bé devant mi, e lo aximent teu e l’
bé defensar. 18 E los felisteus vingueren
bé, car gran mal li volia per la onta que
bé. E nostro Senyor és ab mi. 18 E respòs
bé per aquesta maledicció que aquest me
bé que lo rey los havia fet e digueren los
bé que’t plaurà. 38 E dix a ell lo rey:
–Bé és axí. 6 E Samuel dix al poble:
Bealfazarim. 21 E los felisteus jaquiren
bech ab ell. [*] E al vespre no volch anar
Bechor, fill de Assaret, fill de Asià,
bega e dorma ab ma muller? Per la tua
beguda e són-se’n anats corrent. E
begut en Siloè aytant com li plach, ella
begut. 15 E Anna li respòs: –Elí, axí m’
begut vi ni neguna cose que puga
begut e fou tornat en seny, sa muller li
begut. 13 E dix David lavors: –De qual
Belial, car jo he parlat entrò ara per la
Belial digueren: –Donchs, aquest porà a
Belial, e axí no pot perlar negú ab ell.
bell per veura e havia bella cara. E
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1Re 16,18
e és savi en peraules e és molt
1Re 17,42 menyspresà David. E David era ros e
2Re 1,26
he gran dolor de tu, qui eras fort
2Re 14,25
Emperò en tot Yrrael no havia ten
2Re 14,25
que mal li stigués, anans era fort
2Re 20,18 la fembra: –Açò que jo diré és molt
1Re 16,12
ros e era bell per veura e havia
1Re 25,3
e ella era molt sàvia fembra e molt
2Re 11,2
una sala, e aquella dona era molt
2Re 13,1
de David, havia una germana fort
2Re 14,27
havia III fills e una filla fort
2Re 20,18
diré és molt bell proverbi e molt
1Re 15,9
e a totas las coses qui éran
1Re 17,40
tenia tostemps [*], e pres V pedres
2Re 1,23
de la batalla. 23 Saül e Jonatàs,
1Re 23,14
stave en lo desert, en los lochs
2Re 23,30 de Gebet dels fills de Benjamín; 30
1Re 25,27
27 E per açò, senyor, pren aquesta
1Re 30,26
E dix-los David: –Rebeu de la
2Re 6,12
e posar-la-he en la mia casa en
2Re 7,29
e ditas aquestas coses, e de la tua
1Re 25,26
a ell. 26 Mas are, senyor meu,
2Re 7,29 bonas coses. 29 E donchs, comensa,
1Re 23,21
en las tuas mans. 21 E Saül dix:
1Re 2,20
e lur vot. 20 E Elí donchs
2Re 6,11
Obededon de geteu per III mesos, e
2Re 6,18
e las coses pacificables, David
2Re 13,25 obeyr las pregàries de Absalon, mas
2Re 19,39
Jordà, lo rey bassà Batzalay e
1Re 9,13
entrò que ell sia vengut, car ell
1Re 25,14
missatgers del desert per ço que
2Re 6,12
a David que nostro Senyor havia
2Re 22,47
treballs. 47 Vive nostro Senyor e
1Re 15,13
fou vengut a Saül, 13 Saül li dix:
1Re 25,32
a ella. 32 E dix David a Abiegayl:
1Re 25,39 David oyí que Nabal era mort, dix:
1Re 26,25
25 E lavors dix Saül a David:
2Re 18,28
’s en terra e adorà-lo e dix:
1Re 25,33
’m sias axida a carrera, [*] 33 e
2Re 7,29
coses, e de la tua benedicció serà
2Re 2,5
de Jabès-Galaad e dix-los:
Re Prol,83
lo VIè, Deniel; lo VIIè és
1Re 4,12
que un hom de la host del trip de
1Re 9,1
temps era un home del trip de
1Re 9,1
de Asià, fill de un hom del trip de
1Re 9,4
de Salim [*] e per la terra de
1Re 9,16
a tu demà un home de la terra de
1Re 9,21
e dix: –No sóm jo fill de Sis de
1Re 9,21
de totas las companyes [*] de
1Re 10,2
de Ratxel, en las encontrades de
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bell hom, e nostro Senyor és ab ell. 19
bell de vista. 43 E lo felisteu dix a
bell e qui m’eras amable e devias ésser
bell hom com Absalon era, ço és de la
bell. 26 E levave’s los cabells del cap
bell proverbi e molt bella peraule: “En
bella cara. E nostro Senyor dix a Samuel:
bella. Mas son marit era dur e malvat e
bella. 3 E lo rey demanà qui era aquella,
bella, que havia nom Tamar. E sdevenchbella marevellosament qui havia nom Tamar.
bella peraule: “En aquells qui demanen
bellas, e anch no volgueren aquellas
bellas e rodones d’un torrent e mès
bells e qui molt se amaven en la vida, ni
ben guarnits, e stech en la muntanya del
Benaý, fill de Asratonites; Oday del
benedicció que la tua serventa ha aportade
benedicció [*] de nostro Senyor Déu, dels
benedicció.» E lavors anà David a la casa
benedicció serà beneyta la casa del teu
beneex Déu, [*] qui ha a tu vedat que no
beneex la casa del teu servicial per ço
–Benevuyrats sou vosaltres de nostro
beneý Elcanà e Anna, sa muller, e dix a
beneý nostro Senyor a ell e a tota se
beneý lo poble en nostro Senyor Déu, 19 e
beneý-lo. 26 E dix Absalon al rey:
beneý-lo. E Batzalay se n’anà a la sua
beneyrà lo sacrifici, e puxs menjaran
beneÿssen nostro senyor, e ell ha a ells
beneÿt Obededon e tota la sua casade per
beneÿt sia lo Déu meu, e Déu fort de la
–Beneÿt sies tu de nostro Senyor. Jo he
–Beneÿt sia nostro Senyor, Déu de Yrrael,
–Beneÿt sia nostro Senyor Déu, com ha
–Beneÿt ést tu, fill meu David! Tu que has
–Beneÿt és lo Senyor, Déu teu, que ha
beneyta sias tu, qui has bé fet, que has
beneyta la casa del teu servicial
–Beneÿts sou, vosaltres, de nostro Senyor
Benjamí, ço és, Paraules de dies, lo qual
Benjamín vench en Ciloè en aquell die
Benjamín, qui havia nom Sis, fill de
Benjamín, qui havia molt gran fortsa. 2
Benjamín, e no las trobaren. 5 E com ells
Benjamín, e tu unteràs aquell per ésser
Benjamín, del pus bax trip del poble d’
Benjamín? Donchs, per què has dita tu a mi
Benjamín envés migjorn, que salteran sobre
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e la sort caech sobre lo trip de
21 Donchs ell aplegà tot lo trip de
en Gabaat, qui és del trip de
se levà de Galgala [*] en Gabaà de
vinents en Galgala, en lo coll de
de Saül que éran en Gabaà de
servicials: –Oÿu-me are, fills de
–Leven-se. 15 E levaren-se de
desert. 25 E Abner e los fills de
de David ocieren dels hòmens de
19 E Abner parlà encare a
coses que plaÿen a Yrrael e a
de Remnon berotite, dels fills de
e és en la terra dels fills de
a carrera al rey 17 ab M hòmens de
nom Siba, fill de Bocrí, baró de
son fill, [*] 14 [*] en la terra de
d’Ambay, de Gebet dels fills de
ço és, a saber, de Bet e de
31 Abralbon arbatites; Sinàbech de
37 Sílech, fill de Amoní Naarum
berotite, dels fills de Benjamín
e l’altre, Recap, fill de Remnon
frare d’aquell, fills de Remnon
fills de Benjamín. 3 E fugiren los
havia nom Abià, e foren jutges de
lo poble d’Irrael, de Dan entrò a
e de Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò a
de Judà, qui és envés migdie, en
del poble que staven de Dan entrò a
e digueren-li que aquella era
lo fill que David havia hagut de
a mi. 24 E anà-se’n David a
havia engendrats a Aduel, fill de
tot lo poble d’Irrael [*] entrò a
Yrrael e sobre Judà de Dan entrò a
e buydà-lo sobre lo cap de Saül e
la terra e adorà-lo. E lo rey
la mà en la barba quax qui’l volia
e ahorà III vegades a Jonatàs, e
lo seludave e’l prenia per la mà e
dit Paulimitari, car del linatge de
ell e vingueren entrò al torrent de
havían pogut passar lo torrent de
17 E ell pendrà [*] del vostro
molt bons folchs de ovellas e altre
–Quina veu és aquesta del folch del
a las millors ovellas e al millor
dix: –Tu pendràs un vadell de ton
a son pare en Betlem per guardar lo
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Benjamín. 21 Donchs ell aplegà tot lo trip
Benjamín e tot son linatge, e la sort
Benjamín. E tot l’altre poble era cascú
Benjamín. E los altres pobles pujaren
Benjamín. E Saül comptà lo poble qui era
Benjamín reguardaren e veeren una gran
Benjamín: E donchs, derà lo fill de Ysaý a
Benjamín XII de la part de Ysbòzech, fill
Benjamín ajustaren-se tots en una
Benjamín e de aquells qui éran ab Abner
Benjamín e anà-ce’n en Hebron per ço
Benjamín. 20 E vench a David en Hebron ab
Benjamín Berot, qui és ciutat e és en la
Benjamín. 3 E fugiren los berotites en
Benjamín [*] e XX servecials ab ell, e
Benjamín, e aquell tochà la nafil e dix:
Benjamín, en lo costat del sepulcre de
Benjamín; 30 Benaý, fill de Asratonites;
Beroch, del qual aram féu Salamó la
Beromí; 32 Aliab de Salboní; los fills de
beronita, scuder de Joab, fill de Servià;
Berot, qui és ciutat e és en la terra dels
berotite, dels fills de Benjamín Berot,
berotite, e dix-los: –Viva nostro Senyor
berotites en Getaym e foren stranys entrò
Bersabe. 3 E los fills no anaren per las
Bersabe, e serà axí com la arena de la
Bersabe e nombre tot lo poble per ço que
Bersabe. 8 E aprés VIIII mesos [*]
Bersabe LXXM hòmens. 16 E com l’àngel de
Bersabé, filla de Abam, muller de Orries
Bersabé, qui fou muller de Urries [*]. 16
Bersabé e aconhortà-la e aconsolà-la
Bertealay, que fou de Molatí. 9 E liurà
Berzabe. E tot Yrrael conech que Samuel
Berzabe. 11 E Ysbòzech no li volch
besà a ell e dix: –Vet que nostro Senyor
besà Absalon. 15,Tit Capítol XV 1 Aprés
besar. 10 E trasch lo cultell e ferí-lo
besaren-se endosos [*]; mas més plorà
besave-lo. 6 E feya açò tots dies a tot
Besoel polimitari fou la mare. E per ço
Besor, e aquí aquells qui éran ujats
Besor. 11 E trobaren un hom de Egipte en
bestiar, e vosaltres sereu sos servents.
bestiar e a las vestidures e als moltons e
bestiar que sona en las mias orrellas, lo
bestiar, per ço que hom ho secrificàs al
bestiar en ta mà e diràs: “Jo sóm vengut
bestiar. 16 E aquell felisteu anave cascun
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1Re 17,20 David se levà matí e comenà lo ceu
1Re 23,5
felisteus, e amanà-sse’n tot lur
1Re 24,13
-se que ell féu tondre son
1Re 25,4
lo desert que Nabal feya tondre son
1Re 25,11
pans e la mia aygüe e las carns del
1Re 25,16 de nit, aytant com nós guardam ton
1Re 30,20
havían amenades. 20 E pres tot lo
2Re 7,8
pasturas en las quals tu seguias lo
2Re 12,4
rich hom, e lo rich perdonà al ceu
2Re 21,10
acostar los ocells de die ni las
2Re 8,8
de Adoàser, ço és, a saber, de
1Re 7,11
entrò a un loch qui era desots
2Re 20,15
Irrael 15 vingueren en Abela e en
1Re 31,10
lo cos ceu penjaren en lo mur de
1Re 31,12
de sos fills, qui éran en lo mur de
1Re 31,12 hòmens de Jabès-Galaad e cremaren
1Re 14,23
Irrael, e la batalla vench entrò a
1Re 7,16
vida. 16 E environave cascun any
1Re 13,2
ell IIM en Matinàs, en lo munt de
2Re 21,19
de nostro Senyor Déu és dit
2Re 21,19
Adeudonat, fill de Salt, polimari
1Re 13,18
altre companya anà per la terra de
2Re 2,29 com hagueren anat engir e entorn de
1Re 16,1
per ço que jo tremeta tu a Ysaý de
1Re 16,4
Senyor li havia manat, e vench en
1Re 16,18
que jo he vist lo fill de Ysaý de
1Re 17,12
fill de un hom efrateu, de Judà, de
1Re 17,15
Saül e tornà-sse’n a son pare en
1Re 17,58
li respòs: –Jo çó fill de Ysaý, de
1Re 20,6
cuytosament en la sua ciutat de
1Re 20,28
’l jaquís anar en la sua ciutat de
1Re 30,27
-ne David en aquells qui éran en
2Re 2,32
-lo en la sapoltura de son pare en
2Re 21,19
betelenita, car és de la terra de
2Re 23,14
stació dels felisteus era levors en
2Re 23,15
l’aygüe de la sisterna qui és en
2Re 23,16
e aportaren aygüe de la sisterna de
2Re 23,24 XXX; Elicanà, fill de son oncle, de
1Re 6,9
de las suas encontrades contra
1Re 6,12
tot dret per la via per on hom va a
1Re 6,12
entrò a las fins del terme de
1Re 6,13
de Betzames. 13 E los hòmens de
1Re 6,14
vench en un camp de Josuè de
1Re 6,15
la gran pedre. E los hòmens de
1Re 6,18
aquell die en lo camp de Josuè de
1Re 6,19 E nostro Senyor ferí dels hòmens de
1Re 6,20
20 E lavors digueren los hòmens de
2Re 21,12
amblats e levats de la plassa de
2Re 19,35
no’m puch delitar en menjar ni en
2Re 23,15
–Si hi havia nengú qui’m donàs a
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bestiar a un guardià, axí com son pare li
bestiar, e ferí aquells de molt gran
bestiar en Carmel. 3 E aquell hom havia
bestiar, 5 ell li tremès X servents e dix
bestiar que jo he fet ociure per a mos
bestiar entre ells. 17 La qual cose tu
bestiar e manà’l devant si matex. E
bestiar, per ço que fosses guiador e
bestiar, que no volch pendre de las suas
bèsties de nit. 11 E diguéran a David ço
Bet e de Beroch, del qual aram féu Salamó
Betachar. 12 E Samuel pres una pedre e mès
Betamà e asetjaren la ciutat engir e
Betasan. 11 E com aquells qui habitaven en
Betasan penjats, e vingueren los hòmens de
Betasan. 13 E prengueren los cossos de
Betaven. 24 E los hòmens d’Irrael foren
Betel e Galgala e Masfat e jutjave lo
Betel, e mil éran ab Jonatàs en Gabaat,
betelenita, car és de la terra de Betlem.)
betelenites, Goliach geteu, la asta del
Beteron, e l’altre companye anave per un
Beteron, vingueren a las tendes. 30 E Joab
Betlem, per ço car jo he previst un de sos
Betlem, e los vells de la ciutat se’n
Betlem, que sap bé viular, e ha molt gran
Betlem, del qual nós havem perlat debans,
Betlem per guardar lo bestiar. 16 E aquell
Betlem, ton servent. 18,Tit Capítol XVIII
Betlem, car tots sos parents e tots sos
Betlem. 29 E dix-me: “Jaquex-me anar
Betlem, e en Ramoch, envés migdie, e en
Betlem e anaren tota la nit Joab e aquells
Betlem.) 20 La quarta batalla fou en Get,
Betlem. 15 E lavors desijà David aygüe de
Betlem, de prop la porta, fort lo hy
Betlem que era prop la porta e aportarenBetlem; 25 Semmà de Ararí; Elitzachà de
Betzames, nós sabrem que ella ha fet a nós
Betzames e anaren-se’n per un camí
Betzames. 13 E los hòmens de Betzames
Betzames cullien forment en una vall, e
Betzames e stech aquí. E en aquell loch
Betzames oferiren holocausts e sacrificis
Betzames. 19 E nostro Senyor ferí dels
Betzames, per ço car ells hagueren vista
Betzames: –Qual porà star devant nostro
Betzamín, en la qual los havían penjats
beura, e no poria oyr la veu dels cantors
beura de l’aygüe de la sisterna qui és en
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2Re 12,3
fills menjaven aytal menjar e aytal
2Re 23,16
-la a David. E ell no la volch
2Re 23,17
jo no faré aquesta cose. E, donchs,
2Re 12,21
e are, com és mort, tu menges e
1Re 30,16
seyen sobre la terra e menjaven e
1Re 17,51
sua spasa e trach-la fora de la
1Re 31,4
scuder: –Trau lo meu cultell de la
1Re 11,8 sol hom, 8 e Saül nombrà aquells en
1Re 30,21
que romanguéssan en lo torrent de
1Re Inc
Reys, qui és lo novèn libre de la
1Re Expl
Reys, qui és lo novèn libre de la
2Re Inc
Reys, qui és lo deèn libre de la
2Re Expl
Reys, qui és lo deèn libre de la
1Re 25,23
una que pix en la paret. 23 E com
Re Prol,127 e pedres precioses; alguns oferexen
Re Prol,100 las suas corones, stant devant IIII
1Re 17,44
tua carn als ocells del cel e a las
1Re 17,46
als ocells del cel e a las
1Re 25,15 nós, ni no perdem neguna de nostres
2Re 18,8
en aquell die XXM. 8 [*] E las
2Re 12,14 no morràs. 14 Emperò com tu has fet
2Re 14,30 Joab prop lo meu? Veniu e cremau lo
2Re 14,30 foch al camp de Joab e cremaren lo
2Re 14,31
teus servicials han cremat lo meu
1Re 8,12
de sos camps e masseguers de
1Re 8,15
15 E ell delmerà los vostros
1Re 1,23
–Tu fes ço que’t semble que sia
1Re 9,2
un fill, qui havia nom Saül, alet e
1Re 9,10
E Saül dix a son servent: –Molt és
1Re 14,40
[*]: –Fes ço que’t [*] semblarà
1Re 29,9
e dix a David: –Jo sé que tu ést
2Re 6,22
devant los seus ulls. E aparré
2Re 17,6
Atitòfel. Cozim, tens-ho per
2Re 17,7
7 E dix Cozim a Absalon: –No és
2Re 17,14
lo concell de Atitòfel, que era
Re Prol,162
qui s’enfallonexen envés mi ab
Re Prol,172
lengüe; jo posí guarde en la mia
Re Prol,174
o contre mi; jo he tancada la mia
1Re 1,12
prevere, la comensà a guardar en la
1Re 2,1
és axelsat en lo meu Déu. E la mia
1Re 2,3
vellas coses pertesquen de la tua
1Re 2,3
bocha, car Déu és Senyor de la tua
1Re 14,26
26 mas negú no acostà sa mà a sa
1Re 14,27
de la mel e tornà sa mà a sa
1Re 21,13
fou devant Achís, ell mudà la sua
2Re 1,16
sia sobre lo teu cap, car la tua
2Re 22,9
narils, e vorerà foch de la sua
1Re 2,36 per ço que jo menge ten solament un
1Re 28,22
tua serventa, e posaré devant tu un
2Re 20,1
diable qui havia nom Siba, fill de
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beure com ell, e tots dies dormia en son
beure, mas secrificà-la a nostro Senyor
beuré la sanch d’aquells hòmens que hy
beus? 22 E dix David: –Com l’infant era
bevien e fèyan gran festa per goig que
beyna e tolch-li lo cap ab s’espasa
beyna e ociu-me, car per ventura
Bezet, e foren per nombre los fills d’
Bezor. E aquests axiren a carrera a David
Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Un home
Bíblia. 2Re Inc Comensa lo Segon libre dels
Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 E fou fet
Bíblia.
Biegayl hach vist David, ella’s cuytà e
bis e porpre e colix e jacint e [*] pèlls
bísties plenes d’ulls devant e derrera,
bísties de la terra. 45 E David dix al
bísties de la terra, per ço que tots
bísties aytant com ells stigueren ab nós
bísties del camp que n’ocieren d’aquells
blastomar als enamichs lo nom de nostro
blat que hi és. E axí los servents de
blat. 31 E lavors Joab lavà’s e vench a
blat? 32 E dix Absalon a Joab: –Jo trematí
blats e ferrers d’armes e de ses
blats e las rendes de vostres vinyes, per
bo e roman tant tro que l’infant sia
bo, enaxí que no havia entre los fills d’
bo ço que dius. Vina, e anem-hi, donchs.
bo. 41 E Saül pregà e dix [*]: –Senyor,
bo devant los meus ulls tot axí com és l’
bo e més gloriós devant aquells servents
bo? Tu digues-ho, si ho ferem. 7 E dix
bo lo concell aquex que ha donat Atitòfel
bo e profitós, per ço que Déu donàs mal a
bocha plena de ira e de abrivament e
bocha com lo peccador stech envés mi o
bocha e sóm-me humiliat e he callat de
bocha molt atentivament, 13 e ella parlave
bocha és uberta contre mos enamichs, per
bocha, car Déu és Senyor de la tua bocha,
bocha, e a ell són aperellades las pences.
bocha, car lo poble havia pahor del
bocha, e sos ulls foren inluminats. 28 E
bocha e feya aparès que caygués entre las
bocha ha parlat contre tu matex e ha dit:
bocha e encès los carbons. 10 E enclinà
bocí de pa.” 3,Tit Capítol terç 1 Samuel,
bocí de pa per ço que, com hauràs menjat,
Bocrí, baró de Benjamín, e aquell tochà la
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2Re 20,2
e anaren-se’n a Ciba fill de
2Re 20,6
aflicció nos derà Siba fill de
2Re 20,7
per ço que encalsacen Ciba fill de
2Re 20,10
son frare, encalsaren Siba fill de
2Re 20,13
a Joab e encalsaren Siba, fill de
2Re 20,21
de Efraÿm, apellat Siba, fill de
2Re 20,22
E tolgueren lo cap a Siba fill de
1Re 9,23
jo’t comaní que tu la stojaces en
1Re 25,8
tu. Car nós som venguts a tu en
1Re 25,36
alegre per ço com era embriach de
2Re 4,10
Saül, que’s cuydave que’m portàs
2Re 17,11
van ab ell, 11 e, axí, açò no seria
2Re 18,22
anar? Que no series portador de
2Re 18,25
al rey, e lo rey dix: –Si ve sol,
2Re 18,26
que ve. E lo rey dix: –Si sol ve,
2Re 18,27 rey: –Bon hom és e creu que aporta
2Re 18,31
vench Cozim e dix: –Senyor meu,
2Re 18,27
fill de Sadoch. E dix lo rey:
1Re 2,24
de vuymés, car la fama no és pas
1Re 12,23
a vosaltres dreta carrera e
1Re 26,16
ociés lo rey, senyor teu. 16 No és
2Re 14,9
pare, si tu’t cuydes que no sia
1Re 19,4
tu, e las suas obres són molt
1Re 25,30
senyor meu, totas aquellas coses
2Re 7,28
parlat al teu servicial aquestas
2Re 15,3
–Las peraules que tu dius són
2Re 19,7
als teus servidors e parle ab ells
Re Prol,175
e sóm-me humiliat e he callat de
2Re 23,36
36 Egaal, fill de Natan, de Sobà;
1Re 8,16
e vostres serventas e los vostros
1Re 15,9 lo poble perdonaren Aguays e a molt
1Re 25,15
E aquells hòmens foren a nós molt
1Re 17,4
vall entre ells. 4 Ab tant, axí un
1Re 17,23
encare a ells, aquell felisteu
1Re 22,5
E anà-ce’n David e vench a un
1Re 22,6
Saül stigués en Gabaà e fos en lo
1Re 23,15
David en lo desert de Xiff, en un
1Re 23,16
levà e anà-sse’n a David, en lo
1Re 23,18 nostro Senyor, e David romàs en lo
1Re 23,19
nós en los lochs molt segurs d’un
1Re 31,13
de aquells e sabolliren-los en lo
2Re 18,6
e fou la batalla aquell die prop lo
2Re 18,17
Absalon e gitaren-lo en lo
2Re 24,6
e vingueren en Dan, qui és en lo
1Re 12,3
sobre vosaltres, si jo he tolt
1Re 14,34
a ells que cascú aduga a mi son
1Re 14,34 Donchs tot lo poble amenà cascú son
2Re 6,13
anat III passes, oferiren un
1Re 11,5
a plorar. 5 E Saül venia aprés sos
1Re 11,7
ell fou molt irat, 7 e pres II
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Bocrí. E lavors los hòmens de Judà anaren
Bocrí que no ha fet Absalon. Pren, donchs,
Bocrí. 8 E com ells foren prop de una gran
Bocrí. 11 E entretant, com alguns que éran
Bocrí. 14 Emperò Sibe era passat per los
Bocrí, ha levade la sua mà contre David.
Bocrí e lensaren-lo a Joab per lo mur. E
bon loch. 24 Donchs lo coch aportà una
bon die, dóna a tos servents e a ton fill
bon vi. E Abiegayl no li dix nenguna cose,
bon missatge, tenguí e maté-lo en
bon concell. Mas ajusta tot lo poble d’
bon novell. 23 E dix Achimàs: –E què hy
bon missatge aporta. E dementre que ell se
bon missatge aporta. 27 E dix la guarda:
bon missatge. 28 E dix Achimàs cridant al
bon missatge te aport: nostro Senyor ha
–Bon hom és e creu que aporta bon
bona que jo oig de vosaltres: vosaltres
bona. 24 Donchs, temeu lo vostro Senyor e
bona cose, açò que has fet! Viva nostro
bona cose que hom perdó en aquell qui ha
bonas [*], 5 e are ha preposade la sua
bonas que ha parlades de tu e haurà a tu,
bonas coses. 29 E donchs, comensa, beneex
bonas e justas, mas no ha posat lo rey
bonas peraules e sbaex-los e satisfésbones obres.» Expl Ací acaba lo pròlech de
Bonibà de Gaddí; 37 Sílech, fill de Amoní
bons macips e los vostros àzens e metrà
bons folchs de ovellas e altre bestiar e a
bons e anch no s’iresqueren ab nós, ni no
bort de la part dels felisteus, qui havia
bort que havia nom Goliàs, de Gech, vench
bosch de Arech. 6 E oyí Saül que David era
bosch qui és en Ramata, e tingués sa lansa
bosch. 16 E Jonatàs, fill de Saül, se levà
bosch, e confortà aquell en nostro Senyor,
bosch e Jonatàs se’n tornà en la sua
bosch qui és en lo coll que ha nom Achile,
bosch de Jabès. E dejunaren per VII dies.
bosch de Efraÿm. 7 E la companya de David
bosch en una gran sija e posaren-li
bosch, e environaren Sidon 7 e passaren
bou o aze, e si jo he acusat a tort, ni si
bou e son moltó, e oceÿts-los sobre
bou en la mà entrò a la nit e ocierenbou e un moltó. 14 E David tocava los
bous de un camp e dix: –Què ha lo poble ni
bous e trencà’ls per pessas e tramès-ne
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1Re 11,7
serà fet d’ell com ha fet de sos
1Re 14,14
en mitja part d’un jornal de
1Re 14,14
bous, ço és tant com un parell de
1Re 14,32
presa, e prengueren ovellas e
1Re 15,3
hòmens e fembres, grans e petits,
1Re 15,21
21 Mas lo poble ha presa presa de
1Re 22,19
aquells qui encara mamaven, e los
1Re 27,9
ni nulla fembra. E prenia ovellas e
2Re 6,6
archa de Déu e tench-la, car los
2Re 12,4
de las suas ovellas ni dels ceus
2Re 24,22
vulla ni li plàcia. E Aurena pres
2Re 24,22
bous e vaques e càrreus e jous de
2Re 24,24
E comprà David la era e los
2Re 22,43 axí com a pols de terra e axí com a
1Re 18,4
e entrò a son arch e entrò a son
2Re 18,9
romàs penjat per los cabells en las
1Re 2,31
los dies vénen que jo tallaré ton
1Re 2,31
vénen que jo tallaré ton bras e lo
2Re 22,35
E ha ensenyat de batallar als meus
2Re 3,39
fills de Servià fort me són durs e
1Re 14,27
tenia en la mà, e mullà-le en la
Re Prol,44
libre segons los jueus és apellat
2Re 18,23
correch per un camí que era pus
2Re 13,18 18 E Tamar vestia una gonella e un
1Re 14,19
Saül perlave al prevera, un gran
2Re 5,24
és envés los parés. 24 E com oyràs
2Re 23,5
no ha res en si matexa que no
2Re 23,4
gita los raigs, axí com la pluja fa
1Re 6,12
e anaren-se’n per un camí
2Re 20,10
lo per lo costat, e axiren-li los
1Re 13,3
Saül hach açò oÿt, féu sonar una
1Re 6,3
del Déu d’Irrael, no la tremetau
1Re 10,1
1 E Samuel pres un cetrill d’oli e
2Re 23,27 27 Abiàsser de Anatot; Moloyay de
1Re 18,25
sinó ten solament la circuncizió de
1Re 22,7
vosaltres caps de M cavallers o de
1Re 25,18
cuyts e V masures de torrons e
1Re 29,2
majorals dels felisteus anaven de
1Re 29,2
dels felisteus anaven de C en
2Re 3,14
muller Micol, la qual jo sposí per
2Re 8,4
a tots los cavalls, emperò jaquí’n
2Re 16,1
ab II àzens que portaven CC pans e
2Re 16,1
CC pans e C ligays de pances e
2Re 18,1
poble e stablí alguns senyors de
2Re 18,4
e lo poble axí per companyes de
2Re 18,4
lo poble axí per companyes de C en
2Re 18,12
hom a Joab: –Si tu donaves a mi
2Re 24,3
e puxs tot aquest te doble en
2Re 9,8
teu? Car tu has guardat sobre un
2Re 14,11 –Vive nostro Senyor Déu, que sol un
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bous. E adonchs lo poble hach gran pahor,
bous, ço és tant com un parell de bous han
bous han acostumat de laurar en un die. 15
bous e vadells e secrificaren-los [*], e
bous e ovellas e àzens e camells.” 4
bous e d’ovellas, [*] e açò han fet per
bous e los àzens e las ovellas ocís ab
bous e àzens e camells e vestidures e
bous ensepagaren, e l’archa declinà’s un
bous, per ço que faés convit en aquell
bous e vaques e càrreus e jous de bous per
bous per a cremar axí com a lenya en
bous, e costaren L cicles d’argent. 25 E
brach de places [*] e trencar-los-he e
braguer. 5 E David anava a totas coses que
branques [*]. 10 E veé açò un dels
bras e lo bras de la casa de ton pare, per
bras de la casa de ton pare, per ço que no
brassos axí com a arch d’aram. 36 Tu,
braus. Nostro Senyor reguardon en aquell
brescha de la mel e tornà sa mà a sa
Bresith, lo qual nós apellam libre de la
breu, e fou abans al rey que Cozim. 24 E
brial, segons dien alguns ab mànagues, car
brogit vench en la host dels felisteus e
brogit d’aquell qui irà per las simas de
brot. 6 Aquells, emperò, que passen lo
brotar la herba de la terra, 5 no és ten
bruolans, e anch no’s torseren a destre
budells, e morí, car lavors Amasè no’s
butzina per tota la terra e dix: «Ogen los
buyda, mas reteu-li ço que vosaltres li
buydà-lo sobre lo cap de Saül e besà a
Buzir; 28 Celmon acuytes; Mecharí
C felisteus, per ço que venjansa sia feta
C? 8 Tots vosaltres vos sou jurats contre
C ligays de pances e CC sportes de figues
C en C o de M en M. Emperò David e los
C o de M en M. Emperò David e los ceus
C prepucis dels felisteus. 15 E Ysbòzech
C. 5 E vingueren aquells de Síria e de
C ligays de pances e C pans de figues que
C pans de figues que éran seques e II
C, altres senyors de M, 2 e liurà’n una
C en C e de M en M. 5 E lo rey manà e dix
C e de M en M. 5 E lo rey manà e dix a
C cicles d’or, jo no ociuria lo fill del
C dobles. Mas què vol dir que lo rey [*]
ca mort semblant de mi. 9 E lo rey apellà
cabell del cap de ton fill no serà tochat.
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2Re 14,26
era fort bell. 26 E levave’s los
2Re 14,26
del cap una vegade l’any, car los
2Re 14,26
li feyan anuig e pesaven los
2Re 14,26
pes comú. (E diu Josefus que tants
2Re 18,9
roure, e ell romàs penjat per los
1Re 19,13
lo lit de David e mès una pell de
Re Prol,128
e colix e jacint e [*] pèlls de
1Re 16,20
una canade de vi e un cabrit de las
1Re 24,13
m’ocies. e havia IIIM ovellas e M
1Re 16,20
de pa e una canade de vi e un
1Re 10,3
E la un d’aquells aporterà III
1Re 17,16
felisteu anave cascun vespre e
2Re 17,8
axí com a ors o a cha rebiós qui ha
2Re 12,31
se’n lo poble ligats e fermats ab
2Re 3,34
no són agreujats ni han stat en
1Re 2,8
sega ab los prínceps e que tinga la
1Re 20,25
costuma en la sua taula e en la sua
2Re 3,10
Saül sens tresmudar e sia levade la
2Re 7,13
casa al meu nom, e stabliré la
2Re 7,16
devant la mia faç, e la tua
2Re 14,9
mi e no a ell; tu, senyor, e la tua
2Re 23,8
forts de David: David seent en la
1Re 3,19
E anch de las suas peraules no’n
1Re 4,18 hach anomenade l’archa de Déu, Elí
1Re 10,20
tots los trips d’Irrael, e la sort
1Re 10,21
e tot son linatge, e la sort
1Re 14,42
qual de nós ho ha fet. E la sort
1Re 17,49
la pedre li encastà en lo front, e
1Re 25,24
e aorà aquell sobre terra 24 e
1Re 28,20
dels felisteus. 20 E aytantost Saül
2Re 4,4
l’hach pres e fugia cuytosament,
2Re 19,29
29 E dix lo rey a ell: –No’t
1Re 2,14
la mà 14 e metia aquella en [*] la
Re Prol,1
Reys. La lengua dels siris e dels
Re Prol,5
ço és a saber, los ciris e los
1Re 25,3
molt maliciós. E era del linatge de
1Re 30,14
e som anats en las encontrades de
1Re 20,5
David dix a Jonatàs: –Vet demà són
1Re 20,18 E dix Jonatàs a David: –Demà seran
1Re 20,19
amagar, en lo primer die de las
1Re 20,24
camp. E vingueren los dies de las
1Re 20,27 E com vench lo segon die aprés las
1Re 20,34
no menjà en tot lo segon die de las
1Re 21,6
ço que n’hi posacen de fresch e de
2Re 22,10
10 E enclinà los cels e devallà,
2Re 13,20
frare: –Ha jagut ton frare ab tu?
1Re 25,9
ditas de part sua e despuxs ells
Re Prol,174 mia bocha e sóm-me humiliat e he
2Re 19,10
alegim en rey, és mort [*]. Per què
Re Prol,135
coses que són pus vils veden la
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cabells del cap una vegade l’any, car los
cabells li feyan anuig e pesaven los
cabells del ceu cap CC cicles del pes
cabells havia Absalon, que VII dies
cabells en las branques [*]. 10 E veé açò
cabre palosa en son cap, e cobrí aquella
cabres. Emperò l’Apòstol jutge las
cabres e tremès-ho per la mà de David
cabres. E sdevench-se que ell féu tondre
cabrit de las cabres e tremès-ho per la
cabrits; e l’altre, III tortells de pa; e
cade matí, tots dies, e cridave devant
cadells. E tu creu per cert que lo teu
cadenas de ferro, e mès-ne molts en
cadenes, mas axí ést caygut e mort com los
cadira de glòria. Los fonaments de la
cadira, qui era prop la paret, levà’s
cadira de David sobre Yrrael e sobre Judà
cadira del regne d’aquell empertostemps
cadira serà ferma contínuament. 17 Segons
cadira sia ignosent, que jo no hy mira
cadira, molt savi príncep entre III, axí
caech una en terra que no’s sdevengués 20
caech de la cella, prop la porta, e trencà
caech sobre lo trip de Benjamín. 21 Donchs
caech sobre la cognació de Metí. E vench
caech sobre Jonatàs. 43 E dix Saül a
caech tot stès en terra. 50 E axí ocís
caech a sos peus e dix: –O senyor meu,
caech tot dret en terra, car temia fort
caech-li en terra e fou rencallós [*]
cal més perlar, car ferm és ço que jo
caldera o en l’olla o en la parola, e tot
caldeus testimonieja que XXII letres són
caldeus, XXII letres han a un matex so,
Calef. 4 Donchs com David hach oÿt en lo
Calef, que són envés migjorn, e havem
calendes, e jo ciuré axí com és costuma
calendes e sercharà hom a tu 19 entrò a la
calendes, com hom pot obrar, e ciuràs prop
calendes e sech lo rey a taula per menjar.
calendes, encara no sech null hom là on
calendes, car fou fet falló e trist per
calent. En aquell die havia aquí un hom
calija sots los ceus peus. 11 E muntà
Calla, germana, [*] no’t dons ira ni dol
callaren. 10 E Nabal respòs a ells: –Qui
callat de bones obres.» Expl Ací acaba lo
callem e no retornem David en rey? E lo
calor del sol e l’aygüe de las pluges.
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1Re 26,8
en terra una vegade e no’l ne
1Re 5,5
qui anaren en lo temple de Degon no
2Re 12,16
e dejunà e intrà-sse’n en una
2Re 13,17
servicials e féu-la gitar de la
2Re 18,33
e despagat, e intrà-sse’n en una
2Re 13,10
a Tamar: –Porte’m lo menjar en la
2Re 13,10
que havia fetas e mès-las en la
1Re 15,3
e petits, bous e ovellas e àzens e
1Re 27,9
E prenia ovellas e bous e àzens e
1Re 30,17
hòmens jóvens que pujaren en los
2Re 2,18
fort lauger, axí com un dels
1Re 6,12
a Betzames e anaren-se’n per un
1Re 13,18
e l’altre companye anave per un
1Re 24,8
Saül axí de la cove e anà per lo
1Re 28,22
menjat, sias fort e pugues fer ton
2Re 2,24
qui és entre Gabeon e una vall del
2Re 12,4
4 »E un palegrí (ço és, un hom de
2Re 13,34
una pertida de un puig on no havia
2Re 18,23
’t vols. E Achimàs correch per un
1Re 6,14
vista. 14 E la carreta vench en un
1Re 6,18
la qual era entrò aquell die en lo
1Re 11,5
5 E Saül venia aprés sos bous de un
1Re 20,5
-ma anar per ço que m’amach en lo
1Re 20,11
–Vina ab mi, e iscam defora al
1Re 20,11
al camp. E com foren axits en lo
1Re 20,24 24 E adonchs se amagà David en lo
1Re 20,35 com vench l’endemà, Jonatàs anà al
1Re 30,11 E trobaren un hom de Egipte en un
2Re 2,16
E apellaren lo loch on açò fou
2Re 10,8
e Toob e Istab e Maatà éran en lo
2Re 14,6
e barellaren-se abdosos en un
2Re 14,6
un camp, e no havia null hom en lo
2Re 14,30
als ceus servecials: –Sabeu lo
2Re 14,30 servents de Absalon materen foch al
2Re 18,6
[*] 6 E axí lo poble en un
2Re 18,8
die XXM. 8 [*] E las bísties del
2Re 23,11
los felisteus en una stació en un
2Re 23,12
lo poble, 12 aquell stech enmig lo
1Re 4,2
contrast ne foren morts per los
1Re 5,6
suas encontrades, e las vilas e los
1Re 8,12
e sos sanescals e lauradors de sos
1Re 8,14
de pa. 14 Ell pendrà los vostros
1Re 14,15
gran miracle per la host e per los
1Re 22,7
lo fill de Ysaý a tots vosaltres
1Re 23,24
éran en lo desert de Mahon, en los
2Re 1,21
vosaltres ni hage en vosaltres
2Re 2,29
ab ell anaren tota la nit per los
2Re 9,7
pare, e restituyré a tu tots los
2Re 15,28
28 E jo amagar-m’he en los
2Re 17,16
li que no stiga aquesta nit en los
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calrà ferir altre. 9 E dix David a Abisay:
calsigaren sobre lo lindar d’aquell loch
cambra de dins e jach en terra. 17 E
cambra e féu tencar derrera ella la porta.
cambra e plorà e féu gran dol e dix: –Fill
cambreta, e aquí donar-m’has a menjar.
cambreta. 11 E com li posave devant lo
camells.” 4 Donchs Saül [*] ajustà lo
camells e vestidures e tornava-se’n a
camells e fugiren. 18 E lavors pres David
camells qui stan en la muntanya 19 e Azael
camí bruolans, e anch no’s torseren a
camí de la terra de Gabaà, prop de la gran
camí que havia comensat. 9 E David se levà
camí. 23 E Saül no’n volch pendre e dix:
camí del desert. 25 E Abner e los fills de
camí) vench al rich hom, e lo rich perdonà
camí. 35 E dix Jonadap al rey: –Vet los
camí que era pus breu, e fou abans al rey
camp de Josuè de Betzames e stech aquí. E
camp de Josuè de Betzames. 19 E nostro
camp e dix: –Què ha lo poble ni per què
camp entrò al vespre del terç die. 6 E si
camp. E com foren axits en lo camp, 12 dix
camp, 12 dix Jonatàs a David: –Vet que jo
camp. E vingueren los dies de las calendes
camp, axí com havia promès a David, e
camp e amanaren-lo a David, e donarencamp dels Forts, en Gabaon. 17 Aquell die
camp. 9 E com veé Joab que la companya era
camp, e no havia null hom en lo camp que
camp que los pogués departir, e la un ocís
camp de Joab prop lo meu? Veniu e cremau
camp de Joab e cremaren lo blat. 31 E
camp contre Yrrael, e fou la batalla
camp que n’ocieren d’aquells de Absalon
camp ple de lenties. E com los felisteus
camp e sguardà’s los felisteus e no’ls
camps, menys de defenció, quax IIIIM [*].
camps s’escalfaren en mig loch d’aquella
camps e masseguers de blats e ferrers d’
camps e las vostres vinyes e las vostres
camps. E tota la host dels felisteus e sa
camps e vinyes e ferà tots vosaltres caps
camps a la dreta part de Gesimuch. 25
camps ni vinyes, car aquí és reprovat e
camps e passaren lo flum Jordà e, com
camps de Saül, avi teu, e tu menjaràs pa a
camps del desert entrò que vosaltres me
camps ni en lo desert, mas digau-li que
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gràcia devant mi. 23 Donchs,
sepulcre de mon pare e de ma mare.
’t plaurà. 38 E dix a ell lo rey:
III tortells de pa; e l’altre, una
tremès un aze carregat de pa e una
40 E lo rey anà en Galgala, e
E aquell qui tocaria a las
tota la terra dels eveus e dels
podem apellar en major significació
Jesucrist al Pare, qui contre los
letres lo Pantatheu de Moysès [*],
a nostro Senyor aquest dictat e
ab los altres devant Samuel, e
de crist Déu de Jacob, noble
a tu devant totas las gents e
d’Irrael axiren a carrera a Saül e
aquest David rey de la terra? E no
5 Donchs, no és aquest David qui
5 E David e tot Yrrael jugaven e
aorà e dix: 2,Tit Capítol segon e
Aclesiastès; lo quint és apellat
beura, e no poria oyr la veu dels
lo quint és apellat Càntich de
E jo vuymés sóm envellit e
ungüent de mirra e de fe unteu lo
e raor no munterà sobre lo ceu
havia son vestiment squinsat e son
prop la porta, e trencà’s lo
la archa de nostro Senyor, e lo
a menjar e ell los féu loch en
d’oli e buydà-lo sobre lo
conjurat lo poble, on ell stès lo
dix a ell: –Jo prenguí ab lo
li dix: –Donchs, ¿no fust tu fet
5 E havia un ellm d’aram sobre son
e posà-li un elm ceu sobre son
la fora de la beyna e tolch-li lo
dels felisteus. 54 E David pres lo
Saül. E David tenia en se mà lo
mort lo felisteu e se’n portave lo
mès una pell de cabre palosa en son
terra vingueren a ell e faeren-lo
la malesa de Nabal sobre son
41 E ella lavors [*] enclinà son
lansa ficade en terra, prop del seu
Mas pren la lansa que té prop lo
passat en l’altre part e stech al
e l’anap de l’aygüe qui era al
lo munt de Gelboe. 9 E tolgueren lo
e s’havia posade pols sobre lo
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can [*] [turmen]tave Saül, e David prenia
Canaan, fill meu, vage ab tu, e tu feràs a
–Canaan, fill teu, vage ab mi, e jo faré a
canade de vi. 4 E quant ells t’hauran
canade de vi e un cabrit de las cabres e
Canahan se n’anà ab ell. Emperò tot lo
canals de las cobertores, per las quals l’
cananeus e vingueren en la terra de Judà,
canònicha de divinal scriptura, lo qual,
cans ledrants qui s’enfallonexen envés mi
cant desacorden-se, en letres solament e
cant aquell die que nostro Senyor Déu lo
cantà tot nuu tot aquell die e tota
cantador de Ysrael. 2 E l’espirit de
cantaré al teu nom, 51 magnificant e feent
cantaven e feyan balls ab temborets de
cantaven per ell e no dèyan: “Saül n’ha
cantaven e dèyan [*]: “Saül n’ha morts M,
cantaven devant nostro Senyor Déu e
càntich que féu Anna a nostro Senyor 1 Mon
Càntich de Cants, que és apellat
cantors [*]; per ço jo, servecial teu,
Cants, que és apellat Sitarazim; lo VIè,
canut, e mos fills són ab vosaltres. Jo he
cap de nostro Senyor seent a la taula, que
cap. 12 E axí com ella multiplicave ses
cap cubert de pols. 13 E quant ell fou
cap, e fou mort, car era vell e de gran
cap de Degon e abdues ses mans éran
cap de tots aquells qui éran stats
cap de Saül e besà a ell e dix: –Vet que
cap d’una verga que tenia en la mà, e
cap de una verga que tenia en la mà un
cap e príncep sobre tots los trips d’
cap, e era vestit de un sberch, que era,
cap e vestí a ell lo ceu sberch. 39 E, com
cap ab s’espasa matexa. E quant los
cap del felisteu e portà aquell en
cap del felisteu. 58 E Saül dix a ell:
cap de aquell en Jerusalem, las fembras de
cap, e cobrí aquella de las suas
cap e príncep de tots. E foren ab ell quax
cap. E lavors tremès David III missatges a
cap en terra e adorà e dix: –Vet la
cap. E Abner e tot l’altre poble durmia
cap e aquest anap d’aygüe e anem-noscap del puig e hach gran spay entre ells,
cap de Saül. 17 E Saül conech la veu de
cap a Saül e despullaren-lo de las suas
cap. E aytantost com fou vengut de devant
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2Re 1,10
la sua corona que tenia en lo ceu
2Re 1,16
e la tua dempnació sia sobre lo teu
2Re 2,16
David. 16 E prengueren-se per lo
2Re 3,8
a ell Ysbòzech e dix-li: –Donch,
2Re 3,29
no hy mir mal. 29 E venga sobre lo
2Re 4,7
e fou mort, e tolgueren-li lo
2Re 4,8
carrera del desert 8 e aportaren lo
2Re 4,8
E digueren a David: –Rey, vet lo
2Re 4,12
la cisterna en Hebron. Emperò lo
2Re 8,18
del senyor rey e guardaven lo ceu
2Re 12,30
pres-la 30 e pres la corona del
2Re 12,30
preu, e David posà-la sobre son
2Re 13,19
e posà’s pols e terra sobre lo ceu
2Re 14,11
Senyor Déu, que sol un cabell del
2Re 14,25
ço és de la ungle del peu entrò al
2Re 14,26
26 E levave’s los cabells del
2Re 14,26 anuig e pesaven los cabells del ceu
2Re 14,26
VII dies leguiave a tondre lo ceu
2Re 15,30
aquí. 30 Emperò David, ab lo
2Re 15,30
anave ab ell plorave e anave ab lo
2Re 15,32
ab la vestidura squinsade e ab lo
2Re 16,1 1 Com David fou avellat un poch del
2Re 16,9
lo rey? Iré-hy e tolré-li lo
2Re 19,4
la batalla. 4 E David cobrí lo ceu
2Re 20,21
a Joab: –Nós lensarem a tu lo ceu
2Re 20,22
lo poble sàviament. E tolgueren lo
2Re 22,44
del meu poble e guarderàs a mi en
Re Prol,29
segons los jueus, ço és a saber,
1Re 1,Tit
lo novèn libre de la Bíblia. 1,Tit
1Re 2,Tit
Senyor, e Anna aorà e dix: 2,Tit
1Re 3,Tit
ten solament un bocí de pa.” 3,Tit
1Re 4,Tit
tant com ell visqué. 1Re 4,Tit
1Re 5,Tit
Senyor Déu és presa. 1Re 5,Tit
1Re 6,Tit
felisteus entrò al cel. 1Re 6,Tit
1Re 7,Tit
-en en la vostra ciutat. 1Re 7,Tit
1Re 8,Tit
a nostro Senyor Déu. 1Re 8,Tit
1Re 9,Tit
’n vaja a la sua ciutat. 1Re 9,Tit
1Re 10,Tit
de nostro Senyor. 1Re 10,Tit
1Re 11,Tit cose de lur murmurament. 1Re 11,Tit
1Re 12,Tit
goig e gran alegria. 1Re 12,Tit
1Re 13,Tit
perireu tots ensemps. 1Re 13,Tit
1Re 14,Tit
los fills d’Irrael. 1Re 14,Tit
1Re 15,Tit
e covinents a batalla. 1Re 15,Tit
1Re 16,Tit
lo ceu poble de Yrrael. 1Re 16,Tit
1Re 17,Tit
ell lo maligne spirit. 1Re 17,Tit
1Re 18,Tit
de Betlem, ton servent. 18,Tit
1Re 19,Tit
ceu nom fou fet molt gran. 19,Tit
1Re 20,Tit
és Saül entre los profetes?» 20,Tit
1Re 21,Tit
se’n tornà en la ciutat. 21,Tit
1Re 22,Tit
no intrerà en la mia casa. 22,Tit
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cap e [*] jo la he portade ací, senyor
cap, car la tua bocha ha parlat contre tu
cap de II en II e meteren-se los
cap de cha jo sóm contre Judà, com jo hage
cap de Joab e sobre la casa de son pare e
cap e anaren-se’n tota la nit per la
cap de Ysbòzech a David en Hebron. E
cap de Ysbòzech, fill de Saül, enemich
cap de Ysbòzech aportaren en Hebron e
cap. E los fills de David éran preveres e
cap del rey, e aquella pesave un talent d’
cap. E trasch de la ciutat gran roba e
cap e anà-sse’n a la casa de Absalon
cap de ton fill no serà tochat. 12 E dix
cap no havia res que mal li stigués, anans
cap una vegade l’any, car los cabells li
cap CC cicles del pes comú. (E diu Josefus
cap, e las fembras los compraven e’ls
cap cubert e ab los peus descalsos, pujàcap cubert e ab los peus descalsos. 31 E
cap ple de pols e terra. 33 E dix David:
cap del munt, vench Cibà, qui era
cap! 10 E dix lo rey: –En què’n sóm jo ni
cap e plorave e cridave a altes veus:
cap per lo mur. 22 E lavors la fembra
cap a Siba fill de Bocrí e lensaren-lo a
cap de gents. E lo poble que jo no conech
caph, mem, num, phe, sade. Car en altre
Capítol primer 1 Un home fou de la ciutat
Capítol segon e càntich que féu Anna a
Capítol terç 1 Samuel, l’infant,
Capítol quart 1 E sdevench-se en aquell
Capítol quint 1 Los felisteus prengueren
Capítol VI 1 Donchs l’archa de nostro
Capítol VII 1 Adonchs los hòmens de
Capítol VIII 1 Com Samuel fou envellit,
Capítol VIIIIº 1 En aquell temps era un
Capítol X 1 E Samuel pres un cetrill d’
Capítol XI 1 E sdevench-se que Nahàs,
Capítol XII 1 Samuel dix a tot lo poble d’
Capítol XIII 1 Saül havia un fill qui
Capítol XIIII 1 E sdevench-se un die que
Capítol XV 1 Samuel dix a Saül: –Nostro
Capítol XVI 1 Nostro Senyor dix a Samuel:
Capítol XVII 1 Los felisteus ajustaren lur
Capítol XVIII 1 Axí com David hach parlat
Capítol XVIIIIº 1 Saül parlà a Jonatàs [*]
Capítol XX 1 David fugí de Ajoch, qui és
Capítol XXI 1 Anà-sse’n David en Nobe,
Capítol XXII 1 Pertí’s d’aquí David e
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1Re 23,Tit
mi, e tu seràs reservat ab mi. Tit
1Re 24,Tit
loch «Pedre Depertent». 24,Tit
1Re 26,Tit
de Lays, qui era de Gallim. 26,Tit
1Re 27,Tit
e Saül se’n tornà en son loch. Tit
1Re 28,Tit
tostemps lo meu servicial. 28,Tit
1Re 29,Tit
e anaren tota aquella nit. 29,Tit
1Re 30,Tit
pujaren en Gesrael. 30,Tit
1Re 31,Tit
hòmens havían habitat e stat. Tit
2Re 1,Tit
lo deèn libre de la Bíblia. 1,Tit
2Re 2,Tit
solían batallar e combatre!» 2,Tit
2Re 3,Tit
se feya die, foren en Hebron. 3,Tit
2Re 4,Tit
fa mal segons la sua malícia. 4,Tit
2Re 5,Tit
de Abner, fill de Ner. 5,Tit
2Re 6,Tit
que fou vengut a Gatzar. 6,Tit
2Re 7,Tit
fill entrò que morí de part. 7,Tit
2Re 8,Tit
teu servicial empertostemps. 8,Tit
2Re 9,Tit
posats que los altres. 9,Tit
2Re 10,Tit
de abdosos los peus. 10,Tit
2Re 11,Tit
de tornar als fills d’Amon. 11,Tit
2Re 12,Tit nostro Senyor Déu de Yrrael. 12,Tit
2Re 13,Tit que era ab ell en Jerusalem. 13,Tit
2Re 14,Tit
que no perseguí Absalon. 14,Tit
2Re 15,Tit
-lo. E lo rey besà Absalon. 15,Tit
2Re 16,Tit
en la ciutat de Geruzalem. 16,Tit
2Re 17,Tit
deya, de tot era cregut. 17,Tit
2Re 18,Tit
e soferta en lo desert. 18,Tit
2Re 19,Tit Absalon, fill meu, Absalon! 19,Tit
2Re 20,Tit e dura als hòmens de Yrrael. 20,Tit
2Re 21,Tit
era propi prevera de David. 21,Tit
2Re 22,Tit
e dels ceus cervecials. 22,Tit
2Re 23,Tit sua sament perdurablement.» 23,Tit
2Re 24,Tit
tots aquests són XXXVII. 24,Tit
1Re 22,7
e vinyes e ferà tots vosaltres
2Re 14,26 los compraven e’ls posaven en lurs
2Re 23,20
hom molt fort, de grans obres, de
Re Prol,13
altres letres de las quals usam,
Re Prol,60
afigen un libre qui és apellat Rut,
1Re 1,5
part, per què ell fou molt trist,
1Re 1,16
com una de las fillas de Belial,
1Re 1,22
havia fet. 22 E Anna no hy anà,
1Re 2,3
coses pertesquen de la tua bocha,
1Re 2,9
e los folls cauran en tenebres,
1Re 2,21
21 E nostro Senyor visità Anna,
1Re 2,24
No ho fassau, mos fills, de vuymés,
1Re 3,5
a Elí e dix-li: –Vet-me ací,
1Re 4,10
fou en lo poble d’Irrael,
1Re 4,18
e trencà’s lo cap, e fou mort,
1Re 4,19
mort, ella s’encorbà e infantà,
1Re 4,20
entorn d’ella: –No hages pahor,
1Re 4,21
és tolta del poble d’Irrael,
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Capítol XXIII 1 A David fou anunciat e dit
Capítol XXIIII 1 Donchs David se departí
Capítol XXVI 1 E vingueren los hòmens de
Capítol XXVII 1 Dix David en son cor: «Si
Capítol XXVIII 1 E fou fet en aquells dies
Capítol XXVIIIIº 1 E lavors foren
Capítol XXX 1 En lo terç die, com David
Capítol XXXI 1 E los felisteus combatien e
Capítol primer 1 E fou fet aprés que Saül
Capítol segon 1 Adonchs, aprés aquestas
Capítol terç 1 E fou feta longa batalla e
Capítol quart 1 E Ysbòzech, fill de Saül,
Capítol quint 1 E vingueren tots los trips
Capítol VI 1 E ajustà altre vegade David
Capítol VIIè 1 Fet fou que lo rey seya en
Capítol VIII 1 E fou fet aprés açò que
Capítol VIIII 1 Dix David: –Ha-hi negú
Capítol X 1 E fou fet que aprés açò morí
Capítol XI 1 E sdevench-se que, com hach
Capítol XII 1 E nostro Senyor tremès Natan
Capítol XIII 1 E [*] Absalon, fill de
Capítol XIIII 1 E com Joab [*], qui amava
Capítol XV 1 Aprés açò Absalon féu fer a
Capítol XVI 1 Com David fou avellat un
Capítol XVII 1 E dix a Absalon Atitòfell:
Capítol XVIII 1 Lavors David féu III parts
Capítol XVIIII 1 Lavors digueren a Joab
Capítol XX 1 E lavors sdevench-se que
Capítol XXI 1 Lavors fou gran fam en los
Capítol XXII 1 Perlà David a nostro Senyor
Capítol XXIII 1 Aquestas són las derreras
Capítol XXIIII 1 E la ira de nostro Senyor
caps de M cavallers o de C? 8 Tots
caps.) 27 E Absalon havia III fills e una
Capsael. Aquest ocís II leons en Moab e
car entrò en aquell temps, ço és dels
car en los dies d’aquella fou feta la
car ell amave molt a Anna, mas nostro
car jo he parlat entrò ara per la moltitut
car ella dix a son marit: –No hy iré pas
car Déu és Senyor de la tua bocha, e a ell
car null hom no serà salvat en la sua
car ella consabé e infantà III fills e II
car la fama no és pas bona que jo oig de
car tu m’has apellat. [*] [*] 6 [*] [*]
car hach-hi, de morts, XXXM hòmens a
car era vell e de gran edat, e ell jutjà
car dolors li vingueren soptosament sobre
car tu has infantat un fill. E ella no’ls
car l’archa de Déu és presa.» E dix per
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1Re 5,7
l’archa del déu d’Israel ab nós,
1Re 6,6
fills d’Irrael fore de sa terra,
1Re 6,19
dels hòmens de Betzames, per ço
1Re 6,20
star devant nostro Senyor sant,
1Re 7,17
ell se’n tornave en Remate,
1Re 8,3
ans trestornaren arrera [*],
1Re 8,18
us axaudirà en aquell die, per ço
1Re 9,5
ab ell: –Vina e tornem-nos-en,
1Re 9,12
és devant vosaltres. Cuytau-vos,
1Re 9,12
és vengut vuy en aquesta ciutat,
1Re 9,13
menjarà entrò que ell sia vengut,
1Re 9,13
Donchs, anau tost e desliurament,
1Re 9,16
a ells de las mans dels felisteus,
1Re 9,24
romàs. Pose-hu devant tu e menge,
1Re 11,13
No serà mort en aquest die de vuy,
1Re 12,17
grans mals devant nostro Senyor,
1Re 12,19
ton Déu, per ço que no muyram,
1Re 12,21
desliureran de las vostres engoxas,
1Re 12,22
lo ceu poble per lo ceu gran nom,
1Re 12,24
a ell en veritat de tot vostro cor,
1Re 13,6
en loch stret, ells hagueren pahor,
1Re 13,19
en la terra dels fills d’Irrael,
1Re 14,6
si nostro Senyor ferrà per nós,
1Re 14,7
a ton coratge e vés allà on volràs,
1Re 14,10
“Veniu a nós”, nós irem a ells,
1Re 14,12
–Anem-hi, e tu saguex-me,
1Re 14,22 éran amagats en lo munt de Efraÿm,
1Re 14,26
negú no acostà sa mà a sa bocha,
1Re 14,45
que ell no haurà vuy negun mal,
1Re 14,52
felisteus en tots los dies de Saül,
1Re 15,6
per ventura jo no us ocia ab ell,
1Re 15,11
pinet com he stablit Saül en rey,
1Re 15,15 –Lo poble ho ha amenat de Amalech,
1Re 15,26
a Saül: –Jo no me’n tornaré ab tu,
1Re 15,29
a un altre que és millor que tu, 29
1Re 15,35 mort. Emperò Samuel plorave per ço
1Re 16,1
tremeta tu a Ysaý de Betlem, per ço
1Re 16,7
cara ne altesa de la sua statura,
1Re 16,11
qui és derrer e amena-lo a mi,
1Re 16,12
dix a Samuel: –Leve’t e unta-lo,
1Re 16,22
David, ton fill, stiga devant mi,
1Re 17,24
felisteu, fugiren devant ell,
1Re 17,28
argull e la malvestat de ton cor,
1Re 17,33
ni’t poràs combatre contre ell,
1Re 17,39 comensà asejar si poria anar armat,
1Re 17,39
e dix a Saül: –Jo no puch axí anar,
1Re 17,47
no salve negú ab spasa ni ab lansa,
1Re 17,50
ab la pedre de la fona. E per ço
1Re 18,11
una lansa 11 e tirà-la a David,
1Re 18,12
12 E Saül temé a David, per ço
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car la sua mà és dura sobre nós e sobre
car nostro Senyor hach ell ferit. 7
car ells hagueren vista la sua archa,
car ell se pertirà de nós? 21 Donchs ells
car aquí era la sua casa e aquí ell
car ells prengueren dons e giraren lo
car vosaltres haveu demanat rey. 19 E lo
car per ventura mon pare no haja oblidades
car ell és vengut vuy en aquesta ciutat,
car lo poble fa vuy gran secrifici lasús
car ell beneyrà lo sacrifici, e puxs
car vosaltres trobareu vuy a ell. 14 E
car jo he reguardat lo meu poble, e lo lur
car a tu és stat stojat sientment com jo
car nostro Senyor ha feta vuy salut al
car vosaltres haveu demanat rey sobre
car nós havem ajustat mal a tots los
car ellas són vanes. 22 E nostro Senyor no
car nostro Senyor ha jurat que ell ferà de
car vosaltres haveu vistas las grans
car lur poble era fort turmentat, per què
car los felisteus los havían tots gitats
car no és gran cose en nostro Senyor
car jo iré ab tu en qualque loch que tu
car nostro Senyor liurerà aquells en
car nostro Senyor ha a ells liurats en las
car ells hagueren oÿt que los felisteus
car lo poble havia pahor del segrament. 27
car ell ha obrat vuy ab Déu. Donchs lo
car Saül acompanyave a si tots los hòmens
car tu feÿst misericòrdia a nostros pares
car ell ha a mi desemparat e no ha
car lo poble ha perdonat a las millors
car tu has menyspresade la peraule de
car ell no perdonerà pas en aquells qui
car nostro Senyor se penedia com havia fet
car jo he previst un de sos fills que sia
car jo no l’he pas alet, ni jo no jutge
car no’ns ciurem a menjar entrò que ell
car aquest és aquell que jo he alet. 13
car ell ha trobade gràcia devant mi. 23
car havían-ne gran pahor. 25 E un d’
car tu ést vengut ací per veure la
car tu ést infant, e ell és hom combatedor
car ell no hu havia acostumat, per què ell
car jo no he l’ús. E posà les armes 40 e
car aquesta batalla és sua, e ell vos
car David no tenia spasa en la mà, 51 ell
car cuydave’s que’l pogués encastar ab
car nostro Senyor era ab ell e s’era
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1Re 19,4
peccar contre David, ton servent,
1Re 20,2
–Déu te guard! Tu no morràs pas,
1Re 20,6
en la sua ciutat de Betlem,
1Re 20,8
misericòrdia en mi, servicial teu,
1Re 20,9
–Ja Déu no vulla que jo fasse açò,
1Re 20,17
gran segrament e gran jura per ço
1Re 20,17
per ço car ell amava molt David,
1Re 20,19
hom a tu 19 entrò a la barena,
1Re 20,22
-las-me”, tu vendràs a mi,
1Re 20,22
qui són més enlà [*]”, vé-te’n,
1Re 20,29
“Jaquex-me anar en la mia ciutat,
1Re 20,29
car secrifici solempnial fan aquí,
1Re 20,31
Donchs, tremet are e amena’l-me,
1Re 20,34
tot lo segon die de las calendes,
1Re 20,39
E l’infant no sabia què’s feya,
1Re 21,4
he pa de poble que’t puscha donar,
1Re 21,6
-li lo prevere del pa santificat,
1Re 21,8
cultell o lansa, da-l’em, [*]
1Re 21,9
[*]. Si’l vos, porta’l-te’n,
1Re 22,15 contre negú de la casa de mon pare,
1Re 22,17
los preveres de nostro Senyor,
1Re 22,17
Senyor, car la lur mà és ab David,
1Re 22,23
23 Stà ab mi e no hages pahor,
1Re 23,4
–Leve’t e vé-te’n en Cellà,
1Re 23,17
e dix a ell: 17 –No hages pahor,
1Re 23,20
desijat que hi anasses, vina are,
1Re 23,21
vosaltres de nostro Senyor per ço
1Re 23,22
stimeu lo loch on ell és, [*]
1Re 24,11
ociés, mas despuxs jo’t perdoní,
1Re 24,11
la mia mà contre lo meu senyor,
1Re 24,12 de ton mantell qui és en la mia mà,
1Re 25,17
La qual cose tu pense què fasses,
1Re 25,19
a sos servents: –Anau devant mi,
1Re 25,25
mon marit, qui és malvat hom,
1Re 25,29
en tots los dies de la tua vida, 29
1Re 26,9
E dix David a Abisay: –No l’ocies,
1Re 26,10
E dix David: –Viva nostro Senyor,
1Re 26,12 hagué negú qui açò veés ni entenés,
1Re 26,16
has fet! Viva nostro Senyor Déu,
1Re 26,19
odorat secrifici e preguen-lo,
1Re 26,19
maleÿts són devant nostro Senyor,
1Re 26,20 la mia sanch devant nostro Senyor,
1Re 26,23
la sua justícia e segons la sua fe,
1Re 27,11 ni fembra, ne manave nengú en Get,
1Re 28,10
dix-li: –Viva nostro Senyor Déu,
1Re 28,15
E dix Saül: –Per ço ho he fet,
1Re 28,18
dar-l’ha a ton proÿsme David, 18
1Re 28,20
Saül caech tot dret en terra,
1Re 28,20 de Samuel e no havia neguna fortsa,
1Re 29,6
dix-li: –Viva nostro Senyor Déu,
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car ell no ha peccat contre tu, e las suas
car mon pare no ferà nenguna cose gran ni
car tots sos parents e tots sos amichs fan
car tu m’has feta fer covinensa de nostro
car jo dich per cert a tu que, si jo veuré
car ell amava molt David, car tant lo
car tant lo amave com si matex. 18 E dix
car no ceurà negú allà on tu deus ceura. E
car pau serà a tu, e no hauràs mal, vive
car nostro Senyor te haurà desliurat. 23
car secrifici solempnial fan aquí, car u
car u de mos frares m’ho ha vengut a dir.
car fill és de mort. 32 E respòs Jonatàs a
car fou fet falló e trist per David, per
car ten solament sabían açò Jonatàs e
car no he sinó pa sant [*]. Si tu ést sant
car no havia pa, sinó ten solament de
car la peraule del rey ma fa fort cuytar.
car no he sinó aquell. E dix David: –No n’
car jo anch, qui sóm ton servent, no he
car la lur mà és ab David, car ells sabían
car ells sabían bé que ell era fugit e no
car, si algú te percassa mal, ell lo
car jo liuraré los falisteus en las tuas
car mon pare Saül no’t troberà, e tu
car a nós pertanyerà de vuymés que nós
car vos sou dolguts de la mia dolor. 22
car ell se pensa bé de mi que jo l’aguayt
car diguí: “No stendré la mia mà contre lo
car és untat de Déu.” 12 Pare meu,
car com jo tallí la vora de ton mantell,
car la malesa és [*] contre ton marit e
car jo iré aprés vosaltres. E ella no dix
car ell és foll, segons son nom, e follia
car si alguna vegade algun hom se levarà e
car és untat de Déu e crist de nostro
car, si donchs nostro Senyor no l’ociu o
car no hy havia negú que vetlàs, [*] que
car vosaltres sou tots fills de mort, que
car axí cové a fer. Si, emperò, los fills
car ells m’han gitat, que jo no habit vuy
car [*] Yrrael és levat per ço que serch
car nostro Senyor t’ha vuy liurat en la
car «per ventura parlaren contra ells:
car per cert no vendrà negun mal a tu per
car fort sóm en gran treball. Vet que los
car tu no has obeÿt a la veu de nostro
car temia fort las paraules de Samuel e no
car no havia menjat pa en tot aquell die.
car tu ést just e bé devant mi, e lo
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6 E David fou fort dolent e trist,
car lo poble lo volia alepidar,
CCCC hòmens encalsaren los ladres,
sfortsat, e revengué lo ceu spirit,
aquells CC que éran romasos per so
aquests qui són ací romasos, per ço
cultell de la beyna e ociu-me,
no ho volch fer ni’l volch ociure,
Saül: »–Stà sobre mi e ociu-ma,
ell e ocís-lo axí com ell me dix,
tota la casa d’Irrael, per ço
tua dempnació sia sobre lo teu cap,
carreras que són en Scalon,
hage en vosaltres camps ni vinyes,
David XVIIII; e no comptaren Azael,
no li volch respondre per ço
18 Donchs are demanau-lo,
E Abner no era en Hebron ab David,
seré tostemps, de la mort de Abner,
qui era dèbil e malalt en los peus,
8 E gità’n tots los gebuzeus,
e combatràs los felisteus,
mà a la archa de Déu e tench-la,
David a Micol: –Viva nostro Senyor,
e fes tot quant pensas en ton cor,
per ço que stiga e habit en ella, 6
teu servicial per luny e per avant,
22 »Per ço, Senyor, tu ést gran,
Déu e las tuas peraules són veras,
que sia perdurablement devant tu,
contre Adoàser e l’havia mort,
E dix-li David: –No hages pahor,
E Mifibòsech habitave en Jerusalem,
David oyí açò, axí-los a carrera,
dies dormia en son lit prop ell,
–Germà meu, no’m vullas fortsar,
no vullas fer ten gran follia, 13
segons dien alguns ab mànagues,
n’enfellonís ni fos trist, per ço
ço car molt for l’amave, per ço
perlar a Amon en mal ni en bé,
·ns vullas pregar que hi anem tots,
e no hajau pahor ne us spaordiscau,
mas solament és mort Amon, per ço
que tots los teus fills sían morts,
rey: –Vet los teus fills qui vénen,
que sia feta justícia d’ell per ço
sia feta la peraule del senyor meu,
m’has dit e no en altre manera,
axí com a saviesa d’àngel de Déu,
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car lo poble lo volia alepidar, car fort
car fort era amargosa la ànima de cascú
car los CC éran romasos, qui éran molt
car III dies e III nits éran passats que
car éran ujats e no havían pogut seguir
car no són anats ab nós. Basta que’ls
car per ventura vendrien aquells
car era fort spaordit per la gran pahor
car jo sofir gran pena e gran treball e
car jo sabia e veya que ell no podia viura
car éran morts ab cultell. 13 E dix David
car la tua bocha ha parlat contre tu matex
car per ventura alegrar-s’hien [*] los
car aquí és reprovat e destrovit l’escut
car ab ell éran XX. 31 E emperò los
car fort lo temia. 12 E lavors Abner
car nostro Senyor parlà a David e dix: “En
car ja l’havia jaquit anar e se n’era
car jo no hy mir mal. 29 E venga sobre lo
car no havia sinó V anys com vench
car David havia dit que ociuria los
car lavors axirà nostro Senyor Déu devant
car los bous ensepagaren, e l’archa
car jo jugaré devant ell, que ell alegí
car nostro Senyor Déu és ab tu. 4 E fou
car jo no he habitat en casa del die ensà
car aquesta és la lig de Adam, Senyor Déu.
car no és nengú semblant a tu en negunes
car tu has parlat al teu servicial
car tu, Senyor, has parlades e ditas
car Tou era enamich de Adoàser. E en la mà
car jo faré a tu misericòrdia per amor de
car tostemps menjave de açò que lo rey
car aquells se tenían fort per scarnits e
car aytant la amava com si fos sa filla. 4
car açò que tu vols fer, null hom no gosa
car jo no poré soferir aquesta onta ten
car aytals vestidures portaven lavors las
car molt for l’amave, per ço car l’havia
car l’havia engendrat primer que a negú
car gran mal li volia per la onta que
car gran afany te feríem e gran mació e
car jo sóm Absalon, qui man e dich a
car Absalon li volia gran mal despuxs que
car Amon solament és mort. 34 E lavors
car no n’hi ha negú mort, sinó Amon, axí
car ha mort l’altre frare ceu, e
car axí com a secrifici e axí com a àngel
car lo teu servecial Joab dix e manà a mi,
car tu entens aquestas coses que’s fan
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2Re 14,22
gràcia devant los teus ulls,
2Re 14,26
cabells del cap una vegade l’any,
2Re 15,8 he promesos a nostro Senyor Déu, 8
2Re 15,14
Jerusalem: –Levau-vos e fugiam,
2Re 15,14
E cuytau-vos e iscam hich,
2Re 15,19
Torna-te’n e habita ab lo rey,
2Re 15,20
fassa misericòrdia e veritat a tu,
2Re 15,21 Senyor Déu e vives tu, senyor meu,
2Re 16,8
hom homeyer e hom del diable, 8
2Re 16,8
has scampade de la casa de Saül,
2Re 16,8
te prenen e’t destroexen per ço
2Re 16,10
Maleesca aytant com se vulla,
2Re 16,12 aytant com nostro Senyor vulla, 12
2Re 17,2
David anit 2 e aconseguir-l’he,
2Re 17,3
com si se’n tornàs un hom tot sol,
2Re 17,10
com a leó, encare sí hauria pahor,
2Re 17,29
E açò hach ell e tota la companya,
2Re 18,3
lo poble e dix: –Tu no hy iràs,
2Re 18,3
de nenguna altre cose, sinó de tu,
2Re 18,3
a tu volen tot sol e no altre,
2Re 18,12
or, jo no ociuria lo fill del rey,
2Re 18,18
era viu, que és en la vall del Rey,
2Re 19,20
que’t partist de Jerusalem, 20
2Re 19,26
e anàs ab lo rey, senyor meu,
2Re 19,28
Déu. Fes de mi ço que’t plàcia, 28
2Re 19,29
rey a ell: –No’t cal més perlar,
2Re 19,32
Batzalay, galatide, era fort vell,
2Re 19,32
que lo rey era en las tendes,
2Re 20,6
del senyor teu e encalsa-lo,
2Re 20,10
e axiren-li los budells, e morí,
2Re 21,1
casade e la sanch que ell scampà,
2Re 21,2
que romangueren dels amoreus,
2Re 21,19
e és dit Adeudatus, fill de Salt,
2Re 21,19
las ovellas; e és dit Paulimitari,
2Re 21,19
Senyor Déu és dit betelenita,
2Re 22,5
e seré saul de mos enamichs, 5
2Re 22,8
e secudits e manats e trencats,
2Re 22,20
mia. 20 E manà a mi [*], [*]
2Re 23,5
que en tot temps duren totas coses,
2Re 23,17 –Prech nostro Senyor que’m perdó,
2Re 24,3
–Nostro Senyor anadescha al poble,
2Re 24,10
la iniquitat del teu servicial,
2Re 24,14 Déu, que en las mans dels hòmens,
Re Prol,30 a saber, caph, mem, num, phe, sade.
Re Prol,138 e Malachim meu; meu, jo dix, meu.
1Re 4,8
e digueren: [*] [*] 8 –Guay a nós!
1Re 5,12
no ocie nós ab tot nostro poble! 12
1Re 6,5
felisteus, e fareu V rates d’or.
1Re 10,2
ha a tu untat per ésser rey. 2
1Re 13,13
los quals ell havia manats a tu.
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car tu has atorgade la peraule del teu
car los cabells li feyan anuig e pesaven
car, com lo teu servecial era en Gessur,
car, si venia, no li hauríam fortsa ne li
car, si per ventura ve Absalon, pendrà’ns
car tu ést palegrí e ést axit de ton loch.
car tu has mostrade a mi gran graci e gran
car en tot loch on iràs, o en mort o en
car nostro Senyor te carvé are tota la
car tu li tolguist lo regne, e la mà de
car tu ést homeyer. 9 E dix Abisay, fill
car nostro Senyor li ha manat que
car per ventura nostro Senyor guarderà la
car ujat és ell e la sua gent, e jaquiré
car tu demanes un home, e, pus l’hages
car tot lo poble d’Irrael sap que ton
car molt ujament e molt anuig e molta set
car a tu demanen ten solament e no’s
car, si nós fugíem tots, no haurían cura
car a tu comprenen per XM; axí més val que
car devant tot lo poble manà lo rey a tu e
car havia dit: «No he fill, e açò serà
car jo, servecial teu, conech lo meu
car jo, servecial teu, sóm rencallós. 27
car la casa de mon pare no és estade
car ferm és ço que jo diguí: entre tu e
car era en adat de LXXX anys, e aquell
car era fort rich hom. 33 E dix lo rey a
car per ventura matrie’s en algunes
car lavors Amasè no’s guardave d’ells ni
car ell ocís los gabaonites. 2 E lo rey
car los fills d’Irrael havían jurat a
car nostro Senyor lo trasch de la pastura
car del linatge de Besoel polimitari fou
car és de la terra de Betlem.) 20 La
car las contriccions de la mort m’han
car Déu és enfelonit contre ells. 9 E pujà
car jo he plegut a ell, 21 e nostro Senyor
car tota la mia salut e la mia volentat no
car jo no faré aquesta cose. E, donchs,
car tu has are aytant com are n’has per
car fort he fetas follament las mias
car moltas són las misericòrdies de nostro
Car en altre manera scriuen los
Car qualque cose pus volenterosament en
Car ells no foren ahir ni debans ten
Car no havia en neguna ciutat on l’archa
Car una plague és stade a vosaltres tots e
Car tu seràs vuy pertit de mi e te n’iràs
Car, si tu no haguesses açò fet, nostro

117

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 14,18
–Aporta l’archa de nostro Senyor.
1Re 15,22
l’obaesca majorment a la sua veu?
1Re 15,23 més que oferir grex de moltons. 23
1Re 16,2 Samuel dix: –En qual manera jo iré?
1Re 17,36
tolré la onta del poble d’Irrael.
1Re 18,4
a ell aytant com a si matex. 4
1Re 25,8
servents, atrobem gràcia devant tu.
1Re 25,28
la iniquitat de la tua serventa.
1Re 25,28
ferà a tu, senyor meu, casa fael.
1Re 26,15
no has guardat lo rey, senyor teu?
1Re 26,21
de gran preu vuy en los teus ulls.
1Re 26,21
jo ho he fet follament e a tort.
1Re 27,8
a Geturí e a Get e als malechites.
1Re 28,12
Saül, per què has fet fer a mi mal?
1Re 28,17
e si ha’s anat al teu envejós? 17
1Re 30,8
Senyor a ell: –Encalce-los.
2Re 3,25
No conexs, tu, Abner fill de Ner?
2Re 4,7
en la casa, en lo segí [*]. 7 [*]
2Re 7,27
stablida devant nostro Senyor. 27
2Re 9,8
dix: –E qui sóm jo, servicial teu?
2Re 11,25
spaordeschas per aquesta batalla.
2Re 12,23
per què dejunaria ni ploreria?
2Re 19,6
mullers e las tuas fillas [*]. 6
2Re 19,7
los del greuge que has fet a ells.
2Re 19,11
a tornar lo rey de la sua casa?”
2Re 19,35
jo puig ab lo rey en Jerusalem? 35
2Re 19,42 E respongueren los hòmens de Judà:
2Re 22,22 mia mundícia de las mias mans. 22
2Re 22,23
neguna cose mala devant ell. 23
2Re 22,29
argullosos ab los teus ulls. 29
2Re 23,10
e s’ajustaren en la batalla. 10
Re Prol,41
ab los quals quax ab letres e ab
1Re 14,13
E com ells haguéran vista la
1Re 16,7
dix [*]: –No reguardaràs la sua
1Re 16,12
e era bell per veura e havia bella
1Re 22,4
Déu de mi. 4 E jaquí’ls devant la
1Re 28,14
e enclinà’s en terra sobre la sua
2Re 1,2
devant David, caygué sobre la sua
2Re 2,22
E si açò fas, no poré dressar la
2Re 3,13
si tu le’m menas, tu veuràs la mia
2Re 5,24
nostro Senyor Déu devant la tua
2Re 7,9
los teus enamichs devant la tua
2Re 12,20
’s David de terra e rentà’s la
2Re 14,24
[*] [*] en la sua casa e no veé la
2Re 14,28
en Jerusalem II anys que no veé la
2Re 14,32
que tu fasses que jo puga veura la
2Re 19,24
l’havia rasa ne s’havia levade la
Re Prol,6
han a un matex so, mas en diverses
Re Prol,14
ço és dels semaritans, dels jueus,
2Re 22,9
foch de la sua bocha e encès los
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Car l’archa de Déu era aquí aquell die ab
Car obadiència és major que secrificis, e
Car contredir a la volentat de nostro
Car Saül ho oyrà e auciurà’m. E nostro
Car aquest és aquell felisteu qui no és
Car Jonetàs se despullà de una gonella que
Car nós som venguts a tu en bon die, dóna
»Car nostro Senyor ferà a tu, senyor meu,
Car batallas de nostro Senyor Déu, senyor
Car un de la companya hi és intrat per ço
Car are par que ço que jo he fet contre
Car no sabia ni conexia moltas coses que
Car aquests en pau e segurament habitaven
Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey a ella:
Car nostro Senyor farà a tu axí com ell ha
Car sens dupte tu los pendràs e amaneràs
Car per ço és vengut, que tt’engan e que
Car ell dormia en son lit, e fou mort, e
Car tu, Senyor de companyes, Déu d’
Car tu has guardat sobre un ca mort
Car molts e diversos sdeveniments sdevenen
Car jo no’l poria fer tornar de allà on
Car tu ames aquells qui’t volen mal e
Car jo’t jur per Déu que, si no’t leves,
Car tot Yrrael havia demanat al rey que’l
Car LXXX anys he viscut vuy, senyor meu.
–Car més atany a nós que a vosaltres e pus
Car jo he tenguda la carrera de nostro
Car tots los juýs d’aquell són stats
Car tu, Senyor, ést luerna mia e tu,
Car los hòmens d’Irrael foren pujats [*],
cara [*] tendre e aleytant és adoctrinat
cara de Jonatàs, los uns caÿen devant
cara ne altesa de la sua statura, car jo
cara. E nostro Senyor dix a Samuel: –Leve
cara del rey de Moab, e stigueren ab ell
cara e adorà-lo. 15 E dix Samuel a Saül:
cara e adorà David. 3 E David dix en
cara devant Joab, frare teu. 23 E Azael no
cara. 14 E lavors David tremès missatgers
cara per ço que perda e destroesca las
cara e are he fet a tu gran nom segons lo
cara e untà’s e mudà’s las vestidures e
cara del rey. 25 Emperò en tot Yrrael no
cara del rey David. 29 E tremès Absalon a
cara del rey e, si li membra lo peccat que
cara ni las vestidures despuxs que’l rey
caràcters e figures. Los semaritans encara
caractes sían atrobades e stades. En lo
carbons. 10 E enclinà los cels e devallà,
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2Re 22,13
de las nuus dels cels. 13 Los
1Re 1,18
sa carrera e menjà e no mudà se
1Re 5,4
ells trobaren Dagon caygut en sa
1Re 25,35
oÿda la tua veu e he honrade la tua
2Re 3,13
—e David dix–: no veuràs la mia
2Re 17,8
los scomovia, saltarien a hom en la
Re Prol,72
qui és apellat, segons ells,
Re Prol,98
adóran l’Anyell e enclinades las
1Re 6,21
missatgers als habitadors de
1Re 7,1 Capítol VII 1 Adonchs los hòmens de
1Re 7,2
l’archa de nostro Senyor stech en
1Re 15,12
fou dit com Saül era vengut a
1Re 24,13
que ell féu tondre son bestiar en
1Re 25,5
X servents e dix a ells: –Anau en
1Re 25,7
aytant com ells stigueren ab nós en
1Re 27,3
qui fou muller de Nabal de
1Re 30,5
qui fou muller de Nabal de
2Re 2,2
qui fou muller de Nabal de
2Re 3,3
qui fou muller de Nabal de
2Re 23,35 de Achitòfel, geronites; 35 Sray de
1Re 2,13
del prevera venia com hom coÿa la
1Re 2,15
que sacrificave: «Dóna a mi de la
1Re 2,15
del prevera, com jo no pendré de tu
1Re 14,32
-los [*], e lo poble menjà la
1Re 17,44
David: –Vina a mi e jo daré la tua
2Re 5,1
en Hebron e digueren-li: –Vet nós
2Re 19,12
sou los meus ossos e la mia
2Re 19,13 dieu a Amassà: “No ést tu os meu ni
1Re 25,11
los meus pans e la mia aygüe e las
1Re 30,24 tendes e han guardade la roba e las
1Re 31,3
éran fills de Saül. 3 E tot lo
1Re 16,20
20 E donchs Ysaý tremès un aze
1Re 1,18
ulls. Donchs la fembra tench sa
1Re 4,1
Irrael, e lo poble d’Irrael axí a
1Re 4,13
ceya sobre la cella e guardave la
1Re 6,9
-la, e si ella munta per la
1Re 9,14
aparech a ells, qui los axí a
1Re 10,10
companye dels profetes axí a ell a
1Re 12,23
Jo ensenyaré a vosaltres dreta
1Re 13,10
vench a Saül, e Saül axí a ell a
1Re 13,17 d’aquellas companyes anà contre la
1Re 15,18
18 e ha a tu tremès en aquella
1Re 15,20
de nostro Senyor e sóm anat en la
1Re 15,27
27 Ab tant, Samuel se mès en la
1Re 16,4
se’n marevellaren e axiren a ell a
1Re 17,48
David, ell se cuytà e axí a ell a
1Re 17,52
felisteus caygueren morts en la
1Re 18,6
las ciutats d’Irrael axiren a
1Re 21,5
són stats sants. Emperò aquesta
1Re 23,28
qui perseguien David, e axiren a
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carbons de foch són encesos per la gran
care en diverses maneres. 19 E ells se
care en terra, devant la archa de nostro
care. 36 E vench Abiegayl a Nabal, e havia
care ans que hages amenade a mi Micol,
care axí com a ors o a cha rebiós qui ha
Careafija. Lo terç orde poseex
cares en terra, ofertas las suas corones,
Cariatiarim e digueren a ells: –Los
Cariatiarim vingueren e portaren-se’n
Cariatiarim los dies foren complits enaxí
Carmel e aquí havia dressat un altar en
Carmel. 3 E aquell hom havia nom Nabal, e
Carmel, a Nabal, e saludau-lo de part
Carmel. 8 Emperò demane-ho a tos
Carmel. 4 E digueren a Saül que David era
Carmel. 6 E David fou fort dolent e trist,
Carmel. 3 E ab tant pujaren ab David tots
Carmel; e lo terç, Absalon, fill de Matà,
Carmel; Fassay de Arabí; 36 Egaal, fill de
carn e havia una losa ab III arpions en la
carn, que cogue a obs del prevera, com jo
carn cuyta, mas crua.» 16 E aquell qui
carn ab la sanch. 33 E fou anunciat a Saül
carn als ocells del cel e a las bísties de
carn tua e os teu som, 2 mes hir e l’
carn. Per què sou vosaltres durs en tornar
carn mia? E açò fasse Déu a mi, si jo no
carns del bestiar que jo he fet ociure per
càrragues com aquells qui són anats a la
càrrech de la batalla vench e’s girà
carregat de pa e una canade de vi e un
carrera e menjà e no mudà se care en
carrera als felisteus en batalla e fichà
carrera per la qual aquell venia, e lo ceu
carrera de las suas encontrades contra
carrera, qui volia muntar a la muntanya.
carrera [*], e ell comensà a profetar en
carrera e bona. 24 Donchs, temeu lo vostro
carrera per saludar-lo, 11 e Samuel
carrera de Efraÿm en la terra de Saül, 18
carrera e dix a tu: “Vé e ociu los
carrera per la qual nostro Senyor m’ha
carrera, per ço que se’n tornàs. Mas Saül
carrera e digueren-li: –Véns tu per pau?
carrera en l’altre part, 49 e mès la mà
carrera de Serim entrò a Get e entrò a
carrera a Saül e cantaven e feyan balls ab
carrera és leja, mas serà vuy santificade
carrera als felisteus. E per ço ells
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1Re 24,4 ovellas que hom trobave enmig de la
1Re 25,12
de David se’n tornaren per aquella
1Re 25,32
vuy a mi, que’m sias axida a
1Re 26,3
en Gabaà de Achilà, que era en la
1Re 26,25
E anà-ce’n David per la sua
1Re 30,21
de Bezor. E aquests axiren a
2Re 2,13
servents de David exiren-los a
2Re 4,7
e anaren-se’n tota la nit per la
2Re 5,23
–No hy puges ni los isques a
2Re 6,20
muller Micol, filla de Saül, axí a
2Re 10,5
5 E com David oyí açò, axí-los a
2Re 11,10
casa. E dix David a Urries: –Tanta
2Re 15,30
peus descalsos, pujà-ce’n per la
2Re 16,13 David e los ceus companyons per la
2Re 19,15
en Galgala per ço que isquéssan a
2Re 19,16
ab los hòmens de Judà e axí a
2Re 19,20
tota la casa de Josep e sóm axit a
2Re 19,24 morria. 24 Emperò Mifibòzech axí a
2Re 20,8
Gabaon, Amasè vench e axí-los a
2Re 20,12
12 E Amasè jaÿa mort enmig de la
2Re 20,12
a mirar Amasè, levà’l de la
2Re 22,22 mias mans. 22 Car jo he tenguda la
2Re 22,33
de fortalesa e ha splanada la mia
Re Prol,170 que jo he dit: «Guardaré las mias
1Re 8,3
E los fills no anaren per las suas
1Re 8,5
e tos fills no van per las tuas
2Re 1,20
en la terra de Get ni en aquellas
1Re 6,7
7 »Donchs, feu are una novella
1Re 6,7
jou, e ajustau aquellas a la
1Re 6,8
de nostro Senyor e mateu-la en la
1Re 6,11
e posaren l’archa de Déu sobre la
1Re 6,14
com ells l’hagueren vista. 14 E la
1Re 6,14
e ells trencaren los fusts de la
1Re 8,11
fills e metrà’ls a menar ses
1Re 8,11
cavallers e corredors devant ses
1Re 8,12
blats e ferrers d’armes e de ses
1Re 13,5 combatre, e foren XXXM hòmens de
2Re 10,18
E ocís David dels sirienchs DCC
2Re 24,22
E Aurena pres bous e vaques e
2Re 6,3
l’archa de nostro Senyor sobre un
2Re 6,3 de Aminadab, manaven e servaven lo
2Re 15,1
açò Absalon féu fer a si mateix un
2Re 1,6
soferia sobre la sua lansa, e los
2Re 16,8
del diable, 8 car nostro Senyor te
2Re 18,32 viu? Respòs Cozim e dix: –En aytal
1Re 1,7
lo die venia qu’ells anaven a la
1Re 1,9
sa cella devant las portes de la
1Re 1,19
e tornaren-se’n e vingueren a
1Re 2,11
e anà-ce’n en Ramata, en la sua
1Re 2,11
E l’infant era menistre en la
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carrera, e aquí havia una cove on intrà
carrera per on éran venguts e recomptaren
carrera, [*] 33 e beneyta sias tu, qui has
carrera a la una part del desert. E David,
carrera ab los ceus hòmens e Saül se’n
carrera a David [*] e pujà David e aquells
carrera de prop un aljup d’aygüe qui és
carrera del desert 8 e aportaren lo cap de
carrera, mas vés derrera de la part qui és
carrera a David e dix-li: –O, quant ha
carrera, car aquells se tenían fort per
carrera has anada, per què no ést anat a
carrera del munt Olivet plorant. E tot lo
carrera, e Semeý anave per lo costat del
carrera al rey e que passàs Jordà. 16 E
carrera al rey 17 ab M hòmens de Benjamín
carrera a tu, senyor meu. 21 E lavors
carrera al rey ab gran barba, que no se l’
carrera. E lavors Joab vestia una gonella
carrera, e un d’aquells veé que lo poble
carrera e cobrí’l per ço que lo poble no
carrera de nostro Senyor, e no he feta
carrera e la ha acabada, 34 e ha fets
carreras per ço que no pech greument en la
carreras, ans trestornaren arrera [*], car
carreras. Dóna a nós rey que’ns jutge axí
carreras que són en Scalon, car per
carreta e preneu II vaques qui hagen
carreta, e encloeu los vadells en una
carreta e los vaxells d’or que vosaltres
carreta e la petita caxa on éran las rates
carreta vench en un camp de Josuè de
carreta e materen las vaques desús e feren
carretas, e fer-n’ha sos cavallers e
carretas, 12 e ferà atrecí sos conestables
carretas. 13 E ferà vostros fills faedors
carretes e VIM cavallers, e tot lo poble
càrreus e XXXXM cavallers e ocís Sobay,
càrreus e jous de bous per a cremar axí
carro nou e tregueren-la de la casa de
carro nou. 4 E, com haguéran treta l’
carro, que anacen ab ell devant cavallers
carros e los cavallers dels felisteus
carvé are tota la sanch que has scampade
cas fossen tots aquells qui’s són levats
casa de nostro Senyor, e axí la feya
casa de nostro Senyor. 10 E axí com Anna
casa lur, en Remadta. Donchs Elcanà jach
casa. E l’infant era menistre en la casa
casa de nostro Senyor, devant Elí, lo
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adonchs ells se’n tornaren en lur
“No apereguí jo apertament a la
pare, com ell era en Egipte, en la
que ha nom efot, e jo doní a la
Déu d’Irrael: “Jo parlé que la tua
“Jo parlé que la tua casa e la
jo tallaré ton bras e lo bras de la
no hage negun hom vell en tota te
ma ànima, e jo edificaré a ell fael
que qualquequal romandrà en la tua
coses que he parlades contre la sua
he dit a ell que jo jutgeria la sua
14 E per ço jo he jurat a la
casa de Elí que lo peccat de la sua
e encloeu los vadells en una
que aletaven los vadells [*] en una
nostro Senyor e materen-la en la
en Remate, car aquí era la sua
que tu mostres a mi qual és la
–Veus que ell és amagat en se
lexà anar tot lo poble, cascú en sa
E Saül se n’anà en Gabaà, en se
ociurà e derà a ell sa filla, e la
e no li atorgà que ell tornàs a sa
atorgà que ell tornàs a sa casa o a
a profetitzar en mig loch de la sua
intrà en Saül, lo qual stave en sa
tremès sos servents de nits a la
los missatges foren venguts en la
la misericòrdia tua de la mia
e destrovescha Jonatàs de la sua
–Vé-te’n tost e porta-las a
en las posts de las portas de la
’n ana aquest; no intrerà en la mia
oÿren açò los ceus frares e tota la
a ton manament e és gloriós en ta
mi de mal ni contre negú de la
tu morràs de mort, tu e la
Jo sóm colpable de aquells de la
e Jonatàs se’n tornà en la sua
e ab tos frares, e pau sia a la tua
fet saul per molts anys, e la tua
Senyor ferà a tu, senyor meu,
David: –Vé-te’n en pau a la tua
e havia ten gran convit en la
ceus servicials que éran de la sua
nostro Senyor Déu e sobre tota la
aquí per ço que regnàs sobre la
sia mort, emperò a mi ha untat la
Yrrael e regnà II anys. E sobre la
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casa. 21 E nostro Senyor visità Anna, car
casa de ton pare, com ell era en Egipte,
casa de faraó, 28 e jo alegí a ell de tots
casa de ton pare dels secrificis dels
casa e la casa de ton pare, que ministràs
casa de ton pare, que ministràs devant mi
casa de ton pare, per ço que no hage negun
casa 32 [*] null temps. 33 Emperò jo no
casa, e ell irà devant mon crist (ço és,
casa, sí covendrà que hom prech per ell, e
casa. Jo comensaré e compliré. 13 Jo he
casa per lo ceu peccat perdurablement, per
casa de Elí que lo peccat de la sua casa
casa no serà denejat per sacrificis ni per
casa. 8 E preneu la archa de nostro Senyor
casa, 11 e posaren l’archa de Déu sobre
casa de Aminadab, en Gabaà, e sentificaren
casa e aquí ell jutjave lo poble e aquí
casa del vaent. 19 E Samuel respòs a ell e
casa. 23 Donchs ells hi corregueren e
casa. 26 [*] E una pertida de la host se
casa. 35 E anch despux Samuel no viu Saül
casa de son pare serà francha e sens
casa o a casa de son pare. 3 Adonchs
casa de son pare. 3 Adonchs despuxs feeren
casa. E David sonave la rauta ab la mà
casa. E tenia una lansa en la mà, e David
casa de David per ço que’l guardacen e
casa de David, ells trobaren la ymatge en
casa negun temps. E si jo no faré açò,
casa, e nostro Senyor ho requira de la mà
casa. 41 E com lo fedrí se’n fou anat,
casa, e selivava ten fort, que la saliva
casa. 22,Tit Capítol XXII 1 Pertí’s d’
casa de son pare, devallaren a ell a la
casa? 15 E donchs, comens jo vuy a demanar
casa de mon pare, car jo anch, qui sóm ton
casa de ton pare. 17 Donchs, ell dix a sos
casa de ton pare. 23 Stà ab mi e no hages
casa. 19 Ab aytant vingueren los hòmens de
casa e a totas las coses que tu has, e tu
casa e totas las coses que tu has. 7 Yo he
casa fael. Car batallas de nostro Senyor
casa. Jo he oÿda la tua veu e he honrade
casa, que semblave convit de rey. E lo cor
casa moriren en aquell die. 7 E com los
casa d’Irrael, per ço car éran morts ab
casa de Judà. E digueren a David que los
casa de Judà que sia rey d’ella. 8 Emperò
casa de Judà regnà David en Hebron 11 e
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2Re 2,11
en Hebron 11 e fou senyor sobre la
2Re 3,1
feta longa batalla e gran entre la
2Re 3,1
e gran entre la casa de Saül e la
2Re 3,1
profitave e era molt pus fort. E la
2Re 3,6
com era ten gran batalla entre la
2Re 3,6
batalla entre la casa de Saül e la
2Re 3,6
fill de Ner, regia e governave la
2Re 3,8
jo hage feta misericòrdia sobre la
2Re 3,10
com ell volia 10 que regne sobre la
2Re 3,29
sobre lo cap de Joab e sobre la
2Re 3,29
de son pare e no defellega de la
2Re 3,29
(ço és, de luxúria), e de la sua
2Re 4,5
Recap [*]. E era descuyt en la
2Re 4,6
Ysbòzech, com foren intrats en la
2Re 5,11
[*] e de perets, e adificaren la
2Re 6,3
un carro nou e tregueren-la de la
2Re 6,10
mas volch que la posacen en la
2Re 6,11
getei. 11 E stech l’archa en la
2Re 6,12
de Déu. E dix David: «Iré a la
2Re 6,12
archa e posar-la-he en la mia
2Re 6,12
E lavors anà David a la
2Re 6,19
oli, e anà-ce’n cascú a la sua
2Re 7,1
1 Fet fou que lo rey seya en la sua
2Re 7,2
profeta: –Vet que jo habit en la
2Re 7,5
Déu: Donchs tu no edificharàs a mi
2Re 7,6
en ella, 6 car jo no he habitat en
2Re 7,7
e dix: Per què no has feta a mi
2Re 7,11
Senyor ha ja dit a tu que ferà a tu
2Re 7,13
lo regne d’aquell. 13 E edificarà
2Re 7,16
he mogut de la mia faç. 16 E la tua
2Re 7,18
Déu e dix: –Senyor, qual és la mia
2Re 7,19
Déu, ans has parlat, Senyor, de la
2Re 7,25
sobre lo teu servent e sobre la
2Re 7,26 de companyes, Déu sobre Yrrael. La
2Re 7,29
29 E donchs, comensa, beneex la
2Re 7,29
la tua benedicció serà beneyta la
2Re 9,1
David: –Ha-hi negú romàs de la
2Re 9,2
2 E havia aquí un servicial de la
2Re 9,3
lo rey: –Ha-hy negú romàs de la
2Re 9,4
rey: –On és? Aquell respòs: –En la
2Re 9,9
fill de Jonatàs, [*] tota la
2Re 9,12 que havia nom Michà, emperò tota la
2Re 11,2
per la sala del palau, veé en una
2Re 11,4
-li missatge e féu-la venir en
2Re 11,8
dix a Urries: –Vé-te’n a la
2Re 11,8
peus. E com Urries fou axit de la
2Re 11,9
del rey e no anà a la sua
2Re 11,10
David: –Urries no és anat a la sua
2Re 11,10
anada, per què no ést anat a la tua
2Re 11,11
en terra, e jo intraré en la mia
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casa de Judà VII anys e VI mesos. 12 E axí
casa de Saül e la casa de David e, com més
casa de David e, com més anave e més temps
casa de Saül, com més anave, més aminvave
casa de Saül e la casa de David, Abner,
casa de David, Abner, fill de Ner, regia e
casa de Saül. 7 E Resfà, filla de Achià,
casa de Saül, pare teu, e sobre los ceus
casa de Saül sens tresmudar e sia levade
casa de son pare e no defellega de la casa
casa de Joab sosteniment e soferiment flux
casa no defallega mal [*] ni cultell e
casa de Ysbòzech, que dormia en lo ceu lit
casa, en lo segí [*]. 7 [*] Car ell dormia
casa a David. 12 E lavors conech David que
casa de Aminedab, qui era en Gabaà. E Ozà
casa de Obedeon getei. 11 E stech l’archa
casa de Obededon de geteu per III mesos, e
casa de Obededon e aportaré l’archa e
casa en benedicció.» E lavors anà David a
casa de Obededon e trasqueren l’archa e
casa. 20 [*] E la sua muller Micol, filla
casa, e nostro Senyor li havia dat repòs e
casa que he feta de fust de cedre, e la
casa per ço que stiga e habit en ella, 6
casa del die ensà que jo amaní los fills
casa sedrina? 8 E are tu diràs al meu
casa, 12 e, com seran complits tots los
casa al meu nom, e stabliré la cadira del
casa serà fael, e lo regne teu serà
casa e qui sóm jo, que tu m’has amanat e
casa del teu servicial per luny e per
casa d’aquell e fes axí com has perlat.
casa del teu servicial David serà stablida
casa del teu servicial per ço que sia
casa del teu servicial empertostemps.
casa de Saül, per ço que jo fasse ab ell
casa de Saül qui havia nom Sibà, e lo rey
casa de Saül, per ço que jo fasse ab ell
casa de Machir, fill de Daniel, de
casa que fou de Saül. 10 E axí los fills
casa de Cibà servia a Mifibòsech. 13 E
casa que era endret la sua una dona qui’s
casa sua e dormí ab ella. E tantost
casa tua e lave’t tos peus. E com Urries
casa del rey, lo rey li tremès de açò que
casa. 10 E diguéran a David: –Urries no és
casa. E dix David a Urries: –Tanta carrera
casa? 11 E dix Urries a David: –L’archa
casa per ço que menge e bega e dorma ab ma
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2Re 11,13
[*] E al vespre no volch anar a
2Re 12,8
de la mà de Saül, 8 e doní a tu la
2Re 12,8
tua volentat, e he donade a tu la
2Re 12,10
temps no pertirà cultell de la tua
2Re 12,11
sucitaré e scomouré sobre la tua
2Re 12,15
15 E tornà-se’n Natan a la sua
2Re 12,17
los hòmens asenyats de la sua
2Re 12,20
’s las vestidures e intrà en la
2Re 12,20
-lo. E tornà-se’n a la sua
2Re 13,7
7 E lavor David tremès Tamar a la
2Re 13,16
que has fet. Per què’m gites de la
2Re 13,19
lo ceu cap e anà-sse’n a la
2Re 13,20 E aprés açò stech lonch temps en la
2Re 13,36
los fills del rey intraren per la
2Re 13,36
e lo rey e los servicials de la
2Re 14,8
a la fembra: –Vé-te’n a la tua
2Re 14,9
mi sia aquesta iniquitat e en la
2Re 14,11
e recort-se lo senyor de la
2Re 14,24
[*] 24 [*] [*] [*] en la sua
2Re 14,31
lavà’s e vench a Absalon, a la sua
2Re 15,16
16 E lavors axí lo rey de la sua
2Re 15,16 X cuncupines sues que guardassen la
2Re 15,17
peu descals e stigueren luny de la
2Re 15,35
ab tu, e tot ço que tu oyràs en la
2Re 16,2
cavalquen aquells qui són de la tua
2Re 16,3
restituyrà nostro Senyor Déu la
2Re 16,5
e axí d’aquí un hom qui era de la
2Re 16,8
la sanch que has scampade de la
2Re 16,21
jaquides per ço que li guarden la
2Re 17,18
ells, sabent açò, amagaren-se en
2Re 17,18
·ls descobrís. E a l’entrant de la
2Re 19,5
la batalla e entrà-sse’n en la
2Re 19,11
derrés a tornar lo rey de la sua
2Re 19,11
al rey que’l tornassen en la sua
2Re 19,12
durs en tornar lo rey en la sua
2Re 19,18
aygüe, per ço que passacen a la
2Re 19,20
Per açò sóm jo vengut de tota la
2Re 19,28
de mi ço que’t plàcia, 28 car la
2Re 19,30
tu, senyor meu, ést tornat en la
2Re 19,41
tu e han manat a tu e a tota la tua
2Re 20,3
3 E com lo rey fou en la sua
2Re 20,3
que havia jaquides per guardar la
2Re 21,4
argent, mas sobre Saül e sobre la
2Re 23,5
la terra, 5 no és ten gran la mia
2Re 24,17
tua mà se gir envés mi e contra la
2Re 7,27
orella del servicial teu e has dit:
2Re 6,21
lo teu pare Saül e que tota la sua
1Re 27,3
E los ceus hòmens ab ell e tota sa
2Re 6,11
nostro Senyor a ell e a tota se
2Re 6,12 havia beneÿt Obededon e tota la sua
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casa sua, ans dormí ab los missatges de
casa de ton senyor e las mullers de ton
casa d’Irrael e de Judà e, si aquestas
casa, per ço com has menyspresat lo Senyor
casa mal e tolré a tu las tuas mullers
casa. E nostro Senyor ferí lo fill que
casa e confortaren-lo e pregaren-lo
casa de nostro Senyor Déu e adorà-lo. E
casa e meteren-li taula, e menjà. 21 E
casa de son frare Amon [*]. 8 [*] E Amon
casa ni’m menes ten mal? E Amon no la
casa de Absalon plorant e cridant. 20 E
casa de Absalon plorant e quax com a
casa plorant e cridant, e ells e lo rey e
casa del rey, tots feeren gran plant e
casa, que jo faré fer a tu justícia de açò
casa del meu pare, si tu’t cuydes que no
casa de nostro Senyor Déu, e d’aquí avant
casa e no veé la cara del rey. 25 Emperò
casa, e dix Johab a Absalon: –Per què los
casa, e tota la sua companya a peu
casa, 17 e anà-ce’n lo rey e tot lo
casa, 18 e tots los servicials anaren ab
casa del rey diràs-ho a Sadoch e Abiatar
casa, e las altres coses aport per ço que
casa d’Irrael a mi e lo regne de mon
casa de Saül, que havia nom Semeý, fill de
casa de Saül, car tu li tolguist lo regne,
casa, per ço que, com tot Yrrael haurà
casa de una fembra en Baürim que no’ls
casa havia un pou, e ells meteren-se
casa e anà al rey e dix-li: –Vuy has
casa?” Car tot Yrrael havia demanat al rey
casa, per ço com lo rey havia dit: 12
casa?” 13 E dieu a Amassà: “No ést tu os
casa del rey e que faéssan lo ceu
casa de Josep e sóm axit a carrera a tu,
casa de mon pare no és estade obligade ne
casa tua en pau, prengue-ho tot, si’s
casa a Jordà sens nós e tots los teus
casa en Jerusalem, pres X concupines suas
casa, e féu-las guardar e féu-los
casa sua, e no volem que sia mort null hom
casa envés Déu que fassa covinensa ferma
casa de mon pare. 18 E vench Gad profeta a
“Casa edificaré a tu.” E per ço lo teu
casada e manà a mi que fos senyor e
casade e II mullers de David, ço és,
casade. 12 E diguéran a David que nostro
casade per l’archa de Déu. E dix David:
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2Re 21,1
–Açò és fet per Saül e per la sua
2Re 5,9
ciutat de David e féu edificació de
1Re 4,10
e lo poble d’Irrael fou vensut, e
1Re 10,25
E Samuel lexà anar tot lo poble,
1Re 11,2
pau ab vosaltres, que jo trague a
1Re 13,2
Benjamín. E tot l’altre poble era
1Re 13,20
avallaren als felisteus per a aguar
1Re 14,20
al loch on era la batalla. E
1Re 14,34
per tot lo poble dient a ells que
1Re 14,34 la sanch. Donchs tot lo poble amenà
1Re 25,13
dix David a sos servents: –Sinye’s
1Re 26,23
23 E nostro Senyor reta guardó a
1Re 30,6
car fort era amargosa la ànima de
2Re 2,3
tots los hòmens qui anaven ab ell,
2Re 6,19
en nostro Senyor Déu, 19 e partí a
2Re 6,19
que hom frig ab oli, e anà-ce’n
Re Prol,124
treball sia reprenció dels entichs.
1Re 8,22
dix a tot lo poble d’Irrael:
1Re 1,7
son ventre. 7 E axí ho feya ella
1Re 2,19
apellave efot. 19 E sa mare li feya
1Re 7,16
de la sua vida. 16 E environave
1Re 13,14
a ton linatge. Nostro Senyor †ama
1Re 17,16
bestiar. 16 E aquell felisteu anave
1Re 18,10
E David sonave la rauta ab la mà
2Re 6,19
a cascú d’aquells d’Irrael, a
2Re 21,20
havia VI dits en cascuna mà e en
1Re 5,9
feta en molt gran mortaldat sobre
1Re 5,9
enaxí que ell feria los hòmens de
1Re 5,12
E lo crit e lo udolament per
1Re 14,4
felisteus havia II grans pedres de
1Re 25,43 per muller Achinone, de Gesrael. E
2Re 6,19
aquells d’Irrael, a cascun hom e a
2Re 21,20
havia un baró qui havia VI dits en
2Re 24,14 Gad profeta: –Gran treball m’és de
2Re 5,9
e féu aquí grans bastiments e grans
1Re 18,25 “Lo rey no ha mester que tu li dons
2Re 2,3
son mainatge, e stigueren en los
2Re 2,8
de Saül, e manà’l per tots los
1Re 24,8
untat de nostro Senyor. 8 On David
1Re 3,13
fets malvadement e ell no’ls ne
1Re 4,8
debans ten alegres com vuy lassos
1Re 30,3
mullers, que se n’havían amenats
1Re 30,6
aquells se n’havían amenats per
1Re 30,2
havían-se’n manades las fembras
1Re 30,5
-se’n manades II mullers de David
1Re 2,9
peus dels ceus sants, e los folls
2Re 3,34
com los fills de iniquitat solen
1Re 27,1 no guard a mi matex, alguna vegade
2Re 19,26
a mi aperellar l’aze, per ço que
2Re 8,4 la part de aquells M e DCC hòmens a
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casade e la sanch que ell scampà, car ell
casas engir e entorn d’ella e dedins e
cascú fugí en son tabernacle, e gran
cascú en sa casa. 26 [*] E una pertida de
cascú de vosaltres tots l’ull dret, enaxí
cascú tramès a son tabernacle. 3 E Jonatàs
cascú se reya e son càvech e se destral e
cascú dels felisteus havia girat son
cascú aduga a mi son bou e son moltó, e
cascú son bou en la mà entrò a la nit e
cascú sa spasa! E adonchs ells se senyiren
cascú segons [*] la sua justícia e segons
cascú per ço com aquells se n’havían
cascú ab tot son mainatge, e stigueren en
cascú d’aquells d’Irrael, a cascun hom e
cascú a la sua casa. 20 [*] E la sua
Cascú oferex en lo tabernacle de Déu ço
–Cascú se’n vaja a la sua ciutat. 1Re
cascun any quant lo die venia qu’ells
cascun any una petita gonella, la qual ell
cascun any Betel e Galgala e Masfat e
cascun† hom segons son cor, e nostro
cascun vespre e cade matí, tots dies, e
cascun die. E Saül tenia una lansa 11 e
cascun hom e a cascuna fembra, una
cascun peu, que són XXIIII entre tots. E
cascuna ciutat, enaxí que ell feria los
cascuna ciutat, del major entrò al manor,
cascuna part muntave per las ciutats dels
cascuna part, e havían sculls dessà e
cascuna d’aquestas fou sa muller. 44
cascuna fembra, una fogaceta de pa [*] e
cascuna mà e en cascun peu, que són XXIIII
cascuna part. Mas a mi val molt més que
cases. 10 E crexia nostro Senyor Déu tots
castells per haver sa filla, sinó ten
castells de Hebron. 4 E vingueren los
castells e per tots los lochs on éran los
castigà los ceus hòmens de peraula e no
castigave. 14 E per ço jo he jurat a la
catius. Què farem? Qui’ns guarderà de la
catius. 4 E David [*] e lo poble qui era
catius lurs fills e fillas. E confortà’s
catives, de las manors entrò a las majors.
catives, Achinoe de Gesrael, e Abiegayl,
cauran en tenebres, car null hom no serà
caure devant los fills d’Irrael.» Encare
cauré en las mans de Saül. Més ma val que
cavalcàs e anàs ab lo rey, senyor meu, car
cavall e XXM de peu, ell féu segar los
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2Re 18,9
Absalon fugia, sdevench-se que lo
2Re 10,16
e Sobaych, qui era maestre de la
2Re 18,11
X cicles d’argent e una correja de
1Re 12,9
las mans de Sizerà, maestre de la
1Re 14,50
de Achimàs. E lo príncep de la sua
1Re 17,55
ell dix a Abner, príncep de la sua
1Re 26,5
e Abner, fill de Ner, príncep de la
2Re 2,8
Abner, fill de Ner, príncep de la
2Re 5,8
que ell lo feria senyor de la sua
2Re 10,18
e ocís Sobay, qui era príncep de la
2Re 17,25
stablí e posà Amasam sobre la
2Re 19,13
jo no’t fas maestre tostemps de la
2Re 20,23
al rey. 23 E fou Joab senyor de la
1Re 8,11
ses carretas, e fer-n’ha sos
1Re 13,5
XXXM hòmens de carretes e VIM
1Re 21,1
’s molt com fou vengut David sens
1Re 22,7
e ferà tots vosaltres caps de M
2Re 1,6
la sua lansa, e los carros e los
2Re 10,6
scarn hagueren fet a David, logaren
2Re 10,18 dels sirienchs DCC càrreus e XXXXM
2Re 15,1
un carro, que anacen ab ell devant
2Re 24,4
de Joab. E [*] los prínceps dels
2Re 8,4
ell féu segar los nirvis a tots los
2Re 16,2
meu, per ço amèn los àzens, que hi
1Re 13,20
per a aguar cascú se reya e son
1Re 13,21
las ferramentes de las reyas e dels
2Re 18,9
sdevench-se que lo cavall en que
1Re 6,8
peccat e meteu-ho en una petita
1Re 6,11
de Déu sobre la carreta e la petita
1Re 6,15
archa de nostro Senyor e la petita
1Re 14,13
vista la cara de Jonatàs, los uns
2Re 1,2
com fou vengut de devant David,
1Re 17,52
de Acaron. E molts dels felisteus
2Re 2,16
la un a l’altre per los costats e
2Re 21,9 devant nostro Senyor. E aquests VII
1Re 21,13 mudà la sua bocha e feya aparès que
1Re 5,4
com se levaren, ells trobaren Dagon
2Re 3,34
ni han stat en cadenes, mas axí ést
2Re 3,38
fort gran príncep e senyor és vuy
2Re 1,19
tuas muntanyes. E com són axí ja
2Re 1,25
abelliments. 25 E com són axí
2Re 1,27
a tu. 27 O Déu, e com són morts e
1Re 18,27
éran sots ell e ocís dels felisteus
1Re 25,13 de CCCC hòmens seguiren David, e
1Re 25,18 E adonchs Abiegayl se cuytà e pres
1Re 25,18
de torrons e C ligays de pances e
1Re 30,10
encalsaren los ladres, car los
1Re 30,21 David. 21 E vench David en aquells
2Re 14,26
e pesaven los cabells del ceu cap
2Re 15,11
en Hebron!” 11 E apellà Absalon
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cavall en que cavelcava passà devall un
cavallaria de Adadàser, fou lur príncep e
cavaller en què aporta hom las armes. 12 E
cavalleria de Asser, en la mà dels
cavalleria hach nom Abner, fill de Ner,
cavalleria: –O Abner, de qual linatge és
cavalleria, e veé Saül durment en la tenda
cavalleria de Saül, pres Ysbòzech, fill de
cavalleria. E per açò diu hom lo proverbi:
cavalleria. 19 E com tots los reys que
cavalleria de Joab. E Amasam era fill de
cavalleria aprés Joab.” 14 E, com aquell
cavalleria, e fou Banaÿas, fill de Joadà,
cavallers e corredors devant ses carretas,
cavallers, e tot lo poble manut era axí
cavallers e dix-li: –Per què ést vengut
cavallers o de C? 8 Tots vosaltres vos sou
cavallers dels felisteus acostaven-sa a
cavallers de Círia e de Teob e de Sobà XXM
cavallers e ocís Sobay, qui era príncep de
cavallers e L hòmens que anacen aquí. 2 E
cavallers partiren-se del rey per ço que
cavalls, emperò jaquí’n C. 5 E vingueren
cavalquen aquells qui són de la tua casa,
càvech e se destral e son pich. 21 Donchs
càvechs [*] e de las destrals éran
cavelcava passà devall un roure, e ell
caxa prop l’archa e lexau-la anar. 9 E
caxa on éran las rates d’or e las
caxa qui era prop ella, en la qual éran
caÿen devant Jonatàs, e los altres ocia
caygué sobre la sua cara e adorà David. 3
caygueren morts en la carrera de Serim
caygueren morts tots ensemps. E apellaren
caygueren morts tots ensemps com hom
caygués entre las mans d’aquells qui l’
caygut en sa care en terra, devant la
caygut e mort com los fills de iniquitat
caygut en Yrrael? 39 Jo, emperò, com sia
cayguts en tu aquests, los pus forts que
cayguts los forts en la batalla! Jonatàs
cayguts los hòmens forts! E com són axí
CC hòmens e pres las circuncizions e
CC ne romangueren per guardar lurs coses.
CC pans e II odres de vi e V moltons cuyts
CC sportes de figues e posà-hu sobre los
CC éran romasos, qui éran molt ujats, que
CC que éran romasos per so car éran ujats
CC cicles del pes comú. (E diu Josefus que
CC hòmens de Jerusalem qui anassen ab ell,
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2Re 16,1
al rey ab II àzens que portaven
2Re 21,16
de l’asta de Gebí Denob pesave
2Re 23,18
aquell qui levà la lansa sua contre
1Re 22,2
de tots. E foren ab ell quax
1Re 25,13
atrecí la sua spasa, e entorn de
1Re 30,10
ujats romangueren. 10 E David ab
1Re 30,17
altre die, e no n’scapà negú sinó
2Re 2,31
e de aquells qui éran ab Abner
1Re 11,8
per nombre los fills d’Irrael
1Re 15,4
hom compte ovellas, e trobà-hy
1Re 2,11
11 E Elcanà se’n tornà e anà1Re 14,32
poble fou molt ujat. 32 E tornà1Re 16,13
aytant, se n’anà Samuel e tornà1Re 20,43
43 E levà’s David e anà1Re 22,1
1 Pertí’s d’aquí David e anà1Re 22,3
3 E pertí’s d’aquí David e anà1Re 22,5
-te’n en terra de Judà. E anà1Re 26,25
qui are pots, a mi poràs. E anà1Re 28,21
21 E axí aquella fembra entrà2Re 2,30
30 E Joab jaquí Abner e tornà2Re 3,16
torna-te’n. E son marit tornà2Re 3,19
parlà encare a Benjamín e anà2Re 6,2
XXXMª, 2 e levà’s David e anà2Re 6,19
haver, que hom frig ab oli, e anà2Re 7,18
axí dix Natam a David. 18 E intrà2Re 8,13
e XXIIIM en Gebelem, tornà2Re 12,29
jo la haja presa. 29 E [*] anà2Re 14,4
al rey. 4 E axí la fembra anà2Re 15,17
que guardassen la casa, 17 e anà2Re 15,30
e ab los peus descalsos, pujà2Re 18,10 un dels companyons de David e anà2Re 20,22
tots en lurs tendes. E Joab tornà2Re 23,10
lo cultell per la sanch qui hy fou
2Re 5,8
E per açò diu hom lo proverbi: «Lo
2Re 5,11
missatgers a David e fusta de
2Re 7,2
en la casa que he feta de fust de
2Re 15,23
e lo rey passave per lo torrent de
1Re 5,12
las ciutats dels felisteus entrò al
1Re 17,44
jo daré la tua carn als ocells del
1Re 17,46
dels felisteus als ocells del
2Re 22,14
14 Nostro Senyor Déu tronerà del
1Re 3,18
totas las peraules, enaxí que no li
1Re 20,2
no m’ho diga abans. Mas mon pare
1Re 23,9
que ell aperellave de fer-li mal
2Re 3,3
Achinoen de Gesrael; 3 e lo segon,
2Re 15,18
los servicials anaren ab ell, e
1Re 3,17
coses e anadescha a tu, si tu’m
2Re 21,10
10 E Rafà, mare dels II, vestí
Re Prol,134 e sdevenidora és cubert de pells de
2Re 8,13 morts XIIM hòmens en la vall de las
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CC pans e C ligays de pances e C pans de
CCC onzes. E portave una spasa que era
CCC hòmens, los quals ocís, e fou nomenat
CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’aquí David e
CCCC hòmens seguiren David, e CC ne
CCCC hòmens encalsaren los ladres, car los
CCCC hòmens jóvens que pujaren en los
CCCLX. 32 E portaren Azael e soterrarenCCCM hòmens, e los fills de Judà, XXXM. 9
CCM hòmens de peu de Yrrael e XM hòmens
ce’n en Ramata, en la sua casa. E l’
ce’n a pendre presa, e prengueren ovellas
ce’n en Remata. 14 E l’espirit de nostro
ce’n. E Jonatàs se’n tornà en la ciutat.
ce’n a Adelam e mès-se en una spluga. E
ce’n en Masfat, ço és Moab. E dix David
ce’n David e vench a un bosch de Arech. 6
ce’n David per la sua carrera ab los ceus
ce’n a Saül, que era règeament torbat, e
ce’n e ajustà tot lo poble. E falliren
ce’n. 17 E Abner tremès e dix aquesta
ce’n en Hebron per ço que perlàs a David
ce’n ell e tots los hòmens del poble de
ce’n cascú a la sua casa. 20 [*] E la sua
ce’n lo rey David devant nostro Senyor
ce’n e posà gran nom a si matex. 14 E
ce’n David a Rabaach e asetjà-la e, com
ce’n al rey e gità’s en terra e adoràce’n lo rey e tot lo poble a peu descals
ce’n per la carrera del munt Olivet
ce’n a Joab e dix-li: –Jo he vist
ce’n en Jerusalem al rey. 23 E fou Joab
cecade. E en aquell die féu nostro Senyor
cech e lo contret no intrerà en lo
cedre, e tramès-li maestres de fusta [*]
cedre, e la archa de Déu sia posade enmig
Cedron, e tot l’altre poble passave de la
cel. 1Re 6,Tit Capítol VI 1 Donchs l’
cel e a las bísties de la terra. 45 E
cel e a las bísties de la terra, per ço
cel, e ell, qui és molt alt, derà la sua
celà res. E Elí respòs: –Ell és nostro
celà a mi aquesta peraula solament. [*] 3
celadament, ell dix a Abiatar prevere:
Celeab, qui fou fill de Abiegayl, qui fou
Celech e Feletí anaven devant lo rey e DC
celes neguna de aquestas coses ni de totas
celici e féu-se lit sobre una pedre, del
celicis. E aquelles coses que són pus vils
Celinas e XXIIIM en Gebelem, tornà-ce’n
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1Re 1,9
levà, e Elí, prevere, seya sobre sa
1Re 4,13
ell fou vengut, Elí ceya sobre la
1Re 4,18
l’archa de Déu, Elí caech de la
1Re 23,1
e dit que los felisteus conbatien
1Re 23,2
tu ociuràs los felisteus e celvaràs
1Re 23,3
en major perill, si nós anam en
1Re 23,4
e dix: –Leve’t e vé-te’n en
1Re 23,5
se n’anà David [*] e vench en
1Re 23,5
salvà tots aquells qui habitaven en
1Re 23,7 Saül fou denunciat que David era en
1Re 23,8
que ells vinguéssan a batalla en
1Re 23,10
jo he oÿt dir que Saül vol venir en
1Re 23,11
tu demostra a mi si los hòmens de
1Re 23,12
–Liureran-me los hòmens de
1Re 23,13
qui éran entorn de DC, e axiren de
1Re 23,13
a Saül que David era fugit de
1Re 23,28
terra. 28 Donchs Saül se’n tornà e
2Re 23,28
de Anatot; Moloyay de Buzir; 28
1Re 2,10
tembran aquell, e tronerà en los
1Re 3,17
perlada. Jo’t prech que no le’m
2Re 22,10 encès los carbons. 10 E enclinà los
2Re 22,12
las aygües de las nuus dels
1Re 23,2
–Vé e tu ociuràs los felisteus e
Re Prol,17
de tots diaques e preveres, per
Re Prol,169
tots sereu membrants d’aquella
1Re 20,12
jo demà per tot lo die ensercaré la
1Re 20,33
Jonatàs que son pare havia donade
2Re 14,14
la ànima, mas alongue’ns la
1Re 9,1
nom Sis, fill de Abiel, fill de
2Re 20,23
fill de Joadà, dessobre los
1Re 30,14
envés tremuntane, en la terra de
2Re 8,18
18 emperò Banaÿas [*] era sobre
2Re 20,7
ab ell los hòmens de Joab, de
1Re 1,26
Anna dix a ell: –Senyor, sàpies per
1Re 20,9
que jo fasse açò, car jo dich per
1Re 26,21
Torna-te’n, mon fill David. Per
1Re 28,10
–Viva nostro Senyor Déu, car per
2Re 2,6
Saül e haveu-lo soterrat. 6 Per
2Re 10,5
per scarnits e per confuzos, e per
2Re 12,13
Senyor Déu. E dix Natan: –Per
2Re 14,14
aygüe qui corre per la terra, e per
2Re 14,19
meu, parle. 19 E dix lo rey: –Per
2Re 17,8
qui ha cadells. E tu creu per
2Re 19,22
que jo sia tengut per diable? Per
2Re 24,13
a glay, e tu fugiràs, o per
Re Prol,146 hage mudat de l’habraycha veritat.
1Re 23,23 amague e tornau a mi, que’m digau
Re Prol,9
solament e en altesa de letres.
1Re 17,55
E aquell dix: –Senyor, sàpies
1Re 20,3
altre vegade e dix: –Ton pare sap
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cella devant las portes de la casa de
cella e guardave la carrera per la qual
cella, prop la porta, e trencà’s lo cap,
Cellà e robaven tota la terra. 2 E David
Cellà. 3 E los hòmens qui éran ab David
Cellà contre la companya dels felisteus. 4
Cellà, car jo liuraré los falisteus en las
Cellà e combaté’s contre los felisteus, e
Cellà. 6 E en aquell temps que Abiatar,
Cellà. E lavors dix Saül: –Déu ha liurat a
Cellà e que asetjassen David e aquells qui
Cellà per ço que ell destrua la ciutat per
Cellà liureran a mi en las suas mans ni si
Cellà ni los hòmens qui són ab mi en las
Cellà e anaven axerrats dessà e dellà. E
Cellà e que ell era salvat, e per ço féu
cells qui perseguien David, e axiren a
Celmon acuytes; Mecharí netofantes; 29
cels sobre aquells. Nostro Senyor jutgerà
cels per neguna cose. Déu fasse a tu
cels e devallà, calija sots los ceus peus.
cels. 13 Los carbons de foch són encesos
celvaràs Cellà. 3 E los hòmens qui éran ab
centència o per seny místich, és mostrat
centència que jo he dit: «Guardaré las
centència de mon pare, e si ell diu a mi
centència que ociés a David. 34 E levà’s
centència aytant com pot e’s gogita e’s
Ceor, fill de Bechor, fill de Assaret,
cereteus e falateus. 24 E Auran, sobre los
Ceretí, e havem aquí robat, e som anats
Ceretí e Felon, que éran guardes del
Ceretí e de Feletí e tots quants hòmens
cert que jo sóm la fembra que stiguí ací
cert a tu que, si jo veuré la malícia de
cert jo no’t faré mal d’aquí avant, per
cert no vendrà negun mal a tu per aquesta
cert, nostro Senyor guardonerà ara a
cert ho éran e leig veure-los feya. E
cert nostro Senyor ha tresmudat lo teu
cert nostro Senyor no’ns vol destruyr la
cert Joab ha ditas a tu totas aquestas
cert que lo teu pare és gran guerrer e sap
cert, vuy no morrà null hom d’Irrael. E
cert III dies haurà de pastilència e gran
Cert, si no ho creus, lig los libres
certa cose, per ço que jo hi vage ab
Certa cosa és que Sdras, scriva e doctor
certament que jo no hu sé. 56 E lo rey
certament que jo he trobade gràcia devant
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1Re 26,4
ell, 4 tramès-hi spies e sabé
1Re 3,7
apellat. Torna-te’n e dorm. 7 E,
2Re 21,22
en las mans de David e dels ceus
2Re 24,20
E Aurena guardà e veé lo rey e los
1Re 12,23
jo fasse ten gran peccat, que jo
1Re 10,13
profetes? 12 [*] 13 Donchs ell
1Re 11,11
los fills de Amon, sí que anch no
2Re 11,5
ella, ella consabé. E d’aquí avant
2Re 13,39
de la mort de son fill Amon,
1Re 7,8
8 e digueren a Samuel: –No vulles
2Re 11,2
levat del lit que hach dormit en la
1Re 10,1 10,Tit Capítol X 1 E Samuel pres un
1Re 1,4
e sas fillas part del sacrifici
1Re 1,11
vida, e raor no munterà sobre lo
1Re 1,20
e infantà un fill, e apellà lo
1Re 2,10
de la terra e donerà l’emperi al
1Re 2,10
al ceu rey e axelcerà lo corn del
1Re 3,13
que jo jutgeria la sua casa per lo
1Re 4,13
per la qual aquell venia, e lo
1Re 12,5
Senyor és mon testimoni [*], e lo
1Re 12,22 E nostro Senyor no desemparerà lo
1Re 12,22 no desemparerà lo ceu poble per lo
1Re 15,26
tu enrera, que no sias rey sobre lo
1Re 15,35
com havia fet a Saül rey sobre lo
1Re 17,20 20 E David se levà matí e comenà lo
1Re 17,38
ses vestidures e posà-li un elm
1Re 17,38
ceu sobre son cap e vestí a ell lo
1Re 17,54
e posà las suas armes en lo
1Re 18,30
que tots los servents de Saül. E lo
1Re 19,4
Donchs, Jonatàs parlà a Saül, pare
1Re 25,37
peraules que li dix David. E lo
1Re 25,39
de la mà de Nabal e ha guardat lo
1Re 26,18
senyor meu perseguex lo servicial
1Re 27,11
feya David.”» E açò era decret
1Re 28,5
e hach gran pahor, e spaordí’s lo
1Re 30,12
menjat, fou sfortsat, e revengué lo
1Re 31,4
-lo malament. 4 E dix Saül al
1Re 31,4
-me en gran scarniment. E lo
1Re 31,4
en la batalla. E axí Saül pres lo
1Re 31,5
veé que Saül era mort, trach lo
1Re 31,6
morí Saül e III fills ceus, e lo
1Re 31,10 lo temple de Scaroch, emperò lo cos
2Re 1,10
la sua corona que tenia en lo
2Re 1,12
sobre Saül e sobre Jonatàs, fill
2Re 4,5
casa de Ysbòzech, que dormia en lo
2Re 5,12
que nostro Senyor havia axalsat lo
2Re 7,27
ço lo teu servicial ha trobat lo
2Re 8,10
10 E Tou tremès Joram, fill
2Re 8,15
feya juý e justícia a tot lo poble
2Re 8,18
del senyor rey e guardaven lo
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certament que Saül era aquí. 5 E lavors
certes, Samuel encara no conexia nostro
cervecials. 22,Tit Capítol XXII 1 Perlà
cervecials ceus que anassen ab ell. 21 E
ces de pregar per vosaltres. Jo ensenyaré
cessà de profetitzar e vench a la
cessà entrò que lo die comensà scalfar. E
cessà que no hach de sa purgació, e la
cessà d’aquí avant que no perseguí
cessar de cridar per nós a nostro Senyor
cesta e, mentre que ell anave per la sala
cetrill d’oli e buydà-lo sobre lo cap
ceu, 5 e donà’n a Anna sola una part, per
ceu cap. 12 E axí com ella multiplicave
ceu nom Samuel, per ço com ella l’havia
ceu rey e axelcerà lo corn del ceu crist.
ceu crist. 11 E Elcanà se’n tornà e anàceu peccat perdurablement, per ço com ell
ceu cor era molt temorós per l’archa de
ceu rey n’és vuy testimoni, que vosaltres
ceu poble per lo ceu gran nom, car nostro
ceu gran nom, car nostro Senyor ha jurat
ceu poble d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel se
ceu poble de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol
ceu bestiar a un guardià, axí com son pare
ceu sobre son cap e vestí a ell lo ceu
ceu sberch. 39 E, com David se hach sinta
ceu tabernacle. 55 E en aquell temps que
ceu nom fou fet molt gran. 19,Tit Capítol
ceu, de David e dix: –O senyor rey, no
ceu cor fou quax mort dins lo cos e fou
ceu missatge de mal, e nostro Senyor ha
ceu? Què ha fet? Qual és lo mal qui és en
ceu en tots los dies en los quals habità
ceu cor règeament, 6 e demanà de concell a
ceu spirit, car III dies e III nits éran
ceu scuder: –Trau lo meu cultell de la
ceu scuder no ho volch fer ni’l volch
ceu cultell matex e ocís-se ell matex. 5
ceu cultell e ocís axí matex. E foren
ceu scuder e tots los ceus servicials que
ceu penjaren en lo mur de Betasan. 11 E
ceu cap e [*] jo la he portade ací, senyor
ceu, e sobre tot lo poble de nostro Senyor
ceu lit en la hora de migjorn. E la
ceu regne e havia confermat ell en rey
ceu cor per ço que pregàs a tu per aquesta
ceu, a David per ço que saludàs a ell ab
ceu. 16 Emperò Joab, fill de Servià, era
ceu cap. E los fills de David éran
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2Re 12,4
al rich hom, e lo rich perdonà al
2Re 12,25
-lo a Natan profeta, e apellà lo
2Re 13,19
e posà’s pols e terra sobre lo
2Re 14,7
altre. 7 E vet que tot lo perentat
2Re 14,7
per ço car ha mort l’altre frare
2Re 14,26
anuig e pesaven los cabells del
2Re 14,26
que VII dies leguiave a tondre lo
2Re 15,25
-hi, e mostra-le en lo
2Re 17,23
com viu que no havían cregut lo
2Re 18,1
1 Lavors David féu III parts del
2Re 18,18
nom.» E apellà lo títol per lo nom
2Re 19,4
de la batalla. 4 E David cobrí lo
2Re 19,18
a la casa del rey e que faéssan lo
2Re 20,21
a Joab: –Nós lensarem a tu lo
2Re 21,5
en tot Yrrael no’n romangue u del
2Re 21,12
ossos de Saül e de Jonatàs, fill
2Re 22,7
Déu meu, e ell oyrà la mia veu del
2Re 22,12
12 E posà las tenebres amagament
2Re 22,51
senyor rey e faent misericòrdia al
2Re 24,21 e dix: –Per què lo senyor meu ve al
1Re 20,19
car no ceurà negú allà on tu deus
1Re 20,25
e null hom no sech là on solia
1Re 20,19
a tu 19 entrò a la barena, car no
1Re 20,27 encara no sech null hom là on solia
1Re 2,9
ells. 9 E ell guarde los peus dels
1Re 10,1
lo poble de la mà dels enamichs
1Re 19,1
parlà a Jonatàs [*] e a tots los
1Re 21,14
la barba avall. 14 E dix Achís als
1Re 22,1
en una spluga. E com oÿren açò los
1Re 23,26
munt de una part, e David ab los
1Re 24,4
son ventre. E David e los hòmens
1Re 24,8
Senyor. 8 On David castigà los
1Re 26,25
’n David per la sua carrera ab los
1Re 27,3
habità David ab Achís en Get. E los
1Re 27,8
IIII mesos. 8 E pujave David e los
1Re 28,7
ni per profetes. 7 E dix Saül als
1Re 28,23
pendre e dix: –No menjaré. E los
1Re 28,25
posà-lo devant Saül e devant los
1Re 29,2 C o de M en M. Emperò David e los
1Re 29,11
-vos-en. 11 E enaxí David e los
1Re 30,1
David fou vengut en Sichalet ab los
1Re 30,31
lochs, en los quals David e los
1Re 31,2
los felisteus a Saül e contre los
1Re 31,6
batalla morí Saül e III fills
1Re 31,6
ceus, e lo ceu scuder e tots los
1Re 31,8
e trobaren Saül e III fills
2Re 2,17
de David encalsaren Abner e los
2Re 3,8
casa de Saül, pare teu, e sobre los
2Re 3,8
e sobre los ceus frares e sobre los
2Re 3,38
fill de Ner. 38 E dix lo rey als
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ceu bestiar, que no volch pendre de las
ceu nom “Amable de nostro Senyor Déu”, per
ceu cap e anà-sse’n a la casa de
ceu que s’és levat e diuen-me: “Liura a
ceu, e destroviscam a ell, qui deu ésser
ceu cap CC cicles del pes comú. (E diu
ceu cap, e las fembras los compraven e’ls
ceu tabernacle. 26 Si, emperò, dirà: “A mi
ceu concell, pujà-se’n en un aze e anà
ceu poble e stablí alguns senyors de C,
ceu, e aquell loch és apellat Mà de
ceu cap e plorave e cridave a altes veus:
ceu manament. Emperò Semeý fill de Gerà,
ceu cap per lo mur. 22 E lavors la fembra
ceu parentat ni de la sua natura. 6 Dóna a
ceu, e tolch-los als hòmens de Jabès
ceu temple sant, e lo meu crit irà a las
ceu entorn de si matex garbellant las
ceu crist untat David e la sua sament
ceu servecial? E dix lo rey: –Per ço çóm
ceura. E adonchs tu te n’iràs tost e iràs
ceura David. 26 E Saül no parlà neguna
ceurà negú allà on tu deus ceura. E
ceure David. E dix Saül a son fill
ceus sants, e los folls cauran en
ceus que entorn ell són. E açò serà lo
ceus servents que ociessen David. Mas
ceus servents: –Vosaltres me haveu amanat
ceus frares e tota la casa de son pare,
ceus stave al costat del munt de l’altre
ceus staven aquí amagats en [*] aquella
ceus hòmens de peraula e no soferí que
ceus hòmens e Saül se’n tornà en son
ceus hòmens ab ell e tota sa casade e II
ceus hòmens [*] a Geturí e a Get e als
ceus servicials: –Sercau-me una fembra
ceus ministres e la fembra ffortsarenceus servicials. E com hagueren menjat,
ceus éran en la derrera companya ab Achís.
ceus hòmens qui éran venguts ab ell se
ceus servicials, los ysmaleÿtes havían
ceus hòmens havían habitat e stat. Tit
ceus fills e ociéran Jonatàs e Aminadap e
ceus, e lo ceu scuder e tots los ceus
ceus servicials que éran de la sua casa
ceus qui gèyan morts en lo munt de Gelboe.
ceus hòmens. 18 E éran aquí III fills de
ceus frares e sobre los ceus parents, e no
ceus parents, e no he liurat a tu en las
ceus missatges: –Vosaltres no conexeu que

129

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 6,1
ajustà altre vegade David tots los
2Re 11,1
en batalla, David tramès Joab e los
2Re 12,4
pendre de las suas ovellas ni dels
2Re 12,19
19 E com David sentí’s que’ls
2Re 12,21
21 E digueren-li los servicials
2Re 13,17
ni scoltar, 17 ans féu venir dels
2Re 13,27
anar Amon e tots los altres fills
2Re 13,28 rey. 28 E Absalon féu manament als
2Re 13,31
e gità’s en terra. E tots los
2Re 14,30
volgut venir, 30 dix Absalon als
2Re 15,14
levat contre tu. 14 E dix David als
2Re 15,15
són en la ciutat. 15 E digueren los
2Re 16,11
E dix lo rey a Abisay e a tots los
2Re 16,13
me diu. 13 E anave David e los
2Re 18,19
que nostro Senyor l’ha venjat dels
2Re 21,15
los fills d’Irrael. E David e los
2Re 21,22 moriren en las mans de David e dels
2Re 22,10
los cels e devallà, calija sots los
2Re 22,25
mias mans en l’esguardament dels
2Re 24,20
e veé lo rey e los cervecials
1Re 4,13
13 E quant ell fou vengut, Elí
2Re 8,11
que havia sotmesas a la sua
1Re 17,43
dix a David: –Donchs, sóm jo
2Re 3,8
Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap de
2Re 16,9
fill de Servià, al rey: –Per aquest
2Re 17,8
a hom en la care axí com a ors o a
1Re 21,11
11 E digueren los servicials de
2Re 20,2
’s de David e anaren-se’n a
2Re 20,7 en Jerusalem, per ço que encalsacen
2Re 9,9
semblant de mi. 9 E lo rey apellà
2Re 9,10
menjarà tostemps en la mia taula. E
2Re 9,11
XV fills e XX servicials. 11 E dix
2Re 9,12
nom Michà, emperò tota la casa de
2Re 16,1
un poch del cap del munt, vench
2Re 16,2
e II odres de vi. 2 E dix lo rey a
2Re 16,2
rey a Cibà: –Què farem açò? E dix
2Re 16,3
fill de ton senyor? Respòs
2Re 16,4
de mon pare.” 4 E lo rey dix a
2Re 16,4
que foren de Mifibòzech. E dix
2Re 20,25
Acilius, era scrivà del rey, 25 e
1Re 17,5
ple d’hams. Lo pes del qual era VM
1Re 17,7
e lo ferre de la lansa pesave DC
2Re 14,26 pesaven los cabells del ceu cap CC
2Re 18,11
no l’ociest? E jo te’n donaré X
2Re 18,12 hom a Joab: –Si tu donaves a mi C
2Re 24,24
la era e los bous, e costaren L
1Re 26,1
XXVI 1 E vingueren los hòmens de
1Re 26,2
lavors Saül devallà en lo desert de
1Re 26,2
ço que sercàs David en lo desert de
1Re 1,3
sacrifichar a nostro Senyor Déu en
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ceus alets d’Irrael, e foren XXXMª, 2 e
ceus servicials qui éran ab ell e tots los
ceus bous, per ço que faés convit en
ceus servicials se concellaven e perlaven
ceus: –Per què dejunaves e ploraves tant
ceus servicials e féu-la gitar de la
ceus. E Absalon féu gran convit quax
ceus servecials e dix-los: –Com Amon
ceus servecials que hy éran feeren açò
ceus servecials: –Sabeu lo camp de Joab
ceus servents que éran ab ell en
ceus servicials a David: –Senyor, totas
ceus servicials: –Veus lo meu fill qui és
ceus companyons per la carrera, e Semeý
ceus enamichs. 20 E dix Joab en aquell:
ceus hòmens combateren los felisteus. E
ceus cervecials. 22,Tit Capítol XXII 1
ceus peus. 11 E muntà sobre xerubín e volà
ceus ulls. 26 Tu seràs salut a l’hom sant
ceus que anassen ab ell. 21 E axí Aurena e
ceya sobre la cella e guardave la carrera
ceyoria, 12 ço és, de Síria e de Moab e
cha, que tu vingues contre mi ab bastó? E
cha jo sóm contre Judà, com jo hage feta
cha que tost morrà és maleÿt lo rey? Irécha rebiós qui ha cadells. E tu creu per
Chis a ell: –Donchs, no és aquest David
Ciba fill de Bocrí. E lavors los hòmens de
Ciba fill de Bocrí. 8 E com ells foren
Cibà, servicial de Saül, e dix-li: –Jo
Cibà havia XV fills e XX servicials. 11 E
Cibà al rey: –Senyor, axí com tu has manat
Cibà servia a Mifibòsech. 13 E Mifibòsech
Cibà, qui era servecial de Mifibòzech, al
Cibà: –Què farem açò? E dix Cibà: –Senyor
Cibà: –Senyor meu, per ço amèn los àzens,
Cibà e dix: –Romàs és en Jerusalem e diu:
Cibà: –Tuas sían aquellas coses que foren
Cibà: –Prech-te, senyor, que jo tròpia
Cibà era conceller, e Sadoch e Abiatar
cicles d’aram. 6 E portave unas hozes de
cicles de ferro. E portave son scuder
cicles del pes comú. (E diu Josefus que
cicles d’argent e una correja de cavaller
cicles d’or, jo no ociuria lo fill del
cicles d’argent. 25 E David edifichà aquí
Ciff a Saül, en Gabaà, e digueren-li:
Ciff, e havia ab ell IIIM hòmens dels pus
Ciff. 3 E Saül posà las suas tendes en
Ciloè. E en aquell loch staven II fills de

130

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 1,24
infant desletat, amenà’l ab si en
1Re 2,14
del poble d’Irrael que venia en
1Re 2,19
que éran stablits com venían en
1Re 3,21
21 E nostro Senyor volch aparer en
1Re 4,3
la amistansa de nostro Senyor, de
1Re 4,4
4 Donchs lo poble tremès en
1Re 4,12
host del trip de Benjamín vench en
1Re 14,3
fill de Elí, prevera [*] en
2Re 2,21
–Vé-te’n a la dreta part o a la
2Re 16,6
anaven a la part dreta, e a la
1Re 15,6
prop de la ciutat. 6 E Saül dix als
1Re 15,6
ells venien de Egipte. Donchs los
2Re 22,33
enfora lo nostro Déu? 33 Qui ha
2Re 22,40
sots los meus peus. 40 E tu has
1Re 25,29
rodade axí com lo regirament e la
1Re 17,36
serà aquest felisteu, qui no és
1Re 14,6
la host dels felisteus, que no són
1Re 31,4
aquells felisteus, qui no són
1Re 17,26
Qual és aquest felisteu qui no és
1Re 17,36
aquest és aquell felisteu qui no és
1Re 18,25
sa filla, sinó ten solament la
1Re 18,27 dels felisteus CC hòmens e pres las
2Re 1,20
las persones de aquells qui no són
2Re 10,6
fet a David, logaren cavallers de
2Re 10,11
Joab a Abisay: –Si per ventura los
2Re 10,14 14 E com los de Amon viren que los
Re Prol,5
E en aquells, ço és a saber, los
2Re 10,8
la lur host devant la porta, e
1Re 23,14
stech en la muntanya del desert de
1Re 19,22 en Ramata e vench entrò a una gran
2Re 3,26
Abner e féu-lo tornar de la
2Re 4,12
los peus e penjaren-los sobre la
2Re 23,20
Moab e aquest devallà enmig de la
1Re 5,9
enaxí que ells faeren así matexs
1Re 20,19
las calendes, com hom pot obrar, e
1Re 20,5
–Vet demà són calendes, e jo
1Re 16,11
e amena-lo a mi, car no’ns
2Re 17,28
ferina, fogasses, faves, lenties,
Re Prol,164 ira e de abrivament e environen la
1Re 1,1
Capítol primer 1 Un home fou de la
1Re 1,3
3 E aquell hom anave de la sua
1Re 4,13
que aquell fou intrat en la
1Re 4,14
Adonchs, com Elí oý lo crit de la
1Re 5,6
confuzió de mort fou feta en la
1Re 5,9
molt gran mortaldat sobre cascuna
1Re 5,9
que ell feria los hòmens de cascuna
1Re 5,12
poble! 12 Car no havia en neguna
1Re 6,18
felisteus de V províncies, de la
1Re 6,21
portau-la-us-en en la vostra
1Re 8,22
Irrael: –Cascú se’n vaja a la sua

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Ciloè e pres III vadells e III muygs de
Ciloè. 15 Neguex ans qu’ells cremassen lo
Ciloè ab son marit per secrificar solempne
Ciloè, on havia stat [*] a Samuel segons
Ciloè, e vage en mig loch de nós, per ço
Ciloè, e faéran aportar l’archa de la
Ciloè en aquell die matex e havia son
Ciloè, portave una vestidura que ha nom
cinestra e pren un dels jóvens e portacinestra de David. 7 E Semeý deya aquestas
cineus: –Anau-vos-en e pertiu-vos de
cineus se’n pertiren del mig loch de
cint a mi de fortalesa e ha splanada la
cint a mi de fortalesa en la batalla. Tu,
circulació que hom fa de la fona. 30 »E,
circumcís, axí com un d’aquells; donchs,
circumcizos, per saber si nostro Senyor
circumcizos, e auciurien-me en gran
circuncís, que gosa ontar las companyes de
circuncís, qui gosà maleyr lo poble de Déu
circuncizió de C felisteus, per ço que
circuncizions e aportà-las al rey per
circuncizos. 21 O muntanyes de Gelboe, ros
Círia e de Teob e de Sobà XXM hòmens [*]
cirienchs vencían a mi e la mia companya,
cirienchs fugien, fugiren ells també [*] e
ciris e los caldeus, XXII letres han a un
Cirus e Sabbaà e Toob e Istab e Maatà éran
Cister, en una muntanya scura. E Saül
cisterna qui és en Sechot, e aquí ell
cisterna de Tirà. E d’açò no sabia res
cisterna en Hebron. Emperò lo cap de
cisterna e ferí lo leó e ocís-lo en
citis de pells. 10 Donchs ells tremateren
ciuràs prop una pedre qui ha nom Ezel. 20
ciuré axí com és costuma prop lo rey a la
ciurem a menjar entrò que ell sia vengut
ciurons, 29 mel, mantega, ovellas e
ciutat e cuyden ésser en aquella cose
ciutat de Ramataym [*], lo qual hach nom
ciutat per VII dies stablits per orar e
ciutat, ell recomptà [*] tot ço que s’era
ciutat, dix: –Quin crit és aquest [*]? E
ciutat. 7 E com los hòmens de Azot vaeren
ciutat, enaxí que ell feria los hòmens de
ciutat, del major entrò al manor, enaxí
ciutat on l’archa vingués neguna gent que
ciutat murade entrò a la vila qui és menys
ciutat. 1Re 7,Tit Capítol VII 1 Adonchs
ciutat. 1Re 9,Tit Capítol VIIIIº 1 En
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1Re 9,6
qual dix a ell: –Vet que en aquesta
1Re 9,10
e anem-hi, donchs. E anaren en la
1Re 9,11
’n muntaven per una muntada de la
1Re 9,12
car ell és vengut vuy en aquesta
1Re 9,13
que vosaltres intrareu en la
1Re 9,14
vuy a ell. 14 E ells muntaren en la
1Re 9,14
com ells anassen per mig loch de la
1Re 9,25
de la muntanya e vingueren en la
1Re 9,27
27 E com ells foren devallats en la
1Re 10,5
e com tu seràs intrat en la
1Re 11,1
d’Amon, comensà a guerrajar una
1Re 11,3
a ell los pus vells hòmens de la
1Re 15,5
Judà. 5 E, com Saül fou vengut a la
1Re 15,5
en un torrent qui era prop de la
1Re 16,4
vench en Betlem, e los vells de la
1Re 20,6
jaquís anar cuytosament en la sua
1Re 20,28
pregà que’l jaquís anar en la sua
1Re 20,29
-me: “Jaquex-me anar en la mia
1Re 20,43
ce’n. E Jonatàs se’n tornà en la
1Re 22,19
efot, qui és de li. 19 E destroý la
1Re 23,7
E ell intrà e fou enclòs en la
1Re 23,10
en Cellà per ço que ell destrua la
1Re 27,5
què jo, servecial teu, stiga en la
1Re 28,3
-lo en Ramata, en la sua
1Re 30,3
qui éran ab ell vingueren en la
1Re 30,14 envés migjorn, e havem cremade la
2Re 4,2
fills de Benjamín Berot, qui és
2Re 5,7
de Sion, e aquesta és apellade
2Re 5,9
la altesa de Sion e apellà aquella
2Re 6,9
intrerà l’archa de Déu en la mia
2Re 6,10
l’archa de Déu se giràs en la sua
2Re 6,12
l’archa e posà-la en la sua
2Re 6,16
que la archa passave per la
2Re 10,3 per ço que venguen e que guarden la
2Re 10,12
-te per lo poble nostre e per la
2Re 10,14
també [*] e intraren-se’n en la
2Re 11,16
16 E, donchs, com Joab asetjàs la
2Re 11,17
17 E axiren los hòmens de la
2Re 11,23
-los entrò a la porta de la
2Re 11,25
tua host e struex-los contre la
2Re 12,1
jo’t diré: Dos hòmens havia en una
2Re 12,26
dels fills de Amon e combatia la
2Re 12,27
Rebaach, e, segons que jo veig, la
2Re 12,28
la part del poble e asetja la
2Re 12,30
-la sobre son cap. E trasch de la
2Re 15,2
apellave-lo e deya-li: –De qual
2Re 15,12
del rey David, qui era d’Aguiló,
2Re 15,14
e ociurà tots aquells qui són en la
2Re 15,24
fou passat, que era axit de la
2Re 15,25
–Retorne l’archa de Déu en la
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ciutat ha un home de Déu e és noble hom, e
ciutat on era l’hom de Déu. 11 E com ells
ciutat, ells trobaren donzellas qui anaven
ciutat, car lo poble fa vuy gran secrifici
ciutat, vosaltres lo trobareu abans que
ciutat, e com ells anassen per mig loch de
ciutat, Samuel aparech a ells, qui los axí
ciutat, e ell perlà ab Samuel en un soler.
ciutat, en la darrera part, Samuel dix a
ciutat, aquí tu trobaràs una gran companya
ciutat que ha nom Jabès de Galaad, e tots
ciutat de Jabès: –Dóna a nós VII dies d’
ciutat de Amalech, ell mès sos aguayts en
ciutat. 6 E Saül dix als cineus: –Anauciutat se’n marevellaren e axiren a ell a
ciutat de Betlem, car tots sos parents e
ciutat de Betlem. 29 E dix-me: “Jaquexciutat, car secrifici solempnial fan aquí,
ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1 Anà-sse’n
ciutat de Nobe, qui era dels preveres, [*]
ciutat, la qual havia portas e barras. 8
ciutat per mi. 11 Senyor Déu, tu demostra
ciutat del rey ab tu? 6 E lavors Achís
ciutat. E Saül gità los encantadors de la
ciutat e trobaren-la cremade, e los
ciutat de Sichalech. 15 E dix David:
ciutat e és en la terra dels fills de
ciutat de David. 8 E gità’n tots los
ciutat de David e féu edificació de casas
ciutat?» 10 E no volch David que l’archa
ciutat, mas volch que la posacen en la
ciutat ab gran goig. E éran ab David VII
ciutat de David, Micol, la filla de Saül,
ciutat e que la enderroquen. 4 E lavors
ciutat de nostro Senyor Déu, e nostro
ciutat. E pertí’s Joab dels fills de Amon
ciutat, ell posà Urries en aquell loch on
ciutat e combateren contre Joab e la sua
ciutat. 24 E trematéran setgetes e lances
ciutat e amonesta’ls que la enderroquen e
ciutat, e la un era rich, e l’altre,
ciutat del rey. 27 E Joab tremès
ciutat de las aygües se porà pendre. 28
ciutat e pren-la, per ço com jo la hauré
ciutat gran roba e fort gran presa. 31 E
ciutat ést tu? E aquell responia: –De
ciutat sua. E com hach Absalon oferts
ciutat. 15 E digueren los ceus servicials
ciutat. 25 E dix lo rey a Sadoch: –Retorne
ciutat. Si per ventura jo trop gràcia
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2Re 15,27
vengut, torna-te’n en pau en la
2Re 15,34
34 Emperò, si te’n vas en la
2Re 15,37
David, anà-sse’n a Absalon en la
2Re 17,13
ventura ell se n’intrava en alguna
2Re 17,13
ciutat, lo poble environerà la
2Re 17,23
un aze e anà-sse’n [*] en la sua
2Re 18,3
XM; axí més val que stigues en la
2Re 19,3
lo poble venia de poch en poch a la
2Re 19,37
tornar, e que muyre en la mia
2Re 19,39
-lo. E Batzalay se n’anà a la sua
2Re 20,15 en Abela e en Betamà e asetjaren la
2Re 20,16
16 E una fembra fort sàvia de la
2Re 20,18 demanar en Abela”, com aquesta és
2Re 20,18
e axí anaven-se’n en aquella
2Re 20,20
jo vulla enderrocar ni destroyr la
2Re 20,21
e nós partir-nos-hem de la
2Re 20,22
la corneta, e pertiren-se de la
2Re 24,5
en Arroer, en la dreta part de la
1Re 5,12
per cascuna part muntave per las
1Re 6,18
d’or, segons los nombres de las
1Re 7,14
tots los dies de Samuel. 14 E las
1Re 18,6
Jerusalem, las fembras de totas las
1Re 27,5
tu, done’m loch en una de las tuas
1Re 30,29
e en aquells qui éran en las
1Re 31,7
fills d’Irrael desemperaren lurs
2Re 2,1
Senyor, pujaré en una de las
2Re 8,8
8 E aportà molt aram de aquestas
2Re 12,31
E açò matex féu David de totas las
2Re 20,6
per ventura matrie’s en algunes
2Re 20,19
aquesta qui és mare de las
2Re 19,28
la tua taula. Donchs, senyor, no he
1Re 14,19
poch a poch entrò qu’éls oÿren
1Re 26,8
teus en las tuas mans. Donchs are
Re Prol,4
vaÿna a la habraycha. E en aquells,
Re Prol,14
usam, car entrò en aquell temps,
Re Prol,20
letres entigues encara los salms,
Re Prol,29
letres són dobles segons los jueus,
Re Prol,34 molts stimen que V [*] sían dobles,
Re Prol,38
las quals scriuen en habraych tot
Re Prol,48
Levítich, qui és menisterial,
Re Prol,54 quals són pròpiament apellats Torà,
Re Prol,58
de Nuu. E aprés ordonen Sustín,
Re Prol,64
lo quart, que és apellat Malachim,
Re Prol,66
Reys. Molt més val dir Malachim,
Re Prol,66
és, libre dels Reys, que Malechot,
Re Prol,73
Lo terç orde poseex hagiografia,
Re Prol,74
ço és, la Santa Escriptura,
Re Prol,79
segons los jueus, Masloth,
Re Prol,80
de Proverbis; lo quart, Coleth,
Re Prol,83 lo VIè, Deniel; lo VIIè és Benjamí,
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ciutat, e Achimàs, fill teu, e Jonatàs,
ciutat e te’n vas a Absalon e li dius que
ciutat de Geruzalem. 16,Tit Capítol XVI 1
ciutat, lo poble environerà la ciutat
ciutat engir e entorn, entrò al torrent la
ciutat, [*] e pensà’s que lo regne
ciutat, e defèn-la dels enamichs, e tu
ciutat, adés u adés altre, axí com si
ciutat e que sia soterrat prop del
ciutat. 40 E lo rey anà en Galgala, e
ciutat engir e entorn e s’esfortsaren que
ciutat cridà e dix: –Oÿu! Digau a Joab que
ciutat de concell entigament, e axí anaven
ciutat. 19 Donchs, no sóm jo aquella qui
ciutat! 21 Mas un hom del munt de Efraÿm,
ciutat. E dix la fembra a Joab: –Nós
ciutat e anaren-se’n tots en lurs
ciutat que és en la vall de Gaad, 6 [*]
ciutats dels felisteus entrò al cel. 1Re
ciutats dels felisteus de V províncies, de
ciutats foren retudes als fills d’Irrael,
ciutats d’Irrael axiren a carrera a Saül
ciutats [*] per ço que puscha star aquí. E
ciutats de Germolí, [*] 30 e aquells qui
ciutats en què habitaven e fugiren. E
ciutats de Judà? E dix-li nostro Senyor:
ciutats de Adoàser, ço és, a saber, de Bet
ciutats dels fills d’Amon. E David se’n
ciutats e scapar-nos-hia. 7 E Abizay
ciutats? Donchs, per què vols enderrocar e
clams justs ni no poria més cridar. 29 E
clarament. E lavors dix Saül al prevera:
clave aquell ab la lansa en terra una
ço és a saber, los ciris e los caldeus,
ço és dels semaritans, dels jueus,
ço és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI e lo
ço és a saber, caph, mem, num, phe, sade.
ço és a saber, Samuel, Malachim,
ço que parlen, en lo comensament de
ço és del ministeri dels diaques. Lo quart
ço és, Lig. Segons orde dels Profetes són
ço és libre de Jutges. E en aquell matex
ço és, libre dels Reys. Molt més val dir
ço és, libre dels Reys, que Malechot, ço
ço és, dels Regnes de moltas gents, mas
ço és, la Santa Escriptura, ço és, la vida
ço és, la vida dels sants hòmens. E lo
ço és, libre de Proverbis; lo quart,
ço és, Aclesiastès; lo quint és apellat
ço és, Paraules de dies, lo qual nós podem
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Re Prol,91
XXII libres de la vella lig,
Re Prol,92
Profetes VIII, e de Hagiògafra,
Re Prol,100
plenes d’ulls devant e derrera,
Re Prol,101
e derrera, ço és, guardants en
Re Prol,101 guardants en ço que és passat e en
Re Prol,108
trets de habraych en latí, per
Re Prol,125
oferex en lo tabernacle de Déu
Re Prol,126 tabernacle de Déu ço que pot haver,
Re Prol,143 e stimeràs tu mi ésser parafrasten,
Re Prol,151
qualque’t vulles dels jueus,
Re Prol,170
«Guardaré las mias carreras per
1Re 1,20
e apellà lo ceu nom Samuel, per
1Re 1,23
son marit, dix a ella: –Tu fes
1Re 2,1
és uberta contre mos enamichs, per
1Re 2,8
e leva lo pobre de la sutzura, per
1Re 2,14
o en l’olla o en la parola, e tot
1Re 2,28
d’Irrael a mos obs en prevere, per
1Re 2,29
fossen oferts en lo meu temple? Per
1Re 2,30
tos fills més que a mi. 30 Per
1Re 2,31
lo bras de la casa de ton pare, per
1Re 2,35
casa, e ell irà devant mon crist
1Re 2,36
axí com un prevera deu haver, per
1Re 3,9
a ell: –Vet que jo sóm vengut per
1Re 3,13
lo ceu peccat perdurablement, per
1Re 3,14
e ell no’ls ne castigave. 14 E per
1Re 3,18
–Ell és nostro Senyor. Ell fasso
1Re 4,3
e vage en mig loch de nós, per
1Re 4,4
de la amistansa de nostro Senyor,
1Re 4,11
e los II fills de Elí foren morts,
1Re 4,13
en la ciutat, ell recomptà [*] tot
1Re 4,22
de Déu és mudade d’Irrael per
1Re 5,10
a nós l’archa de déu d’Irrael per
1Re 5,11
Irrael e que torn en son loch, per
1Re 5,12
era agreujade sobre ells, per
1Re 6,3
la tremetau buyda, mas reteu-li
1Re 6,19
ferí dels hòmens de Betzames, per
1Re 6,19
mitjà poble. E lo poble plorà per
1Re 7,1
Aleatzar, fill de Aminadab, per
1Re 7,3
déus stranys del mig de vosaltres,
1Re 8,6
paraula desplach a Samuel, per
1Re 8,15
e las rendes de vostres vinyes, per
1Re 8,18
no us axaudirà en aquell die, per
1Re 9,6
home de Déu e és noble hom, e tot
1Re 9,6
e ell per aventura ensenyerà a nós
1Re 9,8
Donem-la a l’hom de Déu per
1Re 9,8
de Déu per ço que ell enseny a nós
1Re 9,10
Saül dix a son servent: –Molt és bo
1Re 9,19 Munta devant mi en la muntanya per
1Re 9,24
Saül, e Samuel dix a Saül: –Vet ací
1Re 9,26
se levà, e abdosos axiren defora,
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ço és, de Moysès V, e dels Profetes VIII,
ço és, de la vida dels sants hòmens,
ço és, guardants en ço que és passat e en
ço que és passat e en ço qui és avenir, e
ço qui és avenir, e en veu no oÿda
ço que puscam saber qual cose és feta d’
ço que pot haver, ço és, or e argent e
ço és, or e argent e pedres precioses;
ço és, fals parler o fals enterpetredor,
ço és, aquell en qui més, segons tos
ço que no pech greument en la mia lengüe;
ço com ella l’havia demanat a nostro
ço que’t semble que sia bo e roman tant
ço com jo sóm alegrade en la mia salut. 2
ço que ell sega ab los prínceps e que
ço que la losa portave, lo prevera prenia
ço que ell muntàs al meu altar o que
ço que vosaltres menjàceu las promíssias
ço diu lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo parlé
ço que no hage negun hom vell en tota te
(ço és, untat) tostemps. 36 E sdevendrà’s
ço que jo menge ten solament un bocí de
ço com tu m’has apellat. Adonchs entès
ço com ell sabia que sos fills fèyan lurs
ço jo he jurat a la casa de Elí que lo
ço que li plaurà. 19 Samuel cresch, e
ço que’ns salve de la mà de nostros
ço és, Ofiní e Fineès. 5 E com l’archa de
ço és, Ofiní e Fineès. 12 Esdevench-se
ço que s’era sdevengut, e tot lo poble
ço com l’archa de nostro Senyor Déu és
ço que ella ocia a nós e tot nostro poble!
ço que no ocie nós ab tot nostro poble! 12
ço com los hòmens qui no éran stats morts
ço que vosaltres li deveu per lo vostro
ço car ells hagueren vista la sua archa,
ço com nostro Senyor havia ferit lo mitjà
ço que ell guardàs l’archa de nostro
ço és Balaÿm e Scaroch, e aparallau los
ço com ells havían dit: «Dóna a nós rey
ço que ell do delme a sos faels missatges
ço car vosaltres haveu demanat rey. 19 E
ço que ell diu s’esdevé sens dupte.
ço que nós sercham. 7 E Saül dix al
ço que ell enseny a nós ço que anam
ço que anam sercant. 9 Sa enrera havia
ço que dius. Vina, e anem-hi, donchs. E
ço que tu menges vuy ab mi, e jo lexarço que és romàs. Pose-hu devant tu e
ço és, Samuel e Saül. 27 E com ells foren
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1Re 10,7
venguts a tu, tu secrificha tot
1Re 10,15
son avonclo dix a ell: –Digues-ma
1Re 11,10
demà a vosaltres, e fareu tot
1Re 12,10 e digueren: “Nós havem peccat, per
1Re 12,19
servents al Senyor, ton Déu, per
1Re 13,12
oferena a nostro Senyor.” Per
1Re 13,14
sia príncep sobre son poble, per
1Re 13,19
los havían tots gitats defora, per
1Re 14,7
7 E son scuder dix a ell: –Fes tot
1Re 14,14
en mitja part d’un jornal de bous,
1Re 14,29
que mos ulls són inluminats per
1Re 14,36
d’ells viu. E dix lo poble: –Tot
1Re 14,40
E lo poble respòs [*]: –Fes
1Re 15,1
Senyor tremès ha mi a tu per
1Re 15,3
vé are e ociu Amalech e guasta tot
1Re 15,6
-en e pertiu-vos de Amalech, per
1Re 15,9
destrovir, mas deguastaren tot
1Re 15,15
ovellas e al millor bestiar, per
1Re 15,23
de colre falsos déus. Donchs, per
1Re 15,24
dix a Samuel: –Jo he peccat, per
1Re 15,25
peccat, e torna-te’n ab mi, per
1Re 15,27
Samuel se mès en la carrera, per
1Re 15,30
Irrael. E torna-te’n ab mi, per
1Re 15,35
mort. Emperò Samuel plorave per
1Re 16,1
Complex ton corn d’oli e vine per
1Re 16,1
jo tremeta tu a Ysaý de Betlem, per
1Re 16,5
Sentificau-vos e veniu ab mi per
1Re 16,16
qui sàpia sonar rauta devant tu per
1Re 17,22 22 Donchs David lexà en las tendes
1Re 17,46
e a las bísties de la terra, per
1Re 17,50
ab la pedre de la fona. E per
1Re 18,12 vegade. 12 E Saül temé a David, per
1Re 18,21
dix: «Jo daré a ell aquella per
1Re 18,21
ella sia feta a ell en scàndol, per
1Re 18,24
de Saül recomptaren a lur Senyor
1Re 18,25
la circuncizió de C felisteus, per
1Re 18,25
del rey.” E tot açò feya Saül per
1Re 19,3
[*] ab ell e jo faré saber a tu tot
1Re 19,11
de nits a la casa de David per
1Re 19,15
ells: –Aportau aquell a mi [*] per
1Re 20,3
ell dirà: “No sàpia açò Jonatàs per
1Re 20,5
E donchs, jaquex-ma anar per
1Re 20,17 feés gran segrament e gran jura per
1Re 20,29
allà tost e veuré mos frares.” Per
1Re 20,34
fet falló e trist per David, per
1Re 21,3
em dons are alguna cose o [*] pa o
1Re 21,6
levat devant nostro Senyor Déu, per
1Re 21,15
a nós hòmens orats e folls? Per
1Re 22,3
aquí David e anà-ce’n en Masfat,
1Re 22,13
ell concell a nostro Senyor, per
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ço que trobaràs en ta mà, com nostro
ço que Samuel t’ha dit. 16 E Saül respòs
ço que us plaurà. 11 E com lo sendemà fou
ço com havem desemperat nostro Senyor e
ço que no muyram, car nós havem ajustat
ço com jo era destret per nacessitat, jo
ço com tu no has guardats los manaments
ço que [*] no feessen lansa ni spasa. 20
ço que plàcia a ton coratge e vés allà on
ço és tant com un parell de bous han
ço com jo he menjade una pocha d’aquesta
ço que sia vijares en los teus ulls, de
ço que’t [*] semblarà bo. 41 E Saül pregà
ço que jo untàs a tu rey sobre lo poble d’
ço que ell ha. Tu no perdoneràs a ell de
ço que per ventura jo no us ocia ab ell,
ço qui era vil e de pocha valor. 10 E
ço que hom ho secrificàs al Senyor, ton
ço com tu has menyspresade la peraula de
ço com he trespassat lo manament e las
ço que jo ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel
ço que se’n tornàs. Mas Saül lo pres per
ço que jo ahor nostro Senyor, ton Déu. 31
ço car nostro Senyor se penedia com havia
ço que jo tremeta tu a Ysaý de Betlem, per
ço car jo he previst un de sos fills que
ço que jo fassa lo secrifici. Donchs ell
ço que, com lo maligne spirit te
ço que havia aportat e comana-hu en
ço que tots aquells qui són en terra
ço car David no tenia spasa en la mà, 51
ço car nostro Senyor era ab ell e s’era
ço que ella sia feta a ell en scàndol, per
ço que la mà dels felisteus sia sobre
ço que David los havia dit, 25 e Saül los
ço que venjansa sia feta dels enamichs del
ço que liuràs David en las mans dels
ço que jo veuré e que jo oyré. 4 Donchs,
ço que’l guardacen e que ells lo ociéssan
ço que sia mort. 16 E com los missatges
ço que per ventura ell no sia trist.” Mas
ço que m’amach en lo camp entrò al vespre
ço car ell amava molt David, car tant lo
ço no és vengut a menjar a la taula del
ço que son pare l’hach confús e deshonrat
ço que tròpies me vullas dar. 4 E lo
ço que n’hi posacen de fresch e de
ço lo haveu aportat, que s’enfallonís e
ço és Moab. E dix David al rey de Moab:
ço que ell s’alçàs contra mi, lo qual ha
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dir que Saül vol venir en Cellà per
Cellà e que ell era salvat, e per
sou vosaltres de nostro Senyor per
a mi, que’m digau certa cose, per
David [*] a manera de corona per
a carrera als felisteus. E per
“Jo liuraré a tu ton enamich per
ton enamich per ço que fasses a ell
contre tu. E tu aguaytes a mi per
a tos servents e a ton fill David
sos missatgers del desert per
pres Davidd de la mà d’aquella tot
E lo cor de Nabal era alegre per
li: –David nos ha tremesos a tu per
ésser serventa del meu senyor, per
pus alets e millors d’Irrael, per
un de la companya hi és intrat per
Senyor, car [*] Yrrael és levat per
no’t faré mal d’aquí avant, per
en los teus ulls. Car are par que
en la terra dels felisteus, per
sa casade e II mullers de David,
en una de las tuas ciutats [*] per
David en aquell die Ychalet. E per
mi e sercha en l’espirit fitònich
Saül: –Per què m’has treballat per
que jo resucitàs? E dix Saül: –Per
somnis. E jo he apellat a tu per
posaré devant tu un bocí de pa per
ab ell se levaren de nits per
era amargosa la ànima de cascú per
E lo senyor meu ha’m jaquit per
aquesta companye. E jurà-li David
en aquests qui són ací romasos, per
vingueren los felisteus per
de las ýdolas e tots los pobles tot
e sobre tota la casa d’Irrael, per
qui són morts en las altesas
de Judà e untaren a David aquí per
retré a vosaltres gran guardó, per
18 E éran aquí III fills de Servià,
ans lo encalsave tot dret per
Ysbòzech no li volch respondre per
e dix: –Da qui és la terra? E per
e anà-ce’n en Hebron per
Abner a David: –Jo’m levaré per
Yrrael a tu, senyor meu [*], per
tu, Abner fill de Ner? Car per
en una part enmig de la porta per
flux e decorriment de sament
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ço que ell destrua la ciutat per mi. 11
ço féu semblant que ell volgués anar en
ço car vos sou dolguts de la mia dolor. 22
ço que jo hi vage ab vosaltres, e si per
ço que’l poguessen pendre. 27 E un
ço ells apellaren aquell loch «Pedre
ço que fasses a ell ço que’t plaurà.”
ço que’t plaurà.” Donchs, David se levà e
ço que m’ocies. e havia IIIM ovellas e M
ço que tu hauràs a mà.” 9 E com los
ço que beneÿssen nostro senyor, e ell ha a
ço que ella li aportave e dix a ella
ço com era embriach de bon vi. E Abiegayl
ço que’t prenga per muller. 41 E ella
ço que lav los peus dels teus servents. 42
ço que sercàs David en lo desert de Ciff.
ço que ociés lo rey, senyor teu. 16 No és
ço que serch una pussa o un poy, axí com
ço com la ànima mia ha stat de gran preu
ço que jo he fet contre tu, que jo ho he
ço que Saül se desesper de mi e stiga que
ço és, Achinobe [*] e Abiegayl, qui fou
ço que puscha star aquí. E per què jo,
ço és fet de lavors ensà dels reys de Judà
ço que jo’t demanaré. 9 E dix la fembra a
ço que jo resucitàs? E dix Saül: –Per ço
ço ho he fet, car fort sóm en gran
ço que’m mostres què faré. 16 E dix
ço que, com hauràs menjat, sias fort e
ço que se n’anassen gran matí e tornacen
ço com aquells se n’havían amenats per
ço com l’altre die ma vingué la malaltia,
ço que demanà. 16 E com l’hach amanat,
ço car no són anats ab nós. Basta que’ls
ço que veessen aquells qui éran morts en
ço que era sdevengut a Saül e a tota la
ço car éran morts ab cultell. 13 E dix
(ço és, en lo munt de Gelboe), 19 los
ço que regnàs sobre la casa de Judà. E
ço com haveu feta e complida aquesta
ço és, Joab e Abisay e Azael. Emperò Azael
ço que l’ociés. 20 E girà’s Abner e veé
ço car fort lo temia. 12 E lavors Abner
ço que parle ab tu, fes ab mi amistansa, e
ço que perlàs a David totas aquestas coses
ço que t’ajust tot Yrrael a tu, senyor
ço que fassa ab tu covinensa que sias
ço és vengut, que tt’engan e que sàpia
ço que li parlàs a engan e a treció e ferí
(ço és, de luxúria), e de la sua casa no
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2Re 3,30
son frare Abisay ocieren Abner per
2Re 3,36
lo poble oyí açò e plach-los molt
2Re 4,10
tenguí e maté-lo en Sichalech per
2Re 5,17
en Jerusalem, pujaren-hi tots per
2Re 5,20 meus enamichs devant mi [*]. E per
2Re 5,22
altre vegade los felisteus per
2Re 5,24
Senyor Déu devant la tua cara per
2Re 6,2
los hòmens del poble de Judà, per
2Re 6,8
E David fou fort trist e falló per
2Re 7,5
tu no edificharàs a mi casa per
2Re 7,8
quals tu seguias lo bestiar, per
2Re 7,21
aquestas coses e ten grans per
2Re 7,22
a conèxer al teu servicial. 22 »Per
2Re 7,23
per lo qual ha jurat Déu per
2Re 7,27
dit: “Casa edificaré a tu.” E per
2Re 7,27
servicial ha trobat lo ceu cor per
2Re 7,29
la casa del teu servicial per
2Re 8,3
Roob, rey de Sobà, quant hi anà per
2Re 8,5
aquells de Síria e de Damàs per
2Re 8,8
de aquestas ciutats de Adoàser,
2Re 8,10
tremès Joram, fill ceu, a David per
2Re 8,10
alegria e que li hagués gràcias per
2Re 8,12
havia sotmesas a la sua ceyoria, 12
2Re 9,1
negú romàs de la casa de Saül, per
2Re 9,3
negú romàs de la casa de Saül, per
2Re 9,10
la terra e dau-li a manjar en tot
2Re 10,3
de ton pare? Ans ho ha fet per
2Re 10,12
e nostro Senyor fassa de nosaltres
2Re 11,11
e jo intraré en la mia casa per
2Re 11,18
18 E Joab tremès a dir a David tot
2Re 11,22
en Jerusalem e comptà-li tot
2Re 12,4
si fos sa filla. 4 »E un palegrí
2Re 12,4
suas ovellas ni dels ceus bous, per
2Re 12,6
retre la ovella en IIII dobles per
2Re 12,9
ab cultell dels fills d’Amon, per
2Re 12,10 que amagasses l’adulteri? 10 E per
2Re 12,10
pertirà cultell de la tua casa, per
2Re 12,10
e has presa la muller de Urries per
2Re 12,12
ab ellas devant tu matex. 12 Per
2Re 12,18
no hu volían dir a David, per
2Re 12,22
era viu, jo dejunave e plorave per
2Re 12,25 “Amable de nostro Senyor Déu”, per
2Re 12,28
e asetja la ciutat e pren-la, per
2Re 13,2
que per ella fou malalt, e per
2Re 13,2
res dir ne la gosave demanar per
2Re 13,5
Tamar, ta germane, venga a tu per
2Re 13,6
que vinga ma germane Temar per
2Re 13,16
és açò que are vols fer a mi que
2Re 13,21
se n’enfellonís ni fos trist, per
2Re 13,21
per ço car molt for l’amave, per
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ço com Abner havia mort en la batalla
ço que David havia dit [*]. 37 E en aquell
ço com me covenia de dar-li loguer per
ço que sercassen David. E com oý David que
ço aquell loch és apellat Bealfazarim. 21
ço que pujacen en Jerusalem, en la vall de
ço que perda e destroesca las tendes dels
ço que portacen l’archa de Déu sobre la
ço com nostre Senyor havia mort Ozà, e
ço que stiga e habit en ella, 6 car jo no
ço que fosses guiador e senyor sobre lo
ço que tu ho donasses a conèxer al teu
ço, Senyor, tu ést gran, car no és nengú
ço que’l remés [*] e que feés a ells
ço lo teu servicial ha trobat lo ceu cor
ço que pregàs a tu per aquesta oració. 28
ço que sia perdurablement devant tu, car
ço que senyorejàs sobre lo flum de
ço que ajudassen Adoàser, rey de Sobà, e
ço és, a saber, de Bet e de Beroch, del
ço que saludàs a ell ab gran alegria e que
ço com havia combatut contre Adoàser e l’
ço és, de Síria e de Moab e dels fills d’
ço que jo fasse ab ell misericòrdia per
ço que jo fasse ab ell misericòrdia de
ço que obs haja. Emperò Mifibòsech, fill
ço que venguen e que guarden la ciutat e
ço que li plàcia. 13 E axí comensà Joab e
ço que menge e bega e dorma ab ma muller?
ço que era fet en la batalla, 19 e manà al
ço que era stat fet en la batalla, axí com
(ço és, un hom de camí) vench al rich hom,
ço que faés convit en aquell palegrí, com
ço com la ocís e perdonà a las suas! 7 E
ço que amagasses l’adulteri? 10 E per ço
ço diu nostro Senyor Déu que per null
ço com has menyspresat lo Senyor Déu e has
ço que sia ta muller. E axí diu nostro
ço com has fet açò amagadament, jo faré
ço com havían pahor que li fos fort greu e
ço que nostro Senyor lo gorís e’l me
ço com nostro Senyor lo amava. 26 E lavors
ço com jo la hauré guerrajade e combatuda,
ço com era encara verge no li gosave res
ço com se cuydave que fos fort greu a
ço que t’aperell de menjar e que te’n
ço que aparell de menjar de la sua mà. 7 E
ço que has fet. Per què’m gites de la
ço car molt for l’amave, per ço car l’
ço car l’havia engendrat primer que a

137

PERE CASANELLAS
2Re 13,32
2Re 14,7
2Re 14,7
2Re 14,7
2Re 14,13
2Re 14,15
2Re 14,16
2Re 14,25
2Re 14,29
2Re 14,32
2Re 14,32
2Re 14,33
2Re 15,6
2Re 15,26
2Re 15,34
2Re 15,35
2Re 16,2
2Re 16,2
2Re 16,8
2Re 16,11
2Re 16,21
2Re 16,21
2Re 16,22
2Re 17,14
2Re 18,21
2Re 19,2
2Re 19,11
2Re 19,15
2Re 19,18
2Re 19,21
2Re 19,26
2Re 19,27
2Re 19,29
2Re 19,35
2Re 19,38
2Re 19,38
2Re 20,5
2Re 20,7
2Re 20,12
2Re 21,6
2Re 21,8
2Re 21,11
2Re 21,11
2Re 21,19
2Re 22,39
2Re 24,2
2Re 24,3
2Re 24,4
2Re 24,13
2Re 24,16

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

mas solament és mort Amon, per
fill qui ha mort aquell altre, per
e que sia feta justícia d’ell per
la spirelleta que m’és romasa, per
lo rey ha dita aquesta peraule per
foragitat. 15 E, donchs, vinc per
e lo rey oge las mias peraules per
havia ten bell hom com Absalon era,
29 E tremès Absalon a Joab per
a Joab: –Jo trematí per tu per
tu per ço que vinguesses a mi, per
intrà-sse’n al rey e dix-li
d’Irrael que venia al rey per
jo sóm aperellat que fassa tot
son servent, e feràs-ma a saber
Abiatar preveras seran ab tu, e tot
açò? E dix Cibà: –Senyor meu, per
casa, e las altres coses aport per
mals te prenen e’t destroexen per
aquest la mia mort! Jaquex-lo per
ton pare, las quals ha jaquides per
per ço que li guarden la casa, per
E lavors posà Absalon un tabernacle
que era bo e profitós, per
–Vé-te’n al rey e digues-li
grans plors e en grans plants, per
’l tornassen en la sua casa, per
trip de Judà vench en Galgala per
loch on no havia molta aygüe, per
e dix: –Donchs, no morrà Semeý per
·m volch a mi aperellar l’aze, per
ést com a àngel de Déu. Fes de mi
–No’t cal més perlar, car ferm és
oyr la veu dels cantors [*]; per
vage ab mi, e jo faré a ell tot
a ell tot ço que tu vulles, e tot
sse’n Amasè als fills de Judà per
forts havia en Jerusalem, per
’l de la carrera e cobrí’l per
6 Dóna a nós VII de sos fills, per
engendrats de Rafà filla de Ayà,
de nit. 11 E diguéran a David
a David ço que Rafà havia fet,
polimitari fou la mare. E per
los destroviré e los trencaré per
a Bersabe e nombre tot lo poble per
has are aytant com are n’has per
cavallers partiren-se del rey per
are deslibera e veges què vols, per
Senyor Déu hach stesa la sua mà per

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

ço car Absalon li volia gran mal despuxs
ço que l’ociam, e que sia feta justícia
ço car ha mort l’altre frare ceu, e
ço que d’aquí avant lo nom de mon marit
ço que pech e no fassa retornar aquell qui
ço que jo parle e diga aquesta peraule al
ço que desliures la tua serventa de las
ço és de la ungle del peu entrò al cap no
ço que’l tremetés al rey, e Joab no volch
ço que vinguesses a mi, per ço que’t
ço que’t tremetés al rey, e que li
ço que Absalon havia dit. E apellaren a
ço que l’oyís e que li donàs juý d’assò
ço que li plàcia de mi. 27 E dix lo rey a
ço que’s ferà en la cort. E diràs a
ço que tu oyràs en la casa del rey diràsço amèn los àzens, que hi cavalquen
ço que viven los teus servicials. 3 E dix
ço car tu ést homeyer. 9 E dix Abisay,
ço que maleescha aytant com nostro Senyor
ço que li guarden la casa, per ço que, com
ço que, com tot Yrrael haurà entès que tu
(ço és, una tenda) en un soler e intrà a
ço que Déu donàs mal a Absalon. 15 E
ço que has vist. E Cozim adorà Joab e puxs
ço com lo poble oý dir aquell die que lo
ço com lo rey havia dit: 12 “Vosaltres sou
ço que isquéssan a carrera al rey e que
ço que passacen a la casa del rey e que
ço que flastomave e maleÿa l’untat de
ço que cavalcàs e anàs ab lo rey, senyor
ço que’t plàcia, 28 car la casa de mon
ço que jo diguí: entre tu e Sibà seran las
ço jo, servecial teu, feria gran afany a
ço que tu vulles, e tot ço que tu
ço que tu demanaràs, a tu, jo t’ho
ço que’ls ajustàs tots e stech més del
ço que encalsacen Ciba fill de Bocrí. 8 E
ço que lo poble no s’aturàs aquí. 13 E
ço que’ls turmentem en Gabaà, que fou de
ço és Armoní e Isbòsech, e V fills de
ço que Rafà havia fet, ço és la concupina
ço és la concupina de Saül. 12 E David
ço com en moltas maneras axemplave l’
ço que no’s leven, e jauran sots los meus
ço que sapiam quants som. 3 E dix Joab al
ço que sia doblat e puxs tot aquest te
ço que nombrassen lo poble d’Irrael. 5 E
ço que ho diga en aquell qui m’ha tremès
ço que destruýs Jerusalem, nostro Senyor
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2Re 24,21
ceu servecial? E dix lo rey: –Per
2Re 24,22 al rey: –Lo senyor rey meu don-me
2Re 11,5
santificade de la sua letgesa. 5
1Re 17,58
ést tu? E David li respòs: –Jo
1Re 18,18
18 E David dix a Saül: –Quin hom
1Re 18,23
ésser gendre del rey? E jo, que
2Re 1,8
tu? »E jo diguí-li: »–Hom maleÿta
2Re 3,28
que hach feta Johab, dix: –Munde
2Re 13,4 ’m dius què has? E dix Amon: –Fort
2Re 3,33 sies mort axí com moren los hòmens
1Re 15,3
Tu no perdoneràs a ell de res, ni
2Re 5,8
qui tocaria a las canals de las
1Re 19,13
pell de cabre palosa en son cap, e
2Re 19,4
fugissen de la batalla. 4 E David
2Re 20,12
Amasè, levà’l de la carrera e
1Re 17,6
unas hozes de aram [*] qui li
1Re 9,23
a XXX hòmens. 23 E samuel dix al
1Re 9,24
stojaces en bon loch. 24 Donchs lo
2Re 13,8
-la en aygüe e féu-ne ferines e
1Re 10,21
linatge, e la sort caech sobre la
1Re 2,15
«Dóna a mi de la carn, que
Re Prol,80
és, libre de Proverbis; lo quart,
Re Prol,127
alguns oferexen bis e porpre e
1Re 10,5
lur mà 5 e tu vendràs despuxs en un
1Re 10,10 Donchs ells vingueren al demunt dit
1Re 13,15 combatia, vinents en Galgala, en lo
1Re 23,19
segurs d’un bosch qui és en lo
1Re 26,1
–Vet David, qui s’és amagat en lo
2Re 6,14
sturments que tenia ligats en lo
2Re 8,7
armes de aur [*] que portave en lo
2Re 8,8
havia nom Mar de Aram, e féu-na
1Re 19,5
vols ociure David, qui és menys de
2Re 1,18
romàs: Veges e pence’t per quina
1Re 22,22
al rey que jo hi era stat. Jo sóm
1Re 25,31
aquells qui no merexen mal ni són
1Re 15,23
e no voler obeyr és quax peccat de
2Re 1,22
sanch de morts, de [*] forts, e lo
1Re 17,4
Goliàs, de Gech, lo qual havia VI
Re Prol,36 Lementacions o plors. Donchs, axí
Re Prol,106 las Scriptures se porà convenir axí
Re Prol,140
complida e tenim nostra és. E,
Re Prol,172
jo posí guarde en la mia bocha
1Re 1,9
X fills, si los havies? 9 Donchs,
1Re 1,9
hach menjat e begut en Siloè aytant
1Re 1,10
la casa de nostro Senyor. 10 E axí
1Re 1,12
munterà sobre lo ceu cap. 12 E axí
1Re 1,15
axí m’ajut Déu, que no és axí
1Re 1,15
no és axí com tu dius ni pences,
1Re 1,16
jo, qui sóm ta serventa, sia axí
1Re 1,20
hach remembransa d’ella. 20 E
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ço çóm vengut que compre la tua era, e
ço que ell vulla ni li plàcia. E Aurena
Ço és, aprés que lo rey hach dormit ab
çó fill de Ysaý, de Betlem, ton servent.
çó jo o qual és ma vida o de qual linatge
çó pobre home e bax! 24 E los servents de
çó. 9 »E dix-me Saül: »–Stà sobre mi e
çó jo e lo regne meu, e seré tostemps, de
çó anemorat de Tamar, germane de mon frare
coarts e poruchs. 34 Las tuas mans no són
cobeges nenguna de las suas coses, mas
cobertores, per las quals l’aygüe corria,
cobrí aquella de las suas vestidures. 14 E
cobrí lo ceu cap e plorave e cridave a
cobrí’l per ço que lo poble no s’aturàs
cobrían sos muscles. 7 E lo fust de la sua
coch: –Aporta a mi la part que jo’t
coch aportà una spatle e posà-le devant
coch-les e aperellà-les, 9 e mès-li
cognació de Metí. E vench entrò a Saül,
cogue a obs del prevera, com jo no pendré
Coleth, ço és, Aclesiastès; lo quint és
colix e jacint e [*] pèlls de cabres.
coll de nostro Senyor, on ha una posta d’
coll, e veus que la companye dels profetes
coll de Benjamín. E Saül comptà lo poble
coll que ha nom Achile, lo qual és a la
coll de Achilà, que és la una part del
coll e saltave devant nostro Senyor com
coll e portà-ho tot en Jerusalem. 8 E
colones en l’altar. 9 E lavors Tou, lo
colpa? 6 E com Saül hach açò oÿt, ell fou
colpa aquells qui són morts en las altesas
colpable de aquells de la casa de ton
colpables, e tu, senyor, hauràs venjat a
colre falsos déus. Donchs, per ço com tu
coltel de Saül no és tornat en va ni en
colzos d’alt e I palm. 5 E havia un ellm
com són XXII letres, per las quals scriuen
com a comensament armat e guarnit a tots
com hauràs entès allò que debans tu no
com lo peccador stech envés mi o contre
com Anna hach menjat e begut en Siloè
com li plach, ella se levà, e Elí,
com Anna era irade ab amargós coratge,
com ella multiplicave ses paraules devant
com tu dius ni pences, com jo sóm una
com jo sóm una fembra prou malaurade e jo
com una de las fillas de Belial, car jo he
com lo terme fou complit, ella consabé e
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e apellà lo ceu nom Samuel, per ço
que ella li tolch la let. 24 Mas,
uberta contre mos enamichs, per ço
la mia salut. 2 No és negú sant axí
sinó ell e no és negú axí fort
lo servent del prevera venia
carn, que cogue a obs del prevera,
en los dies que éran stablits
apertament a la casa de ton pare,
gran partida de ta companye morrà,
vosaltres me rebau en una part, axí
ell: –Vet que jo sóm vengut per ço
a tu, tu digues: “Senyor, parle,
nostro Senyor vench e apellà’l axí
ceu peccat perdurablement, per ço
en tot lo poble d’Irrael tant
host contre lo poble d’Irrael. E
Senyor, ço és, Ofiní e Fineès. 5 E
que tota la terra ne resonave. 6 E
no foren ahir ni debans ten alegres
comfortau-vos e siau axí
no serveschau als hebreus axí
poble comensà a plorar. 14 Adonchs,
e l’archa de Déu és presa. 18 E,
de Déu és mudade d’Irrael per ço
aquella prop de Degon, lur déu. 3 E
loch. 4 E altre vegade, l’endemà,
del temple, 5 e Degon era romàs axí
de mort fou feta en la ciutat. 7 E
Donchs ells la se’n portaren. 9 E
archa de nostro Senyor en Acaron. E
gent que no hagués pahor de mort,
era agreujade sobre ells, per ço
no endureescha vostros cors axí
cullien forment en una vall, e
Senyor, e hagueren molt gran goig,
poble. E lo poble plorà per ço
los fills d’Irrael en Masfa. 7 E
felisteus, vingueren sobre ells, e
a ell, 10 E sdevench-se que,
Dóna a nós rey que’ns jutge axí
paraula desplach a Samuel, per ço
entrò en aquest die de vuy. E enaxí
serà sobre nós, 20 e nós serem axí
leve’t e vé sercar las someras. E
de Benjamín, e no las trobaren. 5 E
ciutat on era l’hom de Déu. 11 E
14 E ells muntaren en la ciutat, e
e lo lur crit és vengut a mi. 17 E
car a tu és stat stojat sientment

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

com ella l’havia demanat a nostro Senyor.
com ella hach l’infant desletat, amenà’l
com jo sóm alegrade en la mia salut. 2 No
com nostro Senyor, e no és negú altre sinó
com és lo nostro Déu. 3 No vullau
com hom coÿa la carn e havia una losa ab
com jo no pendré de tu carn cuyta, mas
com venían en Ciloè ab son marit per
com ell era en Egipte, en la casa de
com ells seran venguts a edat d’home. 34
com un prevera deu haver, per ço que jo
com tu m’has apellat. Adonchs entès Elí
com lo teu servent te ou.” Donchs Samuel
com l’havia apellat abans: –Samuel,
com ell sabia que sos fills fèyan lurs
com ell visqué. 1Re 4,Tit Capítol quart 1
com la batalla fou ajustade, lo poble d’
com l’archa de nostro Senyor fou venguda
com los felisteus oÿren las veus ni los
com vuy lassos catius. Què farem? Qui’ns
com a barons, perquè vosaltres no
com ells han servit a vosaltres. Confortau
com Elí oý lo crit de la ciutat, dix:
com ell hach anomenade l’archa de Déu,
com l’archa de nostro Senyor Déu és
com los hòmens de Azot se levaren de matí
com se levaren, ells trobaren Dagon caygut
com un sol tronch en son loch. E per
com los hòmens de Azot vaeren aquesta
com ells la se’n portaven, la mà de Déu
com l’archa de nostro Senyor fou venguda
com la mà de nostro Senyor era agreujade
com los hòmens qui no éran stats morts
com endureý en Egipte lo cor de faraó e no
com ells levaren los ulls, ells vaeren l’
com ells l’hagueren vista. 14 E la
com nostro Senyor havia ferit lo mitjà
com oÿren açò los prínceps dels felisteus,
com los fills d’Irrael hagueren açò oÿt,
com Samuel oferia a nostro Senyor lo
com fan las altras nacions. 6 Aquesta
com ells havían dit: «Dóna a nós rey que
com ells han a mi desemparat e han servit
com totas las altres nacions. E ell
com ells foren passats per lo munt de
com ells fossen venguts en la terra de Suf
com ells se’n muntaven per una muntada de
com ells anassen per mig loch de la
com Samuel hagué guardat Saül, nostro
com jo apellí lo poble. Donchs Saül menjà
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1Re 9,27
defora, ço és, Samuel e Saül. 27 E
1Re 10,3
‘Què faré jo de mon fill?’” 3 »E,
1Re 10,5
una posta d’host dels felisteus, e
1Re 10,7
tot ço que trobaràs en ta mà,
1Re 10,9
tu qual cose tu fasses. 9 Adonchs,
1Re 10,11
profetar en mig loch d’ells. 11 E,
1Re 10,14
som anats a sercar las someras e,
1Re 11,6
de nostro Senyor vench en Saül, e
1Re 11,7
Saül e Samuel, axí serà fet d’ell
1Re 11,7
pahor, e tots axiren ensemps axí
1Re 11,9
“Vosaltres haureu demà salut
1Re 11,11
e fareu tot ço que us plaurà. 11 E
1Re 12,10 digueren: “Nós havem peccat, per ço
1Re 12,12
vosaltres habitàs segurament. 12 E
1Re 12,19
ajustat mal a tots los peccats,
1Re 13,1
Saül havia un fill qui havia un any
1Re 13,3
felisteus, la qual era en Gabaà, e
1Re 13,5
e tot lo poble manut era axí spes
1Re 13,8
8 E sperà’s VII dies, axí
1Re 13,10
E ell oferí holocausts. 10 E
1Re 13,12
oferena a nostro Senyor.” Per ço
1Re 13,13
dix a Saül: –Tu has fet follament,
1Re 13,14
sia príncep sobre son poble, per ço
1Re 13,22
a lozar tots entrò a l’aguyó. 22 E
1Re 14,8
que nós anam sobre aquests barons
1Re 14,13
e son scuder aprés greponant. E
1Re 14,14
d’un jornal de bous, ço és tant
1Re 14,15
host fou torbade [*]. E açò fou axí
1Re 14,17
enqueriu qual de nós hi és anat. E
1Re 14,27
27 Mas Jonatàs no havia pas oÿt
1Re 14,29
que mos ulls són inluminats per ço
1Re 14,47
se n’anaren en lurs lochs. 47 E
1Re 14,48
los quals ell se girave. 48 E
1Re 15,2
en qual manera contrestà a ell,
1Re 15,4
lo poble, e comptà a ells axí
1Re 15,5
e XM hòmens del trip de Judà. 5 E,
1Re 15,6
feÿst misericòrdia a nostros pares
1Re 15,11
Samuel e dix a ell: 11 –Jo’m pinet
1Re 15,12
Senyor tota la nit mercè. 12 E
1Re 15,12
a Saül al matí, a Samuel fou dit
1Re 15,17
sobre tots los trips d’Irrael,
1Re 15,23
la volentat de nostro Senyor axí és
1Re 15,23
colre falsos déus. Donchs, per ço
1Re 15,24 dix a Samuel: –Jo he peccat, per ço
1Re 15,33 mort?» 33 E Samuel li dix: –Enaxí
1Re 15,35 per ço car nostro Senyor se penedia
1Re 16,1
ni per què tu ores per Saül,
1Re 16,4
mostraré. 4 Donchs Samuel féu axí
1Re 16,6
e apellà a ells al secrifici. 6 E
1Re 16,7
jutge segons la vista dels hòmens,
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com ells foren devallats en la ciutat, en
com tu seràs pertit de aquí e seràs passat
com tu seràs intrat en la ciutat, aquí tu
com nostro Senyor és e serà ab tu. 8 E tu
com Saül hach girades las spatles a
com aquells, qui havían a ell debans
com no las poguem trobar, nós vinguem a
com hach oÿdes aquestas peraules, ell fou
com ha fet de sos bous. E adonchs lo poble
com un sol hom, 8 e Saül nombrà aquells en
com lo sol serà scalfat.” Donchs los
com lo sendemà fou vengut, Saül pertí lo
com havem desemperat nostro Senyor e havem
com vosaltres veés que Naàs, rey dels
com nós demanam rey. 20 E Samuel dix al
com ell comensà a regnar, e regnà ell
com Saül hach açò oÿt, féu sonar una
com la arena de la mar. E ells se n’
com Samuel li havia dit, e Samuel no vench
com ell hagué complit e ofert son
com jo era destret per nacessitat, jo
com tu no has guardats los manements del
com tu no has guardats los manaments que
com lo die de la batalla fou vengut, null
com ells nos veuran. 9 Si ells nos dien
com ells haguéran vista la cara de
com un parell de bous han acostumat de
com un miracle de Déu. 16 E las guardes de
com ells ho hagueren vist, ells trobaren
com son pare havia conjurat lo poble, on
com jo he menjade una pocha d’aquesta
com lo regne de Saül fou confermat sobre
com ell hach ajustada la host, ell vencé
com venia de Egipte. 3 Donchs, vé are e
com hom compte ovellas, e trobà-hy CCM
com Saül fou vengut a la ciutat de
com ells venien de Egipte. Donchs los
com he stablit Saül en rey, car ell ha a
com Samuel se fou levat de nit per anar a
com Saül era vengut a Carmel e aquí havia
com a tu fos vijares que tu fosses lo
com peccat de devinar, e no voler obeyr és
com tu has menyspresade la peraula de
com he trespassat lo manament e las
com lo teu cultell ha fetas moltas fembras
com havia fet a Saül rey sobre lo ceu
com jo hage ell gitat enrera, que ell no
com nostro Senyor li havia manat, e vench
com ells foren intrats là on ell era, ell
com l’home veu aquellas coses que
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sonar rauta devant tu per ço que,
fust de la sua lansa era axí gros
–Per què sou vosaltres venguts axí
las companyes d’Irrael [*]. 11 E
lo ceu bestiar a un guardià, axí
si sos frares staven bé. 23 E
oyí. 24 E tots los fills de Yrrael,
aquell qui ociurà lo felisteu. 28 E
cose. E lo poble respòs axí a ell
devant lo rey Saül, 32 e
felisteu, qui no és circumcís, axí
e vestí a ell lo ceu sberch. 39 E,
liurerà en nostres mans. 48 Donchs,
los fills d’Irrael se’n tornaren
a ell de qui és fill. 57 Donchs
servent. 18,Tit Capítol XVIII 1 Axí
lo fill de Saül, amà a ell tant
e Jonatàs amave a ell aytant
als servents de Saül. 6 Mas,
rey? 19 Donchs sdevench-se que,
en las mans dels felisteus. 26 E
David, qui és menys de colpa? 6 E
Saül, e David fou devant ell axí
e que ells lo ociéssan al matí. E
a mi [*] per ço que sia mort. 16 E
tremès servents per pendre David. E
ells comensaren a profetitzar. 21 E
comensaren atrecí a profetitzar axí
demà són calendes, e jo ciuré axí
ab mi, e iscam defora al camp. E
E sia nostro Senyor Déu ab tu axí
faré açò, prech nostro Senyor que,
amava molt David, car tant lo amave
en lo primer die de las calendes,
lo rey a taula per menjar. 25 E
no fos levat ni purificat [*]. 27 E
confús e deshonrat per ell. 35 E
l’endemà, Jonatàs anà al camp, axí
’n tost e porta-las a casa. 41 E
Achimàlech, [*] e maravellà’s molt
guardats hir e l’altre die tercer,
n’hich ha negun altre que sia tal
de Achís, qui era rey de Get. 13 E
Adelam e mès-se en una spluga. E
hòmens qui éran venguts ab ell. E
’m fassa a saber res, e majorment
tots los servecials teus axí [*]
pahor molt gran. Donchs, quant més,
e aquells qui éran ab ell. 9 E
de aquí e anà al desert de Mahon. E
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com lo maligne spirit te turmentarà, que
com a plegador de texidor, e lo ferre de
com per combatre? Donchs, no sóm jo
com Saül e tots los fills d’Irrael
com son pare li havia manat, e vench al
com ell perlave encare a ells, aquell
com hagueren vist aquell felisteu, fugiren
com Eliab, son frare major, oý assò que
com aquells havían de abans respost. 31
com David fou amenat devant Saül, ell dix
com un d’aquells; donchs, jo iré en
com David se hach sinta la spasa sobre las
com lo felisteu fou vengut prop de David,
com ells hagueren encalsats los felisteus,
com David se’n tornà, qui havia ja mort
com David hach parlat a Saül, Jonatàs, lo
com a si matex. 2 E Saül retench a ell
com a si matex. 4 Car Jonetàs se despullà
com David se’n tornave aprés que hach
com Meroab, filla de Saül, dech ésser
com los servents de Saül haguéssan
com Saül hach açò oÿt, ell fou abonensat
com solia ésser abans. 8 Una altre batalla
com Micol, se muller, ho hach oÿt, dix a
com los missatges foren venguts en la casa
com ells vaeren la companya dels profetes
com aquesta cose fou denunciade a Saül,
com los altres. [*] Adonchs fou Saül molt
com és costuma prop lo rey a la taula. E
com foren axits en lo camp, 12 dix Jonatàs
com ha stat ab mon pare. 14 E si jo viuré,
com destruyrà e dissiparà los enamichs de
com si matex. 18 E dix Jonatàs a David:
com hom pot obrar, e ciuràs prop una pedre
com lo rey se fou asegut segons la costuma
com vench lo segon die aprés las calendes,
com vench l’endemà, Jonatàs anà al camp,
com havia promès a David, e vench ab ell
com lo fedrí se’n fou anat, levà’s David
com fou vengut David sens cavallers e dix
com anàvem. E las vaxellas dels servicials
com aquell. Da’l-me. 10 E axí levà’s
com ell fou devant Achís, ell mudà la sua
com oÿren açò los ceus frares e tota la
com Saül stigués en Gabaà e fos en lo
com mon fill ha feta covinensa ab lo fill
com David, qui és ton gendre e va a ton
com nós serem en major perill, si nós anam
com David sabé que ell aperellave de fercom Saül hach açò oÿt, ell perseguí David
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1Re 24,2
són apellats la terra de Gandí. 2 E
1Re 24,12
mantell qui és en la mia mà, car
1Re 25,4
era del linatge de Calef. 4 Donchs
1Re 25,7
res per nós en nostro temps aytant
1Re 25,9
David ço que tu hauràs a mà.” 9 E
1Re 25,15
neguna de nostres bísties aytant
1Re 25,16
defenció, de die e de nit, aytant
1Re 25,23
matí, una que pix en la paret. 23 E
1Re 25,26
vida tua a tu. E are sían fets axí
1Re 25,29
dels teus enamichs sia rodade axí
1Re 25,30
hom fa de la fona. 30 »E, donchs,
1Re 25,31 senyor, hauràs venjat a tu matex. E
1Re 25,36
E lo cor de Nabal era alegre per ço
1Re 25,37
entrò l’endemà. 37 E l’endemà,
1Re 25,37
quax mort dins lo cos e fou fet axí
1Re 25,38
cos e fou fet axí com pedre. 38 E
1Re 25,39
Senyor ferí Nabal, e morí. 39 E
1Re 25,39 dix: –Beneÿt sia nostro Senyor Déu,
1Re 26,5
vench al loch on era Saül, e
1Re 26,13
nostro Senyor era sobre ells. 13 E
1Re 26,20
que serch una pussa o un poy, axí
1Re 26,21
’t faré mal d’aquí avant, per ço
1Re 26,24
de nostro Senyor Déu. 24 E axí
1Re 28,12 E dix Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E
1Re 28,17
17 Car nostro Senyor farà a tu axí
1Re 28,22 devant tu un bocí de pa per ço que,
1Re 28,25
e devant los ceus servicials. E
1Re 29,4
e donat, e no devall ab nós [*]
1Re 29,9
ést bo devant los meus ulls tot axí
1Re 29,10
senyor teu qui vengueren ab tu, e
1Re 30,1
Capítol XXX 1 En lo terç die,
1Re 30,6
amargosa la ànima de cascú per ço
1Re 30,12
sechas e II ligadures de pances. E
1Re 30,13 E lo senyor meu ha’m jaquit per ço
1Re 30,16
jurà-li David ço que demanà. 16 E
1Re 30,22
donem lurs mullers e lurs fills, e
1Re 30,24
guardade la roba e las càrragues
1Re 30,25
aquells qui fossen romasos
1Re 31,5
matex e ocís-se ell matex. 5 E
1Re 31,7
sua casa moriren en aquell die. 7 E
1Re 31,8
e habitaren en aquellas. 8 E
1Re 31,11 penjaren en lo mur de Betasan. 11 E
2Re 1,2
pols sobre lo cap. E aytantost
2Re 1,7
girà’s e veé a mi e apellà’m e,
2Re 1,10
jo stiguí sobre ell e ocís-lo axí
2Re 1,11
ací, senyor meu. 11 E aytantost
2Re 1,18
a tirar d’arch e de ballesta, axí
2Re 1,19
morts sobre las tuas muntanyes. E
2Re 1,21
hòmens forts, l’escut de Saül, axí
2Re 1,25
als vostros abelliments. 25 E
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com Saül fou tornat de perseguir los
com jo tallí la vora de ton mantell, jo no
com David hach oÿt en lo desert que Nabal
com ells stigueren ab nós en Carmel. 8
com los servents de David foren venguts a
com ells stigueren ab nós en lo desert. 16
com nós guardam ton bestiar entre ells. 17
com Biegayl hach vist David, ella’s cuytà
com Nabal los enamichs teus e aquells qui
com lo regirament e la circulació que hom
com nostro Senyor haurà fet a tu, senyor
com nostro Senyor haurà bé fet al senyor
com era embriach de bon vi. E Abiegayl no
com Nabal hach digest lo vi que havia
com pedre. 38 E com foren passats X dies,
com foren passats X dies, nostro Senyor
com David oyí que Nabal era mort, dix:
com ha jutjade la mia onta de la mà de
com ell hach vist lo loch on stave Saül e
com David fou passat en l’altre part e
com és perseguida una perdiu en las
com la ànima mia ha stat de gran preu vuy
com és magnificade la tua ànima vuy en los
com la fembra hach vist Samuel, cridà ab
com ell ha perlat en la mia mà, e tolrà’t
com hauràs menjat, sias fort e pugues fer
com hagueren menjat, levaren-se e anaren
com comensarem a batallar [*]. Donchs, en
com és l’àngel de nostro Senyor Déu. Mas
com vosaltres sereu levats de nit, e
com David fou vengut en Sichalet ab los
com aquells se n’havían amenats per
com hach menjat, fou sfortsat, e revengué
com l’altre die ma vingué la malaltia, 14
com l’hach amanat, veeren aquells qui
com ho hauran rebut, vagen-se’n. 23 E
com aquells qui són anats a la batalla. 25
com aquells qui anaven a la batalla. 26 E
com l’escuder de Saül veé que Saül era
com los fills d’Irrael, qui éran ultre lo
com vench l’altre die aprés aquell de la
com aquells qui habitaven en Jabèscom fou vengut de devant David, caygué
com jo li haguí respòs, 8 dix-me: »–Qui
com ell me dix, car jo sabia e veya que
com David hach oÿt açò squinsà totas las
com és scrit en lo libre dels Justs: «O
com són axí ja cayguts en tu aquests, los
com si no fos untat d’oli. 22 E la
com són axí cayguts los forts en la
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sobre tota amor de fembra. Axí
qui no n’ha sinó u solament, axí
axí com jo amave a tu. 27 O Déu, e
morts e cayguts los hòmens forts! E
a vosaltres gran guardó, per ço
XXXX anys Ysbòzech, fill de Saül,
aljup d’aygüe qui és en Gabaon e,
Azael era corredor fort lauger, axí
camps e passaren lo flum Jordà e,
casa de Saül e la casa de David e,
molt pus fort. E la casa de Saül,
en Hebron. 6 E en aquell temps,
cap de cha jo sóm contre Judà,
fas aquella covinensa ab David, axí
e que senyoreigs e mans a tots axí
tots axí com desija la tua ànima. E
E d’açò no sabia res David. 27 E
venjansa de Azael son frare. 28 E
frare Abisay ocieren Abner per ço
lo lit en què portaven Abner. 32 E
vulla que tu, Abner, sies mort axí
cadenes, mas axí ést caygut e mort
sobre Abner altre vegade. 35 E
caygut en Yrrael? 39 Jo, emperò,
los peus, car no havia sinó V anys
e de Jonatàs, que éran morts. E
Recap e son frare feriren Ysbòzech,
e maté-lo en Sichalech per ço
que havia feta. 11 Com més are,
hir e l’altre [*] e d’aquí avant,
de Ysaý era de edat de XXX anys
tots per ço que sercassen David. E
part qui és envés los parés. 24 E
dels felisteus. 25 E féu David axí
e servaven lo carro nou. 4 E,
David fou fort trist e falló per ço
-hi secrifici de vadell. 13 E,
coll e saltave devant nostro Senyor
sos servents e’s despullave axí
turmanteran a ell d’aquí avant axí
dit a tu que ferà a tu casa, 12 e,
no he tolta d’aquell, axí
nostres orellas, e no és Déus aytal
poble és en la terra que sia axí
e sobre la casa d’aquell e fes axí
sobre lo flum de Eufratres. 4 E,
e que li hagués gràcias per ço
fill de Roob, rey de Sobà. 13 E
de Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6 E
11 E dix Cibà al rey: –Senyor, axí
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com la mare ame son fill qui no n’ha sinó
com jo amave a tu. 27 O Déu, e com són
com són morts e cayguts los hòmens forts!
com són axí perides e destrovides las
com haveu feta e complida aquesta peraula.
com comensà a regnar sobre Yrrael e regnà
com tots se foren ajustats en un loch,
com un dels camells qui stan en la
com hagueren anat engir e entorn de
com més anave e més temps passave, David
com més anave, més aminvave e pus flacha
com era ten gran batalla entre la casa de
com jo hage feta misericòrdia sobre la
com ell volia 10 que regne sobre la casa
com desija la tua ànima. E com Abner se
com Abner se fou partit de David e se’n
com Abner fou tornat en Hebron, Joab lo
com David sabé aquesta cose que hach feta
com Abner havia mort en la batalla Azael,
com haguéran soterrat Abner en Hebron,
com moren los hòmens coarts e poruchs. 34
com los fills de iniquitat solen caure
com fou vengut tot lo poble perquè
com sia novell rey e poch ha untat, gran
com vench missatge de Saül e de Jonatàs,
com la nodrissa l’hach pres e fugia
com foren intrats en la casa, en lo segí
com me covenia de dar-li loguer per la
com hòmens malvats e desestruchs han mort
com Saül era rey sobre nós, tu eras qui
com comensà a regnar 5 e regnà en Hebron
com oý David que los felisteus venían,
com oyràs brogit d’aquell qui irà per las
com nostro Senyor li hach manat e encalsà
com haguéran treta l’archa de nostro
com nostre Senyor havia mort Ozà, e aquell
com aquells qui aportaven l’archa
com pus fort e pus leugerament podia
com un bastax o un ribalt. 21 E dix David
com primerament fèyan 11 del die ensà que
com seran complits tots los teus dies,
com la he tolta de Saül, lo qual jo he
com tu. 23 Qual poble és en la terra que
com lo teu poble d’Irrael, per lo qual ha
com has perlat. 26 E sia fet gran lo teu
com David hach pres de la part de aquells
com havia combatut contre Adoàser e l’
com David hach presa Síria e hach morts
com fou vengut Mifibòsech, fill de
com tu has manat a mi, axí ho faré, e
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menjarà pa sobre la tua taula axí
de la mort de son pare. E
anques e tremès-los a David. 5 E
vostra barba e lavors tornareu. 6 E
Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7 E
Istab e Maatà éran en lo camp. 9 E
sirienchs, e los sirienchs, tantost
ells se acostaren, fugiren. 14 E
de Amon e vench en Jerusalem. 15 E
fou lur príncep e lur senyor. E
era príncep de la cavalleria. 19 E
Capítol XI 1 E sdevench-se que,
passat un any, en temps d’hivern,
tantost missatge a David e dix-li
a la casa tua e lave’t tos peus. E
ferit e que muyra.» 16 E, donchs,
que era stat fet en la batalla, axí
enderroquen e la destroèscan.” 26 E
plant e gran dol sobre ell. 27 E
menjaven aytal menjar e aytal beure
lit prop ell, car aytant la amava
que faés convit en aquell palegrí,
la ovella en IIII dobles per ço
cultell de la tua casa, per ço
ab ellas devant tu matex. 12 Per ço
teu peccat e no morràs. 14 Emperò
no hu volían dir a David, per ço
digam, ans se turmenterà més.» 19 E
quant l’infant era viu, e are,
lo gorís e’l me donàs. 23 Mas are
de nostro Senyor Déu”, per ço
la ciutat e pren-la, per ço
’n David a Rabaach e asetjà-la e,
molts en algunas formes de fust axí
que per ella fou malalt, e per ço
res dir ne la gosave demanar per ço
lit e fes aparès que ést malalt, e
lit e féu aparès que fos malalt. E
E dix Amon: –Isque tothom defora. E
e mès-las en la cambreta. 11 E
que ella e jach ab ella. 15 Emperò,
-te’n! 16 E respòs Tamar: –Germà,
-te que no’m vullas mal, are
la casa de Absalon plorant e quax
e quax com a vídua. 21 Emperò,
los havia ditas e manades. E
n’hi ha negú mort, sinó Amon, axí
com jo t’havia dit. 36 E aytentost
lo rey de Geassur tres anys. 39 E
Absalon. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
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com un dels fills del rey. 12 E havia
com los missatgers de David foren venguts
com David oyí açò, axí-los a carrera,
com los fills d’Amon conegueren que gran
com David hach açò oÿt, tremès-hi Joab
com veé Joab que la companya era
com ells se acostaren, fugiren. 14 E com
com los de Amon viren que los cirienchs
com veeren los acirienchs que Yrrael los
com David sabé aquestas coses, ajustà tot
com tots los reys que ajudaven Adadàser
com hach passat un any, en temps d’
com los reys solían anar en batalla, David
com era prenys. E aytentost David tramès
com Urries fou axit de la casa del rey, lo
com Joab asetjàs la ciutat, ell posà
com li dix Joab. 23 E dix lo missatge a
com oý la muller de Urries que son marit
com hach tengut lo dol de son marit, David
com ell, e tots dies dormia en son lit
com si fos sa filla. 4 »E un palegrí (ço
com ell fou vengut a ell, e aquell rich
com la ocís e perdonà a las suas! 7 E dix
com has menyspresat lo Senyor Déu e has
com has fet açò amagadament, jo faré açò
com tu has fet blastomar als enamichs lo
com havían pahor que li fos fort greu e no
com David sentí’s que’ls ceus servicials
com és mort, tu menges e beus? 22 E dix
com és mort, per què dejunaria ni
com nostro Senyor lo amava. 26 E lavors
com jo la hauré guerrajade e combatuda, no
com la hach combatuda, pres-la 30 e pres
com hom fa dels ladres. E açò matex féu
com era encara verge no li gosave res dir
com se cuydave que fos fort greu a David.
com ton pare te vindrà a vesitar, pregacom lo rey lo vench a vesitar, dix Amon al
com tots foren fora, 10 dix Amon a Tamar:
com li posave devant lo menjar, pres-la
com Amon hach jagut ab ella, major fou lo
com m’has coneguda e haguda a ta guisa,
com me deuries amar. Sots molt major
com a vídua. 21 Emperò, com David hach
com David hach oÿdes aquestas paraules,
com açò fou fet, tots los fills del rey
com jo t’havia dit. 36 E aytentost com
com ell se jaquí de perlar, los fills del
com David fou aconhortat de la mort de son
com Joab [*], qui amava molt Absalon,
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laves ni t’untes d’oli, e stà axí
e tots nos ne anam per mort, axí
mas alongue’ns la centència aytant
la peraule del senyor meu, car axí
meu, car axí com a secrifici e axí
salut de la tua ànima, tot axí és
rey, ést savi e has saviesa axí
en tot Yrrael no havia ten bell hom
al rey, e Joab no volch venir. E,
que anacen aquí. 2 E als matins,
era levat, stave a la porta e,
jo jutjaré dretament e justa. 5 E
a nostro Senyor Déu, 8 car,
los trips d’Irrael e dix: –Tentost
qui era d’Aguiló, ciutat sua. E
E diràs a Absalon: “Senyor, axí
fills de Servià? Maleesca aytant
-lo per ço que maleescha aytant
jo serviré lo fill del rey. Tot axí
que li guarden la casa, per ço que,
aytal era lo concell de Atitòfel,
de Atitòfel, com ell fos ab David e
que no’n romandrà nengú axí
e vejam quin concell donerà. 6 E
pare e los hòmens qui són ab ell,
saltarien a hom en la care axí
tots e no’t volrien seguir,
com si negú n’hi havia ten fort
de Dan entrò a Bersabe, e serà axí
e levar-los-hem de la terra axí
e comptà-los tot lo fet axí
-se’n en Jerusalem. 21 E,
’n en Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel,
tendas en la terra de Galaad. 27 E
devant. 14 E dix Joab: –No serà axí
totas III en lo cors de Absalon, e
erigit Absalon un títol a si matex,
què hy hauria, si jo corria tembé
–Senyor, jo he vist un gran vas
plors e en grans plants, per ço
a la ciutat, adés u adés altre, axí
·l tornassen en la sua casa, per ço
de la cavalleria aprés Joab.” 14 E,
se gità devant lo rey e adorà-lo,
mi a tu. Emperò, senyor meu, tu ést
a tu, jo t’ho doneré. 39 E,
ab David, lur rey e lur senyor. 3 E
encalsacen Ciba fill de Bocrí. 8 E
e podia ferir tost e leugerament
Siba fill de Bocrí. 11 E entretant,
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com a fembra que ha molt plorat, 3 e intre
com aygüe qui corre per la terra, e per
com pot e’s gogita e’s pensa que no’s
com a secrifici e axí com a àngel de Déu
com a àngel de Déu és ferm en tots sos
com m’has dit e no en altre manera, car
com a saviesa d’àngel de Déu, car tu
com Absalon era, ço és de la ungle del peu
com Absalon hach tremès II vegades per ell
com Absalon era levat, stave a la porta e,
com venia algun hom que hagués afer ab lo
com null hom venia, ell lo seludave e’l
com lo teu servecial era en Gessur, ell
com vosaltres oyreu tochar la nafil,
com hach Absalon oferts secrificis, el
com jo sóm stat servidor de ton pare
com se vulla, car nostro Senyor li ha
com nostro Senyor vulla, 12 car per
com jo he obeyit al teu pare, tot axí
com tot Yrrael haurà entès que tu has
com ell fos ab David e com era ab Absalon,
com era ab Absalon, axí matex que tot
com si se’n tornàs un hom tot sol, car tu
com Cozim fou vengut devant Absalon,
com són forts, e són are fellons e irats.
com a ors o a cha rebiós qui ha cadells. E
com si negú n’hi havia ten fort com a
com a leó, encare sí hauria pahor, car tot
com la arena de la mar, e tu seràs enmig,
com sol levar lo sol lo ros, que sol un no
com era stat. 16 E dix-los: –Tremeteucom se’n foren tornats, los missatgés
com viu que no havían cregut lo ceu
com David fou vengut en las tendes, Sobí,
com tu dius, mas jo iré devant tu. E pres
com veeren que encara era viu, que
com era viu, que és en la vall del Rey,
com aquell? E dix Joab: –Corre-hy, si’t
com Joab me tremès así a tu, e no hy sé
com lo poble oý dir aquell die que lo rey
com si fugissen de la batalla. 4 E David
com lo rey havia dit: 12 “Vosaltres sou
com aquell ho oyí, enclinà lo cor de
com hagueren passat Jordà, 19 e dix-li:
com a àngel de Déu. Fes de mi ço que’t
com lo rey e tot lo poble hagueren passat
com lo rey fou en la sua casa en
com ells foren prop de una gran pedra qui
com se volia. 9 E dix Joab a Amasè: –Déu
com alguns que éran de Joab hagueren vist
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2Re 20,18 demanen vagen demanar en Abela”,
2Re 21,9
VII caygueren morts tots ensemps
2Re 21,9
comensa las messas primeras, axí
2Re 21,12
los havían penjats los felisteus
2Re 21,14
que lo rey los havia manades. E
2Re 21,19
geteu, la asta del qual era axí
2Re 21,19
polimitari fou la mare. E per ço
2Re 22,18
e d’aquells que han ahirat a mi,
2Re 22,35
de batallar als meus brassos axí
2Re 22,43
43 E jo †desliure† aquells axí
2Re 22,43
axí com a pols de terra e axí
2Re 23,4
temor de nostro Senyor Déu, 4 axí
2Re 23,4
Déu, 4 axí com la lud en l’alba o
2Re 23,4
matí, sens nuus gita los raigs, axí
2Re 23,8
savi príncep entre III, axí tendre
2Re 23,9
III forts hòmens qui éran ab David
2Re 23,11
stació en un camp ple de lenties. E
2Re 23,21
tenia en la sua mà una lansa. E axí
2Re 24,3
al poble, car tu has are aytant
2Re 24,10 per a combatre. 10 E David penidís
2Re 24,12
que tu vullas, e jo faré axí
2Re 24,16 entrò a Bersabe LXXM hòmens. 16 E
2Re 24,17 17 E dix David a nostro Senyor Déu
2Re 24,22
e jous de bous per a cremar axí
2Re 24,24
–Ja Déu no vulla que axí sia
1Re 8,1
Déu. 1Re 8,Tit Capítol VIII 1
1Re 8,7
en totas coses que diguen a tu.
1Re 10,7
e tu seràs mudat en altre home. 7
1Re 13,11
e dix: –Què has tu fet? E Saül dix:
1Re 17,34
ensà. 34 E David dix a Saül:
2Re 4,10
la mia ànima de tot treball! 10
2Re 4,11
la missatgeria que havia feta. 11
2Re 11,19
digués a David aquestas paraules:
2Re 12,18
torbàs, e digueren entre si matexs:
2Re 12,22 tu menges e beus? 22 E dix David:
2Re 13,28
als ceus servecials e dix-los:
2Re 16,1 de Geruzalem. 16,Tit Capítol XVI 1
2Re 18,33
meu, Absalon! Absalon, fill meu!
2Re 24,21
servecial? E dix lo rey: –Per ço
1Re 17,22
las tendes ço que havia aportat e
1Re 9,23
–Aporta a mi la part que jo’t
1Re 15,18
e ociu los peccadors de Amalech e
2Re 10,12
nós te ajudarem. 12 Sias are fort e
1Re 29,8
die de vuy, que jo no venga e
1Re 17,8
Alegiu un hom de vosaltres qui’s
1Re 19,8
los felisteus, e David axí defora e
1Re 23,5
n’anà David [*] e vench en Cellà e
2Re 8,1
VIII 1 E fou fet aprés açò que
2Re 8,3
E Moab serví David sots tribut. 3 E
1Re 17,33
car tu ést infant, e ell és hom

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

com aquesta és ciutat de concell
com hom comensa las messas primeras, axí
com hom comensa a segar los ordis. 10 E
com hagueren mort Saül en Gelboe. 13 E
com totas aquestas coses foren fetas,
com a lis de taxidor. (Per aquests IIII
com en moltas maneras axemplave l’
com éran pus forts que jo. 19 E ell occupà
com a arch d’aram. 36 Tu, Senyor, has
com a pols de terra e axí com a brach de
com a brach de places [*] e trencar-los
com la lud en l’alba o com lo sol ix al
com lo sol ix al matí, sens nuus gita los
com la pluja fa brotar la herba de la
com lo verm del fust, e ell ocís DCCC
com lo sprovaren los felisteus e s’
com los felisteus hagueren fet fugir lo
com ell fou devallat a ell ab una verga,
com are n’has per ço que sia doblat e
com havia comptat lo poble e dix David a
com tu volràs o diràs.” 13 E vench Gad a
com l’àngel de nostro Senyor Déu hach
com hach vist l’àngel qui tallave lo
com a lenya en holocaust e en oferenes. 23
com tu dius, ans t’ho compraré per just
Com Samuel fou envellit, ell féu abdós sos
Com ells no han a tu en menyspreu, mas a
Com tots aquests senyals seran venguts a
–Com jo viu que lo poble se partia de mi
–Com jo guardave una vegade las ovellas de
Com aquell qui m’adux missatge que mort
Com més are, com hòmens malvats e
–Com hauràs ditas totas aquestes peraules
«Com l’infant era viu, nós lo aconortàvem
–Com l’infant era viu, jo dejunave e
–Com Amon serà scalfat de vi, e jo diré a
Com David fou avellat un poch del cap del
Com se pot ja fer que jo muyre per tu,
çóm vengut que compre la tua era, e
comana-hu en guarde, e correch allà on
comaní que tu la stojaces en bon loch. 24
combat-te contre ells entrò que tu los
combat-te per lo poble nostre e per la
combata contre los enamichs del rey,
combate ab mi, cos per cos. 9 E si ell me
combaté’s contre los felisteus e vencé
combaté’s contre los felisteus, e amanàcombaté David los felisteus [*]. 2 E ferí
combaté David Adoàser fill de Roob, rey de
combatedor de sa infantesa ensà. 34 E
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1Re 18,5
E Saül lo posà sobre tots los
1Re 28,15
treball. Vet que los felisteus se
2Re 10,17
aperellaren batalla contre David e
1Re 4,10
-vos. 10 Donchs los felisteus se
1Re 12,9
la mà del rey de Moab, los quals se
1Re 17,19
Saül e los fills d’Irrael se
2Re 11,17
E axiren los hòmens de la ciutat e
2Re 21,15
Irrael. E David e los ceus hòmens
1Re 4,9
a vosaltres. Confortau-vos e
1Re 13,15
aprés Saül contre lo poble que los
1Re 14,47
sobre lo poble d’Irrael, ell se
2Re 12,26 nostro Senyor lo amava. 26 E lavors
2Re 12,26 contre Rebaach dels fills de Amon e
1Re 31,1
Tit Capítol XXXI 1 E los felisteus
2Re 5,24
los parés, tu lavors comenseràs e
1Re 13,5
contre los fills de Yrrael per
1Re 16,18
e ha molt gran fortsa e sap molt de
1Re 17,1
felisteus ajustaren lur host per
1Re 17,8
sou vosaltres venguts axí com per
1Re 17,20
host era axida fora las tendas per
1Re 17,32
Jo sóm ton servent e iré’m
1Re 17,33
en aquest felisteu ni’t poràs
1Re 17,55
temps que Saül veé anar David
2Re 1,27
batallaroses que solían batallar e
2Re 10,9 la companya era aperellade devant a
2Re 11,23
nostros enamichs s’esforsaren de
2Re 24,9
hòmens forts d’armes per a
2Re 24,9 Judà LM hòmens forts d’armes per a
1Re 30,1
tremuntana, en Sichalech, e havían
2Re 12,28 per ço com jo la hauré guerrajade e
2Re 12,29
e asetjà-la e, com la hach
2Re 8,10
li hagués gràcias per ço com havia
2Re 12,27
David dient: –Jo he guerrejat e he
2Re 21,15
defallia en la batalla –tant havia
1Re 17,20
20 E David se levà matí e
1Re Inc
lo pròlech de sent Gerònim. 1Re Inc
1Re 22,15
és gloriós en ta casa? 15 E donchs,
Re Prol,75
sants hòmens. E lo primer libre
Re Prol,112 en vulgar Sapiència de Salamó, qui
Re Prol,113
libre de Jesú, fill de Sirach, qui
2Re 7,29
aquestas bonas coses. 29 E donchs,
2Re 21,9
morts tots ensemps com hom
2Re 21,9
las messas primeras, axí com hom
Re Prol,Inc
Prol,Inc
2Re Inc
lo novèn libre de la Bíblia. 2Re Inc
1Re 1,12
nostro Senyor, Elí, prevere, la
1Re 4,13
s’era sdevengut, e tot lo poble
1Re 10,10
axí a ell a carrera [*], e ell
1Re 11,1
que Nahàs, rey dels fills d’Amon,
1Re 11,4
E tot lo poble levà se veu en alt e
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combatedors, e ell pleÿa molt a tot lo
combaten contre mi, e Déu s’és pertit de
combatéran fort e règeu contre ell. 18 E
combateren ab lo poble d’Irrael, e lo
combateren contre ells. 10 E puxs cridaren
combateren ab los felisteus en la vall de
combateren contre Joab e la sua companya,
combateren los felisteus. E dementre que
combateu-vos. 10 Donchs los felisteus se
combatia, vinents en Galgala, en lo coll
combatia contre los enamichs tot entorn:
combatia e guerrejave David contre Rebaach
combatia la ciutat del rey. 27 E Joab
combatien e batallaven contre Yrrael. E
combatràs los felisteus, car lavors axirà
combatre, e foren XXXM hòmens de carretes
combatre, e és savi en peraules e és molt
combatre e vingueren en Secot, en la terra
combatre? Donchs, no sóm jo felisteu e
combatre [*]. 21 [*] los felisteus éran
combatre ab ell e ociuré’l. 33 E Saül dix
combatre contre ell, car tu ést infant, e
combatre contre lo felisteu, ell dix a
combatre!» 2,Tit Capítol segon 1 Adonchs,
combatre [*], trià alguns dels millós d’
combatre contre nós e isqueren a batalla,
combatre e trobaren de aquells de Judà LM
combatre. 10 E David penidís com havia
combatuda Sichalech e havían-la cremade
combatuda, no diga hom que jo la haja
combatuda, pres-la 30 e pres la corona
combatut contre Adoàser e l’havia mort,
combatut contre Rebaach, e, segons que jo
combatut–, 16 Gebí Denob, que fou del
comenà lo ceu bestiar a un guardià, axí
Comença lo Primer libre dels Reys, qui és
comens jo vuy a demanar concell a nostro
comensa a Job; lo segon, a David, lo qual
comensa: «Amau justícia»; e lo libre de
comensa: «Tota saviesa és en nostro
comensa, beneex la casa del teu servicial
comensa las messas primeras, axí com hom
comensa a segar los ordis. 10 E Rafà, mare
Comensa lo pròlech de sent Gerònim sobre
Comensa lo Segon libre dels Reys, qui és
comensà a guardar en la bocha molt
comensà a plorar. 14 Adonchs, com Elí oý
comensà a profetar en mig loch d’ells. 11
comensà a guerrajar una ciutat que ha nom
comensà a plorar. 5 E Saül venia aprés sos
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1Re 11,11
que anch no cessà entrò que lo die
1Re 13,1
un fill qui havia un any com ell
1Re 13,8
no vench en Galgala, e lo poble se
1Re 16,14
de Saül, e lo maligne spirit lo
1Re 17,39
sinta la spasa sobre las armes, ell
1Re 18,10
spirit esvaý Saül, enaxí que ell
1Re 18,15
veé que David era molt savi; ell lo
1Re 18,29 Saül, amave molt David. 29 E Saül
2Re 2,10
anys Ysbòzech, fill de Saül, com
2Re 5,4 de Ysaý era de edat de XXX anys com
2Re 5,9
engir e entorn d’ella e dedins e
2Re 10,13
ço que li plàcia. 13 E axí
Re Prol,38
habraych tot ço que parlen, en lo
Re Prol,106
se porà convenir axí com a
1Re 18,30
fills d’Irrael en batalla, e en lo
2Re 17,9
coves o en altre loch. E, si en lo
2Re 21,10
e féu-se lit sobre una pedre, del
Re Prol,31
Car en altre manera scriuen los
1Re 3,12
he parlades contre la sua casa. Jo
1Re 29,4
e donat, e no devall ab nós [*] com
1Re 19,20
nostro Senyor intrà en ells, e ells
1Re 19,21
tremès altres servents, los quals
1Re 7,10
Senyor lo secrifici, los felisteus
1Re 24,8
la cove e anà per lo camí que havia
Re Prol,56
orde dels Profetes són ordonats, e
1Re 29,10
vosaltres sereu levats de nit, e
2Re 5,24
las simas de los parés, tu lavors
1Re 4,9
en lo desert. 9 O, felisteus,
1Re 6,15
Senyor. 15 Aquells qui éran de la
1Re 10,5
ciutat, aquí tu trobaràs una gran
1Re 13,3
tabernacle. 3 E Jonatàs ferí una
1Re 13,4
aquesta fama: «Saül ha ferida una
1Re 13,18
en la terra de Saül, 18 e l’altre
1Re 13,23
e Jonatàs, son fill. 23 Donchs la
1Re 14,15
E tota la host dels felisteus e sa
1Re 17,18
ab quals són ells ordonats en
1Re 19,20 pendre David. E com ells vaeren la
1Re 22,11
fill de Achirob, [*] e tota la
1Re 23,3
si nós anam en Cellà contre la
1Re 25,17
és [*] contre ton marit e contre ta
1Re 26,15
lo rey, senyor teu? Car un de la
1Re 29,2
David e los ceus éran en la derrera
1Re 31,9
sdevengut a Saül e a tota la sua
2Re 2,25
Benjamín ajustaren-se tots en una
2Re 10,9 en lo camp. 9 E com veé Joab que la
2Re 10,10
frare a Abisay e aperellà la sua
2Re 10,11
los cirienchs vencían a mi e la mia
2Re 11,17
e combateren contre Joab e la sua
2Re 13,34
sos ulls e guardà e veé una gran
2Re 15,16
rey de la sua casa, e tota la sua

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

comensà scalfar. E tots los altres foren
comensà a regnar, e regnà ell sobre lo
comensà a partir de poch en poch. 9 Donchs
comensà a turmentar e star en ell per
comensà asejar si poria anar armat, car
comensà a profetitzar en mig loch de la
comensà squivar. 16 Mas tots los fills d’
comensà més a tembre David. E axí Saül fou
comensà a regnar sobre Yrrael e regnà II
comensà a regnar 5 e regnà en Hebron XXXX
comensà en Meyló e féu aquí grans
comensà Joab e lo poble qui ab ell era de
comensament de aquestas letres la veu
comensament armat e guarnit a tots los
comensament de lur axida David feya tots
comensament nengú d’aquells qui són ab tu
comensament de las messas entrò que ploch
comensaments e las mitjanies dels mots, e
comensaré e compliré. 13 Jo he dit a ell
comensarem a batallar [*]. Donchs, en
comensaren a profetitzar. 21 E com aquesta
comensaren atrecí a profetitzar axí com
comensasen batalla contre los fills d’
comensat. 9 E David se levà aprés ell e
comensen a Jesú, fill de Enave, qui és
comenserà a fer die, veu-vos-en. 11 E
comenseràs e combatràs los felisteus, car
comfortau-vos e siau axí com a barons,
companya de Leví descharregaren l’archa
companya de profetes, que devalleran de la
companya de felisteus, la qual era en
companya de felisteus, e lo poble d’
companya anà per la terra de Beteron, e l’
companya dels felisteus axí per passar en
companya que éran anats a robar los fills
companya. 19 E adonchs Saül e los fills d’
companya dels profetes que profatitzaven e
companya de son pare, dels preveras qui
companya dels felisteus. 4 Donchs ell
companya. E ell és dels fills de Belial, e
companya hi és intrat per ço que ociés lo
companya ab Achís. 3 E digueren los [*]
companya. 10 E posaren las armes de Saül
companya e feeren una mota de si matexs
companya era aperellade devant a combatre
companya contre los fills d’Amon. 11 E
companya, tu ajuderàs a nós, e, si los
companya, e moriren d’aquells de David
companya venir per una pertida de un puig
companya a peu descals, e lo rey jaquí X
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2Re 17,29
menjàs. E açò hach ell e tota la
2Re 18,7
die prop lo bosch de Efraÿm. 7 E la
1Re 1,21
annà Elcanà, son marit, e tota se
1Re 2,33
ànima podrirà, e gran partida de ta
1Re 10,10
al demunt dit coll, e veus que la
1Re 13,18
per la terra de Beteron, e l’altre
1Re 30,15
–Poràs-ma tu amanar en aquesta
1Re 30,15
Senyor, e manar-t’he en aquesta
2Re 3,23
anat en pau. 23 E Joab e tota la
1Re 1,11
Senyor, e dix: –Senyor, Déu de
1Re 4,4
amistansa de nostro Senyor de las
1Re 9,21
linatge és [*] derrer de totas las
1Re 10,19
los vostros trips e per las vostres
1Re 13,17 éran venguts en Machinàs. 17 E III
1Re 13,17
d’Irrael; e la una d’aquellas
1Re 17,10
deya: –Jo he ahontades vuy las
1Re 17,26
no és circuncís, que gosa ontar las
1Re 17,45
del Déu de Yrrael, Senyor de las
1Re 29,1
E lavors foren ajustades totas las
2Re 6,2
lo nom de nostro Senyor, Déu de las
2Re 7,26
perdurablement e sia dit Senyor de
2Re 7,27
nostro Senyor. 27 Car tu, Senyor de
2Re 18,4
a la porta, e lo poble axí per
1Re 14,20
havia girat son cultell contre son
2Re 20,11
–Veus aquell qui volch ésser
Re Prol,156 devinerà. Mas jo prech a vosaltres,
1Re 14,22
fugits, e acompanyaren-se ab los
1Re 23,25 de Gesimuch. 25 Donchs, Saül e sos
2Re 16,13 me diu. 13 E anave David e los ceus
2Re 18,10
branques [*]. 10 E veé açò un dels
Re Prol,40 és compresa; enaxí XXII volums són
1Re 1,23
E jo prech nostro Senyor que ell
1Re 16,1
regnerà sobre lo poble d’Irrael?
Re Prol,139
en gitant e stimant havem
1Re 15,13
sies tu de nostro Senyor. Jo he
1Re 20,7
ell serà irat e falló, sàpies que
2Re 2,6
guardó, per ço com haveu feta e
1Re 20,9
si jo veuré la malícia de mon pare
1Re 15,11
car ell ha a mi desemparat e no ha
2Re 14,15
meu, si en neguna manera volia
1Re 3,12
contre la sua casa. Jo comensaré e
1Re 28,18
ira sua que ell t’havia manat que
1Re 1,20
d’ella. 20 E com lo terme fou
1Re 13,10
holocausts. 10 E com ell hagué
1Re 28,18
obeÿt a la veu de nostro Senyor ni
2Re 6,18
coses de pau. 18 E, quant hagueren
1Re 2,4
hòmens és sobrat, e los febbles són
1Re 7,2
stech en Cariatiarim los dies foren
1Re 7,2
complits enaxí que XX anys foren
2Re 7,12
que ferà a tu casa, 12 e, com seran
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companya, car molt ujament e molt anuig e
companya de David ocís de aquells de
companye en Siloè per sacrificar a nostro
companye morrà, com ells seran venguts a
companye dels profetes axí a ell a carrera
companye anave per un camí de la terra de
companye? E ell respòs e dix: –Jure’m per
companye. E jurà-li David ço que demanà.
companye qui era ab ell vingueren despuxs
companyes, si tu guardes e veus lo turment
companyes que seya sobre xerubín. E los
companyes [*] de Benjamín? Donchs, per què
companyes. 20 Enaxí Samuel aplegà tots los
companyes axiren dels felisteus per robar
companyes anà contre la carrera de Efraÿm
companyes d’Irrael [*]. 11 E com Saül e
companyes de Déu vivent? 27 E lo poble qui
companyes d’Irrael, las quals tu has vuy
companyes de los felisteus en Afet. E
companyes, seent sobre ella xerubín. 3 E
companyes, Déu sobre Yrrael. La casa del
companyes, Déu d’Irrael, has ravelat a la
companyes de C en C e de M en M. 5 E lo
companyó, e la occizió era molt gran. 21 E
companyó de David per Joab. 12 E Amasè
companyons de Crist, que ab preciós
companyons en la batalla. E éran ab Saül
companyons anaven sercar David, e açò fou
companyons per la carrera, e Semeý anave
companyons de David e anà-ce’n a Joab e
compilats, ab los quals quax ab letres e
complescha la tua peraule. Donchs Anna
Complex ton corn d’oli e vine per ço que
complida e tenim nostra és. E, com hauràs
complida la paraula de nostro Senyor. 14 E
complida és la sua malícia. 8 Fes, donchs,
complida aquesta peraula. 7 Sían
complidament contre tu, jo t’ho faré a
complides las mias peraules per obre.
complir la peraule de la sua serventa, 16
compliré. 13 Jo he dit a ell que jo
complisses en Amalech. E per aquestas
complit, ella consabé e infantà un fill, e
complit e ofert son holocaust, Samuel
complit a la ira sua que ell t’havia
complit de oferir las oferenes e las coses
complits de fortsa. 5 E aquells qui
complits enaxí que XX anys foren complits.
complits. E tot lo poble d’Irrael se
complits tots los teus dies, dormiràs ab

150

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 24,24
Senyor Déu oferta agradable. E
2Re 12,3
sinó una ovella petita que havia
2Re 24,24
que axí sia com tu dius, ans t’ho
2Re 14,26
lo ceu cap, e las fembras los
2Re 24,21 dix lo rey: –Per ço çóm vengut que
2Re 18,3
volen tot sol e no altre, car a tu
Re Prol,76
Job; lo segon, a David, lo qual és
Re Prol,39
aquestas letres la veu humanal és
1Re 13,15
en lo coll de Benjamín. E Saül
1Re 15,4
Donchs Saül [*] ajustà lo poble, e
1Re 19,7
7 Donchs Jonatàs apellà David e
2Re 11,22
vench lo missatger en Jerusalem e
2Re 17,15
’n a Sedoch e Abiatar, preveras, e
1Re 15,2
[*] que diu: “Aquestas coses yo he
Re Prol,95
e Craoth entre Giògrafa, e cuyden
2Re 2,30
servecials de David XVIIII; e no
2Re 3,23
ell vingueren despuxs e aytantost
2Re 24,10
10 E David penidís com havia
Re Prol,28 letres en habrayques sentències són
Re Prol,16
En lo libre dels Noms, un matex
Re Prol,61
història dels jutges, segons que’s
Re Prol,68
de un poble d’Irrael, qui’s
1Re 12,2
que jo sóm ací present de retre
1Re 15,4
poble, e comptà a ells axí com hom
2Re 24,9
e trobaren que en Yrrael havia per
2Re 24,3
vol dir que lo rey [*] vulla are
2Re 14,26
del ceu cap CC cicles del pes
2Re 2,32
qui éran ab ell e l’endemà matí,
2Re 15,32
que sia foll e fat e orat. 32 E,
1Re 23,1
anunciat e dit que los felisteus
1Re 5,9
morenes. Los hòmens de Get faeren
1Re 9,9
que tots aquells qui volien demanar
1Re 10,22
aquí. 22 Aprés, ells demanaren
1Re 14,37 nos encare a Déu. 37 E Saül demanà
1Re 22,13
pa e cultell e has demanat per ell
1Re 22,15 E donchs, comens jo vuy a demanar
1Re 23,2
tota la terra. 2 E David demanà
1Re 23,4
4 Donchs ell demanà altre vegade
1Re 28,6 lo ceu cor règeament, 6 e demanà de
2Re 15,12
poble féu gran conjurament e gran
2Re 15,31
–Senyor Déu, jo’t prech que lo
2Re 15,34
ton servidor.” E destroyràs lo
2Re 16,20 20 E dix Absalon a Atitòfel: –Teniu
2Re 16,23
era en aquells dies en quax
2Re 16,23
quax concell de Déu: aytal era lo
2Re 17,4
tot lo poble starà en pau. 4 E lo
2Re 17,5
Cozim arechites, e vejam quin
2Re 17,6
Absalon, Absalon li dix: –Aytal
2Re 17,7 E dix Cozim a Absalon: –No és bo lo
2Re 17,11
ab ell, 11 e, axí, açò no seria bon
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comprà David la era e los bous, e costaren
comprade e puxs havia-la nodrida [*], e
compraré per just preu e oferiré a nostro
compraven e’ls posaven en lurs caps.) 27
compre la tua era, e adificaré aquí altar
comprenen per XM; axí més val que stigues
comprès en V pertides, en un volum de
compresa; enaxí XXII volums són compilats,
comptà lo poble qui era ab ell, e foren
comptà a ells axí com hom compte ovellas,
comptà-li totas aquestas peraules. E
comptà-li tot ço que era stat fet en la
comptà-los tot lo fet axí com era stat.
comptades, totas las coses que Amalech ha
comptar aquests libres en son nombre, e
comptaren Azael, car ab ell éran XX. 31 E
comptaren e digueren a Joab que Abner,
comptat lo poble e dix David a nostro
comptats. Emperò V letres són dobles
compte de tots diaques e preveres, per
compte. Lo terç se seguex que és Samuel,
compte en XII trips. E lo Vè és Ysaÿes; e
compte. 3 Digau-me devant nostro Senyor
compte ovellas, e trobà-hy CCM hòmens de
compte DCCCLXXXM hòmens forts d’armes
comtar lo poble? 4 Emperò la peraula del
comú. (E diu Josefus que tants cabells
con se feya die, foren en Hebron. 3,Tit
con David fou pujat en un munt en lo qual
conbatien Cellà e robaven tota la terra. 2
concell enaxí que ells faeren así matexs
concell a nostro Senyor deyen: «Veniu,
concell a nostro Senyor, per saber si ell
concell a nostro Senyor e dix: –Jo
concell a nostro Senyor, per ço que ell s’
concell a nostro Senyor per ell? Déu me
concell a nostro Senyor e dix: –Iré jo a
concell a nostro Senyor, e ell li respòs e
concell a nostro Senyor, e nostro Senyor
concell entre si matex, e lo poble de poch
concell que Atitòfel derà, que sia foll e
concell que Atitòfel derà. 35 E Sadoch e
concell e vejau què devem fer. 21 E dix
concell de Déu: aytal era lo concell de
concell de Atitòfel, com ell fos ab David
concell que donà Atitòfel plach a Absalon,
concell donerà. 6 E com Cozim fou vengut
concell ha donat Atitòfel. Cozim, tensconcell aquex que ha donat Atitòfel are. 8
concell. Mas ajusta tot lo poble d’
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Absalon a tot lo poble: –Més val lo
de Atitòfel. E axí Déu destroý lo
’n a David e digueren-li tot lo
com viu que no havían cregut lo ceu
e no retornem David en rey? E lo
en Abela”, com aquesta és ciutat de
anys contínuament. E David demanà
entrò a III. E David féu aquest
hage tremès a tu aconortadors ni
sentí’s que’ls ceus servicials se
éran preveres, e Saraÿas era
hach Absalon Atitòfel, qui era
era scrivà del rey, 25 e Cibà era
e tot Yrrael que lo rey no havia
E Resfà, filla de Achià, era stade
8 –Per què ést tu intrat a la
David fou vengut de Hebron, pres
Atitòfel a Absalon: –Intre a las
ço que Rafà havia fet, ço és la
tenda) en un soler e intrà a las
en la sua casa en Jerusalem, pres X
mà, ni si he opremut algú, ni he
[*] entrò a Berzabe. E tot Yrrael
pochas d’ovellas en lo desert? Jo
-li: –Fill de bagassa! Donchs no
lansa e volch-lo ferir. E lavors
qui era al cap de Saül. 17 E Saül
ni conexia moltas coses que are
e Abner intrà-sse’n a ella e
havia dit [*]. 37 E en aquell die
la casa a David. 12 E lavors
e perlaven gint, aytentost entès e
20 car jo, servecial teu,
cap de gents. E lo poble que jo no
intraments e los aximents teus e
d’Irrael. E cuydes-te que jo no
havia haguda dabans que la hagués
E respòs Tamar: –Germà, com m’has
la host dels hebreus? E lavors ells
tornareu. 6 E com los fills d’Amon
aquells, qui havían a ell debans
teus majorals. En veritat jo he
Saül lo moch de si e féu-lo
ses carretas, 12 e ferà atrecí sos
18 e porta aquests X formatges als
grans per ço que tu ho donasses a
prínceps dels felisteus: –Encare no
als ceus missatges: –Vosaltres no
’s prenia guarde de Anna ni no la
dorm. 7 E, certes, Samuel encara no
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concell de Cuzim que no fa aquell de
concell de Atitòfel, que era bo e
concell e puxs digueren-li: –Anem,
concell, pujà-se’n en un aze e anàconcell de tot Yrrael vench al rey David.
concell entigament, e axí anaven-se’n
concell a nostro Senyor, e dix nostro
concellador a la sua orella en sacret. 24
concelladors per amor ni per honrament de
concellaven e perlaven gint, aytentost
conceller, 18 emperò Banaÿas [*] era sobre
conceller del rey David, qui era d’
conceller, e Sadoch e Abiatar éran
concentit en la mort de Abner, fill de
concopina de Saül, e Abner intrà-sse’n
concopina de mon pare? E Abner fou irat
concopines e mullers d’Irrael, e hach
concopines de ton pare, las quals ha
concupina de Saül. 12 E David pres los
concupines de son pare devant tot Yrrael
concupines suas que havia jaquides per
condempnat algú [*]. 4 E ells
conech que Samuel era leyal profeta a
conech l’argull e la malvestat de ton
conech jo are que tu ames lo fill de Ysaý?
conech Jonatàs que son pare havia donade
conech la veu de David e dix: –Donchs
conech. 22 E respòs David e dix: –Vet ací
conech-la. E dix Ysbòzech, fill de Saül,
conech tot lo poble e tot Yrrael que lo
conech David que nostro Senyor havia
conech que l’infant era mort, e dix David
conech lo meu peccat. Per açò sóm jo
conech servirà a mi. 45 [*] 46 Los fills
conega las coses que tu fas. 26 E
conega que m’ha vuy fet senyor sobre
coneguda. E dix-li Amon: –Tamar, leva e
coneguda e haguda a ta guisa, ma vols
conegueren que l’archa de la amistansa de
conegueren que gran injúria e gran scarn
conegut, veeren que era enmig dels
conegut vuy que a tu plaguera que Absalon
conestable de M hòmens. E ell anave e
conestables e sos sanescals e lauradors de
conestables, e vizitaràs tos frares, si
conèxer al teu servicial. 22 »Per ço,
conexeu David, qui fou servicial de Saül,
conexeu que fort gran príncep e senyor és
conexia. 26 Mas Anna dix a ell: –Senyor,
conexia nostro Senyor, ni la peraule de
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1Re 26,21
follament e a tort. Car no sabia ni
1Re 2,12
los fills de Elí éran malvats e no
2Re 2,26
se enfellonirà la tua spasa, e no
2Re 3,25
Per què l’has jaquit anar? 25 No
2Re 17,8
8 E dix Cozim a Absalon: –Tu ja
1Re 14,47
47 E com lo regne de Saül fou
2Re 5,12
havia axalsat lo ceu regne e havia
2Re 22,50 l’hom malvat. 50 E açò, Senyor, jo
2Re 11,25
adés mor aquell, adés aquell altre.
1Re 23,16
-sse’n a David, en lo bosch, e
1Re 30,6
per catius lurs fills e fillas. E
2Re 2,7
e complida aquesta peraula. 7 Sían
2Re 16,21
que tu has ensutzat ton pare, sían
2Re 12,17
hòmens asenyats de la sua casa e
1Re 4,9
com ells han servit a vosaltres.
1Re 16,23
la viula e viulave devant ell e
1Re 20,34
David, per ço que son pare l’hach
1Re 5,6
regió, e rates nasqueren, e gran
2Re 10,5
se tenían fort per scarnits e per
2Re 19,5
e anà al rey e dix-li: –Vuy has
1Re 14,24
entre si. E aquell die Saül
2Re 15,12
secrificis, el poble féu gran
1Re 14,27 no havia pas oÿt com son pare havia
1Re 22,13
dix a ell Saül: –Per què t’ést tu
1Re 1,20
20 E com lo terme fou complit, ella
1Re 2,21
nostro Senyor visità Anna, car ella
2Re 11,5
lo rey hach dormit ab ella, ella
2Re 22,15 e ha tremesa la sua resplandor e ha
2Re 22,38
me’n retornaré entrò que’ls hage
1Re 12,7
7 Donchs, vosaltres stau are que jo
1Re 1,22
nostro Senyor, e que stiga aquí
2Re 7,16
mia faç, e la tua cadira serà ferma
2Re 21,1
los dies de David e durà III anys
1Re 6,9
la carrera de las suas encontrades
1Re 22,13
Senyor, per ço que ell s’alçàs
1Re 27,11
en Get, car «per ventura parlaren
2Re 24,17
que la tua mà se gir envés mi e
1Re 4,2
fugí als felisteus, e en aquell
2Re 22,40
encorbaràs sots mi aquells qui’m
2Re 22,49
has salvat a mi de aquells qui’m
Re Prol,161
ja és pujat Jesucrist al Pare, qui
Re Prol,173 com lo peccador stech envés mi o
1Re 2,1
meu Déu. E la mia bocha és uberta
1Re 2,25 nostro Senyor. 25 Si un home pecca
1Re 2,25
li pot perdonar; mas, si hom pecca
1Re 3,12
12 En aquell die jo sucitaré
1Re 3,12
Elí totas las coses que he parlades
1Re 4,1
felisteus se ajustaren a batalla
1Re 4,2
en Afet 2 e ordonaren lur host
1Re 7,10
los felisteus comensasen batalla
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conexia moltas coses que are conech. 22 E
conexían pas nostro Senyor 13 ni l’ofici
conexs tu que la desperació sia perillosa?
conexs, tu, Abner fill de Ner? Car per ço
conexs ton pare e los hòmens qui són ab
confermat sobre lo poble d’Irrael, ell se
confermat ell en rey sobre Yrrael. 13 E
confessaré a tu devant totas las gents e
Conforta tu matex e la tua host e struexconfortà aquell en nostro Senyor, e dix a
confortà’s David en nostro Senyor Déu [*]
confortades las vostres mans e siau fills
confortades las mans de aquells ab tu. 22
confortaren-lo e pregaren-lo que’s
Confortau-vos e combateu-vos. 10
confortave a Saül, axí que ell soferia pus
confús e deshonrat per ell. 35 E com vench
confuzió de mort fou feta en la ciutat. 7
confuzos, e per cert ho éran e leig veure
confuzos tots tos servecials, qui han
conjurà lo poble e dix: –Maleÿt sia aquell
conjurament e gran concell entre si matex,
conjurat lo poble, on ell stès lo cap d’
conjurat contre mi, tu e lo fill de Ysaý,
consabé e infantà un fill, e apellà lo ceu
consabé e infantà III fills e II dues
consabé. E d’aquí avant cessà que no hach
consumats aquells. 16 E són apareguts los
consumats. 39 Yo los destroviré e los
contena contre vosaltres, per jutjament
contínuament. 23 E Elcanà, son marit, dix
contínuament. 17 Segons totas aquestas
contínuament. E David demanà concell a
contra Betzames, nós sabrem que ella ha
contra mi, lo qual ha aguaytat a mi entrò
contra ells: “Aquestas coses feya David.”»
contra la casa de mon pare. 18 E vench Gad
contrast ne foren morts per los camps,
contrasten. 41 Tu has donats los meus
contrasten. E tu desliureràs a mi de l’
contre los cans ledrants qui s’
contre mi; jo he tancada la mia bocha e
contre mos enamichs, per ço com jo sóm
contre un altre, Déu li pot perdonar; mas,
contre Déu, qui preguerà per aquell? E
contre Elí totas las coses que he parlades
contre la sua casa. Jo comensaré e
contre lo poble d’Irrael, e lo poble d’
contre lo poble d’Irrael. E com la
contre los fills d’Irrael, e nostro
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en aquell die mercè a nostro Senyor
vosaltres stau are que jo contena
de Moab, los quals se combateren
rey dels fills d’Amon, era vengut
lo poble d’Irrael s’és endressat
5 E los felisteus se ajustaren
altres pobles pujaren aprés Saül
e la una d’aquellas companyes anà
prop de la gran vall de Soboÿm,
5 La un scull axia envés aguiló,
felisteus havia girat son cultell
Donchs, no fóra feta major plague
lo poble d’Irrael, ell se combatia
contre los enamichs tot entorn:
enamichs tot entorn: contre Moab e
Moab e contre los fills d’Amon e
los fills d’Amon e contre Edom e
Edom e contre lo rey de Sabbà e
felisteus. E ell sobrà tots aquells
Ebiel. 52 E molt fort batalla era
peccadors de Amalech e combat-te
e endressaren lur host e vingueren
deya als altres, ell fou molt irat
felisteu ni’t poràs combatre
mon moltó, mas ells se tornaren
e pres sa fona en sa mà e anà
–Donchs, sóm jo cha, que tu vingues
E David dix al felisteu: –Tu véns
que Saül veé anar David combatre
los prínceps dels felisteus axiren
–O senyor rey, no vullas peccar
ton servent, car ell no ha peccat
n’alegrist. Donchs, per què peccas
e David axí defora e combaté’s
iniquitat ni qual peccat he jo fet
la malícia de mon pare complidament
emperò, la malícia de mon pare serà
del rey. 30 E Saül fou fort irat
C? 8 Tots vosaltres vos sou jurats
Saül: –Per què t’ést tu conjurat
de açò! No hages nenguna sospita
nenguna sospita contre mi de mal ni
del rey no volgueren stendre lur mà
major perill, si nós anam en Cellà
[*] e vench en Cellà e combaté’s
e no soferí que ells se levassen
car diguí: “No stendré la mia mà
jo no volguí stendre la mia mà
de deslealtat ni jo no he peccat
què fasses, car la malesa és [*]
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contre vostre rey, lo qual vosaltres
contre vosaltres, per jutjament devant
contre ells. 10 E puxs cridaren a nostro
contre vosaltres, [*] jatsia que lo
contre los felisteus. Donchs, lo poble irà
contre los fills de Yrrael per combatre, e
contre lo poble que los combatia, vinents
contre la carrera de Efraÿm en la terra de
contre lo desert. 19 En aquell temps no
contre Machinàs, e l’altre, a migjorn, en
contre son companyó, e la occizió era molt
contre los felisteus? 31 E ells encalsaren
contre los enamichs tot entorn: contre
contre Moab e contre los fills d’Amon e
contre los fills d’Amon e contre Edom e
contre Edom e contre lo rey de Sabbà e
contre lo rey de Sabbà e contre los
contre los felisteus. E ell sobrà tots
contre los quals ell se girave. 48 E com
contre los felisteus en tots los dies de
contre ells entrò que tu los hages tots
contre los felisteus. 3 E los felisteus
contre David e dix a ell: –Per què ést
contre ell, car tu ést infant, e ell és
contre mi, e jo prenguí aquells per la
contre lo felisteu. 41 E lo felisteu venia
contre mi ab bastó? E lo felisteu maleý
contre mi ab spasa e ab lansa e ab scut,
contre lo felisteu, ell dix a Abner,
contre los fills d’Irrael en batalla, e
contre David, ton servent, car ell no ha
contre tu, e las suas obres són molt bonas
contre la sanch de l’ignocent e vols
contre los felisteus e vencé aquells,
contre ton pare, que ell me vol ociure? 2
contre tu, jo t’ho faré a saber. 10 E dix
contre tu, jo hu revelaré a tu e’t
contre Jonatàs e dix-li: –Fill de
contre mi, e no és nengú de vosaltres qui
contre mi, tu e lo fill de Ysaý, e has
contre mi de mal ni contre negú de la casa
contre negú de la casa de mon pare, car jo
contre los preveres de nostro Senyor. 18 E
contre la companya dels felisteus. 4
contre los felisteus, e amanà-sse’n tot
contre Saül. Donchs Saül axí de la cove e
contre lo meu senyor, car és untat de
contre tu. Pensa e guarde que no és en mi
contre tu. E tu aguaytes a mi per ço que
contre ton marit e contre ta companya. E
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1Re 25,17
la malesa és [*] contre ton marit e
1Re 26,19
Si nostro Senyor Déu scomou [*]
1Re 26,19 los fills dels hòmens scomoven a tu
1Re 26,21
Car are par que ço que jo he fet
1Re 28,1
e aperellaren-se a la batalla
1Re 28,15
Vet que los felisteus se combaten
1Re 29,8
de vuy, que jo no venga e combata
1Re 30,14
e havem aquí robat, e som anats
1Re 30,23
donats los ladres qui éran venguts
1Re 31,1
felisteus combatien e batallaven
1Re 31,2
E vingueren los felisteus a Saül e
1Re 31,3
de la batalla vench e’s girà
2Re 1,16
teu cap, car la tua bocha ha parlat
2Re 3,8
dix-li: –Donch, cap de cha jo sóm
2Re 5,23
Senyor e dix: –Senyor Déu, pujaré
2Re 6,7
7 E nostro Senyor fou indignat
2Re 8,10
gràcias per ço com havia combatut
2Re 10,9
millós d’Irrael e aparallà batalla
2Re 10,10 a Abisay e aperellà la sua companya
2Re 10,13
qui ab ell era de donar batalla
2Re 10,17
e los sirienchs aperellaren batalla
2Re 10,17
David e combatéran fort e règeu
2Re 11,17
hòmens de la ciutat e combateren
2Re 11,23 enamichs s’esforsaren de combatre
2Re 11,25
matex e la tua host e struex-los
2Re 12,5
5 E David fou fort irat e falló
2Re 12,26 lavors combatia e guerrejave David
2Re 12,27
–Jo he guerrejat e he combatut
2Re 13,29
E los servicials de Absalon feeren
2Re 14,13
meu, has pensade aquesta cose
2Re 15,13
tota sa volentat és Absalon levat
2Re 17,23 David qui pensaria mal per ventura
2Re 18,6
[*] 6 E axí lo poble en un camp
2Re 18,28
aquells hòmens qui s’éran levats
2Re 18,31
de tots aquells qui s’éran levats
2Re 18,32
tots aquells qui’s són levats
2Re 20,21
fill de Bocrí, ha levade la sua mà
2Re 21,15
batalla altre vegade los felisteus
2Re 21,18
18 E la segona batalla fou en Job
2Re 21,19
19 La terça batalla fou en Gob
2Re 22,8
e trencats, car Déu és enfelonit
2Re 23,18
és aquell qui levà la lansa sua
2Re 24,1
ira de nostro Senyor enfelloní’s
1Re 27,10
’n a Achís. 10 E deya-li Achís:
2Re 22,44
44 E tu salveràs a mi de las
1Re 15,23
que oferir grex de moltons. 23 Car
2Re 14,10
mal. 10 E dix lo rey: –Aquell qui
1Re 14,39
E nengú de tot lo poble no li
1Re 15,2
al poble d’Irrael, en qual manera
1Re 17,33 33 E Saül dix a David: –Tu no poràs
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contre ta companya. E ell és dels fills de
contre mi, sia odorat secrifici e preguen
contre mi, maleÿts són devant nostro
contre tu, que jo ho he fet follament e a
contre Yrrael. E dix Achís a David: –Jo he
contre mi, e Déu s’és pertit de mi e no
contre los enamichs del rey, senyor meu? 9
contre Judà e som anats en las encontrades
contre vosaltres en las vostres mans. 24
contre Yrrael. E partí’s Yrrael dels
contre los ceus fills e ociéran Jonatàs e
contre Saül, e encalsaren-lo los hòmens
contre tu matex e ha dit: “Jo he mort l’
contre Judà, com jo hage feta misericòrdia
contre los felisteus e liurar-los-has
contre Ozà e ferí’l [*] tantost de prop
contre Adoàser e l’havia mort, car Tou
contre los sirienchs. 10 E altre partida
contre los fills d’Amon. 11 E dix Joab a
contre los sirienchs, e los sirienchs,
contre David e combatéran fort e règeu
contre ell. 18 E Yrrael vencé-los, e
contre Joab e la sua companya, e moriren
contre nós e isqueren a batalla, e nós
contre la ciutat e amonesta’ls que la
contre lo rich hom e dix a Natan: –Vive
contre Rebaach dels fills de Amon e
contre Rebaach, e, segons que jo veig, la
contre Amon totas aquellas coses que
contre lo poble de Déu e lo rey ha dita
contre tu. 14 E dix David als ceus
contre ell. E pres un ligam e penjà’s e
contre Yrrael, e fou la batalla aquell die
contre lo rey! 29 E dix lo rey: –És viu lo
contre tu. 32 E dix lo rey a Cozín: –E lo
contre tu, senyor meu. 33 E lavors lo rey
contre David. Liurau-nos aquell ten
contre los fills d’Irrael. E David e los
contre los felisteus, e lavors ocís
contre los felisteus, en la qual batalla
contre ells. 9 E pujà foch de las suas
contre CCC hòmens, los quals ocís, e fou
contre Yrrael, [*] e dix David a Joab: –Vé
«Contre qui sou anats vuy?» E responia
contrediccions del meu poble e guarderàs a
contredir a la volentat de nostro Senyor
contredirà en açò que tu dius, amena’lcontredix. 40 Donchs ell dix a tot lo
contrestà a ell, com venia de Egipte. 3
contrestar en aquest felisteu ni’t poràs
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1Re 25,14
nostro senyor, e ell ha a ells
2Re 5,8
diu hom lo proverbi: «Lo cech e lo
2Re 9,3
de Jonatàs hich ha romàs, qui és
2Re 5,6
si no te’n portes los sechs e los
2Re 5,8
qui los poria tolra los sechs e los
2Re 22,5
saul de mos enamichs, 5 car las
Re Prol,106
pròlech de las Scriptures se porà
1Re 12,2
són ab vosaltres. Jo he stat e
2Re 11,13
en Jerusalem altre die. 13 E,
2Re 13,23
en Balasar, que era prop Efraÿm, e
1Re 9,22
cap de tots aquells qui éran stats
1Re 25,36
Abiegayl a Nabal, e havia ten gran
1Re 25,36
convit en la casa, que semblave
2Re 3,20
ab XX hòmens. E David féu gran
2Re 12,4
ni dels ceus bous, per ço que faés
2Re 13,27
fills ceus. E Absalon féu gran
2Re 13,27
E Absalon féu gran convit quax
2Re 19,28
has posat a mi, servecial teu, als
1Re 1,8
ni per què és turmentat lo teu
1Re 1,13
13 e ella parlave en son
1Re 2,1
que féu Anna a nostro Senyor 1 Mon
1Re 2,1
és alegrat en nostre Senyor, e lo
1Re 2,35
fael, lo qual ferà segons mon
1Re 4,13
per la qual aquell venia, e lo ceu
1Re 6,6
cors axí com endureý en Egipte lo
1Re 7,3
a nostro Senyor de tot vostro
1Re 9,19
a tu totas las coses que són en ton
1Re 10,9
pertia d’ell, Déu mudà a ell altre
1Re 12,20
serviu nostro Senyor de tot vostro
1Re 12,24
a ell en veritat de tot vostro
1Re 13,14 Senyor †ama cascun† hom segons son
1Re 16,7
mas nostro Senyor reguarde lo
1Re 17,28
l’argull e la malvestat de ton
1Re 18,17
E Saül se pensave e deya en son
1Re 21,12
XM”? 12 E pensà David en son
1Re 25,25 que lo rey, mon senyor, no pos son
1Re 25,31 tu açò remembrament ni serà en ton
1Re 25,36
que semblave convit de rey. E lo
1Re 25,37
peraules que li dix David. E lo ceu
1Re 27,1
Capítol XXVII 1 Dix David en son
1Re 28,5
gran pahor, e spaordí’s lo ceu
2Re 6,16
Senyor Déu e menyspresà’l en son
2Re 7,3
–Vé e fes tot quant pensas en ton
2Re 7,21
Per la tua peraule e segons lo teu
2Re 7,27
lo teu servicial ha trobat lo ceu
2Re 13,33
no poses aquestas coses en lo teu
2Re 15,13
a David que li dix: –Ab tot son
2Re 19,14 14 E, com aquell ho oyí, enclinà lo
2Re 19,19
iniquitats mias ni las poses en ton
1Re 1,10 E axí com Anna era irade ab amargós
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contrestat. 15 E aquells hòmens foren a
contret no intrerà en lo temple.» 9 E
contret dels peus. 4 E dix lo rey: –On és?
contrets dient: “No intrerà ací David.” 7
contrets que ahiraven la ànima de David,
contriccions de la mort m’han environat,
convenir axí com a comensament armat e
conversat ab vosaltres de ma joventut
convidà-lo David a menjar, e menjà e
convidà tots los fills del rey 24 e vench
convidats, e havia-hy entrò a XXX
convit en la casa, que semblave convit de
convit de rey. E lo cor de Nabal era
convit a Abner e a tots aquells qui éran
convit en aquell palegrí, com ell fou
convit quax convit de rey. 28 E Absalon
convit de rey. 28 E Absalon féu manament
convits e als menjars de la tua taula.
cor. Donchs, no sóm jo millor a tu que X
cor e no feya sinó moure sos labis, e la
cor s’és alegrat en nostre Senyor, e lo
cor meu s’és axelsat en lo meu Déu. E la
cor e segons ma ànima, e jo edificaré a
cor era molt temorós per l’archa de
cor de faraó e no lexà anar los fills d’
cor, toleu los déus stranys del mig de
cor. 20 E no sies engoxós de las someras
cor. E tots aquests senyals vingueren a
cor e de tota vostra ànima, 21 e no us
cor, car vosaltres haveu vistas las grans
cor, e nostro Senyor ha manat a ell que
cor. 8 Donchs Ysaý apellà Aminedab e amenà
cor, car tu ést vengut ací per veure la
cor: «Jo no ociuré pas David, mas lo
cor e hach gran pahor de Achís, qui era
cor sobre Nabal, mon marit, qui és malvat
cor, senyor meu, que tu hages scampade
cor de Nabal era alegre per ço com era
cor fou quax mort dins lo cos e fou fet
cor: «Si jo no guard a mi matex, alguna
cor règeament, 6 e demanà de concell a
cor. 17 E materen l’archa de nostro
cor, car nostro Senyor Déu és ab tu. 4 E
cor has fetas totas aquestas coses e ten
cor per ço que pregàs a tu per aquesta
cor ni digues ni’t cuyds que tots los
cor e ab tota sa volentat és Absalon levat
cor de quants ne havia en Yrrael, que quax
cor que jo t’he fetas del die ensà que’t
coratge, ella plorave molt agrement a
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1Re 14,7
a ell: –Fes tot ço que plàcia a ton
2Re 19,14
Yrrael, que quax tots foren de un
2Re 8,2
Moab e mesurà los felisteus ab una
2Re 8,2
agolà-los ab la terra e masurà II
2Re 17,13
torrent la tirarem ligant-la ab
2Re 22,6
del diable han tengut a mi. 6 Las
1Re 2,10
l’emperi al ceu rey e axelcerà lo
1Re 16,1
lo poble d’Irrael? Complex ton
1Re 16,13
he alet. 13 Donchs Samuel pres lo
2Re 22,3
3 Jo he speransa en tu, scut meu e
2Re 20,22
per lo mur. E lavors Joab tochà la
1Re 23,26
resinglave David [*] a manera de
2Re 1,10
per tot lo cors. E prenguí la sua
2Re 12,30
combatuda, pres-la 30 e pres la
Re Prol,99
cares en terra, ofertas las suas
1Re 20,38
vegade Jonatàs a l’infant e dix:
1Re 24,4
†ginollant-se†. E vench a un
2Re 14,14 ne anam per mort, axí com aygüe qui
2Re 18,23
tembé com aquell? E dix Joab:
1Re 3,5
ell: –Vet que jo sóm ací. 5 On ell
1Re 17,22
aportat e comana-hu en guarde, e
1Re 17,51
no tenia spasa en la mà, 51 ell
2Re 18,21 has vist. E Cozim adorà Joab e puxs
2Re 18,23
–Corre-hy, si’t vols. E Achimàs
2Re 2,18 e Abisay e Azael. Emperò Azael era
1Re 8,11
e fer-n’ha sos cavallers e
1Re 10,23
en se casa. 23 Donchs ells hi
1Re 20,36
jo gitaré. E quant l’infant hach
2Re 18,11
’n donaré X cicles d’argent e una
2Re 17,20
han beguda e són-se’n anats
2Re 18,24
lo mur veé venir un home tot sol
2Re 18,26
26 viu venir un altre home
2Re 17,2
és ell e la sua gent, e jaquiré
2Re 22,30
mias tenebres. 30 E jo seré sint e
2Re 18,19
19 E dix Achimàs, fill de Sadoch:
2Re 18,22
de Sadoch dix altre vegade a Joab:
2Re 2,19
qui stan en la muntanya 19 e Azael
2Re 5,8
cobertores, per las quals l’aygüe
2Re 18,23
Achimàs: –E què hy hauria, si jo
1Re 6,6
6 Perquè no endureescha vostros
1Re 7,3
e Scaroch, e aparallau los vostros
1Re 10,26
de la host se n’anà ab ell, los
2Re 1,10
a las nafres que havia per tot lo
2Re 6,12
ab gran goig. E éran ab David VII
2Re 18,14
e fichà-las totas III en lo
2Re 15,34
-ma a saber ço que’s ferà en la
2Re 17,28
28 li donaren tepits e bancals e
1Re 17,8
de vosaltres qui’s combate ab mi,
1Re 17,8
qui’s combate ab mi, cos per
1Re 17,46
tu a mi, [*] e jo donaré vuy lo teu
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coratge e vés allà on volràs, car jo iré
coratge e de una volentat, e tremateren al
cordelleta e agolà-los ab la terra e
cordelletas, una a ociure e altre a viure.
cordes, que no hy romandrà pedre sobre
cordes d’infern han environat a mi, los
corn del ceu crist. 11 E Elcanà se’n
corn d’oli e vine per ço que jo tremeta
corn de l’oli e untà aquell en mig loch
corn de la mia salut e axalsador meu e
corneta, e pertiren-se de la ciutat e
corona per ço que’l poguessen pendre. 27
corona que tenia en lo ceu cap e [*] jo la
corona del cap del rey, e aquella pesave
corones, stant devant IIII bísties plenes
–Corra e vé tost e no t’aturs! E pres l’
corral d’ovellas que hom trobave enmig de
corre per la terra, e per cert nostro
–Corre-hy, si’t vols. E Achimàs correch
correch a Elí e dix-li: –Vet-me ací,
correch allà on devia ésser la batalla e
correch e stech sobre lo felisteu e pres
correch per anar al rey. 22 E Achimàs fill
correch per un camí que era pus breu, e
corredor fort lauger, axí com un dels
corredors devant ses carretas, 12 e ferà
corregueren e amanaren-lo, e stech aquí
corregut allà on Jonatàs havia lensade la
correja de cavaller en què aporta hom las
corrent. E aquells, pus no’ls trobaren,
corrent, 25 cridà e dix-ho al rey, e lo
corrent, e cridà e dix: –Jo veig un altre
córrer a ells, e ociuré’ls, 3 e tornarcorreré en tu e saltaré lo truyll en lo
–Correré e diré-ho al rey, que nostro
–Correré aprés d’aquest. E dix Joab: –Mon
corria darrera Abner e perseguí-lo fort,
corria, e aquell qui los poria tolra los
corria tembé com aquell? E dix Joab:
cors axí com endureý en Egipte lo cor de
cors a nostro Senyor e serviu aquell tot
cors dels quals nostro Senyor havia
cors. E prenguí la sua corona que tenia en
cors, e havia-hi secrifici de vadell. 13
cors de Absalon, e com veeren que encara
cort. E diràs a Absalon: “Senyor, axí com
cortines e vaxells assats, e vianda,
cos per cos. 9 E si ell me pot vençre, nós
cos. 9 E si ell me pot vençre, nós serem
cos mort e aquells dels felisteus als
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1Re 25,37
E lo ceu cor fou quax mort dins lo
1Re 31,10 en lo temple de Scaroch, emperò lo
1Re 31,12
anaren tota la nit e prengueren lo
2Re 3,31
-vos de sachs e feu plant sobre lo
Re Prol,10
e en altesa de letres. Certa
2Re 11,2
en Jerusalem. 2 E mentre aquestas
Re Prol,109 latí, per ço que puscam saber qual
Re Prol,120
lo segon, en grech; la qual
Re Prol,120
la qual cose d’aquella matexa
Re Prol,138
meu, jo dix, meu. Car qualque
Re Prol,164 la ciutat e cuyden ésser en aquella
1Re 1,15
e jo no he vuy begut vi ni neguna
1Re 3,17
prech que no le’m cels per neguna
1Re 6,4
4 E adonchs ells digueren: –Qual
1Re 9,7
–Vet que nós hi irem. Mas qual
1Re 10,8
vingue a tu e que amostre a tu qual
1Re 10,11
digueren los uns als altres: –Qual
1Re 10,16
trobades. Mas no li dix nenguna
1Re 10,27 ell feya semblant que no oÿa neguna
1Re 12,4 no has pres de la mà de algú neguna
1Re 12,16 16 Mas are stau e veeu aquesta gran
1Re 13,17
dels felisteus per robar alguna
1Re 14,6
ferrà per nós, car no és gran
1Re 14,12
a nós, e nós vos mostrarem una
1Re 14,41
Irrael, dóna a mi demostransa qual
1Re 14,43
Saül a Jonatàs: –Digues-me qual
1Re 16,3
secrifici, e jo mostraré a tu qual
1Re 17,26
qui éran entorn d’ell: –Qual
1Re 17,30 a un altre e demanà aquella matexa
1Re 18,8
no han donat sinó M! Donchs, qual
1Re 18,23
los respòs: –Par a vosaltres pocha
1Re 19,21
a profetitzar. 21 E com aquesta
1Re 20,2
pas, car mon pare no ferà nenguna
1Re 21,2
tremès ací, ni null hom no sàbia la
1Re 21,3
prech-te que em dons are alguna
1Re 22,15
ton servent, no he sabuda neguna
1Re 23,23
e tornau a mi, que’m digau certa
1Re 25,17
ton bestiar entre ells. 17 La qual
1Re 25,36
vi. E Abiegayl no li dix nenguna
1Re 26,16
lo rey, senyor teu. 16 No és bona
1Re 28,10
vendrà negun mal a tu per aquesta
1Re 29,6
las tendes, e no he trobade neguna
2Re 3,13
faré ab tu amistansa. Mas una
2Re 3,28
frare. 28 E com David sabé aquesta
2Re 3,35
me anedesca, si jo tast pa ni altre
2Re 7,19
devant los teus ulls ésser pocha
2Re 11,11
de la tua ànima, jo no faré aytal
2Re 11,27 fill, que hach nom David. E aquesta
2Re 14,9
si tu’t cuydes que no sia bona
2Re 14,13
senyor meu, has pensade aquesta
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cos e fou fet axí com pedre. 38 E com
cos ceu penjaren en lo mur de Betasan. 11
cos de Saül e los cossos de sos fills, qui
cos de Abner. Emperò lo rey David seguia
cosa és que Sdras, scriva e doctor de la
cosas se feyan, sdevench-se un dia que
cose és feta d’aquestas que degam fer.
cose d’aquella matexa cose pot ésser
cose pot ésser provat. E és aquestas
cose pus volenterosament en gitant e
cose savis e sabents, si en altres coses
cose que puga embriagar, mas la mia ànima
cose. Déu fasse a tu aquestas coses e
cose és açò que nós devem a ell retre per
cose portarem a l’hom de Déu? Pa defall a
cose tu fasses. 9 Adonchs, com Saül hach
cose és sdevenguda al fill de Sis? Donchs,
cose de la peraule del regne que Samuel li
cose de lur murmurament. 1Re 11,Tit
cose. 5 Ell dix a ells: –Nostro Senyor és
cose, la qual nostro Senyor ferà denant
cose e per tolre als fills d’Irrael; e la
cose en nostro Senyor salvar en molts o en
cose. E Jonatàs dix a son scuder: –Anemcose és açò per què tu vuy no has respòs a
cose has tu feta. E Jonatàs dix a ell: –Jo
cose tu fasses, e tu unteràs aquell que jo
cose donerà hom en aquell qui ociurà
cose. E lo poble respòs axí a ell com
cose defall a ell sinó lo regne! 9 E d’
cose ésser gendre del rey? E jo, que çó
cose fou denunciade a Saül, ell hi tremès
cose gran ni pocha que ell no m’ho diga
cose per què jo sóm vengut ací [*]. 3
cose o [*] pa o ço que tròpies me vullas
cose pocha ni gran sobre aquest fet. 16 E
cose, per ço que jo hi vage ab vosaltres,
cose tu pense què fasses, car la malesa és
cose, poque ni gran, d’aquestas coses
cose, açò que has fet! Viva nostro Senyor
cose. 11 E dix la fembra a Saül: –Què vols
cose de mal del die ensà que tu vinguist a
cose te deman —e David dix–: no veuràs la
cose que hach feta Johab, dix: –Munde çó
cose entrò al vespre, que lo sol sia post
cose, Senyor Déu, ans has parlat, Senyor,
cose! 12 E dix David [*]: –Stà vuy encara
cose fou molt desplasent a nostro Senyor
cose que hom perdó en aquell qui ha mort
cose contre lo poble de Déu e lo rey ha
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2Re 15,20
vuy te fassa hom axir ab nós no és
2Re 18,3
e no’s curen de nenguna altre
2Re 18,29
tremès así a tu, e no hy sé altre
2Re 19,42
Per què us enfelloniu de aquesta
2Re 22,22
nostro Senyor, e no he feta neguna
2Re 23,17
’m perdó, car jo no faré aquesta
Re Prol,122
pot ésser provat. E és aquestas
Re Prol,129 Emperò l’Apòstol jutge las nostres
Re Prol,134
de pells de celicis. E aquelles
Re Prol,153
fiar. E si aferma las nostres
Re Prol,165
cose savis e sabents, si en altres
1Re 2,3
en perlar argullosament. Las vellas
1Re 2,22
Elí era molt vell, e oyí totas las
1Re 2,23
–Per què feu vosaltres aquestes
1Re 2,27
li tremès, e dix a ell: –Aquestas
1Re 3,12
jo sucitaré contre Elí totas las
1Re 3,17
cose. Déu fasse a tu aquestas
1Re 3,17
si tu’m celes neguna de aquestas
1Re 8,7
–Oges la veu del poble en totas
1Re 9,19
al matí, e ensenyaré a tu totas las
1Re 9,20
no hages ància, que las millós
1Re 10,18
Senyor, Déu d’Irrael, diu aquestas
1Re 12,1
oÿda la vostra veu segons totas las
1Re 12,21 e no us vullau declinar aprés vanes
1Re 15,2
Senyor 2 [*] que diu: “Aquestas
1Re 15,2
coses yo he comptades, totas las
1Re 15,3
res, ni cobeges nenguna de las suas
1Re 15,9
e als moltons e a totas las
1Re 15,15
e havem mortas totas las altres
1Re 15,16
-me, e jo mostraré a tu quals
1Re 16,7
hòmens, com l’home veu aquellas
1Re 17,27 matexas peraules e deyen: –Aquestas
1Re 18,5
braguer. 5 E David anava a totas
1Re 18,21
–Mon gendre seràs vuy en dues
1Re 18,23
los servents del rey totas aquestas
1Re 19,18
Ramata, e recomptà-li totas las
1Re 20,13
Déu d’Irrael, fassa a mi aquestas
1Re 20,13
coses e anadesca a mi aquestas
1Re 20,42
-te’n en pau. E totas aquellas
1Re 25,6
pau sia a la tua casa e a totas las
1Re 25,6
anys, e la tua casa e totas las
1Re 25,9
ells digueren a ell totas las
1Re 25,13 CC ne romangueren per guardar lurs
1Re 25,21
jo he guardades en va totas las
1Re 25,21
enaxí que anch neguna de las
1Re 25,22
que jo no hauré lexat de totas las
1Re 25,30
a tu, senyor meu, totas aquellas
1Re 25,36
cose, poque ni gran, d’aquestas
1Re 26,21
Car no sabia ni conexia moltas
1Re 27,11
parlaren contra ells: “Aquestas
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cose covinent. [*] Torna-te’n ab los
cose, sinó de tu, car, si nós fugíem tots,
cose. 30 E dix lo rey: –Passe e stà ací.
cose? Nós no havem res menjat del rey, ne
cose mala devant ell. 23 Car tots los juýs
cose. E, donchs, beuré la sanch d’aquells
coses, axí prech a tu, legidor, que no’t
coses menyspresables ésser de major
coses que són pus vils veden la calor del
coses, jo’m cuyt que aquell no serà
coses metra enrera ni’m maldien, que m’
coses pertesquen de la tua bocha, car Déu
coses que sos fills fèyan a tot lo poble
coses malvades, las quals jo oig e de las
coses diu nostro Senyor: “No apereguí jo
coses que he parlades contre la sua casa.
coses e anadescha a tu, si tu’m celes
coses ni de totas aquestas peraules qui’t
coses que diguen a tu. Com ells no han a
coses que són en ton cor. 20 E no sies
coses que són en la terra dels fills d’
coses: “Jo he amenat lo poble d’Irrael de
coses que vosaltres haveu perlades a mi, e
coses que no profiten a vosaltres ne us
coses yo he comptades, totas las coses que
coses que Amalech ha fetas al poble d’
coses, mas ociu hòmens e fembres, grans e
coses qui éran bellas, e anch no volgueren
coses. 16 E lavors dix Samuel a Saül:
coses nostro Senyor ha parlades e ditas a
coses que aparexen defora, mas nostro
coses e aquestas donerà hom en aquell qui
coses que Saül lo trematia, e feya
coses. 22 E Saül manà a sos servents e
coses a David. E David los respòs: –Par a
coses que li havia fetas Saül. E ell e
coses e anadesca a mi aquestas coses. Si,
coses. Si, emperò, la malícia de mon pare
coses que havem jurades en lo nom de
coses que tu has, e tu sias fet saul per
coses que tu has. 7 Yo he oÿt dir que los
coses que David los havia ditas de part
coses. 14 Mas un dels servents de Nabal
coses de Nabal que éran en lo desert,
coses que pertanyen a ell no periren. E ha
coses que a ell pertanyen, d’aquí al
coses bonas que ha parlades de tu e haurà
coses entrò l’endemà. 37 E l’endemà, com
coses que are conech. 22 E respòs David e
coses feya David.”» E açò era decret ceu
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1Re 28,9
a ell: –Vet que tu saps quantes
1Re 28,18
en Amalech. E per aquestas
1Re 30,18 fugiren. 18 E lavors pres David las
1Re 30,19
[*] mullers 19 e totas las altres
1Re 30,19
e fills e fillas e totas las altres
1Re 30,23
meus, no pertireu axí aquellas
1Re 31,11
haguéran oÿdes totas aquestas
2Re 1,13
d’Irrael e havia ditas aquestas
2Re 1,20
en Ysrael! 20 No vullau aquestas
2Re 2,1
segon 1 Adonchs, aprés aquestas
2Re 3,19
que perlàs a David totas aquestas
2Re 3,25
e los aximents teus e conega las
2Re 6,17
oferenes devant nostro Senyor,
2Re 6,18
de oferir las oferenes e las
2Re 7,5
David e digues-li: “Aquestas
2Re 7,17
17 Segons totas aquestas
2Re 7,21
lo teu cor has fetas totas aquestas
2Re 7,22
és nengú semblant a tu en negunes
2Re 7,23
que’l remés [*] e que feés a ells
2Re 7,28
al teu servicial aquestas bonas
2Re 7,29
has parlades e ditas aquestas
2Re 8,6
Senyor guardave David en totas
2Re 8,14
Senyor guardave’l en totas las
2Re 10,17 senyor. E com David sabé aquestas
2Re 12,8
d’Irrael e de Judà e, si aquestas
2Re 13,29
feeren contre Amon totas aquellas
2Re 13,33
33 Senyor meu, no poses aquestas
2Re 14,20
de Déu, car tu entens aquestas
2Re 15,15
a David: –Senyor, totas las
2Re 16,2
són de la tua casa, e las altres
2Re 16,4
rey dix a Cibà: –Tuas sían aquellas
2Re 21,14
de Saül. E faeren totas aquellas
2Re 21,14 havia manades. E com totas aquestas
2Re 23,5
ferma que en tot temps duren totas
2Re 23,22
ocís ab la sua lansa. 22 Aquestas
2Re 24,12
-li aquestas peraules: “Aquestes
2Re 24,12
Senyor, Déu d’Irrael: De III
2Re 24,13
Déu d’Irrael: que de aquestas III
2Re 24,23 oferenes. 23 E donà al rey aquestas
2Re 24,25
aquí oferta a nostro Senyor de
1Re 14,50
hach nom Abner, fill de Ner,
1Re 31,12
e prengueren lo cos de Saül e los
1Re 31,13
Betasan. 13 E prengueren los
2Re 24,24 E comprà David la era e los bous, e
1Re 20,25
levà’s Jonatàs, e sech Abner al
1Re 23,26
26 E Saül e sa gent anaven per lo
1Re 23,26
part, e David ab los ceus stave al
2Re 16,13
la carrera, e Semeý anave per lo
2Re 20,10
lo cultell e ferí-lo per lo
2Re 21,14
[*] en la terra de Benjamín, en lo
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coses ha fetas Saül e en qual manera ha
coses que fas vuy nostro Senyor ho ha fet.
coses que los ysmaleÿtes havían portades e
coses que ells havían, que no’n fallí
coses que se n’havían amenades. 20 E pres
coses que nostro Senyor ha liurades a
coses que los felisteus havían fetas a
coses: –D’on ést, tu? E aquell dix: –Jo
coses anunciar en la terra de Get ni en
coses, David aconsellà’s a nostro Senyor
coses que plaÿen a Yrrael e a Benjamín. 20
coses que tu fas. 26 E aytentost Joab se
coses de pau. 18 E, quant hagueren complit
coses pacificables, David beneý lo poble
coses diu nostro Senyor Déu: Donchs tu no
coses e segons aquesta visió, tot axí dix
coses e ten grans per ço que tu ho
coses que nós hajam oÿdes ab las nostres
coses terribles devant la faç del teu
coses. 29 E donchs, comensa, beneex la
coses, e de la tua benedicció serà beneyta
coses que ell feya ni anave ni trematia. 7
coses que ell feya. 15 E regnà David sobre
coses, ajustà tot Yrrael e passà Jordà e
coses són poques, a tu jo te n’anediré
coses que Absalon los havia ditas e
coses en lo teu cor ni digues ni’t cuyds
coses que’s fan sobre la terra. E axí la
coses que tu mans ni digues ferem nós ab
coses aport per ço que viven los teus
coses que foren de Mifibòzech. E dix Cibà:
coses que lo rey los havia manades. E com
coses foren fetas, nostro Senyor perdonà a
coses, car tota la mia salut e la mia
coses féu Banaÿas fill de Joadà, 23 e
coses diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: De
coses alig-ne aquella que tu vullas, e
coses, que alegescas aquella que’t
coses, e dix: –Nostro Senyor, Déu teu, te
coses de pau. E nostro Senyor hagué mercè
cosí de Saül. 51 Sis era stat pare de
cossos de sos fills, qui éran en lo mur de
cossos de aquells e sabolliren-los en lo
costaren L cicles d’argent. 25 E David
costat de Saül, e null hom no sech là on
costat del munt de una part, e David ab
costat del munt de l’altre part. E David
costat del munt, pus alt que ells, e
costat, e axiren-li los budells, e morí,
costat del sepulcre de Sis, qui era pare
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cultells la un a l’altre per los
dix un hom del poble: –Ton pare ha
Johan, no són en la retgle ni en la
cremar primer lo grex segons la
sercant. 9 Sa enrera havia aytal
són calendes, e jo ciuré axí com és
com lo rey se fou asegut segons la
liurat vuy a tu en la mia mà en la
de la carrera, e aquí havia una
staven aquí amagats en [*] aquella
contre Saül. Donchs Saül axí de la
David se levà aprés ell e axí de la
secrifici e preguen-lo, car axí
44 E Saül dix a Jonatàs: –[*]
romandrà en la tua casa, sí
de mi, no’m vullas encalsar, sinó
-lo en Sichalech per ço com me
migjorn, que salteran sobre grans
per què ells se amagaren en
–Veus que hebreus ixen de las
ventura starà amagat per algunes
al terme que tu eras ab mi en
teu, car tu m’has feta fer
e majorment com mon fill ha feta
li anadescha, si jo no fas aquella
meu [*], per ço que fassa ab tu
d’Irrael en Hebron, e lo rey féu
la mia casa envés Déu que fassa
te fassa hom axir ab nós no és cose
los hòmens que veya ésser forts e
servent del prevera venia com hom
intraren en Jerusalem. 16 E vench
has a l’amich teu? [*] 18 E dix
a Absalon, [*] 5 e dix: –Apellau
vejam quin concell donerà. 6 E com
–Aytal concell ha donat Atitòfel.
digues-ho, si ho ferem. 7 E dix
que ha donat Atitòfel are. 8 E dix
donàs mal a Absalon. 15 E tentost
son fill sia mort. 21 E dix Joab a
e digues-li ço que has vist. E
pus breu, e fou abans al rey que
e stà ací. 31 E aytentost vench
lo meu fill Absalon és viu? Respòs
levats contre tu. 32 E dix lo rey a
VIIII. E altres dien que Rut e
en la terra dels felisteus. 12 E
que tot quant deya, de tot era
Atitòfel, com viu que no havían
és lo fill de Ysaý? Molt són are
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costats e caygueren morts tots ensemps. E
costret lo poble per segrament e ha dit:
costuma aprovade en la santa Sgleya. Yo he
costuma e puxs pren-te’n a ta
costuma en la terra dels fills d’Irrael
costuma prop lo rey a la taula. E donchs,
costuma en la sua taula e en la sua
cova. E jo perpensé’m que t’ociés, mas
cove on intrà Saül perquè purgàs aquí son
cove. 5 E los servents de David digueren a
cove e anà per lo camí que havia comensat.
cove, e David cridà aprés Saül e dix a
cové a fer. Si, emperò, los fills dels
Cové que tu muyres, sens dupte, de mort.
covendrà que hom prech per ell, e que ell
covendrà’m a fer que t’ocia. E si açò
covenia de dar-li loguer per la
coves. E diran a tu: “Las someres són
coves e en fosses e en pedres [*] e en
coves en las quals éran amagats. 12 Donchs
coves o en altre loch. E, si en lo
covinensa, e que tots los felisteus s’
covinensa de nostro Senyor a mi, servicial
covinensa ab lo fill de Ysaý, [*] qui m’
covinensa ab David, axí com ell volia 10
covinensa que sias senyor e que senyoreigs
covinensa e pau ab ells en Hebron devant
covinensa ferma que en tot temps duren
covinent. [*] Torna-te’n ab los teus
covinents a batalla. 1Re 15,Tit Capítol XV
coÿa la carn e havia una losa ab III
Cozim arechites, amich de David, a Absalon
Cozim a Absalon: –Ja Déu no hu vulla, ans
Cozim arechites, e vejam quin concell
Cozim fou vengut devant Absalon, Absalon
Cozim, tens-ho per bo? Tu digues-ho,
Cozim a Absalon: –No és bo lo concell
Cozim a Absalon: –Tu ja conexs ton pare e
Cozim anà-sse’n a Sedoch e Abiatar,
Cozim: –Vé-te’n al rey e digues-li ço
Cozim adorà Joab e puxs correch per anar
Cozim. 24 E David seya entre abdues las
Cozim e dix: –Senyor meu, bon missatge te
Cozim e dix: –En aytal cas fossen tots
Cozín: –E lo meu fill Absalon és viu?
Craoth entre Giògrafa, e cuyden comptar
crech-lo Achís e dix: –Molt de mal ha
cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E dix a
cregut lo ceu concell, pujà-se’n en un
creguts los servents que fugen a lur
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1Re 30,1
combatuda Sichalech e havían-la
1Re 30,3
en la ciutat e trobaren-la
1Re 30,14
que són envés migjorn, e havem
1Re 2,16
qui secrificave deya-li: «Lexa
2Re 24,22
e càrreus e jous de bous per a
2Re 23,7
e metrà e seran encessas de foch e
1Re 31,12
los hòmens de Jabès-Galaad e
2Re 14,30
materen foch al camp de Joab e
1Re 2,28
que ell muntàs al meu altar o que
1Re 2,15
en Ciloè. 15 Neguex ans qu’ells
2Re 14,31
–Per què los teus servicials han
2Re 14,30 camp de Joab prop lo meu? Veniu e
1Re 2,21
dues fillas. E Samuel, l’infant,
1Re 3,19
fasso ço que li plaurà. 19 Samuel
2Re 10,5
–Stau-vos en Gericó entrò que sia
2Re 17,8
o a cha rebiós qui ha cadells. E tu
2Re 18,27 Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom és e
Re Prol,147
habraycha veritat. Cert, si no ho
1Re 24,10
10 e despuxs li dix: –Saül, per què
1Re 2,26
26 E Samuel, l’infant, profitave e
1Re 14,19
vench en la host dels felisteus e
2Re 5,10
bastiments e grans cases. 10 E
1Re 4,5
venguda en las tendas, tot lo poble
1Re 10,24
sia semblant a ell. E tot lo poble
1Re 12,18
rey sobre vosaltres. 18 E Samuel
1Re 14,20
–Tira te mà a tu. 20 Donchs Saül
1Re 15,11
Adonchs fou Samuel molt trist, e
1Re 20,38 segeta qui és més enlà que tu. 38 E
1Re 24,9
aprés ell e axí de la cove, e David
1Re 26,14 hach gran spay entre ells, 14 David
1Re 28,12 E com la fembra hach vist Samuel,
2Re 2,26
sus alt en un pujalet petit. 26 E
2Re 18,25
venir un home tot sol corrent, 25
2Re 18,26
viu venir un altre home corrent, e
2Re 20,16
una fembra fort sàvia de la ciutat
1Re 20,37
lo loch on era la primera segeta.
Re Prol,102 ço qui és avenir, e en veu no oÿda
1Re 17,8
la host dels fills d’Irrael e deya
2Re 13,19
’n a la casa de Absalon plorant e
2Re 13,36
rey intraren per la casa plorant e
2Re 15,23
aprés. 23 E tots passaren plorant e
2Re 18,28
bon missatge. 28 E dix Achimàs
1Re 7,8
a Samuel: –No vulles cessar de
2Re 19,28
no he clams justs ni no poria més
2Re 22,7
tribulació apellaré nostro Senyor e
1Re 5,10
en Acharon, los hòmens d’Ecaron
1Re 12,8
manera intrà Jacob en Egipte. E
1Re 12,10
combateren contre ells. 10 E puxs
1Re 8,18
sereu sos servents. 18 E vosaltres
1Re 17,16
vespre e cade matí, tots dies, e
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cremade 2 e havían-se’n manades las
cremade, e los fills e las fillas e las
cremade la ciutat de Sichalech. 15 E dix
cremar primer lo grex segons la costuma e
cremar axí com a lenya en holocaust e en
cremaran entrò sían tornades a no res.» 8
cremaren Betasan. 13 E prengueren los
cremaren lo blat. 31 E lavors Joab lavà’s
cremàs a mi encens e que aportàs devant mi
cremassen lo grex dels sacrificis, venia
cremat lo meu blat? 32 E dix Absalon a
cremau lo blat que hi és. E axí los
cresch devant nostro Senyor. 22 E Elí era
cresch, e nostro Senyor era ab ell. E anch
crescuda la vostra barba e lavors
creu per cert que lo teu pare és gran
creu que aporta bon missatge. 28 E dix
creus, lig los libres grechs e los letins
creus tu las peraules de aquells qui’t
crexia e pleÿa a Déu e a hòmens. 27 Donchs
crexia poch a poch entrò qu’éls oÿren
crexia nostro Senyor Déu tots dies David,
cridà ab gran crit, axí que tota la terra
cridà e dix: –Nostro rey vive! 25 E Samuel
cridà a Déu, e nostro Senyor donà en
cridà e tot lo poble qui era ab ell. E
cridà a nostro Senyor tota la nit mercè.
cridà altre vegade Jonatàs a l’infant e
cridà aprés Saül e dix a ell: –O rey,
cridà al poble de Saül e Abner, fill de
cridà ab gran veu e dix: –O Saül, per què
cridà Abner a Joab e dix-li: –Donchs
cridà e dix-ho al rey, e lo rey dix: –Si
cridà e dix: –Jo veig un altre home que
cridà e dix: –Oÿu! Digau a Joab que s’
Cridà Jonatàs e dix a l’infant: –Vet la
cridant: «Sant, sant, sant, qui era e qui
cridant a ells: –Per què sou vosaltres
cridant. 20 E dix Absalon, son frare: –Ha
cridant, e ells e lo rey e los servicials
cridant, e lo rey passave per lo torrent
cridant al rey: –Déu te salv, rey! E gità
cridar per nós a nostro Senyor Déu, que
cridar. 29 E dix lo rey a ell: –No’t cal
cridaré al Déu meu, e ell oyrà la mia veu
cridaren e digueren: –Ells han aduyta a
cridaren los pares a nostro Senyor, e
cridaren a nostro Senyor e digueren: “Nós
cridareu en aquell die mercè a nostro
cridave devant ells tro que foren passats
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2Re 19,4
David cobrí lo ceu cap e plorave e
2Re 22,42
jo destrovir-los-he. 42 E ells
1Re 26,14 E respòs Abner: –Qui ést tu qui axí
1Re 2,10
ceu rey e axelcerà lo corn del ceu
1Re 2,35
ell fael casa, e ell irà devant mon
1Re 26,9
–No l’ocies, car és untat de Déu e
1Re 26,23
e no volguí stendre la mia mà en
2Re 1,14
haguist pahor ni temor e ociest lo
2Re 1,15
’t e ociu aquest hom qui ha mort lo
2Re 22,51
rey e faent misericòrdia al ceu
2Re 23,1
hom al qual es feta la promissió de
Re Prol,157 jo prech a vosaltres, companyons de
1Re 4,5
tendas, tot lo poble cridà ab gran
1Re 4,6
ells digueren: –Quina veu ni quin
1Re 4,14
a plorar. 14 Adonchs, com Elí oý lo
1Re 4,14
oý lo crit de la ciutat, dix: –Quin
1Re 5,12
part [*] de mal de morenes. E lo
1Re 9,16
he reguardat lo meu poble, e lo lur
2Re 22,7
veu del ceu temple sant, e lo meu
1Re 4,6
los felisteus oÿren las veus ni los
1Re 2,15
jo no pendré de tu carn cuyta, mas
2Re 21,9
’ls en las mans dels gabaonites, e
Re Prol,133 la sgleya present e sdevenidora és
1Re 4,12
son vestiment squinsat e son cap
2Re 15,30
aquí. 30 Emperò David, ab lo cap
2Re 15,30
ab ell plorave e anave ab lo cap
1Re 6,13
13 E los hòmens de Betzames
1Re 12,17 Donchs, no és are tot dret temps de
1Re 26,9
de nostro Senyor. E que no fosses
1Re 14,20
dels felisteus havia girat son
1Re 15,33 E Samuel li dix: –Enaxí com lo teu
1Re 18,4
vestiments e ornaments entrò a son
1Re 21,8 dix David a Achimàlech: –Si has ací
1Re 22,10
e li donà a menjar e li donà lo
1Re 22,13
de Ysaý, e has donat a ell pa e
1Re 31,4
Saül al ceu scuder: –Trau lo meu
1Re 31,4
la batalla. E axí Saül pres lo ceu
1Re 31,5
veé que Saül era mort, trach lo ceu
2Re 1,12
d’Irrael, per ço car éran morts ab
2Re 3,29
la sua casa no defallega mal [*] ni
2Re 12,9 nostro Senyor Déu [*] e has mort ab
2Re 12,9
en muller, e has mort a ell ab
2Re 12,10
Déu que per null temps no pertirà
2Re 20,8
e desobra era sint. E portave un
2Re 20,10
qui’l volia besar. 10 E trasch lo
2Re 20,10
guardave d’ells ni havia vist lo
2Re 23,10
li defalliren e’s tingueren ab lo
2Re 2,16
cap de II en II e meteren-se los
2Re 15,16
a peu descals, e lo rey jaquí X
2Re 18,3
car, si nós fugíem tots, no haurían
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cridave a altes veus: –Absalon, fill meu!
crideran a nostro Senyor Déu, e no hy
crides [*]? 15 E dix David a Abner:
crist. 11 E Elcanà se’n tornà e anà-ce
crist (ço és, untat) tostemps. 36 E
crist de nostro Senyor. E que no fosses
crist de nostro Senyor Déu. 24 E axí com
crist de nostro Senyor? 15 E apellà David
crist de nostro Senyor Déu. E aquell
crist untat David e la sua sament
crist Déu de Jacob, noble cantador de
Crist, que ab preciós ungüent de mirra e
crit, axí que tota la terra ne resonave. 6
crit és aquest que és en la host dels
crit de la ciutat, dix: –Quin crit és
crit és aquest [*]? E aquell se cuytà e
crit e lo udolament per cascuna part
crit és vengut a mi. 17 E com Samuel hagué
crit irà a las suas orellas. 8 La terra se
crits, ells digueren: –Quina veu ni quin
crua.» 16 E aquell qui secrificave deyacrusificaren-los en lo munt devant
cubert de pells de celicis. E aquelles
cubert de pols. 13 E quant ell fou vengut,
cubert e ab los peus descalsos, pujà-ce
cubert e ab los peus descalsos. 31 E
cullien forment en una vall, e com ells
cullir los forments? Jo apellaré nostro
culpable! 10 E dix David: –Viva nostro
cultell contre son companyó, e la occizió
cultell ha fetas moltas fembras menys d’
cultell e entrò a son arch e entrò a son
cultell o lansa, da-l’em, [*] car la
cultell de Goliàs lo felisteu. 11 Donchs,
cultell e has demanat per ell concell a
cultell de la beyna e ociu-me, car per
cultell matex e ocís-se ell matex. 5 E
cultell e ocís axí matex. E foren abdosos
cultell. 13 E dix David en aquell hom qui
cultell e freturants de pa. 30 Donchs Joab
cultell dels teus enamichs a Orries etey,
cultell dels fills d’Amon, per ço que
cultell de la tua casa, per ço com has
cultell qui li penjave per los flanchs,
cultell e ferí-lo per lo costat, e
cultell que Joab aportave. E Joab e
cultell per la sanch qui hy fou cecade. E
cultells la un a l’altre per los costats
cuncupines sues que guardassen la casa, 17
cura de nosaltres, ne, si la mitat de nós
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1Re 6,3
peccat. E lavors vosaltres sereu
2Re 18,3
a tu demanen ten solament e no’s
1Re 23,22 e que aparelleu molt diligentment e
1Re 21,9
9 E Dix lo prevera: –Vet ací és lo
1Re 1,13
no era oÿda de negú. Donchs, Elí se
1Re 18,11
lansa 11 e tirà-la a David, car
2Re 4,10
missatge que mort era Saül, que’s
2Re 13,2 ne la gosave demanar per ço com se
Re Prol,94 que Rut e Craoth entre Giògrafa, e
Re Prol,164 abrivament e environen la ciutat e
2Re 14,9
e en la casa del meu pare, si tu’t
2Re 19,22
vuy no morrà null hom d’Irrael. E
2Re 10,3
fills de Amon a Amon, lur senyor:
2Re 13,32 de David, e dix: –Senyor meu, no’t
2Re 13,33
coses en lo teu cor ni digues ni’t
1Re 8,13
vostros fills faedors d’ungüents e
Re Prol,154
si aferma las nostres coses, jo’m
1Re 2,15
com jo no pendré de tu carn
1Re 4,14
crit és aquest [*]? E aquell se
1Re 17,48
fou vengut prop de David, ell se
1Re 25,18
ab ell. 18 E adonchs Abiegayl se
1Re 25,23
Biegayl hach vist David, ella’s
2Re 19,16
al rey e que passàs Jordà. 16 E
1Re 21,8
car la peraule del rey ma fa fort
2Re 15,14
fortsa ne li poríem scapar. E
1Re 9,12
Veus que ell és devant vosaltres.
1Re 23,27
vench a Saül e dix a ell: –Vina e
1Re 20,6
“David me pregà que’l jaquís anar
1Re 23,22
mi que jo l’aguayt e’l serch bé
2Re 4,4
la nodrissa l’hach pres e fugia
1Re 25,42
dels teus servents. 42 E levà’s e
1Re 1,16
turmentade devant Déu. 16 E no’t
1Re 25,18
pans e II odres de vi e V moltons
2Re 17,14
lo poble: –Més val lo concell de
2Re 15,32
lo qual volia adorar nostro Senyor,
2Re 15,37
e Jonatàs, que són lurs fills. 37 E
Re Prol,21
los salms, ço és, lo XXXVI e lo
Re Prol,21 salms, ço és, lo XXXVI e lo CX e lo
Re Prol,21 és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI e lo
Re Prol,22
e lo CX e lo CXI e lo CXIIII e lo
Re Prol,23
scrits ab diversos scrits. Emperò
Re Prol,25
en la fi dels Proverbis de Salamó,
Re Prol,60
qui és apellat Rut, car en los dies
Re Prol,68
gents, mas solament de un poble
Re Prol,100
stant devant IIII bísties plenes
Re Prol,109 que puscam saber qual cose és feta
Re Prol,120
lo segon, en grech; la qual cose
Re Prol,168 humilitat mia, tots sereu membrants
1Re 1,17
–Vé-te’n en pau, e lo Senyor Déu
1Re 1,19
e nostro Senyor hach remembransa
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curats e sabreu per què la mà de Déu no’s
curen de nenguna altre cose, sinó de tu,
curiosa, enaxí que vosaltres stimeu lo
cutell de Goliàs, que tu ociest en la vall
cuydà que fos embriaga. 14 e dix a ella:
cuydave’s que’l pogués encastar ab la
cuydave que’m portàs bon missatge, tenguí
cuydave que fos fort greu a David. 3 E
cuyden comptar aquests libres en son
cuyden ésser en aquella cose savis e
cuydes que no sia bona cose que hom perdó
cuydes-te que jo no conega que m’ha vuy
–Cuydes-te que David hage tremès a tu
cuyds que tots los teus fills sían morts,
cuyds que tots los teus fills sían morts,
cuyners e pastadors de pa. 14 Ell pendrà
cuyt que aquell no serà enterpetredor, mas
cuyta, mas crua.» 16 E aquell qui
cuytà e vench a Elí. 15 Elí havia
cuytà e axí a ell a carrera en l’altre
cuytà e pres CC pans e II odres de vi e V
cuytà e devallà de l’aze e agenollà’s
cuytà’s Semeí, fill de Gerà, fill de
cuytar. 9 E Dix lo prevera: –Vet ací és lo
cuytau-vos e iscam hich, car, si per
Cuytau-vos, car ell és vengut vuy en
cuyte’t, que los felisteus se són stesos
cuytosament en la sua ciutat de Betlem,
cuytosament. 23 Donchs sercau tost los
cuytosament, caech-li en terra e fou
cuytozament muntà sobre un aze, e V
cuyts que jo, qui sóm ta serventa, sia axí
cuyts e V masures de torrons e C ligays de
Cuzim que no fa aquell de Atitòfel. E axí
Cuzín Arachites vench a ell ab la
Cuzín, amich de David, anà-sse’n a
CX e lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII,
CXI e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia que
CXIIII e lo CXVIII, jatsia que sían scrits
CXVIII, jatsia que sían scrits ab diversos
d’un matex nombre són las Lemantecions de
d’aquell loch en lo qual diu: «Qui
d’aquella fou feta la història dels
d’Irrael, qui’s compte en XII trips. E
d’ulls devant e derrera, ço és, guardants
d’aquestas que degam fer. Adonchs, aquell
d’aquella matexa cose pot ésser provat. E
d’aquella centència que jo he dit:
d’Irrael don a tu la demande de què l’
d’ella. 20 E com lo terme fou complit,
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1Re 2,14
feyen ells a tots aquells del poble
1Re 2,16
pas axí, ans me’n deràs are o,
1Re 2,20
a ell: –Nostro Senyor reta sament
1Re 2,22
que sos fills fèyan a tot lo poble
1Re 2,28
e jo alegí a ell de tots los trips
1Re 2,28
ton pare dels secrificis dels fills
1Re 2,29
tots los secrificis del meu poble
1Re 2,30
a mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu
1Re 2,33
com ells seran venguts a edat
1Re 2,36
per ell, e que ell ofira I diner
1Re 3,9
dix a ell: –Vé-te’n e dorm e, si
1Re 3,20
no’s sdevengués 20 en tot lo poble
1Re 3,21
dix se sdevench en tot lo poble
1Re 4,1
ajustaren a batalla contre lo poble
1Re 4,1
lo poble d’Irrael, e lo poble
1Re 4,2
ordonaren lur host contre lo poble
1Re 4,2
la batalla fou ajustade, lo poble
1Re 4,3
quax IIIIM [*]. 3 E lo poble
1Re 4,3
Lavors digueren los primers nats
1Re 4,10
felisteus se combateren ab lo poble
1Re 4,10
ab lo poble d’Irrael, e lo poble
1Re 4,10
e gran morteldat fou en lo poble
1Re 4,17
aportave las noves dix: –Lo poble
1Re 4,18
de gran edat, e ell jutjà lo poble
1Re 4,20
li aquells hòmens qui staven entorn
1Re 4,21
de nostro Senyor és tolta del poble
1Re 4,22
22 –La glòria de Déu és mudade
1Re 5,5
Degon no calsigaren sobre lo lindar
1Re 5,6
los camps s’escalfaren en mig loch
1Re 5,7
–No romanga l’archa del déu
1Re 5,8
–Què farem nós de l’archa de Déu
1Re 5,10 fou venguda en Acharon, los hòmens
1Re 5,10
han aduyta a nós l’archa de déu
1Re 5,11
–Lexau-ne anar la archa de déu
1Re 6,2
–Què farem nós de l’archa de Déu
1Re 6,3
ne trameteu l’archa del Déu
1Re 6,5
V semblances dels secrets de natura
1Re 6,5
dels felisteus, e fareu V rates
1Re 6,5
la terra. E donau glòria al Déu
1Re 6,6
de faraó e no lexà anar los fills
1Re 6,8
-la en la carreta e los vaxells
1Re 6,11
e la petita caxa on éran las rates
1Re 6,11
sacret de natura, que atrecí éran
1Re 6,15
ella, en la qual éran los vaxells
1Re 6,17
las semblances del secret de natura
1Re 6,18
e altre, Gatza. 18 E las rates
1Re 7,2
anys foren complits. E tot lo poble
1Re 7,3
ladonchs dix Samuel a tot lo poble
1Re 7,4
dels felisteus. 4 Adonchs los fills
1Re 7,5
E Samuel dix: –Ajustau tot lo poble

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

d’Irrael que venia en Ciloè. 15 Neguex
d’altre guisa, jo me’n pendré per
d’aquesta fembra per aquest infant, lo
d’Irrael e en qual manera ells gèyan ab
d’Irrael a mos obs en prevere, per ço que
d’Irrael tota la senyoria? 29 Per què has
d’Irrael e tu has honrats tos fills més
d’Irrael: “Jo parlé que la tua casa e la
d’home. 34 E açò serà a tu senyal que’s
d’argent e I tortell de pa e que diga:
d’equí avant negú apella a tu, tu digues:
d’Irrael [*] entrò a Berzabe. E tot
d’Irrael tant com ell visqué. 1Re 4,Tit
d’Irrael, e lo poble d’Irrael axí a
d’Irrael axí a carrera als felisteus en
d’Irrael. E com la batalla fou ajustade,
d’Irrael fugí als felisteus, e en aquell
d’Irrael se’n tornà a las tendes. Lavors
d’Irrael: –Per què nostro Senyor ha fet a
d’Irrael, e lo poble d’Irrael fou
d’Irrael fou vensut, e cascú fugí en son
d’Irrael, car hach-hi, de morts, XXXM
d’Irrael és fugit devant los felisteus, e
d’Irrael per XXXX anys. 19 E sa nora,
d’ella: –No hages pahor, car tu has
d’Irrael, car l’archa de Déu és presa.»
d’Irrael per ço com l’archa de nostro
d’aquell loch en Azot entrò en aquest die
d’aquella regió, e rates nasqueren, e
d’Israel ab nós, car la sua mà és dura
d’Irrael? E aquells de Get respongueren:
d’Ecaron cridaren e digueren: –Ells han
d’Irrael per ço que ella ocia a nós e tot
d’Irrael e que torn en son loch, per ço
d’Irrael? Ensenyau-nos en qual manera
d’Irrael, no la tremetau buyda, mas reteu
d’or, segons lo nombre de las províncies
d’or. Car una plague és stade a vosaltres
d’Irrael per saber si per ventura
d’Irrael fore de sa terra, car nostro
d’or que vosaltres li haveu pagats per
d’or e las semblances del sacret de
d’or. 12 E las vaques se n’anaren tot
d’or que hy posaren los falisteus, e
d’or, las quals los felisteus reteren a
d’or, segons los nombres de las ciutats
d’Irrael se reposà aprés nostro Senyor. 3
d’Irrael: –Si vosaltres vos tornau a
d’Irrael tolgueren del mig de ells Balaÿm
d’Irrael en Masfa, que aorem a nostro
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peccat. E Samuel jutjà los fills
sobre ells, e com los fills
comensasen batalla contre los fills
e foren morts per los fills
los fills d’Irrael. 11 E los fills
són II lochs prop, e apellà lo nom
apellà lo nom d’aquell loch pedre
venir en los termes del poble
las ciutats foren retudes als fills
Donchs ell desliurà lo poble
E pau era entre los fills
15 Donchs Samuel jutjà tot lo poble
Galgala e Masfat e jutjave lo poble
sos fills jutges sobre lo poble
e masseguers de blats e ferrers
13 E ferà vostros fills faedors
ells. E Samuel dix a tot lo poble
enaxí que no havia entre los fills
dix: –Vet que jo he la quarta part
jo he la quarta part d’un diner
costuma en la terra dels fills
per ésser rey sobre lo meu poble
que són en la terra dels fills
del pus bax trip del poble
X 1 E Samuel pres un cetrill
per pregar nostro Senyor. E la un
de nostro Senyor, on ha una posta
spatles a Samuel, axí que’s pertia
ell comensà a profetar en mig loch
en Masfat, 18 e dix als fills
fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu
coses: “Jo he amenat lo poble
Enaxí Samuel aplegà tots los trips
-se que Nahàs, rey dels fills
a tu. 2 E Naàs, rey dels fills
vosaltres siau onta a tot lo poble
de Jabès: –Dóna a nós VII dies
missatgers per tota la terra
ne per tots los térmens dels fills
Saül e Samuel, axí serà fet
Bezet, e foren per nombre los fills
Senyor ha feta vuy salut al poble
Senyor. E Saül e tots los hòmens
XII 1 Samuel dix a tot lo poble
veés que Naàs, rey dels fills
regnar, e regnà ell sobre lo poble
2 E Saül alegí a si IIIM hòmens
«Ogen los hebreus e tot lo poble
d’Irrael!» 4 Donchs tot lo poble
companya de felisteus, e lo poble
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d’Irrael en Masfa. 7 E com oÿren açò los
d’Irrael hagueren açò oÿt, ells hagueren
d’Irrael, e nostro Senyor tronà aquell
d’Irrael. 11 E los fills d’Irrael axiren
d’Irrael axiren de Masfat, e perseguiren
d’aquell loch pedre d’Ajuda, e dix:
d’Ajuda, e dix: «Nostro Senyor ha a
d’Irrael. E la mà de nostro Senyor fou
d’Irrael, las quals los felisteus los
d’Irrael de la mà dels felisteus. E pau
d’Irrael e los amoreus. 15 Donchs Samuel
d’Irrael tots los dies de la sua vida. 16
d’Irrael en los demunt dits lochs, 17 e
d’Irrael. 2 E son fill primer engendrat
d’armes e de ses carretas. 13 E ferà
d’ungüents e cuyners e pastadors de pa.
d’Irrael: –Cascú se’n vaja a la sua
d’Irrael millor home que ell; era pus alt
d’un diner d’argent. Donem-la a l’hom
d’argent. Donem-la a l’hom de Déu per
d’Irrael que tots aquells qui volien
d’Irrael, e ell desliurerà a ells de las
d’Irrael seran de tu [*]. 21 E Saül
d’Irrael, e lo meu linatge és [*] derrer
d’oli e buydà-lo sobre lo cap de Saül e
d’aquells aporterà III cabrits; e l’
d’host dels felisteus, e com tu seràs
d’ell, Déu mudà a ell altre cor. E tots
d’ells. 11 E, com aquells, qui havían a
d’Irrael: –Lo Senyor, Déu d’Irrael, diu
d’Irrael, diu aquestas coses: “Jo he
d’Irrael de Egipte e he vós desliurats de
d’Irrael, e la sort caech sobre lo trip
d’Amon, comensà a guerrajar una ciutat
d’Amon, respòs a ells: –Jo faré aytal pau
d’Irrael. 3 Llavors digueren a ell los
d’espay, que nós pugam tremetre
d’Irrael e, si no hy ha negú qui’ns
d’Irrael per mans de sos missatgers, que
d’ell com ha fet de sos bous. E adonchs
d’Irrael CCCM hòmens, e los fills de
d’Irrael. 14 E Samuel dix al poble:
d’Irrael hagueren aquí gran goig e gran
d’Irrael: –Veus que jo he oÿda la vostra
d’Amon, era vengut contre vosaltres, [*]
d’Irrael per II anys. 2 E Saül alegí a si
d’Irrael. E havían ab ell IIM en Matinàs,
d’Irrael!» 4 Donchs tot lo poble d’
d’Irrael oyí aquesta fama: «Saül ha
d’Irrael s’és endressat contre los
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prop Letavent. 6 Quant los fills
lo teu regne sobre lo poble
alguna cose e per tolre als fills
tolre als fills d’Irrael; e la una
negun ferrer en la terra dels fills
lansa ni spasa. 20 Donchs los fills
en Machinàs, on éran los fills
ells liurats en las mans del poble
mataren XX hòmens en mitja part
que éran anats a robar los fills
era aquí aquell die ab los fills
e ab Jonatàs e ab tots los fills
Senyor salvà aquell jorn lo poble
entrò a Betaven. 24 E los hòmens
lo poble, on ell stès lo cap
per ço com jo he menjade una pocha
·l matí sia vengut. E no lexaren un
aquells en las mans del poble
peccat. 39 Nostro Senyor, salvador
Saül pregà e dix [*]: –Senyor, Déu
ha feta aquesta gran salut al poble
Saül fou confermat sobre lo poble
contre Moab e contre los fills
vencé Amalech, e desliurà los fills
jo untàs a tu rey sobre lo poble
coses que Amalech ha fetas al poble
cap e príncep sobre tots los trips
Senyor ha a tu untat sobre lo poble
lo poble ha presa presa de bous e
que no sias rey sobre lo ceu poble
ha vuy tolt a tu tot lo regne
de mon poble e devant los fills
ha fetas moltas fembras menys
que ell no regnerà sobre lo poble
poble d’Irrael? Complex ton corn
–Nostro Senyor no ha alet nengú
aquell en mig loch de sos frares. E
ell, e ell amà molt a David e féu
lo turment, e lavors se pertia
de Dotamí. 2 E Saül e los fills
muntanya de la una part, e lo poble
de Gech, lo qual havia VI colzos
d’alt e I palm. 5 E havia un ellm
era, de la part de fora, tot ple
hams. Lo pes del qual era VM cicles
8 E venia en la host dels fills
–Jo he ahontades vuy las companyes
[*]. 11 E com Saül e tots los fills
19 E adonchs Saül e los fills
[*] los felisteus éran aperellats
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d’Irrael veeren si mateys ésser posats en
d’Irrael perdurablement. 14 Mas lo regne
d’Irrael; e la una d’aquellas companyes
d’aquellas companyes anà contre la
d’Irrael, car los felisteus los havían
d’Irrael avallaren als felisteus per a
d’Irrael. 1Re 14,Tit Capítol XIIII 1 E
d’Irrael. 13 Adonchs Jonatàs muntà al
d’un jornal de bous, ço és tant com un
d’Irrael s’esbalaÿren, e tota lur host
d’Irrael. 19 E dementre que Saül perlave
d’Irrael 22 que éran amagats en lo munt
d’Irrael, e la batalla vench entrò a
d’Irrael foren acompanyats entre si. E
d’una verga que tenia en la mà, e mullàd’aquesta mel. 30 E quant més fóra lo
d’ells viu. E dix lo poble: –Tot ço que
d’Irrael? E nostro Senyor no li respòs
d’Irrael, és viu, e sap, si açò és
d’Irrael, dóna a mi demostransa qual cose
d’Irrael? Açò serà gran peccat! Nostro
d’Irrael, ell se combatia contre los
d’Amon e contre Edom e contre lo rey de
d’Irrael de las mans de aquells qui’ls
d’Irrael. Donchs, oges are la veu de
d’Irrael, en qual manera contrestà a ell,
d’Irrael, com a tu fos vijares que tu
d’Irrael, 18 e ha a tu tremès en aquella
d’ovellas, [*] e açò han fet per
d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel se mès en la
d’Irrael e aquell ha liurat a un altre
d’Irrael. E torna-te’n ab mi, per ço
d’infants entre las altres fembres, enaxí
d’Irrael? Complex ton corn d’oli e vine
d’oli e vine per ço que jo tremeta tu a
d’aquests encara. 11 [*] E dix Ysaý a
d’aquell die avant l’espirit de nostro
d’ell son scuder. 22 Saül tremès a dir a
d’ell lo maligne spirit. 1Re 17,Tit
d’Irrael se ajustaren en la vall de
d’Irrael stave sobre la altre part de la
d’alt e I palm. 5 E havia un ellm d’aram
d’aram sobre son cap, e era vestit de un
d’hams. Lo pes del qual era VM cicles d’
d’aram. 6 E portave unas hozes de aram
d’Irrael e deya cridant a ells: –Per què
d’Irrael [*]. 11 E com Saül e tots los
d’Irrael hagueren oÿdes aquestas peraules
d’Irrael se combateren ab los felisteus
d’altre part. 22 Donchs David lexà en las

167

PERE CASANELLAS
1Re 17,25
1Re 17,25
1Re 17,25
1Re 17,26
1Re 17,26
1Re 17,28
1Re 17,30
1Re 17,32
1Re 17,36
1Re 17,36
1Re 17,40
1Re 17,45
1Re 17,51
1Re 17,52
1Re 17,53
1Re 18,6
1Re 18,9
1Re 18,11
1Re 18,12
1Re 18,16
1Re 18,30
1Re 19,5
1Re 19,8
1Re 20,13
1Re 21,9
1Re 21,13
1Re 22,1
1Re 22,3
1Re 22,17
1Re 23,10
1Re 23,17
1Re 23,19
1Re 24,3
1Re 24,4
1Re 25,11
1Re 25,22
1Re 25,31
1Re 25,34
1Re 25,35
1Re 25,36
1Re 25,43
1Re 26,2
1Re 26,5
1Re 26,11
1Re 26,21
1Re 27,1
1Re 27,4
1Re 27,12
1Re 28,8
1Re 28,19

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

car havían-ne gran pahor. 25 E un
pahor. 25 E un d’aquells del poble
Ell és axit per aontar lo poble
David als hòmens qui éran entorn
e qui tolrà aquesta onta del poble
ací e has lexades aquellas pochas
sinó peraules! 30 E ell s’elunyà
ell dix a ell: –Negú no hage pahor
qui no és circumcís, axí com un
en aquell e tolré la onta del poble
e pres V pedres bellas e rodones
de Yrrael, Senyor de las companyes
felisteus veeren que lo pus fort
era mort, fugiren, 52 e los fills
e entrò a Acharon. 53 E los fills
las fembras de totas las ciutats
defall a ell sinó lo regne! 9 E
ab la paret. E David se pertí
Senyor era ab ell e s’era pertit
squivar. 16 Mas tots los fills
felisteus axiren contre los fills
gran salut per ell a tot lo poble
altre vegade entre los fills
a saber, 13 que nostro Senyor, Déu
de Goliàs, que tu ociest en la vall
aparès que caygués entre las mans
22,Tit Capítol XXII 1 Pertí’s
ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí’s
a sos servents qui staven entorn
efot. 10 E David dix: –Senyor, Déu
e tu regneràs sobre lo poble
entre nós en los lochs molt segurs
hòmens, tots alets de tot lo poble
-se†. E vench a un corral
donar-ho-he a hòmens que no sé
las coses que a ell pertanyen,
meu, que tu hages scampade sanch
manera, viva nostro Senyor, Déu
35 E lavors pres Davidd de la mà
li dix nenguna cose, poque ni gran,
Achinone, de Gesrael. E cascuna
hòmens dels pus alets e millors
e l’altre poble engir e entorn
que té prop lo cap e aquest anap
David. Per cert jo no’t faré mal
no’m serch vuymés en tota la terra
Saül que David era fugit en Get, e
–Molt de mal ha fet al poble [*]
las suas vestidures e vestí-se’n
teus [*]; e, encara, las tendas
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d’aquells del poble d’Irrael dix a
d’Irrael dix a David: –Has tu vist aquell
d’ Irrael. Mas lo rey derà molt gran
d’ell: –Qual cose donerà hom en aquell
d’Irrael? Qual és aquest felisteu qui no
d’ovellas en lo desert? Jo conech l’
d’ell un poch e vench a un altre e demanà
d’aquest felisteu. Jo sóm ton servent e
d’aquells; donchs, jo iré en aquell e
d’Irrael. Car aquest és aquell felisteu
d’un torrent e mès aquellas en una
d’Irrael, las quals tu has vuy ahontades.
d’ells era mort, fugiren, 52 e los fills
d’Irrael e de Judà se levaren [*] e
d’Irrael se’n tornaren com ells hagueren
d’Irrael axiren a carrera a Saül e
d’aquell die avant Saül no podie guardar
d’ell altre vegade. 12 E Saül temé a
d’ell. 13 Donchs Saül lo moch de si e féu
d’Irrael e tots los fills de Judà amaven
d’Irrael en batalla, e en lo comensament
d’Irrael. Tu ho veÿst e te n’alegrist.
d’Irrael e los felisteus, e David axí
d’Irrael, fassa a mi aquestas coses e
d’Ambrit, que és enbolicat en un drap
d’aquells qui l’havían amanat devant
d’aquí David e anà-ce’n a Adelam e mès
d’aquí David e anà-ce’n en Masfat, ço
d’ell: –Levau-vos e oceÿts los preveres
d’Irrael, jo he oÿt dir que Saül vol
d’Irrael, e jo seré lo segon aprés tu. E
d’un bosch qui és en lo coll que ha nom
d’Irrael, e anà-sse’n per sercar David
d’ovellas que hom trobave enmig de la
d’on són? 12 E donchs, los servents de
d’aquí al matí, una que pix en la paret.
d’aquells qui no merexen mal ni són
d’Irrael, que ha vedat a mi que no feés
d’aquella tot ço que ella li aportave e
d’aquestas coses entrò l’endemà. 37 E l’
d’aquestas fou sa muller. 44 Emperò Saül
d’Irrael, per ço que sercàs David en lo
d’ell durment, 6 dix David a Achimàlech,
d’aygüe e anem-nos-en. 12 E pres
d’aquí avant, per ço com la ànima mia ha
d’Irrael. Fogiré, donchs, a las suas
d’aquí avant no hach ància Saül de sercar
d’Irrael, e per açò serà tostemps lo meu
d’altres, e anà a una fembra qui havia
d’Irrael seran liurades per nostro Senyor
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1Re 28,23
ffortsaren-lo, e ell oyí la veu
1Re 29,3
qui fou servicial de Saül, rey
1Re 30,25
qui són anats a la batalla. 25 E
1Re 30,28 en aquells qui éran en Safamoch, e
1Re 31,7
en aquell die. 7 E com los fills
1Re 31,7
en una vall, veeren que los barons
1Re 31,7
e que Saül era mort [*], los fills
2Re 1,3
véns? E ell dix: –De las albergades
2Re 1,12
Senyor Déu e sobre tota la casa
2Re 1,13
hom qui era fugit de las tendas
2Re 1,18
a sos fills portar armes e a tirar
2Re 1,19
lo munt de Gelboe), 19 los nobles
2Re 1,21
de Saül, axí com si no fos untat
2Re 1,24
pus forts que leons! 24 O filles
2Re 2,7
untat la casa de Judà que sia rey
2Re 2,8
tots los lochs on éran los fills
2Re 2,13
-los a carrera de prop un aljup
2Re 2,28
e tots se ajustaren e stigueren
2Re 3,3
Matà, que fou filla de Tolomay, rey
2Re 3,17
e dix aquesta paraula als vells
2Re 3,18
meu David salvaré lo meu poble
2Re 3,26
lo tornar de la cisterna de Tirà. E
2Re 3,34
solen caure devant los fills
2Re 3,39
e poch ha untat, gran ajuda sperave
2Re 4,9
David a Racab e a Baanà, frare
2Re 4,11
lit. Doncs, no querré jo la ànima
2Re 4,11
jo la ànima d’aquell e la sanch
2Re 5,1
quint 1 E vingueren tots los trips
2Re 5,2
teu som, 2 mes hir e l’altre [*] e
2Re 5,3
3 E lavors vingueren los vells
2Re 5,9
edificació de casas engir e entorn
2Re 5,13
Hebron, pres concopines e mullers
2Re 5,17
en lo qual ell era segur, es podia
2Re 5,24
los parés. 24 E com oyràs brogit
2Re 6,1
vegade David tots los ceus alets
2Re 6,19
Senyor Déu, 19 e partí a cascú
2Re 6,19
Déu, 19 e partí a cascú d’aquells
2Re 6,20
quant ha stat vuy gloriós lo rey
2Re 6,21
senyor e guaytedor sobre lo poble
2Re 7,6
del die ensà que jo amaní los fills
2Re 7,7
los quals jo sóm stat ab los fills
2Re 7,7
jo parlant no parlé a la un trip
2Re 7,7
que donàs a menjar al meu poble
2Re 7,8
guiador e senyor sobre lo meu poble
2Re 7,10
10 E posaré loch al meu poble
2Re 7,10
plantaré a ell e habitaré ab ell. E
2Re 7,10
la iniquitat no turmanteran a ell
2Re 7,11
los jutges sobre lo meu poble
2Re 7,12
del teu ventre, e fermaré lo regne
2Re 7,13
nom, e stabliré la cadira del regne
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d’ells e levà’s de terra e stech sobre
d’Irrael, e ha stat ab mi molts dies [*]?
d’aquell die avant stabliren que fos lig
d’Estema, 29 e en Rechala, e en aquells
d’Irrael, qui éran ultre lo flum Jordà,
d’Irrael éran fugits e que Saül era mort
d’Irrael desemperaren lurs ciutats en què
d’Irrael. 4 E dix-li David: –Diguesd’Irrael, per ço car éran morts ab
d’Irrael e havia ditas aquestas coses:
d’arch e de ballesta, axí com és scrit en
d’Irrael són morts sobre las tuas
d’oli. 22 E la setgeta de Jonatàs negun
d’Irrael, plorau sobre Saül, que vestia a
d’ella. 8 Emperò Abner, fill de Ner,
d’Irrael 9 e stablí-lo rey sobre Galaad
d’aygüe qui és en Gabaon e, com tots se
d’aquí avant e no encalsaren Yrrael ni
d’Assur; 4 e lo quart hach nom Adonias,
d’Irrael: –Hir e l’altre e lonch temps
d’Irrael de la mà de tots los felisteus,
d’açò no sabia res David. 27 E com Abner
d’Irrael.» Encare tot lo poble de Yrrael
d’aquest que mort és. E aquests hòmens
d’aquell, fills de Remnon berotite, e dix
d’aquell e la sanch d’aquell de la mà
d’aquell de la mà vostra e tolré a
d’Irrael a David en Hebron e diguerend’aquí avant, com Saül era rey sobre nós,
d’Irrael en Hebron, e lo rey féu
d’ella e dedins e comensà en Meyló e féu
d’Irrael, e hach fills e fillas ultre
d’ells bé defensar. 18 E los felisteus
d’aquell qui irà per las simas de los
d’Irrael, e foren XXXMª, 2 e levà’s
d’aquells d’Irrael, a cascun hom e a
d’Irrael, a cascun hom e a cascuna
d’Irrael, qui’s descobria devant [*] sos
d’Irrael. E jo jugaré e seré fet humil
d’Irrael de la terra de servitut de
d’Irrael. E donchs jo parlant no parlé a
d’Irrael al qual maní que donàs a menjar
d’Irrael e dix: Per què no has feta a mi
d’Irrael. 9 E he stat ab tu en tots los
d’Irrael e plantaré a ell e habitaré ab
d’aquí avant no serà torbat e los fills
d’aquí avant axí com primerament fèyan 11
d’Irrael. E jo daré repòs a tu de tots
d’aquell. 13 E edificarà casa al meu nom,
d’aquell empertostemps 14 e jo faré a ell
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2Re 7,14
no ferà res de mal, jo lo rependré
2Re 7,15
E la mia misericòrdia no he tolta
2Re 7,23
terra que sia axí com lo teu poble
2Re 7,23
de la gent de Egypte e dels déus
2Re 7,25
lo teu servent e sobre la casa
2Re 7,27 27 Car tu, Senyor de companyes, Déu
2Re 8,8
de aram en lo temple e un lavador
2Re 8,10
era enamich de Adoàser. E en la mà
2Re 8,12
és, de Síria e de Moab e dels fills
2Re 10,1
aprés açò morí Naàs, rey dels fills
2Re 10,2
venguts en la terra dels fills
2Re 10,6
lavors tornareu. 6 E com los fills
2Re 10,6 e de Teob e de Sobà XXM hòmens [*]
2Re 10,8
la sua host. 8 E axiren los fills
2Re 10,9
[*], trià alguns dels millós
2Re 10,10
la sua companya contre los fills
2Re 10,19
hagueren pahor de tornar als fills
2Re 11,1
com hach passat un any, en temps
2Re 11,1
qui éran ab ell e tots los fills
2Re 11,1
tots los fills d’Irrael als fills
2Re 11,5
dormit ab ella, ella consabé. E
2Re 11,7
-li què feya Joab e lo poble
2Re 11,11 a David: –L’archa de Déu e aquells
2Re 11,17
Joab e la sua companya, e moriren
2Re 12,7
fet açò. E diu nostro Senyor, Déu
2Re 12,8
volentat, e he donade a tu la casa
2Re 12,9
enamichs a Orries etey, e la muller
2Re 12,9
mort a ell ab cultell dels fills
2Re 12,14
paraule lo fill que tu has hagut
2Re 12,30
del rey, e aquella pesave un talent
2Re 12,31
de totas las ciutats dels fills
2Re 12,31
tota la sua host e ab tot lo poble
2Re 13,1
fill de David, fou fort anemorat
2Re 13,15
fou lo mal e l’oy que ell hach
2Re 13,39
de la mort de son fill Amon, cessà
2Re 14,2
amargosa, e no’t laves ni t’untes
2Re 14,7
l’ociam, e que sia feta justícia
2Re 14,7
que m’és romasa, per ço que
2Re 14,10
açò que tu dius, amena’l-me, e
2Re 14,11
de la casa de nostro Senyor Déu, e
2Re 14,11
Déu, e d’aquí avant los perents
2Re 14,11
ni multipliquen a venjar la sanch
2Re 14,20
e has saviesa axí com a saviesa
2Re 15,6
E feya açò tots dies a tot lo poble
2Re 15,6
ço que l’oyís e que li donàs juý
2Re 15,6
aquesta manera ell tirave lo poble
2Re 15,10
tramès missatgers a tots los trips
2Re 15,12
conceller del rey David, qui era
2Re 16,3
nostro Senyor Déu la casa
2Re 16,5
E lavors anà lo rey a Baürim, e axí
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†d’hòmens e† de barons o en plagues dels
d’aquell, axí com la he tolta de Saül, lo
d’Irrael, per lo qual ha jurat Déu per ço
d’ells. 24 »E has fermat a tu lo teu
d’aquell e fes axí com has perlat. 26 E
d’Irrael, has ravelat a la orella del
d’aram en què ajustaven l’aygüe, qui
d’aquell era la vaxella de l’argent [*]
d’Amon e dels felisteus e de Amalech e de
d’Amon, e regnà Amon, son fill. [*] 2
d’Amon, 3 digueren los prínceps dels
d’Amon conegueren que gran injúria e gran
d’armes. 7 E com David hach açò oÿt,
d’Amon e posaren la lur host devant la
d’Irrael e aparallà batalla contre los
d’Amon. 11 E dix Joab a Abisay: –Si per
d’Amon. 11,Tit Capítol XI 1 E sdevenchd’hivern, com los reys solían anar en
d’Irrael als fills d’Amon, e destroÿren
d’Amon, e destroÿren-los e asetjaren
d’aquí avant cessà que no hach de sa
d’Irrael e en quina guisa donaven
d’Irrael e de Judà stan en las tendas, e
d’aquells de David alguns, e morí aytambé
d’Irrael: “Jo t’untí en rey sobre Yrrael
d’Irrael e de Judà e, si aquestas coses
d’aquell t’has presa en muller, e has
d’Amon, per ço que amagasses l’adulteri?
d’ella morrà. 15 E tornà-se’n Natan a
d’or e havia pedres preciozes de gran
d’Amon. E David se’n tornà ab tota la
d’Irrael que era ab ell en Jerusalem.
d’ella, 2 e amava-la molt fort, tant,
d’ella que la amor que li havia haguda
d’aquí avant que no perseguí Absalon.
d’oli, e stà axí com a fembra que ha molt
d’ell per ço car ha mort l’altre frare
d’aquí avant lo nom de mon marit no sia
d’aquí avant no’t tocharà ni’t goserà
d’aquí avant los perents d’aquell qui és
d’aquell qui és mort no s’ajusten ni
d’aquell qui és mort e no ocien mon fill.
d’àngel de Déu, car tu entens aquestas
d’Irrael que venia al rey per ço que l’
d’assò que demanave. E en aquesta manera
d’Irrael a si. 7 E aprés IIII anys dix
d’Irrael e dix: –Tentost com vosaltres
d’Aguiló, ciutat sua. E com hach Absalon
d’Irrael a mi e lo regne de mon pare.” 4
d’aquí un hom qui era de la casa de Saül,
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2Re 16,18
Senyor ha alegit e tot lo poble
2Re 17,8
teu pare és gran guerrer e sap molt
2Re 17,9 loch. E, si en lo comensament nengú
2Re 17,10
sí hauria pahor, car tot lo poble
2Re 17,11
concell. Mas ajusta tot lo poble
2Re 17,20
E dix la fembra: –Una pocha
2Re 17,27
fill de Naàs, de Rabat dels fills
2Re 18,8
las bísties del camp que n’ocieren
2Re 18,11
ociest? E jo te’n donaré X cicles
2Re 18,12
Joab: –Si tu donaves a mi C cicles
2Re 18,16 16 E Joab tochà la nafil e manà que
2Re 18,16
aquí avant no encalsacen lo poble
2Re 18,17
munt de pedres. E tots aquells
2Re 18,22 altre vegade a Joab: –Correré aprés
2Re 19,9
’n en las suas tendes, 9 e lo poble
2Re 19,22
Per cert, vuy no morrà null hom
2Re 19,31
encara era aparellat que’l seguís
2Re 19,40
havia hagut sinó la mitat del poble
2Re 19,41
E lavors tots los hòmens del poble
2Re 20,4
4 E dix lo rey a Amasè: –Fes venir
2Re 20,8
streta que era feta a masura
2Re 20,10
car lavors Amasè no’s guardave
2Re 20,12 jaÿa mort enmig de la carrera, e un
2Re 20,14
Sibe era passat per los trips
2Re 20,14
E Joab e tots los hòmens forts
2Re 21,2
los gabaonites no són dels fills
2Re 21,2
dels amoreus, car los fills
2Re 21,2
quax qui hu fa per amor dels fills
2Re 21,4
e no volem que sia mort null hom
2Re 21,15
los felisteus contre los fills
2Re 21,17
per so que no apachs la luerna
2Re 22,6
han tengut a mi. 6 Las cordes
2Re 22,13
qui és en l’esguardament
2Re 22,16
del spirit de la fallonia
2Re 22,18
a mi de l’enamich molt poderós e
2Re 22,23
devant ell. 23 Car tots los juýs
2Re 22,23
stats devant mi, e los manaments
2Re 22,35
als meus brassos axí com a arch
2Re 23,3
la mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu
2Re 23,3
d’Irrael ha perlat a mi, lo fort
2Re 23,6
lo manament de Déu, en manera
2Re 23,10
en la batalla. 10 Car los hòmens
2Re 23,10
retornà, e portaren-se’n la roba
2Re 23,11
que hy éran morts. 11 E aprés
2Re 23,13
a David, qui era en la spluga
2Re 23,17
cose. E, donchs, beuré la sanch
2Re 23,29
aquest era netofatites; Juray, fill
2Re 24,1
a Joab: –Vé e nombre los hòmens
2Re 24,4
rey per ço que nombrassen lo poble
2Re 24,9 compte DCCCLXXXM hòmens forts
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d’Irrael, e ab ell staré. 19 E jo serviré
d’armes e no habitarà ab lo poble, 9 ans
d’aquells qui són ab tu moria, aquell qui
d’Irrael sap que ton pare és fort e
d’Irrael, de Dan entrò a Bersabe, e serà
d’aygüe han beguda e són-se’n anats
d’Amon, e Machir, fill de l’Amil, de
d’aquells de Absalon molts més que no’n
d’argent e una correja de cavaller en què
d’or, jo no ociuria lo fill del rey, car
d’aquí avant no encalsacen lo poble d’
d’Irrael [*]. 17 E prengueren Absalon e
d’Irrael fugiren a las tendas lurs. 18
d’aquest. E dix Joab: –Mon fill, per què
d’Irrael regonech lo bé que lo rey los
d’Irrael. E cuydes-te que jo no conega
d’aquí avant, si lo rey ho volgués. 32
d’Irrael. 41 E lavors tots los hòmens del
d’Irrael anaren-se’n al rey e digueren
d’ecí a III dies tots los hòmens de Judà
d’ell matex e desobra era sint. E portave
d’ells ni havia vist lo cultell que Joab
d’aquells veé que lo poble se aturave a
d’Irrael e era-se’n anat entrò a
d’Irrael 15 vingueren en Abela e en
d’Irrael, mas són relíquies que
d’Irrael havían jurat a ells que no’ls
d’Irrael e de Judà. 3 E dix lavors David
d’Irrael. E dix David: –Què voleu que
d’Irrael. E David e los ceus hòmens
d’Irrael. 18 E la segona batalla fou en
d’infern han environat a mi, los ligams
d’aquell. 14 Nostro Senyor Déu tronerà
d’aquell. 17 E tremès de alt e reemé a mi
d’aquells que han ahirat a mi, com éran
d’aquell són stats devant mi, e los
d’ell no he moguts de mi matex 24 [*] [*]
d’aram. 36 Tu, Senyor, has donat a mi l’
d’Irrael ha perlat a mi, lo fort d’
d’Irrael, senyorejador just en temor dels
d’espines seran arrencats, e no’ls
d’Irrael foren pujats [*], aquell stech e
d’aquells que hy éran morts. 11 E aprés
d’aquest fou Semeà, fill de Agehè, de
d’Oble, e las tendas dels felisteus éran
d’aquells hòmens que hy són anats [*]?
d’Ambay, de Gebet dels fills de Benjamín;
d’Irrael e de Judà. 2 [*] [*] de Dan
d’Irrael. 5 E passaren Jordà e vingueren
d’armes per a combatre e trobaren de
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2Re 24,9 de aquells de Judà LM hòmens forts
2Re 24,12
coses diu nostro Senyor, Déu
2Re 24,13 dient: –Açò diu nostro Senyor, Déu
2Re 24,16
lo poble: –Basta are! No stenes
2Re 24,24
era e los bous, e costaren L cicles
2Re 1,3
3 E David dix en aquell home:
2Re 1,13
e havia ditas aquestas coses:
1Re 21,8
–Si has ací cultell o lansa,
1Re 21,9
negun altre que sia tal com aquell.
2Re 3,12
a David per si matex e dix:
2Re 13,15
que la amor que li havia haguda
2Re 23,13
feta gran salut en Yrrael. 13 E ja
Re Prol,35
ço és a saber, Samuel, Malachim,
1Re 5,4
com se levaren, ells trobaren
2Re 10,16
tremès als sirienchs qui éran
2Re 8,5
5 E vingueren aquells de Síria e de
2Re 8,6
defenció e ajudament en Síria de
2Re 3,10
David sobre Yrrael e sobre Judà de
2Re 17,11
ajusta tot lo poble d’Irrael, de
2Re 24,2
d’Irrael e de Judà. 2 [*] [*] de
2Re 24,6
terra jusana de Ozot e vingueren en
2Re 24,15
e moriren del poble que staven de
2Re 9,4
–En la casa de Machir, fill de
1Re 21,3
o [*] pa o ço que tròpies me vullas
1Re 28,17
en la mia mà, e tolrà’t lo regne e
1Re 28,19
19 Encara que nostro Senyor vulla
2Re 4,10 Sichalech per ço com me covenia de
2Re 12,11
las tuas mullers devant tu matex e
1Re 17,44
44 E dix a David: –Vina a mi e jo
1Re 18,21
a ell molt. 21 E Saül dix: «Jo
2Re 5,19
Senyor: –Puja, e jo liuraré e
2Re 7,11
sobre lo meu poble d’Irrael. E jo
1Re 30,22
qui éran anats ab David: –No
1Re 9,27
foren devallats en la ciutat, en la
2Re 2,19
en la muntanya 19 e Azael corria
2Re 7,1
sua casa, e nostro Senyor li havia
2Re 9,10
teus laurau-li la terra e
Re Prol,76
libre comensa a Job; lo segon, a
1Re 16,13
de nostro Senyor devallà sobre
1Re 16,19
a Ysaý e dix: –Tremet a mi
1Re 16,20
cabres e tremès-ho per la mà de
1Re 16,21 per la mà de David [*] a Saül. 21 E
1Re 16,21
stech devant ell, e ell amà molt a
1Re 16,22
tremès a dir a Ysaý: –Jo vull que
1Re 16,23
can [*] [turmen]tave Saül, e
1Re 17,12
e haguéran gran pahor. E
1Re 17,14
Aminedab; e lo terç, Seman. 14 E
1Re 17,15
seguit Saül a la batalla, 15 e
1Re 17,17 XXXX dies. 17 E Ysaý dix a son fill
1Re 17,20
en la vall de Terebinti. 20 E

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

d’armes per a combatre. 10 E David
d’Irrael: De III coses alig-ne aquella
d’Irrael: que de aquestas III coses, que
d’aquí avant la tua mà! Emperò l’àngel
d’argent. 25 E David edifichà aquí altar
–D’on véns? E ell dix: –De las albergades
–D’on ést, tu? E aquell dix: –Jo sóm fill
da-l’em, [*] car la peraule del rey ma
Da’l-me. 10 E axí levà’s David e fugí
–Da qui és la terra? E per ço que parle ab
dabans que la hagués coneguda. E dix-li
dabans éran pujats que éran prínceps entrò
Dabreiamín, Sdras, Geremies ab Sinot, ab
Dagon caygut en sa care en terra, devant
dallà lo flum e féu-los venir e féuDamàs per ço que ajudassen Adoàser, rey de
Damàs. [*] E fou fet que Síria serví a
Dan entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech no li
Dan entrò a Bersabe, e serà axí com la
Dan entrò a Bersabe e nombre tot lo poble
Dan, qui és en lo bosch, e environaren
Dan entrò a Bersabe LXXM hòmens. 16 E com
Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6 E com fou
dar. 4 E lo prevere respòs: –No he pa de
dar-l’ha a ton proÿsme David, 18 car tu
dar ab tu Yrrael en las mans dels
dar-li loguer per la missatgeria que
dar-las-he a ton proÿsme, e dormiran
daré la tua carn als ocells del cel e a
daré a ell aquella per ço que ella sia
daré a tu los felisteus. 20 Llavors vench
daré repòs a tu de tots los enamichs teus,
darem res en aquests qui són ací romasos,
darrera part, Samuel dix a Saül: –Digues
darrera Abner e perseguí-lo fort, que no
dat repòs e pau de tota part de tots
dau-li a manjar en tot ço que obs haja.
David, lo qual és comprès en V pertides,
David. Ab aytant, se n’anà Samuel e tornà
David, ton fill, qui guarde tes ovellas.
David [*] a Saül. 21 E David vench a Saül
David vench a Saül e stech devant ell, e
David e féu d’ell son scuder. 22 Saül
David, ton fill, stiga devant mi, car ell
David prenia la viula e viulave devant ell
David era fill de un hom efrateu, de Judà,
David era lo menor de dies de tots ells.
David se pertí de Saül e tornà-sse’n a
David: –Prin e porta a tos frares una
David se levà matí e comenà lo ceu bestiar
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1Re 17,22
aperellats d’altre part. 22 Donchs
1Re 17,23
peraules que debans havia ditas, e
1Re 17,25
aquells del poble d’Irrael dix a
1Re 17,26
trahut en Yrrael. 26 Adonchs dix
1Re 17,27
27 E lo poble qui stave entorn de
1Re 17,28
Eliab, son frare major, oý assò que
1Re 17,28
altres, ell fou molt irat contre
1Re 17,29
ací per veure la batalla. 29 E
1Re 17,31
31 Donchs, las peraules que
1Re 17,32
devant lo rey Saül, 32 e com
1Re 17,33
ab ell e ociuré’l. 33 E Saül dix a
1Re 17,34
de sa infantesa ensà. 34 E
1Re 17,37
lo poble de Déu vivent. 37 E dix
1Re 17,37
mà de aquest felisteu. E Saül dix a
1Re 17,38
Senyor sia ab tu. 38 E Saül vestí a
1Re 17,39
a ell lo ceu sberch. 39 E, com
1Re 17,41 e acostave’s de poch en poch devés
1Re 17,42
David [*] 42 [*] e ell menyspresà
1Re 17,42
42 [*] e ell menyspresà David. E
1Re 17,43
de vista. 43 E lo felisteu dix a
1Re 17,43
mi ab bastó? E lo felisteu maleý
1Re 17,44 maleý David e sos déus. 44 E dix a
1Re 17,45
e a las bísties de la terra. 45 E
1Re 17,48
com lo felisteu fou vengut prop de
1Re 17,50
tot stès en terra. 50 E axí ocís
1Re 17,50
la pedre de la fona. E per ço car
1Re 17,54
en las tendes dels felisteus. 54 E
1Re 17,55 E en aquell temps que Saül veé anar
1Re 17,57
a ell de qui és fill. 57 Donchs com
1Re 17,57
lo pres e menà’l devant Saül. E
1Re 17,58
ell: –[*] De qual linatge ést tu? E
1Re 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 Axí com
1Re 18,3 3 Adonchs despuxs feeren Jonatàs e
1Re 18,4
gonella que vestia e donà-la a
1Re 18,5
son arch e entrò a son braguer. 5 E
1Re 18,6
als servents de Saül. 6 Mas, com
1Re 18,7 demés dèyan: –Saül n’ha morts M, e
1Re 18,8
a ell, e dix: –Ellas han donat a
1Re 18,9
die avant Saül no podie guardar
1Re 18,10
en mig loch de la sua casa. E
1Re 18,11
tenia una lansa 11 e tirà-la a
1Re 18,11
’l pogués encastar ab la paret. E
1Re 18,12
ell altre vegade. 12 E Saül temé a
1Re 18,14
anave e venia devant lo poble. 14
1Re 18,15
era ab ell. 15 E Saül veé que
1Re 18,16
e tots los fills de Judà amaven
1Re 18,17
amaven David [*]. 17 E dix Saül a
1Re 18,17
deya en son cor: «Jo no ociuré pas
1Re 18,18
mas lo felisteus lo ociuran.» 18 E
1Re 18,19
filla de Saül, dech ésser donade a
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David lexà en las tendes ço que havia
David las oyí. 24 E tots los fills de
David: –Has tu vist aquell hom qui és axit
David als hòmens qui éran entorn d’ell:
David retornaven a ell aquellas matexas
David deya als altres, ell fou molt irat
David e dix a ell: –Per què ést vengut tu
David dix: –Què he jo fet, donchs? Açò no
David parlà foren oýdas e denunciades
David fou amenat devant Saül, ell dix a
David: –Tu no poràs contrestar en aquest
David dix a Saül: –Com jo guardave una
David: –Nostro Senyor, qui’m desliurà de
David: –Vé, e nostro Senyor sia ab tu. 38
David de ses vestidures e posà-li un elm
David se hach sinta la spasa sobre las
David [*] 42 [*] e ell menyspresà David. E
David. E David era ros e bell de vista. 43
David era ros e bell de vista. 43 E lo
David: –Donchs, sóm jo cha, que tu vingues
David e sos déus. 44 E dix a David: –Vina
David: –Vina a mi e jo daré la tua carn
David dix al felisteu: –Tu véns contre mi
David, ell se cuytà e axí a ell a carrera
David lo felisteu ab la pedre de la fona.
David no tenia spasa en la mà, 51 ell
David pres lo cap del felisteu e portà
David combatre contre lo felisteu, ell dix
David se’n tornà, qui havia ja mort lo
David tenia en se mà lo cap del felisteu.
David li respòs: –Jo çó fill de Ysaý, de
David hach parlat a Saül, Jonatàs, lo fill
David amistansa ensemps, e Jonatàs amave a
David, e donà-li tots los altres
David anava a totas coses que Saül lo
David se’n tornave aprés que hach mort lo
David, XM. 8 Ladonchs Saül fou molt irat,
David XM e a mi no han donat sinó M!
David dretament. 10 Aprés lo altre die, lo
David sonave la rauta ab la mà cascun die.
David, car cuydave’s que’l pogués
David se pertí d’ell altre vegade. 12 E
David, per ço car nostro Senyor era ab ell
David deya e feya tots sos fets sàviament,
David era molt savi; ell lo comensà
David [*]. 17 E dix Saül a David: –Vet ací
David: –Vet ací Meroab, la major filla
David, mas lo felisteus lo ociuran.» 18 E
David dix a Saül: –Quin hom çó jo o qual
David, ella fou donade a un altre que
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havia nom Adriel, de Molach. 20 E
sia sobre ell.» E Saül dix a
manà a sos servents e dix: –Dieu a
del rey totas aquestas coses a
rey totas aquestas coses a David. E
recomptaren a lur Senyor ço que
tot açò feya Saül per ço que liuràs
que ell havia ditas, plach a
rey Saül. 27 E aprés pochs dies,
E Saül vaé e entès que Déu era ab
E Micol, filla de Saül, amave molt
29 E Saül comensà més a tembre
E axí Saül fou fet enamich de
e en lo comensament de lur axida
tots los ceus servents que ociessen
Jonatàs, fill de Saül, amave molt
David, 2 e Jonatàs ho descobrí a
Jonatàs parlà a Saül, pare ceu, de
senyor rey, no vullas peccar contre
sanch de l’ignocent e vols ociure
serà mort. 7 Donchs Jonatàs apellà
aquestas peraules. E Jonatàs amenà
Jonatàs amenà David devant Saül, e
fills d’Irrael e los felisteus, e
casa. E tenia una lansa en la mà, e
ell. 10 E Saül se sfortsà de ferir
e que l’anestàs en la paret, mas
lansa ficà’s en la paret. E lavors
sos servents de nits a la casa de
de fust e posà aquella en lo lit de
Saül tremès sos servents per pendre
foren venguts en la casa de
si no, jo t’ociuré.” 18 E adonchs
Saül hi tremès servents per pendre
e dix: –En qual loch són Samuel e
los profetes?» 20,Tit Capítol XX 1
aquesta peraula solament. [*] 3 E
ventura ell no sia trist.” Mas jurà
en poch de temps. 4 E dix Jonatàs a
tot ho faré volenters. 5 E veus que
pare demane a mi, respon-li axí:
amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs a
tu, jo t’ho faré a saber. 10 E dix
qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs a
axits en lo camp, 12 dix Jonatàs a
e dissiparà los enamichs de
requira de la mà dels enamichs de
16 [*] 17 E anedí Jonatàs que
gran jura per ço car ell amava molt
com si matex. 18 E dix Jonatàs a
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David amave una altre filla de Saül qui
David: –Mon gendre seràs vuy en dues
David menys de mi: “Tu plaus al rey, e
David. E David los respòs: –Par a
David los respòs: –Par a vosaltres pocha
David los havia dit, 25 e Saül los dix:
David en las mans dels felisteus. 26 E com
David que ell fos fet gendre del rey Saül.
David se levà e anà en Acaron ab los
David. E Micol, filla de Saül, amave molt
David. 29 E Saül comensà més a tembre
David. E axí Saül fou fet enamich de David
David en tots sos dies. 30 E los prínceps
David feya tots sos fets pus sàviament que
David. Mas Jonatàs, fill de Saül, amave
David, 2 e Jonatàs ho descobrí a David e
David e li dix: –Saül, mon pare, te vol
David e dix: –O senyor rey, no vullas
David, ton servent, car ell no ha peccat
David, qui és menys de colpa? 6 E com Saül
David e comptà-li totas aquestas
David devant Saül, e David fou devant ell
David fou devant ell axí com solia ésser
David axí defora e combaté’s contre los
David viulave devant ell. 10 E Saül se
David ab la lansa e que l’anestàs en la
David se’n trestornà [*], e la lansa ficà
David fugí, e fou salvat aquella nit. 11
David per ço que’l guardacen e que ells
David e mès una pell de cabre palosa en
David [*] 15 [*] e dix a ells: –Aportau
David, ells trobaren la ymatge en son lit
David fugí, e fou salvat, e vench a
David. E com ells vaeren la companya dels
David? E fou-li dit que ells éran a
David fugí de Ajoch, qui és en Ramata, e
David jurà altre vegade e dix: –Ton pare
David e dix: –Viva nostro Senyor Déu e
David: –Tot quant tu diràs a mi, tot ho
David dix a Jonatàs: –Vet demà són
“David me pregà que’l jaquís anar
David: –Ja Déu no vulla que jo fasse açò,
David a Jonatàs: –Si lo teu pare per
David: –Vina ab mi, e iscam defora al
David: –Vet que jo demà per tot lo die
David [*], que partescha e destrovescha
David. 16 [*] 17 E anedí Jonatàs que David
David feés gran segrament e gran jura per
David, car tant lo amave com si matex. 18
David: –Demà seran calendes e sercharà hom
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tu tostemps. 24 E adonchs se amagà
null hom no sech là on solia ceura
no sech null hom là on solia ceure
havia donade centència que ociés a
car fou fet falló e trist per
anà al camp, axí com havia promès a
ten solament sabían açò Jonatàs e
lo fedrí se’n fou anat, levà’s
-se endosos [*]; mas més plorà
la tua empertotstemps. 43 E levà’s
21,Tit Capítol XXI 1 Anà-sse’n
e maravellà’s molt com fou vengut
ha vengut null hom ab tu? 2 E dix
de fembra, menge’n. 5 E respòs
tots los pastors de Saül. 8 E dix
te’n, car no he sinó aquell. E dix
Da’l-me. 10 E axí levà’s
Chis a ell: –Donchs, no és aquest
e no dèyan: “Saül n’ha morts M, e
morts M, e David, XM”? 12 E pensà
Capítol XXII 1 Pertí’s d’aquí
CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’aquí
ce’n en Masfat, ço és Moab. E dix
star guarnit. 5 E dix Gad profeta a
’n en terra de Judà. E anà-ce’n
un bosch de Arech. 6 E oyí Saül que
los servecials teus axí [*] com
nostro Senyor, car la lur mà és ab
nom Abiatar, n’escapà e fugí a
e fugí a David. 21 [*] 22 E dix
ab mi. Tit Capítol XXIII 1 A
Cellà e robaven tota la terra. 2 E
felisteus? E dix nostro Senyor a
Cellà. 3 E los hòmens qui éran ab
las tuas mans. 5 Donchs, se n’anà
ferí aquells de molt gran plague. E
Abiatar, fill de Achimàlech, fugí a
efot. 7 E a Saül fou denunciat que
a batalla en Cellà e que asetjassen
e aquells qui éran ab ell. 9 E com
–Aporta avant l’efot. 10 E
dix a ell: –Ell hi vendrà. 12 E
ells te liureran. 13 Donchs,
e dellà. E digueren a Saül que
anar en altre loch. 14 Donchs,
pas aquell en las suas mans. 15 E
que Saül lo volia ociure. E stave
de Saül, se levà e anà-sse’n a
amistansa devant nostro Senyor, e
e digueren a ell: –No saps tu que
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David en lo camp. E vingueren los dies de
David. 26 E Saül no parlà neguna peraule
David. E dix Saül a son fill Jonatàs: –Per
David. 34 E levà’s de la taula ab gran
David, per ço que son pare l’hach confús
David, e vench ab ell un infant petit. 36
David. 40 E Jonatàs donà lavors las armes
David de un loch qui era ves tremuntana e
David. 42 E dix Jonatàs [*]: –Vé-te’n
David e anà-ce’n. E Jonatàs se’n tornà
David en Nobe, on era Achimàlech, [*] e
David sens cavallers e dix-li: –Per què
David a Achimàlech prevere: –Lo rey manà
David al prevera e dix: –E què, si perlam
David a Achimàlech: –Si has ací cultell o
David: –No n’hich ha negun altre que sia
David e fugí en aquell die e pertí’s de
David rey de la terra? E no cantaven per
David, XM”? 12 E pensà David en son cor e
David en son cor e hach gran pahor de
David e anà-ce’n a Adelam e mès-se en
David e anà-ce’n en Masfat, ço és Moab.
David al rey de Moab: –Prech-te que mon
David: –No vullas star en loch guarnit ne
David e vench a un bosch de Arech. 6 E oyí
David era aparegut ab aquells hòmens qui
David, qui és ton gendre e va a ton
David, car ells sabían bé que ell era
David. 21 [*] 22 E dix David a Abiatar:
David a Abiatar: –Mantinent que Donech, de
David fou anunciat e dit que los felisteus
David demanà concell a nostro Senyor e
David: –Vé e tu ociuràs los felisteus e
David digueren a ell: –Vet que nós stam
David [*] e vench en Cellà e combaté’s
David salvà tots aquells qui habitaven en
David, [*] ell aportave ab si lo vestiment
David era en Cellà. E lavors dix Saül:
David e aquells qui éran ab ell. 9 E com
David sabé que ell aperellave de fer-li
David dix: –Senyor, Déu d’Irrael, jo he
David dix altre vegade: –Liureran-me los
David se levà ab los hòmens qui éran ab
David era fugit de Cellà e que ell era
David stave en lo desert, en los lochs ben
David sabia bé que Saül lo volia ociure. E
David en lo desert de Xiff, en un bosch.
David, en lo bosch, e confortà aquell en
David romàs en lo bosch e Jonatàs se’n
David se amaga entre nós en los lochs molt

175

PERE CASANELLAS
1Re 23,24
1Re 23,25
1Re 23,25
1Re 23,25
1Re 23,26
1Re 23,26
1Re 23,26
1Re 23,28
1Re 24,1
1Re 24,2
1Re 24,3
1Re 24,4
1Re 24,5
1Re 24,5
1Re 24,8
1Re 24,9
1Re 24,9
1Re 24,9
1Re 24,10
1Re 25,4
1Re 25,8
1Re 25,9
1Re 25,9
1Re 25,10
1Re 25,12
1Re 25,12
1Re 25,13
1Re 25,13
1Re 25,13
1Re 25,14
1Re 25,20
1Re 25,21
1Re 25,23
1Re 25,23
1Re 25,32
1Re 25,35
1Re 25,37
1Re 25,39
1Re 25,39
1Re 25,40
1Re 25,42
1Re 25,43
1Re 25,44
1Re 26,1
1Re 26,2
1Re 26,3
1Re 26,3
1Re 26,5
1Re 26,6
1Re 26,7

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Saül e anaren-se’n en Xiff. E
Saül e sos companyons anaven sercar
sercar David, e açò fou denunciat a
com Saül hach açò oÿt, ell perseguí
lo costat del munt de una part, e
costat del munt de l’altre part. E
Saül. E Saül ab los seus resinglave
se’n tornà e cells qui perseguien
24,Tit Capítol XXIIII 1 Donchs
a ell fou denunciat e dit: –Vet que
Irrael, e anà-sse’n per sercar
perquè purgàs aquí son ventre. E
aquella cove. 5 E los servents de
a ell ço que’t plaurà.” Donchs,
en lo untat de nostro Senyor. 8 On
per lo camí que havia comensat. 9 E
levà aprés ell e axí de la cove, e
meu! E Saül reguardà detràs si. E
de mi, ni qui’t dóna entendre que
del linatge de Calef. 4 Donchs com
dóna a tos servents e a ton fill
a mà.” 9 E com los servents de
digueren a ell totas las coses que
10 E Nabal respòs a ells: –Qui és
són? 12 E donchs, los servents de
per on éran venguts e recomptaren a
ditas a ells. 13 E adonchs dix
ells se senyiren lurs spases, e
e entorn de CCCC hòmens seguiren
sa muller, e dix a ella: –Vet que
devallade al peu de la muntanya. E
encontre, e ella a ells. 21 E dix
paret. 23 E com Biegayl hach vist
de l’aze e agenollà’s devant
e feràs bé a ella. 32 E dix
que ella li aportave e dix a ella
totas aquellas peraules que li dix
Senyor ferí Nabal, e morí. 39 E com
sobre son cap. E lavors tremès
ab ella [*] e digueren-li:
e seguí los missatgers de
de David [*]. 43 E aytambé
Saül donà sa filla Micol, muller de
en Gabaà, e digueren-li: –Vet
d’Irrael, per ço que sercàs
carrera a la una part del desert. E
emperò, habitave en lo desert e veé
que Saül era aquí. 5 E lavors
e entorn d’ell durment, 6 dix
ab tu. 7 E lavors vingueren
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David e aquells qui éran ab ell éran en lo
David, e açò fou denunciat a David, e ell
David, e ell devallà mantinent de aquí e
David en lo desert de Mahon. 26 E Saül e
David ab los ceus stave al costat del munt
David se pensave ja que ell no pogués
David [*] a manera de corona per ço que’l
David, e axiren a carrera als felisteus. E
David se departí de aquí e habità en lochs
David és en lo desert de Gandí. 3 Donchs
David [*], e anaven sobre las pedres
David e los hòmens ceus staven aquí
David digueren a ell: –Vet que aquest és
David se levà e tallà la vora del mantell
David castigà los ceus hòmens de peraula e
David se levà aprés ell e axí de la cove,
David cridà aprés Saül e dix a ell: –O
David se enclinà en terra e aorà a ell 10
David te percassa la mort? 11 Vet que tu
David hach oÿt en lo desert que Nabal feya
David ço que tu hauràs a mà.” 9 E com los
David foren venguts a Nabal, ells digueren
David los havia ditas de part sua e
David ne qui és lo fill de Ysaý? Molt són
David se’n tornaren per aquella carrera
David totas las peraulas que Nabal havia
David a sos servents: –Sinye’s cascú sa
David se senyí atrecí la sua spasa, e
David, e CC ne romangueren per guardar
David ha tremesos sos missatgers del
David e sos servents éran al peu de la
David: –Verament jo he guardades en va
David, ella’s cuytà e devallà de l’aze e
David e aorà aquell sobre terra 24 e caech
David a Abiegayl: –Beneÿt sia nostro
David: –Vé-te’n en pau a la tua casa.
David. E lo ceu cor fou quax mort dins lo
David oyí que Nabal era mort, dix: –Beneÿt
David III missatges a Abiegayl, que ell la
–David nos ha tremesos a tu per ço que’t
David [*]. 43 E aytambé David pres per
David pres per muller Achinone, de
David, a Falsí, fill de Lays, qui era de
David, qui s’és amagat en lo coll de
David en lo desert de Ciff. 3 E Saül posà
David, emperò, habitave en lo desert e veé
David que Saül era vengut en lo desert de
David amagadement vench al loch on era
David a Achimàlech, [*] fill de Serve,
David e Abisay al poble de nits e trobaren

176

PERE CASANELLAS
1Re 26,8
1Re 26,9
1Re 26,10
1Re 26,12
1Re 26,13
1Re 26,14
1Re 26,15
1Re 26,17
1Re 26,17
1Re 26,17
1Re 26,18
1Re 26,21
1Re 26,22
1Re 26,25
1Re 26,25
1Re 26,25
1Re 27,1
1Re 27,2
1Re 27,3
1Re 27,3
1Re 27,4
1Re 27,4
1Re 27,5
1Re 27,6
1Re 27,7
1Re 27,8
1Re 27,9
1Re 27,10
1Re 27,11
1Re 27,11
1Re 28,1
1Re 28,2
1Re 28,2
1Re 28,17
1Re 29,2
1Re 29,3
1Re 29,5
1Re 29,5
1Re 29,6
1Re 29,8
1Re 29,9
1Re 29,11
1Re 30,1
1Re 30,3
1Re 30,4
1Re 30,5
1Re 30,6
1Re 30,6
1Re 30,7
1Re 30,8

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e entorn de Saül. 8 E dix Abisay a
no’l ne calrà ferir altre. 9 E dix
E que no fosses culpable! 10 E dix
aygüe e anem-nos-en. 12 E pres
Senyor era sobre ells. 13 E com
e hach gran spay entre ells, 14
ést tu qui axí crides [*]? 15 E dix
de Saül. 17 E Saül conech la veu de
la veu de David e dix: –Donchs
veu que jo he oÿda és veu tua? E
meu, aquesta veu és mia. 18 E dix
he peccat. Torna-te’n, mon fill
coses que are conech. 22 E respòs
tot treball. 25 E lavors dix Saül a
a David: –Beneÿt ést tu, fill meu
are pots, a mi poràs. E anà-ce’n
son loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix
a las suas mans.» 2 E levà’s
de Mohaot, rey de Get. 3 E habità
e tota sa casade e II mullers de
de Carmel. 4 E digueren a Saül que
avant no hach ància Saül de sercar
ància Saül de sercar David. 5 E dix
rey ab tu? 6 E lavors Achís donà a
en aquest die de vuy. 7 E stech
felisteus IIII mesos. 8 E pujave
a la terra de Egipte. 9 E destroví
qui sou anats vuy?» E responia
migjorn, e en Hiramel [*].» 11 E
contra ells: “Aquestas coses feya
contre Yrrael. E dix Achís a
axireu ab mi en las tendes. 2 E dix
ferà ton servicial. E dix Achís a
regne e dar-l’ha a ton proÿsme
de C en C o de M en M. Emperò
dels felisteus: –Encare no conexeu
prínceps? 5 Donchs, no és aquest
e dèyan [*]: “Saül n’ha morts M, e
M, e David, XM”? 6 E Achís apellà
majorals dels felisteus. 8 E dix
meu? 9 E respòs Achís e dix a
fer die, veu-vos-en. 11 E enaxí
Capítol XXX 1 En lo terç die, com
-los-se’n ab si matexs. 3 E
se n’havían amenats catius. 4 E
-se’n manades II mullers de
fou muller de Nabal de Carmel. 6 E
lurs fills e fillas. E confortà’s
lo efot. E acostà Abitar lo efot a
Abitar lo efot a David, 8 e lavors
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David: –Nostro Senyor ha tancats [*] los
David a Abisay: –No l’ocies, car és untat
David: –Viva nostro Senyor, car, si donchs
David la anap de l’aygüe e la lansa que
David fou passat en l’altre part e stech
David cridà al poble de Saül e Abner, fill
David a Abner: –Donchs, no ést tu baró, e
David e dix: –Donchs David, fill meu,
David, fill meu, aquesta veu que jo he
David dix: –O senyor, rey meu, aquesta veu
David: –Per què lo senyor meu perseguex lo
David. Per cert jo no’t faré mal d’aquí
David e dix: –Vet ací la lansa del rey.
David: –Beneÿt ést tu, fill meu David! Tu
David! Tu que has fet ja, a mi feràs, e
David per la sua carrera ab los ceus
David en son cor: «Si jo no guard a mi
David e anà-se’n ell e DC hòmens qui
David ab Achís en Get. E los ceus hòmens
David, ço és, Achinobe [*] e Abiegayl, qui
David era fugit en Get, e d’aquí avant no
David. 5 E dix David a Achís: –Si jo he
David a Achís: –Si jo he trobade gràcia
David en aquell die Ychalet. E per ço és
David en la regió dels felisteus IIII
David e los ceus hòmens [*] a Geturí e a
David tota la terra de aquells e no hy
David: «En Judà, envés migjorn, e en
David no jaquí a vida hom ni fembra, ne
David.”» E açò era decret ceu en tots los
David: –Jo he sabut are e sé que tu e los
David a Achís: –Are veuràs què ferà ton
David: –Jo posaré tu, tostemps que jo
David, 18 car tu no has obeÿt a la veu de
David e los ceus éran en la derrera
David, qui fou servicial de Saül, rey d’
David qui cantaven e dèyan [*]: “Saül n’
David, XM”? 6 E Achís apellà David e dixDavid e dix-li: –Viva nostro Senyor Déu,
David a Achís: E què he jo fet, e què has
David: –Jo sé que tu ést bo devant los
David e los ceus hòmens qui éran venguts
David fou vengut en Sichalet ab los ceus
David e aquells qui éran ab ell vingueren
David [*] e lo poble qui era ab ell
David catives, Achinoe de Gesrael, e
David fou fort dolent e trist, car lo
David en nostro Senyor Déu [*] 7 e dix a
David, 8 e lavors David aconsellà’s ab
David aconsellà’s ab nostro Senyor Déu e
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1Re 30,9
la presa que han tolta. 9 E levà’s
1Re 30,10
qui éran ujats romangueren. 10 E
1Re 30,11 Egipte en un camp e amanaren-lo a
1Re 30,13
no havia menjat ni begut. 13 E dix
1Re 30,15
la ciutat de Sichalech. 15 E dix
1Re 30,15
he en aquesta companye. E jurà-li
1Re 30,17
e en la terra de Judà. 17 E levà’s
1Re 30,18
camells e fugiren. 18 E lavors pres
1Re 30,20
E digueren: –Aquesta presa és de
1Re 30,21
presa és de David. 21 E vench
1Re 30,21 éran ujats e no havían pogut seguir
1Re 30,21
Bezor. E aquests axiren a carrera a
1Re 30,21
axiren a carrera a David [*] e pujà
1Re 30,22
dels servicials qui éran anats ab
1Re 30,23
rebut, vagen-se’n. 23 E dix
1Re 30,26
a la batalla. 26 E lavors vench
1Re 30,26
proÿsmes e sos parents. E dix-los
1Re 30,27
dels enamichs. 27 E tramès-ne
1Re 30,31
en los altres lochs, en los quals
2Re 1,1
fet aprés que Saül fou mort, que
2Re 1,2
aytantost com fou vengut de devant
2Re 1,2
caygué sobre la sua cara e adorà
2Re 1,3
la sua cara e adorà David. 3 E
2Re 1,4
albergades d’Irrael. 4 E dix-li
2Re 1,5
son fill, són morts. 5 E dix
2Re 1,11 ací, senyor meu. 11 E aytantost com
2Re 1,13
car éran morts ab cultell. 13 E dix
2Re 1,14
la terra de Amalech. 14 E dix-li
2Re 1,15
crist de nostro Senyor? 15 E apellà
2Re 1,16
’s e ferí’l e ocís-lo. 16 E dix
2Re 1,17
de nostre Senyor Déu.” 17 Emperò
2Re 1,18
Jonatàs fill de Saül. 18 E manà
2Re 2,1
1 Adonchs, aprés aquestas coses,
2Re 2,1
-li nostro Senyor: –Puja. E dix
2Re 2,2
Senyor: –En Hebron. 2 Pujà, donchs,
2Re 2,3
de Carmel. 3 E ab tant pujaren ab
2Re 2,4
los barons de Judà e untaren a
2Re 2,4
sobre la casa de Judà. E digueren a
2Re 2,10
anys. E sobre la casa de Judà regnà
2Re 2,13
fill de Servià, e los servents de
2Re 2,15
fill de Saül, e XII de la part de
2Re 2,17
moch gran batalla e los hòmens de
2Re 2,30
E falliren dels servecials de
2Re 2,31
XX. 31 E emperò los servecials de
2Re 3,1
entre la casa de Saül e la casa de
2Re 3,1 com més anave e més temps passave,
2Re 3,2
era e tot die se destroÿa. 2 E
2Re 3,5
nom Getam, fill de Aglà, muller de
2Re 3,5
E tots aquests fills engendrà
2Re 3,6
entre la casa de Saül e la casa de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

David ab DC hòmens qui éran ab ell e
David ab CCCC hòmens encalsaren los
David, e donaren-li pa que menjàs e
David lavors: –De qual loch ést tu? E
David: –Poràs-ma tu amanar en aquesta
David ço que demanà. 16 E com l’hach
David e encalsà’ls de vespre de la un die
David las coses que los ysmaleÿtes havían
David. 21 E vench David en aquells CC que
David en aquells CC que éran romasos per
David, qui los havia manat que
David [*] e pujà David e aquells qui éran
David e aquells qui éran ab ell al poble e
David: –No darem res en aquests qui són
David: –No fareu axí, frares meus, no
David en Sichalech e donà de la presa als
David: –Rebeu de la benedicció [*] de
David en aquells qui éran en Betlem, e en
David e los ceus hòmens havían habitat e
David vench e tornà de la mort que havia
David, caygué sobre la sua cara e adorà
David. 3 E David dix en aquell home: –D’
David dix en aquell home: –D’on véns? E
David: –Digues-ma què fa hom ni què’s
David en aquell hom qui li havia dit açò:
David hach oÿt açò squinsà totas las suas
David en aquell hom qui era fugit de las
David: –Per què tu no haguist pahor ni
David un dels seus servents e dix-li:
David en aquell que morí: –La tua sanch e
David féu gran plant sobre Saül e sobre
David a tots los hòmens de Judà que
David aconsellà’s a nostro Senyor Déu e
David: –E en qual loch pujaré? E dix-li
David e dues mullers suas, Achimòneun de
David tots los hòmens qui anaven ab ell,
David aquí per ço que regnàs sobre la casa
David que los hòmens de Jabès-Galaad
David en Hebron 11 e fou senyor sobre la
David exiren-los a carrera de prop un
David. 16 E prengueren-se per lo cap de
David encalsaren Abner e los ceus hòmens.
David XVIIII; e no comptaren Azael, car ab
David ocieren dels hòmens de Benjamín e de
David e, com més anave e més temps
David profitave e era molt pus fort. E la
David engendrà fills en Hebron, e lo
David. E tots aquests fills engendrà David
David en Hebron. 6 E en aquell temps, com
David, Abner, fill de Ner, regia e
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2Re 3,8
e no he liurat a tu en las mans de
2Re 3,9
si jo no fas aquella covinensa ab
2Re 3,10
tresmudar e sia levade la cadira de
2Re 3,12
E lavors Abner tremès missatgers a
2Re 3,13
retornaré are tot Yrrael. 13 E dix
2Re 3,13 amistansa. Mas una cose te deman —e
2Re 3,14
tu veuràs la mia cara. 14 E lavors
2Re 3,15
fill de Lachis, e tramès-la a
2Re 3,17
temps ha que vosaltres demanàveu
2Re 3,18
-lo, car nostro Senyor parlà a
2Re 3,18
e dix: “En la mà del servecial meu
2Re 3,19
ce’n en Hebron per ço que perlàs a
2Re 3,20 a Yrrael e a Benjamín. 20 E vench a
2Re 3,20 a David en Hebron ab XX hòmens. E
2Re 3,21
venguts ab ell. 21 E dix Abner a
2Re 3,21 ànima. E com Abner se fou partit de
2Re 3,22 morts. E Abner no era en Hebron ab
2Re 3,23
fill de Ner, era vengut al rey
2Re 3,26
26 E aytentost Joab se pertí de
2Re 3,26
de Tirà. E d’açò no sabia res
2Re 3,28
de Azael son frare. 28 E com
2Re 3,31
lur frare, en Gabeon. 31 E dix
2Re 3,31
lo cos de Abner. Emperò lo rey
2Re 3,35
tot lo poble perquè menjacen ab
2Re 3,35
e encara era gran e alt die, jurà
2Re 3,36
oyí açò e plach-los molt ço que
2Re 4,8
8 e aportaren lo cap de Ysbòzech a
2Re 4,8
a David en Hebron. E digueren a
2Re 4,9
Saül e de son linatge. 9 E respòs
2Re 4,12
de la terra? 12 E lavors manà
2Re 5,1
tots los trips d’Irrael a
2Re 5,3
devant nostro Senyor Déu, e untaren
2Re 5,4
David en rey sobre Yrrael. 4
2Re 5,6
habitadors de la terra, diguéran a
2Re 5,6
los contrets dient: “No intrerà ací
2Re 5,7
“No intrerà ací David.” 7 Emperò
2Re 5,7
e aquesta és apellade ciutat de
2Re 5,8
8 E gità’n tots los gebuzeus, car
2Re 5,8
contrets que ahiraven la ànima de
2Re 5,9
en lo temple.» 9 E stech e habità
2Re 5,9
de Sion e apellà aquella ciutat de
2Re 5,10
crexia nostro Senyor Déu tots dies
2Re 5,11
rey de Tir, tremès missatgers a
2Re 5,11
e de perets, e adificaren la casa a
2Re 5,12
la casa a David. 12 E lavors conech
2Re 5,13
en rey sobre Yrrael. 13 E puxs que
2Re 5,17
17 E oyiren los felisteus que
2Re 5,17
-hi tots per ço que sercassen
2Re 5,17
ço que sercassen David. E com oý
2Re 5,19
-se en la vall de Rafaÿm. 19 E

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

David, e tu has request vuy a mi, que’m
David, axí com ell volia 10 que regne
David sobre Yrrael e sobre Judà de Dan
David per si matex e dix: –Da qui és la
David: –Jo volenter faré ab tu amistansa.
David dix–: no veuràs la mia care ans que
David tremès missatgers a Ysbòzech, fill
David, 16 e son marit seguí-la plorant
David que regnàs sobre vosaltres. 18
David e dix: “En la mà del servecial meu
David salvaré lo meu poble d’Irrael de la
David totas aquestas coses que plaÿen a
David en Hebron ab XX hòmens. E David féu
David féu gran convit a Abner e a tots
David: –Jo’m levaré per ço que t’ajust
David e se’n fou anat en pau, 22
David, car ja l’havia jaquit anar e se n’
David e lo rey havia’l jaquit anar en
David e tramès missatgers derrera Abner e
David. 27 E com Abner fou tornat en
David sabé aquesta cose que hach feta
David a Joab e a tot lo poble qui era ab
David seguia lo lit en què portaven Abner.
David e encara era gran e alt die, jurà
David: –Açò fassa Déu a mi e açò me
David havia dit [*]. 37 E en aquell die
David en Hebron. E digueren a David: –Rey,
David: –Rey, vet lo cap de Ysbòzech, fill
David a Racab e a Baanà, frare d’aquell,
David a sos servents que’ls ociéssan, e
David en Hebron e digueren-li: –Vet nós
David en rey sobre Yrrael. 4 David fill de
David fill de Ysaý era de edat de XXX anys
David: –No intreràs ací, si no te’n
David.” 7 Emperò David pres la torra e la
David pres la torra e la altesa de Sion, e
David. 8 E gità’n tots los gebuzeus, car
David havia dit que ociuria los gebuzeus.
David, que ell lo feria senyor de la sua
David en la altesa de Sion e apellà
David e féu edificació de casas engir e
David, e tots dies era ab ell. 11 E
David e fusta de cedre, e tramès-li
David. 12 E lavors conech David que nostro
David que nostro Senyor havia axalsat lo
David fou vengut de Hebron, pres
David havían untat en rey en Jerusalem,
David. E com oý David que los felisteus
David que los felisteus venían, pujà-sse
David aconcellà’s ab nostro Senyor e dix:
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tu los felisteus. 20 Llavors vench
aquí las ýdolas que aportaven. E
en la vall de Rafaÿm. 23 E
las tendes dels felisteus. 25 E féu
Capítol VI 1 E ajustà altre vegade
Irrael, e foren XXXMª, 2 e levà’s
Ayó anave devant l’archa. 5 E
[*] tantost de prop l’archa. 8 E
Ozà entrò en aquest die de vuy. 9 E
en la mia ciutat?» 10 E no volch
e a tota se casade. 12 E diguéran a
casade per l’archa de Déu. E dix
casa en benedicció.» E lavors anà
sua ciutat ab gran goig. E éran ab
oferiren un bou e un moltó. 14 E
e pus leugerament podia saltar. E
de li qui és apellade efot. 15 E
la archa passave per la ciutat de
per la finestra e veé lo rey
en lo mig loch del tabernacle que
a l’archa a rebre. E oferí
oferenes e las coses pacificables,
filla de Saül, axí a carrera a
com un bastax o un ribalt. 21 E dix
li: 5 –Vé-te’n al meu servicial
8 E are tu diràs al meu servicial
aquesta visió, tot axí dix Natam a
a David. 18 E intrà-ce’n lo rey
20 E donchs, Senyor, porà enadir
Yrrael. La casa del teu servicial
1 E fou fet aprés açò que combaté
e altre a viure. E Moab serví
David sots tribut. 3 E combaté
lo flum de Eufratres. 4 E, com
ajudassen Adoàser, rey de Sobà, e
dels hòmens de Síria XXIIM. 6 E
[*] E fou fet que Síria serví a
trehut. E nostro Senyor guardave
ell feya ni anave ni trematia. 7 E
Tou, lo rey de Emach, oyí que
10 E Tou tremès Joram, fill ceu, a
aquesta vaxella se’n portà lo rey
fill de Roob, rey de Sobà. 13 E com
defensacen, e tota Ydumea serví a
las coses que ell feya. 15 E regnà
lo ceu cap. E los fills de
altres. 9,Tit Capítol VIIII 1 Dix
de Jonatàs, fill de Saül, devant
-se en terra e adorà-lo. E dix
sóm jo, servecial teu. 7 E dix-li

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

David en la vall de Refaÿm e ferí los
David e aquells qui éran ab ell prengueren
David aconcellà’s ab nostro Senyor e dix:
David axí com nostro Senyor li hach manat
David tots los ceus alets d’Irrael, e
David e anà-ce’n ell e tots los hòmens
David e tot Yrrael jugaven e cantaven
David fou fort trist e falló per ço com
David temé fort nostro Senyor en aquell
David que l’archa de Déu se giràs en la
David que nostro Senyor havia beneÿt
David: «Iré a la casa de Obededon e
David a la casa de Obededon e trasqueren
David VII cors, e havia-hi secrifici de
David tocava los òrguens e los altres
David vestia una vestidura de li qui és
David e tot Yrrael portaven l’archa del
David, Micol, la filla de Saül, sguardave
David ballar e saltar devant nostro Senyor
David havia aperellat a l’archa a rebre.
David oferenes devant nostro Senyor, coses
David beneý lo poble en nostro Senyor Déu,
David e dix-li: –O, quant ha stat vuy
David a Micol: –Viva nostro Senyor, car jo
David e digues-li: “Aquestas coses diu
David: “[*] Jo’t prenguí de las pasturas
David. 18 E intrà-ce’n lo rey David
David devant nostro Senyor Déu e dix:
David encare que parle a tu, Senyor? Saps
David serà stablida devant nostro Senyor.
David los felisteus [*]. 2 E ferí Moab e
David sots tribut. 3 E combaté David
David Adoàser fill de Roob, rey de Sobà,
David hach pres de la part de aquells M e
David ocís dels hòmens de Síria XXIIM. 6 E
David posà defenció e ajudament en Síria
David sots trehut. E nostro Senyor
David en totas coses que ell feya ni anave
David pres las armes de aur [*] que
David havia destroÿda tota la fortsa de
David per ço que saludàs a ell ab gran
David e santificà-la a nostro Senyor Déu
David hach presa Síria e hach morts XIIM
David. E nostro Senyor guardave’l en
David sobre tot Yrrael e ell feya juý e
David éran preveres e en majors dignitats
David: –Ha-hi negú romàs de la casa de
David, enclinà-se e jach-se en terra e
David: –Mifibòsech! E ell respòs: –Ací sóm
David: –No hages pahor, car jo faré a tu

180

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 9,8
tostemps. 8 E Mifibòsech adorà
2Re 9,13
tostemps menjave de açò que lo rey
2Re 10,2
Amon, son fill. [*] 2 [*] [*] E
2Re 10,2
son pare. E com los missatgers de
2Re 10,3
Amon, lur senyor: –Cuydes-te que
2Re 10,4
4 E lavors pres los missatgers que
2Re 10,4
entrò a las anques e tremès-los a
2Re 10,5
e tremès-los a David. 5 E com
2Re 10,5
leig veure-los feya. E dix-los
2Re 10,6
injúria e gran scarn hagueren fet a
2Re 10,7 XXM hòmens [*] d’armes. 7 E com
2Re 10,17
lur príncep e lur senyor. E com
2Re 10,17
aperellaren batalla contre
2Re 10,18
-los, e fusqueren [*]. E ocís
2Re 11,1
los reys solían anar en batalla,
2Re 11,1
-los e asetjaren Tabaach. Emperò
2Re 11,2
se feyan, sdevench-se un dia que
2Re 11,4 de Abam, muller de Orries etey. 4 E
2Re 11,5
prenys, e tremès tantost missatge a
2Re 11,6
-li com era prenys. E aytentost
2Re 11,7
-lo-li. 7 E vench Urries a
2Re 11,7
-li. 7 E vench Urries a David, e
2Re 11,8
en quina guisa donaven batalla. 8 E
2Re 11,10
anà a la sua casa. 10 E diguéran a
2Re 11,10
no és anat a la sua casa. E dix
2Re 11,11
a la tua casa? 11 E dix Urries a
2Re 11,12
jo no faré aytal cose! 12 E dix
2Re 11,13
altre die. 13 E, convidà-lo
2Re 11,14
no hach stat ab sa muller, e scriví
2Re 11,17
companya, e moriren d’aquells de
2Re 11,18
etey. 18 E Joab tremès a dir a
2Re 11,19 19 e manà al missatge que digués a
2Re 11,23
li dix Joab. 23 E dix lo missatge a
2Re 11,25
teu servicial Urries etey. 25 E dix
2Re 11,27
hach tengut lo dol de son marit,
2Re 11,27
ella infantà un fill, que hach nom
2Re 12,1
Senyor tremès Natan profete a
2Re 12,1
profete a David, e dix Natan a
2Re 12,5
hom qui era vengut a ell. 5 E
2Re 12,7
perdonà a las suas! 7 E dix Natan a
2Re 12,13
Yrrael e devant lo sol.” 13 E dix
2Re 12,15
E nostro Senyor ferí lo fill que
2Re 12,16
qui fou muller de Urries [*]. 16 E
2Re 12,18
E los servicials no hu volían dir a
2Re 12,19
ans se turmenterà més.» 19 E com
2Re 12,19
que l’infant era mort, e dix
2Re 12,20
–Mort és. 20 E lavors levà’s
2Re 12,22 és mort, tu menges e beus? 22 E dix
2Re 12,24
no tornerà a mi. 24 E anà-se’n
2Re 12,26
26 E lavors combatia e guerrejave

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

David e dix: –E qui sóm jo, servicial teu?
David menjave. E era Mifibòsech rencallós
David tremès dels seus servicials que l’
David foren venguts en la terra dels fills
David hage tremès a tu aconortadors ni
David li havia tremesos e ragué’ls la
David. 5 E com David oyí açò, axí-los a
David oyí açò, axí-los a carrera, car
David: –Stau-vos en Gericó entrò que sia
David, logaren cavallers de Círia e de
David hach açò oÿt, tremès-hi Joab ab
David sabé aquestas coses, ajustà tot
David e combatéran fort e règeu contre
David dels sirienchs DCC càrreus e XXXXM
David tramès Joab e los ceus servicials
David romàs en Jerusalem. 2 E mentre
David se fou levat del lit que hach dormit
David tremès-li missatge e féu-la
David e dix-li com era prenys. E
David tramès missatgers a Joab e dix-li:
David, e David demanà-li què feya Joab e
David demanà-li què feya Joab e lo poble
David dix a Urries: –Vé-te’n a la casa
David: –Urries no és anat a la sua casa. E
David a Urries: –Tanta carrera has anada,
David: –L’archa de Déu e aquells d’
David [*]: –Stà vuy encara ací, e demà
David a menjar, e menjà e bech ab ell. [*]
David a Joab una letre e tremès-la-li
David alguns, e morí aytambé Urries etey.
David tot ço que era fet en la batalla, 19
David aquestas paraules: –Com hauràs ditas
David: –Los nostros enamichs s’esforsaren
David al missatge: –Açò diràs a Joab: “No
David féu-la anar a son palau e presDavid. E aquesta cose fou molt desplasent
David, e dix Natan a David: –Jutge’m açò
David: –Jutge’m açò que jo’t diré: Dos
David fou fort irat e falló contre lo rich
David: –Tu ést aquell hom que has fet açò.
David a Natan: –Jo he greument peccat
David havia hagut de Bersabé, qui fou
David féu oració a nostro Senyor Déu per
David, per ço com havían pahor que li fos
David sentí’s que’ls ceus servicials se
David a sos servents –Donchs, mort és l’
David de terra e rentà’s la cara e untà
David: –Com l’infant era viu, jo dejunave
David a Bersabé e aconhortà-la e
David contre Rebaach dels fills de Amon e

181

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 12,27
27 E Joab tremès missatgers al rey
2Re 12,29
la haja presa. 29 E [*] anà-ce’n
2Re 12,30
pedres preciozes de gran preu, e
2Re 12,31 hom fa dels ladres. E açò matex féu
2Re 12,31
las ciutats dels fills d’Amon. E
2Re 13,1
XIII 1 E [*] Absalon, fill de
2Re 13,1
E sdevench-se que Amon, fill de
2Re 13,2
com se cuydave que fos fort greu a
2Re 13,3
E Jonadap, fill de Samaà, frare de
2Re 13,7
de menjar de la sua mà. 7 E lavor
2Re 13,21 e quax com a vídua. 21 Emperò, com
2Re 13,25
ab los servecials teus. 25 E lo rey
2Re 13,30
digueren aquestes peraules al rey
2Re 13,31
hy éran feeren açò matex que féu
2Re 13,32
Jonadap, fill de Semnà, frare de
2Re 13,37 de Amisar, rey de Geassur. Emperò
2Re 13,39 rey de Geassur tres anys. 39 E com
2Re 14,28
II anys que no veé la cara del rey
2Re 15,7
aprés IIII anys dix Absalon al rey
2Re 15,12
Atitòfel, qui era conceller del rey
2Re 15,13
13 E lavors vench un missatge a
2Re 15,14
Absalon levat contre tu. 14 E dix
2Re 15,15
15 E digueren los ceus servicials a
2Re 15,18
règeus, que éran venguts ab lo rey
2Re 15,30
e stigueren aquí. 30 Emperò
2Re 15,31 los peus descalsos. 31 E digueren a
2Re 15,31
e s’era jurat ab ell. E dix lavors
2Re 15,32
sia foll e fat e orat. 32 E, con
2Re 15,33
cap ple de pols e terra. 33 E dix
2Re 15,34
jo sóm stat servidor de ton pare
2Re 15,37
lurs fills. 37 E Cuzín, amich de
2Re 16,1
16,Tit Capítol XVI 1 Com
2Re 16,5
Gerrà, e anave devant ells e maleÿa
2Re 16,6
a la part dreta, e a la cinestra de
2Re 16,13
que aquest me diu. 13 E anave
2Re 16,13
munt, pus alt que ells, e maleÿa
2Re 16,16 E vench Cozim arechites, amich de
2Re 16,23
concell de Atitòfel, com ell fos ab
2Re 17,1
–Alegex XIIM hòmens, e encalsaré
2Re 17,16
los: –Tremeteu-ho tentost a dir a
2Re 17,17
tot açò, e ells anaren prestament a
2Re 17,21
axiren del pou e anaren-se’n a
2Re 17,22
l’aygüe, sinó tots som morts. 22 E
2Re 17,23
e pensà’s que lo regne tornaria a
2Re 17,23
’s que lo regne tornaria a David, e
2Re 17,24 lo en lo vas de son pare. 24 Emperò
2Re 17,27
en la terra de Galaad. 27 E com
2Re 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 Lavors
2Re 18,7 bosch de Efraÿm. 7 E la companya de
2Re 18,10 10 E veé açò un dels companyons de
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David dient: –Jo he guerrejat e he
David a Rabaach e asetjà-la e, com la
David posà-la sobre son cap. E trasch de
David de totas las ciutats dels fills d’
David se’n tornà ab tota la sua host e ab
David, havia una germana fort bella, que
David, fou fort anemorat d’ella, 2 e
David. 3 E Jonadap, fill de Samaà, frare
David, era gran amich de Amon e era hom
David tremès Tamar a la casa de son frare
David hach oÿdes aquestas paraules, fou
David dix a Absalon: –No’ns vullas pregar
David: –Absalon ha morts tots los fills
David. 32 E respòs Jonadap, fill de Semnà,
David, e dix: –Senyor meu, no’t cuyds que
David plorà e planch molt Amon per gran
David fou aconhortat de la mort de son
David. 29 E tremès Absalon a Joab per ço
David: –Iré en Hebron e pegaré los vots
David, qui era d’Aguiló, ciutat sua. E
David que li dix: –Ab tot son cor e ab
David als ceus servents que éran ab ell en
David: –Senyor, totas las coses que tu
David de Get, e anave devant lo rey Atey
David, ab lo cap cubert e ab los peus
David que Atitòfel era ab Absalon e s’era
David: –Senyor Déu, jo’t prech que lo
David fou pujat en un munt en lo qual
David: –Si tu véns ab mi, hauràs afany. 34
David, axí vull ésser ton servidor.” E
David, anà-sse’n a Absalon en la ciutat
David fou avellat un poch del cap del
David 6 e tremetia-li pedres e a tots
David. 7 E Semeý deya aquestas peraules al
David e los ceus companyons per la
David e tremetia-li pedres e terra. 14 E
David, a Absalon e dix-li –Déu te sal,
David e com era ab Absalon, axí matex que
David anit 2 e aconseguir-l’he, car
David e digau-li que no stiga aquesta
David e digueren-lo-hy, [*] 18 e,
David e digueren-li tot lo concell e
David e tot lo poble passaren l’aygüe
David, e David qui pensaria mal per
David qui pensaria mal per ventura contre
David se’n vench a las tendes, e Absalon
David fou vengut en las tendes, Sobí, fill
David féu III parts del ceu poble e stablí
David ocís de aquells de Absalon en aquell
David e anà-ce’n a Joab e dix-li: –Jo
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2Re 18,24 e fou abans al rey que Cozim. 24 E
2Re 19,4
com si fugissen de la batalla. 4 E
2Re 19,10
[*]. Per què callem e no retornem
2Re 19,10
concell de tot Yrrael vench al rey
2Re 19,15
servecials teus. 15 E tornà-se’n
2Re 19,22
de nostro Senyor Déu? 22 E dix
2Re 19,23
pahor, que no morràs. E jurà-li
2Re 20,1
nafil e dix: –No havem nós part en
2Re 20,2
2 E tot lo poble pertí’s de
2Re 20,2
Judà anaren-se’n en Jerusalem ab
2Re 20,3
aquí a manera de vídues, e anch
2Re 20,5
tots e stech més del terme que
2Re 20,6
que David li havia asignat. 6 E dix
2Re 20,11 aquell qui volch ésser companyó de
2Re 20,21
Bocrí, ha levade la sua mà contre
2Re 20,26 26 Emperò Iran era propi prevera de
2Re 21,1
Lavors fou gran fam en los dies de
2Re 21,1
e durà III anys contínuament. E
2Re 21,3
d’Irrael e de Judà. 3 E dix lavors
2Re 21,4
sia mort null hom d’Irrael. E dix
2Re 21,7
era entre Jonatàs, fill de Saül, e
2Re 21,11
las bèsties de nit. 11 E diguéran a
2Re 21,12
ço és la concupina de Saül. 12 E
2Re 21,15
contre los fills d’Irrael. E
2Re 21,15
los felisteus. E dementre que
2Re 21,16
Rafà, sfortsà’s que pogués ferir
2Re 21,17
17 E Abizay fill de Servià ajudà a
2Re 21,17
fill de Servià ajudà a David, e
2Re 21,17
E lavòs juraren los hòmens de
2Re 21,19
(Per aquests IIII noms és nomenat
2Re 21,21
lo Jonadab, [*] de Samaà, frare de
2Re 21,22
en Get e moriren en las mans de
2Re 22,1
22,Tit Capítol XXII 1 Perlà
2Re 22,51
misericòrdia al ceu crist untat
2Re 23,1
són las derreras paraules que dix
2Re 23,8
són los noms dels hòmens forts de
2Re 23,8
noms dels hòmens forts de David:
2Re 23,9
dels III forts hòmens qui éran ab
2Re 23,13
e vinguéran en temps de messas a
2Re 23,14
en la vall dels gegants, 14 e
2Re 23,15
en Betlem. 15 E lavors desijà
2Re 23,16
prop la porta e aportaren-la a
2Re 23,23
no era pervengut entrò a III. E
2Re 24,1
’s contre Yrrael, [*] e dix
2Re 24,10
forts d’armes per a combatre. 10 E
2Re 24,10
com havia comptat lo poble e dix
2Re 24,11
las mias feenes. 11 E levà’s
2Re 24,12
a Gad profeta: 12 –Vé-te’n a
2Re 24,13
volràs o diràs.” 13 E vench Gad a
2Re 24,14
qui m’ha tremès a tu. 14 E dix
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David seya entre abdues las portes, e la
David cobrí lo ceu cap e plorave e cridave
David en rey? E lo concell de tot Yrrael
David. 11 Emperò lo rey tremès Sadoch e
David entrò a Jordà, e tot lo trip de Judà
David al fill de Servià: –Què m’ha a fer
David que no morria. 24 Emperò Mifibòzech
David ne havem haretat en lo fill de Ysaý.
David e anaren-se’n a Ciba fill de
David, lur rey e lur senyor. 3 E com lo
David despux no intrà a ellas, ans
David li havia asignat. 6 E dix David a
David a Abisach: –Donchs, major treball e
David per Joab. 12 E Amasè jaÿa mort enmig
David. Liurau-nos aquell ten solament, e
David. 21,Tit Capítol XXI 1 Lavors fou
David e durà III anys contínuament. E
David demanà concell a nostro Senyor, e
David als gabaonites: [*] 4 [*] –Nós no
David: –Què voleu que fassa a vosaltres? 5
David. 8 E axí pres lo rey los fills de
David ço que Rafà havia fet, ço és la
David pres los ossos de Saül e de Jonatàs,
David e los ceus hòmens combateren los
David defallia en la batalla –tant havia
David. E lo ferro de l’asta de Gebí Denob
David, e David ocís Gebí Denob. E lavòs
David ocís Gebí Denob. E lavòs juraren los
David e digueren: –De vuymés no iràs ab
David, e és dit Adeudatus, fill de Salt,
David. 22 E aquests IIII hagueren per mare
David e dels ceus cervecials. 22,Tit
David a nostro Senyor aquest dictat e cant
David e la sua sament perdurablement.»
David, fill de Ysaý: «E dix l’hom al qual
David: David seent en la cadira, molt savi
David seent en la cadira, molt savi
David com lo sprovaren los felisteus e s’
David, qui era en la spluga d’Oble, e las
David stave en defeniment, e la stació
David aygüe de sisterne e dix: –Si hi
David. E ell no la volch beure, mas
David féu aquest concellador a la sua
David a Joab: –Vé e nombre los hòmens d’
David penidís com havia comptat lo poble e
David a nostro Senyor Déu: –Senyor, jo he
David al matí, e dix nostro Senyor a Gad
David e digues-li aquestas peraules:
David dient: –Açò diu nostro Senyor, Déu
David a Gad profeta: –Gran treball m’és
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2Re 24,17
qui era hom gebuzeu. 17 E dix
2Re 24,18 mon pare. 18 E vench Gad profeta a
2Re 24,19 la era de Aurena gebuseu. 19 E pujà
2Re 24,24
Déu oferta agradable. E comprà
2Re 24,25
e costaren L cicles d’argent. 25 E
1Re 25,35
pixant a la paret. 35 E lavors pres
1Re 13,15
ab ell, e foren trobats per nombre
1Re 14,2
E havían del poble ab ell entrò a
1Re 17,7
e lo ferre de la lansa pesave
1Re 23,13
qui éran ab ell, qui éran entorn de
1Re 27,2
E levà’s David e anà-se’n ell e
1Re 30,9
que han tolta. 9 E levà’s David ab
2Re 15,18
e Feletí anaven devant lo rey e
2Re 8,4
hach pres de la part de aquells M e
2Re 10,18
[*]. E ocís David dels sirienchs
2Re 23,8
com lo verm del fust, e ell ocís
2Re 24,9
que en Yrrael havia per compte
Re Prol,Inc
Prol,Inc Comensa lo pròlech
Re Prol,8
ab aitants letres lo Pantatheu
Re Prol,9
se, en letres solament e en altesa
Re Prol,10
cosa és que Sdras, scriva e doctor
Re Prol,11
e doctor de la lig, aprés la presó
Re Prol,13
Serobabel, que atrobà altres letres
Re Prol,16 lo libre dels Noms, un matex compte
Re Prol,18
seny místich, és mostrat lo nom
Re Prol,19
alguns volums grechs entrò al die
Re Prol,24 matex nombre són las Lemantecions
Re Prol,25
oració, e en la fi dels Proverbis
Re Prol,39
ço que parlen, en lo comensament
Re Prol,42
és adoctrinat en la doctrina
Re Prol,44
Bresith, lo qual nós apellam libre
Re Prol,50 és Regebebet, que nós apellam libre
Re Prol,52
Aquests són los V libres
Re Prol,56
ordonats, e comensen a Jesú, fill
Re Prol,57
segons los profetes, Josuè, fill
Re Prol,58 E aprés ordonen Sustín, ço és libre
Re Prol,63 Samuel, lo qual nós apellam primer
Re Prol,67
que Malechot, ço és, dels Regnes
Re Prol,68
de moltas gents, mas solament
Re Prol,77 comprès en V pertides, en un volum
Re Prol,80
los jueus, Masloth, ço és, libre
Re Prol,81
lo quint és apellat Càntich
Re Prol,84 lo VIIè és Benjamí, ço és, Paraules
Re Prol,85
en major significació canònicha
Re Prol,87
apellat e és scrit primer e segon
Re Prol,90
E axí són agualment XXII libres
Re Prol,91
XXII libres de la vella lig, ço és,
Re Prol,92
Moysès V, e dels Profetes VIII, e
Re Prol,92
VIII, e de Hagiògafra, ço és,
Re Prol,96 nombre, e per açò diuhen los libres
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David a nostro Senyor Déu com hach vist l’
David en aquell die e digué-li: –Puja e
David segons lo manament de nostro Senyor
David la era e los bous, e costaren L
David edifichà aquí altar a nostro Senyor
Davidd de la mà d’aquella tot ço que ella
DC hòmens. 16 Ab Saül e ab Jonatàs, [*] e
DC hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill de
DC cicles de ferro. E portave son scuder
DC, e axiren de Cellà e anaven axerrats
DC hòmens qui éran ab ell a Achís, fill de
DC hòmens qui éran ab ell e vingueren
DC hòmens ab armes, forts e règeus, que
DCC hòmens a cavall e XXM de peu, ell féu
DCC càrreus e XXXXM cavallers e ocís
DCCC hòmens sol en una vegade que anà a la
DCCCLXXXM hòmens forts d’armes per a
de sent Gerònim sobre lo Primer libre dels
de Moysès [*], cant desacorden-se, en
de letres. Certa cosa és que Sdras, scriva
de la lig, aprés la presó de Jerusalem ha
de Jerusalem ha restaurats del temple sots
de las quals usam, car entrò en aquell
de tots diaques e preveres, per centència
de nostro Senyor per IIII letres. E trobam
de vuy ab letres entigues encara los
de Geremies e la sua oració, e en la fi
de Salamó, d’aquell loch en lo qual diu:
de aquestas letres la veu humanal és
de Déu. Lo primer libre segons los jueus
de la Generació del món. Lo segon és
de Nombres. Lo quint és apellat Adabarim,
de Moysès, los quals són pròpiament
de Enave, qui és dit, segons los profetes,
de Nuu. E aprés ordonen Sustín, ço és
de Jutges. E en aquell matex afigen un
de Regnes. Lo segon, lo terç e lo quart,
de moltas gents, mas solament de un poble
de un poble d’Irrael, qui’s compte en
de Salms; lo terç, a Salamó, que’s pertex
de Proverbis; lo quart, Coleth, ço és,
de Cants, que és apellat Sitarazim; lo
de dies, lo qual nós podem apellar en
de divinal scriptura, lo qual, segons nós,
de Paralipèmenon; lo VIII és Sdras, qui és
de la vella lig, ço és, de Moysès V, e
de Moysès V, e dels Profetes VIII, e de
de Hagiògafra, ço és, de la vida dels
de la vida dels sants hòmens, VIIII. E
de la vella lig ésser XXIIII, [*] vells de
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Re Prol,97
vella lig ésser XXIIII, [*] vells
Re Prol,105
és sdevenidor.» Aquest pròlech
Re Prol,108
los libres, los quals havem trets
Re Prol,111 qui és apellat en vulgar Sapiència
Re Prol,112
«Amau justícia»; e lo libre
Re Prol,113
justícia»; e lo libre de Jesú, fill
Re Prol,116
qui és semblant a l’Apocalipci
Re Prol,125
Cascú oferex en lo tabernacle
Re Prol,128
porpre e colix e jacint e [*] pèlls
Re Prol,130 nostres coses menyspresables ésser
Re Prol,132
spècies e destinció e departiment
Re Prol,133
present e sdevenidora és cubert
Re Prol,134
e sdevenidora és cubert de pells
Re Prol,135
veden la calor del sol e l’aygüe
Re Prol,142 tu stimaràs mi enterpetrador, si ve
Re Prol,144
o fals enterpetredor, si no’t ve
Re Prol,146
sia vijares, que jo hi hage mudat
Re Prol,157 jo prech a vosaltres, companyons
Re Prol,157
de Crist, que ab preciós ungüent
Re Prol,158 que ab preciós ungüent de mirra e
Re Prol,158
de mirra e de fe unteu lo cap
Re Prol,163
envés mi ab bocha plena
Re Prol,163
envés mi ab bocha plena de ira e
Re Prol,167 maldien, que m’ajudeu ab los scuts
Re Prol,174
e sóm-me humiliat e he callat
Re Prol,Expl obres.» Expl Ací acaba lo pròlech
1Re Inc
dels Reys, qui és lo novèn libre
1Re 1,1
1,Tit Capítol primer 1 Un home fou
1Re 1,1
primer 1 Un home fou de la ciutat
1Re 1,1
[*], lo qual hach nom Elcanà, fill
1Re 1,1
fill de Geroboam, fill Eliüd, fill
1Re 1,1
fill Eliüd, fill de Thau, fill
1Re 1,3
n’hach negú. 3 E aquell hom anave
1Re 1,3
E en aquell loch staven II fills
1Re 1,3
Ophín e Fineès, e eren preveres
1Re 1,7
die venia qu’ells anaven a la casa
1Re 1,9
sobre sa cella devant las portes
1Re 1,9
cella devant las portes de la casa
1Re 1,11
nostre Senyor, e dix: –Senyor, Déu
1Re 1,11
si tu guardes e veus lo turment
1Re 1,11
a nostro Senyor en tots los dies
1Re 1,13
sos labis, e la sua veu no era oÿda
1Re 1,16
sóm ta serventa, sia axí com una
1Re 1,16
sia axí com una de las fillas
1Re 1,16
he parlat entrò ara per la moltitut
1Re 1,16
ara per la moltitut de ma dolor e
1Re 1,17
Déu d’Irrael don a tu la demande
1Re 1,24
e pres III vadells e III muygs
1Re 1,24 muygs de farina e una ampolla plena
1Re 1,25
lo qual no’s prenia guarde
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de l’Apocalipci [*] adóran l’Anyell e
de las Scriptures se porà convenir axí com
de habraych en latí, per ço que puscam
de Salamó, qui comensa: «Amau justícia»; e
de Jesú, fill de Sirach, qui comensa:
de Sirach, qui comensa: «Tota saviesa és
de sent Johan, no són en la retgle ni en
de Déu ço que pot haver, ço és, or e
de cabres. Emperò l’Apòstol jutge las
de major nassecitat. En tota aquella
de la sgleya present e sdevenidora és
de pells de celicis. E aquelles coses que
de celicis. E aquelles coses que són pus
de las pluges. Donchs, lig primerament
de grat; e stimeràs tu mi ésser
de grat, jatsia açò que a mi no sia
de l’habraycha veritat. Cert, si no ho
de Crist, que ab preciós ungüent de mirra
de mirra e de fe unteu lo cap de nostro
de fe unteu lo cap de nostro Senyor seent
de nostro Senyor seent a la taula, que en
de ira e de abrivament e environen la
de abrivament e environen la ciutat e
de vostres oracions. E, jo sabent la
de bones obres.» Expl Ací acaba lo pròlech
de sent Gerònim. 1Re Inc Comença lo Primer
de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Un
de la ciutat de Ramataym [*], lo qual hach
de Ramataym [*], lo qual hach nom Elcanà,
de Geroboam, fill Eliüd, fill de Thau,
de Thau, fill de Suf, efratén. 2 Aquell
de Suf, efratén. 2 Aquell hach II mullers,
de la sua ciutat per VII dies stablits per
de Elí, Ophín e Fineès, e eren preveres de
de nostro Senyor. 4 E adonchs lo die vench
de nostro Senyor, e axí la feya irade, e
de la casa de nostro Senyor. 10 E axí com
de nostro Senyor. 10 E axí com Anna era
de companyes, si tu guardes e veus lo
de la tua serventa [*] e’m dónes infant
de la sua vida, e raor no munterà sobre lo
de negú. Donchs, Elí se cuydà que fos
de las fillas de Belial, car jo he parlat
de Belial, car jo he parlat entrò ara per
de ma dolor e de mon plor. 17 Lavors Elí
de mon plor. 17 Lavors Elí dix a ella: –Vé
de què l’has pregat. 18 E aquella dix:
de farina e una ampolla plena de vi e
de vi e amenà aquell a nostro Senyor Déu
de Anna ni no la conexia. 26 Mas Anna dix
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1Re 1,28
a nostro Senyor en tots los dies
1Re 2,3
Las vellas coses pertesquen
1Re 2,3
de la tua bocha, car Déu és Senyor
1Re 2,4
sobrat, e los febbles són complits
1Re 2,8
8 E ell sucita los freturosos
1Re 2,8
de la pols e leva lo pobre
1Re 2,8
los prínceps e que tinga la cadira
1Re 2,8
la cadira de glòria. Los fonaments
1Re 2,8
Los fonaments de la terra són
1Re 2,10
en la sua fortsa. 10 Los adversaris
1Re 2,10
Senyor jutgerà las encontrades
1Re 2,11
E l’infant era menistre en la casa
1Re 2,12
Elí, lo prevera. 12 Mas los fills
1Re 2,13
ofici dels preveres, ans fèyan molt
1Re 2,15
aquell que sacrificave: «Dóna a mi
1Re 2,15
a obs del prevera, com jo no pendré
1Re 2,18
e era infant, e havia vestidura
1Re 2,23
coses malvades, las quals jo oig e
1Re 2,24
plany? 24 No ho fassau, mos fills,
1Re 2,24
la fama no és pas bona que jo oig
1Re 2,24
vosaltres feu peccar al poble
1Re 2,25
per aquell? E ells no oÿren la veu
1Re 2,27 a Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom
1Re 2,27
apereguí jo apertament a la casa
1Re 2,27
com ell era en Egipte, en la casa
1Re 2,28
casa de faraó, 28 e jo alegí a ell
1Re 2,28
ha nom efot, e jo doní a la casa
1Re 2,29
vosaltres menjàceu las promíssias
1Re 2,30
“Jo parlé que la tua casa e la casa
1Re 2,31
que jo tallaré ton bras e lo bras
1Re 2,31
ton bras e lo bras de la casa
1Re 2,33
null temps. 33 Emperò jo no tolré
1Re 2,33
jo no tolré de tot en tot sament
1Re 2,33
no tolré de tot en tot sament de tu
1Re 2,33
e ta ànima podrirà, e gran partida
1Re 2,34
a tu senyal que’s sdevendrà en II
1Re 2,36
ofira I diner d’argent e I tortell
1Re 2,36
que jo menge ten solament un bocí
1Re 3,1
Senyor devant Elí, e la peraule
1Re 3,3
que ell no podia veura 3 la lum
1Re 3,3
E Samuel dormia en lo temple
1Re 3,3
de nostro Senyor, on era la archa
1Re 3,7
nostro Senyor, ni la peraule
1Re 3,14
14 E per ço jo he jurat a la casa
1Re 3,14
a la casa de Elí que lo peccat
1Re 3,15
matí obrí las portas del tabernacle
1Re 3,15 nostro Senyor. E Samuel havia pahor
1Re 3,17
demanà-li: –Qual és la peraula
1Re 3,17
a tu, si tu’m celes neguna
1Re 3,17
celes neguna de aquestas coses ni
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de la sua vida. Donchs, ells aoraren aquí
de la tua bocha, car Déu és Senyor de la
de la tua bocha, e a ell són aperellades
de fortsa. 5 E aquells qui primerament
de la pols e leva lo pobre de la sutzura,
de la sutzura, per ço que ell sega ab los
de glòria. Los fonaments de la terra són
de la terra són de nostro Senyor, e ell ha
de nostro Senyor, e ell ha posat lo setgle
de nostro Senyor tembran aquell, e tronerà
de la terra e donerà l’emperi al ceu rey
de nostro Senyor, devant Elí, lo prevera.
de Elí éran malvats e no conexían pas
de mal en lo setgle e al poble. E quant
de la carn, que cogue a obs del prevera,
de tu carn cuyta, mas crua.» 16 E aquell
de li, la qual hom apellave efot. 19 E sa
de las quals tot lo poble se plany? 24 No
de vuymés, car la fama no és pas bona que
de vosaltres: vosaltres feu peccar al
de nostro Senyor. 25 Si un home pecca
de lur pare, perquè nostro Senyor volch
de Déu vench a Elí, lo qual Déu li tremès,
de ton pare, com ell era en Egipte, en la
de faraó, 28 e jo alegí a ell de tots los
de tots los trips d’Irrael a mos obs en
de ton pare dels secrificis dels fills d’
de tots los secrificis del meu poble d’
de ton pare, que ministràs devant mi
de la casa de ton pare, per ço que no hage
de ton pare, per ço que no hage negun hom
de tot en tot sament de tu de mon altar,
de tu de mon altar, mas tos ulls te
de mon altar, mas tos ulls te falliran e
de ta companye morrà, com ells seran
de tos fills, Ofiní e Fineès: que abdós
de pa e que diga: “Jo us prech que
de pa.” 3,Tit Capítol terç 1 Samuel, l’
de Déu era preciosa en aquell temps, no
de Déu anans que ell fos apagat. E Samuel
de nostro Senyor, on era la archa de Déu.
de Déu. 4 E nostro Senyor apellà Samuel,
de nostro Senyor no era a ell stade
de Elí que lo peccat de la sua casa no
de la sua casa no serà denejat per
de nostro Senyor. E Samuel havia pahor de
de manifestar la vizió a Elí. 16 Mas Elí
de nostro Senyor qui a tu ha perlada. Jo
de aquestas coses ni de totas aquestas
de totas aquestas peraules qui’t són
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1Re 3,19
e nostro Senyor era ab ell. E anch
1Re 4,1
e fichà las tendas prop la pedre
1Re 4,2
ne foren morts per los camps, menys
1Re 4,3
felisteus? Aportem ab nós l’archa
1Re 4,3
ab nós l’archa de la amistansa
1Re 4,3
de la amistansa de nostro Senyor,
1Re 4,3
de Ciloè, e vage en mig loch
1Re 4,3
loch de nós, per ço que’ns salve
1Re 4,3
nós, per ço que’ns salve de la mà
1Re 4,4
en Ciloè, e faéran aportar l’archa
1Re 4,4
aportar l’archa de la amistansa
1Re 4,4
de la amistansa de nostro Senyor
1Re 4,4
que seya sobre xerubín. E los fills
1Re 4,4
E los fills de Elí eren ab l’archa
1Re 4,4
eren ab l’archa de la amistansa
1Re 4,5
Ofiní e Fineès. 5 E com l’archa
1Re 4,6
lavors ells conegueren que l’archa
1Re 4,6
que l’archa de la amistansa
1Re 4,8
catius. Què farem? Qui’ns guarderà
1Re 4,8
farem? Qui’ns guarderà de la mà
1Re 4,8
Aquest és lo déu qui ferí Egipte
1Re 4,10
lo poble d’Irrael, car hach-hi,
1Re 4,11
XXXM hòmens a peu. 11 E l’archa
1Re 4,11
de Déu fou presa, e los II fills
1Re 4,12
12 Esdevench-se que un hom
1Re 4,12
-se que un hom de la host del trip
1Re 4,12
vestiment squinsat e son cap cubert
1Re 4,13
cor era molt temorós per l’archa
1Re 4,14
14 Adonchs, com Elí oý lo crit
1Re 4,16
sóm aquell qui sóm vengut e fugit
1Re 4,16
sóm vengut e fugit de la batalla e
1Re 4,17
morts, Ofiní e Fineès, e l’archa
1Re 4,18
E, com ell hach anomenade l’archa
1Re 4,18
l’archa de Déu, Elí caech
1Re 4,18
lo cap, e fou mort, car era vell e
1Re 4,19 per XXXX anys. 19 E sa nora, muller
1Re 4,19
era prenys, e era prop del terme
1Re 4,19
E, quant ella oyí que l’archa
1Re 4,21
l’infant Ycabot, e dix: «La glòria
1Re 4,21
del poble d’Irrael, car l’archa
1Re 4,22
sogre e son marit: 22 –La glòria
1Re 4,22
d’Irrael per ço com l’archa
1Re 5,1
1 Los felisteus prengueren l’archa
1Re 5,1
l’archa de Déu e portaren aquella
1Re 5,1
Déu e portaren aquella de la pedre
1Re 5,2
Azot. 2 E materen-la en lo temple
1Re 5,2
de Degon e asigueren aquella prop
1Re 5,3
Degon, lur déu. 3 E com los hòmens
1Re 5,3 E com los hòmens de Azot se levaren
1Re 5,3
enclinat en terra, devant l’archa
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de las suas peraules no’n caech una en
de la Ajude, e los felisteus vingueren en
de defenció, quax IIIIM [*]. 3 E lo poble
de la amistansa de nostro Senyor, de
de nostro Senyor, de Ciloè, e vage en mig
de Ciloè, e vage en mig loch de nós, per
de nós, per ço que’ns salve de la mà de
de la mà de nostros enamichs. 4 Donchs lo
de nostros enamichs. 4 Donchs lo poble
de la amistansa de nostro Senyor de las
de nostro Senyor de las companyes que seya
de las companyes que seya sobre xerubín. E
de Elí eren ab l’archa de la amistansa de
de la amistansa de nostro Senyor, ço és,
de nostro Senyor, ço és, Ofiní e Fineès. 5
de nostro Senyor fou venguda en las
de la amistansa de nostro Senyor era
de nostro Senyor era venguda en la host. 7
de la mà de aquest déu molt alt? Aquest és
de aquest déu molt alt? Aquest és lo déu
de totas plagues en lo desert. 9 O,
de morts, XXXM hòmens a peu. 11 E l’archa
de Déu fou presa, e los II fills de Elí
de Elí foren morts, ço és, Ofiní e Fineès.
de la host del trip de Benjamín vench en
de Benjamín vench en Ciloè en aquell die
de pols. 13 E quant ell fou vengut, Elí
de nostro Senyor. E, mantinent que aquell
de la ciutat, dix: –Quin crit és aquest
de la batalla e de la host. Lo qual dix:
de la host. Lo qual dix: –En qual manera
de Déu és presa. 18 E, com ell hach
de Déu, Elí caech de la cella, prop la
de la cella, prop la porta, e trencà’s lo
de gran edat, e ell jutjà lo poble d’
de Fineès, era prenys, e era prop del
de l’infantament. E, quant ella oyí que
de Déu era presa e son [*] marit era mort,
de nostro Senyor és tolta del poble d’
de Déu és presa.» E dix per son sogre e
de Déu és mudade d’Irrael per ço com l’
de nostro Senyor Déu és presa. 1Re 5,Tit
de Déu e portaren aquella de la pedre de
de la pedre de la Ajuda en Azot. 2 E
de la Ajuda en Azot. 2 E materen-la en
de Degon e asigueren aquella prop de
de Degon, lur déu. 3 E com los hòmens de
de Azot se levaren de matí en l’altre
de matí en l’altre die, veus que Degon,
de nostro Senyor, on ells prengueren Degon
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sa care en terra, devant la archa
la archa de nostro Senyor, e lo cap
E per aquesta rahó los preveres
aquells qui anaren en lo temple
loch en Azot entrò en aquest die
entrò en aquest die de vuy. 6 La mà
Senyor se agreujà sobre los hòmens
e ferí Azot en la pus secreta part
e rates nasqueren, e gran confuzió
en la ciutat. 7 E com los hòmens
e digueren: –Què farem nós
–Què farem nós de l’archa
archa de Déu d’Irrael? E aquells
E com ells la se’n portaven, la mà
enaxí que ell feria los hòmens
que lurs anques foren podrides
lurs anques foren podrides de mal
de mal de morenes. Los hòmens
que ells faeren así matexs citis
10 Donchs ells tremateren l’archa
Senyor en Acaron. E com l’archa
–Ells han aduyta a nós l’archa
digueren: –Lexau-ne anar la archa
neguna gent que no hagués pahor
no hagués pahor de mort, com la mà
ferits en la pus secreta part [*]
en la pus secreta part [*] de mal
6,Tit Capítol VI 1 Donchs l’archa
e digueren-los: –Què farem nós
-los: –Què farem nós de l’archa
sereu curats e sabreu per què la mà
per què la mà de Déu no’s pertex
fareu V semblances dels secrets
de natura d’or, segons lo nombre
las semblances del vostro secret
secret de natura, e las semblances
saber si per ventura aleugerà la mà
de vosaltres e dels vostros déus e
axí com endureý en Egipte lo cor
lexà anar los fills d’Irrael fore
en una casa. 8 E preneu la archa
la, e si ella munta per la carrera
en una casa, 11 e posaren l’archa
d’or e las semblances del sacret
aquellas entrò a las fins del terme
terme de Betzames. 13 E los hòmens
los ulls, ells vaeren l’archa
14 E la carreta vench en un camp
carreta vench en un camp de Josuè
pedre, e ells trencaren los fusts
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de nostro Senyor, e lo cap de Degon e
de Degon e abdues ses mans éran tallades
de Degon e tots aquells qui anaren en lo
de Degon no calsigaren sobre lo lindar d’
de vuy. 6 La mà de nostro Senyor se
de nostro Senyor se agreujà sobre los
de Azot e destruý aquells e ferí Azot en
de las nalgues, e las suas encontrades, e
de mort fou feta en la ciutat. 7 E com los
de Azot vaeren aquesta plaga, ells
de l’archa de Déu d’Irrael? E aquells de
de Déu d’Irrael? E aquells de Get
de Get respongueren: –Fassam-la portar
de Déu era feta en molt gran mortaldat
de cascuna ciutat, del major entrò al
de mal de morenes. Los hòmens de Get
de morenes. Los hòmens de Get faeren
de Get faeren concell enaxí que ells
de pells. 10 Donchs ells tremateren l’
de nostro Senyor en Acaron. E com l’archa
de nostro Senyor fou venguda en Acharon,
de déu d’Irrael per ço que ella ocia a
de déu d’Irrael e que torn en son loch,
de mort, com la mà de nostro Senyor era
de nostro Senyor era agreujade sobre ells,
de mal de morenes. E lo crit e lo
de morenes. E lo crit e lo udolament per
de nostro Senyor fou en la regió dels
de l’archa de Déu d’Irrael? Ensenyaude Déu d’Irrael? Ensenyau-nos en qual
de Déu no’s pertex de vosaltres. 4 E
de vosaltres. 4 E adonchs ells digueren:
de natura d’or, segons lo nombre de las
de las províncies dels felisteus, e fareu
de natura, e las semblances de las rates
de las rates qui han deguastade la terra.
de vosaltres e dels vostros déus e de la
de la vostra terra. 6 Perquè no
de faraó e no lexà anar los fills d’
de sa terra, car nostro Senyor hach ell
de nostro Senyor e mateu-la en la
de las suas encontrades contra Betzames,
de Déu sobre la carreta e la petita caxa
de natura, que atrecí éran d’or. 12 E las
de Betzames. 13 E los hòmens de Betzames
de Betzames cullien forment en una vall, e
de nostro Senyor, e hagueren molt gran
de Josuè de Betzames e stech aquí. E en
de Betzames e stech aquí. E en aquell loch
de la carreta e materen las vaques desús e
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nostro Senyor. 15 Aquells qui éran
15 Aquells qui éran de la companya
de Leví descharregaren l’archa
sobre la gran pedre. E los hòmens
són las semblances del secret
las rates d’or, segons los nombres
de las ciutats dels felisteus
dels felisteus de V províncies,
murade entrò a la vila qui és menys
sobre lo qual ells posaren l’archa
era entrò aquell die en lo camp
aquell die en lo camp de Josuè
19 E nostro Senyor ferí dels hòmens
entrò a LXX hòmens armats e LM
Senyor havia ferit lo mitjà poble
20 E lavors digueren los hòmens
Senyor sant, car ell se pertirà
missatgers als habitadors
Capítol VII 1 Adonchs los hòmens
e portaren-se’n l’archa
Senyor e materen-la en la casa
e sentificaren Aleatzar, fill
per ço que ell guardàs l’archa
2 E del die ensà que l’archa
vos tornau a nostro Senyor
cor, toleu los déus stranys del mig
tot sol, ell desliurerà a vosaltres
fills d’Irrael tolgueren del mig
a Samuel: –No vulles cessar
Senyor Déu, que ell nos desliure
a nostro Senyor. [*] per lo poble
11 E los fills d’Irrael axiren
termes del poble d’Irrael. E la mà
los felisteus en tots los dies
los felisteus los havían toltas,
ell desliurà lo poble d’Irrael
lo poble d’Irrael tots los dies
havia nom Abià, e foren jutges
fetas del die ensà que jo los amení
die ensà que jo los amení de terra
terra de Egipte entrò en aquest die
e sos sanescals e lauradors
lauradors de sos camps e masseguers
de blats e ferrers d’armes e
d’ungüents e cuyners e pastadors
los vostros blats e las rendes
E lo poble no volch anch oyr la veu
aquell temps era un home del trip
Benjamín, qui havia nom Sis, fill
havia nom Sis, fill de Abiel, fill
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de la companya de Leví descharregaren l’
de Leví descharregaren l’archa de nostro
de nostro Senyor e la petita caxa qui era
de Betzames oferiren holocausts e
de natura d’or, las quals los felisteus
de las ciutats dels felisteus de V
de V províncies, de la ciutat murade entrò
de la ciutat murade entrò a la vila qui és
de mur, e entrò Abeel lo gran, sobre lo
de nostro Senyor, la qual era entrò aquell
de Josuè de Betzames. 19 E nostro Senyor
de Betzames. 19 E nostro Senyor ferí dels
de Betzames, per ço car ells hagueren
de mitjà poble. E lo poble plorà per ço
de fort plague. 20 E lavors digueren los
de Betzames: –Qual porà star devant nostro
de nós? 21 Donchs ells tremateren
de Cariatiarim e digueren a ells: –Los
de Cariatiarim vingueren e portaren-se
de nostro Senyor e materen-la en la casa
de Aminadab, en Gabaà, e sentificaren
de Aminadab, per ço que ell guardàs l’
de nostro Senyor. 2 E del die ensà que l’
de nostro Senyor stech en Cariatiarim los
de tot vostro cor, toleu los déus stranys
de vosaltres, ço és Balaÿm e Scaroch, e
de la mà dels felisteus. 4 Adonchs los
de ells Balaÿm e Scaroch e serviren a
de cridar per nós a nostro Senyor Déu, que
de la mà dels felisteus. 9 Ladonchs pres
de Yrrael, e nostro Senyor axaudí a ell,
de Masfat, e perseguiren los felisteus,
de nostro Senyor fou sobre los felisteus
de Samuel. 14 E las ciutats foren retudes
de Acaron entrò Aget e entrò a sos
de la mà dels felisteus. E pau era entre
de la sua vida. 16 E environave cascun any
de Bersabe. 3 E los fills no anaren per
de terra de Egipte entrò en aquest die de
de Egipte entrò en aquest die de vuy. E
de vuy. E enaxí com ells han a mi
de sos camps e masseguers de blats e
de blats e ferrers d’armes e de ses
de ses carretas. 13 E ferà vostros fills
de pa. 14 Ell pendrà los vostros camps e
de vostres vinyes, per ço que ell do delme
de Samuel, e digueren: –Ja no serà axí
de Benjamín, qui havia nom Sis, fill de
de Abiel, fill de Ceor, fill de Bechor,
de Ceor, fill de Bechor, fill de Assaret,
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1Re 9,1
fill de Abiel, fill de Ceor, fill
1Re 9,1
fill de Ceor, fill de Bechor, fill
1Re 9,1
de Bechor, fill de Assaret, fill
1Re 9,1
fill de Assaret, fill de Asià, fill
1Re 9,1
de Asià, fill de un hom del trip
1Re 9,2
ell; era pus alt que negú del poble
1Re 9,3
las spatles amunt. 3 E las someras
1Re 9,3
amunt. 3 E las someras de Sis, pare
1Re 9,3
com ells foren passats per lo munt
1Re 9,4
lo munt de Efraÿm 4 e per la terra
1Re 9,4
encara passaren per la terra
1Re 9,4
terra de Salim [*] e per la terra
1Re 9,5
com ells fossen venguts en la terra
1Re 9,5
oblidades las someras per engoxa
1Re 9,6
que en aquesta ciutat ha un home
1Re 9,7
Mas qual cose portarem a l’hom
1Re 9,7
presentalla que donem a l’hom
1Re 9,8
d’argent. Donem-la a l’hom
1Re 9,10
E anaren en la ciutat on era l’hom
1Re 9,11 ells se’n muntaven per una muntada
1Re 9,14
e com ells anassen per mig loch
1Re 9,16
és jo tremetré a tu demà un home
1Re 9,16
a tu demà un home de la terra
1Re 9,16
d’Irrael, e ell desliurerà a ells
1Re 9,18 Saül se acostà a Samuel en mig loch
1Re 9,20
en ton cor. 20 E no sies engoxós
1Re 9,20
la terra dels fills d’Irrael seran
1Re 9,21
Saül respòs e dix: –No sóm jo fill
1Re 9,21
e dix: –No sóm jo fill de Sis
1Re 9,21
e lo meu linatge és [*] derrer
1Re 9,21
derrer de totas las companyes [*]
1Re 9,22
a menjar e ell los féu loch en cap
1Re 9,25
aquell die, 25 e puxs avallaren
1Re 9,27
per tal que mostre a tu la peraula
1Re 10,1
d’oli e buydà-lo sobre lo cap
1Re 10,1
príncep, e tu desliureràs lo poble
1Re 10,2
rey. 2 Car tu seràs vuy pertit
1Re 10,2
e tu trobaràs II hòmens prop lo vas
1Re 10,2
vas de Ratxel, en las encontrades
1Re 10,2
engoxós per tu e diu: ‘Què faré jo
1Re 10,3
fill?’” 3 »E, com tu seràs pertit
1Re 10,3
ultre e seràs vengut al roure
1Re 10,3
cabrits; e l’altre, III tortells
1Re 10,3
de pa; e l’altre, una canade
1Re 10,4
a tu II pans, e tu los pendràs
1Re 10,5
5 e tu vendràs despuxs en un coll
1Re 10,5
aquí tu trobaràs una gran companya
1Re 10,5
de profetes, que devalleran
1Re 10,6
e un tempe [*]. 6 E l’espirit
1Re 10,11
–Qual cose és sdevenguda al fill
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de Bechor, fill de Assaret, fill de Asià,
de Assaret, fill de Asià, fill de un hom
de Asià, fill de un hom del trip de
de un hom del trip de Benjamín, qui havia
de Benjamín, qui havia molt gran fortsa. 2
de las spatles amunt. 3 E las someras de
de Sis, pare de Saül, éran perdudes, e Sis
de Saül, éran perdudes, e Sis dix a Saül:
de Efraÿm 4 e per la terra de Salice e no
de Salice e no las hagueren trobades,
de Salim [*] e per la terra de Benjamín, e
de Benjamín, e no las trobaren. 5 E com
de Suf e no las hagueren trobades, Saül
de nós. 6 Lo qual dix a ell: –Vet que en
de Déu e és noble hom, e tot ço que ell
de Déu? Pa defall a nós [*], e nós no
de Déu [*]. 8 E altre vegada lo servent
de Déu per ço que ell enseny a nós ço que
de Déu. 11 E com ells se’n muntaven per
de la ciutat, ells trobaren donzellas qui
de la ciutat, Samuel aparech a ells, qui
de la terra de Benjamín, e tu unteràs
de Benjamín, e tu unteràs aquell per ésser
de las mans dels felisteus, car jo he
de la porta e dix a ell: –Jo’t prech que
de las someras que perdist l’altre die,
de tu [*]. 21 E Saül respòs e dix: –No sóm
de Sis de Benjamín, del pus bax trip del
de Benjamín, del pus bax trip del poble d’
de totas las companyes [*] de Benjamín?
de Benjamín? Donchs, per què has dita tu a
de tots aquells qui éran stats convidats,
de la muntanya e vingueren en la ciutat, e
de nostro Senyor. 1Re 10,Tit Capítol X 1 E
de Saül e besà a ell e dix: –Vet que
de la mà dels enamichs ceus que entorn ell
de mi e te n’iràs e tu trobaràs II hòmens
de Ratxel, en las encontrades de Benjamín
de Benjamín envés migjorn, que salteran
de mon fill?’” 3 »E, com tu seràs pertit
de aquí e seràs passat ultre e seràs
de Tabor, tu trobaràs III hòmens aquí, los
de pa; e l’altre, una canade de vi. 4 E
de vi. 4 E quant ells t’hauran saludat,
de la lur mà 5 e tu vendràs despuxs en un
de nostro Senyor, on ha una posta d’host
de profetes, que devalleran de la
de la muntanya, e hauran devant ells un
de nostro Senyor devallerà sobre tu, e
de Sis? Donchs, no és Saül entre los
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1Re 10,13
12 [*] 13 Donchs ell cessà
1Re 10,14
e vench a la muntanya. 14 E un
1Re 10,16
Mas no li dix nenguna cose
1Re 10,18
“Jo he amenat lo poble d’Irrael
1Re 10,18
de Egipte e he vós desliurats
1Re 10,18
de la mà dels egipcians e
1Re 10,18
de la mà dels egipcians e de la mà
1Re 10,19
Déu, que tot sol vos ha desliurats
1Re 10,19
vos ha desliurats de tots mals e
1Re 10,20
e la sort caech sobre lo trip
1Re 10,21
21 Donchs ell aplegà tot lo trip
1Re 10,21
e la sort caech sobre la cognació
1Re 10,21
de Metí. E vench entrò a Saül, fill
1Re 10,23
del poble. E fou pus alt que tots
1Re 10,25
un libre e preposà-le en un loch
1Re 10,26
en sa casa. 26 [*] E una pertida
1Re 10,27
havia tochats. 27 Mas los fills
1Re 10,27
semblant que no oÿa neguna cose
1Re 11,1
una ciutat que ha nom Jabès
1Re 11,1
Jabès de Galaad, e tots los hòmens
1Re 11,2
ab vosaltres, que jo trague a cascú
1Re 11,3
digueren a ell los pus vells hòmens
1Re 11,3
los pus vells hòmens de la ciutat
1Re 11,5
5 E Saül venia aprés sos bous
1Re 11,5
-li las peraules dels hòmens
1Re 11,6
hòmens de Jabès. 6 E l’espirit
1Re 11,7
dels fills d’Irrael per mans
1Re 11,7
axí serà fet d’ell com ha fet
1Re 11,8
d’Irrael CCCM hòmens, e los fills
1Re 11,9
venguts: –Enaxí direu als hòmens
1Re 11,9
–Enaxí direu als hòmens de Jabès
1Re 11,9
e recomptaren-ho als hòmens
1Re 11,11
en III parts e intrà en mig loch
1Re 11,11
intrà en mig loch de la host a hora
1Re 11,11
a hora de matines e ocís los fills
1Re 11,13
–[*] No serà mort en aquest die
1Re 12,2
Jo he stat e conversat ab vosaltres
1Re 12,2
ma joventut ensà, entrò aquest die
1Re 12,2 de vuy. Veus que jo sóm ací present
1Re 12,3
acusat a tort, ni si jo he pres do
1Re 12,4
no has opremut negú, ni no has pres
1Re 12,4
negú, ni no has pres de la mà
1Re 12,5
vuy trobat que jo us hage res fet
1Re 12,6
Aron e qui amenà los vostros pares
1Re 12,8 Moysès e Aron e amenà vostros pares
1Re 12,9
Déu, lo qual los liurà en las mans
1Re 12,9
en las mans de Sizerà, maestre
1Re 12,9
de Sizerà, maestre de la cavalleria
1Re 12,9
dels felisteus e en la mà del rey
1Re 12,10
Donchs, desliure-nos tu are
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de profetitzar e vench a la muntanya. 14 E
de sos avonclos dix a ell e a son servent:
de la peraule del regne que Samuel li
de Egipte e he vós desliurats de la mà
de la mà dels egipcians e de la mà de tots
de la mà de tots los reys que són stats
de tots los reys que són stats
de tots mals e de las vostres
de las vostres tribulacions, e vosaltres
de Benjamín. 21 Donchs ell aplegà tot lo
de Benjamín e tot son linatge, e la sort
de Metí. E vench entrò a Saül, fill de
de Sis. Donchs ells sercaren a ell, e no
de las spatles amunt. 24 E Samuel dix a
de Saül devant nostro Senyor. E Samuel
de la host se n’anà ab ell, los cors dels
de Belial digueren: –Donchs, aquest porà a
de lur murmurament. 1Re 11,Tit Capítol XI
de Galaad, e tots los hòmens de Jabès
de Jabès digueren a Naàs: –Rep-nós volem
de vosaltres tots l’ull dret, enaxí que
de la ciutat de Jabès: –Dóna a nós VII
de Jabès: –Dóna a nós VII dies d’espay,
de un camp e dix: –Què ha lo poble ni per
de Jabès. 6 E l’espirit de nostro Senyor
de nostro Senyor vench en Saül, e com hach
de sos missatgers, que dèyan: –Si n’hi ha
de sos bous. E adonchs lo poble hach gran
de Judà, XXXM. 9 E digueren als missatgers
de Jabès de Galaad: “Vosaltres haureu demà
de Galaad: “Vosaltres haureu demà salut
de Jabès, los quals hagueren gran goig 10
de la host a hora de matines e ocís los
de matines e ocís los fills de Amon, sí
de Amon, sí que anch no cessà entrò que lo
de vuy, car nostro Senyor ha feta vuy
de ma joventut ensà, entrò aquest die de
de vuy. Veus que jo sóm ací present de
de retre compte. 3 Digau-me devant
de la vostra mà, ni si he opremut algú, ni
de la mà de algú neguna cose. 5 Ell dix a
de algú neguna cose. 5 Ell dix a ells:
de mal. E ells respongueren: –Bé és axí. 6
de Egipte, ell és present ací. 7 Donchs,
de Egipte e alogà ells en aquell loch. 9 E
de Sizerà, maestre de la cavalleria de
de la cavalleria de Asser, en la mà dels
de Asser, en la mà dels felisteus e en la
de Moab, los quals se combateren contre
de la mà de nostros enamichs, e nós
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1Re 12,10
desliure-nos tu are de la mà
1Re 12,11
Geroboal [*]. E ell desliurà vós
1Re 12,11
[*]. E ell desliurà vós de la mà
1Re 12,15
15 Emperò, si no oÿu la veu
1Re 12,15
las sues peraules, las mans
1Re 12,17 17 Donchs, no és are tot dret temps
1Re 12,20 mal. Mas emperò no us vullau partir
1Re 12,20 Senyor, anau e serviu nostro Senyor
1Re 12,20
nostro Senyor de tot vostro cor e
1Re 12,21
a vosaltres ne us desliureran
1Re 12,22
nostro Senyor ha jurat que ell ferà
1Re 12,23
fasse ten gran peccat, que jo ces
1Re 12,24
Senyor e serviu a ell en veritat
1Re 13,2
ab ell IIM en Matinàs, en lo munt
1Re 13,2
Jonatàs en Gabaat, qui és del trip
1Re 13,3
3 E Jonatàs ferí una companya
1Re 13,4 fama: «Saül ha ferida una companya
1Re 13,5
se ajustaren contre los fills
1Re 13,5 per combatre, e foren XXXM hòmens
1Re 13,5
manut era axí spes com la arena
1Re 13,7
passaren lo flum Jordà, en la terra
1Re 13,7
lo flum Jordà, en la terra de Gad e
1Re 13,8
e lo poble se comensà a partir
1Re 13,11
–Com jo viu que lo poble se partia
1Re 13,15 manà a tu. 15 Donchs Samuel se levà
1Re 13,15
se levà de Galgala [*] en Gabaà
1Re 13,15
vinents en Galgala, en lo coll
1Re 13,17
companyes anà contre la carrera
1Re 13,17
la carrera de Efraÿm en la terra
1Re 13,18
l’altre companya anà per la terra
1Re 13,18 l’altre companye anave per un camí
1Re 13,18
anave per un camí de la terra
1Re 13,18
un camí de la terra de Gabaà, prop
1Re 13,18
de Gabaà, prop de la gran vall
1Re 13,21
21 Donchs totas las ferramentes
1Re 13,21
de las reyas e dels càvechs [*] e
1Re 13,22
entrò a l’aguyó. 22 E com lo die
1Re 13,22
de la batalla fou vengut, null hom
1Re 14,1
-se un die que Jonatàs, fill
1Re 14,2
estave adonchs en la encontrade
1Re 14,2
adonchs en la encontrade de la part
1Re 14,3
a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill
1Re 14,3
E Achiàs, [*] fill de Finenès, fill
1Re 14,4
felisteus havia II grans pedres
1Re 14,4
sculls dessà e dellà a manera
1Re 14,11
digueren: –Veus que hebreus ixen
1Re 14,12
perlaren a Jonatàs e a son scuder
1Re 14,13
E com ells haguéran vista la cara
1Re 14,14
hòmens en mitja part d’un jornal
1Re 14,14
de bous, ço és tant com un parell

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

de nostros enamichs, e nós servirem a tu.”
de la mà de vostros enamichs tot entorn
de vostros enamichs tot entorn entrò que
de nostro Senyor e menyspresau las sues
de nostro Senyor seran sobre vosaltres e
de cullir los forments? Jo apellaré nostro
de nostro Senyor, anau e serviu nostro
de tot vostro cor e de tota vostra ànima,
de tota vostra ànima, 21 e no us vullau
de las vostres engoxas, car ellas són
de vosaltres son poble. 23 Déu me guard
de pregar per vosaltres. Jo ensenyaré a
de tot vostro cor, car vosaltres haveu
de Betel, e mil éran ab Jonatàs en Gabaat,
de Benjamín. E tot l’altre poble era
de felisteus, la qual era en Gabaà, e com
de felisteus, e lo poble d’Irrael s’és
de Yrrael per combatre, e foren XXXM
de carretes e VIM cavallers, e tot lo
de la mar. E ells se n’anaren e ficharen
de Gad e de Galaad. E Saül era encara en
de Galaad. E Saül era encara en Galgala, e
de poch en poch. 9 Donchs Saül dix:
de mi poch a poch, e que tu no eras vengut
de Galgala [*] en Gabaà de Benjamín. E los
de Benjamín. E los altres pobles pujaren
de Benjamín. E Saül comptà lo poble qui
de Efraÿm en la terra de Saül, 18 e l’
de Saül, 18 e l’altre companya anà per la
de Beteron, e l’altre companye anave per
de la terra de Gabaà, prop de la gran vall
de Gabaà, prop de la gran vall de Soboÿm,
de la gran vall de Soboÿm, contre lo
de Soboÿm, contre lo desert. 19 En aquell
de las reyas e dels càvechs [*] e de las
de las destrals éran rebavats e fèyan a
de la batalla fou vengut, null hom de tot
de tot lo poble que era ab Saül e ab
de Saül, dix a un jove, son scuder:
de la part de Gabaà [*]. E havían del
de Gabaà [*]. E havían del poble ab ell
de Finenès, fill de Elí, prevera [*] en
de Elí, prevera [*] en Ciloè, portave una
de cascuna part, e havían sculls dessà e
de dents; la una havia nom Deses, e l’
de las coves en las quals éran amagats. 12
de lur host e digueren a ells: –Veniu a
de Jonatàs, los uns caÿen devant Jonatàs,
de bous, ço és tant com un parell de bous
de bous han acostumat de laurar en un die.

192

PERE CASANELLAS
1Re 14,14
1Re 14,15
1Re 14,16
1Re 14,16
1Re 14,16
1Re 14,17
1Re 14,18
1Re 14,18
1Re 14,21
1Re 14,22
1Re 14,22
1Re 14,24
1Re 14,27
1Re 14,30
1Re 14,30
1Re 14,31
1Re 14,36
1Re 14,36
1Re 14,39
1Re 14,42
1Re 14,43
1Re 14,43
1Re 14,44
1Re 14,47
1Re 14,47
1Re 14,48
1Re 14,48
1Re 14,49
1Re 14,50
1Re 14,50
1Re 14,50
1Re 14,50
1Re 14,50
1Re 14,51
1Re 14,51
1Re 14,51
1Re 14,52
1Re 15,1
1Re 15,2
1Re 15,3
1Re 15,3
1Re 15,4
1Re 15,4
1Re 15,4
1Re 15,5
1Re 15,5
1Re 15,6
1Re 15,6
1Re 15,6
1Re 15,7

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

com un parell de bous han acostumat
[*]. E açò fou axí com un miracle
un miracle de Déu. 16 E las guardes
guardes de Saül que éran en Gabaà
e veeren una gran moltitut
ab ell: –Guardau e enqueriu qual
dix Saül a Achià: –Aporta l’archa
de nostro Senyor. Car l’archa
gran. 21 E los hebreus qui éran
22 que éran amagats en lo munt
la batalla. E éran ab Saül entorn
vespre, entrò que jo’m sia venjat
la mà, e mullà-le en la brescha
inluminat, si ell hagués menjat
si ell hagués menjat de la presa
aquell die los felisteus,
dix Saül: –Anem sobre los felisteus
que sia vijares en los teus ulls,
morrà sens nenguna remsó. E nengú
entre mi e Jonatàs, mon fill, qual
dix a ell: –Jo prenguí ab lo cap
verga que tenia en la mà un poch
Cové que tu muyres, sens dupte,
en lurs lochs. 47 E com lo regne
Amon e contre Edom e contre lo rey
e desliurà los fills d’Irrael
los fills d’Irrael de las mans
49 Aquests foren los fills
e Melchisua. [*] 50 E la muller
de Saül havia nom Achinòem, filla
filla de Achimàs. E lo príncep
sua cavalleria hach nom Abner, fill
hach nom Abner, fill de Ner, cosí
cosí de Saül. 51 Sis era stat pare
pare de Saül, e Ner era stat pare
e Ner era stat pare de Emsí, fill
los felisteus en tots los dies
d’Irrael. Donchs, oges are la veu
manera contrestà a ell, com venia
que ell ha. Tu no perdoneràs a ell
a ell de res, ni cobeges nenguna
ovellas, e trobà-hy CCM hòmens
e trobà-hy CCM hòmens de peu
peu de Yrrael e XM hòmens del trip
E, com Saül fou vengut a la ciutat
aguayts en un torrent qui era prop
–Anau-vos-en e pertiu-vos
a nostros pares com ells venien
cineus se’n pertiren del mig loch
Amalech. 7 E Saül perseguí Amalech
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de laurar en un die. 15 E açò fou fet un
de Déu. 16 E las guardes de Saül que éran
de Saül que éran en Gabaà de Benjamín
de Benjamín reguardaren e veeren una gran
de felisteus qui fugien dessà e dellà. 17
de nós hi és anat. E com ells ho hagueren
de nostro Senyor. Car l’archa de Déu era
de Déu era aquí aquell die ab los fills d’
de la part dels felisteus [*] se’n
de Efraÿm, car ells hagueren oÿt que los
de XXM hòmens. 23 E nostro Senyor salvà
de mos enamichs. Donchs tot lo poble
de la mel e tornà sa mà a sa bocha, e sos
de la presa de sos enamichs, la qual ell
de sos enamichs, la qual ell ha atrobade.
de Machinàs entrò a Aylon, e lo poble fou
de nits e destruyam-los ans que’l matí
de bé, fes. E dix lo prevere: –Acostemde tot lo poble no li contredix. 40 Donchs
de nós ho ha fet. E la sort caech sobre
de una verga que tenia en la mà un poch de
de mel e mengé’n. E vet que a mi par que
de mort. 45 E lo poble dix a Saül:
de Saül fou confermat sobre lo poble d’
de Sabbà e contre los felisteus. E ell
de las mans de aquells qui’ls
de aquells qui’ls deguastaven. 49 Aquests
de Saül: Jonatàs e Sirí e Melchisua. [*]
de Saül havia nom Achinòem, filla de
de Achimàs. E lo príncep de la sua
de la sua cavalleria hach nom Abner, fill
de Ner, cosí de Saül. 51 Sis era stat pare
de Saül. 51 Sis era stat pare de Saül, e
de Saül, e Ner era stat pare de Emsí, fill
de Emsí, fill de Ebiel. 52 E molt fort
de Ebiel. 52 E molt fort batalla era
de Saül, car Saül acompanyave a si tots
de nostro Senyor 2 [*] que diu: “Aquestas
de Egipte. 3 Donchs, vé are e ociu Amalech
de res, ni cobeges nenguna de las suas
de las suas coses, mas ociu hòmens e
de peu de Yrrael e XM hòmens del trip de
de Yrrael e XM hòmens del trip de Judà. 5
de Judà. 5 E, com Saül fou vengut a la
de Amalech, ell mès sos aguayts en un
de la ciutat. 6 E Saül dix als cineus:
de Amalech, per ço que per ventura jo no
de Egipte. Donchs los cineus se’n
de Amalech. 7 E Saül perseguí Amalech de
de Julat entrò que ell fou vengut en
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en Assur, qui és ves la regió
de Egipte, 8 e pres Aguays, rey
Aguays e a molt bons folchs
deguastaren tot ço qui era vil e
mercè. 12 E com Samuel se fou levat
havia dressat un altar en senyal
oferia holocausts a nostro Senyor
a nostro Senyor de las promícies
de la presa que ell havia amanade
13 Saül li dix: –Beneÿt sies tu
Senyor. Jo he complida la paraula
E Saül dix: –Lo poble ho ha amenat
dix a tu: “Vé e ociu los peccadors
per què tu no has oÿda la veu
a Samuel: –Anans he jo oÿda la veu
m’ha tremès e he amenat Gaig, rey
21 Mas lo poble ha presa presa
obeyr val molt més que oferir grex
23 Car contredir a la volentat
de nostro Senyor axí és com peccat
e no voler obeyr és quax peccat
com tu has menyspresade la peraula
lo manament e las peraules
car tu has menyspresade la peraule
Mas Saül lo pres per lo pany
qui ell vençrà ni no serà enflequit
are honre tu a mi devant los vells
Samuel dix: –Amenau-me Gaig, rey
Samuel no viu Saül en los dies
los dies de sa vida, entrò als dies
fet a Saül rey sobre lo ceu poble
per ço que jo tremeta tu a Ysaý
Betlem, per ço car jo he previst un
Senyor dix: –Tu pendràs un vadell
e vench en Betlem, e los vells
reguardaràs la sua cara ne altesa
alet. 13 Donchs Samuel pres lo corn
de l’oli e untà aquell en mig loch
E d’aquell die avant l’espirit
-ce’n en Remata. 14 E l’espirit
espirit de nostro Senyor se partí
e star en ell per voluntat
e amenau-me aquell. 18 E un
e dix: –Vet que jo he vist lo fill
–Vet que jo he vist lo fill de Ysaý
e ha molt gran fortsa e sap molt
donchs Ysaý tremès un aze carregat
un aze carregat de pa e una canade
pa e una canade de vi e un cabrit
las cabres e tremès-ho per la mà
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de Egipte, 8 e pres Aguays, rey de
de Amalech, tot viu, e ocís tot l’altre
de ovellas e altre bestiar e a las
de pocha valor. 10 E nostro Senyor vench a
de nit per anar a Saül al matí, a Samuel
de victòria e que despuxs se n’era tornat
de las promícies de la presa que ell havia
de la presa que ell havia amanade de
de Amalech. E quant Samuel fou vengut a
de nostro Senyor. Jo he complida la
de nostro Senyor. 14 E Samuel dix lavors a
de Amalech, car lo poble ha perdonat a las
de Amalech e combat-te contre ells entrò
de nostro Senyor Déu, ans ést tornat ab
de nostro Senyor e sóm anat en la carrera
de Amalech, pres e he mort tot son poble.
de bous e d’ovellas, [*] e açò han fet
de moltons. 23 Car contredir a la volentat
de nostro Senyor axí és com peccat de
de devinar, e no voler obeyr és quax
de colre falsos déus. Donchs, per ço com
de nostro Senyor Déu, ell ha a tu tornat
de Déu. Mes he temut lo poble e he obeÿt a
de nostro Senyor, e nostro Senyor ha
de son mantell e axí ell lo li squinsà. 28
de penedensa, ne ell no és hom, que fassa
de mon poble e devant los fills d’Irrael.
de Amalech. Adonchs Gaig fou a ell amenat,
de sa vida, entrò als dies de la sua mort.
de la sua mort. Emperò Samuel plorave per
de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol XVI 1 Nostro
de Betlem, per ço car jo he previst un de
de sos fills que sia rey sobre mon poble.
de ton bestiar en ta mà e diràs: “Jo sóm
de la ciutat se’n marevellaren e axiren a
de la sua statura, car jo no l’he pas
de l’oli e untà aquell en mig loch de sos
de sos frares. E d’aquell die avant l’
de nostro Senyor devallà sobre David. Ab
de nostro Senyor se partí de Saül, e lo
de Saül, e lo maligne spirit lo comensà a
de nostro Senyor. 15 E los servents
de sos servents respòs e dix: –Vet que jo
de Ysaý de Betlem, que sap bé viular, e ha
de Betlem, que sap bé viular, e ha molt
de combatre, e és savi en peraules e és
de pa e una canade de vi e un cabrit de
de vi e un cabrit de las cabres e tremèsde las cabres e tremès-ho per la mà de
de David [*] a Saül. 21 E David vench a
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e vingueren en Secot, en la terra
Sechot e Azachà, en las encontrades
d’Irrael se ajustaren en la vall
felisteus staven sobre la muntanya
d’Irrael stave sobre la altre part
entre ells. 4 Ab tant, axí un bort
felisteus, qui havia nom Goliàs,
d’aram sobre son cap, e era vestit
e era vestit de un sberch, que era,
de un sberch, que era, de la part
d’aram. 6 E portave unas hozes
li cobrían sos muscles. 7 E lo fust
lansa era axí gros com a plegador
a plegador de texidor, e lo ferre
ferre de la lansa pesave DC cicles
felisteu e vosaltres sou servents
sou servents de Saül? Alegiu un hom
gran pahor. E David era fill
E David era fill de un hom efrateu,
fill de un hom efrateu, de Judà,
lo pus vell hom que fos en lo temps
Seman. 14 E David era lo menor
14 E David era lo menor de dies
a la batalla, 15 e David se pertí
e porta a tos frares una masura
ab los felisteus en la vall
felisteu bort que havia nom Goliàs,
nom Goliàs, de Gech, vench e axí
David las oyí. 24 E tots los fills
e derà a ell sa filla, e la casa
que gosa ontar las companyes
27 E lo poble qui stave entorn
Jo conech l’argull e la malvestat
respòs axí a ell com aquells havían
ést infant, e ell és hom combatedor
jo guardave una vegade las ovellas
circuncís, qui gosà maleyr lo poble
–Nostro Senyor, qui’m desliurà
qui’m desliurà de la mà del leó e
leó e de l’ors, ell me desliurerà
l’ors, ell me desliurerà de la mà
sia ab tu. 38 E Saül vestí a David
E lo felisteu venia e acostave’s
David. E David era ros e bell
als ocells del cel e a las bísties
mas jo vench a tu en lo nom del Déu
en lo nom del Déu de Yrrael, Senyor
als ocells del cel e a las bísties
sàpien que Déu és Senyor del poble
com lo felisteu fou vengut prop
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de Judà, e ficharen lurs tendes entre
de Dotamí. 2 E Saül e los fills d’Irrael
de Terebinti e endressaren lur host e
de la una part, e lo poble d’Irrael stave
de la muntanya. E havia una vall entre
de la part dels felisteus, qui havia nom
de Gech, lo qual havia VI colzos d’alt e
de un sberch, que era, de la part de fora,
de la part de fora, tot ple d’hams. Lo
de fora, tot ple d’hams. Lo pes del qual
de aram [*] qui li cobrían sos muscles. 7
de la sua lansa era axí gros com a
de texidor, e lo ferre de la lansa pesave
de la lansa pesave DC cicles de ferro. E
de ferro. E portave son scuder devant. 8 E
de Saül? Alegiu un hom de vosaltres qui’s
de vosaltres qui’s combate ab mi, cos per
de un hom efrateu, de Judà, de Betlem, del
de Judà, de Betlem, del qual nós havem
de Betlem, del qual nós havem perlat
de Saül. 13 E los III fills primers [*]
de dies de tots ells. Donchs, los III
de tots ells. Donchs, los III fills
de Saül e tornà-sse’n a son pare en
de torrons e X pans e vés a la host, a tos
de Terebinti. 20 E David se levà matí e
de Gech, vench e axí de la host dels
de la host dels felisteus e dix aquellas
de Yrrael, com hagueren vist aquell
de son pare serà francha e sens trahut en
de Déu vivent? 27 E lo poble qui stave
de David retornaven a ell aquellas matexas
de ton cor, car tu ést vengut ací per
de abans respost. 31 Donchs, las peraules
de sa infantesa ensà. 34 E David dix a
de mon pare, un leó e un ors vingueren e
de Déu vivent. 37 E dix David: –Nostro
de la mà del leó e de l’ors, ell me
de l’ors, ell me desliurerà de la mà de
de la mà de aquest felisteu. E Saül dix a
de aquest felisteu. E Saül dix a David:
de ses vestidures e posà-li un elm ceu
de poch en poch devés David [*] 42 [*] e
de vista. 43 E lo felisteu dix a David:
de la terra. 45 E David dix al felisteu:
de Yrrael, Senyor de las companyes d’
de las companyes d’Irrael, las quals tu
de la terra, per ço que tots aquells qui
de Yrrael. 47 E que tota la moltitut sàpie
de David, ell se cuytà e axí a ell a
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1Re 17,50
ocís David lo felisteu ab la pedre
1Re 17,51
pres la sua spasa e trach-la fora
1Re 17,52
fugiren, 52 e los fills d’Irrael e
1Re 17,52
en la vall e entrò a las portas
1Re 17,52
caygueren morts en la carrera
1Re 17,55
felisteu, ell dix a Abner, príncep
1Re 17,55
de la sua cavalleria: –O Abner,
1Re 17,56 E lo rey dix: –Donchs demana a ell
1Re 17,58
tu? E David li respòs: –Jo çó fill
1Re 17,58
li respòs: –Jo çó fill de Ysaý,
1Re 18,1
parlat a Saül, Jonatàs, lo fill
1Re 18,2
que ell tornàs a sa casa o a casa
1Re 18,4
si matex. 4 Car Jonetàs se despullà
1Re 18,5
lo poble, e majorment als servents
1Re 18,6
lo felisteu e se’n portave lo cap
1Re 18,6
de aquell en Jerusalem, las fembras
1Re 18,6
cantaven e feyan balls ab temborets
1Re 18,10
comensà a profetitzar en mig loch
1Re 18,13
d’ell. 13 Donchs Saül lo moch
1Re 18,13
lo moch de si e féu-lo conestable
1Re 18,16
fills d’Irrael e tots los fills
1Re 18,17
que sias fort hom e fael bataller
1Re 18,18 –Quin hom çó jo o qual és ma vida o
1Re 18,19
-se que, com Meroab, filla
1Re 18,19
a un altre que havia nom Adriel,
1Re 18,20
20 E David amave una altre filla
1Re 18,22 servents e dix: –Dieu a David menys
1Re 18,24 pobre home e bax! 24 E los servents
1Re 18,25
sinó ten solament la circuncizió
1Re 18,26
felisteus. 26 E com los servents
1Re 18,28
Déu era ab David. E Micol, filla
1Re 18,29
David. E axí Saül fou fet enamich
1Re 18,30
en batalla, e en lo comensament
1Re 18,30 pus sàviament que tots los servents
1Re 19,1
ociessen David. Mas Jonatàs, fill
1Re 19,4
Jonatàs parlà a Saül, pare ceu,
1Re 19,5
per què peccas contre la sanch
1Re 19,5
e vols ociure David, qui és menys
1Re 19,6
ell fou abonensat per las peraulas
1Re 19,10
devant ell. 10 E Saül se sfortsà
1Re 19,11 11 Donchs Saül tremès sos servents
1Re 19,11
sos servents de nits a la casa
1Re 19,13 salvat. 13 E Micol pres una ymatge
1Re 19,13
de fust e posà aquella en lo lit
1Re 19,13
en lo lit de David e mès una pell
1Re 19,13
palosa en son cap, e cobrí aquella
1Re 19,16
missatges foren venguts en la casa
1Re 19,20
qui stave sobre ells, l’espirit
1Re 19,23
fet que sobre ell vench l’espirit
1Re 19,24
aquell die e tota aquella nit. E
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de la fona. E per ço car David no tenia
de la beyna e tolch-li lo cap ab s’
de Judà se levaren [*] e perseguiren los
de Acaron. E molts dels felisteus
de Serim entrò a Get e entrò a Acharon. 53
de la sua cavalleria: –O Abner, de qual
de qual linatge és aquest infant? E aquell
de qui és fill. 57 Donchs com David se’n
de Ysaý, de Betlem, ton servent. 18,Tit
de Betlem, ton servent. 18,Tit Capítol
de Saül, amà a ell tant com a si matex. 2
de son pare. 3 Adonchs despuxs feeren
de una gonella que vestia e donà-la a
de Saül. 6 Mas, com David se’n tornave
de aquell en Jerusalem, las fembras de
de totas las ciutats d’Irrael axiren a
de alegransa [*], 7 e las demés dèyan:
de la sua casa. E David sonave la rauta ab
de si e féu-lo conestable de M hòmens. E
de M hòmens. E ell anave e venia devant lo
de Judà amaven David [*]. 17 E dix Saül a
de nostro Senyor. E Saül se pensave e deya
de qual linatge és mon pare en Yrrael, que
de Saül, dech ésser donade a David, ella
de Molach. 20 E David amave una altre
de Saül qui havia nom Micol, e açò fou dit
de mi: “Tu plaus al rey, e tots los
de Saül recomptaren a lur Senyor ço que
de C felisteus, per ço que venjansa sia
de Saül haguéssan recomptades [*] las
de Saül, amave molt David. 29 E Saül
de David en tots sos dies. 30 E los
de lur axida David feya tots sos fets pus
de Saül. E lo ceu nom fou fet molt gran.
de Saül, amave molt David, 2 e Jonatàs ho
de David e dix: –O senyor rey, no vullas
de l’ignocent e vols ociure David, qui és
de colpa? 6 E com Saül hach açò oÿt, ell
de Jonatàs e jurà e dix: –Sàpies que ell
de ferir David ab la lansa e que l’
de nits a la casa de David per ço que’l
de David per ço que’l guardacen e que
de fust e posà aquella en lo lit de David
de David e mès una pell de cabre palosa en
de cabre palosa en son cap, e cobrí
de las suas vestidures. 14 E Saül tremès
de David, ells trobaren la ymatge en son
de nostro Senyor intrà en ells, e ells
de nostro Senyor, e anà defora e
de açò axí un proverbi: «Donchs, no és
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1Re 20,1
20,Tit Capítol XX 1 David fugí
1Re 20,3
tu serem depertits per mort en poch
1Re 20,6
anar cuytosament en la sua ciutat
1Re 20,8
car tu m’has feta fer covinensa
1Re 20,9
a tu que, si jo veuré la malícia
1Re 20,10 per ventura respondrà durament a tu
1Re 20,12
tot lo die ensercaré la centència
1Re 20,12
mon pare, e si ell diu a mi res [*]
1Re 20,13
coses. Si, emperò, la malícia
1Re 20,14
-te que fasses las misericòrdies
1Re 20,15
que no tolgues la misericòrdia tua
1Re 20,15
destruyrà e dissiparà los enamichs
1Re 20,15
partescha e destrovescha Jonatàs
1Re 20,15
casa, e nostro Senyor ho requira
1Re 20,15
ho requira de la mà dels enamichs
1Re 20,19 te pusques amagar, en lo primer die
1Re 20,23
te haurà desliurat. 23 Emperò
1Re 20,24
en lo camp. E vingueren los dies
1Re 20,25
’s Jonatàs, e sech Abner al costat
1Re 20,27
–Per què no és vengut lo fill
1Re 20,28
que’l jaquís anar en la sua ciutat
1Re 20,29
solempnial fan aquí, car u
1Re 20,30
contre Jonatàs e dix-li: –Fill
1Re 20,30
conech jo are que tu ames lo fill
1Re 20,31
are e amena’l-me, car fill és
1Re 20,34
que ociés a David. 34 E levà’s
1Re 20,34
e no menjà en tot lo segon die
1Re 20,36
Jonatàs gità altre segete més enlà
1Re 20,38
e no t’aturs! E pres l’infant
1Re 20,41
fedrí se’n fou anat, levà’s David
1Re 20,42 coses que havem jurades en lo nom
1Re 21,4
4 E lo prevere respòs: –No he pa
1Re 21,4 e nèdeu e pur e munde, e majorment
1Re 21,5
al prevera e dix: –E què, si perlam
1Re 21,6
car no havia pa, sinó ten solament
1Re 21,6
Déu, per ço que n’hi posacen
1Re 21,6
ço que n’hi posacen de fresch e
1Re 21,7
havia aquí un hom dels servecials
1Re 21,7
de Saül dins en lo tabernacle
1Re 21,7
nostro Senyor, e havia nom Odech,
1Re 21,7
de Ydomea, e era lo pus poderós
1Re 21,7
lo pus poderós de tots los pastors
1Re 21,9
lo prevera: –Vet ací és lo cutell
1Re 21,10
e fugí en aquell die e pertí’s
1Re 21,11
Get. 11 E digueren los servicials
1Re 21,11
–Donchs, no és aquest David rey
1Re 21,12 David en son cor e hach gran pahor
1Re 21,12
gran pahor de Achís, qui era rey
1Re 21,13
fos orat, e pintava en las posts
1Re 21,13
pintava en las posts de las portas
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de Ajoch, qui és en Ramata, e vench e
de temps. 4 E dix Jonatàs a David: –Tot
de Betlem, car tots sos parents e tots sos
de nostro Senyor a mi, servicial teu, ab
de mon pare complidament contre tu, jo t’
de mi, qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs a
de mon pare, e si ell diu a mi res [*] de
de tu, si jo tentost no t’ho fas a saber,
de mon pare serà contre tu, jo hu revelaré
de nostro Senyor ab mi. E si, emperò, jo
de la mia casa negun temps. E si jo no
de David [*], que partescha e destrovescha
de la sua casa, e nostro Senyor ho requira
de la mà dels enamichs de David. 16 [*] 17
de David. 16 [*] 17 E anedí Jonatàs que
de las calendes, com hom pot obrar, e
de las peraules que jo he a tu dites,
de las calendes e sech lo rey a taula per
de Saül, e null hom no sech là on solia
de Ysaý vuy ni hir a menjar? 28 E respòs
de Betlem. 29 E dix-me: “Jaquex-me
de mos frares m’ho ha vengut a dir.
de bagassa! Donchs no conech jo are que tu
de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en rey
de mort. 32 E respòs Jonatàs a son pare:
de la taula ab gran fallonia e no menjà en
de las calendes, car fou fet falló e trist
de l’infant. 37 E axí vench lo infant en
de Jonatàs ses segetas e portà-las a son
de un loch qui era ves tremuntana e gità
de nostro Senyor sían fermas. Nostro
de poble que’t puscha donar, car no he
de fembra, menge’n. 5 E respòs David al
de fembras? Nós nos en som guardats hir e
de prepuzició, que havían levat devant
de fresch e de calent. En aquell die
de calent. En aquell die havia aquí un
de Saül dins en lo tabernacle de nostro
de nostro Senyor, e havia nom Odech, de
de Ydomea, e era lo pus poderós de tots
de tots los pastors de Saül. 8 E dix David
de Saül. 8 E dix David a Achimàlech: –Si
de Goliàs, que tu ociest en la vall d’
de Saül e anà a Achís, en Get. 11 E
de Chis a ell: –Donchs, no és aquest David
de la terra? E no cantaven per ell e no
de Achís, qui era rey de Get. 13 E com ell
de Get. 13 E com ell fou devant Achís, ell
de las portas de la casa, e selivava ten
de la casa, e selivava ten fort, que la

197

PERE CASANELLAS
1Re 22,1
1Re 22,2
1Re 22,3
1Re 22,3
1Re 22,4
1Re 22,5
1Re 22,5
1Re 22,7
1Re 22,7
1Re 22,7
1Re 22,7
1Re 22,8
1Re 22,8
1Re 22,8
1Re 22,9
1Re 22,9
1Re 22,9
1Re 22,9
1Re 22,10
1Re 22,11
1Re 22,11
1Re 22,13
1Re 22,13
1Re 22,15
1Re 22,15
1Re 22,15
1Re 22,15
1Re 22,16
1Re 22,16
1Re 22,17
1Re 22,17
1Re 22,18
1Re 22,18
1Re 22,18
1Re 22,18
1Re 22,19
1Re 22,20
1Re 22,22
1Re 22,22
1Re 22,22
1Re 22,22
1Re 23,5
1Re 23,6
1Re 23,9
1Re 23,11
1Re 23,12
1Re 23,12
1Re 23,13
1Re 23,13
1Re 23,13

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

açò los ceus frares e tota la casa
a ell e faeren-lo cap e príncep
ço és Moab. E dix David al rey
entrò que jo sàpia què ferà Déu
E jaquí’ls devant la cara del rey
ne en defenció. Vé-te’n en terra
-ce’n David e vench a un bosch
servicials: –Oÿu-me are, fills
de Benjamín: E donchs, derà lo fill
e vinyes e ferà tots vosaltres caps
vosaltres caps de M cavallers o
sou jurats contre mi, e no és nengú
fill ha feta covinensa ab lo fill
[*] qui m’ha aguaytat entrò al die
al die de vuy. 9 E respòs Doech,
al rey, e dix: –Jo he vist lo fill
Ysaý en Nobe, que era en l’alberch
en l’alberch de Achimàlech, fill
donà a menjar e li donà lo cultell
tramès a apellar Achimàlech, fill
de Achirob, [*] e tota la companya
tu conjurat contre mi, tu e lo fill
qual ha aguaytat a mi entrò al die
nostro Senyor per ell? Déu me guard
No hages nenguna sospita contre mi
contre mi de mal ni contre negú
mi de mal ni contre negú de la casa
rey dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs
tu morràs de mort, tu e la casa
–Levau-vos e oceÿts los preveres
stendre lur mà contre los preveres
–Ociu-los tu, donchs. Doech,
Ydumea, se levà e ocís los preveres
LXXV hòmens que tots éran vestits
que hom apella efot, qui és
és de li. 19 E destroý la ciutat
ocís ab spasa. 20 Mas un dels fills
a Abiatar: –Mantinent que Donech,
que jo hi era stat. Jo sóm colpable
stat. Jo sóm colpable de aquells
sóm colpable de aquells de la casa
’n tot lur bestiar, e ferí aquells
E en aquell temps que Abiatar, fill
E com David sabé que ell aperellave
Déu, tu demostra a mi si los hòmens
vegade: –Liureran-me los hòmens
hòmens qui són ab mi en las mans
qui éran ab ell, qui éran entorn
qui éran entorn de DC, e axiren
digueren a Saül que David era fugit
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de son pare, devallaren a ell a la spluga.
de tots. E foren ab ell quax CCCC hòmens.
de Moab: –Prech-te que mon pare e me
de mi. 4 E jaquí’ls devant la cara del
de Moab, e stigueren ab ell tots los dies
de Judà. E anà-ce’n David e vench a un
de Arech. 6 E oyí Saül que David era
de Benjamín: E donchs, derà lo fill de
de Ysaý a tots vosaltres camps e vinyes e
de M cavallers o de C? 8 Tots vosaltres
de C? 8 Tots vosaltres vos sou jurats
de vosaltres qui’m fassa a saber res, e
de Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat entrò al
de vuy. 9 E respòs Doech, de Ydumea, qui
de Ydumea, qui servia primer al rey, e
de Ysaý en Nobe, que era en l’alberch de
de Achimàlech, fill de Achirob, prevera 10
de Achirob, prevera 10 qui pregà per ell
de Goliàs lo felisteu. 11 Donchs, lo rey
de Achirob, [*] e tota la companya de son
de son pare, dels preveras qui éran en
de Ysaý, e has donat a ell pa e cultell e
de vuy? 14 E Achimàlech respòs al rey:
de açò! No hages nenguna sospita contre mi
de mal ni contre negú de la casa de mon
de la casa de mon pare, car jo anch, qui
de mon pare, car jo anch, qui sóm ton
de mort, tu e la casa de ton pare. 17
de ton pare. 17 Donchs, ell dix a sos
de nostro Senyor, car la lur mà és ab
de nostro Senyor. 18 E dix lo rey a Doech:
de Ydumea, se levà e ocís los preveres de
de nostro Senyor, enaxí que ell ocís en
de vestiments que hom apella efot, qui és
de li. 19 E destroý la ciutat de Nobe, qui
de Nobe, qui era dels preveres, [*] e los
de Achimàlech, [*] que havia nom Abiatar,
de Ydumea, era en Nobe poguí jo saber que
de aquells de la casa de ton pare. 23 Stà
de la casa de ton pare. 23 Stà ab mi e no
de ton pare. 23 Stà ab mi e no hages
de molt gran plague. E David salvà tots
de Achimàlech, fugí a David, [*] ell
de fer-li mal celadament, ell dix a
de Cellà liureran a mi en las suas mans ni
de Cellà ni los hòmens qui són ab mi en
de Saül? E nostro Senyor dix: –Verament
de DC, e axiren de Cellà e anaven axerrats
de Cellà e anaven axerrats dessà e dellà.
de Cellà e que ell era salvat, e per ço
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1Re 23,14
e stech en la muntanya del desert
1Re 23,15
ociure. E stave David en lo desert
1Re 23,16
en un bosch. 16 E Jonatàs, fill
1Re 23,19 19 Ab aytant vingueren los hòmens
1Re 23,20
vina are, car a nós pertanyerà
1Re 23,21
dix: –Benevuyrats sou vosaltres
1Re 23,21
Senyor per ço car vos sou dolguts
1Re 23,22
on ell és, [*] car ell se pensa bé
1Re 23,23
sercaré aquell en tots los angles
1Re 23,23
en tots los angles de la terra
1Re 23,24
qui éran ab ell éran en lo desert
1Re 23,24 Mahon, en los camps a la dreta part
1Re 23,25
a David, e ell devallà mantinent
1Re 23,25
mantinent de aquí e anà al desert
1Re 23,25
ell perseguí David en lo desert
1Re 23,26
gent anaven per lo costat del munt
1Re 23,26
los ceus stave al costat del munt
1Re 23,26 pensave ja que ell no pogués scapar
1Re 23,26
que ell no pogués scapar de la mà
1Re 23,26 seus resinglave David [*] a manera
1Re 24,1
XXIIII 1 Donchs David se departí
1Re 24,1
segurs, qui són apellats la terra
1Re 24,2
de Gandí. 2 E com Saül fou tornat
1Re 24,2
dit: –Vet que David és en lo desert
1Re 24,3
Saül pres IIIM hòmens, tots alets
1Re 24,4
d’ovellas que hom trobave enmig
1Re 24,5
[*] aquella cove. 5 E los servents
1Re 24,5
se levà e tallà la vora del mantell
1Re 24,7
jo no fassa mal a mon senyor, untat
1Re 24,7
jo no stena la mia mà en lo untat
1Re 24,8 8 On David castigà los ceus hòmens
1Re 24,8
contre Saül. Donchs Saül axí
1Re 24,9
9 E David se levà aprés ell e axí
1Re 24,10
per què creus tu las peraules
1Re 24,10
de aquells qui’t diuhen mal
1Re 24,11
contre lo meu senyor, car és untat
1Re 24,12 meu, reguarde are e regonex la vora
1Re 24,12
la mia mà, car com jo tallí la vora
1Re 24,12 e guarde que no és en mi negun mal
1Re 25,3
e molt maliciós. E era del linatge
1Re 25,5
en Carmel, a Nabal, e saludau-lo
1Re 25,9
hauràs a mà.” 9 E com los servents
1Re 25,9
las coses que David los havia ditas
1Re 25,10
–Qui és David ne qui és lo fill
1Re 25,12
on són? 12 E donchs, los servents
1Re 25,13
senyí atrecí la sua spasa, e entorn
1Re 25,14 lurs coses. 14 Mas un dels servents
1Re 25,15
ab nós, ni no perdem neguna
1Re 25,16
16 E ells éran ab nós per mur
1Re 25,16
éran ab nós per mur de defenció,
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de Cister, en una muntanya scura. E Saül
de Xiff, en un bosch. 16 E Jonatàs, fill
de Saül, se levà e anà-sse’n a David,
de Xiff a Saül, en Gabaà, e digueren a
de vuymés que nós liurem aquell en las
de nostro Senyor per ço car vos sou
de la mia dolor. 22 Donchs, jo us prech
de mi que jo l’aguayt e’l serch bé
de la terra de Judà. 24 E ells se partiren
de Judà. 24 E ells se partiren devant Saül
de Mahon, en los camps a la dreta part de
de Gesimuch. 25 Donchs, Saül e sos
de aquí e anà al desert de Mahon. E com
de Mahon. E com Saül hach açò oÿt, ell
de Mahon. 26 E Saül e sa gent anaven per
de una part, e David ab los ceus stave al
de l’altre part. E David se pensave ja
de la mà de Saül. E Saül ab los seus
de Saül. E Saül ab los seus resinglave
de corona per ço que’l poguessen pendre.
de aquí e habità en lochs molt segurs, qui
de Gandí. 2 E com Saül fou tornat de
de perseguir los felisteus, a ell fou
de Gandí. 3 Donchs Saül pres IIIM hòmens,
de tot lo poble d’Irrael, e anà-sse’n
de la carrera, e aquí havia una cove on
de David digueren a ell: –Vet que aquest
de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a sos hòmens:
de Déu! [*] E nostro Senyor ho sàpia, que
de nostro Senyor. 8 On David castigà los
de peraula e no soferí que ells se
de la cove e anà per lo camí que havia
de la cove, e David cridà aprés Saül e dix
de aquells qui’t diuhen mal de mi, ni qui
de mi, ni qui’t dóna entendre que David
de Déu.” 12 Pare meu, reguarde are e
de ton mantell qui és en la mia mà, car
de ton mantell, jo no volguí stendre la
de deslealtat ni jo no he peccat contre
de Calef. 4 Donchs com David hach oÿt en
de part mia pacificablement 6 e dieu: “Pau
de David foren venguts a Nabal, ells
de part sua e despuxs ells callaren. 10 E
de Ysaý? Molt són are creguts los servents
de David se’n tornaren per aquella
de CCCC hòmens seguiren David, e CC ne
de Nabal anuncià açò a Abigayl, sa muller,
de nostres bísties aytant com ells
de defenció, de die e de nit, aytant com
de die e de nit, aytant com nós guardam
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1Re 25,16
nós per mur de defenció, de die e
1Re 25,17
ta companya. E ell és dels fills
1Re 25,18
se cuytà e pres CC pans e II odres
1Re 25,18 de vi e V moltons cuyts e V masures
1Re 25,18
e V masures de torrons e C ligays
1Re 25,18
e C ligays de pances e CC sportes
1Re 25,20
son aze e fou devallade al peu
1Re 25,20
E David e sos servents éran al peu
1Re 25,21
he guardades en va totas las coses
1Re 25,21 en lo desert, enaxí que anch neguna
1Re 25,22
ho sàpia, que jo no hauré lexat
1Re 25,23
vist David, ella’s cuytà e devallà
1Re 25,24
devant tu e que oges las peraules
1Re 25,28
tu. 28 E tol, senyor, la iniquitat
1Re 25,28
senyor meu, casa fael. Car batallas
1Re 25,28
sia trobade en tu en tots los dies
1Re 25,29
e la circulació que hom fa
1Re 25,30
coses bonas que ha parlades
1Re 25,31
fet al senyor meu, seràs membrant
1Re 25,32
–Beneÿt sia nostro Senyor, Déu
1Re 25,35
a la paret. 35 E lavors pres Davidd
1Re 25,36
en la casa, que semblave convit
1Re 25,36
semblave convit de rey. E lo cor
1Re 25,36 era alegre per ço com era embriach
1Re 25,39
Déu, com ha jutjade la mia onta
1Re 25,39 com ha jutjade la mia onta de la mà
1Re 25,39 Nabal e ha guardat lo ceu missatge
1Re 25,39
Senyor ha retornade la malesa
1Re 25,42
serventas, e seguí los missatgers
1Re 25,43
David pres per muller Achinone,
1Re 25,44
Saül donà sa filla Micol, muller
1Re 25,44
muller de David, a Falsí, fill
1Re 25,44
a Falsí, fill de Lays, qui era
1Re 26,1
XXVI 1 E vingueren los hòmens
1Re 26,1
David, qui s’és amagat en lo coll
1Re 26,2
E lavors Saül devallà en lo desert
1Re 26,2
ço que sercàs David en lo desert
1Re 26,3
Saül posà las suas tendes en Gabaà
1Re 26,3
que Saül era vengut en lo desert
1Re 26,5
lo loch on stave Saül e Abner, fill
1Re 26,5
Saül e Abner, fill de Ner, príncep
1Re 26,6
6 dix David a Achimàlech, [*] fill
1Re 26,6
[*] fill de Serve, frare
1Re 26,6
–Qui devallerà ab mi en las tendas
1Re 26,7
vingueren David e Abisay al poble
1Re 26,7
altre poble durmia engir e entorn
1Re 26,9
Abisay: –No l’ocies, car és untat
1Re 26,9
ocies, car és untat de Déu e crist
1Re 26,11
jo no stena la mia mà en l’untat
1Re 26,12
-nos-en. 12 E pres David la anap

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

de nit, aytant com nós guardam ton bestiar
de Belial, e axí no pot perlar negú ab
de vi e V moltons cuyts e V masures de
de torrons e C ligays de pances e CC
de pances e CC sportes de figues e posàde figues e posà-hu sobre los àzens 19 e
de la muntanya. E David e sos servents
de la muntanya e axiren a ella a l’
de Nabal que éran en lo desert, enaxí que
de las coses que pertanyen a ell no
de totas las coses que a ell pertanyen, d’
de l’aze e agenollà’s devant David e
de la tua serventa. 25 Jo’t prech que lo
de la tua serventa. »Car nostro Senyor
de nostro Senyor Déu, senyor meu, tu
de la tua vida, 29 car si alguna vegade
de la fona. 30 »E, donchs, com nostro
de tu e haurà a tu, senyor, stablit sobre
de la tua serventa e feràs bé a ella. 32 E
de Yrrael, qui t’ha tremesa vuy a mi, que
de la mà d’aquella tot ço que ella li
de rey. E lo cor de Nabal era alegre per
de Nabal era alegre per ço com era
de bon vi. E Abiegayl no li dix nenguna
de la mà de Nabal e ha guardat lo ceu
de Nabal e ha guardat lo ceu missatge de
de mal, e nostro Senyor ha retornade la
de Nabal sobre son cap. E lavors tremès
de David [*]. 43 E aytambé David pres per
de Gesrael. E cascuna d’aquestas fou sa
de David, a Falsí, fill de Lays, qui era
de Lays, qui era de Gallim. 26,Tit Capítol
de Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1 E
de Ciff a Saül, en Gabaà, e digueren-li:
de Achilà, que és la una part del desert.
de Ciff, e havia ab ell IIIM hòmens dels
de Ciff. 3 E Saül posà las suas tendes en
de Achilà, que era en la carrera a la una
de prop ell, 4 tramès-hi spies e sabé
de Ner, príncep de la cavalleria, e veé
de la cavalleria, e veé Saül durment en la
de Serve, frare de Joab: –Qui devallerà ab
de Joab: –Qui devallerà ab mi en las
de Saül? E dix Abisay: –Jo devallaré ab
de nits e trobaren Saül en la tenda
de Saül. 8 E dix Abisay a David: –Nostro
de Déu e crist de nostro Senyor. E que no
de nostro Senyor. E que no fosses
de nostro Senyor Déu. Mas pren la lansa
de l’aygüe e la lansa que stave prop Saül
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1Re 26,12
negú que vetlàs, [*] que la son
1Re 26,14
entre ells, 14 David cridà al poble
1Re 26,14
al poble de Saül e Abner, fill
1Re 26,15
guardat lo rey, senyor teu? Car un
1Re 26,16
Déu, car vosaltres sou tots fills
1Re 26,16
no guardau lo vostro Senyor, untat
1Re 26,16
on és la lansa del rey e l’anap
1Re 26,16
l’anap de l’aygüe qui era al cap
1Re 26,17
de Saül. 17 E Saül conech la veu
1Re 26,19
que jo no habit vuy en la haretat
1Re 26,21
per ço com la ànima mia ha stat
1Re 26,23
volguí stendre la mia mà en crist
1Re 26,24
la mia ànima en los ulls
1Re 26,24
Senyor, e guard e desliure a mi
1Re 27,1
alguna vegade cauré en las mans
1Re 27,1
per ço que Saül se desesper
1Re 27,2
qui éran ab ell a Achís, fill
1Re 27,2
ab ell a Achís, fill de Mohaot, rey
1Re 27,3
ell e tota sa casade e II mullers
1Re 27,3
[*] e Abiegayl, qui fou muller
1Re 27,3 e Abiegayl, qui fou muller de Nabal
1Re 27,4
e d’aquí avant no hach ància Saül
1Re 27,5
devant tu, done’m loch en una
1Re 27,6
aquell die Ychalet. E per ço és fet
1Re 27,6
ço és fet de lavors ensà dels reys
1Re 27,6
reys de Judà entrò en aquest die
1Re 27,8
entigament ab aquells que anaven
1Re 27,8
que anaven de Sur entrò a la terra
1Re 27,9
9 E destroví David tota la terra
1Re 27,12
12 E crech-lo Achís e dix: –Molt
1Re 28,2
que tu sias guardedor del meu [*] e
1Re 28,3
ciutat. E Saül gità los encantadors
1Re 28,6
’s lo ceu cor règeament, 6 e demanà
1Re 28,9
los encantedors e los devinadors
1Re 28,13
a Saül: –Déu he vist que pujave
1Re 28,14
E dis la fembra: –Hom vell, vestit
1Re 28,15
contre mi, e Déu s’és pertit
1Re 28,16
–Pus que nostro Senyor s’és pertit
1Re 28,18
18 car tu no has obeÿt a la veu
1Re 28,20
terra, car temia fort las paraules
1Re 28,22
a mi. 22 Donchs are oges la veu
1Re 28,22
e posaré devant tu un bocí
1Re 28,23
e ell oyí la veu d’ells e levà’s
1Re 29,1
foren ajustades totas las companyes
1Re 29,2
los majorals dels felisteus anaven
1Re 29,2
dels felisteus anaven de C en C o
1Re 29,3
no conexeu David, qui fou servicial
1Re 29,3
e se’n vench a mi entrò aquest die
1Re 29,6
tendes, e no he trobade neguna cose
1Re 29,6
que tu vinguist a mi entrò al die
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de nostro Senyor era sobre ells. 13 E com
de Saül e Abner, fill de Ner, e dix:
de Ner, e dix: –Donchs, no respondràs,
de la companya hi és intrat per ço que
de mort, que no guardau lo vostro Senyor,
de Déu. Donchs, guarde e mira on és la
de l’aygüe qui era al cap de Saül. 17 E
de Saül. 17 E Saül conech la veu de David
de David e dix: –Donchs David, fill meu,
de nostro Senyor, e han dit: “Vé-te’n
de gran preu vuy en los teus ulls. Car are
de nostro Senyor Déu. 24 E axí com és
de nostro Senyor, e guard e desliure a mi
de tot treball. 25 E lavors dix Saül a
de Saül. Més ma val que fuge e que sia
de mi e stiga que no’m serch vuymés en
de Mohaot, rey de Get. 3 E habità David ab
de Get. 3 E habità David ab Achís en Get.
de David, ço és, Achinobe [*] e Abiegayl,
de Nabal de Carmel. 4 E digueren a Saül
de Carmel. 4 E digueren a Saül que David
de sercar David. 5 E dix David a Achís:
de las tuas ciutats [*] per ço que puscha
de lavors ensà dels reys de Judà entrò en
de Judà entrò en aquest die de vuy. 7 E
de vuy. 7 E stech David en la regió dels
de Sur entrò a la terra de Egipte. 9 E
de Egipte. 9 E destroví David tota la
de aquells e no hy jaquí null hom viu ni
de mal ha fet al poble [*] d’Irrael, e
de la mia persona. 3 E emperò Samuel morí,
de la terra e ocís tots aquells qui havían
de concell a nostro Senyor, e nostro
de la terra. Per què, donchs, vols que jo
de la terra. 14 E dix Saül: –E qual és la
de un mantell. E entès Saül que l’hom
de mi e no m’ha volguda retre resposta ni
de tu, per què’m demanes, e si ha’s anat
de nostro Senyor ni complit a la ira sua
de Samuel e no havia neguna fortsa, car no
de la tua serventa, e posaré devant tu un
de pa per ço que, com hauràs menjat, sias
de terra e stech sobre lo lit. 24 E
de los felisteus en Afet. E Yrrael posà
de C en C o de M en M. Emperò David e los
de M en M. Emperò David e los ceus éran en
de Saül, rey d’Irrael, e ha stat ab mi
de vuy. 4 E los prínceps dels felisteus
de mal del die ensà que tu vinguist a mi
de vuy. Mas no plau als prínceps ni als
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1Re 29,8
stat devant tu entrò en aquest die
1Re 29,9
meus ulls tot axí com és l’àngel
1Re 29,10
ab tu, e com vosaltres sereu levats
1Re 29,11
qui éran venguts ab ell se levaren
1Re 30,1
los ysmaleÿtes havían saltat
1Re 30,2
se’n manades las fembras catives,
1Re 30,5
E havían-se’n manades II mullers
1Re 30,5
mullers de David catives, Achinoe
1Re 30,5
Gesrael, e Abiegayl, qui fou muller
1Re 30,5 e Abiegayl, qui fou muller de Nabal
1Re 30,6
car fort era amargosa la ànima
1Re 30,9
ab ell e vingueren entrò al torrent
1Re 30,10
no havían pogut passar lo torrent
1Re 30,11
de Besor. 11 E trobaren un hom
1Re 30,12
bagués, 12 e donaren-li un tros
1Re 30,12
e donaren-li un tros de formatge
1Re 30,12
de figues sechas e II ligadures
1Re 30,13
e dix: –Jo sóm servicial teu,
1Re 30,13
teu, de Egipte, e sóm misatge
1Re 30,14
anats envés tremuntane, en la terra
1Re 30,14 Judà e som anats en las encontrades
1Re 30,14 migjorn, e havem cremade la ciutat
1Re 30,15
ociuràs ne’m liureràs en las mans
1Re 30,16
gran festa per goig que havían
1Re 30,16
de la presa que havían feta e
1Re 30,16
terra dels felisteus e en la terra
1Re 30,17
17 E levà’s David e encalsà’ls
1Re 30,17
’s David e encalsà’ls de vespre
1Re 30,17
vespre de la un die entrò al vespre
1Re 30,19
ells havían, que no’n fallí una,
1Re 30,20
E digueren: –Aquesta presa és
1Re 30,21
que romanguéssan en lo torrent
1Re 30,26
vench David en Sichalech e donà
1Re 30,26
e donà de la presa als vells
1Re 30,26
parents. E dix-los David: –Rebeu
1Re 30,26 David: –Rebeu de la benedicció [*]
1Re 30,29
en aquells qui éran en las ciutats
1Re 31,1
-ne molts morts en lo munt
1Re 31,2
e Melchisue, los quals éran fills
1Re 31,3
fills de Saül. 3 E tot lo càrrech
1Re 31,4
al ceu scuder: –Trau lo meu cultell
1Re 31,5
-se ell matex. 5 E com l’escuder
1Re 31,6
e tots los ceus servicials que éran
1Re 31,8
com vench l’altre die aprés aquell
1Re 31,8
ceus qui gèyan morts en lo munt
1Re 31,9
lo cap a Saül e despullaren-lo
1Re 31,9
que faéssan a saber en los temples
1Re 31,10
companya. 10 E posaren las armes
1Re 31,10
las armes de Saül en lo temple
1Re 31,10
lo cos ceu penjaren en lo mur
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de vuy, que jo no venga e combata contre
de nostro Senyor Déu. Mas los prínceps
de nit, e comenserà a fer die, veu-vosde nits per ço que se n’anassen gran matí
de la part envés tremuntana, en Sichalech,
de las manors entrò a las majors. Emperò
de David catives, Achinoe de Gesrael, e
de Gesrael, e Abiegayl, qui fou muller de
de Nabal de Carmel. 6 E David fou fort
de Carmel. 6 E David fou fort dolent e
de cascú per ço com aquells se n’havían
de Besor, e aquí aquells qui éran ujats
de Besor. 11 E trobaren un hom de Egipte
de Egipte en un camp e amanaren-lo a
de formatge de figues sechas e II
de figues sechas e II ligadures de pances.
de pances. E com hach menjat, fou
de Egipte, e sóm misatge de un ysmaleÿte.
de un ysmaleÿte. E lo senyor meu ha’m
de Ceretí, e havem aquí robat, e som anats
de Calef, que són envés migjorn, e havem
de Sichalech. 15 E dix David: –Poràs-ma
de mon Senyor, e manar-t’he en aquesta
de la presa que havían feta e de la roba
de la roba que havían robade en la terra
de Judà. 17 E levà’s David e encalsà’ls
de vespre de la un die entrò al vespre de
de la un die entrò al vespre de l’altre
de l’altre die, e no n’scapà negú sinó
de la manor entrò a la major, e fills e
de David. 21 E vench David en aquells CC
de Bezor. E aquests axiren a carrera a
de la presa als vells de Judà e en aquells
de Judà e en aquells qui éran sos proÿsmes
de la benedicció [*] de nostro Senyor Déu,
de nostro Senyor Déu, dels enamichs. 27 E
de Germolí, [*] 30 e aquells qui éran en
de Gelboe. 2 E vingueren los felisteus a
de Saül. 3 E tot lo càrrech de la batalla
de la batalla vench e’s girà contre Saül,
de la beyna e ociu-me, car per ventura
de Saül veé que Saül era mort, trach lo
de la sua casa moriren en aquell die. 7 E
de la batalla, vingueren los felisteus per
de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a Saül e
de las suas armes e tremateren-ho per
de las ýdolas e tots los pobles tot ço que
de Saül en lo temple de Scaroch, emperò lo
de Scaroch, emperò lo cos ceu penjaren en
de Betasan. 11 E com aquells qui habitaven
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tota la nit e prengueren lo cos
lo cos de Saül e los cossos
de sos fills, qui éran en lo mur
penjats, e vingueren los hòmens
Betasan. 13 E prengueren los cossos
e sabolliren-los en lo bosch
dels Reys, qui és lo novèn libre
dels Reys, qui és lo deèn libre
fou mort, que David vench e tornà
terç die aparech un hom qui venia
un hom qui venia de las tendas
lo cap. E aytantost com fou vengut
gran batalla, e molts del poble
–Jo venguí per ventura en lo munt
en tot mon seny e tota la fortsa
fill ceu, e sobre tot lo poble
David en aquell hom qui era fugit
ést, tu? E aquell dix: –Jo sóm fill
dix: –Jo sóm fill de un hom strany
fill de un hom strany de la terra
pahor ni temor e ociest lo crist
aquest hom qui ha mort lo crist
e ha dit: “Jo he mort l’untat
sobre Saül e sobre Jonatàs fill
18 E manà David a tots los hòmens
portar armes e a tirar d’arch e
en las altesas (ço és, en lo munt
aquestas coses anunciar en la terra
alegrar-s’hían las persones
no són circuncizos. 21 O muntanyes
escut dels hòmens forts, l’escut
fos untat d’oli. 22 E la setgeta
negun temps no tornerà atràs
temps no tornerà atràs de sanch
no tornerà atràs de sanch de morts,
de morts, de [*] forts, e lo coltel
Saül no és tornat en va ni en foll
sobre Saül, que vestia a vosaltres
frare meu, for he gran dolor
devias ésser amat sobre tota amor
dix: –Donchs, Senyor, pujaré en una
pujaré en una de las ciutats
e dues mullers suas, Achimòneun
Gesrael e Abiegayl, qui fou muller
e Abiegayl, qui fou muller de Nabal
e stigueren en los castells
de Hebron. 4 E vingueren los barons
per ço que regnàs sobre la casa
E digueren a David que los hòmens
lavors tremès missatgers als hòmens
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de Saül e los cossos de sos fills, qui
de sos fills, qui éran en lo mur de
de Betasan penjats, e vingueren los hòmens
de Jabès-Galaad e cremaren Betasan. 13 E
de aquells e sabolliren-los en lo bosch
de Jabès. E dejunaren per VII dies.
de la Bíblia. 2Re Inc Comensa lo Segon
de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 E fou
de la mort que havia feta a Amalech, [*] 2
de las tendas de Saül, que s’havia
de Saül, que s’havia squinsades las
de devant David, caygué sobre la sua cara
de Yrrael són morts e los altres són
de Gelboe, e Saül se soferia sobre la sua
de la mia ànima és ab mi. 10 »E jo stiguí
de nostro Senyor Déu e sobre tota la casa
de las tendas d’Irrael e havia ditas
de un hom strany de la terra de Amalech.
de la terra de Amalech. 14 E dix-li
de Amalech. 14 E dix-li David: –Per què
de nostro Senyor? 15 E apellà David un
de nostro Senyor Déu. E aquell acostà’s e
de nostre Senyor Déu.” 17 Emperò David féu
de Saül. 18 E manà David a tots los hòmens
de Judà que ensenyacen a sos fills portar
de ballesta, axí com és scrit en lo libre
de Gelboe), 19 los nobles d’Irrael són
de Get ni en aquellas carreras que són en
de aquells qui no són circuncizos. 21 O
de Gelboe, ros ni pluja no vinga sobre
de Saül, axí com si no fos untat d’oli.
de Jonatàs negun temps no tornerà atràs de
de sanch de morts, de [*] forts, e lo
de morts, de [*] forts, e lo coltel de
de [*] forts, e lo coltel de Saül no és
de Saül no és tornat en va ni en foll de
de la batalla. 23 Saül e Jonatàs, bells e
de drap vermell en delicaments e donave
de tu, qui eras fort bell e qui m’eras
de fembra. Axí com la mare ame son fill
de las ciutats de Judà? E dix-li nostro
de Judà? E dix-li nostro Senyor: –Puja.
de Gesrael e Abiegayl, qui fou muller de
de Nabal de Carmel. 3 E ab tant pujaren ab
de Carmel. 3 E ab tant pujaren ab David
de Hebron. 4 E vingueren los barons de
de Judà e untaren a David aquí per ço que
de Judà. E digueren a David que los hòmens
de Jabès-Galaad havían soterrat Saül. 5
de Jabès-Galaad e dix-los: –Beneÿts
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2Re 2,5
dix-los: –Beneÿts sou, vosaltres,
2Re 2,7
las vostres mans e siau fills
2Re 2,7
mort, emperò a mi ha untat la casa
2Re 2,8
rey d’ella. 8 Emperò Abner, fill
2Re 2,8
Emperò Abner, fill de Ner, príncep
2Re 2,8
de Ner, príncep de la cavalleria
2Re 2,8
de Saül, pres Ysbòzech, fill
2Re 2,10
sobre tot Yrrael. 10 E era en edat
2Re 2,10 en edat de XXXX anys Ysbòzech, fill
2Re 2,10
e regnà II anys. E sobre la casa
2Re 2,11
11 e fou senyor sobre la casa
2Re 2,12
e VI mesos. 12 E axí Abner, fill
2Re 2,12
fill de Ner, e los servicials
2Re 2,12
e los servicials de Ysbòzech, fill
2Re 2,13
en Gabaon. 13 E lavors Joab, fill
2Re 2,13
fill de Servià, e los servents
2Re 2,13
de David exiren-los a carrera
2Re 2,13
en un loch, segueren los uns
2Re 2,13
los uns de la una part sinestre
2Re 2,13
sinestre de l’aygüe e los altres
2Re 2,15
dix. –Leven-se. 15 E levaren-se
2Re 2,15
15 E levaren-se de Benjamín XII
2Re 2,15
-se de Benjamín XII de la part
2Re 2,15
XII de la part de Ysbòzech, fill
2Re 2,15
de Ysbòzech, fill de Saül, e XII
2Re 2,15
fill de Saül, e XII de la part
2Re 2,16
16 E prengueren-se per lo cap
2Re 2,17
se moch gran batalla e los hòmens
2Re 2,18
hòmens. 18 E éran aquí III fills
2Re 2,22
li altre vegade Abner: –Pertex-te
2Re 2,23
E lavors Abner girà la asta
2Re 2,25
del desert. 25 E Abner e los fills
2Re 2,25
en una companya e feeren una mota
2Re 2,29
e, com hagueren anat engir e entorn
2Re 2,30
poble. E falliren dels servecials
2Re 2,31 éran XX. 31 E emperò los servecials
2Re 2,31
de David ocieren dels hòmens
2Re 2,31
ocieren dels hòmens de Benjamín e
2Re 2,32
e soterraren-lo en la sapoltura
2Re 3,1
longa batalla e gran entre la casa
2Re 3,1
entre la casa de Saül e la casa
2Re 3,1
e era molt pus fort. E la casa
2Re 3,2
engendrat hach nom Amon e fou fill
2Re 3,2
nom Amon e fou fill de Achinoen
2Re 3,3
3 e lo segon, Celeab, qui fou fill
2Re 3,3
fill de Abiegayl, qui fou muller
2Re 3,3
Abiegayl, qui fou muller de Nabal
2Re 3,3
de Carmel; e lo terç, Absalon, fill
2Re 3,3
fill de Matà, que fou filla
2Re 3,4
4 e lo quart hach nom Adonias, fill
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de nostro Senyor Déu, que haveu feta
de fortalesa. E jatcia que Saül sia mort,
de Judà que sia rey d’ella. 8 Emperò
de Ner, príncep de la cavalleria de Saül,
de la cavalleria de Saül, pres Ysbòzech,
de Saül, pres Ysbòzech, fill de Saül, e
de Saül, e manà’l per tots los castells e
de XXXX anys Ysbòzech, fill de Saül, com
de Saül, com comensà a regnar sobre Yrrael
de Judà regnà David en Hebron 11 e fou
de Judà VII anys e VI mesos. 12 E axí
de Ner, e los servicials de Ysbòzech, fill
de Ysbòzech, fill de Saül, e posaren lurs
de Saül, e posaren lurs tendes en Gabaon.
de Servià, e los servents de David exiren
de David exiren-los a carrera de prop un
de prop un aljup d’aygüe qui és en Gabaon
de la una part sinestre de l’aygüe e los
de l’aygüe e los altres de l’altre part.
de l’altre part. 14 E dix Abner a Joab:
de Benjamín XII de la part de Ysbòzech,
de la part de Ysbòzech, fill de Saül, e
de Ysbòzech, fill de Saül, e XII de la
de Saül, e XII de la part de David. 16 E
de la part de David. 16 E prengueren-se
de David. 16 E prengueren-se per lo cap
de II en II e meteren-se los cultells la
de David encalsaren Abner e los ceus
de Servià, ço és, Joab e Abisay e Azael.
de mi, no’m vullas encalsar, sinó
de la lansa e donà-li en lo segí, e
de Benjamín ajustaren-se tots en una
de si matexs sus alt en un pujalet petit.
de Beteron, vingueren a las tendes. 30 E
de David XVIIII; e no comptaren Azael, car
de David ocieren dels hòmens de Benjamín e
de Benjamín e de aquells qui éran ab Abner
de aquells qui éran ab Abner CCCLX. 32 E
de son pare en Betlem e anaren tota la nit
de Saül e la casa de David e, com més
de David e, com més anave e més temps
de Saül, com més anave, més aminvave e pus
de Achinoen de Gesrael; 3 e lo segon,
de Gesrael; 3 e lo segon, Celeab, qui fou
de Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
de Nabal de Carmel; e lo terç, Absalon,
de Carmel; e lo terç, Absalon, fill de
de Matà, que fou filla de Tolomay, rey d’
de Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo quart
de Agit; e lo quint, Sephacias, fill de
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2Re 3,29
2Re 3,29
2Re 3,29
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2Re 3,34
2Re 3,37
2Re 3,37
2Re 3,39
2Re 4,1
2Re 4,2
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Agit; e lo quint, Sephacias, fill
5 lo sizèn hach nom Getam, fill
nom Getam, fill de Aglà, muller
era ten gran batalla entre la casa
entre la casa de Saül e la casa
e la casa de David, Abner, fill
de Ner, regia e governave la casa
la casa de Saül. 7 E Resfà, filla
filla de Achià, era stade concopina
e conech-la. E dix Ysbòzech, fill
què ést tu intrat a la concopina
Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap
feta misericòrdia sobre la casa
e no he liurat a tu en las mans
volia 10 que regne sobre la casa
tresmudar e sia levade la cadira
de David sobre Yrrael e sobre Judà
que hages amenade a mi Micol, filla
tremès missatgers a Ysbòzech, fill
Micol a son marit Faciel, fill
salvaré lo meu poble d’Irrael
lo meu poble d’Irrael de la mà
ànima. E com Abner se fou partit
e digueren a Joab que Abner, fill
anar? 25 No conexs, tu, Abner fill
fas. 26 E aytentost Joab se pertí
derrera Abner e féu-lo tornar
e féu-lo tornar de la cisterna
Joab lo tirà en una part enmig
en lo segí e ocís-lo en venjansa
jo e lo regne meu, e seré tostemps,
meu, e seré tostemps, de la mort
hy mir mal. 29 E venga sobre lo cap
lo cap de Joab e sobre la casa
la casa de son pare e no defellega
son pare e no defellega de la casa
e soferiment flux e decorriment
e decorriment de sament (ço és,
de sament (ço és, de luxúria), e
mal [*] ni cultell e freturants
vostres vestiduras e vestiu-vos
de sachs e feu plant sobre lo cos
rey la sua veu e plorà sobre lo vas
axí ést caygut e mort com los fills
d’Irrael.» Encare tot lo poble
rey no havia concentit en la mort
concentit en la mort de Abner, fill
que mort és. E aquests hòmens fills
Capítol quart 1 E Ysbòzech, fill
molt torbat. 2 E II hòmens prínceps

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

de Abiga; 5 lo sizèn hach nom Getam, fill
de Aglà, muller de David. E tots aquests
de David. E tots aquests fills engendrà
de Saül e la casa de David, Abner, fill de
de David, Abner, fill de Ner, regia e
de Ner, regia e governave la casa de Saül.
de Saül. 7 E Resfà, filla de Achià, era
de Achià, era stade concopina de Saül, e
de Saül, e Abner intrà-sse’n a ella e
de Saül, a Abner: 8 –Per què ést tu intrat
de mon pare? E Abner fou irat per aquellas
de cha jo sóm contre Judà, com jo hage
de Saül, pare teu, e sobre los ceus frares
de David, e tu has request vuy a mi, que
de Saül sens tresmudar e sia levade la
de David sobre Yrrael e sobre Judà de Dan
de Dan entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech no
de Saül. E si tu le’m menas, tu veuràs la
de Saül, e dix-li: –Ret-me la mia
de Lachis, e tramès-la a David, 16 e son
de la mà de tots los felisteus, que són
de tots los felisteus, que són sos
de David e se’n fou anat en pau, 22
de Ner, era vengut al rey David e lo rey
de Ner? Car per ço és vengut, que tt’
de David e tramès missatgers derrera Abner
de la cisterna de Tirà. E d’açò no sabia
de Tirà. E d’açò no sabia res David. 27 E
de la porta per ço que li parlàs a engan e
de Azael son frare. 28 E com David sabé
de la mort de Abner, car jo no hy mir mal.
de Abner, car jo no hy mir mal. 29 E venga
de Joab e sobre la casa de son pare e no
de son pare e no defellega de la casa de
de la casa de Joab sosteniment e
de Joab sosteniment e soferiment flux e
de sament (ço és, de luxúria), e de la sua
de luxúria), e de la sua casa no defallega
de la sua casa no defallega mal [*] ni
de pa. 30 Donchs Joab e son frare Abisay
de sachs e feu plant sobre lo cos de
de Abner. Emperò lo rey David seguia lo
de Abner, e tot lo poble plorà, 33 e
de iniquitat solen caure devant los fills
de Yrrael plorà sobre Abner altre vegade.
de Abner, fill de Ner. 38 E dix lo rey als
de Ner. 38 E dix lo rey als ceus
de Servià fort me són durs e braus. Nostro
de Saül, oyí que mort era Abner en Hebron,
de ladres éran ab lo fill de Saül, e la un
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2Re 4,2
prínceps de ladres éran ab lo fill
2Re 4,2
nom Baanà e l’altre, Recap, fill
2Re 4,2
fill de Remnon berotite, dels fills
2Re 4,2
ciutat e és en la terra dels fills
2Re 4,4
sinó V anys com vench missatge
2Re 4,4 V anys com vench missatge de Saül e
2Re 4,5
Ysbòzech. 5 E vingueren los fills
2Re 4,5
Recap [*]. E era descuyt en la casa
2Re 4,5
que dormia en lo ceu lit en la hora
2Re 4,8
del desert 8 e aportaren lo cap
2Re 4,8
digueren a David: –Rey, vet lo cap
2Re 4,8
–Rey, vet lo cap de Ysbòzech, fill
2Re 4,8
al senyor nostro rey [*] venjansa
2Re 4,8
nostro rey [*] venjansa de Saül e
2Re 4,9
e a Baanà, frare d’aquell, fills
2Re 4,9
Déu, que ha desliurade la mia ànima
2Re 4,10 en Sichalech per ço com me covenia
2Re 4,11
d’aquell e la sanch d’aquell
2Re 4,11
de la mà vostra e tolré a vosaltres
2Re 4,12
cisterna en Hebron. Emperò lo cap
2Re 4,12
e soterraren-lo en lo sepulcre
2Re 4,12
-lo en lo sepulcre de Abner, fill
2Re 5,2
»–Tu deràs a menjar al meu poble
2Re 5,4
en rey sobre Yrrael. 4 David fill
2Re 5,4
Yrrael. 4 David fill de Ysaý era
2Re 5,4
4 David fill de Ysaý era de edat
2Re 5,6
e’ls gebuzeus, habitadors
2Re 5,7
David pres la torra e la altesa
2Re 5,7
Sion, e aquesta és apellade ciutat
2Re 5,8
E aquell qui tocaria a las canals
2Re 5,8
los contrets que ahiraven la ànima
2Re 5,8
de David, que ell lo feria senyor
2Re 5,9
E stech e habità David en la altesa
2Re 5,9
de Sion e apellà aquella ciutat
2Re 5,9
ciutat de David e féu edificació
2Re 5,11
era ab ell. 11 E llavors Iram, rey
2Re 5,11
tremès missatgers a David e fusta
2Re 5,11
de cedre, e tramès-li maestres
2Re 5,11
tramès-li maestres de fusta [*] e
2Re 5,13
13 E puxs que David fou vengut
2Re 5,14
havia. 14 E aquests són los noms
2Re 5,18
e scamparen-se en la vall
2Re 5,20
20 Llavors vench David en la vall
2Re 5,22
pujacen en Jerusalem, en la vall
2Re 5,23
isques a carrera, mas vés derrera
2Re 5,24
d’aquell qui irà per las simas
2Re 5,25
hach manat e encalsà los felisteus
2Re 6,2
’n ell e tots los hòmens del poble
2Re 6,2
Judà, per ço que portacen l’archa
2Re 6,2
Déu sobre la qual és apellat lo nom
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de Saül, e la un havia nom Baanà e l’
de Remnon berotite, dels fills de Benjamín
de Benjamín Berot, qui és ciutat e és en
de Benjamín. 3 E fugiren los berotites en
de Saül e de Jonatàs, que éran morts. E
de Jonatàs, que éran morts. E com la
de Ramaot barotite, Recap [*]. E era
de Ysbòzech, que dormia en lo ceu lit en
de migjorn. E la portera, que stave a la
de Ysbòzech a David en Hebron. E digueren
de Ysbòzech, fill de Saül, enemich teu,
de Saül, enemich teu, que volia la tua
de Saül e de son linatge. 9 E respòs David
de son linatge. 9 E respòs David a Racab e
de Remnon berotite, e dix-los: –Viva
de tot treball! 10 Com aquell qui m’adux
de dar-li loguer per la missatgeria que
de la mà vostra e tolré a vosaltres de la
de la terra? 12 E lavors manà David a sos
de Ysbòzech aportaren en Hebron e
de Abner, fill de Ner. 5,Tit Capítol quint
de Ner. 5,Tit Capítol quint 1 E vingueren
de Yrrael e tu seràs senyor sobre Yrrael.
de Ysaý era de edat de XXX anys com
de edat de XXX anys com comensà a regnar 5
de XXX anys com comensà a regnar 5 e regnà
de la terra, diguéran a David: –No
de Sion, e aquesta és apellade ciutat de
de David. 8 E gità’n tots los gebuzeus,
de las cobertores, per las quals l’aygüe
de David, que ell lo feria senyor de la
de la sua cavalleria. E per açò diu hom lo
de Sion e apellà aquella ciutat de David e
de David e féu edificació de casas engir e
de casas engir e entorn d’ella e dedins e
de Tir, tremès missatgers a David e fusta
de cedre, e tramès-li maestres de fusta
de fusta [*] e de perets, e adificaren la
de perets, e adificaren la casa a David.
de Hebron, pres concopines e mullers d’
de aquells que nasqueren en Jerusalem:
de Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s ab
de Refaÿm e ferí los felisteus aquí, e
de Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s ab
de la part qui és envés los parés. 24 E
de los parés, tu lavors comenseràs e
de Gàbaa entrò que fou vengut a Gatzar.
de Judà, per ço que portacen l’archa de
de Déu sobre la qual és apellat lo nom de
de nostro Senyor, Déu de las companyes,
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2Re 6,2
lo nom de nostro Senyor, Déu
2Re 6,3
ella xerubín. 3 E posaren l’archa
2Re 6,3
sobre un carro nou e tregueren-la
2Re 6,3
nou e tregueren-la de la casa
2Re 6,3
era en Gabaà. E Ozà e Ayó, fills
2Re 6,4
4 E, com haguéran treta l’archa
2Re 6,5 devant nostro Senyor Déu e tochaven
2Re 6,6
era [*], Ozà stès la mà a la archa
2Re 6,7
contre Ozà e ferí’l [*] tantost
2Re 6,8
loch és apellat [*] feriment o mort
2Re 6,8
o mort de Ozà entrò en aquest die
2Re 6,9
die e dix: «Quant intrerà l’archa
2Re 6,10
10 E no volch David que l’archa
2Re 6,10
mas volch que la posacen en la casa
2Re 6,11
11 E stech l’archa en la casa
2Re 6,11
l’archa en la casa de Obededon
2Re 6,12
e tota la sua casade per l’archa
2Re 6,12
de Déu. E dix David: «Iré a la casa
2Re 6,12
E lavors anà David a la casa
2Re 6,12
VII cors, e havia-hi secrifici
2Re 6,14
E David vestia una vestidura
2Re 6,15
portaven l’archa del testament
2Re 6,15
alegria e en tot goig e ab gran so
2Re 6,15
tot goig e ab gran so de nafils e
2Re 6,16
que la archa passave per la ciutat
2Re 6,16
la ciutat de David, Micol, la filla
2Re 6,17
en son cor. 17 E materen l’archa
2Re 6,17
devant nostro Senyor, coses
2Re 6,18
pau. 18 E, quant hagueren complit
2Re 6,19
e a cascuna fembra, una fogaceta
2Re 6,19
una fogaceta de pa [*] e un petit
2Re 6,19
[*] e un petit de menjar que hom fa
2Re 6,20
20 [*] E la sua muller Micol, filla
2Re 6,23
[*] no hach fill entrò que morí
2Re 7,1
Senyor li havia dat repòs e pau
2Re 7,1
havia dat repòs e pau de tota part
2Re 7,2
que jo habit en la casa que he feta
2Re 7,2
en la casa que he feta de fust
2Re 7,2
feta de fust de cedre, e la archa
2Re 7,2
e la archa de Déu sia posade enmig
2Re 7,4
fou fet aquella nit que la peraula
2Re 7,6
que jo amaní los fills d’Irrael
2Re 7,6
los fills d’Irrael de la terra
2Re 7,6
d’Irrael de la terra de servitut
2Re 7,6
de Egipte entrò en aquest die
2Re 7,8
servicial David: “[*] Jo’t prenguí
2Re 7,10
avant no serà torbat e los fills
2Re 7,11
d’Irrael. E jo daré repòs a tu
2Re 7,14
a mi en fill. E aquell no ferà res
2Re 7,14
mal, jo lo rependré †d’hòmens e†
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de las companyes, seent sobre ella
de nostro Senyor sobre un carro nou e
de la casa de Aminedab, qui era en Gabaà.
de Aminedab, qui era en Gabaà. E Ozà e
de Aminadab, manaven e servaven lo carro
de nostro Senyor, Ayó anave devant l’
de tots sturments [*]. 6 E, puxs que foren
de Déu e tench-la, car los bous
de prop l’archa. 8 E David fou fort trist
de Ozà entrò en aquest die de vuy. 9 E
de vuy. 9 E David temé fort nostro Senyor
de Déu en la mia ciutat?» 10 E no volch
de Déu se giràs en la sua ciutat, mas
de Obedeon getei. 11 E stech l’archa en
de Obededon de geteu per III mesos, e
de geteu per III mesos, e beneý nostro
de Déu. E dix David: «Iré a la casa de
de Obededon e aportaré l’archa e posarde Obededon e trasqueren l’archa e posàde vadell. 13 E, com aquells qui aportaven
de li qui és apellade efot. 15 E David e
de nostro Senyor Déu en tota alegria e en
de nafils e de trompes. 16 Dementre que la
de trompes. 16 Dementre que la archa
de David, Micol, la filla de Saül,
de Saül, sguardave per la finestra e veé
de nostro Senyor Déu dins en lo
de pau. 18 E, quant hagueren complit de
de oferir las oferenes e las coses
de pa [*] e un petit de menjar que hom fa
de menjar que hom fa de la millor farina
de la millor farina que hom pot haver, que
de Saül, axí a carrera a David e dix-li:
de part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou que
de tota part de tots enamichs, 2 e dix a
de tots enamichs, 2 e dix a Natan profeta:
de fust de cedre, e la archa de Déu sia
de cedre, e la archa de Déu sia posade
de Déu sia posade enmig de las pells. 3 E
de las pells. 3 E dix Natan al rey: –Vé e
de Déu fou feta a Natan profeta e dixde la terra de servitut de Egipte entrò en
de servitut de Egipte entrò en aquest die
de Egipte entrò en aquest die de vuy, mas
de vuy, mas he anat en tabernacle e en
de las pasturas en las quals tu seguias lo
de la iniquitat no turmanteran a ell d’
de tots los enamichs teus, e nostro Senyor
de mal, jo lo rependré †d’hòmens e† de
de barons o en plagues dels fills dels
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2Re 7,15
d’aquell, axí com la he tolta
2Re 7,15
tolta de Saül, lo qual jo he mogut
2Re 7,19
Senyor Déu, ans has parlat, Senyor,
2Re 7,19
e per avant, car aquesta és la lig
2Re 7,23
teu poble que has remut a tu matex
2Re 7,23
que has remut a tu matex de la gent
2Re 7,26 nom perdurablement e sia dit Senyor
2Re 7,27
nostro Senyor. 27 Car tu, Senyor
2Re 7,29
parlades e ditas aquestas coses, e
2Re 8,3
3 E combaté David Adoàser fill
2Re 8,3
David Adoàser fill de Roob, rey
2Re 8,3
per ço que senyorejàs sobre lo flum
2Re 8,4
Eufratres. 4 E, com David hach pres
2Re 8,4
4 E, com David hach pres de la part
2Re 8,4
M e DCC hòmens a cavall e XXM
2Re 8,5
jaquí’n C. 5 E vingueren aquells
2Re 8,5
C. 5 E vingueren aquells de Síria e
2Re 8,5
per ço que ajudassen Adoàser, rey
2Re 8,5
de Sobà, e David ocís dels hòmens
2Re 8,6
posà defenció e ajudament en Síria
2Re 8,7
trematia. 7 E David pres las armes
2Re 8,8
en Jerusalem. 8 E aportà molt aram
2Re 8,8
molt aram de aquestas ciutats
2Re 8,8
ciutats de Adoàser, ço és, a saber,
2Re 8,8
Adoàser, ço és, a saber, de Bet e
2Re 8,8
del qual aram féu Salamó la vaxella
2Re 8,8
l’aygüe, qui havia nom Mar
2Re 8,9
en l’altar. 9 E lavors Tou, lo rey
2Re 8,9
havia destroÿda tota la fortsa
2Re 8,10
l’havia mort, car Tou era enamich
2Re 8,10
E en la mà d’aquell era la vaxella
2Re 8,10
era la vaxella de l’argent [*] e
2Re 8,11
altre or e argent que havia hagut
2Re 8,12
a la sua ceyoria, 12 ço és,
2Re 8,12
sua ceyoria, 12 ço és, de Síria e
2Re 8,12
fills d’Amon e dels felisteus e
2Re 8,12
e dels felisteus e de Amalech e
2Re 8,12
felisteus e de Amalech e de la mà
2Re 8,12
Amalech e de la mà de Adoàser fill
2Re 8,12
la mà de Adoàser fill de Roob, rey
2Re 8,13 e hach morts XIIM hòmens en la vall
2Re 8,16
lo poble ceu. 16 Emperò Joab, fill
2Re 8,17
[*] era scrivà, 17 e Sadoch, fill
2Re 8,17
fill de Asitob, e Abimàlech, fill
2Re 8,18
e guardaven lo ceu cap. E los fills
2Re 9,1
1 Dix David: –Ha-hi negú romàs
2Re 9,1
–Ha-hi negú romàs de la casa
2Re 9,2
2 E havia aquí un servicial
2Re 9,2
havia aquí un servicial de la casa
2Re 9,3
3 E dix lo rey: –Ha-hy negú romàs
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de Saül, lo qual jo he mogut de la mia
de la mia faç. 16 E la tua casa serà fael,
de la casa del teu servicial per luny e
de Adam, Senyor Déu. 20 E donchs, Senyor,
de la gent de Egypte e dels déus d’ells.
de Egypte e dels déus d’ells. 24 »E has
de companyes, Déu sobre Yrrael. La casa
de companyes, Déu d’Irrael, has ravelat a
de la tua benedicció serà beneyta la casa
de Roob, rey de Sobà, quant hi anà per ço
de Sobà, quant hi anà per ço que
de Eufratres. 4 E, com David hach pres de
de la part de aquells M e DCC hòmens a
de aquells M e DCC hòmens a cavall e XXM
de peu, ell féu segar los nirvis a tots
de Síria e de Damàs per ço que ajudassen
de Damàs per ço que ajudassen Adoàser, rey
de Sobà, e David ocís dels hòmens de Síria
de Síria XXIIM. 6 E David posà defenció e
de Damàs. [*] E fou fet que Síria serví a
de aur [*] que portave en lo coll e portà
de aquestas ciutats de Adoàser, ço és, a
de Adoàser, ço és, a saber, de Bet e de
de Bet e de Beroch, del qual aram féu
de Beroch, del qual aram féu Salamó la
de aram en lo temple e un lavador d’aram
de Aram, e féu-na colones en l’altar. 9
de Emach, oyí que David havia destroÿda
de Adoàser. 10 E Tou tremès Joram, fill
de Adoàser. E en la mà d’aquell era la
de l’argent [*] e de l’aram. 11 E
de l’aram. 11 E aquesta vaxella se’n
de moltas altres gents e diversas que
de Síria e de Moab e dels fills d’Amon e
de Moab e dels fills d’Amon e dels
de Amalech e de la mà de Adoàser fill de
de la mà de Adoàser fill de Roob, rey de
de Adoàser fill de Roob, rey de Sobà. 13 E
de Roob, rey de Sobà. 13 E com David hach
de Sobà. 13 E com David hach presa Síria e
de las Celinas e XXIIIM en Gebelem, tornà
de Servià, era senyor sobre la host, e
de Asitob, e Abimàlech, fill de Abiatar,
de Abiatar, éran preveres, e Saraÿas era
de David éran preveres e en majors
de la casa de Saül, per ço que jo fasse ab
de Saül, per ço que jo fasse ab ell
de la casa de Saül qui havia nom Sibà, e
de Saül qui havia nom Sibà, e lo rey
de la casa de Saül, per ço que jo fasse ab
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2Re 9,3
rey: –Ha-hy negú romàs de la casa
2Re 9,3
ço que jo fasse ab ell misericòrdia
2Re 9,3
de Déu? E dix Sibà al rey: –Un fill
2Re 9,4
–On és? Aquell respòs: –En la casa
2Re 9,4
respòs: –En la casa de Machir, fill
2Re 9,4
la casa de Machir, fill de Daniel,
2Re 9,6
6 E com fou vengut Mifibòsech, fill
2Re 9,6
Mifibòsech, fill de Jonatàs, fill
2Re 9,7
jo faré a tu misericòrdia per amor
2Re 9,7
e restituyré a tu tots los camps
2Re 9,8
guardat sobre un ca mort semblant
2Re 9,9
9 E lo rey apellà Cibà, servicial
2Re 9,9
li: –Jo he donat a Mifibòsech, fill
2Re 9,9
Jonatàs, [*] tota la casa que fou
2Re 9,12
nom Michà, emperò tota la casa
2Re 9,13
en Jerusalem, car tostemps menjave
2Re 9,13 menjave. E era Mifibòsech rencallós
2Re 10,2
seus servicials que l’aconortacen
2Re 10,2
que l’aconortacen de la mort
2Re 10,2
de son pare. E com los missatgers
2Re 10,3
3 digueren los prínceps dels fills
2Re 10,3
per amor ni per honrament
2Re 10,4
havia tremesos e ragué’ls la mitat
2Re 10,4
lur barba e squinsà-los la mitat
2Re 10,6
fet a David, logaren cavallers
2Re 10,6
David, logaren cavallers de Círia e
2Re 10,6
cavallers de Círia e de Teob e
2Re 10,11
tu ajuderàs a nós, e, si los fills
2Re 10,12
per lo poble nostre e per la ciutat
2Re 10,12
Senyor Déu, e nostro Senyor fassa
2Re 10,13
Joab e lo poble qui ab ell era
2Re 10,14 se acostaren, fugiren. 14 E com los
2Re 10,14
ciutat. E pertí’s Joab dels fills
2Re 10,16 batalla, e Sobaych, qui era maestre
2Re 10,16
qui era maestre de la cavallaria
2Re 10,18
e ocís Sobay, qui era príncep
2Re 10,19
[*], e los sirienchs hagueren pahor
2Re 11,3
-li que aquella era Bersabé, filla
2Re 11,3
era Bersabé, filla de Abam, muller
2Re 11,4
aquella fembra fou santificade
2Re 11,5
E d’aquí avant cessà que no hach
2Re 11,8
’t tos peus. E com Urries fou axit
2Re 11,8
la casa del rey, lo rey li tremès
2Re 11,11
11 E dix Urries a David: –L’archa
2Re 11,11
archa de Déu e aquells d’Irrael e
2Re 11,11
Per la tua salut e per la salut
2Re 11,13
sua, ans dormí ab los missatges
2Re 11,17
hòmens. 17 E axiren los hòmens
2Re 11,17 sua companya, e moriren d’aquells
2Re 11,21 del mur? 21 Qui ocís Abimàlech fill
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de Saül, per ço que jo fasse ab ell
de Déu? E dix Sibà al rey: –Un fill de
de Jonatàs hich ha romàs, qui és contret
de Machir, fill de Daniel, de Lodobar. 5
de Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6 E com fou
de Lodobar. 5 [*] 6 E com fou vengut
de Jonatàs, fill de Saül, devant David,
de Saül, devant David, enclinà-se e jach
de [*] ton pare, e restituyré a tu tots
de Saül, avi teu, e tu menjaràs pa a la
de mi. 9 E lo rey apellà Cibà, servicial
de Saül, e dix-li: –Jo he donat a
de Jonatàs, [*] tota la casa que fou de
de Saül. 10 E axí los fills teus e los
de Cibà servia a Mifibòsech. 13 E
de açò que lo rey David menjave. E era
de abdosos los peus. 10,Tit Capítol X 1 E
de la mort de son pare. E com los
de son pare. E com los missatgers de David
de David foren venguts en la terra dels
de Amon a Amon, lur senyor: –Cuydes-te
de ton pare? Ans ho ha fet per ço que
de lur barba e squinsà-los la mitat de
de las vestidures entrò a las anques e
de Círia e de Teob e de Sobà XXM hòmens
de Teob e de Sobà XXM hòmens [*] d’armes.
de Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7 E com
de Amon vencían a tu, nós te ajudarem. 12
de nostro Senyor Déu, e nostro Senyor
de nosaltres ço que li plàcia. 13 E axí
de donar batalla contre los sirienchs, e
de Amon viren que los cirienchs fugien,
de Amon e vench en Jerusalem. 15 E com
de la cavallaria de Adadàser, fou lur
de Adadàser, fou lur príncep e lur senyor.
de la cavalleria. 19 E com tots los reys
de tornar als fills d’Amon. 11,Tit
de Abam, muller de Orries etey. 4 E David
de Orries etey. 4 E David tremès-li
de la sua letgesa. 5 Ço és, aprés que lo
de sa purgació, e la dona fou aytentost
de la casa del rey, lo rey li tremès de
de açò que menjave. 9 Emperò Urries dormí
de Déu e aquells d’Irrael e de Judà stan
de Judà stan en las tendas, e lo senyor
de la tua ànima, jo no faré aytal cose! 12
de son senyor. 14 E en lo matí lo rey sabé
de la ciutat e combateren contre Joab e la
de David alguns, e morí aytambé Urries
de Geroboal? Donchs, no l’ocís una fembra
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2Re 11,23 –Los nostros enamichs s’esforsaren
2Re 11,23
e encalsam-los entrò a la porta
2Re 11,26 destroèscan.” 26 E com oý la muller
2Re 11,27
ell. 27 E com hach tengut lo dol
2Re 11,27 molt desplasent a nostro Senyor Déu
2Re 12,4
4 »E un palegrí (ço és, un hom
2Re 12,4
al ceu bestiar, que no volch pendre
2Re 12,4
a ell, e aquell rich pres la ovella
2Re 12,4
pobre e ocís-la e aperellà-la
2Re 12,7
en rey sobre Yrrael e desliurí’t
2Re 12,7
sobre Yrrael e desliurí’t de la mà
2Re 12,8
mà de Saül, 8 e doní a tu la casa
2Re 12,8
la casa de ton senyor e las mullers
2Re 12,8
he donade a tu la casa d’Irrael e
2Re 12,9 per què has menyspresade la peraula
2Re 12,10
per null temps no pertirà cultell
2Re 12,10 lo Senyor Déu e has presa la muller
2Re 12,14
fet blastomar als enamichs lo nom
2Re 12,15
ferí lo fill que David havia hagut
2Re 12,15
hagut de Bersabé, qui fou muller
2Re 12,16
e intrà-sse’n en una cambra
2Re 12,17 17 E vingueren los hòmens asenyats
2Re 12,17
-lo e pregaren-lo que’s levàs
2Re 12,20 –Mort és. 20 E lavors levà’s David
2Re 12,20
las vestidures e intrà en la casa
2Re 12,23
Car jo no’l poria fer tornar
2Re 12,23
fer tornar de allà on és. Jo iré
2Re 12,24
e aconhortà-la e aconsolà-la
2Re 12,24
-la e aconsolà-la de la mort
2Re 12,25
e apellà lo ceu nom “Amable
2Re 12,26
David contre Rebaach dels fills
2Re 12,27
e, segons que jo veig, la ciutat
2Re 12,30
d’or e havia pedres preciozes
2Re 12,30
posà-la sobre son cap. E trasch
2Re 12,31
poble ligats e fermats ab cadenas
2Re 12,31
e mès-ne molts en algunas formes
2Re 12,31 dels ladres. E açò matex féu David
2Re 13,1
Capítol XIII 1 E [*] Absalon, fill
2Re 13,1
E sdevench-se que Amon, fill
2Re 13,3
greu a David. 3 E Jonadap, fill
2Re 13,3
3 E Jonadap, fill de Samaà, frare
2Re 13,3
frare de David, era gran amich
2Re 13,4 has? E dix Amon: –Fort çó anemorat
2Re 13,4 –Fort çó anemorat de Tamar, germane
2Re 13,5
venga a tu per ço que t’aperell
2Re 13,6 ma germane Temar per ço que aparell
2Re 13,6
Temar per ço que aparell de menjar
2Re 13,7
lavor David tremès Tamar a la casa
2Re 13,13
pus folls e dels pus orats hòmens
2Re 13,16
ço que has fet. Per què’m gites
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de combatre contre nós e isqueren a
de la ciutat. 24 E trematéran setgetes e
de Urries que son marit era mort, féu gran
de son marit, David féu-la anar a son
de Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1 E nostro
de camí) vench al rich hom, e lo rich
de las suas ovellas ni dels ceus bous, per
de l’hom pobre e ocís-la e aperellàde menjar en aquell hom qui era vengut a
de la mà de Saül, 8 e doní a tu la casa de
de Saül, 8 e doní a tu la casa de ton
de ton senyor e las mullers de ton senyor
de ton senyor a la tua volentat, e he
de Judà e, si aquestas coses són poques, a
de nostro Senyor Déu [*] e has mort ab
de la tua casa, per ço com has menyspresat
de Urries per ço que sia ta muller. E axí
de nostro Senyor Déu, per aquesta paraule
de Bersabé, qui fou muller de Urries [*].
de Urries [*]. 16 E David féu oració a
de dins e jach en terra. 17 E vingueren
de la sua casa e confortaren-lo e
de la terra, e ell no ho volch fer ni
de terra e rentà’s la cara e untà’s e
de nostro Senyor Déu e adorà-lo. E tornà
de allà on és. Jo iré de vuymés a ell, e
de vuymés a ell, e el no tornerà a mi. 24
de la mort de son fill e dormí ab ella. E
de son fill e dormí ab ella. E engendrà un
de nostro Senyor Déu”, per ço com nostro
de Amon e combatia la ciutat del rey. 27 E
de las aygües se porà pendre. 28 Donchs,
de gran preu, e David posà-la sobre son
de la ciutat gran roba e fort gran presa.
de ferro, e mès-ne molts en algunas
de fust axí com hom fa dels ladres. E açò
de totas las ciutats dels fills d’Amon. E
de David, havia una germana fort bella,
de David, fou fort anemorat d’ella, 2 e
de Samaà, frare de David, era gran amich
de David, era gran amich de Amon e era hom
de Amon e era hom fort savi e discret, 4 e
de Tamar, germane de mon frare Absalon. 5
de mon frare Absalon. 5 E dix Jonadap:
de menjar e que te’n do. 6 E lavors Amon
de menjar de la sua mà. 7 E lavor David
de la sua mà. 7 E lavor David tremès Tamar
de son frare Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia
de tot Yrrael. Mas fes-ho axí, germà:
de la casa ni’m menes ten mal? E Amon no
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ceus servicials e féu-la gitar
lo ceu cap e anà-sse’n a la casa
germana, [*] no’t dons ira ni dol
açò stech lonch temps en la casa
lo rey no volch obeyr las pregàries
vage ab tu. 27 E per las pregàries
Absalon féu gran convit quax convit
e dix-los: –Com Amon serà scalfat
hòmens forts. 29 E los servicials
David. 32 E respòs Jonadap, fill
Jonadap, fill de Semnà, frare
gran companya venir per una pertida
36 E aytentost com ell se jaquí
e ells e lo rey e los servicials
anà-se’n a Tolomay, qui era fill
qui era fill de Amisar, rey
temps. 38 E Absalon stech ab lo rey
anys. 39 E com David fou aconhortat
com David fou aconhortat de la mort
per ço que d’aquí avant lo nom
casa, que jo faré fer a tu justícia
açò que demanes. 9 E dix la fembra
–Membre e recort-se lo senyor
e recort-se lo senyor de la casa
Déu, que sol un cabell del cap
aquesta cose contre lo poble
gogita e’s pensa que no’s perdrà
manera volia complir la peraule
ço que desliures la tua serventa
la tua serventa de las mans
com a secrifici e axí com a àngel
fembra: –Senyor meu, per la salut
tua, que digués aquesta semblansa
saviesa axí com a saviesa d’àngel
li: –Vet que jo sóm pegat e alegre
ten bell hom com Absalon era, ço és
als ceus servecials: –Sabeu lo camp
blat que hi és. E axí los servents
de Absalon materen foch al camp
li diguesses per què’m féu venir
11 E apellà Absalon CC hòmens
concell entre si matex, e lo poble
e volenters. 16 E lavors axí lo rey
a peu descals e stigueren luny
que éran venguts ab lo rey David
de Get, e anave devant lo rey Atey
rey, car tu ést palegrí e ést axit
e lo rey passave per lo torrent
e tot l’altre poble passave
ab ell, qui portaven l’archa
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de la cambra e féu tencar derrera ella la
de Absalon plorant e cridant. 20 E dix
de ton frare ni plors per açò. E aprés açò
de Absalon plorant e quax com a vídua. 21
de Absalon, mas beneý-lo. 26 E dix
de Absalon lo rey jaquí anar Amon e tots
de rey. 28 E Absalon féu manament als ceus
de vi, e jo diré a vosaltres que li doneu,
de Absalon feeren contre Amon totas
de Semnà, frare de David, e dix: –Senyor
de David, e dix: –Senyor meu, no’t cuyds
de un puig on no havia camí. 35 E dix
de perlar, los fills del rey intraren per
de la casa del rey, tots feeren gran plant
de Amisar, rey de Geassur. Emperò David
de Geassur. Emperò David plorà e planch
de Geassur tres anys. 39 E com David fou
de la mort de son fill Amon, cessà d’aquí
de son fill Amon, cessà d’aquí avant que
de mon marit no sia anomenat sobre terra.
de açò que demanes. 9 E dix la fembra de
de Techua al rey: –En mi sia aquesta
de la casa de nostro Senyor Déu, e d’aquí
de nostro Senyor Déu, e d’aquí avant los
de ton fill no serà tochat. 12 E dix
de Déu e lo rey ha dita aquesta peraule
de tot aquell qui és foragitat. 15 E,
de la sua serventa, 16 e lo rey oge las
de las mans de tots aquells qui volen
de tots aquells qui volen destrovir a mi e
de Déu és ferm en tots sos fets e no’s
de la tua ànima, tot axí és com m’has dit
de aquestas paraules que t’he dites. 20
de Déu, car tu entens aquestas coses que
de açò que tu m’has fet demanar. Vé,
de la ungle del peu entrò al cap no havia
de Joab prop lo meu? Veniu e cremau lo
de Absalon materen foch al camp de Joab e
de Joab e cremaren lo blat. 31 E lavors
de Gessur. Més ma valguera que encara fos
de Jerusalem qui anassen ab ell, e no’ls
de poch en poch venien-se’n a Absalon.
de la sua casa, e tota la sua companya a
de la casa, 18 e tots los servicials
de Get, e anave devant lo rey Atey de Get.
de Get. 19 E dix lo rey: –Per què véns ab
de ton loch. 20 Hir hi venguist, e que vuy
de Cedron, e tot l’altre poble passave de
de la una part del munt Olivet envés lo
de nostro Senyor Déu. E posaren l’archa
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Senyor Déu. E posaren l’archa
lo poble fou passat, que era axit
lo rey a Sadoch: –Retorne l’archa
que fassa tot ço que li plàcia
Achimàs, fill teu, e Jonatàs, fill
vestidura squinsade e ab lo cap ple
axí com jo sóm stat servidor
són lurs fills. 37 E Cuzín, amich
anà-sse’n a Absalon en la ciutat
munt, vench Cibà, qui era servecial
que portaven CC pans e C ligays
pans e C ligays de pances e C pans
figues que éran seques e II odres
que hi cavalquen aquells qui són
dix lo rey: –On és Mifibòzech, fill
la casa d’Irrael a mi e lo regne
–Tuas sían aquellas coses que foren
e axí d’aquí un hom qui era
d’aquí un hom qui era de la casa
de Saül, que havia nom Semeý, fill
ab ell, e tot lo poble e los hòmens
a la part dreta, e a la cinestra
are tota la sanch que has scampade
sanch que has scampade de la casa
tu li tolguist lo regne, e la mà
ést homeyer. 9 E dix Abisay, fill
ni en què’n sou vosaltres, fills
16 E vench Cozim arechites, amich
–Ja Déu no hu vulla, ans seré
a Absalon: –Intre a las concopines
ton pare, sían confortades las mans
un soler e intrà a las concupines
era en aquells dies en quax concell
de Déu: aytal era lo concell
axí matex que tot quant deya,
Mas ajusta tot lo poble d’Irrael,
a Bersabe, e serà axí com la arena
nós los trobem e levar-los-hem
a tot lo poble: –Més val lo concell
concell de Cuzim que no fa aquell
E axí Déu destroý lo concell
e Achimàs staven prop la font
anaven, viu-los un infant, fill
sabent açò, amagaren-se en casa
no’ls descobrís. E a l’entrant
e la fembra posà dessobre un drap
no’ls trobaren. 20 Los missatgers
e morí, e soterraren-lo en lo vas
e posà Amasam sobre la cavalleria
de Joab. E Amasam era fill
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de Déu [*] entrò que tot lo poble fou
de la ciutat. 25 E dix lo rey a Sadoch:
de Déu en la ciutat. Si per ventura jo
de mi. 27 E dix lo rey a Sedoch prevera:
de Abiatar, abdosos fills vostres, sían ab
de pols e terra. 33 E dix David: –Si tu
de ton pare David, axí vull ésser ton
de David, anà-sse’n a Absalon en la
de Geruzalem. 16,Tit Capítol XVI 1 Com
de Mifibòzech, al rey ab II àzens que
de pances e C pans de figues que éran
de figues que éran seques e II odres de
de vi. 2 E dix lo rey a Cibà: –Què farem
de la tua casa, e las altres coses aport
de ton senyor? Respòs Cibà e dix: –Romàs
de mon pare.” 4 E lo rey dix a Cibà: –Tuas
de Mifibòzech. E dix Cibà: –Prech-te,
de la casa de Saül, que havia nom Semeý,
de Saül, que havia nom Semeý, fill de
de Gerrà, e anave devant ells e maleÿa
de batalla anaven a la part dreta, e a la
de David. 7 E Semeý deya aquestas peraules
de la casa de Saül, car tu li tolguist lo
de Saül, car tu li tolguist lo regne, e la
de ton fill Absalon t’ho levà, e liurerà
de Servià, al rey: –Per aquest cha que
de Servià? Maleesca aytant com se vulla,
de David, a Absalon e dix-li –Déu te
de aquell que nostro Senyor ha alegit e
de ton pare, las quals ha jaquides per ço
de aquells ab tu. 22 E lavors posà Absalon
de son pare devant tot Yrrael 23 E
de Déu: aytal era lo concell de Atitòfel,
de Atitòfel, com ell fos ab David e com
de tot era cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E
de Dan entrò a Bersabe, e serà axí com la
de la mar, e tu seràs enmig, 12 e ferirem
de la terra axí com sol levar lo sol lo
de Cuzim que no fa aquell de Atitòfel. E
de Atitòfel. E axí Déu destroý lo concell
de Atitòfel, que era bo e profitós, per ço
de Raguel. E una serventa anà-sse’n a
de la serventa, e dix-ho a Absalon. E
de una fembra en Baürim que no’ls
de la casa havia un pou, e ells meterende li e mès dessús ordi parat quaix qui’l
de Absalon, emperò, demanaren on éran
de son pare. 24 Emperò David se’n vench a
de Joab. E Amasam era fill de Getrà de
de Getrà de Gesrael, qui intrà ab
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de Joab. E Amasam era fill de Getrà
qui intrà ab Nabigail, filla
ab Nabigail, filla de Naàs, germana
germana de Servià, que fou mare
passà en las tendas en la terra
vengut en las tendes, Sobí, fill
en las tendes, Sobí, fill de Naàs,
dels fills d’Amon, e Machir, fill
d’Amon, e Machir, fill de l’Amil,
de Ladobar, e Barzelay galadtide,
ceu poble e stablí alguns senyors
alguns senyors de C, altres senyors
altre a Abisay [*] e altre a Atey
demanen ten solament e no’s curen
curen de nenguna altre cose, sinó
si nós fugíem tots, no haurían cura
cura de nosaltres, ne, si la mitat
porta, e lo poble axí per companyes
poble axí per companyes de C en C e
la batalla aquell die prop lo bosch
lo bosch de Efraÿm. 7 E la companya
7 E la companya de David ocís
companya de David ocís de aquells
del camp que n’ocieren d’aquells
10 E veé açò un dels companyons
X cicles d’argent e una correja
e fichà-las totas III en lo cors
e los peus, 15 vingueren X scuders
e posaren-li demunt un grant munt
ceu, e aquell loch és apellat Mà
Mà de Absalon entrò en aquest die
die de vuy. 19 E dix Achimàs, fill
per anar al rey. 22 E Achimàs fill
vols anar? Que no series portador
primer sembla que sia Achimàs, fill
nostro Senyor ha feta vuy justícia
fill Absalon. 3 E lo poble venia
u adés altre, axí com si fugissen
Fill meu, Absalon! 5 E Joab vench
servecials, qui han desliurat a tu
ni treball null temps hages hagut
are. 8 E lavors lo rey se levà
als altres: –Lo rey desliurà a nós
–Lo rey desliurà a nós de las mans
e are era fugit e era axit
retornem David en rey? E lo concell
e dix-los: –Perlau als majors
què venits derrés a tornar lo rey
si jo no’t fas maestre tostemps
com aquell ho oyí, enclinà lo cor

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

de Gesrael, qui intrà ab Nabigail, filla
de Naàs, germana de Servià, que fou mare
de Servià, que fou mare de Joab. 26 E
de Joab. 26 E Absalon, ab tota sa host,
de Galaad. 27 E com David fou vengut en
de Naàs, de Rabat dels fills d’Amon, e
de Rabat dels fills d’Amon, e Machir,
de l’Amil, de Ladobar, e Barzelay
de Ladobar, e Barzelay galadtide, de
de Regelim, 28 li donaren tepits e bancals
de C, altres senyors de M, 2 e liurà’n
de M, 2 e liurà’n una partida a Joab,
de Get. E dix lo rey al poble: –Jo iré ab
de nenguna altre cose, sinó de tu, car, si
de tu, car, si nós fugíem tots, no haurían
de nosaltres, ne, si la mitat de nós
de nós morie, no n’haurien ància; a tu
de C en C e de M en M. 5 E lo rey manà e
de M en M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay
de Efraÿm. 7 E la companya de David ocís
de David ocís de aquells de Absalon en
de aquells de Absalon en aquell die XXM. 8
de Absalon en aquell die XXM. 8 [*] E las
de Absalon molts més que no’n moriren en
de David e anà-ce’n a Joab e dix-li:
de cavaller en què aporta hom las armes.
de Absalon, e com veeren que encara era
de Joab e ocieren-lo. 16 E Joab tochà la
de pedres. E tots aquells d’Irrael
de Absalon entrò en aquest die de vuy. 19
de vuy. 19 E dix Achimàs, fill de Sadoch:
de Sadoch: –Correré e diré-ho al rey,
de Sadoch dix altre vegade a Joab:
de bon novell. 23 E dix Achimàs: –E què hy
de Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom és e
de tots aquells qui s’éran levats contre
de poch en poch a la ciutat, adés u adés
de la batalla. 4 E David cobrí lo ceu cap
de la batalla e entrà-sse’n en la casa
de mort e los teus fills e las tuas
de la tua infantesa entrò are. 8 E lavors
de terra on jaÿa e stech a la porta. E tot
de las mans de nostros enamichs, e are era
de nostros enamichs, e are era fugit e era
de la terra per Absalon. 10 E Absalon, lo
de tot Yrrael vench al rey David. 11
de Yrrael e digau a ells: “Per què venits
de la sua casa?” Car tot Yrrael havia
de la cavalleria aprés Joab.” 14 E, com
de quants ne havia en Yrrael, que quax
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2Re 19,14
en Yrrael, que quax tots foren
2Re 19,14 que quax tots foren de un coratge e
2Re 19,15
David entrò a Jordà, e tot lo trip
2Re 19,16
Jordà. 16 E cuytà’s Semeí, fill
2Re 19,16
cuytà’s Semeí, fill de Gerà, fill
2Re 19,16
fill de Gerà, fill de Geraminí,
2Re 19,16 de Baruÿm, e devallà ab los hòmens
2Re 19,17 axí a carrera al rey 17 ab M hòmens
2Re 19,18 lo ceu manament. Emperò Semeý fill
2Re 19,19
fetas del die ensà que’t partist
2Re 19,20 meu peccat. Per açò sóm jo vengut
2Re 19,20
açò sóm jo vengut de tota la casa
2Re 19,21 meu. 21 E lavors respòs Abisay fill
2Re 19,21 ço que flastomave e maleÿa l’untat
2Re 19,22 Senyor Déu? 22 E dix David al fill
2Re 19,24
vestidures despuxs que’l rey isqué
2Re 19,27
senyor meu, tu ést com a àngel
2Re 19,27 meu, tu ést com a àngel de Déu. Fes
2Re 19,28
mi ço que’t plàcia, 28 car la casa
2Re 19,28
teu, als convits e als menjars
2Re 19,31
si’s vol. 31 E Batzalay, galatide
2Re 19,32
era fort vell, car era en adat
2Re 19,34
al rey: –Quals són los anys
2Re 19,35
meus senys, senyor, no han poder
2Re 19,37
que sia soterrat prop del sepulcre
2Re 19,37
prop del sepulcre de mon pare e
2Re 19,40
n’anà ab ell. Emperò tot lo poble
2Re 19,41
digueren-li: –Per què los hòmens
2Re 19,42 ab tu? 42 E respongueren los hòmens
2Re 19,42
a vosaltres. Per què us enfelloniu
2Re 19,43 nós. 43 E respòs Yrrael als hòmens
2Re 19,43
lo rey meu? E lavors los hòmens
2Re 19,43 responien malamén e dura als hòmens
2Re 20,1
del diable qui havia nom Siba, fill
2Re 20,1
havia nom Siba, fill de Bocrí, baró
2Re 20,1
David ne havem haretat en lo fill
2Re 20,2
tendes. 2 E tot lo poble pertí’s
2Re 20,2
David e anaren-se’n a Ciba fill
2Re 20,2
fill de Bocrí. E lavors los hòmens
2Re 20,3
a menjar, e stigueren aquí a manera
2Re 20,4
d’ecí a III dies tots los hòmens
2Re 20,5
5 E anà-sse’n Amasè als fills
2Re 20,6
e major aflicció nos derà Siba fill
2Re 20,7
-nos-hia. 7 E Abizay pertí’s
2Re 20,7
de aquí, e anaren ab ell los hòmens
2Re 20,7
e anaren ab ell los hòmens de Joab,
2Re 20,7
ell los hòmens de Joab, de Ceretí e
2Re 20,7
per ço que encalsacen Ciba fill
2Re 20,8
de Bocrí. 8 E com ells foren prop
2Re 20,10
son frare, encalsaren Siba fill
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de un coratge e de una volentat, e
de una volentat, e tremateren al rey e
de Judà vench en Galgala per ço que
de Gerà, fill de Geraminí, de Baruÿm, e
de Geraminí, de Baruÿm, e devallà ab los
de Baruÿm, e devallà ab los hòmens de Judà
de Judà e axí a carrera al rey 17 ab M
de Benjamín [*] e XX servecials ab ell, e
de Gerà, se gità devant lo rey e adoràde Jerusalem, 20 car jo, servecial teu,
de tota la casa de Josep e sóm axit a
de Josep e sóm axit a carrera a tu, senyor
de Servià e dix: –Donchs, no morrà Semeý
de nostro Senyor Déu? 22 E dix David al
de Servià: –Què m’ha a fer a mi ni a vós?
de Jerusalem entrò que hy tornà en pau. 25
de Déu. Fes de mi ço que’t plàcia, 28 car
de mi ço que’t plàcia, 28 car la casa de
de mon pare no és estade obligade ne noent
de la tua taula. Donchs, senyor, no he
de Gelim, seguí lo rey entrò que hach
de LXXX anys, e aquell havia donade al rey
de la mia vida, que jo puig ab lo rey en
de jutjar suau o dols o amargós, e jo
de mon pare e de ma mare. Canaan, fill
de ma mare. Canaan, fill meu, vage ab tu,
de Judà havia amanat lo rey, e no hy havia
de Judà, frares nostres, han amblat a tu e
de Judà: –Car més atany a nós que a
de aquesta cose? Nós no havem res menjat
de Judà e dix: –Las X parts som majors que
de Judà responien malamén e dura als
de Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1 E lavors
de Bocrí, baró de Benjamín, e aquell tochà
de Benjamín, e aquell tochà la nafil e
de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en las
de David e anaren-se’n a Ciba fill de
de Bocrí. E lavors los hòmens de Judà
de Judà anaren-se’n en Jerusalem ab
de vídues, e anch David despux no intrà a
de Judà e tu sias ací present. 5 E anàde Judà per ço que’ls ajustàs tots e
de Bocrí que no ha fet Absalon. Pren,
de aquí, e anaren ab ell los hòmens de
de Joab, de Ceretí e de Feletí e tots
de Ceretí e de Feletí e tots quants hòmens
de Feletí e tots quants hòmens forts havia
de Bocrí. 8 E com ells foren prop de una
de una gran pedra qui és en Gabaon, Amasè
de Bocrí. 11 E entretant, com alguns que
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2Re 20,11 11 E entretant, com alguns que éran
2Re 20,11
vist açò e hagueren stat prop
2Re 20,11
aquell qui volch ésser companyó
2Re 20,12 Joab. 12 E Amasè jaÿa mort enmig
2Re 20,12
se aturave a mirar Amasè, levà’l
2Re 20,13
a Joab e encalsaren Siba, fill
2Re 20,16
murs. 16 E una fembra fort sàvia
2Re 20,17 E dix la fembra: –Oges las paraules
2Re 20,18
en Abela”, com aquesta és ciutat
2Re 20,19 vols enderrocar aquesta qui és mare
2Re 20,19
enderrocar e destrovir la haretat
2Re 20,21
la ciutat! 21 Mas un hom del munt
2Re 20,21
munt de Efraÿm, apellat Siba, fill
2Re 20,21
solament, e nós partir-nos-hem
2Re 20,22
E tolgueren lo cap a Siba fill
2Re 20,22
tochà la corneta, e pertiren-se
2Re 20,23
al rey. 23 E fou Joab senyor
2Re 20,23
la cavalleria, e fou Banaÿas, fill
2Re 20,24
sobre los trehuts, e Josafat, fill
2Re 20,26
26 Emperò Iran era propi prevera
2Re 21,1
1 Lavors fou gran fam en los dies
2Re 21,2
fa per amor dels fills d’Irrael e
2Re 21,5
’n romangue u del ceu parentat ni
2Re 21,6
de la sua natura. 6 Dóna a nós VII
2Re 21,6 que’ls turmentem en Gabaà, que fou
2Re 21,6
que fou de Saül, que fou alet
2Re 21,7
E lo rey perdonà a Mifibòzech, fill
2Re 21,7
a Mifibòzech, fill de Jonatàs, fill
2Re 21,7
fill de Saül, per lo segrament
2Re 21,7
Déu que era entre Jonatàs, fill
2Re 21,8
8 E axí pres lo rey los fills
2Re 21,8
de Saül, los quals havia engendrats
2Re 21,8
havia engendrats de Rafà filla
2Re 21,8
ço és Armoní e Isbòsech, e V fills
2Re 21,8
havia engendrats a Aduel, fill
2Re 21,8
a Aduel, fill de Bertealay, que fou
2Re 21,10
sobre una pedre, del comensament
2Re 21,10
e no hy jaquí acostar los ocells
2Re 21,10
los ocells de die ni las bèsties
2Re 21,11
Rafà havia fet, ço és la concupina
2Re 21,12
de Saül. 12 E David pres los ossos
2Re 21,12 12 E David pres los ossos de Saül e
2Re 21,12
fill ceu, e tolch-los als hòmens
2Re 21,12
qui’ls havían amblats e levats
2Re 21,12
amblats e levats de la plassa
2Re 21,13 Saül en Gelboe. 13 E havían la ossa
2Re 21,13
13 E havían la ossa de Saül e
2Re 21,14
son fill, [*] 14 [*] en la terra
2Re 21,14 Benjamín, en lo costat del sepulcre
2Re 21,14
del sepulcre de Sis, qui era pare
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de Joab hagueren vist açò e hagueren stat
de Amassè, que era mort, digueren: –Veus
de David per Joab. 12 E Amasè jaÿa mort
de la carrera, e un d’aquells veé que lo
de la carrera e cobrí’l per ço que lo
de Bocrí. 14 Emperò Sibe era passat per
de la ciutat cridà e dix: –Oÿu! Digau a
de la tua serventa. E respòs Joab: –Jo las
de concell entigament, e axí anaven-se
de las ciutats? Donchs, per què vols
de nostro Senyor Déu? 20 E respòs Joab e
de Efraÿm, apellat Siba, fill de Bocrí, ha
de Bocrí, ha levade la sua mà contre
de la ciutat. E dix la fembra a Joab: –Nós
de Bocrí e lensaren-lo a Joab per lo
de la ciutat e anaren-se’n tots en lurs
de la cavalleria, e fou Banaÿas, fill de
de Joadà, dessobre los cereteus e
de Acilius, era scrivà del rey, 25 e Cibà
de David. 21,Tit Capítol XXI 1 Lavors fou
de David e durà III anys contínuament. E
de Judà. 3 E dix lavors David als
de la sua natura. 6 Dóna a nós VII de sos
de sos fills, per ço que’ls turmentem en
de Saül, que fou alet de nostro Senyor Déu
de nostro Senyor Déu sa enrera. E dix lo
de Jonatàs, fill de Saül, per lo segrament
de Saül, per lo segrament de nostro Senyor
de nostro Senyor Déu que era entre
de Saül, e David. 8 E axí pres lo rey los
de Saül, los quals havia engendrats de
de Rafà filla de Ayà, ço és Armoní e
de Ayà, ço és Armoní e Isbòsech, e V fills
de Meroab [*], los quals havia engendrats
de Bertealay, que fou de Molatí. 9 E liurà
de Molatí. 9 E liurà’ls en las mans dels
de las messas entrò que ploch sobre ells,
de die ni las bèsties de nit. 11 E
de nit. 11 E diguéran a David ço que Rafà
de Saül. 12 E David pres los ossos de Saül
de Saül e de Jonatàs, fill ceu, e tolchde Jonatàs, fill ceu, e tolch-los als
de Jabès Galaad, qui’ls havían amblats e
de la plassa de Betzamín, en la qual los
de Betzamín, en la qual los havían penjats
de Saül e de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*]
de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en la
de Benjamín, en lo costat del sepulcre de
de Sis, qui era pare de Saül. E faeren
de Saül. E faeren totas aquellas coses que
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16 Gebí Denob, que fou del linatge
que pogués ferir David. E lo ferro
ferir David. E lo ferro de l’asta
portave una spasa que era feta poch
de temps havia. 17 E Abizay fill
Denob. E lavòs juraren los hòmens
felisteus, e lavors ocís Sobocay
de Usari Sephi, que fou del linatge
qual batalla ocís Adeudonat, fill
la asta del qual era axí com a lis
David, e és dit Adeudatus, fill
Salt, car nostro Senyor lo trasch
lo trasch de la pastura del folch
és dit Paulimitari, car del linatge
maneras axemplave l’honrament
Déu és dit betelenita, car és
dit betelenita, car és de la terra
tots. E aquest fou del linatge
Yrrael, e ocís-lo Jonadab, [*]
-lo Jonadab, [*] de Samaà, frare
Rafà en Get e moriren en las mans
que nostro Senyor Déu lo desliurà
Senyor Déu lo desliurà de las mans
de las mans de sos enamichs e
las mans de sos enamichs e de la mà
he speransa en tu, scut meu e corn
meu, salvador meu, desliura a mi
Senyor Déu loable, e seré saul
enamichs, 5 car las contriccions
han environat a mi, los ligams
contre ells. 9 E pujà foch
de las suas narils, e vorerà foch
las tenebres amagament ceu entorn
de si matex garbellant las aygües
las nuus dels cels. 13 Los carbons
16 E són apareguts los scampaments
són revelats per la †representació†
e per l’espirament del spirit
la fallonia d’aquell. 17 E tremès
17 E tremès de alt e reemé a mi
aygües. 18 E ha desliurat a mi
jo. 19 E ell occupà a mi en lo die
e retrà a mi segons la mia mundícia
22 Car jo he tenguda la carrera
e los manaments d’ell no he moguts
he moguts de mi matex 24 [*] [*] ne
mia justícia e segons la mundícia
és sens tota màcula. E la peraule
Déu és axeminade per foch e és scut
lo nostro Déu? 33 Qui ha cint a mi
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de Rafà, sfortsà’s que pogués ferir
de l’asta de Gebí Denob pesave CCC onzes.
de Gebí Denob pesave CCC onzes. E portave
de temps havia. 17 E Abizay fill de Servià
de Servià ajudà a David, e David ocís Gebí
de David e digueren: –De vuymés no iràs ab
de Usari Sephi, que fou del linatge de
de Rafà, del linatge dels gegants. 19 La
de Salt, polimari betelenites, Goliach
de taxidor. (Per aquests IIII noms és
de Salt, car nostro Senyor lo trasch de la
de la pastura del folch de las ovellas; e
de las ovellas; e és dit Paulimitari, car
de Besoel polimitari fou la mare. E per ço
de nostro Senyor Déu és dit betelenita,
de la terra de Betlem.) 20 La quarta
de Betlem.) 20 La quarta batalla fou en
de Rafà, 21 e flastomave Yrrael, e ocísde Samaà, frare de David. 22 E aquests
de David. 22 E aquests IIII hagueren per
de David e dels ceus cervecials. 22,Tit
de las mans de sos enamichs e de la mà de
de sos enamichs e de la mà de Saül, 2 e
de la mà de Saül, 2 e dix a nostro Senyor
de Saül, 2 e dix a nostro Senyor Déu: «Tu
de la mia salut e axalsador meu e refugi
de la iniquitat. 4 Jo apellaré nostro
de mos enamichs, 5 car las contriccions de
de la mort m’han environat, e los
de la mort són venguts devant mi. 7 En la
de las suas narils, e vorerà foch de la
de la sua bocha e encès los carbons. 10 E
de si matex garbellant las aygües de las
de las nuus dels cels. 13 Los carbons de
de foch són encesos per la gran resplandor
de la mar, e los fonaments del setgle són
de nostro Senyor e per l’espirament del
de la fallonia d’aquell. 17 E tremès de
de alt e reemé a mi de moltas aygües. 18 E
de moltas aygües. 18 E ha desliurat a mi
de l’enamich molt poderós e d’aquells
de la mia aflicció e nostro Senyor és fort
de las mias mans. 22 Car jo he tenguda la
de nostro Senyor, e no he feta neguna cose
de mi matex 24 [*] [*] ne de la mia
de la mia iniquitat. 25 E reguardonerà a
de las mias mans en l’esguardament dels
de nostro Senyor Déu és axeminade per foch
de tots aquells qui han speransa en ell.
de fortalesa e ha splanada la mia carrera
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2Re 22,35
ha a mi stablit. 35 E ha ensenyat
2Re 22,36
Tu, Senyor, has donat a mi l’escut
2Re 22,40
meus peus. 40 E tu has cint a mi
2Re 22,43
†desliure† aquells axí com a pols
2Re 22,43
a pols de terra e axí com a brach
2Re 22,44
manudes. 44 E tu salveràs a mi
2Re 22,44
meu poble e guarderàs a mi en cap
2Re 22,46
servirà a mi. 45 [*] 46 Los fills
2Re 22,47 e beneÿt sia lo Déu meu, e Déu fort
2Re 22,49
meus enamichs e has salvat a mi
2Re 22,49
contrasten. E tu desliureràs a mi
2Re 23,1
paraules que dix David, fill
2Re 23,1
l’hom al qual es feta la promissió
2Re 23,1
es feta la promissió de crist Déu
2Re 23,1
crist Déu de Jacob, noble cantador
2Re 23,2
cantador de Ysrael. 2 E l’espirit
2Re 23,2
ha parlat per mi, e la peraule
2Re 23,3 just en temor dels hòmens, en temor
2Re 23,4
axí com la pluja fa brotar la herba
2Re 23,6
emperò, que passen lo manament
2Re 23,6
e no’ls pendrà hom e no’ls levarà
2Re 23,7
si negú las volrà tocar, serà armat
2Re 23,7
volrà tocar, serà armat de ferro e
2Re 23,7
serà armat de ferro e de lansa
2Re 23,7
de fust, e metrà e seran encessas
2Re 23,8
són los noms dels hòmens forts
2Re 23,9
9 E aprés ell sech Aleatzar, fill
2Re 23,11
E aprés d’aquest fou Semeà, fill
2Re 23,11
d’aquest fou Semeà, fill de Agehè,
2Re 23,11
en una stació en un camp ple
2Re 23,13 entrò a XXX, e vinguéran en temps
2Re 23,15
15 E lavors desijà David aygüe
2Re 23,15 hi havia nengú qui’m donàs a beura
2Re 23,15
qui’m donàs a beura de l’aygüe
2Re 23,15
de la sisterna qui és en Betlem,
2Re 23,16
[*] los felisteus e aportaren aygüe
2Re 23,16
e aportaren aygüe de la sisterna
2Re 23,18
éran molt forts. 18 Abisay, frare
2Re 23,18
18 Abisay, frare de Joab, fill
2Re 23,20
aquells III. [*] 20 E Banaÿas, fill
2Re 23,20
de Joadà, qui fou hom molt fort,
2Re 23,20
fou hom molt fort, de grans obres,
2Re 23,20
en Moab e aquest devallà enmig
2Re 23,20
e ferí lo leó e ocís-lo en temps
2Re 23,21
a ell ab una verga, trasch la lansa
2Re 23,21
una verga, trasch la lansa de la mà
2Re 23,22 22 Aquestas coses féu Banaÿas fill
2Re 23,24
orella en sacret. 24 Azael, frare
2Re 23,24
de Joab, entre XXX; Elicanà, fill
2Re 23,24
XXX; Elicanà, fill de son oncle,
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de batallar als meus brassos axí com a
de la mia salut, e la mia manseza e
de fortalesa en la batalla. Tu, Senyor,
de terra e axí com a brach de places [*] e
de places [*] e trencar-los-he e ferde las contrediccions del meu poble e
de gents. E lo poble que jo no conech
de l’hom strany són scampats e són tirats
de la mia salut serà axalsat. 48 Déu qui
de aquells qui’m contrasten. E tu
de l’hom malvat. 50 E açò, Senyor, jo
de Ysaý: «E dix l’hom al qual es feta la
de crist Déu de Jacob, noble cantador de
de Jacob, noble cantador de Ysrael. 2 E l’
de Ysrael. 2 E l’espirit de nostro Senyor
de nostro Senyor ha parlat per mi, e la
de aquell, per la mia lengüe. 3 Jo he dit:
de nostro Senyor Déu, 4 axí com la lud en
de la terra, 5 no és ten gran la mia casa
de Déu, en manera d’espines seran
de terra hom ab las mans. 7 E si negú las
de ferro e de lansa de fust, e metrà e
de lansa de fust, e metrà e seran encessas
de fust, e metrà e seran encessas de foch
de foch e cremaran entrò sían tornades a
de David: David seent en la cadira, molt
de son oncle Ahoy, qui era un dels III
de Agehè, de Arrarí, e ajustaren-se los
de Arrarí, e ajustaren-se los felisteus
de lenties. E com los felisteus hagueren
de messas a David, qui era en la spluga d’
de sisterne e dix: –Si hi havia nengú qui
de l’aygüe de la sisterna qui és en
de la sisterna qui és en Betlem, de prop
de prop la porta, fort lo hy grayria. 16 E
de la sisterna de Betlem que era prop la
de Betlem que era prop la porta e
de Joab, fill de Servià, era príncep dels
de Servià, era príncep dels III, e aquell
de Joadà, qui fou hom molt fort, de grans
de grans obres, de Capsael. Aquest ocís II
de Capsael. Aquest ocís II leons en Moab e
de la cisterna e ferí lo leó e ocís-lo
de neus. 21 E aquest matex ocís un hom
de la mà de l’egipcià per fortsa e l’
de l’egipcià per fortsa e l’ocís ab la
de Joadà, 23 e aquest fou anomanat entre
de Joab, entre XXX; Elicanà, fill de son
de son oncle, de Betlem; 25 Semmà de
de Betlem; 25 Semmà de Ararí; Elitzachà de
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2Re 23,25 de son oncle, de Betlem; 25 Semmà
2Re 23,25
25 Semmà de Ararí; Elitzachà
2Re 23,26
Ararí; Elitzachà de Arodí; 26 Eras
2Re 23,26
Arodí; 26 Eras de Faltí; Irà, fill
2Re 23,26
Eras de Faltí; Irà, fill de Achès,
2Re 23,27
de Achès, de Tecua; 27 Abiàsser
2Re 23,27
27 Abiàsser de Anatot; Moloyay
2Re 23,29
Mecharí netofantes; 29 Èlech, fill
2Re 23,29
netofatites; Juray, fill d’Ambay,
2Re 23,29
fill d’Ambay, de Gebet dels fills
2Re 23,30
fills de Benjamín; 30 Benaý, fill
2Re 23,30
de Asratonites; Oday del torrent
2Re 23,31
31 Abralbon arbatites; Sinàbech
2Re 23,32
Sinàbech de Beromí; 32 Aliab
2Re 23,32
32 Aliab de Salboní; los fills
2Re 23,33 Gessèn Jonatan e Matan; 33 Seminà
2Re 23,33
33 Seminà de Oradí; Barom, fill
2Re 23,34
arachites; 34 Elifèloch, fill
2Re 23,34
34 Elifèloch, fill de Acisbay, fill
2Re 23,34
fill de Amacharí; Eliam, fill
2Re 23,35
de Achitòfel, geronites; 35 Sray
2Re 23,35
35 Sray de Carmel; Fassay
2Re 23,36
Fassay de Arabí; 36 Egaal, fill
2Re 23,36
de Arabí; 36 Egaal, fill de Natan,
2Re 23,36
fill de Natan, de Sobà; Bonibà
2Re 23,37
Bonibà de Gaddí; 37 Sílech, fill
2Re 23,37 de Amoní Naarum beronita, scuder
2Re 23,37
beronita, scuder de Joab, fill
2Re 24,1
24,Tit Capítol XXIIII 1 E la ira
2Re 24,1
–Vé e nombre los hòmens d’Irrael e
2Re 24,2
d’Irrael e de Judà. 2 [*] [*]
2Re 24,4
la peraula del rey és sobre aquella
2Re 24,5
en Arroer, en la dreta part
2Re 24,5
part de la ciutat que és en la vall
2Re 24,6
en Galaad, en la terra jusana
2Re 24,7
Sidon 7 e passaren per los murs
2Re 24,7
cananeus e vingueren en la terra
2Re 24,9
d’armes per a combatre e trobaren
2Re 24,9
a combatre e trobaren de aquells
2Re 24,13
nostro Senyor, Déu d’Irrael: que
2Re 24,13
que’t vullas: o haurà VII anys
2Re 24,13
fugiràs, o per cert III dies haurà
2Re 24,14
a Gad profeta: –Gran treball m’és
2Re 24,14 val molt més que vinga en las mans
2Re 24,14
car moltas són las misericòrdies
2Re 24,15
ell, e moriren del poble que staven
2Re 24,16
LXXM hòmens. 16 E com l’àngel
2Re 24,16
avant la tua mà! Emperò l’àngel
2Re 24,16
l’àngel de nostro Senyor era
2Re 24,16 de nostro Senyor era de prop la era
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de Ararí; Elitzachà de Arodí; 26 Eras de
de Arodí; 26 Eras de Faltí; Irà, fill de
de Faltí; Irà, fill de Achès, de Tecua; 27
de Achès, de Tecua; 27 Abiàsser de Anatot;
de Tecua; 27 Abiàsser de Anatot; Moloyay
de Anatot; Moloyay de Buzir; 28 Celmon
de Buzir; 28 Celmon acuytes; Mecharí
de Debanaà, e aquest era netofatites;
de Gebet dels fills de Benjamín; 30 Benaý,
de Benjamín; 30 Benaý, fill de
de Asratonites; Oday del torrent de
de Gàlaad; 31 Abralbon arbatites; Sinàbech
de Beromí; 32 Aliab de Salboní; los fills
de Salboní; los fills de Gessèn Jonatan e
de Gessèn Jonatan e Matan; 33 Seminà de
de Oradí; Barom, fill de Saratey,
de Saratey, arachites; 34 Elifèloch, fill
de Acisbay, fill de Amacharí; Eliam, fill
de Amacharí; Eliam, fill de Achitòfel,
de Achitòfel, geronites; 35 Sray de
de Carmel; Fassay de Arabí; 36 Egaal, fill
de Arabí; 36 Egaal, fill de Natan, de
de Natan, de Sobà; Bonibà de Gaddí; 37
de Sobà; Bonibà de Gaddí; 37 Sílech, fill
de Gaddí; 37 Sílech, fill de Amoní Naarum
de Amoní Naarum beronita, scuder de Joab,
de Joab, fill de Servià; 38 Iray genite;
de Servià; 38 Iray genite; Gareb, entre
de nostro Senyor enfelloní’s contre
de Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò a Bersabe
de Dan entrò a Bersabe e nombre tot lo
de Joab. E [*] los prínceps dels cavallers
de la ciutat que és en la vall de Gaad, 6
de Gaad, 6 [*] passeren en Galaad, en la
de Ozot e vingueren en Dan, qui és en lo
de Tiri e environaren tota la terra dels
de Judà, qui és envés migdie, en Bersabe.
de aquells de Judà LM hòmens forts d’
de Judà LM hòmens forts d’armes per a
de aquestas III coses, que alegescas
de fam en la tua terra o III mesos te
de pastilència e gran mortaldat en la tua
de cascuna part. Mas a mi val molt més que
de nostro Senyor Déu, que en las mans dels
de nostro Senyor Déu. 15 E, adonchs,
de Dan entrò a Bersabe LXXM hòmens. 16 E
de nostro Senyor Déu hach stesa la sua mà
de nostro Senyor era de prop la era de
de prop la era de Eurena, qui era hom
de Eurena, qui era hom gebuzeu. 17 E dix

218

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 24,17
mà se gir envés mi e contra la casa
2Re 24,18
altar a nostro Senyor en la era
2Re 24,19 19 E pujà David segons lo manament
2Re 24,22 pres bous e vaques e càrreus e jous
2Re 24,25
e oferí aquí oferta a nostro Senyor
2Re 24,25
oferta a nostro Senyor de coses
2Re 24,25 de pau. E nostro Senyor hagué mercè
2Re 24,25
aquella plaga e aquella pestilència
2Re Expl
dels Reys, qui és lo deèn libre
1Re 17,58
felisteu. 58 E Saül dix a ell: –[*]
1Re 30,13
ni begut. 13 E dix David lavors:
2Re 1,3
home: –D’on véns? E ell dix:
2Re 15,2
del rey, apellave-lo e deya-li:
2Re 15,2
ciutat ést tu? E aquell responia:
2Re 21,17
los hòmens de David e digueren:
2Re 24,12
diu nostro Senyor, Déu d’Irrael:
2Re 23,29
netofantes; 29 Èlech, fill de
Re Prol,141
és. E, com hauràs entès allò que
1Re 4,8
a nós! Car ells no foren ahir ni
1Re 10,11
11 E, com aquells, qui havían a ell
1Re 17,12
Betlem, del qual nós havem perlat
1Re 17,23 e dix aquellas matexas peraules que
2Re 4,4
Jonatàs [*] havia un fill qui era
1Re 1,4
4 E adonchs lo die vench que Elcanà
1Re 18,19
se que, com Meroab, filla de Saül,
2Re 6,6
los bous ensepagaren, e l’archa
1Re 12,21
vostra ànima, 21 e no us vullau
1Re 14,25 vench en una lande on havia mel que
2Re 3,29
sosteniment e soferiment flux e
1Re 27,11
coses feya David.”» E açò era
2Re 5,9
de casas engir e entorn d’ella e
2Re Inc
lo Segon libre dels Reys, qui és lo
2Re Expl
lo Segon libre dels Reys, qui és lo
1Re 9,7
cose portarem a l’hom de Déu? Pa
1Re 18,8 han donat sinó M! Donchs, qual cose
2Re 3,29
de luxúria), e de la sua casa no
2Re 2,24
Abner, que fugia, lo sol fou post o
2Re 21,15 los felisteus. E dementre que David
1Re 21,15 Per què haveu fet aytal scarn? 15 E
1Re 30,4
e ploraren tant, que làgremes los
2Re 22,37 los meus anaments sots mi, e no’m
2Re 23,10
entrò que, ocient, las mans li
2Re 3,29
e sobre la casa de son pare e no
2Re 18,3
més val que stigues en la ciutat, e
1Re 11,3
Irrael e, si no hy ha negú qui’ns
1Re 4,2
foren morts per los camps, menys de
1Re 22,5
vullas star en loch guarnit ne en
1Re 25,16
16 E ells éran ab nós per mur de
2Re 8,6
de Síria XXIIM. 6 E David posà
2Re 23,14
dels gegants, 14 e David stave en
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de mon pare. 18 E vench Gad profeta a
de Aurena gebuseu. 19 E pujà David segons
de nostro Senyor que Gad profete li havia
de bous per a cremar axí com a lenya en
de coses de pau. E nostro Senyor hagué
de pau. E nostro Senyor hagué mercè de
de tota la terra e tolch aquella plaga e
de Yrrael. Expl Ací acaba lo Segon libre
de la Bíblia.
De qual linatge ést tu? E David li respòs:
–De qual loch ést tu? E respòs e dix: –Jo
–De las albergades d’Irrael. 4 E dix-li
–De qual ciutat ést tu? E aquell responia:
–De aytal trip sóm jo, servicial teu. 3 E
–De vuymés no iràs ab nós a la batalla,
De III coses alig-ne aquella que tu
Debanaà, e aquest era netofatites; Juray,
debans tu no sabies, e tu stimaràs mi
debans ten alegres com vuy lassos catius.
debans conegut, veeren que era enmig dels
debans, lo qual havia nom Ysaý, qui havia
debans havia ditas, e David las oyí. 24 E
dèbil e malalt en los peus, car no havia
dech secrifichar, e donà a Fenennà [*] e a
dech ésser donade a David, ella fou donade
declinà’s un poch. 7 E nostro Senyor fou
declinar aprés vanes coses que no profiten
decorria sobre la fas [*], 26 mas negú no
decorriment de sament (ço és, de luxúria),
decret ceu en tots los dies en los quals
dedins e comensà en Meyló e féu aquí grans
deèn libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol
deèn libre de la Bíblia.
defall a nós [*], e nós no havem
defall a ell sinó lo regne! 9 E d’aquell
defallega mal [*] ni cultell e freturants
defallí lo die. E vingueren en un loch qui
defallia en la batalla –tant havia
defallien a nós hòmens orats e folls? Per
defallien. 5 E havían-se’n manades II
defalliran los meus talons. 38 E encalsaré
defalliren e’s tingueren ab lo cultell
defellega de la casa de Joab sosteniment e
defèn-la dels enamichs, e tu no pendràs
defena, nós vendrem a tu. 4 Donchs los
defenció, quax IIIIM [*]. 3 E lo poble d’
defenció. Vé-te’n en terra de Judà. E
defenció, de die e de nit, aytant com nós
defenció e ajudament en Síria de Damàs.
defeniment, e la stació dels felisteus era
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2Re 8,14
en Ydumea guardes e gents que la
1Re 22,4
los dies en los quals se havia a
2Re 5,17
ell era segur, es podia d’ells bé
1Re 9,26
’n. E ell se levà, e abdosos axiren
1Re 11,7
–Si n’hi ha negú que no ischa
1Re 13,19
felisteus los havían tots gitats
1Re 16,7
veu aquellas coses que aparexen
1Re 19,8
Irrael e los felisteus, e David axí
1Re 19,12
tu morràs demà. 12 E ella lo gità
1Re 19,23
l’espirit de nostro Senyor, e anà
1Re 20,11
a David: –Vina ab mi, e iscam
2Re 13,9 menjar. E dix Amon: –Isque tothom
1Re 14,43 mengé’n. E vet que a mi par que no
Re Prol,110
qual cose és feta d’aquestas que
1Re 5,2
2 E materen-la en lo temple de
1Re 5,2
Degon e asigueren aquella prop de
1Re 5,3
de matí en l’altre die, veus que
1Re 5,3
nostro Senyor, on ells prengueren
1Re 5,4
archa de nostro Senyor, e lo cap de
1Re 5,5
sobre lo lindar del temple, 5 e
1Re 5,5
E per aquesta rahó los preveres de
1Re 5,5
aquells qui anaren en lo temple de
1Re 5,7
la sua mà és dura sobre nós e sobre
1Re 6,5
las semblances de las rates qui han
1Re 15,9
volgueren aquellas destrovir, mas
1Re 14,48
de las mans de aquells qui’ls
1Re 14,24 mos enamichs. Donchs tot lo poble
2Re 12,16
nostro Senyor Déu per l’infant, e
1Re 7,6
e ploraren devant nostro Senyor e
1Re 31,13
-los en lo bosch de Jabès. E
2Re 1,12 matex. 12 E plangueren e ploraren e
2Re 12,23
23 Mas are com és mort, per què
2Re 12,22
David: –Com l’infant era viu, jo
2Re 12,21
-li los servicials ceus: –Per què
Re Prol,11 la presó de Jerusalem ha restaurats
Re Prol,33
scriuen per aquellas matexas la fi
Re Prol,45
nós apellam libre de la Generació
Re Prol,48
Levítich, qui és menisterial, ço és
Re Prol,131 nassecitat. En tota aquella ballesa
Re Prol,135
que són pus vils veden la calor
1Re 1,4
a tots sos fills e sas fillas part
1Re 1,14
entrò que tu sias desembriagada
1Re 2,10
al ceu rey e axelcerà lo corn
1Re 2,13
son secrifici, lo servent
1Re 2,14
E axí ho feyen ells a tots aquells
1Re 2,15
dels sacrificis, venia lo servent
1Re 2,15
a mi de la carn, que cogue a obs
1Re 2,22
las fembras qui vetlaven a la porta
1Re 2,29
promíssias de tots los secrificis
1Re 3,15
al matí e al matí obrí las portas
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defensacen, e tota Ydumea serví a David. E
defensar ni havia star guarnit. 5 E dix
defensar. 18 E los felisteus vingueren e
defora, ço és, Samuel e Saül. 27 E com
defora e no saguescha Saül e Samuel, axí
defora, per ço que [*] no feessen lansa ni
defora, mas nostro Senyor reguarde lo cor.
defora e combaté’s contre los felisteus e
defora per una finestra, e ell se n’anà e
defora e profetitzà fins que fou a Ajoch,
defora al camp. E com foren axits en lo
defora. E com tots foren fora, 10 dix Amon
dega morir. 44 E Saül dix a Jonatàs: –[*]
degam fer. Adonchs, aquell libre qui és
Degon e asigueren aquella prop de Degon,
Degon, lur déu. 3 E com los hòmens de Azot
Degon, lur déu, geya enclinat en terra,
Degon e tornaren-lo posar en son loch. 4
Degon e abdues ses mans éran tallades
Degon era romàs axí com un sol tronch en
Degon e tots aquells qui anaren en lo
Degon no calsigaren sobre lo lindar d’
Degon, nostro déu. 8 Adonchs ells
deguastade la terra. E donau glòria al Déu
deguastaren tot ço qui era vil e de pocha
deguastaven. 49 Aquests foren los fills de
dejunà, que no menjà pa. 25 E tot lo poble
dejunà e intrà-sse’n en una cambra de
dejunaren aquell die e digueren: –A tu,
dejunaren per VII dies. Expl Ací finex lo
dejunaren entrò al vespre sobre Saül e
dejunaria ni ploreria? Car jo no’l poria
dejunave e plorave per ço que nostro
dejunaves e ploraves tant quant l’infant
del temple sots Serobabel, que atrobà
del mot. On molts stimen que V [*] sían
del món. Lo segon és apellat Elesmon, lo
del ministeri dels diaques. Lo quart és
del tabernacle, la qual per sengles
del sol e l’aygüe de las pluges. Donchs,
del sacrifici ceu, 5 e donà’n a Anna sola
del vi que tu has begut. 15 E Anna li
del ceu crist. 11 E Elcanà se’n tornà e
del prevera venia com hom coÿa la carn e
del poble d’Irrael que venia en Ciloè. 15
del prevera e deya en aquell que
del prevera, com jo no pendré de tu carn
del tabernacle. 23 Per què ell dix a ells:
del meu poble d’Irrael e tu has honrats
del tabernacle de nostro Senyor. E Samuel
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-se que un hom de la host
de Fineès, era prenys, e era prop
glòria de nostro Senyor és tolta
mans éran tallades sobre lo lindar
ells digueren: –No romanga l’archa
feria los hòmens de cascuna ciutat,
–Si vosaltres ne trameteu l’archa
vosaltres fareu las semblances
las rates d’or e las semblances
seguiren aquellas entrò a las fins
die. 17 Aquestas són las semblances
l’archa de nostro Senyor. 2 E
vostro cor, toleu los déus stranys
los fills d’Irrael tolgueren
gosaren despuxs venir en los termes
4 Donchs, tots los primers nats
Senyor dix a Samuel: –Oges la veu
obres, las quals ells han fetas
digues abans a ells la dretura
en la sua obre. 17 E ell pendrà [*]
oyí Samuel totas las paraules
1 En aquell temps era un home
fill de Asià, fill de un hom
home que ell; era pus alt que negú
dix a ell: –Aquest és l’home
que tu mostres a mi qual és la casa
–No sóm jo fill de Sis de Benjamín,
Sis de Benjamín, del pus bax trip
li dix nenguna cose de la peraule
-lo, e stech aquí en mig loch
25 E Samuel dix al poble la lig
en la mà dels felisteus e en la mà
éran ab Jonatàs en Gabaat, qui és
tu no has guardats los manements
de la part de Gabaà [*]. E havían
ha a ells liurats en las mans
sa bocha, car lo poble havia pahor
inluminats. 28 E lavors dix un hom
Si tu liures aquells en las mans
de peu de Yrrael e XM hòmens
Donchs los cineus se’n pertiren
lavors a ell: –Quina veu és aquesta
–Quina veu és aquesta del folch
alet[*]. 9 E Ysaý li amenà Saman,
de fora, tot ple d’hams. Lo pes
hagueren oÿdes aquestas peraules
un hom efrateu, de Judà, de Betlem,
-ne gran pahor. 25 E un d’aquells
felisteu, e qui tolrà aquesta onta
ors vingueren e prengueren un moltó
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del trip de Benjamín vench en Ciloè en
del terme de l’infantament. E, quant ella
del poble d’Irrael, car l’archa de Déu
del temple, 5 e Degon era romàs axí com un
del déu d’Israel ab nós, car la sua mà és
del major entrò al manor, enaxí que lurs
del Déu d’Irrael, no la tremetau buyda,
del vostro secret de natura, e las
del sacret de natura, que atrecí éran d’
del terme de Betzames. 13 E los hòmens de
del secret de natura d’or, las quals los
del die ensà que l’archa de nostro Senyor
del mig de vosaltres, ço és Balaÿm e
del mig de ells Balaÿm e Scaroch e
del poble d’Irrael. E la mà de nostro
del poble se ajustaren e vingueren a
del poble en totas coses que diguen a tu.
del die ensà que jo los amení de terra de
del rey que regnerà sobre ells. 10 [*] 11
del vostro bestiar, e vosaltres sereu sos
del poble e recomptà aquellas a nostro
del trip de Benjamín, qui havia nom Sis,
del trip de Benjamín, qui havia molt gran
del poble de las spatles amunt. 3 E las
del qual jo’t parlé. Aquest senyorejarà
del vaent. 19 E Samuel respòs a ell e dix:
del pus bax trip del poble d’Irrael, e lo
del poble d’Irrael, e lo meu linatge és
del regne que Samuel li havia dita. 17 E
del poble. E fou pus alt que tots de las
del regne e scrich aquella en un libre e
del rey de Moab, los quals se combateren
del trip de Benjamín. E tot l’altre poble
del Senyor, ton Déu, los quals ell havia
del poble ab ell entrò a DC hòmens. 3 E
del poble d’Irrael. 13 Adonchs Jonatàs
del segrament. 27 Mas Jonatàs no havia pas
del poble: –Ton pare ha costret lo poble
del poble d’Irrael? E nostro Senyor no li
del trip de Judà. 5 E, com Saül fou vengut
del mig loch de Amalech. 7 E Saül perseguí
del folch del bestiar que sona en las mias
del bestiar que sona en las mias orrellas,
del qual ell dix: –Encare no ha nostro
del qual era VM cicles d’aram. 6 E
del felisteu, ells se’n marevellaren e
del qual nós havem perlat debans, lo qual
del poble d’Irrael dix a David: –Has tu
del poble d’Irrael? Qual és aquest
del mig loch del folch, 35 e jo perseguí-
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1Re 17,34 e prengueren un moltó del mig loch
1Re 17,36
jo iré en aquell e tolré la onta
1Re 17,37
Senyor, qui’m desliurà de la mà
1Re 17,44
mi e jo daré la tua carn als ocells
1Re 17,45
scut, mas jo vench a tu en lo nom
1Re 17,46
e aquells dels felisteus als ocells
1Re 17,46
en terra sàpien que Déu és Senyor
1Re 17,54
felisteus. 54 E David pres lo cap
1Re 17,57 Saül. E David tenia en se mà lo cap
1Re 18,18
pare en Yrrael, que jo sia gendre
1Re 18,22
a tu. Donchs, tu sias are gendre
1Re 18,23
23 E lavors digueren los servents
1Re 18,23 a vosaltres pocha cose ésser gendre
1Re 18,25 que venjansa sia feta dels enamichs
1Re 18,26
a David que ell fos fet gendre
1Re 20,5 m’amach en lo camp entrò al vespre
1Re 20,29
ço no és vengut a menjar a la taula
1Re 21,6
6 E axí donà-li lo prevere
1Re 21,8
da-l’em, [*] car la peraule
1Re 22,4
de mi. 4 E jaquí’ls devant la cara
1Re 22,17
ho faeren a saber. E los servents
1Re 23,14
guarnits, e stech en la muntanya
1Re 23,19
Achile, lo qual és a la dreta part
1Re 23,26
Saül e sa gent anaven per lo costat
1Re 23,26
e David ab los ceus stave al costat
1Re 24,5
a ell: –Vet que aquest és lo die
1Re 24,5
David se levà e tallà la vora
1Re 25,3
dur e malvat e molt maliciós. E era
1Re 25,11
pans e la mia aygüe e las carns
1Re 25,14
David ha tremesos sos missatgers
1Re 25,29
e volrà la tua ànima, serà la ànima
1Re 25,41
tua. Jo vull ésser serventa
1Re 26,1
coll de Achilà, que és la una part
1Re 26,3
que era en la carrera a la una part
1Re 26,7
la sua lansa ficade en terra, prop
1Re 26,13
en l’altre part e stech al cap
1Re 26,16
guarde e mira on és la lansa
1Re 26,22
David e dix: –Vet ací la lansa
1Re 27,5
servecial teu, stiga en la ciutat
1Re 28,2
que jo vive, que tu sias guardedor
1Re 29,3
[*]? E jo no he trobat [*] null mal
1Re 29,6
e no he trobade neguna cose de mal
1Re 29,8
has trobat en mi, servicial teu,
1Re 29,8 venga e combata contre los enamichs
1Re 29,10
lo matí, tu e’ls servecials teus
2Re 1,4
que ha haguda gran batalla, e molts
2Re 2,24
qui és entre Gabeon e una vall
2Re 2,24
és entre Gabeon e una vall del camí
2Re 3,18
parlà a David e dix: “En la mà
2Re 4,7
-se’n tota la nit per la carrera
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del folch, 35 e jo perseguí-los [*] per
del poble d’Irrael. Car aquest és aquell
del leó e de l’ors, ell me desliurerà de
del cel e a las bísties de la terra. 45 E
del Déu de Yrrael, Senyor de las companyes
del cel e a las bísties de la terra, per
del poble de Yrrael. 47 E que tota la
del felisteu e portà aquell en Jerusalem e
del felisteu. 58 E Saül dix a ell: –[*] De
del rey? 19 Donchs sdevench-se que, com
del rey.” 23 E lavors digueren los
del rey totas aquestas coses a David. E
del rey? E jo, que çó pobre home e bax! 24
del rey.” E tot açò feya Saül per ço que
del rey Saül. 27 E aprés pochs dies, David
del terç die. 6 E si ton pare demane a mi,
del rey. 30 E Saül fou fort irat contre
del pa santificat, car no havia pa, sinó
del rey ma fa fort cuytar. 9 E Dix lo
del rey de Moab, e stigueren ab ell tots
del rey no volgueren stendre lur mà contre
del desert de Cister, en una muntanya
del desert? 20 Donchs, tant has desijat
del munt de una part, e David ab los ceus
del munt de l’altre part. E David se
del qual nostro Senyor havia perlat a tu e
del mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a
del linatge de Calef. 4 Donchs com David
del bestiar que jo he fet ociure per a mos
del desert per ço que beneÿssen nostro
del senyor meu guardade [*]. Emperò,
del meu senyor, per ço que lav los peus
del desert. 2 E lavors Saül devallà en lo
del desert. E David, emperò, habitave en
del seu cap. E Abner e tot l’altre poble
del puig e hach gran spay entre ells, 14
del rey e l’anap de l’aygüe qui era al
del rey. Pas ací un dels teus servecials e
del rey ab tu? 6 E lavors Achís donà a
del meu [*] e de la mia persona. 3 E
del die ensà que fogí e se’n vench a mi
del die ensà que tu vinguist a mi entrò al
del die ensà que he stat devant tu entrò
del rey, senyor meu? 9 E respòs Achís e
del senyor teu qui vengueren ab tu, e com
del poble de Yrrael són morts e los altres
del camí del desert. 25 E Abner e los
del desert. 25 E Abner e los fills de
del servecial meu David salvaré lo meu
del desert 8 e aportaren lo cap de
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2Re 6,2
e anà-ce’n ell e tots los hòmens
2Re 6,15
e tot Yrrael portaven l’archa
2Re 6,17
en lo tabernacle, en lo mig loch
2Re 7,6
6 car jo no he habitat en casa
2Re 7,11 avant axí com primerament fèyan 11
2Re 7,12
sament tua aprés tu, la qual axirà
2Re 7,13
al meu nom, e stabliré la cadira
2Re 7,19
ans has parlat, Senyor, de la casa
2Re 7,23
ells coses terribles devant la faç
2Re 7,26
Déu sobre Yrrael. La casa
2Re 7,27
d’Irrael, has ravelat a la orella
2Re 7,29
E donchs, comensa, beneex la casa
2Re 7,29
tua benedicció serà beneyta la casa
2Re 8,8
ço és, a saber, de Bet e de Beroch,
2Re 8,18
Ceretí e Felon, que éran guardes
2Re 9,10
obs haja. Emperò Mifibòsech, fill
2Re 9,11
la tua taula axí com un dels fills
2Re 10,10
los sirienchs. 10 E altre partida
2Re 11,2
-se un dia que David se fou levat
2Re 11,2
e, mentre que ell anave per la sala
2Re 11,8
E com Urries fou axit de la casa
2Re 11,9 Emperò Urries dormí devant la porta
2Re 11,9
del rey ab los altres servicials
2Re 11,20 moltas pedres e moltas lanses vénen
2Re 11,21
una fembra qui tremès una pedre
2Re 12,3
2 [*] 3 E lo pobre no havia res
2Re 12,26
fills de Amon e combatia la ciutat
2Re 12,28
senyor, tost fes ajustar la part
2Re 12,30
pres-la 30 e pres la corona
2Re 12,30
-la 30 e pres la corona del cap
2Re 13,4
4 e dix Jonadap a Amon: –Fill
2Re 13,23
Efraÿm, e convidà tots los fills
2Re 13,29
E com açò fou fet, tots los fills
2Re 13,30
–Absalon ha morts tots los fills
2Re 13,34
fugí Absalon. E un dels servecials
2Re 13,36
ell se jaquí de perlar, los fills
2Re 13,36
lo rey e los servicials de la casa
2Re 14,9
sia aquesta iniquitat e en la casa
2Re 14,11
Senyor Déu, que sol un cabell
2Re 14,17
serventa que sia feta la peraule
2Re 14,22
car tu has atorgade la peraule
2Re 14,24
[*] en la sua casa e no veé la cara
2Re 14,25 com Absalon era, ço és de la ungle
2Re 14,26
bell. 26 E levave’s los cabells
2Re 14,26
feyan anuig e pesaven los cabells
2Re 14,26
los cabells del ceu cap CC cicles
2Re 14,28
II anys que no veé la cara
2Re 14,32
tu fasses que jo puga veura la cara
2Re 15,2
feenes qui vinguéssan a juý
2Re 15,12
Absalon Atitòfel, qui era conceller
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del poble de Judà, per ço que portacen l’
del testament de nostro Senyor Déu en tota
del tabernacle que David havia aperellat a
del die ensà que jo amaní los fills d’
del die ensà que stablí los jutges sobre
del teu ventre, e fermaré lo regne d’
del regne d’aquell empertostemps 14 e jo
del teu servicial per luny e per avant,
del teu poble que has remut a tu matex de
del teu servicial David serà stablida
del servicial teu e has dit: “Casa
del teu servicial per ço que sia
del teu servicial empertostemps. 8,Tit
del qual aram féu Salamó la vaxella de
del senyor rey e guardaven lo ceu cap. E
del senyor teu, menjarà tostemps en la mia
del rey. 12 E havia Mifibòsech un fill
del poble liurà a son frare a Abisay e
del lit que hach dormit en la cesta e,
del palau, veé en una casa que era endret
del rey, lo rey li tremès de açò que
del rey ab los altres servicials del rey e
del rey e no anà a la sua casa. 10 E
del mur? 21 Qui ocís Abimàlech fill de
del mur e ocís-lo en Tabés? Per què us
del setgle sinó una ovella petita que
del rey. 27 E Joab tremès missatgers al
del poble e asetja la ciutat e pren-la,
del cap del rey, e aquella pesave un
del rey, e aquella pesave un talent d’or
del rey, per què afeblexs axí tot, per què
del rey 24 e vench al rey e dix-li: –Vet
del rey pujaren en los muls e fugiren. 30
del rey, que no n’ha negun romàs. 31 E
del rey elevà sos ulls e guardà e veé una
del rey intraren per la casa plorant e
del rey, tots feeren gran plant e gran
del meu pare, si tu’t cuydes que no sia
del cap de ton fill no serà tochat. 12 E
del senyor meu, car axí com a secrifici e
del teu servecial. 23 E levà’s lavors
del rey. 25 Emperò en tot Yrrael no havia
del peu entrò al cap no havia res que mal
del cap una vegade l’any, car los cabells
del ceu cap CC cicles del pes comú. (E diu
del pes comú. (E diu Josefus que tants
del rey David. 29 E tremès Absalon a Joab
del rey e, si li membra lo peccat que jo
del rey, apellave-lo e deya-li: –De
del rey David, qui era d’Aguiló, ciutat
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2Re 15,23
altre poble passave de la una part
2Re 15,28
28 E jo amagar-m’he en los camps
2Re 15,30
pujà-ce’n per la carrera
2Re 15,35
e tot ço que tu oyràs en la casa
2Re 16,1 XVI 1 Com David fou avellat un poch
2Re 16,1
David fou avellat un poch del cap
2Re 16,7
al rey: –Ix, hom homeyer e hom
2Re 16,11
–Veus lo meu fill qui és axit
2Re 16,13
e Semeý anave per lo costat
2Re 16,19
ell staré. 19 E jo serviré lo fill
2Re 17,21
los missatgés aquells axiren
2Re 18,1
XVIII 1 Lavors David féu III parts
2Re 18,8
aquell die XXM. 8 [*] E las bísties
2Re 18,12
cicles d’or, jo no ociuria lo fill
2Re 18,18
com era viu, que és en la vall
2Re 18,18
e açò serà recordació e mamòria
2Re 19,7
e sbaex-los e satisfés-los
2Re 19,18
per ço que passacen a la casa
2Re 19,19
poses en ton cor que jo t’he fetas
2Re 19,37
mia ciutat e que sia soterrat prop
2Re 19,40
e no hy havia hagut sinó la mitat
2Re 19,41
Irrael. 41 E lavors tots los hòmens
2Re 19,42
cose? Nós no havem res menjat
2Re 20,1
sdevench-se que aquí havia un hom
2Re 20,5
ço que’ls ajustàs tots e stech més
2Re 20,6
Pren, donchs, dels servecials
2Re 20,21
destroyr la ciutat! 21 Mas un hom
2Re 20,24
fill de Acilius, era scrivà
2Re 21,5
que en tot Yrrael no’n romangue u
2Re 21,10
e féu-se lit sobre una pedre,
2Re 21,14
la terra de Benjamín, en lo costat
2Re 21,16 combatut–, 16 Gebí Denob, que fou
2Re 21,18
Sobocay de Usari Sephi, que fou
2Re 21,18
Sephi, que fou del linatge de Rafà,
2Re 21,19
betelenites, Goliach geteu, la asta
2Re 21,19
Senyor lo trasch de la pastura
2Re 21,19
ovellas; e és dit Paulimitari, car
2Re 21,20
són XXIIII entre tots. E aquest fou
2Re 22,5
m’han environat, e los torrents
2Re 22,7
al Déu meu, e ell oyrà la mia veu
2Re 22,14
14 Nostro Senyor Déu tronerà
2Re 22,16
de la mar, e los fonaments
2Re 22,16
nostro Senyor e per l’espirament
2Re 22,44
salveràs a mi de las contrediccions
2Re 22,51
e feent grans las saluts
2Re 23,8
entre III, axí tendre com lo verm
2Re 23,30 30 Benaý, fill de Asratonites; Oday
2Re 24,4
lo poble? 4 Emperò la peraula
2Re 24,4
dels cavallers partiren-se
2Re 24,9
9 E lavors Joab liurà lo nombre
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del munt Olivet envés lo desert. 24 E
del desert entrò que vosaltres me trematau
del munt Olivet plorant. E tot lo poble
del rey diràs-ho a Sadoch e Abiatar
del cap del munt, vench Cibà, qui era
del munt, vench Cibà, qui era servecial de
del diable, 8 car nostro Senyor te carvé
del meu ventre, que vol la mia vida e la
del munt, pus alt que ells, e maleÿa David
del rey. Tot axí com jo he obeyit al teu
del pou e anaren-se’n a David e
del ceu poble e stablí alguns senyors de
del camp que n’ocieren d’aquells de
del rey, car devant tot lo poble manà lo
del Rey, car havia dit: «No he fill, e açò
del meu nom.» E apellà lo títol per lo nom
del greuge que has fet a ells. Car jo’t
del rey e que faéssan lo ceu manament.
del die ensà que’t partist de Jerusalem,
del sepulcre de mon pare e de ma mare.
del poble d’Irrael. 41 E lavors tots los
del poble d’Irrael anaren-se’n al rey
del rey, ne ha res donat a nós. 43 E
del diable qui havia nom Siba, fill de
del terme que David li havia asignat. 6 E
del senyor teu e encalsa-lo, car per
del munt de Efraÿm, apellat Siba, fill de
del rey, 25 e Cibà era conceller, e Sadoch
del ceu parentat ni de la sua natura. 6
del comensament de las messas entrò que
del sepulcre de Sis, qui era pare de Saül.
del linatge de Rafà, sfortsà’s que pogués
del linatge de Rafà, del linatge dels
del linatge dels gegants. 19 La terça
del qual era axí com a lis de taxidor.
del folch de las ovellas; e és dit
del linatge de Besoel polimitari fou la
del linatge de Rafà, 21 e flastomave
del diable han tengut a mi. 6 Las cordes
del ceu temple sant, e lo meu crit irà a
del cel, e ell, qui és molt alt, derà la
del setgle són revelats per la
del spirit de la fallonia d’aquell. 17 E
del meu poble e guarderàs a mi en cap de
del senyor rey e faent misericòrdia al ceu
del fust, e ell ocís DCCC hòmens sol en
del torrent de Gàlaad; 31 Abralbon
del rey és sobre aquella de Joab. E [*]
del rey per ço que nombrassen lo poble d’
del poble al rey, e trobaren que en Yrrael
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Senyor, que tu muds la iniquitat
stablit e dit per ell, e moriren
a vosaltres de drap vermell en
o amargós, e jo vuymés no’m puch
se n’anaren e ficharen las tendes
part, e havían sculls dessà e
de felisteus qui fugien dessà e
de Cellà e anaven axerrats dessà e
vostres vinyes, per ço que ell do
las-ha a sos servidors. 15 E ell
sent Gerònim sobre lo Primer libre
Primer libre dels Reys. La lengua
dels Reys. La lengua dels siris e
car entrò en aquell temps, ço és
temps, ço és dels semaritans,
atrobades e stades. En lo libre
e la sua oració, e en la fi
los comensaments e las mitjanies
és menisterial, ço és del ministeri
Torà, ço és, Lig. Segons orde
d’aquella fou feta la història
és apellat Malachim, ço és, libre
més val dir Malachim, ço és, libre
dels Reys, que Malechot, ço és,
Azetxiel; e lo VIIIè és lo libre
la Santa Escriptura, ço és, la vida
segons los grechs e los letins;
la vella lig, ço és, de Moysès V, e
e de Hagiògafra, ço és, de la vida
Yo he atrobat lo primer libre
que lo meu treball sia reprenció
e demana qualque’t vulles
1Re Inc Comença lo Primer libre
aperellades las pences. 4 L’arch
sobre ells. 9 E ell guarde los peus
pas nostro Senyor 13 ni l’ofici
ans qu’ells cremassen lo grex
per fortsa.» 17 Donchs, lo peccat
e jo doní a la casa de ton pare
la casa de ton pare dels secrificis
crit és aquest que és en la host
e ajustaren tots los prínceps
los primers nats e prínceps
part muntave per las ciutats
de nostro Senyor fou en la regió
5 –Vosaltres fareu V semblances
segons lo nombre de las províncies
aleugerà la mà de vosaltres e
ni a sinestre. E los prínceps
nostro Senyor en aquell die. 16 E V

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

del teu servicial, car fort he fetas
del poble que staven de Dan entrò a
delicaments e donave ornaments als vostros
delitar en menjar ni en beura, e no poria
dellà Machinàs, ves orient, prop Letavent.
dellà a manera de dents; la una havia nom
dellà. 17 E adonchs Saül dix al poble qui
dellà. E digueren a Saül que David era
delme a sos faels missatges e a sos
delmerà los vostros blats e las rendes de
dels Reys. La lengua dels siris e dels
dels siris e dels caldeus testimonieja que
dels caldeus testimonieja que XXII letres
dels semaritans, dels jueus, caractes sían
dels jueus, caractes sían atrobades e
dels Noms, un matex compte de tots diaques
dels Proverbis de Salamó, d’aquell loch
dels mots, e en altre manera scriuen per
dels diaques. Lo quart és Regebebet, que
dels Profetes són ordonats, e comensen a
dels jutges, segons que’s compte. Lo terç
dels Reys. Molt més val dir Malachim, ço
dels Reys, que Malechot, ço és, dels
dels Regnes de moltas gents, mas solament
dels XII Profetes, qui és apellat, segons
dels sants hòmens. E lo primer libre
dels libres, lo VIIIIè és Ster. E axí són
dels Profetes VIII, e de Hagiògafra, ço
dels sants hòmens, VIIII. E altres dien
dels Macabeus en habraych; lo segon, en
dels entichs. Cascú oferex en lo
dels jueus, ço és, aquell en qui més,
dels Reys, qui és lo novèn libre de la
dels forts hòmens és sobrat, e los febbles
dels ceus sants, e los folls cauran en
dels preveres, ans fèyan molt de mal en lo
dels sacrificis, venia lo servent del
dels infants era molt gran devant nostro
dels secrificis dels fills d’Irrael tota
dels fills d’Irrael tota la senyoria? 29
dels hebreus? E lavors ells conegueren que
dels felisteus e digueren: –Què farem nós
dels felisteus, los quals digueren: –Lexau
dels felisteus entrò al cel. 1Re 6,Tit
dels felisteus per VII mesos. 2 Aprés açò
dels secrets de natura d’or, segons lo
dels felisteus, e fareu V rates d’or. Car
dels vostros déus e de la vostra terra. 6
dels felisteus seguiren aquellas entrò a
dels prínceps dels felisteus qui vaeren
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1Re 6,16
en aquell die. 16 E V dels prínceps
1Re 6,18
segons los nombres de las ciutats
1Re 6,19
Betzames. 19 E nostro Senyor ferí
1Re 7,3
ell desliurerà a vosaltres de la mà
1Re 7,7
7 E com oÿren açò los prínceps
1Re 7,7
açò oÿt, ells hagueren gran pahor
1Re 7,8
Déu, que ell nos desliure de la mà
1Re 7,14
lo poble d’Irrael de la mà
1Re 9,3
dix a Saül: –Mon fill, pren a tu un
1Re 9,9
havia aytal costuma en la terra
1Re 9,16
e ell desliurerà a ells de las mans
1Re 9,20
millós coses que són en la terra
1Re 10,1
e tu desliureràs lo poble de la mà
1Re 10,5
Senyor, on ha una posta d’host
1Re 10,10
dit coll, e veus que la companye
1Re 10,11
conegut, veeren que era enmig
1Re 10,18
Egipte e he vós desliurats de la mà
1Re 10,26
la host se n’anà ab ell, los cors
1Re 11,1
XI 1 E sdevench-se que Nahàs, rey
1Re 11,2
e nós servirem a tu. 2 E Naàs, rey
1Re 11,5
plore? E digueren-li las peraules
1Re 11,7
e tramès-ne per tots los térmens
1Re 12,9
de la cavalleria de Asser, en la mà
1Re 12,12 E com vosaltres veés que Naàs, rey
1Re 13,17 Machinàs. 17 E III companyes axiren
1Re 13,19
hom trobar negun ferrer en la terra
1Re 13,21
las ferramentes de las reyas e
1Re 13,23
son fill. 23 Donchs la companya
1Re 14,1
son scuder: –Passem a la hosts
1Re 14,4
Jonatàs era anat. 4 [*] a la host
1Re 14,6
scuder: –Vina e passem a la host
1Re 14,11
aparech a la una e a l’altre host
1Re 14,15
e per los camps. E tota la host
1Re 14,19
un gran brogit vench en la host
1Re 14,20
al loch on era la batalla. E cascú
1Re 14,21
E los hebreus qui éran de la part
1Re 16,7
ni jo no jutge segons la vista
1Re 17,4
4 Ab tant, axí un bort de la part
1Re 17,8
scuder devant. 8 E venia en la host
1Re 17,23
de Gech, vench e axí de la host
1Re 17,46
vuy lo teu cos mort e aquells
1Re 17,52
a las portas de Acaron. E molts
1Re 17,53
svaÿren e intraren en las tendes
1Re 18,21
a ell en scàndol, per ço que la mà
1Re 18,25
per ço que venjansa sia feta
1Re 18,25 per ço que liuràs David en las mans
1Re 18,27
los hòmens qui éran sots ell e ocís
1Re 18,30
en tots sos dies. 30 E los prínceps
1Re 19,20
E com ells vaeren la companya
1Re 20,15 e nostro Senyor ho requira de la mà
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dels felisteus qui vaeren açò tornarendels felisteus de V províncies, de la
dels hòmens de Betzames, per ço car ells
dels felisteus. 4 Adonchs los fills d’
dels felisteus, vingueren sobre ells, e
dels felisteus 8 e digueren a Samuel: –No
dels felisteus. 9 Ladonchs pres Samuel un
dels felisteus. E pau era entre los fills
dels servents e leve’t e vé sercar las
dels fills d’Irrael que tots aquells qui
dels felisteus, car jo he reguardat lo meu
dels fills d’Irrael seran de tu [*]. 21 E
dels enamichs ceus que entorn ell són. E
dels felisteus, e com tu seràs intrat en
dels profetes axí a ell a carrera [*], e
dels profetes e profatitzave, digueren los
dels egipcians e de la mà de tots los reys
dels quals nostro Senyor havia tochats. 27
dels fills d’Amon, comensà a guerrajar
dels fills d’Amon, respòs a ells: –Jo
dels hòmens de Jabès. 6 E l’espirit de
dels fills d’Irrael per mans de sos
dels felisteus e en la mà del rey de Moab,
dels fills d’Amon, era vengut contre
dels felisteus per robar alguna cose e per
dels fills d’Irrael, car los felisteus
dels càvechs [*] e de las destrals éran
dels felisteus axí per passar en Machinàs,
dels felisteus que és ultre aquest loch. E
dels felisteus havia II grans pedres de
dels felisteus, que no són circumcizos,
dels felisteus, e los felisteus digueren:
dels felisteus e sa companya que éran
dels felisteus e crexia poch a poch entrò
dels felisteus havia girat son cultell
dels felisteus [*] se’n tornaren per
dels hòmens, com l’home veu aquellas
dels felisteus, qui havia nom Goliàs, de
dels fills d’Irrael e deya cridant a
dels felisteus e dix aquellas matexas
dels felisteus als ocells del cel e a las
dels felisteus caygueren morts en la
dels felisteus. 54 E David pres lo cap del
dels felisteus sia sobre ell.» E Saül dix
dels enamichs del rey.” E tot açò feya
dels felisteus. 26 E com los servents de
dels felisteus CC hòmens e pres las
dels felisteus axiren contre los fills d’
dels profetes que profatitzaven e Samuel
dels enamichs de David. 16 [*] 17 E anedí
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1Re 21,5
tercer, com anàvem. E las vaxellas
1Re 21,7
En aquell die havia aquí un hom
1Re 22,11 [*] e tota la companya de son pare,
1Re 22,19
destroý la ciutat de Nobe, qui era
1Re 22,20
ovellas ocís ab spasa. 20 Mas un
1Re 23,3
anam en Cellà contre la companya
1Re 25,14
per guardar lurs coses. 14 Mas un
1Re 25,17
e contre ta companya. E ell és
1Re 25,29
senyor meu, la ànima e la vida
1Re 25,41 meu senyor, per ço que lav los peus
1Re 26,2
de Ciff, e havia ab ell IIIM hòmens
1Re 26,19
cové a fer. Si, emperò, los fills
1Re 26,22
ací la lansa del rey. Pas ací un
1Re 27,1
fuge e que sia salvat en la terra
1Re 27,6
E per ço és fet de lavors ensà
1Re 27,7
de vuy. 7 E stech David en la regió
1Re 27,11
en los quals habità en la terra
1Re 28,5
en Gelboe. 5 E Saül veé las tendes
1Re 28,19
vulla dar ab tu Yrrael en las mans
1Re 28,19
per nostro Senyor en las mans
1Re 29,2
2 E los vaguers e los majorals
1Re 29,3
hebreus? E dix Achís als prínceps
1Re 29,4
aquest die de vuy. 4 E los prínceps
1Re 29,7
los prínceps ni los majorals
1Re 29,9 nostro Senyor Déu. Mas los prínceps
1Re 29,11
gran matí e tornacen a la terra
1Re 30,16
roba que havían robade en la terra
1Re 30,22 un hom malvat e desestruch que era
1Re 30,26
[*] de nostro Senyor Déu,
1Re 31,1
contre Yrrael. E partí’s Yrrael
1Re Expl
dies. Expl Ací finex lo Primer libre
2Re Inc
2Re Inc Comensa lo Segon libre
2Re 1,6
lansa, e los carros e los cavallers
2Re 1,15 nostro Senyor? 15 E apellà David un
2Re 1,18
axí com és scrit en lo libre
2Re 1,21
és reprovat e destrovit l’escut
2Re 2,16 E apellaren lo loch on açò fou camp
2Re 2,18
corredor fort lauger, axí com un
2Re 2,21
part o a la cinestra e pren un
2Re 2,30
e ajustà tot lo poble. E falliren
2Re 2,31
los servecials de David ocieren
2Re 3,14
la qual jo sposí per C prepucis
2Re 4,2
Recap, fill de Remnon berotite,
2Re 4,2
qui és ciutat e és en la terra
2Re 5,24
que perda e destroesca las tendes
2Re 7,9
he fet a tu gran nom segons lo nom
2Re 7,14
hòmens e† de barons o en plagues
2Re 7,14
de barons o en plagues dels fills
2Re 7,23
a tu matex de la gent de Egypte e
2Re 8,5
Adoàser, rey de Sobà, e David ocís
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dels servicials són stats sants. Emperò
dels servecials de Saül dins en lo
dels preveras qui éran en Nobe. E ells
dels preveres, [*] e los hòmens e las
dels fills de Achimàlech, [*] que havia
dels felisteus. 4 Donchs ell demanà altre
dels servents de Nabal anuncià açò a
dels fills de Belial, e axí no pot perlar
dels teus enamichs sia rodade axí com lo
dels teus servents. 42 E levà’s e
dels pus alets e millors d’Irrael, per ço
dels hòmens scomoven a tu contre mi,
dels teus servecials e port-la-se’n.
dels felisteus, per ço que Saül se
dels reys de Judà entrò en aquest die de
dels felisteus IIII mesos. 8 E pujave
dels felisteus. 12 E crech-lo Achís e
dels felisteus e hach gran pahor, e
dels felisteus. Emperò tu e los fills teus
dels felisteus. 20 E aytantost Saül caech
dels felisteus anaven de C en C o de M en
dels felisteus: –Encare no conexeu David,
dels felisteus foren irats e fallons e
dels felisteus. 8 E dix David a Achís: E
dels felisteus han dit que no devalls en
dels felisteus. E los felisteus pujaren en
dels felisteus e en la terra de Judà. 17 E
dels servicials qui éran anats ab David:
dels enamichs. 27 E tramès-ne David en
dels felisteus e fugí, e romangueren-ne
dels Reys, qui és lo novèn libre de la
dels Reys, qui és lo deèn libre de la
dels felisteus acostaven-sa a ell, 7 e
dels seus servents e dix-li: –Acoste’t
dels Justs: «O Irrael, qui és romàs: Veges
dels hòmens forts, l’escut de Saül, axí
dels Forts, en Gabaon. 17 Aquell die se
dels camells qui stan en la muntanya 19 e
dels jóvens e porta-te’n la sua roba. E
dels servecials de David XVIIII; e no
dels hòmens de Benjamín e de aquells qui
dels felisteus. 15 E Ysbòzech tolch Micol
dels fills de Benjamín Berot, qui és
dels fills de Benjamín. 3 E fugiren los
dels felisteus. 25 E féu David axí com
dels majors que són en la terra. 10 E
dels fills dels hòmens. 15 E la mia
dels hòmens. 15 E la mia misericòrdia no
dels déus d’ells. 24 »E has fermat a tu
dels hòmens de Síria XXIIM. 6 E David posà
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2Re 8,12
12 ço és, de Síria e de Moab e
2Re 8,12
e de Moab e dels fills d’Amon e
2Re 9,3
hich ha romàs, qui és contret
2Re 9,11
pa sobre la tua taula axí com un
2Re 10,1
fet que aprés açò morí Naàs, rey
2Re 10,2
fill. [*] 2 [*] [*] E David tremès
2Re 10,2
de David foren venguts en la terra
2Re 10,3
d’Amon, 3 digueren los prínceps
2Re 10,9
devant a combatre [*], trià alguns
2Re 10,14
se’n en la ciutat. E pertí’s Joab
2Re 10,18
los, e fusqueren [*]. E ocís David
2Re 12,4
volch pendre de las suas ovellas ni
2Re 12,9
Déu [*] e has mort ab cultell
2Re 12,9
muller, e has mort a ell ab cultell
2Re 12,26 e guerrejave David contre Rebaach
2Re 12,31
formes de fust axí com hom fa
2Re 12,31
féu David de totas las ciutats
2Re 13,13
fer a mi, e tu seràs tengut per un
2Re 13,13
tengut per un dels pus folls e
2Re 13,17
oyr ni scoltar, 17 ans féu venir
2Re 13,18
portaven lavors las fillas
2Re 13,21
havia engendrat primer que a negú
2Re 13,34
34 E lavors fugí Absalon. E un
2Re 17,27
Sobí, fill de Naàs, de Rabat
2Re 18,3
stigues en la ciutat, e defèn-la
2Re 18,10
las branques [*]. 10 E veé açò un
2Re 18,19
rey, que nostro Senyor l’ha venjat
2Re 19,2
2 E la victòria que havían haguda
2Re 19,6
mostrat que no has ància nenguna
2Re 19,6
ància nenguna dels teus prínceps ni
2Re 19,35
ni en beura, e no poria oyr la veu
2Re 20,6
no ha fet Absalon. Pren, donchs,
2Re 21,2
-ho. Emperò los gabaonites no són
2Re 21,2
mas són relíquies que romangueren
2Re 21,2
e’ls ocís quax qui hu fa per amor
2Re 21,9
Molatí. 9 E liurà’ls en las mans
2Re 21,10
a segar los ordis. 10 E Rafà, mare
2Re 21,18
del linatge de Rafà, del linatge
2Re 21,22
e moriren en las mans de David e
2Re 22,8
se somoch e tremolà, los fonaments
2Re 22,11
e volà e alenegà sobre las ales
2Re 22,12
garbellant las aygües de las nuus
2Re 22,25 de las mias mans en l’esguardament
2Re 22,49
la mia mà. 49 Qui has tret a mi
2Re 23,3
Irrael, senyorejador just en temor
2Re 23,8
a no res.» 8 Aquests són los noms
2Re 23,9
fill de son oncle Ahoy, qui era un
2Re 23,10
[*], aquell stech e ocís tants
2Re 23,12
jaquí passar al poble e ocís molts
2Re 23,13
en la spluga d’Oble, e las tendas
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dels fills d’Amon e dels felisteus e de
dels felisteus e de Amalech e de la mà de
dels peus. 4 E dix lo rey: –On és? Aquell
dels fills del rey. 12 E havia Mifibòsech
dels fills d’Amon, e regnà Amon, son
dels seus servicials que l’aconortacen de
dels fills d’Amon, 3 digueren los
dels fills de Amon a Amon, lur senyor:
dels millós d’Irrael e aparallà batalla
dels fills de Amon e vench en Jerusalem.
dels sirienchs DCC càrreus e XXXXM
dels ceus bous, per ço que faés convit en
dels teus enamichs a Orries etey, e la
dels fills d’Amon, per ço que amagasses
dels fills de Amon e combatia la ciutat
dels ladres. E açò matex féu David de
dels fills d’Amon. E David se’n tornà ab
dels pus folls e dels pus orats hòmens de
dels pus orats hòmens de tot Yrrael. Mas
dels ceus servicials e féu-la gitar de
dels reys que éran vèrgens. E lo servicial
dels altres. 22 E anch despuxs Absalon no
dels servecials del rey elevà sos ulls e
dels fills d’Amon, e Machir, fill de l’
dels enamichs, e tu no pendràs mal. 4 E
dels companyons de David e anà-ce’n a
dels ceus enamichs. 20 E dix Joab en
dels enamichs, lavors la giraren en grans
dels teus prínceps ni dels teus majorals.
dels teus majorals. En veritat jo he
dels cantors [*]; per ço jo, servecial
dels servecials del senyor teu e encalsadels fills d’Irrael, mas són relíquies
dels amoreus, car los fills d’Irrael
dels fills d’Irrael e de Judà. 3 E dix
dels gabaonites, e crusificaren-los en
dels II, vestí celici e féu-se lit sobre
dels gegants. 19 La terça batalla fou en
dels ceus cervecials. 22,Tit Capítol XXII
dels puigs se són somoguts e secudits e
dels vents. 12 E posà las tenebres
dels cels. 13 Los carbons de foch són
dels ceus ulls. 26 Tu seràs salut a l’hom
dels meus enamichs e has salvat a mi de
dels hòmens, en temor de nostro Senyor
dels hòmens forts de David: David seent en
dels III forts hòmens qui éran ab David
dels felisteus entrò que, ocient, las mans
dels felisteus. E aquell die fou feta gran
dels felisteus éran posades en la vall

228

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 23,13
felisteus éran posades en la vall
2Re 23,14
stave en defeniment, e la stació
2Re 23,18
Joab, fill de Servià, era príncep
2Re 23,29
Juray, fill d’Ambay, de Gebet
2Re 24,4
aquella de Joab. E [*] los prínceps
2Re 24,7
de Tiri e environaren tota la terra
2Re 24,7
tota la terra dels eveus e
2Re 24,14 nostro Senyor Déu, que en las mans
2Re Expl
Expl Ací acaba lo Segon libre
1Re 9,16
hora que are és jo tremetré a tu
1Re 11,9
Jabès de Galaad: “Vosaltres haureu
1Re 11,10 10 e digueren a Naàs: –Nós axirem
1Re 19,11
no’t salves aquesta nit, tu morràs
1Re 20,5
veus que David dix a Jonatàs: –Vet
1Re 20,12 12 dix Jonatàs a David: –Vet que jo
1Re 25,34
tentost, no fóra romàs Nabal entrò
2Re 11,12
David [*]: –Stà vuy encara ací, e
2Re 17,16
mas digau-li que se’n vage
2Re 18,20 en aquell: –No lo hy diràs vuy, mas
1Re 20,18 si matex. 18 E dix Jonatàs a David:
1Re 18,17
aquella a tu per muller, jo no
2Re 3,13
ab tu amistansa. Mas una cose te
Re Prol,150 veuràs entre si matex discordar, e
1Re 17,56
no hu sé. 56 E lo rey dix: –Donchs
1Re 3,17
li respòs: –Jo sóm ací. 17 E ell
1Re 14,37
-nos encare a Déu. 37 E Saül
1Re 17,22
allà on devia ésser la batalla e
1Re 17,30
d’ell un poch e vench a un altre e
1Re 19,22
qui és en Sechot, e aquí ell
1Re 23,2
e robaven tota la terra. 2 E David
1Re 23,4
dels felisteus. 4 Donchs ell
1Re 28,6
’s lo ceu cor règeament, 6 e
1Re 30,15
companye. E jurà-li David ço que
2Re 11,3
dona era molt bella. 3 E lo rey
2Re 11,7
7 E vench Urries a David, e David
2Re 21,1 durà III anys contínuament. E David
1Re 12,19
mal a tots los peccats, com nós
1Re 9,9
Irrael que tots aquells qui volien
1Re 22,15 casa? 15 E donchs, comens jo vuy a
2Re 13,2
no li gosave res dir ne la gosave
2Re 14,21
e alegre de açò que tu m’has fet
2Re 20,18
“En aquells qui demanen vagen
2Re 19,38
ço que tu vulles, e tot ço que tu
1Re 28,8
en l’espirit fitònich ço que jo’t
2Re 14,18
nechs a mi aquesta peraule que jo
1Re 10,22
ésser atrobat aquí. 22 Aprés, ells
2Re 17,20 Los missatgers de Absalon, emperò,
2Re 21,6
–Jo donaré a vosaltres aquells que
1Re 1,20
Samuel, per ço com ella l’havia
1Re 8,18
die, per ço car vosaltres haveu
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dels gegants, 14 e David stave en
dels felisteus era levors en Betlem. 15 E
dels III, e aquell és aquell qui levà la
dels fills de Benjamín; 30 Benaý, fill de
dels cavallers partiren-se del rey per
dels eveus e dels cananeus e vingueren en
dels cananeus e vingueren en la terra de
dels hòmens, car moltas són las
dels Reys, qui és lo deèn libre de la
demà un home de la terra de Benjamín, e tu
demà salut com lo sol serà scalfat.”
demà a vosaltres, e fareu tot ço que us
demà. 12 E ella lo gità defora per una
demà són calendes, e jo ciuré axí com és
demà per tot lo die ensercaré la centència
demà matí, entrò al pixant a la paret. 35
demà iràs-te’n. E stech Urries en
demà tost, si no, serà destrovit ell e tot
demà lo hy diràs. Jo vull que tu no lo hy
–Demà seran calendes e sercharà hom a tu
deman a tu sinó que sias fort hom e fael
deman —e David dix–: no veuràs la mia care
demana qualque’t vulles dels jueus, ço
demana a ell de qui és fill. 57 Donchs com
demanà-li: –Qual és la peraula de nostro
demanà concell a nostro Senyor e dix: –Jo
demanà si sos frares staven bé. 23 E com
demanà aquella matexa cose. E lo poble
demanà e dix: –En qual loch són Samuel e
demanà concell a nostro Senyor e dix: –Iré
demanà altre vegade concell a nostro
demanà de concell a nostro Senyor, e
demanà. 16 E com l’hach amanat, veeren
demanà qui era aquella, e digueren-li
demanà-li què feya Joab e lo poble d’
demanà concell a nostro Senyor, e dix
demanam rey. 20 E Samuel dix al poble: –No
demanar concell a nostro Senyor deyen:
demanar concell a nostro Senyor per ell?
demanar per ço com se cuydave que fos fort
demanar. Vé, donchs, e fes venir Absalon.
demanar en Abela”, com aquesta és ciutat
demanaràs, a tu, jo t’ho doneré. 39 E,
demanaré. 9 E dix la fembra a ell: –Vet
demanaré a tu. E dix la fembra: –Senyor
demanaren concell a nostro Senyor, per
demanaren on éran Aximàs e Jonatàs. E dix
demanareu. 7 E lo rey perdonà a
demanat a nostro Senyor. 21 E aprés annà
demanat rey. 19 E lo poble no volch anch
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lo qual vosaltres haveu alet e
nostro Senyor, car vosaltres haveu
has donat a ell pa e cultell e has
la sua casa?” Car tot Yrrael havia
sobre vosaltres. 18 Donchs are
a mi la mia demande que jo li
oyís e que li donàs juý d’assò que
e lonch temps ha que vosaltres
lo Senyor Déu d’Irrael don a tu la
preguí, e ell ha donade a mi la mia
del terç die. 6 E si ton pare
ab nós en Carmel. 8 Emperò
los enamichs teus e aquells qui’t
e dix: –Tu no hy iràs, car a tu
molt bella peraule: “En aquells qui
s’és pertit de tu, per què’m
faré fer a tu justícia de açò que
se’n tornàs un hom tot sol, car tu
die ab los fills d’Irrael. 19 E
jaÿa mort Azael aturaven-se. 24 E
en los muls e fugiren. 30 E,
e digueren-lo-hy, [*] 18 e,
E tot l’altre poble fugí. 9 E,
–Si ve sol, bon missatge aporta. E
havia donade al rey molta viande
hòmens combateren los felisteus. E
gran so de nafils e de trompes. 16
temborets de alegransa [*], 7 e las
la ciutat per mi. 11 Senyor Déu, tu
–Senyor, Déu d’Irrael, dóna a mi
mon fill, done’ns-en vuy
’ns-ho atresí. E Déu donà
peccat és sobre aquest poble,
que morí: –La tua sanch e la tua
e jutjave lo poble d’Irrael en los
dits. 10 Donchs ells vingueren al
en una gran sija e posaren-li
cose, la qual nostro Senyor ferà
lo peccat de la sua casa no serà
que és apellat Sitarazim; lo VIè,
–tant havia combatut–, 16 Gebí
E lo ferro de l’asta de Gebí
ajudà a David, e David ocís Gebí
sculls dessà e dellà a manera de
21 E com aquesta cose fou
que David parlà foren oýdas e
que ha nom efot. 7 E a Saül fou
anaven sercar David, e açò fou
perseguir los felisteus, a ell fou
gros, e tremolà, e Gaig dix: «Assí
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demanat. Veus que nostro Senyor ha donat a
demanat rey sobre vosaltres. 18 E Samuel
demanat per ell concell a nostro Senyor,
demanat al rey que’l tornassen en la sua
demanau-lo, car nostro Senyor parlà a
demanave e li requerí. 28 E per açò jo he
demanave. E en aquesta manera ell tirave
demanàveu David que regnàs sobre
demande de què l’has pregat. 18 E aquella
demande que jo li demanave e li requerí.
demane a mi, respon-li axí: “David me
demane-ho a tos servents, e diran-ho a
demanen ne’t serquen mal. 27 E per açò,
demanen ten solament e no’s curen de
demanen vagen demanar en Abela”, com
demanes, e si ha’s anat al teu envejós?
demanes. 9 E dix la fembra de Techua al
demanes un home, e, pus l’hages hagut,
dementre que Saül perlave al prevera, un
dementre que Joab e Abisay encalsaven
dementre que ells fugien, aytentost
dementre que anaven, viu-los un infant,
dementre que Absalon fugia, sdevench-se
dementre que ell se acostave, 26 viu venir
dementre que lo rey era en las tendes, car
dementre que David defallia en la batalla
Dementre que la archa passave per la
demés dèyan: –Saül n’ha morts M, e David,
demostra a mi si los hòmens de Cellà
demostransa qual cose és açò per què tu
demostransa. E si aquest peccat és sobre
demostransa que açò havia fet Jonatàs e
demostre’ns-ho atresí. E Déu donà
dempnació sia sobre lo teu cap, car la tua
demunt dits lochs, 17 e despuxs ell se’n
demunt dit coll, e veus que la companye
demunt un grant munt de pedres. E tots
denant vosaltres. 17 Donchs, no és are tot
denejat per sacrificis ni per dons
Deniel; lo VIIè és Benjamí, ço és,
Denob, que fou del linatge de Rafà,
Denob pesave CCC onzes. E portave una
Denob. E lavòs juraren los hòmens de David
dents; la una havia nom Deses, e l’altre,
denunciade a Saül, ell hi tremès altres
denunciades devant lo rey Saül, 32 e com
denunciat que David era en Cellà. E lavors
denunciat a David, e ell devallà mantinent
denunciat e dit: –Vet que David és en lo
departex mi amargosa mort?» 33 E Samuel li
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Capítol XXIIII 1 Donchs David se
per sengles spècies e destinció e
null hom en lo camp que los pogués
en la vida, ni en la mort no’s són
aquí, e dix: –Nostro Senyor ha
gran pedre. 34 E lavors dix Saül:
ells apellaren aquell loch «Pedre
ànima, Jonatàs, que jo e tu serem
Jo apellaré nostro Senyor e ell
lo poble d’ Irrael. Mas lo rey
riquesa en aquell qui l’ociurà e
are, fills de Benjamín: E donchs,
prech que lo concell que Atitòfel
destroyràs lo concell que Atitòfel
major treball e major aflicció nos
del cel, e ell, qui és molt alt,
e deya: «No serà pas axí, ans me’n
E nostro Senyor ha dit a tu: »–Tu
d’Irrael, e lo meu linatge és [*]
a Ysaý: –Tremet per aquell qui és
bísties plenes d’ulls devant e
Emperò David e los ceus éran en la
pertí de David e tramès missatgers
ni los isques a carrera, mas vés
la gitar de la cambra e féu tencar
los meus enamichs a la part mia,
Capítol XXIII 1 Aquestas són las
e digau a ells: “Per què venits
lo Pantatheu de Moysès [*], cant
casa, e tota la sua companya a peu
-ce’n lo rey e tot lo poble a peu
ab lo cap cubert e ab los peus
ab lo cap cubert e ab los peus
qui éran de la companya de Leví
amave molt David, 2 e Jonatàs ho
gloriós lo rey d’Irrael, qui’s
de una fembra en Baürim que no’ls
Ramaot barotite, Recap [*]. E era
Repose’t un poch entrò que tu sias
de vuy. E enaxí com ells han a mi
Saül en rey, car ell ha a mi
on sapiau que haurà major batalla e
són vanes. 22 E nostro Senyor no
era mort [*], los fills d’Irrael
havem peccat, per ço com havem
hu havia acostumat, per què ell se
ferí Egipte de totas plagues en lo
la gran vall de Soboÿm, contre lo
aquellas pochas d’ovellas en lo
loch. 14 Donchs, David stave en lo
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departí de aquí e habità en lochs molt
departiment de la sgleya present e
departir, e la un ocís l’altre. 7 E vet
departits. E éran pus laugers que àguila e
departits los meus enamichs devant mi [*].
–Departiu-vos per tot lo poble dient a
Depertent». 24,Tit Capítol XXIIII 1 Donchs
depertits per mort en poch de temps. 4 E
derà trons e pluges; lavors vosaltres
derà molt gran riquesa en aquell qui l’
derà a ell sa filla, e la casa de son pare
derà lo fill de Ysaý a tots vosaltres
derà, que sia foll e fat e orat. 32 E, con
derà. 35 E Sadoch e Abiatar preveras seran
derà Siba fill de Bocrí que no ha fet
derà la sua veu. 15 Ell ha tremès las suas
deràs are o, d’altre guisa, jo me’n
deràs a menjar al meu poble de Yrrael e tu
derrer de totas las companyes [*] de
derrer e amena-lo a mi, car no’ns
derrera, ço és, guardants en ço que és
derrera companya ab Achís. 3 E digueren
derrera Abner e féu-lo tornar de la
derrera de la part qui és envés los parés.
derrera ella la porta. 18 E Tamar vestia
derrera aquells qui m’han irat, e jo
derreras paraules que dix David, fill de
derrés a tornar lo rey de la sua casa?”
desacorden-se, en letres solament e en
descals, e lo rey jaquí X cuncupines sues
descals e stigueren luny de la casa, 18 e
descalsos, pujà-ce’n per la carrera del
descalsos. 31 E digueren a David que
descharregaren l’archa de nostro Senyor e
descobrí a David e li dix: –Saül, mon
descobria devant [*] sos servents e’s
descobrís. E a l’entrant de la casa havia
descuyt en la casa de Ysbòzech, que dormia
desembriagada del vi que tu has begut. 15
desemparat e han servit a déus stranys,
desemparat e no ha complides las mias
desemparau-lo enaxí que ell sia ferit e
desemparerà lo ceu poble per lo ceu gran
desemperaren lurs ciutats en què habitaven
desemperat nostro Senyor e havem servit a
desermà e dix a Saül: –Jo no puch axí
desert. 9 O, felisteus, comfortau-vos e
desert. 19 En aquell temps no podia hom
desert? Jo conech l’argull e la malvestat
desert, en los lochs ben guarnits, e stech
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e stech en la muntanya del
volia ociure. E stave David en lo
lo qual és a la dreta part del
aquells qui éran ab ell éran en lo
devallà mantinent de aquí e anà al
açò oÿt, ell perseguí David en lo
e dit: –Vet que David és en lo
4 Donchs com David hach oÿt en lo
teus pastors qui éran ab nós en lo
ha tremesos sos missatgers del
com ells stigueren ab nós en lo
las coses de Nabal que éran en lo
de Achilà, que és la una part del
2 E lavors Saül devallà en lo
per ço que sercàs David en lo
era en la carrera a la una part del
E David, emperò, habitave en lo
veé David que Saül era vengut en lo
Gabeon e una vall del camí del
’n tota la nit per la carrera del
una part del munt Olivet envés lo
jo amagar-m’he en los camps del
aquesta nit en los camps ni en lo
havían sostenguda e soferta en lo
a manera de dents; la una havia nom
dels felisteus, per ço que Saül se
22 E dix un hom malvat e
E ab hom fort seràs alet e ab hom
alet e ab hom desestruch seràs
Com més are, com hòmens malvats e
ço que son pare l’hach confús e
senyoreigs e mans a tots axí com
era levors en Betlem. 15 E lavors
del desert? 20 Donchs, tant has
guarde que no és en mi negun mal de
hy iré pas tro que l’infant sia
e roman tant tro que l’infant sia
24 Mas, com ella hach l’infant
en la tua terra. Donchs, are
meu e refugi meu, salvador meu,
e entrò a sos térmens. Donchs ell
a vosaltres Geroboal [*]. E ell
obrat vuy ab Déu. Donchs lo poble
la host, ell vencé Amalech, e
E dix David: –Nostro Senyor, qui’m
los uns als altres: –Lo rey
aquell die que nostro Senyor Déu lo
–Viva nostro Senyor Déu, que ha
seran apellats. Donchs, anau tost e
-te’n, car nostro Senyor te haurà
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desert de Cister, en una muntanya scura. E
desert de Xiff, en un bosch. 16 E Jonatàs,
desert? 20 Donchs, tant has desijat que hi
desert de Mahon, en los camps a la dreta
desert de Mahon. E com Saül hach açò oÿt,
desert de Mahon. 26 E Saül e sa gent
desert de Gandí. 3 Donchs Saül pres IIIM
desert que Nabal feya tondre son bestiar,
desert tonen las tuas ovellas, e nós no
desert per ço que beneÿssen nostro senyor,
desert. 16 E ells éran ab nós per mur de
desert, enaxí que anch neguna de las coses
desert. 2 E lavors Saül devallà en lo
desert de Ciff, e havia ab ell IIIM hòmens
desert de Ciff. 3 E Saül posà las suas
desert. E David, emperò, habitave en lo
desert e veé David que Saül era vengut en
desert de prop ell, 4 tramès-hi spies e
desert. 25 E Abner e los fills de Benjamín
desert 8 e aportaren lo cap de Ysbòzech a
desert. 24 E vench Sadoch prevere e tots
desert entrò que vosaltres me trematau
desert, mas digau-li que se’n vage demà
desert. 18,Tit Capítol XVIII 1 Lavors
Deses, e l’altre, Seve. 5 La un scull
desesper de mi e stiga que no’m serch
desestruch que era dels servicials qui
desestruch seràs desestruch. 28 E tu feràs
desestruch. 28 E tu feràs saul lo poble
desestruchs han mort un hom qui no marexia
deshonrat per ell. 35 E com vench l’
desija la tua ànima. E com Abner se fou
desijà David aygüe de sisterne e dix: –Si
desijat que hi anasses, vina are, car a
deslealtat ni jo no he peccat contre tu. E
desletat, e que lo hy amèn, e que ell
desletat. E jo prech nostro Senyor que ell
desletat, amenà’l ab si en Ciloè e pres
deslibera e veges què vols, per ço que ho
desliura a mi de la iniquitat. 4 Jo
desliurà lo poble d’Irrael de la mà dels
desliurà vós de la mà de vostros enamichs
desliurà Jonatàs, que no morí. 46 E Saül
desliurà los fills d’Irrael de las mans
desliurà de la mà del leó e de l’ors, ell
desliurà a nós de las mans de nostros
desliurà de las mans de sos enamichs e de
desliurade la mia ànima de tot treball! 10
desliurament, car vosaltres trobareu vuy a
desliurat. 23 Emperò de las peraules que
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2Re 19,5
tots tos servecials, qui han
2Re 22,18
a mi de moltas aygües. 18 E ha
1Re 10,18
poble d’Irrael de Egipte e he vós
1Re 10,19
vostro Déu, que tot sol vos ha
1Re 7,8
a nostro Senyor Déu, que ell nos
1Re 12,10 servit a Balaÿm e Scaroch. Donchs,
1Re 26,24
ulls de nostro Senyor, e guard e
2Re 22,43
haurà qui’ls fassa sauls. 43 E jo
1Re 7,3
Senyor e serviu aquell tot sol, ell
1Re 9,16
sobre lo meu poble d’Irrael, e ell
1Re 17,37
la mà del leó e de l’ors, ell me
1Re 12,21
que no profiten a vosaltres ne us
1Re 10,1
la sua haretat en príncep, e tu
2Re 22,49
de aquells qui’m contrasten. E tu
2Re 14,16
oge las mias peraules per ço que
2Re 12,7
“Jo t’untí en rey sobre Yrrael e
2Re 20,8
era feta a masura d’ell matex e
1Re 7,11
encalsaren entrò a un loch qui era
2Re 18,33
33 E lavors lo rey fou fort irat e
2Re 2,26
la tua spasa, e no conexs tu que la
1Re 8,6
altras nacions. 6 Aquesta paraula
1Re 18,8
fou molt irat, e aquesta paraula
2Re 11,27 nom David. E aquesta cose fou molt
1Re 18,4
com a si matex. 4 Car Jonetàs se
1Re 19,24
en Ramata. 24 E adonchs ell se
1Re 31,9
9 E tolgueren lo cap a Saül e
2Re 6,20
devant [*] sos servents e’s
1Re 15,35 anà en Gabaà, en se casa. 35 E anch
2Re 20,3
a manera de vídues, e anch David
1Re 7,13
foren humiliats e no gosaren
1Re 7,17
en los demunt dits lochs, 17 e
1Re 10,5
pendràs de la lur mà 5 e tu vendràs
1Re 15,12
altar en senyal de victòria e que
1Re 17,53
hagueren encalsats los felisteus, e
1Re 18,3
o a casa de son pare. 3 Adonchs
1Re 24,10
enclinà en terra e aorà a ell 10 e
1Re 24,11
E jo perpensé’m que t’ociés, mas
1Re 25,9
David los havia ditas de part sua e
2Re 3,23
companye qui era ab ell vingueren
2Re 13,22
que a negú dels altres. 22 E anch
2Re 13,32
ço car Absalon li volia gran mal
2Re 19,24
levade la cara ni las vestidures
1Re 14,4
de cascuna part, e havían sculls
1Re 14,16
moltitut de felisteus qui fugien
1Re 23,13 e axiren de Cellà e anaven axerrats
2Re 17,19
-se dins, 19 e la fembra posà
2Re 20,23
e fou Banaÿas, fill de Joadà,
2Re 17,19
posà dessobre un drap de li e mès
Re Prol,132
la qual per sengles spècies e
1Re 13,20
cascú se reya e son càvech e se
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desliurat a tu de mort e los teus fills e
desliurat a mi de l’enamich molt poderós
desliurats de la mà dels egipcians e de la
desliurats de tots mals e de las vostres
desliure de la mà dels felisteus. 9
desliure-nos tu are de la mà de nostros
desliure a mi de tot treball. 25 E lavors
†desliure† aquells axí com a pols de terra
desliurerà a vosaltres de la mà dels
desliurerà a ells de las mans dels
desliurerà de la mà de aquest felisteu. E
desliureran de las vostres engoxas, car
desliureràs lo poble de la mà dels
desliureràs a mi de l’hom malvat. 50 E
desliures la tua serventa de las mans de
desliurí’t de la mà de Saül, 8 e doní a
desobra era sint. E portave un cultell qui
desots Betachar. 12 E Samuel pres una
despagat, e intrà-sse’n en una cambra e
desperació sia perillosa? Donchs per què
desplach a Samuel, per ço com ells havían
desplach molt a ell, e dix: –Ellas han
desplasent a nostro Senyor Déu de Yrrael.
despullà de una gonella que vestia e donà
despullà ses vestidures e profetitzà ab
despullaren-lo de las suas armes e
despullave axí com un bastax o un ribalt.
despux Samuel no viu Saül en los dies de
despux no intrà a ellas, ans stigueren
despuxs venir en los termes del poble d’
despuxs ell se’n tornave en Remate, car
despuxs en un coll de nostro Senyor, on ha
despuxs se n’era tornat en Galgala.
despuxs ells svaÿren e intraren en las
despuxs feeren Jonatàs e David amistansa
despuxs li dix: –Saül, per què creus tu
despuxs jo’t perdoní, car diguí: “No
despuxs ells callaren. 10 E Nabal respòs a
despuxs e aytantost comptaren e digueren a
despuxs Absalon no volch perlar a Amon en
despuxs que hac fortsade sa germane Tamar.
despuxs que’l rey isqué de Jerusalem
dessà e dellà a manera de dents; la una
dessà e dellà. 17 E adonchs Saül dix al
dessà e dellà. E digueren a Saül que David
dessobre un drap de li e mès dessús ordi
dessobre los cereteus e falateus. 24 E
dessús ordi parat quaix qui’l volia
destinció e departiment de la sgleya
destral e son pich. 21 Donchs totas las
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reyas e dels càvechs [*] e de las
bruolans, e anch no’s torseren a
E Fenennà la engoxave fortment e la
a nostro Senyor.” Per ço com jo era
la tua cara per ço que perda e
’ls que la enderroquen e la
e are los teus mals te prenen e’t
de David [*], que partescha e
Sur entrò a la terra de Egipte. 9 E
forts! E com són axí perides e
e anch no volgueren aquellas
las mans de tots aquells qui volen
Donchs, per què vols enderrocar e
aquells qui m’han irat, e jo
que’ls hage consumats. 39 Yo los
car ha mort l’altre frare ceu, e
ni vinyes, car aquí és reprovat e
se’n vage demà tost, si no, serà
Ell ha tremès las suas sagetes e ha
hom apella efot, qui és de li. 19 E
no fa aquell de Atitòfel. E axí Déu
rey: –Nós devem destroyr aquell qui
e pus flacha era e tot die se
rey de Emach, oyí que David havia
ell, qui deu ésser hereu.” E volen
que vol la mia vida e la mia ànima
vulla, que jo vulla enderrocar ni
E ells digueren al rey: –Nós devem
axí vull ésser ton servidor.” E
d’Irrael als fills d’Amon, e
E lavors anaren III forts hòmens e
vol venir en Cellà per ço que ell
agreujà sobre los hòmens de Azot e
–Anem sobre los felisteus de nits e
e per cert nostro Senyor no’ns vol
38 E encalsaré los meus enamichs e
açò, prech nostro Senyor que, com
Déu hach stesa la sua mà per ço que
de la carreta e materen las vaques
-nos-ha per ventura los alberchs
–O rey, senyor meu! E Saül reguardà
en una part, axí com un prevera
que aquex hom qui axò ha fet
hom qui axò ha fet deu morir 6 e
hom no gosa fer en tot Yrrael ne hu
ceu, e destroviscam a ell, qui
e la mia ànima destroyr. Quant més
Qui’ns guarderà de la mà de aquest
aquest déu molt alt? Aquest és lo
aquella prop de Degon, lur
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destrals éran rebavats e fèyan a lozar
destre ni a sinestre. E los prínceps dels
destrenyia en tant que li feya retret que
destret per nacessitat, jo oferí
destroesca las tendes dels felisteus. 25 E
destroèscan.” 26 E com oý la muller de
destroexen per ço car tu ést homeyer. 9 E
destrovescha Jonatàs de la sua casa, e
destroví David tota la terra de aquells e
destrovides las armes batallaroses que
destrovir, mas deguastaren tot ço qui era
destrovir a mi e lo meu fill [*]. 17 Diga,
destrovir la haretat de nostro Senyor Déu?
destrovir-los-he. 42 E ells crideran a
destroviré e los trencaré per ço que no’s
destroviscam a ell, qui deu ésser hereu.”
destrovit l’escut dels hòmens forts, l’
destrovit ell e tot lo poble qui és ab
destrovits aquells, e ha tremesa la sua
destroý la ciutat de Nobe, qui era dels
destroý lo concell de Atitòfel, que era bo
destroý a nosaltres e’ns turmentà, enaxí
destroÿa. 2 E David engendrà fills en
destroÿda tota la fortsa de Adoàser. 10 E
destroyr e apagar la spirelleta que m’és
destroyr. Quant més deu voler aquest la
destroyr la ciutat! 21 Mas un hom del munt
destroyr aquell qui destroý a nosaltres e
destroyràs lo concell que Atitòfel derà.
destroÿren-los e asetjaren Tabaach.
destroÿren [*] los felisteus e aportaren
destrua la ciutat per mi. 11 Senyor Déu,
destruý aquells e ferí Azot en la pus
destruyam-los ans que’l matí sia
destruyr la ànima, mas alongue’ns la
destruyr-los-he e no me’n retornaré
destruyrà e dissiparà los enamichs de
destruýs Jerusalem, nostro Senyor Déu hach
desús e feren sacrifici a nostro Senyor.
desús e ociurà tots aquells qui són en la
detràs si. E David se enclinà en terra e
deu haver, per ço que jo menge ten
deu morir 6 e deu retre la ovella en IIII
deu retre la ovella en IIII dobles per ço
deu fer. Prech-te que no vullas fer ten
deu ésser hereu.” E volen destroyr e
deu voler aquest la mia mort! Jaquex-lo
déu molt alt? Aquest és lo déu qui ferí
déu qui ferí Egipte de totas plagues en lo
déu. 3 E com los hòmens de Azot se levaren
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1Re 5,3
l’altre die, veus que Degon, lur
1Re 5,7
digueren: –No romanga l’archa del
1Re 5,7
sobre nós e sobre Degon, nostro
1Re 5,10
–Ells han aduyta a nós l’archa de
1Re 5,11
–Lexau-ne anar la archa de
Re Prol,42
és adoctrinat en la doctrina de
Re Prol,125
Cascú oferex en lo tabernacle de
1Re 1,3
e per sacrifichar a nostro Senyor
1Re 1,11
a nostre Senyor, e dix: –Senyor,
1Re 1,15
E Anna li respòs: –Elí, axí m’ajut
1Re 1,15 mia ànima és molt turmentade devant
1Re 1,17
–Vé-te’n en pau, e lo Senyor
1Re 1,24
vi e amenà aquell a nostro Senyor
1Re 2,1
lo cor meu s’és axelsat en lo meu
1Re 2,2
és negú axí fort com és lo nostro
1Re 2,3
pertesquen de la tua bocha, car
1Re 2,25
Si un home pecca contre un altre,
1Re 2,25
perdonar; mas, si hom pecca contre
1Re 2,26
profitave e crexia e pleÿa a
1Re 2,27 Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom de
1Re 2,27
un hom de Déu vench a Elí, lo qual
1Re 2,30
que a mi. 30 Per ço diu lo Senyor,
1Re 3,1
Senyor devant Elí, e la peraule de
1Re 3,3
que ell no podia veura 3 la lum de
1Re 3,3
nostro Senyor, on era la archa de
1Re 3,17
que no le’m cels per neguna cose.
1Re 4,11 XXXM hòmens a peu. 11 E l’archa de
1Re 4,17
Ofiní e Fineès, e l’archa de
1Re 4,18
com ell hach anomenade l’archa de
1Re 4,19
E, quant ella oyí que l’archa de
1Re 4,21
poble d’Irrael, car l’archa de
1Re 4,22
sogre e son marit: 22 –La glòria de
1Re 4,22
ço com l’archa de nostro Senyor
1Re 5,1
felisteus prengueren l’archa de
1Re 5,8
–Què farem nós de l’archa de
1Re 5,9
ells la se’n portaven, la mà de
1Re 6,2
los: –Què farem nós de l’archa de
1Re 6,3
vosaltres ne trameteu l’archa del
1Re 6,3
curats e sabreu per què la mà de
1Re 6,5
la terra. E donau glòria al
1Re 6,11
una casa, 11 e posaren l’archa de
1Re 7,8
de cridar per nós a nostro Senyor
1Re 7,17
ell edifichà altar a nostro Senyor
1Re 9,6
que en aquesta ciutat ha un home de
1Re 9,7
Mas qual cose portarem a l’hom de
1Re 9,7
presentalla que donem a l’hom de
1Re 9,8
d’argent. Donem-la a l’hom de
1Re 9,10
en la ciutat on era l’hom de
1Re 10,9
a Samuel, axí que’s pertia d’ell,
1Re 10,18
als fills d’Irrael: –Lo Senyor,

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

déu, geya enclinat en terra, devant l’
déu d’Israel ab nós, car la sua mà és
déu. 8 Adonchs ells tremateren e ajustaren
déu d’Irrael per ço que ella ocia a nós e
déu d’Irrael e que torn en son loch, per
Déu. Lo primer libre segons los jueus és
Déu ço que pot haver, ço és, or e argent e
Déu en Ciloè. E en aquell loch staven II
Déu de companyes, si tu guardes e veus lo
Déu, que no és axí com tu dius ni pences,
Déu. 16 E no’t cuyts que jo, qui sóm ta
Déu d’Irrael don a tu la demande de què
Déu en Siloè, e l’infant era encare molt
Déu. E la mia bocha és uberta contre mos
Déu. 3 No vullau muntiplicar vostres
Déu és Senyor de la tua bocha, e a ell són
Déu li pot perdonar; mas, si hom pecca
Déu, qui preguerà per aquell? E ells no
Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom de Déu
Déu vench a Elí, lo qual Déu li tremès, e
Déu li tremès, e dix a ell: –Aquestas
Déu d’Irrael: “Jo parlé que la tua casa e
Déu era preciosa en aquell temps, no era
Déu anans que ell fos apagat. E Samuel
Déu. 4 E nostro Senyor apellà Samuel, lo
Déu fasse a tu aquestas coses e anadescha
Déu fou presa, e los II fills de Elí foren
Déu és presa. 18 E, com ell hach anomenade
Déu, Elí caech de la cella, prop la porta,
Déu era presa e son [*] marit era mort,
Déu és presa.» E dix per son sogre e son
Déu és mudade d’Irrael per ço com l’
Déu és presa. 1Re 5,Tit Capítol quint 1
Déu e portaren aquella de la pedre de la
Déu d’Irrael? E aquells de Get
Déu era feta en molt gran mortaldat sobre
Déu d’Irrael? Ensenyau-nos en qual
Déu d’Irrael, no la tremetau buyda, mas
Déu no’s pertex de vosaltres. 4 E adonchs
Déu d’Irrael per saber si per ventura
Déu sobre la carreta e la petita caxa on
Déu, que ell nos desliure de la mà dels
Déu. 1Re 8,Tit Capítol VIII 1 Com Samuel
Déu e és noble hom, e tot ço que ell diu
Déu? Pa defall a nós [*], e nós no havem
Déu [*]. 8 E altre vegada lo servent
Déu per ço que ell enseny a nós ço que
Déu. 11 E com ells se’n muntaven per una
Déu mudà a ell altre cor. E tots aquests
Déu d’Irrael, diu aquestas coses: “Jo he
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1Re 10,19
haveu gitat vuy lo Senyor, vostro
1Re 12,9
9 E ells oblidaren lo Senyor, lur
1Re 12,12
[*] jatsia que lo Senyor, vostro
1Re 12,14
sobre vosaltres, seguiu lo Senyor,
1Re 12,18
vosaltres. 18 E Samuel cridà a
1Re 12,19
los teus servents al Senyor, ton
1Re 12,23
ell ferà de vosaltres son poble. 23
1Re 13,13
los manements del Senyor, ton
1Re 14,15
E açò fou axí com un miracle de
1Re 14,18
de nostro Senyor. Car l’archa de
1Re 14,36
lo prevere: –Acostem-nos encare a
1Re 14,41 41 E Saül pregà e dix [*]: –Senyor,
1Re 14,41
poble, demostre’ns-ho atresí. E
1Re 14,45
negun mal, car ell ha obrat vuy ab
1Re 15,15
hom ho secrificàs al Senyor, ton
1Re 15,19 no has oÿda la veu de nostro Senyor
1Re 15,21
e açò han fet per secrifichar a lur
1Re 15,23
la peraula de nostro Senyor
1Re 15,24
lo manament e las peraules de
1Re 15,30
ço que jo ahor nostro Senyor, ton
1Re 17,26
que gosa ontar las companyes de
1Re 17,36
qui gosà maleyr lo poble de
1Re 17,45
mas jo vench a tu en lo nom del
1Re 17,46
aquells qui són en terra sàpien que
1Re 18,28
[*]. 28 E Saül vaé e entès que
1Re 20,2
me vol ociure? 2 E ell li respòs:
1Re 20,3
David e dix: –Viva nostro Senyor
1Re 20,9
pare. 9 E dix Jonatàs a David: –Ja
1Re 20,13
fas a saber, 13 que nostro Senyor,
1Re 20,13
anar en pau. E sia nostro Senyor
1Re 20,22 e no hauràs mal, vive nostro Senyor
1Re 21,6
havían levat devant nostro Senyor
1Re 22,3
entrò que jo sàpia què ferà
1Re 22,15
concell a nostro Senyor per ell?
1Re 23,7
era en Cellà. E lavors dix Saül:
1Re 23,10
l’efot. 10 E David dix: –Senyor,
1Re 23,11
destrua la ciutat per mi. 11 Senyor
1Re 24,7
[*]. 6 [*] 7 E dix a sos hòmens:
1Re 24,7
no fassa mal a mon senyor, untat de
1Re 24,11
11 Vet que tu pots bé saber que
1Re 24,11
lo meu senyor, car és untat de
1Re 25,26 ell. 26 Mas are, senyor meu, beneex
1Re 25,26
senyor meu, viva nostro Senyor
1Re 25,28
fael. Car batallas de nostro Senyor
1Re 25,32
–Beneÿt sia nostro Senyor,
1Re 25,34
altre manera, viva nostro Senyor,
1Re 25,39
dix: –Beneÿt sia nostro Senyor
1Re 26,9
–No l’ocies, car és untat de
1Re 26,11 mia mà en l’untat de nostro Senyor
1Re 26,16 açò que has fet! Viva nostro Senyor
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Déu, que tot sol vos ha desliurats de tots
Déu, lo qual los liurà en las mans de
Déu, regne entre vosaltres. 13 Donchs, lo
Déu vostro, serà bé a vosaltres. 15
Déu, e nostro Senyor donà en aquell die
Déu, per ço que no muyram, car nós havem
Déu me guard que jo fasse ten gran peccat,
Déu, los quals ell havia manats a tu. Car,
Déu. 16 E las guardes de Saül que éran en
Déu era aquí aquell die ab los fills d’
Déu. 37 E Saül demanà concell a nostro
Déu d’Irrael, dóna a mi demostransa qual
Déu donà demostransa que açò havia fet
Déu. Donchs lo poble desliurà Jonatàs, que
Déu, e havem mortas totas las altres
Déu, ans ést tornat ab presa e has mal fet
Déu en Galgala. 22 E Samuel dix: –Donchs,
Déu, ell ha a tu tornat enrera, que tu no
Déu. Mes he temut lo poble e he obeÿt a
Déu. 31 Donch Samuel se’n tornà e seguí
Déu vivent? 27 E lo poble qui stave entorn
Déu vivent. 37 E dix David: –Nostro
Déu de Yrrael, Senyor de las companyes d’
Déu és Senyor del poble de Yrrael. 47 E
Déu era ab David. E Micol, filla de Saül,
–Déu te guard! Tu no morràs pas, car mon
Déu e viva la tua ànima, Jonatàs, que jo e
Déu no vulla que jo fasse açò, car jo dich
Déu d’Irrael, fassa a mi aquestas coses e
Déu ab tu axí com ha stat ab mon pare. 14
Déu. Si, emperò, jo diré a l’infant: “Vet
Déu, per ço que n’hi posacen de fresch e
Déu de mi. 4 E jaquí’ls devant la cara
Déu me guard de açò! No hages nenguna
–Déu ha liurat a ell en las mias mans. E
Déu d’Irrael, jo he oÿt dir que Saül vol
Déu, tu demostra a mi si los hòmens de
–Déu me guard que jo no fassa mal a mon
Déu! [*] E nostro Senyor ho sàpia, que si
Déu ha liurat vuy a tu en la mia mà en la
Déu.” 12 Pare meu, reguarde are e regonex
Déu, [*] qui ha a tu vedat que no
Déu e viva la tua ànima, lo qual ha vedat
Déu, senyor meu, tu batellaràs. Senyor,
Déu de Yrrael, qui t’ha tremesa vuy a mi,
Déu d’Irrael, que ha vedat a mi que no
Déu, com ha jutjade la mia onta de la mà
Déu e crist de nostro Senyor. E que no
Déu. Mas pren la lansa que té prop lo cap
Déu, car vosaltres sou tots fills de mort,
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1Re 26,16
guardau lo vostro Senyor, untat de
1Re 26,19
que m’oges ara. Si nostro Senyor
1Re 26,23 la mia mà en crist de nostro Senyor
1Re 28,10
segrament a ella en nostro Senyor
1Re 28,10
Déu e dix-li: –Viva nostro Senyor
1Re 28,13
has vist. E dix la fembra a Saül:
1Re 28,15
felisteus se combaten contre mi, e
1Re 29,6
e dix-li: –Viva nostro Senyor
1Re 29,9
com és l’àngel de nostro Senyor
1Re 30,6
confortà’s David en nostro Senyor
1Re 30,8
David aconsellà’s ab nostro Senyor
1Re 30,8 ab nostro Senyor Déu e dix: –Senyor
1Re 30,15
E ell respòs e dix: –Jure’m per
1Re 30,26
la benedicció [*] de nostro Senyor
2Re 1,12
sobre tot lo poble de nostro Senyor
2Re 1,15
ha mort lo crist de nostro Senyor
2Re 1,16
he mort l’untat de nostre Senyor
2Re 1,27
axí com jo amave a tu. 27 O
2Re 2,1
David aconsellà’s a nostro Senyor
2Re 2,5
sou, vosaltres, de nostro Senyor
2Re 2,27
27 E dix Joab: –Viva nostro Senyor
2Re 3,9
per la fembra? 9 Açò fasse
2Re 3,33
planyent molt Abner lo rey dix: «Ja
2Re 3,35
e alt die, jurà David: –Açò fassa
2Re 4,8
que volia la tua vida. E ha donat
2Re 4,9
e dix-los: –Viva nostro Senyor
2Re 5,3
ells en Hebron devant nostro Senyor
2Re 5,10
cases. 10 E crexia nostro Senyor
2Re 5,19
’s ab nostro Senyor e dix: –Senyor
2Re 5,23
’s ab nostro Senyor e dix: –Senyor
2Re 5,24
car lavors axirà nostro Senyor
2Re 6,2
per ço que portacen l’archa de
2Re 6,2
és apellat lo nom de nostro Senyor,
2Re 6,5
e cantaven devant nostro Senyor
2Re 6,6
[*], Ozà stès la mà a la archa de
2Re 6,9
e dix: «Quant intrerà l’archa de
2Re 6,10
10 E no volch David que l’archa de
2Re 6,12
tota la sua casade per l’archa de
2Re 6,15
del testament de nostro Senyor
2Re 6,16
e saltar devant nostro Senyor
2Re 6,17
E materen l’archa de nostro Senyor
2Re 6,18
beneý lo poble en nostro Senyor
2Re 7,2
de fust de cedre, e la archa de
2Re 7,3
en ton cor, car nostro Senyor
2Re 7,4
fet aquella nit que la peraula de
2Re 7,5
“Aquestas coses diu nostro Senyor
2Re 7,18
lo rey David devant nostro Senyor
2Re 7,19
teus ulls ésser pocha cose, Senyor
2Re 7,19
aquesta és la lig de Adam, Senyor
2Re 7,23
d’Irrael, per lo qual ha jurat
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Déu. Donchs, guarde e mira on és la lansa
Déu scomou [*] contre mi, sia odorat
Déu. 24 E axí com és magnificade la tua
Déu e dix-li: –Viva nostro Senyor Déu,
Déu, car per cert no vendrà negun mal a tu
–Déu he vist que pujave de la terra. 14 E
Déu s’és pertit de mi e no m’ha volguda
Déu, car tu ést just e bé devant mi, e lo
Déu. Mas los prínceps dels felisteus han
Déu [*] 7 e dix a Abiatar prevera [*]: –Fé
Déu e dix: –Senyor Déu, seguiré aquests
Déu, seguiré aquests ladres o no? E dix
Déu que no m’ociuràs ne’m liureràs en
Déu, dels enamichs. 27 E tramès-ne David
Déu e sobre tota la casa d’Irrael, per ço
Déu. E aquell acostà’s e ferí’l e ocísDéu.” 17 Emperò David féu gran plant sobre
Déu, e com són morts e cayguts los hòmens
Déu e dix: –Donchs, Senyor, pujaré en una
Déu, que haveu feta aquesta misericòrdia
Déu, que si tu haguessas parlat vuy matí,
Déu a Abner e açò li anadescha, si jo no
Déu no vulla que tu, Abner, sies mort axí
Déu a mi e açò me anedesca, si jo tast pa
Déu al senyor nostro rey [*] venjansa de
Déu, que ha desliurade la mia ànima de tot
Déu, e untaren David en rey sobre Yrrael.
Déu tots dies David, e tots dies era ab
Déu, si jo puig als felisteus, liurarDéu, pujaré contre los felisteus e liurar
Déu devant la tua cara per ço que perda e
Déu sobre la qual és apellat lo nom de
Déu de las companyes, seent sobre ella
Déu e tochaven de tots sturments [*]. 6 E,
Déu e tench-la, car los bous
Déu en la mia ciutat?» 10 E no volch David
Déu se giràs en la sua ciutat, mas volch
Déu. E dix David: «Iré a la casa de
Déu en tota alegria e en tot goig e ab
Déu e menyspresà’l en son cor. 17 E
Déu dins en lo tabernacle, en lo mig loch
Déu, 19 e partí a cascú d’aquells d’
Déu sia posade enmig de las pells. 3 E dix
Déu és ab tu. 4 E fou fet aquella nit que
Déu fou feta a Natan profeta e dix-li: 5
Déu: Donchs tu no edificharàs a mi casa
Déu e dix: –Senyor, qual és la mia casa e
Déu, ans has parlat, Senyor, de la casa
Déu. 20 E donchs, Senyor, porà enadir
Déu per ço que’l remés [*] e que feés a
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2Re 7,24
E tu, Senyor, has fet a ells en
2Re 7,26
e sia dit Senyor de companyes,
2Re 7,27
27 Car tu, Senyor de companyes,
2Re 7,28
oració. 28 Donchs, are, Senyor
2Re 7,28
Donchs, are, Senyor Déu, tu ést ver
2Re 8,11
e santificà-la a nostro Senyor
2Re 9,3
que jo fasse ab ell misericòrdia de
2Re 10,12
e per la ciutat de nostro Senyor
2Re 11,11
E dix Urries a David: –L’archa de
2Re 11,27 fou molt desplasent a nostro Senyor
2Re 12,7
has fet açò. E diu nostro Senyor,
2Re 12,9
la peraula de nostro Senyor
2Re 12,10
10 E per ço diu nostro Senyor
2Re 12,10
ço com has menyspresat lo Senyor
2Re 12,11
ta muller. E axí diu nostro Senyor
2Re 12,13
peccat devant nostro Senyor
2Re 12,14
enamichs lo nom de nostro Senyor
2Re 12,16 E David féu oració a nostro Senyor
2Re 12,20
e intrà en la casa de nostro Senyor
2Re 12,25 ceu nom “Amable de nostro Senyor
2Re 14,11
senyor de la casa de nostro Senyor
2Re 14,11
E dix lo rey: –Vive nostro Senyor
2Re 14,13
aquesta cose contre lo poble de
2Re 14,17
a secrifici e axí com a àngel de
2Re 14,20
axí com a saviesa d’àngel de
2Re 15,7
que he promesos a nostro Senyor
2Re 15,8
era en Gessur, ell promès a
2Re 15,8
secrificaria a nostro Senyor
2Re 15,9
9 E dix-li lo rey: –Vé en pau, e
2Re 15,21
Atey al rey: –Vive nostro Senyor
2Re 15,24
portaven l’archa de nostro Senyor
2Re 15,24
Senyor Déu. E posaren l’archa de
2Re 15,25
rey a Sadoch: –Retorne l’archa de
2Re 15,25 jo trop gràcia devant nostro Senyor
2Re 15,31 ab ell. E dix lavors David: –Senyor
2Re 16,3
diu: “Vuy restituyrà nostro Senyor
2Re 16,16
de David, a Absalon e dix-li
2Re 16,18
[*] 18 E dix Cozim a Absalon: –Ja
2Re 16,23
en aquells dies en quax concell de
2Re 17,14
que no fa aquell de Atitòfel. E axí
2Re 17,14
que era bo e profitós, per ço que
2Re 18,28
28 E dix Achimàs cridant al rey:
2Re 18,28
-lo e dix: –Beneÿt és lo Senyor,
2Re 19,7
has fet a ells. Car jo’t jur per
2Re 19,13
tu os meu ni carn mia? E açò fasse
2Re 19,21
e maleÿa l’untat de nostro Senyor
2Re 19,27
senyor meu, tu ést com a àngel de
2Re 20,9 com se volia. 9 E dix Joab a Amasè:
2Re 20,19
la haretat de nostro Senyor
2Re 20,20
Déu? 20 E respòs Joab e dix: –Ja
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Déu. 25 E are, Senyor, sucita e referma
Déu sobre Yrrael. La casa del teu
Déu d’Irrael, has ravelat a la orella del
Déu, tu ést ver Déu e las tuas peraules
Déu e las tuas peraules són veras, car tu
Déu ab molt altre or e argent que havia
Déu? E dix Sibà al rey: –Un fill de
Déu, e nostro Senyor fassa de nosaltres ço
Déu e aquells d’Irrael e de Judà stan en
Déu de Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1 E
Déu d’Irrael: “Jo t’untí en rey sobre
Déu [*] e has mort ab cultell dels teus
Déu que per null temps no pertirà cultell
Déu e has presa la muller de Urries per ço
Déu: “Jo sucitaré e scomouré sobre la tua
Déu. E dix Natan: –Per cert nostro Senyor
Déu, per aquesta paraule lo fill que tu
Déu per l’infant, e dejunà e intrà-sse
Déu e adorà-lo. E tornà-se’n a la sua
Déu”, per ço com nostro Senyor lo amava.
Déu, e d’aquí avant los perents d’aquell
Déu, que sol un cabell del cap de ton fill
Déu e lo rey ha dita aquesta peraule per
Déu és ferm en tots sos fets e no’s mou
Déu, car tu entens aquestas coses que’s
Déu, 8 car, com lo teu servecial era en
Déu que, si ell tornave en Jerusalem,
Déu. 9 E dix-li lo rey: –Vé en pau, e
Déu sia ab tu. E levà’s Absalon e anàDéu e vives tu, senyor meu, car en tot
Déu. E posaren l’archa de Déu [*] entrò
Déu [*] entrò que tot lo poble fou passat,
Déu en la ciutat. Si per ventura jo trop
Déu, retornarem-hi, e mostra-le en lo
Déu, jo’t prech que lo concell que
Déu la casa d’Irrael a mi e lo regne de
–Déu te sal, rey! 17 E dix-li Absalon:
Déu no hu vulla, ans seré de aquell que
Déu: aytal era lo concell de Atitòfel, com
Déu destroý lo concell de Atitòfel, que
Déu donàs mal a Absalon. 15 E tentost
–Déu te salv, rey! E gità’s en terra e
Déu teu, que ha tocats e presos aquells
Déu que, si no’t leves, que tots nos n’
Déu a mi, si jo no’t fas maestre tostemps
Déu? 22 E dix David al fill de Servià:
Déu. Fes de mi ço que’t plàcia, 28 car la
–Déu te sal, frare meu. E posà-li la mà
Déu? 20 E respòs Joab e dix: –Ja Déu no hu
Déu no hu vulla, que jo vulla enderrocar
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2Re 21,1
nostro Senyor, e dix nostro Senyor
2Re 21,6
Saül, que fou alet de nostro Senyor
2Re 21,7
per lo segrament de nostro Senyor
2Re 21,19
l’honrament de nostro Senyor
2Re 22,1
e cant aquell die que nostro Senyor
2Re 22,2
mà de Saül, 2 e dix a nostro Senyor
2Re 22,4
4 Jo apellaré nostro Senyor
2Re 22,7
apellaré nostro Senyor e cridaré al
2Re 22,8
e secudits e manats e trencats, car
2Re 22,14
d’aquell. 14 Nostro Senyor
2Re 22,30
en tu e saltaré lo truyll en lo
2Re 22,31
E la peraule de nostro Senyor
2Re 22,32
han speransa en ell. 32 E qui és
2Re 22,32
e qui és fort enfora lo nostro
2Re 22,42
42 E ells crideran a nostro Senyor
2Re 22,47
Vive nostro Senyor e beneÿt sia lo
2Re 22,47
Senyor e beneÿt sia lo Déu meu, e
2Re 22,48
de la mia salut serà axalsat. 48
2Re 23,1
qual es feta la promissió de crist
2Re 23,3
per la mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo
2Re 23,3
hòmens, en temor de nostro Senyor
2Re 23,5
5 no és ten gran la mia casa envés
2Re 23,6 emperò, que passen lo manament de
2Re 23,10
E en aquell die féu nostro Senyor
2Re 23,16
mas secrificà-la a nostro Senyor
2Re 24,10
poble e dix David a nostro Senyor
2Re 24,12 “Aquestes coses diu nostro Senyor,
2Re 24,13
dient: –Açò diu nostro Senyor,
2Re 24,14 vinga en las mans de nostro Senyor
2Re 24,14
las misericòrdies de nostro Senyor
2Re 24,16
16 E com l’àngel de nostro Senyor
2Re 24,16
destruýs Jerusalem, nostro Senyor
2Re 24,17
17 E dix David a nostro Senyor
2Re 24,21
aquí altar a nostro Senyor
2Re 24,23
coses, e dix: –Nostro Senyor,
2Re 24,24
24 E dix lo rey a Aurena: –Ja
2Re 24,24
just preu e oferiré a nostro Senyor
2Re 13,16 te que no’m vullas mal, are com me
1Re 20,19
car no ceurà negú allà on tu
1Re 6,5
la mà de vosaltres e dels vostros
1Re 7,3
Senyor de tot vostro cor, toleu los
1Re 8, 8
han a mi desemparat e han servit a
1Re 15,23
és quax peccat de colre falsos
1Re 17,43
E lo felisteu maleý David e sos
1Re 26,19
e han dit: “Vé-te’n servir los
2Re 7,23
matex de la gent de Egypte e dels
2Re 7,22
ab las nostres orellas, e no és
1Re 29,4
tu l’has stablit e donat, e no
2Re 18,9
lo cavall en que cavelcava passà
1Re 16,13
avant l’espirit de nostro Senyor
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Déu: –Açò és fet per Saül e per la sua
Déu sa enrera. E dix lo rey: –Jo donaré a
Déu que era entre Jonatàs, fill de Saül, e
Déu és dit betelenita, car és de la terra
Déu lo desliurà de las mans de sos
Déu: «Tu ést pedra mia e fortsa mia e
Déu loable, e seré saul de mos enamichs, 5
Déu meu, e ell oyrà la mia veu del ceu
Déu és enfelonit contre ells. 9 E pujà
Déu tronerà del cel, e ell, qui és molt
Déu meu. 31 E nostro Senyor és sens tota
Déu és axeminade per foch e és scut de
Déu enfora nostro Senyor e qui és fort
Déu? 33 Qui ha cint a mi de fortalesa e ha
Déu, e no hy haurà qui’ls fassa sauls. 43
Déu meu, e Déu fort de la mia salut serà
Déu fort de la mia salut serà axalsat. 48
Déu qui dónas a mi venjanses e gitas los
Déu de Jacob, noble cantador de Ysrael. 2
Déu d’Irrael ha perlat a mi, lo fort d’
Déu, 4 axí com la lud en l’alba o com lo
Déu que fassa covinensa ferma que en tot
Déu, en manera d’espines seran arrencats,
Déu gran salut en Yrrael, e lo poble fugit
Déu 17 e dix –Prech nostro Senyor que’m
Déu: –Senyor, jo he peccat molt fortment
Déu d’Irrael: De III coses alig-ne
Déu d’Irrael: que de aquestas III coses,
Déu, que en las mans dels hòmens, car
Déu. 15 E, adonchs, nostro Senyor tremès
Déu hach stesa la sua mà per ço que
Déu hach mercè sobre la aflicció ten gran
Déu com hach vist l’àngel qui tallave lo
Déu per tal que ses aquesta morteldat qui
Déu teu, te reba lo teu vot e lo teu
Déu no vulla que axí sia com tu dius, ans
Déu oferta agradable. E comprà David la
deuries amar. Sots molt major peccat e
deus ceura. E adonchs tu te n’iràs tost e
déus e de la vostra terra. 6 Perquè no
déus stranys del mig de vosaltres, ço és
déus stranys, axí ho fan ells a tu. 9
déus. Donchs, per ço com tu has
déus. 44 E dix a David: –Vina a mi e jo
déus stranys.” 20 E no sia scampada la mia
déus d’ells. 24 »E has fermat a tu lo teu
Déus aytal com tu. 23 Qual poble és en la
devall ab nós [*] com comensarem a
devall un roure, e ell romàs penjat per
devallà sobre David. Ab aytant, se n’anà

239

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 23,25
e açò fou denunciat a David, e ell
1Re 25,23
hach vist David, ella’s cuytà e
1Re 26,2
part del desert. 2 E lavors Saül
2Re 19,16
fill de Geraminí, de Baruÿm, e
2Re 22,10
carbons. 10 E enclinà los cels e
2Re 23,20
ocís II leons en Moab e aquest
1Re 6,21
digueren a ells: –Los felisteus han
1Re 25,20
fou muntade sobre son aze e fou
1Re 10,8
tu iràs devant mi en Galgala, e jo
1Re 26,6
tendas de Saül? E dix Abisay: –Jo
1Re 22,1
frares e tota la casa de son pare,
2Re 23,21 sua mà una lansa. E axí com ell fou
1Re 9,27
Samuel e Saül. 27 E com ells foren
1Re 10,6
6 E l’espirit de nostro Senyor
1Re 26,6
fill de Serve, frare de Joab: –Qui
1Re 10,5 una gran companya de profetes, que
1Re 29,9
dels felisteus han dit que no
Re Prol,99
ofertas las suas corones, stant
Re Prol,100
devant IIII bísties plenes d’ulls
1Re 1,9
e Elí, prevere, seya sobre sa cella
1Re 1,12
com ella multiplicave ses paraules
1Re 1,15 mas la mia ànima és molt turmentade
1Re 1,18
que la tua serventa trobàs gràcia
1Re 1,19
19 E ells se levaren matí e aoraren
1Re 1,22
e que lo hy amèn, e que ell aparega
1Re 1,26
que jo sóm la fembra que stiguí ací
1Re 2,11
en la casa de nostro Senyor,
1Re 2,17
peccat dels infants era molt gran
1Re 2,18
Senyor [*]. 18 E Samuel ministrave
1Re 2,21
fillas. E Samuel, l’infant, cresch
1Re 2,28
cremàs a mi encens e que aportàs
1Re 2,30
la casa de ton pare, que ministràs
1Re 2,35
a ell fael casa, e ell irà
1Re 3,1
infant, ministrave a nostro Senyor
1Re 4,3
Senyor ha fet a nós [*] fugir
1Re 4,17
dix: –Lo poble d’Irrael és fugit
1Re 5,3
lur déu, geya enclinat en terra,
1Re 5,4
Dagon caygut en sa care en terra,
1Re 6,20 hòmens de Betzames: –Qual porà star
1Re 7,6
ells vingueren en Masfa e ploraren
1Re 8,11
-n’ha sos cavallers e corredors
1Re 8,20
nacions. E ell jutgerà a nós e irà
1Re 9,12
a ells: –[*] Veus que ell és
1Re 9,19
ell e dix: –Jo sóm lo veent. Munta
1Re 9,24
coch aportà una spatle e posà-le
1Re 9,24
–Vet ací ço que és romàs. Pose-hu
1Re 9,27
al servecial que pas e que vage
1Re 10,5 devalleran de la muntanya, e hauran
1Re 10,8
Senyor és e serà ab tu. 8 E tu iràs
1Re 10,19
rey sobre nós.” Donchs are stau
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devallà mantinent de aquí e anà al desert
devallà de l’aze e agenollà’s devant
devallà en lo desert de Ciff, e havia ab
devallà ab los hòmens de Judà e axí a
devallà, calija sots los ceus peus. 11 E
devallà enmig de la cisterna e ferí lo leó
devallade l’arca [*]. Veniu ací e portau
devallade al peu de la muntanya. E David e
devallaré a tu, que tu ofires oferenes e
devallaré ab tu. 7 E lavors vingueren
devallaren a ell a la spluga. 2 E tots
devallat a ell ab una verga, trasch la
devallats en la ciutat, en la darrera
devallerà sobre tu, e ells profetaran, e
devallerà ab mi en las tendas de Saül? E
devalleran de la muntanya, e hauran devant
devalls en nós a la batalla. 10 Donchs,
devant IIII bísties plenes d’ulls devant
devant e derrera, ço és, guardants en ço
devant las portes de la casa de nostro
devant nostro Senyor, Elí, prevere, la
devant Déu. 16 E no’t cuyts que jo, qui
devant los teus ulls. Donchs la fembra
devant nostro Senyor, e tornaren-se’n e
devant nostro Senyor, e que stiga aquí
devant e preguí a nostro Senyor 27 per
devant Elí, lo prevera. 12 Mas los fills
devant nostro Senyor [*]. 18 E Samuel
devant nostro Senyor, e era infant, e
devant nostro Senyor. 22 E Elí era molt
devant mi una vestidura que ha nom efot, e
devant mi perdurablement.” Mas are diu
devant mon crist (ço és, untat) tostemps.
devant Elí, e la peraule de Déu era
devant los felisteus? Aportem ab nós l’
devant los felisteus, e gran morteldat és
devant l’archa de nostro Senyor, on ells
devant la archa de nostro Senyor, e lo cap
devant nostro Senyor sant, car ell se
devant nostro Senyor e dejunaren aquell
devant ses carretas, 12 e ferà atrecí sos
devant e ferà las nostres batallas per
devant vosaltres. Cuytau-vos, car ell és
devant mi en la muntanya per ço que tu
devant Saül, e Samuel dix a Saül: –Vet ací
devant tu e menge, car a tu és stat stojat
devant nós. Mas tu spere’t un poch, per
devant ells un saltiri e un tempe [*]. 6 E
devant mi en Galgala, e jo devallaré a tu,
devant nostro Senyor per los vostros trips
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1Re 10,25
e preposà-le en un loch de Saül
1Re 11,4
e digueren-li aquestas peraules
1Re 11,15
secrificis pacificables
1Re 12,2
vosaltres, 2 e are va rey e ix
1Re 12,3
de retre compte. 3 Digau-me
1Re 12,3
3 Digau-me devant nostro Senyor e
1Re 12,7
contre vosaltres, per jutjament
1Re 12,17
sabreu que haveu fets grans mals
1Re 14,13
la cara de Jonatàs, los uns caÿen
1Re 15,19
ést tornat ab presa e has mal fet
1Re 15,30
he peccat, mas are honre tu a mi
1Re 15,30 mi devant los vells de mon poble e
1Re 15,33 E Samuel spesejà Agaig per pessas
1Re 16,6
tu aquell que nostro Senyor ha alet
1Re 16,8 Ysaý apellà Aminedab e amenà aquell
1Re 16,10 aquest alet. 10 Donchs Ysaý amenà
1Re 16,12
Ysaý tremès per l’infant, e vench
1Re 16,16
Mana que tots los servents qui són
1Re 16,16
un hom qui sàpia sonar rauta
1Re 16,21
21 E David vench a Saül e stech
1Re 16,22
–Jo vull que David, ton fill, stiga
1Re 16,22
mi, car ell ha trobade gràcia
1Re 16,23
e David prenia la viula e viulave
1Re 17,7
de ferro. E portave son scuder
1Re 17,16
e cade matí, tots dies, e cridave
1Re 17,24
vist aquell felisteu, fugiren
1Re 17,31
parlà foren oýdas e denunciades
1Re 17,32 rey Saül, 32 e com David fou amenat
1Re 17,57
felisteu, Abner lo pres e menà’l
1Re 18,13
de M hòmens. E ell anave e venia
1Re 19,7
peraules. E Jonatàs amenà David
1Re 19,7
David devant Saül, e David fou
1Re 19,8
aquells, enaxí que ells fugiren
1Re 19,9
una lansa en la mà, e David viulave
1Re 19,24
e profetitzà ab los altres
1Re 20,1
qui és en Ramata, e vench e parlà
1Re 20,3
certament que jo he trobade gràcia
1Re 20,29
a dir. Donchs, si jo trop gràcia
1Re 21,6
de prepuzició, que havían levat
1Re 21,13
era rey de Get. 13 E com ell fou
1Re 21,13
d’aquells qui l’havían amanat
1Re 21,15
que s’enfallonís e fadejàs
1Re 22,4
què ferà Déu de mi. 4 E jaquí’ls
1Re 23,18
abdosos feéran aquí amistansa
1Re 23,24
de Judà. 24 E ells se partiren
1Re 25,8
nós, tos servents, atrobem gràcia
1Re 25,19
19 e dix a sos servents: –Anau
1Re 25,23
e devallà de l’aze e agenollà’s
1Re 25,24
sofires que la tua serventa parle
1Re 26,19
a tu contre mi, maleÿts són
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devant nostro Senyor. E Samuel lexà anar
devant tot lo poble. E tot lo poble levà
devant nostro Senyor. E Saül e tots los
devant vosaltres. E jo vuymés sóm envellit
devant nostro Senyor e devant lo rey que
devant lo rey que ha untat sobre
devant nostro Senyor, las misericòrdies
devant nostro Senyor, car vosaltres haveu
devant Jonatàs, e los altres ocia son
devant nostro Senyor? 20 E Saül dix a
devant los vells de mon poble e devant los
devant los fills d’Irrael. E torna-te
devant nostro Senyor en Galgala. 34 E puxs
devant ell? 7 E nostro Senyor dix [*]: –No
devant Samuel, e Samuel dix: –[*] No ha
devant Samuel VII fills, la un aprés l’
devant Samuel. E l’infant era ros e era
devant tu serquen un hom qui sàpia sonar
devant tu per ço que, com lo maligne
devant ell, e ell amà molt a David e féu
devant mi, car ell ha trobade gràcia
devant mi. 23 Donchs, can [*] [turmen]tave
devant ell e confortave a Saül, axí que
devant. 8 E venia en la host dels fills d’
devant ells tro que foren passats XXXX
devant ell, car havían-ne gran pahor. 25
devant lo rey Saül, 32 e com David fou
devant Saül, ell dix a ell: –Negú no hage
devant Saül. E David tenia en se mà lo cap
devant lo poble. 14 David deya e feya tots
devant Saül, e David fou devant ell axí
devant ell axí com solia ésser abans. 8
devant ells. 9 E lo maligne spirit intrà
devant ell. 10 E Saül se sfortsà de ferir
devant Samuel, e cantà tot nuu tot aquell
devant Jonatàs e dix: –Què he jo fet ni
devant los teus ulls. Per què ell dirà:
devant tu, iré allà tost e veuré mos
devant nostro Senyor Déu, per ço que n’hi
devant Achís, ell mudà la sua bocha e feya
devant Achís. E feya aparès que fos orat,
devant mi per foll? Jaquiu-lo’n ana
devant la cara del rey de Moab, e
devant nostro Senyor, e David romàs en lo
devant Saül e anaren-se’n en Xiff. E
devant tu. Car nós som venguts a tu en bon
devant mi, car jo iré aprés vosaltres. E
devant David e aorà aquell sobre terra 24
devant tu e que oges las peraules de la
devant nostro Senyor, car ells m’han

241

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 26,20 20 E no sia scampada la mia sanch
1Re 27,5
a Achís: –Si jo he trobade gràcia
1Re 28,22
la veu de la tua serventa, e posaré
1Re 28,25
[*] e pres pa [*] 25 e posà-lo
1Re 28,25
pa [*] 25 e posà-lo devant Saül e
1Re 29,6
Senyor Déu, car tu ést just e bé
1Re 29,8
teu, del die ensà que he stat
1Re 29,9
e dix a David: –Jo sé que tu ést bo
1Re 30,20
20 E pres tot lo bestiar e manà’l
2Re 1,2
cap. E aytantost com fou vengut de
2Re 2,14
–Leven-se los servecials e jutgen
2Re 2,22
si açò fas, no poré dressar la cara
2Re 3,34
los fills de iniquitat solen caure
2Re 5,3
covinensa e pau ab ells en Hebron
2Re 5,20
ha departits los meus enamichs
2Re 5,24
car lavors axirà nostro Senyor Déu
2Re 6,4
archa de nostro Senyor, Ayó anave
2Re 6,5
e tot Yrrael jugaven e cantaven
2Re 6,14
tenia ligats en lo coll e saltave
2Re 6,16
e veé lo rey David ballar e saltar
2Re 6,17
a rebre. E oferí David oferenes
2Re 6,20
lo rey d’Irrael, qui’s descobria
2Re 6,21
–Viva nostro Senyor, car jo jugaré
2Re 6,22
humil més que no sóm e seré humil
2Re 6,22
ulls. E aparré bo e més gloriós
2Re 7,9
e he morts tots los teus enamichs
2Re 7,16
fael, e lo regne teu serà tostemps
2Re 7,18
18 E intrà-ce’n lo rey David
2Re 7,19
ací? 19 Mas encara açò és vist
2Re 7,23
e que feés a ells coses terribles
2Re 7,26
teu servicial David serà stablida
2Re 7,29
per ço que sia perdurablement
2Re 9,6
fill de Jonatàs, fill de Saül,
2Re 10,8
fills d’Amon e posaren la lur host
2Re 10,9 Joab que la companya era aperellade
2Re 11,9 que menjave. 9 Emperò Urries dormí
2Re 12,11
mal e tolré a tu las tuas mullers
2Re 12,11
a ton proÿsme, e dormiran ab ellas
2Re 12,12
jo faré açò que t’he dit
2Re 12,12
que t’he dit devant tot Yrrael e
2Re 12,13
a Natan: –Jo he greument peccat
2Re 13,9
les, 9 e mès-li taula e posà-li
2Re 13,11 en la cambreta. 11 E com li posave
2Re 14,12
jo, serventa tua, parle una peraule
2Re 14,15
e diga aquesta peraule al senyor
2Re 14,22
teu missatge que ha trobada gràcia
2Re 15,1
mateix un carro, que anacen ab ell
2Re 15,18
ab ell, e Celech e Feletí anaven
2Re 15,18
ab lo rey David de Get, e anave
2Re 15,25
Si per ventura jo trop gràcia
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devant nostro Senyor, car [*] Yrrael és
devant tu, done’m loch en una de las tuas
devant tu un bocí de pa per ço que, com
devant Saül e devant los ceus servicials.
devant los ceus servicials. E com hagueren
devant mi, e lo aximent teu e l’intrament
devant tu entrò en aquest die de vuy, que
devant los meus ulls tot axí com és l’
devant si matex. E digueren: –Aquesta
devant David, caygué sobre la sua cara e
devant nós. E respòs Joab e dix. –Levendevant Joab, frare teu. 23 E Azael no’l
devant los fills d’Irrael.» Encare tot lo
devant nostro Senyor Déu, e untaren David
devant mi [*]. E per ço aquell loch és
devant la tua cara per ço que perda e
devant l’archa. 5 E David e tot Yrrael
devant nostro Senyor Déu e tochaven de
devant nostro Senyor com pus fort e pus
devant nostro Senyor Déu e menyspresà’l
devant nostro Senyor, coses de pau. 18 E,
devant [*] sos servents e’s despullave
devant ell, que ell alegí més a mi que lo
devant los seus ulls. E aparré bo e més
devant aquells servents que tu has
devant la tua cara e are he fet a tu gran
devant la mia faç, e la tua cadira serà
devant nostro Senyor Déu e dix: –Senyor,
devant los teus ulls ésser pocha cose,
devant la faç del teu poble que has remut
devant nostro Senyor. 27 Car tu, Senyor de
devant tu, car tu, Senyor, has parlades e
devant David, enclinà-se e jach-se en
devant la porta, e Cirus e Sabbaà e Toob e
devant a combatre [*], trià alguns dels
devant la porta del rey ab los altres
devant tu matex e dar-las-he a ton
devant tu matex. 12 Per ço com has fet açò
devant tot Yrrael e devant lo sol.” 13 E
devant lo sol.” 13 E dix David a Natan:
devant nostro Senyor Déu. E dix Natan:
devant las ferines. E no’n volch menjar.
devant lo menjar, pres-la per la mà e
devant tu. E dix lo rey: –Parle. 13 E ella
devant tot lo poble. E dix jo la tua
devant los teus ulls, car tu has atorgade
devant cavallers e L hòmens que anacen
devant lo rey e DC hòmens ab armes, forts
devant lo rey Atey de Get. 19 E dix lo
devant nostro Senyor Déu, retornarem-hi,
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2Re 16,4
-te, senyor, que jo tròpia gràcia
2Re 16,5
nom Semeý, fill de Gerrà, e anave
2Re 16,22
intrà a las concupines de son pare
2Re 17,6
donerà. 6 E com Cozim fou vengut
2Re 18,5
e dix a Abisay e a Joab e a Atey
2Re 18,12
jo no ociuria lo fill del rey, car
2Re 18,13
rey me reptàs, tu me’n stigueres
2Re 18,14
serà axí com tu dius, mas jo iré
2Re 19,8
en la porta, e vench tot lo poble
2Re 19,18 Emperò Semeý fill de Gerà, se gità
2Re 21,9
e crusificaren-los en lo munt
2Re 22,6
los ligams de la mort són venguts
2Re 22,22
e no he feta neguna cose mala
2Re 22,23
tots los juýs d’aquell són stats
2Re 22,50
E açò, Senyor, jo confessaré a tu
1Re 6,4
digueren: –Qual cose és açò que nós
2Re 16,20
–Teniu concell e vejau què
2Re 21,5
5 E ells digueren al rey: –Nós
1Re 17,41 venia e acostave’s de poch en poch
1Re 6,3
mas reteu-li ço que vosaltres li
1Re 17,22
-hu en guarde, e correch allà on
2Re 1,26
fort bell e qui m’eras amable e
1Re 28,8
vingueren a la fembra, e dix Saül:
1Re 28,9
ha gitats los encantedors e los
1Re 15,23 nostro Senyor axí és com peccat de
Re Prol,155
mas en aquell loch matex ab mi
1Re 6,2
apellaren los preveres e los
1Re 2,15
venia lo servent del prevera e
1Re 2,16
crua.» 16 E aquell qui secrificave
1Re 2,16
’n a ta volentat.» E ell responia e
1Re 17,8
en la host dels fills d’Irrael e
1Re 17,10
e servireu a nós. 10 E lo felisteu
1Re 17,28 son frare major, oý assò que David
1Re 18,14
e venia devant lo poble. 14 David
1Re 18,17 nostro Senyor. E Saül se pensave e
1Re 27,10
e tornava-se’n a Achís. 10 E
2Re 15,2
a juý del rey, apellave-lo e
2Re 15,3
trip sóm jo, servicial teu. 3 E
2Re 15,3
lo rey null hom qui’t puga oyr. E
2Re 16,7
e a la cinestra de David. 7 E Semeý
2Re 16,23 ab Absalon, axí matex que tot quant
1Re 11,7
per mans de sos missatgers, que
1Re 18,7
de alegransa [*], 7 e las demés
1Re 21,11
terra? E no cantaven per ell e no
1Re 29,5
no és aquest David qui cantaven e
1Re 9,9
demanar concell a nostro Senyor
1Re 17,27
a ell aquellas matexas peraules e
2Re 11,2
cosas se feyan, sdevench-se un
2Re 16,7
al rey: –Ix, hom homeyer e hom del
2Re 19,22
Per què voleu que jo sia tengut per
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devant tu. 5 E lavors anà lo rey a Baürim,
devant ells e maleÿa David 6 e tremetiadevant tot Yrrael 23 E Atitòfel era en
devant Absalon, Absalon li dix: –Aytal
devant tot lo poble que, si podien pendre
devant tot lo poble manà lo rey a tu e
devant. 14 E dix Joab: –No serà axí com tu
devant tu. E pres Joab III lances e fichà
devant ell. Emperò Yrrael fugí e anà-se
devant lo rey e adorà-lo, com hagueren
devant nostro Senyor. E aquests VII
devant mi. 7 En la mia tribulació apellaré
devant ell. 23 Car tots los juýs d’aquell
devant mi, e los manaments d’ell no he
devant totas las gents e cantaré al teu
devem a ell retre per nostro peccat? E
devem fer. 21 E dix Atitòfel a Absalon:
devem destroyr aquell qui destroý a
devés David [*] 42 [*] e ell menyspresà
deveu per lo vostro peccat. E lavors
devia ésser la batalla e demanà si sos
devias ésser amat sobre tota amor de
–Devina a mi e sercha en l’espirit
devinadors de la terra. Per què, donchs,
devinar, e no voler obeyr és quax peccat
devinerà. Mas jo prech a vosaltres,
devins e digueren-los: –Què farem nós de
deya en aquell que sacrificave: «Dóna a mi
deya-li: «Lexa cremar primer lo grex
deya: «No serà pas axí, ans me’n deràs
deya cridant a ells: –Per què sou
deya: –Jo he ahontades vuy las companyes
deya als altres, ell fou molt irat contre
deya e feya tots sos fets sàviament, e
deya en son cor: «Jo no ociuré pas David,
deya-li Achís: «Contre qui sou anats
deya-li: –De qual ciutat ést tu? E
deya Absalon: –Las peraules que tu dius
deya Absalon: 4 –Qui stablirà a mi e
deya aquestas peraules al rey: –Ix, hom
deya, de tot era cregut. 17,Tit Capítol
dèyan: –Si n’hi ha negú que no ischa
dèyan: –Saül n’ha morts M, e David, XM. 8
dèyan: “Saül n’ha morts M, e David, XM”?
dèyan [*]: “Saül n’ha morts M, e David,
deyen: «Veniu, anem al vaent.» Aquell qui
deyen: –Aquestas coses e aquestas donerà
dia que David se fou levat del lit que
diable, 8 car nostro Senyor te carvé are
diable? Per cert, vuy no morrà null hom d’
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2Re 20,1
-se que aquí havia un hom del
2Re 22,5
han environat, e los torrents del
Re Prol,16 dels Noms, un matex compte de tots
Re Prol,49
ço és del ministeri dels
1Re 20,9
no vulla que jo fasse açò, car jo
2Re 13,28
car jo sóm Absalon, qui man e
2Re 22,1
Perlà David a nostro Senyor aquest
Re Prol,19
en alguns volums grechs entrò al
1Re 1,4
de nostro Senyor. 4 E adonchs lo
1Re 1,7
ho feya ella cascun any quant lo
1Re 2,34
e Fineès: que abdós morran en un
1Re 3,2
manifestade. 2 E sdevench-se un
1Re 3,12
ses orellas en Yrrael. 12 En aquell
1Re 4,12
Benjamín vench en Ciloè en aquell
1Re 5,3
Azot se levaren de matí en l’altre
1Re 5,5
aquell loch en Azot entrò en aquest
1Re 6,15
a nostro Senyor en aquell
1Re 6,16
tornaren-se’n en Acaron aquell
1Re 6,18
Senyor, la qual era entrò aquell
1Re 7,2
l’archa de nostro Senyor. 2 E del
1Re 7,6
nostro Senyor e dejunaren aquell
1Re 7,10
e nostro Senyor tronà aquell
1Re 8, 8
obres, las quals ells han fetas del
1Re 8, 8
de terra de Egipte entrò en aquest
1Re 8,18
18 E vosaltres cridareu en aquell
1Re 8,18
Senyor no us axaudirà en aquell
1Re 9,15
Senyor havia revelat a Samuel, un
1Re 9,20
de las someras que perdist l’altre
1Re 9,24 Donchs Saül menjà ab Samuel aquell
1Re 10,9
senyals vingueren a ell aquell
1Re 11,11
sí que anch no cessà entrò que lo
1Re 11,13
dix: –[*] No serà mort en aquest
1Re 12,2
de ma joventut ensà, entrò aquest
1Re 12,18 Déu, e nostro Senyor donà en aquell
1Re 13,22
tots entrò a l’aguyó. 22 E com lo
1Re 14,1
Capítol XIIII 1 E sdevench-se un
1Re 14,14 bous han acostumat de laurar en un
1Re 14,18
Car l’archa de Déu era aquí aquell
1Re 14,24
acompanyats entre si. E aquell
1Re 14,31
31 E ells encalsaren aquell
1Re 14,37 E nostro Senyor no li respòs aquell
1Re 16,13
mig loch de sos frares. E d’aquell
1Re 18,2
2 E Saül retench a ell aquell
1Re 18,9
a ell sinó lo regne! 9 E d’aquell
1Re 18,10
David dretament. 10 Aprés lo altre
1Re 18,10
sonave la rauta ab la mà cascun
1Re 19,24
Samuel, e cantà tot nuu tot aquell
1Re 20,5
en lo camp entrò al vespre del terç
1Re 20,12 David: –Vet que jo demà per tot lo
1Re 20,19 on te pusques amagar, en lo primer
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diable qui havia nom Siba, fill de Bocrí,
diable han tengut a mi. 6 Las cordes d’
diaques e preveres, per centència o per
diaques. Lo quart és Regebebet, que nós
dich per cert a tu que, si jo veuré la
dich a vosaltres. Sforsau-vos e siau
dictat e cant aquell die que nostro Senyor
die de vuy ab letres entigues encara los
die vench que Elcanà dech secrifichar, e
die venia qu’ells anaven a la casa de
die. 35 E jo sucitaré a mi un prevere
die que Elí geya en son lit, e sos ulls
die jo sucitaré contre Elí totas las coses
die matex e havia son vestiment squinsat e
die, veus que Degon, lur déu, geya
die de vuy. 6 La mà de nostro Senyor se
die. 16 E V dels prínceps dels felisteus
die. 17 Aquestas són las semblances del
die en lo camp de Josuè de Betzames. 19 E
die ensà que l’archa de nostro Senyor
die e digueren: –A tu, Senyor, havem
die ab ten gran tabustol sobre los
die ensà que jo los amení de terra de
die de vuy. E enaxí com ells han a mi
die mercè a nostro Senyor contre vostre
die, per ço car vosaltres haveu demanat
die abans que Saül vingués, e havia a ell
die, que ellas són trobades. Donchs, no
die, 25 e puxs avallaren de la muntanya e
die que Samuel li havia dits. 10 Donchs
die comensà scalfar. E tots los altres
die de vuy, car nostro Senyor ha feta vuy
die de vuy. Veus que jo sóm ací present de
die trons e pluges. 19 [*] E tot lo poble
die de la batalla fou vengut, null hom de
die que Jonatàs, fill de Saül, dix a un
die. 15 E açò fou fet un gran miracle per
die ab los fills d’Irrael. 19 E dementre
die Saül conjurà lo poble e dix: –Maleÿt
die los felisteus, de Machinàs entrò a
die. 38 E Saül dix: –Aplegau tot lo poble
die avant l’espirit de nostro Senyor
die e no li atorgà que ell tornàs a sa
die avant Saül no podie guardar David
die, lo maligne spirit esvaý Saül, enaxí
die. E Saül tenia una lansa 11 e tirà-la
die e tota aquella nit. E de açò axí un
die. 6 E si ton pare demane a mi, respondie ensercaré la centència de mon pare, e
die de las calendes, com hom pot obrar, e
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1Re 20,26
parlà neguna peraule en tot aquell
1Re 20,27
[*]. 27 E com vench lo segon
1Re 20,34
fallonia e no menjà en tot lo segon
1Re 21,5
nos en som guardats hir e l’altre
1Re 21,7
de fresch e de calent. En aquell
1Re 21,10
axí levà’s David e fugí en aquell
1Re 22,8
[*] qui m’ha aguaytat entrò al
1Re 22,13
lo qual ha aguaytat a mi entrò al
1Re 22,18
enaxí que ell ocís en aquell
1Re 24,5
a ell: –Vet que aquest és lo
1Re 24,7
sàpia, que si ell no l’ociu o son
1Re 25,8
tu. Car nós som venguts a tu en bon
1Re 25,16 éran ab nós per mur de defenció, de
1Re 26,10
Senyor no l’ociu o vendrà lo
1Re 27,6 lavors Achís donà a David en aquell
1Re 27,6
dels reys de Judà entrò en aquest
1Re 28,20
no havia menjat pa en tot aquell
1Re 29,3
E jo no he trobat [*] null mal del
1Re 29,3
e se’n vench a mi entrò aquest
1Re 29,6
he trobade neguna cose de mal del
1Re 29,6
ensà que tu vinguist a mi entrò al
1Re 29,8
trobat en mi, servicial teu, del
1Re 29,8
he stat devant tu entrò en aquest
1Re 29,10
levats de nit, e comenserà a fer
1Re 30,1
30,Tit Capítol XXX 1 En lo terç
1Re 30,13
ha’m jaquit per ço com l’altre
1Re 30,17
e encalsà’ls de vespre de la un
1Re 30,17
un die entrò al vespre de l’altre
1Re 30,25
anats a la batalla. 25 E d’aquell
1Re 31,6
de la sua casa moriren en aquell
1Re 31,8
en aquellas. 8 E com vench l’altre
2Re 1,2
feta a Amalech, [*] 2 e en lo terç
2Re 2,17
dels Forts, en Gabaon. 17 Aquell
2Re 2,24
fugia, lo sol fou post o defallí lo
2Re 2,32
ell e l’endemà matí, con se feya
2Re 3,1
més aminvave e pus flacha era e tot
2Re 3,35
ab David e encara era gran e alt
2Re 3,37
David havia dit [*]. 37 E en aquell
2Re 4,3
e foren stranys entrò en aquest
2Re 6,8
o mort de Ozà entrò en aquest
2Re 6,9
temé fort nostro Senyor en aquell
2Re 7,6
6 car jo no he habitat en casa del
2Re 7,6
servitut de Egipte entrò en aquest
2Re 7,11
axí com primerament fèyan 11 del
2Re 11,12
E stech Urries en Jerusalem altre
2Re 12,18
18 E sdevench-se que en lo sizèn
2Re 18,6
Yrrael, e fou la batalla aquell
2Re 18,7
de aquells de Absalon en aquell
2Re 18,18
Mà de Absalon entrò en aquest
2Re 19,2
per ço com lo poble oý dir aquell
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die, que pensave’s que per ventura li fos
die aprés las calendes, encara no sech
die de las calendes, car fou fet falló e
die tercer, com anàvem. E las vaxellas
die havia aquí un hom dels servecials de
die e pertí’s de Saül e anà a Achís, en
die de vuy. 9 E respòs Doech, de Ydumea,
die de vuy? 14 E Achimàlech respòs al rey:
die LXXV hòmens que tots éran vestits de
die del qual nostro Senyor havia perlat a
die no vé que ell muyre, o si ell no és
die, dóna a tos servents e a ton fill
die e de nit, aytant com nós guardam ton
die que ell muyre per si matex o que ell
die Ychalet. E per ço és fet de lavors
die de vuy. 7 E stech David en la regió
die. 21 E axí aquella fembra entrà-ce’n
die ensà que fogí e se’n vench a mi entrò
die de vuy. 4 E los prínceps dels
die ensà que tu vinguist a mi entrò al die
die de vuy. Mas no plau als prínceps ni
die ensà que he stat devant tu entrò en
die de vuy, que jo no venga e combata
die, veu-vos-en. 11 E enaxí David e
die, com David fou vengut en Sichalet ab
die ma vingué la malaltia, 14 e nós som
die entrò al vespre de l’altre die, e no
die, e no n’scapà negú sinó CCCC hòmens
die avant stabliren que fos lig en Yrrael
die. 7 E com los fills d’Irrael, qui éran
die aprés aquell de la batalla, vingueren
die aparech un hom qui venia de las tendas
die se moch gran batalla e los hòmens de
die. E vingueren en un loch qui hy passave
die, foren en Hebron. 3,Tit Capítol terç 1
die se destroÿa. 2 E David engendrà fills
die, jurà David: –Açò fassa Déu a mi e açò
die conech tot lo poble e tot Yrrael que
die. 4 Emperò Jonatàs [*] havia un fill
die de vuy. 9 E David temé fort nostro
die e dix: «Quant intrerà l’archa de Déu
die ensà que jo amaní los fills d’Irrael
die de vuy, mas he anat en tabernacle e en
die ensà que stablí los jutges sobre lo
die. 13 E, convidà-lo David a menjar, e
die l’infant morí. E los servicials no hu
die prop lo bosch de Efraÿm. 7 E la
die XXM. 8 [*] E las bísties del camp que
die de vuy. 19 E dix Achimàs, fill de
die que lo rey plorave son fill Absalon. 3
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2Re 19,19
en ton cor que jo t’he fetas del
2Re 21,10
e no hy jaquí acostar los ocells de
2Re 22,1
Senyor aquest dictat e cant aquell
2Re 22,19
que jo. 19 E ell occupà a mi en lo
2Re 23,10
qui hy fou cecade. E en aquell
2Re 23,12
ocís molts dels felisteus. E aquell
2Re 24,18 vench Gad profeta a David en aquell
2Re 12,18
e no’ns volia oyr, e are, si li
Re Prol,93
dels sants hòmens, VIIII. E altres
1Re 14,9
com ells nos veuran. 9 Si ells nos
1Re 14,10
nostro loch [*]. 10 Mas si ells nos
2Re 13,18
una gonella e un brial, segons
1Re 14,34
–Departiu-vos per tot lo poble
2Re 5,6
’n portes los sechs e los contrets
2Re 12,27 Joab tremès missatgers al rey David
2Re 24,13
o diràs.” 13 E vench Gad a David
Re Prol,60
qui és apellat Rut, car en los
Re Prol,84 VIIè és Benjamí, ço és, Paraules de
1Re 1,3
hom anave de la sua ciutat per VII
1Re 1,11
aquell a nostro Senyor en tots los
1Re 1,28
donat a nostro Senyor en tots los
1Re 2,19
la qual ell aportave en los
1Re 2,31
seran vils. 31 Vet que los
1Re 7,2
Senyor stech en Cariatiarim los
1Re 7,13
fou sobre los felisteus en tots los
1Re 7,15
tot lo poble d’Irrael tots los
1Re 10,8
e secrificis passificables. Per VII
1Re 11,3
la ciutat de Jabès: –Dóna a nós VII
1Re 13,8
ell era spaventat. 8 E sperà’s VII
1Re 14,52
contre los felisteus en tots los
1Re 15,35
despux Samuel no viu Saül en los
1Re 15,35
en los dies de sa vida, entrò als
1Re 17,14 Seman. 14 E David era lo menor de
1Re 17,16
cascun vespre e cade matí, tots
1Re 17,16
ells tro que foren passats XXXX
1Re 18,27
del rey Saül. 27 E aprés pochs
1Re 18,29
fet enamich de David en tots sos
1Re 20,24
David en lo camp. E vingueren los
1Re 22,4
Moab, e stigueren ab ell tots los
1Re 23,14
scura. E Saül perseguia a ell tots
1Re 25,28
no sia trobade en tu en tots los
1Re 25,38 com pedre. 38 E com foren passats X
1Re 27,11
E açò era decret ceu en tots los
1Re 28,1
XXVIII 1 E fou fet en aquells
1Re 29,3
d’Irrael, e ha stat ab mi molts
1Re 30,12
e revengué lo ceu spirit, car III
1Re 31,13 bosch de Jabès. E dejunaren per VII
2Re 5,10
10 E crexia nostro Senyor Déu tots
2Re 5,10
Senyor Déu tots dies David, e tots
2Re 7,12
e, com seran complits tots los teus
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die ensà que’t partist de Jerusalem, 20
die ni las bèsties de nit. 11 E diguéran a
die que nostro Senyor Déu lo desliurà de
die de la mia aflicció e nostro Senyor és
die féu nostro Senyor Déu gran salut en
die fou feta gran salut en Yrrael. 13 E ja
die e digué-li: –Puja e stablesx altar a
diem que l’infant és mort, ja’ns
dien que Rut e Craoth entre Giògrafa, e
dien enaxí: “Sperau-nos entrò que nós
dien: “Veniu a nós”, nós irem a ells, car
dien alguns ab mànagues, car aytals
dient a ells que cascú aduga a mi son bou
dient: “No intrerà ací David.” 7 Emperò
dient: –Jo he guerrejat e he combatut
dient: –Açò diu nostro Senyor, Déu d’
dies d’aquella fou feta la història dels
dies, lo qual nós podem apellar en major
dies stablits per orar e per sacrifichar a
dies de la sua vida, e raor no munterà
dies de la sua vida. Donchs, ells aoraren
dies que éran stablits com venían en Ciloè
dies vénen que jo tallaré ton bras e lo
dies foren complits enaxí que XX anys
dies de Samuel. 14 E las ciutats foren
dies de la sua vida. 16 E environave
dies e tu me spereràs entrò que jo vingue
dies d’espay, que nós pugam tremetre
dies, axí com Samuel li havia dit, e
dies de Saül, car Saül acompanyave a si
dies de sa vida, entrò als dies de la sua
dies de la sua mort. Emperò Samuel plorave
dies de tots ells. Donchs, los III fills
dies, e cridave devant ells tro que foren
dies. 17 E Ysaý dix a son fill David:
dies, David se levà e anà en Acaron ab los
dies. 30 E los prínceps dels felisteus
dies de las calendes e sech lo rey a taula
dies en los quals se havia a defensar ni
dies, e nostro Senyor no liurà pas aquell
dies de la tua vida, 29 car si alguna
dies, nostro Senyor ferí Nabal, e morí. 39
dies en los quals habità en la terra dels
dies que los felisteus se ajustaren e
dies [*]? E jo no he trobat [*] null mal
dies e III nits éran passats que no havia
dies. Expl Ací finex lo Primer libre dels
dies David, e tots dies era ab ell. 11 E
dies era ab ell. 11 E llavors Iram, rey de
dies, dormiràs ab tos pares, jo socitaré
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2Re 12,3
e aytal beure com ell, e tots
2Re 14,26
cabells havia Absalon, que VII
2Re 15,6
mà e besave-lo. 6 E feya açò tots
2Re 16,23
Yrrael 23 E Atitòfel era en aquells
2Re 20,4
a Amasè: –Fes venir d’ecí a III
2Re 21,1
XXI 1 Lavors fou gran fam en los
2Re 24,13
glay, e tu fugiràs, o per cert III
1Re 25,6
lo de part mia pacificablement 6 e
2Re 19,13
tornar lo rey en la sua casa?” 13 E
1Re 18,22
E Saül manà a sos servents e dix:
1Re 18,25
los havia dit, 25 e Saül los dix:
1Re 2,36
d’argent e I tortell de pa e que
1Re 20,2
cose gran ni pocha que ell no m’ho
1Re 28,11
la fembra a Saül: –Què vols que’t
2Re 11,20
si tu veus lo rey enfellonir e que
2Re 12,28 la hauré guerrajade e combatuda, no
2Re 14,15
donchs, vinc per ço que jo parle e
2Re 24,13
e veges què vols, per ço que ho
2Re 14,17
a mi e lo meu fill [*]. 17
2Re 12,18
scolterà menys e no ferà res que li
1Re 23,23 ell se amague e tornau a mi, que’m
2Re 15,10
vosaltres oyreu tochar la nafil,
2Re 17,16
-ho tentost a dir a David e
2Re 17,16
en los camps ni en lo desert, mas
2Re 19,11
los: –Perlau als majors de Yrrael e
1Re 12,3
sóm ací present de retre compte. 3
2Re 20,16
de la ciutat cridà e dix: –Oÿu!
1Re 25,37
37 E l’endemà, com Nabal hach
2Re 8,18
de David éran preveres e en majors
2Re 24,18 Gad profeta a David en aquell die e
1Re 8,7
la veu del poble en totas coses que
2Re 5,6
gebuzeus, habitadors de la terra,
2Re 6,12
a ell e a tota se casade. 12 E
2Re 11,10
rey e no anà a la sua casa. 10 E
2Re 21,11
de die ni las bèsties de nit. 11 E
1Re 4,3
se’n tornà a las tendes. Lavors
1Re 4,6
oÿren las veus ni los crits, ells
1Re 4,7
7 E los felisteus hagueren pahor e
1Re 4,20
soptosament sobre ella. 20 E [*]
1Re 5,7
de Azot vaeren aquesta plaga, ells
1Re 5,8
tots los prínceps dels felisteus e
1Re 5,10
los hòmens d’Ecaron cridaren e
1Re 5,11
prínceps dels felisteus, los quals
1Re 6,2
los preveres e los devins e
1Re 6,2
a ella en son loch. Los quals
1Re 6,4
de vosaltres. 4 E adonchs ells
1Re 6,4
ell retre per nostro peccat? E ells
1Re 6,20
poble de fort plague. 20 E lavors
1Re 6,21
als habitadors de Cariatiarim e
1Re 7,6
Senyor e dejunaren aquell die e
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dies dormia en son lit prop ell, car
dies leguiave a tondre lo ceu cap, e las
dies a tot lo poble d’Irrael que venia al
dies en quax concell de Déu: aytal era lo
dies tots los hòmens de Judà e tu sias ací
dies de David e durà III anys
dies haurà de pastilència e gran mortaldat
dieu: “Pau sia ab tu e ab tos frares, e
dieu a Amassà: “No ést tu os meu ni carn
–Dieu a David menys de mi: “Tu plaus al
–Dieu-li axí: “Lo rey no ha mester que
diga: “Jo us prech que vosaltres me rebau
diga abans. Mas mon pare celà a mi aquesta
diga o que’t sucit? E dix Saül: –Sucite
diga: “Per què vos acostàs al mur? No
diga hom que jo la haja presa. 29 E [*]
diga aquesta peraule al senyor devant tot
diga en aquell qui m’ha tremès a tu. 14 E
Diga, donchs, la tua serventa que sia feta
digam, ans se turmenterà més.» 19 E com
digau certa cose, per ço que jo hi vage ab
digau: “Absalon regna en Hebron!” 11 E
digau-li que no stiga aquesta nit en los
digau-li que se’n vage demà tost, si
digau a ells: “Per què venits derrés a
Digau-me devant nostro Senyor e devant
Digau a Joab que s’acost a mi, e parlaré
digest lo vi que havia begut e fou tornat
dignitats posats que los altres. 9,Tit
digué-li: –Puja e stablesx altar a
diguen a tu. Com ells no han a tu en
diguéran a David: –No intreràs ací, si no
diguéran a David que nostro Senyor havia
diguéran a David: –Urries no és anat a la
diguéran a David ço que Rafà havia fet, ço
digueren los primers nats d’Irrael: –Per
digueren: –Quina veu ni quin crit és
digueren: [*] [*] 8 –Guay a nós! Car ells
digueren-li aquells hòmens qui staven
digueren: –No romanga l’archa del déu d’
digueren: –Què farem nós de l’archa de
digueren: –Ells han aduyta a nós l’archa
digueren: –Lexau-ne anar la archa de déu
digueren-los: –Què farem nós de l’archa
digueren a ells: 3 –Si vosaltres ne
digueren: –Qual cose és açò que nós devem
digueren: 5 –Vosaltres fareu V semblances
digueren los hòmens de Betzames: –Qual
digueren a ells: –Los felisteus han
digueren: –A tu, Senyor, havem peccat. E
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1Re 7,8
gran pahor dels felisteus 8 e
1Re 8,5
e vingueren a Samuel en Remata 5 e
1Re 8,19
volch anch oyr la veu de Samuel, e
1Re 9,11
qui anaven poar aygüe, e ells
1Re 9,12
ací lo vaent? 12 E ellas responent
1Re 10,11
enmig dels profetes e profatitzave,
1Re 10,27
tochats. 27 Mas los fills de Belial
1Re 11,1
Galaad, e tots los hòmens de Jabès
1Re 11,3
a tot lo poble d’Irrael. 3 Llavors
1Re 11,4
vingueren a Saül en Gabaà e
1Re 11,5
ha lo poble ni per què plore? E
1Re 11,9
e los fills de Judà, XXXM. 9 E
1Re 11,10
los quals hagueren gran goig 10 e
1Re 12,10
E puxs cridaren a nostro Senyor e
1Re 14,11
dels felisteus, e los felisteus
1Re 14,12
e a son scuder de lur host e
1Re 16,4
e axiren a ell a carrera e
1Re 16,15 de nostro Senyor. 15 E los servents
1Re 18,23
are gendre del rey.” 23 E lavors
1Re 21,11 de Saül e anà a Achís, en Get. 11 E
1Re 23,3
3 E los hòmens qui éran ab David
1Re 23,13
e anaven axerrats dessà e dellà. E
1Re 23,19 hòmens de Xiff a Saül, en Gabaà, e
1Re 24,5
cove. 5 E los servents de David
1Re 25,9
David foren venguts a Nabal, ells
1Re 25,40
[*] E ells parlaren ab ella [*] e
1Re 26,1
hòmens de Ciff a Saül, en Gabaà, e
1Re 27,4
fou muller de Nabal de Carmel. 4 E
1Re 29,3
la derrera companya ab Achís. 3 E
1Re 29,4
felisteus foren irats e fallons e
1Re 30,20
e manà’l devant si matex. E
2Re 2,4
que regnàs sobre la casa de Judà. E
2Re 3,23
despuxs e aytantost comptaren e
2Re 4,8
de Ysbòzech a David en Hebron. E
2Re 5,1
trips d’Irrael a David en Hebron e
2Re 10,3
en la terra dels fills d’Amon, 3
2Re 11,3
E lo rey demanà qui era aquella, e
2Re 12,18
fos fort greu e no se’n torbàs, e
2Re 12,19
–Donchs, mort és l’infant? E ells
2Re 12,21
e meteren-li taula, e menjà. 21 E
2Re 13,30 dementre que ells fugien, aytentost
2Re 15,15
aquells qui són en la ciutat. 15 E
2Re 15,31
e ab los peus descalsos. 31 E
2Re 17,17
e ells anaren prestament a David e
2Re 17,21
del pou e anaren-se’n a David e
2Re 17,21
digueren-li tot lo concell e puxs
2Re 19,1
19,Tit Capítol XVIIII 1 Lavors
2Re 19,9
lo bé que lo rey los havia fet e
2Re 19,14
una volentat, e tremateren al rey e
2Re 19,41
d’Irrael anaren-se’n al rey e
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digueren a Samuel: –No vulles cessar de
digueren a ell: –Tu ést envellit, e tos
digueren: –Ja no serà axí pas! Nostre rey
digueren a ellas: –És ací lo vaent? 12 E
digueren a ells: –[*] Veus que ell és
digueren los uns als altres: –Qual cose és
digueren: –Donchs, aquest porà a nós
digueren a Naàs: –Rep-nós volem te
digueren a ell los pus vells hòmens de la
digueren-li aquestas peraules devant tot
digueren-li las peraules dels hòmens de
digueren als missatgers que hy éran
digueren a Naàs: –Nós axirem demà a
digueren: “Nós havem peccat, per ço com
digueren: –Veus que hebreus ixen de las
digueren a ells: –Veniu a nós, e nós vos
digueren-li: –Véns tu per pau? 5 E ell
digueren a ell: –Vet que lo maligna spirit
digueren los servents del rey totas
digueren los servicials de Chis a ell:
digueren a ell: –Vet que nós stam ací en
digueren a Saül que David era fugit de
digueren a ell: –No saps tu que David se
digueren a ell: –Vet que aquest és lo die
digueren a ell totas las coses que David
digueren-li: –David nos ha tremesos a tu
digueren-li: –Vet David, qui s’és
digueren a Saül que David era fugit en
digueren los [*] felisteus a Achís: –Què
digueren a Achís: –Torn-se’n aquex hom
digueren: –Aquesta presa és de David. 21 E
digueren a David que los hòmens de Jabèsdigueren a Joab que Abner, fill de Ner,
digueren a David: –Rey, vet lo cap de
digueren-li: –Vet nós carn tua e os teu
digueren los prínceps dels fills de Amon a
digueren-li que aquella era Bersabé,
digueren entre si matexs: «Com l’infant
digueren: –Mort és. 20 E lavors levà’s
digueren-li los servicials ceus: –Per
digueren aquestes peraules al rey David:
digueren los ceus servicials a David:
digueren a David que Atitòfel era ab
digueren-lo-hy, [*] 18 e, dementre que
digueren-li tot lo concell e puxs
digueren-li: –Anem, passem tost l’
digueren a Joab que lo rey plorave e
digueren los uns als altres: –Lo rey
digueren: –Torna tu e tots los servecials
digueren-li: –Per què los hòmens de
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2Re 19,43
feta a mi injúria e per què no
2Re 20,11
stat prop de Amassè, que era mort,
2Re 21,5
que fassa a vosaltres? 5 E ells
2Re 21,17 lavòs juraren los hòmens de David e
1Re 1,8
li dix Elcanà, son marit: –Anna,
1Re 3,9
d’equí avant negú apella a tu, tu
1Re 8,9
9 Donchs, tu ou are lur veu, emperò
2Re 7,5
-te’n al meu servicial David e
2Re 13,13
Yrrael. Mas fes-ho axí, germà:
2Re 13,33
aquestas coses en lo teu cor ni
2Re 14,3
plorat, 3 e intre-te’n al rey e
2Re 15,15
totas las coses que tu mans ni
2Re 17,6
Cozim, tens-ho per bo? Tu
2Re 18,20
hy diràs. Jo vull que tu no lo hy
2Re 18,21
Joab a Cozim: –Vé-te’n al rey e
2Re 24,12
profeta: 12 –Vé-te’n a David e
1Re 9,27
la darrera part, Samuel dix a Saül:
1Re 10,15 Samuel. 15 E son avonclo dix a ell:
1Re 14,43
Jonatàs. 43 E dix Saül a Jonatàs:
1Re 15,16
e ditas a mi [*]. E Saül li dix:
1Re 28,13
dix lo rey a ella: –No hages pahor.
2Re 1,4
d’Irrael. 4 E dix-li David:
2Re 11,19
batalla, 19 e manà al missatge que
2Re 14,3
a la fembra moltas paraules que
2Re 14,19
dix e manà a mi, serventa tua, que
2Re 14,32
ço que’t tremetés al rey, e que li
1Re 13,12
s’eren ajustats en Machinàs, 12 jo
1Re 24,11
mas despuxs jo’t perdoní, car
2Re 1,8
8 dix-me: »–Qui ést, tu? »E jo
2Re 19,29
més perlar, car ferm és ço que jo
1Re 23,22
vos ne aneu e que aparelleu molt
1Re 2,36
prech per ell, e que ell ofira I
1Re 9,8
–Vet que jo he la quarta part d’un
1Re 21,7
aquí un hom dels servecials de Saül
1Re 25,37
David. E lo ceu cor fou quax mort
2Re 6,17
l’archa de nostro Senyor Déu
2Re 12,16
e intrà-sse’n en una cambra de
2Re 17,18
havia un pou, e ells meteren-se
Re Prol,65
és, libre dels Reys. Molt més val
1Re 16,22
d’ell son scuder. 22 Saül tremès a
1Re 20,21
tremetré a las segetes un infant e
1Re 20,29
u de mos frares m’ho ha vengut a
1Re 23,10
–Senyor, Déu d’Irrael, jo he oÿt
1Re 25,7
las coses que tu has. 7 Yo he oÿt
2Re 11,18
Urries etey. 18 E Joab tremès a
2Re 12,18
morí. E los servicials no hu volían
2Re 13,2
era encara verge no li gosave res
2Re 13,21
e fort irat, emperò no volch res
2Re 14,10
no’t tocharà ni’t goserà res
2Re 16,10 que maleescha a mi, e qui li goserà
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digueren abans a mi que jo tornàs a mi
digueren: –Veus aquell qui volch ésser
digueren al rey: –Nós devem destroyr
digueren: –De vuymés no iràs ab nós a la
digues-me per què plores, que no menges,
digues: “Senyor, parle, com lo teu servent
digues abans a ells la dretura del rey que
digues-li: “Aquestas coses diu nostro
digues-ho al rey, e ell no t’ho negarà.
digues ni’t cuyds que tots los teus fills
digues-li aquestas peraules que jo et
digues ferem nós ab gran goig e volenters.
digues-ho, si ho ferem. 7 E dix Cozim a
digues vuy que son fill sia mort. 21 E dix
digues-li ço que has vist. E Cozim adorà
digues-li aquestas peraules: “Aquestes
–Digues al servecial que pas e que vage
–Digues-ma ço que Samuel t’ha dit. 16 E
–Digues-me qual cose has tu feta. E
–Digues-m’ho. 17 E Samuel li dix:
Digues-me què has vist. E dix la fembra
–Digues-ma què fa hom ni què’s diu en
digués a David aquestas paraules: –Com
digués al rey. 4 E axí la fembra anà-ce
digués aquesta semblansa de aquestas
diguesses per què’m féu venir de Gessur.
diguí: “Are vendran los felisteus en
diguí: “No stendré la mia mà contre lo meu
diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E dixdiguí: entre tu e Sibà seran las
diligentment e curiosa, enaxí que
diner d’argent e I tortell de pa e que
diner d’argent. Donem-la a l’hom de
dins en lo tabernacle de nostro Senyor, e
dins lo cos e fou fet axí com pedre. 38 E
dins en lo tabernacle, en lo mig loch del
dins e jach en terra. 17 E vingueren los
dins, 19 e la fembra posà dessobre un drap
dir Malachim, ço és, libre dels Reys, que
dir a Ysaý: –Jo vull que David, ton fill,
dir-li-he: “Vé, aporte’m las
dir. Donchs, si jo trop gràcia devant tu,
dir que Saül vol venir en Cellà per ço que
dir que los teus pastors qui éran ab nós
dir a David tot ço que era fet en la
dir a David, per ço com havían pahor que
dir ne la gosave demanar per ço com se
dir a Amon ne’l volch manessar per tal
dir. 11 E dix la fembra: –Membre e recort
dir are: “Per què fas tu açò?” No null
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2Re 17,16
dix-los: –Tremeteu-ho tentost a
2Re 19,2
plants, per ço com lo poble oý
2Re 19,8
a la porta. E tot lo poble oyí
2Re 24,3
te doble en C dobles. Mas què vol
1Re 20,3
devant los teus ulls. Per què ell
1Re 20,10
durament a tu de mi, qui m’ho
2Re 15,26
lo ceu tabernacle. 26 Si, emperò,
2Re 17,9
ab tu moria, aquell qui ho veurà
1Re 10,2
que salteran sobre grans coves. E
1Re 25,8
demane-ho a tos servents, e
1Re 16,2
un vadell de ton bestiar en ta mà e
1Re 20,4
dix Jonatàs a David: –Tot quant tu
2Re 7,8
feta a mi casa sedrina? 8 E are tu
2Re 11,21
Per què us acostàs tant al mur?” E
2Re 11,25
25 E dix David al missatge: –Açò
2Re 15,34
saber ço que’s ferà en la cort. E
2Re 15,35
ço que tu oyràs en la casa del rey
2Re 18,20
20 E dix Joab en aquell: –No lo hy
2Re 18,20 –No lo hy diràs vuy, mas demà lo hy
2Re 24,12
e jo faré axí com tu volràs o
1Re 20,22
aporte’m las segetes.” 22 E si jo
1Re 20,22
nostro Senyor Déu. Si, emperò, jo
2Re 12,1
a David: –Jutge’m açò que jo’t
2Re 13,28 –Com Amon serà scalfat de vi, e jo
2Re 14,3
-li aquestas peraules que jo et
2Re 18,19 Achimàs, fill de Sadoch: –Correré e
2Re 20,18
18 E dix la fembra: –Açò que jo
1Re 11,9
que hy éran venguts: –Enaxí
1Re 22,22
era en Nobe poguí jo saber que ell
1Re 28,14
Saül: –E qual és la sua forma? E
Re Prol,150
loch tu las veuràs entre si matex
2Re 13,3 amich de Amon e era hom fort savi e
2Re 4,1
en Hebron, las suas mans foren
1Re 20,15 nostro Senyor que, com destruyrà e
Re Prol,56
a Jesú, fill de Enave, qui és
Re Prol,169
d’aquella centència que jo he
1Re 3,13
Jo comensaré e compliré. 13 Jo he
1Re 8,6
a Samuel, per ço com ells havían
1Re 9,15
que Saül vingués, e havia a ell
1Re 10,10 10 Donchs ells vingueren al demunt
1Re 10,15
–Digues-ma ço que Samuel t’ha
1Re 10,19
tribulacions, e vosaltres haveu
1Re 13,8
VII dies, axí com Samuel li havia
1Re 14,28 costret lo poble per segrament e ha
1Re 15,12
anar a Saül al matí, a Samuel fou
1Re 18,20 Saül qui havia nom Micol, e açò fou
1Re 18,24 a lur Senyor ço que David los havia
1Re 19,22
loch són Samuel e David? E fou-li
1Re 23,1
XXIII 1 A David fou anunciat e
1Re 24,2
felisteus, a ell fou denunciat e
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dir a David e digau-li que no stiga
dir aquell die que lo rey plorave son fill
dir que lo rey seya en la porta, e vench
dir que lo rey [*] vulla are comtar lo
dirà: “No sàpia açò Jonatàs per ço que per
dirà? 11 E dix Jonatàs a David: –Vina ab
dirà: “A mi no’m plau”, jo sóm aperellat
dirà: “Gran mort és feta en aquells qui
diran a tu: “Las someres són trobades, las
diran-ho a tu. Donchs nós, tos servents,
diràs: “Jo sóm vengut per secrificar a
diràs a mi, tot ho faré volenters. 5 E
diràs al meu servicial David: “[*] Jo’t
diràs-li encara: “Lo teu servicial
diràs a Joab: “No t’smaÿs ni t’
diràs a Absalon: “Senyor, axí com jo sóm
diràs-ho a Sadoch e Abiatar preveres, 36
diràs vuy, mas demà lo hy diràs. Jo vull
diràs. Jo vull que tu no lo hy digues vuy
diràs.” 13 E vench Gad a David dient: –Açò
diré a l’infant: “Vett las sagetas que
diré a l’infant: “Vet las sagetas qui són
diré: Dos hòmens havia en una ciutat, e la
diré a vosaltres que li doneu, vosaltres
diré. E dix Joab a la fembra moltas
diré-ho al rey, que nostro Senyor l’ha
diré és molt bell proverbi e molt bella
direu als hòmens de Jabès de Galaad:
diria al rey que jo hi era stat. Jo sóm
dis la fembra: –Hom vell, vestit de un
discordar, e demana qualque’t vulles dels
discret, 4 e dix Jonadap a Amon: –Fill del
disolutes, e tot Yrrael fou molt torbat. 2
dissiparà los enamichs de David [*], que
dit, segons los profetes, Josuè, fill de
dit: «Guardaré las mias carreras per ço
dit a ell que jo jutgeria la sua casa per
dit: «Dóna a nós rey que’ns jutge.» E
dit: 16 –En aquesta matexa hora que are és
dit coll, e veus que la companye dels
dit. 16 E Saül respòs a son avonclo e dix:
dit: “No volem que axí sia, mas stablex
dit, e Samuel no vench en Galgala, e lo
dit: “Maleït sia aquell hom qui menjarà
dit com Saül era vengut a Carmel e aquí
dit a Saül e plach a ell molt. 21 E Saül
dit, 25 e Saül los dix: –Dieu-li axí:
dit que ells éran a Ajoch, en Ramata. 23
dit que los felisteus conbatien Cellà e
dit: –Vet que David és en lo desert de
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1Re 24,5
nostro Senyor havia perlat a tu e
1Re 26,19
la haretat de nostro Senyor, e han
1Re 29,9
Mas los prínceps dels felisteus han
2Re 1,5
David en aquell hom qui li havia
2Re 1,16
ha parlat contre tu matex e ha
2Re 3,36
plach-los molt ço que David havia
2Re 5,2
tornaves Yrrael. E nostro Senyor ha
2Re 5,8
tots los gebuzeus, car David havia
2Re 7,11
teus, e nostro Senyor ha ja
2Re 7,26
lo teu nom perdurablement e sia
2Re 7,27
a la orella del servicial teu e has
2Re 12,12
amagadament, jo faré açò que t’he
2Re 13,35
sinó Amon, axí com jo t’havia
2Re 14,19
la tua ànima, tot axí és com m’has
2Re 14,33
rey e dix-li ço que Absalon havia
2Re 18,18
és en la vall del Rey, car havia
2Re 19,11
sua casa, per ço com lo rey havia
2Re 21,19
IIII noms és nomenat David, e és
2Re 21,19
del folch de las ovellas; e és
2Re 21,19 honrament de nostro Senyor Déu és
2Re 23,3
aquell, per la mia lengüe. 3 Jo he
2Re 24,15
Yrrael [*] entrò al temps stablit e
1Re 9,21
de Benjamín? Donchs, per què has
1Re 10,16
del regne que Samuel li havia
2Re 14,13
contre lo poble de Déu e lo rey ha
1Re 15,16
coses nostro Senyor ha parlades e
1Re 17,23 matexas peraules que debans havia
1Re 18,26
[*] las paraules que ell havia
1Re 25,9
totas las coses que David los havia
1Re 25,12
totas las peraulas que Nabal havia
1Re 28,21
he oyides las tuas paraules que has
2Re 1,13
de las tendas d’Irrael e havia
2Re 7,29
tu, car tu, Senyor, has parlades e
2Re 11,19
aquestas paraules: –Com hauràs
2Re 13,29
coses que Absalon los havia
2Re 14,19
19 E dix lo rey: –Per cert Joab ha
1Re 3,17
aquestas peraules qui’t són stades
1Re 20,23
de las peraules que jo he a tu
2Re 14,19
de aquestas paraules que t’he
1Re 7,16
lo poble d’Irrael en los demunt
1Re 10,9
ell aquell die que Samuel li havia
2Re 21,20
batalla havia un baró qui havia VI
Re Prol,26
Salamó, d’aquell loch en lo qual
1Re 2,27
e dix a ell: –Aquestas coses
1Re 2,30
tos fills més que a mi. 30 Per ço
1Re 2,30 devant mi perdurablement.” Mas are
1Re 2,30
Senyor: “Jo no vull açò.” Mas ell
1Re 9,6
e és noble hom, e tot ço que ell
1Re 10,2
ha trobades, e és engoxós per tu e
1Re 10,18
Irrael: –Lo Senyor, Déu d’Irrael,
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dit: “Jo liuraré a tu ton enamich per ço
dit: “Vé-te’n servir los déus stranys.”
dit que no devalls en nós a la batalla. 10
dit açò: –[*] saps tu que mort sia Saül e
dit: “Jo he mort l’untat de nostre Senyor
dit [*]. 37 E en aquell die conech tot lo
dit a tu: »–Tu deràs a menjar al meu poble
dit que ociuria los gebuzeus. E aquell qui
dit a tu que ferà a tu casa, 12 e, com
dit Senyor de companyes, Déu sobre Yrrael.
dit: “Casa edificaré a tu.” E per ço lo
dit devant tot Yrrael e devant lo sol.” 13
dit. 36 E aytentost com ell se jaquí de
dit e no en altre manera, car lo teu
dit. E apellaren a Absalon, e intrà al rey
dit: «No he fill, e açò serà recordació e
dit: 12 “Vosaltres sou mos frares,
dit Adeudatus, fill de Salt, car nostro
dit Paulimitari, car del linatge de Besoel
dit betelenita, car és de la terra de
dit: Lo Déu d’Irrael ha perlat a mi, lo
dit per ell, e moriren del poble que
dita tu a mi aquesta peraule? 22 E Samuel
dita. 17 E Samuel apellà lo poble a nostro
dita aquesta peraule per ço que pech e no
ditas a mi [*]. E Saül li dix: –Diguesditas, e David las oyí. 24 E tots los
ditas, plach a David que ell fos fet
ditas de part sua e despuxs ells callaren.
ditas a ells. 13 E adonchs dix David a sos
ditas a mi. 22 Donchs are oges la veu de
ditas aquestas coses: –D’on ést, tu? E
ditas aquestas coses, e de la tua
ditas totas aquestes peraules al rey, 20
ditas e manades. E com açò fou fet, tots
ditas a tu totas aquestas peraules? E
dites. 18 Donchs Samuel dix a ell totas
dites, havem entre nós matexs, nostro
dites. 20 [*] Emperò tu, senyor rey, ést
dits lochs, 17 e despuxs ell se’n tornave
dits. 10 Donchs ells vingueren al demunt
dits en cascuna mà e en cascun peu, que
diu: «Qui atroberà fembra fort?»; e unas
diu nostro Senyor: “No apereguí jo
diu lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo parlé
diu nostro Senyor: “Jo no vull açò.” Mas
diu: “Jo glorificaré aquell qui honrerà a
diu s’esdevé sens dupte. Donchs, anemdiu: ‘Què faré jo de mon fill?’” 3 »E, com
diu aquestas coses: “Jo he amenat lo poble
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1Re 11,12
poble dix [*]: –Qual és aquell qui
1Re 15,2
la veu de nostro Senyor 2 [*] que
1Re 20,12
la centència de mon pare, e si ell
2Re 1,4
–Digues-ma què fa hom ni què’s
2Re 5,8
de la sua cavalleria. E per açò
2Re 7,5
e digues-li: “Aquestas coses
2Re 12,7
ést aquell hom que has fet açò. E
2Re 12,10
amagasses l’adulteri? 10 E per ço
2Re 12,11
per ço que sia ta muller. E axí
2Re 14,26 ceu cap CC cicles del pes comú. (E
2Re 16,3
e dix: –Romàs és en Jerusalem e
2Re 16,12
aquesta maledicció que aquest me
2Re 24,12 aquestas peraules: “Aquestes coses
2Re 24,13 13 E vench Gad a David dient: –Açò
2Re 14,7
lo perentat ceu que s’és levat e
Re Prol,96
libres en son nombre, e per açò
1Re 24,10
tu las peraules de aquells qui’t
1Re 1,15
m’ajut Déu, que no és axí com tu
1Re 9,10
a son servent: –Molt és bo ço que
2Re 2,26
sia perillosa? Donchs per què no
2Re 13,4
què afeblexs axí tot, per què no’m
2Re 14,10
qui contredirà en açò que tu
2Re 15,3
deya Absalon: –Las peraules que tu
2Re 15,34
ciutat e te’n vas a Absalon e li
2Re 18,14 14 E dix Joab: –No serà axí com tu
2Re 24,24 –Ja Déu no vulla que axí sia com tu
2Re 8,11
hagut de moltas altres gents e
Re Prol,6
letres han a un matex so, mas en
1Re 1,18
e menjà e no mudà se care en
Re Prol,22
CXVIII, jatsia que sían scrits ab
2Re 11,25
per aquesta batalla. Car molts e
Re Prol,85 en major significació canònicha de
Re Prol,137 Samuel e Malachim meu; meu, jo
1Re 1,8
e no volia menjar. 8 Ladonchs li
1Re 1,11
molt agrement a nostre Senyor, e
1Re 1,14
Elí se cuydà que fos embriaga. 14 e
1Re 1,17
dolor e de mon plor. 17 Lavors Elí
1Re 1,18
de què l’has pregat. 18 E aquella
1Re 1,22
fet. 22 E Anna no hy anà, car ella
1Re 1,23
23 E Elcanà, son marit,
1Re 1,26 Anna ni no la conexia. 26 Mas Anna
1Re 1,28
aquí nostro Senyor, e Anna aorà e
1Re 2,20
beneý Elcanà e Anna, sa muller, e
1Re 2,23
del tabernacle. 23 Per què ell
1Re 2,27
a Elí, lo qual Déu li tremès, e
1Re 3,5
sóm ací. 5 On ell correch a Elí e
1Re 3,9
Lo qual se levà e anà a Elí 9 e
1Re 3,9
nostro Senyor apellave l’infant e
1Re 3,10
abans: –Samuel, Samuel! E Samuel
1Re 3,11
servent ou a tu. 11 E nostro Senyor
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diu que Saül no regnerà sobre nós? Feudiu: “Aquestas coses yo he comptades,
diu a mi res [*] de tu, si jo tentost no
diu en las tendas. E dix aquell home: –Fas
diu hom lo proverbi: «Lo cech e lo contret
diu nostro Senyor Déu: Donchs tu no
diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’
diu nostro Senyor Déu que per null temps
diu nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré e
diu Josefus que tants cabells havia
diu: “Vuy restituyrà nostro Senyor Déu la
diu. 13 E anave David e los ceus
diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: De III
diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: que de
diuen-me: “Liura a nós lo teu fill qui
diuhen los libres de la vella lig ésser
diuhen mal de mi, ni qui’t dóna entendre
dius ni pences, com jo sóm una fembra prou
dius. Vina, e anem-hi, donchs. E anaren
dius al poble que no encalsen lus frares?
dius què has? E dix Amon: –Fort çó
dius, amena’l-me, e d’aquí avant no’t
dius són bonas e justas, mas no ha posat
dius que seràs son servent, e feràs-ma a
dius, mas jo iré devant tu. E pres Joab
dius, ans t’ho compraré per just preu e
diversas que havia sotmesas a la sua
diverses caràcters e figures. Los
diverses maneres. 19 E ells se levaren
diversos scrits. Emperò d’un matex nombre
diversos sdeveniments sdevenen en
divinal scriptura, lo qual, segons nós, és
dix, meu. Car qualque cose pus
dix Elcanà, son marit: –Anna, digues-me
dix: –Senyor, Déu de companyes, si tu
dix a ella: –O Anna, entrò a quant seràs
dix a ella: –Vé-te’n en pau, e lo
dix: –Jo volria que la tua serventa trobàs
dix a son marit: –No hy iré pas tro que l’
dix a ella: –Tu fes ço que’t semble que
dix a ell: –Senyor, sàpies per cert que jo
dix: 2,Tit Capítol segon e càntich que féu
dix a ell: –Nostro Senyor reta sament d’
dix a ells: –Per què feu vosaltres
dix a ell: –Aquestas coses diu nostro
dix-li: –Vet-me ací, car tu m’has
dix a ell: –Vet que jo sóm vengut per ço
dix a ell: –Vé-te’n e dorm e, si d’
dix: –Senyor, parle, que lo servent ou a
dix a Samuel: –Vet que jo fas aytal
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1Re 3,16
a Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel e
1Re 3,18
són stades dites. 18 Donchs Samuel
1Re 3,21
la peraula. E la peraula que Samuel
1Re 4,14
com Elí oý lo crit de la ciutat,
1Re 4,16
que no’s veye. 16 Adonchs
1Re 4,16
de la batalla e de la host. Lo qual
1Re 4,17
17 E aquell qui aportave las noves
1Re 4,21
apellà, donchs, l’infant Ycabot, e
1Re 4,21
car l’archa de Déu és presa.» E
1Re 7,3
aprés nostro Senyor. 3 E ladonchs
1Re 7,5
nostro Senyor solament. 5 E Samuel
1Re 7,12
d’aquell loch pedre d’Ajuda, e
1Re 8,7
a nostro Senyor, 7 e nostro Senyor
1Re 8,22 a nostro Senyor. 22 E nostro Senyor
1Re 8,22
e stablex rey sobre ells. E Samuel
1Re 9,3
pare de Saül, éran perdudes, e Sis
1Re 9,5
e no las hagueren trobades, Saül
1Re 9,6
per engoxa de nós. 6 Lo qual
1Re 9,7
a nós ço que nós sercham. 7 E Saül
1Re 9,8
vegada lo servent respòs a Saül e
1Re 9,10
apellat entre nós [*]. 10 E Saül
1Re 9,17
hagué guardat Saül, nostro Senyor
1Re 9,18
a Samuel en mig loch de la porta e
1Re 9,19
vaent. 19 E Samuel respòs a ell e
1Re 9,21
seran de tu [*]. 21 E Saül respòs e
1Re 9,23 hy entrò a XXX hòmens. 23 E samuel
1Re 9,24
e posà-le devant Saül, e Samuel
1Re 9,26
Samuel en un soler. [*] 26 [*] E
1Re 9,27
ciutat, en la darrera part, Samuel
1Re 10,1
sobre lo cap de Saül e besà a ell e
1Re 10,14 muntanya. 14 E un de sos avonclos
1Re 10,15 vinguem a Samuel. 15 E son avonclo
1Re 10,16
16 E Saül respòs a son avonclo e
1Re 10,16
respòs a son avonclo e dix: –Ell
1Re 10,16
someras éran trobades. Mas no li
1Re 10,18
a nostro Senyor en Masfat, 18 e
1Re 10,24
de las spatles amunt. 24 E Samuel
1Re 10,24
a ell. E tot lo poble cridà e
1Re 10,25 dix: –Nostro rey vive! 25 E Samuel
1Re 11,5
venia aprés sos bous de un camp e
1Re 11,12
dos ensemps. 12 E lo poble
1Re 11,13
e nós ociurem-los. 13 E Saül
1Re 11,14
al poble d’Irrael. 14 E Samuel
1Re 12,1
1Re 12,Tit Capítol XII 1 Samuel
1Re 12,5
de la mà de algú neguna cose. 5 Ell
1Re 12,6
–Bé és axí. 6 E Samuel
1Re 12,19
e pluges. 19 [*] E tot lo poble
1Re 12,20 com nós demanam rey. 20 E Samuel
1Re 13,3
una butzina per tota la terra e
1Re 13,9
de poch en poch. 9 Donchs Saül

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

dix: –O, Samuel, mon fill! Lo qual li
dix a ell totas las peraules, enaxí que no
dix se sdevench en tot lo poble d’Irrael
dix: –Quin crit és aquest [*]? E aquell se
dix lo missatge a ell: –Jo sóm aquell qui
dix: –En qual manera era sdevengut açò
dix: –Lo poble d’Irrael és fugit devant
dix: «La glòria de nostro Senyor és tolta
dix per son sogre e son marit: 22 –La
dix Samuel a tot lo poble d’Irrael: –Si
dix: –Ajustau tot lo poble d’Irrael en
dix: «Nostro Senyor ha a nosaltres ajudat
dix a Samuel: –Oges la veu del poble en
dix a Samuel: –Oges lurs veus e stablex
dix a tot lo poble d’Irrael: –Cascú se’n
dix a Saül: –Mon fill, pren a tu un dels
dix a son servent, lo qual era ab ell:
dix a ell: –Vet que en aquesta ciutat ha
dix al servent: –Vet que nós hi irem. Mas
dix: –Vet que jo he la quarta part d’un
dix a son servent: –Molt és bo ço que
dix a ell: –Aquest és l’home del qual jo
dix a ell: –Jo’t prech que tu mostres a
dix: –Jo sóm lo veent. Munta devant mi en
dix: –No sóm jo fill de Sis de Benjamín,
dix al coch: –Aporta a mi la part que jo
dix a Saül: –Vet ací ço que és romàs. Pose
dix a ell: –Leve’t, e iràs-te’n. E ell
dix a Saül: –Digues al servecial que pas e
dix: –Vet que nostro Senyor ha a tu untat
dix a ell e a son servent: –Què feu? E
dix a ell: –Digues-ma ço que Samuel t’
dix: –Ell dix a nós que las someras éran
dix a nós que las someras éran trobades.
dix nenguna cose de la peraule del regne
dix als fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu
dix a tot lo poble: –Vosaltres haveu
dix: –Nostro rey vive! 25 E Samuel dix al
dix al poble la lig del regne e scrich
dix: –Què ha lo poble ni per què plore? E
dix [*]: –Qual és aquell qui diu que Saül
dix: –[*] No serà mort en aquest die de
dix al poble: –Veniu, e anem-nos-en en
dix a tot lo poble d’Irrael: –Veus que jo
dix a ells: –Nostro Senyor és mon
dix al poble: –Nostro Senyor, qui féu
dix a Samuel: –Pregue per los teus
dix al poble: –No hajau paor. Vosaltres
dix: «Ogen los hebreus e tot lo poble d’
dix: –Aportau-me holocausts e secrificis
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-lo, 11 e Samuel parlà ab ell e
ell e dix: –Què has tu fet? E Saül
a nostro Senyor. 13 E Samuel
un die que Jonatàs, fill de Saül,
a migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs
en molts o en pochs. 7 E son scuder
loch que tu volràs anar. 8 Lavors
vos mostrarem una cose. E Jonatàs
dessà e dellà. 17 E adonchs Saül
e son scuder no hy éran. 18 Adonchs
qu’éls oÿren clarament. E lavors
aquell die Saül conjurà lo poble e
ulls foren inluminats. 28 E lavors
E lo poble era ja afablit. 29 E
menjade la sanch. Lo qual los
a mi una gran pedre. 34 E lavors
un altar a nostro Senyor [*]. 36 E
E no lexaren un d’ells viu. E
en los teus ulls, de bé, fes. E
demanà concell a nostro Senyor e
no li respòs aquell die. 38 E Saül
no li contredix. 40 Donchs ell
[*] semblarà bo. 41 E Saül pregà e
e lo poble ne fou quiti. 42 Lavors
E la sort caech sobre Jonatàs. 43 E
me qual cose has tu feta. E Jonatàs
mi par que no dega morir. 44 E Saül
sens dupte, de mort. 45 E lo poble
1Re 15,Tit Capítol XV 1 Samuel
qui era prop de la ciutat. 6 E Saül
10 E nostro Senyor vench a Samuel e
fou vengut a Saül, 13 Saül li
de nostro Senyor. 14 E Samuel
orrellas, lo qual jo oig? 15 E Saül
totas las altres coses. 16 E lavors
e ditas a mi [*]. E Saül li
–Digues-m’ho. 17 E Samuel li
ha a tu tremès en aquella carrera e
fet devant nostro Senyor? 20 E Saül
a lur Déu en Galgala. 22 E Samuel
que tu no sies rey. 24 E Saül
jo ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel
axí ell lo li squinsà. 28 E Samuel
que fassa penitència. 30 E Saül
ahorà nostro Senyor. 32 E Samuel
era molt gros, e tremolà, e Gaig
mi amargosa mort?» 33 E Samuel li
16,Tit Capítol XVI 1 Nostro Senyor
sia rey sobre mon poble. 2 E Samuel
oyrà e auciurà’m. E nostro Senyor
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dix: –Què has tu fet? E Saül dix: –Com jo
dix: –Com jo viu que lo poble se partia de
dix a Saül: –Tu has fet follament, com tu
dix a un jove, son scuder: –Passem a la
dix lavors al jovencell qui era son
dix a ell: –Fes tot ço que plàcia a ton
dix a ell Jonatàs: –Vet que nós anam sobre
dix a son scuder: –Anem-hi, e tu saguex
dix al poble qui era ab ell: –Guardau e
dix Saül a Achià: –Aporta l’archa de
dix Saül al prevera: –Tira te mà a tu. 20
dix: –Maleÿt sia aquell hom qui menjarà pa
dix un hom del poble: –Ton pare ha costret
dix Jonatàs: –Mon pare ha torbade la
dix: –Vosaltres haveu menyspresade la lig.
dix Saül: –Departiu-vos per tot lo poble
dix Saül: –Anem sobre los felisteus de
dix lo poble: –Tot ço que sia vijares en
dix lo prevere: –Acostem-nos encare a
dix: –Jo perseguiré los felisteus? Si tu
dix: –Aplegau tot lo poble e sapiau e
dix a tot lo poble: –Partiu-vos tots a
dix [*]: –Senyor, Déu d’Irrael, dóna a mi
dix Saül: –Meteu sorts entre mi e Jonatàs,
dix Saül a Jonatàs: –Digues-me qual cose
dix a ell: –Jo prenguí ab lo cap de una
dix a Jonatàs: –[*] Cové que tu muyres,
dix a Saül: –Donques, Jonatàs morrà, que
dix a Saül: –Nostro Senyor tremès ha mi a
dix als cineus: –Anau-vos-en e pertiu
dix a ell: 11 –Jo’m pinet com he stablit
dix: –Beneÿt sies tu de nostro Senyor. Jo
dix lavors a ell: –Quina veu és aquesta
dix: –Lo poble ho ha amenat de Amalech,
dix Samuel a Saül: –Sofer-me, e jo
dix: –Digues-m’ho. 17 E Samuel li dix:
dix: –Donchs, ¿no fust tu fet cap e
dix a tu: “Vé e ociu los peccadors de
dix a Samuel: –Anans he jo oÿda la veu de
dix: –Donchs, ¿nostro Senyor vol
dix a Samuel: –Jo he peccat, per ço com he
dix a Saül: –Jo no me’n tornaré ab tu,
dix a ell: –Nostro Senyor ha vuy tolt a tu
dix: –Jo he peccat, mas are honre tu a mi
dix: –Amenau-me Gaig, rey de Amalech.
dix: «Assí departex mi amargosa mort?» 33
dix: –Enaxí com lo teu cultell ha fetas
dix a Samuel: –Entrò a quant ploreràs, ni
dix: –En qual manera jo iré? Car Saül ho
dix: –Tu pendràs un vadell de ton bestiar
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1Re 16,5
-li: –Véns tu per pau? 5 E ell
1Re 16,6
là on ell era, ell veé Eliab e
1Re 16,7
alet devant ell? 7 E nostro Senyor
1Re 16,8
aquell devant Samuel, e Samuel
1Re 16,9 E Ysaý li amenà Saman, del qual ell
1Re 16,10
la un aprés l’altre. Lavors Samuel
1Re 16,11
nengú d’aquests encara. 11 [*] E
1Re 16,11
que guarde las ovellas. E lavors
1Re 16,12 e havia bella cara. E nostro Senyor
1Re 16,17 sofires pus laugerament. 17 Donchs
1Re 16,18
18 E un de sos servents respòs e
1Re 16,19 Saül tremès sos missatgers a Ysaý e
1Re 17,17 foren passats XXXX dies. 17 E Ysaý
1Re 17,23
e axí de la host dels felisteus e
1Re 17,25
E un d’aquells del poble d’Irrael
1Re 17,26 e sens trahut en Yrrael. 26 Adonchs
1Re 17,28
ell fou molt irat contre David e
1Re 17,29
per veure la batalla. 29 E David
1Re 17,32
David fou amenat devant Saül, ell
1Re 17,33
ab ell e ociuré’l. 33 E Saül
1Re 17,34
de sa infantesa ensà. 34 E David
1Re 17,37 maleyr lo poble de Déu vivent. 37 E
1Re 17,37
de la mà de aquest felisteu. E Saül
1Re 17,39 acostumat, per què ell se desermà e
1Re 17,43
e bell de vista. 43 E lo felisteu
1Re 17,44
maleý David e sos déus. 44 E
1Re 17,45
las bísties de la terra. 45 E David
1Re 17,55
combatre contre lo felisteu, ell
1Re 17,55
linatge és aquest infant? E aquell
1Re 17,56
que jo no hu sé. 56 E lo rey
1Re 17,58
mà lo cap del felisteu. 58 E Saül
1Re 18,8
paraula desplach molt a ell, e
1Re 18,17
de Judà amaven David [*]. 17 E
1Re 18,18
felisteus lo ociuran.» 18 E David
1Re 18,21
Saül e plach a ell molt. 21 E Saül
1Re 18,21
felisteus sia sobre ell.» E Saül
1Re 18,22
22 E Saül manà a sos servents e
1Re 18,25
David los havia dit, 25 e Saül los
1Re 19,2
e Jonatàs ho descobrí a David e li
1Re 19,4
parlà a Saül, pare ceu, de David e
1Re 19,6
las peraulas de Jonatàs e jurà e
1Re 19,11 com Micol, se muller, ho hach oÿt,
1Re 19,15
per pendre David [*] 15 [*] e
1Re 19,17
la ymatge en son lit [*]. 17 E Saül
1Re 19,17 has lexat anar mon enamich? E Micol
1Re 19,17
Micol dix a Saül: –Ell parlà a mi e
1Re 19,22
és en Sechot, e aquí ell demanà e
1Re 20,1
e vench e parlà devant Jonatàs e
1Re 20,3
[*] 3 E David jurà altre vegade e
1Re 20,3
ell no sia trist.” Mas jurà David e
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dix: –Hoch, jo vinch per pau. Jo sóm
dix: –Donchs, ést tu aquell que nostro
dix [*]: –No reguardaràs la sua cara ne
dix: –[*] No ha aquest alet[*]. 9 E Ysaý
dix: –Encare no ha nostro Senyor aquest
dix a Ysaý: –Nostro Senyor no ha alet
dix Ysaý a Samuel: –Encara n’hi ha un
dix Samuel a Ysaý: –Tremet per aquell qui
dix a Samuel: –Leve’t e unta-lo, car
dix Saül a sos servents: –Sercau-me un
dix: –Vet que jo he vist lo fill de Ysaý
dix: –Tremet a mi David, ton fill, qui
dix a son fill David: –Prin e porta a tos
dix aquellas matexas peraules que debans
dix a David: –Has tu vist aquell hom qui
dix David als hòmens qui éran entorn d’
dix a ell: –Per què ést vengut tu ací e
dix: –Què he jo fet, donchs? Açò no són
dix a ell: –Negú no hage pahor d’aquest
dix a David: –Tu no poràs contrestar en
dix a Saül: –Com jo guardave una vegade
dix David: –Nostro Senyor, qui’m desliurà
dix a David: –Vé, e nostro Senyor sia ab
dix a Saül: –Jo no puch axí anar, car jo
dix a David: –Donchs, sóm jo cha, que tu
dix a David: –Vina a mi e jo daré la tua
dix al felisteu: –Tu véns contre mi ab
dix a Abner, príncep de la sua cavalleria:
dix: –Senyor, sàpies certament que jo no
dix: –Donchs demana a ell de qui és fill.
dix a ell: –[*] De qual linatge ést tu? E
dix: –Ellas han donat a David XM e a mi no
dix Saül a David: –Vet ací Meroab, la
dix a Saül: –Quin hom çó jo o qual és ma
dix: «Jo daré a ell aquella per ço que
dix a David: –Mon gendre seràs vuy en dues
dix: –Dieu a David menys de mi: “Tu plaus
dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no ha mester
dix: –Saül, mon pare, te vol ociure. Per
dix: –O senyor rey, no vullas peccar
dix: –Sàpies que ell no serà mort. 7
dix a ell: –Si tu no’t salves aquesta
dix a ells: –Aportau aquell a mi [*] per
dix a Micol: –Per què m’has escarnit e
dix a Saül: –Ell parlà a mi e dix: “Lexa
dix: “Lexa’m anar, si no, jo t’ociuré.”
dix: –En qual loch són Samuel e David? E
dix: –Què he jo fet ni qual és la mia
dix: –Ton pare sap certament que jo he
dix: –Viva nostro Senyor Déu e viva la tua
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per mort en poch de temps. 4 E
faré volenters. 5 E veus que David
ociu e no m’amens a ton pare. 9 E
tu, jo t’ho faré a saber. 10 E
a tu de mi, qui m’ho dirà? 11 E
E com foren axits en lo camp, 12
tant lo amave com si matex. 18 E
null hom là on solia ceure David. E
hir a menjar? 28 E respòs Jonatàs e
en la sua ciutat de Betlem. 29 E
Saül fou fort irat contre Jonatàs e
vench ab ell un infant petit. 36 E
la primera segeta. Cridà Jonatàs e
altre vegade Jonatàs a l’infant e
donà lavors las armes a l’infant e
[*]; mas més plorà David. 42 E
fou vengut David sens cavallers e
No ha vengut null hom ab tu? 2 E
’n. 5 E respòs David al prevera e
de tots los pastors de Saül. 8 E
-te’n, car no he sinó aquell. E
li anave per la barba avall. 14 E
-ce’n en Masfat, ço és Moab. E
defensar ni havia star guarnit. 5 E
servicials staven engir e entorn, 7
Ydumea, qui servia primer al rey, e
vingueren tots al rey. 12 E Saül
jo sóm aparellat. 13 E ladonchs
gran sobre aquest fet. 16 E lo rey
la casa de ton pare. 17 Donchs, ell
los preveres de nostro Senyor. 18 E
escapà e fugí a David. 21 [*] 22 E
demanà concell a nostro Senyor e
jo a ociure aquells felisteus? E
a nostro Senyor, e ell li respòs e
que David era en Cellà. E lavors
de fer-li mal celadament, ell
–Aporta avant l’efot. 10 E David
si Saül vendrà ací. E nostro Senyor
a ell: –Ell hi vendrà. 12 E David
las mans de Saül? E nostro Senyor
confortà aquell en nostro Senyor, e
aquell en las tuas mans. 21 E Saül
27 E un missatge vench a Saül e
del mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E
la cove, e David cridà aprés Saül e
terra e aorà a ell 10 e despuxs li
5 ell li tremès X servents e
havia ditas a ells. 13 E adonchs
anuncià açò a Abigayl, sa muller, e
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dix Jonatàs a David: –Tot quant tu diràs a
dix a Jonatàs: –Vet demà són calendes, e
dix Jonatàs a David: –Ja Déu no vulla que
dix David a Jonatàs: –Si lo teu pare per
dix Jonatàs a David: –Vina ab mi, e iscam
dix Jonatàs a David: –Vet que jo demà per
dix Jonatàs a David: –Demà seran calendes
dix Saül a son fill Jonatàs: –Per què no
dix: –Fort me pregà que’l jaquís anar en
dix-me: “Jaquex-me anar en la mia
dix-li: –Fill de bagassa! Donchs no
dix Jonatàs a l’infant: –Vé e aporte’m
dix a l’infant: –Vet la segeta qui és més
dix: –Corra e vé tost e no t’aturs! E
dix-li: –Vé-te’n tost e porta-las a
dix Jonatàs [*]: –Vé-te’n en pau. E
dix-li: –Per què ést vengut tot sol? No
dix David a Achimàlech prevere: –Lo rey
dix: –E què, si perlam de fembras? Nós nos
dix David a Achimàlech: –Si has ací
dix David: –No n’hich ha negun altre que
dix Achís als ceus servents: –Vosaltres me
dix David al rey de Moab: –Prech-te que
dix Gad profeta a David: –No vullas star
dix a tots sos servicials: –Oÿu-me are,
dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý en Nobe,
dix a Achimàlech: –[*] oges. E ell respòs:
dix a ell Saül: –Per què t’ést tu
dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs de mort,
dix a sos servents qui staven entorn d’
dix lo rey a Doech: –Ociu-los tu,
dix David a Abiatar: –Mantinent que
dix: –Iré jo a ociure aquells felisteus? E
dix nostro Senyor a David: –Vé e tu
dix: –Leve’t e vé-te’n en Cellà, car
dix Saül: –Déu ha liurat a ell en las mias
dix a Abiatar prevere: –Aporta avant l’
dix: –Senyor, Déu d’Irrael, jo he oÿt dir
dix a ell: –Ell hi vendrà. 12 E David dix
dix altre vegade: –Liureran-me los
dix: –Verament ells te liureran. 13
dix a ell: 17 –No hages pahor, car mon
dix: –Benevuyrats sou vosaltres de nostro
dix a ell: –Vina e cuyte’t, que los
dix a sos hòmens: –Déu me guard que jo no
dix a ell: –O rey, senyor meu! E Saül
dix: –Saül, per què creus tu las peraules
dix a ells: –Anau en Carmel, a Nabal, e
dix David a sos servents: –Sinye’s cascú
dix a ella: –Vet que David ha tremesos sos
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1Re 25,19
e posà-hu sobre los àzens 19 e
1Re 25,19
jo iré aprés vosaltres. E ella no
1Re 25,21
a l’encontre, e ella a ells. 21 E
1Re 25,24
sobre terra 24 e caech a sos peus e
1Re 25,32
serventa e feràs bé a ella. 32 E
1Re 25,35
tot ço que ella li aportave e
1Re 25,36
de bon vi. E Abiegayl no li
1Re 25,37
e fou tornat en seny, sa muller li
1Re 25,37
dix totas aquellas peraules que li
1Re 25,39 E com David oyí que Nabal era mort,
1Re 25,41
enclinà son cap en terra e adorà e
1Re 26,6
engir e entorn d’ell durment, 6
1Re 26,6
ab mi en las tendas de Saül? E
1Re 26,8
durmia engir e entorn de Saül. 8 E
1Re 26,9
e no’l ne calrà ferir altre. 9 E
1Re 26,10
E que no fosses culpable! 10 E
1Re 26,14
de Saül e Abner, fill de Ner, e
1Re 26,15
ést tu qui axí crides [*]? 15 E
1Re 26,17 17 E Saül conech la veu de David e
1Re 26,17 que jo he oÿda és veu tua? E David
1Re 26,18
rey meu, aquesta veu és mia. 18 E
1Re 26,21
una perdiu en las muntanyes. 21 E
1Re 26,22 que are conech. 22 E respòs David e
1Re 26,25
a mi de tot treball. 25 E lavors
1Re 27,5
ància Saül de sercar David. 5 E
1Re 27,12
felisteus. 12 E crech-lo Achís e
1Re 28,1
-se a la batalla contre Yrrael. E
1Re 28,2
axireu ab mi en las tendes. 2 E
1Re 28,2
veuràs què ferà ton servicial. E
1Re 28,7
ni per somnis ni per profetes. 7 E
1Re 28,8
e una nit vingueren a la fembra, e
1Re 28,9
fitònich ço que jo’t demanaré. 9 E
1Re 28,10
a ella en nostro Senyor Déu e
1Re 28,11
mal a tu per aquesta cose. 11 E
1Re 28,11
vols que’t diga o que’t sucit? E
1Re 28,12
vist Samuel, cridà ab gran veu e
1Re 28,13
fer a mi mal? Car tu ést Saül! 13 E
1Re 28,13
pahor. Digues-me què has vist. E
1Re 28,14
vist que pujave de la terra. 14 E
1Re 28,15
la sua cara e adorà-lo. 15 E
1Re 28,15
per ço que jo resucitàs? E
1Re 28,16
ço que’m mostres què faré. 16 E
1Re 28,21
a Saül, que era règeament torbat, e
1Re 28,23
23 E Saül no’n volch pendre e
1Re 29,3
–Què fan ací aquests hebreus? E
1Re 29,6
XM”? 6 E Achís apellà David e
1Re 29,8
ni los majorals dels felisteus. 8 E
1Re 29,9 rey, senyor meu? 9 E respòs Achís e
1Re 30,7
David en nostro Senyor Déu [*] 7 e
1Re 30,8
aconsellà’s ab nostro Senyor Déu e
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dix a sos servents: –Anau devant mi, car
dix res anch a son marit [*]. 20 E ella
dix David: –Verament jo he guardades en va
dix: –O senyor meu, aquest peccat sia
dix David a Abiegayl: –Beneÿt sia nostro
dix a ella David: –Vé-te’n en pau a la
dix nenguna cose, poque ni gran, d’
dix totas aquellas peraules que li dix
dix David. E lo ceu cor fou quax mort dins
dix: –Beneÿt sia nostro Senyor Déu, com ha
dix: –Vet la serventa tua. Jo vull ésser
dix David a Achimàlech, [*] fill de Serve,
dix Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7 E
dix Abisay a David: –Nostro Senyor ha
dix David a Abisay: –No l’ocies, car és
dix David: –Viva nostro Senyor, car, si
dix: –Donchs, no respondràs, Abner? E
dix David a Abner: –Donchs, no ést tu
dix: –Donchs David, fill meu, aquesta veu
dix: –O senyor, rey meu, aquesta veu és
dix David: –Per què lo senyor meu
dix Saül: –Jo he peccat. Torna-te’n,
dix: –Vet ací la lansa del rey. Pas ací un
dix Saül a David: –Beneÿt ést tu, fill meu
dix David a Achís: –Si jo he trobade
dix: –Molt de mal ha fet al poble [*] d’
dix Achís a David: –Jo he sabut are e sé
dix David a Achís: –Are veuràs què ferà
dix Achís a David: –Jo posaré tu, tostemps
dix Saül als ceus servicials: –Sercau-me
dix Saül: –Devina a mi e sercha en l’
dix la fembra a ell: –Vet que tu saps
dix-li: –Viva nostro Senyor Déu, car per
dix la fembra a Saül: –Què vols que’t
dix Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E com la
dix: –O Saül, per què has fet fer a mi
dix lo rey a ella: –No hages pahor. Digues
dix la fembra a Saül: –Déu he vist que
dix Saül: –E qual és la sua forma? E dis
dix Samuel a Saül: –Per què m’has
dix Saül: –Per ço ho he fet, car fort sóm
dix Samuel: –Pus que nostro Senyor s’és
dix-li: –Vet la tua serventa, que ha
dix: –No menjaré. E los ceus ministres e
dix Achís als prínceps dels felisteus:
dix-li: –Viva nostro Senyor Déu, car tu
dix David a Achís: E què he jo fet, e què
dix a David: –Jo sé que tu ést bo devant
dix a Abiatar prevera [*]: –Fé ensà envés
dix: –Senyor Déu, seguiré aquests ladres o
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1Re 30,8
Déu, seguiré aquests ladres o no? E
1Re 30,13 que no havia menjat ni begut. 13 E
1Re 30,13
–De qual loch ést tu? E respòs e
1Re 30,15
la ciutat de Sichalech. 15 E
1Re 30,15 en aquesta companye? E ell respòs e
1Re 30,22
e saludà-lo pacificablement. 22 E
1Re 30,23
hauran rebut, vagen-se’n. 23 E
1Re 30,26
éran sos proÿsmes e sos parents. E
1Re 31,4
-lo e nefraren-lo malament. 4 E
2Re 1,3
sua cara e adorà David. 3 E David
2Re 1,3
en aquell home: –D’on véns? E ell
2Re 1,4
–De las albergades d’Irrael. 4 E
2Re 1,4
hom ni què’s diu en las tendas. E
2Re 1,5
e Jonatàs, son fill, són morts. 5 E
2Re 1,6
son fill? 6 E respòs aquell e
2Re 1,8
’m e, com jo li haguí respòs, 8
2Re 1,9
diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E
2Re 1,10
ell e ocís-lo axí com ell me
2Re 1,13
ço car éran morts ab cultell. 13 E
2Re 1,13
coses: –D’on ést, tu? E aquell
2Re 1,14
strany de la terra de Amalech. 14 E
2Re 1,15
David un dels seus servents e
2Re 1,16
’s e ferí’l e ocís-lo. 16 E
2Re 2,1
aconsellà’s a nostro Senyor Déu e
2Re 2,1
en una de las ciutats de Judà? E
2Re 2,1
E dix-li nostro Senyor: –Puja. E
2Re 2,1
David: –E en qual loch pujaré? E
2Re 2,5
als hòmens de Jabès-Galaad e
2Re 2,14
e los altres de l’altre part. 14 E
2Re 2,14
jutgen devant nós. E respòs Joab e
2Re 2,20
20 E girà’s Abner e veé Azael e
2Re 2,21
E ell respòs: –Jo sóm Azael. 21 E
2Re 2,22
star que no encalsàs Abner. 22 E
2Re 2,26
petit. 26 E cridà Abner a Joab e
2Re 2,27
que no encalsen lus frares? 27 E
2Re 3,7
-sse’n a ella e conech-la. E
2Re 3,8
fou irat per aquellas paraules que
2Re 3,8
paraules que dix a ell Ysbòzech e
2Re 3,12
missatgers a David per si matex e
2Re 3,13
’t retornaré are tot Yrrael. 13 E
2Re 3,13
Mas una cose te deman —e David
2Re 3,14
a Ysbòzech, fill de Saül, e
2Re 3,16
seguí-la plorant entrò Auiam. E
2Re 3,17
tornà-ce’n. 17 E Abner tremès e
2Re 3,18
car nostro Senyor parlà a David e
2Re 3,21
qui éran venguts ab ell. 21 E
2Re 3,24
24 E Joab intrà-sse’n al rey e
2Re 3,28
aquesta cose que hach feta Johab,
2Re 3,31
Azael, lur frare, en Gabeon. 31 E
2Re 3,33
33 e planyent molt Abner lo rey
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dix nostro Senyor a ell: –Encalce-los.
dix David lavors: –De qual loch ést tu? E
dix: –Jo sóm servicial teu, de Egipte, e
dix David: –Poràs-ma tu amanar en
dix: –Jure’m per Déu que no m’ociuràs ne
dix un hom malvat e desestruch que era
dix David: –No fareu axí, frares meus, no
dix-los David: –Rebeu de la benedicció
dix Saül al ceu scuder: –Trau lo meu
dix en aquell home: –D’on véns? E ell
dix: –De las albergades d’Irrael. 4 E dix
dix-li David: –Digues-ma què fa hom ni
dix aquell home: –Fas-te a saber que ha
dix David en aquell hom qui li havia dit
dix: –Jo venguí per ventura en lo munt de
dix-me: »–Qui ést, tu? »E jo diguí-li:
dix-me Saül: »–Stà sobre mi e ociu-ma,
dix, car jo sabia e veya que ell no podia
dix David en aquell hom qui era fugit de
dix: –Jo sóm fill de un hom strany de la
dix-li David: –Per què tu no haguist
dix-li: –Acoste’t e ociu aquest hom qui
dix David en aquell que morí: –La tua
dix: –Donchs, Senyor, pujaré en una de las
dix-li nostro Senyor: –Puja. E dix
dix David: –E en qual loch pujaré? E dixdix-li nostro Senyor: –En Hebron. 2
dix-los: –Beneÿts sou, vosaltres, de
dix Abner a Joab: –Leven-se los
dix. –Leven-se. 15 E levaren-se de
dix-li Abner: –Ést tu Azael? E ell
dix-li Abner: –Vé-te’n a la dreta
dix-li altre vegade Abner: –Pertex-te
dix-li: –Donchs entrò a la mort se
dix Joab: –Viva nostro Senyor Déu, que si
dix Ysbòzech, fill de Saül, a Abner: 8
dix a ell Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap
dix-li: –Donch, cap de cha jo sóm contre
dix: –Da qui és la terra? E per ço que
dix David: –Jo volenter faré ab tu
dix–: no veuràs la mia care ans que hages
dix-li: –Ret-me la mia muller Micol,
dix Abner a son marit: –Vés-te’n e
dix aquesta paraula als vells d’Irrael:
dix: “En la mà del servecial meu David
dix Abner a David: –Jo’m levaré per ço
dix-li: –E què has fet? Vet Abner, qui
dix: –Munde çó jo e lo regne meu, e seré
dix David a Joab e a tot lo poble qui era
dix: «Ja Déu no vulla que tu, Abner, sies
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2Re 3,38
la mort de Abner, fill de Ner. 38 E
2Re 4,9
aquell, fills de Remnon berotite, e
2Re 5,19
aconcellà’s ab nostro Senyor e
2Re 5,19
-los-has en las mias mans? E
2Re 5,20
Refaÿm e ferí los felisteus aquí, e
2Re 5,23
aconcellà’s ab nostro Senyor e
2Re 5,23
-los-has en las mias mans? E
2Re 6,9
fort nostro Senyor en aquell die e
2Re 6,12
sua casade per l’archa de Déu. E
2Re 6,20
de Saül, axí a carrera a David e
2Re 6,21
axí com un bastax o un ribalt. 21 E
2Re 7,2
de tota part de tots enamichs, 2 e
2Re 7,3
sia posade enmig de las pells. 3 E
2Re 7,4
de Déu fou feta a Natan profeta e
2Re 7,7
a menjar al meu poble d’Irrael e
2Re 7,17
e segons aquesta visió, tot axí
2Re 7,18
David devant nostro Senyor Déu e
2Re 9,2
nom Sibà, e lo rey apellà-lo e
2Re 9,3
–Jo sóm Sibà, servecial teu. 3 E
2Re 9,3
fasse ab ell misericòrdia de Déu? E
2Re 9,4
qui és contret dels peus. 4 E
2Re 9,6
jach-se en terra e adorà-lo. E
2Re 9,7
–Ací sóm jo, servecial teu. 7 E
2Re 9,8
8 E Mifibòsech adorà David e
2Re 9,9
apellà Cibà, servicial de Saül, e
2Re 9,11
XV fills e XX servicials. 11 E
2Re 10,5
ho éran e leig veure-los feya. E
2Re 10,11
contre los fills d’Amon. 11 E
2Re 11,5
e tremès tantost missatge a David e
2Re 11,6
David tramès missatgers a Joab e
2Re 11,8
guisa donaven batalla. 8 E David
2Re 11,10
–Urries no és anat a la sua casa. E
2Re 11,11
què no ést anat a la tua casa? 11 E
2Re 11,12
ànima, jo no faré aytal cose! 12 E
2Re 11,22
stat fet en la batalla, axí com li
2Re 11,23
batalla, axí com li dix Joab. 23 E
2Re 11,25
lo teu servicial Urries etey. 25 E
2Re 12,1
tremès Natan profete a David, e
2Re 12,5
irat e falló contre lo rich hom e
2Re 12,7
la ocís e perdonà a las suas! 7 E
2Re 12,13
tot Yrrael e devant lo sol.” 13 E
2Re 12,13 peccat devant nostro Senyor Déu. E
2Re 12,19
e conech que l’infant era mort, e
2Re 12,22 com és mort, tu menges e beus? 22 E
2Re 13,4
e era hom fort savi e discret, 4 e
2Re 13,4
tot, per què no’m dius què has? E
2Re 13,5
germane de mon frare Absalon. 5 E
2Re 13,6
E com lo rey lo vench a vesitar,
2Re 13,9
ferines. E no’n volch menjar. E
2Re 13,10
defora. E com tots foren fora, 10
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dix lo rey als ceus missatges: –Vosaltres
dix-los: –Viva nostro Senyor Déu, que ha
dix: –Senyor Déu, si jo puig als
dix nostro Senyor: –Puja, e jo liuraré e
dix: –Nostro Senyor ha departits los meus
dix: –Senyor Déu, pujaré contre los
dix nostro Senyor: –No hy puges ni los
dix: «Quant intrerà l’archa de Déu en la
dix David: «Iré a la casa de Obededon e
dix-li: –O, quant ha stat vuy gloriós lo
dix David a Micol: –Viva nostro Senyor,
dix a Natan profeta: –Vet que jo habit en
dix Natan al rey: –Vé e fes tot quant
dix-li: 5 –Vé-te’n al meu servicial
dix: Per què no has feta a mi casa
dix Natam a David. 18 E intrà-ce’n lo
dix: –Senyor, qual és la mia casa e qui
dix: –Tu ést Sibà? E aquell respòs: –Jo
dix lo rey: –Ha-hy negú romàs de la casa
dix Sibà al rey: –Un fill de Jonatàs hich
dix lo rey: –On és? Aquell respòs: –En la
dix David: –Mifibòsech! E ell respòs: –Ací
dix-li David: –No hages pahor, car jo
dix: –E qui sóm jo, servicial teu? Car tu
dix-li: –Jo he donat a Mifibòsech, fill
dix Cibà al rey: –Senyor, axí com tu has
dix-los David: –Stau-vos en Gericó
dix Joab a Abisay: –Si per ventura los
dix-li com era prenys. E aytentost
dix-li: «Tremet-me Urries etey.» E
dix a Urries: –Vé-te’n a la casa tua e
dix David a Urries: –Tanta carrera has
dix Urries a David: –L’archa de Déu e
dix David [*]: –Stà vuy encara ací, e demà
dix Joab. 23 E dix lo missatge a David:
dix lo missatge a David: –Los nostros
dix David al missatge: –Açò diràs a Joab:
dix Natan a David: –Jutge’m açò que jo’t
dix a Natan: –Vive nostro Senyor, que
dix Natan a David: –Tu ést aquell hom que
dix David a Natan: –Jo he greument peccat
dix Natan: –Per cert nostro Senyor ha
dix David a sos servents –Donchs, mort és
dix David: –Com l’infant era viu, jo
dix Jonadap a Amon: –Fill del rey, per què
dix Amon: –Fort çó anemorat de Tamar,
dix Jonadap: –Jau-te sobre lo teu lit e
dix Amon al rey: –Prech-te, senyor meu,
dix Amon: –Isque tothom defora. E com tots
dix Amon a Tamar: –Porte’m lo menjar en
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2Re 13,11
lo menjar, pres-la per la mà e
2Re 13,12
mia, vina e jau ab mi! 12 E
2Re 13,15
dabans que la hagués coneguda. E
2Re 13,20
de Absalon plorant e cridant. 20 E
2Re 13,24
fills del rey 24 e vench al rey e
2Re 13,25
servecials teus. 25 E lo rey David
2Re 13,26
de Absalon, mas beneý-lo. 26 E
2Re 13,26
-te que vinga mon frare Amon. E
2Re 13,28 féu manament als ceus servecials e
2Re 13,32
fill de Semnà, frare de David, e
2Re 13,35
de un puig on no havia camí. 35 E
2Re 14,2
venir una fembra fort sabenta. E
2Re 14,3
aquestas peraules que jo et diré. E
2Re 14,4
e gità’s en terra e adorà-lo. E
2Re 14,5
-te que m’hages sguardement. 5 E
2Re 14,8
no sia anomenat sobre terra. 8 E
2Re 14,9
tu justícia de açò que demanes. 9 E
2Re 14,10
que jo no hy mira mal. 10 E
2Re 14,11
tocharà ni’t goserà res dir. 11 E
2Re 14,11
qui és mort e no ocien mon fill. E
2Re 14,12
de ton fill no serà tochat. 12 E
2Re 14,12
tua, parle una peraule devant tu. E
2Re 14,13
tu. E dix lo rey: –Parle. 13 E ella
2Re 14,15
al senyor devant tot lo poble. E
2Re 14,18
és ab mi. 18 E respòs lo rey e
2Re 14,18
peraule que jo demanaré a tu. E
2Re 14,19 la fembra: –Senyor meu, parle. 19 E
2Re 14,19
manera, car lo teu servecial Joab
2Re 14,21
anà. 21 E lo rey féu venir Joab e
2Re 14,22
sobre la terra e adorà [*] lo rey e
2Re 14,30
ell e ell no era volgut venir, 30
2Re 14,31
e vench a Absalon, a la sua casa, e
2Re 14,32
han cremat lo meu blat? 32 E
2Re 14,33
33 E Joab intrà-sse’n al rey e
2Re 15,7
d’Irrael a si. 7 E aprés IIII anys
2Re 15,9
a nostro Senyor Déu. 9 E
2Re 15,10
a tots los trips d’Irrael e
2Re 15,11
ab ell, e no’ls féu a saber ni’ls
2Re 15,13
vench un missatge a David que li
2Re 15,14
és Absalon levat contre tu. 14 E
2Re 15,19
devant lo rey Atey de Get. 19 E
2Re 15,22
jo iré e seré servicial teu. 22 E
2Re 15,25
que era axit de la ciutat. 25 E
2Re 15,27
tot ço que li plàcia de mi. 27 E
2Re 15,31
ab Absalon e s’era jurat ab ell. E
2Re 15,33
ab lo cap ple de pols e terra. 33 E
2Re 16,2
éran seques e II odres de vi. 2 E
2Re 16,2
lo rey a Cibà: –Què farem açò? E
2Re 16,3
que viven los teus servicials. 3 E
2Re 16,3
fill de ton senyor? Respòs Cibà e
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dix-li: –Germane mia, vina e jau ab mi!
dix Tamar: –Germà meu, no’m vullas
dix-li Amon: –Tamar, leva e vé-te’n!
dix Absalon, son frare: –Ha jagut ton
dix-li: –Vet que jo fas tondre las mias
dix a Absalon: –No’ns vullas pregar que
dix Absalon al rey: –Senyor, pus que tu no
dix lo rey: –No vullas, mon fill, que Amon
dix-los: –Com Amon serà scalfat de vi, e
dix: –Senyor meu, no’t cuyds que tots los
dix Jonadap al rey: –Vet los teus fills
dix Joab: –Fes aparès que plores, e vistdix Joab a la fembra moltas paraules que
dix-li: –Senyor, prech-te que m’hages
dix lo rey: –Què vols, fembra? E ella li
dix lo rey a la fembra: –Vé-te’n a la
dix la fembra de Techua al rey: –En mi sia
dix lo rey: –Aquell qui contredirà en açò
dix la fembra: –Membre e recort-se lo
dix lo rey: –Vive nostro Senyor Déu, que
dix lavors la fembra: –Senyor rey, prechdix lo rey: –Parle. 13 E ella dix: –Per
dix: –Per què, senyor meu, has pensade
dix jo la tua serventa: Parlaré a tu,
dix a la fembra: –No nechs a mi aquesta
dix la fembra: –Senyor meu, parle. 19 E
dix lo rey: –Per cert Joab ha ditas a tu
dix e manà a mi, serventa tua, que digués
dix-li: –Vet que jo sóm pegat e alegre
dix-li: –Vuy ha entès lo teu missatge
dix Absalon als ceus servecials: –Sabeu lo
dix Johab a Absalon: –Per què los teus
dix Absalon a Joab: –Jo trematí per tu per
dix-li ço que Absalon havia dit. E
dix Absalon al rey David: –Iré en Hebron e
dix-li lo rey: –Vé en pau, e Déu sia ab
dix: –Tentost com vosaltres oyreu tochar
dix la rahó per què’ls havia amanats. 12
dix: –Ab tot son cor e ab tota sa volentat
dix David als ceus servents que éran ab
dix lo rey: –Per què véns ab nós? Tornadix lo rey: –Vina e passe primer. E lo rey
dix lo rey a Sadoch: –Retorne l’archa de
dix lo rey a Sedoch prevera: –Tu qui ést
dix lavors David: –Senyor Déu, jo’t prech
dix David: –Si tu véns ab mi, hauràs
dix lo rey a Cibà: –Què farem açò? E dix
dix Cibà: –Senyor meu, per ço amèn los
dix lo rey: –On és Mifibòzech, fill de ton
dix: –Romàs és en Jerusalem e diu: “Vuy
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2Re 16,4
e lo regne de mon pare.” 4 E lo rey
2Re 16,4
coses que foren de Mifibòzech. E
2Re 16,9
per ço car tu ést homeyer. 9 E
2Re 16,10
Iré-hy e tolré-li lo cap! 10 E
2Re 16,11 què fas tu açò?” No null hom! 11 E
2Re 16,16
amich de David, a Absalon e
2Re 16,17
e dix-li –Déu te sal, rey! 17 E
2Re 16,18
que has a l’amich teu? [*] 18 E
2Re 16,20
teu pare, tot axí obeyré a tu. 20 E
2Re 16,21 concell e vejau què devem fer. 21 E
2Re 17,1
era cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E
2Re 17,5
Atitòfel plach a Absalon, [*] 5 e
2Re 17,6
vengut devant Absalon, Absalon li
2Re 17,7
Tu digues-ho, si ho ferem. 7 E
2Re 17,8
que ha donat Atitòfel are. 8 E
2Re 17,14 hy romandrà pedre sobre pedre. 14 E
2Re 17,16
tot lo fet axí com era stat. 16 E
2Re 17,17
una serventa anà-sse’n a ells e
2Re 17,18
un infant, fill de la serventa, e
2Re 17,20
on éran Aximàs e Jonatàs. E
2Re 18,2
Abisay [*] e altre a Atey de Get. E
2Re 18,3
ab vosaltres. 3 Respòs lo poble e
2Re 18,4
enamichs, e tu no pendràs mal. 4 E
2Re 18,5 en C e de M en M. 5 E lo rey manà e
2Re 18,10
de David e anà-ce’n a Joab e
2Re 18,11
Absalon penjat en un roure. 11 E
2Re 18,12
en què aporta hom las armes. 12 E
2Re 18,14
tu me’n stigueres devant. 14 E
2Re 18,19
entrò en aquest die de vuy. 19 E
2Re 18,20 ha venjat dels ceus enamichs. 20 E
2Re 18,21
vuy que son fill sia mort. 21 E
2Re 18,22 al rey. 22 E Achimàs fill de Sadoch
2Re 18,22
a Joab: –Correré aprés d’aquest. E
2Re 18,23 series portador de bon novell. 23 E
2Re 18,23
si jo corria tembé com aquell? E
2Re 18,25
un home tot sol corrent, 25 cridà e
2Re 18,25
cridà e dix-ho al rey, e lo rey
2Re 18,26
un altre home corrent, e cridà e
2Re 18,26 veig un altre home que ve. E lo rey
2Re 18,27
sol ve, bon missatge aporta. 27 E
2Re 18,27
que sia Achimàs, fill de Sadoch. E
2Re 18,28 creu que aporta bon missatge. 28 E
2Re 18,28
E gità’s en terra e adorà-lo e
2Re 18,29
s’éran levats contre lo rey! 29 E
2Re 18,29 rey: –És viu lo meu fill Absalon? E
2Re 18,30
a tu, e no hy sé altre cose. 30 E
2Re 18,31
ací. 31 E aytentost vench Cozim e
2Re 18,32
qui s’éran levats contre tu. 32 E
2Re 18,32 fill Absalon és viu? Respòs Cozim e
2Re 18,33 una cambra e plorà e féu gran dol e
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dix a Cibà: –Tuas sían aquellas coses que
dix Cibà: –Prech-te, senyor, que jo
dix Abisay, fill de Servià, al rey: –Per
dix lo rey: –En què’n sóm jo ni en què’n
dix lo rey a Abisay e a tots los ceus
dix-li –Déu te sal, rey! 17 E dix-li
dix-li Absalon: –Aquesta és la gràcia
dix Cozim a Absalon: –Ja Déu no hu vulla,
dix Absalon a Atitòfel: –Teniu concell e
dix Atitòfel a Absalon: –Intre a las
dix a Absalon Atitòfell: –Alegex XIIM
dix: –Apellau Cozim arechites, e vejam
dix: –Aytal concell ha donat Atitòfel.
dix Cozim a Absalon: –No és bo lo concell
dix Cozim a Absalon: –Tu ja conexs ton
dix Absalon a tot lo poble: –Més val lo
dix-los: –Tremeteu-ho tentost a dir a
dix-los tot açò, e ells anaren
dix-ho a Absalon. E Absalon tremès
dix la fembra: –Una pocha d’aygüe han
dix lo rey al poble: –Jo iré ab vosaltres.
dix: –Tu no hy iràs, car a tu demanen ten
dix lo rey: –Jo faré tot açò que vosaltres
dix a Abisay e a Joab e a Atey devant tot
dix-li: –Jo he vist Absalon penjat en un
dix-li Joab: –Per què no l’ociest? E jo
dix aquell hom a Joab: –Si tu donaves a mi
dix Joab: –No serà axí com tu dius, mas jo
dix Achimàs, fill de Sadoch: –Correré e
dix Joab en aquell: –No lo hy diràs vuy,
dix Joab a Cozim: –Vé-te’n al rey e
dix altre vegade a Joab: –Correré aprés d’
dix Joab: –Mon fill, per què hy vols anar?
dix Achimàs: –E què hy hauria, si jo
dix Joab: –Corre-hy, si’t vols. E
dix-ho al rey, e lo rey dix: –Si ve sol,
dix: –Si ve sol, bon missatge aporta. E
dix: –Jo veig un altre home que ve. E lo
dix: –Si sol ve, bon missatge aporta. 27 E
dix la guarda: –Aquest qui ve primer
dix lo rey: –Bon hom és e creu que aporta
dix Achimàs cridant al rey: –Déu te salv,
dix: –Beneÿt és lo Senyor, Déu teu, que ha
dix lo rey: –És viu lo meu fill Absalon? E
dix aquell: –Senyor, jo he vist un gran
dix lo rey: –Passe e stà ací. 31 E
dix: –Senyor meu, bon missatge te aport:
dix lo rey a Cozín: –E lo meu fill Absalon
dix: –En aytal cas fossen tots aquells qui
dix: –Fill meu, Absalon! Absalon, fill
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-sse’n en la casa e anà al rey e
Sadoch e Abiatar, preveres, e
lo, com hagueren passat Jordà, 19 e
respòs Abisay fill de Servià e
l’untat de nostro Senyor Déu? 22 E
vuy fet senyor sobre Yrrael? 23 E
entrò que hy tornà en pau. 25 [*] E
ab mi? 26 E respòs Mifibòzech e
justs ni no poria més cridar. 29 E
que éran tuas tan solament. 30 E
tendes, car era fort rich hom. 33 E
e staràs aquí segur ab mi. 34 E
a ell aquell bé que’t plaurà. 38 E
respòs Yrrael als hòmens de Judà e
Benjamín, e aquell tochà la nafil e
entrò que foren mortas. 4 E
que David li havia asignat. 6 E
e leugerament com se volia. 9 E
fort sàvia de la ciutat cridà e
ab ell. 17 E Joab acostàs a ella, e
ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm así. E
E respòs Joab: –Jo las oig. 18 E
Senyor Déu? 20 E respòs Joab e
partir-nos-hem de la ciutat. E
demanà concell a nostro Senyor, e
2 E lo rey apellà los gabaonites e
dels fills d’Irrael e de Judà. 3 E
que sia mort null hom d’Irrael. E
de nostro Senyor Déu sa enrera. E
enamichs e de la mà de Saül, 2 e
són las derreras paraules que
que dix David, fill de Ysaý: «E
desijà David aygüe de sisterne e
-la a nostro Senyor Déu 17 e
enfelloní’s contre Yrrael, [*] e
per ço que sapiam quants som. 3 E
com havia comptat lo poble e
11 E levà’s David al matí, e
aquell qui m’ha tremès a tu. 14 E
mercè sobre la aflicció ten gran e
Eurena, qui era hom gebuzeu. 17 E
e gità’s en terra e adorà lo rey e
senyor meu ve al ceu servecial? E
qui és venguda sobre lo poble. 22 E
23 E donà al rey aquestas coses, e
lo teu vot e lo teu secrifici. 24 E
del rey ma fa fort cuytar. 9 E
en son loch. Tit Capítol XXVII 1
los altres. 9,Tit Capítol VIIII 1
de vostres vinyes, per ço que ell
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dix-li: –Vuy has confuzos tots tos
dix-los: –Perlau als majors de Yrrael e
dix-li: –Senyor rei, prech-te que no
dix: –Donchs, no morrà Semeý per ço que
dix David al fill de Servià: –Què m’ha a
dix lo rey a Semeý: –No hages pahor, que
dix lo rey a Mifibòzech: –Per què no
dix: –Senyor, rey meu, lo meu servecial me
dix lo rey a ell: –No’t cal més perlar,
dix Mifibòzech al rey: –Pus que tu, senyor
dix lo rey a Batzalay: –Vina ab mi en
dix Batzalay al rey: –Quals són los anys
dix a ell lo rey: –Canaan, fill teu, vage
dix: –Las X parts som majors que vosaltres
dix: –No havem nós part en David ne havem
dix lo rey a Amasè: –Fes venir d’ecí a
dix David a Abisach: –Donchs, major
dix Joab a Amasè: –Déu te sal, frare meu.
dix: –Oÿu! Digau a Joab que s’acost a mi,
dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix la fembra:
dix la fembra: –Oges las paraules de la
dix la fembra: –Açò que jo diré és molt
dix: –Ja Déu no hu vulla, que jo vulla
dix la fembra a Joab: –Nós lensarem a tu
dix nostro Senyor Déu: –Açò és fet per
dix-los-ho. Emperò los gabaonites no
dix lavors David als gabaonites: [*] 4 [*]
dix David: –Què voleu que fassa a
dix lo rey: –Jo donaré a vosaltres aquells
dix a nostro Senyor Déu: «Tu ést pedra mia
dix David, fill de Ysaý: «E dix l’hom al
dix l’hom al qual es feta la promissió de
dix: –Si hi havia nengú qui’m donàs a
dix –Prech nostro Senyor que’m perdó, car
dix David a Joab: –Vé e nombre los hòmens
dix Joab al rey: –Nostro Senyor anadescha
dix David a nostro Senyor Déu: –Senyor, jo
dix nostro Senyor a Gad profeta: 12 –Védix David a Gad profeta: –Gran treball m’
dix a l’àngel qui feria lo poble: –Basta
dix David a nostro Senyor Déu com hach
dix: –Per què lo senyor meu ve al ceu
dix lo rey: –Per ço çóm vengut que compre
dix Aurena al rey: –Lo senyor rey meu don
dix: –Nostro Senyor, Déu teu, te reba lo
dix lo rey a Aurena: –Ja Déu no vulla que
Dix lo prevera: –Vet ací és lo cutell de
Dix David en son cor: «Si jo no guard a mi
Dix David: –Ha-hi negú romàs de la casa
do delme a sos faels missatges e a sos
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en menyspreu e no li portaren null
he acusat a tort, ni si jo he pres
t’aperell de menjar e que te’n
com are n’has per ço que sia
que sia doblat e puxs tot aquest te
són comptats. Emperò V letres són
mot. On molts stimen que V [*] sían
6 e deu retre la ovella en IIII
e puxs tot aquest te doble en C
Certa cosa és que Sdras, scriva e
e aleytant és adoctrinat en la
entrò al die de vuy. 9 E respòs
de nostro Senyor. 18 E dix lo rey a
a Doech: –Ociu-los tu, donchs.
Samuel morí, e tot Yrrael féu gran
era mort, féu gran plant e gran
sobre ell. 27 E com hach tengut lo
germana, [*] no’t dons ira ni
’n en una cambra e plorà e féu gran
Nabal de Carmel. 6 E David fou fort
de nostro Senyor per ço car vos sou
entrò ara per la moltitut de ma
ço car vos sou dolguts de la mia
26 Jonatàs, frare meu, for he gran
ella s’encorbà e infantà, car
no han poder de jutjar suau o
en pau, e lo Senyor Déu d’Irrael
Aurena al rey: –Lo senyor rey meu
una casa que era endret la sua una
’s levave en una sala, e aquella
que no hach de sa purgació, e la
que Elcanà dech secrifichar, e
fillas part del sacrifici ceu, 5 e
Senyor per lur peccat: Azot hi
Samuel cridà a Déu, e nostro Senyor
demostre’ns-ho atresí. E Déu
de una gonella que vestia e
que vestia e donà-la a David, e
què fos son gendre. Donchs, Saül
açò Jonatàs e David. 40 E Jonatàs
santificade en los vaxells. 6 E axí
pregà per ell nostro Senyor, e li
Senyor, e li donà a menjar e li
fou sa muller. 44 Emperò Saül
del rey ab tu? 6 E lavors Achís
E lavors vench David en Sichalech e
Abner girà la asta de la lansa e
starà en pau. 4 E lo concell que
en holocaust e en oferenes. 23 E
fills fou malalte. 6 Nostro Senyor
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do. E ell feya semblant que no oÿa neguna
do de la vostra mà, ni si he opremut algú,
do. 6 E lavors Amon se gità al lit e féu
doblat e puxs tot aquest te doble en C
doble en C dobles. Mas què vol dir que lo
dobles segons los jueus, ço és a saber,
dobles, ço és a saber, Samuel, Malachim,
dobles per ço com la ocís e perdonà a las
dobles. Mas què vol dir que lo rey [*]
doctor de la lig, aprés la presó de
doctrina de Déu. Lo primer libre segons
Doech, de Ydumea, qui servia primer al
Doech: –Ociu-los tu, donchs. Doech, de
Doech, de Ydumea, se levà e ocís los
dol sobre ell, e soterraren-lo en
dol sobre ell. 27 E com hach tengut lo dol
dol de son marit, David féu-la anar a
dol de ton frare ni plors per açò. E aprés
dol e dix: –Fill meu, Absalon! Absalon,
dolent e trist, car lo poble lo volia
dolguts de la mia dolor. 22 Donchs, jo us
dolor e de mon plor. 17 Lavors Elí dix a
dolor. 22 Donchs, jo us prech que
dolor de tu, qui eras fort bell e qui m’
dolors li vingueren soptosament sobre
dols o amargós, e jo vuymés no’m puch
don a tu la demande de què l’has pregat.
don-me ço que ell vulla ni li plàcia. E
dona qui’s levave en una sala, e aquella
dona era molt bella. 3 E lo rey demanà qui
dona fou aytentost prenys, e tremès
donà a Fenennà [*] e a tots sos fills e
donà’n a Anna sola una part, per què ell
donà una semblança [*]; e altre, Scalon; e
donà en aquell die trons e pluges. 19 [*]
donà demostransa que açò havia fet Jonatàs
donà-la a David, e donà-li tots los
donà-li tots los altres vestiments e
donà a ell Micol, sa filla [*]. 28 E Saül
donà lavors las armes a l’infant e dixdonà-li lo prevere del pa santificat,
donà a menjar e li donà lo cultell de
donà lo cultell de Goliàs lo felisteu. 11
donà sa filla Micol, muller de David, a
donà a David en aquell die Ychalet. E per
donà de la presa als vells de Judà e en
donà-li en lo segí, e tantost morí Azael
donà Atitòfel plach a Absalon, [*] 5 e
donà al rey aquestas coses, e dix: –Nostro
dóna mort e vida, e ell met hom en infern
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1Re 2,7
infern e’n trau. 7 Nostro Senyor
1Re 14,41
e dix [*]: –Senyor, Déu d’Irrael,
1Re 24,10
qui’t diuhen mal de mi, ni qui’t
1Re 25,8
nós som venguts a tu en bon die,
1Re 2,15
e deya en aquell que sacrificave:
1Re 8,5
fills no van per las tuas carreras.
1Re 8,6
Samuel, per ço com ells havían dit:
1Re 11,3
vells hòmens de la ciutat de Jabès:
2Re 21,6
ceu parentat ni de la sua natura. 6
1Re 1,27
infant. Jo’l preguí, e ell ha
1Re 18,19
Meroab, filla de Saül, dech ésser
1Re 18,19 dech ésser donade a David, ella fou
1Re 20,33
conech Jonatàs que son pare havia
2Re 12,8
ton senyor a la tua volentat, e he
2Re 19,32 adat de LXXX anys, e aquell havia
1Re 8,14
e las vostres oliveres millors e
1Re 21,4
–No he pa de poble que’t puscha
1Re 25,11
he fet ociure per a mos tonedors e
2Re 10,13
Joab e lo poble qui ab ell era de
2Re 13,10 ’m lo menjar en la cambreta, e aquí
2Re 19,36
vuymés aquest guardó que’m vols
2Re 20,3
e féu-las guardar e féu-los
1Re 1,11
[*] e’m dónes infant mascle, jo
1Re 17,46
Senyor donerà tu a mi, [*] e jo
1Re 18,17
ací Meroab, la major filla mia. Jo
2Re 18,11
–Per què no l’ociest? E jo te’n
2Re 21,6
Déu sa enrera. E dix lo rey: –Jo
1Re 30,11
un camp e amanaren-lo a David, e
1Re 30,12 que menjàs e aygüe que bagués, 12 e
2Re 17,28
galadtide, de Regelim, 28 li
2Re 7,7
un trip d’Irrael al qual maní que
2Re 12,22
que nostro Senyor lo gorís e’l me
2Re 15,6
al rey per ço que l’oyís e que li
2Re 17,14
era bo e profitós, per ço que Déu
2Re 23,15
e dix: –Si hi havia nengú qui’m
2Re 22,48
mia salut serà axalsat. 48 Déu qui
2Re 7,21
coses e ten grans per ço que tu ho
1Re 1,28
li requerí. 28 E per açò jo he ell
1Re 2,20
per aquest infant, lo qual tu has
1Re 12,13 demanat. Veus que nostro Senyor ha
1Re 18,8
molt a ell, e dix: –Ellas han
1Re 18,8 han donat a David XM e a mi no han
1Re 22,13
mi, tu e lo fill de Ysaý, e has
1Re 29,4
en lo qual tu l’has stablit e
2Re 4,8
teu, que volia la tua vida. E ha
2Re 9,9
de Saül, e dix-li: –Jo he
2Re 17,6
Absalon li dix: –Aytal concell ha
2Re 17,7
–No és bo lo concell aquex que ha
2Re 19,42 havem res menjat del rey, ne ha res
2Re 22,36
a arch d’aram. 36 Tu, Senyor, has
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dóna pobreses e riqueses e ell axalsa e
dóna a mi demostransa qual cose és açò per
dóna entendre que David te percassa la
dóna a tos servents e a ton fill David ço
«Dóna a mi de la carn, que cogue a obs del
Dóna a nós rey que’ns jutge axí com fan
«Dóna a nós rey que’ns jutge.» E Samuel
–Dóna a nós VII dies d’espay, que nós
Dóna a nós VII de sos fills, per ço que
donade a mi la mia demande que jo li
donade a David, ella fou donade a un altre
donade a un altre que havia nom Adriel, de
donade centència que ociés a David. 34 E
donade a tu la casa d’Irrael e de Judà e,
donade al rey molta viande dementre que lo
donar-las-ha a sos servidors. 15 E ell
donar, car no he sinó pa sant [*]. Si tu
donar-ho-he a hòmens que no sé d’on
donar batalla contre los sirienchs, e los
donar-m’has a menjar. E pres Tamar las
donar. 37 Mas prech-te, senyor, que me
donar a menjar, e stigueren aquí a manera
donaré aquell a nostro Senyor en tots los
donaré vuy lo teu cos mort e aquells dels
donaré aquella a tu per muller, jo no
donaré X cicles d’argent e una correja de
donaré a vosaltres aquells que demanareu.
donaren-li pa que menjàs e aygüe que
donaren-li un tros de formatge de figues
donaren tepits e bancals e cortines e
donàs a menjar al meu poble d’Irrael e
donàs. 23 Mas are com és mort, per què
donàs juý d’assò que demanave. E en
donàs mal a Absalon. 15 E tentost Cozim
donàs a beura de l’aygüe de la sisterna
dónas a mi venjanses e gitas los pobles
donasses a conèxer al teu servicial. 22
donat a nostro Senyor en tots los dies de
donat a nostro Senyor. E adonchs ells se
donat a vosaltres rey. 14 Si vosaltres
donat a David XM e a mi no han donat sinó
donat sinó M! Donchs, qual cose defall a
donat a ell pa e cultell e has demanat per
donat, e no devall ab nós [*] com
donat Déu al senyor nostro rey [*]
donat a Mifibòsech, fill de Jonatàs, [*]
donat Atitòfel. Cozim, tens-ho per bo?
donat Atitòfel are. 8 E dix Cozim a
donat a nós. 43 E respòs Yrrael als hòmens
donat a mi l’escut de la mia salut, e la
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1Re 30,23
liurades a vosaltres [*] e ha-us
2Re 22,41
qui’m contrasten. 41 Tu has
1Re 6,5
qui han deguastade la terra. E
2Re 1,24
de drap vermell en delicaments e
2Re 11,7
lo poble d’Irrael e en quina guisa
2Re 18,12
12 E dix aquell hom a Joab: –Si tu
1Re 15,31
jo ahor nostro Senyor, ton Déu. 31
2Re 3,8
que dix a ell Ysbòzech e dix-li:
1Re 2,20
secrifici e lur vot. 20 E Elí
1Re 4,21
respòs ni los entès. 21 E apellà,
1Re 9,10
bo ço que dius. Vina, e anem-hi,
1Re 14,11
Aquest serà lo nostre senyal. 11 E
1Re 16,20
fill, qui guarde tes ovellas. 20 E
1Re 17,29
29 E David dix: –Què he jo fet,
1Re 17,36
circumcís, axí com un d’aquells;
1Re 20,5
costuma prop lo rey a la taula. E
1Re 20,8
complida és la sua malícia. 8 Fes,
1Re 22,7
–Oÿu-me are, fills de Benjamín: E
1Re 22,15
e és gloriós en ta casa? 15 E
1Re 22,18
dix lo rey a Doech: –Ociu-los tu,
1Re 25,12 a hòmens que no sé d’on són? 12 E
1Re 25,26
las tuas mans nèdeas. E axí are,
1Re 25,28
senyor meu, tu batellaràs. Senyor,
1Re 25,30
que hom fa de la fona. 30 »E,
1Re 26,10 David: –Viva nostro Senyor, car, si
1Re 26,15
a tu en tot Yrrael? Per què,
1Re 27,1
en tota la terra d’Irrael. Fogiré,
1Re 28,9
devinadors de la terra. Per què,
1Re 29,7
vingues ab nós. 7 Torna-te’n,
2Re 2,2
nostro Senyor: –En Hebron. 2 Pujà,
2Re 7,7
sóm stat ab los fills d’Irrael. E
2Re 7,20 és la lig de Adam, Senyor Déu. 20 E
2Re 7,29
aquestas bonas coses. 29 E
2Re 11,16
ell sia ferit e que muyra.» 16 E,
2Re 12,9
jo te n’anediré encare més.” 9 »E,
2Re 14,15
tot aquell qui és foragitat. 15 E,
2Re 14,17
a mi e lo meu fill [*]. 17 Diga,
2Re 14,21
açò que tu m’has fet demanar. Vé,
2Re 19,43
ab lo rey que vosaltres. Per què,
2Re 20,6
Bocrí que no ha fet Absalon. Pren,
2Re 23,17
car jo no faré aquesta cose. E,
Re Prol,36
ab les suas Lementacions o plors.
Re Prol,136
del sol e l’aygüe de las pluges.
1Re 1,8
ni per què és turmentat lo teu cor.
1Re 1,9
a tu que X fills, si los havies? 9
1Re 1,13
e la sua veu no era oÿda de negú.
1Re 1,18
trobàs gràcia devant los teus ulls.
1Re 1,19
e vingueren a casa lur, en Remadta.
1Re 1,23
que ell complescha la tua peraule.
1Re 1,25
l’infant era encare molt petit. 25
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donats los ladres qui éran venguts contre
donats los meus enamichs a la part mia,
donau glòria al Déu d’Irrael per saber si
donave ornaments als vostros abelliments.
donaven batalla. 8 E David dix a Urries:
donaves a mi C cicles d’or, jo no ociuria
Donch Samuel se’n tornà e seguí Saül. E
–Donch, cap de cha jo sóm contre Judà, com
donchs beneý Elcanà e Anna, sa muller, e
donchs, l’infant Ycabot, e dix: «La
donchs. E anaren en la ciutat on era l’
donchs ell aparech a la una e a l’altre
donchs Ysaý tremès un aze carregat de pa e
donchs? Açò no són sinó peraules! 30 E ell
donchs, jo iré en aquell e tolré la onta
donchs, jaquex-ma anar per ço que m’
donchs, misericòrdia en mi, servicial teu,
donchs, derà lo fill de Ysaý a tots
donchs, comens jo vuy a demanar concell a
donchs. Doech, de Ydumea, se levà e ocís
donchs, los servents de David se’n
donchs, senyor meu, viva nostro Senyor Déu
donchs malícia no sia trobade en tu en
donchs, com nostro Senyor haurà fet a tu,
donchs nostro Senyor no l’ociu o vendrà
donchs, no has guardat lo rey, senyor teu?
donchs, a las suas mans.» 2 E levà’s
donchs, vols que jo muyre? 10 E Saül féu
donchs, [*] e no agreujaràs los prínceps
donchs, David e dues mullers suas,
donchs jo parlant no parlé a la un trip d’
donchs, Senyor, porà enadir David encare
donchs, comensa, beneex la casa del teu
donchs, com Joab asetjàs la ciutat, ell
donchs, per què has menyspresade la
donchs, vinc per ço que jo parle e diga
donchs, la tua serventa que sia feta la
donchs, e fes venir Absalon. 22 E levà’s
donchs, haveu feta a mi injúria e per què
donchs, dels servecials del senyor teu e
donchs, beuré la sanch d’aquells hòmens
Donchs, axí com són XXII letres, per las
Donchs, lig primerament Samuel e Malachim
Donchs, no sóm jo millor a tu que X fills,
Donchs, com Anna hach menjat e begut en
Donchs, Elí se cuydà que fos embriaga. 14
Donchs la fembra tench sa carrera e menjà
Donchs Elcanà jach ab Anna, se muller, e
Donchs Anna romàs e aletà son fill entrò
Donchs ells sacrificaren un vadell e
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1Re 1,28
en tots los dies de la sua vida.
1Re 2,17
jo me’n pendré per fortsa.» 17
1Re 2,27 crexia e pleÿa a Déu e a hòmens. 27
1Re 3,9
parle, com lo teu servent te ou.”
1Re 3,15
ni per dons perdurablement. 15
1Re 3,18
qui’t són stades dites. 18
1Re 4,4
de la mà de nostros enamichs. 4
1Re 4,10
-vos e combateu-vos. 10
1Re 5,8
-la portar en nostre regió.
1Re 5,10
así matexs citis de pells. 10
1Re 5,11
ocia a nós e tot nostro poble! 11
1Re 6,1
al cel. 1Re 6,Tit Capítol VI 1
1Re 6,5
tots e a vostros prínceps.
1Re 6,7
car nostro Senyor hach ell ferit. 7
1Re 6,10
és sdevengut a nós per ventura. 10
1Re 6,21
sant, car ell se pertirà de nós? 21
1Re 7,14
entrò Aget e entrò a sos térmens.
1Re 7,15
fills d’Irrael e los amoreus. 15
1Re 8,4
que ells jutjaven falsament. 4
1Re 8,9
stranys, axí ho fan ells a tu. 9
1Re 9,6
que ell diu s’esdevé sens dupte.
1Re 9,13
aquells qui seran apellats.
1Re 9,20
altre die, que ellas són trobades.
1Re 9,21
las companyes [*] de Benjamín?
1Re 9,24
que tu la stojaces en bon loch. 24
1Re 9,24
sientment com jo apellí lo poble.
1Re 10,10
die que Samuel li havia dits. 10
1Re 10,11
cose és sdevenguda al fill de Sis?
1Re 10,13
entre los profetes? 12 [*] 13
1Re 10,19
sia, mas stablex rey sobre nós.”
1Re 10,21 caech sobre lo trip de Benjamín. 21
1Re 10,21
E vench entrò a Saül, fill de Sis.
1Re 10,23
que ell és amagat en se casa. 23
1Re 10,27
Mas los fills de Belial digueren:
1Re 11,4
qui’ns defena, nós vendrem a tu. 4
1Re 11,9
salut com lo sol serà scalfat.”
1Re 12,7
de Egipte, ell és present ací. 7
1Re 12,10 e havem servit a Balaÿm e Scaroch.
1Re 12,13
Déu, regne entre vosaltres. 13
1Re 12,17
Senyor ferà denant vosaltres. 17
1Re 12,24
vosaltres dreta carrera e bona. 24
1Re 13,4
e tot lo poble d’Irrael!» 4
1Re 13,4
és endressat contre los felisteus.
1Re 13,9
comensà a partir de poch en poch. 9
1Re 13,15 los manaments que ell manà a tu. 15
1Re 13,20
[*] no feessen lansa ni spasa. 20
1Re 13,21
càvech e se destral e son pich. 21
1Re 13,23
fora Saül e Jonatàs, son fill. 23
1Re 14,12 coves en las quals éran amagats. 12
1Re 14,20
al prevera: –Tira te mà a tu. 20
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Donchs, ells aoraren aquí nostro Senyor, e
Donchs, lo peccat dels infants era molt
Donchs un hom de Déu vench a Elí, lo qual
Donchs Samuel se n’anà e dormí en son
Donchs Samuel dormí entrò al matí e al
Donchs Samuel dix a ell totas las
Donchs lo poble tremès en Ciloè, e faéran
Donchs los felisteus se combateren ab lo
Donchs ells la se’n portaren. 9 E com
Donchs ells tremateren l’archa de nostro
Donchs ells tremateren e ajustaren los
Donchs l’archa de nostro Senyor fou en la
Donchs vosaltres fareu las semblances del
»Donchs, feu are una novella carreta e
Donchs ells ho faeren en aquesta manera e
Donchs ells tremateren missatgers als
Donchs ell desliurà lo poble d’Irrael de
Donchs Samuel jutjà tot lo poble d’Irrael
Donchs, tots los primers nats del poble se
Donchs, tu ou are lur veu, emperò digues
Donchs, anem-nos-ne are a ell, e ell
Donchs, anau tost e desliurament, car
Donchs, no hages ància, que las millós
Donchs, per què has dita tu a mi aquesta
Donchs lo coch aportà una spatle e posàDonchs Saül menjà ab Samuel aquell die, 25
Donchs ells vingueren al demunt dit coll,
Donchs, no és Saül entre los profetes? 12
Donchs ell cessà de profetitzar e vench a
Donchs are stau devant nostro Senyor per
Donchs ell aplegà tot lo trip de Benjamín
Donchs ells sercaren a ell, e no poch
Donchs ells hi corregueren e amanaren–Donchs, aquest porà a nós salvar? E
Donchs los missatgers vingueren a Saül en
Donchs los missatgers vingueren e
Donchs, vosaltres stau are que jo contena
Donchs, desliure-nos tu are de la mà de
Donchs, lo vostro rey és present, lo qual
Donchs, no és are tot dret temps de cullir
Donchs, temeu lo vostro Senyor e serviu a
Donchs tot lo poble d’Irrael oyí aquesta
Donchs, lo poble irà aprés Saül en
Donchs Saül dix: –Aportau-me holocausts
Donchs Samuel se levà de Galgala [*] en
Donchs los fills d’Irrael avallaren als
Donchs totas las ferramentes de las reyas
Donchs la companya dels felisteus axí per
Donchs los felisteus perlaren a Jonatàs e
Donchs Saül cridà e tot lo poble qui era
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jo’m sia venjat de mos enamichs.
enamichs, la qual ell ha atrobade.
vosaltres los menjau ab la sanch.
de tot lo poble no li contredix. 40
mal, car ell ha obrat vuy ab Déu.
a tu rey sobre lo poble d’Irrael.
a ell, com venia de Egipte. 3
e ovellas e àzens e camells.” 4
pares com ells venien de Egipte.
-m’ho. 17 E Samuel li dix:
que tu los hages tots morts.” 19
Déu en Galgala. 22 E Samuel dix:
quax peccat de colre falsos déus.
aquell que jo’t mostraré. 4
per ço que jo fassa lo secrifici.
là on ell era, ell veé Eliab e dix:
nostro Senyor reguarde lo cor. 8
no ha nostro Senyor aquest alet. 10
entrò que ell sia vengut ací. 12
aquest és aquell que jo he alet. 13
tu ho sofires pus laugerament. 17
hom, e nostro Senyor és ab ell. 19
ell ha trobade gràcia devant mi. 23
venguts axí com per combatre?
era lo menor de dies de tots ells.
éran aperellats d’altre part. 22
aquells havían de abans respost. 31
ton servent, ocís lo leó e l’ors.
43 E lo felisteu dix a David:
ell vos liurerà en nostres mans. 48
que jo no hu sé. 56 E lo rey dix:
demana a ell de qui és fill. 57
XM e a mi no han donat sinó M!
ab ell e s’era pertit d’ell. 13
que jo sia gendre del rey? 19
e tots los servecials amen a tu.
las al rey per què fos son gendre.
ço que jo veuré e que jo oyré. 4
Tu ho veÿst e te n’alegrist.
–Sàpies que ell no serà mort. 7
fugí, e fou salvat aquella nit. 11
nit. E de açò axí un proverbi:
mos frares m’ho ha vengut a dir.
e dix-li: –Fill de bagassa!
stablit, ni lo regne no serà teu.
per què jo sóm vengut ací [*]. 3
los servicials de Chis a ell:
cultell de Goliàs lo felisteu. 11
mort, tu e la casa de ton pare. 17
nós havem ací pahor molt gran.
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Donchs tot lo poble dejunà, que no menjà
Donchs, no fóra feta major plague contre
Donchs tot lo poble amenà cascú son bou en
Donchs ell dix a tot lo poble: –PartiuDonchs lo poble desliurà Jonatàs, que no
Donchs, oges are la veu de nostro Senyor 2
Donchs, vé are e ociu Amalech e guasta tot
Donchs Saül [*] ajustà lo poble, e comptà
Donchs los cineus se’n pertiren del mig
–Donchs, ¿no fust tu fet cap e príncep
Donchs, per què tu no has oÿda la veu de
–Donchs, ¿nostro Senyor vol holocausts e
Donchs, per ço com tu has menyspresade la
Donchs Samuel féu axí com nostro Senyor li
Donchs ell sentifichà Ysaý e sos fills e
–Donchs, ést tu aquell que nostro Senyor
Donchs Ysaý apellà Aminedab e amenà aquell
Donchs Ysaý amenà devant Samuel VII fills,
Donchs Ysaý tremès per l’infant, e vench
Donchs Samuel pres lo corn de l’oli e
Donchs dix Saül a sos servents: –SercauDonchs Saül tremès sos missatgers a Ysaý e
Donchs, can [*] [turmen]tave Saül, e David
Donchs, no sóm jo felisteu e vosaltres sou
Donchs, los III fills primers hagueren
Donchs David lexà en las tendes ço que
Donchs, las peraules que David parlà foren
Donchs, serà aquest felisteu, qui no és
–Donchs, sóm jo cha, que tu vingues contre
Donchs, com lo felisteu fou vengut prop de
–Donchs demana a ell de qui és fill. 57
Donchs com David se’n tornà, qui havia ja
Donchs, qual cose defall a ell sinó lo
Donchs Saül lo moch de si e féu-lo
Donchs sdevench-se que, com Meroab,
Donchs, tu sias are gendre del rey.” 23 E
Donchs, Saül donà a ell Micol, sa filla
Donchs, Jonatàs parlà a Saül, pare ceu, de
Donchs, per què peccas contre la sanch de
Donchs Jonatàs apellà David e comptà-li
Donchs Saül tremès sos servents de nits a
«Donchs, no és Saül entre los profetes?»
Donchs, si jo trop gràcia devant tu, iré
Donchs no conech jo are que tu ames lo
Donchs, tremet are e amena’l-me, car
Donchs, prech-te que em dons are alguna
–Donchs, no és aquest David rey de la
Donchs, lo rey tramès a apellar
Donchs, ell dix a sos servents qui staven
Donchs, quant més, com nós serem en major

267

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 23,4
la companya dels felisteus. 4
1Re 23,5
los falisteus en las tuas mans. 5
1Re 23,13
dix: –Verament ells te liureran. 13
1Re 23,14
ell volgués anar en altre loch. 14
1Re 23,18
E Saül, mon pare, sap bé açò. 18
1Re 23,20
és a la dreta part del desert? 20
1Re 23,22 vos sou dolguts de la mia dolor. 22
1Re 23,23
e’l serch bé cuytosament. 23
1Re 23,25
a la dreta part de Gesimuch. 25
1Re 23,28
se són stesos per la terra. 28
1Re 24,1 Depertent». 24,Tit Capítol XXIIII 1
1Re 24,3
David és en lo desert de Gandí. 3
1Re 24,5
que fasses a ell ço que’t plaurà.”
1Re 24,8
que ells se levassen contre Saül.
1Re 25,4
E era del linatge de Calef. 4
1Re 25,8
a tos servents, e diran-ho a tu.
1Re 25,11 servents que fugen a lur senyor! 11
1Re 26,8
los enamichs teus en las tuas mans.
1Re 26,14
Saül e Abner, fill de Ner, e dix:
1Re 26,15 crides [*]? 15 E dix David a Abner:
1Re 26,16
lo vostro Senyor, untat de Déu.
1Re 26,17 Saül conech la veu de David e dix:
1Re 26,19 lo mal qui és en las mias mans? 19
1Re 28,22
paraules que has ditas a mi. 22
1Re 29,4
[*] com comensarem a batallar [*].
1Re 29,5
si no sobre los nostros prínceps? 5
1Re 29,10
no devalls en nós a la batalla. 10
2Re 2,1
’s a nostro Senyor Déu e dix:
2Re 2,26
26 E cridà Abner a Joab e dix-li:
2Re 2,26
tu que la desperació sia perillosa?
2Re 3,18
que regnàs sobre vosaltres. 18
2Re 3,30
ni cultell e freturants de pa. 30
2Re 7,5
coses diu nostro Senyor Déu:
2Re 7,28
pregàs a tu per aquesta oració. 28
2Re 11,21
ocís Abimàlech fill de Geroboal?
2Re 12,19
mort, e dix David a sos servents
2Re 12,28
de las aygües se porà pendre. 28
2Re 19,7
viu e que nós tots fóssem morts. 7
2Re 19,21
respòs Abisay fill de Servià e dix:
2Re 19,28
e als menjars de la tua taula.
2Re 20,6
asignat. 6 E dix David a Abisach:
2Re 20,19
-se’n en aquella ciutat. 19
2Re 20,19
aquesta qui és mare de las ciutats?
2Re 24,13
e gran mortaldat en la tua terra.
2Re 4,11
mal en res e dormia sobre son lit.
1Re 14,41
sobre mi o sobre Jonatàs, mon fill,
1Re 25,27
ha aportade a tu, senyor meu, e
1Re 27,5
–Si jo he trobade gràcia devant tu,
1Re 22,22 dix David a Abiatar: –Mantinent que
1Re 9,7
[*], e nós no havem presentalla que
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Donchs ell demanà altre vegade concell a
Donchs, se n’anà David [*] e vench en
Donchs, David se levà ab los hòmens qui
Donchs, David stave en lo desert, en los
Donchs abdosos feéran aquí amistansa
Donchs, tant has desijat que hi anasses,
Donchs, jo us prech que vosaltres vos ne
Donchs sercau tost los amagatalls on ell
Donchs, Saül e sos companyons anaven
Donchs Saül se’n tornà e cells qui
Donchs David se departí de aquí e habità
Donchs Saül pres IIIM hòmens, tots alets
Donchs, David se levà e tallà la vora del
Donchs Saül axí de la cove e anà per lo
Donchs com David hach oÿt en lo desert que
Donchs nós, tos servents, atrobem gràcia
Donchs, pendré jo los meus pans e la mia
Donchs are clave aquell ab la lansa en
–Donchs, no respondràs, Abner? E respòs
–Donchs, no ést tu baró, e qui és semblant
Donchs, guarde e mira on és la lansa del
–Donchs David, fill meu, aquesta veu que
Donchs senyor [*], jo’t prech que m’oges
Donchs are oges la veu de la tua serventa,
Donchs, en quina manera porà ell fer pau
Donchs, no és aquest David qui cantaven e
Donchs, leve’t per lo matí, tu e’ls
–Donchs, Senyor, pujaré en una de las
–Donchs entrò a la mort se enfellonirà la
Donchs per què no dius al poble que no
Donchs are demanau-lo, car nostro Senyor
Donchs Joab e son frare Abisay ocieren
Donchs tu no edificharàs a mi casa per ço
Donchs, are, Senyor Déu, tu ést ver Déu e
Donchs, no l’ocís una fembra qui tremès
–Donchs, mort és l’infant? E ells
Donchs, are, senyor, tost fes ajustar la
Donchs leve’t e vé-te’n als teus
–Donchs, no morrà Semeý per ço que
Donchs, senyor, no he clams justs ni no
–Donchs, major treball e major aflicció
Donchs, no sóm jo aquella qui respon en
Donchs, per què vols enderrocar e
Donchs, are deslibera e veges què vols,
Doncs, no querré jo la ànima d’aquell e
done’ns-en vuy demostransa. E si aquest
done’n als servecials qui servexen a tu.
done’m loch en una de las tuas ciutats
Donech, de Ydumea, era en Nobe poguí jo
donem a l’hom de Déu [*]. 8 E altre
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no són anats ab nós. Basta que’ls
quarta part d’un diner d’argent.
las encontrades de la terra e
qui éran entorn d’ell: –Qual cose
e deyen: –Aquestas coses e aquestas
has vuy ahontades. 46 Nostro Senyor
arechites, e vejam quin concell
quant ells t’hauran saludat, ells
ço que tu demanaràs, a tu, jo t’ho
turment de la tua serventa [*] e’m
de vi, e jo diré a vosaltres que li
una vestidura que ha nom efot, e jo
e desliurí’t de la mà de Saül, 8 e
de mort. 45 E lo poble dix a Saül:
secrifici ab te fellonia e los meus
serà denejat per sacrificis ni per
arrera [*], car ells prengueren
axí: “Lo rey no ha mester que tu li
[*]. 3 Donchs, prech-te que em
ab tu? Calla, germana, [*] no’t
muntada de la ciutat, ells trobaren
cuytozament muntà sobre un aze, e V
t’he jo apellat. Torna-te’n e
infant e dix a ell: –Vé-te’n e
mia casa per ço que menge e bega e
te ou.” Donchs Samuel se n’anà e
perdurablement. 15 Donchs Samuel
e féu-la venir en casa sua e
de açò que menjave. 9 Emperò Urries
no volch anar a casa sua, ans
-la de la mort de son fill e
anans que ell fos apagat. E Samuel
descuyt en la casa de Ysbòzech, que
casa, en lo segí [*]. 7 [*] Car ell
un hom qui no marexia mal en res e
e aytal beure com ell, e tots dies
e dar-las-he a ton proÿsme, e
seran complits tots los teus dies,
David se fou levat del lit que hach
5 Ço és, aprés que lo rey hach
scampats, enaxí que no romangueren
–Jutge’m açò que jo’t diré:
e Azachà, en las encontrades de
d’Ambrit, que és enbolicat en un
Saül, que vestia a vosaltres de
19 e la fembra posà dessobre un
que t’ocia. E si açò fas, no poré
era vengut a Carmel e aquí havia
12 E las vaques se n’anaren tot
a cascú de vosaltres tots l’ull
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donem lurs mullers e lurs fills, e com ho
Donem-la a l’hom de Déu per ço que ell
donerà l’emperi al ceu rey e axelcerà lo
donerà hom en aquell qui ociurà aquest
donerà hom en aquell qui ociurà lo
donerà tu a mi, [*] e jo donaré vuy lo teu
donerà. 6 E com Cozim fou vengut devant
doneran a tu II pans, e tu los pendràs de
doneré. 39 E, com lo rey e tot lo poble
dónes infant mascle, jo donaré aquell a
doneu, vosaltres lo ferreu e ociureu-lo,
doní a la casa de ton pare dels secrificis
doní a tu la casa de ton senyor e las
–Donques, Jonatàs morrà, que ha feta
dons, los quals jo maní que fossen oferts
dons perdurablement. 15 Donchs Samuel
dons e giraren lo jutjament, enaxí que
dons castells per haver sa filla, sinó ten
dons are alguna cose o [*] pa o ço que
dons ira ni dol de ton frare ni plors per
donzellas qui anaven poar aygüe, e ells
donzellas anaren ab ella e las suas
dorm. 7 E, certes, Samuel encara no
dorm e, si d’equí avant negú apella a tu,
dorma ab ma muller? Per la tua salut e per
dormí en son loch. 10 E nostro Senyor
dormí entrò al matí e al matí obrí las
dormí ab ella. E tantost aquella fembra
dormí devant la porta del rey ab los
dormí ab los missatges de son senyor. 14 E
dormí ab ella. E engendrà un fill e mèsdormia en lo temple de nostro Senyor, on
dormia en lo ceu lit en la hora de
dormia en son lit, e fou mort, e tolgueren
dormia sobre son lit. Doncs, no querré jo
dormia en son lit prop ell, car aytant la
dormiran ab ellas devant tu matex. 12 Per
dormiràs ab tos pares, jo socitaré la
dormit en la cesta e, mentre que ell anave
dormit ab ella, ella consabé. E d’aquí
dos ensemps. 12 E lo poble dix [*]: –Qual
Dos hòmens havia en una ciutat, e la un
Dotamí. 2 E Saül e los fills d’Irrael se
drap [*]. Si’l vos, porta’l-te’n, car
drap vermell en delicaments e donave
drap de li e mès dessús ordi parat quaix
dressar la cara devant Joab, frare teu. 23
dressat un altar en senyal de victòria e
dret per la via per on hom va a Betzames e
dret, enaxí que vosaltres siau onta a tot
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1Re 12,17
vosaltres. 17 Donchs, no és are tot
1Re 15,12 Galgala. Adonchs Samuel vench tot
1Re 28,20
20 E aytantost Saül caech tot
2Re 2,19
a la sinestra, ans lo encalsave tot
1Re 12,23
vosaltres. Jo ensenyaré a vosaltres
1Re 23,19
que ha nom Achile, lo qual és a la
1Re 23,24 desert de Mahon, en los camps a la
2Re 2,19
lo fort, que no’l jaquí anar a la
2Re 2,21
E dix-li Abner: –Vé-te’n a la
2Re 2,23
entendre ni’l jaquia anar a la
2Re 16,6
hòmens de batalla anaven a la part
2Re 24,5
Jordà e vingueren en Arroer, en la
1Re 18,9
avant Saül no podie guardar David
2Re 15,4
a mi qui hage res a fer, jo jutjaré
1Re 8,9
veu, emperò digues abans a ells la
1Re 2,21
consabé e infantà III fills e II
1Re 18,21 a David: –Mon gendre seràs vuy en
2Re 2,2
–En Hebron. 2 Pujà, donchs, David e
1Re 9,6
e tot ço que ell diu s’esdevé sens
1Re 14,44
–[*] Cové que tu muyres, sens
1Re 30,8
a ell: –Encalce-los. Car sens
1Re 25,3
e molt bella. Mas son marit era
1Re 5,7
d’Israel ab nós, car la sua mà és
2Re 19,43 hòmens de Judà responien malamén e
2Re 21,1
fou gran fam en los dies de David e
1Re 17,49
ferí’n lo felisteu en lo front axí
1Re 20,10
lo teu pare per ventura respondrà
2Re 23,5
covinensa ferma que en tot temps
1Re 26,5
de la cavalleria, e veé Saül
1Re 26,5
altre poble engir e entorn d’ell
1Re 26,7
de nits e trobaren Saül en la tenda
1Re 26,7
cap. E Abner e tot l’altre poble
2Re 3,39
hòmens fills de Servià fort me són
2Re 19,12
la mia carn. Per què sou vosaltres
Re Prol,1
dels Reys. La lengua dels siris
Re Prol,4
lengua en gran partida és proÿsma
Re Prol,5
aquells, ço és a saber, los ciris
Re Prol,6 matex so, mas en diverses caràcters
Re Prol,9
desacorden-se, en letres solament
Re Prol,10
Certa cosa és que Sdras, scriva
Re Prol,15
dels jueus, caractes sían atrobades
Re Prol,16
un matex compte de tots diaques
Re Prol,21 encara los salms, ço és, lo XXXVI
Re Prol,21 los salms, ço és, lo XXXVI e lo CX
Re Prol,21 ço és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI
Re Prol,21 XXXVI e lo CX e lo CXI e lo CXIIII
Re Prol,24 són las Lemantecions de Geremies
Re Prol,24
de Geremies e la sua oració,
Re Prol,26
diu: «Qui atroberà fembra fort?»;
Re Prol,31
manera scriuen los comensaments

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

dret temps de cullir los forments? Jo
dret a Saül, e Saül oferia holocausts a
dret en terra, car temia fort las paraules
dret per ço que l’ociés. 20 E girà’s
dreta carrera e bona. 24 Donchs, temeu lo
dreta part del desert? 20 Donchs, tant has
dreta part de Gesimuch. 25 Donchs, Saül e
dreta part ni a la sinestra, ans lo
dreta part o a la cinestra e pren un dels
dreta part ni a la sinestra. E lavors
dreta, e a la cinestra de David. 7 E Semeý
dreta part de la ciutat que és en la vall
dretament. 10 Aprés lo altre die, lo
dretament e justa. 5 E com null hom venia,
dretura del rey que regnerà sobre ells. 10
dues fillas. E Samuel, l’infant, cresch
dues coses. 22 E Saül manà a sos servents
dues mullers suas, Achimòneun de Gesrael e
dupte. Donchs, anem-nos-ne are a ell,
dupte, de mort. 45 E lo poble dix a Saül:
dupte tu los pendràs e amaneràs la presa
dur e malvat e molt maliciós. E era del
dura sobre nós e sobre Degon, nostro déu.
dura als hòmens de Yrrael. 20,Tit Capítol
durà III anys contínuament. E David demanà
durament, que la pedre li encastà en lo
durament a tu de mi, qui m’ho dirà? 11 E
duren totas coses, car tota la mia salut e
durment en la tenda e l’altre poble engir
durment, 6 dix David a Achimàlech, [*]
durment e la sua lansa ficade en terra,
durmia engir e entorn de Saül. 8 E dix
durs e braus. Nostro Senyor reguardon en
durs en tornar lo rey en la sua casa?” 13
e dels caldeus testimonieja que XXII
e vaÿna a la habraycha. E en aquells, ço
e los caldeus, XXII letres han a un matex
e figures. Los semaritans encara ab
e en altesa de letres. Certa cosa és que
e doctor de la lig, aprés la presó de
e stades. En lo libre dels Noms, un matex
e preveres, per centència o per seny
e lo CX e lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII,
e lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia
e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia que sían
e lo CXVIII, jatsia que sían scrits ab
e la sua oració, e en la fi dels Proverbis
e en la fi dels Proverbis de Salamó, d’
e unas matexas letres en habrayques
e las mitjanies dels mots, e en altre
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e las mitjanies dels mots,
ab los quals quax ab letres
quax ab letres e ab cara [*] tendre
orde dels Profetes són ordonats,
primer de Regnes. Lo segon, lo terç
en XII trips. E lo Vè és Ysaÿes;
Vè és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies;
VIè, Geremies; e lo VIIè, Azetxiel;
lo qual, segons nós, és apellat
nós, és apellat e és scrit primer
qui és axí matex, segons los grechs
la vella lig, ço és, de Moysès V,
de Moysès V, e dels Profetes VIII,
VIIII. E altres dien que Rut
que Rut e Craoth entre Giògrafa,
aquests libres en son nombre,
l’Apocalipci [*] adóran l’Anyell
IIII bísties plenes d’ulls devant
és, guardants en ço que és passat
és passat e en ço qui és avenir,
cridant: «Sant, sant, sant, qui era
«Sant, sant, sant, qui era e qui és
axí com a comensament armat
qui comensa: «Amau justícia»;
«Tota saviesa és en nostro Senyor»;
és en nostro Senyor»; e Judith
nostro Senyor»; e Judith e Tobies
de Déu ço que pot haver, ço és, or
que pot haver, ço és, or e argent
precioses; alguns oferexen bis
alguns oferexen bis e porpre
oferexen bis e porpre e colix
bis e porpre e colix e jacint
la qual per sengles spècies
per sengles spècies e destinció
e departiment de la sgleya present
són pus vils veden la calor del sol
Donchs, lig primerament Samuel
cose pus volenterosament en gitant
en gitant e stimant havem complida
entès allò que debans tu no sabies,
mi enterpetrador, si ve de grat;
no ho creus, lig los libres grechs
lig los libres grechs e los letins
veuràs entre si matex discordar,
que ab preciós ungüent de mirra
envés mi ab bocha plena de ira
bocha plena de ira e de abrivament
de abrivament e environen la ciutat
cuyden ésser en aquella cose savis
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e en altre manera scriuen per aquellas
e ab cara [*] tendre e aleytant és
e aleytant és adoctrinat en la doctrina de
e comensen a Jesú, fill de Enave, qui és
e lo quart, que és apellat Malachim, ço
e lo VIè, Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e
e lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè és lo
e lo VIIIè és lo libre dels XII Profetes,
e és scrit primer e segon de
e segon de Paralipèmenon; lo VIII és
e los letins; dels libres, lo VIIIIè és
e dels Profetes VIII, e de Hagiògafra, ço
e de Hagiògafra, ço és, de la vida dels
e Craoth entre Giògrafa, e cuyden comptar
e cuyden comptar aquests libres en son
e per açò diuhen los libres de la vella
e enclinades las cares en terra, ofertas
e derrera, ço és, guardants en ço que és
e en ço qui és avenir, e en veu no oÿda
e en veu no oÿda cridant: «Sant, sant,
e qui és e qui és sdevenidor.» Aquest
e qui és sdevenidor.» Aquest pròlech de
e guarnit a tots los libres, los quals
e lo libre de Jesú, fill de Sirach, qui
e Judith e Tobies e lo libre Pastoral, qui
e Tobies e lo libre Pastoral, qui és
e lo libre Pastoral, qui és semblant a l’
e argent e pedres precioses; alguns
e pedres precioses; alguns oferexen bis e
e porpre e colix e jacint e [*] pèlls de
e colix e jacint e [*] pèlls de cabres.
e jacint e [*] pèlls de cabres. Emperò l’
e [*] pèlls de cabres. Emperò l’Apòstol
e destinció e departiment de la sgleya
e departiment de la sgleya present e
e sdevenidora és cubert de pells de
e l’aygüe de las pluges. Donchs, lig
e Malachim meu; meu, jo dix, meu. Car
e stimant havem complida e tenim nostra
e tenim nostra és. E, com hauràs entès
e tu stimaràs mi enterpetrador, si ve de
e stimeràs tu mi ésser parafrasten, ço és,
e los letins e ajusta ab aquests las obres
e ajusta ab aquests las obres que jo he
e demana qualque’t vulles dels jueus, ço
e de fe unteu lo cap de nostro Senyor
e de abrivament e environen la ciutat e
e environen la ciutat e cuyden ésser en
e cuyden ésser en aquella cose savis e
e sabents, si en altres coses metra enrera
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mi; jo he tancada la mia bocha
la mia bocha e sóm-me humiliat
efratén. 2 Aquell hach II mullers,
II mullers, e la una hach nom Anna,
Fenennà. E Fenenà hach fills,
per VII dies stablits per orar
loch staven II fills de Elí, Ophín
II fills de Elí, Ophín e Fineès,
vench que Elcanà dech secrifichar,
secrifichar, e donà a Fenennà [*]
a Fenennà [*] e a tots sos fills
fillas part del sacrifici ceu, 5
6 E Fenennà la engoxave fortment
anaven a la casa de nostro Senyor,
nostro Senyor, e axí la feya irade,
irade, e Anna plorave molt fortment
9 Donchs, com Anna hach menjat
aytant com li plach, ella se levà,
molt agrement a nostre Senyor,
Déu de companyes, si tu guardes
lo turment de la tua serventa [*]
en tots los dies de la sua vida,
en la bocha molt atentivament, 13
13 e ella parlave en son cor
cor e no feya sinó moure sos labis,
Elí se cuydà que fos embriaga. 14
jo sóm una fembra prou malaurade
ara per la moltitut de ma dolor
Elí dix a ella: –Vé-te’n en pau,
Donchs la fembra tench sa carrera
la fembra tench sa carrera e menjà
maneres. 19 E ells se levaren matí
e aoraren devant nostro Senyor,
nostro Senyor, e tornaren-se’n
Elcanà jach ab Anna, se muller,
lo terme fou complit, ella consabé
ella consabé e infantà un fill,
21 E aprés annà Elcanà, son marit,
a nostro Senyor solempne sacrifici
pas tro que l’infant sia desletat,
sia desletat, e que lo hy amèn,
ell aparega devant nostro Senyor,
–Tu fes ço que’t semble que sia bo
la tua peraule. Donchs Anna romàs
desletat, amenà’l ab si en Ciloè
ab si en Ciloè e pres III vadells
III vadells e III muygs de farina
de farina e una ampolla plena de vi
a nostro Senyor Déu en Siloè,
Donchs ells sacrificaren un vadell
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e sóm-me humiliat e he callat de bones
e he callat de bones obres.» Expl Ací acaba
e la una hach nom Anna, e l’altre,
e l’altre, Fenennà. E Fenenà hach fills,
e Anna no n’hach negú. 3 E aquell hom
e per sacrifichar a nostro Senyor Déu en
e Fineès, e eren preveres de nostro
e eren preveres de nostro Senyor. 4 E
e donà a Fenennà [*] e a tots sos fills e
e a tots sos fills e sas fillas part del
e sas fillas part del sacrifici ceu, 5 e
e donà’n a Anna sola una part, per què
e la destrenyia en tant que li feya retret
e axí la feya irade, e Anna plorave molt
e Anna plorave molt fortment e no volia
e no volia menjar. 8 Ladonchs li dix
e begut en Siloè aytant com li plach, ella
e Elí, prevere, seya sobre sa cella devant
e dix: –Senyor, Déu de companyes, si tu
e veus lo turment de la tua serventa [*] e
e’m dónes infant mascle, jo donaré aquell
e raor no munterà sobre lo ceu cap. 12 E
e ella parlave en son cor e no feya sinó
e no feya sinó moure sos labis, e la sua
e la sua veu no era oÿda de negú. Donchs,
e dix a ella: –O Anna, entrò a quant seràs
e jo no he vuy begut vi ni neguna cose que
e de mon plor. 17 Lavors Elí dix a ella:
e lo Senyor Déu d’Irrael don a tu la
e menjà e no mudà se care en diverses
e no mudà se care en diverses maneres. 19
e aoraren devant nostro Senyor, e tornaren
e tornaren-se’n e vingueren a casa lur,
e vingueren a casa lur, en Remadta. Donchs
e nostro Senyor hach remembransa d’ella.
e infantà un fill, e apellà lo ceu nom
e apellà lo ceu nom Samuel, per ço com
e tota se companye en Siloè per sacrificar
e lo vot que ella havia fet. 22 E Anna no
e que lo hy amèn, e que ell aparega devant
e que ell aparega devant nostro Senyor, e
e que stiga aquí contínuament. 23 E
e roman tant tro que l’infant sia
e aletà son fill entrò que ella li tolch
e pres III vadells e III muygs de farina e
e III muygs de farina e una ampolla plena
e una ampolla plena de vi e amenà aquell a
e amenà aquell a nostro Senyor Déu en
e l’infant era encare molt petit. 25
e oferiren l’infant a Elí, prevere, lo
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sóm la fembra que stiguí ací devant
27 per aquest infant. Jo’l preguí,
la mia demande que jo li demanave
ells aoraren aquí nostro Senyor,
aquí nostro Senyor, e Anna aorà
aorà e dix: 2,Tit Capítol segon
cor s’és alegrat en nostre Senyor,
és negú sant axí com nostro Senyor,
Senyor, e no és negú altre sinó ell
car Déu és Senyor de la tua bocha,
arch dels forts hòmens és sobrat,
se logaren per haver pans,
qui havían fam se són sedollats,
qui era axorque hach infants molts,
malalte. 6 Nostro Senyor dóna mort
6 Nostro Senyor dóna mort e vida,
e vida, e ell met hom en infern
trau. 7 Nostro Senyor dóna pobreses
Senyor dóna pobreses e riqueses
pobreses e riqueses e ell axalsa
sucita los freturosos de la pols
per ço que ell sega ab los prínceps
de la terra són de nostro Senyor,
guarde los peus dels ceus sants,
de nostro Senyor tembran aquell,
jutgerà las encontrades de la terra
terra e donerà l’emperi al ceu rey
ceu crist. 11 E Elcanà se’n tornà
Mas los fills de Elí éran malvats
ans fèyan molt de mal en lo setgle
prevera venia com hom coÿa la carn
una losa ab III arpions en la mà 14
o en l’olla o en la parola,
venia lo servent del prevera
primer lo grex segons la costuma
’n a ta volentat.» E ell responia
ministrave devant nostro Senyor,
devant nostro Senyor, e era infant,
per secrificar solempne secrifici
vot. 20 E Elí donchs beneý Elcanà
beneý Elcanà e Anna, sa muller,
visità Anna, car ella consabé
ella consabé e infantà III fills
Senyor. 22 E Elí era molt vell,
fèyan a tot lo poble d’Irrael
coses malvades, las quals jo oig
26 E Samuel, l’infant, profitave
l’infant, profitave e crexia
profitave e crexia e pleÿa a Déu
vench a Elí, lo qual Déu li tremès,
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e preguí a nostro Senyor 27 per aquest
e ell ha donade a mi la mia demande que jo
e li requerí. 28 E per açò jo he ell donat
e Anna aorà e dix: 2,Tit Capítol segon e
e dix: 2,Tit Capítol segon e càntich que
e càntich que féu Anna a nostro Senyor 1
e lo cor meu s’és axelsat en lo meu Déu.
e no és negú altre sinó ell e no és negú
e no és negú axí fort com és lo nostro
e a ell són aperellades las pences. 4 L’
e los febbles són complits de fortsa. 5 E
e aquells qui havían fam se són sedollats,
e entrò aquella qui era axorque hach
e aquella qui havia molts fills fou
e vida, e ell met hom en infern e’n trau.
e ell met hom en infern e’n trau. 7
e’n trau. 7 Nostro Senyor dóna pobreses e
e riqueses e ell axalsa e abaxa. 8 E ell
e ell axalsa e abaxa. 8 E ell sucita los
e abaxa. 8 E ell sucita los freturosos de
e leva lo pobre de la sutzura, per ço que
e que tinga la cadira de glòria. Los
e ell ha posat lo setgle sobre ells. 9 E
e los folls cauran en tenebres, car null
e tronerà en los cels sobre aquells.
e donerà l’emperi al ceu rey e axelcerà
e axelcerà lo corn del ceu crist. 11 E
e anà-ce’n en Ramata, en la sua casa. E
e no conexían pas nostro Senyor 13 ni l’
e al poble. E quant algú secrifichave son
e havia una losa ab III arpions en la mà
e metia aquella en [*] la caldera o en l’
e tot ço que la losa portave, lo prevera
e deya en aquell que sacrificave: «Dóna a
e puxs pren-te’n a ta volentat.» E ell
e deya: «No serà pas axí, ans me’n deràs
e era infant, e havia vestidura de li, la
e havia vestidura de li, la qual hom
e lur vot. 20 E Elí donchs beneý Elcanà e
e Anna, sa muller, e dix a ell: –Nostro
e dix a ell: –Nostro Senyor reta sament d’
e infantà III fills e II dues fillas. E
e II dues fillas. E Samuel, l’infant,
e oyí totas las coses que sos fills fèyan
e en qual manera ells gèyan ab las fembras
e de las quals tot lo poble se plany? 24
e crexia e pleÿa a Déu e a hòmens. 27
e pleÿa a Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom
e a hòmens. 27 Donchs un hom de Déu vench
e dix a ell: –Aquestas coses diu nostro
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en Egipte, en la casa de faraó, 28
meu altar o que cremàs a mi encens
mi una vestidura que ha nom efot,
gitat mon secrifici ab te fellonia
secrificis del meu poble d’Irrael
Irrael: “Jo parlé que la tua casa
aquell qui honrerà a mi,
dies vénen que jo tallaré ton bras
mon altar, mas tos ulls te falliran
te falliran e ta ànima podrirà,
sdevendrà en II de tos fills, Ofiní
fael, lo qual ferà segons mon cor
segons mon cor e segons ma ànima,
e jo edificaré a ell fael casa,
sí covendrà que hom prech per ell,
e que ell ofira I diner d’argent
I diner d’argent e I tortell de pa
a nostro Senyor devant Elí,
se un die que Elí geya en son lit,
jo sóm ací. 5 On ell correch a Elí
no t’he jo apellat. Torna-te’n
vegade: –Samuel! Lo qual se levà
Lo qual se levà e anà a Elí 9
nostro Senyor apellave l’infant
l’infant e dix a ell: –Vé-te’n
e dix a ell: –Vé-te’n e dorm
te ou.” Donchs Samuel se n’anà
son loch. 10 E nostro Senyor vench
contre la sua casa. Jo comensaré
fills fèyan lurs fets malvadement
Donchs Samuel dormí entrò al matí
a Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel
cose. Déu fasse a tu aquestas coses
ço que li plaurà. 19 Samuel cresch,
batalla contre lo poble d’Irrael,
a carrera als felisteus en batalla
tendas prop la pedre de la Ajude,
e los felisteus vingueren en Afet 2
poble d’Irrael fugí als felisteus,
de nostro Senyor, de Ciloè,
4 Donchs lo poble tremès en Ciloè,
de nostro Senyor, ço és, Ofiní
7 E los felisteus hagueren pahor
9 O, felisteus, comfortau-vos
servit a vosaltres. Confortau-vos
combateren ab lo poble d’Irrael,
e lo poble d’Irrael fou vensut,
e cascú fugí en son tabernacle,
11 E l’archa de Déu fou presa,
de Elí foren morts, ço és, Ofiní
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e jo alegí a ell de tots los trips d’
e que aportàs devant mi una vestidura que
e jo doní a la casa de ton pare dels
e los meus dons, los quals jo maní que
e tu has honrats tos fills més que a mi.
e la casa de ton pare, que ministràs
e aquells qui menyspreseran seran vils. 31
e lo bras de la casa de ton pare, per ço
e ta ànima podrirà, e gran partida de ta
e gran partida de ta companye morrà, com
e Fineès: que abdós morran en un die. 35 E
e segons ma ànima, e jo edificaré a ell
e jo edificaré a ell fael casa, e ell irà
e ell irà devant mon crist (ço és, untat)
e que ell ofira I diner d’argent e I
e I tortell de pa e que diga: “Jo us prech
e que diga: “Jo us prech que vosaltres me
e la peraule de Déu era preciosa en aquell
e sos ulls éran ja tenebrosos, enaxí que
e dix-li: –Vet-me ací, car tu m’has
e dorm. 7 E, certes, Samuel encara no
e anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo sóm
e dix a ell: –Vet que jo sóm vengut per ço
e dix a ell: –Vé-te’n e dorm e, si d’
e dorm e, si d’equí avant negú apella a
e, si d’equí avant negú apella a tu, tu
e dormí en son loch. 10 E nostro Senyor
e apellà’l axí com l’havia apellat
e compliré. 13 Jo he dit a ell que jo
e ell no’ls ne castigave. 14 E per ço jo
e al matí obrí las portas del tabernacle
e dix: –O, Samuel, mon fill! Lo qual li
e anadescha a tu, si tu’m celes neguna de
e nostro Senyor era ab ell. E anch de las
e lo poble d’Irrael axí a carrera als
e fichà las tendas prop la pedre de la
e los felisteus vingueren en Afet 2 e
e ordonaren lur host contre lo poble d’
e en aquell contrast ne foren morts per
e vage en mig loch de nós, per ço que’ns
e faéran aportar l’archa de la amistansa
e Fineès. 5 E com l’archa de nostro
e digueren: [*] [*] 8 –Guay a nós! Car
e siau axí com a barons, perquè vosaltres
e combateu-vos. 10 Donchs los felisteus
e lo poble d’Irrael fou vensut, e cascú
e cascú fugí en son tabernacle, e gran
e gran morteldat fou en lo poble d’
e los II fills de Elí foren morts, ço és,
e Fineès. 12 Esdevench-se que un hom de
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1Re 4,12
vench en Ciloè en aquell die matex
1Re 4,12
e havia son vestiment squinsat
1Re 4,13
fou vengut, Elí ceya sobre la cella
1Re 4,13
carrera per la qual aquell venia,
1Re 4,13
[*] tot ço que s’era sdevengut,
1Re 4,14
és aquest [*]? E aquell se cuytà
1Re 4,15 a Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII anys,
1Re 4,16
ell: –Jo sóm aquell qui sóm vengut
1Re 4,16
sóm vengut e fugit de la batalla
1Re 4,17
és fugit devant los felisteus,
1Re 4,17
és stade feta en lo poble,
1Re 4,17
abdós tos fills són morts, Ofiní
1Re 4,17
fills són morts, Ofiní e Fineès,
1Re 4,18
caech de la cella, prop la porta,
1Re 4,18
prop la porta, e trencà’s lo cap,
1Re 4,18
’s lo cap, e fou mort, car era vell
1Re 4,18
mort, car era vell e de gran edat,
1Re 4,19
nora, muller de Fineès, era prenys,
1Re 4,19
oyí que l’archa de Déu era presa
1Re 4,19
[*] marit era mort, ella s’encorbà
1Re 4,21
E apellà, donchs, l’infant Ycabot,
1Re 4,21
Déu és presa.» E dix per son sogre
1Re 5,1
prengueren l’archa de Déu
1Re 5,2
materen-la en lo temple de Degon
1Re 5,3
Senyor, on ells prengueren Degon
1Re 5,4
devant la archa de nostro Senyor,
1Re 5,4
de nostro Senyor, e lo cap de Degon
1Re 5,5
sobre lo lindar del temple, 5
1Re 5,5
aquesta rahó los preveres de Degon
1Re 5,6
se agreujà sobre los hòmens de Azot
1Re 5,6
hòmens de Azot e destruý aquells
1Re 5,6
la pus secreta part de las nalgues,
1Re 5,6
nalgues, e las suas encontrades,
1Re 5,6
e las suas encontrades, e las vilas
1Re 5,6
en mig loch d’aquella regió,
1Re 5,6
aquella regió, e rates nasqueren,
1Re 5,7
car la sua mà és dura sobre nós
1Re 5,8
déu. 8 Adonchs ells tremateren
1Re 5,8
tots los prínceps dels felisteus
1Re 5,10
los hòmens d’Ecaron cridaren
1Re 5,10
Irrael per ço que ella ocia a nós
1Re 5,11
poble! 11 Donchs ells tremateren
1Re 5,11
e ajustaren los primers nats
1Re 5,11
-ne anar la archa de déu d’Irrael
1Re 5,12
[*] de mal de morenes. E lo crit
1Re 6,2
felisteus apellaren los preveres
1Re 6,2
apellaren los preveres e los devins
1Re 6,3
E lavors vosaltres sereu curats
1Re 6,5
de las províncies dels felisteus,
1Re 6,5
plague és stade a vosaltres tots
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e havia son vestiment squinsat e son cap
e son cap cubert de pols. 13 E quant ell
e guardave la carrera per la qual aquell
e lo ceu cor era molt temorós per l’archa
e tot lo poble comensà a plorar. 14
e vench a Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII
e sos ulls éran enfosquits, que no’s
e fugit de la batalla e de la host. Lo
e de la host. Lo qual dix: –En qual manera
e gran morteldat és stade feta en lo
e, ultre açò, abdós tos fills són morts,
e Fineès, e l’archa de Déu és presa. 18
e l’archa de Déu és presa. 18 E, com ell
e trencà’s lo cap, e fou mort, car era
e fou mort, car era vell e de gran edat, e
e de gran edat, e ell jutjà lo poble d’
e ell jutjà lo poble d’Irrael per XXXX
e era prop del terme de l’infantament. E,
e son [*] marit era mort, ella s’encorbà
e infantà, car dolors li vingueren
e dix: «La glòria de nostro Senyor és
e son marit: 22 –La glòria de Déu és
e portaren aquella de la pedre de la Ajuda
e asigueren aquella prop de Degon, lur
e tornaren-lo posar en son loch. 4 E
e lo cap de Degon e abdues ses mans éran
e abdues ses mans éran tallades sobre lo
e Degon era romàs axí com un sol tronch en
e tots aquells qui anaren en lo temple de
e destruý aquells e ferí Azot en la pus
e ferí Azot en la pus secreta part de las
e las suas encontrades, e las vilas e los
e las vilas e los camps s’escalfaren en
e los camps s’escalfaren en mig loch d’
e rates nasqueren, e gran confuzió de mort
e gran confuzió de mort fou feta en la
e sobre Degon, nostro déu. 8 Adonchs ells
e ajustaren tots los prínceps dels
e digueren: –Què farem nós de l’archa de
e digueren: –Ells han aduyta a nós l’
e tot nostro poble! 11 Donchs ells
e ajustaren los primers nats e prínceps
e prínceps dels felisteus, los quals
e que torn en son loch, per ço que no ocie
e lo udolament per cascuna part muntave
e los devins e digueren-los: –Què farem
e digueren-los: –Què farem nós de l’
e sabreu per què la mà de Déu no’s pertex
e fareu V rates d’or. Car una plague és
e a vostros prínceps. Donchs vosaltres
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del vostro secret de natura,
ventura aleugerà la mà de vosaltres
mà de vosaltres e dels vostros déus
endureý en Egipte lo cor de faraó
feu are una novella carreta
preneu II vaques qui hagen vadells
e null temps no hagen aportat jou,
e ajustau aquellas a la carreta,
E preneu la archa de nostro Senyor
Senyor e mateu-la en la carreta
li haveu pagats per vostro peccat
ho en una petita caxa prop l’archa
lexau-la anar. 9 E guardau-la,
ells ho faeren en aquesta manera
los vadells [*] en una casa, 11
l’archa de Déu sobre la carreta
petita caxa on éran las rates d’or
per la via per on hom va a Betzames
-se’n per un camí bruolans,
cullien forment en una vall,
vaeren l’archa de nostro Senyor,
en un camp de Josuè de Betzames
aquell loch havia una gran pedre,
trencaren los fusts de la carreta
carreta e materen las vaques desús
l’archa de nostro Senyor
d’or que hy posaren los falisteus,
de Betzames oferiren holocausts
Azot hi donà una semblança [*];
una semblança [*]; e altre, Scalon;
e altre, Scalon; e altre, Egete;
e altre, Egete; e altre, Acaron;
a la vila qui és menys de mur,
archa, entrò a LXX hòmens armats
als habitadors de Cariatiarim
devallade l’arca [*]. Veniu ací
los hòmens de Cariatiarim vingueren
-se’n l’archa de nostro Senyor
en la casa de Aminadab, en Gabaà,
del mig de vosaltres, ço és Balaÿm
vosaltres, ço és Balaÿm e Scaroch,
los vostros cors a nostro Senyor
tolgueren del mig de ells Balaÿm
del mig de ells Balaÿm e Scaroch
vós. 6 E ells vingueren en Masfa
e ploraren devant nostro Senyor
Senyor e dejunaren aquell die
felisteus, vingueren sobre ells,
gran pahor dels felisteus 8
pres Samuel un anyell qui mamave
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e las semblances de las rates qui han
e dels vostros déus e de la vostra terra.
e de la vostra terra. 6 Perquè no
e no lexà anar los fills d’Irrael fore de
e preneu II vaques qui hagen vadells e
e null temps no hagen aportat jou, e
e ajustau aquellas a la carreta, e encloeu
e encloeu los vadells en una casa. 8 E
e mateu-la en la carreta e los vaxells
e los vaxells d’or que vosaltres li haveu
e meteu-ho en una petita caxa prop l’
e lexau-la anar. 9 E guardau-la, e si
e si ella munta per la carrera de las suas
e prengueren II vaques que aletaven los
e posaren l’archa de Déu sobre la carreta
e la petita caxa on éran las rates d’or e
e las semblances del sacret de natura, que
e anaren-se’n per un camí bruolans, e
e anch no’s torseren a destre ni a
e com ells levaren los ulls, ells vaeren
e hagueren molt gran goig, com ells l’
e stech aquí. E en aquell loch havia una
e ells trencaren los fusts de la carreta e
e materen las vaques desús e feren
e feren sacrifici a nostro Senyor. 15
e la petita caxa qui era prop ella, en la
e posaren-la sobre la gran pedre. E los
e sacrificis a nostro Senyor en aquell
e altre, Scalon; e altre, Egete; e altre,
e altre, Egete; e altre, Acaron; e altre,
e altre, Acaron; e altre, Gatza. 18 E las
e altre, Gatza. 18 E las rates d’or,
e entrò Abeel lo gran, sobre lo qual ells
e LM de mitjà poble. E lo poble plorà per
e digueren a ells: –Los felisteus han
e portau-la-us-en en la vostra
e portaren-se’n l’archa de nostro
e materen-la en la casa de Aminadab, en
e sentificaren Aleatzar, fill de Aminadab,
e Scaroch, e aparallau los vostros cors a
e aparallau los vostros cors a nostro
e serviu aquell tot sol, ell desliurerà a
e Scaroch e serviren a nostro Senyor
e serviren a nostro Senyor solament. 5 E
e ploraren devant nostro Senyor e
e dejunaren aquell die e digueren: –A tu,
e digueren: –A tu, Senyor, havem peccat. E
e com los fills d’Irrael hagueren açò
e digueren a Samuel: –No vulles cessar de
e oferí aquell entir en secrifici a nostro
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Senyor. [*] per lo poble de Yrrael,
batalla contre los fills d’Irrael,
gran tabustol sobre los felisteus
los felisteus e spaventà aquells,
fills d’Irrael axiren de Masfat,
12 E Samuel pres una pedre
pedre e mès aquella entre Masfat
e Sem, qui són II lochs prop,
nom d’aquell loch pedre d’Ajuda,
13 E los felisteus foren humiliats
havían toltas, de Acaron entrò Aget
E pau era entre los fills d’Irrael
16 E environave cascun any Betel
cascun any Betel e Galgala
cascun any Betel e Galgala e Masfat
Irrael en los demunt dits lochs, 17
en Remate, car aquí era la sua casa
casa e aquí ell jutjave lo poble
primer engendrat havia nom Jobel,
Jobel, e lo segon havia nom Abià,
[*], car ells prengueren dons
primers nats del poble se ajustaren
e vingueren a Samuel en Remata 5
e digueren a ell: –Tu ést envellit,
féu oració a nostro Senyor, 7
enaxí com ells han a mi desemparat
[*] –[*] Ell pendrà vostros fills
e metrà’ls a menar ses carretas,
e fer-n’ha sos cavallers
e corredors devant ses carretas, 12
12 e ferà atrecí sos conestables
sos conestables e sos sanescals
sanescals e lauradors de sos camps
de sos camps e masseguers de blats
de blats e ferrers d’armes
vostros fills faedors d’ungüents
fills faedors d’ungüents e cuyners
pa. 14 Ell pendrà los vostros camps
vostros camps e las vostres vinyes
e las vostres oliveres millors
15 E ell delmerà los vostros blats
ell do delme a sos faels missatges
16 Ell vos tolrà vostros servents
servents e vostres serventas
serventas e los vostros bons macips
bons macips e los vostros àzens
ell pendrà [*] del vostro bestiar,
rey, lo qual vosaltres haureu alet,
no volch anch oyr la veu de Samuel,
pas! Nostre rey serà sobre nós, 20
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e nostro Senyor axaudí a ell, 10 E
e nostro Senyor tronà aquell die ab ten
e spaventà aquells, e foren morts per los
e foren morts per los fills d’Irrael. 11
e perseguiren los felisteus, enaxí que
e mès aquella entre Masfat e Sem, qui són
e Sem, qui són II lochs prop, e apellà lo
e apellà lo nom d’aquell loch pedre d’
e dix: «Nostro Senyor ha a nosaltres
e no gosaren despuxs venir en los termes
e entrò a sos térmens. Donchs ell desliurà
e los amoreus. 15 Donchs Samuel jutjà tot
e Galgala e Masfat e jutjave lo poble d’
e Masfat e jutjave lo poble d’Irrael en
e jutjave lo poble d’Irrael en los demunt
e despuxs ell se’n tornave en Remate, car
e aquí ell jutjave lo poble e aquí ell
e aquí ell edifichà altar a nostro Senyor
e lo segon havia nom Abià, e foren jutges
e foren jutges de Bersabe. 3 E los fills
e giraren lo jutjament, enaxí que ells
e vingueren a Samuel en Remata 5 e
e digueren a ell: –Tu ést envellit, e tos
e tos fills no van per las tuas carreras.
e nostro Senyor dix a Samuel: –Oges la veu
e han servit a déus stranys, axí ho fan
e metrà’ls a menar ses carretas, e fere fer-n’ha sos cavallers e corredors
e corredors devant ses carretas, 12 e ferà
e ferà atrecí sos conestables e sos
e sos sanescals e lauradors de sos camps e
e lauradors de sos camps e masseguers de
e masseguers de blats e ferrers d’armes e
e ferrers d’armes e de ses carretas. 13 E
e de ses carretas. 13 E ferà vostros fills
e cuyners e pastadors de pa. 14 Ell pendrà
e pastadors de pa. 14 Ell pendrà los
e las vostres vinyes e las vostres
e las vostres oliveres millors e donare donar-las-ha a sos servidors. 15 E
e las rendes de vostres vinyes, per ço que
e a sos servents. 16 Ell vos tolrà vostros
e vostres serventas e los vostros bons
e los vostros bons macips e los vostros
e los vostros àzens e metrà’ls en la sua
e metrà’ls en la sua obre. 17 E ell
e vosaltres sereu sos servents. 18 E
e nostro Senyor no us axaudirà en aquell
e digueren: –Ja no serà axí pas! Nostre
e nós serem axí com totas las altres
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altres nacions. E ell jutgerà a nós
E ell jutgerà a nós e irà devant
Samuel totas las paraules del poble
dix a Samuel: –Oges lurs veus
un fill, qui havia nom Saül, alet
Sis, pare de Saül, éran perdudes,
fill, pren a tu un dels servents
a tu un dels servents e leve’t
passats per lo munt de Efraÿm 4
Efraÿm 4 e per la terra de Salice
passaren per la terra de Salim [*]
[*] e per la terra de Benjamín,
fossen venguts en la terra de Suf
servent, lo qual era ab ell: –Vina
en aquesta ciutat ha un home de Déu
ha un home de Déu e és noble hom,
Donchs, anem-nos-ne are a ell,
l’hom de Déu? Pa defall a nós [*],
vegada lo servent respòs a Saül
–Molt és bo ço que dius. Vina,
donzellas qui anaven poar aygüe,
car ell beneyrà lo sacrifici,
seran apellats. Donchs, anau tost
14 E ells muntaren en la ciutat,
un die abans que Saül vingués,
un home de la terra de Benjamín,
rey sobre lo meu poble d’Irrael,
car jo he reguardat lo meu poble,
a Samuel en mig loch de la porta
del vaent. 19 E Samuel respòs a ell
per ço que tu menges vuy ab mi,
e jo lexar-t’he anar al matí,
seran de tu [*]. 21 E Saül respòs
pus bax trip del poble d’Irrael,
peraule? 22 E Samuel pres Saül
22 E Samuel pres Saül e son servent
a ells là on ell havia a menjar
aquells qui éran stats convidats,
24 Donchs lo coch aportà una spatle
una spatle e posà-le devant Saül,
que és romàs. Pose-hu devant tu
Saül menjà ab Samuel aquell die, 25
25 e puxs avallaren de la muntanya
muntanya e vingueren en la ciutat,
[*] 26 [*] E dix a ell: –Leve’t,
’t, e iràs-te’n. E ell se levà,
axiren defora, ço és, Samuel
Saül: –Digues al servecial que pas
X 1 E Samuel pres un cetrill d’oli
e buydà-lo sobre lo cap de Saül
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e irà devant e ferà las nostres batallas
e ferà las nostres batallas per nós. 21
e recomptà aquellas a nostro Senyor. 22 E
e stablex rey sobre ells. E Samuel dix a
e bo, enaxí que no havia entre los fills
e Sis dix a Saül: –Mon fill, pren a tu un
e leve’t e vé sercar las someras. E com
e vé sercar las someras. E com ells foren
e per la terra de Salice e no las hagueren
e no las hagueren trobades, encara
e per la terra de Benjamín, e no las
e no las trobaren. 5 E com ells fossen
e no las hagueren trobades, Saül dix a son
e tornem-nos-en, car per ventura mon
e és noble hom, e tot ço que ell diu s’
e tot ço que ell diu s’esdevé sens dupte.
e ell per aventura ensenyerà a nós ço que
e nós no havem presentalla que donem a l’
e dix: –Vet que jo he la quarta part d’un
e anem-hi, donchs. E anaren en la ciutat
e ells digueren a ellas: –És ací lo vaent?
e puxs menjaran aquells qui seran
e desliurament, car vosaltres trobareu vuy
e com ells anassen per mig loch de la
e havia a ell dit: 16 –En aquesta matexa
e tu unteràs aquell per ésser rey sobre lo
e ell desliurerà a ells de las mans dels
e lo lur crit és vengut a mi. 17 E com
e dix a ell: –Jo’t prech que tu mostres a
e dix: –Jo sóm lo veent. Munta devant mi
e jo lexar-t’he anar al matí, e
e ensenyaré a tu totas las coses que són
e dix: –No sóm jo fill de Sis de Benjamín,
e lo meu linatge és [*] derrer de totas
e son servent e manà a ells là on ell
e manà a ells là on ell havia a menjar e
e ell los féu loch en cap de tots aquells
e havia-hy entrò a XXX hòmens. 23 E
e posà-le devant Saül, e Samuel dix a
e Samuel dix a Saül: –Vet ací ço que és
e menge, car a tu és stat stojat sientment
e puxs avallaren de la muntanya e
e vingueren en la ciutat, e ell perlà ab
e ell perlà ab Samuel en un soler. [*] 26
e iràs-te’n. E ell se levà, e abdosos
e abdosos axiren defora, ço és, Samuel e
e Saül. 27 E com ells foren devallats en
e que vage devant nós. Mas tu spere’t un
e buydà-lo sobre lo cap de Saül e besà a
e besà a ell e dix: –Vet que nostro Senyor
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1Re 10,1
sobre lo cap de Saül e besà a ell
1Re 10,1
sobre la sua haretat en príncep,
1Re 10,2
2 Car tu seràs vuy pertit de mi
1Re 10,2
seràs vuy pertit de mi e te n’iràs
1Re 10,2
E ton pare las ha trobades,
1Re 10,2
ha trobades, e és engoxós per tu
1Re 10,3
3 »E, com tu seràs pertit de aquí
1Re 10,3
pertit de aquí e seràs passat ultre
1Re 10,3
un d’aquells aporterà III cabrits;
1Re 10,3
e l’altre, III tortells de pa;
1Re 10,4
saludat, ells doneran a tu II pans,
1Re 10,5
e tu los pendràs de la lur mà 5
1Re 10,5
una posta d’host dels felisteus,
1Re 10,5
que devalleran de la muntanya,
1Re 10,5
e hauran devant ells un saltiri
1Re 10,6
nostro Senyor devallerà sobre tu,
1Re 10,6
sobre tu, e ells profetaran,
1Re 10,6
e tu profetaràs ab ells ensemps
1Re 10,7
en ta mà, com nostro Senyor és
1Re 10,8
8 E tu iràs devant mi en Galgala,
1Re 10,8
a tu, que tu ofires oferenes
1Re 10,8
passificables. Per VII dies
1Re 10,8
spereràs entrò que jo vingue a tu
1Re 10,10
ells vingueren al demunt dit coll,
1Re 10,10
profetes axí a ell a carrera [*],
1Re 10,11 veeren que era enmig dels profetes
1Re 10,13
13 Donchs ell cessà de profetitzar
1Re 10,14
14 E un de sos avonclos dix a ell
1Re 10,14 –Nós som anats a sercar las someras
1Re 10,16 dit. 16 E Saül respòs a son avonclo
1Re 10,18 poble a nostro Senyor en Masfat, 18
1Re 10,18
amenat lo poble d’Irrael de Egipte
1Re 10,18
desliurats de la mà dels egipcians
1Re 10,19
sol vos ha desliurats de tots mals
1Re 10,19
mals e de las vostres tribulacions,
1Re 10,19
nostro Senyor per los vostros trips
1Re 10,20
aplegà tots los trips d’Irrael,
1Re 10,21
ell aplegà tot lo trip de Benjamín
1Re 10,21
trip de Benjamín e tot son linatge,
1Re 10,21
de Sis. Donchs ells sercaren a ell,
1Re 10,23 casa. 23 Donchs ells hi corregueren
1Re 10,23
hi corregueren e amanaren-lo,
1Re 10,24
a ell. E tot lo poble cridà
1Re 10,25
dix al poble la lig del regne
1Re 10,25
regne e scrich aquella en un libre
1Re 10,27
E hagueren-lo en menyspreu
1Re 11,1
ciutat que ha nom Jabès de Galaad,
1Re 11,1
Naàs: –Rep-nós volem te amistansa
1Re 11,3
per tota la terra d’Irrael
1Re 11,4
vingueren a Saül en Gabaà
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e dix: –Vet que nostro Senyor ha a tu
e tu desliureràs lo poble de la mà dels
e te n’iràs e tu trobaràs II hòmens prop
e tu trobaràs II hòmens prop lo vas de
e és engoxós per tu e diu: ‘Què faré jo de
e diu: ‘Què faré jo de mon fill?’” 3 »E,
e seràs passat ultre e seràs vengut al
e seràs vengut al roure de Tabor, tu
e l’altre, III tortells de pa; e l’
e l’altre, una canade de vi. 4 E quant
e tu los pendràs de la lur mà 5 e tu
e tu vendràs despuxs en un coll de nostro
e com tu seràs intrat en la ciutat, aquí
e hauran devant ells un saltiri e un tempe
e un tempe [*]. 6 E l’espirit de nostro
e ells profetaran, e tu profetaràs ab ells
e tu profetaràs ab ells ensemps e tu seràs
e tu seràs mudat en altre home. 7 Com tots
e serà ab tu. 8 E tu iràs devant mi en
e jo devallaré a tu, que tu ofires
e secrificis passificables. Per VII dies e
e tu me spereràs entrò que jo vingue a tu
e que amostre a tu qual cose tu fasses. 9
e veus que la companye dels profetes axí a
e ell comensà a profetar en mig loch d’
e profatitzave, digueren los uns als
e vench a la muntanya. 14 E un de sos
e a son servent: –Què feu? E ells
e, com no las poguem trobar, nós vinguem a
e dix: –Ell dix a nós que las someras éran
e dix als fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu
e he vós desliurats de la mà dels
e de la mà de tots los reys que són stats
e de las vostres tribulacions, e vosaltres
e vosaltres haveu dit: “No volem que axí
e per las vostres companyes. 20 Enaxí
e la sort caech sobre lo trip de Benjamín.
e tot son linatge, e la sort caech sobre
e la sort caech sobre la cognació de Metí.
e no poch ésser atrobat aquí. 22 Aprés,
e amanaren-lo, e stech aquí en mig loch
e stech aquí en mig loch del poble. E fou
e dix: –Nostro rey vive! 25 E Samuel dix
e scrich aquella en un libre e preposàe preposà-le en un loch de Saül devant
e no li portaren null do. E ell feya
e tots los hòmens de Jabès digueren a
e nós servirem a tu. 2 E Naàs, rey dels
e, si no hy ha negú qui’ns defena, nós
e digueren-li aquestas peraules devant
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1Re 11,4
E tot lo poble levà se veu en alt
1Re 11,5
venia aprés sos bous de un camp
1Re 11,6
de nostro Senyor vench en Saül,
1Re 11,7
peraules, ell fou molt irat, 7
1Re 11,7
ell fou molt irat, 7 e pres II bous
1Re 11,7
II bous e trencà’ls per pessas
1Re 11,7
n’hi ha negú que no ischa defora
1Re 11,7
no ischa defora e no saguescha Saül
1Re 11,7 E adonchs lo poble hach gran pahor,
1Re 11,8
ensemps axí com un sol hom, 8
1Re 11,8
8 e Saül nombrà aquells en Bezet,
1Re 11,8
los fills d’Irrael CCCM hòmens,
1Re 11,9
Donchs los missatgers vingueren
1Re 11,10
los quals hagueren gran goig 10
1Re 11,10 Naàs: –Nós axirem demà a vosaltres,
1Re 11,11
Saül pertí lo poble en III parts
1Re 11,11
loch de la host a hora de matines
1Re 11,12
sobre nós? Feu-los-nos liurar,
1Re 11,14
14 E Samuel dix al poble: –Veniu,
1Re 11,14
e anem-nos-en en Galgala
1Re 11,15
-se’n tot lo poble en Galgala [*]
1Re 11,15
devant nostro Senyor. E Saül
1Re 11,15
d’Irrael hagueren aquí gran goig
1Re 12,1
que vosaltres haveu perlades a mi,
1Re 12,2
he stablit rey sobre vosaltres, 2
1Re 12,2
rey sobre vosaltres, 2 e are va rey
1Re 12,2
vosaltres. E jo vuymés sóm envellit
1Re 12,2
E jo vuymés sóm envellit e canut,
1Re 12,2
fills són ab vosaltres. Jo he stat
1Re 12,3
3 Digau-me devant nostro Senyor
1Re 12,3
vosaltres, si jo he tolt bou o aze,
1Re 12,5
Senyor és mon testimoni [*],
1Re 12,6
–Nostro Senyor, qui féu Moysès
1Re 12,6
Senyor, qui féu Moysès e Aron
1Re 12,7
que ell ha fetas ab vosaltres
1Re 12,8
ab vosaltres e ab vostros pares, 8
1Re 12,8
cridaren los pares a nostro Senyor,
1Re 12,8
e nostro Senyor los tremès Moysès
1Re 12,8
Senyor los tremès Moysès e Aron
1Re 12,8
e amenà vostros pares de Egipte
1Re 12,9
de Asser, en la mà dels felisteus
1Re 12,10 10 E puxs cridaren a nostro Senyor
1Re 12,10 com havem desemperat nostro Senyor
1Re 12,10
Senyor e havem servit a Balaÿm
1Re 12,10
are de la mà de nostros enamichs,
1Re 12,13
lo qual vosaltres haveu alet
1Re 12,14 14 Si vosaltres temeu nostro Senyor
1Re 12,14
temeu nostro Senyor e serviu a ell
1Re 12,14
ell e oÿu la sua veu, [*] vosaltres
1Re 12,15
si no oÿu la veu de nostro Senyor
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e comensà a plorar. 5 E Saül venia aprés
e dix: –Què ha lo poble ni per què plore?
e com hach oÿdes aquestas peraules, ell
e pres II bous e trencà’ls per pessas e
e trencà’ls per pessas e tramès-ne per
e tramès-ne per tots los térmens dels
e no saguescha Saül e Samuel, axí serà fet
e Samuel, axí serà fet d’ell com ha fet
e tots axiren ensemps axí com un sol hom,
e Saül nombrà aquells en Bezet, e foren
e foren per nombre los fills d’Irrael
e los fills de Judà, XXXM. 9 E digueren
e recomptaren-ho als hòmens de Jabès,
e digueren a Naàs: –Nós axirem demà a
e fareu tot ço que us plaurà. 11 E com lo
e intrà en mig loch de la host a hora de
e ocís los fills de Amon, sí que anch no
e nós ociurem-los. 13 E Saül dix: –[*]
e anem-nos-en en Galgala e refermem
e refermem aquí lo regne. 15 E anà-se’n
e aquí secrificaren secrificis
e tots los hòmens d’Irrael hagueren aquí
e gran alegria. 1Re 12,Tit Capítol XII 1
e jo he stablit rey sobre vosaltres, 2 e
e are va rey e ix devant vosaltres. E jo
e ix devant vosaltres. E jo vuymés sóm
e canut, e mos fills són ab vosaltres. Jo
e mos fills són ab vosaltres. Jo he stat e
e conversat ab vosaltres de ma joventut
e devant lo rey que ha untat sobre
e si jo he acusat a tort, ni si jo he pres
e lo ceu rey n’és vuy testimoni, que
e Aron e qui amenà los vostros pares de
e qui amenà los vostros pares de Egipte,
e ab vostros pares, 8 e en quina manera
e en quina manera intrà Jacob en Egipte. E
e nostro Senyor los tremès Moysès e Aron e
e Aron e amenà vostros pares de Egipte e
e amenà vostros pares de Egipte e alogà
e alogà ells en aquell loch. 9 E ells
e en la mà del rey de Moab, los quals se
e digueren: “Nós havem peccat, per ço com
e havem servit a Balaÿm e Scaroch. Donchs,
e Scaroch. Donchs, desliure-nos tu are
e nós servirem a tu.” 11 E nostro Senyor
e demanat. Veus que nostro Senyor ha donat
e serviu a ell e oÿu la sua veu, [*]
e oÿu la sua veu, [*] vosaltres e lo rey
e lo rey que mana sobre vosaltres, seguiu
e menyspresau las sues peraules, las mans
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1Re 12,15 nostro Senyor seran sobre vosaltres
1Re 12,16
vostros fills. 16 Mas are stau
1Re 12,17 forments? Jo apellaré nostro Senyor
1Re 12,17
nostro Senyor e ell derà trons
1Re 12,18 vosaltres. 18 E Samuel cridà a Déu,
1Re 12,18
Senyor donà en aquell die trons
1Re 12,20
partir de nostro Senyor, anau
1Re 12,20
nostro Senyor de tot vostro cor
1Re 12,21
cor e de tota vostra ànima, 21
1Re 12,23
ensenyaré a vosaltres dreta carrera
1Re 12,24 24 Donchs, temeu lo vostro Senyor
1Re 12,25
perseverau en malesa, vosaltres
1Re 13,1
un any com ell comensà a regnar,
1Re 13,2
en Matinàs, en lo munt de Betel,
1Re 13,3
de felisteus, la qual era en Gabaà,
1Re 13,3
sonar una butzina per tota la terra
1Re 13,3
la terra e dix: «Ogen los hebreus
1Re 13,4
ferida una companya de felisteus,
1Re 13,5
los fills de Yrrael per combatre,
1Re 13,5
e foren XXXM hòmens de carretes
1Re 13,5 hòmens de carretes e VIM cavallers,
1Re 13,5
de la mar. E ells se n’anaren
1Re 13,6
per què ells se amagaren en coves
1Re 13,6
se amagaren en coves e en fosses
1Re 13,6
coves e en fosses e en pedres [*]
1Re 13,7
lo flum Jordà, en la terra de Gad
1Re 13,7
E Saül era encara en Galgala,
1Re 13,8
dies, axí com Samuel li havia dit,
1Re 13,8
dit, e Samuel no vench en Galgala,
1Re 13,9
Saül dix: –Aportau-me holocausts
1Re 13,10
10 E com ell hagué complit
1Re 13,10 son holocaust, Samuel vench a Saül,
1Re 13,11
ell a carrera per saludar-lo, 11
1Re 13,11
-lo, 11 e Samuel parlà ab ell
1Re 13,11
poble se partia de mi poch a poch,
1Re 13,11
que tu eras ab mi en covinensa,
1Re 13,12
los felisteus en Galgala sobre mi,
1Re 13,14 †ama cascun† hom segons son cor,
1Re 13,15
comptà lo poble qui era ab ell,
1Re 13,16 per nombre DC hòmens. 16 Ab Saül
1Re 13,16
16 Ab Saül e ab Jonatàs, [*]
1Re 13,17
felisteus per robar alguna cose
1Re 13,17
e per tolre als fills d’Irrael;
1Re 13,18
de Efraÿm en la terra de Saül, 18
1Re 13,18
anà per la terra de Beteron,
1Re 13,20
felisteus per a aguar cascú se reya
1Re 13,20
a aguar cascú se reya e son càvech
1Re 13,20
se reya e son càvech e se destral
1Re 13,21
totas las ferramentes de las reyas
1Re 13,21
de las reyas e dels càvechs [*]
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e sobre vostros fills. 16 Mas are stau e
e veeu aquesta gran cose, la qual nostro
e ell derà trons e pluges; lavors
e pluges; lavors vosaltres sabreu que
e nostro Senyor donà en aquell die trons e
e pluges. 19 [*] E tot lo poble dix a
e serviu nostro Senyor de tot vostro cor e
e de tota vostra ànima, 21 e no us vullau
e no us vullau declinar aprés vanes coses
e bona. 24 Donchs, temeu lo vostro Senyor
e serviu a ell en veritat de tot vostro
e vostro rey perireu tots ensemps. 1Re
e regnà ell sobre lo poble d’Irrael per
e mil éran ab Jonatàs en Gabaat, qui és
e com Saül hach açò oÿt, féu sonar una
e dix: «Ogen los hebreus e tot lo poble d’
e tot lo poble d’Irrael!» 4 Donchs tot lo
e lo poble d’Irrael s’és endressat
e foren XXXM hòmens de carretes e VIM
e VIM cavallers, e tot lo poble manut era
e tot lo poble manut era axí spes com la
e ficharen las tendes dellà Machinàs, ves
e en fosses e en pedres [*] e en
e en pedres [*] e en sisternes. 7 E los
e en sisternes. 7 E los hebreus passaren
e de Galaad. E Saül era encara en Galgala,
e tot lo poble qui era ab ell era
e Samuel no vench en Galgala, e lo poble
e lo poble se comensà a partir de poch en
e secrificis pacificables. E ell oferí
e ofert son holocaust, Samuel vench a
e Saül axí a ell a carrera per saludare Samuel parlà ab ell e dix: –Què has tu
e dix: –Què has tu fet? E Saül dix: –Com
e que tu no eras vengut al terme que tu
e que tots los felisteus s’eren ajustats
e jo no he oferta nenguna oferena a nostro
e nostro Senyor ha manat a ell que ell sia
e foren trobats per nombre DC hòmens. 16
e ab Jonatàs, [*] e éran venguts en
e éran venguts en Machinàs. 17 E III
e per tolre als fills d’Irrael; e la una
e la una d’aquellas companyes anà contre
e l’altre companya anà per la terra de
e l’altre companye anave per un camí de
e son càvech e se destral e son pich. 21
e se destral e son pich. 21 Donchs totas
e son pich. 21 Donchs totas las
e dels càvechs [*] e de las destrals éran
e de las destrals éran rebavats e fèyan a
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1Re 13,21
[*] e de las destrals éran rebavats
1Re 13,22 hom de tot lo poble que era ab Saül
1Re 13,22
fill, no havia [*] lansa, fora Saül
1Re 14,4
II grans pedres de cascuna part,
1Re 14,4
cascuna part, e havían sculls dessà
1Re 14,4
de dents; la una havia nom Deses,
1Re 14,5
axia envés aguiló, contre Machinàs,
1Re 14,6
jovencell qui era son scuder: –Vina
1Re 14,7
tot ço que plàcia a ton coratge
1Re 14,11
11 E donchs ell aparech a la una
1Re 14,11
e a l’altre host dels felisteus,
1Re 14,12
los felisteus perlaren a Jonatàs
1Re 14,12
Jonatàs e a son scuder de lur host
1Re 14,12
e digueren a ells: –Veniu a nós,
1Re 14,12
dix a son scuder: –Anem-hi,
1Re 14,13 muntà al munt greponant ab los peus
1Re 14,13
ab los peus e ab las mans,
1Re 14,13
los uns caÿen devant Jonatàs,
1Re 14,14 14 E la primera occizió que Jonatàs
1Re 14,15
fou fet un gran miracle per la host
1Re 14,15
E tota la host dels felisteus
1Re 14,15
los fills d’Irrael s’esbalaÿren,
1Re 14,16 en Gabaà de Benjamín reguardaren
1Re 14,16
de felisteus qui fugien dessà
1Re 14,17
al poble qui era ab ell: –Guardau
1Re 14,17
vist, ells trobaren que Jonatàs
1Re 14,19
vench en la host dels felisteus
1Re 14,20
te mà a tu. 20 Donchs Saül cridà
1Re 14,20
son cultell contre son companyó,
1Re 14,21
se’n tornaren per ésser ab Saül
1Re 14,21
per ésser ab Saül e ab Jonatàs
1Re 14,22
oÿt que los felisteus éran fugits,
1Re 14,23
aquell jorn lo poble d’Irrael,
1Re 14,24
E aquell die Saül conjurà lo poble
1Re 14,27
d’una verga que tenia en la mà,
1Re 14,27
mullà-le en la brescha de la mel
1Re 14,27
de la mel e tornà sa mà a sa bocha,
1Re 14,28
ha costret lo poble per segrament
1Re 14,31
de Machinàs entrò a Aylon,
1Re 14,32
32 E tornà-ce’n a pendre presa,
1Re 14,32
pendre presa, e prengueren ovellas
1Re 14,32
presa, e prengueren ovellas e bous
1Re 14,32 prengueren ovellas e bous e vadells
1Re 14,32
e vadells e secrificaren-los [*],
1Re 14,34 a ells que cascú aduga a mi son bou
1Re 14,34
aduga a mi son bou e son moltó,
1Re 14,34
e oceÿts-los sobre aquesta pedre
1Re 14,34
sobre aquesta pedre e menjau-ne,
1Re 14,34
son bou en la mà entrò a la nit
1Re 14,36
–Anem sobre los felisteus de nits
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e fèyan a lozar tots entrò a l’aguyó. 22
e ab Jonatàs, son fill, no havia [*]
e Jonatàs, son fill. 23 Donchs la companya
e havían sculls dessà e dellà a manera de
e dellà a manera de dents; la una havia
e l’altre, Seve. 5 La un scull axia envés
e l’altre, a migjorn, en Gabaà. 6 E
e passem a la host dels felisteus, que no
e vés allà on volràs, car jo iré ab tu en
e a l’altre host dels felisteus, e los
e los felisteus digueren: –Veus que
e a son scuder de lur host e digueren a
e digueren a ells: –Veniu a nós, e nós vos
e nós vos mostrarem una cose. E Jonatàs
e tu saguex-me, car nostro Senyor ha a
e ab las mans, e son scuder aprés
e son scuder aprés greponant. E com ells
e los altres ocia son scuder, que seguia
e son scuder féran mataren XX hòmens en
e per los camps. E tota la host dels
e sa companya que éran anats a robar los
e tota lur host fou torbade [*]. E açò fou
e veeren una gran moltitut de felisteus
e dellà. 17 E adonchs Saül dix al poble
e enqueriu qual de nós hi és anat. E com
e son scuder no hy éran. 18 Adonchs dix
e crexia poch a poch entrò qu’éls oÿren
e tot lo poble qui era ab ell. E vingueren
e la occizió era molt gran. 21 E los
e ab Jonatàs e ab tots los fills d’Irrael
e ab tots los fills d’Irrael 22 que éran
e acompanyaren-se ab los companyons en
e la batalla vench entrò a Betaven. 24 E
e dix: –Maleÿt sia aquell hom qui menjarà
e mullà-le en la brescha de la mel e
e tornà sa mà a sa bocha, e sos ulls foren
e sos ulls foren inluminats. 28 E lavors
e ha dit: “Maleït sia aquell hom qui
e lo poble fou molt ujat. 32 E tornà-ce
e prengueren ovellas e bous e vadells e
e bous e vadells e secrificaren-los [*],
e vadells e secrificaren-los [*], e lo
e secrificaren-los [*], e lo poble menjà
e lo poble menjà la carn ab la sanch. 33 E
e son moltó, e oceÿts-los sobre aquesta
e oceÿts-los sobre aquesta pedre e
e menjau-ne, e no peccareu a nostro
e no peccareu a nostro Senyor, si
e ocieren-los aquí. 35 E Saül edifichà
e destruyam-los ans que’l matí sia
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1Re 14,37 Saül demanà concell a nostro Senyor
1Re 14,38
E Saül dix: –Aplegau tot lo poble
1Re 14,38 dix: –Aplegau tot lo poble e sapiau
1Re 14,39
Senyor, salvador d’Irrael, és viu,
1Re 14,40
–Partiu-vos tots a una part,
1Re 14,41 ·t [*] semblarà bo. 41 E Saül pregà
1Re 14,41
que açò havia fet Jonatàs
1Re 14,41
que açò havia fet Jonatàs e Saül,
1Re 14,42
dix Saül: –Meteu sorts entre mi
1Re 14,43
que tenia en la mà un poch de mel
1Re 14,46
que no morí. 46 E Saül se’n tornà
1Re 14,47
enamichs tot entorn: contre Moab
1Re 14,47
Moab e contre los fills d’Amon
1Re 14,47
los fills d’Amon e contre Edom
1Re 14,47
Edom e contre lo rey de Sabbà
1Re 14,48
la host, ell vencé Amalech,
1Re 14,49
foren los fills de Saül: Jonatàs
1Re 14,49
los fills de Saül: Jonatàs e Sirí
1Re 14,51
Saül. 51 Sis era stat pare de Saül,
1Re 14,52
los hòmens que veya ésser forts
1Re 15,3
venia de Egipte. 3 Donchs, vé are
1Re 15,3
3 Donchs, vé are e ociu Amalech
1Re 15,3
de las suas coses, mas ociu hòmens
1Re 15,3
mas ociu hòmens e fembres, grans
1Re 15,3
e fembres, grans e petits, bous
1Re 15,3
grans e petits, bous e ovellas
1Re 15,3
e petits, bous e ovellas e àzens
1Re 15,4
4 Donchs Saül [*] ajustà lo poble,
1Re 15,4
a ells axí com hom compte ovellas,
1Re 15,4
-hy CCM hòmens de peu de Yrrael
1Re 15,6
dix als cineus: –Anau-vos-en
1Re 15,8
qui és ves la regió de Egipte, 8
1Re 15,8
Aguays, rey de Amalech, tot viu,
1Re 15,9
l’altre poble a spasa. 9 E Saül
1Re 15,9
e tot lo poble perdonaren Aguays
1Re 15,9
e a molt bons folchs de ovellas
1Re 15,9
folchs de ovellas e altre bestiar
1Re 15,9
e altre bestiar e a las vestidures
1Re 15,9
e a las vestidures e als moltons
1Re 15,9
a totas las coses qui éran bellas,
1Re 15,9
mas deguastaren tot ço qui era vil
1Re 15,10 10 E nostro Senyor vench a Samuel
1Re 15,11
en rey, car ell ha a mi desemparat
1Re 15,11
Adonchs fou Samuel molt trist,
1Re 15,12
dit com Saül era vengut a Carmel
1Re 15,12
un altar en senyal de victòria
1Re 15,12
Samuel vench tot dret a Saül,
1Re 15,15
ha perdonat a las millors ovellas
1Re 15,15
ho secrificàs al Senyor, ton Déu,
1Re 15,16
dix Samuel a Saül: –Sofer-me,
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e dix: –Jo perseguiré los felisteus? Si tu
e sapiau e vejau per qual és sdevengut [*]
e vejau per qual és sdevengut [*] aquest
e sap, si açò és sdevengut per mon fill
e jo seré en l’altre part ab mon fill
e dix [*]: –Senyor, Déu d’Irrael, dóna a
e Saül, e lo poble ne fou quiti. 42 Lavors
e lo poble ne fou quiti. 42 Lavors dix
e Jonatàs, mon fill, qual de nós ho ha
e mengé’n. E vet que a mi par que no dega
e [*] perseguí los felisteus, qui se n’
e contre los fills d’Amon e contre Edom e
e contre Edom e contre lo rey de Sabbà e
e contre lo rey de Sabbà e contre los
e contre los felisteus. E ell sobrà tots
e desliurà los fills d’Irrael de las mans
e Sirí e Melchisua. [*] 50 E la muller de
e Melchisua. [*] 50 E la muller de Saül
e Ner era stat pare de Emsí, fill de
e covinents a batalla. 1Re 15,Tit Capítol
e ociu Amalech e guasta tot ço que ell ha.
e guasta tot ço que ell ha. Tu no
e fembres, grans e petits, bous e ovellas
e petits, bous e ovellas e àzens e
e ovellas e àzens e camells.” 4 Donchs
e àzens e camells.” 4 Donchs Saül [*]
e camells.” 4 Donchs Saül [*] ajustà lo
e comptà a ells axí com hom compte
e trobà-hy CCM hòmens de peu de Yrrael e
e XM hòmens del trip de Judà. 5 E, com
e pertiu-vos de Amalech, per ço que per
e pres Aguays, rey de Amalech, tot viu, e
e ocís tot l’altre poble a spasa. 9 E
e tot lo poble perdonaren Aguays e a molt
e a molt bons folchs de ovellas e altre
e altre bestiar e a las vestidures e als
e a las vestidures e als moltons e a totas
e als moltons e a totas las coses qui éran
e a totas las coses qui éran bellas, e
e anch no volgueren aquellas destrovir,
e de pocha valor. 10 E nostro Senyor vench
e dix a ell: 11 –Jo’m pinet com he
e no ha complides las mias peraules per
e cridà a nostro Senyor tota la nit mercè.
e aquí havia dressat un altar en senyal de
e que despuxs se n’era tornat en Galgala.
e Saül oferia holocausts a nostro Senyor
e al millor bestiar, per ço que hom ho
e havem mortas totas las altres coses. 16
e jo mostraré a tu quals coses nostro
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1Re 15,16
coses nostro Senyor ha parlades
1Re 15,17
dix: –Donchs, ¿no fust tu fet cap
1Re 15,18
untat sobre lo poble d’Irrael, 18
1Re 15,18
e ha a tu tremès en aquella carrera
1Re 15,18
en aquella carrera e dix a tu: “Vé
1Re 15,18 “Vé e ociu los peccadors de Amalech
1Re 15,19 Senyor Déu, ans ést tornat ab presa
1Re 15,20
he jo oÿda la veu de nostro Senyor
1Re 15,20
la qual nostro Senyor m’ha tremès
1Re 15,20 amenat Gaig, rey de Amalech, pres
1Re 15,21 Mas lo poble ha presa presa de bous
1Re 15,21
presa de bous e d’ovellas, [*]
1Re 15,22
¿nostro Senyor vol holocausts
1Re 15,22
obadiència és major que secrificis,
1Re 15,23
axí és com peccat de devinar,
1Re 15,24
ço com he trespassat lo manament
1Re 15,24
de Déu. Mes he temut lo poble
1Re 15,25
que tu ports are lo meu peccat,
1Re 15,26
la peraule de nostro Senyor,
1Re 15,27
lo pres per lo pany de son mantell
1Re 15,28
tolt a tu tot lo regne d’Irrael
1Re 15,30 a mi devant los vells de mon poble
1Re 15,31
Déu. 31 Donch Samuel se’n tornà
1Re 15,32
ell amenat, lo qual era molt gros,
1Re 15,32
lo qual era molt gros, e tremolà,
1Re 16,1
d’Irrael? Complex ton corn d’oli
1Re 16,2
manera jo iré? Car Saül ho oyrà
1Re 16,2
un vadell de ton bestiar en ta mà
1Re 16,3
E tu apellaràs a Ysaý al secrifici,
1Re 16,3
mostraré a tu qual cose tu fasses,
1Re 16,4
com nostro Senyor li havia manat,
1Re 16,4
li havia manat, e vench en Betlem,
1Re 16,4
de la ciutat se’n marevellaren
1Re 16,4
e axiren a ell a carrera
1Re 16,5
a nostro Senyor. Sentificau-vos
1Re 16,5
Donchs ell sentifichà Ysaý
1Re 16,5
ell sentifichà Ysaý e sos fills
1Re 16,6
là on ell era, ell veé Eliab
1Re 16,8 cor. 8 Donchs Ysaý apellà Aminedab
1Re 16,8
e amenà aquell devant Samuel,
1Re 16,11
–Tremet per aquell qui és derrer
1Re 16,12
Donchs Ysaý tremès per l’infant,
1Re 16,12
devant Samuel. E l’infant era ros
1Re 16,12
infant era ros e era bell per veura
1Re 16,12
Senyor dix a Samuel: –Leve’t
1Re 16,13
Samuel pres lo corn de l’oli
1Re 16,13 David. Ab aytant, se n’anà Samuel
1Re 16,14
de nostro Senyor se partí de Saül,
1Re 16,14
spirit lo comensà a turmentar
1Re 16,16
turmentarà, que ell viule ab se mà
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e ditas a mi [*]. E Saül li dix: –Diguese príncep sobre tots los trips d’Irrael,
e ha a tu tremès en aquella carrera e dix
e dix a tu: “Vé e ociu los peccadors de
e ociu los peccadors de Amalech e combate combat-te contre ells entrò que tu los
e has mal fet devant nostro Senyor? 20 E
e sóm anat en la carrera per la qual
e he amenat Gaig, rey de Amalech, pres e
e he mort tot son poble. 21 Mas lo poble
e d’ovellas, [*] e açò han fet per
e açò han fet per secrifichar a lur Déu en
e secrificis, que hom no l’obaesca
e obeyr val molt més que oferir grex de
e no voler obeyr és quax peccat de colre
e las peraules de Déu. Mes he temut lo
e he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t prech
e torna-te’n ab mi, per ço que jo ahor
e nostro Senyor ha tornat a tu enrera, que
e axí ell lo li squinsà. 28 E Samuel dix a
e aquell ha liurat a un altre que és
e devant los fills d’Irrael. E torna-te
e seguí Saül. E Saül ahorà nostro Senyor.
e tremolà, e Gaig dix: «Assí departex mi
e Gaig dix: «Assí departex mi amargosa
e vine per ço que jo tremeta tu a Ysaý de
e auciurà’m. E nostro Senyor dix: –Tu
e diràs: “Jo sóm vengut per secrificar a
e jo mostraré a tu qual cose tu fasses, e
e tu unteràs aquell que jo’t mostraré. 4
e vench en Betlem, e los vells de la
e los vells de la ciutat se’n
e axiren a ell a carrera e digueren-li:
e digueren-li: –Véns tu per pau? 5 E ell
e veniu ab mi per ço que jo fassa lo
e sos fills e apellà a ells al secrifici.
e apellà a ells al secrifici. 6 E com ells
e dix: –Donchs, ést tu aquell que nostro
e amenà aquell devant Samuel, e Samuel
e Samuel dix: –[*] No ha aquest alet[*]. 9
e amena-lo a mi, car no’ns ciurem a
e vench devant Samuel. E l’infant era ros
e era bell per veura e havia bella cara. E
e havia bella cara. E nostro Senyor dix a
e unta-lo, car aquest és aquell que jo
e untà aquell en mig loch de sos frares. E
e tornà-ce’n en Remata. 14 E l’espirit
e lo maligne spirit lo comensà a turmentar
e star en ell per voluntat de nostro
e que tu ho sofires pus laugerament. 17
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1Re 16,17
-me un hom qui sàpia bé viular
1Re 16,18
18 E un de sos servents respòs
1Re 16,18 Ysaý de Betlem, que sap bé viular,
1Re 16,18
bé viular, e ha molt gran fortsa
1Re 16,18 gran fortsa e sap molt de combatre,
1Re 16,18
de combatre, e és savi en peraules
1Re 16,18
en peraules e és molt bell hom,
1Re 16,19
Saül tremès sos missatgers a Ysaý
1Re 16,20
Ysaý tremès un aze carregat de pa
1Re 16,20
carregat de pa e una canade de vi
1Re 16,20
de vi e un cabrit de las cabres
1Re 16,21 [*] a Saül. 21 E David vench a Saül
1Re 16,21
vench a Saül e stech devant ell,
1Re 16,21
devant ell, e ell amà molt a David
1Re 16,23 Donchs, can [*] [turmen]tave Saül,
1Re 16,23
Saül, e David prenia la viula
1Re 16,23
la viula e viulave devant ell
1Re 16,23 soferia pus leugerament lo turment,
1Re 17,1
ajustaren lur host per combatre
1Re 17,1
en Secot, en la terra de Judà,
1Re 17,1
e ficharen lurs tendes entre Sechot
1Re 17,2 las encontrades de Dotamí. 2 E Saül
1Re 17,2
ajustaren en la vall de Terebinti
1Re 17,2
de Terebinti e endressaren lur host
1Re 17,3
sobre la muntanya de la una part,
1Re 17,4
lo qual havia VI colzos d’alt
1Re 17,5
un ellm d’aram sobre son cap,
1Re 17,7
axí gros com a plegador de texidor,
1Re 17,8
en la host dels fills d’Irrael
1Re 17,8
Donchs, no sóm jo felisteu
1Re 17,9
vençre, nós serem vostros servents,
1Re 17,9
vosaltres sereu nostros servents
1Re 17,11
d’Irrael [*]. 11 E com Saül
1Re 17,11
felisteu, ells se’n marevellaren
1Re 17,12
nom Ysaý, qui havia VIII fills
1Re 17,13 fill engendrat; lo segon, Aminedab;
1Re 17,15
seguit Saül a la batalla, 15
1Re 17,15
15 e David se pertí de Saül
1Re 17,16 aquell felisteu anave cascun vespre
1Re 17,16
vespre e cade matí, tots dies,
1Re 17,17
E Ysaý dix a son fill David: –Prin
1Re 17,17
a tos frares una masura de torrons
1Re 17,17
una masura de torrons e X pans
1Re 17,18
e vés a la host, a tos frares, 18
1Re 17,18
X formatges als conestables,
1Re 17,18
e vizitaràs tos frares, si stan bé,
1Re 17,19
en companya. 19 E adonchs Saül
1Re 17,20
Terebinti. 20 E David se levà matí
1Re 17,20
axí com son pare li havia manat,
1Re 17,20 vench al loch que havia nom Magala,
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e amenau-me aquell. 18 E un de sos
e dix: –Vet que jo he vist lo fill de Ysaý
e ha molt gran fortsa e sap molt de
e sap molt de combatre, e és savi en
e és savi en peraules e és molt bell hom,
e és molt bell hom, e nostro Senyor és ab
e nostro Senyor és ab ell. 19 Donchs Saül
e dix: –Tremet a mi David, ton fill, qui
e una canade de vi e un cabrit de las
e un cabrit de las cabres e tremès-ho
e tremès-ho per la mà de David [*] a
e stech devant ell, e ell amà molt a David
e ell amà molt a David e féu d’ell son
e féu d’ell son scuder. 22 Saül tremès a
e David prenia la viula e viulave devant
e viulave devant ell e confortave a Saül,
e confortave a Saül, axí que ell soferia
e lavors se pertia d’ell lo maligne
e vingueren en Secot, en la terra de Judà,
e ficharen lurs tendes entre Sechot e
e Azachà, en las encontrades de Dotamí. 2
e los fills d’Irrael se ajustaren en la
e endressaren lur host e vingueren contre
e vingueren contre los felisteus. 3 E los
e lo poble d’Irrael stave sobre la altre
e I palm. 5 E havia un ellm d’aram sobre
e era vestit de un sberch, que era, de la
e lo ferre de la lansa pesave DC cicles de
e deya cridant a ells: –Per què sou
e vosaltres sou servents de Saül? Alegiu
e si jo’l vens, vosaltres sereu nostros
e servireu a nós. 10 E lo felisteu deya:
e tots los fills d’Irrael hagueren oÿdes
e haguéran gran pahor. E David era fill
e era lo pus vell hom que fos en lo temps
e lo terç, Seman. 14 E David era lo menor
e David se pertí de Saül e tornà-sse’n
e tornà-sse’n a son pare en Betlem per
e cade matí, tots dies, e cridave devant
e cridave devant ells tro que foren
e porta a tos frares una masura de torrons
e X pans e vés a la host, a tos frares, 18
e vés a la host, a tos frares, 18 e porta
e porta aquests X formatges als
e vizitaràs tos frares, si stan bé, e
e sàpies ab quals són ells ordonats en
e los fills d’Irrael se combateren ab los
e comenà lo ceu bestiar a un guardià, axí
e vench al loch que havia nom Magala, e la
e la host era axida fora las tendas per
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1Re 17,22
en las tendes ço que havia aportat
1Re 17,22
aportat e comana-hu en guarde,
1Re 17,22
allà on devia ésser la batalla
1Re 17,23
havia nom Goliàs, de Gech, vench
1Re 17,23
e axí de la host dels felisteus
1Re 17,23
peraules que debans havia ditas,
1Re 17,25
riquesa en aquell qui l’ociurà
1Re 17,25
l’ociurà e derà a ell sa filla,
1Re 17,25
e la casa de son pare serà francha
1Re 17,26
aquell qui ociurà aquest felisteu,
1Re 17,27
a ell aquellas matexas peraules
1Re 17,27
peraules e deyen: –Aquestas coses
1Re 17,28
ell fou molt irat contre David
1Re 17,28
a ell: –Per què ést vengut tu ací
1Re 17,28
en lo desert? Jo conech l’argull
1Re 17,30
30 E ell s’elunyà d’ell un poch
1Re 17,30
d’ell un poch e vench a un altre
1Re 17,31
que David parlà foren oýdas
1Re 17,32 denunciades devant lo rey Saül, 32
1Re 17,32
aquest felisteu. Jo sóm ton servent
1Re 17,32
servent e iré’m combatre ab ell
1Re 17,33
contre ell, car tu ést infant,
1Re 17,34
las ovellas de mon pare, un leó
1Re 17,34 mon pare, un leó e un ors vingueren
1Re 17,35 un moltó del mig loch del folch, 35
1Re 17,35
mas ells se tornaren contre mi,
1Re 17,35
e jo prenguí aquells per la gola
1Re 17,36
per la gola e ofeguí’ls [*], 36
1Re 17,36
enaxí jo, ton servent, ocís lo leó
1Re 17,36
aquells; donchs, jo iré en aquell
1Re 17,37
qui’m desliurà de la mà del leó
1Re 17,37
felisteu. E Saül dix a David: –Vé,
1Re 17,38
vestí a David de ses vestidures
1Re 17,38
posà-li un elm ceu sobre son cap
1Re 17,39
acostumat, per què ell se desermà
1Re 17,40
jo no he l’ús. E posà les armes 40
1Re 17,40
lo qual ell tenia tostemps [*],
1Re 17,40
[*], e pres V pedres bellas
1Re 17,40
bellas e rodones d’un torrent
1Re 17,40
si, la qual portaven los pastors,
1Re 17,40
pastors, e pres sa fona en sa mà
1Re 17,41
lo felisteu. 41 E lo felisteu venia
1Re 17,42 poch en poch devés David [*] 42 [*]
1Re 17,42 menyspresà David. E David era ros
1Re 17,43 ab bastó? E lo felisteu maleý David
1Re 17,44 déus. 44 E dix a David: –Vina a mi
1Re 17,44
daré la tua carn als ocells del cel
1Re 17,45
–Tu véns contre mi ab spasa
1Re 17,45
véns contre mi ab spasa e ab lansa
1Re 17,46
Nostro Senyor donerà tu a mi, [*]
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e comana-hu en guarde, e correch allà on
e correch allà on devia ésser la batalla e
e demanà si sos frares staven bé. 23 E com
e axí de la host dels felisteus e dix
e dix aquellas matexas peraules que debans
e David las oyí. 24 E tots los fills de
e derà a ell sa filla, e la casa de son
e la casa de son pare serà francha e sens
e sens trahut en Yrrael. 26 Adonchs dix
e qui tolrà aquesta onta del poble d’
e deyen: –Aquestas coses e aquestas donerà
e aquestas donerà hom en aquell qui ociurà
e dix a ell: –Per què ést vengut tu ací e
e has lexades aquellas pochas d’ovellas
e la malvestat de ton cor, car tu ést
e vench a un altre e demanà aquella matexa
e demanà aquella matexa cose. E lo poble
e denunciades devant lo rey Saül, 32 e com
e com David fou amenat devant Saül, ell
e iré’m combatre ab ell e ociuré’l. 33 E
e ociuré’l. 33 E Saül dix a David: –Tu no
e ell és hom combatedor de sa infantesa
e un ors vingueren e prengueren un moltó
e prengueren un moltó del mig loch del
e jo perseguí-los [*] per tolre a ells
e jo prenguí aquells per la gola e ofeguí
e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo, ton
e enaxí jo, ton servent, ocís lo leó e l’
e l’ors. Donchs, serà aquest felisteu,
e tolré la onta del poble d’Irrael. Car
e de l’ors, ell me desliurerà de la mà de
e nostro Senyor sia ab tu. 38 E Saül vestí
e posà-li un elm ceu sobre son cap e
e vestí a ell lo ceu sberch. 39 E, com
e dix a Saül: –Jo no puch axí anar, car jo
e pres un bastó, lo qual ell tenia
e pres V pedres bellas e rodones d’un
e rodones d’un torrent e mès aquellas en
e mès aquellas en una sportella que ell
e pres sa fona en sa mà e anà contre lo
e anà contre lo felisteu. 41 E lo felisteu
e acostave’s de poch en poch devés David
e ell menyspresà David. E David era ros e
e bell de vista. 43 E lo felisteu dix a
e sos déus. 44 E dix a David: –Vina a mi e
e jo daré la tua carn als ocells del cel e
e a las bísties de la terra. 45 E David
e ab lansa e ab scut, mas jo vench a tu en
e ab scut, mas jo vench a tu en lo nom del
e jo donaré vuy lo teu cos mort e aquells
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1Re 17,46
[*] e jo donaré vuy lo teu cos mort
1Re 17,46
dels felisteus als ocells del cel
1Re 17,47
lansa, car aquesta batalla és sua,
1Re 17,48
vengut prop de David, ell se cuytà
1Re 17,49
ell a carrera en l’altre part, 49
1Re 17,49
49 e mès la mà en se sportella
1Re 17,49 mà en se sportella e pres una pedre
1Re 17,49
una pedre e mès-la en la fona
1Re 17,49
en la fona e menà-la tot entorn
1Re 17,49
la pedre li encastà en lo front,
1Re 17,51
spasa en la mà, 51 ell correch
1Re 17,51
correch e stech sobre lo felisteu
1Re 17,51
lo felisteu e pres la sua spasa
1Re 17,51
spasa e trach-la fora de la beyna
1Re 17,52
fort d’ells era mort, fugiren, 52
1Re 17,52
fugiren, 52 e los fills d’Irrael
1Re 17,52
d’Irrael e de Judà se levaren [*]
1Re 17,52
que ells foren venguts en la vall
1Re 17,52
en la carrera de Serim entrò a Get
1Re 17,53
hagueren encalsats los felisteus,
1Re 17,53
felisteus, e despuxs ells svaÿren
1Re 17,54
54 E David pres lo cap del felisteu
1Re 17,54
e portà aquell en Jerusalem
1Re 17,57
ja mort lo felisteu, Abner lo pres
1Re 18,2
2 E Saül retench a ell aquell die
1Re 18,3
3 Adonchs despuxs feeren Jonatàs
1Re 18,3 Jonatàs e David amistansa ensemps,
1Re 18,4
despullà de una gonella que vestia
1Re 18,4
que vestia e donà-la a David,
1Re 18,4
-li tots los altres vestiments
1Re 18,4
e ornaments entrò a son cultell
1Re 18,4
a son cultell e entrò a son arch
1Re 18,5
a totas coses que Saül lo trematia,
1Re 18,5
lo posà sobre tots los combatedors,
1Re 18,5
e ell pleÿa molt a tot lo poble,
1Re 18,6
aprés que hach mort lo felisteu
1Re 18,6
d’Irrael axiren a carrera a Saül
1Re 18,6
axiren a carrera a Saül e cantaven
1Re 18,7
ab temborets de alegransa [*], 7
1Re 18,7
demés dèyan: –Saül n’ha morts M,
1Re 18,8
XM. 8 Ladonchs Saül fou molt irat,
1Re 18,8
paraula desplach molt a ell,
1Re 18,8 e dix: –Ellas han donat a David XM
1Re 18,11
die. E Saül tenia una lansa 11
1Re 18,12
per ço car nostro Senyor era ab ell
1Re 18,13
ell. 13 Donchs Saül lo moch de si
1Re 18,13 conestable de M hòmens. E ell anave
1Re 18,14
devant lo poble. 14 David deya
1Re 18,14
e feya tots sos fets sàviament,
1Re 18,16
16 Mas tots los fills d’Irrael
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e aquells dels felisteus als ocells del
e a las bísties de la terra, per ço que
e ell vos liurerà en nostres mans. 48
e axí a ell a carrera en l’altre part, 49
e mès la mà en se sportella e pres una
e pres una pedre e mès-la en la fona e
e mès-la en la fona e menà-la tot
e menà-la tot entorn e ferí’n lo
e ferí’n lo felisteu en lo front axí
e caech tot stès en terra. 50 E axí ocís
e stech sobre lo felisteu e pres la sua
e pres la sua spasa e trach-la fora de
e trach-la fora de la beyna e tolch-li
e tolch-li lo cap ab s’espasa matexa. E
e los fills d’Irrael e de Judà se levaren
e de Judà se levaren [*] e perseguiren los
e perseguiren los felisteus entrò que ells
e entrò a las portas de Acaron. E molts
e entrò a Acharon. 53 E los fills d’
e despuxs ells svaÿren e intraren en las
e intraren en las tendes dels felisteus.
e portà aquell en Jerusalem e posà las
e posà las suas armes en lo ceu
e menà’l devant Saül. E David tenia en se
e no li atorgà que ell tornàs a sa casa o
e David amistansa ensemps, e Jonatàs amave
e Jonatàs amave a ell aytant com a si
e donà-la a David, e donà-li tots los
e donà-li tots los altres vestiments e
e ornaments entrò a son cultell e entrò a
e entrò a son arch e entrò a son braguer.
e entrò a son braguer. 5 E David anava a
e feya sàviament sos afers. E Saül lo posà
e ell pleÿa molt a tot lo poble, e
e majorment als servents de Saül. 6 Mas,
e se’n portave lo cap de aquell en
e cantaven e feyan balls ab temborets de
e feyan balls ab temborets de alegransa
e las demés dèyan: –Saül n’ha morts M, e
e David, XM. 8 Ladonchs Saül fou molt
e aquesta paraula desplach molt a ell, e
e dix: –Ellas han donat a David XM e a mi
e a mi no han donat sinó M! Donchs, qual
e tirà-la a David, car cuydave’s que’l
e s’era pertit d’ell. 13 Donchs Saül lo
e féu-lo conestable de M hòmens. E ell
e venia devant lo poble. 14 David deya e
e feya tots sos fets sàviament, e nostro
e nostro Senyor era ab ell. 15 E Saül veé
e tots los fills de Judà amaven David [*].
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1Re 18,17
deman a tu sinó que sias fort hom
1Re 18,17 de nostro Senyor. E Saül se pensave
1Re 18,20
filla de Saül qui havia nom Micol,
1Re 18,20
nom Micol, e açò fou dit a Saül
1Re 18,22
22 E Saül manà a sos servents
1Re 18,22
menys de mi: “Tu plaus al rey,
1Re 18,23
del rey? E jo, que çó pobre home
1Re 18,25
ço que David los havia dit, 25
1Re 18,27
E aprés pochs dies, David se levà
1Re 18,27
ab los hòmens qui éran sots ell
1Re 18,27 ell e ocís dels felisteus CC hòmens
1Re 18,27 CC hòmens e pres las circuncizions
1Re 18,28
Micol, sa filla [*]. 28 E Saül vaé
1Re 18,30
los fills d’Irrael en batalla,
1Re 19,1
XVIIIIº 1 Saül parlà a Jonatàs [*]
1Re 19,2
fill de Saül, amave molt David, 2
1Re 19,2
2 e Jonatàs ho descobrí a David
1Re 19,2
jo’t prech que’t guards al matí
1Re 19,3
guards al matí e que t’amachs, 3
1Re 19,3
staré prop mon pare là on ell serà
1Re 19,3
là on ell serà e parlaré [*] ab ell
1Re 19,3
faré saber a tu tot ço que jo veuré
1Re 19,4
parlà a Saül, pare ceu, de David
1Re 19,4
car ell no ha peccat contre tu,
1Re 19,5
suas obres són molt bonas [*], 5
1Re 19,5
la sua ànima en la tua mà,
1Re 19,5
la tua mà, e ha mort lo felisteu,
1Re 19,5
tot lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst
1Re 19,5
contre la sanch de l’ignocent
1Re 19,6
per las peraulas de Jonatàs
1Re 19,6
per las peraulas de Jonatàs e jurà
1Re 19,7 mort. 7 Donchs Jonatàs apellà David
1Re 19,7 E Jonatàs amenà David devant Saül,
1Re 19,8
vegade entre los fills d’Irrael
1Re 19,8
fills d’Irrael e los felisteus,
1Re 19,8
e los felisteus, e David axí defora
1Re 19,8
e combaté’s contre los felisteus
1Re 19,9
casa. E tenia una lansa en la mà,
1Re 19,10
sfortsà de ferir David ab la lansa
1Re 19,10
mas David se’n trestornà [*],
1Re 19,10
en la paret. E lavors David fugí,
1Re 19,11
de David per ço que’l guardacen
1Re 19,12
lo gità defora per una finestra,
1Re 19,12
per una finestra, e ell se n’anà
1Re 19,12
finestra, e ell se n’anà e fugí,
1Re 19,13 13 E Micol pres una ymatge de fust
1Re 19,13
e posà aquella en lo lit de David
1Re 19,13
pell de cabre palosa en son cap,
1Re 19,15
per pendre David [*] 15 [*]
1Re 19,17
a Micol: –Per què m’has escarnit
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e fael bataller de nostro Senyor. E Saül
e deya en son cor: «Jo no ociuré pas
e açò fou dit a Saül e plach a ell molt.
e plach a ell molt. 21 E Saül dix: «Jo
e dix: –Dieu a David menys de mi: “Tu
e tots los servecials amen a tu. Donchs,
e bax! 24 E los servents de Saül
e Saül los dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no
e anà en Acaron ab los hòmens qui éran
e ocís dels felisteus CC hòmens e pres las
e pres las circuncizions e aportà-las al
e aportà-las al rey per què fos son
e entès que Déu era ab David. E Micol,
e en lo comensament de lur axida David
e a tots los ceus servents que ociessen
e Jonatàs ho descobrí a David e li dix:
e li dix: –Saül, mon pare, te vol ociure.
e que t’amachs, 3 e jo staré prop mon
e jo staré prop mon pare là on ell serà e
e parlaré [*] ab ell e jo faré saber a tu
e jo faré saber a tu tot ço que jo veuré e
e que jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà a
e dix: –O senyor rey, no vullas peccar
e las suas obres són molt bonas [*], 5 e
e are ha preposade la sua ànima en la tua
e ha mort lo felisteu, e nostro Senyor ha
e nostro Senyor ha feta gran salut per ell
e te n’alegrist. Donchs, per què peccas
e vols ociure David, qui és menys de
e jurà e dix: –Sàpies que ell no serà
e dix: –Sàpies que ell no serà mort. 7
e comptà-li totas aquestas peraules. E
e David fou devant ell axí com solia ésser
e los felisteus, e David axí defora e
e David axí defora e combaté’s contre los
e combaté’s contre los felisteus e vencé
e vencé aquells, enaxí que ells fugiren
e David viulave devant ell. 10 E Saül se
e que l’anestàs en la paret, mas David se
e la lansa ficà’s en la paret. E lavors
e fou salvat aquella nit. 11 Donchs Saül
e que ells lo ociéssan al matí. E com
e ell se n’anà e fugí, e fou salvat. 13 E
e fugí, e fou salvat. 13 E Micol pres una
e fou salvat. 13 E Micol pres una ymatge
e posà aquella en lo lit de David e mès
e mès una pell de cabre palosa en son cap,
e cobrí aquella de las suas vestidures. 14
e dix a ells: –Aportau aquell a mi [*] per
e has lexat anar mon enamich? E Micol dix
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1Re 19,17 E Micol dix a Saül: –Ell parlà a mi
1Re 19,18
ociuré.” 18 E adonchs David fugí,
1Re 19,18 E adonchs David fugí, e fou salvat,
1Re 19,18
e vench a Samuel, en Ramata,
1Re 19,18
que li havia fetas Saül. E ell
1Re 19,20
dels profetes que profatitzaven
1Re 19,20
de nostro Senyor intrà en ells,
1Re 19,22
[*] Adonchs fou Saül molt irat 22
1Re 19,22
irat 22 e ell matex anà en Ramata
1Re 19,22
una gran cisterna qui és en Sechot,
1Re 19,22 qui és en Sechot, e aquí ell demanà
1Re 19,22
e dix: –En qual loch són Samuel
1Re 19,23
vench l’espirit de nostro Senyor,
1Re 19,23
de nostro Senyor, e anà defora
1Re 19,24
ell se despullà ses vestidures
1Re 19,24
ab los altres devant Samuel,
1Re 19,24
e cantà tot nuu tot aquell die
1Re 20,1
fugí de Ajoch, qui és en Ramata,
1Re 20,1 de Ajoch, qui és en Ramata, e vench
1Re 20,1
e vench e parlà devant Jonatàs
1Re 20,3
[*] 3 E David jurà altre vegade
1Re 20,3
ell no sia trist.” Mas jurà David
1Re 20,3
e dix: –Viva nostro Senyor Déu
1Re 20,3
viva la tua ànima, Jonatàs, que jo
1Re 20,5
a Jonatàs: –Vet demà són calendes,
1Re 20,6
de Betlem, car tots sos parents
1Re 20,7
teu. E si, emperò, ell serà irat
1Re 20,8
ab mi neguna iniquitat, tu m’ociu
1Re 20,11 E dix Jonatàs a David: –Vina ab mi,
1Re 20,12 ensercaré la centència de mon pare,
1Re 20,13
Irrael, fassa a mi aquestas coses
1Re 20,13
serà contre tu, jo hu revelaré a tu
1Re 20,15
nostro Senyor que, com destruyrà
1Re 20,15
de David [*], que partescha
1Re 20,15
Jonatàs de la sua casa,
1Re 20,17
que David feés gran segrament
1Re 20,18
a David: –Demà seran calendes
1Re 20,19
ceura. E adonchs tu te n’iràs tost
1Re 20,19 de las calendes, com hom pot obrar,
1Re 20,20
jo III sagetes prop la pedre
1Re 20,21
las-he quax qui tira a senyal, 21
1Re 20,21
e tremetré a las segetes un infant
1Re 20,22
tu vendràs a mi, car pau serà a tu,
1Re 20,23
matexs, nostro Senyor sia entre mi
1Re 20,24
vingueren los dies de las calendes
1Re 20,25
segons la costuma en la sua taula
1Re 20,25
era prop la paret, levà’s Jonatàs,
1Re 20,25
e sech Abner al costat de Saül,
1Re 20,28
hir a menjar? 28 E respòs Jonatàs
1Re 20,29
gràcia devant tu, iré allà tost
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e dix: “Lexa’m anar, si no, jo t’
e fou salvat, e vench a Samuel, en Ramata,
e vench a Samuel, en Ramata, e recomptàe recomptà-li totas las coses que li
e Samuel stigueren [*] en Ramata. 19 [*]
e Samuel qui stave sobre ells, l’espirit
e ells comensaren a profetitzar. 21 E com
e ell matex anà en Ramata e vench entrò a
e vench entrò a una gran cisterna qui és
e aquí ell demanà e dix: –En qual loch són
e dix: –En qual loch són Samuel e David? E
e David? E fou-li dit que ells éran a
e anà defora e profetitzà fins que fou a
e profetitzà fins que fou a Ajoch, en
e profetitzà ab los altres devant Samuel,
e cantà tot nuu tot aquell die e tota
e tota aquella nit. E de açò axí un
e vench e parlà devant Jonatàs e dix: –Què
e parlà devant Jonatàs e dix: –Què he jo
e dix: –Què he jo fet ni qual és la mia
e dix: –Ton pare sap certament que jo he
e dix: –Viva nostro Senyor Déu e viva la
e viva la tua ànima, Jonatàs, que jo e tu
e tu serem depertits per mort en poch de
e jo ciuré axí com és costuma prop lo rey
e tots sos amichs fan gran solempnitat.” 7
e falló, sàpies que complida és la sua
e no m’amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs
e iscam defora al camp. E com foren axits
e si ell diu a mi res [*] de tu, si jo
e anadesca a mi aquestas coses. Si,
e’t jaquiré anar en pau. E sia nostro
e dissiparà los enamichs de David [*], que
e destrovescha Jonatàs de la sua casa, e
e nostro Senyor ho requira de la mà dels
e gran jura per ço car ell amava molt
e sercharà hom a tu 19 entrò a la barena,
e iràs en loch on te pusques amagar, en lo
e ciuràs prop una pedre qui ha nom Ezel.
e gitar-las-he quax qui tira a senyal,
e tremetré a las segetes un infant e dire dir-li-he: “Vé, aporte’m las
e no hauràs mal, vive nostro Senyor Déu.
e tu tostemps. 24 E adonchs se amagà David
e sech lo rey a taula per menjar. 25 E com
e en la sua cadira, qui era prop la paret,
e sech Abner al costat de Saül, e null hom
e null hom no sech là on solia ceura
e dix: –Fort me pregà que’l jaquís anar
e veuré mos frares.” Per ço no és vengut a
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1Re 20,30
E Saül fou fort irat contre Jonatàs
1Re 20,31
no serà teu. Donchs, tremet are
1Re 20,33 Què ha fet? 33 E Saül pres la lansa
1Re 20,34
’s de la taula ab gran fallonia
1Re 20,34
de las calendes, car fou fet falló
1Re 20,34
per ço que son pare l’hach confús
1Re 20,35
axí com havia promès a David,
1Re 20,36
36 E dix Jonatàs a l’infant: –Vé
1Re 20,37
la primera segeta. Cridà Jonatàs
1Re 20,38
altre vegade Jonatàs a l’infant
1Re 20,38
Jonatàs a l’infant e dix: –Corra
1Re 20,38
a l’infant e dix: –Corra e vé tost
1Re 20,38
l’infant de Jonatàs ses segetas
1Re 20,39 car ten solament sabían açò Jonatàs
1Re 20,40
donà lavors las armes a l’infant
1Re 20,40
infant e dix-li: –Vé-te’n tost
1Re 20,41
de un loch qui era ves tremuntana
1Re 20,41
ves tremuntana e gità’s en terra
1Re 20,41
e ahorà III vegades a Jonatàs,
1Re 20,42 fermas. Nostro Senyor sia entre mi
1Re 20,42
Nostro Senyor sia entre mi e tu
1Re 20,42
entre mi e tu e entre la mia sament
1Re 20,43 empertotstemps. 43 E levà’s David
1Re 21,1
en Nobe, on era Achimàlech, [*]
1Re 21,1 com fou vengut David sens cavallers
1Re 21,4
he sinó pa sant [*]. Si tu ést sant
1Re 21,4
pa sant [*]. Si tu ést sant e nèdeu
1Re 21,4
[*]. Si tu ést sant e nèdeu e pur
1Re 21,4
tu ést sant e nèdeu e pur e munde,
1Re 21,5
’n. 5 E respòs David al prevera
1Re 21,5
Nós nos en som guardats hir
1Re 21,6
per ço que n’hi posacen de fresch
1Re 21,7
en lo tabernacle de nostro Senyor,
1Re 21,7
e havia nom Odech, de Ydomea,
1Re 21,10
Da’l-me. 10 E axí levà’s David
1Re 21,10
levà’s David e fugí en aquell die
1Re 21,10
en aquell die e pertí’s de Saül
1Re 21,11
de la terra? E no cantaven per ell
1Re 21,11
e no dèyan: “Saül n’ha morts M,
1Re 21,12 XM”? 12 E pensà David en son cor
1Re 21,13 devant Achís, ell mudà la sua bocha
1Re 21,13
Achís. E feya aparès que fos orat,
1Re 21,13
las posts de las portas de la casa,
1Re 21,15
15 E defallien a nós hòmens orats
1Re 21,15
lo haveu aportat, que s’enfallonís
1Re 22,1
XXII 1 Pertí’s d’aquí David
1Re 22,1
aquí David e anà-ce’n a Adelam
1Re 22,1
E com oÿren açò los ceus frares
1Re 22,2
en tota la terra vingueren a ell
1Re 22,2
vingueren a ell e faeren-lo cap
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e dix-li: –Fill de bagassa! Donchs no
e amena’l-me, car fill és de mort. 32 E
e volch-lo ferir. E lavors conech
e no menjà en tot lo segon die de las
e trist per David, per ço que son pare l’
e deshonrat per ell. 35 E com vench l’
e vench ab ell un infant petit. 36 E dix
e aporte’m las sagetes que jo gitaré. E
e dix a l’infant: –Vet la segeta qui és
e dix: –Corra e vé tost e no t’aturs! E
e vé tost e no t’aturs! E pres l’infant
e no t’aturs! E pres l’infant de Jonatàs
e portà-las a son senyor. 39 E l’infant
e David. 40 E Jonatàs donà lavors las
e dix-li: –Vé-te’n tost e porta-las
e porta-las a casa. 41 E com lo fedrí se
e gità’s en terra e ahorà III vegades a
e ahorà III vegades a Jonatàs, e besarene besaren-se endosos [*]; mas més plorà
e tu e entre la mia sament e la tua
e entre la mia sament e la tua
e la tua empertotstemps. 43 E levà’s
e anà-ce’n. E Jonatàs se’n tornà en la
e maravellà’s molt com fou vengut David
e dix-li: –Per què ést vengut tot sol?
e nèdeu e pur e munde, e majorment de
e pur e munde, e majorment de fembra,
e munde, e majorment de fembra, menge’n.
e majorment de fembra, menge’n. 5 E
e dix: –E què, si perlam de fembras? Nós
e l’altre die tercer, com anàvem. E las
e de calent. En aquell die havia aquí un
e havia nom Odech, de Ydomea, e era lo pus
e era lo pus poderós de tots los pastors
e fugí en aquell die e pertí’s de Saül e
e pertí’s de Saül e anà a Achís, en Get.
e anà a Achís, en Get. 11 E digueren los
e no dèyan: “Saül n’ha morts M, e David,
e David, XM”? 12 E pensà David en son cor
e hach gran pahor de Achís, qui era rey de
e feya aparès que caygués entre las mans
e pintava en las posts de las portas de la
e selivava ten fort, que la saliva li
e folls? Per ço lo haveu aportat, que s’
e fadejàs devant mi per foll? Jaquiu-lo
e anà-ce’n a Adelam e mès-se en una
e mès-se en una spluga. E com oÿren açò
e tota la casa de son pare, devallaren a
e faeren-lo cap e príncep de tots. E
e príncep de tots. E foren ab ell quax
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1Re 22,3
hòmens. 3 E pertí’s d’aquí David
1Re 22,3
de Moab: –Prech-te que mon pare
1Re 22,4
’ls devant la cara del rey de Moab,
1Re 22,5
terra de Judà. E anà-ce’n David
1Re 22,6
ab ell. E com Saül stigués en Gabaà
1Re 22,6
e fos en lo bosch qui és en Ramata,
1Re 22,6
e tingués sa lansa en la mà,
1Re 22,6
e tots sos servicials staven engir
1Re 22,7
fill de Ysaý a tots vosaltres camps
1Re 22,7
a tots vosaltres camps e vinyes
1Re 22,8
vosaltres vos sou jurats contre mi,
1Re 22,8
vosaltres qui’m fassa a saber res,
1Re 22,9
Ydumea, qui servia primer al rey,
1Re 22,10
10 qui pregà per ell nostro Senyor,
1Re 22,10
nostro Senyor, e li donà a menjar
1Re 22,11
Achimàlech, fill de Achirob, [*]
1Re 22,13
t’ést tu conjurat contre mi, tu
1Re 22,13
contre mi, tu e lo fill de Ysaý,
1Re 22,13
fill de Ysaý, e has donat a ell pa
1Re 22,13
e has donat a ell pa e cultell
1Re 22,14
[*] com David, qui és ton gendre
1Re 22,14
és ton gendre e va a ton manament
1Re 22,16 Achimàlech!, tu morràs de mort, tu
1Re 22,17
staven entorn d’ell: –Levau-vos
1Re 22,17
ells sabían bé que ell era fugit
1Re 22,18 donchs. Doech, de Ydumea, se levà
1Re 22,19
de Nobe, qui era dels preveres, [*]
1Re 22,19
era dels preveres, [*] e los hòmens
1Re 22,19
hòmens e las fembras que hy éran
1Re 22,19 neguex aquells qui encara mamaven,
1Re 22,19
qui encara mamaven, e los bous
1Re 22,19
mamaven, e los bous e los àzens
1Re 22,20
que havia nom Abiatar, n’escapà
1Re 22,23
la casa de ton pare. 23 Stà ab mi
1Re 22,23
mal, ell lo percassarà a mi,
1Re 23,1
XXIII 1 A David fou anunciat
1Re 23,1
que los felisteus conbatien Cellà
1Re 23,2
demanà concell a nostro Senyor
1Re 23,2
E dix nostro Senyor a David: –Vé
1Re 23,2
–Vé e tu ociuràs los felisteus
1Re 23,3
ell: –Vet que nós stam ací en Judà
1Re 23,4
vegade concell a nostro Senyor,
1Re 23,4
a nostro Senyor, e ell li respòs
1Re 23,4
e ell li respòs e dix: –Leve’t
1Re 23,5
mans. 5 Donchs, se n’anà David [*]
1Re 23,5
n’anà David [*] e vench en Cellà
1Re 23,5
e combaté’s contre los felisteus,
1Re 23,5
e amanà-sse’n tot lur bestiar,
1Re 23,7
a ell en las mias mans. E ell intrà
1Re 23,7
en la ciutat, la qual havia portas
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e anà-ce’n en Masfat, ço és Moab. E dix
e me mare stiguen ab vosaltres entrò que
e stigueren ab ell tots los dies en los
e vench a un bosch de Arech. 6 E oyí Saül
e fos en lo bosch qui és en Ramata, e
e tingués sa lansa en la mà, e tots sos
e tots sos servicials staven engir e
e entorn, 7 dix a tots sos servicials:
e vinyes e ferà tots vosaltres caps de M
e ferà tots vosaltres caps de M cavallers
e no és nengú de vosaltres qui’m fassa a
e majorment com mon fill ha feta covinensa
e dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý en
e li donà a menjar e li donà lo cultell de
e li donà lo cultell de Goliàs lo
e tota la companya de son pare, dels
e lo fill de Ysaý, e has donat a ell pa e
e has donat a ell pa e cultell e has
e cultell e has demanat per ell concell a
e has demanat per ell concell a nostro
e va a ton manament e és gloriós en ta
e és gloriós en ta casa? 15 E donchs,
e la casa de ton pare. 17 Donchs, ell dix
e oceÿts los preveres de nostro Senyor,
e no m’ho faeren a saber. E los servents
e ocís los preveres de nostro Senyor,
e los hòmens e las fembras que hy éran e
e las fembras que hy éran e los infants
e los infants pochs, neguex aquells qui
e los bous e los àzens e las ovellas ocís
e los àzens e las ovellas ocís ab spasa.
e las ovellas ocís ab spasa. 20 Mas un
e fugí a David. 21 [*] 22 E dix David a
e no hages pahor, car, si algú te percassa
e tu seràs reservat ab mi. Tit Capítol
e dit que los felisteus conbatien Cellà e
e robaven tota la terra. 2 E David demanà
e dix: –Iré jo a ociure aquells felisteus?
e tu ociuràs los felisteus e celvaràs
e celvaràs Cellà. 3 E los hòmens qui éran
e encara nós havem ací pahor molt gran.
e ell li respòs e dix: –Leve’t e vé-te
e dix: –Leve’t e vé-te’n en Cellà, car
e vé-te’n en Cellà, car jo liuraré los
e vench en Cellà e combaté’s contre los
e combaté’s contre los felisteus, e amanà
e amanà-sse’n tot lur bestiar, e ferí
e ferí aquells de molt gran plague. E
e fou enclòs en la ciutat, la qual havia
e barras. 8 Adonchs Saül manà a tot lo
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ells vinguéssan a batalla en Cellà
en Cellà e que asetjassen David
éran ab ell, qui éran entorn de DC,
entorn de DC, e axiren de Cellà
de Cellà e anaven axerrats dessà
a Saül que David era fugit de Cellà
de Cellà e que ell era salvat,
desert, en los lochs ben guarnits,
E Saül perseguia a ell tots dies,
16 E Jonatàs, fill de Saül, se levà
anà-sse’n a David, en lo bosch,
e confortà aquell en nostro Senyor,
car mon pare Saül no’t troberà,
regneràs sobre lo poble d’Irrael,
amistansa devant nostro Senyor,
Senyor, e David romàs en lo bosch
hòmens de Xiff a Saül, en Gabaà,
us prech que vosaltres vos ne aneu
e que aparelleu molt diligentment
se pensa bé de mi que jo l’aguayt
los amagatalls on ell se amague
per ço que jo hi vage ab vosaltres,
24 E ells se partiren devant Saül
e anaren-se’n en Xiff. E David
part de Gesimuch. 25 Donchs, Saül
companyons anaven sercar David,
David, e açò fou denunciat a David,
e ell devallà mantinent de aquí
en lo desert de Mahon. 26 E Saül
per lo costat del munt de una part,
27 E un missatge vench a Saül
vench a Saül e dix a ell: –Vina
terra. 28 Donchs Saül se’n tornà
tornà e cells qui perseguien David,
1 Donchs David se departí de aquí
los felisteus, a ell fou denunciat
alets de tot lo poble d’Irrael,
anà-sse’n per sercar David [*],
hom trobave enmig de la carrera,
purgàs aquí son ventre. E David
nostro Senyor havia perlat a tu
’t plaurà.” Donchs, David se levà
castigà los ceus hòmens de peraula
Saül. Donchs Saül axí de la cove
9 E David se levà aprés ell
se levà aprés ell e axí de la cove,
la cove, e David cridà aprés Saül
si. E David se enclinà en terra
se enclinà en terra e aorà a ell 10
de Déu.” 12 Pare meu, reguarde are
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e que asetjassen David e aquells qui éran
e aquells qui éran ab ell. 9 E com David
e axiren de Cellà e anaven axerrats dessà
e anaven axerrats dessà e dellà. E
e dellà. E digueren a Saül que David era
e que ell era salvat, e per ço féu
e per ço féu semblant que ell volgués anar
e stech en la muntanya del desert de
e nostro Senyor no liurà pas aquell en las
e anà-sse’n a David, en lo bosch, e
e confortà aquell en nostro Senyor, e dix
e dix a ell: 17 –No hages pahor, car mon
e tu regneràs sobre lo poble d’Irrael, e
e jo seré lo segon aprés tu. E Saül, mon
e David romàs en lo bosch e Jonatàs se’n
e Jonatàs se’n tornà en la sua casa. 19
e digueren a ell: –No saps tu que David se
e que aparelleu molt diligentment e
e curiosa, enaxí que vosaltres stimeu lo
e’l serch bé cuytosament. 23 Donchs
e tornau a mi, que’m digau certa cose,
e si per ventura ell és sots terra, jo
e anaren-se’n en Xiff. E David e
e aquells qui éran ab ell éran en lo
e sos companyons anaven sercar David, e
e açò fou denunciat a David, e ell devallà
e ell devallà mantinent de aquí e anà al
e anà al desert de Mahon. E com Saül hach
e sa gent anaven per lo costat del munt de
e David ab los ceus stave al costat del
e dix a ell: –Vina e cuyte’t, que los
e cuyte’t, que los felisteus se són
e cells qui perseguien David, e axiren a
e axiren a carrera als felisteus. E per ço
e habità en lochs molt segurs, qui són
e dit: –Vet que David és en lo desert de
e anà-sse’n per sercar David [*], e
e anaven sobre las pedres scaxoses on no
e aquí havia una cove on intrà Saül perquè
e los hòmens ceus staven aquí amagats en
e dit: “Jo liuraré a tu ton enamich per ço
e tallà la vora del mantell de Saül [*]. 6
e no soferí que ells se levassen contre
e anà per lo camí que havia comensat. 9 E
e axí de la cove, e David cridà aprés Saül
e David cridà aprés Saül e dix a ell: –O
e dix a ell: –O rey, senyor meu! E Saül
e aorà a ell 10 e despuxs li dix: –Saül,
e despuxs li dix: –Saül, per què creus tu
e regonex la vora de ton mantell qui és en
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1Re 24,12
stendre la mia mà contre tu. Pensa
1Re 24,13
aguaytes a mi per ço que m’ocies.
1Re 24,13
que m’ocies. e havia IIIM ovellas
1Re 25,3
3 E aquell hom havia nom Nabal,
1Re 25,3
e sa muller havia nom Abigayl,
1Re 25,3
e ella era molt sàvia fembra
1Re 25,3
e molt bella. Mas son marit era dur
1Re 25,3
Mas son marit era dur e malvat
1Re 25,5
bestiar, 5 ell li tremès X servents
1Re 25,5
a ells: –Anau en Carmel, a Nabal,
1Re 25,6
-lo de part mia pacificablement 6
1Re 25,6
6 e dieu: “Pau sia ab tu
1Re 25,6
“Pau sia ab tu e ab tos frares,
1Re 25,6
tos frares, e pau sia a la tua casa
1Re 25,6
e a totas las coses que tu has,
1Re 25,6
e tu sias fet saul per molts anys,
1Re 25,6
saul per molts anys, e la tua casa
1Re 25,7
lo desert tonen las tuas ovellas,
1Re 25,7
e nós no’ns iresquem anch ab ells,
1Re 25,8
Emperò demane-ho a tos servents,
1Re 25,8
tu en bon die, dóna a tos servents
1Re 25,9
David los havia ditas de part sua
1Re 25,11 11 Donchs, pendré jo los meus pans
1Re 25,11
jo los meus pans e la mia aygüe
1Re 25,11
jo he fet ociure per a mos tonedors
1Re 25,12 aquella carrera per on éran venguts
1Re 25,13
ells se senyiren lurs spases,
1Re 25,13
David se senyí atrecí la sua spasa,
1Re 25,13
de CCCC hòmens seguiren David,
1Re 25,14
anuncià açò a Abigayl, sa muller,
1Re 25,14 per ço que beneÿssen nostro senyor,
1Re 25,15
hòmens foren a nós molt bons
1Re 25,16
ab nós per mur de defenció, de die
1Re 25,17
la malesa és [*] contre ton marit
1Re 25,17
E ell és dels fills de Belial,
1Re 25,18 ell. 18 E adonchs Abiegayl se cuytà
1Re 25,18
Abiegayl se cuytà e pres CC pans
1Re 25,18
e pres CC pans e II odres de vi
1Re 25,18
e II odres de vi e V moltons cuyts
1Re 25,18
cuyts e V masures de torrons
1Re 25,18
de torrons e C ligays de pances
1Re 25,18
de pances e CC sportes de figues
1Re 25,19
e posà-hu sobre los àzens 19
1Re 25,20 20 E ella fou muntade sobre son aze
1Re 25,20
al peu de la muntanya. E David
1Re 25,20 servents éran al peu de la muntanya
1Re 25,20
e axiren a ella a l’encontre,
1Re 25,23
hach vist David, ella’s cuytà
1Re 25,23
ella’s cuytà e devallà de l’aze
1Re 25,23
l’aze e agenollà’s devant David
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e guarde que no és en mi negun mal de
e havia IIIM ovellas e M cabres. E
e M cabres. E sdevench-se que ell féu
e sa muller havia nom Abigayl, e ella era
e ella era molt sàvia fembra e molt bella.
e molt bella. Mas son marit era dur e
e malvat e molt maliciós. E era del
e molt maliciós. E era del linatge de
e dix a ells: –Anau en Carmel, a Nabal, e
e saludau-lo de part mia pacificablement
e dieu: “Pau sia ab tu e ab tos frares, e
e ab tos frares, e pau sia a la tua casa e
e pau sia a la tua casa e a totas las
e a totas las coses que tu has, e tu sias
e tu sias fet saul per molts anys, e la
e la tua casa e totas las coses que tu
e totas las coses que tu has. 7 Yo he oÿt
e nós no’ns iresquem anch ab ells, e ells
e ells no perderen anch res per nós en
e diran-ho a tu. Donchs nós, tos
e a ton fill David ço que tu hauràs a mà.”
e despuxs ells callaren. 10 E Nabal respòs
e la mia aygüe e las carns del bestiar que
e las carns del bestiar que jo he fet
e donar-ho-he a hòmens que no sé d’on
e recomptaren a David totas las peraulas
e David se senyí atrecí la sua spasa, e
e entorn de CCCC hòmens seguiren David, e
e CC ne romangueren per guardar lurs
e dix a ella: –Vet que David ha tremesos
e ell ha a ells contrestat. 15 E aquells
e anch no s’iresqueren ab nós, ni no
e de nit, aytant com nós guardam ton
e contre ta companya. E ell és dels fills
e axí no pot perlar negú ab ell. 18 E
e pres CC pans e II odres de vi e V
e II odres de vi e V moltons cuyts e V
e V moltons cuyts e V masures de torrons e
e V masures de torrons e C ligays de
e C ligays de pances e CC sportes de
e CC sportes de figues e posà-hu sobre
e posà-hu sobre los àzens 19 e dix a sos
e dix a sos servents: –Anau devant mi, car
e fou devallade al peu de la muntanya. E
e sos servents éran al peu de la muntanya
e axiren a ella a l’encontre, e ella a
e ella a ells. 21 E dix David: –Verament
e devallà de l’aze e agenollà’s devant
e agenollà’s devant David e aorà aquell
e aorà aquell sobre terra 24 e caech a sos
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1Re 25,24
David e aorà aquell sobre terra 24
1Re 25,24
sobre terra 24 e caech a sos peus
1Re 25,24
que la tua serventa parle devant tu
1Re 25,25
car ell és foll, segons son nom,
1Re 25,26 a tu vedat que no scampasses sanch
1Re 25,26 senyor meu, viva nostro Senyor Déu
1Re 25,26
que tu no’t venjasses en sanch
1Re 25,26
axí com Nabal los enamichs teus
1Re 25,27
ha aportade a tu, senyor meu,
1Re 25,29 alguna vegade algun hom se levarà
1Re 25,29
hom se levarà e perseguirà a tu
1Re 25,29
[*]. Emperò, senyor meu, la ànima
1Re 25,29
sia rodade axí com lo regirament
1Re 25,30
coses bonas que ha parlades de tu
1Re 25,31
no merexen mal ni són colpables,
1Re 25,31
seràs membrant de la tua serventa
1Re 25,33
que’m sias axida a carrera, [*] 33
1Re 25,33 vuy que no sia anat a scampar sanch
1Re 25,35
aquella tot ço que ella li aportave
1Re 25,35
la tua casa. Jo he oÿda la tua veu
1Re 25,36 care. 36 E vench Abiegayl a Nabal,
1Re 25,37
hach digest lo vi que havia begut
1Re 25,37
ceu cor fou quax mort dins lo cos
1Re 25,38
X dies, nostro Senyor ferí Nabal,
1Re 25,39
la mia onta de la mà de Nabal
1Re 25,39
ha guardat lo ceu missatge de mal,
1Re 25,40
40 [*] E ells parlaren ab ella [*]
1Re 25,41
lavors [*] enclinà son cap en terra
1Re 25,41
enclinà son cap en terra e adorà
1Re 25,42
dels teus servents. 42 E levà’s
1Re 25,42 e cuytozament muntà sobre un aze,
1Re 25,42
aze, e V donzellas anaren ab ella
1Re 25,42
ab ella e las suas serventas,
1Re 26,1
hòmens de Ciff a Saül, en Gabaà,
1Re 26,2
Saül devallà en lo desert de Ciff,
1Re 26,2
ab ell IIIM hòmens dels pus alets
1Re 26,3
emperò, habitave en lo desert
1Re 26,4
de prop ell, 4 tramès-hi spies
1Re 26,5
vench al loch on era Saül,
1Re 26,5
ell hach vist lo loch on stave Saül
1Re 26,5
de Ner, príncep de la cavalleria,
1Re 26,5
e veé Saül durment en la tenda
1Re 26,5
en la tenda e l’altre poble engir
1Re 26,7
ab tu. 7 E lavors vingueren David
1Re 26,7
David e Abisay al poble de nits
1Re 26,7
e trobaren Saül en la tenda durment
1Re 26,7
en terra, prop del seu cap. E Abner
1Re 26,7
e tot l’altre poble durmia engir
1Re 26,8
ab la lansa en terra una vegade
1Re 26,9
–No l’ocies, car és untat de Déu
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e caech a sos peus e dix: –O senyor meu,
e dix: –O senyor meu, aquest peccat sia
e que oges las peraules de la tua
e follia és ab ell. E jo, ta serventa,
e ha a tu guardades las tuas mans nèdeas.
e viva la tua ànima, lo qual ha vedat que
e ha salvade la vida tua a tu. E are sían
e aquells qui’t demanen ne’t serquen
e done’n als servecials qui servexen a
e perseguirà a tu e volrà la tua ànima,
e volrà la tua ànima, serà la ànima del
e la vida dels teus enamichs sia rodade
e la circulació que hom fa de la fona. 30
e haurà a tu, senyor, stablit sobre
e tu, senyor, hauràs venjat a tu matex. E
e feràs bé a ella. 32 E dix David a
e beneyta sias tu, qui has bé fet, que has
e que jo venjàs a mi ab la mia mà. 34 En
e dix a ella David: –Vé-te’n en pau a
e he honrade la tua care. 36 E vench
e havia ten gran convit en la casa, que
e fou tornat en seny, sa muller li dix
e fou fet axí com pedre. 38 E com foren
e morí. 39 E com David oyí que Nabal era
e ha guardat lo ceu missatge de mal, e
e nostro Senyor ha retornade la malesa de
e digueren-li: –David nos ha tremesos a
e adorà e dix: –Vet la serventa tua. Jo
e dix: –Vet la serventa tua. Jo vull ésser
e cuytozament muntà sobre un aze, e V
e V donzellas anaren ab ella e las suas
e las suas serventas, e seguí los
e seguí los missatgers de David [*]. 43 E
e digueren-li: –Vet David, qui s’és
e havia ab ell IIIM hòmens dels pus alets
e millors d’Irrael, per ço que sercàs
e veé David que Saül era vengut en lo
e sabé certament que Saül era aquí. 5 E
e com ell hach vist lo loch on stave Saül
e Abner, fill de Ner, príncep de la
e veé Saül durment en la tenda e l’altre
e l’altre poble engir e entorn d’ell
e entorn d’ell durment, 6 dix David a
e Abisay al poble de nits e trobaren Saül
e trobaren Saül en la tenda durment e la
e la sua lansa ficade en terra, prop del
e tot l’altre poble durmia engir e entorn
e entorn de Saül. 8 E dix Abisay a David:
e no’l ne calrà ferir altre. 9 E dix
e crist de nostro Senyor. E que no fosses
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pren la lansa que té prop lo cap
prop lo cap e aquest anap d’aygüe
12 E pres David la anap de l’aygüe
e la lansa que stave prop Saül
David fou passat en l’altre part
altre part e stech al cap del puig
14 David cridà al poble de Saül
poble de Saül e Abner, fill de Ner,
a Abner: –Donchs, no ést tu baró,
untat de Déu. Donchs, guarde
e mira on és la lansa del rey
17 E Saül conech la veu de David
[*] contre mi, sia odorat secrifici
vuy en la haretat de nostro Senyor,
tu, que jo ho he fet follament
que are conech. 22 E respòs David
Pas ací un dels teus servecials
a cascú segons [*] la sua justícia
t’ha vuy liurat en la mia mà,
ànima en los ulls de nostro Senyor,
los ulls de nostro Senyor, e guard
Tu que has fet ja, a mi feràs,
la sua carrera ab los ceus hòmens
mans de Saül. Més ma val que fuge
per ço que Saül se desesper de mi
a las suas mans.» 2 E levà’s David
2 E levà’s David e anà-se’n ell
en Get. E los ceus hòmens ab ell
ceus hòmens ab ell e tota sa casade
de David, ço és, Achinobe [*]
a Saül que David era fugit en Get,
IIII mesos. 8 E pujave David
e los ceus hòmens [*] a Geturí
ceus hòmens [*] a Geturí e a Get
als malechites. Car aquests en pau
David tota la terra de aquells
ni nulla fembra. E prenia ovellas
fembra. E prenia ovellas e bous
E prenia ovellas e bous e àzens
ovellas e bous e àzens e camells
bous e àzens e camells e vestidures
David: «En Judà, envés migjorn,
felisteus. 12 E crech-lo Achís
mal ha fet al poble [*] d’Irrael,
dies que los felisteus se ajustaren
dix Achís a David: –Jo he sabut are
David: –Jo he sabut are e sé que tu
que tu sias guardedor del meu [*]
persona. 3 E emperò Samuel morí,
tot Yrrael féu gran dol sobre ell,
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e aquest anap d’aygüe e anem-nos-en.
e anem-nos-en. 12 E pres David la anap
e la lansa que stave prop Saül e anarene anaren-se’n. E no hy hagué negú qui
e stech al cap del puig e hach gran spay
e hach gran spay entre ells, 14 David
e Abner, fill de Ner, e dix: –Donchs, no
e dix: –Donchs, no respondràs, Abner? E
e qui és semblant a tu en tot Yrrael? Per
e mira on és la lansa del rey e l’anap de
e l’anap de l’aygüe qui era al cap de
e dix: –Donchs David, fill meu, aquesta
e preguen-lo, car axí cové a fer. Si,
e han dit: “Vé-te’n servir los déus
e a tort. Car no sabia ni conexia moltas
e dix: –Vet ací la lansa del rey. Pas ací
e port-la-se’n. 23 E nostro Senyor
e segons la sua fe, car nostro Senyor t’
e no volguí stendre la mia mà en crist de
e guard e desliure a mi de tot treball. 25
e desliure a mi de tot treball. 25 E
e tu, poderós, qui are pots, a mi poràs. E
e Saül se’n tornà en son loch. Tit
e que sia salvat en la terra dels
e stiga que no’m serch vuymés en tota la
e anà-se’n ell e DC hòmens qui éran ab
e DC hòmens qui éran ab ell a Achís, fill
e tota sa casade e II mullers de David, ço
e II mullers de David, ço és, Achinobe [*]
e Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
e d’aquí avant no hach ància Saül de
e los ceus hòmens [*] a Geturí e a Get e
e a Get e als malechites. Car aquests en
e als malechites. Car aquests en pau e
e segurament habitaven entigament ab
e no hy jaquí null hom viu ni nulla
e bous e àzens e camells e vestidures e
e àzens e camells e vestidures e tornavae camells e vestidures e tornava-se’n a
e vestidures e tornava-se’n a Achís. 10
e tornava-se’n a Achís. 10 E deya-li
e en Hiramel [*].» 11 E David no jaquí a
e dix: –Molt de mal ha fet al poble [*] d’
e per açò serà tostemps lo meu servicial.
e aperellaren-se a la batalla contre
e sé que tu e los hòmens teus axireu ab mi
e los hòmens teus axireu ab mi en las
e de la mia persona. 3 E emperò Samuel
e tot Yrrael féu gran dol sobre ell, e
e soterraren-lo en Ramata, en la sua
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1Re 28,3
gità los encantadors de la terra
1Re 28,4
4 E ajustaren-se los felisteus
1Re 28,4
-se los felisteus e vingueren
1Re 28,4
en Sutjam. E Saül ajustà tot Yrrael
1Re 28,5
Saül veé las tendes dels felisteus
1Re 28,5
dels felisteus e hach gran pahor,
1Re 28,6
spaordí’s lo ceu cor règeament, 6
1Re 28,6
demanà de concell a nostro Senyor,
1Re 28,8
Saül posà las suas vestidures
1Re 28,8
e vestí-se’n d’altres,
1Re 28,8
qui havia spirit fitònich, ell
1Re 28,8
fitònich, ell e II altres ab ell,
1Re 28,8
e una nit vingueren a la fembra,
1Re 28,8
la fembra, e dix Saül: –Devina a mi
1Re 28,9
tu saps quantes coses ha fetas Saül
1Re 28,9
manera ha gitats los encantedors
1Re 28,10
a ella en nostro Senyor Déu
1Re 28,12 hach vist Samuel, cridà ab gran veu
1Re 28,14
Saül que l’hom vell Samuel era,
1Re 28,14
’s en terra sobre la sua cara
1Re 28,15
felisteus se combaten contre mi,
1Re 28,15
contre mi, e Déu s’és pertit de mi
1Re 28,16
pertit de tu, per què’m demanes,
1Re 28,17
axí com ell ha perlat en la mia mà,
1Re 28,17
en la mia mà, e tolrà’t lo regne
1Re 28,19
las mans dels felisteus. Emperò tu
1Re 28,19
Emperò tu e los fills teus [*];
1Re 28,20
temia fort las paraules de Samuel
1Re 28,21
a Saül, que era règeament torbat,
1Re 28,21
serventa, que ha obeÿt a la tua veu
1Re 28,21 he posade la mia ànima en la tua mà
1Re 28,22
are oges la veu de la tua serventa,
1Re 28,22
que, com hauràs menjat, sias fort
1Re 28,23
camí. 23 E Saül no’n volch pendre
1Re 28,23
–No menjaré. E los ceus ministres
1Re 28,23
e la fembra ffortsaren-lo,
1Re 28,23
-lo, e ell oyí la veu d’ells
1Re 28,23
la veu d’ells e levà’s de terra
1Re 28,24
aquella fembra havia un vadell [*]
1Re 28,25
un vadell [*] e pres pa [*] 25
1Re 28,25
pa [*] 25 e posà-lo devant Saül
1Re 28,25 E com hagueren menjat, levaren-se
1Re 29,2
que era en Gezrael. 2 E los vaguers
1Re 29,2 C en C o de M en M. Emperò David
1Re 29,3
servicial de Saül, rey d’Irrael,
1Re 29,3
[*] null mal del die ensà que fogí
1Re 29,4
prínceps dels felisteus foren irats
1Re 29,4
felisteus foren irats e fallons
1Re 29,4
a Achís: –Torn-se’n aquex hom
1Re 29,4
loch, en lo qual tu l’has stablit
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e ocís tots aquells qui havían spirit
e vingueren e posaren lurs tendes en
e posaren lurs tendes en Sutjam. E Saül
e vench-se’n en Gelboe. 5 E Saül veé
e hach gran pahor, e spaordí’s lo ceu cor
e spaordí’s lo ceu cor règeament, 6 e
e demanà de concell a nostro Senyor, e
e nostro Senyor no li respòs ni per
e vestí-se’n d’altres, e anà a una
e anà a una fembra qui havia spirit
e II altres ab ell, e una nit vingueren a
e una nit vingueren a la fembra, e dix
e dix Saül: –Devina a mi e sercha en l’
e sercha en l’espirit fitònich ço que jo
e en qual manera ha gitats los encantedors
e los devinadors de la terra. Per què,
e dix-li: –Viva nostro Senyor Déu, car
e dix: –O Saül, per què has fet fer a mi
e enclinà’s en terra sobre la sua cara e
e adorà-lo. 15 E dix Samuel a Saül: –Per
e Déu s’és pertit de mi e no m’ha
e no m’ha volguda retre resposta ni per
e si ha’s anat al teu envejós? 17 Car
e tolrà’t lo regne e dar-l’ha a ton
e dar-l’ha a ton proÿsme David, 18 car
e los fills teus [*]; e, encara, las
e, encara, las tendas d’Irrael seran
e no havia neguna fortsa, car no havia
e dix-li: –Vet la tua serventa, que ha
e he posade la mia ànima en la tua mà e he
e he oyides las tuas paraules que has
e posaré devant tu un bocí de pa per ço
e pugues fer ton camí. 23 E Saül no’n
e dix: –No menjaré. E los ceus ministres e
e la fembra ffortsaren-lo, e ell oyí la
e ell oyí la veu d’ells e levà’s de
e levà’s de terra e stech sobre lo lit.
e stech sobre lo lit. 24 E aquella fembra
e pres pa [*] 25 e posà-lo devant Saül e
e posà-lo devant Saül e devant los ceus
e devant los ceus servicials. E com
e anaren tota aquella nit. 29,Tit Capítol
e los majorals dels felisteus anaven de C
e los ceus éran en la derrera companya ab
e ha stat ab mi molts dies [*]? E jo no he
e se’n vench a mi entrò aquest die de
e fallons e digueren a Achís: –Torn-se
e digueren a Achís: –Torn-se’n aquex
e stiga en son loch, en lo qual tu l’has
e donat, e no devall ab nós [*] com
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1Re 29,4
lo qual tu l’has stablit e donat,
1Re 29,5
no és aquest David qui cantaven
1Re 29,5
e dèyan [*]: “Saül n’ha morts M,
1Re 29,6 David, XM”? 6 E Achís apellà David
1Re 29,6
nostro Senyor Déu, car tu ést just
1Re 29,6
car tu ést just e bé devant mi,
1Re 29,6
e bé devant mi, e lo aximent teu
1Re 29,6
intrament és ab mi en las tendes,
1Re 29,7
nós. 7 Torna-te’n, donchs, [*]
1Re 29,8
dix David a Achís: E què he jo fet,
1Re 29,8
aquest die de vuy, que jo no venga
1Re 29,9
rey, senyor meu? 9 E respòs Achís
1Re 29,10
10 Donchs, leve’t per lo matí, tu
1Re 29,10 del senyor teu qui vengueren ab tu,
1Re 29,10
com vosaltres sereu levats de nit,
1Re 29,11
veu-vos-en. 11 E enaxí David
1Re 29,11
per ço que se n’anassen gran matí
1Re 30,1
envés tremuntana, en Sichalech,
1Re 30,1
e havían combatuda Sichalech
1Re 30,2
Sichalech e havían-la cremade 2
1Re 30,3
los-se’n ab si matexs. 3 E David
1Re 30,3
éran ab ell vingueren en la ciutat
1Re 30,3
la ciutat e trobaren-la cremade,
1Re 30,3
trobaren-la cremade, e los fills
1Re 30,3
cremade, e los fills e las fillas
1Re 30,4
amenats catius. 4 E David [*]
1Re 30,4
era ab ell levaren las lurs veus
1Re 30,4
levaren las lurs veus e plangueren
1Re 30,5
David catives, Achinoe de Gesrael,
1Re 30,6
Carmel. 6 E David fou fort dolent
1Re 30,6
amenats per catius lurs fills
1Re 30,7 ’s David en nostro Senyor Déu [*] 7
1Re 30,8
E acostà Abitar lo efot a David, 8
1Re 30,8
aconsellà’s ab nostro Senyor Déu
1Re 30,8
los. Car sens dupte tu los pendràs
1Re 30,9 David ab DC hòmens qui éran ab ell
1Re 30,9
entrò al torrent de Besor,
1Re 30,11
un hom de Egipte en un camp
1Re 30,11 en un camp e amanaren-lo a David,
1Re 30,11
David, e donaren-li pa que menjàs
1Re 30,12 que menjàs e aygüe que bagués, 12
1Re 30,12
tros de formatge de figues sechas
1Re 30,12
E com hach menjat, fou sfortsat,
1Re 30,12
lo ceu spirit, car III dies
1Re 30,13
–De qual loch ést tu? E respòs
1Re 30,13
–Jo sóm servicial teu, de Egipte,
1Re 30,14
altre die ma vingué la malaltia, 14
1Re 30,14
tremuntane, en la terra de Ceretí,
1Re 30,14
de Ceretí, e havem aquí robat,
1Re 30,14 aquí robat, e som anats contre Judà
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e no devall ab nós [*] com comensarem a
e dèyan [*]: “Saül n’ha morts M, e David,
e David, XM”? 6 E Achís apellà David e dix
e dix-li: –Viva nostro Senyor Déu, car
e bé devant mi, e lo aximent teu e l’
e lo aximent teu e l’intrament és ab mi
e l’intrament és ab mi en las tendes, e
e no he trobade neguna cose de mal del die
e no agreujaràs los prínceps ni los
e què has trobat en mi, servicial teu, del
e combata contre los enamichs del rey,
e dix a David: –Jo sé que tu ést bo devant
e’ls servecials teus del senyor teu qui
e com vosaltres sereu levats de nit, e
e comenserà a fer die, veu-vos-en. 11
e los ceus hòmens qui éran venguts ab ell
e tornacen a la terra dels felisteus. E
e havían combatuda Sichalech e havían-la
e havían-la cremade 2 e havían-se’n
e havían-se’n manades las fembras
e aquells qui éran ab ell vingueren en la
e trobaren-la cremade, e los fills e las
e los fills e las fillas e las mullers,
e las fillas e las mullers, que se n’
e las mullers, que se n’havían amenats
e lo poble qui era ab ell levaren las lurs
e plangueren e ploraren tant, que làgremes
e ploraren tant, que làgremes los
e Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
e trist, car lo poble lo volia alepidar,
e fillas. E confortà’s David en nostro
e dix a Abiatar prevera [*]: –Fé ensà
e lavors David aconsellà’s ab nostro
e dix: –Senyor Déu, seguiré aquests ladres
e amaneràs la presa que han tolta. 9 E
e vingueren entrò al torrent de Besor, e
e aquí aquells qui éran ujats romangueren.
e amanaren-lo a David, e donaren-li pa
e donaren-li pa que menjàs e aygüe que
e aygüe que bagués, 12 e donaren-li un
e donaren-li un tros de formatge de
e II ligadures de pances. E com hach
e revengué lo ceu spirit, car III dies e
e III nits éran passats que no havia
e dix: –Jo sóm servicial teu, de Egipte, e
e sóm misatge de un ysmaleÿte. E lo senyor
e nós som anats envés tremuntane, en la
e havem aquí robat, e som anats contre
e som anats contre Judà e som anats en las
e som anats en las encontrades de Calef,
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1Re 30,14
de Calef, que són envés migjorn,
1Re 30,15 en aquesta companye? E ell respòs
1Re 30,15 liureràs en las mans de mon Senyor,
1Re 30,16
aquells qui seyen sobre la terra
1Re 30,16 qui seyen sobre la terra e menjaven
1Re 30,16
sobre la terra e menjaven e bevien
1Re 30,16
havían de la presa que havían feta
1Re 30,16
robade en la terra dels felisteus
1Re 30,17
terra de Judà. 17 E levà’s David
1Re 30,17
entrò al vespre de l’altre die,
1Re 30,17
jóvens que pujaren en los camells
1Re 30,18 que los ysmaleÿtes havían portades
1Re 30,19
-ssa’n las suas [*] mullers 19
1Re 30,19
una, de la manor entrò a la major,
1Re 30,19
la manor entrò a la major, e fills
1Re 30,19
entrò a la major, e fills e fillas
1Re 30,20
amenades. 20 E pres tot lo bestiar
1Re 30,21
éran romasos per so car éran ujats
1Re 30,21
axiren a carrera a David [*]
1Re 30,21
a carrera a David [*] e pujà David
1Re 30,21
e aquells qui éran ab ell al poble
1Re 30,22
22 E dix un hom malvat
1Re 30,22
Basta que’ls donem lurs mullers
1Re 30,22
donem lurs mullers e lurs fills,
1Re 30,23
Senyor ha liurades a vosaltres [*]
1Re 30,24
Per aguals parts se partirà,
1Re 30,24
qui són romasos en las tendes
1Re 30,24
las tendes e han guardade la roba
1Re 30,26 E lavors vench David en Sichalech
1Re 30,26
donà de la presa als vells de Judà
1Re 30,26
e en aquells qui éran sos proÿsmes
1Re 30,27
en aquells qui éran en Betlem,
1Re 30,27 Betlem, e en Ramoch, envés migdie,
1Re 30,28
e en aquells qui éran en Get, 28
1Re 30,28
28 e en aquells qui éran en Arroer,
1Re 30,28 e en aquells qui éran en Safamoch,
1Re 30,29
éran en Safamoch, e d’Estema, 29
1Re 30,29
e d’Estema, 29 e en Rechala,
1Re 30,30
en las ciutats de Germolí, [*] 30
1Re 30,30
30 e aquells qui éran en Eramia,
1Re 30,30 e en aquells qui éran en Larmasam,
1Re 30,31
en aquells qui éran en Eratach, 31
1Re 30,31 31 e en aquells qui éran en Hebron,
1Re 30,31
altres lochs, en los quals David
1Re 30,31
e los ceus hòmens havían habitat
1Re 31,1
XXXI 1 E los felisteus combatien
1Re 31,1
E partí’s Yrrael dels felisteus
1Re 31,1
’s Yrrael dels felisteus e fugí,
1Re 31,2
2 E vingueren los felisteus a Saül
1Re 31,2
a Saül e contre los ceus fills
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e havem cremade la ciutat de Sichalech. 15
e dix: –Jure’m per Déu que no m’ociuràs
e manar-t’he en aquesta companye. E
e menjaven e bevien e fèyan gran festa per
e bevien e fèyan gran festa per goig que
e fèyan gran festa per goig que havían de
e de la roba que havían robade en la terra
e en la terra de Judà. 17 E levà’s David
e encalsà’ls de vespre de la un die entrò
e no n’scapà negú sinó CCCC hòmens jóvens
e fugiren. 18 E lavors pres David las
e aportaren-se-n’ho tot. E amanàe totas las altres coses que ells havían,
e fills e fillas e totas las altres coses
e fillas e totas las altres coses que se
e totas las altres coses que se n’havían
e manà’l devant si matex. E digueren:
e no havían pogut seguir David, qui los
e pujà David e aquells qui éran ab ell al
e aquells qui éran ab ell al poble e
e saludà-lo pacificablement. 22 E dix un
e desestruch que era dels servicials qui
e lurs fills, e com ho hauran rebut, vagen
e com ho hauran rebut, vagen-se’n. 23 E
e ha-us donats los ladres qui éran
e aytant se n’hauran aquells qui són
e han guardade la roba e las càrragues com
e las càrragues com aquells qui són anats
e donà de la presa als vells de Judà e en
e en aquells qui éran sos proÿsmes e sos
e sos parents. E dix-los David: –Rebeu
e en Ramoch, envés migdie, e en aquells
e en aquells qui éran en Get, 28 e en
e en aquells qui éran en Arroer, e en
e en aquells qui éran en Safamoch, e d’
e d’Estema, 29 e en Rechala, e en aquells
e en Rechala, e en aquells qui éran en las
e en aquells qui éran en las ciutats de
e aquells qui éran en Eramia, e en aquells
e en aquells qui éran en Larmasam, e en
e en aquells qui éran en Eratach, 31 e en
e en aquells qui éran en Hebron, e en
e en aquells qui éran en los altres lochs,
e los ceus hòmens havían habitat e stat.
e stat. Tit Capítol XXXI 1 E los felisteus
e batallaven contre Yrrael. E partí’s
e fugí, e romangueren-ne molts morts en
e romangueren-ne molts morts en lo munt
e contre los ceus fills e ociéran Jonatàs
e ociéran Jonatàs e Aminadap e Melchisue,
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1Re 31,2
los ceus fills e ociéran Jonatàs
1Re 31,2
fills e ociéran Jonatàs e Aminadap
1Re 31,3
tot lo càrrech de la batalla vench
1Re 31,3
vench e’s girà contre Saül,
1Re 31,3
los hòmens qui tiraven ab sagetes
1Re 31,3
qui tiraven ab sagetes e encalsaren
1Re 31,3
e encalsaren e aconseguiren-lo
1Re 31,4
–Trau lo meu cultell de la beyna
1Re 31,4
felisteus, qui no són circumcizos,
1Re 31,4
axí Saül pres lo ceu cultell matex
1Re 31,5
Saül era mort, trach lo ceu cultell
1Re 31,6
en aquella batalla morí Saül
1Re 31,6
batalla morí Saül e III fills ceus,
1Re 31,6
e III fills ceus, e lo ceu scuder
1Re 31,7
los barons d’Irrael éran fugits
1Re 31,7
lurs ciutats en què habitaven
1Re 31,7
fugiren. E vingueren los felisteus
1Re 31,8
qui éran morts en la batalla,
1Re 31,8
en la batalla, e trobaren Saül
1Re 31,9
Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a Saül
1Re 31,9
despullaren-lo de las suas armes
1Re 31,9
-ho per tota la lur terra, engir
1Re 31,9
saber en los temples de las ýdolas
1Re 31,9
tot ço que era sdevengut a Saül
1Re 31,12
-se tots los pus forts hòmens
1Re 31,12
forts hòmens e anaren tota la nit
1Re 31,12
la nit e prengueren lo cos de Saül
1Re 31,12
éran en lo mur de Betasan penjats,
1Re 31,12
los hòmens de Jabès-Galaad
1Re 31,13 E prengueren los cossos de aquells
2Re 1,1
que Saül fou mort, que David vench
2Re 1,2
que havia feta a Amalech, [*] 2
2Re 1,2
s’havia squinsades las vestidures
2Re 1,2
David, caygué sobre la sua cara
2Re 1,4
a saber que ha haguda gran batalla,
2Re 1,4
molts del poble de Yrrael són morts
2Re 1,4
són morts e los altres són fugits,
2Re 1,4
e los altres són fugits, e Saül
2Re 1,5
açò: –[*] saps tu que mort sia Saül
2Re 1,6
son fill? 6 E respòs aquell
2Re 1,6
per ventura en lo munt de Gelboe,
2Re 1,6
Saül se soferia sobre la sua lansa,
2Re 1,6
sobre la sua lansa, e los carros
2Re 1,7
felisteus acostaven-sa a ell, 7
2Re 1,7
-sa a ell, 7 e Saül girà’s
2Re 1,7
a ell, 7 e Saül girà’s e veé a mi
2Re 1,7
Saül girà’s e veé a mi e apellà’m
2Re 1,9
9 »E dix-me Saül: »–Stà sobre mi
2Re 1,9
e ociu-ma, car jo sofir gran pena
2Re 1,9
jo sofir gran pena e gran treball
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e Aminadap e Melchisue, los quals éran
e Melchisue, los quals éran fills de Saül.
e’s girà contre Saül, e encalsaren-lo
e encalsaren-lo los hòmens qui tiraven
e encalsaren e aconseguiren-lo e
e aconseguiren-lo e nefraren-lo
e nefraren-lo malament. 4 E dix Saül al
e ociu-me, car per ventura vendrien
e auciurien-me en gran scarniment. E lo
e ocís-se ell matex. 5 E com l’escuder
e ocís axí matex. E foren abdosos morts en
e III fills ceus, e lo ceu scuder e tots
e lo ceu scuder e tots los ceus servicials
e tots los ceus servicials que éran de la
e que Saül era mort [*], los fills d’
e fugiren. E vingueren los felisteus e
e habitaren en aquellas. 8 E com vench l’
e trobaren Saül e III fills ceus qui gèyan
e III fills ceus qui gèyan morts en lo
e despullaren-lo de las suas armes e
e tremateren-ho per tota la lur terra,
e entorn, que faéssan a saber en los
e tots los pobles tot ço que era sdevengut
e a tota la sua companya. 10 E posaren las
e anaren tota la nit e prengueren lo cos
e prengueren lo cos de Saül e los cossos
e los cossos de sos fills, qui éran en lo
e vingueren los hòmens de Jabès-Galaad e
e cremaren Betasan. 13 E prengueren los
e sabolliren-los en lo bosch de Jabès. E
e tornà de la mort que havia feta a
e en lo terç die aparech un hom qui venia
e s’havia posade pols sobre lo cap. E
e adorà David. 3 E David dix en aquell
e molts del poble de Yrrael són morts e
e los altres són fugits, e Saül e Jonatàs,
e Saül e Jonatàs, son fill, són morts. 5 E
e Jonatàs, son fill, són morts. 5 E dix
e Jonatàs, son fill? 6 E respòs aquell e
e dix: –Jo venguí per ventura en lo munt
e Saül se soferia sobre la sua lansa, e
e los carros e los cavallers dels
e los cavallers dels felisteus acostavene Saül girà’s e veé a mi e apellà’m e,
e veé a mi e apellà’m e, com jo li haguí
e apellà’m e, com jo li haguí respòs, 8
e, com jo li haguí respòs, 8 dix-me:
e ociu-ma, car jo sofir gran pena e gran
e gran treball e encara sóm en tot mon
e encara sóm en tot mon seny e tota la
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2Re 1,9
e encara sóm en tot mon seny
2Re 1,10
és ab mi. 10 »E jo stiguí sobre ell
2Re 1,10
lo axí com ell me dix, car jo sabia
2Re 1,10
sua corona que tenia en lo ceu cap
2Re 1,11
squinsà totas las suas vestidures,
2Re 1,12
ab ell, axí matex. 12 E plangueren
2Re 1,12
matex. 12 E plangueren e ploraren
2Re 1,12
entrò al vespre sobre Saül
2Re 1,12
Saül e sobre Jonatàs, fill ceu,
2Re 1,12
tot lo poble de nostro Senyor Déu
2Re 1,13
era fugit de las tendas d’Irrael
2Re 1,14
què tu no haguist pahor ni temor
2Re 1,15
apellà David un dels seus servents
2Re 1,15
servents e dix-li: –Acoste’t
2Re 1,15
Senyor Déu. E aquell acostà’s
2Re 1,15
Déu. E aquell acostà’s e ferí’l
2Re 1,16
en aquell que morí: –La tua sanch
2Re 1,16
tua bocha ha parlat contre tu matex
2Re 1,17
David féu gran plant sobre Saül
2Re 1,18
ensenyacen a sos fills portar armes
2Re 1,18
portar armes e a tirar d’arch
2Re 1,18
«O Irrael, qui és romàs: Veges
2Re 1,20
alegrar-s’hien [*] los felisteus
2Re 1,21
ni vinyes, car aquí és reprovat
2Re 1,22
de sanch de morts, de [*] forts,
2Re 1,23
ni en foll de la batalla. 23 Saül
2Re 1,23
batalla. 23 Saül e Jonatàs, bells
2Re 1,23
E éran pus laugers que àguila
2Re 1,24
de drap vermell en delicaments
2Re 1,26
dolor de tu, qui eras fort bell
2Re 1,26
eras fort bell e qui m’eras amable
2Re 1,27
axí com jo amave a tu. 27 O Déu,
2Re 1,27
a tu. 27 O Déu, e com són morts
2Re 1,27 hòmens forts! E com són axí perides
2Re 1,27
batallaroses que solían batallar
2Re 2,1
aconsellà’s a nostro Senyor Déu
2Re 2,2
–En Hebron. 2 Pujà, donchs, David
2Re 2,2 mullers suas, Achimòneun de Gesrael
2Re 2,3
ab ell, cascú ab tot son mainatge,
2Re 2,4
4 E vingueren los barons de Judà
2Re 2,5
als hòmens de Jabès-Galaad
2Re 2,5
ab lo senyor vostro Saül
2Re 2,6
ara a vosaltres misericòrdia
2Re 2,6
gran guardó, per ço com haveu feta
2Re 2,7
7 Sían confortades las vostres mans
2Re 2,8
Saül, pres Ysbòzech, fill de Saül,
2Re 2,8
e manà’l per tots los castells
2Re 2,9
lochs on éran los fills d’Irrael 9
2Re 2,9
9 e stablí-lo rey sobre Galaad
2Re 2,9
lo rey sobre Galaad e sobre Getzurí
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e tota la fortsa de la mia ànima és ab mi.
e ocís-lo axí com ell me dix, car jo
e veya que ell no podia viura ni podia
e [*] jo la he portade ací, senyor meu. 11
e tots los hòmens qui eren ab ell, axí
e ploraren e dejunaren entrò al vespre
e dejunaren entrò al vespre sobre Saül e
e sobre Jonatàs, fill ceu, e sobre tot lo
e sobre tot lo poble de nostro Senyor Déu
e sobre tota la casa d’Irrael, per ço car
e havia ditas aquestas coses: –D’on ést,
e ociest lo crist de nostro Senyor? 15 E
e dix-li: –Acoste’t e ociu aquest hom
e ociu aquest hom qui ha mort lo crist de
e ferí’l e ocís-lo. 16 E dix David en
e ocís-lo. 16 E dix David en aquell que
e la tua dempnació sia sobre lo teu cap,
e ha dit: “Jo he mort l’untat de nostre
e sobre Jonatàs fill de Saül. 18 E manà
e a tirar d’arch e de ballesta, axí com
e de ballesta, axí com és scrit en lo
e pence’t per quina colpa aquells qui són
e per ventura alegrar-s’hían las
e destrovit l’escut dels hòmens forts,
e lo coltel de Saül no és tornat en va ni
e Jonatàs, bells e qui molt se amaven en
e qui molt se amaven en la vida, ni en la
e éran pus forts que leons! 24 O filles d’
e donave ornaments als vostros
e qui m’eras amable e devias ésser amat
e devias ésser amat sobre tota amor de
e com són morts e cayguts los hòmens
e cayguts los hòmens forts! E com són axí
e destrovides las armes batallaroses que
e combatre!» 2,Tit Capítol segon 1
e dix: –Donchs, Senyor, pujaré en una de
e dues mullers suas, Achimòneun de Gesrael
e Abiegayl, qui fou muller de Nabal de
e stigueren en los castells de Hebron. 4 E
e untaren a David aquí per ço que regnàs
e dix-los: –Beneÿts sou, vosaltres, de
e haveu-lo soterrat. 6 Per cert, nostro
e veritat. E jo retré a vosaltres gran
e complida aquesta peraula. 7 Sían
e siau fills de fortalesa. E jatcia que
e manà’l per tots los castells e per tots
e per tots los lochs on éran los fills d’
e stablí-lo rey sobre Galaad e sobre
e sobre Getzurí e sobre Gesrael e Efraÿm e
e sobre Gesrael e Efraÿm e sobre tot
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2Re 2,9
e sobre Getzurí e sobre Gesrael
2Re 2,9
Getzurí e sobre Gesrael e Efraÿm
2Re 2,10
com comensà a regnar sobre Yrrael
2Re 2,11
de Judà regnà David en Hebron 11
2Re 2,11
sobre la casa de Judà VII anys
2Re 2,12
mesos. 12 E axí Abner, fill de Ner,
2Re 2,12
de Ysbòzech, fill de Saül,
2Re 2,13
13 E lavors Joab, fill de Servià,
2Re 2,13
un aljup d’aygüe qui és en Gabaon
2Re 2,13
de la una part sinestre de l’aygüe
2Re 2,14
a Joab: –Leven-se los servecials
2Re 2,14
e jutgen devant nós. E respòs Joab
2Re 2,15
la part de Ysbòzech, fill de Saül,
2Re 2,16
-se per lo cap de II en II
2Re 2,16
la un a l’altre per los costats
2Re 2,17
17 Aquell die se moch gran batalla
2Re 2,17
hòmens de David encalsaren Abner
2Re 2,18
III fills de Servià, ço és, Joab
2Re 2,18
de Servià, ço és, Joab e Abisay
2Re 2,19
camells qui stan en la muntanya 19
2Re 2,19
19 e Azael corria darrera Abner
2Re 2,20
ço que l’ociés. 20 E girà’s Abner
2Re 2,20
20 E girà’s Abner e veé Azael
2Re 2,21
’n a la dreta part o a la cinestra
2Re 2,21
a la cinestra e pren un dels jóvens
2Re 2,23
Abner girà la asta de la lansa
2Re 2,23
de la lansa e donà-li en lo segí,
2Re 2,24
-se. 24 E dementre que Joab
2Re 2,24
passave aygüe, qui és entre Gabeon
2Re 2,25
del camí del desert. 25 E Abner
2Re 2,25
ajustaren-se tots en una companya
2Re 2,26
petit. 26 E cridà Abner a Joab
2Re 2,26
mort se enfellonirà la tua spasa,
2Re 2,27
matí, lo poble se’n fóra pertit
2Re 2,28
frares. 28 E Joab sonà la nafil,
2Re 2,28
sonà la nafil, e tots se ajustaren
2Re 2,28
ajustaren e stigueren d’aquí avant
2Re 2,29
batalla. 29 Emperò Abner
2Re 2,29
anaren tota la nit per los camps
2Re 2,29
los camps e passaren lo flum Jordà
2Re 2,29
Jordà e, com hagueren anat engir
2Re 2,30
a las tendes. 30 E Joab jaquí Abner
2Re 2,30
E Joab jaquí Abner e tornà-ce’n
2Re 2,30
dels servecials de David XVIIII;
2Re 2,31
ocieren dels hòmens de Benjamín
2Re 2,32 ab Abner CCCLX. 32 E portaren Azael
2Re 2,32
la sapoltura de son pare en Betlem
2Re 2,32
en Betlem e anaren tota la nit Joab
2Re 2,32
nit Joab e aquells qui éran ab ell
2Re 3,1
terç 1 E fou feta longa batalla
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e Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10 E era en
e sobre tot Yrrael. 10 E era en edat de
e regnà II anys. E sobre la casa de Judà
e fou senyor sobre la casa de Judà VII
e VI mesos. 12 E axí Abner, fill de Ner, e
e los servicials de Ysbòzech, fill de
e posaren lurs tendes en Gabaon. 13 E
e los servents de David exiren-los a
e, com tots se foren ajustats en un loch,
e los altres de l’altre part. 14 E dix
e jutgen devant nós. E respòs Joab e dix.
e dix. –Leven-se. 15 E levaren-se de
e XII de la part de David. 16 E prengueren
e meteren-se los cultells la un a l’
e caygueren morts tots ensemps. E
e los hòmens de David encalsaren Abner e
e los ceus hòmens. 18 E éran aquí III
e Abisay e Azael. Emperò Azael era
e Azael. Emperò Azael era corredor fort
e Azael corria darrera Abner e perseguíe perseguí-lo fort, que no’l jaquí anar
e veé Azael e dix-li Abner: –Ést tu
e dix-li Abner: –Ést tu Azael? E ell
e pren un dels jóvens e porta-te’n la
e porta-te’n la sua roba. E Azael no
e donà-li en lo segí, e tantost morí
e tantost morí Azael en aquell matex loch.
e Abisay encalsaven Abner, que fugia, lo
e una vall del camí del desert. 25 E Abner
e los fills de Benjamín ajustaren-se
e feeren una mota de si matexs sus alt en
e dix-li: –Donchs entrò a la mort se
e no conexs tu que la desperació sia
e no perseguira sos frares. 28 E Joab sonà
e tots se ajustaren e stigueren d’aquí
e stigueren d’aquí avant e no encalsaren
e no encalsaren Yrrael ni scomogueren
e tots aquells qui éran ab ell anaren tota
e passaren lo flum Jordà e, com hagueren
e, com hagueren anat engir e entorn de
e entorn de Beteron, vingueren a las
e tornà-ce’n e ajustà tot lo poble. E
e ajustà tot lo poble. E falliren dels
e no comptaren Azael, car ab ell éran XX.
e de aquells qui éran ab Abner CCCLX. 32 E
e soterraren-lo en la sapoltura de son
e anaren tota la nit Joab e aquells qui
e aquells qui éran ab ell e l’endemà
e l’endemà matí, con se feya die, foren
e gran entre la casa de Saül e la casa de
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2Re 3,1
e gran entre la casa de Saül
2Re 3,1
la casa de Saül e la casa de David
2Re 3,1
e la casa de David e, com més anave
2Re 3,1
més temps passave, David profitave
2Re 3,1
Saül, com més anave, més aminvave
2Re 3,1
més aminvave e pus flacha era
2Re 3,2
2 E David engendrà fills en Hebron,
2Re 3,2 e lo primer engendrat hach nom Amon
2Re 3,3
fou fill de Achinoen de Gesrael; 3
2Re 3,3
qui fou muller de Nabal de Carmel;
2Re 3,4
filla de Tolomay, rey d’Assur; 4
2Re 3,4
hach nom Adonias, fill de Agit;
2Re 3,6
gran batalla entre la casa de Saül
2Re 3,6
de David, Abner, fill de Ner, regia
2Re 3,7
Achià, era stade concopina de Saül,
2Re 3,7
Saül, e Abner intrà-sse’n a ella
2Re 3,8
paraules que dix a ell Ysbòzech
2Re 3,8
sobre la casa de Saül, pare teu,
2Re 3,8
pare teu, e sobre los ceus frares
2Re 3,8
frares e sobre los ceus parents,
2Re 3,8
liurat a tu en las mans de David,
2Re 3,9
la fembra? 9 Açò fasse Déu a Abner
2Re 3,10
la casa de Saül sens tresmudar
2Re 3,10
la cadira de David sobre Yrrael
2Re 3,12
missatgers a David per si matex
2Re 3,12
parle ab tu, fes ab mi amistansa,
2Re 3,12
amistansa, e serà la mia mà ab tu,
2Re 3,13 tu amistansa. Mas una cose te deman
2Re 3,14
a Ysbòzech, fill de Saül,
2Re 3,15
a son marit Faciel, fill de Lachis,
2Re 3,16
Lachis, e tramès-la a David, 16
2Re 3,16
dix Abner a son marit: –Vés-te’n
2Re 3,17
tornà-ce’n. 17 E Abner tremès
2Re 3,17
paraula als vells d’Irrael: –Hir
2Re 3,17
vells d’Irrael: –Hir e l’altre
2Re 3,18
lo, car nostro Senyor parlà a David
2Re 3,19 19 E Abner parlà encare a Benjamín
2Re 3,19
aquestas coses que plaÿen a Yrrael
2Re 3,20
E David féu gran convit a Abner
2Re 3,21
ab tu covinensa que sias senyor
2Re 3,21
que sias senyor e que senyoreigs
2Re 3,21
E com Abner se fou partit de David
2Re 3,22
fou anat en pau, 22 aytantost Joab
2Re 3,22
presa que havían tolta a ladres
2Re 3,22
David, car ja l’havia jaquit anar
2Re 3,23
e se n’era anat en pau. 23 E Joab
2Re 3,23
qui era ab ell vingueren despuxs
2Re 3,23
despuxs e aytantost comptaren
2Re 3,23
de Ner, era vengut al rey David
2Re 3,24
24 E Joab intrà-sse’n al rey
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e la casa de David e, com més anave e més
e, com més anave e més temps passave,
e més temps passave, David profitave e era
e era molt pus fort. E la casa de Saül,
e pus flacha era e tot die se destroÿa. 2
e tot die se destroÿa. 2 E David engendrà
e lo primer engendrat hach nom Amon e fou
e fou fill de Achinoen de Gesrael; 3 e lo
e lo segon, Celeab, qui fou fill de
e lo terç, Absalon, fill de Matà, que fou
e lo quart hach nom Adonias, fill de Agit;
e lo quint, Sephacias, fill de Abiga; 5 lo
e la casa de David, Abner, fill de Ner,
e governave la casa de Saül. 7 E Resfà,
e Abner intrà-sse’n a ella e coneche conech-la. E dix Ysbòzech, fill de
e dix-li: –Donch, cap de cha jo sóm
e sobre los ceus frares e sobre los ceus
e sobre los ceus parents, e no he liurat a
e no he liurat a tu en las mans de David,
e tu has request vuy a mi, que’m
e açò li anadescha, si jo no fas aquella
e sia levade la cadira de David sobre
e sobre Judà de Dan entrò a Berzabe. 11 E
e dix: –Da qui és la terra? E per ço que
e serà la mia mà ab tu, e jo’t retornaré
e jo’t retornaré are tot Yrrael. 13 E dix
—e David dix–: no veuràs la mia care ans
e dix-li: –Ret-me la mia muller Micol,
e tramès-la a David, 16 e son marit
e son marit seguí-la plorant entrò
e torna-te’n. E son marit tornà-ce
e dix aquesta paraula als vells d’Irrael:
e l’altre e lonch temps ha que vosaltres
e lonch temps ha que vosaltres demanàveu
e dix: “En la mà del servecial meu David
e anà-ce’n en Hebron per ço que perlàs
e a Benjamín. 20 E vench a David en Hebron
e a tots aquells qui éran venguts ab ell.
e que senyoreigs e mans a tots axí com
e mans a tots axí com desija la tua ànima.
e se’n fou anat en pau, 22 aytantost Joab
e los servecials seus vingueren ab gran
e hagueren-los morts. E Abner no era en
e se n’era anat en pau. 23 E Joab e tota
e tota la companye qui era ab ell
e aytantost comptaren e digueren a Joab
e digueren a Joab que Abner, fill de Ner,
e lo rey havia’l jaquit anar en pau. 24 E
e dix-li: –E què has fet? Vet Abner, qui
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Car per ço és vengut, que tt’engan
engan e que sàpia los intraments
los intraments e los aximents teus
E aytentost Joab se pertí de David
e tramès missatgers derrera Abner
porta per ço que li parlàs a engan
ço que li parlàs a engan e a treció
e a treció e ferí-lo en lo segí
hach feta Johab, dix: –Munde çó jo
dix: –Munde çó jo e lo regne meu,
29 E venga sobre lo cap de Joab
de Joab e sobre la casa de son pare
de la casa de Joab sosteniment
Joab sosteniment e soferiment flux
de sament (ço és, de luxúria),
no defallega mal [*] ni cultell
e freturants de pa. 30 Donchs Joab
en Gabeon. 31 E dix David a Joab
ell: –Squinsau vostres vestiduras
vestiduras e vestiu-vos de sachs
en Hebron, levà lo rey la sua veu
veu e plorà sobre lo vas de Abner,
de Abner, e tot lo poble plorà, 33
axí com moren los hòmens coarts
stat en cadenes, mas axí ést caygut
lo poble perquè menjacen ab David
menjacen ab David e encara era gran
jurà David: –Açò fassa Déu a mi
al vespre, que lo sol sia post
intrat. 36 E tot lo poble oyí açò
E en aquell die conech tot lo poble
no conexeu que fort gran príncep
39 Jo, emperò, com sia novell rey
fills de Servià fort me són durs
las suas mans foren disolutes,
de ladres éran ab lo fill de Saül,
de Saül, e la un havia nom Baanà
de Benjamín Berot, qui és ciutat
3 E fugiren los berotites en Getaym
[*] havia un fill qui era dèbil
V anys com vench missatge de Saül
E com la nodrissa l’hach pres
cuytosament, caech-li en terra
purgava forment [*]. 6 E [*] Recap
7 [*] Car ell dormia en son lit,
ell dormia en son lit, e fou mort,
e fou mort, e tolgueren-li lo cap
la nit per la carrera del desert 8
nostro rey [*] venjansa de Saül
linatge. 9 E respòs David a Racab
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e que sàpia los intraments e los aximents
e los aximents teus e conega las coses que
e conega las coses que tu fas. 26 E
e tramès missatgers derrera Abner e féue féu-lo tornar de la cisterna de Tirà.
e a treció e ferí-lo en lo segí e ocíse ferí-lo en lo segí e ocís-lo en
e ocís-lo en venjansa de Azael son
e lo regne meu, e seré tostemps, de la
e seré tostemps, de la mort de Abner, car
e sobre la casa de son pare e no defellega
e no defellega de la casa de Joab
e soferiment flux e decorriment de sament
e decorriment de sament (ço és, de
e de la sua casa no defallega mal [*] ni
e freturants de pa. 30 Donchs Joab e son
e son frare Abisay ocieren Abner per ço
e a tot lo poble qui era ab ell: –Squinsau
e vestiu-vos de sachs e feu plant sobre
e feu plant sobre lo cos de Abner. Emperò
e plorà sobre lo vas de Abner, e tot lo
e tot lo poble plorà, 33 e planyent molt
e planyent molt Abner lo rey dix: «Ja Déu
e poruchs. 34 Las tuas mans no són ligades
e mort com los fills de iniquitat solen
e encara era gran e alt die, jurà David:
e alt die, jurà David: –Açò fassa Déu a mi
e açò me anedesca, si jo tast pa ni altre
e se’n sia intrat. 36 E tot lo poble oyí
e plach-los molt ço que David havia dit
e tot Yrrael que lo rey no havia concentit
e senyor és vuy caygut en Yrrael? 39 Jo,
e poch ha untat, gran ajuda sperave d’
e braus. Nostro Senyor reguardon en aquell
e tot Yrrael fou molt torbat. 2 E II
e la un havia nom Baanà e l’altre, Recap,
e l’altre, Recap, fill de Remnon
e és en la terra dels fills de Benjamín. 3
e foren stranys entrò en aquest die. 4
e malalt en los peus, car no havia sinó V
e de Jonatàs, que éran morts. E com la
e fugia cuytosament, caech-li en terra e
e fou rencallós [*] Ysbòzech. 5 E
e son frare feriren Ysbòzech, com foren
e fou mort, e tolgueren-li lo cap e
e tolgueren-li lo cap e anaren-se’n
e anaren-se’n tota la nit per la
e aportaren lo cap de Ysbòzech a David en
e de son linatge. 9 E respòs David a Racab
e a Baanà, frare d’aquell, fills de
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aquell, fills de Remnon berotite,
que’m portàs bon missatge, tenguí
11 Com més are, com hòmens malvats
un hom qui no marexia mal en res
no querré jo la ànima d’aquell
la sanch d’aquell de la mà vostra
a sos servents que’ls ociéssan,
que’ls ociéssan, e ocieren-los
-los e tolgueren-los las mans
tolgueren-los las mans e los peus
cap de Ysbòzech aportaren en Hebron
trips d’Irrael a David en Hebron
e digueren-li: –Vet nós carn tua
carn tua e os teu som, 2 mes hir
teu som, 2 mes hir e l’altre [*]
nós, tu eras qui manaves tot Yrrael
qui manaves tot Yrrael e remanaves
a menjar al meu poble de Yrrael
los vells d’Irrael en Hebron,
en Hebron, e lo rey féu covinensa
en Hebron devant nostro Senyor Déu,
de XXX anys com comensà a regnar 5
anys. Ell regnà en Judà VII anys
regnà en Judà VII anys e VI mesos,
XXXIII anys sobre tot Yrrael
Yrrael e sobre Judà. 6 E anà lo rey
qui éran ab ell en Jerusalem,
ací, si no te’n portes los sechs
7 Emperò David pres la torra
pres la torra e la altesa de Sion,
per las quals l’aygüe corria,
qui los poria tolra los sechs
açò diu hom lo proverbi: «Lo cech
no intrerà en lo temple.» 9 E stech
e habità David en la altesa de Sion
e apellà aquella ciutat de David
e féu edificació de casas engir
de casas engir e entorn d’ella
engir e entorn d’ella e dedins
d’ella e dedins e comensà en Meyló
Meyló e féu aquí grans bastiments
nostro Senyor Déu tots dies David,
de Tir, tremès missatgers a David
a David e fusta de cedre,
e tramès-li maestres de fusta [*]
maestres de fusta [*] e de perets,
Senyor havia axalsat lo ceu regne
vengut de Hebron, pres concopines
concopines e mullers d’Irrael,
e mullers d’Irrael, e hach fills
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e dix-los: –Viva nostro Senyor Déu, que
e maté-lo en Sichalech per ço com me
e desestruchs han mort un hom qui no
e dormia sobre son lit. Doncs, no querré
e la sanch d’aquell de la mà vostra e
e tolré a vosaltres de la terra? 12 E
e ocieren-los e tolgueren-los las mans
e tolgueren-los las mans e los peus e
e los peus e penjaren-los sobre la
e penjaren-los sobre la cisterna en
e soterraren-lo en lo sepulcre de Abner,
e digueren-li: –Vet nós carn tua e os
e os teu som, 2 mes hir e l’altre [*] e
e l’altre [*] e d’aquí avant, com Saül
e d’aquí avant, com Saül era rey sobre
e remanaves e tornaves Yrrael. E nostro
e tornaves Yrrael. E nostro Senyor ha dit
e tu seràs senyor sobre Yrrael. 3 E lavors
e lo rey féu covinensa e pau ab ells en
e pau ab ells en Hebron devant nostro
e untaren David en rey sobre Yrrael. 4
e regnà en Hebron XXXX anys. Ell regnà en
e VI mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII
e regnà en Jerusalem XXXIII anys sobre tot
e sobre Judà. 6 E anà lo rey e tots
e tots aquells qui éran ab ell en
e’ls gebuzeus, habitadors de la terra,
e los contrets dient: “No intrerà ací
e la altesa de Sion, e aquesta és apellade
e aquesta és apellade ciutat de David. 8 E
e aquell qui los poria tolra los sechs e
e los contrets que ahiraven la ànima de
e lo contret no intrerà en lo temple.» 9 E
e habità David en la altesa de Sion e
e apellà aquella ciutat de David e féu
e féu edificació de casas engir e entorn
e entorn d’ella e dedins e comensà en
e dedins e comensà en Meyló e féu aquí
e comensà en Meyló e féu aquí grans
e féu aquí grans bastiments e grans cases.
e grans cases. 10 E crexia nostro Senyor
e tots dies era ab ell. 11 E llavors Iram,
e fusta de cedre, e tramès-li maestres
e tramès-li maestres de fusta [*] e de
e de perets, e adificaren la casa a David.
e adificaren la casa a David. 12 E lavors
e havia confermat ell en rey sobre Yrrael.
e mullers d’Irrael, e hach fills e fillas
e hach fills e fillas ultre aquells que
e fillas ultre aquells que havia. 14 E
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2Re 5,14 que nasqueren en Jerusalem: Saminua
2Re 5,14
en Jerusalem: Saminua e Sabbà
2Re 5,14 Jerusalem: Saminua e Sabbà e Natam
2Re 5,15 Saminua e Sabbà e Natam e Salamó 15
2Re 5,15 e Sabbà e Natam e Salamó 15 e Iobar
2Re 5,15
Natam e Salamó 15 e Iobar e Elisua
2Re 5, 16
15 e Iobar e Elisua e Naphes 16
2Re 5, 16
Iobar e Elisua e Naphes 16 e Jasia
2Re 5, 16
Elisua e Naphes 16 e Jasia e Simà
2Re 5, 16
e Naphes 16 e Jasia e Simà e Elidà
2Re 5,18
18 E los felisteus vingueren
2Re 5,19
David aconcellà’s ab nostro Senyor
2Re 5,19
mans? E dix nostro Senyor: –Puja,
2Re 5,19
nostro Senyor: –Puja, e jo liuraré
2Re 5,20
vench David en la vall de Refaÿm
2Re 5,20
Refaÿm e ferí los felisteus aquí,
2Re 5,21
las ýdolas que aportaven. E David
2Re 5,21
qui éran ab ell prengueren-las
2Re 5,23
David aconcellà’s ab nostro Senyor
2Re 5,23
Déu, pujaré contre los felisteus
2Re 5,24
de los parés, tu lavors comenseràs
2Re 5,24
devant la tua cara per ço que perda
2Re 5,25 axí com nostro Senyor li hach manat
2Re 6,1
tots los ceus alets d’Irrael,
2Re 6,2
alets d’Irrael, e foren XXXMª, 2
2Re 6,2
e foren XXXMª, 2 e levà’s David
2Re 6,2
2 e levà’s David e anà-ce’n ell
2Re 6,3
de nostro Senyor sobre un carro nou
2Re 6,3
Aminedab, qui era en Gabaà. E Ozà
2Re 6,3
e Ayó, fills de Aminadab, manaven
2Re 6,5
anave devant l’archa. 5 E David
2Re 6,5
5 E David e tot Yrrael jugaven
2Re 6,5 e cantaven devant nostro Senyor Déu
2Re 6,6
Ozà stès la mà a la archa de Déu
2Re 6,6
-la, car los bous ensepagaren,
2Re 6,7
Senyor fou indignat contre Ozà
2Re 6,8
l’archa. 8 E David fou fort trist
2Re 6,8
com nostre Senyor havia mort Ozà,
2Re 6,9
fort nostro Senyor en aquell die
2Re 6,11 de Obededon de geteu per III mesos,
2Re 6,11
mesos, e beneý nostro Senyor a ell
2Re 6,12 nostro Senyor havia beneÿt Obededon
2Re 6,12
David: «Iré a la casa de Obededon
2Re 6,12
de Obededon e aportaré l’archa
2Re 6,12
anà David a la casa de Obededon
2Re 6,12
de Obededon e trasqueren l’archa
2Re 6,12
goig. E éran ab David VII cors,
2Re 6,13
anat III passes, oferiren un bou
2Re 6,14
14 E David tocava los òrguens
2Re 6,14
que tenia ligats en lo coll
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e Sabbà e Natam e Salamó 15 e Iobar e
e Natam e Salamó 15 e Iobar e Elisua e
e Salamó 15 e Iobar e Elisua e Naphes 16
e Iobar e Elisua e Naphes 16 e Jasia e
e Elisua e Naphes 16 e Jasia e Simà e
e Naphes 16 e Jasia e Simà e Elidà e
e Jasia e Simà e Elidà e Elifàlech. 17 E
e Simà e Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren
e Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren los
e Elifàlech. 17 E oyiren los felisteus que
e scamparen-se en la vall de Rafaÿm. 19
e dix: –Senyor Déu, si jo puig als
e jo liuraré e daré a tu los felisteus. 20
e daré a tu los felisteus. 20 Llavors
e ferí los felisteus aquí, e dix: –Nostro
e dix: –Nostro Senyor ha departits los
e aquells qui éran ab ell prengueren-las
e portaren-las-se’n. 22 E vingueren
e dix: –Senyor Déu, pujaré contre los
e liurar-los-has en las mias mans? E
e combatràs los felisteus, car lavors
e destroesca las tendes dels felisteus. 25
e encalsà los felisteus de Gàbaa entrò que
e foren XXXMª, 2 e levà’s David e anàe levà’s David e anà-ce’n ell e tots
e anà-ce’n ell e tots los hòmens del
e tots los hòmens del poble de Judà, per
e tregueren-la de la casa de Aminedab,
e Ayó, fills de Aminadab, manaven e
e servaven lo carro nou. 4 E, com haguéran
e tot Yrrael jugaven e cantaven devant
e cantaven devant nostro Senyor Déu e
e tochaven de tots sturments [*]. 6 E,
e tench-la, car los bous ensepagaren, e
e l’archa declinà’s un poch. 7 E nostro
e ferí’l [*] tantost de prop l’archa. 8
e falló per ço com nostre Senyor havia
e aquell loch és apellat [*] feriment o
e dix: «Quant intrerà l’archa de Déu en
e beneý nostro Senyor a ell e a tota se
e a tota se casade. 12 E diguéran a David
e tota la sua casade per l’archa de Déu.
e aportaré l’archa e posar-la-he en
e posar-la-he en la mia casa en
e trasqueren l’archa e posà-la en la
e posà-la en la sua ciutat ab gran goig.
e havia-hi secrifici de vadell. 13 E,
e un moltó. 14 E David tocava los òrguens
e los altres sturments que tenia ligats en
e saltave devant nostro Senyor com pus
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devant nostro Senyor com pus fort
li qui és apellade efot. 15 E David
nostro Senyor Déu en tota alegria
Déu en tota alegria e en tot goig
en tot goig e ab gran so de nafils
de Saül, sguardave per la finestra
finestra e veé lo rey David ballar
e saltar devant nostro Senyor Déu
complit de oferir las oferenes
lo poble en nostro Senyor Déu, 19
d’aquells d’Irrael, a cascun hom
fembra, una fogaceta de pa [*]
hom pot haver, que hom frig ab oli,
de Saül, axí a carrera a David
descobria devant [*] sos servents
alegí més a mi que lo teu pare Saül
pare Saül e que tota la sua casada
casada e manà a mi que fos senyor
lo poble d’Irrael. E jo jugaré
e seré fet humil més que no sóm
devant los seus ulls. E aparré bo
fou que lo rey seya en la sua casa,
e nostro Senyor li havia dat repòs
de tota part de tots enamichs, 2
casa que he feta de fust de cedre,
pells. 3 E dix Natan al rey: –Vé
de Déu fou feta a Natan profeta
–Vé-te’n al meu servicial David
a mi casa per ço que stiga
de vuy, mas he anat en tabernacle
a menjar al meu poble d’Irrael
bestiar, per ço que fosses guiador
tu en tots los lochs on tu ést stat
teus enamichs devant la tua cara
posaré loch al meu poble d’Irrael
poble d’Irrael e plantaré a ell
ell. E d’aquí avant no serà torbat
a tu de tots los enamichs teus,
ja dit a tu que ferà a tu casa, 12
tu, la qual axirà del teu ventre,
13 E edificarà casa al meu nom,
regne d’aquell empertostemps 14
14 e jo faré a ell en pare,
de mal, jo lo rependré †d’hòmens
faç. 16 E la tua casa serà fael,
serà tostemps devant la mia faç,
17 Segons totas aquestas coses
rey David devant nostro Senyor Déu
e dix: –Senyor, qual és la mia casa
e qui sóm jo, que tu m’has amanat
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e pus leugerament podia saltar. E David
e tot Yrrael portaven l’archa del
e en tot goig e ab gran so de nafils e de
e ab gran so de nafils e de trompes. 16
e de trompes. 16 Dementre que la archa
e veé lo rey David ballar e saltar devant
e saltar devant nostro Senyor Déu e
e menyspresà’l en son cor. 17 E materen
e las coses pacificables, David beneý lo
e partí a cascú d’aquells d’Irrael, a
e a cascuna fembra, una fogaceta de pa [*]
e un petit de menjar que hom fa de la
e anà-ce’n cascú a la sua casa. 20 [*]
e dix-li: –O, quant ha stat vuy gloriós
e’s despullave axí com un bastax o un
e que tota la sua casada e manà a mi que
e manà a mi que fos senyor e guaytedor
e guaytedor sobre lo poble d’Irrael. E
e seré fet humil més que no sóm e seré
e seré humil devant los seus ulls. E
e més gloriós devant aquells servents que
e nostro Senyor li havia dat repòs e pau
e pau de tota part de tots enamichs, 2 e
e dix a Natan profeta: –Vet que jo habit
e la archa de Déu sia posade enmig de las
e fes tot quant pensas en ton cor, car
e dix-li: 5 –Vé-te’n al meu servicial
e digues-li: “Aquestas coses diu nostro
e habit en ella, 6 car jo no he habitat en
e en tende 7 per tots los lochs en los
e dix: Per què no has feta a mi casa
e senyor sobre lo meu poble d’Irrael. 9 E
e he morts tots los teus enamichs devant
e are he fet a tu gran nom segons lo nom
e plantaré a ell e habitaré ab ell. E d’
e habitaré ab ell. E d’aquí avant no serà
e los fills de la iniquitat no turmanteran
e nostro Senyor ha ja dit a tu que ferà a
e, com seran complits tots los teus dies,
e fermaré lo regne d’aquell. 13 E
e stabliré la cadira del regne d’aquell
e jo faré a ell en pare, e ell serà a mi
e ell serà a mi en fill. E aquell no ferà
e† de barons o en plagues dels fills dels
e lo regne teu serà tostemps devant la mia
e la tua cadira serà ferma contínuament.
e segons aquesta visió, tot axí dix Natam
e dix: –Senyor, qual és la mia casa e qui
e qui sóm jo, que tu m’has amanat e
e aportat entrò ací? 19 Mas encara açò és
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2Re 7,19
la casa del teu servicial per luny
2Re 7,21
teu. 21 Per la tua peraule
2Re 7,21
cor has fetas totas aquestas coses
2Re 7,22
hajam oÿdes ab las nostres orellas,
2Re 7,23
jurat Déu per ço que’l remés [*]
2Re 7,23
a tu matex de la gent de Egypte
2Re 7,25
en Déu. 25 E are, Senyor, sucita
2Re 7,25
la peraula sobre lo teu servent
2Re 7,25
servent e sobre la casa d’aquell
2Re 7,26
fet gran lo teu nom perdurablement
2Re 7,27
a la orella del servicial teu
2Re 7,28
are, Senyor Déu, tu ést ver Déu
2Re 7,29
tu, car tu, Senyor, has parlades
2Re 7,29
parlades e ditas aquestas coses,
2Re 8,2
los felisteus [*]. 2 E ferí Moab
2Re 8,2
los felisteus ab una cordelleta
2Re 8,2
e agolà-los ab la terra
2Re 8,2
masurà II cordelletas, una a ociure
2Re 8,4
hach pres de la part de aquells M
2Re 8,4
de aquells M e DCC hòmens a cavall
2Re 8,5
C. 5 E vingueren aquells de Síria
2Re 8,5
que ajudassen Adoàser, rey de Sobà,
2Re 8,6
XXIIM. 6 E David posà defenció
2Re 8,7
de aur [*] que portave en lo coll
2Re 8,8
de Adoàser, ço és, a saber, de Bet
2Re 8,8
la vaxella de aram en lo temple
2Re 8,8
aygüe, qui havia nom Mar de Aram,
2Re 8,10
que saludàs a ell ab gran alegria
2Re 8,10 com havia combatut contre Adoàser
2Re 8,10
era la vaxella de l’argent [*]
2Re 8,11
vaxella se’n portà lo rey David
2Re 8,11
nostro Senyor Déu ab molt altre or
2Re 8,11
havia hagut de moltas altres gents
2Re 8,12
la sua ceyoria, 12 ço és, de Síria
2Re 8,12
12 ço és, de Síria e de Moab
2Re 8,12
e de Moab e dels fills d’Amon
2Re 8,12
dels fills d’Amon e dels felisteus
2Re 8,12
Amon e dels felisteus e de Amalech
2Re 8,13
13 E com David hach presa Síria
2Re 8,13
hòmens en la vall de las Celinas
2Re 8,13
e XXIIIM en Gebelem, tornà-ce’n
2Re 8,14 matex. 14 E posà en Ydumea guardes
2Re 8,14
guardes e gents que la defensacen,
2Re 8,15
15 E regnà David sobre tot Yrrael
2Re 8,15
sobre tot Yrrael e ell feya juý
2Re 8,16
Servià, era senyor sobre la host,
2Re 8,17
host, e Josafat [*] era scrivà, 17
2Re 8,17
17 e Sadoch, fill de Asitob,
2Re 8,17
fill de Abiatar, éran preveres,
2Re 8,18 emperò Banaÿas [*] era sobre Ceretí
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e per avant, car aquesta és la lig de
e segons lo teu cor has fetas totas
e ten grans per ço que tu ho donasses a
e no és Déus aytal com tu. 23 Qual poble
e que feés a ells coses terribles devant
e dels déus d’ells. 24 »E has fermat a tu
e referma enperdurablement la peraula
e sobre la casa d’aquell e fes axí com
e fes axí com has perlat. 26 E sia fet
e sia dit Senyor de companyes, Déu sobre
e has dit: “Casa edificaré a tu.” E per ço
e las tuas peraules són veras, car tu has
e ditas aquestas coses, e de la tua
e de la tua benedicció serà beneyta la
e mesurà los felisteus ab una cordelleta e
e agolà-los ab la terra e masurà II
e masurà II cordelletas, una a ociure e
e altre a viure. E Moab serví David sots
e DCC hòmens a cavall e XXM de peu, ell
e XXM de peu, ell féu segar los nirvis a
e de Damàs per ço que ajudassen Adoàser,
e David ocís dels hòmens de Síria XXIIM. 6
e ajudament en Síria de Damàs. [*] E fou
e portà-ho tot en Jerusalem. 8 E aportà
e de Beroch, del qual aram féu Salamó la
e un lavador d’aram en què ajustaven l’
e féu-na colones en l’altar. 9 E lavors
e que li hagués gràcias per ço com havia
e l’havia mort, car Tou era enamich de
e de l’aram. 11 E aquesta vaxella se’n
e santificà-la a nostro Senyor Déu ab
e argent que havia hagut de moltas altres
e diversas que havia sotmesas a la sua
e de Moab e dels fills d’Amon e dels
e dels fills d’Amon e dels felisteus e de
e dels felisteus e de Amalech e de la mà
e de Amalech e de la mà de Adoàser fill de
e de la mà de Adoàser fill de Roob, rey de
e hach morts XIIM hòmens en la vall de las
e XXIIIM en Gebelem, tornà-ce’n e posà
e posà gran nom a si matex. 14 E posà en
e gents que la defensacen, e tota Ydumea
e tota Ydumea serví a David. E nostro
e ell feya juý e justícia a tot lo poble
e justícia a tot lo poble ceu. 16 Emperò
e Josafat [*] era scrivà, 17 e Sadoch,
e Sadoch, fill de Asitob, e Abimàlech,
e Abimàlech, fill de Abiatar, éran
e Saraÿas era conceller, 18 emperò Banaÿas
e Felon, que éran guardes del senyor rey e
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2Re 8,18
que éran guardes del senyor rey
2Re 8,18
E los fills de David éran preveres
2Re 9,2
la casa de Saül qui havia nom Sibà,
2Re 9,2
nom Sibà, e lo rey apellà-lo
2Re 9,6
de Saül, devant David, enclinà-se
2Re 9,6
enclinà-se e jach-se en terra
2Re 9,7
per amor de [*] ton pare,
2Re 9,7
tu tots los camps de Saül, avi teu,
2Re 9,8
8 E Mifibòsech adorà David
2Re 9,9
rey apellà Cibà, servicial de Saül,
2Re 9,10
de Saül. 10 E axí los fills teus
2Re 9,10
teus laurau-li la terra
2Re 9,10
la mia taula. E Cibà havia XV fills
2Re 9,11
com tu has manat a mi, axí ho faré,
2Re 10,1
morí Naàs, rey dels fills d’Amon,
2Re 10,3
Ans ho ha fet per ço que venguen
2Re 10,3
que venguen e que guarden la ciutat
2Re 10,4
que David li havia tremesos
2Re 10,4
e ragué’ls la mitat de lur barba
2Re 10,4
las vestidures entrò a las anques
2Re 10,5
aquells se tenían fort per scarnits
2Re 10,5
fort per scarnits e per confuzos,
2Re 10,5
e per confuzos, e per cert ho éran
2Re 10,5
que sia crescuda la vostra barba
2Re 10,6 d’Amon conegueren que gran injúria
2Re 10,6
a David, logaren cavallers de Círia
2Re 10,6
cavallers de Círia e de Teob
2Re 10,8
host. 8 E axiren los fills d’Amon
2Re 10,8
la lur host devant la porta,
2Re 10,8
lur host devant la porta, e Cirus
2Re 10,8
devant la porta, e Cirus e Sabbaà
2Re 10,8
la porta, e Cirus e Sabbaà e Toob
2Re 10,8
e Cirus e Sabbaà e Toob e Istab
2Re 10,9
trià alguns dels millós d’Irrael
2Re 10,10
poble liurà a son frare a Abisay
2Re 10,11
ventura los cirienchs vencían a mi
2Re 10,11 la mia companya, tu ajuderàs a nós,
2Re 10,12
nós te ajudarem. 12 Sias are fort
2Re 10,12
e combat-te per lo poble nostre
2Re 10,12 per la ciutat de nostro Senyor Déu,
2Re 10,13
li plàcia. 13 E axí comensà Joab
2Re 10,13
donar batalla contre los sirienchs,
2Re 10,14
fugien, fugiren ells també [*]
2Re 10,14
E pertí’s Joab dels fills de Amon
2Re 10,16
vensuts, ajustaren-se tots, 16
2Re 10,16
sirienchs qui éran dallà lo flum
2Re 10,16
dallà lo flum e féu-los venir
2Re 10,16
e féu-los aperellar a la batalla,
2Re 10,16
de Adadàser, fou lur príncep
2Re 10,17
aquestas coses, ajustà tot Yrrael
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e guardaven lo ceu cap. E los fills de
e en majors dignitats posats que los
e lo rey apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà?
e dix: –Tu ést Sibà? E aquell respòs: –Jo
e jach-se en terra e adorà-lo. E dix
e adorà-lo. E dix David: –Mifibòsech! E
e restituyré a tu tots los camps de Saül,
e tu menjaràs pa a la mia taula tostemps.
e dix: –E qui sóm jo, servicial teu? Car
e dix-li: –Jo he donat a Mifibòsech,
e los servicials teus laurau-li la terra
e dau-li a manjar en tot ço que obs
e XX servicials. 11 E dix Cibà al rey:
e Mifibòsech menjarà pa sobre la tua taula
e regnà Amon, son fill. [*] 2 [*] [*] E
e que guarden la ciutat e que la
e que la enderroquen. 4 E lavors pres los
e ragué’ls la mitat de lur barba e
e squinsà-los la mitat de las vestidures
e tremès-los a David. 5 E com David oyí
e per confuzos, e per cert ho éran e leig
e per cert ho éran e leig veure-los
e leig veure-los feya. E dix-los
e lavors tornareu. 6 E com los fills d’
e gran scarn hagueren fet a David, logaren
e de Teob e de Sobà XXM hòmens [*] d’
e de Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7 E com
e posaren la lur host devant la porta, e
e Cirus e Sabbaà e Toob e Istab e Maatà
e Sabbaà e Toob e Istab e Maatà éran en lo
e Toob e Istab e Maatà éran en lo camp. 9
e Istab e Maatà éran en lo camp. 9 E com
e Maatà éran en lo camp. 9 E com veé Joab
e aparallà batalla contre los sirienchs.
e aperellà la sua companya contre los
e la mia companya, tu ajuderàs a nós, e,
e, si los fills de Amon vencían a tu, nós
e combat-te per lo poble nostre e per la
e per la ciutat de nostro Senyor Déu, e
e nostro Senyor fassa de nosaltres ço que
e lo poble qui ab ell era de donar batalla
e los sirienchs, tantost com ells se
e intraren-se’n en la ciutat. E pertí
e vench en Jerusalem. 15 E com veeren los
e Adadàsser tremès als sirienchs qui éran
e féu-los venir e féu-los aperellar a
e féu-los aperellar a la batalla, e
e Sobaych, qui era maestre de la
e lur senyor. E com David sabé aquestas
e passà Jordà e vench en Elema, e los

308

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 10,17
ajustà tot Yrrael e passà Jordà
2Re 10,17
e passà Jordà e vench en Elema,
2Re 10,17
aperellaren batalla contre David
2Re 10,17
contre David e combatéran fort
2Re 10,18
ell. 18 E Yrrael vencé-los,
2Re 10,18
David dels sirienchs DCC càrreus
2Re 10,18
DCC càrreus e XXXXM cavallers
2Re 10,19
vensuts, feeren pau ab Yrrael [*],
2Re 11,1
anar en batalla, David tramès Joab
2Re 11,1
los ceus servicials qui éran ab ell
2Re 11,1
fills d’Irrael als fills d’Amon,
2Re 11,1
fills d’Amon, e destroÿren-los
2Re 11,2
del lit que hach dormit en la cesta
2Re 11,2
una dona qui’s levave en una sala,
2Re 11,3
3 E lo rey demanà qui era aquella,
2Re 11,4
4 E David tremès-li missatge
2Re 11,4
e féu-la venir en casa sua
2Re 11,5
cessà que no hach de sa purgació,
2Re 11,5
e la dona fou aytentost prenys,
2Re 11,5
e tremès tantost missatge a David
2Re 11,6
David tramès missatgers a Joab
2Re 11,7
lo-li. 7 E vench Urries a David,
2Re 11,7
e David demanà-li què feya Joab
2Re 11,7
què feya Joab e lo poble d’Irrael
2Re 11,8
a Urries: –Vé-te’n a la casa tua
2Re 11,9
ab los altres servicials del rey
2Re 11,11
Urries a David: –L’archa de Déu
2Re 11,11
archa de Déu e aquells d’Irrael
2Re 11,11
e de Judà stan en las tendas,
2Re 11,11 en las tendas, e lo senyor meu Joab
2Re 11,11
e los servicials jaen en terra,
2Re 11,11
en la mia casa per ço que menge
2Re 11,11 la mia casa per ço que menge e bega
2Re 11,11
ab ma muller? Per la tua salut
2Re 11,12 dix David [*]: –Stà vuy encara ací,
2Re 11,13
13 E, convidà-lo David a menjar,
2Re 11,13
-lo David a menjar, e menjà
2Re 11,14
sabé que no hach stat ab sa muller,
2Re 11,14
e scriví David a Joab una letre
2Re 11,15
on sapiau que haurà major batalla
2Re 11,15
-lo enaxí que ell sia ferit
2Re 11,17 17 E axiren los hòmens de la ciutat
2Re 11,17
la ciutat e combateren contre Joab
2Re 11,17
contre Joab e la sua companya,
2Re 11,17 moriren d’aquells de David alguns,
2Re 11,19
ço que era fet en la batalla, 19
2Re 11,20
20 si tu veus lo rey enfellonir
2Re 11,20 al mur? No sabeu que moltas pedres
2Re 11,21 fembra qui tremès una pedre del mur
2Re 11,22
vench lo missatger en Jerusalem
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e vench en Elema, e los sirienchs
e los sirienchs aperellaren batalla contre
e combatéran fort e règeu contre ell. 18 E
e règeu contre ell. 18 E Yrrael vencée fusqueren [*]. E ocís David dels
e XXXXM cavallers e ocís Sobay, qui era
e ocís Sobay, qui era príncep de la
e los sirienchs hagueren pahor de tornar
e los ceus servicials qui éran ab ell e
e tots los fills d’Irrael als fills d’
e destroÿren-los e asetjaren Tabaach.
e asetjaren Tabaach. Emperò David romàs en
e, mentre que ell anave per la sala del
e aquella dona era molt bella. 3 E lo rey
e digueren-li que aquella era Bersabé,
e féu-la venir en casa sua e dormí ab
e dormí ab ella. E tantost aquella fembra
e la dona fou aytentost prenys, e tremès
e tremès tantost missatge a David e dixe dix-li com era prenys. E aytentost
e dix-li: «Tremet-me Urries etey.» E
e David demanà-li què feya Joab e lo
e lo poble d’Irrael e en quina guisa
e en quina guisa donaven batalla. 8 E
e lave’t tos peus. E com Urries fou axit
e no anà a la sua casa. 10 E diguéran a
e aquells d’Irrael e de Judà stan en las
e de Judà stan en las tendas, e lo senyor
e lo senyor meu Joab e los servicials jaen
e los servicials jaen en terra, e jo
e jo intraré en la mia casa per ço que
e bega e dorma ab ma muller? Per la tua
e dorma ab ma muller? Per la tua salut e
e per la salut de la tua ànima, jo no faré
e demà iràs-te’n. E stech Urries en
e menjà e bech ab ell. [*] E al vespre no
e bech ab ell. [*] E al vespre no volch
e scriví David a Joab una letre e tremèse tremès-la-li per Urries matex. 15 E
e desemparau-lo enaxí que ell sia ferit
e que muyra.» 16 E, donchs, com Joab
e combateren contre Joab e la sua
e la sua companya, e moriren d’aquells de
e moriren d’aquells de David alguns, e
e morí aytambé Urries etey. 18 E Joab
e manà al missatge que digués a David
e que diga: “Per què vos acostàs al mur?
e moltas lanses vénen del mur? 21 Qui ocís
e ocís-lo en Tabés? Per què us acostàs
e comptà-li tot ço que era stat fet en
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2Re 11,23
esforsaren de combatre contre nós
2Re 11,23
contre nós e isqueren a batalla,
2Re 11,23
a batalla, e nós sfortsam-nos
2Re 11,23
sfortsam-nos e prenguem fortsa
2Re 11,24
la ciutat. 24 E trematéran setgetes
2Re 11,24
nós aquells qui éran en lo mur, [*]
2Re 11,25
per aquesta batalla. Car molts
2Re 11,25
aquell altre. Conforta tu matex
2Re 11,25
Conforta tu matex e la tua host
2Re 11,25
e struex-los contre la ciutat
2Re 11,25
e amonesta’ls que la enderroquen
2Re 11,26
son marit era mort, féu gran plant
2Re 11,27
David féu-la anar a son palau
2Re 11,27
a son palau e pres-la per muller,
2Re 12,1
tremès Natan profete a David,
2Re 12,1
Dos hòmens havia en una ciutat,
2Re 12,1
en una ciutat, e la un era rich,
2Re 12,3
ovella petita que havia comprade
2Re 12,3
e puxs havia-la nodrida [*],
2Re 12,3
puxs havia-la nodrida [*], e ella
2Re 12,3
e sos fills menjaven aytal menjar
2Re 12,3
aytal menjar e aytal beure com ell,
2Re 12,4 un hom de camí) vench al rich hom,
2Re 12,4
palegrí, com ell fou vengut a ell,
2Re 12,4
rich pres la ovella de l’hom pobre
2Re 12,4
ovella de l’hom pobre e ocís-la
2Re 12,5
a ell. 5 E David fou fort irat
2Re 12,5
irat e falló contre lo rich hom
2Re 12,6
hom qui axò ha fet deu morir 6
2Re 12,6
en IIII dobles per ço com la ocís
2Re 12,7
“Jo t’untí en rey sobre Yrrael
2Re 12,8
e desliurí’t de la mà de Saül, 8
2Re 12,8
8 e doní a tu la casa de ton senyor
2Re 12,8
de ton senyor a la tua volentat,
2Re 12,8
e he donade a tu la casa d’Irrael
2Re 12,8
a tu la casa d’Irrael e de Judà
2Re 12,9
la peraula de nostro Senyor Déu [*]
2Re 12,9
dels teus enamichs a Orries etey,
2Re 12,9
d’aquell t’has presa en muller,
2Re 12,10 com has menyspresat lo Senyor Déu
2Re 12,11 diu nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré
2Re 12,11
e scomouré sobre la tua casa mal
2Re 12,11 tu las tuas mullers devant tu matex
2Re 12,11
e dar-las-he a ton proÿsme,
2Re 12,12
açò que t’he dit devant tot Yrrael
2Re 12,13
Senyor ha tresmudat lo teu peccat
2Re 12,16
a nostro Senyor Déu per l’infant,
2Re 12,16
Senyor Déu per l’infant, e dejunà
2Re 12,16
-sse’n en una cambra de dins
2Re 12,17
los hòmens asenyats de la sua casa
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e isqueren a batalla, e nós sfortsam-nos
e nós sfortsam-nos e prenguem fortsa e
e prenguem fortsa e encalsam-los entrò a
e encalsam-los entrò a la porta de la
e lances a nós aquells qui éran en lo mur,
e morí lo teu servicial Urries etey. 25 E
e diversos sdeveniments sdevenen en
e la tua host e struex-los contre la
e struex-los contre la ciutat e amonesta
e amonesta’ls que la enderroquen e la
e la destroèscan.” 26 E com oý la muller
e gran dol sobre ell. 27 E com hach tengut
e pres-la per muller, e ella infantà un
e ella infantà un fill, que hach nom
e dix Natan a David: –Jutge’m açò que jo
e la un era rich, e l’altre, pobre. 2 [*]
e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no
e puxs havia-la nodrida [*], e ella e
e ella e sos fills menjaven aytal menjar e
e sos fills menjaven aytal menjar e aytal
e aytal beure com ell, e tots dies dormia
e tots dies dormia en son lit prop ell,
e lo rich perdonà al ceu bestiar, que no
e aquell rich pres la ovella de l’hom
e ocís-la e aperellà-la de menjar en
e aperellà-la de menjar en aquell hom
e falló contre lo rich hom e dix a Natan:
e dix a Natan: –Vive nostro Senyor, que
e deu retre la ovella en IIII dobles per
e perdonà a las suas! 7 E dix Natan a
e desliurí’t de la mà de Saül, 8 e doní a
e doní a tu la casa de ton senyor e las
e las mullers de ton senyor a la tua
e he donade a tu la casa d’Irrael e de
e de Judà e, si aquestas coses són poques,
e, si aquestas coses són poques, a tu jo
e has mort ab cultell dels teus enamichs a
e la muller d’aquell t’has presa en
e has mort a ell ab cultell dels fills d’
e has presa la muller de Urries per ço que
e scomouré sobre la tua casa mal e tolré a
e tolré a tu las tuas mullers devant tu
e dar-las-he a ton proÿsme, e dormiran
e dormiran ab ellas devant tu matex. 12
e devant lo sol.” 13 E dix David a Natan:
e no morràs. 14 Emperò com tu has fet
e dejunà e intrà-sse’n en una cambra de
e intrà-sse’n en una cambra de dins e
e jach en terra. 17 E vingueren los hòmens
e confortaren-lo e pregaren-lo que’s
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de la sua casa e confortaren-lo
-lo que’s levàs de la terra,
havían pahor que li fos fort greu
li fos fort greu e no se’n torbàs,
infant era viu, nós lo aconortàvem
nós lo aconortàvem e li perlàvem,
e li perlàvem, e no’ns volia oyr,
és mort, ja’ns scolterà menys
’ls ceus servicials se concellaven
e perlaven gint, aytentost entès
e conech que l’infant era mort,
20 E lavors levà’s David de terra
David de terra e rentà’s la cara
terra e rentà’s la cara e untà’s
e untà’s e mudà’s las vestidures
en la casa de nostro Senyor Déu
-lo. E tornà-se’n a la sua casa
a la sua casa e meteren-li taula,
servicials ceus: –Per què dejunaves
tant quant l’infant era viu,
viu, e are, com és mort, tu menges
–Com l’infant era viu, jo dejunave
per ço que nostro Senyor lo gorís
allà on és. Jo iré de vuymés a ell,
24 E anà-se’n David a Bersabé
’n David a Bersabé e aconhortà-la
-la de la mort de son fill
e dormí ab ella. E engendrà un fill
un fill e mès-li nom Salamó,
e nostro Senyor amà-lo molt, 25
25 e liurà-lo a Natan profeta,
lo amava. 26 E lavors combatia
contre Rebaach dels fills de Amon
rey David dient: –Jo he guerrejat
e he combatut contre Rebaach,
tost fes ajustar la part del poble
part del poble e asetja la ciutat
per ço com jo la hauré guerrajade
E [*] anà-ce’n David a Rabaach
ce’n David a Rabaach e asetjà-la
com la hach combatuda, pres-la 30
e pres la corona del cap del rey,
e aquella pesave un talent d’or
pedres preciozes de gran preu,
E trasch de la ciutat gran roba
31 E amenà-se’n lo poble ligats
e fermats ab cadenas de ferro,
se’n tornà ab tota la sua host
David, fou fort anemorat d’ella, 2
tant, que per ella fou malalt,
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e pregaren-lo que’s levàs de la terra,
e ell no ho volch fer ni volch menjar ab
e no se’n torbàs, e digueren entre si
e digueren entre si matexs: «Com l’infant
e li perlàvem, e no’ns volia oyr, e are,
e no’ns volia oyr, e are, si li diem que
e are, si li diem que l’infant és mort,
e no ferà res que li digam, ans se
e perlaven gint, aytentost entès e conech
e conech que l’infant era mort, e dix
e dix David a sos servents –Donchs, mort
e rentà’s la cara e untà’s e mudà’s las
e untà’s e mudà’s las vestidures e intrà
e mudà’s las vestidures e intrà en la
e intrà en la casa de nostro Senyor Déu e
e adorà-lo. E tornà-se’n a la sua
e meteren-li taula, e menjà. 21 E
e menjà. 21 E digueren-li los servicials
e ploraves tant quant l’infant era viu, e
e are, com és mort, tu menges e beus? 22 E
e beus? 22 E dix David: –Com l’infant era
e plorave per ço que nostro Senyor lo
e’l me donàs. 23 Mas are com és mort, per
e el no tornerà a mi. 24 E anà-se’n
e aconhortà-la e aconsolà-la de la
e aconsolà-la de la mort de son fill e
e dormí ab ella. E engendrà un fill e mès
e mès-li nom Salamó, e nostro Senyor amà
e nostro Senyor amà-lo molt, 25 e liurà
e liurà-lo a Natan profeta, e apellà lo
e apellà lo ceu nom “Amable de nostro
e guerrejave David contre Rebaach dels
e combatia la ciutat del rey. 27 E Joab
e he combatut contre Rebaach, e, segons
e, segons que jo veig, la ciutat de las
e asetja la ciutat e pren-la, per ço com
e pren-la, per ço com jo la hauré
e combatuda, no diga hom que jo la haja
e asetjà-la e, com la hach combatuda,
e, com la hach combatuda, pres-la 30 e
e pres la corona del cap del rey, e
e aquella pesave un talent d’or e havia
e havia pedres preciozes de gran preu, e
e David posà-la sobre son cap. E trasch
e fort gran presa. 31 E amenà-se’n lo
e fermats ab cadenas de ferro, e mès-ne
e mès-ne molts en algunas formes de fust
e ab tot lo poble d’Irrael que era ab ell
e amava-la molt fort, tant, que per ella
e per ço com era encara verge no li gosave
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2Re 13,3
de David, era gran amich de Amon
2Re 13,3
amich de Amon e era hom fort savi
2Re 13,4
e era hom fort savi e discret, 4
2Re 13,5
Jonadap: –Jau-te sobre lo teu lit
2Re 13,5
lit e fes aparès que ést malalt,
2Re 13,5
tu per ço que t’aperell de menjar
2Re 13,6
do. 6 E lavors Amon se gità al lit
2Re 13,8
[*]. 8 [*] E Amon jahia en lo lit,
2Re 13,8
en lo lit, e Tamar pres ferina
2Re 13,8
pres ferina e mesclà-la en aygüe
2Re 13,8
-la en aygüe e féu-ne ferines
2Re 13,8
e féu-ne ferines e coch-les
2Re 13,9
e coch-les e aperellà-les, 9
2Re 13,9
aperellà-les, 9 e mès-li taula
2Re 13,10 –Porte’m lo menjar en la cambreta,
2Re 13,10
Tamar las ferines que havia fetas
2Re 13,11
lo menjar, pres-la per la mà
2Re 13,11
mà e dix-li: –Germane mia, vina
2Re 13,13
onta ten gran que tu vols fer a mi,
2Re 13,13
seràs tengut per un dels pus folls
2Re 13,13
ho axí, germà: digues-ho al rey,
2Re 13,14
volch star que ell no la fortsàs,
2Re 13,14
e hagué major fortsa que ella
2Re 13,15
jagut ab ella, major fou lo mal
2Re 13,15
E dix-li Amon: –Tamar, leva
2Re 13,16 Tamar: –Germà, com m’has coneguda
2Re 13,16
amar. Sots molt major peccat
2Re 13,17
ans féu venir dels ceus servicials
2Re 13,17
e féu-la gitar de la cambra
2Re 13,18
18 E Tamar vestia una gonella
2Re 13,18
que servia Amon gità fora Tamar
2Re 13,19
lavors Tamar squinsà’s la gonella
2Re 13,19
’s la gonella e posà’s pols
2Re 13,19
’s pols e terra sobre lo ceu cap
2Re 13,19
sse’n a la casa de Absalon plorant
2Re 13,20 temps en la casa de Absalon plorant
2Re 13,21
aquestas paraules, fou fort felló
2Re 13,23
en Balasar, que era prop Efraÿm,
2Re 13,24
e convidà tots los fills del rey 24
2Re 13,24
los fills del rey 24 e vench al rey
2Re 13,25 anem tots, car gran afany te feríem
2Re 13,25
gran afany te feríem e gran mació
2Re 13,27 de Absalon lo rey jaquí anar Amon
2Re 13,28
féu manament als ceus servecials
2Re 13,28 los: –Com Amon serà scalfat de vi,
2Re 13,28
que li doneu, vosaltres lo ferreu
2Re 13,28
vosaltres lo ferreu e ociureu-lo,
2Re 13,28
car jo sóm Absalon, qui man
2Re 13,28
e dich a vosaltres. Sforsau-vos
2Re 13,29
coses que Absalon los havia ditas
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e era hom fort savi e discret, 4 e dix
e discret, 4 e dix Jonadap a Amon: –Fill
e dix Jonadap a Amon: –Fill del rey, per
e fes aparès que ést malalt, e com ton
e com ton pare te vindrà a vesitar, prega
e que te’n do. 6 E lavors Amon se gità al
e féu aparès que fos malalt. E com lo rey
e Tamar pres ferina e mesclà-la en aygüe
e mesclà-la en aygüe e féu-ne ferines
e féu-ne ferines e coch-les e aperellà
e coch-les e aperellà-les, 9 e mèse aperellà-les, 9 e mès-li taula e
e mès-li taula e posà-li devant las
e posà-li devant las ferines. E no’n
e aquí donar-m’has a menjar. E pres
e mès-las en la cambreta. 11 E com li
e dix-li: –Germane mia, vina e jau ab
e jau ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà meu,
e tu seràs tengut per un dels pus folls e
e dels pus orats hòmens de tot Yrrael. Mas
e ell no t’ho negarà. 14 Emperò Amon no
e hagué major fortsa que ella e jach ab
e jach ab ella. 15 Emperò, com Amon hach
e l’oy que ell hach d’ella que la amor
e vé-te’n! 16 E respòs Tamar: –Germà,
e haguda a ta guisa, ma vols aviar. Prech
e major scarn és açò que are vols fer a mi
e féu-la gitar de la cambra e féu tencar
e féu tencar derrera ella la porta. 18 E
e un brial, segons dien alguns ab
e aprés tenchà las portas. 19 E lavors
e posà’s pols e terra sobre lo ceu cap e
e terra sobre lo ceu cap e anà-sse’n a
e anà-sse’n a la casa de Absalon
e cridant. 20 E dix Absalon, son frare:
e quax com a vídua. 21 Emperò, com David
e fort irat, emperò no volch res dir a
e convidà tots los fills del rey 24 e
e vench al rey e dix-li: –Vet que jo fas
e dix-li: –Vet que jo fas tondre las
e gran mació e per ventura agreujaríeme per ventura agreujaríem-te. E lo rey
e tots los altres fills ceus. E Absalon
e dix-los: –Com Amon serà scalfat de vi,
e jo diré a vosaltres que li doneu,
e ociureu-lo, e no hajau pahor ne us
e no hajau pahor ne us spaordiscau, car jo
e dich a vosaltres. Sforsau-vos e siau
e siau hòmens forts. 29 E los servicials
e manades. E com açò fou fet, tots los
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2Re 13,29
fills del rey pujaren en los muls
2Re 13,31
’s las vestidures que vestia
2Re 13,32
fill de Semnà, frare de David,
2Re 13,34
servecials del rey elevà sos ulls
2Re 13,34
del rey elevà sos ulls e guardà
2Re 13,36
rey intraren per la casa plorant
2Re 13,36
per la casa plorant e cridant,
2Re 13,36
la casa plorant e cridant, e ells
2Re 13,36
plorant e cridant, e ells e lo rey
2Re 13,36
del rey, tots feeren gran plant
2Re 13,37 e gran plor. 37 Emperò Absalon fugí
2Re 13,37 rey de Geassur. Emperò David plorà
2Re 14,2
mal a Absalon, 2 tremès a Techua
2Re 14,2
E dix Joab: –Fes aparès que plores,
2Re 14,2
plores, e vist-te vestidure letge
2Re 14,2
e vist-te vestidure letge e vil
2Re 14,2
letge e vil e fort amargosa,
2Re 14,2
e no’t laves ni t’untes d’oli,
2Re 14,3
com a fembra que ha molt plorat, 3
2Re 14,3
plorat, 3 e intre-te’n al rey
2Re 14,4
E axí la fembra anà-ce’n al rey
2Re 14,4
-ce’n al rey e gità’s en terra
2Re 14,5
li respòs: –Jo sóm fembra mesquina
2Re 14,5
sóm fembra mesquina e sóm vídua,
2Re 14,6
serventa tua, havia II fills,
2Re 14,6
barellaren-se abdosos en un camp,
2Re 14,6
en lo camp que los pogués departir,
2Re 14,7
tot lo perentat ceu que s’és levat
2Re 14,7
aquell altre, per ço que l’ociam,
2Re 14,7
ço car ha mort l’altre frare ceu,
2Re 14,7
deu ésser hereu.” E volen destroyr
2Re 14,9
rey: –En mi sia aquesta iniquitat
2Re 14,9
ha mort l’altre, jura-ho a mi
2Re 14,9
-ho a mi e no a ell; tu, senyor,
2Re 14,10
en açò que tu dius, amena’l-me,
2Re 14,11
dir. 11 E dix la fembra: –Membre
2Re 14,11
de la casa de nostro Senyor Déu,
2Re 14,11
la sanch d’aquell qui és mort
2Re 14,13 aquesta cose contre lo poble de Déu
2Re 14,13
aquesta peraule per ço que pech
2Re 14,14 axir. 14 Tots quants som tots morim
2Re 14,14
com aygüe qui corre per la terra,
2Re 14,14
’ns la centència aytant com pot
2Re 14,14
aytant com pot e’s gogita
2Re 14,15
E, donchs, vinc per ço que jo parle
2Re 14,16
la peraule de la sua serventa, 16
2Re 14,16
aquells qui volen destrovir a mi
2Re 14,17 senyor meu, car axí com a secrifici
2Re 14,17
de Déu és ferm en tots sos fets
2Re 14,18 Senyor és ab mi. 18 E respòs lo rey
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e fugiren. 30 E, dementre que ells fugien,
e gità’s en terra. E tots los ceus
e dix: –Senyor meu, no’t cuyds que tots
e guardà e veé una gran companya venir per
e veé una gran companya venir per una
e cridant, e ells e lo rey e los
e ells e lo rey e los servicials de la
e lo rey e los servicials de la casa del
e los servicials de la casa del rey, tots
e gran plor. 37 Emperò Absalon fugí e anà
e anà-se’n a Tolomay, qui era fill de
e planch molt Amon per gran temps. 38 E
e féu venir una fembra fort sabenta. E dix
e vist-te vestidure letge e vil e fort
e vil e fort amargosa, e no’t laves ni t’
e fort amargosa, e no’t laves ni t’untes
e no’t laves ni t’untes d’oli, e stà
e stà axí com a fembra que ha molt plorat,
e intre-te’n al rey e digues-li
e digues-li aquestas peraules que jo et
e gità’s en terra e adorà-lo. E dixe adorà-lo. E dix-li: –Senyor, preche sóm vídua, e lo meu marit és mort. E jo,
e lo meu marit és mort. E jo, senyor,
e barellaren-se abdosos en un camp, e no
e no havia null hom en lo camp que los
e la un ocís l’altre. 7 E vet que tot lo
e diuen-me: “Liura a nós lo teu fill qui
e que sia feta justícia d’ell per ço car
e destroviscam a ell, qui deu ésser
e apagar la spirelleta que m’és romasa,
e en la casa del meu pare, si tu’t cuydes
e no a ell; tu, senyor, e la tua cadira
e la tua cadira sia ignosent, que jo no hy
e d’aquí avant no’t tocharà ni’t goserà
e recort-se lo senyor de la casa de
e d’aquí avant los perents d’aquell qui
e no ocien mon fill. E dix lo rey: –Vive
e lo rey ha dita aquesta peraule per ço
e no fassa retornar aquell qui ha fet
e tots nos ne anam per mort, axí com aygüe
e per cert nostro Senyor no’ns vol
e’s gogita e’s pensa que no’s perdrà de
e’s pensa que no’s perdrà de tot aquell
e diga aquesta peraule al senyor devant
e lo rey oge las mias peraules per ço que
e lo meu fill [*]. 17 Diga, donchs, la tua
e axí com a àngel de Déu és ferm en tots
e no’s mou ni per mal ni per bé. E nostro
e dix a la fembra: –No nechs a mi aquesta
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2Re 14,19
ànima, tot axí és com m’has dit
2Re 14,19
car lo teu servecial Joab dix
2Re 14,20
[*] Emperò tu, senyor rey, ést savi
2Re 14,21
n’anà. 21 E lo rey féu venir Joab
2Re 14,21
e dix-li: –Vet que jo sóm pegat
2Re 14,21
tu m’has fet demanar. Vé, donchs,
2Re 14,22
venir Absalon. 22 E levà’s Joab
2Re 14,22
’s Joab e jach-se sobre la terra
2Re 14,22
sobre la terra e adorà [*] lo rey
2Re 14,23
servecial. 23 E levà’s lavors Joab
2Re 14,23
Joab e anà-sse’n en Gessur
2Re 14,24
[*] 24 [*] [*] [*] en la sua casa
2Re 14,26
any, car los cabells li feyan anuig
2Re 14,26
dies leguiave a tondre lo ceu cap,
2Re 14,26
cap, e las fembras los compraven
2Re 14,27
caps.) 27 E Absalon havia III fills
2Re 14,29
Joab per ço que’l tremetés al rey,
2Re 14,29
hach tremès II vegades per ell
2Re 14,30 lo camp de Joab prop lo meu? Veniu
2Re 14,30
materen foch al camp de Joab
2Re 14,31
lo blat. 31 E lavors Joab lavà’s
2Re 14,31
e vench a Absalon, a la sua casa,
2Re 14,32
mi, per ço que’t tremetés al rey,
2Re 14,32
que jo puga veura la cara del rey
2Re 14,33
33 E Joab intrà-sse’n al rey
2Re 14,33
havia dit. E apellaren a Absalon,
2Re 14,33
apellaren a Absalon, e intrà al rey
2Re 14,33
e intrà al rey e enclinà’s
2Re 14,33
e enclinà’s e jach sobre la terra
2Re 15,1
que anacen ab ell devant cavallers
2Re 15,2
Absalon era levat, stave a la porta
2Re 15,2
a juý del rey, apellave-lo
2Re 15,3
–Las peraules que tu dius són bonas
2Re 15,4
deya Absalon: 4 –Qui stablirà a mi
2Re 15,4
a mi sobre la terra, que sia jutge,
2Re 15,4
res a fer, jo jutjaré dretament
2Re 15,5
com null hom venia, ell lo seludave
2Re 15,5
lo seludave e’l prenia per la mà
2Re 15,6
que venia al rey per ço que l’oyís
2Re 15,7
al rey David: –Iré en Hebron
2Re 15,9
9 E dix-li lo rey: –Vé en pau,
2Re 15,9
e Déu sia ab tu. E levà’s Absalon
2Re 15,10
e anà-sse’n en Hebron, 10
2Re 15,10
a tots los trips d’Irrael
2Re 15,11
de Jerusalem qui anassen ab ell,
2Re 15,12
el poble féu gran conjurament
2Re 15,12
e gran concell entre si matex,
2Re 15,13
a David que li dix: –Ab tot son cor
2Re 15,14
ab ell en Jerusalem: –Levau-vos
2Re 15,14
ne li poríem scapar. E cuytau-vos
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e no en altre manera, car lo teu servecial
e manà a mi, serventa tua, que digués
e has saviesa axí com a saviesa d’àngel
e dix-li: –Vet que jo sóm pegat e alegre
e alegre de açò que tu m’has fet demanar.
e fes venir Absalon. 22 E levà’s Joab e
e jach-se sobre la terra e adorà [*] lo
e adorà [*] lo rey e dix-li: –Vuy ha
e dix-li: –Vuy ha entès lo teu missatge
e anà-sse’n en Gessur e amanà-sse’n
e amanà-sse’n Absalon [*] 24 [*] [*]
e no veé la cara del rey. 25 Emperò en tot
e pesaven los cabells del ceu cap CC
e las fembras los compraven e’ls posaven
e’ls posaven en lurs caps.) 27 E Absalon
e una filla fort bella marevellosament qui
e Joab no volch venir. E, com Absalon hach
e ell no era volgut venir, 30 dix Absalon
e cremau lo blat que hi és. E axí los
e cremaren lo blat. 31 E lavors Joab lavà
e vench a Absalon, a la sua casa, e dix
e dix Johab a Absalon: –Per què los teus
e que li diguesses per què’m féu venir de
e, si li membra lo peccat que jo fiu, que
e dix-li ço que Absalon havia dit. E
e intrà al rey e enclinà’s e jach sobre
e enclinà’s e jach sobre la terra e adorà
e jach sobre la terra e adorà-lo. E lo
e adorà-lo. E lo rey besà Absalon.
e L hòmens que anacen aquí. 2 E als
e, com venia algun hom que hagués afer ab
e deya-li: –De qual ciutat ést tu? E
e justas, mas no ha posat lo rey null hom
e poserà a mi sobre la terra, que sia
e vinga tot hom a mi qui hage res a fer,
e justa. 5 E com null hom venia, ell lo
e’l prenia per la mà e besave-lo. 6 E
e besave-lo. 6 E feya açò tots dies a
e que li donàs juý d’assò que demanave. E
e pegaré los vots que he promesos a nostro
e Déu sia ab tu. E levà’s Absalon e anàe anà-sse’n en Hebron, 10 e tramès
e tramès missatgers a tots los trips d’
e dix: –Tentost com vosaltres oyreu tochar
e no’ls féu a saber ni’ls dix la rahó
e gran concell entre si matex, e lo poble
e lo poble de poch en poch venien-se’n
e ab tota sa volentat és Absalon levat
e fugiam, car, si venia, no li hauríam
e iscam hich, car, si per ventura ve
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2Re 15,14
per ventura ve Absalon, pendrà’ns
2Re 15,14
pendrà’ns e sercuyr-nos-ha ací
2Re 15,14
-ha per ventura los alberchs desús
2Re 15,15
ni digues ferem nós ab gran goig
2Re 15,16
E lavors axí lo rey de la sua casa,
2Re 15,16 tota la sua companya a peu descals,
2Re 15,17
sues que guardassen la casa, 17
2Re 15,17
la casa, 17 e anà-ce’n lo rey
2Re 15,17
lo rey e tot lo poble a peu descals
2Re 15,18
e stigueren luny de la casa, 18
2Re 15,18
tots los servicials anaren ab ell,
2Re 15,18
servicials anaren ab ell, e Celech
2Re 15,18
e Feletí anaven devant lo rey
2Re 15,18 lo rey e DC hòmens ab armes, forts
2Re 15,18
venguts ab lo rey David de Get,
2Re 15,19
–Per què véns ab nós? Torna-te’n
2Re 15,19
ab lo rey, car tu ést palegrí
2Re 15,20
de ton loch. 20 Hir hi venguist,
2Re 15,20
’n ab los teus frares en Jerusalem,
2Re 15,20
e nostro Senyor fassa misericòrdia
2Re 15,20 car tu has mostrade a mi gran graci
2Re 15,21
al rey: –Vive nostro Senyor Déu
2Re 15,21
iràs, o en mort o en vida, jo iré
2Re 15,22
teu. 22 E dix lo rey: –Vina
2Re 15,22 rey: –Vina e passe primer. E lo rey
2Re 15,22
rey e tots aquells qui éran ab ell
2Re 15,23
aprés. 23 E tots passaren plorant
2Re 15,23
E tots passaren plorant e cridant,
2Re 15,23
passave per lo torrent de Cedron,
2Re 15,24
desert. 24 E vench Sadoch prevere
2Re 15,25
nostro Senyor Déu, retornarem-hi,
2Re 15,27
torna-te’n en pau en la ciutat,
2Re 15,27
en la ciutat, e Achimàs, fill teu,
2Re 15,29
missatge. 29 E lavors Sadoch
2Re 15,29
tornaren l’archa en Jerusalem
2Re 15,30 30 Emperò David, ab lo cap cubert
2Re 15,30
lo poble que anave ab ell plorave
2Re 15,30
plorave e anave ab lo cap cubert
2Re 15,31 a David que Atitòfel era ab Absalon
2Re 15,31
que Atitòfel derà, que sia foll
2Re 15,31
Atitòfel derà, que sia foll e fat
2Re 15,32
a ell ab la vestidura squinsade
2Re 15,32
squinsade e ab lo cap ple de pols
2Re 15,34
Emperò, si te’n vas en la ciutat
2Re 15,34
en la ciutat e te’n vas a Absalon
2Re 15,34
e li dius que seràs son servent,
2Re 15,35
que Atitòfel derà. 35 E Sadoch
2Re 15,35
e Abiatar preveras seran ab tu,
2Re 15,35
la casa del rey diràs-ho a Sadoch
2Re 15,36 ho a Sadoch e Abiatar preveres, 36

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

e sercuyr-nos-ha ací e gitar-nose gitar-nos-ha per ventura los
e ociurà tots aquells qui són en la
e volenters. 16 E lavors axí lo rey de la
e tota la sua companya a peu descals, e lo
e lo rey jaquí X cuncupines sues que
e anà-ce’n lo rey e tot lo poble a peu
e tot lo poble a peu descals e stigueren
e stigueren luny de la casa, 18 e tots los
e tots los servicials anaren ab ell, e
e Celech e Feletí anaven devant lo rey e
e Feletí anaven devant lo rey e DC hòmens
e DC hòmens ab armes, forts e règeus, que
e règeus, que éran venguts ab lo rey David
e anave devant lo rey Atey de Get. 19 E
e habita ab lo rey, car tu ést palegrí e
e ést axit de ton loch. 20 Hir hi
e que vuy te fassa hom axir ab nós no és
e nostro Senyor fassa misericòrdia e
e veritat a tu, car tu has mostrade a mi
e gran fe. 21 E respòs Atey al rey: –Vive
e vives tu, senyor meu, car en tot loch on
e seré servicial teu. 22 E dix lo rey:
e passe primer. E lo rey e tots aquells
e tots aquells qui éran ab ell e tot l’
e tot l’altre poble passaren aprés. 23 E
e cridant, e lo rey passave per lo torrent
e lo rey passave per lo torrent de Cedron,
e tot l’altre poble passave de la una
e tots los levites ab ell, qui portaven l’
e mostra-le en lo ceu tabernacle. 26 Si,
e Achimàs, fill teu, e Jonatàs, fill de
e Jonatàs, fill de Abiatar, abdosos fills
e Abiatar tornaren l’archa en Jerusalem e
e stigueren aquí. 30 Emperò David, ab lo
e ab los peus descalsos, pujà-ce’n per
e anave ab lo cap cubert e ab los peus
e ab los peus descalsos. 31 E digueren a
e s’era jurat ab ell. E dix lavors David:
e fat e orat. 32 E, con David fou pujat en
e orat. 32 E, con David fou pujat en un
e ab lo cap ple de pols e terra. 33 E dix
e terra. 33 E dix David: –Si tu véns ab
e te’n vas a Absalon e li dius que seràs
e li dius que seràs son servent, e feràse feràs-ma a saber ço que’s ferà en la
e Abiatar preveras seran ab tu, e tot ço
e tot ço que tu oyràs en la casa del rey
e Abiatar preveres, 36 e ells feran-m’
e ells feran-m’ho a saber per Achimàs e
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2Re 15,36
feran-m’ho a saber per Achimàs
2Re 16,1
ab II àzens que portaven CC pans
2Re 16,1
CC pans e C ligays de pances
2Re 16,1
e C pans de figues que éran seques
2Re 16,2
aquells qui són de la tua casa,
2Re 16,3
fill de ton senyor? Respòs Cibà
2Re 16,3 Cibà e dix: –Romàs és en Jerusalem
2Re 16,3
Senyor Déu la casa d’Irrael a mi
2Re 16,5
tu. 5 E lavors anà lo rey a Baürim,
2Re 16,5 que havia nom Semeý, fill de Gerrà,
2Re 16,5
fill de Gerrà, e anave devant ells
2Re 16,6
anave devant ells e maleÿa David 6
2Re 16,6
David 6 e tremetia-li pedres
2Re 16,6
e a tots aquells qui éran ab ell,
2Re 16,6
qui éran ab ell, e tot lo poble
2Re 16,6
de batalla anaven a la part dreta,
2Re 16,7
peraules al rey: –Ix, hom homeyer
2Re 16,8
Saül, car tu li tolguist lo regne,
2Re 16,8
mà de ton fill Absalon t’ho levà,
2Re 16,8
nostro Senyor lo regne en sa mà,
2Re 16,8
mà, e are los teus mals te prenen
2Re 16,9
morrà és maleÿt lo rey? Iré-hy
2Re 16,10
li ha manat que maleescha a mi,
2Re 16,11
null hom! 11 E dix lo rey a Abisay
2Re 16,11 del meu ventre, que vol la mia vida
2Re 16,12
Senyor guarderà la mia aflicció
2Re 16,12
la mia aflicció e lo meu turment
2Re 16,13 que aquest me diu. 13 E anave David
2Re 16,13 los ceus companyons per la carrera,
2Re 16,13
costat del munt, pus alt que ells,
2Re 16,13
pus alt que ells, e maleÿa David
2Re 16,13
maleÿa David e tremetia-li pedres
2Re 16,14
e terra. 14 E axí vench lo rey
2Re 16,14
lo rey e tot lo poble, fort ujats,
2Re 16,15 e posaren aquí. 15 Emperò Absalon
2Re 16,15
15 Emperò Absalon e tot lo poble,
2Re 16,16
amich de David, a Absalon
2Re 16,18
aquell que nostro Senyor ha alegit
2Re 16,18
ha alegit e tot lo poble d’Irrael,
2Re 16,20
Absalon a Atitòfel: –Teniu concell
2Re 16,22
(ço és, una tenda) en un soler
2Re 16,23
de Atitòfel, com ell fos ab David
2Re 17,1
Atitòfell: –Alegex XIIM hòmens,
2Re 17,2
hòmens, e encalsaré David anit 2
2Re 17,2
aconseguir-l’he, car ujat és ell
2Re 17,2
he, car ujat és ell e la sua gent,
2Re 17,2
sua gent, e jaquiré córrer a ells,
2Re 17,3
córrer a ells, e ociuré’ls, 3
2Re 17,3
’ls, 3 e tornar-me-n’he,
2Re 17,3
tot sol, car tu demanes un home,

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

e Jonatàs, que són lurs fills. 37 E Cuzín,
e C ligays de pances e C pans de figues
e C pans de figues que éran seques e II
e II odres de vi. 2 E dix lo rey a Cibà:
e las altres coses aport per ço que viven
e dix: –Romàs és en Jerusalem e diu: “Vuy
e diu: “Vuy restituyrà nostro Senyor Déu
e lo regne de mon pare.” 4 E lo rey dix a
e axí d’aquí un hom qui era de la casa de
e anave devant ells e maleÿa David 6 e
e maleÿa David 6 e tremetia-li pedres e
e tremetia-li pedres e a tots aquells
e a tots aquells qui éran ab ell, e tot lo
e tot lo poble e los hòmens de batalla
e los hòmens de batalla anaven a la part
e a la cinestra de David. 7 E Semeý deya
e hom del diable, 8 car nostro Senyor te
e la mà de ton fill Absalon t’ho levà, e
e liurerà nostro Senyor lo regne en sa mà,
e are los teus mals te prenen e’t
e’t destroexen per ço car tu ést homeyer.
e tolré-li lo cap! 10 E dix lo rey: –En
e qui li goserà dir are: “Per què fas tu
e a tots los ceus servicials: –Veus lo meu
e la mia ànima destroyr. Quant més deu
e lo meu turment e retrà a mi bé per
e retrà a mi bé per aquesta maledicció que
e los ceus companyons per la carrera, e
e Semeý anave per lo costat del munt, pus
e maleÿa David e tremetia-li pedres e
e tremetia-li pedres e terra. 14 E axí
e terra. 14 E axí vench lo rey e tot lo
e tot lo poble, fort ujats, e posaren
e posaren aquí. 15 Emperò Absalon e tot lo
e tot lo poble, e Atitòfell ab ells,
e Atitòfell ab ells, intraren en
e dix-li –Déu te sal, rey! 17 E dix-li
e tot lo poble d’Irrael, e ab ell staré.
e ab ell staré. 19 E jo serviré lo fill
e vejau què devem fer. 21 E dix Atitòfel a
e intrà a las concupines de son pare
e com era ab Absalon, axí matex que tot
e encalsaré David anit 2 e aconseguir-l’
e aconseguir-l’he, car ujat és ell e la
e la sua gent, e jaquiré córrer a ells, e
e jaquiré córrer a ells, e ociuré’ls, 3 e
e ociuré’ls, 3 e tornar-me-n’he, e
e tornar-me-n’he, e lo poble qui és
e lo poble qui és ab ell tot justat, que
e, pus l’hages hagut, tot lo poble starà
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2Re 17,5
Atitòfel plach a Absalon, [*] 5
2Re 17,5
5 e dix: –Apellau Cozim arechites,
2Re 17,8
a Absalon: –Tu ja conexs ton pare
2Re 17,8
qui són ab ell, com són forts,
2Re 17,8
com són forts, e són are fellons
2Re 17,8
que lo teu pare és gran guerrer
2Re 17,8
és gran guerrer e sap molt d’armes
2Re 17,10
aquells qui saguexen Absalon”, 10
2Re 17,10 haurían pahor que no morissen tots
2Re 17,10
d’Irrael sap que ton pare és fort
2Re 17,10
sap que ton pare és fort e règeu,
2Re 17,11
e tots aquells qui van ab ell, 11
2Re 17,11
d’Irrael, de Dan entrò a Bersabe,
2Re 17,11
e serà axí com la arena de la mar,
2Re 17,12
de la mar, e tu seràs enmig, 12
2Re 17,12
en qualque loch nós los trobem
2Re 17,13
lo poble environerà la ciutat engir
2Re 17,14
lo concell de Atitòfel, que era bo
2Re 17,15
tentost Cozim anà-sse’n a Sedoch
2Re 17,15
’n a Sedoch e Abiatar, preveras,
2Re 17,16
-ho tentost a dir a David
2Re 17,16
tost, si no, serà destrovit ell
2Re 17,17
poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs
2Re 17,17
E una serventa anà-sse’n a ells
2Re 17,17
sse’n a ells e dix-los tot açò,
2Re 17,17
e ells anaren prestament a David
2Re 17,18
David e digueren-lo-hy, [*] 18
2Re 17,18
los un infant, fill de la serventa,
2Re 17,18
tremès missatges en aquells,
2Re 17,18
l’entrant de la casa havia un pou,
2Re 17,19
pou, e ells meteren-se dins, 19
2Re 17,19 fembra posà dessobre un drap de li
2Re 17,19
qui’l volia axugar sobre lo pou,
2Re 17,20 emperò, demanaren on éran Aximàs
2Re 17,20
–Una pocha d’aygüe han beguda
2Re 17,21
missatgés aquells axiren del pou
2Re 17,21
del pou e anaren-se’n a David
2Re 17,21
e digueren-li tot lo concell
2Re 17,22
sinó tots som morts. 22 E David
2Re 17,22
l’aygüe [*], que no romàs negú,
2Re 17,23
ceu concell, pujà-se’n en un aze
2Re 17,23
-sse’n [*] en la sua ciutat, [*]
2Re 17,23
’s que lo regne tornaria a David,
2Re 17,23
ventura contre ell. E pres un ligam
2Re 17,23
ell. E pres un ligam e penjà’s
2Re 17,23
E pres un ligam e penjà’s e morí,
2Re 17,24
David se’n vench a las tendes,
2Re 17,24
se’n vench a las tendes, e Absalon
2Re 17,25 passaren Jordà. 25 E Absalon stablí
2Re 17,27
Naàs, de Rabat dels fills d’Amon,
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e dix: –Apellau Cozim arechites, e vejam
e vejam quin concell donerà. 6 E com Cozim
e los hòmens qui són ab ell, com són
e són are fellons e irats. E si hom los
e irats. E si hom los scomovia, saltarien
e sap molt d’armes e no habitarà ab lo
e no habitarà ab lo poble, 9 ans per
e per ventura haurían pahor que no
e no’t volrien seguir, com si negú n’hi
e règeu, e tots aquells qui van ab ell, 11
e tots aquells qui van ab ell, 11 e, axí,
e, axí, açò no seria bon concell. Mas
e serà axí com la arena de la mar, e tu
e tu seràs enmig, 12 e ferirem sobre
e ferirem sobre aquells en qualque loch
e levar-los-hem de la terra axí com
e entorn, entrò al torrent la tirarem
e profitós, per ço que Déu donàs mal a
e Abiatar, preveras, e comptà-los tot lo
e comptà-los tot lo fet axí com era
e digau-li que no stiga aquesta nit en
e tot lo poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs
e Achimàs staven prop la font de Raguel. E
e dix-los tot açò, e ells anaren
e ells anaren prestament a David e
e digueren-lo-hy, [*] 18 e, dementre
e, dementre que anaven, viu-los un
e dix-ho a Absalon. E Absalon tremès
e ells, sabent açò, amagaren-se en casa
e ells meteren-se dins, 19 e la fembra
e la fembra posà dessobre un drap de li e
e mès dessús ordi parat quaix qui’l volia
e enaxí no’ls trobaren. 20 Los missatgers
e Jonatàs. E dix la fembra: –Una pocha d’
e són-se’n anats corrent. E aquells,
e anaren-se’n a David e digueren-li
e digueren-li tot lo concell e puxs
e puxs digueren-li: –Anem, passem tost
e tot lo poble passaren l’aygüe [*], que
e anà-sse’n en Manaÿm. 23 Emperò
e anà-sse’n [*] en la sua ciutat, [*] e
e pensà’s que lo regne tornaria a David,
e David qui pensaria mal per ventura
e penjà’s e morí, e soterraren-lo en lo
e morí, e soterraren-lo en lo vas de son
e soterraren-lo en lo vas de son pare.
e Absalon e tots los qui éran ab ell
e tots los qui éran ab ell passaren Jordà.
e posà Amasam sobre la cavalleria de Joab.
e Machir, fill de l’Amil, de Ladobar, e
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2Re 17,27
fill de l’Amil, de Ladobar,
2Re 17,28
de Regelim, 28 li donaren tepits
2Re 17,28
28 li donaren tepits e bancals
2Re 17,28
donaren tepits e bancals e cortines
2Re 17,28
e cortines e vaxells assats,
2Re 17,29
ciurons, 29 mel, mantega, ovellas
2Re 17,29
grassos que menjàs. E açò hach ell
2Re 17,29 tota la companya, car molt ujament
2Re 17,29
car molt ujament e molt anuig
2Re 17,29
ujament e molt anuig e molta set
2Re 17,29
set e molta fam havían sostenguda
2Re 18,1
David féu III parts del ceu poble
2Re 18,2
de C, altres senyors de M, 2
2Re 18,2
partida a Joab, altre a Abisay [*]
2Re 18,3
iré ab vosaltres. 3 Respòs lo poble
2Re 18,3
iràs, car a tu demanen ten solament
2Re 18,3
haurien ància; a tu volen tot sol
2Re 18,3
més val que stigues en la ciutat,
2Re 18,3
ciutat, e defèn-la dels enamichs,
2Re 18,4
E lavors lo rey stech a la porta,
2Re 18,4
poble axí per companyes de C en C
2Re 18,5 C en C e de M en M. 5 E lo rey manà
2Re 18,5
M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay
2Re 18,5
lo rey manà e dix a Abisay e a Joab
2Re 18,6
lo poble en un camp contre Yrrael,
2Re 18,9
cavelcava passà devall un roure,
2Re 18,10
açò un dels companyons de David
2Re 18,10
de David e anà-ce’n a Joab
2Re 18,11
jo te’n donaré X cicles d’argent
2Re 18,12
tot lo poble manà lo rey a tu
2Re 18,12
lo poble manà lo rey a tu e Abisax
2Re 18,14
devant tu. E pres Joab III lances
2Re 18,14
totas III en lo cors de Absalon,
2Re 18,14
era viu, que manejave las mans
2Re 18,15
15 vingueren X scuders de Joab
2Re 18,16
-lo. 16 E Joab tochà la nafil
2Re 18,17 Irrael [*]. 17 E prengueren Absalon
2Re 18,17
-lo en lo bosch en una gran sija
2Re 18,18
Rey, car havia dit: «No he fill,
2Re 18,18
«No he fill, e açò serà recordació
2Re 18,18
E apellà lo títol per lo nom ceu,
2Re 18,19
Achimàs, fill de Sadoch: –Correré
2Re 18,21
Joab a Cozim: –Vé-te’n al rey
2Re 18,21 ço que has vist. E Cozim adorà Joab
2Re 18,23
per un camí que era pus breu,
2Re 18,24 David seya entre abdues las portes,
2Re 18,25
un home tot sol corrent, 25 cridà
2Re 18,25
25 cridà e dix-ho al rey,
2Re 18,26 26 viu venir un altre home corrent,
2Re 18,26
un altre home corrent, e cridà
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e Barzelay galadtide, de Regelim, 28 li
e bancals e cortines e vaxells assats, e
e cortines e vaxells assats, e vianda,
e vaxells assats, e vianda, forment, ordi,
e vianda, forment, ordi, ferina, fogasses,
e vadells grassos que menjàs. E açò hach
e tota la companya, car molt ujament e
e molt anuig e molta set e molta fam
e molta set e molta fam havían sostenguda
e molta fam havían sostenguda e soferta en
e soferta en lo desert. 18,Tit Capítol
e stablí alguns senyors de C, altres
e liurà’n una partida a Joab, altre a
e altre a Atey de Get. E dix lo rey al
e dix: –Tu no hy iràs, car a tu demanen
e no’s curen de nenguna altre cose, sinó
e no altre, car a tu comprenen per XM; axí
e defèn-la dels enamichs, e tu no
e tu no pendràs mal. 4 E dix lo rey: –Jo
e lo poble axí per companyes de C en C e
e de M en M. 5 E lo rey manà e dix a
e dix a Abisay e a Joab e a Atey devant
e a Joab e a Atey devant tot lo poble que,
e a Atey devant tot lo poble que, si
e fou la batalla aquell die prop lo bosch
e ell romàs penjat per los cabells en las
e anà-ce’n a Joab e dix-li: –Jo he
e dix-li: –Jo he vist Absalon penjat en
e una correja de cavaller en què aporta
e Abisax e Atey que, si preníeu Absalon,
e Atey que, si preníeu Absalon, que no l’
e fichà-las totas III en lo cors de
e com veeren que encara era viu, que
e los peus, 15 vingueren X scuders de Joab
e ocieren-lo. 16 E Joab tochà la nafil e
e manà que d’aquí avant no encalsacen lo
e gitaren-lo en lo bosch en una gran
e posaren-li demunt un grant munt de
e açò serà recordació e mamòria del meu
e mamòria del meu nom.» E apellà lo títol
e aquell loch és apellat Mà de Absalon
e diré-ho al rey, que nostro Senyor l’
e digues-li ço que has vist. E Cozim
e puxs correch per anar al rey. 22 E
e fou abans al rey que Cozim. 24 E David
e la guarda qui stave sobre lo mur veé
e dix-ho al rey, e lo rey dix: –Si ve
e lo rey dix: –Si ve sol, bon missatge
e cridà e dix: –Jo veig un altre home que
e dix: –Jo veig un altre home que ve. E lo
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Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom és
te salv, rey! E gità’s en terra
E gità’s en terra e adorà-lo
lo Senyor, Déu teu, que ha tocats
vas com Joab me tremès así a tu,
altre cose. 30 E dix lo rey: –Passe
stà ací. 31 E aytentost vench Cozim
fill Absalon és viu? Respòs Cozim
33 E lavors lo rey fou fort irat
lo rey fou fort irat e despagat,
e intrà-sse’n en una cambra
-sse’n en una cambra e plorà
una cambra e plorà e féu gran dol
digueren a Joab que lo rey plorave
lavors la giraren en grans plors
batalla. 4 E David cobrí lo ceu cap
E David cobrí lo ceu cap e plorave
5 E Joab vench de la batalla
batalla e entrà-sse’n en la casa
-sse’n en la casa e anà al rey
qui han desliurat a tu de mort
a tu de mort e los teus fills
e los teus fills e las tuas mullers
tu ames aquells qui’t volen mal
a tu plaguera que Absalon fos viu
tots fóssem morts. 7 Donchs leve’t
’t e vé-te’n als teus servidors
e parle ab ells bonas peraules
ells bonas peraules e sbaex-los
·t leves, que tots nos n’irem [*],
lo rey se levà de terra on jaÿa
dir que lo rey seya en la porta,
devant ell. Emperò Yrrael fugí
e anà-se’n en las suas tendes, 9
lo bé que lo rey los havia fet
de las mans de nostros enamichs,
nostros enamichs, e are era fugit
en rey, és mort [*]. Per què callem
11 Emperò lo rey tremès Sadoch
tremès Sadoch e Abiatar, preveres,
-los: –Perlau als majors de Yrrael
vosaltres sou los meus ossos
que quax tots foren de un coratge
de un coratge e de una volentat,
una volentat, e tremateren al rey
al rey e digueren: –Torna tu
tornà-se’n David entrò a Jordà,
ço que isquéssan a carrera al rey
Gerà, fill de Geraminí, de Baruÿm,
e devallà ab los hòmens de Judà
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e creu que aporta bon missatge. 28 E dix
e adorà-lo e dix: –Beneÿt és lo Senyor,
e dix: –Beneÿt és lo Senyor, Déu teu, que
e presos aquells hòmens qui s’éran levats
e no hy sé altre cose. 30 E dix lo rey:
e stà ací. 31 E aytentost vench Cozim e
e dix: –Senyor meu, bon missatge te aport:
e dix: –En aytal cas fossen tots aquells
e despagat, e intrà-sse’n en una cambra
e intrà-sse’n en una cambra e plorà e
e plorà e féu gran dol e dix: –Fill meu,
e féu gran dol e dix: –Fill meu, Absalon!
e dix: –Fill meu, Absalon! Absalon, fill
e planyia son fill Absalon. 2 E la
e en grans plants, per ço com lo poble oý
e plorave e cridave a altes veus:
e cridave a altes veus: –Absalon, fill
e entrà-sse’n en la casa e anà al rey e
e anà al rey e dix-li: –Vuy has confuzos
e dix-li: –Vuy has confuzos tots tos
e los teus fills e las tuas mullers e las
e las tuas mullers e las tuas fillas [*].
e las tuas fillas [*]. 6 Car tu ames
e vols mal en aquells qui t’amen. E vuy
e que nós tots fóssem morts. 7 Donchs leve
e vé-te’n als teus servidors e parle ab
e parle ab ells bonas peraules e sbaexe sbaex-los e satisfés-los del greuge
e satisfés-los del greuge que has fet a
e si nós nos ne anam, pijor te serà que
e stech a la porta. E tot lo poble oyí dir
e vench tot lo poble devant ell. Emperò
e anà-se’n en las suas tendes, 9 e lo
e lo poble d’Irrael regonech lo bé que lo
e digueren los uns als altres: –Lo rey
e are era fugit e era axit de la terra per
e era axit de la terra per Absalon. 10 E
e no retornem David en rey? E lo concell
e Abiatar, preveres, e dix-los: –Perlau
e dix-los: –Perlau als majors de Yrrael
e digau a ells: “Per què venits derrés a
e la mia carn. Per què sou vosaltres durs
e de una volentat, e tremateren al rey e
e tremateren al rey e digueren: –Torna tu
e digueren: –Torna tu e tots los
e tots los servecials teus. 15 E tornàe tot lo trip de Judà vench en Galgala per
e que passàs Jordà. 16 E cuytà’s Semeí,
e devallà ab los hòmens de Judà e axí a
e axí a carrera al rey 17 ab M hòmens de
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2Re 19,17 rey 17 ab M hòmens de Benjamín [*]
2Re 19,17
[*] e XX servecials ab ell,
2Re 19,18
ço que passacen a la casa del rey
2Re 19,18
fill de Gerà, se gità devant lo rey
2Re 19,19
-lo, com hagueren passat Jordà, 19
2Re 19,20
jo vengut de tota la casa de Josep
2Re 19,21
lavors respòs Abisay fill de Servià
2Re 19,21 morrà Semeý per ço que flastomave
2Re 19,26
ab mi? 26 E respòs Mifibòzech
2Re 19,26 meu, lo meu servecial me menyspresà
2Re 19,26
l’aze, per ço que cavalcàs
2Re 19,28
a mi, servecial teu, als convits
2Re 19,29
ferm és ço que jo diguí: entre tu
2Re 19,31
lo rey entrò que hach passat Jordà
2Re 19,32 vell, car era en adat de LXXX anys,
2Re 19,33 Batzalay: –Vina ab mi en Jerusalem,
2Re 19,35
de jutjar suau o dols o amargós,
2Re 19,35 puch delitar en menjar ni en beura,
2Re 19,37
que me’n jaquesques tornar,
2Re 19,37
e que muyre en la mia ciutat
2Re 19,37
prop del sepulcre de mon pare
2Re 19,37 mare. Canaan, fill meu, vage ab tu,
2Re 19,38
rey: –Canaan, fill teu, vage ab mi,
2Re 19,38
jo faré a ell tot ço que tu vulles,
2Re 19,39
jo t’ho doneré. 39 E, com lo rey
2Re 19,39
passat Jordà, lo rey bassà Batzalay
2Re 19,40
ciutat. 40 E lo rey anà en Galgala,
2Re 19,40
poble de Judà havia amanat lo rey,
2Re 19,41
d’Irrael anaren-se’n al rey
2Re 19,41
frares nostres, han amblat a tu
2Re 19,41
han amblat a tu e han manat a tu
2Re 19,41
a tota la tua casa a Jordà sens nós
2Re 19,42
més atany a nós que a vosaltres
2Re 19,43 E respòs Yrrael als hòmens de Judà
2Re 19,43 som majors que vosaltres ab lo rey,
2Re 19,43
donchs, haveu feta a mi injúria
2Re 19,43 hòmens de Judà responien malamén
2Re 20,1
fill de Bocrí, baró de Benjamín,
2Re 20,1
Benjamín, e aquell tochà la nafil
2Re 20,2
2 E tot lo poble pertí’s de David
2Re 20,2
’n en Jerusalem ab David, lur rey
2Re 20,3
havia jaquides per guardar la casa,
2Re 20,3
la casa, e féu-las guardar
2Re 20,3
guardar e féu-los donar a menjar,
2Re 20,3
stigueren aquí a manera de vídues,
2Re 20,4
a III dies tots los hòmens de Judà
2Re 20,5
de Judà per ço que’ls ajustàs tots
2Re 20,6
a Abisach: –Donchs, major treball
2Re 20,6
dels servecials del senyor teu
2Re 20,6
matrie’s en algunes ciutats
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e XX servecials ab ell, e passaren Jordà
e passaren Jordà ans que lo rey 18 per un
e que faéssan lo ceu manament. Emperò
e adorà-lo, com hagueren passat Jordà,
e dix-li: –Senyor rei, prech-te que no
e sóm axit a carrera a tu, senyor meu. 21
e dix: –Donchs, no morrà Semeý per ço que
e maleÿa l’untat de nostro Senyor Déu? 22
e dix: –Senyor, rey meu, lo meu servecial
e no’m volch a mi aperellar l’aze, per
e anàs ab lo rey, senyor meu, car jo,
e als menjars de la tua taula. Donchs,
e Sibà seran las possecions que éran tuas
e encara era aparellat que’l seguís d’
e aquell havia donade al rey molta viande
e staràs aquí segur ab mi. 34 E dix
e jo vuymés no’m puch delitar en menjar
e no poria oyr la veu dels cantors [*];
e que muyre en la mia ciutat e que sia
e que sia soterrat prop del sepulcre de
e de ma mare. Canaan, fill meu, vage ab
e tu feràs a ell aquell bé que’t plaurà.
e jo faré a ell tot ço que tu vulles, e
e tot ço que tu demanaràs, a tu, jo t’ho
e tot lo poble hagueren passat Jordà, lo
e beneý-lo. E Batzalay se n’anà a la
e Canahan se n’anà ab ell. Emperò tot lo
e no hy havia hagut sinó la mitat del
e digueren-li: –Per què los hòmens de
e han manat a tu e a tota la tua casa a
e a tota la tua casa a Jordà sens nós e
e tots los teus hòmens ab tu? 42 E
e pus prop és a nós que a vosaltres. Per
e dix: –Las X parts som majors que
e jo sóm primer engendrat [*] ab lo rey
e per què no digueren abans a mi que jo
e dura als hòmens de Yrrael. 20,Tit
e aquell tochà la nafil e dix: –No havem
e dix: –No havem nós part en David ne
e anaren-se’n a Ciba fill de Bocrí. E
e lur senyor. 3 E com lo rey fou en la sua
e féu-las guardar e féu-los donar a
e féu-los donar a menjar, e stigueren
e stigueren aquí a manera de vídues, e
e anch David despux no intrà a ellas, ans
e tu sias ací present. 5 E anà-sse’n
e stech més del terme que David li havia
e major aflicció nos derà Siba fill de
e encalsa-lo, car per ventura matrie’s
e scapar-nos-hia. 7 E Abizay pertí’s
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2Re 20,7
-hia. 7 E Abizay pertí’s de aquí,
2Re 20,7
ell los hòmens de Joab, de Ceretí
2Re 20,7
de Joab, de Ceretí e de Feletí
2Re 20,8 pedra qui és en Gabaon, Amasè vench
2Re 20,8
que era feta a masura d’ell matex
2Re 20,8
fet en guisa que’l podia traure
2Re 20,8
’l podia traure e podia ferir tost
2Re 20,10
volia besar. 10 E trasch lo cultell
2Re 20,10
cultell e ferí-lo per lo costat,
2Re 20,10
costat, e axiren-li los budells,
2Re 20,10
cultell que Joab aportave. E Joab
2Re 20,11 que éran de Joab hagueren vist açò
2Re 20,12
jaÿa mort enmig de la carrera,
2Re 20,12
mirar Amasè, levà’l de la carrera
2Re 20,13 13 E puxs tot lo poble seguí a Joab
2Re 20,14
era passat per los trips d’Irrael
2Re 20,14
-se’n anat entrò a Abela. E Joab
2Re 20,15
d’Irrael 15 vingueren en Abela
2Re 20,15 15 vingueren en Abela e en Betamà
2Re 20,15
Betamà e asetjaren la ciutat engir
2Re 20,15
asetjaren la ciutat engir e entorn
2Re 20,16
fort sàvia de la ciutat cridà
2Re 20,16
Digau a Joab que s’acost a mi,
2Re 20,17
ab ell. 17 E Joab acostàs a ella,
2Re 20,18
que jo diré és molt bell proverbi
2Re 20,18
és ciutat de concell entigament,
2Re 20,19
jo aquella qui respon en Yrrael,
2Re 20,19
Donchs, per què vols enderrocar
2Re 20,20 nostro Senyor Déu? 20 E respòs Joab
2Re 20,21
Liurau-nos aquell ten solament,
2Re 20,22
lo cap a Siba fill de Bocrí
2Re 20,22
E lavors Joab tochà la corneta,
2Re 20,22
e pertiren-se de la ciutat
2Re 20,23
E fou Joab senyor de la cavalleria,
2Re 20,23
de Joadà, dessobre los cereteus
2Re 20,24
24 E Auran, sobre los trehuts,
2Re 20,25
de Acilius, era scrivà del rey, 25
2Re 20,25
del rey, 25 e Cibà era conceller,
2Re 20,25
25 e Cibà era conceller, e Sadoch
2Re 21,1
fou gran fam en los dies de David
2Re 21,1
demanà concell a nostro Senyor,
2Re 21,1
Senyor Déu: –Açò és fet per Saül
2Re 21,1
és fet per Saül e per la sua casade
2Re 21,2
2 E lo rey apellà los gabaonites
2Re 21,2
jurat a ells que no’ls ocieren,
2Re 21,2
ocieren, e Saül volch-los ociure
2Re 21,2
hu fa per amor dels fills d’Irrael
2Re 21,4
or ni sobre argent, mas sobre Saül
2Re 21,4
mas sobre Saül e sobre la casa sua,
2Re 21,5
aquell qui destroý a nosaltres
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e anaren ab ell los hòmens de Joab, de
e de Feletí e tots quants hòmens forts
e tots quants hòmens forts havia en
e axí-los a carrera. E lavors Joab
e desobra era sint. E portave un cultell
e podia ferir tost e leugerament com se
e leugerament com se volia. 9 E dix Joab a
e ferí-lo per lo costat, e axiren-li
e axiren-li los budells, e morí, car
e morí, car lavors Amasè no’s guardave d’
e Abizay, son frare, encalsaren Siba fill
e hagueren stat prop de Amassè, que era
e un d’aquells veé que lo poble se
e cobrí’l per ço que lo poble no s’
e encalsaren Siba, fill de Bocrí. 14
e era-se’n anat entrò a Abela. E Joab e
e tots los hòmens forts d’Irrael 15
e en Betamà e asetjaren la ciutat engir e
e asetjaren la ciutat engir e entorn e s’
e entorn e s’esfortsaren que
e s’esfortsaren que enderrocassen los
e dix: –Oÿu! Digau a Joab que s’acost a
e parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs a
e dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix la
e molt bella peraule: “En aquells qui
e axí anaven-se’n en aquella ciutat. 19
e tu vols enderrocar aquesta qui és mare
e destrovir la haretat de nostro Senyor
e dix: –Ja Déu no hu vulla, que jo vulla
e nós partir-nos-hem de la ciutat. E
e lensaren-lo a Joab per lo mur. E
e pertiren-se de la ciutat e anaren-se
e anaren-se’n tots en lurs tendes. E
e fou Banaÿas, fill de Joadà, dessobre los
e falateus. 24 E Auran, sobre los trehuts,
e Josafat, fill de Acilius, era scrivà del
e Cibà era conceller, e Sadoch e Abiatar
e Sadoch e Abiatar éran preveres. 26
e Abiatar éran preveres. 26 Emperò Iran
e durà III anys contínuament. E David
e dix nostro Senyor Déu: –Açò és fet per
e per la sua casade e la sanch que ell
e la sanch que ell scampà, car ell ocís
e dix-los-ho. Emperò los gabaonites no
e Saül volch-los ociure e’ls ocís quax
e’ls ocís quax qui hu fa per amor dels
e de Judà. 3 E dix lavors David als
e sobre la casa sua, e no volem que sia
e no volem que sia mort null hom d’
e’ns turmentà, enaxí que en tot Yrrael no
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era entre Jonatàs, fill de Saül,
de Rafà filla de Ayà, ço és Armoní
de Ayà, ço és Armoní e Isbòsech,
’ls en las mans dels gabaonites,
E Rafà, mare dels II, vestí celici
messas entrò que ploch sobre ells,
12 E David pres los ossos de Saül
de Saül e de Jonatàs, fill ceu,
Galaad, qui’ls havían amblats
Gelboe. 13 E havían la ossa de Saül
contre los fills d’Irrael. E David
fill de Servià ajudà a David,
E lavòs juraren los hòmens de David
fou en Job contre los felisteus,
aquests IIII noms és nomenat David,
pastura del folch de las ovellas;
qui havia VI dits en cascuna mà
aquest fou del linatge de Rafà, 21
de Rafà, 21 e flastomave Yrrael,
IIII hagueren per mare Rafà en Get
Get e moriren en las mans de David
David a nostro Senyor aquest dictat
de las mans de sos enamichs
sos enamichs e de la mà de Saül, 2
Senyor Déu: «Tu ést pedra mia
Déu: «Tu ést pedra mia e fortsa mia
3 Jo he speransa en tu, scut meu
tu, scut meu e corn de la mia salut
de la mia salut e axalsador meu
apellaré nostro Senyor Déu loable,
de la mort m’han environat,
tribulació apellaré nostro Senyor
nostro Senyor e cridaré al Déu meu,
la mia veu del ceu temple sant,
suas orellas. 8 La terra se somoch
dels puigs se són somoguts
puigs se són somoguts e secudits
se són somoguts e secudits e manats
9 E pujà foch de las suas narils,
e vorerà foch de la sua bocha
los carbons. 10 E enclinà los cels
ceus peus. 11 E muntà sobre xerubín
11 E muntà sobre xerubín e volà
Nostro Senyor Déu tronerà del cel,
15 Ell ha tremès las suas sagetes
sagetes e ha destrovits aquells,
e ha tremesa la sua resplandor
los scampaments de la mar,
la †representació† de nostro Senyor
d’aquell. 17 E tremès de alt
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e David. 8 E axí pres lo rey los fills de
e Isbòsech, e V fills de Meroab [*], los
e V fills de Meroab [*], los quals havia
e crusificaren-los en lo munt devant
e féu-se lit sobre una pedre, del
e no hy jaquí acostar los ocells de die ni
e de Jonatàs, fill ceu, e tolch-los als
e tolch-los als hòmens de Jabès Galaad,
e levats de la plassa de Betzamín, en la
e de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en la
e los ceus hòmens combateren los
e David ocís Gebí Denob. E lavòs juraren
e digueren: –De vuymés no iràs ab nós a la
e lavors ocís Sobocay de Usari Sephi, que
e és dit Adeudatus, fill de Salt, car
e és dit Paulimitari, car del linatge de
e en cascun peu, que són XXIIII entre
e flastomave Yrrael, e ocís-lo Jonadab,
e ocís-lo Jonadab, [*] de Samaà, frare
e moriren en las mans de David e dels ceus
e dels ceus cervecials. 22,Tit Capítol
e cant aquell die que nostro Senyor Déu lo
e de la mà de Saül, 2 e dix a nostro
e dix a nostro Senyor Déu: «Tu ést pedra
e fortsa mia e salvador meu. 3 Jo he
e salvador meu. 3 Jo he speransa en tu,
e corn de la mia salut e axalsador meu e
e axalsador meu e refugi meu, salvador
e refugi meu, salvador meu, desliura a mi
e seré saul de mos enamichs, 5 car las
e los torrents del diable han tengut a mi.
e cridaré al Déu meu, e ell oyrà la mia
e ell oyrà la mia veu del ceu temple sant,
e lo meu crit irà a las suas orellas. 8 La
e tremolà, los fonaments dels puigs se són
e secudits e manats e trencats, car Déu és
e manats e trencats, car Déu és enfelonit
e trencats, car Déu és enfelonit contre
e vorerà foch de la sua bocha e encès los
e encès los carbons. 10 E enclinà los cels
e devallà, calija sots los ceus peus. 11 E
e volà e alenegà sobre las ales dels
e alenegà sobre las ales dels vents. 12 E
e ell, qui és molt alt, derà la sua veu.
e ha destrovits aquells, e ha tremesa la
e ha tremesa la sua resplandor e ha
e ha consumats aquells. 16 E són apareguts
e los fonaments del setgle són revelats
e per l’espirament del spirit de la
e reemé a mi de moltas aygües. 18 E ha
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a mi de l’enamich molt poderós
a mi en lo die de la mia aflicció
[*], [*] car jo he plegut a ell, 21
reguardonerà segons la mia justícia
la carrera de nostro Senyor,
juýs d’aquell són stats devant mi,
Senyor segons la mia justícia
26 Tu seràs salut a l’hom sant
e alet. 27 E ab hom fort seràs alet
28 E tu feràs saul lo poble pobre
29 Car tu, Senyor, ést luerna mia
mias tenebres. 30 E jo seré sint
30 E jo seré sint e correré en tu
Senyor Déu és axeminade per foch
E qui és Déu enfora nostro Senyor
33 Qui ha cint a mi de fortalesa
e ha splanada la mia carrera
la mia carrera e la ha acabada, 34
fets aguals los peus meus a servo
a mi l’escut de la mia salut,
de la mia salut, e la mia manseza
los meus anaments sots mi,
38 E encalsaré los meus enamichs
meus enamichs e destruyr-los-he
consumats. 39 Yo los destroviré
trencaré per ço que no’s leven,
derrera aquells qui m’han irat,
ells crideran a nostro Senyor Déu,
aquells axí com a pols de terra
e axí com a brach de places [*]
de places [*] e trencar-los-he
de las contrediccions del meu poble
fills de l’hom strany són scampats
treballs. 47 Vive nostro Senyor
Senyor e beneÿt sia lo Déu meu,
48 Déu qui dónas a mi venjanses
has tret a mi dels meus enamichs
a tu devant totas las gents
cantaré al teu nom, 51 magnificant
grans las saluts del senyor rey
al ceu crist untat David
de nostro Senyor ha parlat per mi,
totas coses, car tota la mia salut
manera d’espines seran arrencats,
arrencats, e no’ls pendrà hom
volrà tocar, serà armat de ferro
armat de ferro e de lansa de fust,
ferro e de lansa de fust, e metrà
e metrà e seran encessas de foch
axí tendre com lo verm del fust,
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e d’aquells que han ahirat a mi, com éran
e nostro Senyor és fort fermatat mia. 20 E
e nostro Senyor me reguardonerà segons la
e retrà a mi segons la mia mundícia de las
e no he feta neguna cose mala devant ell.
e los manaments d’ell no he moguts de mi
e segons la mundícia de las mias mans en
e alet. 27 E ab hom fort seràs alet e ab
e ab hom desestruch seràs desestruch. 28 E
e humiliaràs los hòmens argullosos ab los
e tu, Senyor, inlumineràs las mias
e correré en tu e saltaré lo truyll en lo
e saltaré lo truyll en lo Déu meu. 31 E
e és scut de tots aquells qui han speransa
e qui és fort enfora lo nostro Déu? 33 Qui
e ha splanada la mia carrera e la ha
e la ha acabada, 34 e ha fets aguals los
e ha fets aguals los peus meus a servo e
e sobre las altesas ha a mi stablit. 35 E
e la mia manseza e suavetat ha multiplicat
e suavetat ha multiplicat en mi. 37 Tu
e no’m defalliran los meus talons. 38 E
e destruyr-los-he e no me’n retornaré
e no me’n retornaré entrò que’ls hage
e los trencaré per ço que no’s leven, e
e jauran sots los meus peus. 40 E tu has
e jo destrovir-los-he. 42 E ells
e no hy haurà qui’ls fassa sauls. 43 E jo
e axí com a brach de places [*] e trencar
e trencar-los-he e fer-n’he pessas
e fer-n’he pessas manudes. 44 E tu
e guarderàs a mi en cap de gents. E lo
e són tirats en lurs treballs. 47 Vive
e beneÿt sia lo Déu meu, e Déu fort de la
e Déu fort de la mia salut serà axalsat.
e gitas los pobles sots la mia mà. 49 Qui
e has salvat a mi de aquells qui’m
e cantaré al teu nom, 51 magnificant e
e feent grans las saluts del senyor rey e
e faent misericòrdia al ceu crist untat
e la sua sament perdurablement.» 23,Tit
e la peraule de aquell, per la mia lengüe.
e la mia volentat no ha res en si matexa
e no’ls pendrà hom e no’ls levarà de
e no’ls levarà de terra hom ab las mans.
e de lansa de fust, e metrà e seran
e metrà e seran encessas de foch e
e seran encessas de foch e cremaran entrò
e cremaran entrò sían tornades a no res.»
e ell ocís DCCC hòmens sol en una vegade
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com lo sprovaren los felisteus
foren pujats [*], aquell stech
que, ocient, las mans li defalliren
Senyor Déu gran salut en Yrrael,
Yrrael, e lo poble fugit retornà,
Semeà, fill de Agehè, de Arrarí,
12 aquell stech enmig lo camp
lo camp e sguardà’s los felisteus
e no’ls jaquí passar al poble
que éran prínceps entrò a XXX,
qui era en la spluga d’Oble,
posades en la vall dels gegants, 14
14 e David stave en defeniment,
desijà David aygüe de sisterne
16 E lavors anaren III forts hòmens
e destroÿren [*] los felisteus
de Betlem que era prop la porta
-la a nostro Senyor Déu 17
de Servià, era príncep dels III,
contre CCC hòmens, los quals ocís,
Aquest ocís II leons en Moab
aquest devallà enmig de la cisterna
enmig de la cisterna e ferí lo leó
speransa aquells qui éran ab ell
de la mà de l’egipcià per fortsa
coses féu Banaÿas fill de Joadà, 23
29 Èlech, fill de Debanaà,
los fills de Gessèn Jonatan
enfelloní’s contre Yrrael, [*]
Yrrael, [*] e dix David a Joab: –Vé
–Vé e nombre los hòmens d’Irrael
2 [*] [*] de Dan entrò a Bersabe
are n’has per ço que sia doblat
poble d’Irrael. 5 E passaren Jordà
Galaad, en la terra jusana de Ozot
en Dan, qui és en lo bosch,
en lo bosch, e environaren Sidon 7
7 e passaren per los murs de Tiri
tota la terra dels eveus
la terra dels eveus e dels cananeus
mesos [*] tornaren en Jerusalem
liurà lo nombre del poble al rey,
forts d’armes per a combatre
penidís com havia comptat lo poble
feenes. 11 E levà’s David al matí,
Gad profeta: 12 –Vé-te’n a David
alig-ne aquella que tu vullas,
los teus anamichs a glay,
cert III dies haurà de pastilència
la tua terra. Donchs, are deslibera
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e s’ajustaren en la batalla. 10 Car los
e ocís tants dels felisteus entrò que,
e’s tingueren ab lo cultell per la sanch
e lo poble fugit retornà, e portaren-se
e portaren-se’n la roba d’aquells que
e ajustaren-se los felisteus en una
e sguardà’s los felisteus e no’ls jaquí
e no’ls jaquí passar al poble e ocís
e ocís molts dels felisteus. E aquell die
e vinguéran en temps de messas a David,
e las tendas dels felisteus éran posades
e David stave en defeniment, e la stació
e la stació dels felisteus era levors en
e dix: –Si hi havia nengú qui’m donàs a
e destroÿren [*] los felisteus e aportaren
e aportaren aygüe de la sisterna de Betlem
e aportaren-la a David. E ell no la
e dix –Prech nostro Senyor que’m perdó,
e aquell és aquell qui levà la lansa sua
e fou nomenat 19 pus noble entre los III.
e aquest devallà enmig de la cisterna e
e ferí lo leó e ocís-lo en temps de
e ocís-lo en temps de neus. 21 E aquest
e tenia en la sua mà una lansa. E axí com
e l’ocís ab la sua lansa. 22 Aquestas
e aquest fou anomanat entre III hòmens
e aquest era netofatites; Juray, fill d’
e Matan; 33 Seminà de Oradí; Barom, fill
e dix David a Joab: –Vé e nombre los
e nombre los hòmens d’Irrael e de Judà. 2
e de Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò a
e nombre tot lo poble per ço que sapiam
e puxs tot aquest te doble en C dobles.
e vingueren en Arroer, en la dreta part de
e vingueren en Dan, qui és en lo bosch, e
e environaren Sidon 7 e passaren per los
e passaren per los murs de Tiri e
e environaren tota la terra dels eveus e
e dels cananeus e vingueren en la terra de
e vingueren en la terra de Judà, qui és
e hagueren sercade tota la terra. 9 E
e trobaren que en Yrrael havia per compte
e trobaren de aquells de Judà LM hòmens
e dix David a nostro Senyor Déu: –Senyor,
e dix nostro Senyor a Gad profeta: 12 –Vé
e digues-li aquestas peraules: “Aquestes
e jo faré axí com tu volràs o diràs.” 13 E
e tu fugiràs, o per cert III dies haurà de
e gran mortaldat en la tua terra. Donchs,
e veges què vols, per ço que ho diga en
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2Re 24,15
Yrrael [*] entrò al temps stablit
2Re 24,15
al temps stablit e dit per ell,
2Re 24,16
mercè sobre la aflicció ten gran
2Re 24,17
sóm, Senyor, aquell qui he peccat
2Re 24,17 iniquitat. Aquests són ovellas mias
2Re 24,17
que la tua mà se gir envés mi
2Re 24,18
Gad profeta a David en aquell die
2Re 24,18
en aquell die e digué-li: –Puja
2Re 24,20
li havia fet. 20 E Aurena guardà
2Re 24,20
20 E Aurena guardà e veé lo rey
2Re 24,21 que anassen ab ell. 21 E axí Aurena
2Re 24,21
21 E axí Aurena e gità’s en terra
2Re 24,21
e gità’s en terra e adorà lo rey
2Re 24,21
çóm vengut que compre la tua era,
2Re 24,22
ni li plàcia. E Aurena pres bous
2Re 24,22 plàcia. E Aurena pres bous e vaques
2Re 24,22 Aurena pres bous e vaques e càrreus
2Re 24,22 cremar axí com a lenya en holocaust
2Re 24,23
23 E donà al rey aquestas coses,
2Re 24,23
Senyor, Déu teu, te reba lo teu vot
2Re 24,24
ans t’ho compraré per just preu
2Re 24,24
agradable. E comprà David la era
2Re 24,24
E comprà David la era e los bous,
2Re 24,25
edifichà aquí altar a nostro Senyor
2Re 24,25 Senyor hagué mercè de tota la terra
2Re 24,25
tota la terra e tolch aquella plaga
Re Prol,4
és proÿsma e vaÿna a la habraycha.
Re Prol,18
de nostro Senyor per IIII letres.
Re Prol,57
los profetes, Josuè, fill de Nuu.
Re Prol,59
Sustín, ço és libre de Jutges.
Re Prol,69
Irrael, qui’s compte en XII trips.
Re Prol,75
ço és, la vida dels sants hòmens.
Re Prol,90
dels libres, lo VIIIIè és Ster.
Re Prol,93
la vida dels sants hòmens, VIIII.
Re Prol,122
matexa cose pot ésser provat.
Re Prol,134
és cubert de pells de celicis.
Re Prol,140 havem complida e tenim nostra és.
Re Prol,153
tos vijares, te pusques fiar.
Re Prol,167
ab los scuts de vostres oracions.
1Re 1,2
hach nom Anna, e l’altre, Fenennà.
1Re 1,3
fills, e Anna no n’hach negú. 3
1Re 1,3
a nostro Senyor Déu en Ciloè.
1Re 1,4
e eren preveres de nostro Senyor. 4
1Re 1,6
enaxí que no podia haver infants. 6
1Re 1,7
li havia tanchat son ventre. 7
1Re 1,10
de la casa de nostro Senyor. 10
1Re 1,12
no munterà sobre lo ceu cap. 12
1Re 1,15
del vi que tu has begut. 15
1Re 1,16
és molt turmentade devant Déu. 16
1Re 1,18
la demande de què l’has pregat. 18
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e dit per ell, e moriren del poble que
e moriren del poble que staven de Dan
e dix a l’àngel qui feria lo poble:
e qui he feta aquesta iniquitat. Aquests
e no han res fet. Plàcie’t, Senyor, que
e contra la casa de mon pare. 18 E vench
e digué-li: –Puja e stablesx altar a
e stablesx altar a nostro Senyor en la era
e veé lo rey e los cervecials ceus que
e los cervecials ceus que anassen ab ell.
e gità’s en terra e adorà lo rey e dix:
e adorà lo rey e dix: –Per què lo senyor
e dix: –Per què lo senyor meu ve al ceu
e adificaré aquí altar a nostro Senyor Déu
e vaques e càrreus e jous de bous per a
e càrreus e jous de bous per a cremar axí
e jous de bous per a cremar axí com a
e en oferenes. 23 E donà al rey aquestas
e dix: –Nostro Senyor, Déu teu, te reba lo
e lo teu secrifici. 24 E dix lo rey a
e oferiré a nostro Senyor Déu oferta
e los bous, e costaren L cicles d’argent.
e costaren L cicles d’argent. 25 E David
e oferí aquí oferta a nostro Senyor de
e tolch aquella plaga e aquella
e aquella pestilència de Yrrael. Expl Ací
E en aquells, ço és a saber, los ciris e
E trobam scrit en alguns volums grechs
E aprés ordonen Sustín, ço és libre de
E en aquell matex afigen un libre qui és
E lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e
E lo primer libre comensa a Job; lo segon,
E axí són agualment XXII libres de la
E altres dien que Rut e Craoth entre
E és aquestas coses, axí prech a tu,
E aquelles coses que són pus vils veden la
E, com hauràs entès allò que debans tu no
E si aferma las nostres coses, jo’m cuyt
E, jo sabent la humilitat mia, tots sereu
E Fenenà hach fills, e Anna no n’hach
E aquell hom anave de la sua ciutat per
E en aquell loch staven II fills de Elí,
E adonchs lo die vench que Elcanà dech
E Fenennà la engoxave fortment e la
E axí ho feya ella cascun any quant lo die
E axí com Anna era irade ab amargós
E axí com ella multiplicave ses paraules
E Anna li respòs: –Elí, axí m’ajut Déu,
E no’t cuyts que jo, qui sóm ta serventa,
E aquella dix: –Jo volria que la tua
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se care en diverses maneres. 19
Senyor hach remembransa d’ella. 20
havia demanat a nostro Senyor. 21
e lo vot que ella havia fet. 22
e que stiga aquí contínuament. 23
tro que l’infant sia desletat.
que jo li demanave e li requerí. 28
meu s’és axelsat en lo meu Déu.
febbles són complits de fortsa. 5
e riqueses e ell axalsa e abaxa. 8
ha posat lo setgle sobre ells. 9
axelcerà lo corn del ceu crist. 11
-ce’n en Ramata, en la sua casa.
de mal en lo setgle e al poble.
lo prevera prenia a sos obs.
de tu carn cuyta, mas crua.» 16
e puxs pren-te’n a ta volentat.»
gran devant nostro Senyor [*]. 18
li, la qual hom apellave efot. 19
solempne secrifici e lur vot. 20
qual tu has donat a nostro Senyor.
ells se’n tornaren en lur casa. 21
infantà III fills e II dues fillas.
cresch devant nostro Senyor. 22
Déu, qui preguerà per aquell?
Senyor volch aquells ociure. 26
seran venguts a edat d’home. 34
que abdós morran en un die. 35
crist (ço és, untat) tostemps. 36
temps, no era vizió manifestade. 2
de Déu anans que ell fos apagat.
Senyor, on era la archa de Déu. 4
m’has apellat. [*] [*] 6 [*] [*]
jo apellat. Torna-te’n e dorm. 7
no era a ell stade revelade. 8
se n’anà e dormí en son loch. 10
apellat abans: –Samuel, Samuel!
parle, que lo servent ou a tu. 11
e ell no’ls ne castigave. 14
del tabernacle de nostro Senyor.
Lo qual li respòs: –Jo sóm ací. 17
peraules, enaxí que no li celà res.
cresch, e nostro Senyor era ab ell.
d’Irrael [*] entrò a Berzabe.
leyal profeta a nostro Senyor. 21
[*] a Samuel segons la peraula.
visqué. 1Re 4,Tit Capítol quart 1
lur host contre lo poble d’Irrael.
de defenció, quax IIIIM [*]. 3
companyes que seya sobre xerubín.

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E ells se levaren matí e aoraren devant
E com lo terme fou complit, ella consabé e
E aprés annà Elcanà, son marit, e tota se
E Anna no hy anà, car ella dix a son
E Elcanà, son marit, dix a ella: –Tu fes
E jo prech nostro Senyor que ell
E per açò jo he ell donat a nostro Senyor
E la mia bocha és uberta contre mos
E aquells qui primerament éran sedollats
E ell sucita los freturosos de la pols e
E ell guarde los peus dels ceus sants, e
E Elcanà se’n tornà e anà-ce’n en
E l’infant era menistre en la casa de
E quant algú secrifichave son secrifici,
E axí ho feyen ells a tots aquells del
E aquell qui secrificave deya-li: «Lexa
E ell responia e deya: «No serà pas axí,
E Samuel ministrave devant nostro Senyor,
E sa mare li feya cascun any una petita
E Elí donchs beneý Elcanà e Anna, sa
E adonchs ells se’n tornaren en lur casa.
E nostro Senyor visità Anna, car ella
E Samuel, l’infant, cresch devant nostro
E Elí era molt vell, e oyí totas las coses
E ells no oÿren la veu de lur pare, perquè
E Samuel, l’infant, profitave e crexia e
E açò serà a tu senyal que’s sdevendrà en
E jo sucitaré a mi un prevere fael, lo
E sdevendrà’s que qualquequal romandrà en
E sdevench-se un die que Elí geya en son
E Samuel dormia en lo temple de nostro
E nostro Senyor apellà Samuel, lo qual
E Elí respòs: –O, mon fill, no t’he jo
E, certes, Samuel encara no conexia nostro
E nostro Senyor apellà a ell altre vegade:
E nostro Senyor vench e apellà’l axí com
E Samuel dix: –Senyor, parle, que lo
E nostro Senyor dix a Samuel: –Vet que jo
E per ço jo he jurat a la casa de Elí que
E Samuel havia pahor de manifestar la
E ell demanà-li: –Qual és la peraula de
E Elí respòs: –Ell és nostro Senyor. Ell
E anch de las suas peraules no’n caech
E tot Yrrael conech que Samuel era leyal
E nostro Senyor volch aparer en Ciloè, on
E la peraula que Samuel dix se sdevench en
E sdevench-se en aquell temps que los
E com la batalla fou ajustade, lo poble d’
E lo poble d’Irrael se’n tornà a las
E los fills de Elí eren ab l’archa de la
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1Re 4,5
Senyor, ço és, Ofiní e Fineès. 5
1Re 4,6
que tota la terra ne resonave. 6
1Re 4,6
que és en la host dels hebreus?
1Re 4,7
Senyor era venguda en la host. 7
1Re 4,11 hi, de morts, XXXM hòmens a peu. 11
1Re 4,13
e son cap cubert de pols. 13
1Re 4,13
per l’archa de nostro Senyor.
1Re 4,14
dix: –Quin crit és aquest [*]?
1Re 4,17
manera era sdevengut açò [*]? 17
1Re 4,18
e l’archa de Déu és presa. 18
1Re 4,19
poble d’Irrael per XXXX anys. 19
1Re 4,19
prop del terme de l’infantament.
1Re 4,20
soptosament sobre ella. 20
1Re 4,20
pahor, car tu has infantat un fill.
1Re 4,21
ella no’ls respòs ni los entès. 21
1Re 4,21
car l’archa de Déu és presa.»
1Re 5,2
de la pedre de la Ajuda en Azot. 2
1Re 5,3
aquella prop de Degon, lur déu. 3
1Re 5,4
tornaren-lo posar en son loch. 4
1Re 5,5
axí com un sol tronch en son loch.
1Re 5,7
de mort fou feta en la ciutat. 7
1Re 5,8
nós de l’archa de Déu d’Irrael?
1Re 5,9
Donchs ells la se’n portaren. 9
1Re 5,10
archa de nostro Senyor en Acaron.
1Re 5,12
secreta part [*] de mal de morenes.
1Re 6,3
li deveu per lo vostro peccat.
1Re 6,4
de Déu no’s pertex de vosaltres. 4
1Re 6,4
a ell retre per nostro peccat?
1Re 6,5
rates qui han deguastade la terra.
1Re 6,8
encloeu los vadells en una casa. 8
1Re 6,9
prop l’archa e lexau-la anar. 9
1Re 6,9
ella ha fet a nós aquest gran mal.
1Re 6,12
natura, que atrecí éran d’or. 12
1Re 6,12
·s torseren a destre ni a sinestre.
1Re 6,13
las fins del terme de Betzames. 13
1Re 6,14
com ells l’hagueren vista. 14
1Re 6,14
de Josuè de Betzames e stech aquí.
1Re 6,15
e posaren-la sobre la gran pedre.
1Re 6,16
a nostro Senyor en aquell die. 16
1Re 6,18
e altre, Acaron; e altre, Gatza. 18
1Re 6,19 en lo camp de Josuè de Betzames. 19
1Re 6,19 hòmens armats e LM de mitjà poble.
1Re 6,20
lo mitjà poble de fort plague. 20
1Re 7,2
l’archa de nostro Senyor. 2
1Re 7,2
enaxí que XX anys foren complits.
1Re 7,3
se reposà aprés nostro Senyor. 3
1Re 7,5
a nostro Senyor solament. 5
1Re 7,6
aorem a nostro Senyor per vós. 6
1Re 7,6
–A tu, Senyor, havem peccat.
1Re 7,7
los fills d’Irrael en Masfa. 7

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E com l’archa de nostro Senyor fou
E com los felisteus oÿren las veus ni los
E lavors ells conegueren que l’archa de
E los felisteus hagueren pahor e digueren:
E l’archa de Déu fou presa, e los II
E quant ell fou vengut, Elí ceya sobre la
E, mantinent que aquell fou intrat en la
E aquell se cuytà e vench a Elí. 15 Elí
E aquell qui aportave las noves dix: –Lo
E, com ell hach anomenade l’archa de Déu,
E sa nora, muller de Fineès, era prenys, e
E, quant ella oyí que l’archa de Déu era
E [*] digueren-li aquells hòmens qui
E ella no’ls respòs ni los entès. 21 E
E apellà, donchs, l’infant Ycabot, e dix:
E dix per son sogre e son marit: 22 –La
E materen-la en lo temple de Degon e
E com los hòmens de Azot se levaren de
E altre vegade, l’endemà, com se levaren,
E per aquesta rahó los preveres de Degon e
E com los hòmens de Azot vaeren aquesta
E aquells de Get respongueren: –FassamE com ells la se’n portaven, la mà de Déu
E com l’archa de nostro Senyor fou
E lo crit e lo udolament per cascuna part
E lavors vosaltres sereu curats e sabreu
E adonchs ells digueren: –Qual cose és açò
E ells digueren: 5 –Vosaltres fareu V
E donau glòria al Déu d’Irrael per saber
E preneu la archa de nostro Senyor e mateu
E guardau-la, e si ella munta per la
E si ella no se’n va per aquella, nós
E las vaques se n’anaren tot dret per la
E los prínceps dels felisteus seguiren
E los hòmens de Betzames cullien forment
E la carreta vench en un camp de Josuè de
E en aquell loch havia una gran pedre, e
E los hòmens de Betzames oferiren
E V dels prínceps dels felisteus qui
E las rates d’or, segons los nombres de
E nostro Senyor ferí dels hòmens de
E lo poble plorà per ço com nostro Senyor
E lavors digueren los hòmens de Betzames:
E del die ensà que l’archa de nostro
E tot lo poble d’Irrael se reposà aprés
E ladonchs dix Samuel a tot lo poble d’
E Samuel dix: –Ajustau tot lo poble d’
E ells vingueren en Masfa e ploraren
E Samuel jutjà los fills d’Irrael en
E com oÿren açò los prínceps dels
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1Re 7,10
1Re 7,11
1Re 7,12
1Re 7,13
1Re 7,13
1Re 7,14
1Re 7,14
1Re 7,16
1Re 8,2
1Re 8,3
1Re 8,6
1Re 8, 8
1Re 8,13
1Re 8,15
1Re 8,17
1Re 8,18
1Re 8,19
1Re 8,20
1Re 8,22
1Re 8,22
1Re 9,3
1Re 9,3
1Re 9,5
1Re 9,7
1Re 9,8
1Re 9,10
1Re 9,10
1Re 9,11
1Re 9,12
1Re 9,14
1Re 9,15
1Re 9,17
1Re 9,18
1Re 9,19
1Re 9,20
1Re 9,21
1Re 9,22
1Re 9,23
1Re 9,26
1Re 9,26
1Re 9,27
1Re 10,1
1Re 10,1
1Re 10,2
1Re 10,2
1Re 10,3
1Re 10,3
1Re 10,4
1Re 10,6
1Re 10,8

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e nostro Senyor axaudí a ell, 10
morts per los fills d’Irrael. 11
un loch qui era desots Betachar. 12
a nosaltres ajudat entrò ací.» 13
en los termes del poble d’Irrael.
en tots los dies de Samuel. 14
d’Irrael de la mà dels felisteus.
tots los dies de la sua vida. 16
jutges sobre lo poble d’Irrael. 2
Abià, e foren jutges de Bersabe. 3
«Dóna a nós rey que’ns jutge.»
Egipte entrò en aquest die de vuy.
d’armes e de ses carretas. 13
-las-ha a sos servidors. 15
e metrà’ls en la sua obre. 17
e vosaltres sereu sos servents. 18
car vosaltres haveu demanat rey. 19
axí com totas las altres nacions.
aquellas a nostro Senyor. 22
lurs veus e stablex rey sobre ells.
del poble de las spatles amunt. 3
e leve’t e vé sercar las someras.
de Benjamín, e no las trobaren. 5
a nós ço que nós sercham. 7
que donem a l’hom de Déu [*]. 8
és vuy apellat entre nós [*]. 10
dius. Vina, e anem-hi, donchs.
la ciutat on era l’hom de Déu. 11
a ellas: –És ací lo vaent? 12
vosaltres trobareu vuy a ell. 14
qui volia muntar a la muntanya. 15
e lo lur crit és vengut a mi. 17
senyorejarà sobre lo meu poble. 18
a mi qual és la casa del vaent. 19
las coses que són en ton cor. 20
fills d’Irrael seran de tu [*]. 21
dita tu a mi aquesta peraule? 22
e havia-hy entrò a XXX hòmens. 23
ab Samuel en un soler. [*] 26 [*]
a ell: –Leve’t, e iràs-te’n.
defora, ço és, Samuel e Saül. 27
Senyor. 1Re 10,Tit Capítol X 1
enamichs ceus que entorn ell són.
que salteran sobre grans coves.
las quals havían anades a serchar.
diu: ‘Què faré jo de mon fill?’” 3
en Batel per pregar nostro Senyor.
pa; e l’altre, una canade de vi. 4
ells un saltiri e un tempe [*]. 6
nostro Senyor és e serà ab tu. 8

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E sdevench-se que, com Samuel oferia a
E los fills d’Irrael axiren de Masfat, e
E Samuel pres una pedre e mès aquella
E los felisteus foren humiliats e no
E la mà de nostro Senyor fou sobre los
E las ciutats foren retudes als fills d’
E pau era entre los fills d’Irrael e los
E environave cascun any Betel e Galgala e
E son fill primer engendrat havia nom
E los fills no anaren per las suas
E Samuel féu oració a nostro Senyor, 7 e
E enaxí com ells han a mi desemparat e han
E ferà vostros fills faedors d’ungüents e
E ell delmerà los vostros blats e las
E ell pendrà [*] del vostro bestiar, e
E vosaltres cridareu en aquell die mercè a
E lo poble no volch anch oyr la veu de
E ell jutgerà a nós e irà devant e ferà
E nostro Senyor dix a Samuel: –Oges lurs
E Samuel dix a tot lo poble d’Irrael:
E las someras de Sis, pare de Saül, éran
E com ells foren passats per lo munt de
E com ells fossen venguts en la terra de
E Saül dix al servent: –Vet que nós hi
E altre vegada lo servent respòs a Saül e
E Saül dix a son servent: –Molt és bo ço
E anaren en la ciutat on era l’hom de
E com ells se’n muntaven per una muntada
E ellas responent digueren a ells: –[*]
E ells muntaren en la ciutat, e com ells
E nostro Senyor havia revelat a Samuel, un
E com Samuel hagué guardat Saül, nostro
E Saül se acostà a Samuel en mig loch de
E Samuel respòs a ell e dix: –Jo sóm lo
E no sies engoxós de las someras que
E Saül respòs e dix: –No sóm jo fill de
E Samuel pres Saül e son servent e manà a
E samuel dix al coch: –Aporta a mi la part
E dix a ell: –Leve’t, e iràs-te’n. E
E ell se levà, e abdosos axiren defora, ço
E com ells foren devallats en la ciutat,
E Samuel pres un cetrill d’oli e buydàE açò serà lo senyal per què tu sabràs que
E diran a tu: “Las someres són trobades,
E ton pare las ha trobades, e és engoxós
»E, com tu seràs pertit de aquí e seràs
E la un d’aquells aporterà III cabrits; e
E quant ells t’hauran saludat, ells
E l’espirit de nostro Senyor devallerà
E tu iràs devant mi en Galgala, e jo
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1Re 10,9
d’ell, Déu mudà a ell altre cor.
1Re 10,11
a profetar en mig loch d’ells. 11
1Re 10,14
e vench a la muntanya. 14
1Re 10,14
a ell e a son servent: –Què feu?
1Re 10,15
trobar, nós vinguem a Samuel. 15
1Re 10,16
-ma ço que Samuel t’ha dit. 16
1Re 10,17
regne que Samuel li havia dita. 17
1Re 10,19 són stats turmentadors vostros.” 19
1Re 10,21
caech sobre la cognació de Metí.
1Re 10,22
per saber si ell vendria aquí o no.
1Re 10,23
e stech aquí en mig loch del poble.
1Re 10,24
que tots de las spatles amunt. 24
1Re 10,24
aquell que nostro Senyor ha alegit.
1Re 10,24
un home que sia semblant a ell.
1Re 10,25
cridà e dix: –Nostro rey vive! 25
1Re 10,25 loch de Saül devant nostro Senyor.
1Re 10,26
lo poble, cascú en sa casa. 26 [*]
1Re 10,27 –Donchs, aquest porà a nós salvar?
1Re 10,27 menyspreu e no li portaren null do.
1Re 11,1
1Re 11,Tit Capítol XI 1
1Re 11,2
te amistansa e nós servirem a tu. 2
1Re 11,4
peraules devant tot lo poble.
1Re 11,5
se veu en alt e comensà a plorar. 5
1Re 11,5
–Què ha lo poble ni per què plore?
1Re 11,6
peraules dels hòmens de Jabès. 6
1Re 11,7
fet d’ell com ha fet de sos bous.
1Re 11,9
e los fills de Judà, XXXM. 9
1Re 11,11
e fareu tot ço que us plaurà. 11
1Re 11,11
entrò que lo die comensà scalfar.
1Re 11,12 que no romangueren dos ensemps. 12
1Re 11,13
nos liurar, e nós ociurem-los. 13
1Re 11,14
vuy salut al poble d’Irrael. 14
1Re 11,15
e refermem aquí lo regne. 15
1Re 11,15
pacificables devant nostro Senyor.
1Re 12,2
e are va rey e ix devant vosaltres.
1Re 12,4
algú, ni he condempnat algú [*]. 4
1Re 12,5
que jo us hage res fet de mal.
1Re 12,6
E ells respongueren: –Bé és axí. 6
1Re 12,8
quina manera intrà Jacob en Egipte.
1Re 12,9
e alogà ells en aquell loch. 9
1Re 12,10 quals se combateren contre ells. 10
1Re 12,11
enamichs, e nós servirem a tu.” 11
1Re 12,11
tremès a vosaltres Geroboal [*].
1Re 12,12
vosaltres habitàs segurament. 12
1Re 12,18
demanat rey sobre vosaltres. 18
1Re 12,19
aquell die trons e pluges. 19 [*]
1Re 12,20 peccats, com nós demanam rey. 20
1Re 12,22
engoxas, car ellas són vanes. 22
1Re 12,25
Senyor ha fetas entre vosaltres. 25
1Re 13,2
lo poble d’Irrael per II anys. 2

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E tots aquests senyals vingueren a ell
E, com aquells, qui havían a ell debans
E un de sos avonclos dix a ell e a son
E ells respongueren: –Nós som anats a
E son avonclo dix a ell: –Digues-ma ço
E Saül respòs a son avonclo e dix: –Ell
E Samuel apellà lo poble a nostro Senyor
E vosaltres haveu gitat vuy lo Senyor,
E vench entrò a Saül, fill de Sis. Donchs
E nostro Senyor respòs: –Veus que ell és
E fou pus alt que tots de las spatles
E Samuel dix a tot lo poble: –Vosaltres
E no és en tot lo poble un home que sia
E tot lo poble cridà e dix: –Nostro rey
E Samuel dix al poble la lig del regne e
E Samuel lexà anar tot lo poble, cascú en
E una pertida de la host se n’anà ab ell,
E hagueren-lo en menyspreu e no li
E ell feya semblant que no oÿa neguna cose
E sdevench-se que Nahàs, rey dels fills
E Naàs, rey dels fills d’Amon, respòs a
E tot lo poble levà se veu en alt e
E Saül venia aprés sos bous de un camp e
E digueren-li las peraules dels hòmens
E l’espirit de nostro Senyor vench en
E adonchs lo poble hach gran pahor, e tots
E digueren als missatgers que hy éran
E com lo sendemà fou vengut, Saül pertí lo
E tots los altres foren scampats, enaxí
E lo poble dix [*]: –Qual és aquell qui
E Saül dix: –[*] No serà mort en aquest
E Samuel dix al poble: –Veniu, e anemE anà-se’n tot lo poble en Galgala [*]
E Saül e tots los hòmens d’Irrael
E jo vuymés sóm envellit e canut, e mos
E ells respongueren: –Tu no has nengú
E ells respongueren: –Bé és axí. 6 E
E Samuel dix al poble: –Nostro Senyor, qui
E cridaren los pares a nostro Senyor, e
E ells oblidaren lo Senyor, lur Déu, lo
E puxs cridaren a nostro Senyor e
E nostro Senyor tremès a vosaltres
E ell desliurà vós de la mà de vostros
E com vosaltres veés que Naàs, rey dels
E Samuel cridà a Déu, e nostro Senyor donà
E tot lo poble dix a Samuel: –Pregue per
E Samuel dix al poble: –No hajau paor.
E nostro Senyor no desemparerà lo ceu
E si vosaltres perseverau en malesa,
E Saül alegí a si IIIM hòmens d’Irrael. E
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1Re 13,2
alegí a si IIIM hòmens d’Irrael.
1Re 13,2
qui és del trip de Benjamín.
1Re 13,3
cascú tramès a son tabernacle. 3
1Re 13,5
poble irà aprés Saül en Galgala.» 5
1Re 13,5
axí spes com la arena de la mar.
1Re 13,7
e en pedres [*] e en sisternes. 7
1Re 13,7
en la terra de Gad e de Galaad.
1Re 13,8
qui era ab ell era spaventat. 8
1Re 13,9
e secrificis pacificables.
1Re 13,10
E ell oferí holocausts. 10
1Re 13,11
ab ell e dix: –Què has tu fet?
1Re 13,13
holocausts a nostro Senyor. 13
1Re 13,15 Galgala [*] en Gabaà de Benjamín.
1Re 13,15 en Galgala, en lo coll de Benjamín.
1Re 13,17 [*] e éran venguts en Machinàs. 17
1Re 13,22
a lozar tots entrò a l’aguyó. 22
1Re 14,1
Irrael. 1Re 14,Tit Capítol XIIII 1
1Re 14,1
felisteus que és ultre aquest loch.
1Re 14,2
encontrade de la part de Gabaà [*].
1Re 14,3
poble ab ell entrò a DC hòmens. 3
1Re 14,3
una vestidura que ha nom efot.
1Re 14,6
e l’altre, a migjorn, en Gabaà. 6
1Re 14,7
salvar en molts o en pochs. 7
1Re 14,11
Aquest serà lo nostre senyal. 11
1Re 14,12 nós, e nós vos mostrarem una cose.
1Re 14,13 mans, e son scuder aprés greponant.
1Re 14,14
ocia son scuder, que seguia ell. 14
1Re 14,15
acostumat de laurar en un die. 15
1Re 14,15
per la host e per los camps.
1Re 14,15
e tota lur host fou torbade [*].
1Re 14,16
fou axí com un miracle de Déu. 16
1Re 14,17
qui fugien dessà e dellà. 17
1Re 14,17
e enqueriu qual de nós hi és anat.
1Re 14,19
die ab los fills d’Irrael. 19
1Re 14,19 poch entrò qu’éls oÿren clarament.
1Re 14,20
e tot lo poble qui era ab ell.
1Re 14,20
al loch on era la batalla.
1Re 14,21
e la occizió era molt gran. 21
1Re 14,22 se ab los companyons en la batalla.
1Re 14,23 ab Saül entorn de XXM hòmens. 23
1Re 14,24
batalla vench entrò a Betaven. 24
1Re 14,24
Irrael foren acompanyats entre si.
1Re 14,25
poble dejunà, que no menjà pa. 25
1Re 14,28
e sos ulls foren inluminats. 28
1Re 14,28 sia aquell hom qui menjarà vuy pa!”
1Re 14,29
pa!” E lo poble era ja afablit. 29
1Re 14,30
una pocha d’aquesta mel. 30
1Re 14,31
plague contre los felisteus? 31
1Re 14,32
Aylon, e lo poble fou molt ujat. 32
1Re 14,33 poble menjà la carn ab la sanch. 33

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E havían ab ell IIM en Matinàs, en lo munt
E tot l’altre poble era cascú tramès a
E Jonatàs ferí una companya de felisteus,
E los felisteus se ajustaren contre los
E ells se n’anaren e ficharen las tendes
E los hebreus passaren lo flum Jordà, en
E Saül era encara en Galgala, e tot lo
E sperà’s VII dies, axí com Samuel li
E ell oferí holocausts. 10 E com ell hagué
E com ell hagué complit e ofert son
E Saül dix: –Com jo viu que lo poble se
E Samuel dix a Saül: –Tu has fet
E los altres pobles pujaren aprés Saül
E Saül comptà lo poble qui era ab ell, e
E III companyes axiren dels felisteus per
E com lo die de la batalla fou vengut,
E sdevench-se un die que Jonatàs, fill
E ell no féu a saber açò a son pare. 2
E havían del poble ab ell entrò a DC
E Achiàs, [*] fill de Finenès, fill de
E lo poble no sabia pas en qual loch
E Jonatàs dix lavors al jovencell qui era
E son scuder dix a ell: –Fes tot ço que
E donchs ell aparech a la una e a l’altre
E Jonatàs dix a son scuder: –Anem-hi, e
E com ells haguéran vista la cara de
E la primera occizió que Jonatàs e son
E açò fou fet un gran miracle per la host
E tota la host dels felisteus e sa
E açò fou axí com un miracle de Déu. 16 E
E las guardes de Saül que éran en Gabaà de
E adonchs Saül dix al poble qui era ab
E com ells ho hagueren vist, ells trobaren
E dementre que Saül perlave al prevera, un
E lavors dix Saül al prevera: –Tira te mà
E vingueren al loch on era la batalla. E
E cascú dels felisteus havia girat son
E los hebreus qui éran de la part dels
E éran ab Saül entorn de XXM hòmens. 23 E
E nostro Senyor salvà aquell jorn lo poble
E los hòmens d’Irrael foren acompanyats
E aquell die Saül conjurà lo poble e dix:
E tot lo poble [*] vench en una lande on
E lavors dix un hom del poble: –Ton pare
E lo poble era ja afablit. 29 E dix
E dix Jonatàs: –Mon pare ha torbade la
E quant més fóra lo poble inluminat, si
E ells encalsaren aquell die los
E tornà-ce’n a pendre presa, e
E fou anunciat a Saül que lo poble havia
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1Re 14,34
vuymés a mi una gran pedre. 34
1Re 14,35
a la nit e ocieren-los aquí. 35
1Re 14,36
un altar a nostro Senyor [*]. 36
1Re 14,36
-los ans que’l matí sia vengut.
1Re 14,36
E no lexaren un d’ells viu.
1Re 14,36
en los teus ulls, de bé, fes.
1Re 14,37
–Acostem-nos encare a Déu. 37
1Re 14,37
en las mans del poble d’Irrael?
1Re 14,38
Senyor no li respòs aquell die. 38
1Re 14,39
ell morrà sens nenguna remsó.
1Re 14,40
l’altre part ab mon fill Jonatàs.
1Re 14,41
–Fes ço que’t [*] semblarà bo. 41
1Re 14,41
done’ns-en vuy demostransa.
1Re 14,41
poble, demostre’ns-ho atresí.
1Re 14,42
mon fill, qual de nós ho ha fet.
1Re 14,43
E la sort caech sobre Jonatàs. 43
1Re 14,43
–Digues-me qual cose has tu feta.
1Re 14,43 en la mà un poch de mel e mengé’n.
1Re 14,44 que a mi par que no dega morir. 44
1Re 14,45
tu muyres, sens dupte, de mort. 45
1Re 14,46
desliurà Jonatàs, que no morí. 46
1Re 14,47
qui se n’anaren en lurs lochs. 47
1Re 14,47
de Sabbà e contre los felisteus.
1Re 14,48
contre los quals ell se girave. 48
1Re 14,50
Jonatàs e Sirí e Melchisua. [*] 50
1Re 14,50
nom Achinòem, filla de Achimàs.
1Re 14,52
pare de Emsí, fill de Ebiel. 52
1Re 15,5
e XM hòmens del trip de Judà. 5
1Re 15,6
qui era prop de la ciutat. 6
1Re 15,7 pertiren del mig loch de Amalech. 7
1Re 15,9
ocís tot l’altre poble a spasa. 9
1Re 15,10
ço qui era vil e de pocha valor. 10
1Re 15,12
nostro Senyor tota la nit mercè. 12
1Re 15,12 que ell havia amanade de Amalech.
1Re 15,14
la paraula de nostro Senyor. 14
1Re 15,15
mias orrellas, lo qual jo oig? 15
1Re 15,16
mortas totas las altres coses. 16
1Re 15,16
ha parlades e ditas a mi [*].
1Re 15,17
E Saül li dix: –Digues-m’ho. 17
1Re 15,17
fos vijares que tu fosses lo manor?
1Re 15,20
mal fet devant nostro Senyor? 20
1Re 15,22
a lur Déu en Galgala. 22
1Re 15,24
enrera, que tu no sies rey. 24
1Re 15,26
ço que jo ahor lo meu Senyor. 26
1Re 15,28
mantell e axí ell lo li squinsà. 28
1Re 15,30 no és hom, que fassa penitència. 30
1Re 15,30
poble e devant los fills d’Irrael.
1Re 15,31
Samuel se’n tornà e seguí Saül.
1Re 15,32
E Saül ahorà nostro Senyor. 32
1Re 15,33
departex mi amargosa mort?» 33

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E lavors dix Saül: –Departiu-vos per tot
E Saül edifichà aquí un altar a nostro
E dix Saül: –Anem sobre los felisteus de
E no lexaren un d’ells viu. E dix lo
E dix lo poble: –Tot ço que sia vijares en
E dix lo prevere: –Acostem-nos encare a
E Saül demanà concell a nostro Senyor e
E nostro Senyor no li respòs aquell die.
E Saül dix: –Aplegau tot lo poble e sapiau
E nengú de tot lo poble no li contredix.
E lo poble respòs [*]: –Fes ço que’t [*]
E Saül pregà e dix [*]: –Senyor, Déu d’
E si aquest peccat és sobre aquest poble,
E Déu donà demostransa que açò havia fet
E la sort caech sobre Jonatàs. 43 E dix
E dix Saül a Jonatàs: –Digues-me qual
E Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí ab lo cap
E vet que a mi par que no dega morir. 44 E
E Saül dix a Jonatàs: –[*] Cové que tu
E lo poble dix a Saül: –Donques, Jonatàs
E Saül se’n tornà e [*] perseguí los
E com lo regne de Saül fou confermat sobre
E ell sobrà tots aquells contre los quals
E com ell hach ajustada la host, ell vencé
E la muller de Saül havia nom Achinòem,
E lo príncep de la sua cavalleria hach nom
E molt fort batalla era contre los
E, com Saül fou vengut a la ciutat de
E Saül dix als cineus: –Anau-vos-en e
E Saül perseguí Amalech de Julat entrò que
E Saül e tot lo poble perdonaren Aguays e
E nostro Senyor vench a Samuel e dix a
E com Samuel se fou levat de nit per anar
E quant Samuel fou vengut a Saül, 13 Saül
E Samuel dix lavors a ell: –Quina veu és
E Saül dix: –Lo poble ho ha amenat de
E lavors dix Samuel a Saül: –Sofer-me, e
E Saül li dix: –Digues-m’ho. 17 E
E Samuel li dix: –Donchs, ¿no fust tu fet
E nostro Senyor ha a tu untat sobre lo
E Saül dix a Samuel: –Anans he jo oÿda la
E Samuel dix: –Donchs, ¿nostro Senyor vol
E Saül dix a Samuel: –Jo he peccat, per ço
E Samuel dix a Saül: –Jo no me’n tornaré
E Samuel dix a ell: –Nostro Senyor ha vuy
E Saül dix: –Jo he peccat, mas are honre
E torna-te’n ab mi, per ço que jo ahor
E Saül ahorà nostro Senyor. 32 E Samuel
E Samuel dix: –Amenau-me Gaig, rey de
E Samuel li dix: –Enaxí com lo teu cultell
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1Re 15,33
altres fembres, enaxí morràs tu.
1Re 15,34 devant nostro Senyor en Galgala. 34
1Re 15,34
34 E puxs se n’anaren en Remata.
1Re 15,35
se n’anà en Gabaà, en se casa. 35
1Re 16,2
que sia rey sobre mon poble. 2
1Re 16,2
iré? Car Saül ho oyrà e auciurà’m.
1Re 16,3
per secrificar a nostro Senyor.” 3
1Re 16,5
digueren-li: –Véns tu per pau? 5
1Re 16,6
e apellà a ells al secrifici. 6
1Re 16,7
nostro Senyor ha alet devant ell? 7
1Re 16,9
dix: –[*] No ha aquest alet[*]. 9
1Re 16,11
nengú d’aquests encara. 11 [*]
1Re 16,11 ha un manor que guarde las ovellas.
1Re 16,12
l’infant, e vench devant Samuel.
1Re 16,12
bell per veura e havia bella cara.
1Re 16,13
aquell en mig loch de sos frares.
1Re 16,14
e tornà-ce’n en Remata. 14
1Re 16,15
per voluntat de nostro Senyor. 15
1Re 16,18
bé viular e amenau-me aquell. 18
1Re 16,20
fill, qui guarde tes ovellas. 20
1Re 16,21
per la mà de David [*] a Saül. 21
1Re 17,2
en las encontrades de Dotamí. 2
1Re 17,3
e vingueren contre los felisteus. 3
1Re 17,3
sobre la altre part de la muntanya.
1Re 17,5
havia VI colzos d’alt e I palm. 5
1Re 17,6
del qual era VM cicles d’aram. 6
1Re 17,7
[*] qui li cobrían sos muscles. 7
1Re 17,7
la lansa pesave DC cicles de ferro.
1Re 17,8
E portave son scuder devant. 8
1Re 17,9
’s combate ab mi, cos per cos. 9
1Re 17,10
servents e servireu a nós. 10
1Re 17,11
vuy las companyes d’Irrael [*]. 11
1Re 17,12
e haguéran gran pahor.
1Re 17,13 hom que fos en lo temps de Saül. 13
1Re 17,14
Aminedab; e lo terç, Seman. 14
1Re 17,16
Betlem per guardar lo bestiar. 16
1Re 17,17 tro que foren passats XXXX dies. 17
1Re 17,19
són ells ordonats en companya. 19
1Re 17,20
en la vall de Terebinti. 20
1Re 17,23
demanà si sos frares staven bé. 23
1Re 17,24
havia ditas, e David las oyí. 24
1Re 17,25
ell, car havían-ne gran pahor. 25
1Re 17,27
las companyes de Déu vivent? 27
1Re 17,28
aquell qui ociurà lo felisteu. 28
1Re 17,29
vengut ací per veure la batalla. 29
1Re 17,30
Açò no són sinó peraules! 30
1Re 17,30 altre e demanà aquella matexa cose.
1Re 17,33
’m combatre ab ell e ociuré’l. 33
1Re 17,34 combatedor de sa infantesa ensà. 34
1Re 17,37
maleyr lo poble de Déu vivent. 37

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E Samuel spesejà Agaig per pessas devant
E puxs se n’anaren en Remata. E Saül se
E Saül se n’anà en Gabaà, en se casa. 35
E anch despux Samuel no viu Saül en los
E Samuel dix: –En qual manera jo iré? Car
E nostro Senyor dix: –Tu pendràs un vadell
E tu apellaràs a Ysaý al secrifici, e jo
E ell dix: –Hoch, jo vinch per pau. Jo sóm
E com ells foren intrats là on ell era,
E nostro Senyor dix [*]: –No reguardaràs
E Ysaý li amenà Saman, del qual ell dix:
E dix Ysaý a Samuel: –Encara n’hi ha un
E lavors dix Samuel a Ysaý: –Tremet per
E l’infant era ros e era bell per veura e
E nostro Senyor dix a Samuel: –Leve’t e
E d’aquell die avant l’espirit de nostro
E l’espirit de nostro Senyor se partí de
E los servents digueren a ell: –Vet que lo
E un de sos servents respòs e dix: –Vet
E donchs Ysaý tremès un aze carregat de pa
E David vench a Saül e stech devant ell, e
E Saül e los fills d’Irrael se ajustaren
E los felisteus staven sobre la muntanya
E havia una vall entre ells. 4 Ab tant,
E havia un ellm d’aram sobre son cap, e
E portave unas hozes de aram [*] qui li
E lo fust de la sua lansa era axí gros com
E portave son scuder devant. 8 E venia en
E venia en la host dels fills d’Irrael e
E si ell me pot vençre, nós serem vostros
E lo felisteu deya: –Jo he ahontades vuy
E com Saül e tots los fills d’Irrael
E David era fill de un hom efrateu, de
E los III fills primers [*] éran aquests:
E David era lo menor de dies de tots ells.
E aquell felisteu anave cascun vespre e
E Ysaý dix a son fill David: –Prin e porta
E adonchs Saül e los fills d’Irrael se
E David se levà matí e comenà lo ceu
E com ell perlave encare a ells, aquell
E tots los fills de Yrrael, com hagueren
E un d’aquells del poble d’Irrael dix a
E lo poble qui stave entorn de David
E com Eliab, son frare major, oý assò que
E David dix: –Què he jo fet, donchs? Açò
E ell s’elunyà d’ell un poch e vench a
E lo poble respòs axí a ell com aquells
E Saül dix a David: –Tu no poràs
E David dix a Saül: –Com jo guardave una
E dix David: –Nostro Senyor, qui’m
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1Re 17,37
de la mà de aquest felisteu.
1Re 17,38
–Vé, e nostro Senyor sia ab tu. 38
1Re 17,39
cap e vestí a ell lo ceu sberch. 39
1Re 17,39
puch axí anar, car jo no he l’ús.
1Re 17,41
sa mà e anà contre lo felisteu. 41
1Re 17,42
[*] 42 [*] e ell menyspresà David.
1Re 17,43
E David era ros e bell de vista. 43
1Re 17,43 que tu vingues contre mi ab bastó?
1Re 17,44 felisteu maleý David e sos déus. 44
1Re 17,45
cel e a las bísties de la terra. 45
1Re 17,47
és Senyor del poble de Yrrael. 47
1Re 17,50
e caech tot stès en terra. 50
1Re 17,50
lo felisteu ab la pedre de la fona.
1Re 17,51
-li lo cap ab s’espasa matexa.
1Re 17,52
e entrò a las portas de Acaron.
1Re 17,53
entrò a Get e entrò a Acharon. 53
1Re 17,54
en las tendes dels felisteus. 54
1Re 17,55 suas armes en lo ceu tabernacle. 55
1Re 17,55
de qual linatge és aquest infant?
1Re 17,56
certament que jo no hu sé. 56
1Re 17,57
lo pres e menà’l devant Saül.
1Re 17,58
en se mà lo cap del felisteu. 58
1Re 17,58
a ell: –[*] De qual linatge ést tu?
1Re 18,2
amà a ell tant com a si matex. 2
1Re 18,5
a son arch e entrò a son braguer. 5
1Re 18,5
e feya sàviament sos afers.
1Re 18,9
cose defall a ell sinó lo regne! 9
1Re 18,10
en mig loch de la sua casa.
1Re 18,10
la rauta ab la mà cascun die.
1Re 18,11
que’l pogués encastar ab la paret.
1Re 18,12
se pertí d’ell altre vegade. 12
1Re 18,13
e féu-lo conestable de M hòmens.
1Re 18,15
e nostro Senyor era ab ell. 15
1Re 18,17
fills de Judà amaven David [*]. 17
1Re 18,17
e fael bataller de nostro Senyor.
1Re 18,18
mas lo felisteus lo ociuran.» 18
1Re 18,20 que havia nom Adriel, de Molach. 20
1Re 18,21
dit a Saül e plach a ell molt. 21
1Re 18,21
mà dels felisteus sia sobre ell.»
1Re 18,22 gendre seràs vuy en dues coses. 22
1Re 18,23
tu sias are gendre del rey.” 23
1Re 18,23
rey totas aquestas coses a David.
1Re 18,23
pocha cose ésser gendre del rey?
1Re 18,24
E jo, que çó pobre home e bax! 24
1Re 18,25
sia feta dels enamichs del rey.”
1Re 18,26
en las mans dels felisteus. 26
1Re 18,27
ell fos fet gendre del rey Saül. 27
1Re 18,28
donà a ell Micol, sa filla [*]. 28
1Re 18,28
vaé e entès que Déu era ab David.
1Re 18,29 filla de Saül, amave molt David. 29

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E Saül dix a David: –Vé, e nostro Senyor
E Saül vestí a David de ses vestidures e
E, com David se hach sinta la spasa sobre
E posà les armes 40 e pres un bastó, lo
E lo felisteu venia e acostave’s de poch
E David era ros e bell de vista. 43 E lo
E lo felisteu dix a David: –Donchs, sóm jo
E lo felisteu maleý David e sos déus. 44 E
E dix a David: –Vina a mi e jo daré la tua
E David dix al felisteu: –Tu véns contre
E que tota la moltitut sàpie que nostro
E axí ocís David lo felisteu ab la pedre
E per ço car David no tenia spasa en la
E quant los felisteus veeren que lo pus
E molts dels felisteus caygueren morts en
E los fills d’Irrael se’n tornaren com
E David pres lo cap del felisteu e portà
E en aquell temps que Saül veé anar David
E aquell dix: –Senyor, sàpies certament
E lo rey dix: –Donchs demana a ell de qui
E David tenia en se mà lo cap del
E Saül dix a ell: –[*] De qual linatge ést
E David li respòs: –Jo çó fill de Ysaý, de
E Saül retench a ell aquell die e no li
E David anava a totas coses que Saül lo
E Saül lo posà sobre tots los combatedors,
E d’aquell die avant Saül no podie
E David sonave la rauta ab la mà cascun
E Saül tenia una lansa 11 e tirà-la a
E David se pertí d’ell altre vegade. 12 E
E Saül temé a David, per ço car nostro
E ell anave e venia devant lo poble. 14
E Saül veé que David era molt savi; ell lo
E dix Saül a David: –Vet ací Meroab, la
E Saül se pensave e deya en son cor: «Jo
E David dix a Saül: –Quin hom çó jo o qual
E David amave una altre filla de Saül qui
E Saül dix: «Jo daré a ell aquella per ço
E Saül dix a David: –Mon gendre seràs vuy
E Saül manà a sos servents e dix: –Dieu a
E lavors digueren los servents del rey
E David los respòs: –Par a vosaltres pocha
E jo, que çó pobre home e bax! 24 E los
E los servents de Saül recomptaren a lur
E tot açò feya Saül per ço que liuràs
E com los servents de Saül haguéssan
E aprés pochs dies, David se levà e anà en
E Saül vaé e entès que Déu era ab David. E
E Micol, filla de Saül, amave molt David.
E Saül comensà més a tembre David. E axí

333

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 18,29 E Saül comensà més a tembre David.
1Re 18,30
de David en tots sos dies. 30
1Re 18,30
que tots los servents de Saül.
1Re 19,6
David, qui és menys de colpa? 6
1Re 19,7
-li totas aquestas peraules.
1Re 19,9
que ells fugiren devant ells. 9
1Re 19,9
en Saül, lo qual stave en sa casa.
1Re 19,10
mà, e David viulave devant ell. 10
1Re 19,10
e la lansa ficà’s en la paret.
1Re 19,11
e que ells lo ociéssan al matí.
1Re 19,12
aquesta nit, tu morràs demà. 12
1Re 19,13
se n’anà e fugí, e fou salvat. 13
1Re 19,14
aquella de las suas vestidures. 14
1Re 19,16
a mi [*] per ço que sia mort. 16
1Re 19,17
la ymatge en son lit [*]. 17
1Re 19,17
e has lexat anar mon enamich?
1Re 19,18
’m anar, si no, jo t’ociuré.” 18
1Re 19,18
las coses que li havia fetas Saül.
1Re 19,20
stigueren [*] en Ramata. 19 [*] 20
1Re 19,20
tremès servents per pendre David.
1Re 19,21
e ells comensaren a profetitzar. 21
1Re 19,22 –En qual loch són Samuel e David?
1Re 19,23
éran a Ajoch, en Ramata. 23 [*]
1Re 19,24 fins que fou a Ajoch, en Ramata. 24
1Re 19,24
tot aquell die e tota aquella nit.
1Re 20,2
ton pare, que ell me vol ociure? 2
1Re 20,3
mi aquesta peraula solament. [*] 3
1Re 20,4
per mort en poch de temps. 4
1Re 20,5
a mi, tot ho faré volenters. 5
1Re 20,5
és costuma prop lo rey a la taula.
1Re 20,6
entrò al vespre del terç die. 6
1Re 20,7
sos amichs fan gran solempnitat.” 7
1Re 20,7
en pau serà ab mi, servecial teu.
1Re 20,9
m’ociu e no m’amens a ton pare. 9
1Re 20,10
tu, jo t’ho faré a saber. 10
1Re 20,11
a tu de mi, qui m’ho dirà? 11
1Re 20,11
ab mi, e iscam defora al camp.
1Re 20,13
a tu e’t jaquiré anar en pau.
1Re 20,14
tu axí com ha stat ab mon pare. 14
1Re 20,14
de nostro Senyor ab mi.
1Re 20,15
tua de la mia casa negun temps.
1Re 20,17
dels enamichs de David. 16 [*] 17
1Re 20,18 car tant lo amave com si matex. 18
1Re 20,19
ceurà negú allà on tu deus ceura.
1Re 20,20 prop una pedre qui ha nom Ezel. 20
1Re 20,22
he: “Vé, aporte’m las segetes.” 22
1Re 20,24
sia entre mi e tu tostemps. 24
1Re 20,24 adonchs se amagà David en lo camp.
1Re 20,25
sech lo rey a taula per menjar. 25
1Re 20,26 no sech là on solia ceura David. 26

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E axí Saül fou fet enamich de David en
E los prínceps dels felisteus axiren
E lo ceu nom fou fet molt gran. 19,Tit
E com Saül hach açò oÿt, ell fou abonensat
E Jonatàs amenà David devant Saül, e David
E lo maligne spirit intrà en Saül, lo qual
E tenia una lansa en la mà, e David
E Saül se sfortsà de ferir David ab la
E lavors David fugí, e fou salvat aquella
E com Micol, se muller, ho hach oÿt, dix a
E ella lo gità defora per una finestra, e
E Micol pres una ymatge de fust e posà
E Saül tremès sos servents per pendre
E com los missatges foren venguts en la
E Saül dix a Micol: –Per què m’has
E Micol dix a Saül: –Ell parlà a mi e dix:
E adonchs David fugí, e fou salvat, e
E ell e Samuel stigueren [*] en Ramata. 19
E Saül hi tremès servents per pendre
E com ells vaeren la companya dels
E com aquesta cose fou denunciade a Saül,
E fou-li dit que ells éran a Ajoch, en
E fou fet que sobre ell vench l’espirit
E adonchs ell se despullà ses vestidures e
E de açò axí un proverbi: «Donchs, no és
E ell li respòs: –Déu te guard! Tu no
E David jurà altre vegade e dix: –Ton pare
E dix Jonatàs a David: –Tot quant tu diràs
E veus que David dix a Jonatàs: –Vet demà
E donchs, jaquex-ma anar per ço que m’
E si ton pare demane a mi, respon-li
E si lo teu pare [*]: “[*] stà”, en pau
E si, emperò, ell serà irat e falló,
E dix Jonatàs a David: –Ja Déu no vulla
E dix David a Jonatàs: –Si lo teu pare per
E dix Jonatàs a David: –Vina ab mi, e
E com foren axits en lo camp, 12 dix
E sia nostro Senyor Déu ab tu axí com ha
E si jo viuré, prec-te que fasses las
E si, emperò, jo morré, 15 prech-te que
E si jo no faré açò, prech nostro Senyor
E anedí Jonatàs que David feés gran
E dix Jonatàs a David: –Demà seran
E adonchs tu te n’iràs tost e iràs en
E tremetré jo III sagetes prop la pedre e
E si jo diré a l’infant: “Vett las
E adonchs se amagà David en lo camp. E
E vingueren los dies de las calendes e
E com lo rey se fou asegut segons la
E Saül no parlà neguna peraule en tot
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1Re 20,27
no fos levat ni purificat [*]. 27
1Re 20,27
null hom là on solia ceure David.
1Re 20,28
de Ysaý vuy ni hir a menjar? 28
1Re 20,29
anar en la sua ciutat de Betlem. 29
1Re 20,30
a menjar a la taula del rey. 30
1Re 20,32
’l-me, car fill és de mort. 32
1Re 20,33
–Per què morrà? Què ha fet? 33
1Re 20,33
pres la lansa e volch-lo ferir.
1Re 20,34
centència que ociés a David. 34
1Re 20,35 hach confús e deshonrat per ell. 35
1Re 20,36
e vench ab ell un infant petit. 36
1Re 20,36
’m las sagetes que jo gitaré.
1Re 20,37
segete més enlà de l’infant. 37
1Re 20,38
segeta qui és més enlà que tu. 38
1Re 20,38
–Corra e vé tost e no t’aturs!
1Re 20,39
e portà-las a son senyor. 39
1Re 20,40
sabían açò Jonatàs e David. 40
1Re 20,41
te’n tost e porta-las a casa. 41
1Re 20,42
[*]; mas més plorà David. 42
1Re 20,42
Jonatàs [*]: –Vé-te’n en pau.
1Re 20,43 sament e la tua empertotstemps. 43
1Re 20,43
43 E levà’s David e anà-ce’n.
1Re 21,2 sol? No ha vengut null hom ab tu? 2
1Re 21,4
o ço que tròpies me vullas dar. 4
1Re 21,5
e majorment de fembra, menge’n. 5
1Re 21,5
5 E respòs David al prevera e dix:
1Re 21,5
e l’altre die tercer, com anàvem.
1Re 21,6
vuy santificade en los vaxells. 6
1Re 21,8
de tots los pastors de Saül. 8
1Re 21,9
del rey ma fa fort cuytar. 9
1Re 21,9
’l-te’n, car no he sinó aquell.
1Re 21,10
sia tal com aquell. Da’l-me. 10
1Re 21,11
de Saül e anà a Achís, en Get. 11
1Re 21,11
no és aquest David rey de la terra?
1Re 21,12
n’ha morts M, e David, XM”? 12
1Re 21,13
de Achís, qui era rey de Get. 13
1Re 21,13
qui l’havían amanat devant Achís.
1Re 21,14
li anave per la barba avall. 14
1Re 21,15
Per què haveu fet aytal scarn? 15
1Re 22,1
a Adelam e mès-se en una spluga.
1Re 22,2
devallaren a ell a la spluga. 2
1Re 22,2
faeren-lo cap e príncep de tots.
1Re 22,3 E foren ab ell quax CCCC hòmens. 3
1Re 22,3
anà-ce’n en Masfat, ço és Moab.
1Re 22,4
que jo sàpia què ferà Déu de mi. 4
1Re 22,5
a defensar ni havia star guarnit. 5
1Re 22,5
Vé-te’n en terra de Judà.
1Re 22,6
e vench a un bosch de Arech. 6
1Re 22,6
hòmens qui éran venguts ab ell.
1Re 22,7
–Oÿu-me are, fills de Benjamín:

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E com vench lo segon die aprés las
E dix Saül a son fill Jonatàs: –Per què no
E respòs Jonatàs e dix: –Fort me pregà que
E dix-me: “Jaquex-me anar en la mia
E Saül fou fort irat contre Jonatàs e dix
E respòs Jonatàs a son pare: –Per què
E Saül pres la lansa e volch-lo ferir. E
E lavors conech Jonatàs que son pare havia
E levà’s de la taula ab gran fallonia e
E com vench l’endemà, Jonatàs anà al
E dix Jonatàs a l’infant: –Vé e aporte’m
E quant l’infant hach corregut allà on
E axí vench lo infant en lo loch on era la
E cridà altre vegade Jonatàs a l’infant e
E pres l’infant de Jonatàs ses segetas e
E l’infant no sabia què’s feya, car ten
E Jonatàs donà lavors las armes a l’
E com lo fedrí se’n fou anat, levà’s
E dix Jonatàs [*]: –Vé-te’n en pau. E
E totas aquellas coses que havem jurades
E levà’s David e anà-ce’n. E Jonatàs
E Jonatàs se’n tornà en la ciutat. 21,Tit
E dix David a Achimàlech prevere: –Lo rey
E lo prevere respòs: –No he pa de poble
E respòs David al prevera e dix: –E què,
–E què, si perlam de fembras? Nós nos en
E las vaxellas dels servicials són stats
E axí donà-li lo prevere del pa
E dix David a Achimàlech: –Si has ací
E Dix lo prevera: –Vet ací és lo cutell de
E dix David: –No n’hich ha negun altre
E axí levà’s David e fugí en aquell die e
E digueren los servicials de Chis a ell:
E no cantaven per ell e no dèyan: “Saül n’
E pensà David en son cor e hach gran pahor
E com ell fou devant Achís, ell mudà la
E feya aparès que fos orat, e pintava en
E dix Achís als ceus servents: –Vosaltres
E defallien a nós hòmens orats e folls?
E com oÿren açò los ceus frares e tota la
E tots aquells qui havien reguard ni pahor
E foren ab ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí
E pertí’s d’aquí David e anà-ce’n en
E dix David al rey de Moab: –Prech-te
E jaquí’ls devant la cara del rey de
E dix Gad profeta a David: –No vullas star
E anà-ce’n David e vench a un bosch de
E oyí Saül que David era aparegut ab
E com Saül stigués en Gabaà e fos en lo
E donchs, derà lo fill de Ysaý a tots

335

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 22,9
ha aguaytat entrò al die de vuy. 9
1Re 22,11
dels preveras qui éran en Nobe.
1Re 22,12
E ells vingueren tots al rey. 12
1Re 22,12 E Saül dix a Achimàlech: –[*] oges.
1Re 22,13
–Senyor, jo sóm aparellat. 13
1Re 22,14
a mi entrò al die de vuy? 14
1Re 22,15
e és gloriós en ta casa? 15
1Re 22,16
pocha ni gran sobre aquest fet. 16
1Re 22,17
fugit e no m’ho faeren a saber.
1Re 22,18
los preveres de nostro Senyor. 18
1Re 22,19
hom apella efot, qui és de li. 19
1Re 22,22
n’escapà e fugí a David. 21 [*] 22
1Re 23,2
Cellà e robaven tota la terra. 2
1Re 23,2
–Iré jo a ociure aquells felisteus?
1Re 23,3
los felisteus e celvaràs Cellà. 3
1Re 23,5
e ferí aquells de molt gran plague.
1Re 23,6
aquells qui habitaven en Cellà. 6
1Re 23,7
si lo vestiment que ha nom efot. 7
1Re 23,7
denunciat que David era en Cellà.
1Re 23,7
ha liurat a ell en las mias mans.
1Re 23,9
David e aquells qui éran ab ell. 9
1Re 23,10
prevere: –Aporta avant l’efot. 10
1Re 23,11
suas mans ni si Saül vendrà ací.
1Re 23,12
dix a ell: –Ell hi vendrà. 12
1Re 23,12 qui són ab mi en las mans de Saül?
1Re 23,13
e anaven axerrats dessà e dellà.
1Re 23,14
de Cister, en una muntanya scura.
1Re 23,15
pas aquell en las suas mans. 15
1Re 23,15
sabia bé que Saül lo volia ociure.
1Re 23,16
lo desert de Xiff, en un bosch. 16
1Re 23,17
e jo seré lo segon aprés tu.
1Re 23,21
liurem aquell en las tuas mans. 21
1Re 23,24
los angles de la terra de Judà. 24
1Re 23,24
Saül e anaren-se’n en Xiff.
1Re 23,25
de aquí e anà al desert de Mahon.
1Re 23,26
David en lo desert de Mahon. 26
1Re 23,26
costat del munt de l’altre part.
1Re 23,26 no pogués scapar de la mà de Saül.
1Re 23,27
per ço que’l poguessen pendre. 27
1Re 23,28
e axiren a carrera als felisteus.
1Re 24,2
són apellats la terra de Gandí. 2
1Re 24,4
podien anar sinó †ginollant-se†.
1Re 24,4
Saül perquè purgàs aquí son ventre.
1Re 24,5
aquí amagats en [*] aquella cove. 5
1Re 24,7
del mantell de Saül [*]. 6 [*] 7
1Re 24,7 mal a mon senyor, untat de Déu! [*]
1Re 24,9
per lo camí que havia comensat. 9
1Re 24,9
e dix a ell: –O rey, senyor meu!
1Re 24,9
meu! E Saül reguardà detràs si.
1Re 24,11
vuy a tu en la mia mà en la cova.

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E respòs Doech, de Ydumea, qui servia
E ells vingueren tots al rey. 12 E Saül
E Saül dix a Achimàlech: –[*] oges. E ell
E ell respòs: –Senyor, jo sóm aparellat.
E ladonchs dix a ell Saül: –Per què t’ést
E Achimàlech respòs al rey: –Qual és entre
E donchs, comens jo vuy a demanar concell
E lo rey dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs
E los servents del rey no volgueren
E dix lo rey a Doech: –Ociu-los tu,
E destroý la ciutat de Nobe, qui era dels
E dix David a Abiatar: –Mantinent que
E David demanà concell a nostro Senyor e
E dix nostro Senyor a David: –Vé e tu
E los hòmens qui éran ab David digueren a
E David salvà tots aquells qui habitaven
E en aquell temps que Abiatar, fill de
E a Saül fou denunciat que David era en
E lavors dix Saül: –Déu ha liurat a ell en
E ell intrà e fou enclòs en la ciutat, la
E com David sabé que ell aperellave de fer
E David dix: –Senyor, Déu d’Irrael, jo he
E nostro Senyor dix a ell: –Ell hi vendrà.
E David dix altre vegade: –Liureran-me
E nostro Senyor dix: –Verament ells te
E digueren a Saül que David era fugit de
E Saül perseguia a ell tots dies, e nostro
E David sabia bé que Saül lo volia ociure.
E stave David en lo desert de Xiff, en un
E Jonatàs, fill de Saül, se levà e anàE Saül, mon pare, sap bé açò. 18 Donchs
E Saül dix: –Benevuyrats sou vosaltres de
E ells se partiren devant Saül e anarenE David e aquells qui éran ab ell éran en
E com Saül hach açò oÿt, ell perseguí
E Saül e sa gent anaven per lo costat del
E David se pensave ja que ell no pogués
E Saül ab los seus resinglave David [*] a
E un missatge vench a Saül e dix a ell:
E per ço ells apellaren aquell loch «Pedre
E com Saül fou tornat de perseguir los
E vench a un corral d’ovellas que hom
E David e los hòmens ceus staven aquí
E los servents de David digueren a ell:
E dix a sos hòmens: –Déu me guard que jo
E nostro Senyor ho sàpia, que si ell no l’
E David se levà aprés ell e axí de la
E Saül reguardà detràs si. E David se
E David se enclinà en terra e aorà a ell
E jo perpensé’m que t’ociés, mas despuxs

336

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 24,12
ni jo no he peccat contre tu.
1Re 24,13
e havia IIIM ovellas e M cabres.
1Re 25,3
féu tondre son bestiar en Carmel. 3
1Re 25,3
era dur e malvat e molt maliciós.
1Re 25,9
David ço que tu hauràs a mà.” 9
1Re 25,10
sua e despuxs ells callaren. 10
1Re 25,12 he a hòmens que no sé d’on són? 12
1Re 25,13
que Nabal havia ditas a ells. 13
1Re 25,13
servents: –Sinye’s cascú sa spasa!
1Re 25,15
e ell ha a ells contrestat. 15
1Re 25,16
stigueren ab nós en lo desert. 16
1Re 25,17
ton marit e contre ta companya.
1Re 25,18
e axí no pot perlar negú ab ell. 18
1Re 25,19
mi, car jo iré aprés vosaltres.
1Re 25,20
no dix res anch a son marit [*]. 20
1Re 25,20
devallade al peu de la muntanya.
1Re 25,21
a l’encontre, e ella a ells. 21
1Re 25,21
que pertanyen a ell no periren.
1Re 25,23
matí, una que pix en la paret. 23
1Re 25,25
segons son nom, e follia és ab ell.
1Re 25,26
tu guardades las tuas mans nèdeas.
1Re 25,26
e ha salvade la vida tua a tu.
1Re 25,27
’t demanen ne’t serquen mal. 27
1Re 25,28
servecials qui servexen a tu. 28
1Re 25,30
que hom fa de la fona. 30
1Re 25,31
senyor, hauràs venjat a tu matex.
1Re 25,32
tua serventa e feràs bé a ella. 32
1Re 25,35
entrò al pixant a la paret. 35
1Re 25,36
veu e he honrade la tua care. 36
1Re 25,36
casa, que semblave convit de rey.
1Re 25,36 per ço com era embriach de bon vi.
1Re 25,37
aquestas coses entrò l’endemà. 37
1Re 25,37
aquellas peraules que li dix David.
1Re 25,38
lo cos e fou fet axí com pedre. 38
1Re 25,39
Senyor ferí Nabal, e morí. 39
1Re 25,39
la malesa de Nabal sobre son cap.
1Re 25,40
que ell la volia per muller. 40 [*]
1Re 25,41
per ço que’t prenga per muller. 41
1Re 25,42
lav los peus dels teus servents. 42
1Re 25,43
los missatgers de David [*]. 43
1Re 25,43
per muller Achinone, de Gesrael.
1Re 26,1
de Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1
1Re 26,2
que és la una part del desert. 2
1Re 26,3
David en lo desert de Ciff. 3
1Re 26,3
carrera a la una part del desert.
1Re 26,5
sabé certament que Saül era aquí. 5
1Re 26,6
ab mi en las tendas de Saül?
1Re 26,7
dix Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7
1Re 26,7
ficade en terra, prop del seu cap.
1Re 26,8
durmia engir e entorn de Saül. 8

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E tu aguaytes a mi per ço que m’ocies. e
E sdevench-se que ell féu tondre son
E aquell hom havia nom Nabal, e sa muller
E era del linatge de Calef. 4 Donchs com
E com los servents de David foren venguts
E Nabal respòs a ells: –Qui és David ne
E donchs, los servents de David se’n
E adonchs dix David a sos servents: –Sinye
E adonchs ells se senyiren lurs spases, e
E aquells hòmens foren a nós molt bons e
E ells éran ab nós per mur de defenció, de
E ell és dels fills de Belial, e axí no
E adonchs Abiegayl se cuytà e pres CC pans
E ella no dix res anch a son marit [*]. 20
E ella fou muntade sobre son aze e fou
E David e sos servents éran al peu de la
E dix David: –Verament jo he guardades en
E ha retut a mi mal per bé. 22 Mas nostro
E com Biegayl hach vist David, ella’s
E jo, ta serventa, anch no viu tos
E axí are, donchs, senyor meu, viva nostro
E are sían fets axí com Nabal los enamichs
E per açò, senyor, pren aquesta benedicció
E tol, senyor, la iniquitat de la tua
»E, donchs, com nostro Senyor haurà fet a
E com nostro Senyor haurà bé fet al senyor
E dix David a Abiegayl: –Beneÿt sia nostro
E lavors pres Davidd de la mà d’aquella
E vench Abiegayl a Nabal, e havia ten gran
E lo cor de Nabal era alegre per ço com
E Abiegayl no li dix nenguna cose, poque
E l’endemà, com Nabal hach digest lo vi
E lo ceu cor fou quax mort dins lo cos e
E com foren passats X dies, nostro Senyor
E com David oyí que Nabal era mort, dix:
E lavors tremès David III missatges a
E ells parlaren ab ella [*] e diguerenE ella lavors [*] enclinà son cap en terra
E levà’s e cuytozament muntà sobre un
E aytambé David pres per muller Achinone,
E cascuna d’aquestas fou sa muller. 44
E vingueren los hòmens de Ciff a Saül, en
E lavors Saül devallà en lo desert de
E Saül posà las suas tendes en Gabaà de
E David, emperò, habitave en lo desert e
E lavors David amagadement vench al loch
E dix Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7 E
E lavors vingueren David e Abisay al poble
E Abner e tot l’altre poble durmia engir
E dix Abisay a David: –Nostro Senyor ha
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1Re 26,9
e no’l ne calrà ferir altre. 9
1Re 26,9
de Déu e crist de nostro Senyor.
1Re 26,10
E que no fosses culpable! 10
1Re 26,12
anap d’aygüe e anem-nos-en. 12
1Re 26,12
stave prop Saül e anaren-se’n.
1Re 26,13
de nostro Senyor era sobre ells. 13
1Re 26,14 dix: –Donchs, no respondràs, Abner?
1Re 26,15
–Qui ést tu qui axí crides [*]? 15
1Re 26,17
l’aygüe qui era al cap de Saül. 17
1Re 26,17
veu que jo he oÿda és veu tua?
1Re 26,18
rey meu, aquesta veu és mia. 18
1Re 26,20
te’n servir los déus stranys.” 20
1Re 26,21
una perdiu en las muntanyes. 21
1Re 26,22
moltas coses que are conech. 22
1Re 26,23
servecials e port-la-se’n. 23
1Re 26,24
en crist de nostro Senyor Déu. 24
1Re 26,25
e desliure a mi de tot treball. 25
1Re 26,25
poderós, qui are pots, a mi poràs.
1Re 27,2
Fogiré, donchs, a las suas mans.» 2
1Re 27,3
fill de Mohaot, rey de Get. 3
1Re 27,3
3 E habità David ab Achís en Get.
1Re 27,4
fou muller de Nabal de Carmel. 4
1Re 27,5
hach ància Saül de sercar David. 5
1Re 27,5
[*] per ço que puscha star aquí.
1Re 27,6
stiga en la ciutat del rey ab tu? 6
1Re 27,6
donà a David en aquell die Ychalet.
1Re 27,7
Judà entrò en aquest die de vuy. 7
1Re 27,8
regió dels felisteus IIII mesos. 8
1Re 27,9
Sur entrò a la terra de Egipte. 9
1Re 27,9
jaquí null hom viu ni nulla fembra.
1Re 27,10
e tornava-se’n a Achís. 10
1Re 27,10 Achís: «Contre qui sou anats vuy?»
1Re 27,11
migjorn, e en Hiramel [*].» 11
1Re 27,11 ells: “Aquestas coses feya David.”»
1Re 27,12
en la terra dels felisteus. 12
1Re 28,1
servicial. 28,Tit Capítol XXVIII 1
1Re 28,1
-se a la batalla contre Yrrael.
1Re 28,2
teus axireu ab mi en las tendes. 2
1Re 28,2
–Are veuràs què ferà ton servicial.
1Re 28,3
del meu [*] e de la mia persona. 3
1Re 28,3
-lo en Ramata, en la sua ciutat.
1Re 28,4
spirit fitònich en lo ventre. 4
1Re 28,4
e posaren lurs tendes en Sutjam.
1Re 28,5
Yrrael e vench-se’n en Gelboe. 5
1Re 28,7
ni per somnis ni per profetes. 7
1Re 28,8
haja spirit fitònich [*]. [*] 8
1Re 28,9
fitònich ço que jo’t demanaré. 9
1Re 28,10 què, donchs, vols que jo muyre? 10
1Re 28,11 negun mal a tu per aquesta cose. 11
1Re 28,11
vols que’t diga o que’t sucit?

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E dix David a Abisay: –No l’ocies, car és
E que no fosses culpable! 10 E dix David:
E dix David: –Viva nostro Senyor, car, si
E pres David la anap de l’aygüe e la
E no hy hagué negú qui açò veés ni
E com David fou passat en l’altre part e
E respòs Abner: –Qui ést tu qui axí crides
E dix David a Abner: –Donchs, no ést tu
E Saül conech la veu de David e dix:
E David dix: –O senyor, rey meu, aquesta
E dix David: –Per què lo senyor meu
E no sia scampada la mia sanch devant
E dix Saül: –Jo he peccat. Torna-te’n,
E respòs David e dix: –Vet ací la lansa
E nostro Senyor reta guardó a cascú segons
E axí com és magnificade la tua ànima vuy
E lavors dix Saül a David: –Beneÿt ést tu,
E anà-ce’n David per la sua carrera ab
E levà’s David e anà-se’n ell e DC
E habità David ab Achís en Get. E los ceus
E los ceus hòmens ab ell e tota sa casade
E digueren a Saül que David era fugit en
E dix David a Achís: –Si jo he trobade
E per què jo, servecial teu, stiga en la
E lavors Achís donà a David en aquell die
E per ço és fet de lavors ensà dels reys
E stech David en la regió dels felisteus
E pujave David e los ceus hòmens [*] a
E destroví David tota la terra de aquells
E prenia ovellas e bous e àzens e camells
E deya-li Achís: «Contre qui sou anats
E responia David: «En Judà, envés migjorn,
E David no jaquí a vida hom ni fembra, ne
E açò era decret ceu en tots los dies en
E crech-lo Achís e dix: –Molt de mal ha
E fou fet en aquells dies que los
E dix Achís a David: –Jo he sabut are e sé
E dix David a Achís: –Are veuràs què ferà
E dix Achís a David: –Jo posaré tu,
E emperò Samuel morí, e tot Yrrael féu
E Saül gità los encantadors de la terra e
E ajustaren-se los felisteus e vingueren
E Saül ajustà tot Yrrael e vench-se’n
E Saül veé las tendes dels felisteus e
E dix Saül als ceus servicials: –SercauE lavors Saül posà las suas vestidures e
E dix la fembra a ell: –Vet que tu saps
E Saül féu segrament a ella en nostro
E dix la fembra a Saül: –Què vols que’t
E dix Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E com la
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1Re 28,12
E dix Saül: –Sucite’m Samuel. 12
1Re 28,13
fer a mi mal? Car tu ést Saül! 13
1Re 28,13
pahor. Digues-me què has vist.
1Re 28,14
he vist que pujave de la terra. 14
1Re 28,14
pujave de la terra. 14 E dix Saül:
1Re 28,14
dix Saül: –E qual és la sua forma?
1Re 28,14
–Hom vell, vestit de un mantell.
1Re 28,15
sobre la sua cara e adorà-lo. 15
1Re 28,15
treballat per ço que jo resucitàs?
1Re 28,15
ni per profetes ni per somnis.
1Re 28,16
per ço que’m mostres què faré. 16
1Re 28,18 manat que complisses en Amalech.
1Re 28,20
en las mans dels felisteus. 20
1Re 28,21
menjat pa en tot aquell die. 21
1Re 28,23
sias fort e pugues fer ton camí. 23
1Re 28,23 ·n volch pendre e dix: –No menjaré.
1Re 28,24
de terra e stech sobre lo lit. 24
1Re 28,25
Saül e devant los ceus servicials.
1Re 29,1
nit. 29,Tit Capítol XXVIIIIº 1
1Re 29,1
companyes de los felisteus en Afet.
1Re 29,2
sobre la font que era en Gezrael. 2
1Re 29,3
en la derrera companya ab Achís. 3
1Re 29,3
–Què fan ací aquests hebreus?
1Re 29,3
e ha stat ab mi molts dies [*]?
1Re 29,4
a mi entrò aquest die de vuy. 4
1Re 29,6
n’ha morts M, e David, XM”? 6
1Re 29,8
ni los majorals dels felisteus. 8
1Re 29,8
felisteus. 8 E dix David a Achís:
1Re 29,9 los enamichs del rey, senyor meu? 9
1Re 29,11
a fer die, veu-vos-en. 11
1Re 29,11
tornacen a la terra dels felisteus.
1Re 30,3
-los-se’n ab si matexs. 3
1Re 30,4
que se n’havían amenats catius. 4
1Re 30,5
tant, que làgremes los defallien. 5
1Re 30,6
fou muller de Nabal de Carmel. 6
1Re 30,6
per catius lurs fills e fillas.
1Re 30,7
[*]: –Fé ensà envés mi lo efot.
1Re 30,8
Déu, seguiré aquests ladres o no?
1Re 30,9
amaneràs la presa que han tolta. 9
1Re 30,10
qui éran ujats romangueren. 10
1Re 30,11
passar lo torrent de Besor. 11
1Re 30,12
sechas e II ligadures de pances.
1Re 30,13
que no havia menjat ni begut. 13
1Re 30,13 David lavors: –De qual loch ést tu?
1Re 30,13
e sóm misatge de un ysmaleÿte.
1Re 30,15
cremade la ciutat de Sichalech. 15
1Re 30,15 -ma tu amanar en aquesta companye?
1Re 30,15
manar-t’he en aquesta companye.
1Re 30,16
E jurà-li David ço que demanà. 16
1Re 30,17
felisteus e en la terra de Judà. 17

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E com la fembra hach vist Samuel, cridà ab
E dix lo rey a ella: –No hages pahor.
E dix la fembra a Saül: –Déu he vist que
E dix Saül: –E qual és la sua forma? E dis
–E qual és la sua forma? E dis la fembra:
E dis la fembra: –Hom vell, vestit de un
E entès Saül que l’hom vell Samuel era, e
E dix Samuel a Saül: –Per què m’has
E dix Saül: –Per ço ho he fet, car fort
E jo he apellat a tu per ço que’m mostres
E dix Samuel: –Pus que nostro Senyor s’és
E per aquestas coses que fas vuy nostro
E aytantost Saül caech tot dret en terra,
E axí aquella fembra entrà-ce’n a Saül,
E Saül no’n volch pendre e dix: –No
E los ceus ministres e la fembra
E aquella fembra havia un vadell [*] e
E com hagueren menjat, levaren-se e
E lavors foren ajustades totas las
E Yrrael posà las tendes sobre la font que
E los vaguers e los majorals dels
E digueren los [*] felisteus a Achís: –Què
E dix Achís als prínceps dels felisteus:
E jo no he trobat [*] null mal del die
E los prínceps dels felisteus foren irats
E Achís apellà David e dix-li: –Viva
E dix David a Achís: E què he jo fet, e
E què he jo fet, e què has trobat en mi,
E respòs Achís e dix a David: –Jo sé que
E enaxí David e los ceus hòmens qui éran
E los felisteus pujaren en Gesrael. 30,Tit
E David e aquells qui éran ab ell
E David [*] e lo poble qui era ab ell
E havían-se’n manades II mullers de
E David fou fort dolent e trist, car lo
E confortà’s David en nostro Senyor Déu
E acostà Abitar lo efot a David, 8 e
E dix nostro Senyor a ell: –Encalce-los.
E levà’s David ab DC hòmens qui éran ab
E David ab CCCC hòmens encalsaren los
E trobaren un hom de Egipte en un camp e
E com hach menjat, fou sfortsat, e
E dix David lavors: –De qual loch ést tu?
E respòs e dix: –Jo sóm servicial teu, de
E lo senyor meu ha’m jaquit per ço com l’
E dix David: –Poràs-ma tu amanar en
E ell respòs e dix: –Jure’m per Déu que
E jurà-li David ço que demanà. 16 E com
E com l’hach amanat, veeren aquells qui
E levà’s David e encalsà’ls de vespre de
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1Re 30,18
en los camells e fugiren. 18
1Re 30,18
e aportaren-se-n’ho tot.
1Re 30,20 coses que se n’havían amenades. 20
1Re 30,20
bestiar e manà’l devant si matex.
1Re 30,21
–Aquesta presa és de David. 21
1Re 30,21
en lo torrent de Bezor.
1Re 30,22
e saludà-lo pacificablement. 22
1Re 30,23
ho hauran rebut, vagen-se’n. 23
1Re 30,25
qui són anats a la batalla. 25
1Re 30,26
aquells qui anaven a la batalla. 26
1Re 30,26
éran sos proÿsmes e sos parents.
1Re 30,27
Senyor Déu, dels enamichs. 27
1Re 31,1
habitat e stat. Tit Capítol XXXI 1
1Re 31,1
e batallaven contre Yrrael.
1Re 31,2 molts morts en lo munt de Gelboe. 2
1Re 31,3
los quals éran fills de Saül. 3
1Re 31,4
-lo e nefraren-lo malament. 4
1Re 31,4
auciurien-me en gran scarniment.
1Re 31,4
que havia haguda en la batalla.
1Re 31,5
matex e ocís-se ell matex. 5
1Re 31,5
lo ceu cultell e ocís axí matex.
1Re 31,7
sua casa moriren en aquell die. 7
1Re 31,7
ciutats en què habitaven e fugiren.
1Re 31,8
e habitaren en aquellas. 8
1Re 31,9 gèyan morts en lo munt de Gelboe. 9
1Re 31,10 a Saül e a tota la sua companya. 10
1Re 31,11
penjaren en lo mur de Betasan. 11
1Re 31,13
-Galaad e cremaren Betasan. 13
1Re 31,13
-los en lo bosch de Jabès.
2Re 1,1
la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1
2Re 1,2
s’havia posade pols sobre lo cap.
2Re 1,3
sobre la sua cara e adorà David. 3
2Re 1,3
dix en aquell home: –D’on véns?
2Re 1,4
–De las albergades d’Irrael. 4
2Re 1,4
fa hom ni què’s diu en las tendas.
2Re 1,5
e Jonatàs, son fill, són morts. 5
2Re 1,6
sia Saül e Jonatàs, son fill? 6
2Re 1,8
respòs, 8 dix-me: »–Qui ést, tu?
2Re 1,9
jo diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9
2Re 1,10
fortsa de la mia ànima és ab mi. 10
2Re 1,10
nafres que havia per tot lo cors.
2Re 1,11
la he portade ací, senyor meu. 11
2Re 1,12
qui eren ab ell, axí matex. 12
2Re 1,13
ço car éran morts ab cultell. 13
2Re 1,13
aquestas coses: –D’on ést, tu?
2Re 1,14
strany de la terra de Amalech. 14
2Re 1,15
lo crist de nostro Senyor? 15
2Re 1,15
mort lo crist de nostro Senyor Déu.
2Re 1,16
acostà’s e ferí’l e ocís-lo. 16
2Re 1,18
e sobre Jonatàs fill de Saül. 18

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E lavors pres David las coses que los
E amanà-ssa’n las suas [*] mullers 19 e
E pres tot lo bestiar e manà’l devant si
E digueren: –Aquesta presa és de David. 21
E vench David en aquells CC que éran
E aquests axiren a carrera a David [*] e
E dix un hom malvat e desestruch que era
E dix David: –No fareu axí, frares meus,
E d’aquell die avant stabliren que fos
E lavors vench David en Sichalech e donà
E dix-los David: –Rebeu de la benedicció
E tramès-ne David en aquells qui éran en
E los felisteus combatien e batallaven
E partí’s Yrrael dels felisteus e fugí, e
E vingueren los felisteus a Saül e contre
E tot lo càrrech de la batalla vench e’s
E dix Saül al ceu scuder: –Trau lo meu
E lo ceu scuder no ho volch fer ni’l
E axí Saül pres lo ceu cultell matex e
E com l’escuder de Saül veé que Saül era
E foren abdosos morts en aquesta guisa. 6
E com los fills d’Irrael, qui éran ultre
E vingueren los felisteus e habitaren en
E com vench l’altre die aprés aquell de
E tolgueren lo cap a Saül e despullarenE posaren las armes de Saül en lo temple
E com aquells qui habitaven en JabèsE prengueren los cossos de aquells e
E dejunaren per VII dies. Expl Ací finex lo
E fou fet aprés que Saül fou mort, que
E aytantost com fou vengut de devant
E David dix en aquell home: –D’on véns? E
E ell dix: –De las albergades d’Irrael. 4
E dix-li David: –Digues-ma què fa hom
E dix aquell home: –Fas-te a saber que
E dix David en aquell hom qui li havia dit
E respòs aquell e dix: –Jo venguí per
»E jo diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E
»E dix-me Saül: »–Stà sobre mi e ociu»E jo stiguí sobre ell e ocís-lo axí com
E prenguí la sua corona que tenia en lo
E aytantost com David hach oÿt açò squinsà
E plangueren e ploraren e dejunaren entrò
E dix David en aquell hom qui era fugit de
E aquell dix: –Jo sóm fill de un hom
E dix-li David: –Per què tu no haguist
E apellà David un dels seus servents e dix
E aquell acostà’s e ferí’l e ocís-lo.
E dix David en aquell que morí: –La tua
E manà David a tots los hòmens de Judà que
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2Re 1,19
són morts sobre las tuas muntanyes.
2Re 1,22
axí com si no fos untat d’oli. 22
2Re 1,23
ni en la mort no’s són departits.
2Re 1,25
als vostros abelliments. 25
2Re 1,27
morts e cayguts los hòmens forts!
2Re 2,1
en una de las ciutats de Judà?
2Re 2,1
E dix-li nostro Senyor: –Puja.
2Re 2,1
nostro Senyor: –Puja. E dix David:
2Re 2,1
dix David: –E en qual loch pujaré?
2Re 2,3
fou muller de Nabal de Carmel. 3
2Re 2,4
en los castells de Hebron. 4
2Re 2,4
que regnàs sobre la casa de Judà.
2Re 2,5
-Galaad havían soterrat Saül. 5
2Re 2,6
a vosaltres misericòrdia e veritat.
2Re 2,7
mans e siau fills de fortalesa.
2Re 2,10
e Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10
2Re 2,10
sobre Yrrael e regnà II anys.
2Re 2,12
de Judà VII anys e VI mesos. 12
2Re 2,13 e posaren lurs tendes en Gabaon. 13
2Re 2,14
e los altres de l’altre part. 14
2Re 2,14
los servecials e jutgen devant nós.
2Re 2,15
respòs Joab e dix. –Leven-se. 15
2Re 2,16
Saül, e XII de la part de David. 16
2Re 2,16
e caygueren morts tots ensemps.
2Re 2,18
Abner e los ceus hòmens. 18
2Re 2,20
tot dret per ço que l’ociés. 20
2Re 2,20
e dix-li Abner: –Ést tu Azael?
2Re 2,21
E ell respòs: –Jo sóm Azael. 21
2Re 2,21
jóvens e porta-te’n la sua roba.
2Re 2,22
star que no encalsàs Abner. 22
2Re 2,22
sinó covendrà’m a fer que t’ocia.
2Re 2,23
la cara devant Joab, frare teu. 23
2Re 2,23
a la dreta part ni a la sinestra.
2Re 2,23
morí Azael en aquell matex loch.
2Re 2,24
jaÿa mort Azael aturaven-se. 24
2Re 2,24
lo sol fou post o defallí lo die.
2Re 2,25
e una vall del camí del desert. 25
2Re 2,26
sus alt en un pujalet petit. 26
2Re 2,27
que no encalsen lus frares? 27
2Re 2,28
e no perseguira sos frares. 28
2Re 2,30
Beteron, vingueren a las tendes. 30
2Re 2,30
-ce’n e ajustà tot lo poble.
2Re 2,31
Azael, car ab ell éran XX. 31
2Re 2,32 aquells qui éran ab Abner CCCLX. 32
2Re 3,1
en Hebron. 3,Tit Capítol terç 1
2Re 3,1
profitave e era molt pus fort.
2Re 3,2
flacha era e tot die se destroÿa. 2
2Re 3,5
fill de Aglà, muller de David.
2Re 3,6
fills engendrà David en Hebron. 6
2Re 3,7
e governave la casa de Saül. 7

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E com són axí ja cayguts en tu aquests,
E la setgeta de Jonatàs negun temps no
E éran pus laugers que àguila e éran pus
E com són axí cayguts los forts en la
E com són axí perides e destrovides las
E dix-li nostro Senyor: –Puja. E dix
E dix David: –E en qual loch pujaré? E dix
–E en qual loch pujaré? E dix-li nostro
E dix-li nostro Senyor: –En Hebron. 2
E ab tant pujaren ab David tots los hòmens
E vingueren los barons de Judà e untaren a
E digueren a David que los hòmens de Jabès
E lavors tremès missatgers als hòmens de
E jo retré a vosaltres gran guardó, per ço
E jatcia que Saül sia mort, emperò a mi ha
E era en edat de XXXX anys Ysbòzech, fill
E sobre la casa de Judà regnà David en
E axí Abner, fill de Ner, e los servicials
E lavors Joab, fill de Servià, e los
E dix Abner a Joab: –Leven-se los
E respòs Joab e dix. –Leven-se. 15 E
E levaren-se de Benjamín XII de la part
E prengueren-se per lo cap de II en II e
E apellaren lo loch on açò fou camp dels
E éran aquí III fills de Servià, ço és,
E girà’s Abner e veé Azael e dix-li
E ell respòs: –Jo sóm Azael. 21 E dix-li
E dix-li Abner: –Vé-te’n a la dreta
E Azael no volch star que no encalsàs
E dix-li altre vegade Abner: –PertexE si açò fas, no poré dressar la cara
E Azael no’l volch entendre ni’l jaquia
E lavors Abner girà la asta de la lansa e
E tots aquells qui passaven per aquell
E dementre que Joab e Abisay encalsaven
E vingueren en un loch qui hy passave
E Abner e los fills de Benjamín ajustaren
E cridà Abner a Joab e dix-li: –Donchs
E dix Joab: –Viva nostro Senyor Déu, que
E Joab sonà la nafil, e tots se ajustaren
E Joab jaquí Abner e tornà-ce’n e
E falliren dels servecials de David
E emperò los servecials de David ocieren
E portaren Azael e soterraren-lo en la
E fou feta longa batalla e gran entre la
E la casa de Saül, com més anave, més
E David engendrà fills en Hebron, e lo
E tots aquests fills engendrà David en
E en aquell temps, com era ten gran
E Resfà, filla de Achià, era stade
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-sse’n a ella e conech-la.
intrat a la concopina de mon pare?
Judà de Dan entrò a Berzabe. 11
per ço car fort lo temia. 12
matex e dix: –Da qui és la terra?
jo’t retornaré are tot Yrrael. 13
amenade a mi Micol, filla de Saül.
·m menas, tu veuràs la mia cara. 14
per C prepucis dels felisteus. 15
seguí-la plorant entrò Auiam.
–Vés-te’n e torna-te’n.
’n. E son marit tornà-ce’n. 17
que són sos enamichs.” 19
plaÿen a Yrrael e a Benjamín. 20
a David en Hebron ab XX hòmens.
aquells qui éran venguts ab ell. 21
a tots axí com desija la tua ànima.
a ladres e hagueren-los morts.
anar e se n’era anat en pau. 23
rey havia’l jaquit anar en pau. 24
intrà-sse’n al rey e dix-li:
e conega las coses que tu fas. 26
-lo tornar de la cisterna de Tirà.
E d’açò no sabia res David. 27
en venjansa de Azael son frare. 28
de Abner, car jo no hy mir mal. 29
Azael, lur frare, en Gabeon. 31
lo lit en què portaven Abner. 32
plorà sobre Abner altre vegade. 35
sol sia post e se’n sia intrat. 36
molt ço que David havia dit [*]. 37
la mort de Abner, fill de Ner. 38
sperave d’aquest que mort és.
sua malícia. 4,Tit Capítol quart 1
e tot Yrrael fou molt torbat. 2
la terra dels fills de Benjamín. 3
Saül e de Jonatàs, que éran morts.
e fou rencallós [*] Ysbòzech. 5
de Ramaot barotite, Recap [*].
lo ceu lit en la hora de migjorn.
a la porta, purgava forment [*]. 6
cap de Ysbòzech a David en Hebron.
enemich teu, que volia la tua vida.
de Saül e de son linatge. 9
e tolré a vosaltres de la terra? 12
fill de Ner. 5,Tit Capítol quint 1
e remanaves e tornaves Yrrael.
e tu seràs senyor sobre Yrrael. 3
sobre tot Yrrael e sobre Judà. 6
és apellade ciutat de David. 8

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E dix Ysbòzech, fill de Saül, a Abner: 8
E Abner fou irat per aquellas paraules que
E Ysbòzech no li volch respondre per ço
E lavors Abner tremès missatgers a David
E per ço que parle ab tu, fes ab mi
E dix David: –Jo volenter faré ab tu
E si tu le’m menas, tu veuràs la mia
E lavors David tremès missatgers a
E Ysbòzech tolch Micol a son marit Faciel,
E dix Abner a son marit: –Vés-te’n e
E son marit tornà-ce’n. 17 E Abner
E Abner tremès e dix aquesta paraula als
E Abner parlà encare a Benjamín e anà-ce
E vench a David en Hebron ab XX hòmens. E
E David féu gran convit a Abner e a tots
E dix Abner a David: –Jo’m levaré per ço
E com Abner se fou partit de David e se’n
E Abner no era en Hebron ab David, car ja
E Joab e tota la companye qui era ab ell
E Joab intrà-sse’n al rey e dix-li:
–E què has fet? Vet Abner, qui és vengut a
E aytentost Joab se pertí de David e
E d’açò no sabia res David. 27 E com
E com Abner fou tornat en Hebron, Joab lo
E com David sabé aquesta cose que hach
E venga sobre lo cap de Joab e sobre la
E dix David a Joab e a tot lo poble qui
E com haguéran soterrat Abner en Hebron,
E com fou vengut tot lo poble perquè
E tot lo poble oyí açò e plach-los molt
E en aquell die conech tot lo poble e tot
E dix lo rey als ceus missatges:
E aquests hòmens fills de Servià fort me
E Ysbòzech, fill de Saül, oyí que mort era
E II hòmens prínceps de ladres éran ab lo
E fugiren los berotites en Getaym e foren
E com la nodrissa l’hach pres e fugia
E vingueren los fills de Ramaot barotite,
E era descuyt en la casa de Ysbòzech, que
E la portera, que stave a la porta,
E [*] Recap e son frare feriren Ysbòzech,
E digueren a David: –Rey, vet lo cap de
E ha donat Déu al senyor nostro rey [*]
E respòs David a Racab e a Baanà, frare d’
E lavors manà David a sos servents que’ls
E vingueren tots los trips d’Irrael a
E nostro Senyor ha dit a tu: »–Tu deràs a
E lavors vingueren los vells d’Irrael en
E anà lo rey e tots aquells qui éran ab
E gità’n tots los gebuzeus, car David
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

havia dit que ociuria los gebuzeus.
feria senyor de la sua cavalleria.
contret no intrerà en lo temple.» 9
grans bastiments e grans cases. 10
David, e tots dies era ab ell. 11
e adificaren la casa a David. 12
ell en rey sobre Yrrael. 13
fillas ultre aquells que havia. 14
e Simà e Elidà e Elifàlech. 17
hi tots per ço que sercassen David.
es podia d’ells bé defensar. 18
-se en la vall de Rafaÿm. 19
-los-has en las mias mans?
los meus enamichs devant mi [*].
loch és apellat Bealfazarim. 21
aquí las ýdolas que aportaven.
-las e portaren-las-se’n. 22
Jerusalem, en la vall de Rafaÿm. 23
-los-has en las mias mans?
la part qui és envés los parés. 24
las tendes dels felisteus. 25
vengut a Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1
seent sobre ella xerubín. 3
casa de Aminedab, qui era en Gabaà.
manaven e servaven lo carro nou. 4
Ayó anave devant l’archa. 5
e tochaven de tots sturments [*]. 6
e l’archa declinà’s un poch. 7
’l [*] tantost de prop l’archa. 8
Ozà entrò en aquest die de vuy. 9
archa de Déu en la mia ciutat?» 10
en la casa de Obedeon getei. 11
Senyor a ell e a tota se casade. 12
la sua casade per l’archa de Déu.
-he en la mia casa en benedicció.»
-la en la sua ciutat ab gran goig.
havia-hi secrifici de vadell. 13
oferiren un bou e un moltó. 14
e pus leugerament podia saltar.
de li qui és apellade efot. 15
Déu e menyspresà’l en son cor. 17
havia aperellat a l’archa a rebre.
nostro Senyor, coses de pau. 18
-ce’n cascú a la sua casa. 20 [*]
axí com un bastax o un ribalt. 21
sobre lo poble d’Irrael.
e seré humil devant los seus ulls.
servents que tu has parlats. 23
sia posade enmig de las pells. 3
car nostro Senyor Déu és ab tu. 4

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E aquell qui tocaria a las canals de las
E per açò diu hom lo proverbi: «Lo cech e
E stech e habità David en la altesa de
E crexia nostro Senyor Déu tots dies
E llavors Iram, rey de Tir, tremès
E lavors conech David que nostro Senyor
E puxs que David fou vengut de Hebron,
E aquests són los noms de aquells que
E oyiren los felisteus que David havían
E com oý David que los felisteus venían,
E los felisteus vingueren e scamparen-se
E David aconcellà’s ab nostro Senyor e
E dix nostro Senyor: –Puja, e jo liuraré e
E per ço aquell loch és apellat
E los felisteus jaquiren aquí las ýdolas
E David e aquells qui éran ab ell
E vingueren altre vegade los felisteus per
E David aconcellà’s ab nostro Senyor e
E dix nostro Senyor: –No hy puges ni los
E com oyràs brogit d’aquell qui irà per
E féu David axí com nostro Senyor li hach
E ajustà altre vegade David tots los ceus
E posaren l’archa de nostro Senyor sobre
E Ozà e Ayó, fills de Aminadab, manaven e
E, com haguéran treta l’archa de nostro
E David e tot Yrrael jugaven e cantaven
E, puxs que foren en la era [*], Ozà stès
E nostro Senyor fou indignat contre Ozà e
E David fou fort trist e falló per ço com
E David temé fort nostro Senyor en aquell
E no volch David que l’archa de Déu se
E stech l’archa en la casa de Obededon de
E diguéran a David que nostro Senyor havia
E dix David: «Iré a la casa de Obededon e
E lavors anà David a la casa de Obededon e
E éran ab David VII cors, e havia-hi
E, com aquells qui aportaven l’archa
E David tocava los òrguens e los altres
E David vestia una vestidura de li qui és
E David e tot Yrrael portaven l’archa del
E materen l’archa de nostro Senyor Déu
E oferí David oferenes devant nostro
E, quant hagueren complit de oferir las
E la sua muller Micol, filla de Saül, axí
E dix David a Micol: –Viva nostro Senyor,
E jo jugaré e seré fet humil més que no
E aparré bo e més gloriós devant aquells
E axí Micol [*] no hach fill entrò que
E dix Natan al rey: –Vé e fes tot quant
E fou fet aquella nit que la peraula de
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2Re 7,7
2Re 7,8
2Re 7,9
2Re 7,10
2Re 7,10
2Re 7,11
2Re 7,13
2Re 7,14
2Re 7,15
2Re 7,16
2Re 7,18
2Re 7,20
2Re 7,24
2Re 7,24
2Re 7,25
2Re 7,26
2Re 7,27
2Re 7,29
2Re 8,1
2Re 8,2
2Re 8,2
2Re 8,3
2Re 8,4
2Re 8,5
2Re 8,6
2Re 8,6
2Re 8,6
2Re 8,7
2Re 8,8
2Re 8,9
2Re 8,10
2Re 8,10
2Re 8,11
2Re 8,13
2Re 8,14
2Re 8,14
2Re 8,15
2Re 8,18
2Re 9,2
2Re 9,2
2Re 9,3
2Re 9,3
2Re 9,4
2Re 9,6
2Re 9,6
2Re 9,6
2Re 9,7
2Re 9,8
2Re 9,8
2Re 9,9

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

jo sóm stat ab los fills d’Irrael.
no has feta a mi casa sedrina? 8
sobre lo meu poble d’Irrael. 9
dels majors que són en la terra. 10
e plantaré a ell e habitaré ab ell.
sobre lo meu poble d’Irrael.
e fermaré lo regne d’aquell. 13
en pare, e ell serà a mi en fill.
plagues dels fills dels hòmens. 15
qual jo he mogut de la mia faç. 16
tot axí dix Natam a David. 18
és la lig de Adam, Senyor Déu. 20
de Egypte e dels déus d’ells. 24
lo teu poble en poble per tostemps.
Senyor, has fet a ells en Déu. 25
aquell e fes axí com has perlat. 26
e has dit: “Casa edificaré a tu.”
servicial aquestas bonas coses. 29
empertostemps. 8,Tit Capítol VIII 1
combaté David los felisteus [*]. 2
una a ociure e altre a viure.
E Moab serví David sots tribut. 3
sobre lo flum de Eufratres. 4
los cavalls, emperò jaquí’n C. 5
ocís dels hòmens de Síria XXIIM. 6
e ajudament en Síria de Damàs. [*]
Síria serví a David sots trehut.
ell feya ni anave ni trematia. 7
e portà-ho tot en Jerusalem. 8
e féu-na colones en l’altar. 9
tota la fortsa de Adoàser. 10
car Tou era enamich de Adoàser.
de l’argent [*] e de l’aram. 11
fill de Roob, rey de Sobà. 13
’n e posà gran nom a si matex. 14
e tota Ydumea serví a David.
en totas las coses que ell feya. 15
senyor rey e guardaven lo ceu cap.
ab ell misericòrdia per Jonatàs? 2
apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà?
–Jo sóm Sibà, servecial teu. 3
fasse ab ell misericòrdia de Déu?
romàs, qui és contret dels peus. 4
fill de Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6
e jach-se en terra e adorà-lo.
-lo. E dix David: –Mifibòsech!
–Ací sóm jo, servecial teu. 7
pa a la mia taula tostemps. 8
8 E Mifibòsech adorà David e dix:
sobre un ca mort semblant de mi. 9

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E donchs jo parlant no parlé a la un trip
E are tu diràs al meu servicial David:
E he stat ab tu en tots los lochs on tu
E posaré loch al meu poble d’Irrael e
E d’aquí avant no serà torbat e los fills
E jo daré repòs a tu de tots los enamichs
E edificarà casa al meu nom, e stabliré la
E aquell no ferà res de mal, jo lo
E la mia misericòrdia no he tolta d’
E la tua casa serà fael, e lo regne teu
E intrà-ce’n lo rey David devant nostro
E donchs, Senyor, porà enadir David encare
»E has fermat a tu lo teu poble en poble
E tu, Senyor, has fet a ells en Déu. 25 E
E are, Senyor, sucita e referma
E sia fet gran lo teu nom perdurablement e
E per ço lo teu servicial ha trobat lo ceu
E donchs, comensa, beneex la casa del teu
E fou fet aprés açò que combaté David los
E ferí Moab e mesurà los felisteus ab una
E Moab serví David sots tribut. 3 E
E combaté David Adoàser fill de Roob, rey
E, com David hach pres de la part de
E vingueren aquells de Síria e de Damàs
E David posà defenció e ajudament en Síria
E fou fet que Síria serví a David sots
E nostro Senyor guardave David en totas
E David pres las armes de aur [*] que
E aportà molt aram de aquestas ciutats de
E lavors Tou, lo rey de Emach, oyí que
E Tou tremès Joram, fill ceu, a David per
E en la mà d’aquell era la vaxella de l’
E aquesta vaxella se’n portà lo rey David
E com David hach presa Síria e hach morts
E posà en Ydumea guardes e gents que la
E nostro Senyor guardave’l en totas las
E regnà David sobre tot Yrrael e ell feya
E los fills de David éran preveres e en
E havia aquí un servicial de la casa de
E aquell respòs: –Jo sóm Sibà, servecial
E dix lo rey: –Ha-hy negú romàs de la
E dix Sibà al rey: –Un fill de Jonatàs
E dix lo rey: –On és? Aquell respòs: –En
E com fou vengut Mifibòsech, fill de
E dix David: –Mifibòsech! E ell respòs:
E ell respòs: –Ací sóm jo, servecial teu.
E dix-li David: –No hages pahor, car jo
E Mifibòsech adorà David e dix: –E qui sóm
–E qui sóm jo, servicial teu? Car tu has
E lo rey apellà Cibà, servicial de Saül, e
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2Re 9,10
tota la casa que fou de Saül. 10
2Re 9,10
menjarà tostemps en la mia taula.
2Re 9,11
havia XV fills e XX servicials. 11
2Re 9,12
axí com un dels fills del rey. 12
2Re 9,13
de Cibà servia a Mifibòsech. 13
2Re 9,13
de açò que lo rey David menjave.
2Re 10,1
los peus. 10,Tit Capítol X 1
2Re 10,2
Amon, son fill. [*] 2 [*] [*]
2Re 10,2
aconortacen de la mort de son pare.
2Re 10,4
la ciutat e que la enderroquen. 4
2Re 10,5
anques e tremès-los a David. 5
2Re 10,5
ho éran e leig veure-los feya.
2Re 10,6
vostra barba e lavors tornareu. 6
2Re 10,7 de Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7
2Re 10,8
-hi Joab ab tota la sua host. 8
2Re 10,9
e Istab e Maatà éran en lo camp. 9
2Re 10,10
batalla contre los sirienchs. 10
2Re 10,11
contre los fills d’Amon. 11
2Re 10,13
de nosaltres ço que li plàcia. 13
2Re 10,14
com ells se acostaren, fugiren. 14
2Re 10,14
e intraren-se’n en la ciutat.
2Re 10,15 de Amon e vench en Jerusalem. 15
2Re 10,17
fou lur príncep e lur senyor.
2Re 10,18
fort e règeu contre ell. 18
2Re 10,18
vencé-los, e fusqueren [*].
2Re 10,19
era príncep de la cavalleria. 19
2Re 11,1
fills d’Amon. 11,Tit Capítol XI 1
2Re 11,2 Emperò David romàs en Jerusalem. 2
2Re 11,3
e aquella dona era molt bella. 3
2Re 11,4
de Abam, muller de Orries etey. 4
2Re 11,4
venir en casa sua e dormí ab ella.
2Re 11,5
hach dormit ab ella, ella consabé.
2Re 11,6
a David e dix-li com era prenys.
2Re 11,6
-li: «Tremet-me Urries etey.»
2Re 11,7
Joab aytentost tremès-lo-li. 7
2Re 11,8
e en quina guisa donaven batalla. 8
2Re 11,8
a la casa tua e lave’t tos peus.
2Re 11,10
del rey e no anà a la sua casa. 10
2Re 11,10
–Urries no és anat a la sua casa.
2Re 11,11
què no ést anat a la tua casa? 11
2Re 11,12
ànima, jo no faré aytal cose! 12
2Re 11,12
encara ací, e demà iràs-te’n.
2Re 11,13
Urries en Jerusalem altre die. 13
2Re 11,13
menjar, e menjà e bech ab ell. [*]
2Re 11,14
ab los missatges de son senyor. 14
2Re 11,15
-la-li per Urries matex. 15
2Re 11,16
que ell sia ferit e que muyra.» 16
2Re 11,17
que éran los pus forts hòmens. 17
2Re 11,18
e morí aytambé Urries etey. 18
2Re 11,21
Per què us acostàs tant al mur?”

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E axí los fills teus e los servicials teus
E Cibà havia XV fills e XX servicials. 11
E dix Cibà al rey: –Senyor, axí com tu has
E havia Mifibòsech un fill petit que havia
E Mifibòsech habitave en Jerusalem, car
E era Mifibòsech rencallós de abdosos los
E fou fet que aprés açò morí Naàs, rey
E David tremès dels seus servicials que l’
E com los missatgers de David foren
E lavors pres los missatgers que David li
E com David oyí açò, axí-los a carrera,
E dix-los David: –Stau-vos en Gericó
E com los fills d’Amon conegueren que
E com David hach açò oÿt, tremès-hi Joab
E axiren los fills d’Amon e posaren la
E com veé Joab que la companya era
E altre partida del poble liurà a son
E dix Joab a Abisay: –Si per ventura los
E axí comensà Joab e lo poble qui ab ell
E com los de Amon viren que los cirienchs
E pertí’s Joab dels fills de Amon e vench
E com veeren los acirienchs que Yrrael los
E com David sabé aquestas coses, ajustà
E Yrrael vencé-los, e fusqueren [*]. E
E ocís David dels sirienchs DCC càrreus e
E com tots los reys que ajudaven Adadàser
E sdevench-se que, com hach passat un
E mentre aquestas cosas se feyan, sdevench
E lo rey demanà qui era aquella, e
E David tremès-li missatge e féu-la
E tantost aquella fembra fou santificade
E d’aquí avant cessà que no hach de sa
E aytentost David tramès missatgers a Joab
E Joab aytentost tremès-lo-li. 7 E
E vench Urries a David, e David demanàE David dix a Urries: –Vé-te’n a la
E com Urries fou axit de la casa del rey,
E diguéran a David: –Urries no és anat a
E dix David a Urries: –Tanta carrera has
E dix Urries a David: –L’archa de Déu e
E dix David [*]: –Stà vuy encara ací, e
E stech Urries en Jerusalem altre die. 13
E, convidà-lo David a menjar, e menjà e
E al vespre no volch anar a casa sua, ans
E en lo matí lo rey sabé que no hach stat
E scriví aquestas peraules ab la letre:
E, donchs, com Joab asetjàs la ciutat, ell
E axiren los hòmens de la ciutat e
E Joab tremès a dir a David tot ço que era
E diràs-li encara: “Lo teu servicial
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2Re 11,22
teu servicial Urries és mort.” 22
2Re 11,23
la batalla, axí com li dix Joab. 23
2Re 11,24
entrò a la porta de la ciutat. 24
2Re 11,25
lo teu servicial Urries etey. 25
2Re 11,26
enderroquen e la destroèscan.” 26
2Re 11,27
gran plant e gran dol sobre ell. 27
2Re 11,27
un fill, que hach nom David.
2Re 12,1 Déu de Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1
2Re 12,3
rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3
2Re 12,4
la amava com si fos sa filla. 4
2Re 12,5
aquell hom qui era vengut a ell. 5
2Re 12,7
com la ocís e perdonà a las suas! 7
2Re 12,7
–Tu ést aquell hom que has fet açò.
2Re 12,9
tu jo te n’anediré encare més.” 9
2Re 12,10
ço que amagasses l’adulteri? 10
2Re 12,11
Urries per ço que sia ta muller.
2Re 12,13
tot Yrrael e devant lo sol.” 13
2Re 12,13
peccat devant nostro Senyor Déu.
2Re 12,15
que tu has hagut d’ella morrà. 15
2Re 12,15
tornà-se’n Natan a la sua casa.
2Re 12,16
qui fou muller de Urries [*]. 16
2Re 12,17
cambra de dins e jach en terra. 17
2Re 12,18
fer ni volch menjar ab ells. 18
2Re 12,18
que en lo sizèn die l’infant morí.
2Re 12,19
digam, ans se turmenterà més.» 19
2Re 12,19
–Donchs, mort és l’infant?
2Re 12,20
E ells digueren: –Mort és. 20
2Re 12,20
de nostro Senyor Déu e adorà-lo.
2Re 12,21
e meteren-li taula, e menjà. 21
2Re 12,22 com és mort, tu menges e beus? 22
2Re 12,24
a ell, e el no tornerà a mi. 24
2Re 12,24
mort de son fill e dormí ab ella.
2Re 12,26 ço com nostro Senyor lo amava. 26
2Re 12,27
e combatia la ciutat del rey. 27
2Re 12,29
diga hom que jo la haja presa. 29
2Re 12,30
e David posà-la sobre son cap.
2Re 12,31
gran roba e fort gran presa. 31
2Re 12,31 de fust axí com hom fa dels ladres.
2Re 12,31
las ciutats dels fills d’Amon.
2Re 13,1
en Jerusalem. 13,Tit Capítol XIII 1
2Re 13,1
fort bella, que havia nom Tamar.
2Re 13,3
que fos fort greu a David. 3
2Re 13,4
tot, per què no’m dius què has?
2Re 13,5
germane de mon frare Absalon. 5
2Re 13,6
aperell de menjar e que te’n do. 6
2Re 13,6
al lit e féu aparès que fos malalt.
2Re 13,7
aparell de menjar de la sua mà. 7
2Re 13,8
casa de son frare Amon [*]. 8 [*]
2Re 13,9
e posà-li devant las ferines.
2Re 13,9
las ferines. E no’n volch menjar.

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E lavors vench lo missatger en Jerusalem e
E dix lo missatge a David: –Los nostros
E trematéran setgetes e lances a nós
E dix David al missatge: –Açò diràs a
E com oý la muller de Urries que son marit
E com hach tengut lo dol de son marit,
E aquesta cose fou molt desplasent a
E nostro Senyor tremès Natan profete a
E lo pobre no havia res del setgle sinó
»E un palegrí (ço és, un hom de camí)
E David fou fort irat e falló contre lo
E dix Natan a David: –Tu ést aquell hom
E diu nostro Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’
»E, donchs, per què has menyspresade la
E per ço diu nostro Senyor Déu que per
E axí diu nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré
E dix David a Natan: –Jo he greument
E dix Natan: –Per cert nostro Senyor ha
E tornà-se’n Natan a la sua casa. E
E nostro Senyor ferí lo fill que David
E David féu oració a nostro Senyor Déu per
E vingueren los hòmens asenyats de la sua
E sdevench-se que en lo sizèn die l’
E los servicials no hu volían dir a David,
E com David sentí’s que’ls ceus
E ells digueren: –Mort és. 20 E lavors
E lavors levà’s David de terra e rentà’s
E tornà-se’n a la sua casa e meterenE digueren-li los servicials ceus: –Per
E dix David: –Com l’infant era viu, jo
E anà-se’n David a Bersabé e aconhortà
E engendrà un fill e mès-li nom Salamó,
E lavors combatia e guerrejave David
E Joab tremès missatgers al rey David
E [*] anà-ce’n David a Rabaach e asetjà
E trasch de la ciutat gran roba e fort
E amenà-se’n lo poble ligats e fermats
E açò matex féu David de totas las ciutats
E David se’n tornà ab tota la sua host e
E [*] Absalon, fill de David, havia una
E sdevench-se que Amon, fill de David,
E Jonadap, fill de Samaà, frare de David,
E dix Amon: –Fort çó anemorat de Tamar,
E dix Jonadap: –Jau-te sobre lo teu lit
E lavors Amon se gità al lit e féu aparès
E com lo rey lo vench a vesitar, dix Amon
E lavor David tremès Tamar a la casa de
E Amon jahia en lo lit, e Tamar pres
E no’n volch menjar. E dix Amon: –Isque
E dix Amon: –Isque tothom defora. E com
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2Re 13,9
E dix Amon: –Isque tothom defora.
2Re 13,10
e aquí donar-m’has a menjar.
2Re 13,11
e mès-las en la cambreta. 11
2Re 13,12 –Germane mia, vina e jau ab mi! 12
2Re 13,15
dabans que la hagués coneguda.
2Re 13,16
Amon: –Tamar, leva e vé-te’n! 16
2Re 13,16
de la casa ni’m menes ten mal?
2Re 13,18
tencar derrera ella la porta. 18
2Re 13,18
fillas dels reys que éran vèrgens.
2Re 13,19 Tamar e aprés tenchà las portas. 19
2Re 13,20
de Absalon plorant e cridant. 20
2Re 13,20
dol de ton frare ni plors per açò.
2Re 13,22
primer que a negú dels altres. 22
2Re 13,23
la onta que havia feta a Tamar. 23
2Re 13,25
anar ab los servecials teus. 25
2Re 13,25
e per ventura agreujaríem-te.
2Re 13,26
de Absalon, mas beneý-lo. 26
2Re 13,26
-te que vinga mon frare Amon.
2Re 13,27
fill, que Amon hi vage ab tu. 27
2Re 13,27
Amon e tots los altres fills ceus.
2Re 13,28
gran convit quax convit de rey. 28
2Re 13,29
-vos e siau hòmens forts. 29
2Re 13,29 Absalon los havia ditas e manades.
2Re 13,30
pujaren en los muls e fugiren. 30
2Re 13,31
rey, que no n’ha negun romàs. 31
2Re 13,31
que vestia e gità’s en terra.
2Re 13,32 feeren açò matex que féu David. 32
2Re 13,34
car Amon solament és mort. 34
2Re 13,34
és mort. 34 E lavors fugí Absalon.
2Re 13,35
de un puig on no havia camí. 35
2Re 13,36
Amon, axí com jo t’havia dit. 36
2Re 13,38 planch molt Amon per gran temps. 38
2Re 13,39
ab lo rey de Geassur tres anys. 39
2Re 14,1
Absalon. 14,Tit Capítol XIIII 1
2Re 14,2
féu venir una fembra fort sabenta.
2Re 14,3
aquestas peraules que jo et diré.
2Re 14,4
paraules que digués al rey. 4
2Re 14,4
e gità’s en terra e adorà-lo.
2Re 14,5
-te que m’hages sguardement. 5
2Re 14,5
5 E dix lo rey: –Què vols, fembra?
2Re 14,6
sóm vídua, e lo meu marit és mort.
2Re 14,7
departir, e la un ocís l’altre. 7
2Re 14,7
a ell, qui deu ésser hereu.”
2Re 14,8
no sia anomenat sobre terra. 8
2Re 14,9
a tu justícia de açò que demanes. 9
2Re 14,10 ignosent, que jo no hy mira mal. 10
2Re 14,11
·t tocharà ni’t goserà res dir. 11
2Re 14,11
qui és mort e no ocien mon fill.
2Re 14,12
cap de ton fill no serà tochat. 12
2Re 14,12
tua, parle una peraule devant tu.

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E com tots foren fora, 10 dix Amon a
E pres Tamar las ferines que havia fetas e
E com li posave devant lo menjar, presE dix Tamar: –Germà meu, no’m vullas
E dix-li Amon: –Tamar, leva e vé-te
E respòs Tamar: –Germà, com m’has
E Amon no la volch oyr ni scoltar, 17 ans
E Tamar vestia una gonella e un brial,
E lo servicial que servia Amon gità fora
E lavors Tamar squinsà’s la gonella e
E dix Absalon, son frare: –Ha jagut ton
E aprés açò stech lonch temps en la casa
E anch despuxs Absalon no volch perlar a
E aprés II anys, sdevench-se que Absalon
E lo rey David dix a Absalon: –No’ns
E lo rey no volch obeyr las pregàries de
E dix Absalon al rey: –Senyor, pus que tu
E dix lo rey: –No vullas, mon fill, que
E per las pregàries de Absalon lo rey
E Absalon féu gran convit quax convit de
E Absalon féu manament als ceus servecials
E los servicials de Absalon feeren contre
E com açò fou fet, tots los fills del rey
E, dementre que ells fugien, aytentost
E tantost lo rey [*] squinsà’s las
E tots los ceus servecials que hy éran
E respòs Jonadap, fill de Semnà, frare de
E lavors fugí Absalon. E un dels
E un dels servecials del rey elevà sos
E dix Jonadap al rey: –Vet los teus fills
E aytentost com ell se jaquí de perlar,
E Absalon stech ab lo rey de Geassur tres
E com David fou aconhortat de la mort de
E com Joab [*], qui amava molt Absalon,
E dix Joab: –Fes aparès que plores, e vist
E dix Joab a la fembra moltas paraules que
E axí la fembra anà-ce’n al rey e gità
E dix-li: –Senyor, prech-te que m’
E dix lo rey: –Què vols, fembra? E ella li
E ella li respòs: –Jo sóm fembra mesquina
E jo, senyor, serventa tua, havia II
E vet que tot lo perentat ceu que s’és
E volen destroyr e apagar la spirelleta
E dix lo rey a la fembra: –Vé-te’n a la
E dix la fembra de Techua al rey: –En mi
E dix lo rey: –Aquell qui contredirà en
E dix la fembra: –Membre e recort-se lo
E dix lo rey: –Vive nostro Senyor Déu, que
E dix lavors la fembra: –Senyor rey, prech
E dix lo rey: –Parle. 13 E ella dix: –Per
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2Re 14,13
2Re 14,15
2Re 14,15
2Re 14,17
2Re 14,18
2Re 14,18
2Re 14,19
2Re 14,19
2Re 14,20
2Re 14,21
2Re 14,22
2Re 14,23
2Re 14,26
2Re 14,26
2Re 14,27
2Re 14,28
2Re 14,29
2Re 14,29
2Re 14,30
2Re 14,31
2Re 14,32
2Re 14,33
2Re 14,33
2Re 14,33
2Re 15,2
2Re 15,2
2Re 15,3
2Re 15,3
2Re 15,5
2Re 15,6
2Re 15,6
2Re 15,7
2Re 15,9
2Re 15,9
2Re 15,11
2Re 15,12
2Re 15,12
2Re 15,13
2Re 15,14
2Re 15,14
2Re 15,15
2Re 15,16
2Re 15,19
2Re 15,21
2Re 15,22
2Re 15,22
2Re 15,23
2Re 15,24
2Re 15,24
2Re 15,25

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

devant tu. E dix lo rey: –Parle. 13
de tot aquell qui és foragitat. 15
al senyor devant tot lo poble.
e no’s mou ni per mal ni per bé.
bé. E nostro Senyor és ab mi. 18
peraule que jo demanaré a tu.
la fembra: –Senyor meu, parle. 19
ditas a tu totas aquestas peraules?
coses que’s fan sobre la terra.
E axí la fembra se n’anà. 21
Vé, donchs, e fes venir Absalon. 22
la peraule del teu servecial. 23
li stigués, anans era fort bell. 26
del ceu cap CC cicles del pes comú.
e’ls posaven en lurs caps.) 27
qui havia nom Tamar. 28
no veé la cara del rey David. 29
al rey, e Joab no volch venir.
Veniu e cremau lo blat que hi és.
camp de Joab e cremaren lo blat. 31
han cremat lo meu blat? 32
peccat que jo fiu, que m’ocia. 33
dix-li ço que Absalon havia dit.
e jach sobre la terra e adorà-lo.
e L hòmens que anacen aquí. 2
deya-li: –De qual ciutat ést tu?
aytal trip sóm jo, servicial teu. 3
lo rey null hom qui’t puga oyr.
jo jutjaré dretament e justa. 5
prenia per la mà e besave-lo. 6
li donàs juý d’assò que demanave.
tirave lo poble d’Irrael a si. 7
secrificaria a nostro Senyor Déu. 9
rey: –Vé en pau, e Déu sia ab tu.
“Absalon regna en Hebron!” 11
rahó per què’ls havia amanats. 12
qui era d’Aguiló, ciutat sua.
poch venien-se’n a Absalon. 13
és Absalon levat contre tu. 14
hauríam fortsa ne li poríem scapar.
aquells qui són en la ciutat. 15
nós ab gran goig e volenters. 16
anave devant lo rey Atey de Get. 19
a mi gran graci e gran fe. 21
jo iré e seré servicial teu. 22
E dix lo rey: –Vina e passe primer.
l’altre poble passaren aprés. 23
del munt Olivet envés lo desert. 24
l’archa de nostro Senyor Déu.
que era axit de la ciutat. 25

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E ella dix: –Per què, senyor meu, has
E, donchs, vinc per ço que jo parle e diga
E dix jo la tua serventa: Parlaré a tu,
E nostro Senyor és ab mi. 18 E respòs lo
E respòs lo rey e dix a la fembra: –No
E dix la fembra: –Senyor meu, parle. 19 E
E dix lo rey: –Per cert Joab ha ditas a tu
E respòs la fembra: –Senyor meu, per la
E axí la fembra se n’anà. 21 E lo rey féu
E lo rey féu venir Joab e dix-li: –Vet
E levà’s Joab e jach-se sobre la terra
E levà’s lavors Joab e anà-sse’n en
E levave’s los cabells del cap una vegade
(E diu Josefus que tants cabells havia
E Absalon havia III fills e una filla fort
E stech Absalon en Jerusalem II anys que
E tremès Absalon a Joab per ço que’l
E, com Absalon hach tremès II vegades per
E axí los servents de Absalon materen foch
E lavors Joab lavà’s e vench a Absalon, a
E dix Absalon a Joab: –Jo trematí per tu
E Joab intrà-sse’n al rey e dix-li ço
E apellaren a Absalon, e intrà al rey e
E lo rey besà Absalon. 15,Tit Capítol XV 1
E als matins, com Absalon era levat, stave
E aquell responia: –De aytal trip sóm jo,
E deya Absalon: –Las peraules que tu dius
E deya Absalon: 4 –Qui stablirà a mi e
E com null hom venia, ell lo seludave e’l
E feya açò tots dies a tot lo poble d’
E en aquesta manera ell tirave lo poble d’
E aprés IIII anys dix Absalon al rey
E dix-li lo rey: –Vé en pau, e Déu sia
E levà’s Absalon e anà-sse’n en
E apellà Absalon CC hòmens de Jerusalem
E entre los altres hach Absalon Atitòfel,
E com hach Absalon oferts secrificis, el
E lavors vench un missatge a David que li
E dix David als ceus servents que éran ab
E cuytau-vos e iscam hich, car, si per
E digueren los ceus servicials a David:
E lavors axí lo rey de la sua casa, e tota
E dix lo rey: –Per què véns ab nós? Torna
E respòs Atey al rey: –Vive nostro Senyor
E dix lo rey: –Vina e passe primer. E lo
E lo rey e tots aquells qui éran ab ell e
E tots passaren plorant e cridant, e lo
E vench Sadoch prevere e tots los levites
E posaren l’archa de Déu [*] entrò que
E dix lo rey a Sadoch: –Retorne l’archa
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2Re 15,27
tot ço que li plàcia de mi. 27
2Re 15,28
vostres, sían ab vosaltres. 28
2Re 15,29 vosaltres me trematau missatge. 29
2Re 15,30
la carrera del munt Olivet plorant.
2Re 15,31
cubert e ab los peus descalsos. 31
2Re 15,31
ab Absalon e s’era jurat ab ell.
2Re 15,32
derà, que sia foll e fat e orat. 32
2Re 15,33
e ab lo cap ple de pols e terra. 33
2Re 15,34
a saber ço que’s ferà en la cort.
2Re 15,34
axí vull ésser ton servidor.”
2Re 15,35
lo concell que Atitòfel derà. 35
2Re 15,37
e Jonatàs, que són lurs fills. 37
2Re 16,2
que éran seques e II odres de vi. 2
2Re 16,2
dix lo rey a Cibà: –Què farem açò?
2Re 16,3
ço que viven los teus servicials. 3
2Re 16,4
a mi e lo regne de mon pare.” 4
2Re 16,4
coses que foren de Mifibòzech.
2Re 16,5
que jo tròpia gràcia devant tu. 5
2Re 16,7
dreta, e a la cinestra de David. 7
2Re 16,9
per ço car tu ést homeyer. 9
2Re 16,10
Iré-hy e tolré-li lo cap! 10
2Re 16,11
què fas tu açò?” No null hom! 11
2Re 16,13
maledicció que aquest me diu. 13
2Re 16,14
e tremetia-li pedres e terra. 14
2Re 16,16
ab ells, intraren en Jerusalem. 16
2Re 16,17
e dix-li –Déu te sal, rey! 17
2Re 16,18
tua que has a l’amich teu? [*] 18
2Re 16,19
poble d’Irrael, e ab ell staré. 19
2Re 16,20
teu pare, tot axí obeyré a tu. 20
2Re 16,21
concell e vejau què devem fer. 21
2Re 16,22
las mans de aquells ab tu. 22
2Re 16,23
de son pare devant tot Yrrael 23
2Re 17,1
era cregut. 17,Tit Capítol XVII 1
2Re 17,4
hagut, tot lo poble starà en pau. 4
2Re 17,6
e vejam quin concell donerà. 6
2Re 17,7
bo? Tu digues-ho, si ho ferem. 7
2Re 17,8
aquex que ha donat Atitòfel are. 8
2Re 17,8
forts, e són are fellons e irats.
2Re 17,8
ors o a cha rebiós qui ha cadells.
2Re 17,9
per algunes coves o en altre loch.
2Re 17,13
ros, que sol un no’n romandrà. 13
2Re 17,14 hy romandrà pedre sobre pedre. 14
2Re 17,14 Cuzim que no fa aquell de Atitòfel.
2Re 17,15 ço que Déu donàs mal a Absalon. 15
2Re 17,16
los tot lo fet axí com era stat. 16
2Re 17,17
e tot lo poble qui és ab ell. 17
2Re 17,17
staven prop la font de Raguel.
2Re 17,18
la serventa, e dix-ho a Absalon.
2Re 17,18
en Baürim que no’ls descobrís.
2Re 17,20 demanaren on éran Aximàs e Jonatàs.

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E dix lo rey a Sedoch prevera: –Tu qui ést
E jo amagar-m’he en los camps del
E lavors Sadoch e Abiatar tornaren l’
E tot lo poble que anave ab ell plorave e
E digueren a David que Atitòfel era ab
E dix lavors David: –Senyor Déu, jo’t
E, con David fou pujat en un munt en lo
E dix David: –Si tu véns ab mi, hauràs
E diràs a Absalon: “Senyor, axí com jo sóm
E destroyràs lo concell que Atitòfel derà.
E Sadoch e Abiatar preveras seran ab tu, e
E Cuzín, amich de David, anà-sse’n a
E dix lo rey a Cibà: –Què farem açò? E dix
E dix Cibà: –Senyor meu, per ço amèn los
E dix lo rey: –On és Mifibòzech, fill de
E lo rey dix a Cibà: –Tuas sían aquellas
E dix Cibà: –Prech-te, senyor, que jo
E lavors anà lo rey a Baürim, e axí d’
E Semeý deya aquestas peraules al rey:
E dix Abisay, fill de Servià, al rey: –Per
E dix lo rey: –En què’n sóm jo ni en què
E dix lo rey a Abisay e a tots los ceus
E anave David e los ceus companyons per la
E axí vench lo rey e tot lo poble, fort
E vench Cozim arechites, amich de David, a
E dix-li Absalon: –Aquesta és la gràcia
E dix Cozim a Absalon: –Ja Déu no hu
E jo serviré lo fill del rey. Tot axí com
E dix Absalon a Atitòfel: –Teniu concell e
E dix Atitòfel a Absalon: –Intre a las
E lavors posà Absalon un tabernacle (ço
E Atitòfel era en aquells dies en quax
E dix a Absalon Atitòfell: –Alegex XIIM
E lo concell que donà Atitòfel plach a
E com Cozim fou vengut devant Absalon,
E dix Cozim a Absalon: –No és bo lo
E dix Cozim a Absalon: –Tu ja conexs ton
E si hom los scomovia, saltarien a hom en
E tu creu per cert que lo teu pare és gran
E, si en lo comensament nengú d’aquells
E si per ventura ell se n’intrava en
E dix Absalon a tot lo poble: –Més val lo
E axí Déu destroý lo concell de Atitòfel,
E tentost Cozim anà-sse’n a Sedoch e
E dix-los: –Tremeteu-ho tentost a dir
E Jonatàs e Achimàs staven prop la font de
E una serventa anà-sse’n a ells e dixE Absalon tremès missatges en aquells, e
E a l’entrant de la casa havia un pou, e
E dix la fembra: –Una pocha d’aygüe han
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beguda e són-se’n anats corrent.
tornaren-se’n en Jerusalem. 21
l’aygüe, sinó tots som morts. 22
mal per ventura contre ell.
qui éran ab ell passaren Jordà. 25
Amasam sobre la cavalleria de Joab.
de Servià, que fou mare de Joab. 26
tendas en la terra de Galaad. 27
e vadells grassos que menjàs.
a Abisay [*] e altre a Atey de Get.
enamichs, e tu no pendràs mal. 4
faré tot açò que vosaltres vullau.
companyes de C en C e de M en M. 5
mas que l’amanassen. [*] 6
die prop lo bosch de Efraÿm. 7
de Absalon en aquell die XXM. 8 [*]
que no’n moriren en la batalla.
E tot l’altre poble fugí. 9
los cabells en las branques [*]. 10
vist Absalon penjat en un roure. 11
-li Joab: –Per què no l’ociest?
en què aporta hom las armes. 12
volgués res fer a mi, jo l’ociera.
tu me’n stigueres devant. 14
com tu dius, mas jo iré devant tu.
scuders de Joab e ocieren-lo. 16
lo poble d’Irrael [*]. 17
li demunt un grant munt de pedres.
recordació e mamòria del meu nom.»
entrò en aquest die de vuy. 19
l’ha venjat dels ceus enamichs. 20
vuy que son fill sia mort. 21
rey e digues-li ço que has vist.
e puxs correch per anar al rey. 22
a Joab: –Correré aprés d’aquest.
series portador de bon novell. 23
de bon novell. 23 E dix Achimàs:
si jo corria tembé com aquell?
dix Joab: –Corre-hy, si’t vols.
e fou abans al rey que Cozim. 24
–Si ve sol, bon missatge aporta.
dix: –Jo veig un altre home que ve.
–Si sol ve, bon missatge aporta. 27
que sia Achimàs, fill de Sadoch.
e creu que aporta bon missatge. 28
cridant al rey: –Déu te salv, rey!
s’éran levats contre lo rey! 29
rey: –És viu lo meu fill Absalon?
así a tu, e no hy sé altre cose. 30
E dix lo rey: –Passe e stà ací. 31

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E aquells, pus no’ls trobaren, tornarenE, com se’n foren tornats, los missatgés
E David e tot lo poble passaren l’aygüe
E pres un ligam e penjà’s e morí, e
E Absalon stablí e posà Amasam sobre la
E Amasam era fill de Getrà de Gesrael, qui
E Absalon, ab tota sa host, passà en las
E com David fou vengut en las tendes,
E açò hach ell e tota la companya, car
E dix lo rey al poble: –Jo iré ab
E dix lo rey: –Jo faré tot açò que
E lavors lo rey stech a la porta, e lo
E lo rey manà e dix a Abisay e a Joab e a
E axí lo poble en un camp contre Yrrael, e
E la companya de David ocís de aquells de
E las bísties del camp que n’ocieren d’
E tot l’altre poble fugí. 9 E, dementre
E, dementre que Absalon fugia, sdevenchE veé açò un dels companyons de David e
E dix-li Joab: –Per què no l’ociest? E
E jo te’n donaré X cicles d’argent e una
E dix aquell hom a Joab: –Si tu donaves a
E si lo rey me reptàs, tu me’n stigueres
E dix Joab: –No serà axí com tu dius, mas
E pres Joab III lances e fichà-las totas
E Joab tochà la nafil e manà que d’aquí
E prengueren Absalon e gitaren-lo en lo
E tots aquells d’Irrael fugiren a las
E apellà lo títol per lo nom ceu, e aquell
E dix Achimàs, fill de Sadoch: –Correré e
E dix Joab en aquell: –No lo hy diràs vuy,
E dix Joab a Cozim: –Vé-te’n al rey e
E Cozim adorà Joab e puxs correch per anar
E Achimàs fill de Sadoch dix altre vegade
E dix Joab: –Mon fill, per què hy vols
E dix Achimàs: –E què hy hauria, si jo
–E què hy hauria, si jo corria tembé com
E dix Joab: –Corre-hy, si’t vols. E
E Achimàs correch per un camí que era pus
E David seya entre abdues las portes, e la
E dementre que ell se acostave, 26 viu
E lo rey dix: –Si sol ve, bon missatge
E dix la guarda: –Aquest qui ve primer
E dix lo rey: –Bon hom és e creu que
E dix Achimàs cridant al rey: –Déu te
E gità’s en terra e adorà-lo e dix:
E dix lo rey: –És viu lo meu fill Absalon?
E dix aquell: –Senyor, jo he vist un gran
E dix lo rey: –Passe e stà ací. 31 E
E aytentost vench Cozim e dix: –Senyor
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qui s’éran levats contre tu. 32
contre tu. 32 E dix lo rey a Cozín:
levats contre tu, senyor meu. 33
e planyia son fill Absalon. 2
lo rey plorave son fill Absalon. 3
com si fugissen de la batalla. 4
fill meu! Fill meu, Absalon! 5
e vols mal en aquells qui t’amen.
de la tua infantesa entrò are. 8
terra on jaÿa e stech a la porta.
axit de la terra per Absalon. 10
callem e no retornem David en rey?
tornar lo rey en la sua casa?” 13
“No ést tu os meu ni carn mia?
de la cavalleria aprés Joab.” 14
tu e tots los servecials teus. 15
al rey e que passàs Jordà. 16
axit a carrera a tu, senyor meu. 21
l’untat de nostro Senyor Déu? 22
vuy no morrà null hom d’Irrael.
ha vuy fet senyor sobre Yrrael? 23
–No hages pahor, que no morràs.
entrò que hy tornà en pau. 25 [*]
–Per què no vinguist ab mi? 26
servecial teu, sóm rencallós. 27
justs ni no poria més cridar. 29
que éran tuas tan solament. 30
prengue-ho tot, si’s vol. 31
tendes, car era fort rich hom. 33
e staràs aquí segur ab mi. 34
a ell aquell bé que’t plaurà. 38
a tu, jo t’ho doneré. 39
lo rey bassà Batzalay e beneý-lo.
se n’anà a la sua ciutat. 40
la mitat del poble d’Irrael. 41
e tots los teus hòmens ab tu? 42
del rey, ne ha res donat a nós. 43
jo tornàs a mi matex lo rey meu?
de Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1
’n, Yrrael, en las tuas tendes. 2
-se’n a Ciba fill de Bocrí.
ab David, lur rey e lur senyor. 3
tencades entrò que foren mortas. 4
de Judà e tu sias ací present. 5
terme que David li havia asignat. 6
ciutats e scapar-nos-hia. 7
encalsacen Ciba fill de Bocrí. 8
Amasè vench e axí-los a carrera.
d’ell matex e desobra era sint.
tost e leugerament com se volia. 9

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E dix lo rey a Cozín: –E lo meu fill
–E lo meu fill Absalon és viu? Respòs
E lavors lo rey fou fort irat e despagat,
E la victòria que havían haguda dels
E lo poble venia de poch en poch a la
E David cobrí lo ceu cap e plorave e
E Joab vench de la batalla e entrà-sse
E vuy has mostrat que no has ància nenguna
E lavors lo rey se levà de terra on jaÿa e
E tot lo poble oyí dir que lo rey seya en
E Absalon, lo qual nós alegim en rey, és
E lo concell de tot Yrrael vench al rey
E dieu a Amassà: “No ést tu os meu ni carn
E açò fasse Déu a mi, si jo no’t fas
E, com aquell ho oyí, enclinà lo cor de
E tornà-se’n David entrò a Jordà, e tot
E cuytà’s Semeí, fill de Gerà, fill de
E lavors respòs Abisay fill de Servià e
E dix David al fill de Servià: –Què m’ha
E cuydes-te que jo no conega que m’ha
E dix lo rey a Semeý: –No hages pahor, que
E jurà-li David que no morria. 24 Emperò
E dix lo rey a Mifibòzech: –Per què no
E respòs Mifibòzech e dix: –Senyor, rey
E, part açò, me acusa a mi a tu. Emperò,
E dix lo rey a ell: –No’t cal més perlar,
E dix Mifibòzech al rey: –Pus que tu,
E Batzalay, galatide de Gelim, seguí lo
E dix lo rey a Batzalay: –Vina ab mi en
E dix Batzalay al rey: –Quals són los anys
E dix a ell lo rey: –Canaan, fill teu,
E, com lo rey e tot lo poble hagueren
E Batzalay se n’anà a la sua ciutat. 40 E
E lo rey anà en Galgala, e Canahan se n’
E lavors tots los hòmens del poble d’
E respongueren los hòmens de Judà: –Car
E respòs Yrrael als hòmens de Judà e dix:
E lavors los hòmens de Judà responien
E lavors sdevench-se que aquí havia un
E tot lo poble pertí’s de David e anaren
E lavors los hòmens de Judà anaren-se’n
E com lo rey fou en la sua casa en
E dix lo rey a Amasè: –Fes venir d’ecí a
E anà-sse’n Amasè als fills de Judà per
E dix David a Abisach: –Donchs, major
E Abizay pertí’s de aquí, e anaren ab ell
E com ells foren prop de una gran pedra
E lavors Joab vestia una gonella streta
E portave un cultell qui li penjave per
E dix Joab a Amasè: –Déu te sal, frare
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2Re 20,9
a Amasè: –Déu te sal, frare meu.
2Re 20,10
barba quax qui’l volia besar. 10
2Re 20,10
vist lo cultell que Joab aportave.
2Re 20,11
encalsaren Siba fill de Bocrí. 11
2Re 20,12
companyó de David per Joab. 12
2Re 20,13
que lo poble no s’aturàs aquí. 13
2Re 20,14
e era-se’n anat entrò a Abela.
2Re 20,16
que enderrocassen los murs. 16
2Re 20,17
s’acost a mi, e parlaré ab ell. 17
2Re 20,17
a ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm así.
2Re 20,17
las paraules de la tua serventa.
2Re 20,18
E respòs Joab: –Jo las oig. 18
2Re 20,20 la haretat de nostro Senyor Déu? 20
2Re 20,21
partir-nos-hem de la ciutat.
2Re 20,22
a tu lo ceu cap per lo mur. 22
2Re 20,22
parlà ab tot lo poble sàviament.
2Re 20,22
e lensaren-lo a Joab per lo mur.
2Re 20,22
anaren-se’n tots en lurs tendes.
2Re 20,23
-ce’n en Jerusalem al rey. 23
2Re 20,24
los cereteus e falateus. 24
2Re 21,1 David e durà III anys contínuament.
2Re 21,2
car ell ocís los gabaonites. 2
2Re 21,3
dels fills d’Irrael e de Judà. 3
2Re 21,4
que sia mort null hom d’Irrael.
2Re 21,5
–Què voleu que fassa a vosaltres? 5
2Re 21,6
de nostro Senyor Déu sa enrera.
2Re 21,7
vosaltres aquells que demanareu. 7
2Re 21,8
Jonatàs, fill de Saül, e David. 8
2Re 21,9
de Bertealay, que fou de Molatí. 9
2Re 21,9
en lo munt devant nostro Senyor.
2Re 21,10
hom comensa a segar los ordis. 10
2Re 21,11
de die ni las bèsties de nit. 11
2Re 21,12
fet, ço és la concupina de Saül. 12
2Re 21,13
hagueren mort Saül en Gelboe. 13
2Re 21,14
de Sis, qui era pare de Saül.
2Re 21,14 coses que lo rey los havia manades.
2Re 21,15
Senyor perdonà a la terra. 15
2Re 21,15
contre los fills d’Irrael.
2Re 21,15
hòmens combateren los felisteus.
2Re 21,16
sfortsà’s que pogués ferir David.
2Re 21,16 de Gebí Denob pesave CCC onzes.
2Re 21,17
era feta poch de temps havia. 17
2Re 21,17 a David, e David ocís Gebí Denob.
2Re 21,18
no apachs la luerna d’Irrael. 18
2Re 21,19
de Besoel polimitari fou la mare.
2Re 21,20
peu, que són XXIIII entre tots.
2Re 21,22
[*] de Samaà, frare de David. 22
2Re 22,9
car Déu és enfelonit contre ells. 9
2Re 22,10
sua bocha e encès los carbons. 10
2Re 22,11
calija sots los ceus peus. 11

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E posà-li la mà en la barba quax qui’l
E trasch lo cultell e ferí-lo per lo
E Joab e Abizay, son frare, encalsaren
E entretant, com alguns que éran de Joab
E Amasè jaÿa mort enmig de la carrera, e
E puxs tot lo poble seguí a Joab e
E Joab e tots los hòmens forts d’Irrael
E una fembra fort sàvia de la ciutat cridà
E Joab acostàs a ella, e dix: [*] [*] –Jo
E dix la fembra: –Oges las paraules de la
E respòs Joab: –Jo las oig. 18 E dix la
E dix la fembra: –Açò que jo diré és molt
E respòs Joab e dix: –Ja Déu no hu vulla,
E dix la fembra a Joab: –Nós lensarem a tu
E lavors la fembra parlà ab tot lo poble
E tolgueren lo cap a Siba fill de Bocrí e
E lavors Joab tochà la corneta, e pertiren
E Joab tornà-ce’n en Jerusalem al rey.
E fou Joab senyor de la cavalleria, e fou
E Auran, sobre los trehuts, e Josafat,
E David demanà concell a nostro Senyor, e
E lo rey apellà los gabaonites e dix-los
E dix lavors David als gabaonites: [*] 4
E dix David: –Què voleu que fassa a
E ells digueren al rey: –Nós devem
E dix lo rey: –Jo donaré a vosaltres
E lo rey perdonà a Mifibòzech, fill de
E axí pres lo rey los fills de Saül, los
E liurà’ls en las mans dels gabaonites, e
E aquests VII caygueren morts tots ensemps
E Rafà, mare dels II, vestí celici e féuE diguéran a David ço que Rafà havia fet,
E David pres los ossos de Saül e de
E havían la ossa de Saül e de Jonatàs, son
E faeren totas aquellas coses que lo rey
E com totas aquestas coses foren fetas,
E faeren batalla altre vegade los
E David e los ceus hòmens combateren los
E dementre que David defallia en la
E lo ferro de l’asta de Gebí Denob pesave
E portave una spasa que era feta poch de
E Abizay fill de Servià ajudà a David, e
E lavòs juraren los hòmens de David e
E la segona batalla fou en Job contre los
E per ço com en moltas maneras axemplave
E aquest fou del linatge de Rafà, 21 e
E aquests IIII hagueren per mare Rafà en
E pujà foch de las suas narils, e vorerà
E enclinà los cels e devallà, calija sots
E muntà sobre xerubín e volà e alenegà
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2Re 22,12
sobre las ales dels vents. 12
2Re 22,16
e ha consumats aquells. 16
2Re 22,17
spirit de la fallonia d’aquell. 17
2Re 22,18
e reemé a mi de moltas aygües. 18
2Re 22,19
a mi, com éran pus forts que jo. 19
2Re 22,20
Senyor és fort fermatat mia. 20
2Re 22,25
[*] [*] ne de la mia iniquitat. 25
2Re 22,27
salut a l’hom sant e alet. 27
2Re 22,28 hom desestruch seràs desestruch. 28
2Re 22,30
inlumineràs las mias tenebres. 30
2Re 22,31
saltaré lo truyll en lo Déu meu. 31
2Re 22,31
nostro Senyor és sens tota màcula.
2Re 22,32
aquells qui han speransa en ell. 32
2Re 22,35
las altesas ha a mi stablit. 35
2Re 22,38
’m defalliran los meus talons. 38
2Re 22,40
e jauran sots los meus peus. 40
2Re 22,42
irat, e jo destrovir-los-he. 42
2Re 22,43
no hy haurà qui’ls fassa sauls. 43
2Re 22,44
he e fer-n’he pessas manudes. 44
2Re 22,44
e guarderàs a mi en cap de gents.
2Re 22,49
a mi de aquells qui’m contrasten.
2Re 22,50
a mi de l’hom malvat. 50
2Re 23,1
que dix David, fill de Ysaý:
2Re 23,2
Jacob, noble cantador de Ysrael. 2
2Re 23,7
levarà de terra hom ab las mans. 7
2Re 23,9
una vegade que anà a la batalla. 9
2Re 23,10
per la sanch qui hy fou cecade.
2Re 23,11
d’aquells que hy éran morts. 11
2Re 23,11
stació en un camp ple de lenties.
2Re 23,12
poble e ocís molts dels felisteus.
2Re 23,13
fou feta gran salut en Yrrael. 13
2Re 23,15
felisteus era levors en Betlem. 15
2Re 23,16
la porta, fort lo hy grayria. 16
2Re 23,16
la porta e aportaren-la a David.
2Re 23,17
perdó, car jo no faré aquesta cose.
2Re 23,17
hòmens que hy són anats [*]? [*]
2Re 23,19 nomenat 19 pus noble entre los III.
2Re 23,20
príncep entre aquells III. [*] 20
2Re 23,21
e ocís-lo en temps de neus. 21
2Re 23,21
ell e tenia en la sua mà una lansa.
2Re 23,23
no era pervengut entrò a III.
2Re 24,1 són XXXVII. 24,Tit Capítol XXIIII 1
2Re 24,3
per ço que sapiam quants som. 3
2Re 24,4
del rey és sobre aquella de Joab.
2Re 24,5
nombrassen lo poble d’Irrael. 5
2Re 24,8
qui és envés migdie, en Bersabe. 8
2Re 24,9
e hagueren sercade tota la terra. 9
2Re 24,10
forts d’armes per a combatre. 10
2Re 24,11
fetas follament las mias feenes. 11
2Re 24,13
faré axí com tu volràs o diràs.” 13

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

E posà las tenebres amagament ceu entorn
E són apareguts los scampaments de la mar,
E tremès de alt e reemé a mi de moltas
E ha desliurat a mi de l’enamich molt
E ell occupà a mi en lo die de la mia
E manà a mi [*], [*] car jo he plegut a
E reguardonerà a mi nostro Senyor segons
E ab hom fort seràs alet e ab hom
E tu feràs saul lo poble pobre e
E jo seré sint e correré en tu e saltaré
E nostro Senyor és sens tota màcula. E la
E la peraule de nostro Senyor Déu és
E qui és Déu enfora nostro Senyor e qui és
E ha ensenyat de batallar als meus brassos
E encalsaré los meus enamichs e destruyrE tu has cint a mi de fortalesa en la
E ells crideran a nostro Senyor Déu, e no
E jo †desliure† aquells axí com a pols de
E tu salveràs a mi de las contrediccions
E lo poble que jo no conech servirà a mi.
E tu desliureràs a mi de l’hom malvat. 50
E açò, Senyor, jo confessaré a tu devant
«E dix l’hom al qual es feta la promissió
E l’espirit de nostro Senyor ha parlat
E si negú las volrà tocar, serà armat de
E aprés ell sech Aleatzar, fill de son
E en aquell die féu nostro Senyor Déu gran
E aprés d’aquest fou Semeà, fill de
E com los felisteus hagueren fet fugir lo
E aquell die fou feta gran salut en
E ja dabans éran pujats que éran prínceps
E lavors desijà David aygüe de sisterne e
E lavors anaren III forts hòmens e
E ell no la volch beure, mas secrificàE, donchs, beuré la sanch d’aquells
E açò faeren III hòmens que éran molt
E fou príncep entre aquells III. [*] 20 E
E Banaÿas, fill de Joadà, qui fou hom molt
E aquest matex ocís un hom egipcià en què
E axí com ell fou devallat a ell ab una
E David féu aquest concellador a la sua
E la ira de nostro Senyor enfelloní’s
E dix Joab al rey: –Nostro Senyor
E [*] los prínceps dels cavallers partiren
E passaren Jordà e vingueren en Arroer, en
E aprés VIIII mesos [*] tornaren en
E lavors Joab liurà lo nombre del poble al
E David penidís com havia comptat lo poble
E levà’s David al matí, e dix nostro
E vench Gad a David dient: –Açò diu nostro
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2Re 24,14
en aquell qui m’ha tremès a tu. 14
2Re 24,15
de nostro Senyor Déu. 15
2Re 24,16 entrò a Bersabe LXXM hòmens. 16
2Re 24,17 de Eurena, qui era hom gebuzeu. 17
2Re 24,18 mi e contra la casa de mon pare. 18
2Re 24,19
en la era de Aurena gebuseu. 19
2Re 24,20
que Gad profete li havia fet. 20
2Re 24,21
ceus que anassen ab ell. 21
2Re 24,21
lo senyor meu ve al ceu servecial?
2Re 24,22
qui és venguda sobre lo poble. 22
2Re 24,22
-me ço que ell vulla ni li plàcia.
2Re 24,23
en holocaust e en oferenes. 23
2Re 24,24
lo teu vot e lo teu secrifici. 24
2Re 24,24 nostro Senyor Déu oferta agradable.
2Re 24,25
e costaren L cicles d’argent. 25
2Re 24,25
a nostro Senyor de coses de pau.
1Re 14,51
Ner era stat pare de Emsí, fill de
1Re 5,10
venguda en Acharon, los hòmens d’
2Re 20,4
E dix lo rey a Amasè: –Fes venir d’
1Re 2,33
morrà, com ells seran venguts a
1Re 4,18
e fou mort, car era vell e de gran
2Re 2,10
e sobre tot Yrrael. 10 E era en
2Re 5,4
Yrrael. 4 David fill de Ysaý era de
2Re 5,9
aquella ciutat de David e féu
2Re 7,13
e fermaré lo regne d’aquell. 13 E
1Re 2,35
mon cor e segons ma ànima, e jo
2Re 7,27
del servicial teu e has dit: “Casa
1Re 7,17
ell jutjave lo poble e aquí ell
1Re 14,35
nit e ocieren-los aquí. 35 E Saül
2Re 24,25
L cicles d’argent. 25 E David
2Re 7,5 diu nostro Senyor Déu: Donchs tu no
1Re 14,47
e contre los fills d’Amon e contre
1Re 2,18
de li, la qual hom apellave
1Re 2,28 devant mi una vestidura que ha nom
1Re 14,3
portave una vestidura que ha nom
1Re 22,18
de vestiments que hom apella
1Re 23,6
ab si lo vestiment que ha nom
1Re 23,9
a Abiatar prevere: –Aporta avant l’
1Re 30,7
prevera [*]: –Fé ensà envés mi lo
1Re 30,7
mi lo efot. E acostà Abitar lo
2Re 6,14
una vestidura de li qui és apellade
1Re 1,1
Eliüd, fill de Thau, fill de Suf,
1Re 17,12
pahor. E David era fill de un hom
1Re 9,3
ells foren passats per lo munt de
1Re 13,17 companyes anà contre la carrera de
1Re 14,22 22 que éran amagats en lo munt de
2Re 2,9
e sobre Getzurí e sobre Gesrael e
2Re 13,23
ovellas en Balasar, que era prop
2Re 18,6
batalla aquell die prop lo bosch de
2Re 20,21 ciutat! 21 Mas un hom del munt de
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E dix David a Gad profeta: –Gran treball
E, adonchs, nostro Senyor tremès
E com l’àngel de nostro Senyor Déu hach
E dix David a nostro Senyor Déu com hach
E vench Gad profeta a David en aquell die
E pujà David segons lo manament de nostro
E Aurena guardà e veé lo rey e los
E axí Aurena e gità’s en terra e adorà lo
E dix lo rey: –Per ço çóm vengut que
E dix Aurena al rey: –Lo senyor rey meu
E Aurena pres bous e vaques e càrreus e
E donà al rey aquestas coses, e dix:
E dix lo rey a Aurena: –Ja Déu no vulla
E comprà David la era e los bous, e
E David edifichà aquí altar a nostro
E nostro Senyor hagué mercè de tota la
Ebiel. 52 E molt fort batalla era contre
Ecaron cridaren e digueren: –Ells han
ecí a III dies tots los hòmens de Judà e
edat d’home. 34 E açò serà a tu senyal
edat, e ell jutjà lo poble d’Irrael per
edat de XXXX anys Ysbòzech, fill de Saül,
edat de XXX anys com comensà a regnar 5 e
edificació de casas engir e entorn d’ella
edificarà casa al meu nom, e stabliré la
edificaré a ell fael casa, e ell irà
edificaré a tu.” E per ço lo teu servicial
edifichà altar a nostro Senyor Déu. 1Re
edifichà aquí un altar a nostro Senyor
edifichà aquí altar a nostro Senyor e
edificharàs a mi casa per ço que stiga e
Edom e contre lo rey de Sabbà e contre los
efot. 19 E sa mare li feya cascun any una
efot, e jo doní a la casa de ton pare dels
efot. E lo poble no sabia pas en qual loch
efot, qui és de li. 19 E destroý la ciutat
efot. 7 E a Saül fou denunciat que David
efot. 10 E David dix: –Senyor, Déu d’
efot. E acostà Abitar lo efot a David, 8 e
efot a David, 8 e lavors David aconsellà
efot. 15 E David e tot Yrrael portaven l’
efratén. 2 Aquell hach II mullers, e la
efrateu, de Judà, de Betlem, del qual nós
Efraÿm 4 e per la terra de Salice e no las
Efraÿm en la terra de Saül, 18 e l’altre
Efraÿm, car ells hagueren oÿt que los
Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10 E era en
Efraÿm, e convidà tots los fills del rey
Efraÿm. 7 E la companya de David ocís de
Efraÿm, apellat Siba, fill de Bocrí, ha
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Sray de Carmel; Fassay de Arabí; 36
[*]; e altre, Scalon; e altre,
neus. 21 E aquest matex ocís un hom
trasch la lansa de la mà de l’
e he vós desliurats de la mà dels
la casa de ton pare, com ell era en
molt alt? Aquest és lo déu qui ferí
vostros cors axí com endureý en
ensà que jo los amení de terra de
“Jo he amenat lo poble d’Irrael de
e qui amenà los vostros pares de
8 e en quina manera intrà Jacob en
e Aron e amenà vostros pares de
contrestà a ell, com venia de
a nostros pares com ells venien de
en Assur, qui és ves la regió de
anaven de Sur entrò a la terra de
de Besor. 11 E trobaren un hom de
e dix: –Jo sóm servicial teu, de
Irrael de la terra de servitut de
has remut a tu matex de la gent de
on és. Jo iré de vuymés a ell, e
com hach Absalon oferts secrificis,
de Ramataym [*], lo qual hach nom
4 E adonchs lo die vench que
no volia menjar. 8 Ladonchs li dix
a casa lur, en Remadta. Donchs
a nostro Senyor. 21 E aprés annà
e que stiga aquí contínuament. 23 E
lo corn del ceu crist. 11 E
e lur vot. 20 E Elí donchs beneý
acuytes; Mecharí netofantes; 29
tot Yrrael e passà Jordà e vench en
del món. Lo segon és apellat
E un dels servecials del rey
E en aquell loch staven II fills de
com li plach, ella se levà, e
ses paraules devant nostro Senyor,
veu no era oÿda de negú. Donchs,
tu has begut. 15 E Anna li respòs:
ma dolor e de mon plor. 17 Lavors
un vadell e oferiren l’infant a
en la casa de nostro Senyor, devant
lo prevera. 12 Mas los fills de
solempne secrifici e lur vot. 20 E
cresch devant nostro Senyor. 22 E
27 Donchs un hom de Déu vench a
ministrave a nostro Senyor devant
2 E sdevench-se un die que
que jo sóm ací. 5 On ell correch a
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Egaal, fill de Natan, de Sobà; Bonibà de
Egete; e altre, Acaron; e altre, Gatza. 18
egipcià en què havían gran speransa
egipcià per fortsa e l’ocís ab la sua
egipcians e de la mà de tots los reys que
Egipte, en la casa de faraó, 28 e jo alegí
Egipte de totas plagues en lo desert. 9 O,
Egipte lo cor de faraó e no lexà anar los
Egipte entrò en aquest die de vuy. E enaxí
Egipte e he vós desliurats de la mà dels
Egipte, ell és present ací. 7 Donchs,
Egipte. E cridaren los pares a nostro
Egipte e alogà ells en aquell loch. 9 E
Egipte. 3 Donchs, vé are e ociu Amalech e
Egipte. Donchs los cineus se’n pertiren
Egipte, 8 e pres Aguays, rey de Amalech,
Egipte. 9 E destroví David tota la terra
Egipte en un camp e amanaren-lo a David,
Egipte, e sóm misatge de un ysmaleÿte. E
Egipte entrò en aquest die de vuy, mas he
Egypte e dels déus d’ells. 24 »E has
el no tornerà a mi. 24 E anà-se’n David
el poble féu gran conjurament e gran
Elcanà, fill de Geroboam, fill Eliüd, fill
Elcanà dech secrifichar, e donà a Fenennà
Elcanà, son marit: –Anna, digues-me per
Elcanà jach ab Anna, se muller, e nostro
Elcanà, son marit, e tota se companye en
Elcanà, son marit, dix a ella: –Tu fes ço
Elcanà se’n tornà e anà-ce’n en
Elcanà e Anna, sa muller, e dix a ell:
Èlech, fill de Debanaà, e aquest era
Elema, e los sirienchs aperellaren batalla
Elesmon, lo qual nós apellam Èxodus. Lo
elevà sos ulls e guardà e veé una gran
Elí, Ophín e Fineès, e eren preveres de
Elí, prevere, seya sobre sa cella devant
Elí, prevere, la comensà a guardar en la
Elí se cuydà que fos embriaga. 14 e dix a
–Elí, axí m’ajut Déu, que no és axí com
Elí dix a ella: –Vé-te’n en pau, e lo
Elí, prevere, lo qual no’s prenia guarde
Elí, lo prevera. 12 Mas los fills de Elí
Elí éran malvats e no conexían pas nostro
Elí donchs beneý Elcanà e Anna, sa muller,
Elí era molt vell, e oyí totas las coses
Elí, lo qual Déu li tremès, e dix a ell:
Elí, e la peraule de Déu era preciosa en
Elí geya en son lit, e sos ulls éran ja
Elí e dix-li: –Vet-me ací, car tu m’
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has apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E
–Samuel! Lo qual se levà e anà a
tu m’has apellat. Adonchs entès
12 En aquell die jo sucitaré contre
E per ço jo he jurat a la casa de
pahor de manifestar la vizió a
manifestar la vizió a Elí. 16 Mas
enaxí que no li celà res. E
seya sobre xerubín. E los fills de
de Déu fou presa, e los II fills de
de pols. 13 E quant ell fou vengut,
comensà a plorar. 14 Adonchs, com
[*]? E aquell se cuytà e vench a
E aquell se cuytà e vench a Elí. 15
ell hach anomenade l’archa de Déu,
[*] fill de Finenès, fill de
intrats là on ell era, ell veé
III fills primers [*] éran aquests:
qui ociurà lo felisteu. 28 E com
fill de Acisbay, fill de Amacharí;
24 Azael, frare de Joab, entre XXX;
e Naphes 16 e Jasia e Simà e
Naphes 16 e Jasia e Simà e Elidà e
fill de Saratey, arachites; 34
Sabbà e Natam e Salamó 15 e Iobar e
de Betlem; 25 Semmà de Ararí;
nom Elcanà, fill de Geroboam, fill
’n a Anna sola una part, per què
per què ell fou molt trist, car
desletat, e que lo hy amèn, e que
E jo prech nostro Senyor que
ni no la conexia. 26 Mas Anna dix a
per aquest infant. Jo’l preguí, e
e li requerí. 28 E per açò jo he
Senyor, e no és negú altre sinó
Déu és Senyor de la tua bocha, e a
6 Nostro Senyor dóna mort e vida, e
Senyor dóna pobreses e riqueses e
riqueses e ell axalsa e abaxa. 8 E
lo pobre de la sutzura, per ço que
de la terra són de nostro Senyor, e
ha posat lo setgle sobre ells. 9 E
puxs pren-te’n a ta volentat.» E
any una petita gonella, la qual
Elcanà e Anna, sa muller, e dix a
la porta del tabernacle. 23 Per què
Elí, lo qual Déu li tremès, e dix a
a la casa de ton pare, com
la casa de faraó, 28 e jo alegí a
a mos obs en prevere, per ço que
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Elí respòs: –O, mon fill, no t’he jo
Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo sóm vengut
Elí que nostro Senyor apellave l’infant e
Elí totas las coses que he parlades contre
Elí que lo peccat de la sua casa no serà
Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel e dix: –O,
Elí apellà Samuel e dix: –O, Samuel, mon
Elí respòs: –Ell és nostro Senyor. Ell
Elí eren ab l’archa de la amistansa de
Elí foren morts, ço és, Ofiní e Fineès. 12
Elí ceya sobre la cella e guardave la
Elí oý lo crit de la ciutat, dix: –Quin
Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII anys, e sos
Elí havia LXXXXVIII anys, e sos ulls éran
Elí caech de la cella, prop la porta, e
Elí, prevera [*] en Ciloè, portave una
Eliab e dix: –Donchs, ést tu aquell que
Eliab era son primer fill engendrat; lo
Eliab, son frare major, oý assò que David
Eliam, fill de Achitòfel, geronites; 35
Elicanà, fill de son oncle, de Betlem; 25
Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren los
Elifàlech. 17 E oyiren los felisteus que
Elifèloch, fill de Acisbay, fill de
Elisua e Naphes 16 e Jasia e Simà e Elidà
Elitzachà de Arodí; 26 Eras de Faltí; Irà,
Eliüd, fill de Thau, fill de Suf, efratén.
ell fou molt trist, car ell amave molt a
ell amave molt a Anna, mas nostro Senyor
ell aparega devant nostro Senyor, e que
ell complescha la tua peraule. Donchs Anna
ell: –Senyor, sàpies per cert que jo sóm
ell ha donade a mi la mia demande que jo
ell donat a nostro Senyor en tots los dies
ell e no és negú axí fort com és lo nostro
ell són aperellades las pences. 4 L’arch
ell met hom en infern e’n trau. 7 Nostro
ell axalsa e abaxa. 8 E ell sucita los
ell sucita los freturosos de la pols e
ell sega ab los prínceps e que tinga la
ell ha posat lo setgle sobre ells. 9 E ell
ell guarde los peus dels ceus sants, e los
ell responia e deya: «No serà pas axí, ans
ell aportave en los dies que éran stablits
ell: –Nostro Senyor reta sament d’aquesta
ell dix a ells: –Per què feu vosaltres
ell: –Aquestas coses diu nostro Senyor:
ell era en Egipte, en la casa de faraó, 28
ell de tots los trips d’Irrael a mos obs
ell muntàs al meu altar o que cremàs a mi
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Senyor: “Jo no vull açò.” Mas
e segons ma ànima, e jo edificaré a
e jo edificaré a ell fael casa, e
casa, sí covendrà que hom prech per
que hom prech per ell, e que
ulls éran ja tenebrosos, enaxí que
veura 3 la lum de Déu anans que
apellà Samuel, lo qual respòs a
a ell: –Vet que jo sóm ací. 5 On
peraule de nostro Senyor no era a
8 E nostro Senyor apellà a
qual se levà e anà a Elí 9 e dix a
Senyor apellave l’infant e dix a
e compliré. 13 Jo he dit a
peccat perdurablement, per ço com
fills fèyan lurs fets malvadement e
qual li respòs: –Jo sóm ací. 17 E
dites. 18 Donchs Samuel dix a
cresch, e nostro Senyor era ab
en tot lo poble d’Irrael tant com
son cap cubert de pols. 13 E quant
que aquell fou intrat en la ciutat,
veye. 16 Adonchs dix lo missatge a
l’archa de Déu és presa. 18 E, com
car era vell e de gran edat, e
sobre cascuna ciutat, enaxí que
–Qual cose és açò que nós devem a
de sa terra, car nostro Senyor hach
star devant nostro Senyor sant, car
fill de Aminadab, per ço que
Senyor e serviu aquell tot sol,
per nós a nostro Senyor Déu, que
de Yrrael, e nostro Senyor axaudí a
Aget e entrò a sos térmens. Donchs
los demunt dits lochs, 17 e despuxs
car aquí era la sua casa e aquí
e aquí ell jutjave lo poble e aquí
VIII 1 Com Samuel fou envellit,
a Samuel en Remata 5 e digueren a
-las-ha a sos servidors. 15 E
de vostres vinyes, per ço que
e metrà’ls en la sua obre. 17 E
axí com totas las altres nacions. E
los fills d’Irrael millor home que
dix a son servent, lo qual era ab
per engoxa de nós. 6 Lo qual dix a
de Déu e és noble hom, e tot ço que
Donchs, anem-nos-ne are a
anem-nos-ne are a ell, e
-la a l’hom de Déu per ço que
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ell diu: “Jo glorificaré aquell qui
ell fael casa, e ell irà devant mon crist
ell irà devant mon crist (ço és, untat)
ell, e que ell ofira I diner d’argent e I
ell ofira I diner d’argent e I tortell de
ell no podia veura 3 la lum de Déu anans
ell fos apagat. E Samuel dormia en lo
ell: –Vet que jo sóm ací. 5 On ell correch
ell correch a Elí e dix-li: –Vet-me
ell stade revelade. 8 E nostro Senyor
ell altre vegade: –Samuel! Lo qual se levà
ell: –Vet que jo sóm vengut per ço com tu
ell: –Vé-te’n e dorm e, si d’equí
ell que jo jutgeria la sua casa per lo ceu
ell sabia que sos fills fèyan lurs fets
ell no’ls ne castigave. 14 E per ço jo he
ell demanà-li: –Qual és la peraula de
ell totas las peraules, enaxí que no li
ell. E anch de las suas peraules no’n
ell visqué. 1Re 4,Tit Capítol quart 1 E
ell fou vengut, Elí ceya sobre la cella e
ell recomptà [*] tot ço que s’era
ell: –Jo sóm aquell qui sóm vengut e fugit
ell hach anomenade l’archa de Déu, Elí
ell jutjà lo poble d’Irrael per XXXX
ell feria los hòmens de cascuna ciutat,
ell retre per nostro peccat? E ells
ell ferit. 7 »Donchs, feu are una novella
ell se pertirà de nós? 21 Donchs ells
ell guardàs l’archa de nostro Senyor. 2 E
ell desliurerà a vosaltres de la mà dels
ell nos desliure de la mà dels felisteus.
ell, 10 E sdevench-se que, com Samuel
ell desliurà lo poble d’Irrael de la mà
ell se’n tornave en Remate, car aquí era
ell jutjave lo poble e aquí ell edifichà
ell edifichà altar a nostro Senyor Déu.
ell féu abdós sos fills jutges sobre lo
ell: –Tu ést envellit, e tos fills no van
ell delmerà los vostros blats e las rendes
ell do delme a sos faels missatges e a sos
ell pendrà [*] del vostro bestiar, e
ell jutgerà a nós e irà devant e ferà las
ell; era pus alt que negú del poble de las
ell: –Vina e tornem-nos-en, car per
ell: –Vet que en aquesta ciutat ha un home
ell diu s’esdevé sens dupte. Donchs, anem
ell, e ell per aventura ensenyerà a nós ço
ell per aventura ensenyerà a nós ço que
ell enseny a nós ço que anam sercant. 9 Sa
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1Re 9,12
digueren a ells: –[*] Veus que
1Re 9,12
devant vosaltres. Cuytau-vos, car
1Re 9,13
vosaltres lo trobareu abans que
1Re 9,13
Ni lo poble no menjarà entrò que
1Re 9,13
entrò que ell sia vengut, car
1Re 9,13
car vosaltres trobareu vuy a
1Re 9,15
abans que Saül vingués, e havia a
1Re 9,16
rey sobre lo meu poble d’Irrael, e
1Re 9,17
guardat Saül, nostro Senyor dix a
1Re 9,18
en mig loch de la porta e dix a
1Re 9,19
del vaent. 19 E Samuel respòs a
1Re 9,22
e son servent e manà a ells là on
1Re 9,22
a ells là on ell havia a menjar e
1Re 9,25
e vingueren en la ciutat, e
1Re 9,26
en un soler. [*] 26 [*] E dix a
1Re 9,26
a ell: –Leve’t, e iràs-te’n. E
1Re 10,1
-lo sobre lo cap de Saül e besà a
1Re 10,1 la mà dels enamichs ceus que entorn
1Re 10,9
a Samuel, axí que’s pertia d’
1Re 10,9
que’s pertia d’ell, Déu mudà a
1Re 10,9
E tots aquests senyals vingueren a
1Re 10,10 que la companye dels profetes axí a
1Re 10,10
profetes axí a ell a carrera [*], e
1Re 10,11
11 E, com aquells, qui havían a
1Re 10,13
los profetes? 12 [*] 13 Donchs
1Re 10,14
14 E un de sos avonclos dix a
1Re 10,15
a Samuel. 15 E son avonclo dix a
1Re 10,21
lo trip de Benjamín. 21 Donchs
1Re 10,21
fill de Sis. Donchs ells sercaren a
1Re 10,22
a nostro Senyor, per saber si
1Re 10,22 E nostro Senyor respòs: –Veus que
1Re 10,24 lo poble un home que sia semblant a
1Re 10,26
una pertida de la host se n’anà ab
1Re 10,27
e no li portaren null do. E
1Re 11,3
d’Irrael. 3 Llavors digueren a
1Re 11,6 e com hach oÿdes aquestas peraules,
1Re 11,7
Saül e Samuel, axí serà fet d’
1Re 12,6
amenà los vostros pares de Egipte,
1Re 12,7
Senyor, las misericòrdies que
1Re 12,11
tremès a vosaltres Geroboal [*]. E
1Re 12,14
temeu nostro Senyor e serviu a
1Re 12,17
Jo apellaré nostro Senyor e
1Re 12,22 nom, car nostro Senyor ha jurat que
1Re 12,24
temeu lo vostro Senyor e serviu a
1Re 13,1
havia un fill qui havia un any com
1Re 13,1
com ell comensà a regnar, e regnà
1Re 13,2
IIIM hòmens d’Irrael. E havían ab
1Re 13,7
Galgala, e tot lo poble qui era ab
1Re 13,9
e secrificis pacificables. E
1Re 13,10
E ell oferí holocausts. 10 E com
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ell és devant vosaltres. Cuytau-vos, car
ell és vengut vuy en aquesta ciutat, car
ell munt en la muntanya per menjar. Ni lo
ell sia vengut, car ell beneyrà lo
ell beneyrà lo sacrifici, e puxs menjaran
ell. 14 E ells muntaren en la ciutat, e
ell dit: 16 –En aquesta matexa hora que
ell desliurerà a ells de las mans dels
ell: –Aquest és l’home del qual jo’t
ell: –Jo’t prech que tu mostres a mi qual
ell e dix: –Jo sóm lo veent. Munta devant
ell havia a menjar e ell los féu loch en
ell los féu loch en cap de tots aquells
ell perlà ab Samuel en un soler. [*] 26
ell: –Leve’t, e iràs-te’n. E ell se
ell se levà, e abdosos axiren defora, ço
ell e dix: –Vet que nostro Senyor ha a tu
ell són. E açò serà lo senyal per què tu
ell, Déu mudà a ell altre cor. E tots
ell altre cor. E tots aquests senyals
ell aquell die que Samuel li havia dits.
ell a carrera [*], e ell comensà a
ell comensà a profetar en mig loch d’
ell debans conegut, veeren que era enmig
ell cessà de profetitzar e vench a la
ell e a son servent: –Què feu? E ells
ell: –Digues-ma ço que Samuel t’ha dit.
ell aplegà tot lo trip de Benjamín e tot
ell, e no poch ésser atrobat aquí. 22
ell vendria aquí o no. E nostro Senyor
ell és amagat en se casa. 23 Donchs ells
ell. E tot lo poble cridà e dix: –Nostro
ell, los cors dels quals nostro Senyor
ell feya semblant que no oÿa neguna cose
ell los pus vells hòmens de la ciutat de
ell fou molt irat, 7 e pres II bous e
ell com ha fet de sos bous. E adonchs lo
ell és present ací. 7 Donchs, vosaltres
ell ha fetas ab vosaltres e ab vostros
ell desliurà vós de la mà de vostros
ell e oÿu la sua veu, [*] vosaltres e lo
ell derà trons e pluges; lavors vosaltres
ell ferà de vosaltres son poble. 23 Déu me
ell en veritat de tot vostro cor, car
ell comensà a regnar, e regnà ell sobre lo
ell sobre lo poble d’Irrael per II anys.
ell IIM en Matinàs, en lo munt de Betel, e
ell era spaventat. 8 E sperà’s VII dies,
ell oferí holocausts. 10 E com ell hagué
ell hagué complit e ofert son holocaust,
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1Re 13,10
Samuel vench a Saül, e Saül axí a
1Re 13,11
saludar-lo, 11 e Samuel parlà ab
1Re 13,13
del Senyor, ton Déu, los quals
1Re 13,14 son cor, e nostro Senyor ha manat a
1Re 13,14
e nostro Senyor ha manat a ell que
1Re 13,14 no has guardats los manaments que
1Re 13,15
E Saül comptà lo poble qui era ab
1Re 14,1
que és ultre aquest loch. E
1Re 14,2
de Gabaà [*]. E havían del poble ab
1Re 14,7
o en pochs. 7 E son scuder dix a
1Re 14,8
que tu volràs anar. 8 Lavors dix a
1Re 14,11
serà lo nostre senyal. 11 E donchs
1Re 14,13
altres ocia son scuder, que seguia
1Re 14,17
Saül dix al poble qui era ab
1Re 14,20
cridà e tot lo poble qui era ab
1Re 14,27
pare havia conjurat lo poble, on
1Re 14,30
més fóra lo poble inluminat, si
1Re 14,30
la presa de sos enamichs, la qual
1Re 14,39
és sdevengut per mon fill Jonatàs,
1Re 14,40 lo poble no li contredix. 40 Donchs
1Re 14,43
cose has tu feta. E Jonatàs dix a
1Re 14,45
peccat! Nostro Senyor sàpia que
1Re 14,45 que ell no haurà vuy negun mal, car
1Re 14,47
confermat sobre lo poble d’Irrael,
1Re 14,47
de Sabbà e contre los felisteus. E
1Re 14,47
sobrà tots aquells contre los quals
1Re 14,48
los quals ell se girave. 48 E com
1Re 14,48
48 E com ell hach ajustada la host,
1Re 15,2
Irrael, en qual manera contrestà a
1Re 15,3
e ociu Amalech e guasta tot ço que
1Re 15,3
ço que ell ha. Tu no perdoneràs a
1Re 15,5
fou vengut a la ciutat de Amalech,
1Re 15,6
ço que per ventura jo no us ocia ab
1Re 15,7 perseguí Amalech de Julat entrò que
1Re 15,10
Senyor vench a Samuel e dix a
1Re 15,11
com he stablit Saül en rey, car
1Re 15,12
de las promícies de la presa que
1Re 15,14
Senyor. 14 E Samuel dix lavors a
1Re 15,23
la peraula de nostro Senyor Déu,
1Re 15,27
per lo pany de son mantell e axí
1Re 15,28
lo li squinsà. 28 E Samuel dix a
1Re 15,29
altre que és millor que tu, 29 car
1Re 15,29 ell no perdonerà pas en aquells qui
1Re 15,29
no serà enflequit de penedensa, ne
1Re 15,32 rey de Amalech. Adonchs Gaig fou a
1Re 16,1
què tu ores per Saül, com jo hage
1Re 16,1
com jo hage ell gitat enrera, que
1Re 16,4
se’n marevellaren e axiren a
1Re 16,5
-li: –Véns tu per pau? 5 E
1Re 16,5
que jo fassa lo secrifici. Donchs
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ell a carrera per saludar-lo, 11 e
ell e dix: –Què has tu fet? E Saül dix:
ell havia manats a tu. Car, si tu no
ell que ell sia príncep sobre son poble,
ell sia príncep sobre son poble, per ço
ell manà a tu. 15 Donchs Samuel se levà de
ell, e foren trobats per nombre DC hòmens.
ell no féu a saber açò a son pare. 2 Saül
ell entrò a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*]
ell: –Fes tot ço que plàcia a ton coratge
ell Jonatàs: –Vet que nós anam sobre
ell aparech a la una e a l’altre host
ell. 14 E la primera occizió que Jonatàs e
ell: –Guardau e enqueriu qual de nós hi és
ell. E vingueren al loch on era la
ell stès lo cap d’una verga que tenia en
ell hagués menjat de la presa de sos
ell ha atrobade. Donchs, no fóra feta
ell morrà sens nenguna remsó. E nengú de
ell dix a tot lo poble: –Partiu-vos tots
ell: –Jo prenguí ab lo cap de una verga
ell no haurà vuy negun mal, car ell ha
ell ha obrat vuy ab Déu. Donchs lo poble
ell se combatia contre los enamichs tot
ell sobrà tots aquells contre los quals
ell se girave. 48 E com ell hach ajustada
ell hach ajustada la host, ell vencé
ell vencé Amalech, e desliurà los fills d’
ell, com venia de Egipte. 3 Donchs, vé are
ell ha. Tu no perdoneràs a ell de res, ni
ell de res, ni cobeges nenguna de las suas
ell mès sos aguayts en un torrent qui era
ell, car tu feÿst misericòrdia a nostros
ell fou vengut en Assur, qui és ves la
ell: 11 –Jo’m pinet com he stablit Saül
ell ha a mi desemparat e no ha complides
ell havia amanade de Amalech. E quant
ell: –Quina veu és aquesta del folch del
ell ha a tu tornat enrera, que tu no sies
ell lo li squinsà. 28 E Samuel dix a ell:
ell: –Nostro Senyor ha vuy tolt a tu tot
ell no perdonerà pas en aquells qui ell
ell vençrà ni no serà enflequit de
ell no és hom, que fassa penitència. 30 E
ell amenat, lo qual era molt gros, e
ell gitat enrera, que ell no regnerà sobre
ell no regnerà sobre lo poble d’Irrael?
ell a carrera e digueren-li: –Véns tu
ell dix: –Hoch, jo vinch per pau. Jo sóm
ell sentifichà Ysaý e sos fills e apellà a
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1Re 16,6
6 E com ells foren intrats là on
1Re 16,6
ells foren intrats là on ell era,
1Re 16,6
que nostro Senyor ha alet devant
1Re 16,9
9 E Ysaý li amenà Saman, del qual
1Re 16,11
no’ns ciurem a menjar entrò que
1Re 16,14
lo comensà a turmentar e star en
1Re 16,15
15 E los servents digueren a
1Re 16,16
maligne spirit te turmentarà, que
1Re 16,18
bell hom, e nostro Senyor és ab
1Re 16,21 E David vench a Saül e stech devant
1Re 16,21
vench a Saül e stech devant ell, e
1Re 16,21
e ell amà molt a David e féu d’
1Re 16,22
ton fill, stiga devant mi, car
1Re 16,23
prenia la viula e viulave devant
1Re 16,23
ell e confortave a Saül, axí que
1Re 16,23
lo turment, e lavors se pertia d’
1Re 17,9
combate ab mi, cos per cos. 9 E si
1Re 17,23
si sos frares staven bé. 23 E com
1Re 17,24
aquell felisteu, fugiren devant
1Re 17,25
en aquell qui l’ociurà e derà a
1Re 17,26 David als hòmens qui éran entorn d’
1Re 17,27 stave entorn de David retornaven a
1Re 17,28
oý assò que David deya als altres,
1Re 17,28
fou molt irat contre David e dix a
1Re 17,30
Açò no són sinó peraules! 30 E
1Re 17,30
peraules! 30 E ell s’elunyà d’
1Re 17,30
cose. E lo poble respòs axí a
1Re 17,32 e com David fou amenat devant Saül,
1Re 17,32
fou amenat devant Saül, ell dix a
1Re 17,32
ton servent e iré’m combatre ab
1Re 17,33
ni’t poràs combatre contre
1Re 17,33
contre ell, car tu ést infant, e
1Re 17,37
de la mà del leó e de l’ors,
1Re 17,38
un elm ceu sobre son cap e vestí a
1Re 17,39
sinta la spasa sobre las armes,
1Re 17,39
asejar si poria anar armat, car
1Re 17,39
ell no hu havia acostumat, per què
1Re 17,40
armes 40 e pres un bastó, lo qual
1Re 17,40 e mès aquellas en una sportella que
1Re 17,42
en poch devés David [*] 42 [*] e
1Re 17,47
car aquesta batalla és sua, e
1Re 17,48
felisteu fou vengut prop de David,
1Re 17,48
prop de David, ell se cuytà e axí a
1Re 17,51
David no tenia spasa en la mà, 51
1Re 17,55
David combatre contre lo felisteu,
1Re 17,56 56 E lo rey dix: –Donchs demana a
1Re 17,58
cap del felisteu. 58 E Saül dix a
1Re 18,1
Jonatàs, lo fill de Saül, amà a
1Re 18,2
com a si matex. 2 E Saül retench a
1Re 18,2
a ell aquell die e no li atorgà que
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ell era, ell veé Eliab e dix: –Donchs, ést
ell veé Eliab e dix: –Donchs, ést tu
ell? 7 E nostro Senyor dix [*]: –No
ell dix: –Encare no ha nostro Senyor
ell sia vengut ací. 12 Donchs Ysaý tremès
ell per voluntat de nostro Senyor. 15 E
ell: –Vet que lo maligna spirit te
ell viule ab se mà e que tu ho sofires pus
ell. 19 Donchs Saül tremès sos missatgers
ell, e ell amà molt a David e féu d’ell
ell amà molt a David e féu d’ell son
ell son scuder. 22 Saül tremès a dir a
ell ha trobade gràcia devant mi. 23
ell e confortave a Saül, axí que ell
ell soferia pus leugerament lo turment, e
ell lo maligne spirit. 1Re 17,Tit Capítol
ell me pot vençre, nós serem vostros
ell perlave encare a ells, aquell felisteu
ell, car havían-ne gran pahor. 25 E un
ell sa filla, e la casa de son pare serà
ell: –Qual cose donerà hom en aquell qui
ell aquellas matexas peraules e deyen:
ell fou molt irat contre David e dix a
ell: –Per què ést vengut tu ací e has
ell s’elunyà d’ell un poch e vench a un
ell un poch e vench a un altre e demanà
ell com aquells havían de abans respost.
ell dix a ell: –Negú no hage pahor d’
ell: –Negú no hage pahor d’aquest
ell e ociuré’l. 33 E Saül dix a David:
ell, car tu ést infant, e ell és hom
ell és hom combatedor de sa infantesa
ell me desliurerà de la mà de aquest
ell lo ceu sberch. 39 E, com David se hach
ell comensà asejar si poria anar armat,
ell no hu havia acostumat, per què ell se
ell se desermà e dix a Saül: –Jo no puch
ell tenia tostemps [*], e pres V pedres
ell havia ab si, la qual portaven los
ell menyspresà David. E David era ros e
ell vos liurerà en nostres mans. 48
ell se cuytà e axí a ell a carrera en l’
ell a carrera en l’altre part, 49 e mès
ell correch e stech sobre lo felisteu e
ell dix a Abner, príncep de la sua
ell de qui és fill. 57 Donchs com David se
ell: –[*] De qual linatge ést tu? E David
ell tant com a si matex. 2 E Saül retench
ell aquell die e no li atorgà que ell
ell tornàs a sa casa o a casa de son pare.
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1Re 18,3
ensemps, e Jonatàs amave a
1Re 18,5
posà sobre tots los combatedors, e
1Re 18,8
e aquesta paraula desplach molt a
1Re 18,8
sinó M! Donchs, qual cose defall a
1Re 18,10
spirit esvaý Saül, enaxí que
1Re 18,11
ab la paret. E David se pertí d’
1Re 18,12
per ço car nostro Senyor era ab
1Re 18,12
era ab ell e s’era pertit d’
1Re 18,13
féu-lo conestable de M hòmens. E
1Re 18,14
sàviament, e nostro Senyor era ab
1Re 18,15 E Saül veé que David era molt savi;
1Re 18,20
e açò fou dit a Saül e plach a
1Re 18,21
ell molt. 21 E Saül dix: «Jo daré a
1Re 18,21
aquella per ço que ella sia feta a
1Re 18,21
que la mà dels felisteus sia sobre
1Re 18,26
recomptades [*] las paraules que
1Re 18,26
ell havia ditas, plach a David que
1Re 18,27 Acaron ab los hòmens qui éran sots
1Re 18,27 fos son gendre. Donchs, Saül donà a
1Re 19,3
3 e jo staré prop mon pare là on
1Re 19,3
là on ell serà e parlaré [*] ab
1Re 19,4
contre David, ton servent, car
1Re 19,5
Senyor ha feta gran salut per
1Re 19,6
colpa? 6 E com Saül hach açò oÿt,
1Re 19,6
Jonatàs e jurà e dix: –Sàpies que
1Re 19,7
devant Saül, e David fou devant
1Re 19,9
en la mà, e David viulave devant
1Re 19,11
se muller, ho hach oÿt, dix a
1Re 19,12
lo gità defora per una finestra, e
1Re 19,18
coses que li havia fetas Saül. E
1Re 19,21 aquesta cose fou denunciade a Saül,
1Re 19,22 [*] Adonchs fou Saül molt irat 22 e
1Re 19,22
cisterna qui és en Sechot, e aquí
1Re 19,23
Ramata. 23 [*] E fou fet que sobre
1Re 19,24
a Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs
1Re 20,1
he jo fet contre ton pare, que
1Re 20,2
pare, que ell me vol ociure? 2 E
1Re 20,2 ferà nenguna cose gran ni pocha que
1Re 20,3
devant los teus ulls. Per què
1Re 20,3
açò Jonatàs per ço que per ventura
1Re 20,7
ab mi, servecial teu. E si, emperò,
1Re 20,12
la centència de mon pare, e si
1Re 20,17
segrament e gran jura per ço car
1Re 20,34
pare l’hach confús e deshonrat per
1Re 20,35
havia promès a David, e vench ab
1Re 21,2 rey manà que negú no sabés per què
1Re 21,11
E digueren los servicials de Chis a
1Re 21,11
rey de la terra? E no cantaven per
1Re 21,13 Achís, qui era rey de Get. 13 E com
1Re 21,13 Get. 13 E com ell fou devant Achís,
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ell aytant com a si matex. 4 Car Jonetàs
ell pleÿa molt a tot lo poble, e majorment
ell, e dix: –Ellas han donat a David XM e
ell sinó lo regne! 9 E d’aquell die avant
ell comensà a profetitzar en mig loch de
ell altre vegade. 12 E Saül temé a David,
ell e s’era pertit d’ell. 13 Donchs Saül
ell. 13 Donchs Saül lo moch de si e féuell anave e venia devant lo poble. 14
ell. 15 E Saül veé que David era molt
ell lo comensà squivar. 16 Mas tots los
ell molt. 21 E Saül dix: «Jo daré a ell
ell aquella per ço que ella sia feta a ell
ell en scàndol, per ço que la mà dels
ell.» E Saül dix a David: –Mon gendre
ell havia ditas, plach a David que ell fos
ell fos fet gendre del rey Saül. 27 E
ell e ocís dels felisteus CC hòmens e pres
ell Micol, sa filla [*]. 28 E Saül vaé e
ell serà e parlaré [*] ab ell e jo faré
ell e jo faré saber a tu tot ço que jo
ell no ha peccat contre tu, e las suas
ell a tot lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst
ell fou abonensat per las peraulas de
ell no serà mort. 7 Donchs Jonatàs apellà
ell axí com solia ésser abans. 8 Una altre
ell. 10 E Saül se sfortsà de ferir David
ell: –Si tu no’t salves aquesta nit, tu
ell se n’anà e fugí, e fou salvat. 13 E
ell e Samuel stigueren [*] en Ramata. 19
ell hi tremès altres servents, los quals
ell matex anà en Ramata e vench entrò a
ell demanà e dix: –En qual loch són Samuel
ell vench l’espirit de nostro Senyor, e
ell se despullà ses vestidures e
ell me vol ociure? 2 E ell li respòs: –Déu
ell li respòs: –Déu te guard! Tu no morràs
ell no m’ho diga abans. Mas mon pare celà
ell dirà: “No sàpia açò Jonatàs per ço que
ell no sia trist.” Mas jurà David e dix:
ell serà irat e falló, sàpies que complida
ell diu a mi res [*] de tu, si jo tentost
ell amava molt David, car tant lo amave
ell. 35 E com vench l’endemà, Jonatàs anà
ell un infant petit. 36 E dix Jonatàs a l’
ell me tremès ací, ni null hom no sàbia la
ell: –Donchs, no és aquest David rey de la
ell e no dèyan: “Saül n’ha morts M, e
ell fou devant Achís, ell mudà la sua
ell mudà la sua bocha e feya aparès que
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la casa de son pare, devallaren a
en tota la terra vingueren a
cap e príncep de tots. E foren ab
del rey de Moab, e stigueren ab
aquells hòmens qui éran venguts ab
Achirob, prevera 10 qui pregà per
Saül dix a Achimàlech: –[*] oges. E
sóm aparellat. 13 E ladonchs dix a
tu e lo fill de Ysaý, e has donat a
ell pa e cultell e has demanat per
concell a nostro Senyor, per ço que
demanar concell a nostro Senyor per
e la casa de ton pare. 17 Donchs,
a sos servents qui staven entorn d’
és ab David, car ells sabían bé que
de nostro Senyor, enaxí que
era en Nobe poguí jo saber que
car, si algú te percassa mal,
hòmens qui éran ab David digueren a
companya dels felisteus. 4 Donchs
vegade concell a nostro Senyor, e
de Achimàlech, fugí a David, [*]
E lavors dix Saül: –Déu ha liurat a
ha liurat a ell en las mias mans. E
David e aquells qui éran ab
éran ab ell. 9 E com David sabé que
de fer-li mal celadament,
Saül vol venir en Cellà per ço que
vendrà ací. E nostro Senyor dix a
se levà ab los hòmens qui éran ab
que David era fugit de Cellà e que
salvat, e per ço féu semblant que
muntanya scura. E Saül perseguia a
aquell en nostro Senyor, e dix a
Xiff a Saül, en Gabaà, e digueren a
que vosaltres stimeu lo loch on
stimeu lo loch on ell és, [*] car
sercau tost los amagatalls on
vage ab vosaltres, e si per ventura
Xiff. E David e aquells qui éran ab
e açò fou denunciat a David, e
de Mahon. E com Saül hach açò oÿt,
part. E David se pensave ja que
E un missatge vench a Saül e dix a
de perseguir los felisteus, a
E los servents de David digueren a
tu ton enamich per ço que fasses a
E nostro Senyor ho sàpia, que si
ell no l’ociu o son die no vé que
o son die no vé que ell muyre, o si
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ell a la spluga. 2 E tots aquells qui
ell e faeren-lo cap e príncep de tots. E
ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’aquí
ell tots los dies en los quals se havia a
ell. E com Saül stigués en Gabaà e fos en
ell nostro Senyor, e li donà a menjar e li
ell respòs: –Senyor, jo sóm aparellat. 13
ell Saül: –Per què t’ést tu conjurat
ell pa e cultell e has demanat per ell
ell concell a nostro Senyor, per ço que
ell s’alçàs contra mi, lo qual ha
ell? Déu me guard de açò! No hages nenguna
ell dix a sos servents qui staven entorn
ell: –Levau-vos e oceÿts los preveres de
ell era fugit e no m’ho faeren a saber. E
ell ocís en aquell die LXXV hòmens que
ell diria al rey que jo hi era stat. Jo
ell lo percassarà a mi, e tu seràs
ell: –Vet que nós stam ací en Judà e
ell demanà altre vegade concell a nostro
ell li respòs e dix: –Leve’t e vé-te’n
ell aportave ab si lo vestiment que ha nom
ell en las mias mans. E ell intrà e fou
ell intrà e fou enclòs en la ciutat, la
ell. 9 E com David sabé que ell aperellave
ell aperellave de fer-li mal celadament,
ell dix a Abiatar prevere: –Aporta avant
ell destrua la ciutat per mi. 11 Senyor
ell: –Ell hi vendrà. 12 E David dix altre
ell, qui éran entorn de DC, e axiren de
ell era salvat, e per ço féu semblant que
ell volgués anar en altre loch. 14 Donchs,
ell tots dies, e nostro Senyor no liurà
ell: 17 –No hages pahor, car mon pare Saül
ell: –No saps tu que David se amaga entre
ell és, [*] car ell se pensa bé de mi que
ell se pensa bé de mi que jo l’aguayt e
ell se amague e tornau a mi, que’m digau
ell és sots terra, jo sercaré aquell en
ell éran en lo desert de Mahon, en los
ell devallà mantinent de aquí e anà al
ell perseguí David en lo desert de Mahon.
ell no pogués scapar de la mà de Saül. E
ell: –Vina e cuyte’t, que los felisteus
ell fou denunciat e dit: –Vet que David és
ell: –Vet que aquest és lo die del qual
ell ço que’t plaurà.” Donchs, David se
ell no l’ociu o son die no vé que ell
ell muyre, o si ell no és mort en batalla,
ell no és mort en batalla, ell ma guard
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1Re 24,7
o si ell no és mort en batalla,
1Re 24,9
comensat. 9 E David se levà aprés
1Re 24,9
e David cridà aprés Saül e dix a
1Re 24,9
David se enclinà en terra e aorà a
1Re 24,13
e M cabres. E sdevench-se que
1Re 25,5
Nabal feya tondre son bestiar, 5
1Re 25,9
venguts a Nabal, ells digueren a
1Re 25,14
ço que beneÿssen nostro senyor, e
1Re 25,17
ton marit e contre ta companya. E
1Re 25,17
Belial, e axí no pot perlar negú ab
1Re 25,21 neguna de las coses que pertanyen a
1Re 25,22
lexat de totas las coses que a
1Re 25,25
mon marit, qui és malvat hom, car
1Re 25,25
segons son nom, e follia és ab
1Re 25,25
los quals tu, senyor, trematist a
1Re 25,39 David III missatges a Abiegayl, que
1Re 26,2
en lo desert de Ciff, e havia ab
1Re 26,3
era vengut en lo desert de prop
1Re 26,5
vench al loch on era Saül, e com
1Re 26,5
e l’altre poble engir e entorn d’
1Re 26,10
no l’ociu o vendrà lo die que
1Re 26,10
que ell muyre per si matex o que
1Re 27,2
2 E levà’s David e anà-se’n
1Re 27,2
-se’n ell e DC hòmens qui éran ab
1Re 27,3
Achís en Get. E los ceus hòmens ab
1Re 28,3
e tot Yrrael féu gran dol sobre
1Re 28,8
fembra qui havia spirit fitònich,
1Re 28,8
spirit fitònich, ell e II altres ab
1Re 28,9
jo’t demanaré. 9 E dix la fembra a
1Re 28,17 Car nostro Senyor farà a tu axí com
1Re 28,18
Senyor ni complit a la ira sua que
1Re 28,23
e la fembra ffortsaren-lo, e
1Re 29,4
[*]. Donchs, en quina manera porà
1Re 29,11 los ceus hòmens qui éran venguts ab
1Re 30,3
3 E David e aquells qui éran ab
1Re 30,4
4 E David [*] e lo poble qui era ab
1Re 30,8
ladres o no? E dix nostro Senyor a
1Re 30,9
’s David ab DC hòmens qui éran ab
1Re 30,15 tu amanar en aquesta companye? E
1Re 30,21
e pujà David e aquells qui éran ab
1Re 31,4
lo ceu cultell matex e ocís-se
2Re 1,3
dix en aquell home: –D’on véns? E
2Re 1,6
dels felisteus acostaven-sa a
2Re 1,10
és ab mi. 10 »E jo stiguí sobre
2Re 1,10
sobre ell e ocís-lo axí com
2Re 1,10
ell me dix, car jo sabia e veya que
2Re 1,11
e tots los hòmens qui eren ab
2Re 2,3
David tots los hòmens qui anaven ab
2Re 2,20
e dix-li Abner: –Ést tu Azael? E
2Re 2,29
Abner e tots aquells qui éran ab
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ell ma guard que jo no stena la mia mà en
ell e axí de la cove, e David cridà aprés
ell: –O rey, senyor meu! E Saül reguardà
ell 10 e despuxs li dix: –Saül, per què
ell féu tondre son bestiar en Carmel. 3 E
ell li tremès X servents e dix a ells:
ell totas las coses que David los havia
ell ha a ells contrestat. 15 E aquells
ell és dels fills de Belial, e axí no pot
ell. 18 E adonchs Abiegayl se cuytà e pres
ell no periren. E ha retut a mi mal per
ell pertanyen, d’aquí al matí, una que
ell és foll, segons son nom, e follia és
ell. E jo, ta serventa, anch no viu tos
ell. 26 Mas are, senyor meu, beneex Déu,
ell la volia per muller. 40 [*] E ells
ell IIIM hòmens dels pus alets e millors
ell, 4 tramès-hi spies e sabé certament
ell hach vist lo loch on stave Saül e
ell durment, 6 dix David a Achimàlech, [*]
ell muyre per si matex o que ell muyre en
ell muyre en la batalla, 11 nostro Senyor
ell e DC hòmens qui éran ab ell a Achís,
ell a Achís, fill de Mohaot, rey de Get. 3
ell e tota sa casade e II mullers de
ell, e soterraren-lo en Ramata, en la
ell e II altres ab ell, e una nit
ell, e una nit vingueren a la fembra, e
ell: –Vet que tu saps quantes coses ha
ell ha perlat en la mia mà, e tolrà’t lo
ell t’havia manat que complisses en
ell oyí la veu d’ells e levà’s de terra
ell fer pau ab son senyor, si no sobre los
ell se levaren de nits per ço que se n’
ell vingueren en la ciutat e trobaren-la
ell levaren las lurs veus e plangueren e
ell: –Encalce-los. Car sens dupte tu los
ell e vingueren entrò al torrent de Besor,
ell respòs e dix: –Jure’m per Déu que no
ell al poble e saludà-lo
ell matex. 5 E com l’escuder de Saül veé
ell dix: –De las albergades d’Irrael. 4 E
ell, 7 e Saül girà’s e veé a mi e apellà
ell e ocís-lo axí com ell me dix, car jo
ell me dix, car jo sabia e veya que ell no
ell no podia viura ni podia scapar a las
ell, axí matex. 12 E plangueren e ploraren
ell, cascú ab tot son mainatge, e
ell respòs: –Jo sóm Azael. 21 E dix-li
ell anaren tota la nit per los camps e
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2Re 2,30
e no comptaren Azael, car ab
2Re 2,32
la nit Joab e aquells qui éran ab
2Re 3,8
per aquellas paraules que dix a
2Re 3,9
aquella covinensa ab David, axí com
2Re 3,20
a tots aquells qui éran venguts ab
2Re 3,23
Joab e tota la companye qui era ab
2Re 3,31
a Joab e a tot lo poble qui era ab
2Re 4,7
la casa, en lo segí [*]. 7 [*] Car
2Re 5,6
lo rey e tots aquells qui éran ab
2Re 5,8
que ahiraven la ànima de David, que
2Re 5,10
tots dies David, e tots dies era ab
2Re 5,12
lo ceu regne e havia confermat
2Re 5,17
pujà-sse’n en un loch en lo qual
2Re 5,21
E David e aquells qui éran ab
2Re 6,2
2 e levà’s David e anà-ce’n
2Re 6,11
III mesos, e beneý nostro Senyor a
2Re 6,21
nostro Senyor, car jo jugaré devant
2Re 6,21
car jo jugaré devant ell, que
2Re 7,10
al meu poble d’Irrael e plantaré a
2Re 7,10
e plantaré a ell e habitaré ab
2Re 7,10
de la iniquitat no turmanteran a
2Re 7,14
aquell empertostemps 14 e jo faré a
2Re 7,14
14 e jo faré a ell en pare, e
2Re 8,4 e DCC hòmens a cavall e XXM de peu,
2Re 8,6
guardave David en totas coses que
2Re 8,10
ceu, a David per ço que saludàs a
2Re 8,14
guardave’l en totas las coses que
2Re 8,15
15 E regnà David sobre tot Yrrael e
2Re 9,1
de Saül, per ço que jo fasse ab
2Re 9,3
de Saül, per ço que jo fasse ab
2Re 9,6
-lo. E dix David: –Mifibòsech! E
2Re 10,13 axí comensà Joab e lo poble qui ab
2Re 10,17
e combatéran fort e règeu contre
2Re 11,1
e los ceus servicials qui éran ab
2Re 11,2
dormit en la cesta e, mentre que
2Re 11,13
David a menjar, e menjà e bech ab
2Re 11,15
batalla e desemparau-lo enaxí que
2Re 11,16
donchs, com Joab asetjàs la ciutat,
2Re 11,26
féu gran plant e gran dol sobre
2Re 12,3
aytal menjar e aytal beure com
2Re 12,3
e tots dies dormia en son lit prop
2Re 12,4
faés convit en aquell palegrí, com
2Re 12,4
palegrí, com ell fou vengut a
2Re 12,4
en aquell hom qui era vengut a
2Re 12,9
has presa en muller, e has mort a
2Re 12,17
-lo que’s levàs de la terra, e
2Re 12,23
de allà on és. Jo iré de vuymés a
2Re 12,31
tot lo poble d’Irrael que era ab
2Re 13,13
axí, germà: digues-ho al rey, e
2Re 13,14 14 Emperò Amon no’s volch star que
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ell éran XX. 31 E emperò los servecials de
ell e l’endemà matí, con se feya die,
ell Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap de
ell volia 10 que regne sobre la casa de
ell. 21 E dix Abner a David: –Jo’m levaré
ell vingueren despuxs e aytantost
ell: –Squinsau vostres vestiduras e vestiu
ell dormia en son lit, e fou mort, e
ell en Jerusalem, e’ls gebuzeus,
ell lo feria senyor de la sua cavalleria.
ell. 11 E llavors Iram, rey de Tir, tremès
ell en rey sobre Yrrael. 13 E puxs que
ell era segur, es podia d’ells bé
ell prengueren-las e portaren-las-se
ell e tots los hòmens del poble de Judà,
ell e a tota se casade. 12 E diguéran a
ell, que ell alegí més a mi que lo teu
ell alegí més a mi que lo teu pare Saül e
ell e habitaré ab ell. E d’aquí avant no
ell. E d’aquí avant no serà torbat e los
ell d’aquí avant axí com primerament
ell en pare, e ell serà a mi en fill. E
ell serà a mi en fill. E aquell no ferà
ell féu segar los nirvis a tots los
ell feya ni anave ni trematia. 7 E David
ell ab gran alegria e que li hagués
ell feya. 15 E regnà David sobre tot
ell feya juý e justícia a tot lo poble
ell misericòrdia per Jonatàs? 2 E havia
ell misericòrdia de Déu? E dix Sibà al
ell respòs: –Ací sóm jo, servecial teu. 7
ell era de donar batalla contre los
ell. 18 E Yrrael vencé-los, e fusqueren
ell e tots los fills d’Irrael als fills
ell anave per la sala del palau, veé en
ell. [*] E al vespre no volch anar a casa
ell sia ferit e que muyra.» 16 E, donchs,
ell posà Urries en aquell loch on sabia
ell. 27 E com hach tengut lo dol de son
ell, e tots dies dormia en son lit prop
ell, car aytant la amava com si fos sa
ell fou vengut a ell, e aquell rich pres
ell, e aquell rich pres la ovella de l’
ell. 5 E David fou fort irat e falló
ell ab cultell dels fills d’Amon, per ço
ell no ho volch fer ni volch menjar ab
ell, e el no tornerà a mi. 24 E anà-se
ell en Jerusalem. 13,Tit Capítol XIII 1 E
ell no t’ho negarà. 14 Emperò Amon no’s
ell no la fortsàs, e hagué major fortsa
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2Re 13,15
ella, major fou lo mal e l’oy que
2Re 13,36
jo t’havia dit. 36 E aytentost com
2Re 14,7
ociam, e que sia feta justícia d’
2Re 14,7
altre frare ceu, e destroviscam a
2Re 14,9
l’altre, jura-ho a mi e no a
2Re 14,29 Absalon hach tremès II vegades per
2Re 14,29
hach tremès II vegades per ell e
2Re 15,1
a si mateix un carro, que anacen ab
2Re 15,5
e justa. 5 E com null hom venia,
2Re 15,6 que demanave. E en aquesta manera
2Re 15,8
com lo teu servecial era en Gessur,
2Re 15,8
en Gessur, ell promès a Déu que, si
2Re 15,11 hòmens de Jerusalem qui anassen ab
2Re 15,14 David als ceus servents que éran ab
2Re 15,18
18 e tots los servicials anaren ab
2Re 15,22
E lo rey e tots aquells qui éran ab
2Re 15,24
prevere e tots los levites ab
2Re 15,30
E tot lo poble que anave ab
2Re 15,31
era ab Absalon e s’era jurat ab
2Re 15,32
Senyor, Cuzín Arachites vench a
2Re 16,6
pedres e a tots aquells qui éran ab
2Re 16,18
e tot lo poble d’Irrael, e ab
2Re 16,23
era lo concell de Atitòfel, com
2Re 17,2
2 e aconseguir-l’he, car ujat és
2Re 17,3
-me-n’he, e lo poble qui és ab
2Re 17,8
ton pare e los hòmens qui són ab
2Re 17,10
e règeu, e tots aquells qui van ab
2Re 17,13 no’n romandrà. 13 E si per ventura
2Re 17,16
demà tost, si no, serà destrovit
2Re 17,16
ell e tot lo poble qui és ab
2Re 17,23 qui pensaria mal per ventura contre
2Re 17,24
e Absalon e tots los qui éran ab
2Re 17,29
grassos que menjàs. E açò hach
2Re 18,9
cavelcava passà devall un roure, e
2Re 18,13
que no l’ociésseu. 13 Mas, si
2Re 18,25 bon missatge aporta. E dementre que
2Re 19,8
porta, e vench tot lo poble devant
2Re 19,17 de Benjamín [*] e XX servecials ab
2Re 19,29
poria més cridar. 29 E dix lo rey a
2Re 19,37
fill meu, vage ab tu, e tu feràs a
2Re 19,38
aquell bé que’t plaurà. 38 E dix a
2Re 19,38
fill teu, vage ab mi, e jo faré a
2Re 19,40
en Galgala, e Canahan se n’anà ab
2Re 20,7
pertí’s de aquí, e anaren ab
2Re 20,8
streta que era feta a masura d’
2Re 20,16
que s’acost a mi, e parlaré ab
2Re 21,1
e per la sua casade e la sanch que
2Re 21,1
e la sanch que ell scampà, car
2Re 22,7
Senyor e cridaré al Déu meu, e
2Re 22,14
Senyor Déu tronerà del cel, e
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ell hach d’ella que la amor que li havia
ell se jaquí de perlar, los fills del rey
ell per ço car ha mort l’altre frare ceu,
ell, qui deu ésser hereu.” E volen
ell; tu, senyor, e la tua cadira sia
ell e ell no era volgut venir, 30 dix
ell no era volgut venir, 30 dix Absalon
ell devant cavallers e L hòmens que anacen
ell lo seludave e’l prenia per la mà e
ell tirave lo poble d’Irrael a si. 7 E
ell promès a Déu que, si ell tornave en
ell tornave en Jerusalem, secrificaria a
ell, e no’ls féu a saber ni’ls dix la
ell en Jerusalem: –Levau-vos e fugiam,
ell, e Celech e Feletí anaven devant lo
ell e tot l’altre poble passaren aprés.
ell, qui portaven l’archa de nostro
ell plorave e anave ab lo cap cubert e ab
ell. E dix lavors David: –Senyor Déu, jo
ell ab la vestidura squinsade e ab lo cap
ell, e tot lo poble e los hòmens de
ell staré. 19 E jo serviré lo fill del
ell fos ab David e com era ab Absalon, axí
ell e la sua gent, e jaquiré córrer a
ell tot justat, que no’n romandrà nengú
ell, com són forts, e són are fellons e
ell, 11 e, axí, açò no seria bon concell.
ell se n’intrava en alguna ciutat, lo
ell e tot lo poble qui és ab ell. 17 E
ell. 17 E Jonatàs e Achimàs staven prop la
ell. E pres un ligam e penjà’s e morí, e
ell passaren Jordà. 25 E Absalon stablí e
ell e tota la companya, car molt ujament e
ell romàs penjat per los cabells en las
ell volgués res fer a mi, jo l’ociera. E
ell se acostave, 26 viu venir un altre
ell. Emperò Yrrael fugí e anà-se’n en
ell, e passaren Jordà ans que lo rey 18
ell: –No’t cal més perlar, car ferm és ço
ell aquell bé que’t plaurà. 38 E dix a
ell lo rey: –Canaan, fill teu, vage ab mi,
ell tot ço que tu vulles, e tot ço que tu
ell. Emperò tot lo poble de Judà havia
ell los hòmens de Joab, de Ceretí e de
ell matex e desobra era sint. E portave un
ell. 17 E Joab acostàs a ella, e dix: [*]
ell scampà, car ell ocís los gabaonites. 2
ell ocís los gabaonites. 2 E lo rey apellà
ell oyrà la mia veu del ceu temple sant, e
ell, qui és molt alt, derà la sua veu. 15
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2Re 22,19 mi, com éran pus forts que jo. 19 E
2Re 22,20
a mi [*], [*] car jo he plegut a
2Re 22,22 no he feta neguna cose mala devant
2Re 22,23 stats devant mi, e los manaments d’
2Re 22,31
de tots aquells qui han speransa en
2Re 23,8
axí tendre com lo verm del fust, e
2Re 23,9
que anà a la batalla. 9 E aprés
2Re 23,16
porta e aportaren-la a David. E
2Re 23,21
gran speransa aquells qui éran ab
2Re 23,21
en la sua mà una lansa. E axí com
2Re 23,21
lansa. E axí com ell fou devallat a
2Re 24,15
entrò al temps stablit e dit per
2Re 24,20
los cervecials ceus que anassen ab
2Re 24,22 –Lo senyor rey meu don-me ço que
1Re 3,18
que no li celà res. E Elí respòs:
1Re 3,18
Elí respòs: –Ell és nostro Senyor.
1Re 8,11
sobre ells. 10 [*] 11 [*] –[*]
1Re 8,14
e cuyners e pastadors de pa. 14
1Re 8,16
missatges e a sos servents. 16
1Re 10,16
E Saül respòs a son avonclo e dix:
1Re 12,5
de la mà de algú neguna cose. 5
1Re 17,25
hom qui és axit fora la host?
1Re 19,17 mon enamich? E Micol dix a Saül:
1Re 23,11
ací. E nostro Senyor dix a ell:
2Re 5,5
5 e regnà en Hebron XXXX anys.
2Re 22,15
és molt alt, derà la sua veu. 15
1Re 1,7
tanchat son ventre. 7 E axí ho feya
1Re 1,9
begut en Siloè aytant com li plach,
1Re 1,10
Anna era irade ab amargós coratge,
1Re 1,12
sobre lo ceu cap. 12 E axí com
1Re 1,13
en la bocha molt atentivament, 13 e
1Re 1,14
cuydà que fos embriaga. 14 e dix a
1Re 1,17
e de mon plor. 17 Lavors Elí dix a
1Re 1,19 e nostro Senyor hach remembransa d’
1Re 1,20
20 E com lo terme fou complit,
1Re 1,20
lo ceu nom Samuel, per ço com
1Re 1,21
solempne sacrifici e lo vot que
1Re 1,22
havia fet. 22 E Anna no hy anà, car
1Re 1,23
23 E Elcanà, son marit, dix a
1Re 1,23
romàs e aletà son fill entrò que
1Re 1,24
ella li tolch la let. 24 Mas, com
1Re 2,21
21 E nostro Senyor visità Anna, car
1Re 4,19
terme de l’infantament. E, quant
1Re 4,19
era presa e son [*] marit era mort,
1Re 4,19
li vingueren soptosament sobre
1Re 4,20 aquells hòmens qui staven entorn d’
1Re 4,20
car tu has infantat un fill. E
1Re 5,10
archa de déu d’Irrael per ço que
1Re 6,2
-nos en qual manera tornarem a
1Re 6,9
-la anar. 9 E guardau-la, e si
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ell occupà a mi en lo die de la mia
ell, 21 e nostro Senyor me reguardonerà
ell. 23 Car tots los juýs d’aquell són
ell no he moguts de mi matex 24 [*] [*] ne
ell. 32 E qui és Déu enfora nostro Senyor
ell ocís DCCC hòmens sol en una vegade que
ell sech Aleatzar, fill de son oncle Ahoy,
ell no la volch beure, mas secrificà-la
ell e tenia en la sua mà una lansa. E axí
ell fou devallat a ell ab una verga,
ell ab una verga, trasch la lansa de la mà
ell, e moriren del poble que staven de Dan
ell. 21 E axí Aurena e gità’s en terra e
ell vulla ni li plàcia. E Aurena pres bous
–Ell és nostro Senyor. Ell fasso ço que li
Ell fasso ço que li plaurà. 19 Samuel
Ell pendrà vostros fills e metrà’ls a
Ell pendrà los vostros camps e las vostres
Ell vos tolrà vostros servents e vostres
–Ell dix a nós que las someras éran
Ell dix a ells: –Nostro Senyor és mon
Ell és axit per aontar lo poble d’
–Ell parlà a mi e dix: “Lexa’m anar, si
–Ell hi vendrà. 12 E David dix altre
Ell regnà en Judà VII anys e VI mesos, e
Ell ha tremès las suas sagetes e ha
ella cascun any quant lo die venia qu’
ella se levà, e Elí, prevere, seya sobre
ella plorave molt agrement a nostre
ella multiplicave ses paraules devant
ella parlave en son cor e no feya sinó
ella: –O Anna, entrò a quant seràs tu
ella: –Vé-te’n en pau, e lo Senyor Déu
ella. 20 E com lo terme fou complit, ella
ella consabé e infantà un fill, e apellà
ella l’havia demanat a nostro Senyor. 21
ella havia fet. 22 E Anna no hy anà, car
ella dix a son marit: –No hy iré pas tro
ella: –Tu fes ço que’t semble que sia bo
ella li tolch la let. 24 Mas, com ella
ella hach l’infant desletat, amenà’l ab
ella consabé e infantà III fills e II dues
ella oyí que l’archa de Déu era presa e
ella s’encorbà e infantà, car dolors li
ella. 20 E [*] digueren-li aquells
ella: –No hages pahor, car tu has infantat
ella no’ls respòs ni los entès. 21 E
ella ocia a nós e tot nostro poble! 11
ella en son loch. Los quals digueren a
ella munta per la carrera de las suas
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1Re 6,9
contra Betzames, nós sabrem que
1Re 6,9
ha fet a nós aquest gran mal. E si
1Re 6,9
’n va per aquella, nós sabrem que
1Re 6,15
e la petita caxa qui era prop
1Re 18,19 de Saül, dech ésser donade a David,
1Re 18,21
«Jo daré a ell aquella per ço que
1Re 19,12
aquesta nit, tu morràs demà. 12 E
1Re 25,3
e sa muller havia nom Abigayl, e
1Re 25,14
açò a Abigayl, sa muller, e dix a
1Re 25,19
mi, car jo iré aprés vosaltres. E
1Re 25,20
dix res anch a son marit [*]. 20 E
1Re 25,20
al peu de la muntanya e axiren a
1Re 25,20
e axiren a ella a l’encontre, e
1Re 25,23 23 E com Biegayl hach vist David,
1Re 25,31
de la tua serventa e feràs bé a
1Re 25,35
de la mà d’aquella tot ço que
1Re 25,35
tot ço que ella li aportave e dix a
1Re 25,40
muller. 40 [*] E ells parlaren ab
1Re 25,41
ço que’t prenga per muller. 41 E
1Re 25,42
un aze, e V donzellas anaren ab
1Re 28,10 jo muyre? 10 E Saül féu segrament a
1Re 28,13
Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey a
2Re 2,7
la casa de Judà que sia rey d’
2Re 3,7
de Saül, e Abner intrà-sse’n a
2Re 5,9
de casas engir e entorn d’
2Re 6,2
Déu de las companyes, seent sobre
2Re 7,5
mi casa per ço que stiga e habit en
2Re 11,4
-la venir en casa sua e dormí ab
2Re 11,5
és, aprés que lo rey hach dormit ab
2Re 11,5
que lo rey hach dormit ab ella,
2Re 11,27
son palau e pres-la per muller, e
2Re 12,3
e puxs havia-la nodrida [*], e
2Re 12,14
paraule lo fill que tu has hagut d’
2Re 12,24
de la mort de son fill e dormí ab
2Re 13,1
fill de David, fou fort anemorat d’
2Re 13,2
amava-la molt fort, tant, que per
2Re 13,14
fortsàs, e hagué major fortsa que
2Re 13,14
major fortsa que ella e jach ab
2Re 13,15 15 Emperò, com Amon hach jagut ab
2Re 13,15
fou lo mal e l’oy que ell hach d’
2Re 13,17
de la cambra e féu tencar derrera
2Re 14,5
E dix lo rey: –Què vols, fembra? E
2Re 14,13
tu. E dix lo rey: –Parle. 13 E
2Re 20,17
parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs a
1Re 9,11
poar aygüe, e ells digueren a
1Re 9,12
a ellas: –És ací lo vaent? 12 E
1Re 9,20
que perdist l’altre die, que
1Re 12,21
de las vostres engoxas, car
2Re 12,11
-he a ton proÿsme, e dormiran ab
2Re 20,3
e anch David despux no intrà a
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ella ha fet a nós aquest gran mal. E si
ella no se’n va per aquella, nós sabrem
ella no ha fet a nós negun mal, mas que
ella, en la qual éran los vaxells d’or
ella fou donade a un altre que havia nom
ella sia feta a ell en scàndol, per ço que
ella lo gità defora per una finestra, e
ella era molt sàvia fembra e molt bella.
ella: –Vet que David ha tremesos sos
ella no dix res anch a son marit [*]. 20 E
ella fou muntade sobre son aze e fou
ella a l’encontre, e ella a ells. 21 E
ella a ells. 21 E dix David: –Verament jo
ella’s cuytà e devallà de l’aze e
ella. 32 E dix David a Abiegayl: –Beneÿt
ella li aportave e dix a ella David: –Véella David: –Vé-te’n en pau a la tua
ella [*] e digueren-li: –David nos ha
ella lavors [*] enclinà son cap en terra e
ella e las suas serventas, e seguí los
ella en nostro Senyor Déu e dix-li:
ella: –No hages pahor. Digues-me què has
ella. 8 Emperò Abner, fill de Ner, príncep
ella e conech-la. E dix Ysbòzech, fill
ella e dedins e comensà en Meyló e féu
ella xerubín. 3 E posaren l’archa de
ella, 6 car jo no he habitat en casa del
ella. E tantost aquella fembra fou
ella, ella consabé. E d’aquí avant cessà
ella consabé. E d’aquí avant cessà que no
ella infantà un fill, que hach nom David.
ella e sos fills menjaven aytal menjar e
ella morrà. 15 E tornà-se’n Natan a la
ella. E engendrà un fill e mès-li nom
ella, 2 e amava-la molt fort, tant, que
ella fou malalt, e per ço com era encara
ella e jach ab ella. 15 Emperò, com Amon
ella. 15 Emperò, com Amon hach jagut ab
ella, major fou lo mal e l’oy que ell
ella que la amor que li havia haguda
ella la porta. 18 E Tamar vestia una
ella li respòs: –Jo sóm fembra mesquina e
ella dix: –Per què, senyor meu, has
ella, e dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix la
ellas: –És ací lo vaent? 12 E ellas
ellas responent digueren a ells: –[*] Veus
ellas són trobades. Donchs, no hages
ellas són vanes. 22 E nostro Senyor no
ellas devant tu matex. 12 Per ço com has
ellas, ans stigueren tencades entrò que
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1Re 18,8
paraula desplach molt a ell, e dix:
1Re 17,5
d’alt e I palm. 5 E havia un
Re Prol,72
Profetes, qui és apellat, segons
1Re 1,7
cascun any quant lo die venia qu’
1Re 1,19
se care en diverses maneres. 19 E
1Re 1,25
era encare molt petit. 25 Donchs
1Re 1,28
los dies de la sua vida. Donchs,
1Re 2,8
e ell ha posat lo setgle sobre
1Re 2,14
prenia a sos obs. E axí ho feyen
1Re 2,15
venia en Ciloè. 15 Neguex ans qu’
1Re 2,20
donat a nostro Senyor. E adonchs
1Re 2,22
lo poble d’Irrael e en qual manera
1Re 2,23
tabernacle. 23 Per què ell dix a
1Re 2,25
Déu, qui preguerà per aquell? E
1Re 2,33
partida de ta companye morrà, com
1Re 4,6
oÿren las veus ni los crits,
1Re 4,6
en la host dels hebreus? E lavors
1Re 4,8
[*] [*] 8 –Guay a nós! Car
1Re 4,9
no serveschau als hebreus axí com
1Re 5,3
l’archa de nostro Senyor, on
1Re 5,4
vegade, l’endemà, com se levaren,
1Re 5,7
de Azot vaeren aquesta plaga,
1Re 5,8
sobre Degon, nostro déu. 8 Adonchs
1Re 5,8
-la portar en nostre regió. Donchs
1Re 5,9
ells la se’n portaren. 9 E com
1Re 5,9
de Get faeren concell enaxí que
1Re 5,10
matexs citis de pells. 10 Donchs
1Re 5,11
a nós e tot nostro poble! 11 Donchs
1Re 5,12
nostro Senyor era agreujade sobre
1Re 6,2
en son loch. Los quals digueren a
1Re 6,4
·s pertex de vosaltres. 4 E adonchs
1Re 6,4
a ell retre per nostro peccat? E
1Re 6,10
a nós per ventura. 10 Donchs
1Re 6,13
cullien forment en una vall, e com
1Re 6,13
vall, e com ells levaren los ulls,
1Re 6,13
e hagueren molt gran goig, com
1Re 6,14
aquell loch havia una gran pedre, e
1Re 6,18
entrò Abeel lo gran, sobre lo qual
1Re 6,19 dels hòmens de Betzames, per ço car
1Re 6,21
ell se pertirà de nós? 21 Donchs
1Re 6,21
de Cariatiarim e digueren a
1Re 7,4
d’Irrael tolgueren del mig de
1Re 7,6
aorem a nostro Senyor per vós. 6 E
1Re 7,7
dels felisteus, vingueren sobre
1Re 7,7
fills d’Irrael hagueren açò oÿt,
1Re 7,11
los felisteus, enaxí que
1Re 8,3
ans trestornaren arrera [*], car
1Re 8,3
e giraren lo jutjament, enaxí que
1Re 8,6
desplach a Samuel, per ço com
1Re 8,7
en totas coses que diguen a tu. Com
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–Ellas han donat a David XM e a mi no han
ellm d’aram sobre son cap, e era vestit
ells, Careafija. Lo terç orde poseex
ells anaven a la casa de nostro Senyor, e
ells se levaren matí e aoraren devant
ells sacrificaren un vadell e oferiren l’
ells aoraren aquí nostro Senyor, e Anna
ells. 9 E ell guarde los peus dels ceus
ells a tots aquells del poble d’Irrael
ells cremassen lo grex dels sacrificis,
ells se’n tornaren en lur casa. 21 E
ells gèyan ab las fembras qui vetlaven a
ells: –Per què feu vosaltres aquestes
ells no oÿren la veu de lur pare, perquè
ells seran venguts a edat d’home. 34 E
ells digueren: –Quina veu ni quin crit és
ells conegueren que l’archa de la
ells no foren ahir ni debans ten alegres
ells han servit a vosaltres. Confortauells prengueren Degon e tornaren-lo
ells trobaren Dagon caygut en sa care en
ells digueren: –No romanga l’archa del
ells tremateren e ajustaren tots los
ells la se’n portaren. 9 E com ells la se
ells la se’n portaven, la mà de Déu era
ells faeren así matexs citis de pells. 10
ells tremateren l’archa de nostro Senyor
ells tremateren e ajustaren los primers
ells, per ço com los hòmens qui no éran
ells: 3 –Si vosaltres ne trameteu l’archa
ells digueren: –Qual cose és açò que nós
ells digueren: 5 –Vosaltres fareu V
ells ho faeren en aquesta manera e
ells levaren los ulls, ells vaeren l’
ells vaeren l’archa de nostro Senyor, e
ells l’hagueren vista. 14 E la carreta
ells trencaren los fusts de la carreta e
ells posaren l’archa de nostro Senyor, la
ells hagueren vista la sua archa, entrò a
ells tremateren missatgers als habitadors
ells: –Los felisteus han devallade l’arca
ells Balaÿm e Scaroch e serviren a nostro
ells vingueren en Masfa e ploraren devant
ells, e com los fills d’Irrael hagueren
ells hagueren gran pahor dels felisteus 8
ells los encalsaren entrò a un loch qui
ells prengueren dons e giraren lo
ells jutjaven falsament. 4 Donchs, tots
ells havían dit: «Dóna a nós rey que’ns
ells no han a tu en menyspreu, mas a mi,
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1Re 8, 8
mas a mi, que jo regne sobre
1Re 8, 8
totas las lurs obres, las quals
1Re 8, 8
en aquest die de vuy. E enaxí com
1Re 8, 8
servit a déus stranys, axí ho fan
1Re 8,9
are lur veu, emperò digues abans a
1Re 8,9
dretura del rey que regnerà sobre
1Re 8,22
–Oges lurs veus e stablex rey sobre
1Re 9,3
’t e vé sercar las someras. E com
1Re 9,5
e no las trobaren. 5 E com
1Re 9,11
on era l’hom de Déu. 11 E com
1Re 9,11
per una muntada de la ciutat,
1Re 9,11
donzellas qui anaven poar aygüe, e
1Re 9,12
12 E ellas responent digueren a
1Re 9,14
vosaltres trobareu vuy a ell. 14 E
1Re 9,14
E ells muntaren en la ciutat, e com
1Re 9,14
loch de la ciutat, Samuel aparech a
1Re 9,16
poble d’Irrael, e ell desliurerà a
1Re 9,22
pres Saül e son servent e manà a
1Re 9,27
ço és, Samuel e Saül. 27 E com
1Re 10,4
altre, una canade de vi. 4 E quant
1Re 10,4
4 E quant ells t’hauran saludat,
1Re 10,5
de la muntanya, e hauran devant
1Re 10,6
nostro Senyor devallerà sobre tu, e
1Re 10,6
ells profetaran, e tu profetaràs ab
1Re 10,10 que Samuel li havia dits. 10 Donchs
1Re 10,10
comensà a profetar en mig loch d’
1Re 10,14
a ell e a son servent: –Què feu? E
1Re 10,21
entrò a Saül, fill de Sis. Donchs
1Re 10,22
poch ésser atrobat aquí. 22 Aprés,
1Re 10,23 ell és amagat en se casa. 23 Donchs
1Re 11,2
rey dels fills d’Amon, respòs a
1Re 12,4
ni he condempnat algú [*]. 4 E
1Re 12,5
mà de algú neguna cose. 5 Ell dix a
1Re 12,5
que jo us hage res fet de mal. E
1Re 12,8
vostros pares de Egipte e alogà
1Re 12,9
e alogà ells en aquell loch. 9 E
1Re 12,9
los quals se combateren contre
1Re 13,5
axí spes com la arena de la mar. E
1Re 13,6
mateys ésser posats en loch stret,
1Re 13,6
poble era fort turmentat, per què
1Re 14,8
nós anam sobre aquests barons com
1Re 14,9
barons com ells nos veuran. 9 Si
1Re 14,10
en nostro loch [*]. 10 Mas si
1Re 14,10 nos dien: “Veniu a nós”, nós irem a
1Re 14,12
son scuder de lur host e digueren a
1Re 14,12
saguex-me, car nostro Senyor ha a
1Re 14,13 e son scuder aprés greponant. E com
1Re 14,17
qual de nós hi és anat. E com
1Re 14,17
anat. E com ells ho hagueren vist,
1Re 14,22 amagats en lo munt de Efraÿm, car
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ells. 8 Segons totas las lurs obres, las
ells han fetas del die ensà que jo los
ells han a mi desemparat e han servit a
ells a tu. 9 Donchs, tu ou are lur veu,
ells la dretura del rey que regnerà sobre
ells. 10 [*] 11 [*] –[*] Ell pendrà
ells. E Samuel dix a tot lo poble d’
ells foren passats per lo munt de Efraÿm 4
ells fossen venguts en la terra de Suf e
ells se’n muntaven per una muntada de la
ells trobaren donzellas qui anaven poar
ells digueren a ellas: –És ací lo vaent?
ells: –[*] Veus que ell és devant
ells muntaren en la ciutat, e com ells
ells anassen per mig loch de la ciutat,
ells, qui los axí a carrera, qui volia
ells de las mans dels felisteus, car jo he
ells là on ell havia a menjar e ell los
ells foren devallats en la ciutat, en la
ells t’hauran saludat, ells doneran a tu
ells doneran a tu II pans, e tu los
ells un saltiri e un tempe [*]. 6 E l’
ells profetaran, e tu profetaràs ab ells
ells ensemps e tu seràs mudat en altre
ells vingueren al demunt dit coll, e veus
ells. 11 E, com aquells, qui havían a ell
ells respongueren: –Nós som anats a sercar
ells sercaren a ell, e no poch ésser
ells demanaren concell a nostro Senyor,
ells hi corregueren e amanaren-lo, e
ells: –Jo faré aytal pau ab vosaltres, que
ells respongueren: –Tu no has nengú
ells: –Nostro Senyor és mon testimoni [*],
ells respongueren: –Bé és axí. 6 E Samuel
ells en aquell loch. 9 E ells oblidaren lo
ells oblidaren lo Senyor, lur Déu, lo qual
ells. 10 E puxs cridaren a nostro Senyor e
ells se n’anaren e ficharen las tendes
ells hagueren pahor, car lur poble era
ells se amagaren en coves e en fosses e en
ells nos veuran. 9 Si ells nos dien enaxí:
ells nos dien enaxí: “Sperau-nos entrò
ells nos dien: “Veniu a nós”, nós irem a
ells, car nostro Senyor liurerà aquells en
ells: –Veniu a nós, e nós vos mostrarem
ells liurats en las mans del poble d’
ells haguéran vista la cara de Jonatàs,
ells ho hagueren vist, ells trobaren que
ells trobaren que Jonatàs e son scuder no
ells hagueren oÿt que los felisteus éran
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plague contre los felisteus? 31 E
-vos per tot lo poble dient a
matí sia vengut. E no lexaren un d’
[*] ajustà lo poble, e comptà a
misericòrdia a nostros pares com
de Amalech e combat-te contre
Ysaý e sos fills e apellà a
apellà a ells al secrifici. 6 E com
la muntanya. E havia una vall entre
fills d’Irrael e deya cridant a
aquestas peraules del felisteu,
David era lo menor de dies de tots
matí, tots dies, e cridave devant
si stan bé, e sàpies ab quals són
bé. 23 E com ell perlave encare a
e jo perseguí-los [*] per tolre a
[*] per tolre a ells mon moltó, mas
felisteus veeren que lo pus fort d’
perseguiren los felisteus entrò que
fills d’Irrael se’n tornaren com
encalsats los felisteus, e despuxs
e vencé aquells, enaxí que
enaxí que ells fugiren devant
David per ço que’l guardacen e que
per pendre David [*] 15 [*] e dix a
foren venguts en la casa de David,
servents per pendre David. E com
e Samuel qui stave sobre
espirit de nostro Senyor intrà en
de nostro Senyor intrà en ells, e
Samuel e David? E fou-li dit que
dels preveras qui éran en Nobe. E
car la lur mà és ab David, car
Saül manà a tot lo poble que
E nostro Senyor dix: –Verament
angles de la terra de Judà. 24 E
a carrera als felisteus. E per ço
hòmens de peraula e no soferí que
5 ell li tremès X servents e dix a
e nós no’ns iresquem anch ab
nós no’ns iresquem anch ab ells, e
per nós en nostro temps aytant com
de David foren venguts a Nabal,
havia ditas de part sua e despuxs
ells callaren. 10 E Nabal respòs a
peraulas que Nabal havia ditas a
–Sinye’s cascú sa spasa! E adonchs
beneÿssen nostro senyor, e ell ha a
de nostres bísties aytant com
stigueren ab nós en lo desert. 16 E
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ells encalsaren aquell die los felisteus,
ells que cascú aduga a mi son bou e son
ells viu. E dix lo poble: –Tot ço que sia
ells axí com hom compte ovellas, e trobàells venien de Egipte. Donchs los cineus
ells entrò que tu los hages tots morts.”
ells al secrifici. 6 E com ells foren
ells foren intrats là on ell era, ell veé
ells. 4 Ab tant, axí un bort de la part
ells: –Per què sou vosaltres venguts axí
ells se’n marevellaren e haguéran gran
ells. Donchs, los III fills primers
ells tro que foren passats XXXX dies. 17 E
ells ordonats en companya. 19 E adonchs
ells, aquell felisteu bort que havia nom
ells mon moltó, mas ells se tornaren
ells se tornaren contre mi, e jo prenguí
ells era mort, fugiren, 52 e los fills d’
ells foren venguts en la vall e entrò a
ells hagueren encalsats los felisteus, e
ells svaÿren e intraren en las tendes dels
ells fugiren devant ells. 9 E lo maligne
ells. 9 E lo maligne spirit intrà en Saül,
ells lo ociéssan al matí. E com Micol, se
ells: –Aportau aquell a mi [*] per ço que
ells trobaren la ymatge en son lit [*]. 17
ells vaeren la companya dels profetes que
ells, l’espirit de nostro Senyor intrà en
ells, e ells comensaren a profetitzar. 21
ells comensaren a profetitzar. 21 E com
ells éran a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou
ells vingueren tots al rey. 12 E Saül dix
ells sabían bé que ell era fugit e no m’
ells vinguéssan a batalla en Cellà e que
ells te liureran. 13 Donchs, David se levà
ells se partiren devant Saül e anaren-se
ells apellaren aquell loch «Pedre
ells se levassen contre Saül. Donchs Saül
ells: –Anau en Carmel, a Nabal, e saludau
ells, e ells no perderen anch res per nós
ells no perderen anch res per nós en
ells stigueren ab nós en Carmel. 8 Emperò
ells digueren a ell totas las coses que
ells callaren. 10 E Nabal respòs a ells:
ells: –Qui és David ne qui és lo fill de
ells. 13 E adonchs dix David a sos
ells se senyiren lurs spases, e David se
ells contrestat. 15 E aquells hòmens foren
ells stigueren ab nós en lo desert. 16 E
ells éran ab nós per mur de defenció, de
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com nós guardam ton bestiar entre
a ella a l’encontre, e ella a
ell la volia per muller. 40 [*] E
la son de nostro Senyor era sobre
cap del puig e hach gran spay entre
són devant nostro Senyor, car
car «per ventura parlaren contra
-lo, e ell oyí la veu d’
19 e totas las altres coses que
e lo rey féu covinensa e pau ab
lo qual ell era segur, es podia d’
ço que’l remés [*] e que feés a
de la gent de Egypte e dels déus d’
tostemps. E tu, Senyor, has fet a
e los sirienchs, tantost com
que los cirienchs fugien, fugiren
no ho volch fer ni volch menjar ab
–Donchs, mort és l’infant? E
muls e fugiren. 30 E, dementre que
per la casa plorant e cridant, e
a Sadoch e Abiatar preveres, 36 e
fill de Gerrà, e anave devant
per lo costat del munt, pus alt que
e tot lo poble, e Atitòfell ab
e la sua gent, e jaquiré córrer a
E una serventa anà-sse’n a
’n a ells e dix-los tot açò, e
tremès missatges en aquells, e
entrant de la casa havia un pou, e
te’n als teus servidors e parle ab
-los del greuge que has fet a
als majors de Yrrael e digau a
Ciba fill de Bocrí. 8 E com
car lavors Amasè no’s guardave d’
los fills d’Irrael havían jurat a
voleu que fassa a vosaltres? 5 E
de las messas entrò que ploch sobre
car Déu és enfelonit contre
e jo destrovir-los-he. 42 E
d’Ecaron cridaren e digueren:
de ses vestidures e posà-li un
e crexia poch a poch entrò qu’
no són sinó peraules! 30 E ell s’
ací [*]. 3 Donchs, prech-te que
has ací cultell o lansa, da-l’
l’altar. 9 E lavors Tou, lo rey de
de Nabal era alegre per ço com era
negú. Donchs, Elí se cuydà que fos
–O Anna, entrò a quant seràs tu
begut vi ni neguna cose que puga
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ells. 17 La qual cose tu pense què fasses,
ells. 21 E dix David: –Verament jo he
ells parlaren ab ella [*] e digueren-li:
ells. 13 E com David fou passat en l’
ells, 14 David cridà al poble de Saül e
ells m’han gitat, que jo no habit vuy en
ells: “Aquestas coses feya David.”» E açò
ells e levà’s de terra e stech sobre lo
ells havían, que no’n fallí una, de la
ells en Hebron devant nostro Senyor Déu, e
ells bé defensar. 18 E los felisteus
ells coses terribles devant la faç del teu
ells. 24 »E has fermat a tu lo teu poble
ells en Déu. 25 E are, Senyor, sucita e
ells se acostaren, fugiren. 14 E com los
ells també [*] e intraren-se’n en la
ells. 18 E sdevench-se que en lo sizèn
ells digueren: –Mort és. 20 E lavors levà
ells fugien, aytentost digueren aquestes
ells e lo rey e los servicials de la casa
ells feran-m’ho a saber per Achimàs e
ells e maleÿa David 6 e tremetia-li
ells, e maleÿa David e tremetia-li
ells, intraren en Jerusalem. 16 E vench
ells, e ociuré’ls, 3 e tornar-me-n’
ells e dix-los tot açò, e ells anaren
ells anaren prestament a David e digueren
ells, sabent açò, amagaren-se en casa de
ells meteren-se dins, 19 e la fembra
ells bonas peraules e sbaex-los e
ells. Car jo’t jur per Déu que, si no’t
ells: “Per què venits derrés a tornar lo
ells foren prop de una gran pedra qui és
ells ni havia vist lo cultell que Joab
ells que no’ls ocieren, e Saül volchells digueren al rey: –Nós devem destroyr
ells, e no hy jaquí acostar los ocells de
ells. 9 E pujà foch de las suas narils, e
ells crideran a nostro Senyor Déu, e no hy
–Ells han aduyta a nós l’archa de déu d’
elm ceu sobre son cap e vestí a ell lo ceu
éls oÿren clarament. E lavors dix Saül al
elunyà d’ell un poch e vench a un altre e
em dons are alguna cose o [*] pa o ço que
em, [*] car la peraule del rey ma fa fort
Emach, oyí que David havia destroÿda tota
embriach de bon vi. E Abiegayl no li dix
embriaga. 14 e dix a ella: –O Anna, entrò
embriaga? Repose’t un poch entrò que tu
embriagar, mas la mia ànima és molt

371

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 2,10
encontrades de la terra e donerà l’
1Re 8,9
a tu. 9 Donchs, tu ou are lur veu,
1Re 12,20 Vosaltres haveu tot aquest mal. Mas
1Re 20,7
serà ab mi, servecial teu. E si,
1Re 20,13 e anadesca a mi aquestas coses. Si,
1Re 20,14
de nostro Senyor ab mi. E si,
1Re 20,22
mal, vive nostro Senyor Déu. Si,
1Re 26,3
a la una part del desert. E David,
1Re 26,19
-lo, car axí cové a fer. Si,
1Re 28,3
meu [*] e de la mia persona. 3 E
1Re 31,10
de Saül en lo temple de Scaroch,
2Re 2,7
E jatcia que Saül sia mort,
2Re 2,31
Azael, car ab ell éran XX. 31 E
2Re 3,39
és vuy caygut en Yrrael? 39 Jo,
2Re 8,4
los nirvis a tots los cavalls,
2Re 8,18
e Saraÿas era conceller, 18
2Re 9,12
un fill petit que havia nom Michà,
2Re 13,21
fou fort felló e fort irat,
2Re 15,26
-le en lo ceu tabernacle. 26 Si,
2Re 17,20
20 Los missatgers de Absalon,
2Re 19,28
ne noent sinó a la mort. Tu,
2Re 23,6
si matexa que no brot. 6 Aquells,
Re Prol,23
que sían scrits ab diversos scrits.
Re Prol,28 habrayques sentències són comptats.
Re Prol,128
e jacint e [*] pèlls de cabres.
1Re 2,33
tota te casa 32 [*] null temps. 33
1Re 12,15
Déu vostro, serà bé a vosaltres. 15
1Re 15,35
entrò als dies de la sua mort.
1Re 20,8
Senyor a mi, servicial teu, ab tu.
1Re 20,23
Senyor te haurà desliurat. 23
1Re 21,5
dels servicials són stats sants.
1Re 25,8
ells stigueren ab nós en Carmel. 8
1Re 25,29 ànima del senyor meu guardade [*].
1Re 25,44
d’aquestas fou sa muller. 44
1Re 28,19
Yrrael en las mans dels felisteus.
1Re 29,2
anaven de C en C o de M en M.
1Re 30,2
de las manors entrò a las majors.
2Re 1,17
l’untat de nostre Senyor Déu.” 17
2Re 2,8
casa de Judà que sia rey d’ella. 8
2Re 2,18
ço és, Joab e Abisay e Azael.
2Re 2,29
Yrrael ni scomogueren batalla. 29
2Re 3,31
e feu plant sobre lo cos de Abner.
2Re 4,4
stranys entrò en aquest die. 4
2Re 4,12
-los sobre la cisterna en Hebron.
2Re 5,7
dient: “No intrerà ací David.” 7
2Re 8,16
e justícia a tot lo poble ceu. 16
2Re 9,10
li a manjar en tot ço que obs haja.
2Re 11,1
-los e asetjaren Tabaach.
2Re 11,9
rey li tremès de açò que menjave. 9
2Re 12,14
lo teu peccat e no morràs. 14
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emperi al ceu rey e axelcerà lo corn del
emperò digues abans a ells la dretura del
emperò no us vullau partir de nostro
emperò, ell serà irat e falló, sàpies que
emperò, la malícia de mon pare serà contre
emperò, jo morré, 15 prech-te que no
emperò, jo diré a l’infant: “Vet las
emperò, habitave en lo desert e veé David
emperò, los fills dels hòmens scomoven a
emperò Samuel morí, e tot Yrrael féu gran
emperò lo cos ceu penjaren en lo mur de
emperò a mi ha untat la casa de Judà que
emperò los servecials de David ocieren
emperò, com sia novell rey e poch ha
emperò jaquí’n C. 5 E vingueren aquells
emperò Banaÿas [*] era sobre Ceretí e
emperò tota la casa de Cibà servia a
emperò no volch res dir a Amon ne’l volch
emperò, dirà: “A mi no’m plau”, jo sóm
emperò, demanaren on éran Aximàs e
emperò, senyor meu, has posat a mi,
emperò, que passen lo manament de Déu, en
Emperò d’un matex nombre són las
Emperò V letres són dobles segons los
Emperò l’Apòstol jutge las nostres coses
Emperò jo no tolré de tot en tot sament de
Emperò, si no oÿu la veu de nostro Senyor
Emperò Samuel plorave per ço car nostro
Emperò, si tu trobes ab mi neguna
Emperò de las peraules que jo he a tu
Emperò aquesta carrera és leja, mas serà
Emperò demane-ho a tos servents, e diran
Emperò, senyor meu, la ànima e la vida
Emperò Saül donà sa filla Micol, muller de
Emperò tu e los fills teus [*]; e, encara,
Emperò David e los ceus éran en la derrera
Emperò no havían negú mort, mas [*]
Emperò David féu gran plant sobre Saül e
Emperò Abner, fill de Ner, príncep de la
Emperò Azael era corredor fort lauger, axí
Emperò Abner e tots aquells qui éran ab
Emperò lo rey David seguia lo lit en què
Emperò Jonatàs [*] havia un fill qui era
Emperò lo cap de Ysbòzech aportaren en
Emperò David pres la torra e la altesa de
Emperò Joab, fill de Servià, era senyor
Emperò Mifibòsech, fill del senyor teu,
Emperò David romàs en Jerusalem. 2 E
Emperò Urries dormí devant la porta del
Emperò com tu has fet blastomar als
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al rey, e ell no t’ho negarà. 14
fortsa que ella e jach ab ella. 15
plorant e quax com a vídua. 21
feeren gran plant e gran plor. 37
era fill de Amisar, rey de Geassur.
paraules que t’he dites. 20 [*]
casa e no veé la cara del rey. 25
en Jerusalem e stigueren aquí. 30
–Si tu véns ab mi, hauràs afany. 34
fort ujats, e posaren aquí. 15
negú, e anà-sse’n en Manaÿm. 23
-lo en lo vas de son pare. 24
fugiren a las tendas lurs. 18
e vench tot lo poble devant ell.
tot Yrrael vench al rey David. 11
rey e que faéssan lo ceu manament.
E jurà-li David que no morria. 24
27 E, part açò, me acusa a mi a tu.
avant, si lo rey ho volgués. 32
e Canahan se n’anà ab ell.
encalsaren Siba, fill de Bocrí. 14
Sadoch e Abiatar éran preveres. 26
los gabaonites e dix-los-ho.
qui éran [*] maravellosament forts.
[*] vulla are comtar lo poble? 4
No stenes d’aquí avant la tua mà!
la cadira del regne d’aquell
beneyta la casa del teu servicial
e tu e entre la mia sament e la tua
de Saül, e Ner era stat pare de
són [*], segons la qual lengua
proÿsma e vaÿna a la habraycha. E
XXII letres han a un matex so, mas
Moysès [*], cant desacorden-se,
-se, en letres solament e
letres de las quals usam, car entrò
per IIII letres. E trobam scrit
de Geremies e la sua oració, e
Proverbis de Salamó, d’aquell loch
fort?»; e unas matexas letres
caph, mem, num, phe, sade. Car
e las mitjanies dels mots, e
XXII letres, per las quals scriuen
en habraych tot ço que parlen,
[*] tendre e aleytant és adoctrinat
Sustín, ço és libre de Jutges. E
un libre qui és apellat Rut, car
un poble d’Irrael, qui’s compte
segon, a David, lo qual és comprès
lo qual és comprès en V pertides,
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Emperò Amon no’s volch star que ell no la
Emperò, com Amon hach jagut ab ella, major
Emperò, com David hach oÿdes aquestas
Emperò Absalon fugí e anà-se’n a
Emperò David plorà e planch molt Amon per
Emperò tu, senyor rey, ést savi e has
Emperò en tot Yrrael no havia ten bell hom
Emperò David, ab lo cap cubert e ab los
Emperò, si te’n vas en la ciutat e te’n
Emperò Absalon e tot lo poble, e Atitòfell
Emperò Atitòfel, com viu que no havían
Emperò David se’n vench a las tendes, e
Emperò havia erigit Absalon un títol a si
Emperò Yrrael fugí e anà-se’n en las
Emperò lo rey tremès Sadoch e Abiatar,
Emperò Semeý fill de Gerà, se gità devant
Emperò Mifibòzech axí a carrera al rey ab
Emperò, senyor meu, tu ést com a àngel de
Emperò Batzalay, galatide, era fort vell,
Emperò tot lo poble de Judà havia amanat
Emperò Sibe era passat per los trips d’
Emperò Iran era propi prevera de David.
Emperò los gabaonites no són dels fills d’
Emperò no era pervengut entrò a III. E
Emperò la peraula del rey és sobre aquella
Emperò l’àngel de nostro Senyor era de
empertostemps 14 e jo faré a ell en pare,
empertostemps. 8,Tit Capítol VIII 1 E fou
empertotstemps. 43 E levà’s David e anàEmsí, fill de Ebiel. 52 E molt fort
en gran partida és proÿsma e vaÿna a la
en aquells, ço és a saber, los ciris e los
en diverses caràcters e figures. Los
en letres solament e en altesa de letres.
en altesa de letres. Certa cosa és que
en aquell temps, ço és dels semaritans,
en alguns volums grechs entrò al die de
en la fi dels Proverbis de Salamó, d’
en lo qual diu: «Qui atroberà fembra
en habrayques sentències són comptats.
en altre manera scriuen los comensaments e
en altre manera scriuen per aquellas
en habraych tot ço que parlen, en lo
en lo comensament de aquestas letres la
en la doctrina de Déu. Lo primer libre
en aquell matex afigen un libre qui és
en los dies d’aquella fou feta la
en XII trips. E lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè,
en V pertides, en un volum de Salms; lo
en un volum de Salms; lo terç, a Salamó,
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Re Prol,78
lo terç, a Salamó, que’s pertex
Re Prol,84
de dies, lo qual nós podem apellar
Re Prol,95
e cuyden comptar aquests libres
Re Prol,98
l’Anyell e enclinades las cares
Re Prol,101 devant e derrera, ço és, guardants
Re Prol,101 és, guardants en ço que és passat e
Re Prol,102
és passat e en ço qui és avenir, e
Re Prol,108 los quals havem trets de habraych
Re Prol,111
aquell libre qui és apellat
Re Prol,114
qui comensa: «Tota saviesa és
Re Prol,116 l’Apocalipci de sent Johan, no són
Re Prol,117
sent Johan, no són en la retgle ni
Re Prol,117 la retgle ni en la costuma aprovade
Re Prol,119
lo primer libre dels Macabeus
Re Prol,119 Macabeus en habraych; lo segon,
Re Prol,125
dels entichs. Cascú oferex
Re Prol,138 qualque cose pus volenterosament
Re Prol,149 obres que jo he sobre nomenades,
Re Prol,151
·t vulles dels jueus, ço és, aquell
Re Prol,155 aquell no serà enterpetredor, mas
Re Prol,159 nostro Senyor seent a la taula, que
Re Prol,160
manera no querets lo Salvedor
Re Prol,164 environen la ciutat e cuyden ésser
Re Prol,165 en aquella cose savis e sabents, si
Re Prol,171
per ço que no pech greument
Re Prol,172
en la mia lengüe; jo posí guarde
1Re 1,3
per sacrifichar a nostro Senyor Déu
1Re 1,3
a nostro Senyor Déu en Ciloè. E
1Re 1,6
engoxave fortment e la destrenyia
1Re 1,9
com Anna hach menjat e begut
1Re 1,11
jo donaré aquell a nostro Senyor
1Re 1,12
Elí, prevere, la comensà a guardar
1Re 1,13
atentivament, 13 e ella parlave
1Re 1,17
Lavors Elí dix a ella: –Vé-te’n
1Re 1,18
carrera e menjà e no mudà se care
1Re 1,19
-se’n e vingueren a casa lur,
1Re 1,21
son marit, e tota se companye
1Re 1,24
l’infant desletat, amenà’l ab si
1Re 1,24 e amenà aquell a nostro Senyor Déu
1Re 1,28
açò jo he ell donat a nostro Senyor
1Re 2,1
Senyor 1 Mon cor s’és alegrat
1Re 2,1
Senyor, e lo cor meu s’és axelsat
1Re 2,1
per ço com jo sóm alegrade
1Re 2,3
peraules ne no us glorifiqueu
1Re 2,6
dóna mort e vida, e ell met hom
1Re 2,9
dels ceus sants, e los folls cauran
1Re 2,9
car null hom no serà salvat
1Re 2,10
Senyor tembran aquell, e tronerà
1Re 2,11
E Elcanà se’n tornà e anà-ce’n
1Re 2,11
’n tornà e anà-ce’n en Ramata,
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en III libres, que són apellats, segons
en major significació canònicha de divinal
en son nombre, e per açò diuhen los libres
en terra, ofertas las suas corones, stant
en ço que és passat e en ço qui és avenir,
en ço qui és avenir, e en veu no oÿda
en veu no oÿda cridant: «Sant, sant, sant,
en latí, per ço que puscam saber qual cose
en vulgar Sapiència de Salamó, qui
en nostro Senyor»; e Judith e Tobies e lo
en la retgle ni en la costuma aprovade en
en la costuma aprovade en la santa Sgleya.
en la santa Sgleya. Yo he atrobat lo
en habraych; lo segon, en grech; la qual
en grech; la qual cose d’aquella matexa
en lo tabernacle de Déu ço que pot haver,
en gitant e stimant havem complida e tenim
en qualque loch tu las veuràs entre si
en qui més, segons tos vijares, te pusques
en aquell loch matex ab mi devinerà. Mas
en nenguna manera no querets lo Salvedor
en lo sepulcre, al qual ja és pujat
en aquella cose savis e sabents, si en
en altres coses metra enrera ni’m
en la mia lengüe; jo posí guarde en la mia
en la mia bocha com lo peccador stech
en Ciloè. E en aquell loch staven II fills
en aquell loch staven II fills de Elí,
en tant que li feya retret que nostro
en Siloè aytant com li plach, ella se
en tots los dies de la sua vida, e raor no
en la bocha molt atentivament, 13 e ella
en son cor e no feya sinó moure sos labis,
en pau, e lo Senyor Déu d’Irrael don a tu
en diverses maneres. 19 E ells se levaren
en Remadta. Donchs Elcanà jach ab Anna, se
en Siloè per sacrificar a nostro Senyor
en Ciloè e pres III vadells e III muygs de
en Siloè, e l’infant era encare molt
en tots los dies de la sua vida. Donchs,
en nostre Senyor, e lo cor meu s’és
en lo meu Déu. E la mia bocha és uberta
en la mia salut. 2 No és negú sant axí com
en perlar argullosament. Las vellas coses
en infern e’n trau. 7 Nostro Senyor dóna
en tenebres, car null hom no serà salvat
en la sua fortsa. 10 Los adversaris de
en los cels sobre aquells. Nostro Senyor
en Ramata, en la sua casa. E l’infant era
en la sua casa. E l’infant era menistre
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sua casa. E l’infant era menistre
preveres, ans fèyan molt de mal
e havia una losa ab III arpions
arpions en la mà 14 e metia aquella
e metia aquella en [*] la caldera o
en [*] la caldera o en l’olla o
del poble d’Irrael que venia
venia lo servent del prevera e deya
gonella, la qual ell aportave
dies que éran stablits com venían
E adonchs ells se’n tornaren
fèyan a tot lo poble d’Irrael e
a la casa de ton pare, com ell era
de ton pare, com ell era en Egipte,
tots los trips d’Irrael a mos obs
los quals jo maní que fossen oferts
per ço que no hage negun hom vell
temps. 33 Emperò jo no tolré de tot
serà a tu senyal que’s sdevendrà
Ofiní e Fineès: que abdós morran
’s que qualquequal romandrà
“Jo us prech que vosaltres me rebau
e la peraule de Déu era preciosa
E sdevench-se un die que Elí geya
que ell fos apagat. E Samuel dormia
Donchs Samuel se n’anà e dormí
–Vet que jo fas aytal stabliment
home oge ab II ses orellas
las suas peraules no’n caech una
en terra que no’s sdevengués 20
21 E nostro Senyor volch aparer
peraula que Samuel dix se sdevench
Capítol quart 1 E sdevench-se
Irrael axí a carrera als felisteus
la Ajude, e los felisteus vingueren
d’Irrael fugí als felisteus, e
de nostro Senyor, de Ciloè, e vage
enamichs. 4 Donchs lo poble tremès
archa de nostro Senyor fou venguda
veu ni quin crit és aquest que és
de nostro Senyor era venguda
qui ferí Egipte de totas plagues
d’Irrael fou vensut, e cascú fugí
tabernacle, e gran morteldat fou
la host del trip de Benjamín vench
del trip de Benjamín vench en Ciloè
E, mantinent que aquell fou intrat
e gran morteldat és stade feta
aquella de la pedre de la Ajuda
la Ajuda en Azot. 2 E materen-la
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en la casa de nostro Senyor, devant Elí,
en lo setgle e al poble. E quant algú
en la mà 14 e metia aquella en [*] la
en [*] la caldera o en l’olla o en la
en l’olla o en la parola, e tot ço que la
en la parola, e tot ço que la losa
en Ciloè. 15 Neguex ans qu’ells cremassen
en aquell que sacrificave: «Dóna a mi de
en los dies que éran stablits com venían
en Ciloè ab son marit per secrificar
en lur casa. 21 E nostro Senyor visità
en qual manera ells gèyan ab las fembras
en Egipte, en la casa de faraó, 28 e jo
en la casa de faraó, 28 e jo alegí a ell
en prevere, per ço que ell muntàs al meu
en lo meu temple? Per ço que vosaltres
en tota te casa 32 [*] null temps. 33
en tot sament de tu de mon altar, mas tos
en II de tos fills, Ofiní e Fineès: que
en un die. 35 E jo sucitaré a mi un
en la tua casa, sí covendrà que hom prech
en una part, axí com un prevera deu haver,
en aquell temps, no era vizió manifestade.
en son lit, e sos ulls éran ja tenebrosos,
en lo temple de nostro Senyor, on era la
en son loch. 10 E nostro Senyor vench e
en Yrrael, que qualquequal home oge ab II
en Yrrael. 12 En aquell die jo sucitaré
en terra que no’s sdevengués 20 en tot lo
en tot lo poble d’Irrael [*] entrò a
en Ciloè, on havia stat [*] a Samuel
en tot lo poble d’Irrael tant com ell
en aquell temps que los felisteus se
en batalla e fichà las tendas prop la
en Afet 2 e ordonaren lur host contre lo
en aquell contrast ne foren morts per los
en mig loch de nós, per ço que’ns salve
en Ciloè, e faéran aportar l’archa de la
en las tendas, tot lo poble cridà ab gran
en la host dels hebreus? E lavors ells
en la host. 7 E los felisteus hagueren
en lo desert. 9 O, felisteus, comfortauen son tabernacle, e gran morteldat fou en
en lo poble d’Irrael, car hach-hi, de
en Ciloè en aquell die matex e havia son
en aquell die matex e havia son vestiment
en la ciutat, ell recomptà [*] tot ço que
en lo poble, e, ultre açò, abdós tos fills
en Azot. 2 E materen-la en lo temple de
en lo temple de Degon e asigueren aquella
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hòmens de Azot se levaren de matí
que Degon, lur déu, geya enclinat
Degon e tornaren-lo posar
levaren, ells trobaren Dagon caygut
trobaren Dagon caygut en sa care
era romàs axí com un sol tronch
de Degon e tots aquells qui anaren
sobre lo lindar d’aquell loch
lindar d’aquell loch en Azot entrò
Azot e destruý aquells e ferí Azot
las vilas e los camps s’escalfaren
e gran confuzió de mort fou feta
respongueren: –Fassam-la portar
’n portaven, la mà de Déu era feta
l’archa de nostro Senyor
archa de nostro Senyor fou venguda
archa de déu d’Irrael e que torn
tot nostro poble! 12 Car no havia
qui no éran stats morts éran ferits
l’archa de nostro Senyor fou
de Déu d’Irrael? Ensenyau-nos
nos en qual manera tornarem a ella
vostros cors axí com endureý
a la carreta, e encloeu los vadells
archa de nostro Senyor e mateu-la
per vostro peccat e meteu-ho
ventura. 10 Donchs ells ho faeren
vaques que aletaven los vadells [*]
hòmens de Betzames cullien forment
vista. 14 E la carreta vench
Josuè de Betzames e stech aquí. E
e la petita caxa qui era prop ella,
e sacrificis a nostro Senyor
qui vaeren açò tornaren-se’n
la qual era entrò aquell die
[*]. Veniu ací e portau-la-usVeniu ací e portau-la-us-en
de nostro Senyor e materen-la
-la en la casa de Aminadab,
que l’archa de nostro Senyor stech
–Ajustau tot lo poble d’Irrael
Senyor per vós. 6 E ells vingueren
E Samuel jutjà los fills d’Irrael
qui mamave e oferí aquell entir
e no gosaren despuxs venir
Senyor fou sobre los felisteus
Masfat e jutjave lo poble d’Irrael
17 e despuxs ell se’n tornave
se ajustaren e vingueren a Samuel
a Samuel: –Oges la veu del poble
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en l’altre die, veus que Degon, lur déu,
en terra, devant l’archa de nostro
en son loch. 4 E altre vegade, l’endemà,
en sa care en terra, devant la archa de
en terra, devant la archa de nostro
en son loch. E per aquesta rahó los
en lo temple de Degon no calsigaren sobre
en Azot entrò en aquest die de vuy. 6 La
en aquest die de vuy. 6 La mà de nostro
en la pus secreta part de las nalgues, e
en mig loch d’aquella regió, e rates
en la ciutat. 7 E com los hòmens de Azot
en nostre regió. Donchs ells la se’n
en molt gran mortaldat sobre cascuna
en Acaron. E com l’archa de nostro Senyor
en Acharon, los hòmens d’Ecaron cridaren
en son loch, per ço que no ocie nós ab tot
en neguna ciutat on l’archa vingués
en la pus secreta part [*] de mal de
en la regió dels felisteus per VII mesos.
en qual manera tornarem a ella en son
en son loch. Los quals digueren a ells: 3
en Egipte lo cor de faraó e no lexà anar
en una casa. 8 E preneu la archa de nostro
en la carreta e los vaxells d’or que
en una petita caxa prop l’archa e lexauen aquesta manera e prengueren II vaques
en una casa, 11 e posaren l’archa de Déu
en una vall, e com ells levaren los ulls,
en un camp de Josuè de Betzames e stech
en aquell loch havia una gran pedre, e
en la qual éran los vaxells d’or que hy
en aquell die. 16 E V dels prínceps dels
en Acaron aquell die. 17 Aquestas són las
en lo camp de Josuè de Betzames. 19 E
en en la vostra ciutat. 1Re 7,Tit Capítol
en la vostra ciutat. 1Re 7,Tit Capítol VII
en la casa de Aminadab, en Gabaà, e
en Gabaà, e sentificaren Aleatzar, fill de
en Cariatiarim los dies foren complits
en Masfa, que aorem a nostro Senyor per
en Masfa e ploraren devant nostro Senyor e
en Masfa. 7 E com oÿren açò los prínceps
en secrifici a nostro Senyor. [*] per lo
en los termes del poble d’Irrael. E la mà
en tots los dies de Samuel. 14 E las
en los demunt dits lochs, 17 e despuxs ell
en Remate, car aquí era la sua casa e aquí
en Remata 5 e digueren a ell: –Tu ést
en totas coses que diguen a tu. Com ells
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1Re 8,7
diguen a tu. Com ells no han a tu
1Re 8, 8
los amení de terra de Egipte entrò
1Re 8,16
e los vostros àzens e metrà’ls
1Re 8,18
servents. 18 E vosaltres cridareu
1Re 8,18
e nostro Senyor no us axaudirà
1Re 9,5
5 E com ells fossen venguts
1Re 9,5
era ab ell: –Vina e tornem-nos1Re 9,6
nós. 6 Lo qual dix a ell: –Vet que
1Re 9,9
9 Sa enrera havia aytal costuma
1Re 9,10
Vina, e anem-hi, donchs. E anaren
1Re 9,12
Cuytau-vos, car ell és vengut vuy
1Re 9,13
13 Mantinent que vosaltres intrareu
1Re 9,13
lo trobareu abans que ell munt
1Re 9,14
vuy a ell. 14 E ells muntaren
1Re 9,18
poble. 18 E Saül se acostà a Samuel
1Re 9,19
–Jo sóm lo veent. Munta devant mi
1Re 9,19
a tu totas las coses que són
1Re 9,20
ància, que las millós coses que són
1Re 9,22
havia a menjar e ell los féu loch
1Re 9,23
que jo’t comaní que tu la stojaces
1Re 9,25
de la muntanya e vingueren
1Re 9,25
en la ciutat, e ell perlà ab Samuel
1Re 9,27
27 E com ells foren devallats
1Re 9,27
ells foren devallats en la ciutat,
1Re 10,1
ha a tu untat sobre la sua haretat
1Re 10,2
II hòmens prop lo vas de Ratxel,
1Re 10,3
III hòmens aquí, los quals muntaran
1Re 10,5
de la lur mà 5 e tu vendràs despuxs
1Re 10,5
felisteus, e com tu seràs intrat
1Re 10,6
ab ells ensemps e tu seràs mudat
1Re 10,7
tu secrificha tot ço que trobaràs
1Re 10,8
e serà ab tu. 8 E tu iràs devant mi
1Re 10,10
[*], e ell comensà a profetar
1Re 10,17
apellà lo poble a nostro Senyor
1Re 10,22
respòs: –Veus que ell és amagat
1Re 10,23
e amanaren-lo, e stech aquí
1Re 10,24
nostro Senyor ha alegit. E no és
1Re 10,25
la lig del regne e scrich aquella
1Re 10,25
aquella en un libre e preposà-le
1Re 10,25
lexà anar tot lo poble, cascú
1Re 10,27
porà a nós salvar? E hagueren-lo
1Re 11,4
los missatgers vingueren a Saül
1Re 11,4
poble. E tot lo poble levà se veu
1Re 11,6
E l’espirit de nostro Senyor vench
1Re 11,8 un sol hom, 8 e Saül nombrà aquells
1Re 11,11
fou vengut, Saül pertí lo poble
1Re 11,11
pertí lo poble en III parts e intrà
1Re 11,13
13 E Saül dix: –[*] No serà mort
1Re 11,14
al poble: –Veniu, e anem-nos1Re 11,14
al poble: –Veniu, e anem-nos-en
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en menyspreu, mas a mi, que jo regne sobre
en aquest die de vuy. E enaxí com ells han
en la sua obre. 17 E ell pendrà [*] del
en aquell die mercè a nostro Senyor contre
en aquell die, per ço car vosaltres haveu
en la terra de Suf e no las hagueren
en, car per ventura mon pare no haja
en aquesta ciutat ha un home de Déu e és
en la terra dels fills d’Irrael que tots
en la ciutat on era l’hom de Déu. 11 E
en aquesta ciutat, car lo poble fa vuy
en la ciutat, vosaltres lo trobareu abans
en la muntanya per menjar. Ni lo poble no
en la ciutat, e com ells anassen per mig
en mig loch de la porta e dix a ell: –Jo
en la muntanya per ço que tu menges vuy ab
en ton cor. 20 E no sies engoxós de las
en la terra dels fills d’Irrael seran de
en cap de tots aquells qui éran stats
en bon loch. 24 Donchs lo coch aportà una
en la ciutat, e ell perlà ab Samuel en un
en un soler. [*] 26 [*] E dix a ell:
en la ciutat, en la darrera part, Samuel
en la darrera part, Samuel dix a Saül:
en príncep, e tu desliureràs lo poble de
en las encontrades de Benjamín envés
en Batel per pregar nostro Senyor. E la un
en un coll de nostro Senyor, on ha una
en la ciutat, aquí tu trobaràs una gran
en altre home. 7 Com tots aquests senyals
en ta mà, com nostro Senyor és e serà ab
en Galgala, e jo devallaré a tu, que tu
en mig loch d’ells. 11 E, com aquells,
en Masfat, 18 e dix als fills d’Irrael:
en se casa. 23 Donchs ells hi corregueren
en mig loch del poble. E fou pus alt que
en tot lo poble un home que sia semblant a
en un libre e preposà-le en un loch de
en un loch de Saül devant nostro Senyor. E
en sa casa. 26 [*] E una pertida de la
en menyspreu e no li portaren null do. E
en Gabaà e digueren-li aquestas peraules
en alt e comensà a plorar. 5 E Saül venia
en Saül, e com hach oÿdes aquestas
en Bezet, e foren per nombre los fills d’
en III parts e intrà en mig loch de la
en mig loch de la host a hora de matines e
en aquest die de vuy, car nostro Senyor ha
en en Galgala e refermem aquí lo regne. 15
en Galgala e refermem aquí lo regne. 15 E
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1Re 11,15
15 E anà-se’n tot lo poble
1Re 12,8
vosaltres e ab vostros pares, 8 e
1Re 12,8
8 e en quina manera intrà Jacob
1Re 12,8
pares de Egipte e alogà ells
1Re 12,9
Senyor, lur Déu, lo qual los liurà
1Re 12,9
maestre de la cavalleria de Asser,
1Re 12,9
de Asser, en la mà dels felisteus e
1Re 12,18
cridà a Déu, e nostro Senyor donà
1Re 12,24
lo vostro Senyor e serviu a ell
1Re 12,25
25 E si vosaltres perseverau
1Re 13,2
d’Irrael. E havían ab ell IIM
1Re 13,2
E havían ab ell IIM en Matinàs,
1Re 13,2
de Betel, e mil éran ab Jonatàs
1Re 13,3
companya de felisteus, la qual era
1Re 13,4
Donchs, lo poble irà aprés Saül
1Re 13,6
veeren si mateys ésser posats
1Re 13,6
turmentat, per què ells se amagaren
1Re 13,6
per què ells se amagaren en coves e
1Re 13,6
se amagaren en coves e en fosses e
1Re 13,6
coves e en fosses e en pedres [*] e
1Re 13,7
los hebreus passaren lo flum Jordà,
1Re 13,7
Gad e de Galaad. E Saül era encara
1Re 13,8
li havia dit, e Samuel no vench
1Re 13,8
poble se comensà a partir de poch
1Re 13,11
vengut al terme que tu eras ab mi
1Re 13,11
tots los felisteus s’eren ajustats
1Re 13,12
diguí: “Are vendran los felisteus
1Re 13,15
Samuel se levà de Galgala [*]
1Re 13,15
lo poble que los combatia, vinents
1Re 13,15
los combatia, vinents en Galgala,
1Re 13,16
e ab Jonatàs, [*] e éran venguts
1Re 13,17
anà contre la carrera de Efraÿm
1Re 13,19
no podia hom trobar negun ferrer
1Re 13,23
dels felisteus axí per passar
1Re 14,2
a son pare. 2 Saül estave adonchs
1Re 14,3
Finenès, fill de Elí, prevera [*]
1Re 14,3
nom efot. E lo poble no sabia pas
1Re 14,5
Machinàs, e l’altre, a migjorn,
1Re 14,6
ferrà per nós, car no és gran cose
1Re 14,6
gran cose en nostro Senyor salvar
1Re 14,6
en nostro Senyor salvar en molts o
1Re 14,7
allà on volràs, car jo iré ab tu
1Re 14,9
vingam a vosaltres”, nos aturarem
1Re 14,10
car nostro Senyor liurerà aquells
1Re 14,11 –Veus que hebreus ixen de las coves
1Re 14,12
car nostro Senyor ha a ells liurats
1Re 14,14 son scuder féran mataren XX hòmens
1Re 14,14
de bous han acostumat de laurar
1Re 14,16
16 E las guardes de Saül que éran
1Re 14,19
al prevera, un gran brogit vench
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en Galgala [*] e aquí secrificaren
en quina manera intrà Jacob en Egipte. E
en Egipte. E cridaren los pares a nostro
en aquell loch. 9 E ells oblidaren lo
en las mans de Sizerà, maestre de la
en la mà dels felisteus e en la mà del rey
en la mà del rey de Moab, los quals se
en aquell die trons e pluges. 19 [*] E tot
en veritat de tot vostro cor, car
en malesa, vosaltres e vostro rey perireu
en Matinàs, en lo munt de Betel, e mil
en lo munt de Betel, e mil éran ab Jonatàs
en Gabaat, qui és del trip de Benjamín. E
en Gabaà, e com Saül hach açò oÿt, féu
en Galgala.» 5 E los felisteus se
en loch stret, ells hagueren pahor, car
en coves e en fosses e en pedres [*] e en
en fosses e en pedres [*] e en sisternes.
en pedres [*] e en sisternes. 7 E los
en sisternes. 7 E los hebreus passaren lo
en la terra de Gad e de Galaad. E Saül era
en Galgala, e tot lo poble qui era ab ell
en Galgala, e lo poble se comensà a partir
en poch. 9 Donchs Saül dix: –Aportau-me
en covinensa, e que tots los felisteus s’
en Machinàs, 12 jo diguí: “Are vendran los
en Galgala sobre mi, e jo no he oferta
en Gabaà de Benjamín. E los altres pobles
en Galgala, en lo coll de Benjamín. E Saül
en lo coll de Benjamín. E Saül comptà lo
en Machinàs. 17 E III companyes axiren
en la terra de Saül, 18 e l’altre
en la terra dels fills d’Irrael, car los
en Machinàs, on éran los fills d’Irrael.
en la encontrade de la part de Gabaà [*].
en Ciloè, portave una vestidura que ha nom
en qual loch Jonatàs era anat. 4 [*] a la
en Gabaà. 6 E Jonatàs dix lavors al
en nostro Senyor salvar en molts o en
en molts o en pochs. 7 E son scuder dix a
en pochs. 7 E son scuder dix a ell: –Fes
en qualque loch que tu volràs anar. 8
en nostro loch [*]. 10 Mas si ells nos
en nostres mans. Aquest serà lo nostre
en las quals éran amagats. 12 Donchs los
en las mans del poble d’Irrael. 13
en mitja part d’un jornal de bous, ço és
en un die. 15 E açò fou fet un gran
en Gabaà de Benjamín reguardaren e veeren
en la host dels felisteus e crexia poch a
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1Re 14,22
fills d’Irrael 22 que éran amagats
1Re 14,22 acompanyaren-se ab los companyons
1Re 14,25
pa. 25 E tot lo poble [*] vench
1Re 14,27
stès lo cap d’una verga que tenia
1Re 14,27
que tenia en la mà, e mullà-le
1Re 14,34
tot lo poble amenà cascú son bou
1Re 14,36
lo poble: –Tot ço que sia vijares
1Re 14,37
los felisteus? Si tu liures aquells
1Re 14,40
-vos tots a una part, e jo seré
1Re 14,41
sobre Jonatàs, mon fill, done’ns1Re 14,43
ab lo cap de una verga que tenia
1Re 14,46
los felisteus, qui se n’anaren
1Re 14,52
batalla era contre los felisteus
1Re 15,2
ha fetas al poble d’Irrael,
1Re 15,5
de Amalech, ell mès sos aguayts
1Re 15,6
Saül dix als cineus: –Anau-vos1Re 15,7
de Julat entrò que ell fou vengut
1Re 15,11 11 –Jo’m pinet com he stablit Saül
1Re 15,12
e aquí havia dressat un altar
1Re 15,12
e que despuxs se n’era tornat
1Re 15,14
del folch del bestiar que sona
1Re 15,18
d’Irrael, 18 e ha a tu tremès
1Re 15,20 la veu de nostro Senyor e sóm anat
1Re 15,21
han fet per secrifichar a lur Déu
1Re 15,27
Irrael. 27 Ab tant, Samuel se mès
1Re 15,29
que tu, 29 car ell no perdonerà pas
1Re 15,33
per pessas devant nostro Senyor
1Re 15,34
en Galgala. 34 E puxs se n’anaren
1Re 15,34
anaren en Remata. E Saül se n’anà
1Re 15,34 Remata. E Saül se n’anà en Gabaà,
1Re 15,35 E anch despux Samuel no viu Saül
1Re 16,2
pendràs un vadell de ton bestiar
1Re 16,4
Senyor li havia manat, e vench
1Re 16,13
lo corn de l’oli e untà aquell
1Re 16,13
se n’anà Samuel e tornà-ce’n
1Re 16,14
lo comensà a turmentar e star
1Re 16,18
e sap molt de combatre, e és savi
1Re 17,1
lur host per combatre e vingueren
1Re 17,1
per combatre e vingueren en Secot,
1Re 17,1
lurs tendes entre Sechot e Azachà,
1Re 17,2
e los fills d’Irrael se ajustaren
1Re 17,8
son scuder devant. 8 E venia
1Re 17,12
fills e era lo pus vell hom que fos
1Re 17,15
de Saül e tornà-sse’n a son pare
1Re 17,18
e sàpies ab quals són ells ordonats
1Re 17,19
se combateren ab los felisteus
1Re 17,22
d’altre part. 22 Donchs David lexà
1Re 17,22
ço que havia aportat e comana-hu
1Re 17,25
Mas lo rey derà molt gran riquesa
1Re 17,25
son pare serà francha e sens trahut
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en lo munt de Efraÿm, car ells hagueren
en la batalla. E éran ab Saül entorn de
en una lande on havia mel que decorria
en la mà, e mullà-le en la brescha de la
en la brescha de la mel e tornà sa mà a sa
en la mà entrò a la nit e ocieren-los
en los teus ulls, de bé, fes. E dix lo
en las mans del poble d’Irrael? E nostro
en l’altre part ab mon fill Jonatàs. E lo
en vuy demostransa. E si aquest peccat és
en la mà un poch de mel e mengé’n. E vet
en lurs lochs. 47 E com lo regne de Saül
en tots los dies de Saül, car Saül
en qual manera contrestà a ell, com venia
en un torrent qui era prop de la ciutat. 6
en e pertiu-vos de Amalech, per ço que
en Assur, qui és ves la regió de Egipte, 8
en rey, car ell ha a mi desemparat e no ha
en senyal de victòria e que despuxs se n’
en Galgala. Adonchs Samuel vench tot dret
en las mias orrellas, lo qual jo oig? 15 E
en aquella carrera e dix a tu: “Vé e ociu
en la carrera per la qual nostro Senyor m’
en Galgala. 22 E Samuel dix: –Donchs,
en la carrera, per ço que se’n tornàs.
en aquells qui ell vençrà ni no serà
en Galgala. 34 E puxs se n’anaren en
en Remata. E Saül se n’anà en Gabaà, en
en Gabaà, en se casa. 35 E anch despux
en se casa. 35 E anch despux Samuel no viu
en los dies de sa vida, entrò als dies de
en ta mà e diràs: “Jo sóm vengut per
en Betlem, e los vells de la ciutat se’n
en mig loch de sos frares. E d’aquell die
en Remata. 14 E l’espirit de nostro
en ell per voluntat de nostro Senyor. 15 E
en peraules e és molt bell hom, e nostro
en Secot, en la terra de Judà, e ficharen
en la terra de Judà, e ficharen lurs
en las encontrades de Dotamí. 2 E Saül e
en la vall de Terebinti e endressaren lur
en la host dels fills d’Irrael e deya
en lo temps de Saül. 13 E los III fills
en Betlem per guardar lo bestiar. 16 E
en companya. 19 E adonchs Saül e los fills
en la vall de Terebinti. 20 E David se
en las tendes ço que havia aportat e
en guarde, e correch allà on devia ésser
en aquell qui l’ociurà e derà a ell sa
en Yrrael. 26 Adonchs dix David als hòmens
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1Re 17,26
d’ell: –Qual cose donerà hom
1Re 17,27
coses e aquestas donerà hom
1Re 17,28
lexades aquellas pochas d’ovellas
1Re 17,33
a David: –Tu no poràs contrestar
1Re 17,36
com un d’aquells; donchs, jo iré
1Re 17,40
d’un torrent e mès aquellas
1Re 17,40
los pastors, e pres sa fona
1Re 17,41
venia e acostave’s de poch
1Re 17,45
lansa e ab scut, mas jo vench a tu
1Re 17,46
per ço que tots aquells qui són
1Re 17,47
batalla és sua, e ell vos liurerà
1Re 17,48
ell se cuytà e axí a ell a carrera
1Re 17,49
en l’altre part, 49 e mès la mà
1Re 17,49
e pres una pedre e mès-la
1Re 17,49
la tot entorn e ferí’n lo felisteu
1Re 17,49
durament, que la pedre li encastà
1Re 17,49
en lo front, e caech tot stès
1Re 17,50
E per ço car David no tenia spasa
1Re 17,52
entrò que ells foren venguts
1Re 17,52
dels felisteus caygueren morts
1Re 17,53
e despuxs ells svaÿren e intraren
1Re 17,54
lo cap del felisteu e portà aquell
1Re 17,54 en Jerusalem e posà las suas armes
1Re 17,55
armes en lo ceu tabernacle. 55 E
1Re 17,57
menà’l devant Saül. E David tenia
1Re 18,6
e se’n portave lo cap de aquell
1Re 18,10 enaxí que ell comensà a profetitzar
1Re 18,17
Senyor. E Saül se pensave e deya
1Re 18,18
vida o de qual linatge és mon pare
1Re 18,21
per ço que ella sia feta a ell
1Re 18,21 dix a David: –Mon gendre seràs vuy
1Re 18,25
feya Saül per ço que liuràs David
1Re 18,27
pochs dies, David se levà e anà
1Re 18,29 E axí Saül fou fet enamich de David
1Re 18,30
axiren contre los fills d’Irrael
1Re 18,30
los fills d’Irrael en batalla, e
1Re 19,5
5 e are ha preposade la sua ànima
1Re 19,9
ells. 9 E lo maligne spirit intrà
1Re 19,9
spirit intrà en Saül, lo qual stave
1Re 19,9
stave en sa casa. E tenia una lansa
1Re 19,10
David ab la lansa e que l’anestàs
1Re 19,10
trestornà [*], e la lansa ficà’s
1Re 19,13
una ymatge de fust e posà aquella
1Re 19,13
e mès una pell de cabre palosa
1Re 19,16
E com los missatges foren venguts
1Re 19,16
de David, ells trobaren la ymatge
1Re 19,18
e fou salvat, e vench a Samuel,
1Re 19,18
Saül. E ell e Samuel stigueren [*]
1Re 19,20
l’espirit de nostro Senyor intrà
1Re 19,22
Saül molt irat 22 e ell matex anà
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en aquell qui ociurà aquest felisteu, e
en aquell qui ociurà lo felisteu. 28 E com
en lo desert? Jo conech l’argull e la
en aquest felisteu ni’t poràs combatre
en aquell e tolré la onta del poble d’
en una sportella que ell havia ab si, la
en sa mà e anà contre lo felisteu. 41 E lo
en poch devés David [*] 42 [*] e ell
en lo nom del Déu de Yrrael, Senyor de las
en terra sàpien que Déu és Senyor del
en nostres mans. 48 Donchs, com lo
en l’altre part, 49 e mès la mà en se
en se sportella e pres una pedre e mèsen la fona e menà-la tot entorn e ferí
en lo front axí durament, que la pedre li
en lo front, e caech tot stès en terra. 50
en terra. 50 E axí ocís David lo felisteu
en la mà, 51 ell correch e stech sobre lo
en la vall e entrò a las portas de Acaron.
en la carrera de Serim entrò a Get e entrò
en las tendes dels felisteus. 54 E David
en Jerusalem e posà las suas armes en lo
en lo ceu tabernacle. 55 E en aquell temps
en aquell temps que Saül veé anar David
en se mà lo cap del felisteu. 58 E Saül
en Jerusalem, las fembras de totas las
en mig loch de la sua casa. E David sonave
en son cor: «Jo no ociuré pas David, mas
en Yrrael, que jo sia gendre del rey? 19
en scàndol, per ço que la mà dels
en dues coses. 22 E Saül manà a sos
en las mans dels felisteus. 26 E com los
en Acaron ab los hòmens qui éran sots ell
en tots sos dies. 30 E los prínceps dels
en batalla, e en lo comensament de lur
en lo comensament de lur axida David feya
en la tua mà, e ha mort lo felisteu, e
en Saül, lo qual stave en sa casa. E tenia
en sa casa. E tenia una lansa en la mà, e
en la mà, e David viulave devant ell. 10 E
en la paret, mas David se’n trestornà
en la paret. E lavors David fugí, e fou
en lo lit de David e mès una pell de cabre
en son cap, e cobrí aquella de las suas
en la casa de David, ells trobaren la
en son lit [*]. 17 E Saül dix a Micol:
en Ramata, e recomptà-li totas las coses
en Ramata. 19 [*] 20 E Saül hi tremès
en ells, e ells comensaren a profetitzar.
en Ramata e vench entrò a una gran
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1Re 19,22
entrò a una gran cisterna qui és
1Re 19,22
fou-li dit que ells éran a Ajoch,
1Re 19,23
e profetitzà fins que fou a Ajoch,
1Re 20,1
XX 1 David fugí de Ajoch, qui és
1Re 20,3
jo e tu serem depertits per mort
1Re 20,5
-ma anar per ço que m’amach
1Re 20,6
que’l jaquís anar cuytosament
1Re 20,7
7 E si lo teu pare [*]: “[*] stà”,
1Re 20,8
8 Fes, donchs, misericòrdia
1Re 20,11
defora al camp. E com foren axits
1Re 20,13
hu revelaré a tu e’t jaquiré anar
1Re 20,19
E adonchs tu te n’iràs tost e iràs
1Re 20,19
iràs en loch on te pusques amagar,
1Re 20,24
24 E adonchs se amagà David
1Re 20,25 rey se fou asegut segons la costuma
1Re 20,25 segons la costuma en la sua taula e
1Re 20,26
26 E Saül no parlà neguna peraule
1Re 20,28
–Fort me pregà que’l jaquís anar
1Re 20,29
29 E dix-me: “Jaquex-me anar
1Re 20,31
de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs
1Re 20,34
taula ab gran fallonia e no menjà
1Re 20,37
l’infant. 37 E axí vench lo infant
1Re 20,41
qui era ves tremuntana e gità’s
1Re 20,42
42 E dix Jonatàs [*]: –Vé-te’n
1Re 20,42
aquellas coses que havem jurades
1Re 20,43
anà-ce’n. E Jonatàs se’n tornà
1Re 21,1
Capítol XXI 1 Anà-sse’n David
1Re 21,5
què, si perlam de fembras? Nós nos
1Re 21,5
és leja, mas serà vuy santificade
1Re 21,7
un hom dels servecials de Saül dins
1Re 21,9
lo cutell de Goliàs, que tu ociest
1Re 21,9
la vall d’Ambrit, que és enbolicat
1Re 21,10
-me. 10 E axí levà’s David e fugí
1Re 21,10
e pertí’s de Saül e anà a Achís,
1Re 21,12 M, e David, XM”? 12 E pensà David
1Re 21,13
feya aparès que fos orat, e pintava
1Re 21,15
-lo’n ana aquest; no intrerà
1Re 22,1
e anà-ce’n a Adelam e mès-se
1Re 22,2
reguard ni pahor ne éran fallons
1Re 22,3
’s d’aquí David e anà-ce’n
1Re 22,4
e stigueren ab ell tots los dies
1Re 22,5
profeta a David: –No vullas star
1Re 22,5
–No vullas star en loch guarnit ne
1Re 22,5
guarnit ne en defenció. Vé-te’n
1Re 22,6
venguts ab ell. E com Saül stigués
1Re 22,6
E com Saül stigués en Gabaà e fos
1Re 22,6
en Gabaà e fos en lo bosch qui és
1Re 22,6
és en Ramata, e tingués sa lansa
1Re 22,9
e dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý
1Re 22,9
lo fill de Ysaý en Nobe, que era
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en Sechot, e aquí ell demanà e dix: –En
en Ramata. 23 [*] E fou fet que sobre ell
en Ramata. 24 E adonchs ell se despullà
en Ramata, e vench e parlà devant Jonatàs
en poch de temps. 4 E dix Jonatàs a David:
en lo camp entrò al vespre del terç die. 6
en la sua ciutat de Betlem, car tots sos
en pau serà ab mi, servecial teu. E si,
en mi, servicial teu, car tu m’has feta
en lo camp, 12 dix Jonatàs a David: –Vet
en pau. E sia nostro Senyor Déu ab tu axí
en loch on te pusques amagar, en lo primer
en lo primer die de las calendes, com hom
en lo camp. E vingueren los dies de las
en la sua taula e en la sua cadira, qui
en la sua cadira, qui era prop la paret,
en tot aquell die, que pensave’s que per
en la sua ciutat de Betlem. 29 E dix-me:
en la mia ciutat, car secrifici solempnial
en rey stablit, ni lo regne no serà teu.
en tot lo segon die de las calendes, car
en lo loch on era la primera segeta. Cridà
en terra e ahorà III vegades a Jonatàs, e
en pau. E totas aquellas coses que havem
en lo nom de nostro Senyor sían fermas.
en la ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1 Anàen Nobe, on era Achimàlech, [*] e
en som guardats hir e l’altre die tercer,
en los vaxells. 6 E axí donà-li lo
en lo tabernacle de nostro Senyor, e havia
en la vall d’Ambrit, que és enbolicat en
en un drap [*]. Si’l vos, porta’l-te
en aquell die e pertí’s de Saül e anà a
en Get. 11 E digueren los servicials de
en son cor e hach gran pahor de Achís, qui
en las posts de las portas de la casa, e
en la mia casa. 22,Tit Capítol XXII 1
en una spluga. E com oÿren açò los ceus
en tota la terra vingueren a ell e faeren
en Masfat, ço és Moab. E dix David al rey
en los quals se havia a defensar ni havia
en loch guarnit ne en defenció. Vé-te’n
en defenció. Vé-te’n en terra de Judà.
en terra de Judà. E anà-ce’n David e
en Gabaà e fos en lo bosch qui és en
en lo bosch qui és en Ramata, e tingués sa
en Ramata, e tingués sa lansa en la mà, e
en la mà, e tots sos servicials staven
en Nobe, que era en l’alberch de
en l’alberch de Achimàlech, fill de
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1Re 22,11
de son pare, dels preveras qui éran
1Re 22,14
e va a ton manament e és gloriós
1Re 22,18
nostro Senyor, enaxí que ell ocís
1Re 22,22
que Donech, de Ydumea, era
1Re 23,3
a ell: –Vet que nós stam ací
1Re 23,3
Donchs, quant més, com nós serem
1Re 23,3
serem en major perill, si nós anam
1Re 23,4
respòs e dix: –Leve’t e vé-te’n
1Re 23,4
Cellà, car jo liuraré los falisteus
1Re 23,5
Donchs, se n’anà David [*] e vench
1Re 23,5
salvà tots aquells qui habitaven
1Re 23,6
aquells qui habitaven en Cellà. 6 E
1Re 23,7
a Saül fou denunciat que David era
1Re 23,7
dix Saül: –Déu ha liurat a ell
1Re 23,7
mias mans. E ell intrà e fou enclòs
1Re 23,8
poble que ells vinguéssan a batalla
1Re 23,10
jo he oÿt dir que Saül vol venir
1Re 23,11
los hòmens de Cellà liureran a mi
1Re 23,12
Cellà ni los hòmens qui són ab mi
1Re 23,13
féu semblant que ell volgués anar
1Re 23,14
altre loch. 14 Donchs, David stave
1Re 23,14
Donchs, David stave en lo desert,
1Re 23,14
en los lochs ben guarnits, e stech
1Re 23,14
la muntanya del desert de Cister,
1Re 23,14
e nostro Senyor no liurà pas aquell
1Re 23,15 Saül lo volia ociure. E stave David
1Re 23,15
E stave David en lo desert de Xiff,
1Re 23,16
se levà e anà-sse’n a David,
1Re 23,16
en lo bosch, e confortà aquell
1Re 23,18 devant nostro Senyor, e David romàs
1Re 23,18
en lo bosch e Jonatàs se’n tornà
1Re 23,19
los hòmens de Xiff a Saül,
1Re 23,19
tu que David se amaga entre nós
1Re 23,19
molt segurs d’un bosch qui és
1Re 23,20
de vuymés que nós liurem aquell
1Re 23,23
és sots terra, jo sercaré aquell
1Re 23,24
devant Saül e anaren-se’n
1Re 23,24
e aquells qui éran ab ell éran
1Re 23,24
ab ell éran en lo desert de Mahon,
1Re 23,25
hach açò oÿt, ell perseguí David
1Re 24,1
David se departí de aquí e habità
1Re 24,2
denunciat e dit: –Vet que David és
1Re 24,4 los hòmens ceus staven aquí amagats
1Re 24,7
que ell muyre, o si ell no és mort
1Re 24,7
ma guard que jo no stena la mia mà
1Re 24,9
detràs si. E David se enclinà
1Re 24,11 bé saber que Déu ha liurat vuy a tu
1Re 24,11 Déu ha liurat vuy a tu en la mia mà
1Re 24,12
la vora de ton mantell qui és
1Re 24,12 contre tu. Pensa e guarde que no és
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en Nobe. E ells vingueren tots al rey. 12
en ta casa? 15 E donchs, comens jo vuy a
en aquell die LXXV hòmens que tots éran
en Nobe poguí jo saber que ell diria al
en Judà e encara nós havem ací pahor molt
en major perill, si nós anam en Cellà
en Cellà contre la companya dels
en Cellà, car jo liuraré los falisteus en
en las tuas mans. 5 Donchs, se n’anà
en Cellà e combaté’s contre los
en Cellà. 6 E en aquell temps que Abiatar,
en aquell temps que Abiatar, fill de
en Cellà. E lavors dix Saül: –Déu ha
en las mias mans. E ell intrà e fou enclòs
en la ciutat, la qual havia portas e
en Cellà e que asetjassen David e aquells
en Cellà per ço que ell destrua la ciutat
en las suas mans ni si Saül vendrà ací. E
en las mans de Saül? E nostro Senyor dix:
en altre loch. 14 Donchs, David stave en
en lo desert, en los lochs ben guarnits, e
en los lochs ben guarnits, e stech en la
en la muntanya del desert de Cister, en
en una muntanya scura. E Saül perseguia a
en las suas mans. 15 E David sabia bé que
en lo desert de Xiff, en un bosch. 16 E
en un bosch. 16 E Jonatàs, fill de Saül,
en lo bosch, e confortà aquell en nostro
en nostro Senyor, e dix a ell: 17 –No
en lo bosch e Jonatàs se’n tornà en la
en la sua casa. 19 Ab aytant vingueren los
en Gabaà, e digueren a ell: –No saps tu
en los lochs molt segurs d’un bosch qui
en lo coll que ha nom Achile, lo qual és a
en las tuas mans. 21 E Saül dix:
en tots los angles de la terra de Judà. 24
en Xiff. E David e aquells qui éran ab ell
en lo desert de Mahon, en los camps a la
en los camps a la dreta part de Gesimuch.
en lo desert de Mahon. 26 E Saül e sa gent
en lochs molt segurs, qui són apellats la
en lo desert de Gandí. 3 Donchs Saül pres
en [*] aquella cove. 5 E los servents de
en batalla, ell ma guard que jo no stena
en lo untat de nostro Senyor. 8 On David
en terra e aorà a ell 10 e despuxs li dix:
en la mia mà en la cova. E jo perpensé’m
en la cova. E jo perpensé’m que t’ociés,
en la mia mà, car com jo tallí la vora de
en mi negun mal de deslealtat ni jo no he
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1Re 24,13
-se que ell féu tondre son bestiar
1Re 25,4 Calef. 4 Donchs com David hach oÿt
1Re 25,5
X servents e dix a ells: –Anau
1Re 25,7
los teus pastors qui éran ab nós
1Re 25,7
e ells no perderen anch res per nós
1Re 25,7
aytant com ells stigueren ab nós
1Re 25,8
devant tu. Car nós som venguts a tu
1Re 25,15
aytant com ells stigueren ab nós
1Re 25,21 David: –Verament jo he guardades
1Re 25,21
totas las coses de Nabal que éran
1Re 25,22
d’aquí al matí, una que pix
1Re 25,26
ha vedat que tu no’t venjasses
1Re 25,28
donchs malícia no sia trobade
1Re 25,28 donchs malícia no sia trobade en tu
1Re 25,31 serà a tu açò remembrament ni serà
1Re 25,35
e dix a ella David: –Vé-te’n
1Re 25,36
a Nabal, e havia ten gran convit
1Re 25,37
lo vi que havia begut e fou tornat
1Re 25,41
E ella lavors [*] enclinà son cap
1Re 26,1
los hòmens de Ciff a Saül,
1Re 26,1
-li: –Vet David, qui s’és amagat
1Re 26,2
del desert. 2 E lavors Saül devallà
1Re 26,2
d’Irrael, per ço que sercàs David
1Re 26,3
Ciff. 3 E Saül posà las suas tendes
1Re 26,3
tendes en Gabaà de Achilà, que era
1Re 26,3
desert. E David, emperò, habitave
1Re 26,3
e veé David que Saül era vengut
1Re 26,5
la cavalleria, e veé Saül durment
1Re 26,6
frare de Joab: –Qui devallerà ab mi
1Re 26,7
al poble de nits e trobaren Saül
1Re 26,7
tenda durment e la sua lansa ficade
1Re 26,8
ha tancats [*] los enamichs teus
1Re 26,8
Donchs are clave aquell ab la lansa
1Re 26,10 muyre per si matex o que ell muyre
1Re 26,11 me guard que jo no stena la mia mà
1Re 26,11
aquest anap d’aygüe e anem-nos1Re 26,13
ells. 13 E com David fou passat
1Re 26,15
ést tu baró, e qui és semblant a tu
1Re 26,18
Què ha fet? Qual és lo mal qui és
1Re 26,19
m’han gitat, que jo no habit vuy
1Re 26,20
axí com és perseguida una perdiu
1Re 26,21 ànima mia ha stat de gran preu vuy
1Re 26,23
car nostro Senyor t’ha vuy liurat
1Re 26,23
mà, e no volguí stendre la mia mà
1Re 26,24 com és magnificade la tua ànima vuy
1Re 26,24
axí sia magnificade la mia ànima
1Re 26,25
los ceus hòmens e Saül se’n tornà
1Re 27,1 loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix David
1Re 27,1
a mi matex, alguna vegade cauré
1Re 27,1
ma val que fuge e que sia salvat
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en Carmel. 3 E aquell hom havia nom Nabal,
en lo desert que Nabal feya tondre son
en Carmel, a Nabal, e saludau-lo de part
en lo desert tonen las tuas ovellas, e nós
en nostro temps aytant com ells stigueren
en Carmel. 8 Emperò demane-ho a tos
en bon die, dóna a tos servents e a ton
en lo desert. 16 E ells éran ab nós per
en va totas las coses de Nabal que éran en
en lo desert, enaxí que anch neguna de las
en la paret. 23 E com Biegayl hach vist
en sanch e ha salvade la vida tua a tu. E
en tu en tots los dies de la tua vida, 29
en tots los dies de la tua vida, 29 car si
en ton cor, senyor meu, que tu hages
en pau a la tua casa. Jo he oÿda la tua
en la casa, que semblave convit de rey. E
en seny, sa muller li dix totas aquellas
en terra e adorà e dix: –Vet la serventa
en Gabaà, e digueren-li: –Vet David, qui
en lo coll de Achilà, que és la una part
en lo desert de Ciff, e havia ab ell IIIM
en lo desert de Ciff. 3 E Saül posà las
en Gabaà de Achilà, que era en la carrera
en la carrera a la una part del desert. E
en lo desert e veé David que Saül era
en lo desert de prop ell, 4 tramès-hi
en la tenda e l’altre poble engir e
en las tendas de Saül? E dix Abisay: –Jo
en la tenda durment e la sua lansa ficade
en terra, prop del seu cap. E Abner e tot
en las tuas mans. Donchs are clave aquell
en terra una vegade e no’l ne calrà ferir
en la batalla, 11 nostro Senyor me guard
en l’untat de nostro Senyor Déu. Mas pren
en. 12 E pres David la anap de l’aygüe e
en l’altre part e stech al cap del puig e
en tot Yrrael? Per què, donchs, no has
en las mias mans? 19 Donchs senyor [*], jo
en la haretat de nostro Senyor, e han dit:
en las muntanyes. 21 E dix Saül: –Jo he
en los teus ulls. Car are par que ço que
en la mia mà, e no volguí stendre la mia
en crist de nostro Senyor Déu. 24 E axí
en los meus ulls, axí sia magnificade la
en los ulls de nostro Senyor, e guard e
en son loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix David
en son cor: «Si jo no guard a mi matex,
en las mans de Saül. Més ma val que fuge e
en la terra dels felisteus, per ço que
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1Re 27,1
mi e stiga que no’m serch vuymés
1Re 27,3
de Get. 3 E habità David ab Achís
1Re 27,4
digueren a Saül que David era fugit
1Re 27,5
gràcia devant tu, done’m loch
1Re 27,5
E per què jo, servecial teu, stiga
1Re 27,6
tu? 6 E lavors Achís donà a David
1Re 27,6
lavors ensà dels reys de Judà entrò
1Re 27,7
aquest die de vuy. 7 E stech David
1Re 27,8
a Get e als malechites. Car aquests
1Re 27,10
David: «En Judà, envés migjorn, e
1Re 27,11
hom ni fembra, ne manave nengú
1Re 27,11 feya David.”» E açò era decret ceu
1Re 27,11
açò era decret ceu en tots los dies
1Re 27,11
tots los dies en los quals habità
1Re 28,1
28,Tit Capítol XXVIII 1 E fou fet
1Re 28,1
tu e los hòmens teus axireu ab mi
1Re 28,3
dol sobre ell, e soterraren-lo
1Re 28,3
ell, e soterraren-lo en Ramata,
1Re 28,3
aquells qui havían spirit fitònich
1Re 28,4
e vingueren e posaren lurs tendes
1Re 28,4
ajustà tot Yrrael e vench-se’n
1Re 28,8
e dix Saül: –Devina a mi e sercha
1Re 28,9
saps quantes coses ha fetas Saül e
1Re 28,10
10 E Saül féu segrament a ella
1Re 28,14
hom vell Samuel era, e enclinà’s
1Re 28,15
–Per ço ho he fet, car fort sóm
1Re 28,17
farà a tu axí com ell ha perlat
1Re 28,18
ell t’havia manat que complisses
1Re 28,19
Senyor vulla dar ab tu Yrrael
1Re 28,19
seran liurades per nostro Senyor
1Re 28,20
20 E aytantost Saül caech tot dret
1Re 28,20
fortsa, car no havia menjat pa
1Re 28,21 la tua veu e he posade la mia ànima
1Re 29,1
las companyes de los felisteus
1Re 29,1
las tendes sobre la font que era
1Re 29,2
majorals dels felisteus anaven de C
1Re 29,2
felisteus anaven de C en C o de M
1Re 29,2 en M. Emperò David e los ceus éran
1Re 29,4
–Torn-se’n aquex hom e stiga
1Re 29,4
’n aquex hom e stiga en son loch,
1Re 29,4
comensarem a batallar [*]. Donchs,
1Re 29,6
aximent teu e l’intrament és ab mi
1Re 29,8
E què he jo fet, e què has trobat
1Re 29,8
ensà que he stat devant tu entrò
1Re 29,9
felisteus han dit que no devalls
1Re 29,10
e comenserà a fer die, veu-vos1Re 29,11
felisteus. E los felisteus pujaren
1Re 30,1
lo terç die, com David fou vengut
1Re 30,1
saltat de la part envés tremuntana,
1Re 30,3
e aquells qui éran ab ell vingueren
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en tota la terra d’Irrael. Fogiré,
en Get. E los ceus hòmens ab ell e tota sa
en Get, e d’aquí avant no hach ància Saül
en una de las tuas ciutats [*] per ço que
en la ciutat del rey ab tu? 6 E lavors
en aquell die Ychalet. E per ço és fet de
en aquest die de vuy. 7 E stech David en
en la regió dels felisteus IIII mesos. 8 E
en pau e segurament habitaven entigament
en Hiramel [*].» 11 E David no jaquí a
en Get, car «per ventura parlaren contra
en tots los dies en los quals habità en la
en los quals habità en la terra dels
en la terra dels felisteus. 12 E crechen aquells dies que los felisteus se
en las tendes. 2 E dix David a Achís: –Are
en Ramata, en la sua ciutat. E Saül gità
en la sua ciutat. E Saül gità los
en lo ventre. 4 E ajustaren-se los
en Sutjam. E Saül ajustà tot Yrrael e
en Gelboe. 5 E Saül veé las tendes dels
en l’espirit fitònich ço que jo’t
en qual manera ha gitats los encantedors e
en nostro Senyor Déu e dix-li: –Viva
en terra sobre la sua cara e adorà-lo.
en gran treball. Vet que los felisteus se
en la mia mà, e tolrà’t lo regne e daren Amalech. E per aquestas coses que fas
en las mans dels felisteus. Emperò tu e
en las mans dels felisteus. 20 E aytantost
en terra, car temia fort las paraules de
en tot aquell die. 21 E axí aquella fembra
en la tua mà e he oyides las tuas paraules
en Afet. E Yrrael posà las tendes sobre la
en Gezrael. 2 E los vaguers e los majorals
en C o de M en M. Emperò David e los ceus
en M. Emperò David e los ceus éran en la
en la derrera companya ab Achís. 3 E
en son loch, en lo qual tu l’has stablit
en lo qual tu l’has stablit e donat, e no
en quina manera porà ell fer pau ab son
en las tendes, e no he trobade neguna cose
en mi, servicial teu, del die ensà que he
en aquest die de vuy, que jo no venga e
en nós a la batalla. 10 Donchs, leve’t
en. 11 E enaxí David e los ceus hòmens qui
en Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1 En lo
en Sichalet ab los ceus servicials, los
en Sichalech, e havían combatuda Sichalech
en la ciutat e trobaren-la cremade, e
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1Re 30,6
fills e fillas. E confortà’s David
1Re 30,11
11 E trobaren un hom de Egipte
1Re 30,14
e nós som anats envés tremuntane,
1Re 30,14 e som anats contre Judà e som anats
1Re 30,15
E dix David: –Poràs-ma tu amanar
1Re 30,15
que no m’ociuràs ne’m liureràs
1Re 30,15 mans de mon Senyor, e manar-t’he
1Re 30,16 feta e de la roba que havían robade
1Re 30,16
robade en la terra dels felisteus e
1Re 30,17
CCCC hòmens jóvens que pujaren
1Re 30,21 presa és de David. 21 E vench David
1Re 30,21 los havia manat que romanguéssan
1Re 30,22 éran anats ab David: –No darem res
1Re 30,23
qui éran venguts contre vosaltres
1Re 30,24
n’hauran aquells qui són romasos
1Re 30,25
die avant stabliren que fos lig
1Re 30,26 la batalla. 26 E lavors vench David
1Re 30,26
de la presa als vells de Judà e
1Re 30,27
enamichs. 27 E tramès-ne David
1Re 30,27
-ne David en aquells qui éran
1Re 30,27
en aquells qui éran en Betlem, e
1Re 30,27
e en Ramoch, envés migdie, e
1Re 30,27 envés migdie, e en aquells qui éran
1Re 30,28
e en aquells qui éran en Get, 28 e
1Re 30,28
en Get, 28 e en aquells qui éran
1Re 30,28
e en aquells qui éran en Arroer, e
1Re 30,28
en Arroer, e en aquells qui éran
1Re 30,29 éran en Safamoch, e d’Estema, 29 e
1Re 30,29
e d’Estema, 29 e en Rechala, e
1Re 30,29
e en Rechala, e en aquells qui éran
1Re 30,30
Germolí, [*] 30 e aquells qui éran
1Re 30,30
30 e aquells qui éran en Eramia, e
1Re 30,30
en Eramia, e en aquells qui éran
1Re 30,30 en aquells qui éran en Larmasam, e
1Re 30,30 en Larmasam, e en aquells qui éran
1Re 30,31
aquells qui éran en Eratach, 31 e
1Re 30,31
Eratach, 31 e en aquells qui éran
1Re 30,31
e en aquells qui éran en Hebron, e
1Re 30,31
en Hebron, e en aquells qui éran
1Re 30,31
qui éran en los altres lochs,
1Re 31,1
e romangueren-ne molts morts
1Re 31,4
són circumcizos, e auciurien-me
1Re 31,4
per la gran pahor que havia haguda
1Re 31,5
axí matex. E foren abdosos morts
1Re 31,6
morts en aquesta guisa. 6 Adonchs,
1Re 31,6
que éran de la sua casa moriren
1Re 31,7
qui éran ultre lo flum Jordà,
1Re 31,7
d’Irrael desemperaren lurs ciutats
1Re 31,7
vingueren los felisteus e habitaren
1Re 31,8
que veessen aquells qui éran morts
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en nostro Senyor Déu [*] 7 e dix a Abiatar
en un camp e amanaren-lo a David, e
en la terra de Ceretí, e havem aquí robat,
en las encontrades de Calef, que són envés
en aquesta companye? E ell respòs e dix:
en las mans de mon Senyor, e manar-t’he
en aquesta companye. E jurà-li David ço
en la terra dels felisteus e en la terra
en la terra de Judà. 17 E levà’s David e
en los camells e fugiren. 18 E lavors pres
en aquells CC que éran romasos per so car
en lo torrent de Bezor. E aquests axiren a
en aquests qui són ací romasos, per ço car
en las vostres mans. 24 Ni negun hom no
en las tendes e han guardade la roba e las
en Yrrael que aytant haguéssan aquells qui
en Sichalech e donà de la presa als vells
en aquells qui éran sos proÿsmes e sos
en aquells qui éran en Betlem, e en
en Betlem, e en Ramoch, envés migdie, e en
en Ramoch, envés migdie, e en aquells qui
en aquells qui éran en Get, 28 e en
en Get, 28 e en aquells qui éran en
en aquells qui éran en Arroer, e en
en Arroer, e en aquells qui éran en
en aquells qui éran en Safamoch, e d’
en Safamoch, e d’Estema, 29 e en Rechala,
en Rechala, e en aquells qui éran en las
en aquells qui éran en las ciutats de
en las ciutats de Germolí, [*] 30 e
en Eramia, e en aquells qui éran en
en aquells qui éran en Larmasam, e en
en Larmasam, e en aquells qui éran en
en aquells qui éran en Eratach, 31 e en
en Eratach, 31 e en aquells qui éran en
en aquells qui éran en Hebron, e en
en Hebron, e en aquells qui éran en los
en aquells qui éran en los altres lochs,
en los altres lochs, en los quals David e
en los quals David e los ceus hòmens
en lo munt de Gelboe. 2 E vingueren los
en gran scarniment. E lo ceu scuder no ho
en la batalla. E axí Saül pres lo ceu
en aquesta guisa. 6 Adonchs, en aquella
en aquella batalla morí Saül e III fills
en aquell die. 7 E com los fills d’
en una vall, veeren que los barons d’
en què habitaven e fugiren. E vingueren
en aquellas. 8 E com vench l’altre die
en la batalla, e trobaren Saül e III fills
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1Re 31,8
e III fills ceus qui gèyan morts
1Re 31,9
engir e entorn, que faéssan a saber
1Re 31,10
10 E posaren las armes de Saül
1Re 31,10 Scaroch, emperò lo cos ceu penjaren
1Re 31,11
11 E com aquells qui habitaven
1Re 31,12
e los cossos de sos fills, qui éran
1Re 31,13
de aquells e sabolliren-los
2Re 1,2
que havia feta a Amalech, [*] 2 e
2Re 1,3
cara e adorà David. 3 E David dix
2Re 1,4
-ma què fa hom ni què’s diu
2Re 1,5
son fill, són morts. 5 E dix David
2Re 1,6
e dix: –Jo venguí per ventura
2Re 1,9
pena e gran treball e encara sóm
2Re 1,10
E prenguí la sua corona que tenia
2Re 1,13
morts ab cultell. 13 E dix David
2Re 1,16
ferí’l e ocís-lo. 16 E dix David
2Re 1,18
e de ballesta, axí com és scrit
2Re 1,18
quina colpa aquells qui són morts
2Re 1,18
són morts en las altesas (ço és,
2Re 1,19 muntanyes. E com són axí ja cayguts
2Re 1,19
tu aquests, los pus forts que éran
2Re 1,20
No vullau aquestas coses anunciar
2Re 1,20
anunciar en la terra de Get ni
2Re 1,20
Get ni en aquellas carreras que són
2Re 1,21
no vinga sobre vosaltres ni hage
2Re 1,22
e lo coltel de Saül no és tornat
2Re 1,22
de Saül no és tornat en va ni
2Re 1,23
Jonatàs, bells e qui molt se amaven
2Re 1,23
e qui molt se amaven en la vida, ni
2Re 1,24
vestia a vosaltres de drap vermell
2Re 1,25
25 E com són axí cayguts los forts
2Re 1,25
los forts en la batalla! Jonatàs
2Re 2,1
Déu e dix: –Donchs, Senyor, pujaré
2Re 2,1
Senyor: –Puja. E dix David: –E
2Re 2,3
ab tot son mainatge, e stigueren
2Re 2,10
Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10 E era
2Re 2,10 E sobre la casa de Judà regnà David
2Re 2,12
fill de Saül, e posaren lurs tendes
2Re 2,13
de prop un aljup d’aygüe qui és
2Re 2,13
e, com tots se foren ajustats
2Re 2,16
E prengueren-se per lo cap de II
2Re 2,16
lo loch on açò fou camp dels Forts,
2Re 2,18
axí com un dels camells qui stan
2Re 2,23
la asta de la lansa e donà-li
2Re 2,23
li en lo segí, e tantost morí Azael
2Re 2,24
post o defallí lo die. E vingueren
2Re 2,25
de Benjamín ajustaren-se tots
2Re 2,25
una mota de si matexs sus alt
2Re 2,32
E portaren Azael e soterraren-lo
2Re 2,32
-lo en la sapoltura de son pare
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en lo munt de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap
en los temples de las ýdolas e tots los
en lo temple de Scaroch, emperò lo cos ceu
en lo mur de Betasan. 11 E com aquells qui
en Jabès-Galaad haguéran oÿdes totas
en lo mur de Betasan penjats, e vingueren
en lo bosch de Jabès. E dejunaren per VII
en lo terç die aparech un hom qui venia de
en aquell home: –D’on véns? E ell dix:
en las tendas. E dix aquell home: –Fasen aquell hom qui li havia dit açò: –[*]
en lo munt de Gelboe, e Saül se soferia
en tot mon seny e tota la fortsa de la mia
en lo ceu cap e [*] jo la he portade ací,
en aquell hom qui era fugit de las tendas
en aquell que morí: –La tua sanch e la tua
en lo libre dels Justs: «O Irrael, qui és
en las altesas (ço és, en lo munt de
en lo munt de Gelboe), 19 los nobles d’
en tu aquests, los pus forts que éran en
en Ysrael! 20 No vullau aquestas coses
en la terra de Get ni en aquellas carreras
en aquellas carreras que són en Scalon,
en Scalon, car per ventura alegrar-s’
en vosaltres camps ni vinyes, car aquí és
en va ni en foll de la batalla. 23 Saül e
en foll de la batalla. 23 Saül e Jonatàs,
en la vida, ni en la mort no’s són
en la mort no’s són departits. E éran pus
en delicaments e donave ornaments als
en la batalla! Jonatàs en las tuas altesas
en las tuas altesas és mort. 26 Jonatàs,
en una de las ciutats de Judà? E dix-li
en qual loch pujaré? E dix-li nostro
en los castells de Hebron. 4 E vingueren
en edat de XXXX anys Ysbòzech, fill de
en Hebron 11 e fou senyor sobre la casa de
en Gabaon. 13 E lavors Joab, fill de
en Gabaon e, com tots se foren ajustats en
en un loch, segueren los uns de la una
en II e meteren-se los cultells la un a
en Gabaon. 17 Aquell die se moch gran
en la muntanya 19 e Azael corria darrera
en lo segí, e tantost morí Azael en aquell
en aquell matex loch. E tots aquells qui
en un loch qui hy passave aygüe, qui és
en una companya e feeren una mota de si
en un pujalet petit. 26 E cridà Abner a
en la sapoltura de son pare en Betlem e
en Betlem e anaren tota la nit Joab e
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2Re 2,32
endemà matí, con se feya die, foren
2Re 3,2
destroÿa. 2 E David engendrà fills
2Re 3,5
E tots aquests fills engendrà David
2Re 3,6
fills engendrà David en Hebron. 6 E
2Re 3,8
ceus parents, e no he liurat a tu
2Re 3,19
encare a Benjamín e anà-ce’n
2Re 3,20
e a Benjamín. 20 E vench a David
2Re 3,21
partit de David e se’n fou anat
2Re 3,22
-los morts. E Abner no era
2Re 3,22
havia jaquit anar e se n’era anat
2Re 3,23
David e lo rey havia’l jaquit anar
2Re 3,27
David. 27 E com Abner fou tornat
2Re 3,27
fou tornat en Hebron, Joab lo tirà
2Re 3,27
a engan e a treció e ferí-lo
2Re 3,27
e ferí-lo en lo segí e ocís-lo
2Re 3,30 Abner per ço com Abner havia mort
2Re 3,30
en la batalla Azael, lur frare,
2Re 3,31
Emperò lo rey David seguia lo lit
2Re 3,32
32 E com haguéran soterrat Abner
2Re 3,34
peus no són agreujats ni han stat
2Re 3,37
ço que David havia dit [*]. 37 E
2Re 3,37
que lo rey no havia concentit
2Re 3,38
gran príncep e senyor és vuy caygut
2Re 3,39
e braus. Nostro Senyor reguardon
2Re 4,1
de Saül, oyí que mort era Abner
2Re 4,2
Benjamín Berot, qui és ciutat e és
2Re 4,3
Benjamín. 3 E fugiren los berotites
2Re 4,3
en Getaym e foren stranys entrò
2Re 4,4
un fill qui era dèbil e malalt
2Re 4,4
e fugia cuytosament, caech-li
2Re 4,5
barotite, Recap [*]. E era descuyt
2Re 4,5
en la casa de Ysbòzech, que dormia
2Re 4,5
Ysbòzech, que dormia en lo ceu lit
2Re 4,6
feriren Ysbòzech, com foren intrats
2Re 4,6
com foren intrats en la casa,
2Re 4,7
lo segí [*]. 7 [*] Car ell dormia
2Re 4,8
lo cap de Ysbòzech a David
2Re 4,10
bon missatge, tenguí e maté-lo
2Re 4,11 han mort un hom qui no marexia mal
2Re 4,12
e penjaren-los sobre la cisterna
2Re 4,12 Emperò lo cap de Ysbòzech aportaren
2Re 4,12
en Hebron e soterraren-lo
2Re 5,1
tots los trips d’Irrael a David
2Re 5,3
vingueren los vells d’Irrael
2Re 5,3
lo rey féu covinensa e pau ab ells
2Re 5,3
nostro Senyor Déu, e untaren David
2Re 5,5 anys com comensà a regnar 5 e regnà
2Re 5,5
en Hebron XXXX anys. Ell regnà
2Re 5,5
Judà VII anys e VI mesos, e regnà
2Re 5,6
rey e tots aquells qui éran ab ell
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en Hebron. 3,Tit Capítol terç 1 E fou feta
en Hebron, e lo primer engendrat hach nom
en Hebron. 6 E en aquell temps, com era
en aquell temps, com era ten gran batalla
en las mans de David, e tu has request vuy
en Hebron per ço que perlàs a David totas
en Hebron ab XX hòmens. E David féu gran
en pau, 22 aytantost Joab e los servecials
en Hebron ab David, car ja l’havia jaquit
en pau. 23 E Joab e tota la companye qui
en pau. 24 E Joab intrà-sse’n al rey e
en Hebron, Joab lo tirà en una part enmig
en una part enmig de la porta per ço que
en lo segí e ocís-lo en venjansa de
en venjansa de Azael son frare. 28 E com
en la batalla Azael, lur frare, en Gabeon.
en Gabeon. 31 E dix David a Joab e a tot
en què portaven Abner. 32 E com haguéran
en Hebron, levà lo rey la sua veu e plorà
en cadenes, mas axí ést caygut e mort com
en aquell die conech tot lo poble e tot
en la mort de Abner, fill de Ner. 38 E dix
en Yrrael? 39 Jo, emperò, com sia novell
en aquell qui fa mal segons la sua
en Hebron, las suas mans foren disolutes,
en la terra dels fills de Benjamín. 3 E
en Getaym e foren stranys entrò en aquest
en aquest die. 4 Emperò Jonatàs [*] havia
en los peus, car no havia sinó V anys com
en terra e fou rencallós [*] Ysbòzech. 5 E
en la casa de Ysbòzech, que dormia en lo
en lo ceu lit en la hora de migjorn. E la
en la hora de migjorn. E la portera, que
en la casa, en lo segí [*]. 7 [*] Car ell
en lo segí [*]. 7 [*] Car ell dormia en
en son lit, e fou mort, e tolgueren-li
en Hebron. E digueren a David: –Rey, vet
en Sichalech per ço com me covenia de dar
en res e dormia sobre son lit. Doncs, no
en Hebron. Emperò lo cap de Ysbòzech
en Hebron e soterraren-lo en lo sepulcre
en lo sepulcre de Abner, fill de Ner.
en Hebron e digueren-li: –Vet nós carn
en Hebron, e lo rey féu covinensa e pau ab
en Hebron devant nostro Senyor Déu, e
en rey sobre Yrrael. 4 David fill de Ysaý
en Hebron XXXX anys. Ell regnà en Judà VII
en Judà VII anys e VI mesos, e regnà en
en Jerusalem XXXIII anys sobre tot Yrrael
en Jerusalem, e’ls gebuzeus, habitadors
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

«Lo cech e lo contret no intrerà
temple.» 9 E stech e habità David
e entorn d’ella e dedins e comensà
lo ceu regne e havia confermat ell
los noms de aquells que nasqueren
felisteus que David havían untat
que David havían untat en rey
los felisteus venían, pujà-sse’n
venían, pujà-sse’n en un loch
vingueren e scamparen-se
als felisteus, liurar-los-has
felisteus. 20 Llavors vench David
los felisteus per ço que pujacen
per ço que pujacen en Jerusalem,
los felisteus e liurar-los-has
la de la casa de Aminedab, qui era
sturments [*]. 6 E, puxs que foren
[*] feriment o mort de Ozà entrò
9 E David temé fort nostro Senyor
dix: «Quant intrerà l’archa de Déu
David que l’archa de Déu se giràs
ciutat, mas volch que la posacen
Obedeon getei. 11 E stech l’archa
aportaré l’archa e posar-la-he
e posar-la-he en la mia casa
e trasqueren l’archa e posà-la
altres sturments que tenia ligats
del testament de nostro Senyor Déu
nostro Senyor Déu en tota alegria e
nostro Senyor Déu e menyspresà’l
l’archa de nostro Senyor Déu dins
Senyor Déu dins en lo tabernacle,
pacificables, David beneý lo poble
VIIè 1 Fet fou que lo rey seya
a Natan profeta: –Vet que jo habit
al rey: –Vé e fes tot quant pensas
a mi casa per ço que stiga e habit
en ella, 6 car jo no he habitat
terra de servitut de Egipte entrò
en aquest die de vuy, mas he anat
de vuy, mas he anat en tabernacle e
e en tende 7 per tots los lochs
“[*] Jo’t prenguí de las pasturas
poble d’Irrael. 9 E he stat ab tu
segons lo nom dels majors que són
empertostemps 14 e jo faré a ell
faré a ell en pare, e ell serà a mi
rependré †d’hòmens e† de barons o
gran, car no és nengú semblant a tu
Déus aytal com tu. 23 Qual poble és
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en lo temple.» 9 E stech e habità David en
en la altesa de Sion e apellà aquella
en Meyló e féu aquí grans bastiments e
en rey sobre Yrrael. 13 E puxs que David
en Jerusalem: Saminua e Sabbà e Natam e
en rey en Jerusalem, pujaren-hi tots per
en Jerusalem, pujaren-hi tots per ço que
en un loch en lo qual ell era segur, es
en lo qual ell era segur, es podia d’ells
en la vall de Rafaÿm. 19 E David aconcellà
en las mias mans? E dix nostro Senyor:
en la vall de Refaÿm e ferí los felisteus
en Jerusalem, en la vall de Rafaÿm. 23 E
en la vall de Rafaÿm. 23 E David aconcellà
en las mias mans? E dix nostro Senyor: –No
en Gabaà. E Ozà e Ayó, fills de Aminadab,
en la era [*], Ozà stès la mà a la archa
en aquest die de vuy. 9 E David temé fort
en aquell die e dix: «Quant intrerà l’
en la mia ciutat?» 10 E no volch David que
en la sua ciutat, mas volch que la posacen
en la casa de Obedeon getei. 11 E stech l’
en la casa de Obededon de geteu per III
en la mia casa en benedicció.» E lavors
en benedicció.» E lavors anà David a la
en la sua ciutat ab gran goig. E éran ab
en lo coll e saltave devant nostro Senyor
en tota alegria e en tot goig e ab gran so
en tot goig e ab gran so de nafils e de
en son cor. 17 E materen l’archa de
en lo tabernacle, en lo mig loch del
en lo mig loch del tabernacle que David
en nostro Senyor Déu, 19 e partí a cascú
en la sua casa, e nostro Senyor li havia
en la casa que he feta de fust de cedre, e
en ton cor, car nostro Senyor Déu és ab
en ella, 6 car jo no he habitat en casa
en casa del die ensà que jo amaní los
en aquest die de vuy, mas he anat en
en tabernacle e en tende 7 per tots los
en tende 7 per tots los lochs en los quals
en los quals jo sóm stat ab los fills d’
en las quals tu seguias lo bestiar, per ço
en tots los lochs on tu ést stat e he
en la terra. 10 E posaré loch al meu poble
en pare, e ell serà a mi en fill. E aquell
en fill. E aquell no ferà res de mal, jo
en plagues dels fills dels hòmens. 15 E la
en negunes coses que nós hajam oÿdes ab
en la terra que sia axí com lo teu poble
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2Re 7,24
24 »E has fermat a tu lo teu poble
2Re 7,24
E tu, Senyor, has fet a ells
2Re 8,6 6 E David posà defenció e ajudament
2Re 8,6
E nostro Senyor guardave David
2Re 8,7
las armes de aur [*] que portave
2Re 8,7
portave en lo coll e portà-ho tot
2Re 8,8
aram féu Salamó la vaxella de aram
2Re 8,8
en lo temple e un lavador d’aram
2Re 8,8
nom Mar de Aram, e féu-na colones
2Re 8,10
car Tou era enamich de Adoàser. E
2Re 8,13
Síria e hach morts XIIM hòmens
2Re 8,13
en la vall de las Celinas e XXIIIM
2Re 8,14 posà gran nom a si matex. 14 E posà
2Re 8,14
David. E nostro Senyor guardave’l
2Re 8,18
los fills de David éran preveres e
2Re 9,6
David, enclinà-se e jach-se
2Re 9,10
-li la terra e dau-li a manjar
2Re 9,10
del senyor teu, menjarà tostemps
2Re 9,13
13 E Mifibòsech habitave
2Re 10,2
missatgers de David foren venguts
2Re 10,5
E dix-los David: –Stau-vos
2Re 10,8
Sabbaà e Toob e Istab e Maatà éran
2Re 10,14
ells també [*] e intraren-se’n
2Re 10,14
’s Joab dels fills de Amon e vench
2Re 10,17
tot Yrrael e passà Jordà e vench
2Re 11,1
-se que, com hach passat un any,
2Re 11,1
d’hivern, com los reys solían anar
2Re 11,1
Tabaach. Emperò David romàs
2Re 11,2
fou levat del lit que hach dormit
2Re 11,2
anave per la sala del palau, veé
2Re 11,2
la sua una dona qui’s levave
2Re 11,4
-li missatge e féu-la venir
2Re 11,7
feya Joab e lo poble d’Irrael e
2Re 11,11
e aquells d’Irrael e de Judà stan
2Re 11,11
meu Joab e los servicials jaen
2Re 11,11
jaen en terra, e jo intraré
2Re 11,12
e demà iràs-te’n. E stech Urries
2Re 11,14
los missatges de son senyor. 14 E
2Re 11,15
peraules ab la letre: «Posau Urries
2Re 11,16
asetjàs la ciutat, ell posà Urries
2Re 11,18
a dir a David tot ço que era fet
2Re 11,21
una pedre del mur e ocís-lo
2Re 11,22
22 E lavors vench lo missatger
2Re 11,22
comptà-li tot ço que era stat fet
2Re 11,24
e lances a nós aquells qui éran
2Re 11,25
e diversos sdeveniments sdevenen
2Re 12,1
que jo’t diré: Dos hòmens havia
2Re 12,3
beure com ell, e tots dies dormia
2Re 12,4
ceus bous, per ço que faés convit
2Re 12,4
ocís-la e aperellà-la de menjar
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en poble per tostemps. E tu, Senyor, has
en Déu. 25 E are, Senyor, sucita e referma
en Síria de Damàs. [*] E fou fet que Síria
en totas coses que ell feya ni anave ni
en lo coll e portà-ho tot en Jerusalem.
en Jerusalem. 8 E aportà molt aram de
en lo temple e un lavador d’aram en què
en què ajustaven l’aygüe, qui havia nom
en l’altar. 9 E lavors Tou, lo rey de
en la mà d’aquell era la vaxella de l’
en la vall de las Celinas e XXIIIM en
en Gebelem, tornà-ce’n e posà gran nom
en Ydumea guardes e gents que la
en totas las coses que ell feya. 15 E
en majors dignitats posats que los altres.
en terra e adorà-lo. E dix David:
en tot ço que obs haja. Emperò Mifibòsech,
en la mia taula. E Cibà havia XV fills e
en Jerusalem, car tostemps menjave de açò
en la terra dels fills d’Amon, 3 digueren
en Gericó entrò que sia crescuda la vostra
en lo camp. 9 E com veé Joab que la
en la ciutat. E pertí’s Joab dels fills
en Jerusalem. 15 E com veeren los
en Elema, e los sirienchs aperellaren
en temps d’hivern, com los reys solían
en batalla, David tramès Joab e los ceus
en Jerusalem. 2 E mentre aquestas cosas se
en la cesta e, mentre que ell anave per la
en una casa que era endret la sua una dona
en una sala, e aquella dona era molt
en casa sua e dormí ab ella. E tantost
en quina guisa donaven batalla. 8 E David
en las tendas, e lo senyor meu Joab e los
en terra, e jo intraré en la mia casa per
en la mia casa per ço que menge e bega e
en Jerusalem altre die. 13 E, convidà-lo
en lo matí lo rey sabé que no hach stat ab
en aquell loch on sapiau que haurà major
en aquell loch on sabia que éran los pus
en la batalla, 19 e manà al missatge que
en Tabés? Per què us acostàs tant al mur?”
en Jerusalem e comptà-li tot ço que era
en la batalla, axí com li dix Joab. 23 E
en lo mur, [*] e morí lo teu servicial
en batallas: adés mor aquell, adés aquell
en una ciutat, e la un era rich, e l’
en son lit prop ell, car aytant la amava
en aquell palegrí, com ell fou vengut a
en aquell hom qui era vengut a ell. 5 E
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2Re 12,6
deu morir 6 e deu retre la ovella
2Re 12,7
Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’untí
2Re 12,9
e la muller d’aquell t’has presa
2Re 12,16
infant, e dejunà e intrà-sse’n
2Re 12,16
sse’n en una cambra de dins e jach
2Re 12,18
ab ells. 18 E sdevench-se que
2Re 12,20
’s e mudà’s las vestidures e intrà
2Re 12,31
cadenas de ferro, e mès-ne molts
2Re 12,31
lo poble d’Irrael que era ab ell
2Re 13,8
frare Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia
2Re 13,8
e Tamar pres ferina e mesclà-la
2Re 13,10 Amon a Tamar: –Porte’m lo menjar
2Re 13,10
ferines que havia fetas e mès-las
2Re 13,12
tu vols fer, null hom no gosa fer
2Re 13,20 açò. E aprés açò stech lonch temps
2Re 13,22
Absalon no volch perlar a Amon
2Re 13,22
no volch perlar a Amon en mal ni
2Re 13,23
feya tondre las suas ovellas
2Re 13,29
fet, tots los fills del rey pujaren
2Re 13,31
las vestidures que vestia e gità’s
2Re 13,33 Senyor meu, no poses aquestas coses
2Re 14,4
fembra anà-ce’n al rey e gità’s
2Re 14,6
II fills, e barellaren-se abdosos
2Re 14,6
en un camp, e no havia null hom
2Re 14,9
rey: –En mi sia aquesta iniquitat e
2Re 14,9 que no sia bona cose que hom perdó
2Re 14,10
dix lo rey: –Aquell qui contredirà
2Re 14,15
Parlaré a tu, senyor meu, si
2Re 14,17
e axí com a àngel de Déu és ferm
2Re 14,19
tot axí és com m’has dit e no
2Re 14,23
levà’s lavors Joab e anà-sse’n
2Re 14,24
-sse’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*]
2Re 14,25 e no veé la cara del rey. 25 Emperò
2Re 14,26 fembras los compraven e’ls posaven
2Re 14,28
nom Tamar. 28 E stech Absalon
2Re 15,6
donàs juý d’assò que demanave. E
2Re 15,7
anys dix Absalon al rey David: –Iré
2Re 15,8
8 car, com lo teu servecial era
2Re 15,8
promès a Déu que, si ell tornave
2Re 15,9
Déu. 9 E dix-li lo rey: –Vé
2Re 15,9
E levà’s Absalon e anà-sse’n
2Re 15,10
la nafil, digau: “Absalon regna
2Re 15,12
entre si matex, e lo poble de poch
2Re 15,14
als ceus servents que éran ab ell
2Re 15,14
desús e ociurà tots aquells qui són
2Re 15,20
Torna-te’n ab los teus frares
2Re 15,21
Déu e vives tu, senyor meu, car
2Re 15,21
meu, car en tot loch on iràs, o
2Re 15,21
en tot loch on iràs, o en mort o
2Re 15,25 a Sadoch: –Retorne l’archa de Déu
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en IIII dobles per ço com la ocís e
en rey sobre Yrrael e desliurí’t de la mà
en muller, e has mort a ell ab cultell
en una cambra de dins e jach en terra. 17
en terra. 17 E vingueren los hòmens
en lo sizèn die l’infant morí. E los
en la casa de nostro Senyor Déu e adoràen algunas formes de fust axí com hom fa
en Jerusalem. 13,Tit Capítol XIII 1 E [*]
en lo lit, e Tamar pres ferina e mesclàen aygüe e féu-ne ferines e coch-les e
en la cambreta, e aquí donar-m’has a
en la cambreta. 11 E com li posave devant
en tot Yrrael ne hu deu fer. Prech-te
en la casa de Absalon plorant e quax com a
en mal ni en bé, car gran mal li volia per
en bé, car gran mal li volia per la onta
en Balasar, que era prop Efraÿm, e convidà
en los muls e fugiren. 30 E, dementre que
en terra. E tots los ceus servecials que
en lo teu cor ni digues ni’t cuyds que
en terra e adorà-lo. E dix-li:
en un camp, e no havia null hom en lo camp
en lo camp que los pogués departir, e la
en la casa del meu pare, si tu’t cuydes
en aquell qui ha mort l’altre, jura-ho
en açò que tu dius, amena’l-me, e d’
en neguna manera volia complir la peraule
en tots sos fets e no’s mou ni per mal ni
en altre manera, car lo teu servecial Joab
en Gessur e amanà-sse’n Absalon [*] 24
en la sua casa e no veé la cara del rey.
en tot Yrrael no havia ten bell hom com
en lurs caps.) 27 E Absalon havia III
en Jerusalem II anys que no veé la cara
en aquesta manera ell tirave lo poble d’
en Hebron e pegaré los vots que he
en Gessur, ell promès a Déu que, si ell
en Jerusalem, secrificaria a nostro Senyor
en pau, e Déu sia ab tu. E levà’s Absalon
en Hebron, 10 e tramès missatgers a tots
en Hebron!” 11 E apellà Absalon CC hòmens
en poch venien-se’n a Absalon. 13 E
en Jerusalem: –Levau-vos e fugiam, car,
en la ciutat. 15 E digueren los ceus
en Jerusalem, e nostro Senyor fassa
en tot loch on iràs, o en mort o en vida,
en mort o en vida, jo iré e seré servicial
en vida, jo iré e seré servicial teu. 22 E
en la ciutat. Si per ventura jo trop
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Déu, retornarem-hi, e mostra-le
–Tu qui ést vengut, torna-te’n
ést vengut, torna-te’n en pau
vosaltres. 28 E jo amagar-m’he
Sadoch e Abiatar tornaren l’archa
e orat. 32 E, con David fou pujat
E, con David fou pujat en un munt
afany. 34 Emperò, si te’n vas
e feràs-ma a saber ço que’s ferà
seran ab tu, e tot ço que tu oyràs
de David, anà-sse’n a Absalon
Respòs Cibà e dix: –Romàs és
e liurerà nostro Senyor lo regne
E dix lo rey: –En què’n sóm jo ni
e Atitòfell ab ells, intraren
un tabernacle (ço és, una tenda)
devant tot Yrrael 23 E Atitòfel era
23 E Atitòfel era en aquells dies
l’hages hagut, tot lo poble starà
hom los scomovia, saltarien a hom
starà amagat per algunes coves o
coves o en altre loch. E, si
ho veurà dirà: “Gran mort és feta
enmig, 12 e ferirem sobre aquells
E si per ventura ell se n’intrava
digau-li que no stiga aquesta nit
stiga aquesta nit en los camps ni
Absalon. E Absalon tremès missatges
e ells, sabent açò, amagaren-se
amagaren-se en casa de una fembra
no’ls trobaren, tornaren-se’n
que no romàs negú, e anà-sse’n
cregut lo ceu concell, pujà-se’n
se’n en un aze e anà-sse’n [*]
penjà’s e morí, e soterraren-lo
E Absalon, ab tota sa host, passà
tota sa host, passà en las tendas
Galaad. 27 E com David fou vengut
fam havían sostenguda e soferta
per XM; axí més val que stigues
e lo poble axí per companyes de C
axí per companyes de C en C e de M
l’amanassen. [*] 6 E axí lo poble
de David ocís de aquells de Absalon
Absalon molts més que no’n moriren
fugia, sdevench-se que lo cavall
e ell romàs penjat per los cabells
-li: –Jo he vist Absalon penjat
d’argent e una correja de cavaller
III lances e fichà-las totas III
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en lo ceu tabernacle. 26 Si, emperò, dirà:
en pau en la ciutat, e Achimàs, fill teu,
en la ciutat, e Achimàs, fill teu, e
en los camps del desert entrò que
en Jerusalem e stigueren aquí. 30 Emperò
en un munt en lo qual volia adorar nostro
en lo qual volia adorar nostro Senyor,
en la ciutat e te’n vas a Absalon e li
en la cort. E diràs a Absalon: “Senyor,
en la casa del rey diràs-ho a Sadoch e
en la ciutat de Geruzalem. 16,Tit Capítol
en Jerusalem e diu: “Vuy restituyrà nostro
en sa mà, e are los teus mals te prenen e
en què’n sou vosaltres, fills de Servià?
en Jerusalem. 16 E vench Cozim arechites,
en un soler e intrà a las concupines de
en aquells dies en quax concell de Déu:
en quax concell de Déu: aytal era lo
en pau. 4 E lo concell que donà Atitòfel
en la care axí com a ors o a cha rebiós
en altre loch. E, si en lo comensament
en lo comensament nengú d’aquells qui són
en aquells qui saguexen Absalon”, 10 e per
en qualque loch nós los trobem e levaren alguna ciutat, lo poble environerà la
en los camps ni en lo desert, mas digauen lo desert, mas digau-li que se’n
en aquells, e ells, sabent açò, amagarenen casa de una fembra en Baürim que no’ls
en Baürim que no’ls descobrís. E a l’
en Jerusalem. 21 E, com se’n foren
en Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel, com viu que
en un aze e anà-sse’n [*] en la sua
en la sua ciutat, [*] e pensà’s que lo
en lo vas de son pare. 24 Emperò David se
en las tendas en la terra de Galaad. 27 E
en la terra de Galaad. 27 E com David fou
en las tendes, Sobí, fill de Naàs, de
en lo desert. 18,Tit Capítol XVIII 1
en la ciutat, e defèn-la dels enamichs,
en C e de M en M. 5 E lo rey manà e dix a
en M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay e a
en un camp contre Yrrael, e fou la batalla
en aquell die XXM. 8 [*] E las bísties del
en la batalla. E tot l’altre poble fugí.
en que cavelcava passà devall un roure, e
en las branques [*]. 10 E veé açò un dels
en un roure. 11 E dix-li Joab: –Per què
en què aporta hom las armes. 12 E dix
en lo cors de Absalon, e com veeren que
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2Re 18,17
E prengueren Absalon e gitaren-lo
2Re 18,17
Absalon e gitaren-lo en lo bosch
2Re 18,18
a si matex, com era viu, que és
2Re 18,18 loch és apellat Mà de Absalon entrò
2Re 18,20
dels ceus enamichs. 20 E dix Joab
2Re 18,28
rey: –Déu te salv, rey! E gità’s
2Re 18,33
irat e despagat, e intrà-sse’n
2Re 19,2
dels enamichs, lavors la giraren
2Re 19,2
lavors la giraren en grans plors e
2Re 19,3 Absalon. 3 E lo poble venia de poch
2Re 19,5
de la batalla e entrà-sse’n
2Re 19,6
aquells qui’t volen mal e vols mal
2Re 19,8
lo poble oyí dir que lo rey seya
2Re 19,8
Emperò Yrrael fugí e anà-se’n
2Re 19,10
10 E Absalon, lo qual nós alegim
2Re 19,10 Per què callem e no retornem David
2Re 19,11
demanat al rey que’l tornassen
2Re 19,12
carn. Per què sou vosaltres durs
2Re 19,12
sou vosaltres durs en tornar lo rey
2Re 19,14
enclinà lo cor de quants ne havia
2Re 19,15
Jordà, e tot lo trip de Judà vench
2Re 19,19
ni las iniquitats mias ni las poses
2Re 19,24
de Jerusalem entrò que hy tornà
2Re 19,30 –Pus que tu, senyor meu, ést tornat
2Re 19,30
meu, ést tornat en la casa tua
2Re 19,32
galatide, era fort vell, car era
2Re 19,32
viande dementre que lo rey era
2Re 19,33
dix lo rey a Batzalay: –Vina ab mi
2Re 19,34
la mia vida, que jo puig ab lo rey
2Re 19,35
e jo vuymés no’m puch delitar
2Re 19,35
no’m puch delitar en menjar ni
2Re 19,37
’n jaquesques tornar, e que muyre
2Re 19,40
a la sua ciutat. 40 E lo rey anà
2Re 20,1
la nafil e dix: –No havem nós part
2Re 20,1
nós part en David ne havem haretat
2Re 20,1
de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael,
2Re 20,2
los hòmens de Judà anaren-se’n
2Re 20,3
e lur senyor. 3 E com lo rey fou
2Re 20,3
3 E com lo rey fou en la sua casa
2Re 20,6
-lo, car per ventura matrie’s
2Re 20,7
e tots quants hòmens forts havia
2Re 20,8
foren prop de una gran pedra qui és
2Re 20,8
per los flanchs, qui era fet
2Re 20,9
sal, frare meu. E posà-li la mà
2Re 20,15 hòmens forts d’Irrael 15 vingueren
2Re 20,15
d’Irrael 15 vingueren en Abela e
2Re 20,18 aquells qui demanen vagen demanar
2Re 20,18
entigament, e axí anaven-se’n
2Re 20,19
no sóm jo aquella qui respon
2Re 20,22
de la ciutat e anaren-se’n tots
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en lo bosch en una gran sija e posarenen una gran sija e posaren-li demunt un
en la vall del Rey, car havia dit: «No he
en aquest die de vuy. 19 E dix Achimàs,
en aquell: –No lo hy diràs vuy, mas demà
en terra e adorà-lo e dix: –Beneÿt és lo
en una cambra e plorà e féu gran dol e
en grans plors e en grans plants, per ço
en grans plants, per ço com lo poble oý
en poch a la ciutat, adés u adés altre,
en la casa e anà al rey e dix-li: –Vuy
en aquells qui t’amen. E vuy has mostrat
en la porta, e vench tot lo poble devant
en las suas tendes, 9 e lo poble d’Irrael
en rey, és mort [*]. Per què callem e no
en rey? E lo concell de tot Yrrael vench
en la sua casa, per ço com lo rey havia
en tornar lo rey en la sua casa?” 13 E
en la sua casa?” 13 E dieu a Amassà: “No
en Yrrael, que quax tots foren de un
en Galgala per ço que isquéssan a carrera
en ton cor que jo t’he fetas del die ensà
en pau. 25 [*] E dix lo rey a Mifibòzech:
en la casa tua en pau, prengue-ho tot,
en pau, prengue-ho tot, si’s vol. 31 E
en adat de LXXX anys, e aquell havia
en las tendes, car era fort rich hom. 33 E
en Jerusalem, e staràs aquí segur ab mi.
en Jerusalem? 35 Car LXXX anys he viscut
en menjar ni en beura, e no poria oyr la
en beura, e no poria oyr la veu dels
en la mia ciutat e que sia soterrat prop
en Galgala, e Canahan se n’anà ab ell.
en David ne havem haretat en lo fill de
en lo fill de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael,
en las tuas tendes. 2 E tot lo poble pertí
en Jerusalem ab David, lur rey e lur
en la sua casa en Jerusalem, pres X
en Jerusalem, pres X concupines suas que
en algunes ciutats e scapar-nos-hia. 7
en Jerusalem, per ço que encalsacen Ciba
en Gabaon, Amasè vench e axí-los a
en guisa que’l podia traure e podia ferir
en la barba quax qui’l volia besar. 10 E
en Abela e en Betamà e asetjaren la ciutat
en Betamà e asetjaren la ciutat engir e
en Abela”, com aquesta és ciutat de
en aquella ciutat. 19 Donchs, no sóm jo
en Yrrael, e tu vols enderrocar aquesta
en lurs tendes. E Joab tornà-ce’n en
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2Re 20,22
lurs tendes. E Joab tornà-ce’n
2Re 21,1
Capítol XXI 1 Lavors fou gran fam
2Re 21,5
nosaltres e’ns turmentà, enaxí que
2Re 21,6
sos fills, per ço que’ls turmentem
2Re 21,9
que fou de Molatí. 9 E liurà’ls
2Re 21,9
gabaonites, e crusificaren-los
2Re 21,12
e levats de la plassa de Betzamín,
2Re 21,12
felisteus com hagueren mort Saül
2Re 21,14
e de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*]
2Re 21,14
[*] 14 [*] en la terra de Benjamín,
2Re 21,15
E dementre que David defallia
2Re 21,18
Irrael. 18 E la segona batalla fou
2Re 21,19
gegants. 19 La terça batalla fou
2Re 21,19
fou en Gob contre los felisteus,
2Re 21,19
fou la mare. E per ço com
2Re 21,20
Betlem.) 20 La quarta batalla fou
2Re 21,20
20 La quarta batalla fou en Get,
2Re 21,20
havia un baró qui havia VI dits
2Re 21,20
qui havia VI dits en cascuna mà e
2Re 21,22 aquests IIII hagueren per mare Rafà
2Re 21,22
per mare Rafà en Get e moriren
2Re 22,3
e salvador meu. 3 Jo he speransa
2Re 22,13
per la gran resplandor qui és
2Re 22,19
forts que jo. 19 E ell occupà a mi
2Re 22,25 segons la mundícia de las mias mans
2Re 22,30
30 E jo seré sint e correré
2Re 22,30
e correré en tu e saltaré lo truyll
2Re 22,31
de tots aquells qui han speransa
2Re 22,36
manseza e suavetat ha multiplicat
2Re 22,40
40 E tu has cint a mi de fortalesa
2Re 22,44
del meu poble e guarderàs a mi
2Re 22,46
strany són scampats e són tirats
2Re 23,3
fort d’Irrael, senyorejador just
2Re 23,3
just en temor dels hòmens,
2Re 23,4 nostro Senyor Déu, 4 axí com la lud
2Re 23,5
Déu que fassa covinensa ferma que
2Re 23,5
salut e la mia volentat no ha res
2Re 23,6
que passen lo manament de Déu,
2Re 23,8
hòmens forts de David: David seent
2Re 23,8
fust, e ell ocís DCCC hòmens sol
2Re 23,9
los felisteus e s’ajustaren
2Re 23,10
per la sanch qui hy fou cecade. E
2Re 23,10
féu nostro Senyor Déu gran salut
2Re 23,11
e ajustaren-se los felisteus
2Re 23,11
-se los felisteus en una stació
2Re 23,12
E aquell die fou feta gran salut
2Re 23,13 prínceps entrò a XXX, e vinguéran
2Re 23,13 en temps de messas a David, qui era
2Re 23,13
tendas dels felisteus éran posades
2Re 23,14
vall dels gegants, 14 e David stave
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en Jerusalem al rey. 23 E fou Joab senyor
en los dies de David e durà III anys
en tot Yrrael no’n romangue u del ceu
en Gabaà, que fou de Saül, que fou alet de
en las mans dels gabaonites, e
en lo munt devant nostro Senyor. E aquests
en la qual los havían penjats los
en Gelboe. 13 E havían la ossa de Saül e
en la terra de Benjamín, en lo costat del
en lo costat del sepulcre de Sis, qui era
en la batalla –tant havia combatut–, 16
en Job contre los felisteus, e lavors ocís
en Gob contre los felisteus, en la qual
en la qual batalla ocís Adeudonat, fill de
en moltas maneras axemplave l’honrament
en Get, en la qual batalla havia un baró
en la qual batalla havia un baró qui havia
en cascuna mà e en cascun peu, que són
en cascun peu, que són XXIIII entre tots.
en Get e moriren en las mans de David e
en las mans de David e dels ceus
en tu, scut meu e corn de la mia salut e
en l’esguardament d’aquell. 14 Nostro
en lo die de la mia aflicció e nostro
en l’esguardament dels ceus ulls. 26 Tu
en tu e saltaré lo truyll en lo Déu meu.
en lo Déu meu. 31 E nostro Senyor és sens
en ell. 32 E qui és Déu enfora nostro
en mi. 37 Tu axemplaràs los meus anaments
en la batalla. Tu, Senyor, encorbaràs sots
en cap de gents. E lo poble que jo no
en lurs treballs. 47 Vive nostro Senyor e
en temor dels hòmens, en temor de nostro
en temor de nostro Senyor Déu, 4 axí com
en l’alba o com lo sol ix al matí, sens
en tot temps duren totas coses, car tota
en si matexa que no brot. 6 Aquells,
en manera d’espines seran arrencats, e no
en la cadira, molt savi príncep entre III,
en una vegade que anà a la batalla. 9 E
en la batalla. 10 Car los hòmens d’Irrael
en aquell die féu nostro Senyor Déu gran
en Yrrael, e lo poble fugit retornà, e
en una stació en un camp ple de lenties. E
en un camp ple de lenties. E com los
en Yrrael. 13 E ja dabans éran pujats que
en temps de messas a David, qui era en la
en la spluga d’Oble, e las tendas dels
en la vall dels gegants, 14 e David stave
en defeniment, e la stació dels felisteus
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2Re 23,14
la stació dels felisteus era levors
2Re 23,15
de l’aygüe de la sisterna qui és
2Re 23,20
de Capsael. Aquest ocís II leons
2Re 23,20
cisterna e ferí lo leó e ocís-lo
2Re 23,21 E aquest matex ocís un hom egipcià
2Re 23,21
aquells qui éran ab ell e tenia
2Re 23,23
aquest concellador a la sua orella
2Re 24,3
doblat e puxs tot aquest te doble
2Re 24,5
5 E passaren Jordà e vingueren
2Re 24,5
Jordà e vingueren en Arroer,
2Re 24,5
la dreta part de la ciutat que és
2Re 24,6
en la vall de Gaad, 6 [*] passeren
2Re 24,6
de Gaad, 6 [*] passeren en Galaad,
2Re 24,6
la terra jusana de Ozot e vingueren
2Re 24,6
de Ozot e vingueren en Dan, qui és
2Re 24,7
eveus e dels cananeus e vingueren
2Re 24,7
terra de Judà, qui és envés migdie,
2Re 24,8
8 E aprés VIIII mesos [*] tornaren
2Re 24,9
del poble al rey, e trobaren que
2Re 24,10 –Senyor, jo he peccat molt fortment
2Re 24,13
’t vullas: o haurà VII anys de fam
2Re 24,13
de pastilència e gran mortaldat
2Re 24,13
veges què vols, per ço que ho diga
2Re 24,14
Mas a mi val molt més que vinga
2Re 24,14 las mans de nostro Senyor Déu, que
2Re 24,15
nostro Senyor tremès pastilència
2Re 24,18
18 E vench Gad profeta a David
2Re 24,18
e stablesx altar a nostro Senyor
2Re 24,21
ab ell. 21 E axí Aurena e gità’s
2Re 24,22
bous per a cremar axí com a lenya
2Re 24,22
axí com a lenya en holocaust e
Re Prol,15
caractes sían atrobades e stades.
Re Prol,130
ésser de major nassecitat.
1Re 3,12
oge ab II ses orellas en Yrrael. 12
1Re 4,16
batalla e de la host. Lo qual dix:
1Re 9,1
ciutat. 1Re 9,Tit Capítol VIIIIº 1
1Re 9,16
Saül vingués, e havia a ell dit: 16
1Re 13,19
de Soboÿm, contre lo desert. 19
1Re 16,2
sobre mon poble. 2 E Samuel dix:
1Re 19,22 en Sechot, e aquí ell demanà e dix:
1Re 21,7
hi posacen de fresch e de calent.
1Re 25,34 que jo venjàs a mi ab la mia mà. 34
1Re 27,10
sou anats vuy?» E responia David:
1Re 30,1
en Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1
2Re 2,1
pujaré? E dix-li nostro Senyor:
2Re 3,18
nostro Senyor parlà a David e dix:
2Re 9,4
dix lo rey: –On és? Aquell respòs:
2Re 14,9
9 E dix la fembra de Techua al rey:
2Re 16,10
tolré-li lo cap! 10 E dix lo rey:
2Re 18,32 Absalon és viu? Respòs Cozim e dix:
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en Betlem. 15 E lavors desijà David aygüe
en Betlem, de prop la porta, fort lo hy
en Moab e aquest devallà enmig de la
en temps de neus. 21 E aquest matex ocís
en què havían gran speransa aquells qui
en la sua mà una lansa. E axí com ell fou
en sacret. 24 Azael, frare de Joab, entre
en C dobles. Mas què vol dir que lo rey
en Arroer, en la dreta part de la ciutat
en la dreta part de la ciutat que és en la
en la vall de Gaad, 6 [*] passeren en
en Galaad, en la terra jusana de Ozot e
en la terra jusana de Ozot e vingueren en
en Dan, qui és en lo bosch, e environaren
en lo bosch, e environaren Sidon 7 e
en la terra de Judà, qui és envés migdie,
en Bersabe. 8 E aprés VIIII mesos [*]
en Jerusalem e hagueren sercade tota la
en Yrrael havia per compte DCCCLXXXM
en aquest fet. Mas prech-te, Senyor, que
en la tua terra o III mesos te encalseran
en la tua terra. Donchs, are deslibera e
en aquell qui m’ha tremès a tu. 14 E dix
en las mans de nostro Senyor Déu, que en
en las mans dels hòmens, car moltas són
en Yrrael [*] entrò al temps stablit e dit
en aquell die e digué-li: –Puja e
en la era de Aurena gebuseu. 19 E pujà
en terra e adorà lo rey e dix: –Per què lo
en holocaust e en oferenes. 23 E donà al
en oferenes. 23 E donà al rey aquestas
En lo libre dels Noms, un matex compte de
En tota aquella ballesa del tabernacle, la
En aquell die jo sucitaré contre Elí totas
–En qual manera era sdevengut açò [*]? 17
En aquell temps era un home del trip de
–En aquesta matexa hora que are és jo
En aquell temps no podia hom trobar negun
–En qual manera jo iré? Car Saül ho oyrà e
–En qual loch són Samuel e David? E fouEn aquell die havia aquí un hom dels
En altre manera, viva nostro Senyor, Déu
«En Judà, envés migjorn, e en Hiramel
En lo terç die, com David fou vengut en
–En Hebron. 2 Pujà, donchs, David e dues
“En la mà del servecial meu David salvaré
–En la casa de Machir, fill de Daniel, de
–En mi sia aquesta iniquitat e en la casa
–En què’n sóm jo ni en què’n sou
–En aytal cas fossen tots aquells qui’s
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2Re 19,6
prínceps ni dels teus majorals.
2Re 20,18
bell proverbi e molt bella peraule:
2Re 22,7
de la mort són venguts devant mi. 7
2Re 7,20
Déu. 20 E donchs, Senyor, porà
1Re 18,29
a tembre David. E axí Saül fou fet
1Re 19,17
has escarnit e has lexat anar mon
1Re 24,5
a tu e dit: “Jo liuraré a tu ton
2Re 8,10
e l’havia mort, car Tou era
2Re 22,18
18 E ha desliurat a mi de l’
1Re 2,1
E la mia bocha és uberta contre mos
1Re 4,3
que’ns salve de la mà de nostros
1Re 10,1
desliureràs lo poble de la mà dels
1Re 12,10
-nos tu are de la mà de nostros
1Re 12,11
desliurà vós de la mà de vostros
1Re 14,24
entrò que jo’m sia venjat de mos
1Re 14,30
hagués menjat de la presa de sos
1Re 14,47
Irrael, ell se combatia contre los
1Re 18,25
per ço que venjansa sia feta dels
1Re 20,15
que, com destruyrà e dissiparà los
1Re 20,15
Senyor ho requira de la mà dels
1Re 25,26
E are sían fets axí com Nabal los
1Re 25,29
meu, la ànima e la vida dels teus
1Re 26,8
–Nostro Senyor ha tancats [*] los
1Re 29,8
jo no venga e combata contre los
1Re 30,26
[*] de nostro Senyor Déu, dels
2Re 3,18
de tots los felisteus, que són sos
2Re 5,20
Senyor ha departits los meus
2Re 7,1
repòs e pau de tota part de tots
2Re 7,9
ést stat e he morts tots los teus
2Re 7,11
E jo daré repòs a tu de tots los
2Re 11,23
lo missatge a David: –Los nostros
2Re 12,9
[*] e has mort ab cultell dels teus
2Re 12,14 Emperò com tu has fet blastomar als
2Re 18,3
en la ciutat, e defèn-la dels
2Re 18,19
Senyor l’ha venjat dels ceus
2Re 19,2
la victòria que havían haguda dels
2Re 19,9
a nós de las mans de nostros
2Re 22,1
Déu lo desliurà de las mans de sos
2Re 22,4
Déu loable, e seré saul de mos
2Re 22,38
talons. 38 E encalsaré los meus
2Re 22,41
41 Tu has donats los meus
2Re 22,49
mà. 49 Qui has tret a mi dels meus
Re Prol,56
e comensen a Jesú, fill de
Re Prol,40 letres la veu humanal és compresa;
1Re 1,5
Senyor havia tencat son ventre
1Re 3,2
lit, e sos ulls éran ja tenebrosos,
1Re 3,18
dix a ell totas las peraules,
1Re 5,9
mortaldat sobre cascuna ciutat,
1Re 5,9
ciutat, del major entrò al manor,
1Re 5,9
Los hòmens de Get faeren concell
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En veritat jo he conegut vuy que a tu
“En aquells qui demanen vagen demanar en
En la mia tribulació apellaré nostro
enadir David encare que parle a tu,
enamich de David en tots sos dies. 30 E
enamich? E Micol dix a Saül: –Ell parlà a
enamich per ço que fasses a ell ço que’t
enamich de Adoàser. E en la mà d’aquell
enamich molt poderós e d’aquells que han
enamichs, per ço com jo sóm alegrade en la
enamichs. 4 Donchs lo poble tremès en
enamichs ceus que entorn ell són. E açò
enamichs, e nós servirem a tu.” 11 E
enamichs tot entorn entrò que vosaltres
enamichs. Donchs tot lo poble dejunà, que
enamichs, la qual ell ha atrobade. Donchs,
enamichs tot entorn: contre Moab e contre
enamichs del rey.” E tot açò feya Saül per
enamichs de David [*], que partescha e
enamichs de David. 16 [*] 17 E anedí
enamichs teus e aquells qui’t demanen ne
enamichs sia rodade axí com lo regirament
enamichs teus en las tuas mans. Donchs are
enamichs del rey, senyor meu? 9 E respòs
enamichs. 27 E tramès-ne David en
enamichs.” 19 E Abner parlà encare a
enamichs devant mi [*]. E per ço aquell
enamichs, 2 e dix a Natan profeta: –Vet
enamichs devant la tua cara e are he fet a
enamichs teus, e nostro Senyor ha ja dit a
enamichs s’esforsaren de combatre contre
enamichs a Orries etey, e la muller d’
enamichs lo nom de nostro Senyor Déu, per
enamichs, e tu no pendràs mal. 4 E dix lo
enamichs. 20 E dix Joab en aquell: –No lo
enamichs, lavors la giraren en grans plors
enamichs, e are era fugit e era axit de la
enamichs e de la mà de Saül, 2 e dix a
enamichs, 5 car las contriccions de la
enamichs e destruyr-los-he e no me’n
enamichs a la part mia, derrera aquells
enamichs e has salvat a mi de aquells qui
Enave, qui és dit, segons los profetes,
enaxí XXII volums són compilats, ab los
enaxí que no podia haver infants. 6 E
enaxí que ell no podia veura 3 la lum de
enaxí que no li celà res. E Elí respòs:
enaxí que ell feria los hòmens de cascuna
enaxí que lurs anques foren podrides de
enaxí que ells faeren así matexs citis de
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1Re 7,2
Cariatiarim los dies foren complits
1Re 7,11
e perseguiren los felisteus,
1Re 8,3
dons e giraren lo jutjament,
1Re 8, 8
entrò en aquest die de vuy. E
1Re 9,2
qui havia nom Saül, alet e bo,
1Re 11,2
de vosaltres tots l’ull dret,
1Re 11,11
E tots los altres foren scampats,
1Re 14,9
ells nos veuran. 9 Si ells nos dien
1Re 15,33
infants entre las altres fembres,
1Re 17,36
per la gola e ofeguí’ls [*], 36 e
1Re 18,10
die, lo maligne spirit esvaý Saül,
1Re 19,8
los felisteus e vencé aquells,
1Re 22,18 ocís los preveres de nostro Senyor,
1Re 23,22
molt diligentment e curiosa,
1Re 25,21
de Nabal que éran en lo desert,
1Re 29,11
a fer die, veu-vos-en. 11 E
2Re 11,15
major batalla e desemparau-lo
2Re 17,19
qui’l volia axugar sobre lo pou, e
2Re 21,5
destroý a nosaltres e’ns turmentà,
1Re 10,20
e per las vostres companyes. 20
1Re 11,9
als missatgers que hy éran venguts:
1Re 15,33 amargosa mort?» 33 E Samuel li dix:
1Re 21,9
ociest en la vall d’Ambrit, que és
1Re 30,8
o no? E dix nostro Senyor a ell:
2Re 20,6
dels servecials del senyor teu e
1Re 30,17
terra de Judà. 17 E levà’s David e
2Re 5,25
com nostro Senyor li hach manat e
2Re 18,16
nafil e manà que d’aquí avant no
2Re 20,7
havia en Jerusalem, per ço que
2Re 11,23
sfortsam-nos e prenguem fortsa e
2Re 2,22
–Pertex-te de mi, no’m vullas
2Re 17,1
Atitòfell: –Alegex XIIM hòmens, e
2Re 22,38 ·m defalliran los meus talons. 38 E
1Re 7,11
los felisteus, enaxí que ells los
1Re 14,31
contre los felisteus? 31 E ells
1Re 30,10
10 E David ab CCCC hòmens
1Re 31,3
vench e’s girà contre Saül, e
1Re 31,3
los hòmens qui tiraven ab sagetes e
2Re 2,17
gran batalla e los hòmens de David
2Re 2,28
e stigueren d’aquí avant e no
2Re 20,10
E Joab e Abizay, son frare,
2Re 20,13
E puxs tot lo poble seguí a Joab e
2Re 2,21
roba. E Azael no volch star que no
1Re 17,53
se’n tornaren com ells hagueren
2Re 2,19
dreta part ni a la sinestra, ans lo
2Re 2,24 se. 24 E dementre que Joab e Abisay
2Re 2,26
per què no dius al poble que no
2Re 24,13
fam en la tua terra o III mesos te
1Re 28,3
en la sua ciutat. E Saül gità los
1Re 28,9
Saül e en qual manera ha gitats los
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enaxí que XX anys foren complits. E tot lo
enaxí que ells los encalsaren entrò a un
enaxí que ells jutjaven falsament. 4
enaxí com ells han a mi desemparat e han
enaxí que no havia entre los fills d’
enaxí que vosaltres siau onta a tot lo
enaxí que no romangueren dos ensemps. 12 E
enaxí: “Sperau-nos entrò que nós vingam
enaxí morràs tu. E Samuel spesejà Agaig
enaxí jo, ton servent, ocís lo leó e l’
enaxí que ell comensà a profetitzar en mig
enaxí que ells fugiren devant ells. 9 E lo
enaxí que ell ocís en aquell die LXXV
enaxí que vosaltres stimeu lo loch on ell
enaxí que anch neguna de las coses que
enaxí David e los ceus hòmens qui éran
enaxí que ell sia ferit e que muyra.» 16
enaxí no’ls trobaren. 20 Los missatgers
enaxí que en tot Yrrael no’n romangue u
Enaxí Samuel aplegà tots los trips d’
–Enaxí direu als hòmens de Jabès de
–Enaxí com lo teu cultell ha fetas moltas
enbolicat en un drap [*]. Si’l vos, porta
–Encalce-los. Car sens dupte tu los
encalsa-lo, car per ventura matrie’s en
encalsà’ls de vespre de la un die entrò
encalsà los felisteus de Gàbaa entrò que
encalsacen lo poble d’Irrael [*]. 17 E
encalsacen Ciba fill de Bocrí. 8 E com
encalsam-los entrò a la porta de la
encalsar, sinó covendrà’m a fer que t’
encalsaré David anit 2 e aconseguir-l’
encalsaré los meus enamichs e destruyrencalsaren entrò a un loch qui era desots
encalsaren aquell die los felisteus, de
encalsaren los ladres, car los CC éran
encalsaren-lo los hòmens qui tiraven ab
encalsaren e aconseguiren-lo e nefraren
encalsaren Abner e los ceus hòmens. 18 E
encalsaren Yrrael ni scomogueren batalla.
encalsaren Siba fill de Bocrí. 11 E
encalsaren Siba, fill de Bocrí. 14 Emperò
encalsàs Abner. 22 E dix-li altre vegade
encalsats los felisteus, e despuxs ells
encalsave tot dret per ço que l’ociés. 20
encalsaven Abner, que fugia, lo sol fou
encalsen lus frares? 27 E dix Joab: –Viva
encalseran los teus anamichs a glay, e tu
encantadors de la terra e ocís tots
encantedors e los devinadors de la terra.
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caràcters e figures. Los semaritans
al die de vuy ab letres entigues
-te’n e dorm. 7 E, certes, Samuel
Salice e no las hagueren trobades,
de Gad e de Galaad. E Saül era
Senyor no ha alet nengú d’aquests
lo segon die aprés las calendes,
infants pochs, neguex aquells qui
–Vet que nós stam ací en Judà e
Emperò tu e los fills teus [*]; e,
jo sofir gran pena e gran treball e
lo poble perquè menjacen ab David e
amanat e aportat entrò ací? 19 Mas
cose! 12 E dix David [*]: –Stà vuy
acostàs tant al mur?” E diràs-li
ella fou malalt, e per ço com era
de Gessur. Més ma valguera que
cors de Absalon, e com veeren que
rey entrò que hach passat Jordà e
11 [*] E dix Ysaý a Samuel:
fas vuy nostro Senyor ho ha fet. 19
Déu en Siloè, e l’infant era
E dix lo prevere: –Acostem-nos
staven bé. 23 E com ell perlave
són sos enamichs.” 19 E Abner parlà
E donchs, Senyor, porà enadir David
són poques, a tu jo te n’anediré
n’hi havia ten fort com a leó,
li amenà Saman, del qual ell dix:
Achís als prínceps dels felisteus:
caure devant los fills d’Irrael.»
front axí durament, que la pedre li
David, car cuydave’s que’l pogués
al meu altar o que cremàs a mi
e vorerà foch de la sua bocha e
cels. 13 Los carbons de foch són
e de lansa de fust, e metrà e seran
Saül reguardà detràs si. E David se
per muller. 41 E ella lavors [*]
Saül que l’hom vell Samuel era, e
fill de Saül, devant David,
a Absalon, e intrà al rey e
Joab.” 14 E, com aquell ho oyí,
sua bocha e encès los carbons. 10 E
Apocalipci [*] adóran l’Anyell e
die, veus que Degon, lur déu, geya
e ajustau aquellas a la carreta, e
en las mias mans. E ell intrà e fou
pare. 2 Saül estave adonchs en la
aquells. Nostro Senyor jutgerà las
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encara ab aitants letres lo Pantatheu de
encara los salms, ço és, lo XXXVI e lo CX
encara no conexia nostro Senyor, ni la
encara passaren per la terra de Salim [*]
encara en Galgala, e tot lo poble qui era
encara. 11 [*] E dix Ysaý a Samuel:
encara no sech null hom là on solia ceure
encara mamaven, e los bous e los àzens e
encara nós havem ací pahor molt gran.
encara, las tendas d’Irrael seran
encara sóm en tot mon seny e tota la
encara era gran e alt die, jurà David:
encara açò és vist devant los teus ulls
encara ací, e demà iràs-te’n. E stech
encara: “Lo teu servicial Urries és mort.”
encara verge no li gosave res dir ne la
encara fos allà! Jo’t prech que tu fasses
encara era viu, que manejave las mans e
encara era aparellat que’l seguís d’aquí
–Encara n’hi ha un manor que guarde las
Encara que nostro Senyor vulla dar ab tu
encare molt petit. 25 Donchs ells
encare a Déu. 37 E Saül demanà concell a
encare a ells, aquell felisteu bort que
encare a Benjamín e anà-ce’n en Hebron
encare que parle a tu, Senyor? Saps lo
encare més.” 9 »E, donchs, per què has
encare sí hauria pahor, car tot lo poble
–Encare no ha nostro Senyor aquest alet.
–Encare no conexeu David, qui fou
Encare tot lo poble de Yrrael plorà sobre
encastà en lo front, e caech tot stès en
encastar ab la paret. E David se pertí d’
encens e que aportàs devant mi una
encès los carbons. 10 E enclinà los cels e
encesos per la gran resplandor qui és en
encessas de foch e cremaran entrò sían
enclinà en terra e aorà a ell 10 e despuxs
enclinà son cap en terra e adorà e dix:
enclinà’s en terra sobre la sua cara e
enclinà-se e jach-se en terra e adorà
enclinà’s e jach sobre la terra e adoràenclinà lo cor de quants ne havia en
enclinà los cels e devallà, calija sots
enclinades las cares en terra, ofertas las
enclinat en terra, devant l’archa de
encloeu los vadells en una casa. 8 E
enclòs en la ciutat, la qual havia portas
encontrade de la part de Gabaà [*]. E
encontrades de la terra e donerà l’emperi
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1Re 5,6
part de las nalgues, e las suas
1Re 6,9
munta per la carrera de las suas
1Re 10,2
prop lo vas de Ratxel, en las
1Re 17,1
entre Sechot e Azachà, en las
1Re 30,14
contre Judà e som anats en las
1Re 25,20
de la muntanya e axiren a ella a l’
1Re 4,19
e son [*] marit era mort, ella s’
2Re 22,40
en la batalla. Tu, Senyor,
1Re 5,4
en son loch. 4 E altre vegade, l’
1Re 20,35
per ell. 35 E com vench l’
1Re 25,36
ni gran, d’aquestas coses entrò l’
1Re 25,37
coses entrò l’endemà. 37 E l’
2Re 2,32
Joab e aquells qui éran ab ell e l’
2Re 20,19
qui respon en Yrrael, e tu vols
2Re 20,19
las ciutats? Donchs, per què vols
2Re 20,20
–Ja Déu no hu vulla, que jo vulla
2Re 20,15
engir e entorn e s’esfortsaren que
2Re 10,3
e que guarden la ciutat e que la
2Re 11,25
la ciutat e amonesta’ls que la
1Re 20,41
vegades a Jonatàs, e besaren-se
1Re 17,2
ajustaren en la vall de Terebinti e
1Re 13,4
e lo poble d’Irrael s’és
2Re 11,2
del palau, veé en una casa que era
1Re 6,6
e de la vostra terra. 6 Perquè no
1Re 6,6
no endureescha vostros cors axí com
2Re 4,8
lo cap de Ysbòzech, fill de Saül,
Re Prol,162 qui contre los cans ledrants qui s’
1Re 21,15
Per ço lo haveu aportat, que s’
2Re 24,1
XXIIII 1 E la ira de nostro Senyor
2Re 11,20
al rey, 20 si tu veus lo rey
2Re 2,26
-li: –Donchs entrò a la mort se
2Re 13,21 manessar per tal que Amon no se n’
2Re 19,42
a nós que a vosaltres. Per què us
2Re 22,8
e manats e trencats, car Déu és
1Re 15,29
aquells qui ell vençrà ni no serà
2Re 22,32
speransa en ell. 32 E qui és Déu
2Re 22,32
enfora nostro Senyor e qui és fort
1Re 4,15
LXXXXVIII anys, e sos ulls éran
2Re 3,25
Ner? Car per ço és vengut, que tt’
2Re 3,27
de la porta per ço que li parlàs a
2Re 3,2
e tot die se destroÿa. 2 E David
2Re 3,5
de David. E tots aquests fills
2Re 12,24
mort de son fill e dormí ab ella. E
1Re 8,2
d’Irrael. 2 E son fill primer
1Re 17,13
aquests: Eliab era son primer fill
2Re 3,2
fills en Hebron, e lo primer
2Re 13,21
for l’amave, per ço car l’havia
2Re 19,43
ab lo rey, e jo sóm primer
2Re 21,8
los fills de Saül, los quals havia
2Re 21,8
de Meroab [*], los quals havia

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

encontrades, e las vilas e los camps s’
encontrades contra Betzames, nós sabrem
encontrades de Benjamín envés migjorn, que
encontrades de Dotamí. 2 E Saül e los
encontrades de Calef, que són envés
encontre, e ella a ells. 21 E dix David:
encorbà e infantà, car dolors li vingueren
encorbaràs sots mi aquells qui’m
endemà, com se levaren, ells trobaren
endemà, Jonatàs anà al camp, axí com havia
endemà. 37 E l’endemà, com Nabal hach
endemà, com Nabal hach digest lo vi que
endemà matí, con se feya die, foren en
enderrocar aquesta qui és mare de las
enderrocar e destrovir la haretat de
enderrocar ni destroyr la ciutat! 21 Mas
enderrocassen los murs. 16 E una fembra
enderroquen. 4 E lavors pres los
enderroquen e la destroèscan.” 26 E com oý
endosos [*]; mas més plorà David. 42 E dix
endressaren lur host e vingueren contre
endressat contre los felisteus. Donchs, lo
endret la sua una dona qui’s levave en
endureescha vostros cors axí com endureý
endureý en Egipte lo cor de faraó e no
enemich teu, que volia la tua vida. E ha
enfallonexen envés mi ab bocha plena de
enfallonís e fadejàs devant mi per foll?
enfelloní’s contre Yrrael, [*] e dix
enfellonir e que diga: “Per què vos
enfellonirà la tua spasa, e no conexs tu
enfellonís ni fos trist, per ço car molt
enfelloniu de aquesta cose? Nós no havem
enfelonit contre ells. 9 E pujà foch de
enflequit de penedensa, ne ell no és hom,
enfora nostro Senyor e qui és fort enfora
enfora lo nostro Déu? 33 Qui ha cint a mi
enfosquits, que no’s veye. 16 Adonchs dix
engan e que sàpia los intraments e los
engan e a treció e ferí-lo en lo segí e
engendrà fills en Hebron, e lo primer
engendrà David en Hebron. 6 E en aquell
engendrà un fill e mès-li nom Salamó, e
engendrat havia nom Jobel, e lo segon
engendrat; lo segon, Aminedab; e lo terç,
engendrat hach nom Amon e fou fill de
engendrat primer que a negú dels altres.
engendrat [*] ab lo rey que vosaltres. Per
engendrats de Rafà filla de Ayà, ço és
engendrats a Aduel, fill de Bertealay, que
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la mà, e tots sos servicials staven
en la tenda e l’altre poble
E Abner e tot l’altre poble durmia
-ho per tota la lur terra,
lo flum Jordà e, com hagueren anat
de David e féu edificació de casas
lo poble environerà la ciutat
e en Betamà e asetjaren la ciutat
no haja oblidades las someras per
ne us desliureran de las vostres
podia haver infants. 6 E Fenennà la
que són en ton cor. 20 E no sies
E ton pare las ha trobades, e és
“Vet las sagetas qui són més
Jonatàs gità altre segete més
infant: –Vet la segeta qui és més
meu. 36 Un poch, senyor, iré més
ell debans conegut, veeren que era
corral d’ovellas que hom trobave
en Hebron, Joab lo tirà en una part
cedre, e la archa de Déu sia posade
com la arena de la mar, e tu seràs
per Joab. 12 E Amasè jaÿa mort
fet fugir lo poble, 12 aquell stech
II leons en Moab e aquest devallà
25 E are, Senyor, sucita e referma
al poble qui era ab ell: –Guardau e
e sabents, si en altres coses metra
a nós ço que anam sercant. 9 Sa
Senyor Déu, ell ha a tu tornat
e nostro Senyor ha tornat a tu
per Saül, com jo hage ell gitat
fou alet de nostro Senyor Déu sa
archa de nostro Senyor. 2 E del die
las quals ells han fetas del die
ab vosaltres de ma joventut
és hom combatedor de sa infantesa
“Vett las sagetas que són més
Ychalet. E per ço és fet de lavors
no he trobat [*] null mal del die
trobade neguna cose de mal del die
en mi, servicial teu, del die
7 e dix a Abiatar prevera [*]: –Fé
jo no he habitat en casa del die
com primerament fèyan 11 del die
ton cor que jo t’he fetas del die
profetaran, e tu profetaràs ab ells
hach gran pahor, e tots axiren
enaxí que no romangueren dos
vosaltres e vostro rey perireu tots
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engir e entorn, 7 dix a tots sos
engir e entorn d’ell durment, 6 dix David
engir e entorn de Saül. 8 E dix Abisay a
engir e entorn, que faéssan a saber en los
engir e entorn de Beteron, vingueren a las
engir e entorn d’ella e dedins e comensà
engir e entorn, entrò al torrent la
engir e entorn e s’esfortsaren que
engoxa de nós. 6 Lo qual dix a ell: –Vet
engoxas, car ellas són vanes. 22 E nostro
engoxave fortment e la destrenyia en tant
engoxós de las someras que perdist l’
engoxós per tu e diu: ‘Què faré jo de mon
enlà [*]”, vé-te’n, car nostro Senyor
enlà de l’infant. 37 E axí vench lo
enlà que tu. 38 E cridà altre vegade
enllà Jordà ab tu. No’m fa fretura vuymés
enmig dels profetes e profatitzave,
enmig de la carrera, e aquí havia una cove
enmig de la porta per ço que li parlàs a
enmig de las pells. 3 E dix Natan al rey:
enmig, 12 e ferirem sobre aquells en
enmig de la carrera, e un d’aquells veé
enmig lo camp e sguardà’s los felisteus e
enmig de la cisterna e ferí lo leó e ocís
enperdurablement la peraula sobre lo teu
enqueriu qual de nós hi és anat. E com
enrera ni’m maldien, que m’ajudeu ab los
enrera havia aytal costuma en la terra
enrera, que tu no sies rey. 24 E Saül dix
enrera, que no sias rey sobre lo ceu poble
enrera, que ell no regnerà sobre lo poble
enrera. E dix lo rey: –Jo donaré a
ensà que l’archa de nostro Senyor stech
ensà que jo los amení de terra de Egipte
ensà, entrò aquest die de vuy. Veus que jo
ensà. 34 E David dix a Saül: –Com jo
ensà que tu, aporta-las-me”, tu
ensà dels reys de Judà entrò en aquest die
ensà que fogí e se’n vench a mi entrò
ensà que tu vinguist a mi entrò al die de
ensà que he stat devant tu entrò en aquest
ensà envés mi lo efot. E acostà Abitar lo
ensà que jo amaní los fills d’Irrael de
ensà que stablí los jutges sobre lo meu
ensà que’t partist de Jerusalem, 20 car
ensemps e tu seràs mudat en altre home. 7
ensemps axí com un sol hom, 8 e Saül
ensemps. 12 E lo poble dix [*]: –Qual és
ensemps. 1Re 13,Tit Capítol XIII 1 Saül
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Re Prol,144
ço és, fals parler o fals
Re Prol,154
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1Re 3,9
ço com tu m’has apellat. Adonchs
1Re 4,20
fill. E ella no’ls respòs ni los
1Re 18,28
sa filla [*]. 28 E Saül vaé e
1Re 28,14
–Hom vell, vestit de un mantell. E
2Re 12,19
e perlaven gint, aytentost
2Re 14,1
Joab [*], qui amava molt Absalon,
2Re 14,22
[*] lo rey e dix-li: –Vuy ha
2Re 16,21
per ço que, com tot Yrrael haurà
Re Prol,124
lo meu treball sia reprenció dels
1Re 27,8
en pau e segurament habitaven
2Re 20,18
com aquesta és ciutat de concell
Re Prol,20
entrò al die de vuy ab letres
1Re 7,9
un anyell qui mamave e oferí aquell
1Re 4,20
-li aquells hòmens qui staven
1Re 10,1
de la mà dels enamichs ceus que
1Re 12,11
de la mà de vostros enamichs tot
1Re 14,22
en la batalla. E éran ab Saül
1Re 14,47 se combatia contre los enamichs tot
1Re 17,26
dix David als hòmens qui éran
1Re 17,27 Déu vivent? 27 E lo poble qui stave
1Re 17,49
mès-la en la fona e menà-la tot
1Re 22,6
tots sos servicials staven engir e
1Re 22,17
ell dix a sos servents qui staven
1Re 23,13
hòmens qui éran ab ell, qui éran
1Re 25,13
se senyí atrecí la sua spasa, e
1Re 26,5
la tenda e l’altre poble engir e
1Re 26,7
e tot l’altre poble durmia engir e
1Re 31,9
-ho per tota la lur terra, engir e
2Re 2,29
Jordà e, com hagueren anat engir e
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ensemps, e Jonatàs amave a ell aytant com
ensemps. E apellaren lo loch on açò fou
ensemps com hom comensa las messas
enseny a nós ço que anam sercant. 9 Sa
ensenyacen a sos fills portar armes e a
ensenyaré a tu totas las coses que són en
ensenyaré a vosaltres dreta carrera e
ensenyat de batallar als meus brassos axí
Ensenyau-nos en qual manera tornarem a
ensenyerà a nós ço que nós sercham. 7 E
ensepagaren, e l’archa declinà’s un
ensercaré la centència de mon pare, e si
ensutzat ton pare, sían confortades las
entendre que David te percassa la mort? 11
entendre ni’l jaquia anar a la dreta part
entenés, car no hy havia negú que vetlàs,
entens aquestas coses que’s fan sobre la
enterpetrador, si ve de grat; e stimeràs
enterpetredor, si no’t ve de grat, jatsia
enterpetredor, mas en aquell loch matex ab
entès allò que debans tu no sabies, e tu
entès Elí que nostro Senyor apellave l’
entès. 21 E apellà, donchs, l’infant
entès que Déu era ab David. E Micol, filla
entès Saül que l’hom vell Samuel era, e
entès e conech que l’infant era mort, e
entès que lo rey no volia gran mal a
entès lo teu missatge que ha trobada
entès que tu has ensutzat ton pare, sían
entichs. Cascú oferex en lo tabernacle de
entigament ab aquells que anaven de Sur
entigament, e axí anaven-se’n en
entigues encara los salms, ço és, lo XXXVI
entir en secrifici a nostro Senyor. [*]
entorn d’ella: –No hages pahor, car tu
entorn ell són. E açò serà lo senyal per
entorn entrò que vosaltres habitàs
entorn de XXM hòmens. 23 E nostro Senyor
entorn: contre Moab e contre los fills d’
entorn d’ell: –Qual cose donerà hom en
entorn de David retornaven a ell aquellas
entorn e ferí’n lo felisteu en lo front
entorn, 7 dix a tots sos servicials: –Oÿu
entorn d’ell: –Levau-vos e oceÿts los
entorn de DC, e axiren de Cellà e anaven
entorn de CCCC hòmens seguiren David, e CC
entorn d’ell durment, 6 dix David a
entorn de Saül. 8 E dix Abisay a David:
entorn, que faéssan a saber en los temples
entorn de Beteron, vingueren a las tendes.
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2Re 5,9
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1Re 28,21 aquell die. 21 E axí aquella fembra
2Re 19,5
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Baürim que no’ls descobrís. E a l’
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E altres dien que Rut e Craoth
Re Prol,150
en qualque loch tu las veuràs
1Re 7,12 Samuel pres una pedre e mès aquella
1Re 7,14
de la mà dels felisteus. E pau era
1Re 9,2
Saül, alet e bo, enaxí que no havia
1Re 9,9
vaent.» Aquell qui és vuy apellat
1Re 10,11
al fill de Sis? Donchs, no és Saül
1Re 12,12
que lo Senyor, vostro Déu, regne
1Re 12,24
que nostro Senyor ha fetas
1Re 14,24 hòmens d’Irrael foren acompanyats
1Re 14,42
42 Lavors dix Saül: –Meteu sorts
1Re 15,33
moltas fembras menys d’infants
1Re 17,1
de Judà, e ficharen lurs tendes
1Re 17,3
de la muntanya. E havia una vall
1Re 19,8
batalla fou venguda altre vegade
1Re 19,24
un proverbi: «Donchs, no és Saül
1Re 20,23
que jo he a tu dites, havem
1Re 20,23 entre nós matexs, nostro Senyor sia
1Re 20,42
sían fermas. Nostro Senyor sia
1Re 20,42
Nostro Senyor sia entre mi e tu e
1Re 21,13 sua bocha e feya aparès que caygués
1Re 22,14 Achimàlech respòs al rey: –Qual és
1Re 23,19 ell: –No saps tu que David se amaga
1Re 25,16 aytant com nós guardam ton bestiar
1Re 26,13
al cap del puig e hach gran spay
2Re 2,24
loch qui hy passave aygüe, qui és
2Re 3,1
1 E fou feta longa batalla e gran
2Re 3,6
temps, com era ten gran batalla
2Re 12,18
greu e no se’n torbàs, e digueren
2Re 15,12
per què’ls havia amanats. 12 E
2Re 15,12 féu gran conjurament e gran concell
2Re 18,24 al rey que Cozim. 24 E David seya
2Re 19,29
car ferm és ço que jo diguí:
2Re 21,7
de nostro Senyor Déu que era
2Re 21,20 mà e en cascun peu, que són XXIIII
2Re 23,8
en la cadira, molt savi príncep
2Re 23,19
ocís, e fou nomenat 19 pus noble
2Re 23,19
noble entre los III. E fou príncep
2Re 23,23 de Joadà, 23 e aquest fou anomanat
2Re 23,24
en sacret. 24 Azael, frare de Joab,
2Re 23,38
de Servià; 38 Iray genite; Gareb,
2Re 23,39
és aytembé getre; 39 Uries eteu.
2Re 20,11
encalsaren Siba fill de Bocrí. 11 E
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entorn d’ella e dedins e comensà en Meyló
entorn, entrò al torrent la tirarem ligant
entorn e s’esfortsaren que enderrocassen
entorn de si matex garbellant las aygües
entrà-ce’n a Saül, que era règeament
entrà-sse’n en la casa e anà al rey e
entrant de la casa havia un pou, e ells
entre Giògrafa, e cuyden comptar aquests
entre si matex discordar, e demana qualque
entre Masfat e Sem, qui són II lochs prop,
entre los fills d’Irrael e los amoreus.
entre los fills d’Irrael millor home que
entre nós [*]. 10 E Saül dix a son
entre los profetes? 12 [*] 13 Donchs ell
entre vosaltres. 13 Donchs, lo vostro rey
entre vosaltres. 25 E si vosaltres
entre si. E aquell die Saül conjurà lo
entre mi e Jonatàs, mon fill, qual de nós
entre las altres fembres, enaxí morràs tu.
entre Sechot e Azachà, en las encontrades
entre ells. 4 Ab tant, axí un bort de la
entre los fills d’Irrael e los felisteus,
entre los profetes?» 20,Tit Capítol XX 1
entre nós matexs, nostro Senyor sia entre
entre mi e tu tostemps. 24 E adonchs se
entre mi e tu e entre la mia sament e la
entre la mia sament e la tua
entre las mans d’aquells qui l’havían
entre tots los servecials teus axí [*] com
entre nós en los lochs molt segurs d’un
entre ells. 17 La qual cose tu pense què
entre ells, 14 David cridà al poble de
entre Gabeon e una vall del camí del
entre la casa de Saül e la casa de David
entre la casa de Saül e la casa de David,
entre si matexs: «Com l’infant era viu,
entre los altres hach Absalon Atitòfel,
entre si matex, e lo poble de poch en poch
entre abdues las portes, e la guarda qui
entre tu e Sibà seran las possecions que
entre Jonatàs, fill de Saül, e David. 8 E
entre tots. E aquest fou del linatge de
entre III, axí tendre com lo verm del
entre los III. E fou príncep entre aquells
entre aquells III. [*] 20 E Banaÿas, fill
entre III hòmens forts qui éran [*]
entre XXX; Elicanà, fill de son oncle, de
entre tots aquests, qui és aytembé getre;
Entre tots aquests són XXXVII. 24,Tit
entretant, com alguns que éran de Joab
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letres de las quals usam, car
scrit en alguns volums grechs
embriaga. 14 e dix a ella: –O Anna,
tu embriaga? Repose’t un poch
fillas de Belial, car jo he parlat
Donchs Anna romàs e aletà son fill
qui havían fam se són sedollats, e
15 Donchs Samuel dormí
20 en tot lo poble d’Irrael [*]
lo lindar d’aquell loch en Azot
hòmens de cascuna ciutat, del major
per las ciutats dels felisteus
dels felisteus seguiren aquellas
V províncies, de la ciutat murade
a la vila qui és menys de mur, e
archa de nostro Senyor, la qual era
ells hagueren vista la sua archa,
enaxí que ells los encalsaren
Senyor ha a nosaltres ajudat
los havían toltas, de Acaron
toltas, de Acaron entrò Aget e
que jo los amení de terra de Egipte
per menjar. Ni lo poble no menjarà
éran stats convidats, e havia-hy
Per VII dies e tu me spereràs
sobre la cognació de Metí. E vench
fills de Amon, sí que anch no cessà
ab vosaltres de ma joventut ensà,
mà de vostros enamichs tot entorn
éran rebavats e fèyan a lozar tots
[*]. E havían del poble ab ell
ells nos dien enaxí: “Sperau-nos
dels felisteus e crexia poch a poch
poble d’Irrael, e la batalla vench
sia aquell hom qui menjarà pa
hom qui menjarà pa entrò al vespre,
die los felisteus, de Machinàs
poble amenà cascú son bou en la mà
7 E Saül perseguí Amalech de Julat
Amalech e combat-te contre ells
no viu Saül en los dies de sa vida,
lo a mi, car no’ns ciurem a menjar
[*] e perseguiren los felisteus
que ells foren venguts en la vall e
morts en la carrera de Serim
la carrera de Serim entrò a Get e
los altres vestiments e ornaments
e ornaments entrò a son cultell e
a son cultell e entrò a son arch e
e ell matex anà en Ramata e vench
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entrò en aquell temps, ço és dels
entrò al die de vuy ab letres entigues
entrò a quant seràs tu embriaga? Repose’t
entrò que tu sias desembriagada del vi que
entrò ara per la moltitut de ma dolor e de
entrò que ella li tolch la let. 24 Mas,
entrò aquella qui era axorque hach infants
entrò al matí e al matí obrí las portas
entrò a Berzabe. E tot Yrrael conech que
entrò en aquest die de vuy. 6 La mà de
entrò al manor, enaxí que lurs anques
entrò al cel. 1Re 6,Tit Capítol VI 1
entrò a las fins del terme de Betzames. 13
entrò a la vila qui és menys de mur, e
entrò Abeel lo gran, sobre lo qual ells
entrò aquell die en lo camp de Josuè de
entrò a LXX hòmens armats e LM de mitjà
entrò a un loch qui era desots Betachar.
entrò ací.» 13 E los felisteus foren
entrò Aget e entrò a sos térmens. Donchs
entrò a sos térmens. Donchs ell desliurà
entrò en aquest die de vuy. E enaxí com
entrò que ell sia vengut, car ell beneyrà
entrò a XXX hòmens. 23 E samuel dix al
entrò que jo vingue a tu e que amostre a
entrò a Saül, fill de Sis. Donchs ells
entrò que lo die comensà scalfar. E tots
entrò aquest die de vuy. Veus que jo sóm
entrò que vosaltres habitàs segurament. 12
entrò a l’aguyó. 22 E com lo die de la
entrò a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill de
entrò que nós vingam a vosaltres”, nos
entrò qu’éls oÿren clarament. E lavors
entrò a Betaven. 24 E los hòmens d’Irrael
entrò al vespre, entrò que jo’m sia
entrò que jo’m sia venjat de mos
entrò a Aylon, e lo poble fou molt ujat.
entrò a la nit e ocieren-los aquí. 35 E
entrò que ell fou vengut en Assur, qui és
entrò que tu los hages tots morts.” 19
entrò als dies de la sua mort. Emperò
entrò que ell sia vengut ací. 12 Donchs
entrò que ells foren venguts en la vall e
entrò a las portas de Acaron. E molts dels
entrò a Get e entrò a Acharon. 53 E los
entrò a Acharon. 53 E los fills d’Irrael
entrò a son cultell e entrò a son arch e
entrò a son arch e entrò a son braguer. 5
entrò a son braguer. 5 E David anava a
entrò a una gran cisterna qui és en
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1Re 20,5 anar per ço que m’amach en lo camp
1Re 20,19
calendes e sercharà hom a tu 19
1Re 22,3
pare e me mare stiguen ab vosaltres
1Re 22,8
de Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat
1Re 22,13
contra mi, lo qual ha aguaytat a mi
1Re 25,34
a mi tentost, no fóra romàs Nabal
1Re 25,34 fóra romàs Nabal entrò demà matí,
1Re 25,36
poque ni gran, d’aquestas coses
1Re 27,6
de lavors ensà dels reys de Judà
1Re 27,8
ab aquells que anaven de Sur
1Re 29,3
ensà que fogí e se’n vench a mi
1Re 29,6
del die ensà que tu vinguist a mi
1Re 29,8
del die ensà que he stat devant tu
1Re 30,2
las fembras catives, de las manors
1Re 30,9
hòmens qui éran ab ell e vingueren
1Re 30,17
encalsà’ls de vespre de la un die
1Re 30,19
que no’n fallí una, de la manor
2Re 1,12 E plangueren e ploraren e dejunaren
2Re 2,26
Abner a Joab e dix-li: –Donchs
2Re 3,10
sobre Yrrael e sobre Judà de Dan
2Re 3,16
16 e son marit seguí-la plorant
2Re 3,35
si jo tast pa ni altre cose
2Re 4,3
berotites en Getaym e foren stranys
2Re 5,25
e encalsà los felisteus de Gàbaa
2Re 6,8
apellat [*] feriment o mort de Ozà
2Re 6,23
23 E axí Micol [*] no hach fill
2Re 7,6
de la terra de servitut de Egipte
2Re 7,18
jo, que tu m’has amanat e aportat
2Re 10,4
-los la mitat de las vestidures
2Re 10,5
-los David: –Stau-vos en Gericó
2Re 11,23
e prenguem fortsa e encalsam-los
2Re 14,25
era, ço és de la ungle del peu
2Re 15,24
Déu. E posaren l’archa de Déu [*]
2Re 15,28
-m’he en los camps del desert
2Re 17,11
tot lo poble d’Irrael, de Dan
2Re 17,13
la ciutat engir e entorn,
2Re 18,18
loch és apellat Mà de Absalon
2Re 19,7
hages hagut de la tua infantesa
2Re 19,15
teus. 15 E tornà-se’n David
2Re 19,24
que’l rey isqué de Jerusalem
2Re 19,31
galatide de Gelim, seguí lo rey
2Re 20,3
a ellas, ans stigueren tencades
2Re 20,14
trips d’Irrael e era-se’n anat
2Re 21,10
del comensament de las messas
2Re 22,38
-los-he e no me’n retornaré
2Re 23,7
e seran encessas de foch e cremaran
2Re 23,10
stech e ocís tants dels felisteus
2Re 23,13
éran pujats que éran prínceps
2Re 23,23
forts. Emperò no era pervengut
2Re 24,2
Irrael e de Judà. 2 [*] [*] de Dan
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entrò al vespre del terç die. 6 E si ton
entrò a la barena, car no ceurà negú allà
entrò que jo sàpia què ferà Déu de mi. 4 E
entrò al die de vuy. 9 E respòs Doech, de
entrò al die de vuy? 14 E Achimàlech
entrò demà matí, entrò al pixant a la
entrò al pixant a la paret. 35 E lavors
entrò l’endemà. 37 E l’endemà, com Nabal
entrò en aquest die de vuy. 7 E stech
entrò a la terra de Egipte. 9 E destroví
entrò aquest die de vuy. 4 E los prínceps
entrò al die de vuy. Mas no plau als
entrò en aquest die de vuy, que jo no
entrò a las majors. Emperò no havían negú
entrò al torrent de Besor, e aquí aquells
entrò al vespre de l’altre die, e no n’
entrò a la major, e fills e fillas e totas
entrò al vespre sobre Saül e sobre
entrò a la mort se enfellonirà la tua
entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech no li volch
entrò Auiam. E dix Abner a son marit: –Vés
entrò al vespre, que lo sol sia post e se
entrò en aquest die. 4 Emperò Jonatàs [*]
entrò que fou vengut a Gatzar. 6,Tit
entrò en aquest die de vuy. 9 E David temé
entrò que morí de part. 7,Tit Capítol VIIè
entrò en aquest die de vuy, mas he anat en
entrò ací? 19 Mas encara açò és vist
entrò a las anques e tremès-los a David.
entrò que sia crescuda la vostra barba e
entrò a la porta de la ciutat. 24 E
entrò al cap no havia res que mal li
entrò que tot lo poble fou passat, que era
entrò que vosaltres me trematau missatge.
entrò a Bersabe, e serà axí com la arena
entrò al torrent la tirarem ligant-la ab
entrò en aquest die de vuy. 19 E dix
entrò are. 8 E lavors lo rey se levà de
entrò a Jordà, e tot lo trip de Judà vench
entrò que hy tornà en pau. 25 [*] E dix lo
entrò que hach passat Jordà e encara era
entrò que foren mortas. 4 E dix lo rey a
entrò a Abela. E Joab e tots los hòmens
entrò que ploch sobre ells, e no hy jaquí
entrò que’ls hage consumats. 39 Yo los
entrò sían tornades a no res.» 8 Aquests
entrò que, ocient, las mans li defalliren
entrò a XXX, e vinguéran en temps de
entrò a III. E David féu aquest
entrò a Bersabe e nombre tot lo poble per
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2Re 24,15
tremès pastilència en Yrrael [*]
2Re 24,15 moriren del poble que staven de Dan
1Re 16,1
XVI 1 Nostro Senyor dix a Samuel:
1Re 28,16
’m demanes, e si ha’s anat al teu
1Re 8,1 8,Tit Capítol VIII 1 Com Samuel fou
1Re 8,5
Remata 5 e digueren a ell: –Tu ést
1Re 12,2
devant vosaltres. E jo vuymés sóm
Re Prol,162
cans ledrants qui s’enfallonexen
Re Prol,173 la mia bocha com lo peccador stech
1Re 10,2
en las encontrades de Benjamín
1Re 14,5
l’altre, Seve. 5 La un scull axia
1Re 27,10 vuy?» E responia David: «En Judà,
1Re 30,1
ysmaleÿtes havían saltat de la part
1Re 30,7
dix a Abiatar prevera [*]: –Fé ensà
1Re 30,14
la malaltia, 14 e nós som anats
1Re 30,14
las encontrades de Calef, que són
1Re 30,27
qui éran en Betlem, e en Ramoch,
2Re 5,23
mas vés derrera de la part qui és
2Re 15,23
de la una part del munt Olivet
2Re 23,5
terra, 5 no és ten gran la mia casa
2Re 24,7
en la terra de Judà, qui és
2Re 24,17
’t, Senyor, que la tua mà se gir
2Re 24,6
en Dan, qui és en lo bosch, e
2Re 24,7
7 e passaren per los murs de Tiri e
2Re 22,5
las contriccions de la mort m’han
2Re 22,6
a mi. 6 Las cordes d’infern han
1Re 7,16
tots los dies de la sua vida. 16 E
Re Prol,163
plena de ira e de abrivament e
2Re 17,13
intrava en alguna ciutat, lo poble
1Re 3,9
a ell: –Vé-te’n e dorm e, si d’
Re Prol,103
cridant: «Sant, sant, sant, qui
1Re 1,10 de nostro Senyor. 10 E axí com Anna
1Re 1,13
moure sos labis, e la sua veu no
1Re 1,24
Senyor Déu en Siloè, e l’infant
1Re 2,5
són sedollats, e entrò aquella qui
1Re 2,11
Ramata, en la sua casa. E l’infant
1Re 2,17
17 Donchs, lo peccat dels infants
1Re 2,18
ministrave devant nostro Senyor, e
1Re 2,22
devant nostro Senyor. 22 E Elí
1Re 2,27
a la casa de ton pare, com ell
1Re 3,1
devant Elí, e la peraule de Déu
1Re 3,1
era preciosa en aquell temps, no
1Re 3,3
en lo temple de nostro Senyor, on
1Re 3,7
ni la peraule de nostro Senyor no
1Re 3,19
19 Samuel cresch, e nostro Senyor
1Re 3,20
E tot Yrrael conech que Samuel
1Re 4,6
de la amistansa de nostro Senyor
1Re 4,13
la qual aquell venia, e lo ceu cor
1Re 4,13
ell recomptà [*] tot ço que s’
1Re 4,16
host. Lo qual dix: –En qual manera
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entrò al temps stablit e dit per ell, e
entrò a Bersabe LXXM hòmens. 16 E com l’
–Entrò a quant ploreràs, ni per què tu
envejós? 17 Car nostro Senyor farà a tu
envellit, ell féu abdós sos fills jutges
envellit, e tos fills no van per las tuas
envellit e canut, e mos fills són ab
envés mi ab bocha plena de ira e de
envés mi o contre mi; jo he tancada la mia
envés migjorn, que salteran sobre grans
envés aguiló, contre Machinàs, e l’altre,
envés migjorn, e en Hiramel [*].» 11 E
envés tremuntana, en Sichalech, e havían
envés mi lo efot. E acostà Abitar lo efot
envés tremuntane, en la terra de Ceretí, e
envés migjorn, e havem cremade la ciutat
envés migdie, e en aquells qui éran en
envés los parés. 24 E com oyràs brogit d’
envés lo desert. 24 E vench Sadoch prevere
envés Déu que fassa covinensa ferma que en
envés migdie, en Bersabe. 8 E aprés VIIII
envés mi e contra la casa de mon pare. 18
environaren Sidon 7 e passaren per los
environaren tota la terra dels eveus e
environat, e los torrents del diable han
environat a mi, los ligams de la mort són
environave cascun any Betel e Galgala e
environen la ciutat e cuyden ésser en
environerà la ciutat engir e entorn, entrò
equí avant negú apella a tu, tu digues:
era e qui és e qui és sdevenidor.»
era irade ab amargós coratge, ella plorave
era oÿda de negú. Donchs, Elí se cuydà que
era encare molt petit. 25 Donchs ells
era axorque hach infants molts, e aquella
era menistre en la casa de nostro Senyor,
era molt gran devant nostro Senyor [*]. 18
era infant, e havia vestidura de li, la
era molt vell, e oyí totas las coses que
era en Egipte, en la casa de faraó, 28 e
era preciosa en aquell temps, no era vizió
era vizió manifestade. 2 E sdevench-se
era la archa de Déu. 4 E nostro Senyor
era a ell stade revelade. 8 E nostro
era ab ell. E anch de las suas peraules no
era leyal profeta a nostro Senyor. 21 E
era venguda en la host. 7 E los felisteus
era molt temorós per l’archa de nostro
era sdevengut, e tot lo poble comensà a
era sdevengut açò [*]? 17 E aquell qui
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1Re 4,18
e trencà’s lo cap, e fou mort, car
1Re 4,19
19 E sa nora, muller de Fineès,
1Re 4,19
muller de Fineès, era prenys, e
1Re 4,19
quant ella oyí que l’archa de Déu
1Re 4,19
de Déu era presa e son [*] marit
1Re 5,5
lo lindar del temple, 5 e Degon
1Re 5,9
la se’n portaven, la mà de Déu
1Re 5,12 de mort, com la mà de nostro Senyor
1Re 6,15
nostro Senyor e la petita caxa qui
1Re 6,18
l’archa de nostro Senyor, la qual
1Re 7,11
los encalsaren entrò a un loch qui
1Re 7,14
de la mà dels felisteus. E pau
1Re 7,17
se’n tornave en Remate, car aquí
1Re 9,1
Capítol VIIIIº 1 En aquell temps
1Re 9,2
d’Irrael millor home que ell;
1Re 9,5
Saül dix a son servent, lo qual
1Re 9,10
donchs. E anaren en la ciutat on
1Re 10,11
a ell debans conegut, veeren que
1Re 12,12
que Naàs, rey dels fills d’Amon,
1Re 13,2
de Benjamín. E tot l’altre poble
1Re 13,3
una companya de felisteus, la qual
1Re 13,5
VIM cavallers, e tot lo poble manut
1Re 13,6
ells hagueren pahor, car lur poble
1Re 13,7
la terra de Gad e de Galaad. E Saül
1Re 13,7
en Galgala, e tot lo poble qui
1Re 13,7
e tot lo poble qui era ab ell
1Re 13,12
a nostro Senyor.” Per ço com jo
1Re 13,15
E Saül comptà lo poble qui
1Re 13,22
null hom de tot lo poble que
1Re 14,3
no sabia pas en qual loch Jonatàs
1Re 14,6
Jonatàs dix lavors al jovencell qui
1Re 14,17 17 E adonchs Saül dix al poble qui
1Re 14,18
nostro Senyor. Car l’archa de Déu
1Re 14,20
Saül cridà e tot lo poble qui
1Re 14,20
era ab ell. E vingueren al loch on
1Re 14,20
contre son companyó, e la occizió
1Re 14,28 hom qui menjarà vuy pa!” E lo poble
1Re 14,51
fill de Ner, cosí de Saül. 51 Sis
1Re 14,51
51 Sis era stat pare de Saül, e Ner
1Re 14,52
de Ebiel. 52 E molt fort batalla
1Re 15,5
mès sos aguayts en un torrent qui
1Re 15,9
mas deguastaren tot ço qui
1Re 15,12
al matí, a Samuel fou dit com Saül
1Re 15,12
de victòria e que despuxs se n’
1Re 15,32
Gaig fou a ell amenat, lo qual
1Re 16,6
E com ells foren intrats là on ell
1Re 16,12
e vench devant Samuel. E l’infant
1Re 16,12
Samuel. E l’infant era ros e
1Re 17,5
un ellm d’aram sobre son cap, e
1Re 17,5
cap, e era vestit de un sberch, que
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era vell e de gran edat, e ell jutjà lo
era prenys, e era prop del terme de l’
era prop del terme de l’infantament. E,
era presa e son [*] marit era mort, ella
era mort, ella s’encorbà e infantà, car
era romàs axí com un sol tronch en son
era feta en molt gran mortaldat sobre
era agreujade sobre ells, per ço com los
era prop ella, en la qual éran los vaxells
era entrò aquell die en lo camp de Josuè
era desots Betachar. 12 E Samuel pres una
era entre los fills d’Irrael e los
era la sua casa e aquí ell jutjave lo
era un home del trip de Benjamín, qui
era pus alt que negú del poble de las
era ab ell: –Vina e tornem-nos-en, car
era l’hom de Déu. 11 E com ells se’n
era enmig dels profetes e profatitzave,
era vengut contre vosaltres, [*] jatsia
era cascú tramès a son tabernacle. 3 E
era en Gabaà, e com Saül hach açò oÿt, féu
era axí spes com la arena de la mar. E
era fort turmentat, per què ells se
era encara en Galgala, e tot lo poble qui
era ab ell era spaventat. 8 E sperà’s VII
era spaventat. 8 E sperà’s VII dies, axí
era destret per nacessitat, jo oferí
era ab ell, e foren trobats per nombre DC
era ab Saül e ab Jonatàs, son fill, no
era anat. 4 [*] a la host dels felisteus
era son scuder: –Vina e passem a la host
era ab ell: –Guardau e enqueriu qual de
era aquí aquell die ab los fills d’
era ab ell. E vingueren al loch on era la
era la batalla. E cascú dels felisteus
era molt gran. 21 E los hebreus qui éran
era ja afablit. 29 E dix Jonatàs: –Mon
era stat pare de Saül, e Ner era stat pare
era stat pare de Emsí, fill de Ebiel. 52 E
era contre los felisteus en tots los dies
era prop de la ciutat. 6 E Saül dix als
era vil e de pocha valor. 10 E nostro
era vengut a Carmel e aquí havia dressat
era tornat en Galgala. Adonchs Samuel
era molt gros, e tremolà, e Gaig dix:
era, ell veé Eliab e dix: –Donchs, ést tu
era ros e era bell per veura e havia bella
era bell per veura e havia bella cara. E
era vestit de un sberch, que era, de la
era, de la part de fora, tot ple d’hams.
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tot ple d’hams. Lo pes del qual
7 E lo fust de la sua lansa
e haguéran gran pahor. E David
nom Ysaý, qui havia VIII fills e
primers [*] éran aquests: Eliab
e lo terç, Seman. 14 E David
que havia nom Magala, e la host
[*] e ell menyspresà David. E David
veeren que lo pus fort d’ells
a David, per ço car nostro Senyor
car nostro Senyor era ab ell e s’
sos fets sàviament, e nostro Senyor
era ab ell. 15 E Saül veé que David
[*]. 28 E Saül vaé e entès que Déu
sua taula e en la sua cadira, qui
E axí vench lo infant en lo loch on
anat, levà’s David de un loch qui
1 Anà-sse’n David en Nobe, on
e havia nom Odech, de Ydomea, e
cor e hach gran pahor de Achís, qui
de Arech. 6 E oyí Saül que David
vist lo fill de Ysaý en Nobe, que
David, car ells sabían bé que ell
19 E destroý la ciutat de Nobe, qui
–Mantinent que Donech, de Ydumea,
que ell diria al rey que jo hi
7 E a Saül fou denunciat que David
dellà. E digueren a Saül que David
David era fugit de Cellà e que ell
sa muller havia nom Abigayl, e ella
fembra e molt bella. Mas son marit
era dur e malvat e molt maliciós. E
convit de rey. E lo cor de Nabal
cor de Nabal era alegre per ço com
morí. 39 E com David oyí que Nabal
David, a Falsí, fill de Lays, qui
suas tendes en Gabaà de Achilà, que
en lo desert e veé David que Saül
hi spies e sabé certament que Saül
David amagadement vench al loch on
[*] que la son de nostro Senyor
del rey e l’anap de l’aygüe qui
4 E digueren a Saül que David
“Aquestas coses feya David.”» E açò
E entès Saül que l’hom vell Samuel
fembra entrà-ce’n a Saül, que
posà las tendes sobre la font que
4 E David [*] e lo poble qui
poble lo volia alepidar, car fort
dix un hom malvat e desestruch que
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era VM cicles d’aram. 6 E portave unas
era axí gros com a plegador de texidor, e
era fill de un hom efrateu, de Judà, de
era lo pus vell hom que fos en lo temps de
era son primer fill engendrat; lo segon,
era lo menor de dies de tots ells. Donchs,
era axida fora las tendas per combatre
era ros e bell de vista. 43 E lo felisteu
era mort, fugiren, 52 e los fills d’
era ab ell e s’era pertit d’ell. 13
era pertit d’ell. 13 Donchs Saül lo moch
era ab ell. 15 E Saül veé que David era
era molt savi; ell lo comensà squivar. 16
era ab David. E Micol, filla de Saül,
era prop la paret, levà’s Jonatàs, e sech
era la primera segeta. Cridà Jonatàs e dix
era ves tremuntana e gità’s en terra e
era Achimàlech, [*] e maravellà’s molt
era lo pus poderós de tots los pastors de
era rey de Get. 13 E com ell fou devant
era aparegut ab aquells hòmens qui éran
era en l’alberch de Achimàlech, fill de
era fugit e no m’ho faeren a saber. E los
era dels preveres, [*] e los hòmens e las
era en Nobe poguí jo saber que ell diria
era stat. Jo sóm colpable de aquells de la
era en Cellà. E lavors dix Saül: –Déu ha
era fugit de Cellà e que ell era salvat, e
era salvat, e per ço féu semblant que ell
era molt sàvia fembra e molt bella. Mas
era dur e malvat e molt maliciós. E era
era del linatge de Calef. 4 Donchs com
era alegre per ço com era embriach de bon
era embriach de bon vi. E Abiegayl no li
era mort, dix: –Beneÿt sia nostro Senyor
era de Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1 E
era en la carrera a la una part del
era vengut en lo desert de prop ell, 4
era aquí. 5 E lavors David amagadement
era Saül, e com ell hach vist lo loch on
era sobre ells. 13 E com David fou passat
era al cap de Saül. 17 E Saül conech la
era fugit en Get, e d’aquí avant no hach
era decret ceu en tots los dies en los
era, e enclinà’s en terra sobre la sua
era règeament torbat, e dix-li: –Vet la
era en Gezrael. 2 E los vaguers e los
era ab ell levaren las lurs veus e
era amargosa la ànima de cascú per ço com
era dels servicials qui éran anats ab
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1Re 31,4
volch fer ni’l volch ociure, car
1Re 31,5
com l’escuder de Saül veé que Saül
1Re 31,7
d’Irrael éran fugits e que Saül
1Re 31,9
ýdolas e tots los pobles tot ço que
2Re 1,13
13 E dix David en aquell hom qui
2Re 2,10
e Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10 E
2Re 2,18 Joab e Abisay e Azael. Emperò Azael
2Re 3,1
temps passave, David profitave e
2Re 3,1
anave, més aminvave e pus flacha
2Re 3,6
en Hebron. 6 E en aquell temps, com
2Re 3,7
de Saül. 7 E Resfà, filla de Achià,
2Re 3,22
e hagueren-los morts. E Abner no
2Re 3,22
car ja l’havia jaquit anar e se n’
2Re 3,23
23 E Joab e tota la companye qui
2Re 3,23
a Joab que Abner, fill de Ner,
2Re 3,31
David a Joab e a tot lo poble qui
2Re 3,35
perquè menjacen ab David e encara
2Re 4,1
fill de Saül, oyí que mort
2Re 4,4
Jonatàs [*] havia un fill qui
2Re 4,5
de Ramaot barotite, Recap [*]. E
2Re 4,10
qui m’adux missatge que mort
2Re 5,2
altre [*] e d’aquí avant, com Saül
2Re 5,4
sobre Yrrael. 4 David fill de Ysaý
2Re 5,10
Déu tots dies David, e tots dies
2Re 5,17
-sse’n en un loch en lo qual ell
2Re 6,3
-la de la casa de Aminedab, qui
2Re 6,6
[*]. 6 E, puxs que foren en la
2Re 8,10
Adoàser e l’havia mort, car Tou
2Re 8,10
de Adoàser. E en la mà d’aquell
2Re 8,16
16 Emperò Joab, fill de Servià,
2Re 8,16
senyor sobre la host, e Josafat [*]
2Re 8,17
Abiatar, éran preveres, e Saraÿas
2Re 8,18
conceller, 18 emperò Banaÿas [*]
2Re 9,13
de açò que lo rey David menjave. E
2Re 10,9
9 E com veé Joab que la companya
2Re 10,13
comensà Joab e lo poble qui ab ell
2Re 10,16
a la batalla, e Sobaych, qui
2Re 10,18 XXXXM cavallers e ocís Sobay, qui
2Re 11,2
sala del palau, veé en una casa que
2Re 11,2
levave en una sala, e aquella dona
2Re 11,3
molt bella. 3 E lo rey demanà qui
2Re 11,3
e digueren-li que aquella
2Re 11,5
missatge a David e dix-li com
2Re 11,18
tremès a dir a David tot ço que
2Re 11,22
Jerusalem e comptà-li tot ço que
2Re 11,26
la muller de Urries que son marit
2Re 12,1
hòmens havia en una ciutat, e la un
2Re 12,4
-la de menjar en aquell hom qui
2Re 12,18
entre si matexs: «Com l’infant
2Re 12,19
entès e conech que l’infant
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era fort spaordit per la gran pahor que
era mort, trach lo ceu cultell e ocís axí
era mort [*], los fills d’Irrael
era sdevengut a Saül e a tota la sua
era fugit de las tendas d’Irrael e havia
era en edat de XXXX anys Ysbòzech, fill de
era corredor fort lauger, axí com un dels
era molt pus fort. E la casa de Saül, com
era e tot die se destroÿa. 2 E David
era ten gran batalla entre la casa de Saül
era stade concopina de Saül, e Abner intrà
era en Hebron ab David, car ja l’havia
era anat en pau. 23 E Joab e tota la
era ab ell vingueren despuxs e aytantost
era vengut al rey David e lo rey havia’l
era ab ell: –Squinsau vostres vestiduras e
era gran e alt die, jurà David: –Açò fassa
era Abner en Hebron, las suas mans foren
era dèbil e malalt en los peus, car no
era descuyt en la casa de Ysbòzech, que
era Saül, que’s cuydave que’m portàs bon
era rey sobre nós, tu eras qui manaves tot
era de edat de XXX anys com comensà a
era ab ell. 11 E llavors Iram, rey de Tir,
era segur, es podia d’ells bé defensar.
era en Gabaà. E Ozà e Ayó, fills de
era [*], Ozà stès la mà a la archa de Déu
era enamich de Adoàser. E en la mà d’
era la vaxella de l’argent [*] e de l’
era senyor sobre la host, e Josafat [*]
era scrivà, 17 e Sadoch, fill de Asitob, e
era conceller, 18 emperò Banaÿas [*] era
era sobre Ceretí e Felon, que éran guardes
era Mifibòsech rencallós de abdosos los
era aperellade devant a combatre [*], trià
era de donar batalla contre los sirienchs,
era maestre de la cavallaria de Adadàser,
era príncep de la cavalleria. 19 E com
era endret la sua una dona qui’s levave
era molt bella. 3 E lo rey demanà qui era
era aquella, e digueren-li que aquella
era Bersabé, filla de Abam, muller de
era prenys. E aytentost David tramès
era fet en la batalla, 19 e manà al
era stat fet en la batalla, axí com li dix
era mort, féu gran plant e gran dol sobre
era rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo
era vengut a ell. 5 E David fou fort irat
era viu, nós lo aconortàvem e li perlàvem,
era mort, e dix David a sos servents
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e ploraves tant quant l’infant
22 E dix David: –Com l’infant
e ab tot lo poble d’Irrael que
per ella fou malalt, e per ço com
fill de Samaà, frare de David,
de David, era gran amich de Amon e
las suas ovellas en Balasar, que
fugí e anà-se’n a Tolomay, qui
no havia ten bell hom com Absalon
havia res que mal li stigués, anans
tremès II vegades per ell e ell no
aquí. 2 E als matins, com Absalon
Déu, 8 car, com lo teu servecial
altres hach Absalon Atitòfel, qui
era conceller del rey David, qui
que tot lo poble fou passat, que
31 E digueren a David que Atitòfel
que Atitòfel era ab Absalon e s’
del cap del munt, vench Cibà, qui
a Baürim, e axí d’aquí un hom qui
devant tot Yrrael 23 E Atitòfel
dies en quax concell de Déu: aytal
com ell fos ab David e com
matex que tot quant deya, de tot
destroý lo concell de Atitòfel, que
e comptà-los tot lo fet axí com
la cavalleria de Joab. E Amasam
de Absalon, e com veeren que encara
Absalon un títol a si matex, com
E Achimàs correch per un camí que
las mans de nostros enamichs, e are
nostros enamichs, e are era fugit e
que hach passat Jordà e encara
32 Emperò Batzalay, galatide,
galatide, era fort vell, car
molta viande dementre que lo rey
que lo rey era en las tendes, car
Joab vestia una gonella streta que
a masura d’ell matex e desobra
qui li penjave per los flanchs, qui
e hagueren stat prop de Amassè, que
Siba, fill de Bocrí. 14 Emperò Sibe
passat per los trips d’Irrael e
e Josafat, fill de Acilius,
era scrivà del rey, 25 e Cibà
éran preveres. 26 Emperò Iran
segrament de nostro Senyor Déu que
lo costat del sepulcre de Sis, qui
CCC onzes. E portave una spasa que
Goliach geteu, la asta del qual
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era viu, e are, com és mort, tu menges e
era viu, jo dejunave e plorave per ço que
era ab ell en Jerusalem. 13,Tit Capítol
era encara verge no li gosave res dir ne
era gran amich de Amon e era hom fort savi
era hom fort savi e discret, 4 e dix
era prop Efraÿm, e convidà tots los fills
era fill de Amisar, rey de Geassur. Emperò
era, ço és de la ungle del peu entrò al
era fort bell. 26 E levave’s los cabells
era volgut venir, 30 dix Absalon als ceus
era levat, stave a la porta e, com venia
era en Gessur, ell promès a Déu que, si
era conceller del rey David, qui era d’
era d’Aguiló, ciutat sua. E com hach
era axit de la ciutat. 25 E dix lo rey a
era ab Absalon e s’era jurat ab ell. E
era jurat ab ell. E dix lavors David:
era servecial de Mifibòzech, al rey ab II
era de la casa de Saül, que havia nom
era en aquells dies en quax concell de
era lo concell de Atitòfel, com ell fos ab
era ab Absalon, axí matex que tot quant
era cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E dix a
era bo e profitós, per ço que Déu donàs
era stat. 16 E dix-los: –Tremeteu-ho
era fill de Getrà de Gesrael, qui intrà ab
era viu, que manejave las mans e los peus,
era viu, que és en la vall del Rey, car
era pus breu, e fou abans al rey que
era fugit e era axit de la terra per
era axit de la terra per Absalon. 10 E
era aparellat que’l seguís d’aquí avant,
era fort vell, car era en adat de LXXX
era en adat de LXXX anys, e aquell havia
era en las tendes, car era fort rich hom.
era fort rich hom. 33 E dix lo rey a
era feta a masura d’ell matex e desobra
era sint. E portave un cultell qui li
era fet en guisa que’l podia traure e
era mort, digueren: –Veus aquell qui volch
era passat per los trips d’Irrael e eraera-se’n anat entrò a Abela. E Joab e
era scrivà del rey, 25 e Cibà era
era conceller, e Sadoch e Abiatar éran
era propi prevera de David. 21,Tit Capítol
era entre Jonatàs, fill de Saül, e David.
era pare de Saül. E faeren totas aquellas
era feta poch de temps havia. 17 E Abizay
era axí com a lis de taxidor. (Per aquests
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2Re 23,9
fill de son oncle Ahoy, qui
2Re 23,13
en temps de messas a David, qui
2Re 23,14
e la stació dels felisteus
2Re 23,16
aygüe de la sisterna de Betlem que
2Re 23,18
frare de Joab, fill de Servià,
2Re 23,23
maravellosament forts. Emperò no
2Re 23,29
29 Èlech, fill de Debanaà, e aquest
2Re 24,16
Emperò l’àngel de nostro Senyor
2Re 24,16
de nostro Senyor era de prop la
2Re 24,16
era de prop la era de Eurena, qui
2Re 24,18
altar a nostro Senyor en la
2Re 24,21
ço çóm vengut que compre la tua
2Re 24,24 oferta agradable. E comprà David la
1Re 30,30
[*] 30 e aquells qui éran en
1Re 2,5
fortsa. 5 E aquells qui primerament
1Re 2,12
lo prevera. 12 Mas los fills de Elí
1Re 2,19
qual ell aportave en los dies que
1Re 3,2
que Elí geya en son lit, e sos ulls
1Re 4,15
havia LXXXXVIII anys, e sos ulls
1Re 5,4
e lo cap de Degon e abdues ses mans
1Re 5,12
ells, per ço com los hòmens qui no
1Re 5,12
los hòmens qui no éran stats morts
1Re 6,11
la carreta e la petita caxa on
1Re 6,11
del sacret de natura, que atrecí
1Re 6,15
a nostro Senyor. 15 Aquells qui
1Re 6,15
caxa qui era prop ella, en la qual
1Re 9,3
E las someras de Sis, pare de Saül,
1Re 9,22
féu loch en cap de tots aquells qui
1Re 10,16 dix: –Ell dix a nós que las someras
1Re 11,9
9 E digueren als missatgers que hy
1Re 13,2
Matinàs, en lo munt de Betel, e mil
1Re 13,16
16 Ab Saül e ab Jonatàs, [*] e
1Re 13,21
dels càvechs [*] e de las destrals
1Re 13,23
axí per passar en Machinàs, on
1Re 14,11
ixen de las coves en las quals
1Re 14,15
dels felisteus e sa companya que
1Re 14,16
Déu. 16 E las guardes de Saül que
1Re 14,17
que Jonatàs e son scuder no hy
1Re 14,21 era molt gran. 21 E los hebreus qui
1Re 14,22
ab tots los fills d’Irrael 22 que
1Re 14,22
ells hagueren oÿt que los felisteus
1Re 14,22
ab los companyons en la batalla. E
1Re 15,9
als moltons e a totas las coses qui
1Re 17,13
13 E los III fills primers [*]
1Re 17,21
combatre [*]. 21 [*] los felisteus
1Re 17,26 Adonchs dix David als hòmens qui
1Re 18,27 e anà en Acaron ab los hòmens qui
1Re 19,22
e David? E fou-li dit que ells
1Re 22,2
qui havien reguard ni pahor ne
1Re 22,6
era aparegut ab aquells hòmens qui
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era un dels III forts hòmens qui éran ab
era en la spluga d’Oble, e las tendas
era levors en Betlem. 15 E lavors desijà
era prop la porta e aportaren-la a
era príncep dels III, e aquell és aquell
era pervengut entrò a III. E David féu
era netofatites; Juray, fill d’Ambay, de
era de prop la era de Eurena, qui era hom
era de Eurena, qui era hom gebuzeu. 17 E
era hom gebuzeu. 17 E dix David a nostro
era de Aurena gebuseu. 19 E pujà David
era, e adificaré aquí altar a nostro
era e los bous, e costaren L cicles d’
Eramia, e en aquells qui éran en Larmasam,
éran sedollats se logaren per haver pans,
éran malvats e no conexían pas nostro
éran stablits com venían en Ciloè ab son
éran ja tenebrosos, enaxí que ell no podia
éran enfosquits, que no’s veye. 16
éran tallades sobre lo lindar del temple,
éran stats morts éran ferits en la pus
éran ferits en la pus secreta part [*] de
éran las rates d’or e las semblances del
éran d’or. 12 E las vaques se n’anaren
éran de la companya de Leví descharregaren
éran los vaxells d’or que hy posaren los
éran perdudes, e Sis dix a Saül: –Mon
éran stats convidats, e havia-hy entrò a
éran trobades. Mas no li dix nenguna cose
éran venguts: –Enaxí direu als hòmens de
éran ab Jonatàs en Gabaat, qui és del trip
éran venguts en Machinàs. 17 E III
éran rebavats e fèyan a lozar tots entrò a
éran los fills d’Irrael. 1Re 14,Tit
éran amagats. 12 Donchs los felisteus
éran anats a robar los fills d’Irrael s’
éran en Gabaà de Benjamín reguardaren e
éran. 18 Adonchs dix Saül a Achià: –Aporta
éran de la part dels felisteus [*] se’n
éran amagats en lo munt de Efraÿm, car
éran fugits, e acompanyaren-se ab los
éran ab Saül entorn de XXM hòmens. 23 E
éran bellas, e anch no volgueren aquellas
éran aquests: Eliab era son primer fill
éran aperellats d’altre part. 22 Donchs
éran entorn d’ell: –Qual cose donerà hom
éran sots ell e ocís dels felisteus CC
éran a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou fet
éran fallons en tota la terra vingueren a
éran venguts ab ell. E com Saül stigués en
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de son pare, dels preveras qui
en aquell die LXXV hòmens que tots
e los hòmens e las fembras que hy
celvaràs Cellà. 3 E los hòmens qui
que asetjassen David e aquells qui
David se levà ab los hòmens qui
ab los hòmens qui éran ab ell, qui
’n en Xiff. E David e aquells qui
E David e aquells qui éran ab ell
he oÿt dir que los teus pastors qui
tornaren per aquella carrera per on
ab nós en lo desert. 16 E ells
la muntanya. E David e sos servents
en va totas las coses de Nabal que
e anà-se’n ell e DC hòmens qui
de M en M. Emperò David e los ceus
E enaxí David e los ceus hòmens qui
si matexs. 3 E David e aquells qui
9 E levà’s David ab DC hòmens qui
de Besor, e aquí aquells qui
encalsaren los ladres, car los CC
car los CC éran romasos, qui
ceu spirit, car III dies e III nits
21 E vench David en aquells CC que
CC que éran romasos per so car
[*] e pujà David e aquells qui
que era dels servicials qui
[*] e ha-us donats los ladres qui
als vells de Judà e en aquells qui
E tramès-ne David en aquells qui
envés migdie, e en aquells qui
éran en Get, 28 e en aquells qui
éran en Arroer, e en aquells qui
29 e en Rechala, e en aquells qui
de Germolí, [*] 30 e aquells qui
éran en Eramia, e en aquells qui
éran en Larmasam, e en aquells qui
en Eratach, 31 e en aquells qui
éran en Hebron, e en aquells qui
e Aminadap e Melchisue, los quals
e tots los ceus servicials que
7 E com los fills d’Irrael, qui
veeren que los barons d’Irrael
per ço que veessen aquells qui
Saül e los cossos de sos fills, qui
tota la casa d’Irrael, per ço car
en tu aquests, los pus forts que
en la mort no’s són departits. E
E éran pus laugers que àguila e
castells e per tots los lochs on
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éran en Nobe. E ells vingueren tots al
éran vestits de vestiments que hom apella
éran e los infants pochs, neguex aquells
éran ab David digueren a ell: –Vet que nós
éran ab ell. 9 E com David sabé que ell
éran ab ell, qui éran entorn de DC, e
éran entorn de DC, e axiren de Cellà e
éran ab ell éran en lo desert de Mahon, en
éran en lo desert de Mahon, en los camps a
éran ab nós en lo desert tonen las tuas
éran venguts e recomptaren a David totas
éran ab nós per mur de defenció, de die e
éran al peu de la muntanya e axiren a ella
éran en lo desert, enaxí que anch neguna
éran ab ell a Achís, fill de Mohaot, rey
éran en la derrera companya ab Achís. 3 E
éran venguts ab ell se levaren de nits per
éran ab ell vingueren en la ciutat e
éran ab ell e vingueren entrò al torrent
éran ujats romangueren. 10 E David ab CCCC
éran romasos, qui éran molt ujats, que no
éran molt ujats, que no havían pogut
éran passats que no havia menjat ni begut.
éran romasos per so car éran ujats e no
éran ujats e no havían pogut seguir David,
éran ab ell al poble e saludà-lo
éran anats ab David: –No darem res en
éran venguts contre vosaltres en las
éran sos proÿsmes e sos parents. E dixéran en Betlem, e en Ramoch, envés migdie,
éran en Get, 28 e en aquells qui éran en
éran en Arroer, e en aquells qui éran en
éran en Safamoch, e d’Estema, 29 e en
éran en las ciutats de Germolí, [*] 30 e
éran en Eramia, e en aquells qui éran en
éran en Larmasam, e en aquells qui éran en
éran en Eratach, 31 e en aquells qui éran
éran en Hebron, e en aquells qui éran en
éran en los altres lochs, en los quals
éran fills de Saül. 3 E tot lo càrrech de
éran de la sua casa moriren en aquell die.
éran ultre lo flum Jordà, en una vall,
éran fugits e que Saül era mort [*], los
éran morts en la batalla, e trobaren Saül
éran en lo mur de Betasan penjats, e
éran morts ab cultell. 13 E dix David en
éran en Ysrael! 20 No vullau aquestas
éran pus laugers que àguila e éran pus
éran pus forts que leons! 24 O filles d’
éran los fills d’Irrael 9 e stablí-lo
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2Re 2,18
Abner e los ceus hòmens. 18 E
2Re 2,29
29 Emperò Abner e tots aquells qui
2Re 2,30
e no comptaren Azael, car ab ell
2Re 2,31 hòmens de Benjamín e de aquells qui
2Re 2,32
tota la nit Joab e aquells qui
2Re 3,20
convit a Abner e a tots aquells qui
2Re 4,2
2 E II hòmens prínceps de ladres
2Re 4,4
missatge de Saül e de Jonatàs, que
2Re 5,6
6 E anà lo rey e tots aquells qui
2Re 5,21
aportaven. E David e aquells qui
2Re 6,12
la en la sua ciutat ab gran goig. E
2Re 8,17
e Abimàlech, fill de Abiatar,
2Re 8,18
[*] era sobre Ceretí e Felon, que
2Re 8,18
lo ceu cap. E los fills de David
2Re 10,5
e per confuzos, e per cert ho
2Re 10,8
e Sabbaà e Toob e Istab e Maatà
2Re 10,16
Adadàsser tremès als sirienchs qui
2Re 10,19 que ajudaven Adadàser veeren que
2Re 11,1
Joab e los ceus servicials qui
2Re 11,16
Urries en aquell loch on sabia que
2Re 11,24
setgetes e lances a nós aquells qui
2Re 13,18
lavors las fillas dels reys que
2Re 13,31
E tots los ceus servecials que hy
2Re 15,14
E dix David als ceus servents que
2Re 15,18
ab armes, forts e règeus, que
2Re 15,22
primer. E lo rey e tots aquells qui
2Re 16,1
de pances e C pans de figues que
2Re 16,6
-li pedres e a tots aquells qui
2Re 17,20 de Absalon, emperò, demanaren on
2Re 17,24
tendes, e Absalon e tots los qui
2Re 18,28
e presos aquells hòmens qui s’
2Re 18,31
vuy justícia de tots aquells qui s’
2Re 19,29
tu e Sibà seran las possecions que
2Re 20,11
11 E entretant, com alguns que
2Re 20,25
era conceller, e Sadoch e Abiatar
2Re 22,18
d’aquells que han ahirat a mi, com
2Re 23,9
era un dels III forts hòmens qui
2Re 23,10
-se’n la roba d’aquells que hy
2Re 23,13
salut en Yrrael. 13 E ja dabans
2Re 23,13
13 E ja dabans éran pujats que
2Re 23,13
Oble, e las tendas dels felisteus
2Re 23,17
[*] E açò faeren III hòmens que
2Re 23,21
havían gran speransa aquells qui
2Re 23,23 anomanat entre III hòmens forts qui
1Re 13,11
de mi poch a poch, e que tu no
1Re 13,11
tu no eras vengut al terme que tu
2Re 1,26
meu, for he gran dolor de tu, qui
2Re 1,26
de tu, qui eras fort bell e qui m’
2Re 5,2
com Saül era rey sobre nós, tu
2Re 23,26
de Ararí; Elitzachà de Arodí; 26
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éran aquí III fills de Servià, ço és, Joab
éran ab ell anaren tota la nit per los
éran XX. 31 E emperò los servecials de
éran ab Abner CCCLX. 32 E portaren Azael e
éran ab ell e l’endemà matí, con se feya
éran venguts ab ell. 21 E dix Abner a
éran ab lo fill de Saül, e la un havia nom
éran morts. E com la nodrissa l’hach pres
éran ab ell en Jerusalem, e’ls gebuzeus,
éran ab ell prengueren-las e portarenéran ab David VII cors, e havia-hi
éran preveres, e Saraÿas era conceller, 18
éran guardes del senyor rey e guardaven lo
éran preveres e en majors dignitats posats
éran e leig veure-los feya. E dix-los
éran en lo camp. 9 E com veé Joab que la
éran dallà lo flum e féu-los venir e féu
éran vensuts, feeren pau ab Yrrael [*], e
éran ab ell e tots los fills d’Irrael als
éran los pus forts hòmens. 17 E axiren los
éran en lo mur, [*] e morí lo teu
éran vèrgens. E lo servicial que servia
éran feeren açò matex que féu David. 32 E
éran ab ell en Jerusalem: –Levau-vos e
éran venguts ab lo rey David de Get, e
éran ab ell e tot l’altre poble passaren
éran seques e II odres de vi. 2 E dix lo
éran ab ell, e tot lo poble e los hòmens
éran Aximàs e Jonatàs. E dix la fembra:
éran ab ell passaren Jordà. 25 E Absalon
éran levats contre lo rey! 29 E dix lo
éran levats contre tu. 32 E dix lo rey a
éran tuas tan solament. 30 E dix
éran de Joab hagueren vist açò e hagueren
éran preveres. 26 Emperò Iran era propi
éran pus forts que jo. 19 E ell occupà a
éran ab David com lo sprovaren los
éran morts. 11 E aprés d’aquest fou
éran pujats que éran prínceps entrò a XXX,
éran prínceps entrò a XXX, e vinguéran en
éran posades en la vall dels gegants, 14 e
éran molt forts. 18 Abisay, frare de Joab,
éran ab ell e tenia en la sua mà una
éran [*] maravellosament forts. Emperò no
eras vengut al terme que tu eras ab mi en
eras ab mi en covinensa, e que tots los
eras fort bell e qui m’eras amable e
eras amable e devias ésser amat sobre
eras qui manaves tot Yrrael e remanaves e
Eras de Faltí; Irà, fill de Achès, de
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1Re 30,30 Larmasam, e en aquells qui éran en
1Re 1,3
II fills de Elí, Ophín e Fineès, e
1Re 4,4
sobre xerubín. E los fills de Elí
1Re 13,11
e que tots los felisteus s’
2Re 1,11
vestidures, e tots los hòmens qui
2Re 18,18
a las tendas lurs. 18 Emperò havia
2Re 5,17
un loch en lo qual ell era segur,
2Re 23,1
fill de Ysaý: «E dix l’hom al qual
Re Prol,3
la qual lengua en gran partida
Re Prol,4
a la habraycha. E en aquells, ço
Re Prol,10
e en altesa de letres. Certa cosa
Re Prol,14 usam, car entrò en aquell temps, ço
Re Prol,17
per centència o per seny místich,
Re Prol,20
entigues encara los salms, ço
Re Prol,29
són dobles segons los jueus, ço
Re Prol,34
stimen que V [*] sían dobles, ço
Re Prol,39
de aquestas letres la veu humanal
Re Prol,42
e ab cara [*] tendre e aleytant
Re Prol,43
Lo primer libre segons los jueus
Re Prol,45 de la Generació del món. Lo segon
Re Prol,47 lo qual nós apellam Èxodus. Lo terç
Re Prol,48
que nós apellam Levítich, qui
Re Prol,48
Levítich, qui és menisterial, ço
Re Prol,49
ministeri dels diaques. Lo quart
Re Prol,51 apellam libre de Nombres. Lo quint
Re Prol,54
són pròpiament apellats Torà, ço
Re Prol,56 comensen a Jesú, fill de Enave, qui
Re Prol,58 de Nuu. E aprés ordonen Sustín, ço
Re Prol,59 en aquell matex afigen un libre qui
Re Prol,62
’s compte. Lo terç se seguex que
Re Prol,64
Lo segon, lo terç e lo quart, que
Re Prol,64 quart, que és apellat Malachim, ço
Re Prol,66 Reys. Molt més val dir Malachim, ço
Re Prol,66
libre dels Reys, que Malechot, ço
Re Prol,69
qui’s compte en XII trips. E lo Vè
Re Prol,70
e lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè
Re Prol,71
és lo libre dels XII Profetes, qui
Re Prol,73 Lo terç orde poseex hagiografia, ço
Re Prol,74
ço és, la Santa Escriptura, ço
Re Prol,76
a Job; lo segon, a David, lo qual
Re Prol,79
segons los jueus, Masloth, ço
Re Prol,80
de Proverbis; lo quart, Coleth, ço
Re Prol,81
ço és, Aclesiastès; lo quint
Re Prol,82
és apellat Càntich de Cants, que
Re Prol,83
Sitarazim; lo VIè, Deniel; lo VIIè
Re Prol,83 VIè, Deniel; lo VIIè és Benjamí, ço
Re Prol,86
scriptura, lo qual, segons nós,
Re Prol,86
lo qual, segons nós, és apellat e
Re Prol,87 e segon de Paralipèmenon; lo VIII
Re Prol,88
lo VIII és Sdras, qui
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Eratach, 31 e en aquells qui éran en
eren preveres de nostro Senyor. 4 E
eren ab l’archa de la amistansa de nostro
eren ajustats en Machinàs, 12 jo diguí:
eren ab ell, axí matex. 12 E plangueren e
erigit Absalon un títol a si matex, com
es podia d’ells bé defensar. 18 E los
es feta la promissió de crist Déu de
és proÿsma e vaÿna a la habraycha. E en
és a saber, los ciris e los caldeus, XXII
és que Sdras, scriva e doctor de la lig,
és dels semaritans, dels jueus, caractes
és mostrat lo nom de nostro Senyor per
és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI e lo CXIIII
és a saber, caph, mem, num, phe, sade. Car
és a saber, Samuel, Malachim, Dabreiamín,
és compresa; enaxí XXII volums són
és adoctrinat en la doctrina de Déu. Lo
és apellat Bresith, lo qual nós apellam
és apellat Elesmon, lo qual nós apellam
és apellat Vagueta, que nós apellam
és menisterial, ço és del ministeri dels
és del ministeri dels diaques. Lo quart és
és Regebebet, que nós apellam libre de
és apellat Adabarim, que nós apellam
és, Lig. Segons orde dels Profetes són
és dit, segons los profetes, Josuè, fill
és libre de Jutges. E en aquell matex
és apellat Rut, car en los dies d’aquella
és Samuel, lo qual nós apellam primer de
és apellat Malachim, ço és, libre dels
és, libre dels Reys. Molt més val dir
és, libre dels Reys, que Malechot, ço és,
és, dels Regnes de moltas gents, mas
és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e lo VIIè,
és lo libre dels XII Profetes, qui és
és apellat, segons ells, Careafija. Lo
és, la Santa Escriptura, ço és, la vida
és, la vida dels sants hòmens. E lo primer
és comprès en V pertides, en un volum de
és, libre de Proverbis; lo quart, Coleth,
és, Aclesiastès; lo quint és apellat
és apellat Càntich de Cants, que és
és apellat Sitarazim; lo VIè, Deniel; lo
és Benjamí, ço és, Paraules de dies, lo
és, Paraules de dies, lo qual nós podem
és apellat e és scrit primer e segon de
és scrit primer e segon de Paralipèmenon;
és Sdras, qui és axí matex, segons los
és axí matex, segons los grechs e los
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los letins; dels libres, lo VIIIIè
XXII libres de la vella lig, ço
Profetes VIII, e de Hagiògafra, ço
plenes d’ulls devant e derrera, ço
derrera, ço és, guardants en ço que
en ço que és passat e en ço qui
«Sant, sant, sant, qui era e qui
sant, sant, qui era e qui és e qui
per ço que puscam saber qual cose
fer. Adonchs, aquell libre qui
Sirach, qui comensa: «Tota saviesa
e Tobies e lo libre Pastoral, qui
matexa cose pot ésser provat. E
de Déu ço que pot haver, ço
de la sgleya present e sdevenidora
havem complida e tenim nostra
tu mi ésser parafrasten, ço
qualque’t vulles dels jueus, ço
Salvedor en lo sepulcre, al qual ja
lo Primer libre dels Reys, qui
plores, que no menges, ni per què
–Elí, axí m’ajut Déu, que no
puga embriagar, mas la mia ànima
Anna a nostro Senyor 1 Mon cor s’
en nostre Senyor, e lo cor meu s’
en lo meu Déu. E la mia bocha
sóm alegrade en la mia salut. 2 No
sant axí com nostro Senyor, e no
e no és negú altre sinó ell e no
sinó ell e no és negú axí fort com
pertesquen de la tua bocha, car Déu
pences. 4 L’arch dels forts hòmens
fills, de vuymés, car la fama no
e ell irà devant mon crist (ço
ací. 17 E ell demanà-li: –Qual
no li celà res. E Elí respòs: –Ell
la amistansa de nostro Senyor, ço
digueren: –Quina veu ni quin crit
veu ni quin crit és aquest que
mà de aquest déu molt alt? Aquest
los II fills de Elí foren morts, ço
crit de la ciutat, dix: –Quin crit
las noves dix: –Lo poble d’Irrael
los felisteus, e gran morteldat
Ofiní e Fineès, e l’archa de Déu
e dix: «La glòria de nostro Senyor
d’Irrael, car l’archa de Déu
e son marit: 22 –La glòria de Déu
com l’archa de nostro Senyor Déu
déu d’Israel ab nós, car la sua mà
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és Ster. E axí són agualment XXII libres
és, de Moysès V, e dels Profetes VIII, e
és, de la vida dels sants hòmens, VIIII. E
és, guardants en ço que és passat e en ço
és passat e en ço qui és avenir, e en veu
és avenir, e en veu no oÿda cridant:
és e qui és sdevenidor.» Aquest pròlech
és sdevenidor.» Aquest pròlech de las
és feta d’aquestas que degam fer.
és apellat en vulgar Sapiència de Salamó,
és en nostro Senyor»; e Judith e Tobies e
és semblant a l’Apocalipci de sent Johan,
és aquestas coses, axí prech a tu,
és, or e argent e pedres precioses; alguns
és cubert de pells de celicis. E aquelles
és. E, com hauràs entès allò que debans tu
és, fals parler o fals enterpetredor, si
és, aquell en qui més, segons tos vijares,
és pujat Jesucrist al Pare, qui contre los
és lo novèn libre de la Bíblia. 1,Tit
és turmentat lo teu cor. Donchs, no sóm jo
és axí com tu dius ni pences, com jo sóm
és molt turmentade devant Déu. 16 E no’t
és alegrat en nostre Senyor, e lo cor meu
és axelsat en lo meu Déu. E la mia bocha
és uberta contre mos enamichs, per ço com
és negú sant axí com nostro Senyor, e no
és negú altre sinó ell e no és negú axí
és negú axí fort com és lo nostro Déu. 3
és lo nostro Déu. 3 No vullau muntiplicar
és Senyor de la tua bocha, e a ell són
és sobrat, e los febbles són complits de
és pas bona que jo oig de vosaltres:
és, untat) tostemps. 36 E sdevendrà’s que
és la peraula de nostro Senyor qui a tu ha
és nostro Senyor. Ell fasso ço que li
és, Ofiní e Fineès. 5 E com l’archa de
és aquest que és en la host dels hebreus?
és en la host dels hebreus? E lavors ells
és lo déu qui ferí Egipte de totas plagues
és, Ofiní e Fineès. 12 Esdevench-se que
és aquest [*]? E aquell se cuytà e vench a
és fugit devant los felisteus, e gran
és stade feta en lo poble, e, ultre açò,
és presa. 18 E, com ell hach anomenade l’
és tolta del poble d’Irrael, car l’archa
és presa.» E dix per son sogre e son
és mudade d’Irrael per ço com l’archa de
és presa. 1Re 5,Tit Capítol quint 1 Los
és dura sobre nós e sobre Degon, nostro
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E adonchs ells digueren: –Qual cose
fareu V rates d’or. Car una plague
ha fet a nós negun mal, mas que açò
ciutat murade entrò a la vila qui
stranys del mig de vosaltres, ço
aquesta ciutat ha un home de Déu e
«Veniu, anem al vaent.» Aquell qui
10 E Saül dix a son servent: –Molt
digueren a ells: –[*] Veus que ell
vosaltres. Cuytau-vos, car ell
16 –En aquesta matexa hora que are
lo meu poble, e lo lur crit
nostro Senyor dix a ell: –Aquest
’t prech que tu mostres a mi qual
poble d’Irrael, e lo meu linatge
Samuel dix a Saül: –Vet ací ço que
-hu devant tu e menge, car a tu
levà, e abdosos axiren defora, ço
E ton pare las ha trobades, e
en ta mà, com nostro Senyor
los uns als altres: –Qual cose
al fill de Sis? Donchs, no
nostro Senyor respòs: –Veus que ell
que nostro Senyor ha alegit. E no
12 E lo poble dix [*]: –Qual
5 Ell dix a ells: –Nostro Senyor
mon testimoni [*], e lo ceu rey n’
de mal. E ells respongueren: –Bé
los vostros pares de Egipte, ell
vosaltres. 13 Donchs, lo vostro rey
denant vosaltres. 17 Donchs, no
mil éran ab Jonatàs en Gabaat, qui
felisteus, e lo poble d’Irrael s’
a la hosts dels felisteus que
nostro Senyor ferrà per nós, car no
mitja part d’un jornal de bous, ço
–Guardau e enqueriu qual de nós hi
lo poble e sapiau e vejau per qual
Nostro Senyor, salvador d’Irrael,
d’Irrael, és viu, e sap, si açò
dóna a mi demostransa qual cose
a ton servent. Si aquest peccat
vuy demostransa. E si aquest peccat
que ell fou vengut en Assur, qui
Samuel dix lavors a ell: –Quina veu
a la sua veu? Car obadiència
a la volentat de nostro Senyor axí
peccat de devinar, e no voler obeyr
e aquell ha liurat a un altre que
enflequit de penedensa, ne ell no
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és açò que nós devem a ell retre per
és stade a vosaltres tots e a vostros
és sdevengut a nós per ventura. 10 Donchs
és menys de mur, e entrò Abeel lo gran,
és Balaÿm e Scaroch, e aparallau los
és noble hom, e tot ço que ell diu s’
és vuy apellat entre nós [*]. 10 E Saül
és bo ço que dius. Vina, e anem-hi,
és devant vosaltres. Cuytau-vos, car ell
és vengut vuy en aquesta ciutat, car lo
és jo tremetré a tu demà un home de la
és vengut a mi. 17 E com Samuel hagué
és l’home del qual jo’t parlé. Aquest
és la casa del vaent. 19 E Samuel respòs a
és [*] derrer de totas las companyes [*]
és romàs. Pose-hu devant tu e menge, car
és stat stojat sientment com jo apellí lo
és, Samuel e Saül. 27 E com ells foren
és engoxós per tu e diu: ‘Què faré jo de
és e serà ab tu. 8 E tu iràs devant mi en
és sdevenguda al fill de Sis? Donchs, no
és Saül entre los profetes? 12 [*] 13
és amagat en se casa. 23 Donchs ells hi
és en tot lo poble un home que sia
és aquell qui diu que Saül no regnerà
és mon testimoni [*], e lo ceu rey n’és
és vuy testimoni, que vosaltres no haveu
és axí. 6 E Samuel dix al poble: –Nostro
és present ací. 7 Donchs, vosaltres stau
és present, lo qual vosaltres haveu alet e
és are tot dret temps de cullir los
és del trip de Benjamín. E tot l’altre
és endressat contre los felisteus. Donchs,
és ultre aquest loch. E ell no féu a saber
és gran cose en nostro Senyor salvar en
és tant com un parell de bous han
és anat. E com ells ho hagueren vist, ells
és sdevengut [*] aquest peccat. 39 Nostro
és viu, e sap, si açò és sdevengut per mon
és sdevengut per mon fill Jonatàs, ell
és açò per què tu vuy no has respòs a ton
és sobre mi o sobre Jonatàs, mon fill,
és sobre aquest poble, demostre’ns-ho
és ves la regió de Egipte, 8 e pres
és aquesta del folch del bestiar que sona
és major que secrificis, e obeyr val molt
és com peccat de devinar, e no voler obeyr
és quax peccat de colre falsos déus.
és millor que tu, 29 car ell no perdonerà
és hom, que fassa penitència. 30 E Saül
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1Re 16,11
a Ysaý: –Tremet per aquell qui
1Re 16,12
–Leve’t e unta-lo, car aquest
1Re 16,18
fortsa e sap molt de combatre, e
1Re 16,18
combatre, e és savi en peraules e
1Re 16,18 e és molt bell hom, e nostro Senyor
1Re 17,25 David: –Has tu vist aquell hom qui
1Re 17,25
hom qui és axit fora la host? Ell
1Re 17,26
onta del poble d’Irrael? Qual
1Re 17,26
Qual és aquest felisteu qui no
1Re 17,33
ell, car tu ést infant, e ell
1Re 17,36
serà aquest felisteu, qui no
1Re 17,36
del poble d’Irrael. Car aquest
1Re 17,36
aquest és aquell felisteu qui no
1Re 17,46
qui són en terra sàpien que Déu
1Re 17,47
ni ab lansa, car aquesta batalla
1Re 17,55
–O Abner, de qual linatge
1Re 17,56
dix: –Donchs demana a ell de qui
1Re 18,18 dix a Saül: –Quin hom çó jo o qual
1Re 18,18
o qual és ma vida o de qual linatge
1Re 19,5
ignocent e vols ociure David, qui
1Re 19,22 vench entrò a una gran cisterna qui
1Re 19,24 de açò axí un proverbi: «Donchs, no
1Re 20,1
XX 1 David fugí de Ajoch, qui
1Re 20,1
e dix: –Què he jo fet ni qual
1Re 20,5
són calendes, e jo ciuré axí com
1Re 20,7
irat e falló, sàpies que complida
1Re 20,27
a son fill Jonatàs: –Per què no
1Re 20,29
tost e veuré mos frares.” Per ço no
1Re 20,31
are e amena’l-me, car fill
1Re 20,37
dix a l’infant: –Vet la segeta qui
1Re 21,5
stats sants. Emperò aquesta carrera
1Re 21,9
9 E Dix lo prevera: –Vet ací
1Re 21,9
tu ociest en la vall d’Ambrit, que
1Re 21,11
de Chis a ell: –Donchs, no
1Re 22,3
David e anà-ce’n en Masfat, ço
1Re 22,6
en Gabaà e fos en lo bosch qui
1Re 22,8
vos sou jurats contre mi, e no
1Re 22,14 E Achimàlech respòs al rey: –Qual
1Re 22,14
teus axí [*] com David, qui
1Re 22,14 és ton gendre e va a ton manament e
1Re 22,17
de nostro Senyor, car la lur mà
1Re 22,18 vestiments que hom apella efot, qui
1Re 23,19
lochs molt segurs d’un bosch qui
1Re 23,19
lo coll que ha nom Achile, lo qual
1Re 23,22
que vosaltres stimeu lo loch on ell
1Re 23,23
ab vosaltres, e si per ventura ell
1Re 24,2
fou denunciat e dit: –Vet que David
1Re 24,5
digueren a ell: –Vet que aquest
1Re 24,7
no vé que ell muyre, o si ell no
1Re 24,11 la mia mà contre lo meu senyor, car
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és derrer e amena-lo a mi, car no’ns
és aquell que jo he alet. 13 Donchs Samuel
és savi en peraules e és molt bell hom, e
és molt bell hom, e nostro Senyor és ab
és ab ell. 19 Donchs Saül tremès sos
és axit fora la host? Ell és axit per
és axit per aontar lo poble d’ Irrael.
és aquest felisteu qui no és circuncís,
és circuncís, que gosa ontar las companyes
és hom combatedor de sa infantesa ensà. 34
és circumcís, axí com un d’aquells;
és aquell felisteu qui no és circuncís,
és circuncís, qui gosà maleyr lo poble de
és Senyor del poble de Yrrael. 47 E que
és sua, e ell vos liurerà en nostres mans.
és aquest infant? E aquell dix: –Senyor,
és fill. 57 Donchs com David se’n tornà,
és ma vida o de qual linatge és mon pare
és mon pare en Yrrael, que jo sia gendre
és menys de colpa? 6 E com Saül hach açò
és en Sechot, e aquí ell demanà e dix: –En
és Saül entre los profetes?» 20,Tit
és en Ramata, e vench e parlà devant
és la mia iniquitat ni qual peccat he jo
és costuma prop lo rey a la taula. E
és la sua malícia. 8 Fes, donchs,
és vengut lo fill de Ysaý vuy ni hir a
és vengut a menjar a la taula del rey. 30
és de mort. 32 E respòs Jonatàs a son
és més enlà que tu. 38 E cridà altre
és leja, mas serà vuy santificade en los
és lo cutell de Goliàs, que tu ociest en
és enbolicat en un drap [*]. Si’l vos,
és aquest David rey de la terra? E no
és Moab. E dix David al rey de Moab:
és en Ramata, e tingués sa lansa en la mà,
és nengú de vosaltres qui’m fassa a saber
és entre tots los servecials teus axí [*]
és ton gendre e va a ton manament e és
és gloriós en ta casa? 15 E donchs, comens
és ab David, car ells sabían bé que ell
és de li. 19 E destroý la ciutat de Nobe,
és en lo coll que ha nom Achile, lo qual
és a la dreta part del desert? 20 Donchs,
és, [*] car ell se pensa bé de mi que jo
és sots terra, jo sercaré aquell en tots
és en lo desert de Gandí. 3 Donchs Saül
és lo die del qual nostro Senyor havia
és mort en batalla, ell ma guard que jo no
és untat de Déu.” 12 Pare meu, reguarde
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1Re 24,12
regonex la vora de ton mantell qui
1Re 24,12 mà contre tu. Pensa e guarde que no
1Re 25,10
10 E Nabal respòs a ells: –Qui
1Re 25,10 respòs a ells: –Qui és David ne qui
1Re 25,17
tu pense què fasses, car la malesa
1Re 25,17
marit e contre ta companya. E ell
1Re 25,25 son cor sobre Nabal, mon marit, qui
1Re 25,25
marit, qui és malvat hom, car ell
1Re 25,25
és foll, segons son nom, e follia
1Re 26,1
e digueren-li: –Vet David, qui s’
1Re 26,1
és amagat en lo coll de Achilà, que
1Re 26,9
David a Abisay: –No l’ocies, car
1Re 26,15
–Donchs, no ést tu baró, e qui
1Re 26,15
teu? Car un de la companya hi
1Re 26,16 que ociés lo rey, senyor teu. 16 No
1Re 26,16
de Déu. Donchs, guarde e mira on
1Re 26,17
meu, aquesta veu que jo he oÿda
1Re 26,17
–O senyor, rey meu, aquesta veu
1Re 26,18
lo servicial ceu? Què ha fet? Qual
1Re 26,18 ceu? Què ha fet? Qual és lo mal qui
1Re 26,20
nostro Senyor, car [*] Yrrael
1Re 26,20
serch una pussa o un poy, axí com
1Re 26,24 de nostro Senyor Déu. 24 E axí com
1Re 27,3
sa casade e II mullers de David, ço
1Re 27,6
en aquell die Ychalet. E per ço
1Re 28,14
de la terra. 14 E dix Saül: –E qual
1Re 28,15
se combaten contre mi, e Déu s’
1Re 28,16 Samuel: –Pus que nostro Senyor s’
1Re 29,5
los nostros prínceps? 5 Donchs, no
1Re 29,6
mi, e lo aximent teu e l’intrament
1Re 29,9
bo devant los meus ulls tot axí com
1Re 30,20 matex. E digueren: –Aquesta presa
1Re Expl
lo Primer libre dels Reys, qui
2Re Inc
lo Segon libre dels Reys, qui
2Re 1,9
e tota la fortsa de la mia ànima
2Re 1,18
d’arch e de ballesta, axí com
2Re 1,18
lo libre dels Justs: «O Irrael, qui
2Re 1,18
qui són morts en las altesas (ço
2Re 1,21
vosaltres camps ni vinyes, car aquí
2Re 1,22
[*] forts, e lo coltel de Saül no
2Re 1,25
Jonatàs en las tuas altesas
2Re 2,13
de prop un aljup d’aygüe qui
2Re 2,18
E éran aquí III fills de Servià, ço
2Re 2,24
un loch qui hy passave aygüe, qui
2Re 3,12
a David per si matex e dix: –Da qui
2Re 3,24
li: –E què has fet? Vet Abner, qui
2Re 3,25
tu, Abner fill de Ner? Car per ço
2Re 3,29
flux e decorriment de sament (ço
2Re 3,38
que fort gran príncep e senyor
2Re 3,39
ajuda sperave d’aquest que mort
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és en la mia mà, car com jo tallí la vora
és en mi negun mal de deslealtat ni jo no
és David ne qui és lo fill de Ysaý? Molt
és lo fill de Ysaý? Molt són are creguts
és [*] contre ton marit e contre ta
és dels fills de Belial, e axí no pot
és malvat hom, car ell és foll, segons son
és foll, segons son nom, e follia és ab
és ab ell. E jo, ta serventa, anch no viu
és amagat en lo coll de Achilà, que és la
és la una part del desert. 2 E lavors Saül
és untat de Déu e crist de nostro Senyor.
és semblant a tu en tot Yrrael? Per què,
és intrat per ço que ociés lo rey, senyor
és bona cose, açò que has fet! Viva nostro
és la lansa del rey e l’anap de l’aygüe
és veu tua? E David dix: –O senyor, rey
és mia. 18 E dix David: –Per què lo senyor
és lo mal qui és en las mias mans? 19
és en las mias mans? 19 Donchs senyor [*],
és levat per ço que serch una pussa o un
és perseguida una perdiu en las muntanyes.
és magnificade la tua ànima vuy en los
és, Achinobe [*] e Abiegayl, qui fou
és fet de lavors ensà dels reys de Judà
és la sua forma? E dis la fembra: –Hom
és pertit de mi e no m’ha volguda retre
és pertit de tu, per què’m demanes, e si
és aquest David qui cantaven e dèyan [*]:
és ab mi en las tendes, e no he trobade
és l’àngel de nostro Senyor Déu. Mas los
és de David. 21 E vench David en aquells
és lo novèn libre de la Bíblia. 2Re
és lo deèn libre de la Bíblia. 1,Tit
és ab mi. 10 »E jo stiguí sobre ell e ocís
és scrit en lo libre dels Justs: «O
és romàs: Veges e pence’t per quina colpa
és, en lo munt de Gelboe), 19 los nobles
és reprovat e destrovit l’escut dels
és tornat en va ni en foll de la batalla.
és mort. 26 Jonatàs, frare meu, for he
és en Gabaon e, com tots se foren ajustats
és, Joab e Abisay e Azael. Emperò Azael
és entre Gabeon e una vall del camí del
és la terra? E per ço que parle ab tu, fes
és vengut a tu. Per què l’has jaquit
és vengut, que tt’engan e que sàpia los
és, de luxúria), e de la sua casa no
és vuy caygut en Yrrael? 39 Jo, emperò,
és. E aquests hòmens fills de Servià fort
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2Re 4,2
dels fills de Benjamín Berot, qui
2Re 4,2
de Benjamín Berot, qui és ciutat e
2Re 5,7
e la altesa de Sion, e aquesta
2Re 5,20
devant mi [*]. E per ço aquell loch
2Re 5,23
mas vés derrera de la part qui
2Re 6,2
l’archa de Déu sobre la qual
2Re 6,8
havia mort Ozà, e aquell loch
2Re 6,14
vestia una vestidura de li qui
2Re 7,3
en ton cor, car nostro Senyor Déu
2Re 7,18
Senyor Déu e dix: –Senyor, qual
2Re 7,19
entrò ací? 19 Mas encara açò
2Re 7,19
per luny e per avant, car aquesta
2Re 7,22
ço, Senyor, tu ést gran, car no
2Re 7,22
oÿdes ab las nostres orellas, e no
2Re 7,23 és Déus aytal com tu. 23 Qual poble
2Re 8,8
de aquestas ciutats de Adoàser, ço
2Re 8,12
sotmesas a la sua ceyoria, 12 ço
2Re 9,3
fill de Jonatàs hich ha romàs, qui
2Re 9,4
dels peus. 4 E dix lo rey: –On
2Re 11,5
santificade de la sua letgesa. 5 Ço
2Re 11,10
10 E diguéran a David: –Urries no
2Re 11,21
li encara: “Lo teu servicial Urries
2Re 12,4
fos sa filla. 4 »E un palegrí (ço
2Re 12,18
e are, si li diem que l’infant
2Re 12,19 David a sos servents –Donchs, mort
2Re 12,19
l’infant? E ells digueren: –Mort
2Re 12,21
quant l’infant era viu, e are, com
2Re 12,23 gorís e’l me donàs. 23 Mas are com
2Re 12,23
no’l poria fer tornar de allà on
2Re 13,16
molt major peccat e major scarn
2Re 13,32
teus fills sían morts, mas solament
2Re 13,33 fills sían morts, car Amon solament
2Re 14,5
e sóm vídua, e lo meu marit
2Re 14,7
vet que tot lo perentat ceu que s’
2Re 14,7
e apagar la spirelleta que m’
2Re 14,11
avant los perents d’aquell qui
2Re 14,11
a venjar la sanch d’aquell qui
2Re 14,14
que no’s perdrà de tot aquell qui
2Re 14,17
secrifici e axí com a àngel de Déu
2Re 14,17
per mal ni per bé. E nostro Senyor
2Re 14,19
la salut de la tua ànima, tot axí
2Re 14,25
ten bell hom com Absalon era, ço
2Re 14,30 meu? Veniu e cremau lo blat que hi
2Re 15,13
tot son cor e ab tota sa volentat
2Re 15,20 que vuy te fassa hom axir ab nós no
2Re 16,3
servicials. 3 E dix lo rey: –On
2Re 16,3 senyor? Respòs Cibà e dix: –Romàs
2Re 16,9
rey: –Per aquest cha que tost morrà
2Re 16,11
servicials: –Veus lo meu fill qui
2Re 16,17
17 E dix-li Absalon: –Aquesta
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és ciutat e és en la terra dels fills de
és en la terra dels fills de Benjamín. 3 E
és apellade ciutat de David. 8 E gità’n
és apellat Bealfazarim. 21 E los felisteus
és envés los parés. 24 E com oyràs brogit
és apellat lo nom de nostro Senyor, Déu de
és apellat [*] feriment o mort de Ozà
és apellade efot. 15 E David e tot Yrrael
és ab tu. 4 E fou fet aquella nit que la
és la mia casa e qui sóm jo, que tu m’has
és vist devant los teus ulls ésser pocha
és la lig de Adam, Senyor Déu. 20 E
és nengú semblant a tu en negunes coses
és Déus aytal com tu. 23 Qual poble és en
és en la terra que sia axí com lo teu
és, a saber, de Bet e de Beroch, del qual
és, de Síria e de Moab e dels fills d’
és contret dels peus. 4 E dix lo rey: –On
és? Aquell respòs: –En la casa de Machir,
és, aprés que lo rey hach dormit ab ella,
és anat a la sua casa. E dix David a
és mort.” 22 E lavors vench lo missatger
és, un hom de camí) vench al rich hom, e
és mort, ja’ns scolterà menys e no ferà
és l’infant? E ells digueren: –Mort és.
és. 20 E lavors levà’s David de terra e
és mort, tu menges e beus? 22 E dix David:
és mort, per què dejunaria ni ploreria?
és. Jo iré de vuymés a ell, e el no
és açò que are vols fer a mi que ço que
és mort Amon, per ço car Absalon li volia
és mort. 34 E lavors fugí Absalon. E un
és mort. E jo, senyor, serventa tua, havia
és levat e diuen-me: “Liura a nós lo teu
és romasa, per ço que d’aquí avant lo nom
és mort no s’ajusten ni multipliquen a
és mort e no ocien mon fill. E dix lo rey:
és foragitat. 15 E, donchs, vinc per ço
és ferm en tots sos fets e no’s mou ni
és ab mi. 18 E respòs lo rey e dix a la
és com m’has dit e no en altre manera,
és de la ungle del peu entrò al cap no
és. E axí los servents de Absalon materen
és Absalon levat contre tu. 14 E dix David
és cose covinent. [*] Torna-te’n ab los
és Mifibòzech, fill de ton senyor? Respòs
és en Jerusalem e diu: “Vuy restituyrà
és maleÿt lo rey? Iré-hy e tolré-li lo
és axit del meu ventre, que vol la mia
és la gràcia tua que has a l’amich teu?
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2Re 16,22
posà Absalon un tabernacle (ço
2Re 17,2
2 e aconseguir-l’he, car ujat
2Re 17,3
tornar-me-n’he, e lo poble qui
2Re 17,7 ferem. 7 E dix Cozim a Absalon: –No
2Re 17,8
E tu creu per cert que lo teu pare
2Re 17,9
qui ho veurà dirà: “Gran mort
2Re 17,10
lo poble d’Irrael sap que ton pare
2Re 17,16
destrovit ell e tot lo poble qui
2Re 18,18
títol a si matex, com era viu, que
2Re 18,18
títol per lo nom ceu, e aquell loch
2Re 18,27 de Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom
2Re 18,28
terra e adorà-lo e dix: –Beneÿt
2Re 18,32 rey a Cozín: –E lo meu fill Absalon
2Re 19,10 Absalon, lo qual nós alegim en rey,
2Re 19,28
28 car la casa de mon pare no
2Re 19,29
–No’t cal més perlar, car ferm
2Re 19,42
a nós que a vosaltres e pus prop
2Re 20,8
foren prop de una gran pedra qui
2Re 20,18
E dix la fembra: –Açò que jo diré
2Re 20,18
demanar en Abela”, com aquesta
2Re 20,19
e tu vols enderrocar aquesta qui
2Re 21,1
e dix nostro Senyor Déu: –Açò
2Re 21,8
engendrats de Rafà filla de Ayà, ço
2Re 21,11
a David ço que Rafà havia fet, ço
2Re 21,19
de taxidor. (Per aquests IIII noms
2Re 21,19
IIII noms és nomenat David, e
2Re 21,19
pastura del folch de las ovellas; e
2Re 21,19
l’honrament de nostro Senyor Déu
2Re 21,19
Senyor Déu és dit betelenita, car
2Re 22,8
e manats e trencats, car Déu
2Re 22,13
encesos per la gran resplandor qui
2Re 22,14
Déu tronerà del cel, e ell, qui
2Re 22,19
de la mia aflicció e nostro Senyor
2Re 22,31 en lo Déu meu. 31 E nostro Senyor
2Re 22,31
E la peraule de nostro Senyor Déu
2Re 22,31 Senyor Déu és axeminade per foch e
2Re 22,32
qui han speransa en ell. 32 E qui
2Re 22,32
és Déu enfora nostro Senyor e qui
2Re 23,5
brotar la herba de la terra, 5 no
2Re 23,15
de l’aygüe de la sisterna qui
2Re 23,18
era príncep dels III, e aquell
2Re 23,38
Gareb, entre tots aquests, qui
2Re 24,4
poble? 4 Emperò la peraula del rey
2Re 24,5
en la dreta part de la ciutat que
2Re 24,6
de Ozot e vingueren en Dan, qui
2Re 24,7
vingueren en la terra de Judà, qui
2Re 24,14
a Gad profeta: –Gran treball m’
2Re 24,21
tal que ses aquesta morteldat qui
2Re Expl
acaba lo Segon libre dels Reys, qui
1Re 9,11
aygüe, e ells digueren a ellas:
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és, una tenda) en un soler e intrà a las
és ell e la sua gent, e jaquiré córrer a
és ab ell tot justat, que no’n romandrà
és bo lo concell aquex que ha donat
és gran guerrer e sap molt d’armes e no
és feta en aquells qui saguexen Absalon”,
és fort e règeu, e tots aquells qui van ab
és ab ell. 17 E Jonatàs e Achimàs staven
és en la vall del Rey, car havia dit: «No
és apellat Mà de Absalon entrò en aquest
és e creu que aporta bon missatge. 28 E
és lo Senyor, Déu teu, que ha tocats e
és viu? Respòs Cozim e dix: –En aytal cas
és mort [*]. Per què callem e no retornem
és estade obligade ne noent sinó a la
és ço que jo diguí: entre tu e Sibà seran
és a nós que a vosaltres. Per què us
és en Gabaon, Amasè vench e axí-los a
és molt bell proverbi e molt bella
és ciutat de concell entigament, e axí
és mare de las ciutats? Donchs, per què
és fet per Saül e per la sua casade e la
és Armoní e Isbòsech, e V fills de Meroab
és la concupina de Saül. 12 E David pres
és nomenat David, e és dit Adeudatus, fill
és dit Adeudatus, fill de Salt, car nostro
és dit Paulimitari, car del linatge de
és dit betelenita, car és de la terra de
és de la terra de Betlem.) 20 La quarta
és enfelonit contre ells. 9 E pujà foch de
és en l’esguardament d’aquell. 14 Nostro
és molt alt, derà la sua veu. 15 Ell ha
és fort fermatat mia. 20 E manà a mi [*],
és sens tota màcula. E la peraule de
és axeminade per foch e és scut de tots
és scut de tots aquells qui han speransa
és Déu enfora nostro Senyor e qui és fort
és fort enfora lo nostro Déu? 33 Qui ha
és ten gran la mia casa envés Déu que
és en Betlem, de prop la porta, fort lo hy
és aquell qui levà la lansa sua contre CCC
és aytembé getre; 39 Uries eteu. Entre
és sobre aquella de Joab. E [*] los
és en la vall de Gaad, 6 [*] passeren en
és en lo bosch, e environaren Sidon 7 e
és envés migdie, en Bersabe. 8 E aprés
és de cascuna part. Mas a mi val molt més
és venguda sobre lo poble. 22 E dix Aurena
és lo deèn libre de la Bíblia.
–És ací lo vaent? 12 E ellas responent
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contre lo rey! 29 E dix lo rey:
a robar los fills d’Irrael s’
e las vilas e los camps s’
[*] que havia nom Abiatar, n’
E Saül dix a Micol: –Per què m’has
poseex hagiografia, ço és, la Santa
e ocís-se ell matex. 5 E com l’
aquí és reprovat e destrovit l’
l’escut dels hòmens forts, l’
36 Tu, Senyor, has donat a mi l’
noble hom, e tot ço que ell diu s’
morts, ço és, Ofiní e Fineès. 12
a David: –Los nostros enamichs s’
la ciutat engir e entorn e s’
per la gran resplandor qui és en l’
la mundícia de las mias mans en l’
la beyna e tolch-li lo cap ab s’
de Jabès: –Dóna a nós VII dies d’
lo manament de Déu, en manera d’
de nostro Senyor e per l’
un saltiri e un tempe [*]. 6 E l’
dels hòmens de Jabès. 6 E l’
frares. E d’aquell die avant l’
e tornà-ce’n en Remata. 14 E l’
e Samuel qui stave sobre ells, l’
E fou fet que sobre ell vench l’
Saül: –Devina a mi e sercha en l’
noble cantador de Ysrael. 2 E l’
diuhen los libres de la vella lig
cose d’aquella matexa cose pot
las nostres coses menyspresables
si ve de grat; e stimeràs tu mi
e environen la ciutat e cuyden
Benjamín, e tu unteràs aquell per
que nostro Senyor ha a tu untat per
ells sercaren a ell, e no poch
fills d’Irrael veeren si mateys
felisteus [*] se’n tornaren per
a si tots los hòmens que veya
en guarde, e correch allà on devia
com Meroab, filla de Saül, dech
respòs: –Par a vosaltres pocha cose
David fou devant ell axí com solia
dix: –Vet la serventa tua. Jo vull
bell e qui m’eras amable e devias
açò és vist devant los teus ulls
ceu, e destroviscam a ell, qui deu
de ton pare David, axí vull
digueren: –Veus aquell qui volch
en Remata 5 e digueren a ell: –Tu
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–És viu lo meu fill Absalon? E dix aquell:
esbalaÿren, e tota lur host fou torbade
escalfaren en mig loch d’aquella regió, e
escapà e fugí a David. 21 [*] 22 E dix
escarnit e has lexat anar mon enamich? E
Escriptura, ço és, la vida dels sants
escuder de Saül veé que Saül era mort,
escut dels hòmens forts, l’escut de Saül,
escut de Saül, axí com si no fos untat d’
escut de la mia salut, e la mia manseza e
esdevé sens dupte. Donchs, anem-nos-ne
Esdevench-se que un hom de la host del
esforsaren de combatre contre nós e
esfortsaren que enderrocassen los murs. 16
esguardament d’aquell. 14 Nostro Senyor
esguardament dels ceus ulls. 26 Tu seràs
espasa matexa. E quant los felisteus
espay, que nós pugam tremetre missatgers
espines seran arrencats, e no’ls pendrà
espirament del spirit de la fallonia d’
espirit de nostro Senyor devallerà sobre
espirit de nostro Senyor vench en Saül, e
espirit de nostro Senyor devallà sobre
espirit de nostro Senyor se partí de Saül,
espirit de nostro Senyor intrà en ells, e
espirit de nostro Senyor, e anà defora e
espirit fitònich ço que jo’t demanaré. 9
espirit de nostro Senyor ha parlat per mi,
ésser XXIIII, [*] vells de l’Apocalipci
ésser provat. E és aquestas coses, axí
ésser de major nassecitat. En tota aquella
ésser parafrasten, ço és, fals parler o
ésser en aquella cose savis e sabents, si
ésser rey sobre lo meu poble d’Irrael, e
ésser rey. 2 Car tu seràs vuy pertit de mi
ésser atrobat aquí. 22 Aprés, ells
ésser posats en loch stret, ells hagueren
ésser ab Saül e ab Jonatàs e ab tots los
ésser forts e covinents a batalla. 1Re
ésser la batalla e demanà si sos frares
ésser donade a David, ella fou donade a un
ésser gendre del rey? E jo, que çó pobre
ésser abans. 8 Una altre batalla fou
ésser serventa del meu senyor, per ço que
ésser amat sobre tota amor de fembra. Axí
ésser pocha cose, Senyor Déu, ans has
ésser hereu.” E volen destroyr e apagar la
ésser ton servidor.” E destroyràs lo
ésser companyó de David per Joab. 12 E
ést envellit, e tos fills no van per las
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1Re 15,19
la veu de nostro Senyor Déu, ans
1Re 16,6
era, ell veé Eliab e dix: –Donchs,
1Re 17,28
contre David e dix a ell: –Per què
1Re 17,28
e la malvestat de ton cor, car tu
1Re 17,33
poràs combatre contre ell, car tu
1Re 17,58
dix a ell: –[*] De qual linatge
1Re 21,1
sens cavallers e dix-li: –Per què
1Re 21,4
car no he sinó pa sant [*]. Si tu
1Re 22,13
dix a ell Saül: –Per què t’
1Re 26,14
Abner? E respòs Abner: –Qui
1Re 26,15 15 E dix David a Abner: –Donchs, no
1Re 26,25 E lavors dix Saül a David: –Beneÿt
1Re 28,12
què has fet fer a mi mal? Car tu
1Re 29,6
li: –Viva nostro Senyor Déu, car tu
1Re 29,9
Achís e dix a David: –Jo sé que tu
1Re 30,13
E dix David lavors: –De qual loch
2Re 1,8
li haguí respòs, 8 dix-me: »–Qui
2Re 1,13
havia ditas aquestas coses: –D’on
2Re 3,8
fill de Saül, a Abner: 8 –Per què
2Re 3,34
ni han stat en cadenes, mas axí
2Re 7,9
stat ab tu en tots los lochs on tu
2Re 7,22
servicial. 22 »Per ço, Senyor, tu
2Re 7,28
28 Donchs, are, Senyor Déu, tu
2Re 9,2
e lo rey apellà-lo e dix: –Tu
2Re 11,10
carrera has anada, per què no
2Re 12,7
suas! 7 E dix Natan a David: –Tu
2Re 13,5
sobre lo teu lit e fes aparès que
2Re 14,20
20 [*] Emperò tu, senyor rey,
2Re 15,2
-lo e deya-li: –De qual ciutat
2Re 15,19
-te’n e habita ab lo rey, car tu
2Re 15,19
ab lo rey, car tu ést palegrí e
2Re 15,27
lo rey a Sedoch prevera: –Tu qui
2Re 16,8
e’t destroexen per ço car tu
2Re 19,13 sua casa?” 13 E dieu a Amassà: “No
2Re 19,27
a mi a tu. Emperò, senyor meu, tu
2Re 19,30
al rey: –Pus que tu, senyor meu,
2Re 22,2
2 e dix a nostro Senyor Déu: «Tu
2Re 22,29
los teus ulls. 29 Car tu, Senyor,
2Re 2,20
Abner e veé Azael e dix-li Abner:
2Re 19,28
28 car la casa de mon pare no és
1Re 14,2
féu a saber açò a son pare. 2 Saül
1Re 30,28
aquells qui éran en Safamoch, e d’
1Re 13,14
14 Mas lo regne teu no s’
1Re 18,10
lo altre die, lo maligne spirit
2Re 14,3
-li aquestas peraules que jo
2Re 23,39
qui és aytembé getre; 39 Uries
2Re 11,3
filla de Abam, muller de Orries
2Re 11,6
e dix-li: «Tremet-me Urries
2Re 11,17 David alguns, e morí aytambé Urries
2Re 11,24
[*] e morí lo teu servicial Urries
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ést tornat ab presa e has mal fet devant
ést tu aquell que nostro Senyor ha alet
ést vengut tu ací e has lexades aquellas
ést vengut ací per veure la batalla. 29 E
ést infant, e ell és hom combatedor de sa
ést tu? E David li respòs: –Jo çó fill de
ést vengut tot sol? No ha vengut null hom
ést sant e nèdeu e pur e munde, e
ést tu conjurat contre mi, tu e lo fill de
ést tu qui axí crides [*]? 15 E dix David
ést tu baró, e qui és semblant a tu en tot
ést tu, fill meu David! Tu que has fet ja,
ést Saül! 13 E dix lo rey a ella: –No
ést just e bé devant mi, e lo aximent teu
ést bo devant los meus ulls tot axí com és
ést tu? E respòs e dix: –Jo sóm servicial
ést, tu? »E jo diguí-li: »–Hom maleÿta
ést, tu? E aquell dix: –Jo sóm fill de un
ést tu intrat a la concopina de mon pare?
ést caygut e mort com los fills de
ést stat e he morts tots los teus enamichs
ést gran, car no és nengú semblant a tu en
ést ver Déu e las tuas peraules són veras,
ést Sibà? E aquell respòs: –Jo sóm Sibà,
ést anat a la tua casa? 11 E dix Urries a
ést aquell hom que has fet açò. E diu
ést malalt, e com ton pare te vindrà a
ést savi e has saviesa axí com a saviesa
ést tu? E aquell responia: –De aytal trip
ést palegrí e ést axit de ton loch. 20 Hir
ést axit de ton loch. 20 Hir hi venguist,
ést vengut, torna-te’n en pau en la
ést homeyer. 9 E dix Abisay, fill de
ést tu os meu ni carn mia? E açò fasse Déu
ést com a àngel de Déu. Fes de mi ço que
ést tornat en la casa tua en pau, prengue
ést pedra mia e fortsa mia e salvador meu.
ést luerna mia e tu, Senyor, inlumineràs
–Ést tu Azael? E ell respòs: –Jo sóm
estade obligade ne noent sinó a la mort.
estave adonchs en la encontrade de la part
Estema, 29 e en Rechala, e en aquells qui
estendrà a ton linatge. Nostro Senyor †ama
esvaý Saül, enaxí que ell comensà a
et diré. E dix Joab a la fembra moltas
eteu. Entre tots aquests són XXXVII.
etey. 4 E David tremès-li missatge e féu
etey.» E Joab aytentost tremès-lo-li.
etey. 18 E Joab tremès a dir a David tot
etey. 25 E dix David al missatge: –Açò

420

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 12,9
cultell dels teus enamichs a Orries
2Re 8,3
ço que senyorejàs sobre lo flum de
2Re 24,16 nostro Senyor era de prop la era de
2Re 24,7
e environaren tota la terra dels
2Re 2,13
de Servià, e los servents de David
Re Prol,46
Elesmon, lo qual nós apellam
1Re 20,19 e ciuràs prop una pedre qui ha nom
1Re 9,12
vuy en aquesta ciutat, car lo poble
1Re 21,8
em, [*] car la peraule del rey ma
1Re 25,29 regirament e la circulació que hom
2Re 1,4
E dix-li David: –Digues-ma què
2Re 3,39
Senyor reguardon en aquell qui
2Re 6,19
pa [*] e un petit de menjar que hom
2Re 12,31 algunas formes de fust axí com hom
2Re 17,14 –Més val lo concell de Cuzim que no
2Re 19,36
iré més enllà Jordà ab tu. No’m
2Re 21,2
-los ociure e’ls ocís quax qui hu
2Re 23,4
gita los raigs, axí com la pluja
2Re 7,15
Saül, lo qual jo he mogut de la mia
2Re 7,16
teu serà tostemps devant la mia
2Re 7,23
a ells coses terribles devant la
2Re 3,15
E Ysbòzech tolch Micol a son marit
1Re 21,15
haveu aportat, que s’enfallonís e
1Re 8,13
carretas. 13 E ferà vostros fills
1Re 2,35
35 E jo sucitaré a mi un prevere
1Re 2,35
ma ànima, e jo edificaré a ell
1Re 18,17 deman a tu sinó que sias fort hom e
1Re 25,28
Senyor ferà a tu, senyor meu, casa
2Re 7,16
la mia faç. 16 E la tua casa serà
1Re 8,15
per ço que ell do delme a sos
2Re 22,51
grans las saluts del senyor rey e
1Re 4,4
Donchs lo poble tremès en Ciloè, e
1Re 5,9
mal de morenes. Los hòmens de Get
1Re 5,9
Get faeren concell enaxí que ells
1Re 6,10
nós per ventura. 10 Donchs ells ho
1Re 22,2
en tota la terra vingueren a ell e
1Re 22,17
bé que ell era fugit e no m’ho
2Re 21,14
de Sis, qui era pare de Saül. E
2Re 21,15
Senyor perdonà a la terra. 15 E
2Re 23,17
que hy són anats [*]? [*] E açò
2Re 12,4
ni dels ceus bous, per ço que
1Re 31,9
la lur terra, engir e entorn, que
2Re 19,18
passacen a la casa del rey e que
2Re 20,23
de Joadà, dessobre los cereteus e
1Re 6,15
vaxells d’or que hy posaren los
1Re 23,4
te’n en Cellà, car jo liuraré los
1Re 30,19
coses que ells havían, que no’n
1Re 2,33
de tu de mon altar, mas tos ulls te
2Re 2,30
-ce’n e ajustà tot lo poble. E
1Re 20,7
teu. E si, emperò, ell serà irat e
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etey, e la muller d’aquell t’has presa
Eufratres. 4 E, com David hach pres de la
Eurena, qui era hom gebuzeu. 17 E dix
eveus e dels cananeus e vingueren en la
exiren-los a carrera de prop un aljup d’
Èxodus. Lo terç és apellat Vagueta, que
Ezel. 20 E tremetré jo III sagetes prop la
fa vuy gran secrifici lasús al munt. 13
fa fort cuytar. 9 E Dix lo prevera: –Vet
fa de la fona. 30 »E, donchs, com nostro
fa hom ni què’s diu en las tendas. E dix
fa mal segons la sua malícia. 4,Tit
fa de la millor farina que hom pot haver,
fa dels ladres. E açò matex féu David de
fa aquell de Atitòfel. E axí Déu destroý
fa fretura vuymés aquest guardó que’m
fa per amor dels fills d’Irrael e de
fa brotar la herba de la terra, 5 no és
faç. 16 E la tua casa serà fael, e lo
faç, e la tua cadira serà ferma
faç del teu poble que has remut a tu matex
Faciel, fill de Lachis, e tramès-la a
fadejàs devant mi per foll? Jaquiu-lo’n
faedors d’ungüents e cuyners e pastadors
fael, lo qual ferà segons mon cor e segons
fael casa, e ell irà devant mon crist (ço
fael bataller de nostro Senyor. E Saül se
fael. Car batallas de nostro Senyor Déu,
fael, e lo regne teu serà tostemps devant
faels missatges e a sos servents. 16 Ell
faent misericòrdia al ceu crist untat
faéran aportar l’archa de la amistansa de
faeren concell enaxí que ells faeren así
faeren así matexs citis de pells. 10
faeren en aquesta manera e prengueren II
faeren-lo cap e príncep de tots. E foren
faeren a saber. E los servents del rey no
faeren totas aquellas coses que lo rey los
faeren batalla altre vegade los felisteus
faeren III hòmens que éran molt forts. 18
faés convit en aquell palegrí, com ell fou
faéssan a saber en los temples de las
faéssan lo ceu manament. Emperò Semeý fill
falateus. 24 E Auran, sobre los trehuts, e
falisteus, e posaren-la sobre la gran
falisteus en las tuas mans. 5 Donchs, se
fallí una, de la manor entrò a la major, e
falliran e ta ànima podrirà, e gran
falliren dels servecials de David XVIIII;
falló, sàpies que complida és la sua
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1Re 20,34
die de las calendes, car fou fet
2Re 6,8
archa. 8 E David fou fort trist e
2Re 12,5
a ell. 5 E David fou fort irat e
1Re 20,34
34 E levà’s de la taula ab gran
2Re 22,16
per l’espirament del spirit de la
1Re 22,2
qui havien reguard ni pahor ne éran
1Re 29,4
dels felisteus foren irats e
Re Prol,143
tu mi ésser parafrasten, ço és,
Re Prol,143
parafrasten, ço és, fals parler o
1Re 8,3
jutjament, enaxí que ells jutjaven
1Re 25,44
sa filla Micol, muller de David, a
1Re 15,23 voler obeyr és quax peccat de colre
2Re 23,26
Elitzachà de Arodí; 26 Eras de
1Re 2,5
haver pans, e aquells qui havían
2Re 17,29
e molt anuig e molta set e molta
2Re 21,1
Capítol XXI 1 Lavors fou gran
2Re 24,13
que’t vullas: o haurà VII anys de
1Re 2,24
mos fills, de vuymés, car la
1Re 13,4
tot lo poble d’Irrael oyí aquesta
1Re 8,5
a nós rey que’ns jutge axí com
1Re 8, 8
e han servit a déus stranys, axí ho
1Re 20,6
tots sos parents e tots sos amichs
1Re 20,29
ciutat, car secrifici solempnial
1Re 29,3
los [*] felisteus a Achís: –Què
2Re 14,20
car tu entens aquestas coses que’s
1Re 28,17
teu envejós? 17 Car nostro Senyor
1Re 2,27
ell era en Egipte, en la casa de
1Re 6,6
axí com endureý en Egipte lo cor de
1Re 10,2
e és engoxós per tu e diu: ‘Què
1Re 11,2
fills d’Amon, respòs a ells: –Jo
1Re 19,3
ell serà e parlaré [*] ab ell e jo
1Re 20,4
–Tot quant tu diràs a mi, tot ho
1Re 20,9
complidament contre tu, jo t’ho
1Re 20,15 la mia casa negun temps. E si jo no
1Re 26,21
mon fill David. Per cert jo no’t
1Re 28,15
a tu per ço que’m mostres què
2Re 3,13
13 E dix David: –Jo volenter
2Re 7,14
d’aquell empertostemps 14 e jo
2Re 9,7
-li David: –No hages pahor, car jo
2Re 9,11
axí com tu has manat a mi, axí ho
2Re 11,11
per la salut de la tua ànima, jo no
2Re 12,12 ço com has fet açò amagadament, jo
2Re 14,8
–Vé-te’n a la tua casa, que jo
2Re 18,4
no pendràs mal. 4 E dix lo rey: –Jo
2Re 19,38
–Canaan, fill teu, vage ab mi, e jo
2Re 23,17
Senyor que’m perdó, car jo no
2Re 24,12
-ne aquella que tu vullas, e jo
1Re 4,8
alegres com vuy lassos catius. Què
1Re 5,8
dels felisteus e digueren: –Què
1Re 6,2
e los devins e digueren-los: –Què
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falló e trist per David, per ço que son
falló per ço com nostre Senyor havia mort
falló contre lo rich hom e dix a Natan:
fallonia e no menjà en tot lo segon die de
fallonia d’aquell. 17 E tremès de alt e
fallons en tota la terra vingueren a ell e
fallons e digueren a Achís: –Torn-se’n
fals parler o fals enterpetredor, si no’t
fals enterpetredor, si no’t ve de grat,
falsament. 4 Donchs, tots los primers nats
Falsí, fill de Lays, qui era de Gallim.
falsos déus. Donchs, per ço com tu has
Faltí; Irà, fill de Achès, de Tecua; 27
fam se són sedollats, e entrò aquella qui
fam havían sostenguda e soferta en lo
fam en los dies de David e durà III anys
fam en la tua terra o III mesos te
fama no és pas bona que jo oig de
fama: «Saül ha ferida una companya de
fan las altras nacions. 6 Aquesta paraula
fan ells a tu. 9 Donchs, tu ou are lur
fan gran solempnitat.” 7 E si lo teu pare
fan aquí, car u de mos frares m’ho ha
fan ací aquests hebreus? E dix Achís als
fan sobre la terra. E axí la fembra se n’
farà a tu axí com ell ha perlat en la mia
faraó, 28 e jo alegí a ell de tots los
faraó e no lexà anar los fills d’Irrael
faré jo de mon fill?’” 3 »E, com tu seràs
faré aytal pau ab vosaltres, que jo trague
faré saber a tu tot ço que jo veuré e que
faré volenters. 5 E veus que David dix a
faré a saber. 10 E dix David a Jonatàs:
faré açò, prech nostro Senyor que, com
faré mal d’aquí avant, per ço com la
faré. 16 E dix Samuel: –Pus que nostro
faré ab tu amistansa. Mas una cose te
faré a ell en pare, e ell serà a mi en
faré a tu misericòrdia per amor de [*] ton
faré, e Mifibòsech menjarà pa sobre la tua
faré aytal cose! 12 E dix David [*]: –Stà
faré açò que t’he dit devant tot Yrrael e
faré fer a tu justícia de açò que demanes.
faré tot açò que vosaltres vullau. E
faré a ell tot ço que tu vulles, e tot ço
faré aquesta cose. E, donchs, beuré la
faré axí com tu volràs o diràs.” 13 E
farem? Qui’ns guarderà de la mà de aquest
farem nós de l’archa de Déu d’Irrael? E
farem nós de l’archa de Déu d’Irrael?
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2Re 16,2
de vi. 2 E dix lo rey a Cibà: –Què
1Re 6,5
E ells digueren: 5 –Vosaltres
1Re 6,5
de las províncies dels felisteus, e
1Re 6,5
vostros prínceps. Donchs vosaltres
1Re 11,10
–Nós axirem demà a vosaltres, e
1Re 30,23
vagen-se’n. 23 E dix David: –No
1Re 1,24
e pres III vadells e III muygs de
2Re 6,19
de menjar que hom fa de la millor
1Re 3,11
Senyor dix a Samuel: –Vet que jo
1Re 14,25
on havia mel que decorria sobre la
1Re 20,12
[*] de tu, si jo tentost no t’ho
1Re 28,18 Amalech. E per aquestas coses que
2Re 2,22
’m a fer que t’ocia. E si açò
2Re 3,9
Abner e açò li anadescha, si jo no
2Re 3,25
teus e conega las coses que tu
2Re 13,24
al rey e dix-li: –Vet que jo
2Re 16,10
e qui li goserà dir are: “Per què
2Re 19,13
E açò fasse Déu a mi, si jo no’t
2Re 1,4
en las tendas. E dix aquell home:
1Re 15,29 de penedensa, ne ell no és hom, que
1Re 16,5
-vos e veniu ab mi per ço que jo
1Re 20,13
que nostro Senyor, Déu d’Irrael,
1Re 22,8
e no és nengú de vosaltres qui’m
1Re 24,7 sos hòmens: –Déu me guard que jo no
2Re 3,21
a tu, senyor meu [*], per ço que
2Re 3,35
gran e alt die, jurà David: –Açò
2Re 10,12 nostro Senyor Déu, e nostro Senyor
2Re 14,13
peraule per ço que pech e no
2Re 15,20
20 Hir hi venguist, e que vuy te
2Re 15,20
en Jerusalem, e nostro Senyor
2Re 15,26
no’m plau”, jo sóm aperellat que
2Re 21,4
Irrael. E dix David: –Què voleu que
2Re 22,42
Senyor Déu, e no hy haurà qui’ls
2Re 23,5
ten gran la mia casa envés Déu que
1Re 5,8
E aquells de Get respongueren:
1Re 2,24
tot lo poble se plany? 24 No ho
2Re 23,35
geronites; 35 Sray de Carmel;
1Re 3,17
no le’m cels per neguna cose. Déu
1Re 12,23 son poble. 23 Déu me guard que jo
1Re 20,9
a David: –Ja Déu no vulla que jo
2Re 3,9
reprenguesses per la fembra? 9 Açò
2Re 9,1
de la casa de Saül, per ço que jo
2Re 9,3
de la casa de Saül, per ço que jo
2Re 19,13
ést tu os meu ni carn mia? E açò
1Re 10,8
tu e que amostre a tu qual cose tu
1Re 16,3
e jo mostraré a tu qual cose tu
1Re 20,14
14 E si jo viuré, prec-te que
1Re 24,5
liuraré a tu ton enamich per ço que
1Re 25,17
ells. 17 La qual cose tu pense què
2Re 14,32
encara fos allà! Jo’t prech que tu
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farem açò? E dix Cibà: –Senyor meu, per ço
fareu V semblances dels secrets de natura
fareu V rates d’or. Car una plague és
fareu las semblances del vostro secret de
fareu tot ço que us plaurà. 11 E com lo
fareu axí, frares meus, no pertireu axí
farina e una ampolla plena de vi e amenà
farina que hom pot haver, que hom frig ab
fas aytal stabliment en Yrrael, que
fas [*], 26 mas negú no acostà sa mà a sa
fas a saber, 13 que nostro Senyor, Déu d’
fas vuy nostro Senyor ho ha fet. 19 Encara
fas, no poré dressar la cara devant Joab,
fas aquella covinensa ab David, axí com
fas. 26 E aytentost Joab se pertí de David
fas tondre las mias ovellas. Prech-te,
fas tu açò?” No null hom! 11 E dix lo rey
fas maestre tostemps de la cavalleria
–Fas-te a saber que ha haguda gran
fassa penitència. 30 E Saül dix: –Jo he
fassa lo secrifici. Donchs ell sentifichà
fassa a mi aquestas coses e anadesca a mi
fassa a saber res, e majorment com mon
fassa mal a mon senyor, untat de Déu! [*]
fassa ab tu covinensa que sias senyor e
fassa Déu a mi e açò me anedesca, si jo
fassa de nosaltres ço que li plàcia. 13 E
fassa retornar aquell qui ha fet axir. 14
fassa hom axir ab nós no és cose covinent.
fassa misericòrdia e veritat a tu, car tu
fassa tot ço que li plàcia de mi. 27 E dix
fassa a vosaltres? 5 E ells digueren al
fassa sauls. 43 E jo †desliure† aquells
fassa covinensa ferma que en tot temps
–Fassam-la portar en nostre regió.
fassau, mos fills, de vuymés, car la fama
Fassay de Arabí; 36 Egaal, fill de Natan,
fasse a tu aquestas coses e anadescha a
fasse ten gran peccat, que jo ces de
fasse açò, car jo dich per cert a tu que,
fasse Déu a Abner e açò li anadescha, si
fasse ab ell misericòrdia per Jonatàs? 2 E
fasse ab ell misericòrdia de Déu? E dix
fasse Déu a mi, si jo no’t fas maestre
fasses. 9 Adonchs, com Saül hach girades
fasses, e tu unteràs aquell que jo’t
fasses las misericòrdies de nostro Senyor
fasses a ell ço que’t plaurà.” Donchs,
fasses, car la malesa és [*] contre ton
fasses que jo puga veura la cara del rey
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1Re 3,18
respòs: –Ell és nostro Senyor. Ell
2Re 15,31
que Atitòfel derà, que sia foll e
2Re 17,28
forment, ordi, ferina, fogasses,
Re Prol,158
ab preciós ungüent de mirra e de
1Re 26,23
[*] la sua justícia e segons la sua
2Re 15,20 has mostrade a mi gran graci e gran
1Re 30,7
[*] 7 e dix a Abiatar prevera [*]:
1Re 2,4
dels forts hòmens és sobrat, e los
1Re 20,41
e porta-las a casa. 41 E com lo
2Re 15,2
que hagués afer ab lo rey, nengunes
2Re 24,10
fort he fetas follament las mias
2Re 22,51
al teu nom, 51 magnificant e
1Re 23,18 pare, sap bé açò. 18 Donchs abdosos
1Re 18,3 casa de son pare. 3 Adonchs despuxs
2Re 2,25
-se tots en una companya e
2Re 10,19
Adadàser veeren que éran vensuts,
2Re 13,29
29 E los servicials de Absalon
2Re 13,31
los ceus servecials que hy éran
2Re 13,36
servicials de la casa del rey, tots
1Re 20,17 16 [*] 17 E anedí Jonatàs que David
1Re 25,34
d’Irrael, que ha vedat a mi que no
2Re 7,23
Déu per ço que’l remés [*] e que
1Re 13,19
gitats defora, per ço que [*] no
2Re 15,18
anaren ab ell, e Celech e
2Re 20,7
los hòmens de Joab, de Ceretí e de
1Re 17,8 com per combatre? Donchs, no sóm jo
1Re 17,10
servents e servireu a nós. 10 E lo
1Re 17,11
oÿdes aquestas peraules del
1Re 17,16
per guardar lo bestiar. 16 E aquell
1Re 17,23
ell perlave encare a ells, aquell
1Re 17,24 de Yrrael, com hagueren vist aquell
1Re 17,26
hom en aquell qui ociurà aquest
1Re 17,26
del poble d’Irrael? Qual és aquest
1Re 17,27 donerà hom en aquell qui ociurà lo
1Re 17,32
ell: –Negú no hage pahor d’aquest
1Re 17,33
–Tu no poràs contrestar en aquest
1Re 17,36
leó e l’ors. Donchs, serà aquest
1Re 17,36
d’Irrael. Car aquest és aquell
1Re 17,37
me desliurerà de la mà de aquest
1Re 17,40
sa fona en sa mà e anà contre lo
1Re 17,41
e anà contre lo felisteu. 41 E lo
1Re 17,43
era ros e bell de vista. 43 E lo
1Re 17,43 tu vingues contre mi ab bastó? E lo
1Re 17,45
de la terra. 45 E David dix al
1Re 17,48 en nostres mans. 48 Donchs, com lo
1Re 17,49
e menà-la tot entorn e ferí’n lo
1Re 17,50
en terra. 50 E axí ocís David lo
1Re 17,51
mà, 51 ell correch e stech sobre lo
1Re 17,54
54 E David pres lo cap del
1Re 17,55
veé anar David combatre contre lo
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fasso ço que li plaurà. 19 Samuel cresch,
fat e orat. 32 E, con David fou pujat en
faves, lenties, ciurons, 29 mel, mantega,
fe unteu lo cap de nostro Senyor seent a
fe, car nostro Senyor t’ha vuy liurat en
fe. 21 E respòs Atey al rey: –Vive nostro
–Fé ensà envés mi lo efot. E acostà Abitar
febbles són complits de fortsa. 5 E
fedrí se’n fou anat, levà’s David de un
feenes qui vinguéssan a juý del rey,
feenes. 11 E levà’s David al matí, e dix
feent grans las saluts del senyor rey e
feéran aquí amistansa devant nostro
feeren Jonatàs e David amistansa ensemps,
feeren una mota de si matexs sus alt en un
feeren pau ab Yrrael [*], e los sirienchs
feeren contre Amon totas aquellas coses
feeren açò matex que féu David. 32 E
feeren gran plant e gran plor. 37 Emperò
feés gran segrament e gran jura per ço car
feés mal a tu. Si no fosses venguda a mi
feés a ells coses terribles devant la faç
feessen lansa ni spasa. 20 Donchs los
Feletí anaven devant lo rey e DC hòmens ab
Feletí e tots quants hòmens forts havia en
felisteu e vosaltres sou servents de Saül?
felisteu deya: –Jo he ahontades vuy las
felisteu, ells se’n marevellaren e
felisteu anave cascun vespre e cade matí,
felisteu bort que havia nom Goliàs, de
felisteu, fugiren devant ell, car havíanfelisteu, e qui tolrà aquesta onta del
felisteu qui no és circuncís, que gosa
felisteu. 28 E com Eliab, son frare major,
felisteu. Jo sóm ton servent e iré’m
felisteu ni’t poràs combatre contre ell,
felisteu, qui no és circumcís, axí com un
felisteu qui no és circuncís, qui gosà
felisteu. E Saül dix a David: –Vé, e
felisteu. 41 E lo felisteu venia e
felisteu venia e acostave’s de poch en
felisteu dix a David: –Donchs, sóm jo cha,
felisteu maleý David e sos déus. 44 E dix
felisteu: –Tu véns contre mi ab spasa e ab
felisteu fou vengut prop de David, ell se
felisteu en lo front axí durament, que la
felisteu ab la pedre de la fona. E per ço
felisteu e pres la sua spasa e trach-la
felisteu e portà aquell en Jerusalem e
felisteu, ell dix a Abner, príncep de la
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1Re 17,57
se’n tornà, qui havia ja mort lo
1Re 17,57
E David tenia en se mà lo cap del
1Re 18,6
’n tornave aprés que hach mort lo
1Re 19,5
ànima en la tua mà, e ha mort lo
1Re 22,10
e li donà lo cultell de Goliàs lo
1Re 4,1
-se en aquell temps que los
1Re 4,1
poble d’Irrael axí a carrera als
1Re 4,1
prop la pedre de la Ajude, e los
1Re 4,2
lo poble d’Irrael fugí als
1Re 4,3
ha fet a nós [*] fugir devant los
1Re 4,6
la terra ne resonave. 6 E com los
1Re 4,7
era venguda en la host. 7 E los
1Re 4,9
de totas plagues en lo desert. 9 O,
1Re 4,10
vos e combateu-vos. 10 Donchs los
1Re 4,17
poble d’Irrael és fugit devant los
1Re 5,1
1Re 5,Tit Capítol quint 1 Los
1Re 5,8
e ajustaren tots los prínceps dels
1Re 5,11
los primers nats e prínceps dels
1Re 5,12
part muntave per las ciutats dels
1Re 6,1
nostro Senyor fou en la regió dels
1Re 6,2
per VII mesos. 2 Aprés açò los
1Re 6,5
lo nombre de las províncies dels
1Re 6,12
ni a sinestre. E los prínceps dels
1Re 6,16
die. 16 E V dels prínceps dels
1Re 6,17
de natura d’or, las quals los
1Re 6,18
los nombres de las ciutats dels
1Re 6,21
Cariatiarim e digueren a ells: –Los
1Re 7,3
a vosaltres de la mà dels
1Re 7,7
7 E com oÿren açò los prínceps dels
1Re 7,7
oÿt, ells hagueren gran pahor dels
1Re 7,8
que ell nos desliure de la mà dels
1Re 7,10
a nostro Senyor lo secrifici, los
1Re 7,10
die ab ten gran tabustol sobre los
1Re 7,11
axiren de Masfat, e perseguiren los
1Re 7,13
ajudat entrò ací.» 13 E los
1Re 7,13
mà de nostro Senyor fou sobre los
1Re 7,14
als fills d’Irrael, las quals los
1Re 7,14
lo poble d’Irrael de la mà dels
1Re 9,16
desliurerà a ells de las mans dels
1Re 10,5
on ha una posta d’host dels
1Re 12,9
cavalleria de Asser, en la mà dels
1Re 13,3
3 E Jonatàs ferí una companya de
1Re 13,4
«Saül ha ferida una companya de
1Re 13,4
Irrael s’és endressat contre los
1Re 13,5
irà aprés Saül en Galgala.» 5 E los
1Re 13,11
ab mi en covinensa, e que tots los
1Re 13,12
12 jo diguí: “Are vendran los
1Re 13,17
17 E III companyes axiren dels
1Re 13,19
terra dels fills d’Irrael, car los
1Re 13,20
los fills d’Irrael avallaren als

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

felisteu, Abner lo pres e menà’l devant
felisteu. 58 E Saül dix a ell: –[*] De
felisteu e se’n portave lo cap de aquell
felisteu, e nostro Senyor ha feta gran
felisteu. 11 Donchs, lo rey tramès a
felisteus se ajustaren a batalla contre lo
felisteus en batalla e fichà las tendas
felisteus vingueren en Afet 2 e ordonaren
felisteus, e en aquell contrast ne foren
felisteus? Aportem ab nós l’archa de la
felisteus oÿren las veus ni los crits,
felisteus hagueren pahor e digueren: [*]
felisteus, comfortau-vos e siau axí com
felisteus se combateren ab lo poble d’
felisteus, e gran morteldat és stade feta
felisteus prengueren l’archa de Déu e
felisteus e digueren: –Què farem nós de l’
felisteus, los quals digueren: –Lexau-ne
felisteus entrò al cel. 1Re 6,Tit Capítol
felisteus per VII mesos. 2 Aprés açò los
felisteus apellaren los preveres e los
felisteus, e fareu V rates d’or. Car una
felisteus seguiren aquellas entrò a las
felisteus qui vaeren açò tornaren-se’n
felisteus reteren a nostro Senyor per lur
felisteus de V províncies, de la ciutat
felisteus han devallade l’arca [*]. Veniu
felisteus. 4 Adonchs los fills d’Irrael
felisteus, vingueren sobre ells, e com los
felisteus 8 e digueren a Samuel: –No
felisteus. 9 Ladonchs pres Samuel un
felisteus comensasen batalla contre los
felisteus e spaventà aquells, e foren
felisteus, enaxí que ells los encalsaren
felisteus foren humiliats e no gosaren
felisteus en tots los dies de Samuel. 14 E
felisteus los havían toltas, de Acaron
felisteus. E pau era entre los fills d’
felisteus, car jo he reguardat lo meu
felisteus, e com tu seràs intrat en la
felisteus e en la mà del rey de Moab, los
felisteus, la qual era en Gabaà, e com
felisteus, e lo poble d’Irrael s’és
felisteus. Donchs, lo poble irà aprés Saül
felisteus se ajustaren contre los fills de
felisteus s’eren ajustats en Machinàs, 12
felisteus en Galgala sobre mi, e jo no he
felisteus per robar alguna cose e per
felisteus los havían tots gitats defora,
felisteus per a aguar cascú se reya e son

425

PERE CASANELLAS
1Re 13,23
1Re 14,1
1Re 14,4
1Re 14,6
1Re 14,11
1Re 14,11
1Re 14,12
1Re 14,15
1Re 14,16
1Re 14,19
1Re 14,20
1Re 14,21
1Re 14,22
1Re 14,30
1Re 14,31
1Re 14,36
1Re 14,37
1Re 14,46
1Re 14,47
1Re 14,52
1Re 17,1
1Re 17,2
1Re 17,3
1Re 17,4
1Re 17,19
1Re 17,21
1Re 17,23
1Re 17,46
1Re 17,51
1Re 17,52
1Re 17,52
1Re 17,53
1Re 17,53
1Re 18,17
1Re 18,21
1Re 18,25
1Re 18,25
1Re 18,27
1Re 18,30
1Re 19,8
1Re 19,8
1Re 23,1
1Re 23,2
1Re 23,2
1Re 23,3
1Re 23,5
1Re 23,27
1Re 23,28
1Re 24,2
1Re 27,1

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

fill. 23 Donchs la companya dels
son scuder: –Passem a la hosts dels
era anat. 4 [*] a la host dels
–Vina e passem a la host dels
a la una e a l’altre host dels
l’altre host dels felisteus, e los
quals éran amagats. 12 Donchs los
per los camps. E tota la host dels
e veeren una gran moltitut de
gran brogit vench en la host dels
on era la batalla. E cascú dels
hebreus qui éran de la part dels
car ells hagueren oÿt que los
fóra feta major plague contre los
31 E ells encalsaren aquell die los
[*]. 36 E dix Saül: –Anem sobre los
Senyor e dix: –Jo perseguiré los
Saül se’n tornà e [*] perseguí los
contre lo rey de Sabbà e contre los
E molt fort batalla era contre los
1Re 17,Tit Capítol XVII 1 Los
lur host e vingueren contre los
contre los felisteus. 3 E los
tant, axí un bort de la part dels
d’Irrael se combateren ab los
tendas per combatre [*]. 21 [*] los
Gech, vench e axí de la host dels
vuy lo teu cos mort e aquells dels
ab s’espasa matexa. E quant los
se levaren [*] e perseguiren los
las portas de Acaron. E molts dels
com ells hagueren encalsats los
e intraren en las tendes dels
«Jo no ociuré pas David, mas lo
en scàndol, per ço que la mà dels
ten solament la circuncizió de C
que liuràs David en las mans dels
qui éran sots ell e ocís dels
sos dies. 30 E los prínceps dels
entre los fills d’Irrael e los
axí defora e combaté’s contre los
A David fou anunciat e dit que los
e dix: –Iré jo a ociure aquells
a David: –Vé e tu ociuràs los
en Cellà contre la companya dels
en Cellà e combaté’s contre los
a ell: –Vina e cuyte’t, que los
David, e axiren a carrera als
Saül fou tornat de perseguir los
e que sia salvat en la terra dels
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felisteus axí per passar en Machinàs, on
felisteus que és ultre aquest loch. E ell
felisteus havia II grans pedres de cascuna
felisteus, que no són circumcizos, per
felisteus, e los felisteus digueren: –Veus
felisteus digueren: –Veus que hebreus ixen
felisteus perlaren a Jonatàs e a son
felisteus e sa companya que éran anats a
felisteus qui fugien dessà e dellà. 17 E
felisteus e crexia poch a poch entrò qu’
felisteus havia girat son cultell contre
felisteus [*] se’n tornaren per ésser ab
felisteus éran fugits, e acompanyaren-se
felisteus? 31 E ells encalsaren aquell die
felisteus, de Machinàs entrò a Aylon, e lo
felisteus de nits e destruyam-los ans
felisteus? Si tu liures aquells en las
felisteus, qui se n’anaren en lurs lochs.
felisteus. E ell sobrà tots aquells contre
felisteus en tots los dies de Saül, car
felisteus ajustaren lur host per combatre
felisteus. 3 E los felisteus staven sobre
felisteus staven sobre la muntanya de la
felisteus, qui havia nom Goliàs, de Gech,
felisteus en la vall de Terebinti. 20 E
felisteus éran aperellats d’altre part.
felisteus e dix aquellas matexas peraules
felisteus als ocells del cel e a las
felisteus veeren que lo pus fort d’ells
felisteus entrò que ells foren venguts en
felisteus caygueren morts en la carrera de
felisteus, e despuxs ells svaÿren e
felisteus. 54 E David pres lo cap del
felisteus lo ociuran.» 18 E David dix a
felisteus sia sobre ell.» E Saül dix a
felisteus, per ço que venjansa sia feta
felisteus. 26 E com los servents de Saül
felisteus CC hòmens e pres las
felisteus axiren contre los fills d’
felisteus, e David axí defora e combaté’s
felisteus e vencé aquells, enaxí que ells
felisteus conbatien Cellà e robaven tota
felisteus? E dix nostro Senyor a David:
felisteus e celvaràs Cellà. 3 E los hòmens
felisteus. 4 Donchs ell demanà altre
felisteus, e amanà-sse’n tot lur
felisteus se són stesos per la terra. 28
felisteus. E per ço ells apellaren aquell
felisteus, a ell fou denunciat e dit: –Vet
felisteus, per ço que Saül se desesper de
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1Re 27,7
7 E stech David en la regió dels
1Re 27,11
los quals habità en la terra dels
1Re 28,1
1 E fou fet en aquells dies que los
1Re 28,4
lo ventre. 4 E ajustaren-se los
1Re 28,5
5 E Saül veé las tendes dels
1Re 28,15
sóm en gran treball. Vet que los
1Re 28,19
dar ab tu Yrrael en las mans dels
1Re 28,19 per nostro Senyor en las mans dels
1Re 29,1
totas las companyes de los
1Re 29,2
2 E los vaguers e los majorals dels
1Re 29,3
ab Achís. 3 E digueren los [*]
1Re 29,3
E dix Achís als prínceps dels
1Re 29,4
die de vuy. 4 E los prínceps dels
1Re 29,7
los prínceps ni los majorals dels
1Re 29,9
Senyor Déu. Mas los prínceps dels
1Re 29,11
matí e tornacen a la terra dels
1Re 29,11
a la terra dels felisteus. E los
1Re 30,16
que havían robade en la terra dels
1Re 31,1
e stat. Tit Capítol XXXI 1 E los
1Re 31,1
Yrrael. E partí’s Yrrael dels
1Re 31,2
munt de Gelboe. 2 E vingueren los
1Re 31,4
car per ventura vendrien aquells
1Re 31,7
e fugiren. E vingueren los
1Re 31,8
aquell de la batalla, vingueren los
1Re 31,11
oÿdes totas aquestas coses que los
2Re 1,6
e los carros e los cavallers dels
2Re 1,20
ventura alegrar-s’hien [*] los
2Re 3,14
qual jo sposí per C prepucis dels
2Re 3,18
d’Irrael de la mà de tots los
2Re 5,17
Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren los
2Re 5,17
David. E com oý David que los
2Re 5,18
podia d’ells bé defensar. 18 E los
2Re 5,19
e dix: –Senyor Déu, si jo puig als
2Re 5,19
–Puja, e jo liuraré e daré a tu los
2Re 5,20
en la vall de Refaÿm e ferí los
2Re 5,21
és apellat Bealfazarim. 21 E los
2Re 5,22
’n. 22 E vingueren altre vegade los
2Re 5,23
dix: –Senyor Déu, pujaré contre los
2Re 5,24
lavors comenseràs e combatràs los
2Re 5,24
perda e destroesca las tendes dels
2Re 5,25
Senyor li hach manat e encalsà los
2Re 8,1
fet aprés açò que combaté David los
2Re 8,2
[*]. 2 E ferí Moab e mesurà los
2Re 8,12
de Moab e dels fills d’Amon e dels
2Re 21,12
en la qual los havían penjats los
2Re 21,15
E faeren batalla altre vegade los
2Re 21,15
e los ceus hòmens combateren los
2Re 21,18
batalla fou en Job contre los
2Re 21,19
terça batalla fou en Gob contre los
2Re 23,9
éran ab David com lo sprovaren los
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felisteus IIII mesos. 8 E pujave David e
felisteus. 12 E crech-lo Achís e dix:
felisteus se ajustaren e aperellaren-se
felisteus e vingueren e posaren lurs
felisteus e hach gran pahor, e spaordí’s
felisteus se combaten contre mi, e Déu s’
felisteus. Emperò tu e los fills teus [*];
felisteus. 20 E aytantost Saül caech tot
felisteus en Afet. E Yrrael posà las
felisteus anaven de C en C o de M en M.
felisteus a Achís: –Què fan ací aquests
felisteus: –Encare no conexeu David, qui
felisteus foren irats e fallons e digueren
felisteus. 8 E dix David a Achís: E què he
felisteus han dit que no devalls en nós a
felisteus. E los felisteus pujaren en
felisteus pujaren en Gesrael. 30,Tit
felisteus e en la terra de Judà. 17 E levà
felisteus combatien e batallaven contre
felisteus e fugí, e romangueren-ne molts
felisteus a Saül e contre los ceus fills e
felisteus, qui no són circumcizos, e
felisteus e habitaren en aquellas. 8 E com
felisteus per ço que veessen aquells qui
felisteus havían fetas a Saül, 12 levaren
felisteus acostaven-sa a ell, 7 e Saül
felisteus e per ventura alegrar-s’hían
felisteus. 15 E Ysbòzech tolch Micol a son
felisteus, que són sos enamichs.” 19 E
felisteus que David havían untat en rey en
felisteus venían, pujà-sse’n en un loch
felisteus vingueren e scamparen-se en la
felisteus, liurar-los-has en las mias
felisteus. 20 Llavors vench David en la
felisteus aquí, e dix: –Nostro Senyor ha
felisteus jaquiren aquí las ýdolas que
felisteus per ço que pujacen en Jerusalem,
felisteus e liurar-los-has en las mias
felisteus, car lavors axirà nostro Senyor
felisteus. 25 E féu David axí com nostro
felisteus de Gàbaa entrò que fou vengut a
felisteus [*]. 2 E ferí Moab e mesurà los
felisteus ab una cordelleta e agolà-los
felisteus e de Amalech e de la mà de
felisteus com hagueren mort Saül en
felisteus contre los fills d’Irrael. E
felisteus. E dementre que David defallia
felisteus, e lavors ocís Sobocay de Usari
felisteus, en la qual batalla ocís
felisteus e s’ajustaren en la batalla. 10
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2Re 23,10
[*], aquell stech e ocís tants dels
2Re 23,11
de Arrarí, e ajustaren-se los
2Re 23,11
un camp ple de lenties. E com los
2Re 23,12
enmig lo camp e sguardà’s los
2Re 23,12
passar al poble e ocís molts dels
2Re 23,13
spluga d’Oble, e las tendas dels
2Re 23,14
en defeniment, e la stació dels
2Re 23,16
forts hòmens e destroÿren [*] los
2Re 13,21
oÿdes aquestas paraules, fou fort
1Re 2,29
has tu gitat mon secrifici ab te
2Re 17,8
ab ell, com són forts, e són are
2Re 8,18
Banaÿas [*] era sobre Ceretí e
Re Prol,26
loch en lo qual diu: «Qui atroberà
1Re 1,15
tu dius ni pences, com jo sóm una
1Re 1,18
devant los teus ulls. Donchs la
1Re 1,26
sàpies per cert que jo sóm la
1Re 2,20
Senyor reta sament d’aquesta
1Re 21,4 nèdeu e pur e munde, e majorment de
1Re 25,3
nom Abigayl, e ella era molt sàvia
1Re 27,9
e no hy jaquí null hom viu ni nulla
1Re 27,11
11 E David no jaquí a vida hom ni
1Re 28,7
ceus servicials: –Sercau-me una
1Re 28,8
-se’n d’altres, e anà a una
1Re 28,8
ab ell, e una nit vingueren a la
1Re 28,9
ço que jo’t demanaré. 9 E dix la
1Re 28,11
a tu per aquesta cose. 11 E dix la
1Re 28,12
–Sucite’m Samuel. 12 E com la
1Re 28,13
Digues-me què has vist. E dix la
1Re 28,14
–E qual és la sua forma? E dis la
1Re 28,21
en tot aquell die. 21 E axí aquella
1Re 28,23
menjaré. E los ceus ministres e la
1Re 28,24
e stech sobre lo lit. 24 E aquella
2Re 1,26
ésser amat sobre tota amor de
2Re 3,8
a mi, que’m reprenguesses per la
2Re 6,19
d’Irrael, a cascun hom e a cascuna
2Re 11,4
e dormí ab ella. E tantost aquella
2Re 11,21 de Geroboal? Donchs, no l’ocís una
2Re 14,2
2 tremès a Techua e féu venir una
2Re 14,2
ni t’untes d’oli, e stà axí com a
2Re 14,3
que jo et diré. E dix Joab a la
2Re 14,4
que digués al rey. 4 E axí la
2Re 14,5
5 E dix lo rey: –Què vols,
2Re 14,5
fembra? E ella li respòs: –Jo sóm
2Re 14,8
sobre terra. 8 E dix lo rey a la
2Re 14,9
de açò que demanes. 9 E dix la
2Re 14,11
ni’t goserà res dir. 11 E dix la
2Re 14,12
no serà tochat. 12 E dix lavors la
2Re 14,18
mi. 18 E respòs lo rey e dix a la
2Re 14,18
que jo demanaré a tu. E dix la
2Re 14,19
aquestas peraules? E respòs la
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felisteus entrò que, ocient, las mans li
felisteus en una stació en un camp ple de
felisteus hagueren fet fugir lo poble, 12
felisteus e no’ls jaquí passar al poble e
felisteus. E aquell die fou feta gran
felisteus éran posades en la vall dels
felisteus era levors en Betlem. 15 E
felisteus e aportaren aygüe de la sisterna
felló e fort irat, emperò no volch res dir
fellonia e los meus dons, los quals jo
fellons e irats. E si hom los scomovia,
Felon, que éran guardes del senyor rey e
fembra fort?»; e unas matexas letres en
fembra prou malaurade e jo no he vuy begut
fembra tench sa carrera e menjà e no mudà
fembra que stiguí ací devant e preguí a
fembra per aquest infant, lo qual tu has
fembra, menge’n. 5 E respòs David al
fembra e molt bella. Mas son marit era dur
fembra. E prenia ovellas e bous e àzens e
fembra, ne manave nengú en Get, car «per
fembra que haja spirit fitònich [*]. [*]
fembra qui havia spirit fitònich, ell e II
fembra, e dix Saül: –Devina a mi e sercha
fembra a ell: –Vet que tu saps quantes
fembra a Saül: –Què vols que’t diga o que
fembra hach vist Samuel, cridà ab gran veu
fembra a Saül: –Déu he vist que pujave de
fembra: –Hom vell, vestit de un mantell. E
fembra entrà-ce’n a Saül, que era
fembra ffortsaren-lo, e ell oyí la veu
fembra havia un vadell [*] e pres pa [*]
fembra. Axí com la mare ame son fill qui
fembra? 9 Açò fasse Déu a Abner e açò li
fembra, una fogaceta de pa [*] e un petit
fembra fou santificade de la sua letgesa.
fembra qui tremès una pedre del mur e ocís
fembra fort sabenta. E dix Joab: –Fes
fembra que ha molt plorat, 3 e intre-te
fembra moltas paraules que digués al rey.
fembra anà-ce’n al rey e gità’s en
fembra? E ella li respòs: –Jo sóm fembra
fembra mesquina e sóm vídua, e lo meu
fembra: –Vé-te’n a la tua casa, que jo
fembra de Techua al rey: –En mi sia
fembra: –Membre e recort-se lo senyor de
fembra: –Senyor rey, prech-te que jo,
fembra: –No nechs a mi aquesta peraule que
fembra: –Senyor meu, parle. 19 E dix lo
fembra: –Senyor meu, per la salut de la
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2Re 14,20
que’s fan sobre la terra. E axí la
2Re 17,18
açò, amagaren-se en casa de una
2Re 17,19
e ells meteren-se dins, 19 e la
2Re 17,20
on éran Aximàs e Jonatàs. E dix la
2Re 20,16
enderrocassen los murs. 16 E una
2Re 20,17
dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix la
2Re 20,18
Joab: –Jo las oig. 18 E dix la
2Re 20,21
-nos-hem de la ciutat. E dix la
2Re 20,22
ceu cap per lo mur. 22 E lavors la
1Re 2,22
e en qual manera ells gèyan ab las
1Re 15,33
com lo teu cultell ha fetas moltas
1Re 18,6
lo cap de aquell en Jerusalem, las
1Re 21,5
prevera e dix: –E què, si perlam de
1Re 22,19
preveres, [*] e los hòmens e las
1Re 30,2
2 e havían-se’n manades las
2Re 14,26
leguiave a tondre lo ceu cap, e las
1Re 15,3
las suas coses, mas ociu hòmens e
1Re 15,33
menys d’infants entre las altres
1Re 1,2
nom Anna, e l’altre, Fenennà. E
1Re 1,2
e la una hach nom Anna, e l’altre,
1Re 1,4
Elcanà dech secrifichar, e donà a
1Re 1,6
que no podia haver infants. 6 E
Re Prol,110 cose és feta d’aquestas que degam
1Re 8,11
e metrà’ls a menar ses carretas, e
1Re 20,8
servicial teu, car tu m’has feta
1Re 23,9
David sabé que ell aperellave de
1Re 26,19
e preguen-lo, car axí cové a
1Re 28,12
veu e dix: –O Saül, per què has fet
1Re 28,22
hauràs menjat, sias fort e pugues
1Re 29,4
Donchs, en quina manera porà ell
1Re 29,10
sereu levats de nit, e comenserà a
1Re 31,4
E lo ceu scuder no ho volch
2Re 2,22
vullas encalsar, sinó covendrà’m a
2Re 12,17
de la terra, e ell no ho volch
2Re 12,23
ni ploreria? Car jo no’l poria
2Re 13,12
vullas fortsar, car açò que tu vols
2Re 13,12
que tu vols fer, null hom no gosa
2Re 13,12
no gosa fer en tot Yrrael ne hu deu
2Re 13,12
deu fer. Prech-te que no vullas
2Re 13,13
aquesta onta ten gran que tu vols
2Re 13,16
e major scarn és açò que are vols
2Re 14,8
-te’n a la tua casa, que jo faré
2Re 15,1 Capítol XV 1 Aprés açò Absalon féu
2Re 15,4
e vinga tot hom a mi qui hage res a
2Re 16,20
–Teniu concell e vejau què devem
2Re 18,13
13 Mas, si ell volgués res
2Re 18,33
Absalon, fill meu! Com se pot ja
2Re 19,22
al fill de Servià: –Què m’ha a
2Re 22,43
places [*] e trencar-los-he e
1Re 2,35
a mi un prevere fael, lo qual
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fembra se n’anà. 21 E lo rey féu venir
fembra en Baürim que no’ls descobrís. E a
fembra posà dessobre un drap de li e mès
fembra: –Una pocha d’aygüe han beguda e
fembra fort sàvia de la ciutat cridà e
fembra: –Oges las paraules de la tua
fembra: –Açò que jo diré és molt bell
fembra a Joab: –Nós lensarem a tu lo ceu
fembra parlà ab tot lo poble sàviament. E
fembras qui vetlaven a la porta del
fembras menys d’infants entre las altres
fembras de totas las ciutats d’Irrael
fembras? Nós nos en som guardats hir e l’
fembras que hy éran e los infants pochs,
fembras catives, de las manors entrò a las
fembras los compraven e’ls posaven en
fembres, grans e petits, bous e ovellas e
fembres, enaxí morràs tu. E Samuel spesejà
Fenenà hach fills, e Anna no n’hach negú.
Fenennà. E Fenenà hach fills, e Anna no n’
Fenennà [*] e a tots sos fills e sas
Fenennà la engoxave fortment e la
fer. Adonchs, aquell libre qui és apellat
fer-n’ha sos cavallers e corredors
fer covinensa de nostro Senyor a mi,
fer-li mal celadament, ell dix a Abiatar
fer. Si, emperò, los fills dels hòmens
fer a mi mal? Car tu ést Saül! 13 E dix lo
fer ton camí. 23 E Saül no’n volch pendre
fer pau ab son senyor, si no sobre los
fer die, veu-vos-en. 11 E enaxí David
fer ni’l volch ociure, car era fort
fer que t’ocia. E si açò fas, no poré
fer ni volch menjar ab ells. 18 E sdevench
fer tornar de allà on és. Jo iré de vuymés
fer, null hom no gosa fer en tot Yrrael ne
fer en tot Yrrael ne hu deu fer. Prechfer. Prech-te que no vullas fer ten gran
fer ten gran follia, 13 car jo no poré
fer a mi, e tu seràs tengut per un dels
fer a mi que ço que has fet. Per què’m
fer a tu justícia de açò que demanes. 9 E
fer a si mateix un carro, que anacen ab
fer, jo jutjaré dretament e justa. 5 E com
fer. 21 E dix Atitòfel a Absalon: –Intre a
fer a mi, jo l’ociera. E si lo rey me
fer que jo muyre per tu, Absalon, fill
fer a mi ni a vós? Per què voleu que jo
fer-n’he pessas manudes. 44 E tu
ferà segons mon cor e segons ma ànima, e
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corredors devant ses carretas, 12 e
d’armes e de ses carretas. 13 E
E ell jutgerà a nós e irà devant e
gran cose, la qual nostro Senyor
car nostro Senyor ha jurat que ell
Tu no morràs pas, car mon pare no
ab vosaltres entrò que jo sàpia què
a tots vosaltres camps e vinyes e
la tua serventa. »Car nostro Senyor
dix David a Achís: –Are veuràs què
e nostro Senyor ha ja dit a tu que
ell serà a mi en fill. E aquell no
és mort, ja’ns scolterà menys e no
e feràs-ma a saber ço que’s
e Abiatar preveres, 36 e ells
occizió que Jonatàs e son scuder
seràs membrant de la tua serventa e
meu David! Tu que has fet ja, a mi
e li dius que seràs son servent, e
Canaan, fill meu, vage ab tu, e tu
seràs desestruch. 28 E tu
las coses que tu mans ni digues
-ho per bo? Tu digues-ho, si ho
e materen las vaques desús e
déu molt alt? Aquest és lo déu qui
hòmens de Azot e destruý aquells e
de Betzames. 19 E nostro Senyor
a son tabernacle. 3 E Jonatàs
en la fona e menà-la tot entorn e
e amanà-sse’n tot lur bestiar, e
foren passats X dies, nostro Senyor
Senyor Déu. E aquell acostà’s e
que li parlàs a engan e a treció e
vench David en la vall de Refaÿm e
Senyor fou indignat contre Ozà e
David los felisteus [*]. 2 E
a la sua casa. E nostro Senyor
besar. 10 E trasch lo cultell e
devallà enmig de la cisterna e
sobre cascuna ciutat, enaxí que ell
la ànima de David, que ell lo
[*]; per ço jo, servecial teu,
ten gran e dix a l’àngel qui
Irrael oyí aquesta fama: «Saül ha
que hi anem tots, car gran afany te
Ozà, e aquell loch és apellat [*]
Amon jahia en lo lit, e Tamar pres
assats, e vianda, forment, ordi,
e mesclà-la en aygüe e féu-ne
-li taula e posà-li devant las
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ferà atrecí sos conestables e sos
ferà vostros fills faedors d’ungüents e
ferà las nostres batallas per nós. 21
ferà denant vosaltres. 17 Donchs, no és
ferà de vosaltres son poble. 23 Déu me
ferà nenguna cose gran ni pocha que ell no
ferà Déu de mi. 4 E jaquí’ls devant la
ferà tots vosaltres caps de M cavallers o
ferà a tu, senyor meu, casa fael. Car
ferà ton servicial. E dix Achís a David:
ferà a tu casa, 12 e, com seran complits
ferà res de mal, jo lo rependré †d’hòmens
ferà res que li digam, ans se turmenterà
ferà en la cort. E diràs a Absalon:
feran-m’ho a saber per Achimàs e
féran mataren XX hòmens en mitja part d’
feràs bé a ella. 32 E dix David a
feràs, e tu, poderós, qui are pots, a mi
feràs-ma a saber ço que’s ferà en la
feràs a ell aquell bé que’t plaurà. 38 E
feràs saul lo poble pobre e humiliaràs los
ferem nós ab gran goig e volenters. 16 E
ferem. 7 E dix Cozim a Absalon: –No és bo
feren sacrifici a nostro Senyor. 15
ferí Egipte de totas plagues en lo desert.
ferí Azot en la pus secreta part de las
ferí dels hòmens de Betzames, per ço car
ferí una companya de felisteus, la qual
ferí’n lo felisteu en lo front axí
ferí aquells de molt gran plague. E David
ferí Nabal, e morí. 39 E com David oyí que
ferí’l e ocís-lo. 16 E dix David en
ferí-lo en lo segí e ocís-lo en
ferí los felisteus aquí, e dix: –Nostro
ferí’l [*] tantost de prop l’archa. 8 E
ferí Moab e mesurà los felisteus ab una
ferí lo fill que David havia hagut de
ferí-lo per lo costat, e axiren-li los
ferí lo leó e ocís-lo en temps de neus.
feria los hòmens de cascuna ciutat, del
feria senyor de la sua cavalleria. E per
feria gran afany a tu, senyor meu. 36 Un
feria lo poble: –Basta are! No stenes d’
ferida una companya de felisteus, e lo
feríem e gran mació e per ventura
feriment o mort de Ozà entrò en aquest die
ferina e mesclà-la en aygüe e féu-ne
ferina, fogasses, faves, lenties, ciurons,
ferines e coch-les e aperellà-les, 9 e
ferines. E no’n volch menjar. E dix Amon:
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2Re 13,10
-m’has a menjar. E pres Tamar las
1Re 19,10
devant ell. 10 E Saül se sfortsà de
1Re 20,33
E Saül pres la lansa e volch-lo
1Re 26,8
terra una vegade e no’l ne calrà
2Re 20,8
guisa que’l podia traure e podia
2Re 21,16
de Rafà, sfortsà’s que pogués
2Re 17,12
de la mar, e tu seràs enmig, 12 e
2Re 4,6
[*]. 6 E [*] Recap e son frare
1Re 6,6
terra, car nostro Senyor hach ell
1Re 6,19
per ço com nostro Senyor havia
2Re 11,15
e desemparau-lo enaxí que ell sia
1Re 5,12
hòmens qui no éran stats morts éran
2Re 14,17
e axí com a àngel de Déu és
2Re 19,29
a ell: –No’t cal més perlar, car
2Re 7,16
la mia faç, e la tua cadira serà
2Re 23,5
casa envés Déu que fassa covinensa
2Re 7,12
tu, la qual axirà del teu ventre, e
1Re 20,42
en lo nom de nostro Senyor sían
2Re 7,24
e dels déus d’ells. 24 »E has
2Re 22,19
aflicció e nostro Senyor és fort
2Re 12,31
E amenà-se’n lo poble ligats e
1Re 14,6
per saber si nostro Senyor
1Re 13,21
e son pich. 21 Donchs totas las
1Re 17,7
com a plegador de texidor, e lo
1Re 13,19
temps no podia hom trobar negun
1Re 8,12
sos camps e masseguers de blats e
2Re 13,28
que li doneu, vosaltres lo
1Re 17,7
de la lansa pesave DC cicles de
2Re 12,31
ligats e fermats ab cadenas de
2Re 21,16
’s que pogués ferir David. E lo
2Re 23,7
negú las volrà tocar, serà armat de
1Re 1,23
Elcanà, son marit, dix a ella: –Tu
1Re 14,36
vijares en los teus ulls, de bé,
2Re 3,12
la terra? E per ço que parle ab tu,
2Re 7,3
pells. 3 E dix Natan al rey: –Vé e
2Re 7,25
servent e sobre la casa d’aquell e
2Re 12,28
28 Donchs, are, senyor, tost
2Re 13,5
–Jau-te sobre lo teu lit e
2Re 13,13 pus orats hòmens de tot Yrrael. Mas
2Re 14,21
m’has fet demanar. Vé, donchs, e
1Re 14,7
en pochs. 7 E son scuder dix a ell:
1Re 14,40
Jonatàs. E lo poble respòs [*]:
1Re 20,8
que complida és la sua malícia. 8
2Re 14,2
fembra fort sabenta. E dix Joab:
2Re 19,27
meu, tu ést com a àngel de Déu.
2Re 20,4
mortas. 4 E dix lo rey a Amasè:
1Re 30,16
e menjaven e bevien e fèyan gran
1Re 1,21
sacrifici e lo vot que ella havia
1Re 4,3
Irrael: –Per què nostro Senyor ha
1Re 6,9
Betzames, nós sabrem que ella ha
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ferines que havia fetas e mès-las en la
ferir David ab la lansa e que l’anestàs
ferir. E lavors conech Jonatàs que son
ferir altre. 9 E dix David a Abisay: –No
ferir tost e leugerament com se volia. 9 E
ferir David. E lo ferro de l’asta de Gebí
ferirem sobre aquells en qualque loch nós
feriren Ysbòzech, com foren intrats en la
ferit. 7 »Donchs, feu are una novella
ferit lo mitjà poble de fort plague. 20 E
ferit e que muyra.» 16 E, donchs, com Joab
ferits en la pus secreta part [*] de mal
ferm en tots sos fets e no’s mou ni per
ferm és ço que jo diguí: entre tu e Sibà
ferma contínuament. 17 Segons totas
ferma que en tot temps duren totas coses,
fermaré lo regne d’aquell. 13 E edificarà
fermas. Nostro Senyor sia entre mi e tu e
fermat a tu lo teu poble en poble per
fermatat mia. 20 E manà a mi [*], [*] car
fermats ab cadenas de ferro, e mès-ne
ferrà per nós, car no és gran cose en
ferramentes de las reyas e dels càvechs
ferre de la lansa pesave DC cicles de
ferrer en la terra dels fills d’Irrael,
ferrers d’armes e de ses carretas. 13 E
ferreu e ociureu-lo, e no hajau pahor ne
ferro. E portave son scuder devant. 8 E
ferro, e mès-ne molts en algunas formes
ferro de l’asta de Gebí Denob pesave CCC
ferro e de lansa de fust, e metrà e seran
fes ço que’t semble que sia bo e roman
fes. E dix lo prevere: –Acostem-nos
fes ab mi amistansa, e serà la mia mà ab
fes tot quant pensas en ton cor, car
fes axí com has perlat. 26 E sia fet gran
fes ajustar la part del poble e asetja la
fes aparès que ést malalt, e com ton pare
fes-ho axí, germà: digues-ho al rey, e
fes venir Absalon. 22 E levà’s Joab e
–Fes tot ço que plàcia a ton coratge e vés
–Fes ço que’t [*] semblarà bo. 41 E Saül
Fes, donchs, misericòrdia en mi, servicial
–Fes aparès que plores, e vist-te
Fes de mi ço que’t plàcia, 28 car la casa
–Fes venir d’ecí a III dies tots los
festa per goig que havían de la presa que
fet. 22 E Anna no hy anà, car ella dix a
fet a nós [*] fugir devant los felisteus?
fet a nós aquest gran mal. E si ella no se
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aquella, nós sabrem que ella no ha
saguescha Saül e Samuel, axí serà
Samuel, axí serà fet d’ell com ha
haveu vuy trobat que jo us hage res
parlà ab ell e dix: –Què has tu
13 E Samuel dix a Saül: –Tu has
a tu. Car, si tu no haguesses açò
de laurar en un die. 15 E açò fou
Déu donà demostransa que açò havia
mon fill, qual de nós ho ha
Samuel li dix: –Donchs, ¿no fust tu
ans ést tornat ab presa e has mal
de bous e d’ovellas, [*] e açò han
nostro Senyor se penedia com havia
batalla. 29 E David dix: –Què he jo
ditas, plach a David que ell fos
més a tembre David. E axí Saül fou
servents de Saül. E lo ceu nom fou
a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou
devant Jonatàs e dix: –Què he jo
mia iniquitat ni qual peccat he jo
a son pare: –Per què morrà? Què ha
segon die de las calendes, car fou
amanat hom orat! Per què haveu
cose pocha ni gran sobre aquest
las coses que tu has, e tu sias
e las carns del bestiar que jo he
»E, donchs, com nostro Senyor haurà
matex. E com nostro Senyor haurà bé
33 e beneyta sias tu, qui has bé
cor fou quax mort dins lo cos e fou
16 No és bona cose, açò que has
perseguex lo servicial ceu? Què ha
ulls. Car are par que ço que jo he
jo he fet contre tu, que jo ho he
ést tu, fill meu David! Tu que has
en aquell die Ychalet. E per ço és
-lo Achís e dix: –Molt de mal ha
28,Tit Capítol XXVIII 1 E fou
veu e dix: –O Saül, per què has
E dix Saül: –Per ço ho he
que fas vuy nostro Senyor ho ha
8 E dix David a Achís: E què he jo
1,Tit Capítol primer 1 E fou
’n al rey e dix-li: –E què has
d’Irrael. E jo jugaré e seré
nostro Senyor Déu és ab tu. 4 E fou
devant la tua cara e are he
per tostemps. E tu, Senyor, has
e fes axí com has perlat. 26 E sia
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fet a nós negun mal, mas que açò és
fet d’ell com ha fet de sos bous. E
fet de sos bous. E adonchs lo poble hach
fet de mal. E ells respongueren: –Bé és
fet? E Saül dix: –Com jo viu que lo poble
fet follament, com tu no has guardats los
fet, nostro Senyor haguera ja aperellat lo
fet un gran miracle per la host e per los
fet Jonatàs e Saül, e lo poble ne fou
fet. E la sort caech sobre Jonatàs. 43 E
fet cap e príncep sobre tots los trips d’
fet devant nostro Senyor? 20 E Saül dix a
fet per secrifichar a lur Déu en Galgala.
fet a Saül rey sobre lo ceu poble de
fet, donchs? Açò no són sinó peraules! 30
fet gendre del rey Saül. 27 E aprés pochs
fet enamich de David en tots sos dies. 30
fet molt gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1
fet que sobre ell vench l’espirit de
fet ni qual és la mia iniquitat ni qual
fet contre ton pare, que ell me vol
fet? 33 E Saül pres la lansa e volch-lo
fet falló e trist per David, per ço que
fet aytal scarn? 15 E defallien a nós
fet. 16 E lo rey dix: –Oh Achimàlech!, tu
fet saul per molts anys, e la tua casa e
fet ociure per a mos tonedors e donar-ho
fet a tu, senyor meu, totas aquellas coses
fet al senyor meu, seràs membrant de la
fet, que has vedat a mi vuy que no sia
fet axí com pedre. 38 E com foren passats
fet! Viva nostro Senyor Déu, car vosaltres
fet? Qual és lo mal qui és en las mias
fet contre tu, que jo ho he fet follament
fet follament e a tort. Car no sabia ni
fet ja, a mi feràs, e tu, poderós, qui are
fet de lavors ensà dels reys de Judà entrò
fet al poble [*] d’Irrael, e per açò serà
fet en aquells dies que los felisteus se
fet fer a mi mal? Car tu ést Saül! 13 E
fet, car fort sóm en gran treball. Vet que
fet. 19 Encara que nostro Senyor vulla dar
fet, e què has trobat en mi, servicial
fet aprés que Saül fou mort, que David
fet? Vet Abner, qui és vengut a tu. Per
fet humil més que no sóm e seré humil
fet aquella nit que la peraula de Déu fou
fet a tu gran nom segons lo nom dels
fet a ells en Déu. 25 E are, Senyor,
fet gran lo teu nom perdurablement e sia
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2Re 8,1
8,Tit Capítol VIII 1 E fou
2Re 8,6
en Síria de Damàs. [*] E fou
2Re 10,1
los peus. 10,Tit Capítol X 1 E fou
2Re 10,3
honrament de ton pare? Ans ho ha
2Re 10,6
gran injúria e gran scarn hagueren
2Re 11,18
tremès a dir a David tot ço que era
2Re 11,22
e comptà-li tot ço que era stat
2Re 12,5
Senyor, que aquex hom qui axò ha
2Re 12,7 a David: –Tu ést aquell hom que has
2Re 12,12 devant tu matex. 12 Per ço com has
2Re 12,14 e no morràs. 14 Emperò com tu has
2Re 13,16
are vols fer a mi que ço que has
2Re 13,29
ditas e manades. E com açò fou
2Re 14,13
e no fassa retornar aquell qui ha
2Re 14,21
pegat e alegre de açò que tu m’has
2Re 17,15
preveras, e comptà-los tot lo
2Re 19,7
e satisfés-los del greuge que has
2Re 19,9
regonech lo bé que lo rey los havia
2Re 19,22
-te que jo no conega que m’ha vuy
2Re 20,6
derà Siba fill de Bocrí que no ha
2Re 20,8
li penjave per los flanchs, qui era
2Re 21,1
e dix nostro Senyor Déu: –Açò és
2Re 21,11 diguéran a David ço que Rafà havia
2Re 23,11
E com los felisteus hagueren
2Re 24,10
he peccat molt fortment en aquest
2Re 24,17
són ovellas mias e no han res
2Re 24,19
Senyor que Gad profete li havia
2Re 7,1
morí de part. 7,Tit Capítol VIIè 1
Re Prol,60
Rut, car en los dies d’aquella fou
Re Prol,109 ço que puscam saber qual cose és
1Re 4,17
e gran morteldat és stade
1Re 5,6
e gran confuzió de mort fou
1Re 5,9
la se’n portaven, la mà de Déu era
1Re 11,13
die de vuy, car nostro Senyor ha
1Re 14,30
ell ha atrobade. Donchs, no fóra
1Re 14,43
–Digues-me qual cose has tu
1Re 14,45
–Donques, Jonatàs morrà, que ha
1Re 18,21
a ell aquella per ço que ella sia
1Re 18,25
felisteus, per ço que venjansa sia
1Re 19,5
lo felisteu, e nostro Senyor ha
1Re 20,8
en mi, servicial teu, car tu m’has
1Re 22,8
res, e majorment com mon fill ha
1Re 30,16
que havían de la presa que havían
2Re 1,1
vench e tornà de la mort que havia
2Re 2,5
de nostro Senyor Déu, que haveu
2Re 2,6
gran guardó, per ço com haveu
2Re 3,1
Hebron. 3,Tit Capítol terç 1 E fou
2Re 3,8
cha jo sóm contre Judà, com jo hage
2Re 3,28
David sabé aquesta cose que hach
2Re 4,10
loguer per la missatgeria que havia

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

fet aprés açò que combaté David los
fet que Síria serví a David sots trehut. E
fet que aprés açò morí Naàs, rey dels
fet per ço que venguen e que guarden la
fet a David, logaren cavallers de Círia e
fet en la batalla, 19 e manà al missatge
fet en la batalla, axí com li dix Joab. 23
fet deu morir 6 e deu retre la ovella en
fet açò. E diu nostro Senyor, Déu d’
fet açò amagadament, jo faré açò que t’he
fet blastomar als enamichs lo nom de
fet. Per què’m gites de la casa ni’m
fet, tots los fills del rey pujaren en los
fet axir. 14 Tots quants som tots morim e
fet demanar. Vé, donchs, e fes venir
fet axí com era stat. 16 E dix-los:
fet a ells. Car jo’t jur per Déu que, si
fet e digueren los uns als altres: –Lo rey
fet senyor sobre Yrrael? 23 E dix lo rey a
fet Absalon. Pren, donchs, dels servecials
fet en guisa que’l podia traure e podia
fet per Saül e per la sua casade e la
fet, ço és la concupina de Saül. 12 E
fet fugir lo poble, 12 aquell stech enmig
fet. Mas prech-te, Senyor, que tu muds
fet. Plàcie’t, Senyor, que la tua mà se
fet. 20 E Aurena guardà e veé lo rey e los
Fet fou que lo rey seya en la sua casa, e
feta la història dels jutges, segons que
feta d’aquestas que degam fer. Adonchs,
feta en lo poble, e, ultre açò, abdós tos
feta en la ciutat. 7 E com los hòmens de
feta en molt gran mortaldat sobre cascuna
feta vuy salut al poble d’Irrael. 14 E
feta major plague contre los felisteus? 31
feta. E Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí ab
feta aquesta gran salut al poble d’
feta a ell en scàndol, per ço que la mà
feta dels enamichs del rey.” E tot açò
feta gran salut per ell a tot lo poble d’
feta fer covinensa de nostro Senyor a mi,
feta covinensa ab lo fill de Ysaý, [*] qui
feta e de la roba que havían robade en la
feta a Amalech, [*] 2 e en lo terç die
feta aquesta misericòrdia ab lo senyor
feta e complida aquesta peraula. 7 Sían
feta longa batalla e gran entre la casa de
feta misericòrdia sobre la casa de Saül,
feta Johab, dix: –Munde çó jo e lo regne
feta. 11 Com més are, com hòmens malvats e
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–Vet que jo habit en la casa que he
nit que la peraula de Déu fou
d’Irrael e dix: Per què no has
mal li volia per la onta que havia
per ço que l’ociam, e que sia
donchs, la tua serventa que sia
qui ho veurà dirà: “Gran mort és
missatge te aport: nostro Senyor ha
vosaltres. Per què, donchs, haveu
vestia una gonella streta que era
onzes. E portave una spasa que era
carrera de nostro Senyor, e no he
de Ysaý: «E dix l’hom al qual es
dels felisteus. E aquell die fou
aquell qui he peccat e qui he
las lurs obres, las quals ells han
las misericòrdies que ell ha
maravellas que nostro Senyor ha
totas las coses que Amalech ha
dix: –Enaxí com lo teu cultell ha
-li totas las coses que li havia
–Vet que tu saps quantes coses ha
coses que los felisteus havían
tua peraule e segons lo teu cor has
E pres Tamar las ferines que havia
las poses en ton cor que jo t’he
E com totas aquestas coses foren
del teu servicial, car fort he
ell sabia que sos fills fèyan lurs
lavors vosaltres sabreu que haveu
14 David deya e feya tots sos
de lur axida David feya tots sos
la vida tua a tu. E are sían
a àngel de Déu és ferm en tots sos
carrera e la ha acabada, 34 e ha
23 Per què ell dix a ells: –Per què
que jo oig de vosaltres: vosaltres
Senyor hach ell ferit. 7 »Donchs,
dix a ell e a son servent: –Què
e vestiu-vos de sachs e
diu que Saül no regnerà sobre nós?
2,Tit Capítol segon e càntich que
VIII 1 Com Samuel fou envellit, ell
a nós rey que’ns jutge.» E Samuel
là on ell havia a menjar e ell los
dix al poble: –Nostro Senyor, qui
en Gabaà, e com Saül hach açò oÿt,
que és ultre aquest loch. E ell no
que jo’t mostraré. 4 Donchs Samuel
ell, e ell amà molt a David e
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feta de fust de cedre, e la archa de Déu
feta a Natan profeta e dix-li: 5 –Véfeta a mi casa sedrina? 8 E are tu diràs
feta a Tamar. 23 E aprés II anys, sdevench
feta justícia d’ell per ço car ha mort l’
feta la peraule del senyor meu, car axí
feta en aquells qui saguexen Absalon”, 10
feta vuy justícia de tots aquells qui s’
feta a mi injúria e per què no digueren
feta a masura d’ell matex e desobra era
feta poch de temps havia. 17 E Abizay fill
feta neguna cose mala devant ell. 23 Car
feta la promissió de crist Déu de Jacob,
feta gran salut en Yrrael. 13 E ja dabans
feta aquesta iniquitat. Aquests són
fetas del die ensà que jo los amení de
fetas ab vosaltres e ab vostros pares, 8 e
fetas entre vosaltres. 25 E si vosaltres
fetas al poble d’Irrael, en qual manera
fetas moltas fembras menys d’infants
fetas Saül. E ell e Samuel stigueren [*]
fetas Saül e en qual manera ha gitats los
fetas a Saül, 12 levaren-se tots los pus
fetas totas aquestas coses e ten grans per
fetas e mès-las en la cambreta. 11 E com
fetas del die ensà que’t partist de
fetas, nostro Senyor perdonà a la terra.
fetas follament las mias feenes. 11 E levà
fets malvadement e ell no’ls ne
fets grans mals devant nostro Senyor, car
fets sàviament, e nostro Senyor era ab
fets pus sàviament que tots los servents
fets axí com Nabal los enamichs teus e
fets e no’s mou ni per mal ni per bé. E
fets aguals los peus meus a servo e sobre
feu vosaltres aquestes coses malvades, las
feu peccar al poble de nostro Senyor. 25
feu are una novella carreta e preneu II
feu? E ells respongueren: –Nós som anats a
feu plant sobre lo cos de Abner. Emperò lo
Feu-los-nos liurar, e nós ociuremféu Anna a nostro Senyor 1 Mon cor s’és
féu abdós sos fills jutges sobre lo poble
féu oració a nostro Senyor, 7 e nostro
féu loch en cap de tots aquells qui éran
féu Moysès e Aron e qui amenà los vostros
féu sonar una butzina per tota la terra e
féu a saber açò a son pare. 2 Saül estave
féu axí com nostro Senyor li havia manat,
féu d’ell son scuder. 22 Saül tremès a
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1Re 18,13 ell. 13 Donchs Saül lo moch de si e
1Re 23,13
e que ell era salvat, e per ço
1Re 24,13
e M cabres. E sdevench-se que ell
1Re 28,3
E emperò Samuel morí, e tot Yrrael
1Re 28,10
vols que jo muyre? 10 E Saül
2Re 1,17 nostre Senyor Déu.” 17 Emperò David
2Re 3,20
en Hebron ab XX hòmens. E David
2Re 3,26
e tramès missatgers derrera Abner e
2Re 5,3
vells d’Irrael en Hebron, e lo rey
2Re 5,9
e apellà aquella ciutat de David e
2Re 5,9
ella e dedins e comensà en Meyló e
2Re 5,25
las tendes dels felisteus. 25 E
2Re 8,4
hòmens a cavall e XXM de peu, ell
2Re 8,8
de Bet e de Beroch, del qual aram
2Re 8,8 aygüe, qui havia nom Mar de Aram, e
2Re 10,16
sirienchs qui éran dallà lo flum e
2Re 10,16
dallà lo flum e féu-los venir e
2Re 11,4
4 E David tremès-li missatge e
2Re 11,26
de Urries que son marit era mort,
2Re 11,27
tengut lo dol de son marit, David
2Re 12,16
muller de Urries [*]. 16 E David
2Re 12,31 com hom fa dels ladres. E açò matex
2Re 13,6
6 E lavors Amon se gità al lit e
2Re 13,8
ferina e mesclà-la en aygüe e
2Re 13,17
no la volch oyr ni scoltar, 17 ans
2Re 13,17
féu venir dels ceus servicials e
2Re 13,17
e féu-la gitar de la cambra e
2Re 13,27
los altres fills ceus. E Absalon
2Re 13,28
quax convit de rey. 28 E Absalon
2Re 13,31
que hy éran feeren açò matex que
2Re 14,2
mal a Absalon, 2 tremès a Techua e
2Re 14,21
la fembra se n’anà. 21 E lo rey
2Re 14,32
rey, e que li diguesses per què’m
2Re 15,1
Capítol XV 1 Aprés açò Absalon
2Re 15,11
qui anassen ab ell, e no’ls
2Re 15,12
Absalon oferts secrificis, el poble
2Re 18,1 18,Tit Capítol XVIII 1 Lavors David
2Re 18,33
-sse’n en una cambra e plorà e
2Re 20,3
jaquides per guardar la casa, e
2Re 20,3
la casa, e féu-las guardar e
2Re 21,10
Rafà, mare dels II, vestí celici e
2Re 23,10
qui hy fou cecade. E en aquell die
2Re 23,22
ab la sua lansa. 22 Aquestas coses
2Re 23,23
era pervengut entrò a III. E David
1Re 1,6
e la destrenyia en tant que li
1Re 1,7
tanchat son ventre. 7 E axí ho
1Re 1,7
la casa de nostro Senyor, e axí la
1Re 1,13
13 e ella parlave en son cor e no
1Re 2,19
hom apellave efot. 19 E sa mare li
1Re 10,27
e no li portaren null do. E ell

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

féu-lo conestable de M hòmens. E ell
féu semblant que ell volgués anar en altre
féu tondre son bestiar en Carmel. 3 E
féu gran dol sobre ell, e soterraren-lo
féu segrament a ella en nostro Senyor Déu
féu gran plant sobre Saül e sobre Jonatàs
féu gran convit a Abner e a tots aquells
féu-lo tornar de la cisterna de Tirà. E
féu covinensa e pau ab ells en Hebron
féu edificació de casas engir e entorn d’
féu aquí grans bastiments e grans cases.
féu David axí com nostro Senyor li hach
féu segar los nirvis a tots los cavalls,
féu Salamó la vaxella de aram en lo temple
féu-na colones en l’altar. 9 E lavors
féu-los venir e féu-los aperellar a la
féu-los aperellar a la batalla, e
féu-la venir en casa sua e dormí ab
féu gran plant e gran dol sobre ell. 27 E
féu-la anar a son palau e pres-la per
féu oració a nostro Senyor Déu per l’
féu David de totas las ciutats dels fills
féu aparès que fos malalt. E com lo rey lo
féu-ne ferines e coch-les e aperellàféu venir dels ceus servicials e féu-la
féu-la gitar de la cambra e féu tencar
féu tencar derrera ella la porta. 18 E
féu gran convit quax convit de rey. 28 E
féu manament als ceus servecials e dixféu David. 32 E respòs Jonadap, fill de
féu venir una fembra fort sabenta. E dix
féu venir Joab e dix-li: –Vet que jo sóm
féu venir de Gessur. Més ma valguera que
féu fer a si mateix un carro, que anacen
féu a saber ni’ls dix la rahó per què’ls
féu gran conjurament e gran concell entre
féu III parts del ceu poble e stablí
féu gran dol e dix: –Fill meu, Absalon!
féu-las guardar e féu-los donar a
féu-los donar a menjar, e stigueren aquí
féu-se lit sobre una pedre, del
féu nostro Senyor Déu gran salut en
féu Banaÿas fill de Joadà, 23 e aquest fou
féu aquest concellador a la sua orella en
feya retret que nostro Senyor li havia
feya ella cascun any quant lo die venia
feya irade, e Anna plorave molt fortment e
feya sinó moure sos labis, e la sua veu no
feya cascun any una petita gonella, la
feya semblant que no oÿa neguna cose de
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1Re 18,5
totas coses que Saül lo trematia, e
1Re 18,14
devant lo poble. 14 David deya e
1Re 18,25
dels enamichs del rey.” E tot açò
1Re 18,30 lo comensament de lur axida David
1Re 20,39
39 E l’infant no sabia què’s
1Re 21,13
Achís, ell mudà la sua bocha e
1Re 21,13
l’havían amanat devant Achís. E
1Re 25,4
hach oÿt en lo desert que Nabal
1Re 27,11
contra ells: “Aquestas coses
2Re 2,32
ab ell e l’endemà matí, con se
2Re 8,6
David en totas coses que ell
2Re 8,14
’l en totas las coses que ell
2Re 8,15
regnà David sobre tot Yrrael e ell
2Re 10,5
per cert ho éran e leig veure-los
2Re 11,7
a David, e David demanà-li què
2Re 13,23
II anys, sdevench-se que Absalon
2Re 15,6
prenia per la mà e besave-lo. 6 E
1Re 18,6
a carrera a Saül e cantaven e
2Re 11,2
2 E mentre aquestas cosas se
2Re 14,26
vegade l’any, car los cabells li
1Re 2,13
13 ni l’ofici dels preveres, ans
1Re 2,22
e oyí totas las coses que sos fills
1Re 3,13
per ço com ell sabia que sos fills
1Re 13,21
e de las destrals éran rebavats e
1Re 30,16
la terra e menjaven e bevien e
2Re 7,10
d’aquí avant axí com primerament
1Re 2,14
prevera prenia a sos obs. E axí ho
1Re 15,6
jo no us ocia ab ell, car tu
1Re 28,23
E los ceus ministres e la fembra
Re Prol,24
Geremies e la sua oració, e en la
Re Prol,33
scriuen per aquellas matexas la
Re Prol,153 més, segons tos vijares, te pusques
1Re 19,10
se’n trestornà [*], e la lansa
1Re 26,7
en la tenda durment e la sua lansa
1Re 4,1
carrera als felisteus en batalla e
2Re 18,14
devant tu. E pres Joab III lances e
1Re 13,5
de la mar. E ells se n’anaren e
1Re 17,1
en Secot, en la terra de Judà, e
1Re 25,18 C ligays de pances e CC sportes de
1Re 30,12
donaren-li un tros de formatge de
2Re 16,1
e C ligays de pances e C pans de
Re Prol,6
so, mas en diverses caràcters e
Re Prol,56
són ordonats, e comensen a Jesú,
Re Prol,57
és dit, segons los profetes, Josuè,
Re Prol,113
justícia»; e lo libre de Jesú,
1Re 1,1
[*], lo qual hach nom Elcanà,
1Re 1,1
hach nom Elcanà, fill de Geroboam,
1Re 1,1
fill de Geroboam, fill Eliüd,
1Re 1,1
Geroboam, fill Eliüd, fill de Thau,
1Re 1,20
complit, ella consabé e infantà un
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feya sàviament sos afers. E Saül lo posà
feya tots sos fets sàviament, e nostro
feya Saül per ço que liuràs David en las
feya tots sos fets pus sàviament que tots
feya, car ten solament sabían açò Jonatàs
feya aparès que caygués entre las mans d’
feya aparès que fos orat, e pintava en las
feya tondre son bestiar, 5 ell li tremès X
feya David.”» E açò era decret ceu en tots
feya die, foren en Hebron. 3,Tit Capítol
feya ni anave ni trematia. 7 E David pres
feya. 15 E regnà David sobre tot Yrrael e
feya juý e justícia a tot lo poble ceu. 16
feya. E dix-los David: –Stau-vos en
feya Joab e lo poble d’Irrael e en quina
feya tondre las suas ovellas en Balasar,
feya açò tots dies a tot lo poble d’
feyan balls ab temborets de alegransa [*],
feyan, sdevench-se un dia que David se
feyan anuig e pesaven los cabells del ceu
fèyan molt de mal en lo setgle e al poble.
fèyan a tot lo poble d’Irrael e en qual
fèyan lurs fets malvadement e ell no’ls
fèyan a lozar tots entrò a l’aguyó. 22 E
fèyan gran festa per goig que havían de la
fèyan 11 del die ensà que stablí los
feyen ells a tots aquells del poble d’
feÿst misericòrdia a nostros pares com
ffortsaren-lo, e ell oyí la veu d’ells
fi dels Proverbis de Salamó, d’aquell
fi del mot. On molts stimen que V [*] sían
fiar. E si aferma las nostres coses, jo’m
ficà’s en la paret. E lavors David fugí,
ficade en terra, prop del seu cap. E Abner
fichà las tendas prop la pedre de la
fichà-las totas III en lo cors de
ficharen las tendes dellà Machinàs, ves
ficharen lurs tendes entre Sechot e
figues e posà-hu sobre los àzens 19 e
figues sechas e II ligadures de pances. E
figues que éran seques e II odres de vi. 2
figures. Los semaritans encara ab aitants
fill de Enave, qui és dit, segons los
fill de Nuu. E aprés ordonen Sustín, ço és
fill de Sirach, qui comensa: «Tota saviesa
fill de Geroboam, fill Eliüd, fill de
fill Eliüd, fill de Thau, fill de Suf,
fill de Thau, fill de Suf, efratén. 2
fill de Suf, efratén. 2 Aquell hach II
fill, e apellà lo ceu nom Samuel, per ço
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1Re 1,23
Donchs Anna romàs e aletà son
1Re 3,6
[*] 6 [*] [*] E Elí respòs: –O, mon
1Re 3,16
Samuel e dix: –O, Samuel, mon
1Re 4,20
hages pahor, car tu has infantat un
1Re 7,1
en Gabaà, e sentificaren Aleatzar,
1Re 8,2
sobre lo poble d’Irrael. 2 E son
1Re 9,1
de Benjamín, qui havia nom Sis,
1Re 9,1
qui havia nom Sis, fill de Abiel,
1Re 9,1
Sis, fill de Abiel, fill de Ceor,
1Re 9,1
fill de Ceor, fill de Bechor,
1Re 9,1
fill de Bechor, fill de Assaret,
1Re 9,1
fill de Assaret, fill de Asià,
1Re 9,2
molt gran fortsa. 2 Aquell havia un
1Re 9,3
perdudes, e Sis dix a Saül: –Mon
1Re 9,21
21 E Saül respòs e dix: –No sóm jo
1Re 10,11 altres: –Qual cose és sdevenguda al
1Re 10,21
de Metí. E vench entrò a Saül,
1Re 13,1
13,Tit Capítol XIII 1 Saül havia un
1Re 13,22
que era ab Saül e ab Jonatàs, son
1Re 13,22
[*] lansa, fora Saül e Jonatàs, son
1Re 14,1
E sdevench-se un die que Jonatàs,
1Re 14,3
entrò a DC hòmens. 3 E Achiàs, [*]
1Re 14,3
3 E Achiàs, [*] fill de Finenès,
1Re 14,39
e sap, si açò és sdevengut per mon
1Re 14,40
e jo seré en l’altre part ab mon
1Re 14,41
és sobre mi o sobre Jonatàs, mon
1Re 14,42
sorts entre mi e Jonatàs, mon
1Re 14,50
la sua cavalleria hach nom Abner,
1Re 14,51
Saül, e Ner era stat pare de Emsí,
1Re 16,18
e dix: –Vet que jo he vist lo
1Re 16,19 Ysaý e dix: –Tremet a mi David, ton
1Re 16,22 dir a Ysaý: –Jo vull que David, ton
1Re 17,12 e haguéran gran pahor. E David era
1Re 17,13
éran aquests: Eliab era son primer
1Re 17,17
XXXX dies. 17 E Ysaý dix a son
1Re 17,56 dix: –Donchs demana a ell de qui és
1Re 17,58
ést tu? E David li respòs: –Jo çó
1Re 18,1
hach parlat a Saül, Jonatàs, lo
1Re 19,1
que ociessen David. Mas Jonatàs,
1Re 20,27 solia ceure David. E dix Saül a son
1Re 20,27
Jonatàs: –Per què no és vengut lo
1Re 20,30
no conech jo are que tu ames lo
1Re 20,31
tremet are e amena’l-me, car
1Re 22,7
de Benjamín: E donchs, derà lo
1Re 22,8
a saber res, e majorment com mon
1Re 22,8
mon fill ha feta covinensa ab lo
1Re 22,9
al rey, e dix: –Jo he vist lo
1Re 22,9
era en l’alberch de Achimàlech,
1Re 22,11 lo rey tramès a apellar Achimàlech,
1Re 22,13
ést tu conjurat contre mi, tu e lo
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fill entrò que ella li tolch la let. 24
fill, no t’he jo apellat. Torna-te’n e
fill! Lo qual li respòs: –Jo sóm ací. 17 E
fill. E ella no’ls respòs ni los entès.
fill de Aminadab, per ço que ell guardàs
fill primer engendrat havia nom Jobel, e
fill de Abiel, fill de Ceor, fill de
fill de Ceor, fill de Bechor, fill de
fill de Bechor, fill de Assaret, fill de
fill de Assaret, fill de Asià, fill de un
fill de Asià, fill de un hom del trip de
fill de un hom del trip de Benjamín, qui
fill, qui havia nom Saül, alet e bo, enaxí
fill, pren a tu un dels servents e leve’t
fill de Sis de Benjamín, del pus bax trip
fill de Sis? Donchs, no és Saül entre los
fill de Sis. Donchs ells sercaren a ell, e
fill qui havia un any com ell comensà a
fill, no havia [*] lansa, fora Saül e
fill. 23 Donchs la companya dels felisteus
fill de Saül, dix a un jove, son scuder:
fill de Finenès, fill de Elí, prevera [*]
fill de Elí, prevera [*] en Ciloè, portave
fill Jonatàs, ell morrà sens nenguna
fill Jonatàs. E lo poble respòs [*]: –Fes
fill, done’ns-en vuy demostransa. E si
fill, qual de nós ho ha fet. E la sort
fill de Ner, cosí de Saül. 51 Sis era stat
fill de Ebiel. 52 E molt fort batalla era
fill de Ysaý de Betlem, que sap bé viular,
fill, qui guarde tes ovellas. 20 E donchs
fill, stiga devant mi, car ell ha trobade
fill de un hom efrateu, de Judà, de
fill engendrat; lo segon, Aminedab; e lo
fill David: –Prin e porta a tos frares una
fill. 57 Donchs com David se’n tornà, qui
fill de Ysaý, de Betlem, ton servent.
fill de Saül, amà a ell tant com a si
fill de Saül, amave molt David, 2 e
fill Jonatàs: –Per què no és vengut lo
fill de Ysaý vuy ni hir a menjar? 28 E
fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en
fill és de mort. 32 E respòs Jonatàs a son
fill de Ysaý a tots vosaltres camps e
fill ha feta covinensa ab lo fill de Ysaý,
fill de Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat entrò
fill de Ysaý en Nobe, que era en l’
fill de Achirob, prevera 10 qui pregà per
fill de Achirob, [*] e tota la companya de
fill de Ysaý, e has donat a ell pa e
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1Re 23,6
6 E en aquell temps que Abiatar,
1Re 23,16 de Xiff, en un bosch. 16 E Jonatàs,
1Re 25,8
die, dóna a tos servents e a ton
1Re 25,10
a ells: –Qui és David ne qui és lo
1Re 25,44
Micol, muller de David, a Falsí,
1Re 26,5
vist lo loch on stave Saül e Abner,
1Re 26,6
6 dix David a Achimàlech, [*]
1Re 26,14
cridà al poble de Saül e Abner,
1Re 26,17 veu de David e dix: –Donchs David,
1Re 26,21
–Jo he peccat. Torna-te’n, mon
1Re 26,25
dix Saül a David: –Beneÿt ést tu,
1Re 27,2
DC hòmens qui éran ab ell a Achís,
2Re 1,4
són fugits, e Saül e Jonatàs, son
2Re 1,5
tu que mort sia Saül e Jonatàs, son
2Re 1,12
vespre sobre Saül e sobre Jonatàs,
2Re 1,13
on ést, tu? E aquell dix: –Jo sóm
2Re 1,17
plant sobre Saül e sobre Jonatàs
2Re 1,26 de fembra. Axí com la mare ame son
2Re 2,8
sia rey d’ella. 8 Emperò Abner,
2Re 2,8
cavalleria de Saül, pres Ysbòzech,
2Re 2,10 era en edat de XXXX anys Ysbòzech,
2Re 2,12
anys e VI mesos. 12 E axí Abner,
2Re 2,12
Ner, e los servicials de Ysbòzech,
2Re 2,13 tendes en Gabaon. 13 E lavors Joab,
2Re 2,15
XII de la part de Ysbòzech,
2Re 3,2
engendrat hach nom Amon e fou
2Re 3,3
3 e lo segon, Celeab, qui fou
2Re 3,3
de Carmel; e lo terç, Absalon,
2Re 3,4
4 e lo quart hach nom Adonias,
2Re 3,4
de Agit; e lo quint, Sephacias,
2Re 3,5
Abiga; 5 lo sizèn hach nom Getam,
2Re 3,6
de Saül e la casa de David, Abner,
2Re 3,7
ella e conech-la. E dix Ysbòzech,
2Re 3,14 David tremès missatgers a Ysbòzech,
2Re 3,15
tolch Micol a son marit Faciel,
2Re 3,23
e digueren a Joab que Abner,
2Re 3,25
anar? 25 No conexs, tu, Abner
2Re 3,37
concentit en la mort de Abner,
2Re 4,1
4,Tit Capítol quart 1 E Ysbòzech,
2Re 4,2
prínceps de ladres éran ab lo
2Re 4,2
havia nom Baanà e l’altre, Recap,
2Re 4,4
die. 4 Emperò Jonatàs [*] havia un
2Re 4,8
–Rey, vet lo cap de Ysbòzech,
2Re 4,12
-lo en lo sepulcre de Abner,
2Re 5,4
David en rey sobre Yrrael. 4 David
2Re 6,23
parlats. 23 E axí Micol [*] no hach
2Re 7,14
a ell en pare, e ell serà a mi en
2Re 8,3
tribut. 3 E combaté David Adoàser
2Re 8,10 de Adoàser. 10 E Tou tremès Joram,
2Re 8,12 e de Amalech e de la mà de Adoàser
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fill de Achimàlech, fugí a David, [*] ell
fill de Saül, se levà e anà-sse’n a
fill David ço que tu hauràs a mà.” 9 E com
fill de Ysaý? Molt són are creguts los
fill de Lays, qui era de Gallim. 26,Tit
fill de Ner, príncep de la cavalleria, e
fill de Serve, frare de Joab: –Qui
fill de Ner, e dix: –Donchs, no
fill meu, aquesta veu que jo he oÿda és
fill David. Per cert jo no’t faré mal d’
fill meu David! Tu que has fet ja, a mi
fill de Mohaot, rey de Get. 3 E habità
fill, són morts. 5 E dix David en aquell
fill? 6 E respòs aquell e dix: –Jo venguí
fill ceu, e sobre tot lo poble de nostro
fill de un hom strany de la terra de
fill de Saül. 18 E manà David a tots los
fill qui no n’ha sinó u solament, axí com
fill de Ner, príncep de la cavalleria de
fill de Saül, e manà’l per tots los
fill de Saül, com comensà a regnar sobre
fill de Ner, e los servicials de Ysbòzech,
fill de Saül, e posaren lurs tendes en
fill de Servià, e los servents de David
fill de Saül, e XII de la part de David.
fill de Achinoen de Gesrael; 3 e lo segon,
fill de Abiegayl, qui fou muller de Nabal
fill de Matà, que fou filla de Tolomay,
fill de Agit; e lo quint, Sephacias, fill
fill de Abiga; 5 lo sizèn hach nom Getam,
fill de Aglà, muller de David. E tots
fill de Ner, regia e governave la casa de
fill de Saül, a Abner: 8 –Per què ést tu
fill de Saül, e dix-li: –Ret-me la mia
fill de Lachis, e tramès-la a David, 16
fill de Ner, era vengut al rey David e lo
fill de Ner? Car per ço és vengut, que tt’
fill de Ner. 38 E dix lo rey als ceus
fill de Saül, oyí que mort era Abner en
fill de Saül, e la un havia nom Baanà e l’
fill de Remnon berotite, dels fills de
fill qui era dèbil e malalt en los peus,
fill de Saül, enemich teu, que volia la
fill de Ner. 5,Tit Capítol quint 1 E
fill de Ysaý era de edat de XXX anys com
fill entrò que morí de part. 7,Tit Capítol
fill. E aquell no ferà res de mal, jo lo
fill de Roob, rey de Sobà, quant hi anà
fill ceu, a David per ço que saludàs a ell
fill de Roob, rey de Sobà. 13 E com David
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a tot lo poble ceu. 16 Emperò Joab,
[*] era scrivà, 17 e Sadoch,
fill de Asitob, e Abimàlech,
de Déu? E dix Sibà al rey: –Un
respòs: –En la casa de Machir,
[*] 6 E com fou vengut Mifibòsech,
vengut Mifibòsech, fill de Jonatàs,
-li: –Jo he donat a Mifibòsech,
ço que obs haja. Emperò Mifibòsech,
del rey. 12 E havia Mifibòsech un
fills d’Amon, e regnà Amon, son
del mur? 21 Qui ocís Abimàlech
-la per muller, e ella infantà un
Senyor Déu, per aquesta paraule lo
sua casa. E nostro Senyor ferí lo
e aconsolà-la de la mort de son
fill e dormí ab ella. E engendrà un
Capítol XIII 1 E [*] Absalon,
Tamar. E sdevench-se que Amon,
fos fort greu a David. 3 E Jonadap,
Amon. E dix lo rey: –No vullas, mon
que féu David. 32 E respòs Jonadap,
e anà-se’n a Tolomay, qui era
fou aconhortat de la mort de son
e diuen-me: “Liura a nós lo teu
aquell qui és mort e no ocien mon
que sol un cabell del cap de ton
qui volen destrovir a mi e lo meu
’n en pau en la ciutat, e Achimàs,
e Achimàs, fill teu, e Jonatàs,
3 E dix lo rey: –On és Mifibòzech,
casa de Saül, que havia nom Semeý,
tolguist lo regne, e la mà de ton
car tu ést homeyer. 9 E dix Abisay,
los ceus servicials: –Veus lo meu
e ab ell staré. 19 E jo serviré lo
que anaven, viu-los un infant,
la cavalleria de Joab. E Amasam era
fou vengut en las tendes, Sobí,
Rabat dels fills d’Amon, e Machir,
mi C cicles d’or, jo no ociuria lo
vall del Rey, car havia dit: «No he
die de vuy. 19 E dix Achimàs,
que tu no lo hy digues vuy que son
per anar al rey. 22 E Achimàs
aprés d’aquest. E dix Joab: –Mon
ve primer sembla que sia Achimàs,
29 E dix lo rey: –És viu lo meu
32 E dix lo rey a Cozín: –E lo meu
e dix: –Fill meu, Absalon! Absalon,
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fill de Servià, era senyor sobre la host,
fill de Asitob, e Abimàlech, fill de
fill de Abiatar, éran preveres, e Saraÿas
fill de Jonatàs hich ha romàs, qui és
fill de Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6 E com
fill de Jonatàs, fill de Saül, devant
fill de Saül, devant David, enclinà-se e
fill de Jonatàs, [*] tota la casa que fou
fill del senyor teu, menjarà tostemps en
fill petit que havia nom Michà, emperò
fill. [*] 2 [*] [*] E David tremès dels
fill de Geroboal? Donchs, no l’ocís una
fill, que hach nom David. E aquesta cose
fill que tu has hagut d’ella morrà. 15 E
fill que David havia hagut de Bersabé, qui
fill e dormí ab ella. E engendrà un fill e
fill e mès-li nom Salamó, e nostro
fill de David, havia una germana fort
fill de David, fou fort anemorat d’ella,
fill de Samaà, frare de David, era gran
fill, que Amon hi vage ab tu. 27 E per las
fill de Semnà, frare de David, e dix:
fill de Amisar, rey de Geassur. Emperò
fill Amon, cessà d’aquí avant que no
fill qui ha mort aquell altre, per ço que
fill. E dix lo rey: –Vive nostro Senyor
fill no serà tochat. 12 E dix lavors la
fill [*]. 17 Diga, donchs, la tua serventa
fill teu, e Jonatàs, fill de Abiatar,
fill de Abiatar, abdosos fills vostres,
fill de ton senyor? Respòs Cibà e dix:
fill de Gerrà, e anave devant ells e
fill Absalon t’ho levà, e liurerà nostro
fill de Servià, al rey: –Per aquest cha
fill qui és axit del meu ventre, que vol
fill del rey. Tot axí com jo he obeyit al
fill de la serventa, e dix-ho a Absalon.
fill de Getrà de Gesrael, qui intrà ab
fill de Naàs, de Rabat dels fills d’Amon,
fill de l’Amil, de Ladobar, e Barzelay
fill del rey, car devant tot lo poble manà
fill, e açò serà recordació e mamòria del
fill de Sadoch: –Correré e diré-ho al
fill sia mort. 21 E dix Joab a Cozim: –Vé
fill de Sadoch dix altre vegade a Joab:
fill, per què hy vols anar? Que no series
fill de Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom és
fill Absalon? E dix aquell: –Senyor, jo he
fill Absalon és viu? Respòs Cozim e dix:
fill meu! Com se pot ja fer que jo muyre
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2Re 18,33
fer que jo muyre per tu, Absalon,
2Re 19,1
que lo rey plorave e planyia son
2Re 19,2
aquell die que lo rey plorave son
2Re 19,4
e cridave a altes veus: –Absalon,
2Re 19,16
passàs Jordà. 16 E cuytà’s Semeí,
2Re 19,16
16 E cuytà’s Semeí, fill de Gerà,
2Re 19,18
lo ceu manament. Emperò Semeý
2Re 19,21
meu. 21 E lavors respòs Abisay
2Re 19,22
Senyor Déu? 22 E dix David al
2Re 19,37 de mon pare e de ma mare. Canaan,
2Re 19,38
38 E dix a ell lo rey: –Canaan,
2Re 20,1
hom del diable qui havia nom Siba,
2Re 20,1
en David ne havem haretat en lo
2Re 20,2
’s de David e anaren-se’n a Ciba
2Re 20,6
e major aflicció nos derà Siba
2Re 20,7
per ço que encalsacen Ciba
2Re 20,10
Abizay, son frare, encalsaren Siba
2Re 20,13
seguí a Joab e encalsaren Siba,
2Re 20,21
del munt de Efraÿm, apellat Siba,
2Re 20,22
E tolgueren lo cap a Siba
2Re 20,23
de la cavalleria, e fou Banaÿas,
2Re 20,24
sobre los trehuts, e Josafat,
2Re 21,7
7 E lo rey perdonà a Mifibòzech,
2Re 21,7
a Mifibòzech, fill de Jonatàs,
2Re 21,7
Senyor Déu que era entre Jonatàs,
2Re 21,8
los quals havia engendrats a Aduel,
2Re 21,12
los ossos de Saül e de Jonatàs,
2Re 21,13
la ossa de Saül e de Jonatàs, son
2Re 21,17
poch de temps havia. 17 E Abizay
2Re 21,19
en la qual batalla ocís Adeudonat,
2Re 21,19 nomenat David, e és dit Adeudatus,
2Re 23,1
derreras paraules que dix David,
2Re 23,9
9 E aprés ell sech Aleatzar,
2Re 23,11
11 E aprés d’aquest fou Semeà,
2Re 23,18
forts. 18 Abisay, frare de Joab,
2Re 23,20
aquells III. [*] 20 E Banaÿas,
2Re 23,22
22 Aquestas coses féu Banaÿas
2Re 23,24
frare de Joab, entre XXX; Elicanà,
2Re 23,26
de Arodí; 26 Eras de Faltí; Irà,
2Re 23,29
Mecharí netofantes; 29 Èlech,
2Re 23,29
e aquest era netofatites; Juray,
2Re 23,30
dels fills de Benjamín; 30 Benaý,
2Re 23,33 Matan; 33 Seminà de Oradí; Barom,
2Re 23,34
Saratey, arachites; 34 Elifèloch,
2Re 23,34
34 Elifèloch, fill de Acisbay,
2Re 23,34
Acisbay, fill de Amacharí; Eliam,
2Re 23,36 Carmel; Fassay de Arabí; 36 Egaal,
2Re 23,37
Sobà; Bonibà de Gaddí; 37 Sílech,
2Re 23,37
Naarum beronita, scuder de Joab,
1Re 10,2
per tu e diu: ‘Què faré jo de mon
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fill meu, Absalon! 19,Tit Capítol XVIIII 1
fill Absalon. 2 E la victòria que havían
fill Absalon. 3 E lo poble venia de poch
fill meu! Fill meu, Absalon! 5 E Joab
fill de Gerà, fill de Geraminí, de Baruÿm,
fill de Geraminí, de Baruÿm, e devallà ab
fill de Gerà, se gità devant lo rey e
fill de Servià e dix: –Donchs, no morrà
fill de Servià: –Què m’ha a fer a mi ni a
fill meu, vage ab tu, e tu feràs a ell
fill teu, vage ab mi, e jo faré a ell tot
fill de Bocrí, baró de Benjamín, e aquell
fill de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en
fill de Bocrí. E lavors los hòmens de Judà
fill de Bocrí que no ha fet Absalon. Pren,
fill de Bocrí. 8 E com ells foren prop de
fill de Bocrí. 11 E entretant, com alguns
fill de Bocrí. 14 Emperò Sibe era passat
fill de Bocrí, ha levade la sua mà contre
fill de Bocrí e lensaren-lo a Joab per
fill de Joadà, dessobre los cereteus e
fill de Acilius, era scrivà del rey, 25 e
fill de Jonatàs, fill de Saül, per lo
fill de Saül, per lo segrament de nostro
fill de Saül, e David. 8 E axí pres lo rey
fill de Bertealay, que fou de Molatí. 9 E
fill ceu, e tolch-los als hòmens de
fill, [*] 14 [*] en la terra de Benjamín,
fill de Servià ajudà a David, e David ocís
fill de Salt, polimari betelenites,
fill de Salt, car nostro Senyor lo trasch
fill de Ysaý: «E dix l’hom al qual es
fill de son oncle Ahoy, qui era un dels
fill de Agehè, de Arrarí, e ajustaren-se
fill de Servià, era príncep dels III, e
fill de Joadà, qui fou hom molt fort, de
fill de Joadà, 23 e aquest fou anomanat
fill de son oncle, de Betlem; 25 Semmà de
fill de Achès, de Tecua; 27 Abiàsser de
fill de Debanaà, e aquest era netofatites;
fill d’Ambay, de Gebet dels fills de
fill de Asratonites; Oday del torrent de
fill de Saratey, arachites; 34 Elifèloch,
fill de Acisbay, fill de Amacharí; Eliam,
fill de Amacharí; Eliam, fill de
fill de Achitòfel, geronites; 35 Sray de
fill de Natan, de Sobà; Bonibà de Gaddí;
fill de Amoní Naarum beronita, scuder de
fill de Servià; 38 Iray genite; Gareb,
fill?’” 3 »E, com tu seràs pertit de aquí
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1Re 20,30
irat contre Jonatàs e dix-li:
2Re 13,4
e discret, 4 e dix Jonadap a Amon:
2Re 18,33
e plorà e féu gran dol e dix:
2Re 19,4
a altes veus: –Absalon, fill meu!
1Re 14,50 muller de Saül havia nom Achinòem,
1Re 17,25
qui l’ociurà e derà a ell sa
1Re 18,17 a David: –Vet ací Meroab, la major
1Re 18,19
sdevench-se que, com Meroab,
1Re 18,20 Molach. 20 E David amave una altre
1Re 18,25
tu li dons castells per haver sa
1Re 18,27
Donchs, Saül donà a ell Micol, sa
1Re 18,28
que Déu era ab David. E Micol,
1Re 25,44 sa muller. 44 Emperò Saül donà sa
2Re 3,3
Absalon, fill de Matà, que fou
2Re 3,7
la casa de Saül. 7 E Resfà,
2Re 3,13
ans que hages amenade a mi Micol,
2Re 6,16
per la ciutat de David, Micol, la
2Re 6,20
casa. 20 [*] E la sua muller Micol,
2Re 11,3
-li que aquella era Bersabé,
2Re 12,3
car aytant la amava com si fos sa
2Re 14,27
27 E Absalon havia III fills e una
2Re 17,25
de Gesrael, qui intrà ab Nabigail,
2Re 21,8
los quals havia engendrats de Rafà
1Re 1,4
[*] e a tots sos fills e sas
1Re 1,16
ta serventa, sia axí com una de las
1Re 2,21
e infantà III fills e II dues
1Re 30,3
-la cremade, e los fills e las
1Re 30,6
amenats per catius lurs fills e
1Re 30,19
manor entrò a la major, e fills e
2Re 5,13
e mullers d’Irrael, e hach fills e
2Re 13,18
vestidures portaven lavors las
2Re 19,5
fills e las tuas mullers e las tuas
2Re 1,24
e éran pus forts que leons! 24 O
1Re 1,2
e l’altre, Fenennà. E Fenenà hach
1Re 1,3
Ciloè. E en aquell loch staven II
1Re 1,4
e donà a Fenennà [*] e a tots sos
1Re 1,8
Donchs, no sóm jo millor a tu que X
1Re 2,5
molts, e aquella qui havia molts
1Re 2,12
devant Elí, lo prevera. 12 Mas los
1Re 2,21
car ella consabé e infantà III
1Re 2,22
vell, e oyí totas las coses que sos
1Re 2,24
se plany? 24 No ho fassau, mos
1Re 2,28
de ton pare dels secrificis dels
1Re 2,29
d’Irrael e tu has honrats tos
1Re 2,34
que’s sdevendrà en II de tos
1Re 3,13
per ço com ell sabia que sos
1Re 4,4
que seya sobre xerubín. E los
1Re 4,11
l’archa de Déu fou presa, e los II
1Re 4,17
lo poble, e, ultre açò, abdós tos
1Re 6,6
lo cor de faraó e no lexà anar los
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–Fill de bagassa! Donchs no conech jo are
–Fill del rey, per què afeblexs axí tot,
–Fill meu, Absalon! Absalon, fill meu! Com
Fill meu, Absalon! 5 E Joab vench de la
filla de Achimàs. E lo príncep de la sua
filla, e la casa de son pare serà francha
filla mia. Jo donaré aquella a tu per
filla de Saül, dech ésser donade a David,
filla de Saül qui havia nom Micol, e açò
filla, sinó ten solament la circuncizió de
filla [*]. 28 E Saül vaé e entès que Déu
filla de Saül, amave molt David. 29 E Saül
filla Micol, muller de David, a Falsí,
filla de Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo
filla de Achià, era stade concopina de
filla de Saül. E si tu le’m menas, tu
filla de Saül, sguardave per la finestra e
filla de Saül, axí a carrera a David e dix
filla de Abam, muller de Orries etey. 4 E
filla. 4 »E un palegrí (ço és, un hom de
filla fort bella marevellosament qui havia
filla de Naàs, germana de Servià, que fou
filla de Ayà, ço és Armoní e Isbòsech, e V
fillas part del sacrifici ceu, 5 e donà’n
fillas de Belial, car jo he parlat entrò
fillas. E Samuel, l’infant, cresch devant
fillas e las mullers, que se n’havían
fillas. E confortà’s David en nostro
fillas e totas las altres coses que se n’
fillas ultre aquells que havia. 14 E
fillas dels reys que éran vèrgens. E lo
fillas [*]. 6 Car tu ames aquells qui’t
filles d’Irrael, plorau sobre Saül, que
fills, e Anna no n’hach negú. 3 E aquell
fills de Elí, Ophín e Fineès, e eren
fills e sas fillas part del sacrifici ceu,
fills, si los havies? 9 Donchs, com Anna
fills fou malalte. 6 Nostro Senyor dóna
fills de Elí éran malvats e no conexían
fills e II dues fillas. E Samuel, l’
fills fèyan a tot lo poble d’Irrael e en
fills, de vuymés, car la fama no és pas
fills d’Irrael tota la senyoria? 29 Per
fills més que a mi. 30 Per ço diu lo
fills, Ofiní e Fineès: que abdós morran en
fills fèyan lurs fets malvadement e ell no
fills de Elí eren ab l’archa de la
fills de Elí foren morts, ço és, Ofiní e
fills són morts, Ofiní e Fineès, e l’
fills d’Irrael fore de sa terra, car
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1Re 7,4
la mà dels felisteus. 4 Adonchs los
1Re 7,6
havem peccat. E Samuel jutjà los
1Re 7,7
vingueren sobre ells, e com los
1Re 7,10
comensasen batalla contre los
1Re 7,10
aquells, e foren morts per los
1Re 7,11
per los fills d’Irrael. 11 E los
1Re 7,14
14 E las ciutats foren retudes als
1Re 7,14
dels felisteus. E pau era entre los
1Re 8,1
fou envellit, ell féu abdós sos
1Re 8,3
e foren jutges de Bersabe. 3 E los
1Re 8,5
a ell: –Tu ést envellit, e tos
1Re 8,11
[*] 11 [*] –[*] Ell pendrà vostros
1Re 8,13
de ses carretas. 13 E ferà vostros
1Re 9,2
e bo, enaxí que no havia entre los
1Re 9,9
aytal costuma en la terra dels
1Re 9,20
coses que són en la terra dels
1Re 10,18
Senyor en Masfat, 18 e dix als
1Re 10,27
Senyor havia tochats. 27 Mas los
1Re 11,1
E sdevench-se que Nahàs, rey dels
1Re 11,2
servirem a tu. 2 E Naàs, rey dels
1Re 11,7
-ne per tots los térmens dels
1Re 11,8
en Bezet, e foren per nombre los
1Re 11,8
fills d’Irrael CCCM hòmens, e los
1Re 11,11
host a hora de matines e ocís los
1Re 12,2
vuymés sóm envellit e canut, e mos
1Re 12,12
vosaltres veés que Naàs, rey dels
1Re 12,15
sobre vosaltres e sobre vostros
1Re 13,5
felisteus se ajustaren contre los
1Re 13,6
orient, prop Letavent. 6 Quant los
1Re 13,17
robar alguna cose e per tolre als
1Re 13,19
negun ferrer en la terra dels
1Re 13,20
lansa ni spasa. 20 Donchs los
1Re 13,23 per passar en Machinàs, on éran los
1Re 14,15 companya que éran anats a robar los
1Re 14,18
de Déu era aquí aquell die ab los
1Re 14,21
ab Saül e ab Jonatàs e ab tots los
1Re 14,47
entorn: contre Moab e contre los
1Re 14,48
ell vencé Amalech, e desliurà los
1Re 14,49
deguastaven. 49 Aquests foren los
1Re 15,30 los vells de mon poble e devant los
1Re 16,1
per ço car jo he previst un de sos
1Re 16,5
Donchs ell sentifichà Ysaý e sos
1Re 16,10
Ysaý amenà devant Samuel VII
1Re 17,2
de Dotamí. 2 E Saül e los
1Re 17,8
devant. 8 E venia en la host dels
1Re 17,11
[*]. 11 E com Saül e tots los
1Re 17,12 qual havia nom Ysaý, qui havia VIII
1Re 17,13
en lo temps de Saül. 13 E los III
1Re 17,14
dies de tots ells. Donchs, los III
1Re 17,19 companya. 19 E adonchs Saül e los
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fills d’Irrael tolgueren del mig de ells
fills d’Irrael en Masfa. 7 E com oÿren
fills d’Irrael hagueren açò oÿt, ells
fills d’Irrael, e nostro Senyor tronà
fills d’Irrael. 11 E los fills d’Irrael
fills d’Irrael axiren de Masfat, e
fills d’Irrael, las quals los felisteus
fills d’Irrael e los amoreus. 15 Donchs
fills jutges sobre lo poble d’Irrael. 2 E
fills no anaren per las suas carreras, ans
fills no van per las tuas carreras. Dóna a
fills e metrà’ls a menar ses carretas, e
fills faedors d’ungüents e cuyners e
fills d’Irrael millor home que ell; era
fills d’Irrael que tots aquells qui
fills d’Irrael seran de tu [*]. 21 E Saül
fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu d’
fills de Belial digueren: –Donchs, aquest
fills d’Amon, comensà a guerrajar una
fills d’Amon, respòs a ells: –Jo faré
fills d’Irrael per mans de sos
fills d’Irrael CCCM hòmens, e los fills
fills de Judà, XXXM. 9 E digueren als
fills de Amon, sí que anch no cessà entrò
fills són ab vosaltres. Jo he stat e
fills d’Amon, era vengut contre
fills. 16 Mas are stau e veeu aquesta gran
fills de Yrrael per combatre, e foren XXXM
fills d’Irrael veeren si mateys ésser
fills d’Irrael; e la una d’aquellas
fills d’Irrael, car los felisteus los
fills d’Irrael avallaren als felisteus
fills d’Irrael. 1Re 14,Tit Capítol XIIII
fills d’Irrael s’esbalaÿren, e tota lur
fills d’Irrael. 19 E dementre que Saül
fills d’Irrael 22 que éran amagats en lo
fills d’Amon e contre Edom e contre lo
fills d’Irrael de las mans de aquells qui
fills de Saül: Jonatàs e Sirí e Melchisua.
fills d’Irrael. E torna-te’n ab mi,
fills que sia rey sobre mon poble. 2 E
fills e apellà a ells al secrifici. 6 E
fills, la un aprés l’altre. Lavors Samuel
fills d’Irrael se ajustaren en la vall de
fills d’Irrael e deya cridant a ells:
fills d’Irrael hagueren oÿdes aquestas
fills e era lo pus vell hom que fos en lo
fills primers [*] éran aquests: Eliab era
fills primers hagueren seguit Saül a la
fills d’Irrael se combateren ab los
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1Re 17,24
e David las oyí. 24 E tots los
1Re 17,52
d’ells era mort, fugiren, 52 e los
1Re 17,53
a Get e entrò a Acharon. 53 E los
1Re 18,16 lo comensà squivar. 16 Mas tots los
1Re 18,16
tots los fills d’Irrael e tots los
1Re 18,30
dels felisteus axiren contre los
1Re 19,8
fou venguda altre vegade entre los
1Re 22,7
tots sos servicials: –Oÿu-me are,
1Re 22,20
ocís ab spasa. 20 Mas un dels
1Re 25,17
e contre ta companya. E ell és dels
1Re 26,16
Senyor Déu, car vosaltres sou tots
1Re 26,19
car axí cové a fer. Si, emperò, los
1Re 28,19
dels felisteus. Emperò tu e los
1Re 30,3
e trobaren-la cremade, e los
1Re 30,6
n’havían amenats per catius lurs
1Re 30,19
de la manor entrò a la major, e
1Re 30,22
que’ls donem lurs mullers e lurs
1Re 31,2
felisteus a Saül e contre los ceus
1Re 31,2
e Melchisue, los quals éran
1Re 31,6
en aquella batalla morí Saül e III
1Re 31,7
moriren en aquell die. 7 E com los
1Re 31,7
fugits e que Saül era mort [*], los
1Re 31,8
la batalla, e trobaren Saül e III
1Re 31,12
lo cos de Saül e los cossos de sos
2Re 1,18 hòmens de Judà que ensenyacen a sos
2Re 2,7
confortades las vostres mans e siau
2Re 2,8
e per tots los lochs on éran los
2Re 2,18
los ceus hòmens. 18 E éran aquí III
2Re 2,25
camí del desert. 25 E Abner e los
2Re 3,2
die se destroÿa. 2 E David engendrà
2Re 3,5
muller de David. E tots aquests
2Re 3,34
mas axí ést caygut e mort com los
2Re 3,34
de iniquitat solen caure devant los
2Re 3,39
que mort és. E aquests hòmens
2Re 4,2
fill de Remnon berotite, dels
2Re 4,2
qui és ciutat e és en la terra dels
2Re 4,5
[*] Ysbòzech. 5 E vingueren los
2Re 4,9
a Racab e a Baanà, frare d’aquell,
2Re 5,13
e mullers d’Irrael, e hach
2Re 6,3
qui era en Gabaà. E Ozà e Ayó,
2Re 7,6
casa del die ensà que jo amaní los
2Re 7,7
en los quals jo sóm stat ab los
2Re 7,10
d’aquí avant no serà torbat e los
2Re 7,14
e† de barons o en plagues dels
2Re 8,12
12 ço és, de Síria e de Moab e dels
2Re 8,18
rey e guardaven lo ceu cap. E los
2Re 9,10
casa que fou de Saül. 10 E axí los
2Re 9,10
en la mia taula. E Cibà havia XV
2Re 9,11
sobre la tua taula axí com un dels
2Re 10,1
que aprés açò morí Naàs, rey dels
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fills de Yrrael, com hagueren vist aquell
fills d’Irrael e de Judà se levaren [*] e
fills d’Irrael se’n tornaren com ells
fills d’Irrael e tots los fills de Judà
fills de Judà amaven David [*]. 17 E dix
fills d’Irrael en batalla, e en lo
fills d’Irrael e los felisteus, e David
fills de Benjamín: E donchs, derà lo fill
fills de Achimàlech, [*] que havia nom
fills de Belial, e axí no pot perlar negú
fills de mort, que no guardau lo vostro
fills dels hòmens scomoven a tu contre mi,
fills teus [*]; e, encara, las tendas d’
fills e las fillas e las mullers, que se
fills e fillas. E confortà’s David en
fills e fillas e totas las altres coses
fills, e com ho hauran rebut, vagen-se
fills e ociéran Jonatàs e Aminadap e
fills de Saül. 3 E tot lo càrrech de la
fills ceus, e lo ceu scuder e tots los
fills d’Irrael, qui éran ultre lo flum
fills d’Irrael desemperaren lurs ciutats
fills ceus qui gèyan morts en lo munt de
fills, qui éran en lo mur de Betasan
fills portar armes e a tirar d’arch e de
fills de fortalesa. E jatcia que Saül sia
fills d’Irrael 9 e stablí-lo rey sobre
fills de Servià, ço és, Joab e Abisay e
fills de Benjamín ajustaren-se tots en
fills en Hebron, e lo primer engendrat
fills engendrà David en Hebron. 6 E en
fills de iniquitat solen caure devant los
fills d’Irrael.» Encare tot lo poble de
fills de Servià fort me són durs e braus.
fills de Benjamín Berot, qui és ciutat e
fills de Benjamín. 3 E fugiren los
fills de Ramaot barotite, Recap [*]. E era
fills de Remnon berotite, e dix-los:
fills e fillas ultre aquells que havia. 14
fills de Aminadab, manaven e servaven lo
fills d’Irrael de la terra de servitut de
fills d’Irrael. E donchs jo parlant no
fills de la iniquitat no turmanteran a ell
fills dels hòmens. 15 E la mia
fills d’Amon e dels felisteus e de
fills de David éran preveres e en majors
fills teus e los servicials teus lauraufills e XX servicials. 11 E dix Cibà al
fills del rey. 12 E havia Mifibòsech un
fills d’Amon, e regnà Amon, son fill. [*]
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2Re 10,2
foren venguts en la terra dels
2Re 10,3
Amon, 3 digueren los prínceps dels
2Re 10,6
e lavors tornareu. 6 E com los
2Re 10,8
ab tota la sua host. 8 E axiren los
2Re 10,10 aperellà la sua companya contre los
2Re 10,11
tu ajuderàs a nós, e, si los
2Re 10,14
en la ciutat. E pertí’s Joab dels
2Re 10,19
hagueren pahor de tornar als
2Re 11,1
qui éran ab ell e tots los
2Re 11,1
ell e tots los fills d’Irrael als
2Re 12,3
-la nodrida [*], e ella e sos
2Re 12,9
e has mort a ell ab cultell dels
2Re 12,26
David contre Rebaach dels
2Re 12,31
féu David de totas las ciutats dels
2Re 13,23 era prop Efraÿm, e convidà tots los
2Re 13,27
jaquí anar Amon e tots los altres
2Re 13,29
E com açò fou fet, tots los
2Re 13,30
David: –Absalon ha morts tots los
2Re 13,32
meu, no’t cuyds que tots los teus
2Re 13,33
ni’t cuyds que tots los teus
2Re 13,35 E dix Jonadap al rey: –Vet los teus
2Re 13,36
com ell se jaquí de perlar, los
2Re 14,6
jo, senyor, serventa tua, havia II
2Re 14,27
lurs caps.) 27 E Absalon havia III
2Re 15,27
e Jonatàs, fill de Abiatar, abdosos
2Re 15,36 per Achimàs e Jonatàs, que són lurs
2Re 16,10
sóm jo ni en què’n sou vosaltres,
2Re 17,27
Sobí, fill de Naàs, de Rabat dels
2Re 19,5
desliurat a tu de mort e los teus
2Re 20,5
present. 5 E anà-sse’n Amasè als
2Re 21,2
Emperò los gabaonites no són dels
2Re 21,2
romangueren dels amoreus, car los
2Re 21,2
ocís quax qui hu fa per amor dels
2Re 21,6
sua natura. 6 Dóna a nós VII de sos
2Re 21,8
e David. 8 E axí pres lo rey los
2Re 21,8
Ayà, ço és Armoní e Isbòsech, e V
2Re 21,15
vegade los felisteus contre los
2Re 22,46
conech servirà a mi. 45 [*] 46 Los
2Re 23,29
Juray, fill d’Ambay, de Gebet dels
2Re 23,32 de Beromí; 32 Aliab de Salboní; los
1Re 1,3
staven II fills de Elí, Ophín e
1Re 2,34
en II de tos fills, Ofiní e
1Re 4,4
de nostro Senyor, ço és, Ofiní e
1Re 4,11
de Elí foren morts, ço és, Ofiní e
1Re 4,17
abdós tos fills són morts, Ofiní e
1Re 4,19 XXXX anys. 19 E sa nora, muller de
1Re 14,3
DC hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill de
1Re 19,12
12 E ella lo gità defora per una
2Re 6,16
la filla de Saül, sguardave per la
1Re Expl
E dejunaren per VII dies. Expl Ací
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fills d’Amon, 3 digueren los prínceps
fills de Amon a Amon, lur senyor: –Cuydes
fills d’Amon conegueren que gran injúria
fills d’Amon e posaren la lur host devant
fills d’Amon. 11 E dix Joab a Abisay: –Si
fills de Amon vencían a tu, nós te
fills de Amon e vench en Jerusalem. 15 E
fills d’Amon. 11,Tit Capítol XI 1 E
fills d’Irrael als fills d’Amon, e
fills d’Amon, e destroÿren-los e
fills menjaven aytal menjar e aytal beure
fills d’Amon, per ço que amagasses l’
fills de Amon e combatia la ciutat del
fills d’Amon. E David se’n tornà ab tota
fills del rey 24 e vench al rey e dixfills ceus. E Absalon féu gran convit quax
fills del rey pujaren en los muls e
fills del rey, que no n’ha negun romàs.
fills sían morts, mas solament és mort
fills sían morts, car Amon solament és
fills qui vénen, car no n’hi ha negú
fills del rey intraren per la casa plorant
fills, e barellaren-se abdosos en un
fills e una filla fort bella
fills vostres, sían ab vosaltres. 28 E jo
fills. 37 E Cuzín, amich de David, anàfills de Servià? Maleesca aytant com se
fills d’Amon, e Machir, fill de l’Amil,
fills e las tuas mullers e las tuas fillas
fills de Judà per ço que’ls ajustàs tots
fills d’Irrael, mas són relíquies que
fills d’Irrael havían jurat a ells que no
fills d’Irrael e de Judà. 3 E dix lavors
fills, per ço que’ls turmentem en Gabaà,
fills de Saül, los quals havia engendrats
fills de Meroab [*], los quals havia
fills d’Irrael. E David e los ceus hòmens
fills de l’hom strany són scampats e són
fills de Benjamín; 30 Benaý, fill de
fills de Gessèn Jonatan e Matan; 33 Seminà
Fineès, e eren preveres de nostro Senyor.
Fineès: que abdós morran en un die. 35 E
Fineès. 5 E com l’archa de nostro Senyor
Fineès. 12 Esdevench-se que un hom de la
Fineès, e l’archa de Déu és presa. 18 E,
Fineès, era prenys, e era prop del terme
Finenès, fill de Elí, prevera [*] en
finestra, e ell se n’anà e fugí, e fou
finestra e veé lo rey David ballar e
finex lo Primer libre dels Reys, qui és lo
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

seguiren aquellas entrò a las
Senyor, e anà defora e profetitzà
ocís tots aquells qui havían spirit
-me una fembra que haja spirit
e anà a una fembra qui havia spirit
–Devina a mi e sercha en l’espirit
e, si li membra lo peccat que jo
com més anave, més aminvave e pus
un cultell qui li penjave per los
–Donchs, no morrà Semeý per ço que
fou del linatge de Rafà, 21 e
7 E los hebreus passaren lo
fills d’Irrael, qui éran ultre lo
la nit per los camps e passaren lo
anà per ço que senyorejàs sobre lo
als sirienchs qui éran dallà lo
de Joab sosteniment e soferiment
axí los servents de Absalon materen
és enfelonit contre ells. 9 E pujà
foch de las suas narils, e vorerà
nuus dels cels. 13 Los carbons de
nostro Senyor Déu és axeminade per
fust, e metrà e seran encessas de
cascun hom e a cascuna fembra, una
e vianda, forment, ordi, ferina,
[*] null mal del die ensà que
vuymés en tota la terra d’Irrael.
a ell: –Quina veu és aquesta del
un moltó del mig loch del
Senyor lo trasch de la pastura del
perdonaren Aguays e a molt bons
enfallonís e fadejàs devant mi per
qui és malvat hom, car ell és
de Saül no és tornat en va ni en
concell que Atitòfel derà, que sia
13 E Samuel dix a Saül: –Tu has fet
he fet contre tu, que jo ho he fet
teu servicial, car fort he fetas
car ell és foll, segons son nom, e
-te que no vullas fer ten gran
los peus dels ceus sants, e los
15 E defallien a nós hòmens orats e
e tu seràs tengut per un dels pus
portaven los pastors, e pres sa
e pres una pedre e mès-la en la
David lo felisteu ab la pedre de la
e la circulació que hom fa de la
que tinga la cadira de glòria. Los
8 La terra se somoch e tremolà, los
los scampaments de la mar, e los
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fins del terme de Betzames. 13 E los
fins que fou a Ajoch, en Ramata. 24 E
fitònich en lo ventre. 4 E ajustaren-se
fitònich [*]. [*] 8 E lavors Saül posà
fitònich, ell e II altres ab ell, e una
fitònich ço que jo’t demanaré. 9 E dix la
fiu, que m’ocia. 33 E Joab intrà-sse’n
flacha era e tot die se destroÿa. 2 E
flanchs, qui era fet en guisa que’l podia
flastomave e maleÿa l’untat de nostro
flastomave Yrrael, e ocís-lo Jonadab,
flum Jordà, en la terra de Gad e de
flum Jordà, en una vall, veeren que los
flum Jordà e, com hagueren anat engir e
flum de Eufratres. 4 E, com David hach
flum e féu-los venir e féu-los
flux e decorriment de sament (ço és, de
foch al camp de Joab e cremaren lo blat.
foch de las suas narils, e vorerà foch de
foch de la sua bocha e encès los carbons.
foch són encesos per la gran resplandor
foch e és scut de tots aquells qui han
foch e cremaran entrò sían tornades a no
fogaceta de pa [*] e un petit de menjar
fogasses, faves, lenties, ciurons, 29 mel,
fogí e se’n vench a mi entrò aquest die
Fogiré, donchs, a las suas mans.» 2 E levà
folch del bestiar que sona en las mias
folch, 35 e jo perseguí-los [*] per
folch de las ovellas; e és dit
folchs de ovellas e altre bestiar e a las
foll? Jaquiu-lo’n ana aquest; no
foll, segons son nom, e follia és ab ell.
foll de la batalla. 23 Saül e Jonatàs,
foll e fat e orat. 32 E, con David fou
follament, com tu no has guardats los
follament e a tort. Car no sabia ni
follament las mias feenes. 11 E levà’s
follia és ab ell. E jo, ta serventa, anch
follia, 13 car jo no poré soferir aquesta
folls cauran en tenebres, car null hom no
folls? Per ço lo haveu aportat, que s’
folls e dels pus orats hòmens de tot
fona en sa mà e anà contre lo felisteu. 41
fona e menà-la tot entorn e ferí’n lo
fona. E per ço car David no tenia spasa en
fona. 30 »E, donchs, com nostro Senyor
fonaments de la terra són de nostro
fonaments dels puigs se són somoguts e
fonaments del setgle són revelats per la
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E Yrrael posà las tendes sobre la
E Jonatàs e Achimàs staven prop la
és mort. 26 Jonatàs, frare meu,
ni fos trist, per ço car molt
son fill, no havia [*] lansa,
un sberch, que era, de la part de
nom Magala, e la host era axida
–Has tu vist aquell hom qui és axit
e pres la sua spasa e trach-la
tothom defora. E com tots foren
E lo servicial que servia Amon gità
d’aquesta mel. 30 E quant més
la qual ell ha atrobade. Donchs, no
no fosses venguda a mi tentost, no
parlat vuy matí, lo poble se’n
no’s perdrà de tot aquell qui és
e no lexà anar los fills d’Irrael
felisteus, e en aquell contrast ne
[*] [*] 8 –Guay a nós! Car ells no
fou presa, e los II fills de Elí
al manor, enaxí que lurs anques
stech en Cariatiarim los dies
foren complits enaxí que XX anys
los felisteus e spaventà aquells, e
entrò ací.» 13 E los felisteus
dies de Samuel. 14 E las ciutats
Jobel, e lo segon havia nom Abià, e
e vé sercar las someras. E com ells
és, Samuel e Saül. 27 E com ells
8 e Saül nombrà aquells en Bezet, e
comensà scalfar. E tots los altres
los fills de Yrrael per combatre, e
comptà lo poble qui era ab ell, e
Betaven. 24 E los hòmens d’Irrael
tornà sa mà a sa bocha, e sos ulls
qui’ls deguastaven. 49 Aquests
a ells al secrifici. 6 E com ells
dies, e cridave devant ells tro que
las peraules que David parlà
los felisteus entrò que ells
sia mort. 16 E com los missatges
mi, e iscam defora al camp. E com
-lo cap e príncep de tots. E
mà.” 9 E com los servents de David
contrestat. 15 E aquells hòmens
e fou fet axí com pedre. 38 E com
29,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E lavors
4 E los prínceps dels felisteus
lo ceu cultell e ocís axí matex. E
qui és en Gabaon e, com tots se
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font que era en Gezrael. 2 E los vaguers e
font de Raguel. E una serventa anà-sse
for he gran dolor de tu, qui eras fort
for l’amave, per ço car l’havia
fora Saül e Jonatàs, son fill. 23 Donchs
fora, tot ple d’hams. Lo pes del qual era
fora las tendas per combatre [*]. 21 [*]
fora la host? Ell és axit per aontar lo
fora de la beyna e tolch-li lo cap ab s’
fora, 10 dix Amon a Tamar: –Porte’m lo
fora Tamar e aprés tenchà las portas. 19 E
fóra lo poble inluminat, si ell hagués
fóra feta major plague contre los
fóra romàs Nabal entrò demà matí, entrò al
fóra pertit e no perseguira sos frares. 28
foragitat. 15 E, donchs, vinc per ço que
fore de sa terra, car nostro Senyor hach
foren morts per los camps, menys de
foren ahir ni debans ten alegres com vuy
foren morts, ço és, Ofiní e Fineès. 12
foren podrides de mal de morenes. Los
foren complits enaxí que XX anys foren
foren complits. E tot lo poble d’Irrael
foren morts per los fills d’Irrael. 11 E
foren humiliats e no gosaren despuxs venir
foren retudes als fills d’Irrael, las
foren jutges de Bersabe. 3 E los fills no
foren passats per lo munt de Efraÿm 4 e
foren devallats en la ciutat, en la
foren per nombre los fills d’Irrael CCCM
foren scampats, enaxí que no romangueren
foren XXXM hòmens de carretes e VIM
foren trobats per nombre DC hòmens. 16 Ab
foren acompanyats entre si. E aquell die
foren inluminats. 28 E lavors dix un hom
foren los fills de Saül: Jonatàs e Sirí e
foren intrats là on ell era, ell veé Eliab
foren passats XXXX dies. 17 E Ysaý dix a
foren oýdas e denunciades devant lo rey
foren venguts en la vall e entrò a las
foren venguts en la casa de David, ells
foren axits en lo camp, 12 dix Jonatàs a
foren ab ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí
foren venguts a Nabal, ells digueren a ell
foren a nós molt bons e anch no s’
foren passats X dies, nostro Senyor ferí
foren ajustades totas las companyes de los
foren irats e fallons e digueren a Achís:
foren abdosos morts en aquesta guisa. 6
foren ajustats en un loch, segueren los
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2Re 2,32
e l’endemà matí, con se feya die,
2Re 4,1
era Abner en Hebron, las suas mans
2Re 4,3
E fugiren los berotites en Getaym e
2Re 4,6
e son frare feriren Ysbòzech, com
2Re 6,1
tots los ceus alets d’Irrael, e
2Re 6,6
tots sturments [*]. 6 E, puxs que
2Re 10,2 pare. E com los missatgers de David
2Re 13,9
–Isque tothom defora. E com tots
2Re 16,4
Cibà: –Tuas sían aquellas coses que
2Re 17,21
se’n en Jerusalem. 21 E, com se’n
2Re 19,14
ne havia en Yrrael, que quax tots
2Re 20,3
ans stigueren tencades entrò que
2Re 20,8
Ciba fill de Bocrí. 8 E com ells
2Re 21,14 manades. E com totas aquestas coses
2Re 23,10
10 Car los hòmens d’Irrael
1Re 28,14
14 E dix Saül: –E qual és la sua
1Re 30,12
12 e donaren-li un tros de
1Re 17,18
a tos frares, 18 e porta aquests X
1Re 6,13 13 E los hòmens de Betzames cullien
2Re 4,5
que stave a la porta, purgava
2Re 17,28
e vaxells assats, e vianda,
1Re 12,17
és are tot dret temps de cullir los
2Re 12,31
ferro, e mès-ne molts en algunas
Re Prol,26
lo qual diu: «Qui atroberà fembra
1Re 2,2
altre sinó ell e no és negú axí
1Re 6,19
havia ferit lo mitjà poble de
1Re 13,6
hagueren pahor, car lur poble era
1Re 14,52
de Emsí, fill de Ebiel. 52 E molt
1Re 17,51
los felisteus veeren que lo pus
1Re 18,17
jo no deman a tu sinó que sias
1Re 20,30
a la taula del rey. 30 E Saül fou
1Re 21,8
[*] car la peraule del rey ma fa
1Re 21,13
portas de la casa, e selivava ten
1Re 28,15
E dix Saül: –Per ço ho he fet, car
1Re 28,20
caech tot dret en terra, car temia
1Re 28,22 per ço que, com hauràs menjat, sias
1Re 30,6
de Nabal de Carmel. 6 E David fou
1Re 30,6
car lo poble lo volia alepidar, car
1Re 31,4
fer ni’l volch ociure, car era
2Re 1,26
for he gran dolor de tu, qui eras
2Re 2,18
e Azael. Emperò Azael era corredor
2Re 2,19
darrera Abner e perseguí-lo
2Re 3,1
David profitave e era molt pus
2Re 3,11
no li volch respondre per ço car
2Re 3,38
–Vosaltres no conexeu que
2Re 3,39
E aquests hòmens fills de Servià
2Re 6,8
de prop l’archa. 8 E David fou
2Re 6,9
aquest die de vuy. 9 E David temé
2Re 6,14
devant nostro Senyor com pus
2Re 10,5
a carrera, car aquells se tenían
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foren en Hebron. 3,Tit Capítol terç 1 E
foren disolutes, e tot Yrrael fou molt
foren stranys entrò en aquest die. 4
foren intrats en la casa, en lo segí [*].
foren XXXMª, 2 e levà’s David e anà-ce
foren en la era [*], Ozà stès la mà a la
foren venguts en la terra dels fills d’
foren fora, 10 dix Amon a Tamar: –Porte’m
foren de Mifibòzech. E dix Cibà: –Prechforen tornats, los missatgés aquells
foren de un coratge e de una volentat, e
foren mortas. 4 E dix lo rey a Amasè: –Fes
foren prop de una gran pedra qui és en
foren fetas, nostro Senyor perdonà a la
foren pujats [*], aquell stech e ocís
forma? E dis la fembra: –Hom vell, vestit
formatge de figues sechas e II ligadures
formatges als conestables, e vizitaràs tos
forment en una vall, e com ells levaren
forment [*]. 6 E [*] Recap e son frare
forment, ordi, ferina, fogasses, faves,
forments? Jo apellaré nostro Senyor e ell
formes de fust axí com hom fa dels ladres.
fort?»; e unas matexas letres en
fort com és lo nostro Déu. 3 No vullau
fort plague. 20 E lavors digueren los
fort turmentat, per què ells se amagaren
fort batalla era contre los felisteus en
fort d’ells era mort, fugiren, 52 e los
fort hom e fael bataller de nostro Senyor.
fort irat contre Jonatàs e dix-li: –Fill
fort cuytar. 9 E Dix lo prevera: –Vet ací
fort, que la saliva li anave per la barba
fort sóm en gran treball. Vet que los
fort las paraules de Samuel e no havia
fort e pugues fer ton camí. 23 E Saül no
fort dolent e trist, car lo poble lo volia
fort era amargosa la ànima de cascú per ço
fort spaordit per la gran pahor que havia
fort bell e qui m’eras amable e devias
fort lauger, axí com un dels camells qui
fort, que no’l jaquí anar a la dreta part
fort. E la casa de Saül, com més anave,
fort lo temia. 12 E lavors Abner tremès
fort gran príncep e senyor és vuy caygut
fort me són durs e braus. Nostro Senyor
fort trist e falló per ço com nostre
fort nostro Senyor en aquell die e dix:
fort e pus leugerament podia saltar. E
fort per scarnits e per confuzos, e per

447

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 10,12
a tu, nós te ajudarem. 12 Sias are
2Re 10,17
batalla contre David e combatéran
2Re 12,5
qui era vengut a ell. 5 E David fou
2Re 12,18
per ço com havían pahor que li fos
2Re 12,30
E trasch de la ciutat gran roba e
2Re 13,1
fill de David, havia una germana
2Re 13,1
-se que Amon, fill de David, fou
2Re 13,2
d’ella, 2 e amava-la molt
2Re 13,2
per ço com se cuydave que fos
2Re 13,3
era gran amich de Amon e era hom
2Re 13,21
hach oÿdes aquestas paraules, fou
2Re 13,21
aquestas paraules, fou fort felló e
2Re 14,2
a Techua e féu venir una fembra
2Re 14,2
e vist-te vestidure letge e vil e
2Re 14,25
res que mal li stigués, anans era
2Re 14,27
Absalon havia III fills e una filla
2Re 16,14
E axí vench lo rey e tot lo poble,
2Re 17,10
seguir, com si negú n’hi havia ten
2Re 17,10
poble d’Irrael sap que ton pare és
2Re 18,33
senyor meu. 33 E lavors lo rey fou
2Re 19,32
32 Emperò Batzalay, galatide, era
2Re 19,32
lo rey era en las tendes, car era
2Re 20,16
los murs. 16 E una fembra
2Re 22,19
la mia aflicció e nostro Senyor és
2Re 22,27
a l’hom sant e alet. 27 E ab hom
2Re 22,32
Déu enfora nostro Senyor e qui és
2Re 22,47
e beneÿt sia lo Déu meu, e Déu
2Re 23,3
Lo Déu d’Irrael ha perlat a mi, lo
2Re 23,15
qui és en Betlem, de prop la porta,
2Re 23,20
fill de Joadà, qui fou hom molt
2Re 24,10
la iniquitat del teu servicial, car
1Re 20,28
menjar? 28 E respòs Jonatàs e dix:
2Re 13,4 què no’m dius què has? E dix Amon:
2Re 2,7
las vostres mans e siau fills de
2Re 22,33 nostro Déu? 33 Qui ha cint a mi de
2Re 22,40 meus peus. 40 E tu has cint a mi de
1Re 1,6
infants. 6 E Fenennà la engoxave
1Re 1,7
la feya irade, e Anna plorave molt
2Re 24,10
Déu: –Senyor, jo he peccat molt
1Re 2,4
las pences. 4 L’arch dels
1Re 14,52 a si tots los hòmens que veya ésser
1Re 31,12
Saül, 12 levaren-se tots los pus
2Re 1,19
ja cayguts en tu aquests, los pus
2Re 1,21
e destrovit l’escut dels hòmens
2Re 1,22
atràs de sanch de morts, de [*]
2Re 1,23
pus laugers que àguila e éran pus
2Re 1,25
25 E com són axí cayguts los
2Re 1,27 com són morts e cayguts los hòmens
2Re 11,16
loch on sabia que éran los pus
2Re 13,28
Sforsau-vos e siau hòmens
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fort e combat-te per lo poble nostre e
fort e règeu contre ell. 18 E Yrrael vencé
fort irat e falló contre lo rich hom e dix
fort greu e no se’n torbàs, e digueren
fort gran presa. 31 E amenà-se’n lo
fort bella, que havia nom Tamar. E
fort anemorat d’ella, 2 e amava-la molt
fort, tant, que per ella fou malalt, e per
fort greu a David. 3 E Jonadap, fill de
fort savi e discret, 4 e dix Jonadap a
fort felló e fort irat, emperò no volch
fort irat, emperò no volch res dir a Amon
fort sabenta. E dix Joab: –Fes aparès que
fort amargosa, e no’t laves ni t’untes
fort bell. 26 E levave’s los cabells del
fort bella marevellosament qui havia nom
fort ujats, e posaren aquí. 15 Emperò
fort com a leó, encare sí hauria pahor,
fort e règeu, e tots aquells qui van ab
fort irat e despagat, e intrà-sse’n en
fort vell, car era en adat de LXXX anys, e
fort rich hom. 33 E dix lo rey a Batzalay:
fort sàvia de la ciutat cridà e dix: –Oÿu!
fort fermatat mia. 20 E manà a mi [*], [*]
fort seràs alet e ab hom desestruch seràs
fort enfora lo nostro Déu? 33 Qui ha cint
fort de la mia salut serà axalsat. 48 Déu
fort d’Irrael, senyorejador just en temor
fort lo hy grayria. 16 E lavors anaren III
fort, de grans obres, de Capsael. Aquest
fort he fetas follament las mias feenes.
–Fort me pregà que’l jaquís anar en la
–Fort çó anemorat de Tamar, germane de mon
fortalesa. E jatcia que Saül sia mort,
fortalesa e ha splanada la mia carrera e
fortalesa en la batalla. Tu, Senyor,
fortment e la destrenyia en tant que li
fortment e no volia menjar. 8 Ladonchs li
fortment en aquest fet. Mas prech-te,
forts hòmens és sobrat, e los febbles són
forts e covinents a batalla. 1Re 15,Tit
forts hòmens e anaren tota la nit e
forts que éran en Ysrael! 20 No vullau
forts, l’escut de Saül, axí com si no fos
forts, e lo coltel de Saül no és tornat en
forts que leons! 24 O filles d’Irrael,
forts en la batalla! Jonatàs en las tuas
forts! E com són axí perides e destrovides
forts hòmens. 17 E axiren los hòmens de la
forts. 29 E los servicials de Absalon

448

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 15,18 devant lo rey e DC hòmens ab armes,
2Re 17,8
los hòmens qui són ab ell, com són
2Re 20,7
e de Feletí e tots quants hòmens
2Re 20,14
a Abela. E Joab e tots los hòmens
2Re 22,18
que han ahirat a mi, com éran pus
2Re 23,8 8 Aquests són los noms dels hòmens
2Re 23,9
son oncle Ahoy, qui era un dels III
2Re 23,16
hy grayria. 16 E lavors anaren III
2Re 23,17 açò faeren III hòmens que éran molt
2Re 23,23
fou anomanat entre III hòmens
2Re 23,23
forts qui éran [*] maravellosament
2Re 24,9 per compte DCCCLXXXM hòmens
2Re 24,9
de aquells de Judà LM hòmens
2Re 2,16
lo loch on açò fou camp dels
1Re 2,4
e los febbles són complits de
1Re 2,9
null hom no serà salvat en la sua
1Re 2,16
d’altre guisa, jo me’n pendré per
1Re 9,1
de Benjamín, qui havia molt gran
1Re 16,18
que sap bé viular, e ha molt gran
1Re 28,20
de Samuel e no havia neguna
2Re 1,9
sóm en tot mon seny e tota la
2Re 8,9
que David havia destroÿda tota la
2Re 11,23
e nós sfortsam-nos e prenguem
2Re 13,14
ell no la fortsàs, e hagué major
2Re 15,14
car, si venia, no li hauríam
2Re 22,2
Senyor Déu: «Tu ést pedra mia e
2Re 23,21
la lansa de la mà de l’egipcià per
2Re 13,32
li volia gran mal despuxs que hac
2Re 13,12 dix Tamar: –Germà meu, no’m vullas
2Re 13,14
Amon no’s volch star que ell no la
1Re 1,13
de negú. Donchs, Elí se cuydà que
1Re 3,3
veura 3 la lum de Déu anans que ell
1Re 15,17
tots los trips d’Irrael, com a tu
1Re 17,12
fills e era lo pus vell hom que
1Re 18,26
havia ditas, plach a David que ell
1Re 18,27
e aportà-las al rey per què
1Re 20,26
que pensave’s que per ventura li
1Re 20,26
per ventura li fos avengut que no
1Re 21,13
devant Achís. E feya aparès que
1Re 22,6
ell. E com Saül stigués en Gabaà e
1Re 30,25
E d’aquell die avant stabliren que
2Re 1,21
l’escut de Saül, axí com si no
2Re 6,21
tota la sua casada e manà a mi que
2Re 12,3
ell, car aytant la amava com si
2Re 12,18
per ço com havían pahor que li
2Re 13,2 demanar per ço com se cuydave que
2Re 13,6
se gità al lit e féu aparès que
2Re 13,21
tal que Amon no se n’enfellonís ni
2Re 14,32 Gessur. Més ma valguera que encara
2Re 16,23
era lo concell de Atitòfel, com ell
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forts e règeus, que éran venguts ab lo rey
forts, e són are fellons e irats. E si hom
forts havia en Jerusalem, per ço que
forts d’Irrael 15 vingueren en Abela e en
forts que jo. 19 E ell occupà a mi en lo
forts de David: David seent en la cadira,
forts hòmens qui éran ab David com lo
forts hòmens e destroÿren [*] los
forts. 18 Abisay, frare de Joab, fill de
forts qui éran [*] maravellosament forts.
forts. Emperò no era pervengut entrò a
forts d’armes per a combatre e trobaren
forts d’armes per a combatre. 10 E David
Forts, en Gabaon. 17 Aquell die se moch
fortsa. 5 E aquells qui primerament éran
fortsa. 10 Los adversaris de nostro Senyor
fortsa.» 17 Donchs, lo peccat dels infants
fortsa. 2 Aquell havia un fill, qui havia
fortsa e sap molt de combatre, e és savi
fortsa, car no havia menjat pa en tot
fortsa de la mia ànima és ab mi. 10 »E jo
fortsa de Adoàser. 10 E Tou tremès Joram,
fortsa e encalsam-los entrò a la porta
fortsa que ella e jach ab ella. 15 Emperò,
fortsa ne li poríem scapar. E cuytau-vos
fortsa mia e salvador meu. 3 Jo he
fortsa e l’ocís ab la sua lansa. 22
fortsade sa germane Tamar. 33 Senyor meu,
fortsar, car açò que tu vols fer, null hom
fortsàs, e hagué major fortsa que ella e
fos embriaga. 14 e dix a ella: –O Anna,
fos apagat. E Samuel dormia en lo temple
fos vijares que tu fosses lo manor? E
fos en lo temps de Saül. 13 E los III
fos fet gendre del rey Saül. 27 E aprés
fos son gendre. Donchs, Saül donà a ell
fos avengut que no fos levat ni purificat
fos levat ni purificat [*]. 27 E com vench
fos orat, e pintava en las posts de las
fos en lo bosch qui és en Ramata, e
fos lig en Yrrael que aytant haguéssan
fos untat d’oli. 22 E la setgeta de
fos senyor e guaytedor sobre lo poble d’
fos sa filla. 4 »E un palegrí (ço és, un
fos fort greu e no se’n torbàs, e
fos fort greu a David. 3 E Jonadap, fill
fos malalt. E com lo rey lo vench a
fos trist, per ço car molt for l’amave,
fos allà! Jo’t prech que tu fasses que jo
fos ab David e com era ab Absalon, axí
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2Re 19,6
vuy que a tu plaguera que Absalon
2Re 19,6
que Absalon fos viu e que nós tots
1Re 2,29
meus dons, los quals jo maní que
1Re 9,5
e no las trobaren. 5 E com ells
1Re 30,25
que aytant haguéssan aquells qui
2Re 18,32
Respòs Cozim e dix: –En aytal cas
1Re 13,6
què ells se amagaren en coves e en
1Re 15,17
Irrael, com a tu fos vijares que tu
1Re 25,34
a mi que no feés mal a tu. Si no
1Re 26,9
e crist de nostro Senyor. E que no
2Re 7,8
tu seguias lo bestiar, per ço que
Re Prol,60
Rut, car en los dies d’aquella
1Re 1,1
1,Tit Capítol primer 1 Un home
1Re 1,5
a Anna sola una part, per què ell
1Re 1,20
d’ella. 20 E com lo terme
1Re 2,5
e aquella qui havia molts fills
1Re 4,2
poble d’Irrael. E com la batalla
1Re 4,5
5 E com l’archa de nostro Senyor
1Re 4,10
d’Irrael, e lo poble d’Irrael
1Re 4,10
en son tabernacle, e gran morteldat
1Re 4,11
hòmens a peu. 11 E l’archa de Déu
1Re 4,13
cap cubert de pols. 13 E quant ell
1Re 4,13
Senyor. E, mantinent que aquell
1Re 4,18
la porta, e trencà’s lo cap, e
1Re 5,6
nasqueren, e gran confuzió de mort
1Re 5,10
E com l’archa de nostro Senyor
1Re 6,1
1 Donchs l’archa de nostro Senyor
1Re 7,13
d’Irrael. E la mà de nostro Senyor
1Re 8,1 1Re 8,Tit Capítol VIII 1 Com Samuel
1Re 10,23 stech aquí en mig loch del poble. E
1Re 11,6
hach oÿdes aquestas peraules, ell
1Re 11,11 que us plaurà. 11 E com lo sendemà
1Re 13,22
22 E com lo die de la batalla
1Re 14,15
de laurar en un die. 15 E açò
1Re 14,15
s’esbalaÿren, e tota lur host
1Re 14,15
lur host fou torbade [*]. E açò
1Re 14,31 Machinàs entrò a Aylon, e lo poble
1Re 14,33
menjà la carn ab la sanch. 33 E
1Re 14,41
fet Jonatàs e Saül, e lo poble ne
1Re 14,47
lochs. 47 E com lo regne de Saül
1Re 15,5
del trip de Judà. 5 E, com Saül
1Re 15,7
Amalech de Julat entrò que ell
1Re 15,11 las mias peraules per obre. Adonchs
1Re 15,12
la nit mercè. 12 E com Samuel se
1Re 15,12
per anar a Saül al matí, a Samuel
1Re 15,12 amanade de Amalech. E quant Samuel
1Re 15,32 Gaig, rey de Amalech. Adonchs Gaig
1Re 17,28
assò que David deya als altres, ell
1Re 17,32 devant lo rey Saül, 32 e com David
1Re 17,48
mans. 48 Donchs, com lo felisteu
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fos viu e que nós tots fóssem morts. 7
fóssem morts. 7 Donchs leve’t e vé-te
fossen oferts en lo meu temple? Per ço que
fossen venguts en la terra de Suf e no las
fossen romasos com aquells qui anaven a la
fossen tots aquells qui’s són levats
fosses e en pedres [*] e en sisternes. 7 E
fosses lo manor? E nostro Senyor ha a tu
fosses venguda a mi tentost, no fóra romàs
fosses culpable! 10 E dix David: –Viva
fosses guiador e senyor sobre lo meu poble
fou feta la història dels jutges, segons
fou de la ciutat de Ramataym [*], lo qual
fou molt trist, car ell amave molt a Anna,
fou complit, ella consabé e infantà un
fou malalte. 6 Nostro Senyor dóna mort e
fou ajustade, lo poble d’Irrael fugí als
fou venguda en las tendas, tot lo poble
fou vensut, e cascú fugí en son
fou en lo poble d’Irrael, car hach-hi,
fou presa, e los II fills de Elí foren
fou vengut, Elí ceya sobre la cella e
fou intrat en la ciutat, ell recomptà [*]
fou mort, car era vell e de gran edat, e
fou feta en la ciutat. 7 E com los hòmens
fou venguda en Acharon, los hòmens d’
fou en la regió dels felisteus per VII
fou sobre los felisteus en tots los dies
fou envellit, ell féu abdós sos fills
fou pus alt que tots de las spatles amunt.
fou molt irat, 7 e pres II bous e trencà
fou vengut, Saül pertí lo poble en III
fou vengut, null hom de tot lo poble que
fou fet un gran miracle per la host e per
fou torbade [*]. E açò fou axí com un
fou axí com un miracle de Déu. 16 E las
fou molt ujat. 32 E tornà-ce’n a pendre
fou anunciat a Saül que lo poble havia
fou quiti. 42 Lavors dix Saül: –Meteu
fou confermat sobre lo poble d’Irrael,
fou vengut a la ciutat de Amalech, ell mès
fou vengut en Assur, qui és ves la regió
fou Samuel molt trist, e cridà a nostro
fou levat de nit per anar a Saül al matí,
fou dit com Saül era vengut a Carmel e
fou vengut a Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt
fou a ell amenat, lo qual era molt gros, e
fou molt irat contre David e dix a ell:
fou amenat devant Saül, ell dix a ell:
fou vengut prop de David, ell se cuytà e
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1Re 18,8
M, e David, XM. 8 Ladonchs Saül
1Re 18,19
dech ésser donade a David, ella
1Re 18,20 de Saül qui havia nom Micol, e açò
1Re 18,29
més a tembre David. E axí Saül
1Re 18,30
los servents de Saül. E lo ceu nom
1Re 19,6
6 E com Saül hach açò oÿt, ell
1Re 19,7
amenà David devant Saül, e David
1Re 19,8
ésser abans. 8 Una altre batalla
1Re 19,10
en la paret. E lavors David fugí, e
1Re 19,12
finestra, e ell se n’anà e fugí, e
1Re 19,18 ociuré.” 18 E adonchs David fugí, e
1Re 19,21
profetitzar. 21 E com aquesta cose
1Re 19,21
axí com los altres. [*] Adonchs
1Re 19,22 –En qual loch són Samuel e David? E
1Re 19,23
éran a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E
1Re 19,23
e anà defora e profetitzà fins que
1Re 20,25
per menjar. 25 E com lo rey se
1Re 20,30
a la taula del rey. 30 E Saül
1Re 20,34
lo segon die de las calendes, car
1Re 20,41
las a casa. 41 E com lo fedrí se’n
1Re 21,1
[*] e maravellà’s molt com
1Re 21,13
qui era rey de Get. 13 E com ell
1Re 23,1 ab mi. Tit Capítol XXIII 1 A David
1Re 23,7
que ha nom efot. 7 E a Saül
1Re 23,7
ell en las mias mans. E ell intrà e
1Re 23,25
anaven sercar David, e açò
1Re 24,2
la terra de Gandí. 2 E com Saül
1Re 24,2
de perseguir los felisteus, a ell
1Re 25,20
res anch a son marit [*]. 20 E ella
1Re 25,20 E ella fou muntade sobre son aze e
1Re 25,37
hach digest lo vi que havia begut e
1Re 25,37
que li dix David. E lo ceu cor
1Re 25,37 ceu cor fou quax mort dins lo cos e
1Re 25,43
de Gesrael. E cascuna d’aquestas
1Re 26,13
era sobre ells. 13 E com David
1Re 27,3
ço és, Achinobe [*] e Abiegayl, qui
1Re 28,1
28,Tit Capítol XXVIII 1 E
1Re 29,3
–Encare no conexeu David, qui
1Re 30,1
XXX 1 En lo terç die, com David
1Re 30,5 Achinoe de Gesrael, e Abiegayl, qui
1Re 30,6
de Nabal de Carmel. 6 E David
1Re 30,12
de pances. E com hach menjat,
2Re 1,1
la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 E
2Re 1,1
primer 1 E fou fet aprés que Saül
2Re 1,2
pols sobre lo cap. E aytantost com
2Re 2,2
de Gesrael e Abiegayl, qui
2Re 2,11 de Judà regnà David en Hebron 11 e
2Re 2,16
ensemps. E apellaren lo loch on açò
2Re 2,24
encalsaven Abner, que fugia, lo sol
2Re 3,1
en Hebron. 3,Tit Capítol terç 1 E
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fou molt irat, e aquesta paraula desplach
fou donade a un altre que havia nom
fou dit a Saül e plach a ell molt. 21 E
fou fet enamich de David en tots sos dies.
fou fet molt gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº
fou abonensat per las peraulas de Jonatàs
fou devant ell axí com solia ésser abans.
fou venguda altre vegade entre los fills
fou salvat aquella nit. 11 Donchs Saül
fou salvat. 13 E Micol pres una ymatge de
fou salvat, e vench a Samuel, en Ramata, e
fou denunciade a Saül, ell hi tremès
fou Saül molt irat 22 e ell matex anà en
fou-li dit que ells éran a Ajoch, en
fou fet que sobre ell vench l’espirit de
fou a Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs ell
fou asegut segons la costuma en la sua
fou fort irat contre Jonatàs e dix-li:
fou fet falló e trist per David, per ço
fou anat, levà’s David de un loch qui era
fou vengut David sens cavallers e dixfou devant Achís, ell mudà la sua bocha e
fou anunciat e dit que los felisteus
fou denunciat que David era en Cellà. E
fou enclòs en la ciutat, la qual havia
fou denunciat a David, e ell devallà
fou tornat de perseguir los felisteus, a
fou denunciat e dit: –Vet que David és en
fou muntade sobre son aze e fou devallade
fou devallade al peu de la muntanya. E
fou tornat en seny, sa muller li dix totas
fou quax mort dins lo cos e fou fet axí
fou fet axí com pedre. 38 E com foren
fou sa muller. 44 Emperò Saül donà sa
fou passat en l’altre part e stech al cap
fou muller de Nabal de Carmel. 4 E
fou fet en aquells dies que los felisteus
fou servicial de Saül, rey d’Irrael, e ha
fou vengut en Sichalet ab los ceus
fou muller de Nabal de Carmel. 6 E David
fou fort dolent e trist, car lo poble lo
fou sfortsat, e revengué lo ceu spirit,
fou fet aprés que Saül fou mort, que David
fou mort, que David vench e tornà de la
fou vengut de devant David, caygué sobre
fou muller de Nabal de Carmel. 3 E ab tant
fou senyor sobre la casa de Judà VII anys
fou camp dels Forts, en Gabaon. 17 Aquell
fou post o defallí lo die. E vingueren en
fou feta longa batalla e gran entre la
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2Re 3,2 lo primer engendrat hach nom Amon e
2Re 3,3
Gesrael; 3 e lo segon, Celeab, qui
2Re 3,3
qui fou fill de Abiegayl, qui
2Re 3,3
lo terç, Absalon, fill de Matà, que
2Re 3,8 a la concopina de mon pare? E Abner
2Re 3,21
desija la tua ànima. E com Abner se
2Re 3,21
se fou partit de David e se’n
2Re 3,27 no sabia res David. 27 E com Abner
2Re 3,35
sobre Abner altre vegade. 35 E com
2Re 4,1
mans foren disolutes, e tot Yrrael
2Re 4,4
cuytosament, caech-li en terra e
2Re 4,7
7 [*] Car ell dormia en son lit, e
2Re 5,13
sobre Yrrael. 13 E puxs que David
2Re 5,25
los felisteus de Gàbaa entrò que
2Re 6,7
’s un poch. 7 E nostro Senyor
2Re 6,8
tantost de prop l’archa. 8 E David
2Re 7,1
de part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet
2Re 7,4
car nostro Senyor Déu és ab tu. 4 E
2Re 7,4
aquella nit que la peraula de Déu
2Re 8,1
8,Tit Capítol VIII 1 E
2Re 8,6
ajudament en Síria de Damàs. [*] E
2Re 9,6
Daniel, de Lodobar. 5 [*] 6 E com
2Re 9,9
de Jonatàs, [*] tota la casa que
2Re 10,1
los peus. 10,Tit Capítol X 1 E
2Re 10,16
de la cavallaria de Adadàser,
2Re 11,2
sdevench-se un dia que David se
2Re 11,4
ab ella. E tantost aquella fembra
2Re 11,5
no hach de sa purgació, e la dona
2Re 11,8
e lave’t tos peus. E com Urries
2Re 11,27 que hach nom David. E aquesta cose
2Re 12,4
convit en aquell palegrí, com ell
2Re 12,5
hom qui era vengut a ell. 5 E David
2Re 12,15
David havia hagut de Bersabé, qui
2Re 13,1
-se que Amon, fill de David,
2Re 13,2
-la molt fort, tant, que per ella
2Re 13,15 com Amon hach jagut ab ella, major
2Re 13,21 David hach oÿdes aquestas paraules,
2Re 13,29
havia ditas e manades. E com açò
2Re 13,39 Geassur tres anys. 39 E com David
2Re 15,24
de Déu [*] entrò que tot lo poble
2Re 15,32
foll e fat e orat. 32 E, con David
2Re 16,1
16,Tit Capítol XVI 1 Com David
2Re 17,6 quin concell donerà. 6 E com Cozim
2Re 17,25
de Naàs, germana de Servià, que
2Re 17,27 la terra de Galaad. 27 E com David
2Re 18,6
poble en un camp contre Yrrael, e
2Re 18,23
per un camí que era pus breu, e
2Re 18,33
tu, senyor meu. 33 E lavors lo rey
2Re 20,3
rey e lur senyor. 3 E com lo rey
2Re 20,23
-ce’n en Jerusalem al rey. 23 E
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fou fill de Achinoen de Gesrael; 3 e lo
fou fill de Abiegayl, qui fou muller de
fou muller de Nabal de Carmel; e lo terç,
fou filla de Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo
fou irat per aquellas paraules que dix a
fou partit de David e se’n fou anat en
fou anat en pau, 22 aytantost Joab e los
fou tornat en Hebron, Joab lo tirà en una
fou vengut tot lo poble perquè menjacen ab
fou molt torbat. 2 E II hòmens prínceps de
fou rencallós [*] Ysbòzech. 5 E vingueren
fou mort, e tolgueren-li lo cap e anaren
fou vengut de Hebron, pres concopines e
fou vengut a Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E
fou indignat contre Ozà e ferí’l [*]
fou fort trist e falló per ço com nostre
fou que lo rey seya en la sua casa, e
fou fet aquella nit que la peraula de Déu
fou feta a Natan profeta e dix-li: 5 –Vé
fou fet aprés açò que combaté David los
fou fet que Síria serví a David sots
fou vengut Mifibòsech, fill de Jonatàs,
fou de Saül. 10 E axí los fills teus e los
fou fet que aprés açò morí Naàs, rey dels
fou lur príncep e lur senyor. E com David
fou levat del lit que hach dormit en la
fou santificade de la sua letgesa. 5 Ço
fou aytentost prenys, e tremès tantost
fou axit de la casa del rey, lo rey li
fou molt desplasent a nostro Senyor Déu de
fou vengut a ell, e aquell rich pres la
fou fort irat e falló contre lo rich hom e
fou muller de Urries [*]. 16 E David féu
fou fort anemorat d’ella, 2 e amava-la
fou malalt, e per ço com era encara verge
fou lo mal e l’oy que ell hach d’ella
fou fort felló e fort irat, emperò no
fou fet, tots los fills del rey pujaren en
fou aconhortat de la mort de son fill
fou passat, que era axit de la ciutat. 25
fou pujat en un munt en lo qual volia
fou avellat un poch del cap del munt,
fou vengut devant Absalon, Absalon li dix:
fou mare de Joab. 26 E Absalon, ab tota sa
fou vengut en las tendes, Sobí, fill de
fou la batalla aquell die prop lo bosch de
fou abans al rey que Cozim. 24 E David
fou fort irat e despagat, e intrà-sse’n
fou en la sua casa en Jerusalem, pres X
fou Joab senyor de la cavalleria, e fou
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2Re 20,23
fou Joab senyor de la cavalleria, e
2Re 21,1 David. 21,Tit Capítol XXI 1 Lavors
2Re 21,6
ço que’ls turmentem en Gabaà, que
2Re 21,6
en Gabaà, que fou de Saül, que
2Re 21,8
a Aduel, fill de Bertealay, que
2Re 21,16 havia combatut–, 16 Gebí Denob, que
2Re 21,18
d’Irrael. 18 E la segona batalla
2Re 21,18
ocís Sobocay de Usari Sephi, que
2Re 21,19
dels gegants. 19 La terça batalla
2Re 21,19
del linatge de Besoel polimitari
2Re 21,20
de Betlem.) 20 La quarta batalla
2Re 21,20 que són XXIIII entre tots. E aquest
2Re 23,10
ab lo cultell per la sanch qui hy
2Re 23,11
hy éran morts. 11 E aprés d’aquest
2Re 23,12
molts dels felisteus. E aquell die
2Re 23,18
CCC hòmens, los quals ocís, e
2Re 23,19
19 pus noble entre los III. E
2Re 23,20
20 E Banaÿas, fill de Joadà, qui
2Re 23,21
la sua mà una lansa. E axí com ell
2Re 23,23
Banaÿas fill de Joadà, 23 e aquest
1Re 17,25
filla, e la casa de son pare serà
1Re 17,28
lo felisteu. 28 E com Eliab, son
1Re 26,6
a Achimàlech, [*] fill de Serve,
2Re 1,26
tuas altesas és mort. 26 Jonatàs,
2Re 2,22
poré dressar la cara devant Joab,
2Re 3,27
ocís-lo en venjansa de Azael son
2Re 3,30
de pa. 30 Donchs Joab e son
2Re 3,30
havia mort en la batalla Azael, lur
2Re 4,6
forment [*]. 6 E [*] Recap e son
2Re 4,9
9 E respòs David a Racab e a Baanà,
2Re 10,10
altre partida del poble liurà a son
2Re 13,3
David. 3 E Jonadap, fill de Samaà,
2Re 13,4 anemorat de Tamar, germane de mon
2Re 13,7 David tremès Tamar a la casa de son
2Re 13,20
e cridant. 20 E dix Absalon, son
2Re 13,20
Absalon, son frare: –Ha jagut ton
2Re 13,20
[*] no’t dons ira ni dol de ton
2Re 13,26
venir, prech-te que vinga mon
2Re 13,32 32 E respòs Jonadap, fill de Semnà,
2Re 14,7
d’ell per ço car ha mort l’altre
2Re 20,9
9 E dix Joab a Amasè: –Déu te sal,
2Re 20,10 Joab aportave. E Joab e Abizay, son
2Re 21,21
e ocís-lo Jonadab, [*] de Samaà,
2Re 23,18
que éran molt forts. 18 Abisay,
2Re 23,24
la sua orella en sacret. 24 Azael,
1Re 16,13
e untà aquell en mig loch de sos
1Re 17,17
son fill David: –Prin e porta a tos
1Re 17,17
e X pans e vés a la host, a tos
1Re 17,18
als conestables, e vizitaràs tos
1Re 17,22
ésser la batalla e demanà si sos
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fou Banaÿas, fill de Joadà, dessobre los
fou gran fam en los dies de David e durà
fou de Saül, que fou alet de nostro Senyor
fou alet de nostro Senyor Déu sa enrera. E
fou de Molatí. 9 E liurà’ls en las mans
fou del linatge de Rafà, sfortsà’s que
fou en Job contre los felisteus, e lavors
fou del linatge de Rafà, del linatge dels
fou en Gob contre los felisteus, en la
fou la mare. E per ço com en moltas
fou en Get, en la qual batalla havia un
fou del linatge de Rafà, 21 e flastomave
fou cecade. E en aquell die féu nostro
fou Semeà, fill de Agehè, de Arrarí, e
fou feta gran salut en Yrrael. 13 E ja
fou nomenat 19 pus noble entre los III. E
fou príncep entre aquells III. [*] 20 E
fou hom molt fort, de grans obres, de
fou devallat a ell ab una verga, trasch la
fou anomanat entre III hòmens forts qui
francha e sens trahut en Yrrael. 26
frare major, oý assò que David deya als
frare de Joab: –Qui devallerà ab mi en las
frare meu, for he gran dolor de tu, qui
frare teu. 23 E Azael no’l volch entendre
frare. 28 E com David sabé aquesta cose
frare Abisay ocieren Abner per ço com
frare, en Gabeon. 31 E dix David a Joab e
frare feriren Ysbòzech, com foren intrats
frare d’aquell, fills de Remnon berotite,
frare a Abisay e aperellà la sua companya
frare de David, era gran amich de Amon e
frare Absalon. 5 E dix Jonadap: –Jau-te
frare Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia en lo
frare: –Ha jagut ton frare ab tu? Calla,
frare ab tu? Calla, germana, [*] no’t
frare ni plors per açò. E aprés açò stech
frare Amon. E dix lo rey: –No vullas, mon
frare de David, e dix: –Senyor meu, no’t
frare ceu, e destroviscam a ell, qui deu
frare meu. E posà-li la mà en la barba
frare, encalsaren Siba fill de Bocrí. 11 E
frare de David. 22 E aquests IIII hagueren
frare de Joab, fill de Servià, era príncep
frare de Joab, entre XXX; Elicanà, fill de
frares. E d’aquell die avant l’espirit
frares una masura de torrons e X pans e
frares, 18 e porta aquests X formatges als
frares, si stan bé, e sàpies ab quals són
frares staven bé. 23 E com ell perlave
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1Re 20,29
solempnial fan aquí, car u de mos
1Re 20,29
tu, iré allà tost e veuré mos
1Re 22,1
spluga. E com oÿren açò los ceus
1Re 25,6
6 e dieu: “Pau sia ab tu e ab tos
1Re 30,23
’n. 23 E dix David: –No fareu axí,
2Re 2,26
dius al poble que no encalsen lus
2Re 2,27
’n fóra pertit e no perseguira sos
2Re 3,8
de Saül, pare teu, e sobre los ceus
2Re 15,20
[*] Torna-te’n ab los teus
2Re 19,12
havia dit: 12 “Vosaltres sou mos
2Re 19,41
-li: –Per què los hòmens de Judà,
1Re 21,6
Déu, per ço que n’hi posacen de
2Re 19,36
iré més enllà Jordà ab tu. No’m fa
2Re 3,29
no defallega mal [*] ni cultell e
1Re 2,8
axalsa e abaxa. 8 E ell sucita los
2Re 6,19
farina que hom pot haver, que hom
1Re 17,49
entorn e ferí’n lo felisteu en lo
1Re 17,49
que la pedre li encastà en lo
1Re 27,1 en las mans de Saül. Més ma val que
1Re 25,10
són are creguts los servents que
1Re 4,2
fou ajustade, lo poble d’Irrael
1Re 4,10
poble d’Irrael fou vensut, e cascú
1Re 19,10
ficà’s en la paret. E lavors David
1Re 19,12
per una finestra, e ell se n’anà e
1Re 19,18
jo t’ociuré.” 18 E adonchs David
1Re 20,1
20,Tit Capítol XX 1 David
1Re 21,10
’l-me. 10 E axí levà’s David e
1Re 22,20
que havia nom Abiatar, n’escapà e
1Re 23,6
que Abiatar, fill de Achimàlech,
1Re 31,1
E partí’s Yrrael dels felisteus e
2Re 13,34 Amon solament és mort. 34 E lavors
2Re 13,37
e gran plor. 37 Emperò Absalon
2Re 18,8
en la batalla. E tot l’altre poble
2Re 19,8
lo poble devant ell. Emperò Yrrael
2Re 2,24 Joab e Abisay encalsaven Abner, que
2Re 4,4
E com la nodrissa l’hach pres e
2Re 18,9
fugí. 9 E, dementre que Absalon
2Re 15,14
ab ell en Jerusalem: –Levau-vos e
2Re 18,3
altre cose, sinó de tu, car, si nós
1Re 14,16
una gran moltitut de felisteus qui
2Re 10,14 los de Amon viren que los cirienchs
2Re 13,30
e fugiren. 30 E, dementre que ells
1Re 4,3
què nostro Senyor ha fet a nós [*]
2Re 23,11
E com los felisteus hagueren fet
2Re 24,13
los teus anamichs a glay, e tu
1Re 17,24
com hagueren vist aquell felisteu,
1Re 17,51
que lo pus fort d’ells era mort,
1Re 19,8
e vencé aquells, enaxí que ells
1Re 30,17 jóvens que pujaren en los camells e
1Re 31,7
lurs ciutats en què habitaven e
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frares m’ho ha vengut a dir. Donchs, si
frares.” Per ço no és vengut a menjar a la
frares e tota la casa de son pare,
frares, e pau sia a la tua casa e a totas
frares meus, no pertireu axí aquellas
frares? 27 E dix Joab: –Viva nostro Senyor
frares. 28 E Joab sonà la nafil, e tots se
frares e sobre los ceus parents, e no he
frares en Jerusalem, e nostro Senyor fassa
frares, vosaltres sou los meus ossos e la
frares nostres, han amblat a tu e han
fresch e de calent. En aquell die havia
fretura vuymés aquest guardó que’m vols
freturants de pa. 30 Donchs Joab e son
freturosos de la pols e leva lo pobre de
frig ab oli, e anà-ce’n cascú a la sua
front axí durament, que la pedre li
front, e caech tot stès en terra. 50 E axí
fuge e que sia salvat en la terra dels
fugen a lur senyor! 11 Donchs, pendré jo
fugí als felisteus, e en aquell contrast
fugí en son tabernacle, e gran morteldat
fugí, e fou salvat aquella nit. 11 Donchs
fugí, e fou salvat. 13 E Micol pres una
fugí, e fou salvat, e vench a Samuel, en
fugí de Ajoch, qui és en Ramata, e vench e
fugí en aquell die e pertí’s de Saül e
fugí a David. 21 [*] 22 E dix David a
fugí a David, [*] ell aportave ab si lo
fugí, e romangueren-ne molts morts en lo
fugí Absalon. E un dels servecials del rey
fugí e anà-se’n a Tolomay, qui era fill
fugí. 9 E, dementre que Absalon fugia,
fugí e anà-se’n en las suas tendes, 9 e
fugia, lo sol fou post o defallí lo die. E
fugia cuytosament, caech-li en terra e
fugia, sdevench-se que lo cavall en que
fugiam, car, si venia, no li hauríam
fugíem tots, no haurían cura de nosaltres,
fugien dessà e dellà. 17 E adonchs Saül
fugien, fugiren ells també [*] e intraren
fugien, aytentost digueren aquestes
fugir devant los felisteus? Aportem ab nós
fugir lo poble, 12 aquell stech enmig lo
fugiràs, o per cert III dies haurà de
fugiren devant ell, car havían-ne gran
fugiren, 52 e los fills d’Irrael e de
fugiren devant ells. 9 E lo maligne spirit
fugiren. 18 E lavors pres David las coses
fugiren. E vingueren los felisteus e
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terra dels fills de Benjamín. 3 E
tantost com ells se acostaren,
viren que los cirienchs fugien,
fills del rey pujaren en los muls e
de pedres. E tots aquells d’Irrael
adés u adés altre, axí com si
–Jo sóm aquell qui sóm vengut e
noves dix: –Lo poble d’Irrael és
car ells sabían bé que ell era
E digueren a Saül que David era
4 E digueren a Saül que David era
E dix David en aquell hom qui era
mans de nostros enamichs, e are era
gran salut en Yrrael, e lo poble
hagueren oÿt que los felisteus éran
que los barons d’Irrael éran
Yrrael són morts e los altres són
ell. 18 E Yrrael vencé-los, e
17 E Samuel li dix: –Donchs, ¿no
qui li cobrían sos muscles. 7 E lo
13 E Micol pres una ymatge de
jo habit en la casa que he feta de
mès-ne molts en algunas formes de
serà armat de ferro e de lansa de
III, axí tendre com lo verm del
de Tir, tremès missatgers a David e
de cedre, e tramès-li maestres de
gran pedre, e ells trencaren los
de la ciutat que és en la vall de
-la en la casa de Aminadab, en
los missatgers vingueren a Saül en
de felisteus, la qual era en
Samuel se levà de Galgala [*] en
anave per un camí de la terra de
en la encontrade de la part de
Machinàs, e l’altre, a migjorn, en
E las guardes de Saül que éran en
en Remata. E Saül se n’anà en
ab ell. E com Saül stigués en
los hòmens de Xiff a Saül, en
los hòmens de Ciff a Saül, en
3 E Saül posà las suas tendes en
de la casa de Aminedab, qui era en
fills, per ço que’ls turmentem en
manat e encalsà los felisteus de
de Betel, e mil éran ab Jonatàs en
de Saül, e posaren lurs tendes en
de prop un aljup d’aygüe qui és en
loch on açò fou camp dels Forts, en
prop de una gran pedra qui és en
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fugiren los berotites en Getaym e foren
fugiren. 14 E com los de Amon viren que
fugiren ells també [*] e intraren-se’n
fugiren. 30 E, dementre que ells fugien,
fugiren a las tendas lurs. 18 Emperò havia
fugissen de la batalla. 4 E David cobrí lo
fugit de la batalla e de la host. Lo qual
fugit devant los felisteus, e gran
fugit e no m’ho faeren a saber. E los
fugit de Cellà e que ell era salvat, e per
fugit en Get, e d’aquí avant no hach
fugit de las tendas d’Irrael e havia
fugit e era axit de la terra per Absalon.
fugit retornà, e portaren-se’n la roba
fugits, e acompanyaren-se ab los
fugits e que Saül era mort [*], los fills
fugits, e Saül e Jonatàs, son fill, són
fusqueren [*]. E ocís David dels sirienchs
fust tu fet cap e príncep sobre tots los
fust de la sua lansa era axí gros com a
fust e posà aquella en lo lit de David e
fust de cedre, e la archa de Déu sia
fust axí com hom fa dels ladres. E açò
fust, e metrà e seran encessas de foch e
fust, e ell ocís DCCC hòmens sol en una
fusta de cedre, e tramès-li maestres de
fusta [*] e de perets, e adificaren la
fusts de la carreta e materen las vaques
Gaad, 6 [*] passeren en Galaad, en la
Gabaà, e sentificaren Aleatzar, fill de
Gabaà e digueren-li aquestas peraules
Gabaà, e com Saül hach açò oÿt, féu sonar
Gabaà de Benjamín. E los altres pobles
Gabaà, prop de la gran vall de Soboÿm,
Gabaà [*]. E havían del poble ab ell entrò
Gabaà. 6 E Jonatàs dix lavors al jovencell
Gabaà de Benjamín reguardaren e veeren una
Gabaà, en se casa. 35 E anch despux Samuel
Gabaà e fos en lo bosch qui és en Ramata,
Gabaà, e digueren a ell: –No saps tu que
Gabaà, e digueren-li: –Vet David, qui s’
Gabaà de Achilà, que era en la carrera a
Gabaà. E Ozà e Ayó, fills de Aminadab,
Gabaà, que fou de Saül, que fou alet de
Gàbaa entrò que fou vengut a Gatzar. 6,Tit
Gabaat, qui és del trip de Benjamín. E tot
Gabaon. 13 E lavors Joab, fill de Servià,
Gabaon e, com tots se foren ajustats en un
Gabaon. 17 Aquell die se moch gran batalla
Gabaon, Amasè vench e axí-los a carrera.
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2Re 21,1
que ell scampà, car ell ocís los
2Re 21,2
gabaonites. 2 E lo rey apellà los
2Re 21,2
e dix-los-ho. Emperò los
2Re 21,3
e de Judà. 3 E dix lavors David als
2Re 21,9
9 E liurà’ls en las mans dels
2Re 2,24
qui hy passave aygüe, qui és entre
2Re 3,30
en la batalla Azael, lur frare, en
1Re 13,7
lo flum Jordà, en la terra de
1Re 22,5
ni havia star guarnit. 5 E dix
2Re 24,11
al matí, e dix nostro Senyor a
2Re 24,13
com tu volràs o diràs.” 13 E vench
2Re 24,14 m’ha tremès a tu. 14 E dix David a
2Re 24,18
la casa de mon pare. 18 E vench
2Re 24,19 lo manament de nostro Senyor que
2Re 23,36
fill de Natan, de Sobà; Bonibà de
1Re 15,20
Senyor m’ha tremès e he amenat
1Re 15,32
32 E Samuel dix: –Amenau-me
1Re 15,32 -me Gaig, rey de Amalech. Adonchs
1Re 15,32
lo qual era molt gros, e tremolà, e
1Re 11,1
una ciutat que ha nom Jabès de
1Re 11,9 –Enaxí direu als hòmens de Jabès de
1Re 13,7
flum Jordà, en la terra de Gad e de
1Re 31,11
aquells qui habitaven en Jabès1Re 31,12
e vingueren los hòmens de Jabès2Re 2,4
a David que los hòmens de Jabès2Re 2,5
missatgers als hòmens de Jabès2Re 2,9
d’Irrael 9 e stablí-lo rey sobre
2Re 17,26
passà en las tendas en la terra de
2Re 21,12
e tolch-los als hòmens de Jabès
2Re 24,6
la vall de Gaad, 6 [*] passeren en
2Re 23,30 de Asratonites; Oday del torrent de
2Re 17,27
de l’Amil, de Ladobar, e Barzelay
2Re 19,31
-ho tot, si’s vol. 31 E Batzalay,
2Re 19,32 rey ho volgués. 32 Emperò Batzalay,
1Re 7,16
16 E environave cascun any Betel e
1Re 10,8
ab tu. 8 E tu iràs devant mi en
1Re 11,14
poble: –Veniu, e anem-nos-en en
1Re 11,15
15 E anà-se’n tot lo poble en
1Re 13,4
Donchs, lo poble irà aprés Saül en
1Re 13,7
e de Galaad. E Saül era encara en
1Re 13,8
li havia dit, e Samuel no vench en
1Re 13,12
“Are vendran los felisteus en
1Re 13,15
a tu. 15 Donchs Samuel se levà de
1Re 13,15
poble que los combatia, vinents en
1Re 15,12
e que despuxs se n’era tornat en
1Re 15,21
fet per secrifichar a lur Déu en
1Re 15,33 per pessas devant nostro Senyor en
2Re 19,15
e tot lo trip de Judà vench en
2Re 19,40
a la sua ciutat. 40 E lo rey anà en
1Re 25,44
a Falsí, fill de Lays, qui era de
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gabaonites. 2 E lo rey apellà los
gabaonites e dix-los-ho. Emperò los
gabaonites no són dels fills d’Irrael,
gabaonites: [*] 4 [*] –Nós no havem
gabaonites, e crusificaren-los en lo
Gabeon e una vall del camí del desert. 25
Gabeon. 31 E dix David a Joab e a tot lo
Gad e de Galaad. E Saül era encara en
Gad profeta a David: –No vullas star en
Gad profeta: 12 –Vé-te’n a David e
Gad a David dient: –Açò diu nostro Senyor,
Gad profeta: –Gran treball m’és de
Gad profeta a David en aquell die e digué
Gad profete li havia fet. 20 E Aurena
Gaddí; 37 Sílech, fill de Amoní Naarum
Gaig, rey de Amalech, pres e he mort tot
Gaig, rey de Amalech. Adonchs Gaig fou a
Gaig fou a ell amenat, lo qual era molt
Gaig dix: «Assí departex mi amargosa
Galaad, e tots los hòmens de Jabès
Galaad: “Vosaltres haureu demà salut com
Galaad. E Saül era encara en Galgala, e
Galaad haguéran oÿdes totas aquestas coses
Galaad e cremaren Betasan. 13 E prengueren
Galaad havían soterrat Saül. 5 E lavors
Galaad e dix-los: –Beneÿts sou,
Galaad e sobre Getzurí e sobre Gesrael e
Galaad. 27 E com David fou vengut en las
Galaad, qui’ls havían amblats e levats de
Galaad, en la terra jusana de Ozot e
Gàlaad; 31 Abralbon arbatites; Sinàbech de
galadtide, de Regelim, 28 li donaren
galatide de Gelim, seguí lo rey entrò que
galatide, era fort vell, car era en adat
Galgala e Masfat e jutjave lo poble d’
Galgala, e jo devallaré a tu, que tu
Galgala e refermem aquí lo regne. 15 E anà
Galgala [*] e aquí secrificaren secrificis
Galgala.» 5 E los felisteus se ajustaren
Galgala, e tot lo poble qui era ab ell era
Galgala, e lo poble se comensà a partir de
Galgala sobre mi, e jo no he oferta
Galgala [*] en Gabaà de Benjamín. E los
Galgala, en lo coll de Benjamín. E Saül
Galgala. Adonchs Samuel vench tot dret a
Galgala. 22 E Samuel dix: –Donchs, ¿nostro
Galgala. 34 E puxs se n’anaren en Remata.
Galgala per ço que isquéssan a carrera al
Galgala, e Canahan se n’anà ab ell.
Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1 E vingueren
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1Re 24,1
qui són apellats la terra de
1Re 24,2
–Vet que David és en lo desert de
2Re 22,12
amagament ceu entorn de si matex
2Re 23,38
fill de Servià; 38 Iray genite;
1Re 6,17
Egete; e altre, Acaron; e altre,
2Re 5,25
de Gàbaa entrò que fou vengut a
2Re 13,37
qui era fill de Amisar, rey de
2Re 13,38
38 E Absalon stech ab lo rey de
2Re 8,13
la vall de las Celinas e XXIIIM en
2Re 23,29
Juray, fill d’Ambay, de
2Re 21,16
batalla –tant havia combatut–, 16
2Re 21,16
David. E lo ferro de l’asta de
2Re 21,17
Servià ajudà a David, e David ocís
2Re 24,18 a nostro Senyor en la era de Aurena
2Re 24,16
prop la era de Eurena, qui era hom
2Re 5,6
qui éran ab ell en Jerusalem, e’ls
2Re 5,8
de David. 8 E gità’n tots los
2Re 5,8
car David havia dit que ociuria los
1Re 17,4
felisteus, qui havia nom Goliàs, de
1Re 17,23
bort que havia nom Goliàs, de
2Re 21,18
linatge de Rafà, del linatge dels
2Re 23,13
éran posades en la vall dels
1Re 28,4
tot Yrrael e vench-se’n en
1Re 31,1
-ne molts morts en lo munt de
1Re 31,8
ceus qui gèyan morts en lo munt de
2Re 1,6
venguí per ventura en lo munt de
2Re 1,18
las altesas (ço és, en lo munt de
2Re 1,21 són circuncizos. 21 O muntanyes de
2Re 21,12 felisteus com hagueren mort Saül en
2Re 19,31
’s vol. 31 E Batzalay, galatide de
1Re 18,18
és mon pare en Yrrael, que jo sia
1Re 18,21
ell.» E Saül dix a David: –Mon
1Re 18,22
amen a tu. Donchs, tu sias are
1Re 18,23
–Par a vosaltres pocha cose ésser
1Re 18,26
plach a David que ell fos fet
1Re 18,27
aportà-las al rey per què fos son
1Re 22,14
teus axí [*] com David, qui és ton
Re Prol,45
lo qual nós apellam libre de la
2Re 23,38
de Joab, fill de Servià; 38 Iray
1Re 5,12
ciutat on l’archa vingués neguna
1Re 23,26
lo desert de Mahon. 26 E Saül e sa
2Re 7,23
que has remut a tu matex de la
2Re 17,2
-l’he, car ujat és ell e la sua
Re Prol,67
ço és, dels Regnes de moltas
2Re 8,11
que havia hagut de moltas altres
2Re 8,14
14 E posà en Ydumea guardes e
2Re 22,44
poble e guarderàs a mi en cap de
2Re 22,50
jo confessaré a tu devant totas las
2Re 19,16
Jordà. 16 E cuytà’s Semeí, fill de
2Re 19,18 ceu manament. Emperò Semeý fill de
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Gandí. 2 E com Saül fou tornat de
Gandí. 3 Donchs Saül pres IIIM hòmens,
garbellant las aygües de las nuus dels
Gareb, entre tots aquests, qui és aytembé
Gatza. 18 E las rates d’or, segons los
Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E ajustà altre
Geassur. Emperò David plorà e planch molt
Geassur tres anys. 39 E com David fou
Gebelem, tornà-ce’n e posà gran nom a
Gebet dels fills de Benjamín; 30 Benaý,
Gebí Denob, que fou del linatge de Rafà,
Gebí Denob pesave CCC onzes. E portave una
Gebí Denob. E lavòs juraren los hòmens de
gebuseu. 19 E pujà David segons lo
gebuzeu. 17 E dix David a nostro Senyor
gebuzeus, habitadors de la terra, diguéran
gebuzeus, car David havia dit que ociuria
gebuzeus. E aquell qui tocaria a las
Gech, lo qual havia VI colzos d’alt e I
Gech, vench e axí de la host dels
gegants. 19 La terça batalla fou en Gob
gegants, 14 e David stave en defeniment, e
Gelboe. 5 E Saül veé las tendes dels
Gelboe. 2 E vingueren los felisteus a Saül
Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a Saül e
Gelboe, e Saül se soferia sobre la sua
Gelboe), 19 los nobles d’Irrael són morts
Gelboe, ros ni pluja no vinga sobre
Gelboe. 13 E havían la ossa de Saül e de
Gelim, seguí lo rey entrò que hach passat
gendre del rey? 19 Donchs sdevench-se
gendre seràs vuy en dues coses. 22 E Saül
gendre del rey.” 23 E lavors digueren los
gendre del rey? E jo, que çó pobre home e
gendre del rey Saül. 27 E aprés pochs
gendre. Donchs, Saül donà a ell Micol, sa
gendre e va a ton manament e és gloriós en
Generació del món. Lo segon és apellat
genite; Gareb, entre tots aquests, qui és
gent que no hagués pahor de mort, com la
gent anaven per lo costat del munt de una
gent de Egypte e dels déus d’ells. 24 »E
gent, e jaquiré córrer a ells, e ociuré
gents, mas solament de un poble d’Irrael,
gents e diversas que havia sotmesas a la
gents que la defensacen, e tota Ydumea
gents. E lo poble que jo no conech servirà
gents e cantaré al teu nom, 51 magnificant
Gerà, fill de Geraminí, de Baruÿm, e
Gerà, se gità devant lo rey e adorà-lo,
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2Re 19,16
’s Semeí, fill de Gerà, fill de
Re Prol,24
nombre són las Lemantecions de
Re Prol,35
Malachim, Dabreiamín, Sdras,
Re Prol,70
trips. E lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè,
2Re 10,5
E dix-los David: –Stau-vos en
2Re 13,13
de tot Yrrael. Mas fes-ho axí,
2Re 13,12
vina e jau ab mi! 12 E dix Tamar:
2Re 13,16
e vé-te’n! 16 E respòs Tamar:
2Re 13,1
Absalon, fill de David, havia una
2Re 13,20
–Ha jagut ton frare ab tu? Calla,
2Re 17,25
intrà ab Nabigail, filla de Naàs,
2Re 13,4 Amon: –Fort çó anemorat de Tamar,
2Re 13,5
a vesitar, prega-lo que Tamar, ta
2Re 13,6
-te, senyor meu, que vinga ma
2Re 13,32
mal despuxs que hac fortsade sa
2Re 13,11
pres-la per la mà e dix-li:
1Re 30,29
aquells qui éran en las ciutats de
1Re 12,11
E nostro Senyor tremès a vosaltres
2Re 11,21 mur? 21 Qui ocís Abimàlech fill de
1Re 1,1
lo qual hach nom Elcanà, fill de
Re Prol,Inc Prol,Inc Comensa lo pròlech de sent
Re Prol,Expl Expl Ací acaba lo pròlech de sent
2Re 23,34 Amacharí; Eliam, fill de Achitòfel,
2Re 16,5
Saül, que havia nom Semeý, fill de
2Re 15,37
-sse’n a Absalon en la ciutat de
1Re 23,24
en los camps a la dreta part de
1Re 25,43 David pres per muller Achinone, de
1Re 29,11
E los felisteus pujaren en
1Re 30,5
de David catives, Achinoe de
2Re 2,2
e dues mullers suas, Achimòneun de
2Re 2,9
Galaad e sobre Getzurí e sobre
2Re 3,2
nom Amon e fou fill de Achinoen de
2Re 17,25 Joab. E Amasam era fill de Getrà de
2Re 23,32
32 Aliab de Salboní; los fills de
2Re 14,23
’s lavors Joab e anà-sse’n en
2Re 14,32
diguesses per què’m féu venir de
2Re 15,8
8 car, com lo teu servecial era en
1Re 5,8
de Déu d’Irrael? E aquells de
1Re 5,9
de mal de morenes. Los hòmens de
1Re 17,52
en la carrera de Serim entrò a
1Re 21,10
pertí’s de Saül e anà a Achís, en
1Re 21,12 gran pahor de Achís, qui era rey de
1Re 27,2
ell a Achís, fill de Mohaot, rey de
1Re 27,3
Get. 3 E habità David ab Achís en
1Re 27,4
a Saül que David era fugit en
1Re 27,8
e los ceus hòmens [*] a Geturí e a
1Re 27,11 hom ni fembra, ne manave nengú en
1Re 30,27
migdie, e en aquells qui éran en
2Re 1,20
coses anunciar en la terra de
2Re 15,18 que éran venguts ab lo rey David de
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Geraminí, de Baruÿm, e devallà ab los
Geremies e la sua oració, e en la fi dels
Geremies ab Sinot, ab les suas
Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè
Gericó entrò que sia crescuda la vostra
germà: digues-ho al rey, e ell no t’ho
–Germà meu, no’m vullas fortsar, car açò
–Germà, com m’has coneguda e haguda a ta
germana fort bella, que havia nom Tamar. E
germana, [*] no’t dons ira ni dol de ton
germana de Servià, que fou mare de Joab.
germane de mon frare Absalon. 5 E dix
germane, venga a tu per ço que t’aperell
germane Temar per ço que aparell de menjar
germane Tamar. 33 Senyor meu, no poses
–Germane mia, vina e jau ab mi! 12 E dix
Germolí, [*] 30 e aquells qui éran en
Geroboal [*]. E ell desliurà vós de la mà
Geroboal? Donchs, no l’ocís una fembra
Geroboam, fill Eliüd, fill de Thau, fill
Gerònim sobre lo Primer libre dels Reys.
Gerònim. 1Re Inc Comença lo Primer libre
geronites; 35 Sray de Carmel; Fassay de
Gerrà, e anave devant ells e maleÿa David
Geruzalem. 16,Tit Capítol XVI 1 Com David
Gesimuch. 25 Donchs, Saül e sos companyons
Gesrael. E cascuna d’aquestas fou sa
Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1 En lo terç
Gesrael, e Abiegayl, qui fou muller de
Gesrael e Abiegayl, qui fou muller de
Gesrael e Efraÿm e sobre tot Yrrael. 10 E
Gesrael; 3 e lo segon, Celeab, qui fou
Gesrael, qui intrà ab Nabigail, filla de
Gessèn Jonatan e Matan; 33 Seminà de
Gessur e amanà-sse’n Absalon [*] 24 [*]
Gessur. Més ma valguera que encara fos
Gessur, ell promès a Déu que, si ell
Get respongueren: –Fassam-la portar en
Get faeren concell enaxí que ells faeren
Get e entrò a Acharon. 53 E los fills d’
Get. 11 E digueren los servicials de Chis
Get. 13 E com ell fou devant Achís, ell
Get. 3 E habità David ab Achís en Get. E
Get. E los ceus hòmens ab ell e tota sa
Get, e d’aquí avant no hach ància Saül de
Get e als malechites. Car aquests en pau e
Get, car «per ventura parlaren contra
Get, 28 e en aquells qui éran en Arroer, e
Get ni en aquellas carreras que són en
Get, e anave devant lo rey Atey de Get. 19
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2Re 15,18
Get, e anave devant lo rey Atey de
2Re 18,2
a Abisay [*] e altre a Atey de
2Re 21,20
20 La quarta batalla fou en
2Re 21,22
IIII hagueren per mare Rafà en
2Re 3,5
fill de Abiga; 5 lo sizèn hach nom
2Re 4,3
3 E fugiren los berotites en
2Re 6,10
la posacen en la casa de Obedeon
2Re 6,11
l’archa en la casa de Obededon de
2Re 21,19
Salt, polimari betelenites, Goliach
2Re 17,25
de Joab. E Amasam era fill de
2Re 23,38
entre tots aquests, qui és aytembé
1Re 27,8
David e los ceus hòmens [*] a
2Re 2,9
-lo rey sobre Galaad e sobre
1Re 3,2
2 E sdevench-se un die que Elí
1Re 5,3
altre die, veus que Degon, lur déu,
1Re 2,22
d’Irrael e en qual manera ells
1Re 31,8
trobaren Saül e III fills ceus qui
1Re 29,1
las tendes sobre la font que era en
1Re 24,3
scaxoses on no podien anar sinó
2Re 12,19
se concellaven e perlaven
Re Prol,94
altres dien que Rut e Craoth entre
2Re 24,17
Plàcie’t, Senyor, que la tua mà se
1Re 31,3
lo càrrech de la batalla vench e’s
2Re 1,7
acostaven-sa a ell, 7 e Saül
2Re 2,20
tot dret per ço que l’ociés. 20 E
2Re 2,23
ni a la sinestra. E lavors Abner
1Re 10,9 tu fasses. 9 Adonchs, com Saül hach
1Re 8,3
[*], car ells prengueren dons e
2Re 19,2
haguda dels enamichs, lavors la
2Re 6,10
volch David que l’archa de Déu se
1Re 14,20
E cascú dels felisteus havia
1Re 14,47
aquells contre los quals ell se
2Re 23,4
o com lo sol ix al matí, sens nuus
1Re 19,12
nit, tu morràs demà. 12 E ella lo
1Re 20,36
havia lensade la segete, Jonatàs
1Re 20,41 de un loch qui era ves tremuntana e
1Re 28,3
en Ramata, en la sua ciutat. E Saül
2Re 5,8
és apellade ciutat de David. 8 E
2Re 13,6
e que te’n do. 6 E lavors Amon se
2Re 13,18
E lo servicial que servia Amon
2Re 13,31
’s las vestidures que vestia e
2Re 14,4
axí la fembra anà-ce’n al rey e
2Re 18,28
al rey: –Déu te salv, rey! E
2Re 19,18
Emperò Semeý fill de Gerà, se
2Re 24,21
anassen ab ell. 21 E axí Aurena e
Re Prol,139
cose pus volenterosament en
1Re 20,20
jo III sagetes prop la pedre e
2Re 13,17
dels ceus servicials e féu-la
2Re 15,14
’ns e sercuyr-nos-ha ací e
1Re 20,36
–Vé e aporte’m las sagetes que jo
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Get. 19 E dix lo rey: –Per què véns ab
Get. E dix lo rey al poble: –Jo iré ab
Get, en la qual batalla havia un baró qui
Get e moriren en las mans de David e dels
Getam, fill de Aglà, muller de David. E
Getaym e foren stranys entrò en aquest
getei. 11 E stech l’archa en la casa de
geteu per III mesos, e beneý nostro Senyor
geteu, la asta del qual era axí com a lis
Getrà de Gesrael, qui intrà ab Nabigail,
getre; 39 Uries eteu. Entre tots aquests
Geturí e a Get e als malechites. Car
Getzurí e sobre Gesrael e Efraÿm e sobre
geya en son lit, e sos ulls éran ja
geya enclinat en terra, devant l’archa de
gèyan ab las fembras qui vetlaven a la
gèyan morts en lo munt de Gelboe. 9 E
Gezrael. 2 E los vaguers e los majorals
†ginollant-se†. E vench a un corral d’
gint, aytentost entès e conech que l’
Giògrafa, e cuyden comptar aquests libres
gir envés mi e contra la casa de mon pare.
girà contre Saül, e encalsaren-lo los
girà’s e veé a mi e apellà’m e, com jo
girà’s Abner e veé Azael e dix-li
girà la asta de la lansa e donà-li en lo
girades las spatles a Samuel, axí que’s
giraren lo jutjament, enaxí que ells
giraren en grans plors e en grans plants,
giràs en la sua ciutat, mas volch que la
girat son cultell contre son companyó, e
girave. 48 E com ell hach ajustada la
gita los raigs, axí com la pluja fa brotar
gità defora per una finestra, e ell se n’
gità altre segete més enlà de l’infant.
gità’s en terra e ahorà III vegades a
gità los encantadors de la terra e ocís
gità’n tots los gebuzeus, car David havia
gità al lit e féu aparès que fos malalt. E
gità fora Tamar e aprés tenchà las portas.
gità’s en terra. E tots los ceus
gità’s en terra e adorà-lo. E dix-li:
gità’s en terra e adorà-lo e dix:
gità devant lo rey e adorà-lo, com
gità’s en terra e adorà lo rey e dix:
gitant e stimant havem complida e tenim
gitar-las-he quax qui tira a senyal,
gitar de la cambra e féu tencar derrera
gitar-nos-ha per ventura los alberchs
gitaré. E quant l’infant hach corregut
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2Re 18,17
[*]. 17 E prengueren Absalon e
2Re 22,48
48 Déu qui dónas a mi venjanses e
1Re 2,29
tota la senyoria? 29 Per què has tu
1Re 10,19
vostros.” 19 E vosaltres haveu
1Re 16,1
tu ores per Saül, com jo hage ell
1Re 26,19
nostro Senyor, car ells m’han
1Re 13,19
car los felisteus los havían tots
1Re 28,9
ha fetas Saül e en qual manera ha
2Re 13,16
a mi que ço que has fet. Per què’m
2Re 24,13
te encalseran los teus anamichs a
1Re 2,8
prínceps e que tinga la cadira de
1Re 4,21
l’infant Ycabot, e dix: «La
1Re 4,22
per son sogre e son marit: 22 –La
1Re 6,5
han deguastade la terra. E donau
1Re 2,30
“Jo no vull açò.” Mas ell diu: “Jo
1Re 2,3
vostres peraules ne no us
1Re 22,14 ton gendre e va a ton manament e és
2Re 6,20
e dix-li: –O, quant ha stat vuy
2Re 6,22
los seus ulls. E aparré bo e més
2Re 21,19
gegants. 19 La terça batalla fou en
2Re 14,14
la centència aytant com pot e’s
1Re 6,13 nostro Senyor, e hagueren molt gran
1Re 11,9
de Jabès, los quals hagueren gran
1Re 11,15 hòmens d’Irrael hagueren aquí gran
1Re 30,16
e bevien e fèyan gran festa per
2Re 6,12
posà-la en la sua ciutat ab gran
2Re 6,15
Senyor Déu en tota alegria e en tot
2Re 15,15 tu mans ni digues ferem nós ab gran
1Re 17,35
mi, e jo prenguí aquells per la
2Re 21,19
fill de Salt, polimari betelenites,
1Re 17,4
part dels felisteus, qui havia nom
1Re 17,23
aquell felisteu bort que havia nom
1Re 21,9
prevera: –Vet ací és lo cutell de
1Re 22,10
a menjar e li donà lo cultell de
1Re 2,19
mare li feya cascun any una petita
1Re 18,4
4 Car Jonetàs se despullà de una
2Re 13,18
la porta. 18 E Tamar vestia una
2Re 13,19
19 E lavors Tamar squinsà’s la
2Re 20,8
a carrera. E lavors Joab vestia una
2Re 12,22 plorave per ço que nostro Senyor lo
1Re 17,26
felisteu qui no és circuncís, que
2Re 13,12
açò que tu vols fer, null hom no
1Re 17,36
felisteu qui no és circuncís, qui
1Re 7,13
los felisteus foren humiliats e no
2Re 13,2
e per ço com era encara verge no li
2Re 13,2
verge no li gosave res dir ne la
2Re 14,10
e d’aquí avant no’t tocharà ni’t
2Re 16,10
manat que maleescha a mi, e qui li
2Re 3,6
David, Abner, fill de Ner, regia e
2Re 15,20
a tu, car tu has mostrade a mi gran
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gitaren-lo en lo bosch en una gran sija
gitas los pobles sots la mia mà. 49 Qui
gitat mon secrifici ab te fellonia e los
gitat vuy lo Senyor, vostro Déu, que tot
gitat enrera, que ell no regnerà sobre lo
gitat, que jo no habit vuy en la haretat
gitats defora, per ço que [*] no feessen
gitats los encantedors e los devinadors de
gites de la casa ni’m menes ten mal? E
glay, e tu fugiràs, o per cert III dies
glòria. Los fonaments de la terra són de
glòria de nostro Senyor és tolta del poble
glòria de Déu és mudade d’Irrael per ço
glòria al Déu d’Irrael per saber si per
glorificaré aquell qui honrerà a mi, e
glorifiqueu en perlar argullosament. Las
gloriós en ta casa? 15 E donchs, comens jo
gloriós lo rey d’Irrael, qui’s descobria
gloriós devant aquells servents que tu has
Gob contre los felisteus, en la qual
gogita e’s pensa que no’s perdrà de tot
goig, com ells l’hagueren vista. 14 E la
goig 10 e digueren a Naàs: –Nós axirem
goig e gran alegria. 1Re 12,Tit Capítol
goig que havían de la presa que havían
goig. E éran ab David VII cors, e haviagoig e ab gran so de nafils e de trompes.
goig e volenters. 16 E lavors axí lo rey
gola e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo, ton
Goliach geteu, la asta del qual era axí
Goliàs, de Gech, lo qual havia VI colzos
Goliàs, de Gech, vench e axí de la host
Goliàs, que tu ociest en la vall d’
Goliàs lo felisteu. 11 Donchs, lo rey
gonella, la qual ell aportave en los dies
gonella que vestia e donà-la a David, e
gonella e un brial, segons dien alguns ab
gonella e posà’s pols e terra sobre lo
gonella streta que era feta a masura d’
gorís e’l me donàs. 23 Mas are com és
gosa ontar las companyes de Déu vivent? 27
gosa fer en tot Yrrael ne hu deu fer.
gosà maleyr lo poble de Déu vivent. 37 E
gosaren despuxs venir en los termes del
gosave res dir ne la gosave demanar per ço
gosave demanar per ço com se cuydave que
goserà res dir. 11 E dix la fembra:
goserà dir are: “Per què fas tu açò?” No
governave la casa de Saül. 7 E Resfà,
graci e gran fe. 21 E respòs Atey al rey:
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1Re 1,18
volria que la tua serventa trobàs
1Re 16,22
stiga devant mi, car ell ha trobade
1Re 20,3
sap certament que jo he trobade
1Re 20,29
ha vengut a dir. Donchs, si jo trop
1Re 25,8
Donchs nós, tos servents, atrobem
1Re 27,5
David a Achís: –Si jo he trobade
2Re 14,22
lo teu missatge que ha trobada
2Re 15,25
la ciutat. Si per ventura jo trop
2Re 16,4
–Prech-te, senyor, que jo tròpia
2Re 16,17
E dix-li Absalon: –Aquesta és la
2Re 8,10
ell ab gran alegria e que li hagués
Re Prol,3
són [*], segons la qual lengua en
1Re 2,17
lo peccat dels infants era molt
1Re 2,33
te falliran e ta ànima podrirà, e
1Re 4,5
las tendas, tot lo poble cridà ab
1Re 4,10
e cascú fugí en son tabernacle, e
1Re 4,17
és fugit devant los felisteus, e
1Re 4,18
cap, e fou mort, car era vell e de
1Re 5,6
aquella regió, e rates nasqueren, e
1Re 5,9
la mà de Déu era feta en molt
1Re 6,9
sabrem que ella ha fet a nós aquest
1Re 6,13
de nostro Senyor, e hagueren molt
1Re 6,14
aquí. E en aquell loch havia una
1Re 6,15
falisteus, e posaren-la sobre la
1Re 6,18
és menys de mur, e entrò Abeel lo
1Re 7,7
hagueren açò oÿt, ells hagueren
1Re 7,10
Senyor tronà aquell die ab ten
1Re 9,1
trip de Benjamín, qui havia molt
1Re 9,12
aquesta ciutat, car lo poble fa vuy
1Re 10,5
en la ciutat, aquí tu trobaràs una
1Re 11,7
sos bous. E adonchs lo poble hach
1Re 11,9 hòmens de Jabès, los quals hagueren
1Re 11,15
los hòmens d’Irrael hagueren aquí
1Re 11,15
d’Irrael hagueren aquí gran goig e
1Re 12,16
16 Mas are stau e veeu aquesta
1Re 12,22 desemparerà lo ceu poble per lo ceu
1Re 12,23
23 Déu me guard que jo fasse ten
1Re 13,18
de la terra de Gabaà, prop de la
1Re 14,6
Senyor ferrà per nós, car no és
1Re 14,15
en un die. 15 E açò fou fet un
1Re 14,16 Benjamín reguardaren e veeren una
1Re 14,19
que Saül perlave al prevera, un
1Re 14,20 son companyó, e la occizió era molt
1Re 14,33 la lig. Trestornau vuymés a mi una
1Re 14,45
Jonatàs morrà, que ha feta aquesta
1Re 14,45
salut al poble d’Irrael? Açò serà
1Re 16,18
que sap bé viular, e ha molt
1Re 17,11
ells se’n marevellaren e haguéran
1Re 17,24
fugiren devant ell, car havían-ne
1Re 17,25
d’ Irrael. Mas lo rey derà molt
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gràcia devant los teus ulls. Donchs la
gràcia devant mi. 23 Donchs, can [*]
gràcia devant los teus ulls. Per què ell
gràcia devant tu, iré allà tost e veuré
gràcia devant tu. Car nós som venguts a tu
gràcia devant tu, done’m loch en una de
gràcia devant los teus ulls, car tu has
gràcia devant nostro Senyor Déu,
gràcia devant tu. 5 E lavors anà lo rey a
gràcia tua que has a l’amich teu? [*] 18
gràcias per ço com havia combatut contre
gran partida és proÿsma e vaÿna a la
gran devant nostro Senyor [*]. 18 E Samuel
gran partida de ta companye morrà, com
gran crit, axí que tota la terra ne
gran morteldat fou en lo poble d’Irrael,
gran morteldat és stade feta en lo poble,
gran edat, e ell jutjà lo poble d’Irrael
gran confuzió de mort fou feta en la
gran mortaldat sobre cascuna ciutat, enaxí
gran mal. E si ella no se’n va per
gran goig, com ells l’hagueren vista. 14
gran pedre, e ells trencaren los fusts de
gran pedre. E los hòmens de Betzames
gran, sobre lo qual ells posaren l’archa
gran pahor dels felisteus 8 e digueren a
gran tabustol sobre los felisteus e
gran fortsa. 2 Aquell havia un fill, qui
gran secrifici lasús al munt. 13 Mantinent
gran companya de profetes, que devalleran
gran pahor, e tots axiren ensemps axí com
gran goig 10 e digueren a Naàs: –Nós
gran goig e gran alegria. 1Re 12,Tit
gran alegria. 1Re 12,Tit Capítol XII 1
gran cose, la qual nostro Senyor ferà
gran nom, car nostro Senyor ha jurat que
gran peccat, que jo ces de pregar per
gran vall de Soboÿm, contre lo desert. 19
gran cose en nostro Senyor salvar en molts
gran miracle per la host e per los camps.
gran moltitut de felisteus qui fugien
gran brogit vench en la host dels
gran. 21 E los hebreus qui éran de la part
gran pedre. 34 E lavors dix Saül:
gran salut al poble d’Irrael? Açò serà
gran peccat! Nostro Senyor sàpia que ell
gran fortsa e sap molt de combatre, e és
gran pahor. E David era fill de un hom
gran pahor. 25 E un d’aquells del poble
gran riquesa en aquell qui l’ociurà e
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1Re 18,30
de Saül. E lo ceu nom fou fet molt
1Re 19,5
felisteu, e nostro Senyor ha feta
1Re 19,22 anà en Ramata e vench entrò a una
1Re 20,2
car mon pare no ferà nenguna cose
1Re 20,6
sos parents e tots sos amichs fan
1Re 20,17
17 E anedí Jonatàs que David feés
1Re 20,17
que David feés gran segrament e
1Re 20,34
David. 34 E levà’s de la taula ab
1Re 21,12 12 E pensà David en son cor e hach
1Re 22,15 no he sabuda neguna cose pocha ni
1Re 23,3
e encara nós havem ací pahor molt
1Re 23,5
lur bestiar, e ferí aquells de molt
1Re 25,36 vench Abiegayl a Nabal, e havia ten
1Re 25,36
no li dix nenguna cose, poque ni
1Re 26,13
part e stech al cap del puig e hach
1Re 26,21
per ço com la ànima mia ha stat de
1Re 28,3
Samuel morí, e tot Yrrael féu
1Re 28,5
las tendes dels felisteus e hach
1Re 28,12
fembra hach vist Samuel, cridà ab
1Re 28,15
–Per ço ho he fet, car fort sóm en
1Re 29,11
de nits per ço que se n’anassen
1Re 30,16
terra e menjaven e bevien e fèyan
1Re 31,4
circumcizos, e auciurien-me en
1Re 31,4
car era fort spaordit per la
2Re 1,4
–Fas-te a saber que ha haguda
2Re 1,9
sobre mi e ociu-ma, car jo sofir
2Re 1,9
ociu-ma, car jo sofir gran pena e
2Re 1,17
Senyor Déu.” 17 Emperò David féu
2Re 1,26
mort. 26 Jonatàs, frare meu, for he
2Re 2,6
e veritat. E jo retré a vosaltres
2Re 2,17
en Gabaon. 17 Aquell die se moch
2Re 3,1
terç 1 E fou feta longa batalla e
2Re 3,6
6 E en aquell temps, com era ten
2Re 3,20 Hebron ab XX hòmens. E David féu
2Re 3,22
e los servecials seus vingueren ab
2Re 3,35
menjacen ab David e encara era
2Re 3,38
–Vosaltres no conexeu que fort
2Re 3,39
com sia novell rey e poch ha untat,
2Re 6,12
e posà-la en la sua ciutat ab
2Re 6,15
en tota alegria e en tot goig e ab
2Re 7,9
la tua cara e are he fet a tu
2Re 7,22
22 »Per ço, Senyor, tu ést
2Re 7,26
axí com has perlat. 26 E sia fet
2Re 8,10
a David per ço que saludàs a ell ab
2Re 8,13
en Gebelem, tornà-ce’n e posà
2Re 10,6
los fills d’Amon conegueren que
2Re 10,6 Amon conegueren que gran injúria e
2Re 11,26
Urries que son marit era mort, féu
2Re 11,26
marit era mort, féu gran plant e
2Re 12,30
d’or e havia pedres preciozes de
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gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 Saül parlà
gran salut per ell a tot lo poble d’
gran cisterna qui és en Sechot, e aquí ell
gran ni pocha que ell no m’ho diga abans.
gran solempnitat.” 7 E si lo teu pare [*]:
gran segrament e gran jura per ço car ell
gran jura per ço car ell amava molt David,
gran fallonia e no menjà en tot lo segon
gran pahor de Achís, qui era rey de Get.
gran sobre aquest fet. 16 E lo rey dix:
gran. Donchs, quant més, com nós serem en
gran plague. E David salvà tots aquells
gran convit en la casa, que semblave
gran, d’aquestas coses entrò l’endemà.
gran spay entre ells, 14 David cridà al
gran preu vuy en los teus ulls. Car are
gran dol sobre ell, e soterraren-lo en
gran pahor, e spaordí’s lo ceu cor
gran veu e dix: –O Saül, per què has fet
gran treball. Vet que los felisteus se
gran matí e tornacen a la terra dels
gran festa per goig que havían de la presa
gran scarniment. E lo ceu scuder no ho
gran pahor que havia haguda en la batalla.
gran batalla, e molts del poble de Yrrael
gran pena e gran treball e encara sóm en
gran treball e encara sóm en tot mon seny
gran plant sobre Saül e sobre Jonatàs fill
gran dolor de tu, qui eras fort bell e qui
gran guardó, per ço com haveu feta e
gran batalla e los hòmens de David
gran entre la casa de Saül e la casa de
gran batalla entre la casa de Saül e la
gran convit a Abner e a tots aquells qui
gran presa que havían tolta a ladres e
gran e alt die, jurà David: –Açò fassa Déu
gran príncep e senyor és vuy caygut en
gran ajuda sperave d’aquest que mort és.
gran goig. E éran ab David VII cors, e
gran so de nafils e de trompes. 16
gran nom segons lo nom dels majors que són
gran, car no és nengú semblant a tu en
gran lo teu nom perdurablement e sia dit
gran alegria e que li hagués gràcias per
gran nom a si matex. 14 E posà en Ydumea
gran injúria e gran scarn hagueren fet a
gran scarn hagueren fet a David, logaren
gran plant e gran dol sobre ell. 27 E com
gran dol sobre ell. 27 E com hach tengut
gran preu, e David posà-la sobre son
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2Re 12,30
son cap. E trasch de la ciutat
2Re 12,30
de la ciutat gran roba e fort
2Re 13,3
fill de Samaà, frare de David, era
2Re 13,12
Prech-te que no vullas fer ten
2Re 13,13
jo no poré soferir aquesta onta ten
2Re 13,22
perlar a Amon en mal ni en bé, car
2Re 13,25
vullas pregar que hi anem tots, car
2Re 13,25
tots, car gran afany te feríem e
2Re 13,27
altres fills ceus. E Absalon féu
2Re 13,32
Amon, per ço car Absalon li volia
2Re 13,34
elevà sos ulls e guardà e veé una
2Re 13,36
de la casa del rey, tots feeren
2Re 13,36
del rey, tots feeren gran plant e
2Re 13,37 David plorà e planch molt Amon per
2Re 14,1
Absalon, entès que lo rey no volia
2Re 15,12
oferts secrificis, el poble féu
2Re 15,12
el poble féu gran conjurament e
2Re 15,15 que tu mans ni digues ferem nós ab
2Re 15,20
a tu, car tu has mostrade a mi
2Re 15,20
tu has mostrade a mi gran graci e
2Re 17,8
tu creu per cert que lo teu pare és
2Re 18,17
e gitaren-lo en lo bosch en una
2Re 18,29
dix aquell: –Senyor, jo he vist un
2Re 18,33
sse’n en una cambra e plorà e féu
2Re 19,24
Mifibòzech axí a carrera al rey ab
2Re 19,35
per ço jo, servecial teu, feria
2Re 20,8
8 E com ells foren prop de una
2Re 21,1
21,Tit Capítol XXI 1 Lavors fou
2Re 22,13
carbons de foch són encesos per la
2Re 23,5
la herba de la terra, 5 no és ten
2Re 23,10 en aquell die féu nostro Senyor Déu
2Re 23,12
felisteus. E aquell die fou feta
2Re 23,21
ocís un hom egipcià en què havían
2Re 24,13
III dies haurà de pastilència e
2Re 24,16
hach mercè sobre la aflicció ten
2Re 17,9
tu moria, aquell qui ho veurà dirà:
2Re 24,14 a tu. 14 E dix David a Gad profeta:
1Re 10,2
envés migjorn, que salteran sobre
1Re 12,17
vosaltres sabreu que haveu fets
1Re 12,24
cor, car vosaltres haveu vistas las
1Re 14,4
a la host dels felisteus havia II
1Re 15,3
coses, mas ociu hòmens e fembres,
2Re 5,9
e comensà en Meyló e féu aquí
2Re 5,9
Meyló e féu aquí grans bastiments e
2Re 7,21
fetas totas aquestas coses e ten
2Re 19,2
dels enamichs, lavors la giraren en
2Re 19,2
la giraren en grans plors e en
2Re 22,51
al teu nom, 51 magnificant e feent
2Re 23,20 de Joadà, qui fou hom molt fort, de
2Re 18,17
gran sija e posaren-li demunt un
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gran roba e fort gran presa. 31 E amenàgran presa. 31 E amenà-se’n lo poble
gran amich de Amon e era hom fort savi e
gran follia, 13 car jo no poré soferir
gran que tu vols fer a mi, e tu seràs
gran mal li volia per la onta que havia
gran afany te feríem e gran mació e per
gran mació e per ventura agreujaríem-te.
gran convit quax convit de rey. 28 E
gran mal despuxs que hac fortsade sa
gran companya venir per una pertida de un
gran plant e gran plor. 37 Emperò Absalon
gran plor. 37 Emperò Absalon fugí e anàgran temps. 38 E Absalon stech ab lo rey
gran mal a Absalon, 2 tremès a Techua e
gran conjurament e gran concell entre si
gran concell entre si matex, e lo poble de
gran goig e volenters. 16 E lavors axí lo
gran graci e gran fe. 21 E respòs Atey al
gran fe. 21 E respòs Atey al rey: –Vive
gran guerrer e sap molt d’armes e no
gran sija e posaren-li demunt un grant
gran vas com Joab me tremès así a tu, e no
gran dol e dix: –Fill meu, Absalon!
gran barba, que no se l’havia rasa ne s’
gran afany a tu, senyor meu. 36 Un poch,
gran pedra qui és en Gabaon, Amasè vench e
gran fam en los dies de David e durà III
gran resplandor qui és en l’esguardament
gran la mia casa envés Déu que fassa
gran salut en Yrrael, e lo poble fugit
gran salut en Yrrael. 13 E ja dabans éran
gran speransa aquells qui éran ab ell e
gran mortaldat en la tua terra. Donchs,
gran e dix a l’àngel qui feria lo poble:
“Gran mort és feta en aquells qui saguexen
–Gran treball m’és de cascuna part. Mas a
grans coves. E diran a tu: “Las someres
grans mals devant nostro Senyor, car
grans maravellas que nostro Senyor ha
grans pedres de cascuna part, e havían
grans e petits, bous e ovellas e àzens e
grans bastiments e grans cases. 10 E
grans cases. 10 E crexia nostro Senyor Déu
grans per ço que tu ho donasses a conèxer
grans plors e en grans plants, per ço com
grans plants, per ço com lo poble oý dir
grans las saluts del senyor rey e faent
grans obres, de Capsael. Aquest ocís II
grant munt de pedres. E tots aquells d’
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2Re 17,29
29 mel, mantega, ovellas e vadells
Re Prol,142 stimaràs mi enterpetrador, si ve de
Re Prol,144
fals enterpetredor, si no’t ve de
2Re 23,15
de prop la porta, fort lo hy
Re Prol,119 Macabeus en habraych; lo segon, en
Re Prol,19
E trobam scrit en alguns volums
Re Prol,88 Sdras, qui és axí matex, segons los
Re Prol,147
si no ho creus, lig los libres
1Re 14,13 13 Adonchs Jonatàs muntà al munt
1Re 14,13
e ab las mans, e son scuder aprés
2Re 12,18 ço com havían pahor que li fos fort
2Re 13,2
per ço com se cuydave que fos fort
2Re 19,7
e sbaex-los e satisfés-los del
Re Prol,171
mias carreras per ço que no pech
2Re 12,13
13 E dix David a Natan: –Jo he
1Re 2,15
15 Neguex ans qu’ells cremassen lo
1Re 2,16
deya-li: «Lexa cremar primer lo
1Re 15,22
e obeyr val molt més que oferir
1Re 15,32
fou a ell amenat, lo qual era molt
1Re 17,7
7 E lo fust de la sua lansa era axí
1Re 12,23
de vosaltres son poble. 23 Déu me
1Re 20,2
ociure? 2 E ell li respòs: –Déu te
1Re 22,15
a nostro Senyor per ell? Déu me
1Re 24,7 6 [*] 7 E dix a sos hòmens: –Déu me
1Re 24,7
ell no és mort en batalla, ell ma
1Re 26,11
en la batalla, 11 nostro Senyor me
1Re 26,24
en los ulls de nostro Senyor, e
1Re 27,1
1 Dix David en son cor: «Si jo no
2Re 18,24
seya entre abdues las portes, e la
2Re 18,27
bon missatge aporta. 27 E dix la
2Re 13,34
servecials del rey elevà sos ulls e
2Re 24,20
profete li havia fet. 20 E Aurena
1Re 19,11
a la casa de David per ço que’l
1Re 25,29 ànima, serà la ànima del senyor meu
1Re 30,24 qui són romasos en las tendes e han
1Re 25,21
21 E dix David: –Verament jo he
1Re 25,26
que no scampasses sanch e ha a tu
1Re 25,16
de die e de nit, aytant com nós
Re Prol,101
d’ulls devant e derrera, ço és,
1Re 1,12
Senyor, Elí, prevere, la comensà a
1Re 17,15
-sse’n a son pare en Betlem per
1Re 18,9
E d’aquell die avant Saül no podie
1Re 25,13
David, e CC ne romangueren per
2Re 20,3
suas que havia jaquides per
2Re 20,3
per guardar la casa, e féu-las
Re Prol,169 d’aquella centència que jo he dit:
1Re 7,1
fill de Aminadab, per ço que ell
2Re 15,16 lo rey jaquí X cuncupines sues que
1Re 9,17 vengut a mi. 17 E com Samuel hagué
1Re 25,39
la mia onta de la mà de Nabal e ha
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grassos que menjàs. E açò hach ell e tota
grat; e stimeràs tu mi ésser parafrasten,
grat, jatsia açò que a mi no sia vijares,
grayria. 16 E lavors anaren III forts
grech; la qual cose d’aquella matexa cose
grechs entrò al die de vuy ab letres
grechs e los letins; dels libres, lo
grechs e los letins e ajusta ab aquests
greponant ab los peus e ab las mans, e son
greponant. E com ells haguéran vista la
greu e no se’n torbàs, e digueren entre
greu a David. 3 E Jonadap, fill de Samaà,
greuge que has fet a ells. Car jo’t jur
greument en la mia lengüe; jo posí guarde
greument peccat devant nostro Senyor Déu.
grex dels sacrificis, venia lo servent del
grex segons la costuma e puxs pren-te’n
grex de moltons. 23 Car contredir a la
gros, e tremolà, e Gaig dix: «Assí
gros com a plegador de texidor, e lo ferre
guard que jo fasse ten gran peccat, que jo
guard! Tu no morràs pas, car mon pare no
guard de açò! No hages nenguna sospita
guard que jo no fassa mal a mon senyor,
guard que jo no stena la mia mà en lo
guard que jo no stena la mia mà en l’
guard e desliure a mi de tot treball. 25 E
guard a mi matex, alguna vegade cauré en
guarda qui stave sobre lo mur veé venir un
guarda: –Aquest qui ve primer sembla que
guardà e veé una gran companya venir per
guardà e veé lo rey e los cervecials ceus
guardacen e que ells lo ociéssan al matí.
guardade [*]. Emperò, senyor meu, la ànima
guardade la roba e las càrragues com
guardades en va totas las coses de Nabal
guardades las tuas mans nèdeas. E axí are,
guardam ton bestiar entre ells. 17 La qual
guardants en ço que és passat e en ço qui
guardar en la bocha molt atentivament, 13
guardar lo bestiar. 16 E aquell felisteu
guardar David dretament. 10 Aprés lo altre
guardar lurs coses. 14 Mas un dels
guardar la casa, e féu-las guardar e féu
guardar e féu-los donar a menjar, e
«Guardaré las mias carreras per ço que no
guardàs l’archa de nostro Senyor. 2 E del
guardassen la casa, 17 e anà-ce’n lo
guardat Saül, nostro Senyor dix a ell:
guardat lo ceu missatge de mal, e nostro
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1Re 26,15 tot Yrrael? Per què, donchs, no has
2Re 9,8
sóm jo, servicial teu? Car tu has
1Re 13,13
has fet follament, com tu no has
1Re 13,14
son poble, per ço com tu no has
1Re 21,5 perlam de fembras? Nós nos en som
1Re 6,9
l’archa e lexau-la anar. 9 E
1Re 26,16
sou tots fills de mort, que no
1Re 14,17
Saül dix al poble qui era ab ell:
1Re 4,13
vengut, Elí ceya sobre la cella e
1Re 17,34
34 E David dix a Saül: –Com jo
2Re 8,6
David sots trehut. E nostro Senyor
2Re 8,14
serví a David. E nostro Senyor
2Re 20,10
e morí, car lavors Amasè no’s
2Re 8,18
que éran guardes del senyor rey e
Re Prol,171 greument en la mia lengüe; jo posí
1Re 1,25
Elí, prevere, lo qual no’s prenia
1Re 2,9
posat lo setgle sobre ells. 9 E ell
1Re 16,11
–Encara n’hi ha un manor que
1Re 16,19
–Tremet a mi David, ton fill, qui
1Re 17,22
que havia aportat e comana-hu en
1Re 24,12
la mia mà contre tu. Pensa e
1Re 26,16
Senyor, untat de Déu. Donchs,
1Re 28,2
tostemps que jo vive, que tu sias
2Re 10,3
ho ha fet per ço que venguen e que
2Re 16,21
las quals ha jaquides per ço que li
1Re 4,8
lassos catius. Què farem? Qui’ns
2Re 16,12
12 car per ventura nostro Senyor
2Re 22,44
las contrediccions del meu poble e
1Re 1,11
–Senyor, Déu de companyes, si tu
1Re 14,16 axí com un miracle de Déu. 16 E las
2Re 8,14 nom a si matex. 14 E posà en Ydumea
2Re 8,18
era sobre Ceretí e Felon, que éran
1Re 17,20
matí e comenà lo ceu bestiar a un
1Re 26,23
la-se’n. 23 E nostro Senyor reta
2Re 2,6
E jo retré a vosaltres gran
2Re 19,36
tu. No’m fa fretura vuymés aquest
2Re 2,6
soterrat. 6 Per cert, nostro Senyor
1Re 19,2
ociure. Per què jo’t prech que’t
Re Prol,107
axí com a comensament armat e
1Re 22,4
se havia a defensar ni havia star
1Re 22,5
a David: –No vullas star en loch
1Re 23,14
en lo desert, en los lochs ben
1Re 15,3
3 Donchs, vé are e ociu Amalech e
1Re 4,8
pahor e digueren: [*] [*] 8
2Re 6,21 casada e manà a mi que fos senyor e
2Re 12,28
e pren-la, per ço com jo la hauré
1Re 11,1
rey dels fills d’Amon, comensà a
2Re 12,27
al rey David dient: –Jo he
2Re 12,26
lo amava. 26 E lavors combatia e
2Re 17,8
per cert que lo teu pare és gran
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guardat lo rey, senyor teu? Car un de la
guardat sobre un ca mort semblant de mi. 9
guardats los manements del Senyor, ton
guardats los manaments que ell manà a tu.
guardats hir e l’altre die tercer, com
guardau-la, e si ella munta per la
guardau lo vostro Senyor, untat de Déu.
–Guardau e enqueriu qual de nós hi és
guardave la carrera per la qual aquell
guardave una vegade las ovellas de mon
guardave David en totas coses que ell feya
guardave’l en totas las coses que ell
guardave d’ells ni havia vist lo cultell
guardaven lo ceu cap. E los fills de David
guarde en la mia bocha com lo peccador
guarde de Anna ni no la conexia. 26 Mas
guarde los peus dels ceus sants, e los
guarde las ovellas. E lavors dix Samuel a
guarde tes ovellas. 20 E donchs Ysaý
guarde, e correch allà on devia ésser la
guarde que no és en mi negun mal de
guarde e mira on és la lansa del rey e l’
guardedor del meu [*] e de la mia persona.
guarden la ciutat e que la enderroquen. 4
guarden la casa, per ço que, com tot
guarderà de la mà de aquest déu molt alt?
guarderà la mia aflicció e lo meu turment
guarderàs a mi en cap de gents. E lo poble
guardes e veus lo turment de la tua
guardes de Saül que éran en Gabaà de
guardes e gents que la defensacen, e tota
guardes del senyor rey e guardaven lo ceu
guardià, axí com son pare li havia manat,
guardó a cascú segons [*] la sua justícia
guardó, per ço com haveu feta e complida
guardó que’m vols donar. 37 Mas prechguardonerà ara a vosaltres misericòrdia e
guards al matí e que t’amachs, 3 e jo
guarnit a tots los libres, los quals havem
guarnit. 5 E dix Gad profeta a David: –No
guarnit ne en defenció. Vé-te’n en
guarnits, e stech en la muntanya del
guasta tot ço que ell ha. Tu no perdoneràs
–Guay a nós! Car ells no foren ahir ni
guaytedor sobre lo poble d’Irrael. E jo
guerrajade e combatuda, no diga hom que jo
guerrajar una ciutat que ha nom Jabès de
guerrejat e he combatut contre Rebaach, e,
guerrejave David contre Rebaach dels fills
guerrer e sap molt d’armes e no habitarà
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lo bestiar, per ço que fosses
ans me’n deràs are o, d’altre
E foren abdosos morts en aquesta
e lo poble d’Irrael e en quina
com m’has coneguda e haguda a ta
per los flanchs, qui era fet en
la lig, aprés la presó de Jerusalem
aquest infant. Jo’l preguí, e ell
terra són de nostro Senyor, e ell
aportàs devant mi una vestidura que
peraula de nostro Senyor qui a tu
d’Irrael: –Per què nostro Senyor
Betzames, nós sabrem que ella
per aquella, nós sabrem que ella no
d’Ajuda, e dix: «Nostro Senyor
a menar ses carretas, e fer-n’
oliveres millors e donar-lasa ell: –Vet que en aquesta ciutat
a ell e dix: –Vet que nostro Senyor
per què tu sabràs que nostro Senyor
anades a serchar. E ton pare las
en un coll de nostro Senyor, on
ell: –Digues-ma ço que Samuel t’
Senyor, vostro Déu, que tot sol vos
haveu aquell que nostro Senyor
comensà a guerrajar una ciutat que
tota la terra d’Irrael e, si no hy
sos bous de un camp e dix: –Què
missatgers, que dèyan: –Si n’hi
e Samuel, axí serà fet d’ell com
die de vuy, car nostro Senyor
nostro Senyor e devant lo rey que
Senyor, las misericòrdies que ell
e demanat. Veus que nostro Senyor
lo ceu gran nom, car nostro Senyor
grans maravellas que nostro Senyor
d’Irrael oyí aquesta fama: «Saül
hom segons son cor, e nostro Senyor
en Ciloè, portave una vestidura que
e tu saguex-me, car nostro Senyor
dix un hom del poble: –Ton pare
ha costret lo poble per segrament e
29 E dix Jonatàs: –Mon pare
presa de sos enamichs, la qual ell
e Jonatàs, mon fill, qual de nós ho
Saül: –Donques, Jonatàs morrà, que
ell no haurà vuy negun mal, car ell
dix a Saül: –Nostro Senyor tremès
totas las coses que Amalech
Amalech e guasta tot ço que ell
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guiador e senyor sobre lo meu poble d’
guisa, jo me’n pendré per fortsa.» 17
guisa. 6 Adonchs, en aquella batalla morí
guisa donaven batalla. 8 E David dix a
guisa, ma vols aviar. Prech-te que no’m
guisa que’l podia traure e podia ferir
ha restaurats del temple sots Serobabel,
ha donade a mi la mia demande que jo li
ha posat lo setgle sobre ells. 9 E ell
ha nom efot, e jo doní a la casa de ton
ha perlada. Jo’t prech que no le’m cels
ha fet a nós [*] fugir devant los
ha fet a nós aquest gran mal. E si ella no
ha fet a nós negun mal, mas que açò és
ha a nosaltres ajudat entrò ací.» 13 E los
ha sos cavallers e corredors devant ses
ha a sos servidors. 15 E ell delmerà los
ha un home de Déu e és noble hom, e tot ço
ha a tu untat sobre la sua haretat en
ha a tu untat per ésser rey. 2 Car tu
ha trobades, e és engoxós per tu e diu:
ha una posta d’host dels felisteus, e com
ha dit. 16 E Saül respòs a son avonclo e
ha desliurats de tots mals e de las
ha alegit. E no és en tot lo poble un home
ha nom Jabès de Galaad, e tots los hòmens
ha negú qui’ns defena, nós vendrem a tu.
ha lo poble ni per què plore? E diguerenha negú que no ischa defora e no saguescha
ha fet de sos bous. E adonchs lo poble
ha feta vuy salut al poble d’Irrael. 14 E
ha untat sobre vosaltres, si jo he tolt
ha fetas ab vosaltres e ab vostros pares,
ha donat a vosaltres rey. 14 Si vosaltres
ha jurat que ell ferà de vosaltres son
ha fetas entre vosaltres. 25 E si
ha ferida una companya de felisteus, e lo
ha manat a ell que ell sia príncep sobre
ha nom efot. E lo poble no sabia pas en
ha a ells liurats en las mans del poble d’
ha costret lo poble per segrament e ha
ha dit: “Maleït sia aquell hom qui menjarà
ha torbade la terra. Vosaltres veeu que
ha atrobade. Donchs, no fóra feta major
ha fet. E la sort caech sobre Jonatàs. 43
ha feta aquesta gran salut al poble d’
ha obrat vuy ab Déu. Donchs lo poble
ha mi a tu per ço que jo untàs a tu rey
ha fetas al poble d’Irrael, en qual
ha. Tu no perdoneràs a ell de res, ni
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com he stablit Saül en rey, car ell
car ell ha a mi desemparat e no
jo oig? 15 E Saül dix: –Lo poble ho
ha amenat de Amalech, car lo poble
a tu quals coses nostro Senyor
tu fosses lo manor? E nostro Senyor
sobre lo poble d’Irrael, 18 e
per la qual nostro Senyor m’
mort tot son poble. 21 Mas lo poble
peraula de nostro Senyor Déu, ell
de nostro Senyor, e nostro Senyor
E Samuel dix a ell: –Nostro Senyor
tu tot lo regne d’Irrael e aquell
li dix: –Enaxí com lo teu cultell
ést tu aquell que nostro Senyor
Samuel, e Samuel dix: –[*] No
Saman, del qual ell dix: –Encare no
dix a Ysaý: –Nostro Senyor no
E dix Ysaý a Samuel: –Encara n’hi
de Betlem, que sap bé viular, e
ton fill, stiga devant mi, car ell
[*], 7 e las demés dèyan: –Saül n’
los dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no
David, ton servent, car ell no
obres són molt bonas [*], 5 e are
la sua ànima en la tua mà, e
mort lo felisteu, e nostro Senyor
sia nostro Senyor Déu ab tu axí com
obrar, e ciuràs prop una pedre qui
fan aquí, car u de mos frares m’ho
a son pare: –Per què morrà? Què
li: –Per què ést vengut tot sol? No
aquell. E dix David: –No n’hich
per ell e no dèyan: “Saül n’
saber res, e majorment com mon fill
ab lo fill de Ysaý, [*] qui m’
que ell s’alçàs contra mi, lo qual
ell aportave ab si lo vestiment que
en Cellà. E lavors dix Saül: –Déu
d’un bosch qui és en lo coll que
11 Vet que tu pots bé saber que Déu
e dix a ella: –Vet que David
que beneÿssen nostro senyor, e ell
que pertanyen a ell no periren. E
senyor meu, beneex Déu, [*] qui
tu vedat que no scampasses sanch e
Déu e viva la tua ànima, lo qual
que tu no’t venjasses en sanch e
benedicció que la tua serventa
meu, totas aquellas coses bonas que
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ha a mi desemparat e no ha complides las
ha complides las mias peraules per obre.
ha amenat de Amalech, car lo poble ha
ha perdonat a las millors ovellas e al
ha parlades e ditas a mi [*]. E Saül li
ha a tu untat sobre lo poble d’Irrael, 18
ha a tu tremès en aquella carrera e dix a
ha tremès e he amenat Gaig, rey de
ha presa presa de bous e d’ovellas, [*] e
ha a tu tornat enrera, que tu no sies rey.
ha tornat a tu enrera, que no sias rey
ha vuy tolt a tu tot lo regne d’Irrael e
ha liurat a un altre que és millor que tu,
ha fetas moltas fembras menys d’infants
ha alet devant ell? 7 E nostro Senyor dix
ha aquest alet[*]. 9 E Ysaý li amenà
ha nostro Senyor aquest alet. 10 Donchs
ha alet nengú d’aquests encara. 11 [*] E
ha un manor que guarde las ovellas. E
ha molt gran fortsa e sap molt de
ha trobade gràcia devant mi. 23 Donchs,
ha morts M, e David, XM. 8 Ladonchs Saül
ha mester que tu li dons castells per
ha peccat contre tu, e las suas obres són
ha preposade la sua ànima en la tua mà, e
ha mort lo felisteu, e nostro Senyor ha
ha feta gran salut per ell a tot lo poble
ha stat ab mon pare. 14 E si jo viuré,
ha nom Ezel. 20 E tremetré jo III sagetes
ha vengut a dir. Donchs, si jo trop gràcia
ha fet? 33 E Saül pres la lansa e volchha vengut null hom ab tu? 2 E dix David a
ha negun altre que sia tal com aquell. Da
ha morts M, e David, XM”? 12 E pensà David
ha feta covinensa ab lo fill de Ysaý, [*]
ha aguaytat entrò al die de vuy. 9 E
ha aguaytat a mi entrò al die de vuy? 14 E
ha nom efot. 7 E a Saül fou denunciat que
ha liurat a ell en las mias mans. E ell
ha nom Achile, lo qual és a la dreta part
ha liurat vuy a tu en la mia mà en la
ha tremesos sos missatgers del desert per
ha a ells contrestat. 15 E aquells hòmens
ha retut a mi mal per bé. 22 Mas nostro
ha a tu vedat que no scampasses sanch e ha
ha a tu guardades las tuas mans nèdeas. E
ha vedat que tu no’t venjasses en sanch e
ha salvade la vida tua a tu. E are sían
ha aportade a tu, senyor meu, e done’n
ha parlades de tu e haurà a tu, senyor,
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Senyor, Déu de Yrrael, qui t’
nostro Senyor, Déu d’Irrael, que
–Beneÿt sia nostro Senyor Déu, com
la mia onta de la mà de Nabal e
missatge de mal, e nostro Senyor
[*] e digueren-li: –David nos
dix Abisay a David: –Nostro Senyor
meu perseguex lo servicial ceu? Què
aquí avant, per ço com la ànima mia
la sua fe, car nostro Senyor t’
-lo Achís e dix: –Molt de mal
ell: –Vet que tu saps quantes coses
ha fetas Saül e en qual manera
e Déu s’és pertit de mi e no m’
de tu, per què’m demanes, e si
nostro Senyor farà a tu axí com ell
mà, e tolrà’t lo regne e dar-l’
coses que fas vuy nostro Senyor ho
dix-li: –Vet la tua serventa, que
servicial de Saül, rey d’Irrael, e
qui cantaven e dèyan [*]: “Saül n’
de un ysmaleÿte. E lo senyor meu
aquellas coses que nostro Senyor
ha liurades a vosaltres [*] e
aquell home: –Fas-te a saber que
–Acoste’t e ociu aquest hom qui
sobre lo teu cap, car la tua bocha
bocha ha parlat contre tu matex e
com la mare ame son fill qui no n’
que Saül sia mort, emperò a mi
–Hir e l’altre e lonch temps
emperò, com sia novell rey e poch
teu, que volia la tua vida. E
-los: –Viva nostro Senyor Déu, que
e tornaves Yrrael. E nostro Senyor
aquí, e dix: –Nostro Senyor
a David e dix-li: –O, quant
los enamichs teus, e nostro Senyor
lo teu poble d’Irrael, per lo qual
a tu.” E per ço lo teu servicial
al rey: –Un fill de Jonatàs hich
per honrament de ton pare? Ans ho
Senyor, que aquex hom qui axò
dix Natan: –Per cert nostro Senyor
peraules al rey David: –Absalon
tots los fills del rey, que no n’
teus fills qui vénen, car no n’hi
d’oli, e stà axí com a fembra que
-me: “Liura a nós lo teu fill qui
sia feta justícia d’ell per ço car
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ha tremesa vuy a mi, que’m sias axida a
ha vedat a mi que no feés mal a tu. Si no
ha jutjade la mia onta de la mà de Nabal e
ha guardat lo ceu missatge de mal, e
ha retornade la malesa de Nabal sobre son
ha tremesos a tu per ço que’t prenga per
ha tancats [*] los enamichs teus en las
ha fet? Qual és lo mal qui és en las mias
ha stat de gran preu vuy en los teus ulls.
ha vuy liurat en la mia mà, e no volguí
ha fet al poble [*] d’Irrael, e per açò
ha fetas Saül e en qual manera ha gitats
ha gitats los encantedors e los devinadors
ha volguda retre resposta ni per profetes
ha’s anat al teu envejós? 17 Car nostro
ha perlat en la mia mà, e tolrà’t lo
ha a ton proÿsme David, 18 car tu no has
ha fet. 19 Encara que nostro Senyor vulla
ha obeÿt a la tua veu e he posade la mia
ha stat ab mi molts dies [*]? E jo no he
ha morts M, e David, XM”? 6 E Achís apellà
ha’m jaquit per ço com l’altre die ma
ha liurades a vosaltres [*] e ha-us
ha-us donats los ladres qui éran venguts
ha haguda gran batalla, e molts del poble
ha mort lo crist de nostro Senyor Déu. E
ha parlat contre tu matex e ha dit: “Jo he
ha dit: “Jo he mort l’untat de nostre
ha sinó u solament, axí com jo amave a tu.
ha untat la casa de Judà que sia rey d’
ha que vosaltres demanàveu David que
ha untat, gran ajuda sperave d’aquest que
ha donat Déu al senyor nostro rey [*]
ha desliurade la mia ànima de tot treball!
ha dit a tu: »–Tu deràs a menjar al meu
ha departits los meus enamichs devant mi
ha stat vuy gloriós lo rey d’Irrael, qui
ha ja dit a tu que ferà a tu casa, 12 e,
ha jurat Déu per ço que’l remés [*] e que
ha trobat lo ceu cor per ço que pregàs a
ha romàs, qui és contret dels peus. 4 E
ha fet per ço que venguen e que guarden la
ha fet deu morir 6 e deu retre la ovella
ha tresmudat lo teu peccat e no morràs. 14
ha morts tots los fills del rey, que no n’
ha negun romàs. 31 E tantost lo rey [*]
ha negú mort, sinó Amon, axí com jo t’
ha molt plorat, 3 e intre-te’n al rey e
ha mort aquell altre, per ço que l’ociam,
ha mort l’altre frare ceu, e destroviscam
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2Re 14,9
cose que hom perdó en aquell qui
2Re 14,13
contre lo poble de Déu e lo rey
2Re 14,13
pech e no fassa retornar aquell qui
2Re 14,19
19 E dix lo rey: –Per cert Joab
2Re 14,22
e adorà [*] lo rey e dix-li: –Vuy
2Re 14,22
–Vuy ha entès lo teu missatge que
2Re 15,3
tu dius són bonas e justas, mas no
2Re 15,14
pendrà’ns e sercuyr-nos2Re 15,14
-nos-ha ací e gitar-nos2Re 16,10
com se vulla, car nostro Senyor li
2Re 16,18
seré de aquell que nostro Senyor
2Re 16,21
concopines de ton pare, las quals
2Re 17,6
Absalon li dix: –Aytal concell
2Re 17,7
–No és bo lo concell aquex que
2Re 17,8
axí com a ors o a cha rebiós qui
2Re 18,19
-ho al rey, que nostro Senyor l’
2Re 18,28 –Beneÿt és lo Senyor, Déu teu, que
2Re 18,31
missatge te aport: nostro Senyor
2Re 19,22
David al fill de Servià: –Què m’
2Re 19,22 cuydes-te que jo no conega que m’
2Re 19,42 Nós no havem res menjat del rey, ne
2Re 20,6
nos derà Siba fill de Bocrí que no
2Re 20,21
apellat Siba, fill de Bocrí,
2Re 22,15
molt alt, derà la sua veu. 15 Ell
2Re 22,15
15 Ell ha tremès las suas sagetes e
2Re 22,15
sagetes e ha destrovits aquells, e
2Re 22,15
e ha tremesa la sua resplandor e
2Re 22,18 e reemé a mi de moltas aygües. 18 E
2Re 22,33
fort enfora lo nostro Déu? 33 Qui
2Re 22,33
33 Qui ha cint a mi de fortalesa e
2Re 22,33
e ha splanada la mia carrera e la
2Re 22,34
mia carrera e la ha acabada, 34 e
2Re 22,34
meus a servo e sobre las altesas
2Re 22,35
las altesas ha a mi stablit. 35 E
2Re 22,36
salut, e la mia manseza e suavetat
2Re 23,2
2 E l’espirit de nostro Senyor
2Re 23,3
3 Jo he dit: Lo Déu d’Irrael
2Re 23,5
la mia salut e la mia volentat no
2Re 24,13 per ço que ho diga en aquell qui m’
2Re 9,1
9,Tit Capítol VIIII 1 Dix David:
2Re 9,3
servecial teu. 3 E dix lo rey:
2Re 13,20
20 E dix Absalon, son frare:
1Re 26,19
car ells m’han gitat, que jo no
2Re 7,2
e dix a Natan profeta: –Vet que jo
2Re 7,5
a mi casa per ço que stiga e
2Re 15,19
què véns ab nós? Torna-te’n e
1Re 24,1 1 Donchs David se departí de aquí e
1Re 27,3
fill de Mohaot, rey de Get. 3 E
1Re 27,11
ceu en tots los dies en los quals
2Re 5,9
intrerà en lo temple.» 9 E stech e

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

ha mort l’altre, jura-ho a mi e no a
ha dita aquesta peraule per ço que pech e
ha fet axir. 14 Tots quants som tots morim
ha ditas a tu totas aquestas peraules? E
ha entès lo teu missatge que ha trobada
ha trobada gràcia devant los teus ulls,
ha posat lo rey null hom qui’t puga oyr.
ha ací e gitar-nos-ha per ventura los
ha per ventura los alberchs desús e ociurà
ha manat que maleescha a mi, e qui li
ha alegit e tot lo poble d’Irrael, e ab
ha jaquides per ço que li guarden la casa,
ha donat Atitòfel. Cozim, tens-ho per
ha donat Atitòfel are. 8 E dix Cozim a
ha cadells. E tu creu per cert que lo teu
ha venjat dels ceus enamichs. 20 E dix
ha tocats e presos aquells hòmens qui s’
ha feta vuy justícia de tots aquells qui
ha a fer a mi ni a vós? Per què voleu que
ha vuy fet senyor sobre Yrrael? 23 E dix
ha res donat a nós. 43 E respòs Yrrael als
ha fet Absalon. Pren, donchs, dels
ha levade la sua mà contre David. Liurauha tremès las suas sagetes e ha destrovits
ha destrovits aquells, e ha tremesa la sua
ha tremesa la sua resplandor e ha
ha consumats aquells. 16 E són apareguts
ha desliurat a mi de l’enamich molt
ha cint a mi de fortalesa e ha splanada la
ha splanada la mia carrera e la ha
ha acabada, 34 e ha fets aguals los peus
ha fets aguals los peus meus a servo e
ha a mi stablit. 35 E ha ensenyat de
ha ensenyat de batallar als meus brassos
ha multiplicat en mi. 37 Tu axemplaràs los
ha parlat per mi, e la peraule de aquell,
ha perlat a mi, lo fort d’Irrael,
ha res en si matexa que no brot. 6
ha tremès a tu. 14 E dix David a Gad
–Ha-hi negú romàs de la casa de Saül,
–Ha-hy negú romàs de la casa de Saül,
–Ha jagut ton frare ab tu? Calla, germana,
habit vuy en la haretat de nostro Senyor,
habit en la casa que he feta de fust de
habit en ella, 6 car jo no he habitat en
habita ab lo rey, car tu ést palegrí e ést
habità en lochs molt segurs, qui són
habità David ab Achís en Get. E los ceus
habità en la terra dels felisteus. 12 E
habità David en la altesa de Sion e apellà
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1Re 6,21
ells tremateren missatgers als
2Re 5,6
ell en Jerusalem, e’ls gebuzeus,
2Re 17,8
guerrer e sap molt d’armes e no
2Re 7,10
poble d’Irrael e plantaré a ell e
1Re 31,7
E vingueren los felisteus e
1Re 12,11
tot entorn entrò que vosaltres
1Re 30,31
David e los ceus hòmens havían
2Re 7,6
e habit en ella, 6 car jo no he
1Re 26,3
part del desert. E David, emperò,
2Re 9,13
a Mifibòsech. 13 E Mifibòsech
1Re 23,5
E David salvà tots aquells qui
1Re 27,8
Car aquests en pau e segurament
1Re 31,7
desemperaren lurs ciutats en què
1Re 31,11
de Betasan. 11 E com aquells qui
Re Prol,37
letres, per las quals scriuen en
Re Prol,108
libres, los quals havem trets de
Re Prol,119
lo primer libre dels Macabeus en
Re Prol,4
partida és proÿsma e vaÿna a la
Re Prol,146 vijares, que jo hi hage mudat de l’
Re Prol,27
fort?»; e unas matexas letres en
2Re 13,32
li volia gran mal despuxs que
1Re 1,1
la ciutat de Ramataym [*], lo qual
1Re 1,2
fill de Suf, efratén. 2 Aquell
1Re 1,2
2 Aquell hach II mullers, e la una
1Re 1,2
Anna, e l’altre, Fenennà. E Fenenà
1Re 1,2
E Fenenà hach fills, e Anna no n’
1Re 1,9
si los havies? 9 Donchs, com Anna
1Re 1,19
ab Anna, se muller, e nostro Senyor
1Re 1,24
li tolch la let. 24 Mas, com ella
1Re 2,5
e entrò aquella qui era axorque
1Re 4,10
fou en lo poble d’Irrael, car
1Re 4,18
de Déu és presa. 18 E, com ell
1Re 6,6
fore de sa terra, car nostro Senyor
1Re 10,9 cose tu fasses. 9 Adonchs, com Saül
1Re 11,6
nostro Senyor vench en Saül, e com
1Re 11,7
fet de sos bous. E adonchs lo poble
1Re 13,3
la qual era en Gabaà, e com Saül
1Re 14,48
quals ell se girave. 48 E com ell
1Re 14,50
E lo príncep de la sua cavalleria
1Re 17,39
lo ceu sberch. 39 E, com David se
1Re 18,1
Capítol XVIII 1 Axí com David
1Re 18,6
com David se’n tornave aprés que
1Re 19,6 qui és menys de colpa? 6 E com Saül
1Re 19,11 al matí. E com Micol, se muller, ho
1Re 20,34
per David, per ço que son pare l’
1Re 20,36
que jo gitaré. E quant l’infant
1Re 21,12 XM”? 12 E pensà David en son cor e
1Re 23,25 anà al desert de Mahon. E com Saül
1Re 25,4
de Calef. 4 Donchs com David
1Re 25,23
pix en la paret. 23 E com Biegayl
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habitadors de Cariatiarim e digueren a
habitadors de la terra, diguéran a David:
habitarà ab lo poble, 9 ans per ventura
habitaré ab ell. E d’aquí avant no serà
habitaren en aquellas. 8 E com vench l’
habitàs segurament. 12 E com vosaltres
habitat e stat. Tit Capítol XXXI 1 E los
habitat en casa del die ensà que jo amaní
habitave en lo desert e veé David que Saül
habitave en Jerusalem, car tostemps
habitaven en Cellà. 6 E en aquell temps
habitaven entigament ab aquells que anaven
habitaven e fugiren. E vingueren los
habitaven en Jabès-Galaad haguéran oÿdes
habraych tot ço que parlen, en lo
habraych en latí, per ço que puscam saber
habraych; lo segon, en grech; la qual cose
habraycha. E en aquells, ço és a saber,
habraycha veritat. Cert, si no ho creus,
habrayques sentències són comptats. Emperò
hac fortsade sa germane Tamar. 33 Senyor
hach nom Elcanà, fill de Geroboam, fill
hach II mullers, e la una hach nom Anna, e
hach nom Anna, e l’altre, Fenennà. E
hach fills, e Anna no n’hach negú. 3 E
hach negú. 3 E aquell hom anave de la sua
hach menjat e begut en Siloè aytant com li
hach remembransa d’ella. 20 E com lo
hach l’infant desletat, amenà’l ab si en
hach infants molts, e aquella qui havia
hach-hi, de morts, XXXM hòmens a peu. 11
hach anomenade l’archa de Déu, Elí caech
hach ell ferit. 7 »Donchs, feu are una
hach girades las spatles a Samuel, axí que
hach oÿdes aquestas peraules, ell fou molt
hach gran pahor, e tots axiren ensemps axí
hach açò oÿt, féu sonar una butzina per
hach ajustada la host, ell vencé Amalech,
hach nom Abner, fill de Ner, cosí de Saül.
hach sinta la spasa sobre las armes, ell
hach parlat a Saül, Jonatàs, lo fill de
hach mort lo felisteu e se’n portave lo
hach açò oÿt, ell fou abonensat per las
hach oÿt, dix a ell: –Si tu no’t salves
hach confús e deshonrat per ell. 35 E com
hach corregut allà on Jonatàs havia
hach gran pahor de Achís, qui era rey de
hach açò oÿt, ell perseguí David en lo
hach oÿt en lo desert que Nabal feya
hach vist David, ella’s cuytà e devallà

470

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 25,37 endemà. 37 E l’endemà, com Nabal
1Re 26,5
al loch on era Saül, e com ell
1Re 26,13
part e stech al cap del puig e
1Re 27,4
fugit en Get, e d’aquí avant no
1Re 28,5
veé las tendes dels felisteus e
1Re 28,12
’m Samuel. 12 E com la fembra
1Re 30,12
e II ligadures de pances. E com
1Re 30,16 li David ço que demanà. 16 E com l’
2Re 1,11
meu. 11 E aytantost com David
2Re 3,2
en Hebron, e lo primer engendrat
2Re 3,4
Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo quart
2Re 3,5
fill de Abiga; 5 lo sizèn
2Re 3,28
E com David sabé aquesta cose que
2Re 4,4
éran morts. E com la nodrissa l’
2Re 5,13
concopines e mullers d’Irrael, e
2Re 5,25
féu David axí com nostro Senyor li
2Re 6,23
has parlats. 23 E axí Micol [*] no
2Re 8,4
flum de Eufratres. 4 E, com David
2Re 8,13 Roob, rey de Sobà. 13 E com David
2Re 8,13
13 E com David hach presa Síria e
2Re 10,7 hòmens [*] d’armes. 7 E com David
2Re 11,1
XI 1 E sdevench-se que, com
2Re 11,2
que David se fou levat del lit que
2Re 11,5
letgesa. 5 Ço és, aprés que lo rey
2Re 11,5
E d’aquí avant cessà que no
2Re 11,14
14 E en lo matí lo rey sabé que no
2Re 11,27
e gran dol sobre ell. 27 E com
2Re 11,27
muller, e ella infantà un fill, que
2Re 12,29
a Rabaach e asetjà-la e, com la
2Re 13,15 e jach ab ella. 15 Emperò, com Amon
2Re 13,15
major fou lo mal e l’oy que ell
2Re 13,21 com a vídua. 21 Emperò, com David
2Re 14,29 Joab no volch venir. E, com Absalon
2Re 15,12
amanats. 12 E entre los altres
2Re 15,12
era d’Aguiló, ciutat sua. E com
2Re 17,29 e vadells grassos que menjàs. E açò
2Re 19,31
de Gelim, seguí lo rey entrò que
2Re 24,16 E com l’àngel de nostro Senyor Déu
2Re 24,16
Jerusalem, nostro Senyor Déu
2Re 24,17 E dix David a nostro Senyor Déu com
Re Prol,145
que a mi no sia vijares, que jo hi
1Re 2,31
la casa de ton pare, per ço que no
1Re 12,5
no haveu vuy trobat que jo us
1Re 16,1
ni per què tu ores per Saül, com jo
1Re 17,32
Saül, ell dix a ell: –Negú no
2Re 1,21
pluja no vinga sobre vosaltres ni
2Re 3,8
de cha jo sóm contre Judà, com jo
2Re 10,3
lur senyor: –Cuydes-te que David
2Re 15,4
sia jutge, e vinga tot hom a mi qui
2Re 22,38
e no me’n retornaré entrò que’ls
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hach digest lo vi que havia begut e fou
hach vist lo loch on stave Saül e Abner,
hach gran spay entre ells, 14 David cridà
hach ància Saül de sercar David. 5 E dix
hach gran pahor, e spaordí’s lo ceu cor
hach vist Samuel, cridà ab gran veu e dix:
hach menjat, fou sfortsat, e revengué lo
hach amanat, veeren aquells qui seyen
hach oÿt açò squinsà totas las suas
hach nom Amon e fou fill de Achinoen de
hach nom Adonias, fill de Agit; e lo
hach nom Getam, fill de Aglà, muller de
hach feta Johab, dix: –Munde çó jo e lo
hach pres e fugia cuytosament, caech-li
hach fills e fillas ultre aquells que
hach manat e encalsà los felisteus de
hach fill entrò que morí de part. 7,Tit
hach pres de la part de aquells M e DCC
hach presa Síria e hach morts XIIM hòmens
hach morts XIIM hòmens en la vall de las
hach açò oÿt, tremès-hi Joab ab tota la
hach passat un any, en temps d’hivern,
hach dormit en la cesta e, mentre que ell
hach dormit ab ella, ella consabé. E d’
hach de sa purgació, e la dona fou
hach stat ab sa muller, e scriví David a
hach tengut lo dol de son marit, David féu
hach nom David. E aquesta cose fou molt
hach combatuda, pres-la 30 e pres la
hach jagut ab ella, major fou lo mal e l’
hach d’ella que la amor que li havia
hach oÿdes aquestas paraules, fou fort
hach tremès II vegades per ell e ell no
hach Absalon Atitòfel, qui era conceller
hach Absalon oferts secrificis, el poble
hach ell e tota la companya, car molt
hach passat Jordà e encara era aparellat
hach stesa la sua mà per ço que destruýs
hach mercè sobre la aflicció ten gran e
hach vist l’àngel qui tallave lo poble:
hage mudat de l’habraycha veritat. Cert,
hage negun hom vell en tota te casa 32 [*]
hage res fet de mal. E ells respongueren:
hage ell gitat enrera, que ell no regnerà
hage pahor d’aquest felisteu. Jo sóm ton
hage en vosaltres camps ni vinyes, car
hage feta misericòrdia sobre la casa de
hage tremès a tu aconortadors ni
hage res a fer, jo jutjaré dretament e
hage consumats. 39 Yo los destroviré e los
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1Re 6,7
carreta e preneu II vaques qui
1Re 6,7
qui hagen vadells e null temps no
1Re 4,20
qui staven entorn d’ella: –No
1Re 9,20
que ellas són trobades. Donchs, no
1Re 15,18
-te contre ells entrò que tu los
1Re 22,15
per ell? Déu me guard de açò! No
1Re 22,23 casa de ton pare. 23 Stà ab mi e no
1Re 23,17
nostro Senyor, e dix a ell: 17 –No
1Re 25,31 serà en ton cor, senyor meu, que tu
1Re 28,13
Saül! 13 E dix lo rey a ella: –No
2Re 3,13
dix–: no veuràs la mia care ans que
2Re 9,7
teu. 7 E dix-li David: –No
2Re 14,4
-li: –Senyor, prech-te que m’
2Re 17,3
car tu demanes un home, e, pus l’
2Re 19,7
tot quant mal ni treball null temps
2Re 19,23
23 E dix lo rey a Semeý: –No
Re Prol,92
V, e dels Profetes VIII, e de
Re Prol,73
Careafija. Lo terç orde poseex
1Re 31,4
per la gran pahor que havia
2Re 1,4
home: –Fas-te a saber que ha
2Re 13,15
d’ella que la amor que li havia
2Re 13,16
–Germà, com m’has coneguda e
2Re 19,2
Absalon. 2 E la victòria que havían
1Re 9,17
és vengut a mi. 17 E com Samuel
1Re 13,10
ell oferí holocausts. 10 E com ell
1Re 26,12
prop Saül e anaren-se’n. E no hy
2Re 13,14
volch star que ell no la fortsàs, e
2Re 24,25
de coses de pau. E nostro Senyor
1Re 13,13 no haguesses açò fet, nostro Senyor
1Re 14,13 scuder aprés greponant. E com ells
1Re 17,11
felisteu, ells se’n marevellaren e
1Re 31,11
qui habitaven en Jabès-Galaad
2Re 3,32 lit en què portaven Abner. 32 E com
2Re 6,4
e servaven lo carro nou. 4 E, com
1Re 4,7
en la host. 7 E los felisteus
1Re 6,13
vaeren l’archa de nostro Senyor, e
1Re 6,13
molt gran goig, com ells l’
1Re 6,19 hòmens de Betzames, per ço car ells
1Re 7,7
ells, e com los fills d’Irrael
1Re 7,7
d’Irrael hagueren açò oÿt, ells
1Re 9,4
4 e per la terra de Salice e no las
1Re 9,5
venguts en la terra de Suf e no las
1Re 10,27
aquest porà a nós salvar? E
1Re 11,9
-ho als hòmens de Jabès, los quals
1Re 11,15
E Saül e tots los hòmens d’Irrael
1Re 13,6
ésser posats en loch stret, ells
1Re 14,17
de nós hi és anat. E com ells ho
1Re 14,22
en lo munt de Efraÿm, car ells
1Re 17,11
com Saül e tots los fills d’Irrael
1Re 17,14
ells. Donchs, los III fills primers
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hagen vadells e null temps no hagen
hagen aportat jou, e ajustau aquellas a la
hages pahor, car tu has infantat un fill.
hages ància, que las millós coses que són
hages tots morts.” 19 Donchs, per què tu
hages nenguna sospita contre mi de mal ni
hages pahor, car, si algú te percassa mal,
hages pahor, car mon pare Saül no’t
hages scampade sanch d’aquells qui no
hages pahor. Digues-me què has vist. E
hages amenade a mi Micol, filla de Saül. E
hages pahor, car jo faré a tu misericòrdia
hages sguardement. 5 E dix lo rey: –Què
hages hagut, tot lo poble starà en pau. 4
hages hagut de la tua infantesa entrò are.
hages pahor, que no morràs. E jurà-li
Hagiògafra, ço és, de la vida dels sants
hagiografia, ço és, la Santa Escriptura,
haguda en la batalla. E axí Saül pres lo
haguda gran batalla, e molts del poble de
haguda dabans que la hagués coneguda. E
haguda a ta guisa, ma vols aviar. Prechhaguda dels enamichs, lavors la giraren en
hagué guardat Saül, nostro Senyor dix a
hagué complit e ofert son holocaust,
hagué negú qui açò veés ni entenés, car no
hagué major fortsa que ella e jach ab
hagué mercè de tota la terra e tolch
haguera ja aperellat lo teu regne sobre lo
haguéran vista la cara de Jonatàs, los uns
haguéran gran pahor. E David era fill de
haguéran oÿdes totas aquestas coses que
haguéran soterrat Abner en Hebron, levà lo
haguéran treta l’archa de nostro Senyor,
hagueren pahor e digueren: [*] [*] 8 –Guay
hagueren molt gran goig, com ells l’
hagueren vista. 14 E la carreta vench en
hagueren vista la sua archa, entrò a LXX
hagueren açò oÿt, ells hagueren gran pahor
hagueren gran pahor dels felisteus 8 e
hagueren trobades, encara passaren per la
hagueren trobades, Saül dix a son servent,
hagueren-lo en menyspreu e no li
hagueren gran goig 10 e digueren a Naàs:
hagueren aquí gran goig e gran alegria.
hagueren pahor, car lur poble era fort
hagueren vist, ells trobaren que Jonatàs e
hagueren oÿt que los felisteus éran
hagueren oÿdes aquestas peraules del
hagueren seguit Saül a la batalla, 15 e
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1Re 17,24
24 E tots los fills de Yrrael, com
1Re 17,53
d’Irrael se’n tornaren com ells
1Re 28,25 e devant los ceus servicials. E com
2Re 2,29
e passaren lo flum Jordà e, com
2Re 3,22
presa que havían tolta a ladres e
2Re 6,13
com aquells qui aportaven l’archa
2Re 6,18
Senyor, coses de pau. 18 E, quant
2Re 10,6
que gran injúria e gran scarn
2Re 10,19
pau ab Yrrael [*], e los sirienchs
2Re 19,18
devant lo rey e adorà-lo, com
2Re 19,39
39 E, com lo rey e tot lo poble
2Re 20,11
com alguns que éran de Joab
2Re 20,11
éran de Joab hagueren vist açò e
2Re 21,12
havían penjats los felisteus com
2Re 21,22
frare de David. 22 E aquests IIII
2Re 23,11
ple de lenties. E com los felisteus
2Re 24,8
mesos [*] tornaren en Jerusalem e
1Re 5,12
l’archa vingués neguna gent que no
1Re 14,30
més fóra lo poble inluminat, si ell
2Re 8,10
a ell ab gran alegria e que li
2Re 13,15
que li havia haguda dabans que la
2Re 15,2 la porta e, com venia algun hom que
1Re 18,26
26 E com los servents de Saül
1Re 30,25
que fos lig en Yrrael que aytant
2Re 2,27
–Viva nostro Senyor Déu, que si tu
1Re 13,13
havia manats a tu. Car, si tu no
2Re 1,7
e veé a mi e apellà’m e, com jo li
2Re 1,14
14 E dix-li David: –Per què tu no
2Re 8,11
ab molt altre or e argent que havia
2Re 12,14
aquesta paraule lo fill que tu has
2Re 12,15
Senyor ferí lo fill que David havia
2Re 17,3
tu demanes un home, e, pus l’hages
2Re 19,7
mal ni treball null temps hages
2Re 19,40
havia amanat lo rey, e no hy havia
1Re 9,5
-en, car per ventura mon pare no
1Re 28,7
–Sercau-me una fembra que
2Re 9,10
dau-li a manjar en tot ço que obs
2Re 12,28 e combatuda, no diga hom que jo la
2Re 7,22
a tu en negunes coses que nós
1Re 12,20 rey. 20 E Samuel dix al poble: –No
2Re 13,28
lo ferreu e ociureu-lo, e no
1Re 17,5
era, de la part de fora, tot ple d’
Re Prol,5
ciris e los caldeus, XXII letres
1Re 4,9
serveschau als hebreus axí com ells
1Re 5,10
Ecaron cridaren e digueren: –Ells
1Re 6,5
e las semblances de las rates qui
1Re 6,21
e digueren a ells: –Los felisteus
1Re 8,7
coses que diguen a tu. Com ells no
1Re 8, 8
las lurs obres, las quals ells
1Re 8, 8
aquest die de vuy. E enaxí com ells
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hagueren vist aquell felisteu, fugiren
hagueren encalsats los felisteus, e
hagueren menjat, levaren-se e anaren
hagueren anat engir e entorn de Beteron,
hagueren-los morts. E Abner no era en
hagueren anat III passes, oferiren un bou
hagueren complit de oferir las oferenes e
hagueren fet a David, logaren cavallers de
hagueren pahor de tornar als fills d’
hagueren passat Jordà, 19 e dix-li:
hagueren passat Jordà, lo rey bassà
hagueren vist açò e hagueren stat prop de
hagueren stat prop de Amassè, que era
hagueren mort Saül en Gelboe. 13 E havían
hagueren per mare Rafà en Get e moriren en
hagueren fet fugir lo poble, 12 aquell
hagueren sercade tota la terra. 9 E lavors
hagués pahor de mort, com la mà de nostro
hagués menjat de la presa de sos enamichs,
hagués gràcias per ço com havia combatut
hagués coneguda. E dix-li Amon: –Tamar,
hagués afer ab lo rey, nengunes feenes qui
haguéssan recomptades [*] las paraules que
haguéssan aquells qui fossen romasos com
haguessas parlat vuy matí, lo poble se’n
haguesses açò fet, nostro Senyor haguera
haguí respòs, 8 dix-me: »–Qui ést, tu?
haguist pahor ni temor e ociest lo crist
hagut de moltas altres gents e diversas
hagut d’ella morrà. 15 E tornà-se’n
hagut de Bersabé, qui fou muller de Urries
hagut, tot lo poble starà en pau. 4 E lo
hagut de la tua infantesa entrò are. 8 E
hagut sinó la mitat del poble d’Irrael.
haja oblidades las someras per engoxa de
haja spirit fitònich [*]. [*] 8 E lavors
haja. Emperò Mifibòsech, fill del senyor
haja presa. 29 E [*] anà-ce’n David a
hajam oÿdes ab las nostres orellas, e no
hajau paor. Vosaltres haveu tot aquest
hajau pahor ne us spaordiscau, car jo sóm
hams. Lo pes del qual era VM cicles d’
han a un matex so, mas en diverses
han servit a vosaltres. Confortau-vos e
han aduyta a nós l’archa de déu d’Irrael
han deguastade la terra. E donau glòria al
han devallade l’arca [*]. Veniu ací e
han a tu en menyspreu, mas a mi, que jo
han fetas del die ensà que jo los amení de
han a mi desemparat e han servit a déus
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1Re 8, 8
com ells han a mi desemparat e
1Re 14,14
ço és tant com un parell de bous
1Re 15,21
de bous e d’ovellas, [*] e açò
1Re 18,8
desplach molt a ell, e dix: –Ellas
1Re 18,8
han donat a David XM e a mi no
1Re 26,19
devant nostro Senyor, car ells m’
1Re 26,19
en la haretat de nostro Senyor, e
1Re 29,9
Mas los prínceps dels felisteus
1Re 30,8
los pendràs e amaneràs la presa que
1Re 30,24
qui són romasos en las tendes e
2Re 3,34
los teus peus no són agreujats ni
2Re 4,11
com hòmens malvats e desestruchs
2Re 14,31
–Per què los teus servicials
2Re 17,20 dix la fembra: –Una pocha d’aygüe
2Re 19,5
confuzos tots tos servecials, qui
2Re 19,35
meu. Los meus senys, senyor, no
2Re 19,41 los hòmens de Judà, frares nostres,
2Re 19,41
frares nostres, han amblat a tu e
2Re 22,5
car las contriccions de la mort m’
2Re 22,5
e los torrents del diable
2Re 22,6
tengut a mi. 6 Las cordes d’infern
2Re 22,18
molt poderós e d’aquells que
2Re 22,31
foch e és scut de tots aquells qui
2Re 22,41
la part mia, derrera aquells qui m’
2Re 24,17
Aquests són ovellas mias e no
1Re 10,1
Senyor ha a tu untat sobre la sua
1Re 26,19
gitat, que jo no habit vuy en la
2Re 20,1
havem nós part en David ne havem
2Re 20,19
què vols enderrocar e destrovir la
1Re 1,14
tu sias desembriagada del vi que tu
1Re 1,17
don a tu la demande de què l’
1Re 2,20
per aquest infant, lo qual tu
1Re 2,29
Irrael tota la senyoria? 29 Per què
1Re 2,29
del meu poble d’Irrael e tu
1Re 3,5
dix-li: –Vet-me ací, car tu m’
1Re 3,9
que jo sóm vengut per ço com tu m’
1Re 4,20
d’ella: –No hages pahor, car tu
1Re 9,21
[*] de Benjamín? Donchs, per què
1Re 12,4
[*]. 4 E ells respongueren: –Tu no
1Re 12,4
no has nengú agreujat a tort, ni no
1Re 12,4
tort, ni no has opremut negú, ni no
1Re 13,11
e Samuel parlà ab ell e dix: –Què
1Re 13,13 Senyor. 13 E Samuel dix a Saül: –Tu
1Re 13,13
–Tu has fet follament, com tu no
1Re 13,14
sobre son poble, per ço com tu no
1Re 14,41
qual cose és açò per què tu vuy no
1Re 14,43
a Jonatàs: –Digues-me qual cose
1Re 15,19
morts.” 19 Donchs, per què tu no
1Re 15,19
Déu, ans ést tornat ab presa e
1Re 15,23 falsos déus. Donchs, per ço com tu
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han servit a déus stranys, axí ho fan ells
han acostumat de laurar en un die. 15 E
han fet per secrifichar a lur Déu en
han donat a David XM e a mi no han donat
han donat sinó M! Donchs, qual cose defall
han gitat, que jo no habit vuy en la
han dit: “Vé-te’n servir los déus
han dit que no devalls en nós a la
han tolta. 9 E levà’s David ab DC hòmens
han guardade la roba e las càrragues com
han stat en cadenes, mas axí ést caygut e
han mort un hom qui no marexia mal en res
han cremat lo meu blat? 32 E dix Absalon a
han beguda e són-se’n anats corrent. E
han desliurat a tu de mort e los teus
han poder de jutjar suau o dols o amargós,
han amblat a tu e han manat a tu e a tota
han manat a tu e a tota la tua casa a
han environat, e los torrents del diable
han tengut a mi. 6 Las cordes d’infern
han environat a mi, los ligams de la mort
han ahirat a mi, com éran pus forts que
han speransa en ell. 32 E qui és Déu
han irat, e jo destrovir-los-he. 42 E
han res fet. Plàcie’t, Senyor, que la tua
haretat en príncep, e tu desliureràs lo
haretat de nostro Senyor, e han dit: “Véharetat en lo fill de Ysaý. Torna-te’n,
haretat de nostro Senyor Déu? 20 E respòs
has begut. 15 E Anna li respòs: –Elí, axí
has pregat. 18 E aquella dix: –Jo volria
has donat a nostro Senyor. E adonchs ells
has tu gitat mon secrifici ab te fellonia
has honrats tos fills més que a mi. 30 Per
has apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E Elí
has apellat. Adonchs entès Elí que nostro
has infantat un fill. E ella no’ls respòs
has dita tu a mi aquesta peraule? 22 E
has nengú agreujat a tort, ni no has
has opremut negú, ni no has pres de la mà
has pres de la mà de algú neguna cose. 5
has tu fet? E Saül dix: –Com jo viu que lo
has fet follament, com tu no has guardats
has guardats los manements del Senyor, ton
has guardats los manaments que ell manà a
has respòs a ton servent. Si aquest peccat
has tu feta. E Jonatàs dix a ell: –Jo
has oÿda la veu de nostro Senyor Déu, ans
has mal fet devant nostro Senyor? 20 E
has menyspresade la peraula de nostro
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1Re 15,26
–Jo no me’n tornaré ab tu, car tu
1Re 17,28
a ell: –Per què ést vengut tu ací e
1Re 17,45
companyes d’Irrael, las quals tu
1Re 19,17 17 E Saül dix a Micol: –Per què m’
1Re 19,17
a Micol: –Per què m’has escarnit e
1Re 20,8
en mi, servicial teu, car tu m’
1Re 21,8
8 E dix David a Achimàlech: –Si
1Re 22,13
contre mi, tu e lo fill de Ysaý, e
1Re 22,13
e has donat a ell pa e cultell e
1Re 23,20
part del desert? 20 Donchs, tant
1Re 25,6
tua casa e a totas las coses que tu
1Re 25,6
tua casa e totas las coses que tu
1Re 25,33
[*] 33 e beneyta sias tu, qui
1Re 25,33
sias tu, qui has bé fet, que
1Re 26,15
en tot Yrrael? Per què, donchs, no
1Re 26,16
teu. 16 No és bona cose, açò que
1Re 26,25
ést tu, fill meu David! Tu que
1Re 28,12 ab gran veu e dix: –O Saül, per què
1Re 28,13
–No hages pahor. Digues-me què
1Re 28,15 15 E dix Samuel a Saül: –Per què m’
1Re 28,18
a ton proÿsme David, 18 car tu no
1Re 28,21
e he oyides las tuas paraules que
1Re 29,4
stiga en son loch, en lo qual tu l’
1Re 29,8
a Achís: E què he jo fet, e què
2Re 3,8
a tu en las mans de David, e tu
2Re 3,24
-sse’n al rey e dix-li: –E què
2Re 3,24
qui és vengut a tu. Per què l’
2Re 5,19
puig als felisteus, liurar-los2Re 5,23
los felisteus e liurar-los2Re 6,22
devant aquells servents que tu
2Re 7,7
poble d’Irrael e dix: Per què no
2Re 7,18
la mia casa e qui sóm jo, que tu m’
2Re 7,19
ésser pocha cose, Senyor Déu, ans
2Re 7,21
la tua peraule e segons lo teu cor
2Re 7,23
devant la faç del teu poble que
2Re 7,24
Egypte e dels déus d’ells. 24 »E
2Re 7,24
poble per tostemps. E tu, Senyor,
2Re 7,25
la casa d’aquell e fes axí com
2Re 7,27 Senyor de companyes, Déu d’Irrael,
2Re 7,27
a la orella del servicial teu e
2Re 7,28
las tuas peraules són veras, car tu
2Re 7,29
devant tu, car tu, Senyor,
2Re 9,8
qui sóm jo, servicial teu? Car tu
2Re 9,11
Cibà al rey: –Senyor, axí com tu
2Re 11,10
dix David a Urries: –Tanta carrera
2Re 12,7
a David: –Tu ést aquell hom que
2Re 12,9
encare més.” 9 »E, donchs, per què
2Re 12,9
peraula de nostro Senyor Déu [*] e
2Re 12,9
etey, e la muller d’aquell t’
2Re 12,9
d’aquell t’has presa en muller, e
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has menyspresade la peraule de nostro
has lexades aquellas pochas d’ovellas en
has vuy ahontades. 46 Nostro Senyor donerà
has escarnit e has lexat anar mon enamich?
has lexat anar mon enamich? E Micol dix a
has feta fer covinensa de nostro Senyor a
has ací cultell o lansa, da-l’em, [*]
has donat a ell pa e cultell e has demanat
has demanat per ell concell a nostro
has desijat que hi anasses, vina are, car
has, e tu sias fet saul per molts anys, e
has. 7 Yo he oÿt dir que los teus pastors
has bé fet, que has vedat a mi vuy que no
has vedat a mi vuy que no sia anat a
has guardat lo rey, senyor teu? Car un de
has fet! Viva nostro Senyor Déu, car
has fet ja, a mi feràs, e tu, poderós, qui
has fet fer a mi mal? Car tu ést Saül! 13
has vist. E dix la fembra a Saül: –Déu he
has treballat per ço que jo resucitàs? E
has obeÿt a la veu de nostro Senyor ni
has ditas a mi. 22 Donchs are oges la veu
has stablit e donat, e no devall ab nós
has trobat en mi, servicial teu, del die
has request vuy a mi, que’m reprenguesses
has fet? Vet Abner, qui és vengut a tu.
has jaquit anar? 25 No conexs, tu, Abner
has en las mias mans? E dix nostro Senyor:
has en las mias mans? E dix nostro Senyor:
has parlats. 23 E axí Micol [*] no hach
has feta a mi casa sedrina? 8 E are tu
has amanat e aportat entrò ací? 19 Mas
has parlat, Senyor, de la casa del teu
has fetas totas aquestas coses e ten grans
has remut a tu matex de la gent de Egypte
has fermat a tu lo teu poble en poble per
has fet a ells en Déu. 25 E are, Senyor,
has perlat. 26 E sia fet gran lo teu nom
has ravelat a la orella del servicial teu
has dit: “Casa edificaré a tu.” E per ço
has parlat al teu servicial aquestas bonas
has parlades e ditas aquestas coses, e de
has guardat sobre un ca mort semblant de
has manat a mi, axí ho faré, e Mifibòsech
has anada, per què no ést anat a la tua
has fet açò. E diu nostro Senyor, Déu d’
has menyspresade la peraula de nostro
has mort ab cultell dels teus enamichs a
has presa en muller, e has mort a ell ab
has mort a ell ab cultell dels fills d’
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2Re 12,10
cultell de la tua casa, per ço com
2Re 12,10
has menyspresat lo Senyor Déu e
2Re 12,12
devant tu matex. 12 Per ço com
2Re 12,14
e no morràs. 14 Emperò com tu
2Re 12,14
per aquesta paraule lo fill que tu
2Re 13,4
axí tot, per què no’m dius què
2Re 13,10
en la cambreta, e aquí donar-m’
2Re 13,16 16 E respòs Tamar: –Germà, com m’
2Re 13,16
que are vols fer a mi que ço que
2Re 14,13
E ella dix: –Per què, senyor meu,
2Re 14,19
de la tua ànima, tot axí és com m’
2Re 14,20
Emperò tu, senyor rey, ést savi e
2Re 14,21 sóm pegat e alegre de açò que tu m’
2Re 14,22
gràcia devant los teus ulls, car tu
2Re 15,20
misericòrdia e veritat a tu, car tu
2Re 16,8
te carvé are tota la sanch que
2Re 16,17
–Aquesta és la gràcia tua que
2Re 16,21
com tot Yrrael haurà entès que tu
2Re 18,21
-te’n al rey e digues-li ço que
2Re 19,5
casa e anà al rey e dix-li: –Vuy
2Re 19,6
mal en aquells qui t’amen. E vuy
2Re 19,6
t’amen. E vuy has mostrat que no
2Re 19,7
los e satisfés-los del greuge que
2Re 19,28 a la mort. Tu, emperò, senyor meu,
2Re 22,36 com a arch d’aram. 36 Tu, Senyor,
2Re 22,40
jauran sots los meus peus. 40 E tu
2Re 22,41 mi aquells qui’m contrasten. 41 Tu
2Re 22,49
los pobles sots la mia mà. 49 Qui
2Re 22,49
has tret a mi dels meus enamichs e
2Re 24,3
Senyor anadescha al poble, car tu
2Re 24,3
car tu has are aytant com are n’
1Re 17,25
del poble d’Irrael dix a David:
1Re 14,45
Nostro Senyor sàpia que ell no
1Re 20,22
vé-te’n, car nostro Senyor te
1Re 25,30
30 »E, donchs, com nostro Senyor
1Re 25,30 coses bonas que ha parlades de tu e
1Re 25,31
a tu matex. E com nostro Senyor
2Re 11,15 Urries en aquell loch on sapiau que
2Re 16,21
la casa, per ço que, com tot Yrrael
2Re 22,42
a nostro Senyor Déu, e no hy
2Re 24,13
alegescas aquella que’t vullas: o
2Re 24,13
e tu fugiràs, o per cert III dies
1Re 10,4
una canade de vi. 4 E quant ells t’
1Re 10,5
que devalleran de la muntanya, e
1Re 30,22
lurs mullers e lurs fills, e com ho
1Re 30,24
parts se partirà, e aytant se n’
Re Prol,140 complida e tenim nostra és. E, com
1Re 20,22
a mi, car pau serà a tu, e no
1Re 25,8
e a ton fill David ço que tu
1Re 25,31
mal ni són colpables, e tu, senyor,
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has menyspresat lo Senyor Déu e has presa
has presa la muller de Urries per ço que
has fet açò amagadament, jo faré açò que
has fet blastomar als enamichs lo nom de
has hagut d’ella morrà. 15 E tornà-se
has? E dix Amon: –Fort çó anemorat de
has a menjar. E pres Tamar las ferines que
has coneguda e haguda a ta guisa, ma vols
has fet. Per què’m gites de la casa ni’m
has pensade aquesta cose contre lo poble
has dit e no en altre manera, car lo teu
has saviesa axí com a saviesa d’àngel de
has fet demanar. Vé, donchs, e fes venir
has atorgade la peraule del teu servecial.
has mostrade a mi gran graci e gran fe. 21
has scampade de la casa de Saül, car tu li
has a l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim a
has ensutzat ton pare, sían confortades
has vist. E Cozim adorà Joab e puxs
has confuzos tots tos servecials, qui han
has mostrat que no has ància nenguna dels
has ància nenguna dels teus prínceps ni
has fet a ells. Car jo’t jur per Déu que,
has posat a mi, servecial teu, als convits
has donat a mi l’escut de la mia salut, e
has cint a mi de fortalesa en la batalla.
has donats los meus enamichs a la part
has tret a mi dels meus enamichs e has
has salvat a mi de aquells qui’m
has are aytant com are n’has per ço que
has per ço que sia doblat e puxs tot
–Has tu vist aquell hom qui és axit fora
haurà vuy negun mal, car ell ha obrat vuy
haurà desliurat. 23 Emperò de las peraules
haurà fet a tu, senyor meu, totas aquellas
haurà a tu, senyor, stablit sobre Yrrael,
haurà bé fet al senyor meu, seràs membrant
haurà major batalla e desemparau-lo
haurà entès que tu has ensutzat ton pare,
haurà qui’ls fassa sauls. 43 E jo
haurà VII anys de fam en la tua terra o
haurà de pastilència e gran mortaldat en
hauran saludat, ells doneran a tu II pans,
hauran devant ells un saltiri e un tempe
hauran rebut, vagen-se’n. 23 E dix
hauran aquells qui són romasos en las
hauràs entès allò que debans tu no sabies,
hauràs mal, vive nostro Senyor Déu. Si,
hauràs a mà.” 9 E com los servents de
hauràs venjat a tu matex. E com nostro
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1Re 28,22
tu un bocí de pa per ço que, com
2Re 11,19
a David aquestas paraules: –Com
2Re 15,33
33 E dix David: –Si tu véns ab mi,
1Re 25,22
nostro Senyor ho sàpia, que jo no
2Re 12,28
e pren-la, per ço com jo la
1Re 8,18
vostre rey, lo qual vosaltres
1Re 11,9
de Jabès de Galaad: “Vosaltres
2Re 17,10
havia ten fort com a leó, encare sí
2Re 18,23 novell. 23 E dix Achimàs: –E què hy
2Re 15,14
vos e fugiam, car, si venia, no li
2Re 17,10 saguexen Absalon”, 10 e per ventura
2Re 18,3
de tu, car, si nós fugíem tots, no
2Re 18,3
ne, si la mitat de nós morie, no n’
Re Prol,107
a tots los libres, los quals
Re Prol,139 volenterosament en gitant e stimant
1Re 7,6
die e digueren: –A tu, Senyor,
1Re 9,7
Déu? Pa defall a nós [*], e nós no
1Re 12,10
a nostro Senyor e digueren: “Nós
1Re 12,10
“Nós havem peccat, per ço com
1Re 12,10 havem desemperat nostro Senyor e
1Re 12,19 Déu, per ço que no muyram, car nós
1Re 15,15
ho secrificàs al Senyor, ton Déu, e
1Re 17,12
de Judà, de Betlem, del qual nós
1Re 20,23
las peraules que jo he a tu dites,
1Re 20,42
en pau. E totas aquellas coses que
1Re 23,3
nós stam ací en Judà e encara nós
1Re 30,14
en la terra de Ceretí, e
1Re 30,14
de Calef, que són envés migjorn, e
2Re 19,42 enfelloniu de aquesta cose? Nós no
2Re 20,1
e aquell tochà la nafil e dix: –No
2Re 20,1 dix: –No havem nós part en David ne
2Re 21,4
als gabaonites: [*] 4 [*] –Nós no
Re Prol,126 en lo tabernacle de Déu ço que pot
1Re 1,5
son ventre enaxí que no podia
1Re 2,5
éran sedollats se logaren per
1Re 2,36
en una part, axí com un prevera deu
1Re 18,25
mester que tu li dons castells per
2Re 6,19
fa de la millor farina que hom pot
1Re 6,8
los vaxells d’or que vosaltres li
1Re 8,18
en aquell die, per ço car vosaltres
1Re 10,19
vostros.” 19 E vosaltres
1Re 10,19
vostres tribulacions, e vosaltres
1Re 10,24
dix a tot lo poble: –Vosaltres
1Re 12,1
totas las coses que vosaltres
1Re 12,5
és vuy testimoni, que vosaltres no
1Re 12,13
rey és present, lo qual vosaltres
1Re 12,17 pluges; lavors vosaltres sabreu que
1Re 12,17 devant nostro Senyor, car vosaltres
1Re 12,20 al poble: –No hajau paor. Vosaltres
1Re 12,24
de tot vostro cor, car vosaltres
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hauràs menjat, sias fort e pugues fer ton
hauràs ditas totas aquestes peraules al
hauràs afany. 34 Emperò, si te’n vas en
hauré lexat de totas las coses que a ell
hauré guerrajade e combatuda, no diga hom
haureu alet, e nostro Senyor no us
haureu demà salut com lo sol serà
hauria pahor, car tot lo poble d’Irrael
hauria, si jo corria tembé com aquell? E
hauríam fortsa ne li poríem scapar. E
haurían pahor que no morissen tots e no’t
haurían cura de nosaltres, ne, si la mitat
haurien ància; a tu volen tot sol e no
havem trets de habraych en latí, per ço
havem complida e tenim nostra és. E, com
havem peccat. E Samuel jutjà los fills d’
havem presentalla que donem a l’hom de
havem peccat, per ço com havem desemperat
havem desemperat nostro Senyor e havem
havem servit a Balaÿm e Scaroch. Donchs,
havem ajustat mal a tots los peccats, com
havem mortas totas las altres coses. 16 E
havem perlat debans, lo qual havia nom
havem entre nós matexs, nostro Senyor sia
havem jurades en lo nom de nostro Senyor
havem ací pahor molt gran. Donchs, quant
havem aquí robat, e som anats contre Judà
havem cremade la ciutat de Sichalech. 15 E
havem res menjat del rey, ne ha res donat
havem nós part en David ne havem haretat
havem haretat en lo fill de Ysaý. Tornahavem qüestió sobre or ni sobre argent,
haver, ço és, or e argent e pedres
haver infants. 6 E Fenennà la engoxave
haver pans, e aquells qui havían fam se
haver, per ço que jo menge ten solament un
haver sa filla, sinó ten solament la
haver, que hom frig ab oli, e anà-ce’n
haveu pagats per vostro peccat e meteuhaveu demanat rey. 19 E lo poble no volch
haveu gitat vuy lo Senyor, vostro Déu, que
haveu dit: “No volem que axí sia, mas
haveu aquell que nostro Senyor ha alegit.
haveu perlades a mi, e jo he stablit rey
haveu vuy trobat que jo us hage res fet de
haveu alet e demanat. Veus que nostro
haveu fets grans mals devant nostro
haveu demanat rey sobre vosaltres. 18 E
haveu tot aquest mal. Mas emperò no us
haveu vistas las grans maravellas que
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1Re 14,33
sanch. Lo qual los dix: –Vosaltres
1Re 21,14
als ceus servents: –Vosaltres me
1Re 21,14 me haveu amanat hom orat! Per què
1Re 21,15 nós hòmens orats e folls? Per ço lo
2Re 2,5
de nostro Senyor Déu, que
2Re 2,5
ab lo senyor vostro Saül e
2Re 2,6
a vosaltres gran guardó, per ço com
2Re 19,43
rey que vosaltres. Per què, donchs,
1Re 1,5
molt a Anna, mas nostro Senyor
1Re 1,6
li feya retret que nostro Senyor li
1Re 1,20
ceu nom Samuel, per ço com ella l’
1Re 1,21
sacrifici e lo vot que ella
1Re 2,5
hach infants molts, e aquella qui
1Re 2,13
venia com hom coÿa la carn e
1Re 2,18
nostro Senyor, e era infant, e
1Re 3,10
Senyor vench e apellà’l axí com l’
1Re 3,15
de nostro Senyor. E Samuel
1Re 3,21
Senyor volch aparer en Ciloè, on
1Re 4,12
en Ciloè en aquell die matex e
1Re 4,15
se cuytà e vench a Elí. 15 Elí
1Re 5,12
nós ab tot nostro poble! 12 Car no
1Re 6,14
e stech aquí. E en aquell loch
1Re 6,19
plorà per ço com nostro Senyor
1Re 8,2
2 E son fill primer engendrat
1Re 8,2
havia nom Jobel, e lo segon
1Re 9,1
un home del trip de Benjamín, qui
1Re 9,1
de un hom del trip de Benjamín, qui
1Re 9,2
havia molt gran fortsa. 2 Aquell
1Re 9,2
fortsa. 2 Aquell havia un fill, qui
1Re 9,2
nom Saül, alet e bo, enaxí que no
1Re 9,9
ço que anam sercant. 9 Sa enrera
1Re 9,15
a la muntanya. 15 E nostro Senyor
1Re 9,15
un die abans que Saül vingués, e
1Re 9,22
son servent e manà a ells là on ell
1Re 9,22
aquells qui éran stats convidats, e
1Re 10,9
a ell aquell die que Samuel li
1Re 10,16
la peraule del regne que Samuel li
1Re 10,26
los cors dels quals nostro Senyor
1Re 13,1
1Re 13,Tit Capítol XIII 1 Saül
1Re 13,1
XIII 1 Saül havia un fill qui
1Re 13,8
’s VII dies, axí com Samuel li
1Re 13,13
del Senyor, ton Déu, los quals ell
1Re 13,22
ab Saül e ab Jonatàs, son fill, no
1Re 14,4
4 [*] a la host dels felisteus
1Re 14,4
e dellà a manera de dents; la una
1Re 14,20
la batalla. E cascú dels felisteus
1Re 14,25
lo poble [*] vench en una lande on
1Re 14,26
sa mà a sa bocha, car lo poble
1Re 14,27
del segrament. 27 Mas Jonatàs no
1Re 14,27
no havia pas oÿt com son pare
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haveu menyspresade la lig. Trestornau
haveu amanat hom orat! Per què haveu fet
haveu fet aytal scarn? 15 E defallien a
haveu aportat, que s’enfallonís e fadejàs
haveu feta aquesta misericòrdia ab lo
haveu-lo soterrat. 6 Per cert, nostro
haveu feta e complida aquesta peraula. 7
haveu feta a mi injúria e per què no
havia tencat son ventre enaxí que no podia
havia tanchat son ventre. 7 E axí ho feya
havia demanat a nostro Senyor. 21 E aprés
havia fet. 22 E Anna no hy anà, car ella
havia molts fills fou malalte. 6 Nostro
havia una losa ab III arpions en la mà 14
havia vestidura de li, la qual hom
havia apellat abans: –Samuel, Samuel! E
havia pahor de manifestar la vizió a Elí.
havia stat [*] a Samuel segons la peraula.
havia son vestiment squinsat e son cap
havia LXXXXVIII anys, e sos ulls éran
havia en neguna ciutat on l’archa vingués
havia una gran pedre, e ells trencaren los
havia ferit lo mitjà poble de fort plague.
havia nom Jobel, e lo segon havia nom
havia nom Abià, e foren jutges de Bersabe.
havia nom Sis, fill de Abiel, fill de
havia molt gran fortsa. 2 Aquell havia un
havia un fill, qui havia nom Saül, alet e
havia nom Saül, alet e bo, enaxí que no
havia entre los fills d’Irrael millor
havia aytal costuma en la terra dels fills
havia revelat a Samuel, un die abans que
havia a ell dit: 16 –En aquesta matexa
havia a menjar e ell los féu loch en cap
havia-hy entrò a XXX hòmens. 23 E samuel
havia dits. 10 Donchs ells vingueren al
havia dita. 17 E Samuel apellà lo poble a
havia tochats. 27 Mas los fills de Belial
havia un fill qui havia un any com ell
havia un any com ell comensà a regnar, e
havia dit, e Samuel no vench en Galgala, e
havia manats a tu. Car, si tu no haguesses
havia [*] lansa, fora Saül e Jonatàs, son
havia II grans pedres de cascuna part, e
havia nom Deses, e l’altre, Seve. 5 La un
havia girat son cultell contre son
havia mel que decorria sobre la fas [*],
havia pahor del segrament. 27 Mas Jonatàs
havia pas oÿt com son pare havia conjurat
havia conjurat lo poble, on ell stès lo
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E fou anunciat a Saül que lo poble
E Déu donà demostransa que açò
[*] 50 E la muller de Saül
com Saül era vengut a Carmel e aquí
las promícies de la presa que ell
ço car nostro Senyor se penedia com
Samuel féu axí com nostro Senyor li
era ros e era bell per veura e
la altre part de la muntanya. E
bort de la part dels felisteus, qui
havia nom Goliàs, de Gech, lo qual
VI colzos d’alt e I palm. 5 E
nós havem perlat debans, lo qual
debans, lo qual havia nom Ysaý, qui
a un guardià, axí com son pare li
li havia manat, e vench al loch que
David lexà en las tendes ço que
a ells, aquell felisteu bort que
matexas peraules que debans
si poria anar armat, car ell no hu
aquellas en una sportella que ell
Donchs com David se’n tornà, qui
ella fou donade a un altre que
amave una altre filla de Saül qui
a lur Senyor ço que David los
[*] las paraules que ell
-li totas las coses que li
lavors conech Jonatàs que son pare
Jonatàs anà al camp, axí com
hach corregut allà on Jonatàs
prevere del pa santificat, car no
fresch e de calent. En aquell die
lo tabernacle de nostro Senyor, e
ell tots los dies en los quals se
en los quals se havia a defensar ni
dels fills de Achimàlech, [*] que
e fou enclòs en la ciutat, la qual
trobave enmig de la carrera, e aquí
és lo die del qual nostro Senyor
de la cove e anà per lo camí que
a mi per ço que m’ocies. e
bestiar en Carmel. 3 E aquell hom
hom havia nom Nabal, e sa muller
a ell totas las coses que David los
David totas las peraulas que Nabal
36 E vench Abiegayl a Nabal, e
com Nabal hach digest lo vi que
devallà en lo desert de Ciff, e
qui açò veés ni entenés, car no hy
d’altres, e anà a una fembra qui
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havia peccat a nostro Senyor, que havían
havia fet Jonatàs e Saül, e lo poble ne
havia nom Achinòem, filla de Achimàs. E lo
havia dressat un altar en senyal de
havia amanade de Amalech. E quant Samuel
havia fet a Saül rey sobre lo ceu poble de
havia manat, e vench en Betlem, e los
havia bella cara. E nostro Senyor dix a
havia una vall entre ells. 4 Ab tant, axí
havia nom Goliàs, de Gech, lo qual havia
havia VI colzos d’alt e I palm. 5 E havia
havia un ellm d’aram sobre son cap, e era
havia nom Ysaý, qui havia VIII fills e era
havia VIII fills e era lo pus vell hom que
havia manat, e vench al loch que havia nom
havia nom Magala, e la host era axida fora
havia aportat e comana-hu en guarde, e
havia nom Goliàs, de Gech, vench e axí de
havia ditas, e David las oyí. 24 E tots
havia acostumat, per què ell se desermà e
havia ab si, la qual portaven los pastors,
havia ja mort lo felisteu, Abner lo pres e
havia nom Adriel, de Molach. 20 E David
havia nom Micol, e açò fou dit a Saül e
havia dit, 25 e Saül los dix: –Dieu-li
havia ditas, plach a David que ell fos fet
havia fetas Saül. E ell e Samuel stigueren
havia donade centència que ociés a David.
havia promès a David, e vench ab ell un
havia lensade la segete, Jonatàs gità
havia pa, sinó ten solament de prepuzició,
havia aquí un hom dels servecials de Saül
havia nom Odech, de Ydomea, e era lo pus
havia a defensar ni havia star guarnit. 5
havia star guarnit. 5 E dix Gad profeta a
havia nom Abiatar, n’escapà e fugí a
havia portas e barras. 8 Adonchs Saül manà
havia una cove on intrà Saül perquè purgàs
havia perlat a tu e dit: “Jo liuraré a tu
havia comensat. 9 E David se levà aprés
havia IIIM ovellas e M cabres. E sdevench
havia nom Nabal, e sa muller havia nom
havia nom Abigayl, e ella era molt sàvia
havia ditas de part sua e despuxs ells
havia ditas a ells. 13 E adonchs dix David
havia ten gran convit en la casa, que
havia begut e fou tornat en seny, sa
havia ab ell IIIM hòmens dels pus alets e
havia negú que vetlàs, [*] que la son de
havia spirit fitònich, ell e II altres ab
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1Re 28,18
ni complit a la ira sua que ell t’
1Re 28,20
fort las paraules de Samuel e no
1Re 28,20
e no havia neguna fortsa, car no
1Re 28,24
sobre lo lit. 24 E aquella fembra
1Re 30,12
dies e III nits éran passats que no
1Re 30,21
havían pogut seguir David, qui los
1Re 31,4
fort spaordit per la gran pahor que
2Re 1,1
David vench e tornà de la mort que
2Re 1,2
venia de las tendas de Saül, que s’
2Re 1,2
squinsades las vestidures e s’
2Re 1,5
5 E dix David en aquell hom qui li
2Re 1,10
ni podia scapar a las nafres que
2Re 1,13
era fugit de las tendas d’Irrael e
2Re 3,22
era en Hebron ab David, car ja l’
2Re 3,23
era vengut al rey David e lo rey
2Re 3,30
ocieren Abner per ço com Abner
2Re 3,36
açò e plach-los molt ço que David
2Re 3,37
lo poble e tot Yrrael que lo rey no
2Re 4,2
éran ab lo fill de Saül, e la un
2Re 4,4
en aquest die. 4 Emperò Jonatàs [*]
2Re 4,4
dèbil e malalt en los peus, car no
2Re 4,10
-li loguer per la missatgeria que
2Re 5,8
’n tots los gebuzeus, car David
2Re 5,12
conech David que nostro Senyor
2Re 5,12
Senyor havia axalsat lo ceu regne e
2Re 5,13
fills e fillas ultre aquells que
2Re 6,8
e falló per ço com nostre Senyor
2Re 6,12 diguéran a David que nostro Senyor
2Re 6,12
goig. E éran ab David VII cors, e
2Re 6,17
mig loch del tabernacle que David
2Re 7,1
en la sua casa, e nostro Senyor li
2Re 8,8
aram en què ajustaven l’aygüe, qui
2Re 8,9
Tou, lo rey de Emach, oyí que David
2Re 8,10
e que li hagués gràcias per ço com
2Re 8,10
havia combatut contre Adoàser e l’
2Re 8,11
Déu ab molt altre or e argent que
2Re 8,11
moltas altres gents e diversas que
2Re 9,2
ell misericòrdia per Jonatàs? 2 E
2Re 9,2
un servicial de la casa de Saül qui
2Re 9,10
tostemps en la mia taula. E Cibà
2Re 9,12
axí com un dels fills del rey. 12 E
2Re 9,12
havia Mifibòsech un fill petit que
2Re 10,4
pres los missatgers que David li
2Re 10,15
los acirienchs que Yrrael los
2Re 12,1
’m açò que jo’t diré: Dos hòmens
2Re 12,3
altre, pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no
2Re 12,3
setgle sinó una ovella petita que
2Re 12,3
petita que havia comprade e puxs
2Re 12,15
Senyor ferí lo fill que David
2Re 12,30
e aquella pesave un talent d’or e
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havia manat que complisses en Amalech. E
havia neguna fortsa, car no havia menjat
havia menjat pa en tot aquell die. 21 E
havia un vadell [*] e pres pa [*] 25 e
havia menjat ni begut. 13 E dix David
havia manat que romanguéssan en lo torrent
havia haguda en la batalla. E axí Saül
havia feta a Amalech, [*] 2 e en lo terç
havia squinsades las vestidures e s’havia
havia posade pols sobre lo cap. E
havia dit açò: –[*] saps tu que mort sia
havia per tot lo cors. E prenguí la sua
havia ditas aquestas coses: –D’on ést,
havia jaquit anar e se n’era anat en pau.
havia’l jaquit anar en pau. 24 E Joab
havia mort en la batalla Azael, lur frare,
havia dit [*]. 37 E en aquell die conech
havia concentit en la mort de Abner, fill
havia nom Baanà e l’altre, Recap, fill de
havia un fill qui era dèbil e malalt en
havia sinó V anys com vench missatge de
havia feta. 11 Com més are, com hòmens
havia dit que ociuria los gebuzeus. E
havia axalsat lo ceu regne e havia
havia confermat ell en rey sobre Yrrael.
havia. 14 E aquests són los noms de
havia mort Ozà, e aquell loch és apellat
havia beneÿt Obededon e tota la sua casade
havia-hi secrifici de vadell. 13 E, com
havia aperellat a l’archa a rebre. E
havia dat repòs e pau de tota part de tots
havia nom Mar de Aram, e féu-na colones
havia destroÿda tota la fortsa de Adoàser.
havia combatut contre Adoàser e l’havia
havia mort, car Tou era enamich de
havia hagut de moltas altres gents e
havia sotmesas a la sua ceyoria, 12 ço és,
havia aquí un servicial de la casa de Saül
havia nom Sibà, e lo rey apellà-lo e
havia XV fills e XX servicials. 11 E dix
havia Mifibòsech un fill petit que havia
havia nom Michà, emperò tota la casa de
havia tremesos e ragué’ls la mitat de lur
havia vensuts, ajustaren-se tots, 16 e
havia en una ciutat, e la un era rich, e
havia res del setgle sinó una ovella
havia comprade e puxs havia-la nodrida
havia-la nodrida [*], e ella e sos fills
havia hagut de Bersabé, qui fou muller de
havia pedres preciozes de gran preu, e
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2Re 13,1
1 E [*] Absalon, fill de David,
2Re 13,1
havia una germana fort bella, que
2Re 13,10
E pres Tamar las ferines que
2Re 13,15
ell hach d’ella que la amor que li
2Re 13,21
molt for l’amave, per ço car l’
2Re 13,22
gran mal li volia per la onta que
2Re 13,29
aquellas coses que Absalon los
2Re 13,34
per una pertida de un puig on no
2Re 13,35 negú mort, sinó Amon, axí com jo t’
2Re 14,6
mort. E jo, senyor, serventa tua,
2Re 14,6
-se abdosos en un camp, e no
2Re 14,25 del rey. 25 Emperò en tot Yrrael no
2Re 14,25
de la ungle del peu entrò al cap no
2Re 14,26
(E diu Josefus que tants cabells
2Re 14,27 posaven en lurs caps.) 27 E Absalon
2Re 14,27
fort bella marevellosament qui
2Re 14,33
’n al rey e dix-li ço que Absalon
2Re 15,11
ni’ls dix la rahó per què’ls
2Re 16,5
hom qui era de la casa de Saül, que
2Re 17,10
volrien seguir, com si negú n’hi
2Re 17,18
E a l’entrant de la casa
2Re 18,18
a las tendas lurs. 18 Emperò
2Re 18,18
viu, que és en la vall del Rey, car
2Re 19,9
regonech lo bé que lo rey los
2Re 19,11
rey de la sua casa?” Car tot Yrrael
2Re 19,11
en la sua casa, per ço com lo rey
2Re 19,14
ho oyí, enclinà lo cor de quants ne
2Re 19,18 ans que lo rey 18 per un loch on no
2Re 19,24
al rey ab gran barba, que no se l’
2Re 19,24
que no se l’havia rasa ne s’
2Re 19,32 era en adat de LXXX anys, e aquell
2Re 19,40 ab ell. Emperò tot lo poble de Judà
2Re 19,40
Judà havia amanat lo rey, e no hy
2Re 20,1
1 E lavors sdevench-se que aquí
2Re 20,1
aquí havia un hom del diable qui
2Re 20,3
pres X concupines suas que
2Re 20,5
e stech més del terme que David li
2Re 20,7
Feletí e tots quants hòmens forts
2Re 20,10
Amasè no’s guardave d’ells ni
2Re 21,8
lo rey los fills de Saül, los quals
2Re 21,8
e V fills de Meroab [*], los quals
2Re 21,11 11 E diguéran a David ço que Rafà
2Re 21,14
totas aquellas coses que lo rey los
2Re 21,15
David defallia en la batalla –tant
2Re 21,16
spasa que era feta poch de temps
2Re 21,20
fou en Get, en la qual batalla
2Re 21,20
la qual batalla havia un baró qui
2Re 23,15
aygüe de sisterne e dix: –Si hi
2Re 24,9
al rey, e trobaren que en Yrrael

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

havia una germana fort bella, que havia
havia nom Tamar. E sdevench-se que Amon,
havia fetas e mès-las en la cambreta. 11
havia haguda dabans que la hagués
havia engendrat primer que a negú dels
havia feta a Tamar. 23 E aprés II anys,
havia ditas e manades. E com açò fou fet,
havia camí. 35 E dix Jonadap al rey: –Vet
havia dit. 36 E aytentost com ell se jaquí
havia II fills, e barellaren-se abdosos
havia null hom en lo camp que los pogués
havia ten bell hom com Absalon era, ço és
havia res que mal li stigués, anans era
havia Absalon, que VII dies leguiave a
havia III fills e una filla fort bella
havia nom Tamar. 28 E stech Absalon en
havia dit. E apellaren a Absalon, e intrà
havia amanats. 12 E entre los altres hach
havia nom Semeý, fill de Gerrà, e anave
havia ten fort com a leó, encare sí hauria
havia un pou, e ells meteren-se dins, 19
havia erigit Absalon un títol a si matex,
havia dit: «No he fill, e açò serà
havia fet e digueren los uns als altres:
havia demanat al rey que’l tornassen en
havia dit: 12 “Vosaltres sou mos frares,
havia en Yrrael, que quax tots foren de un
havia molta aygüe, per ço que passacen a
havia rasa ne s’havia levade la cara ni
havia levade la cara ni las vestidures
havia donade al rey molta viande dementre
havia amanat lo rey, e no hy havia hagut
havia hagut sinó la mitat del poble d’
havia un hom del diable qui havia nom
havia nom Siba, fill de Bocrí, baró de
havia jaquides per guardar la casa, e féu
havia asignat. 6 E dix David a Abisach:
havia en Jerusalem, per ço que encalsacen
havia vist lo cultell que Joab aportave. E
havia engendrats de Rafà filla de Ayà, ço
havia engendrats a Aduel, fill de
havia fet, ço és la concupina de Saül. 12
havia manades. E com totas aquestas coses
havia combatut–, 16 Gebí Denob, que fou
havia. 17 E Abizay fill de Servià ajudà a
havia un baró qui havia VI dits en cascuna
havia VI dits en cascuna mà e en cascun
havia nengú qui’m donàs a beura de l’
havia per compte DCCCLXXXM hòmens forts
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2Re 24,10 a combatre. 10 E David penidís com
2Re 24,19 de nostro Senyor que Gad profete li
1Re 2,5
per haver pans, e aquells qui
1Re 7,14
Irrael, las quals los felisteus los
1Re 8,6
desplach a Samuel, per ço com ells
1Re 10,2
someres són trobades, las quals
1Re 10,11
d’ells. 11 E, com aquells, qui
1Re 13,2
alegí a si IIIM hòmens d’Irrael. E
1Re 13,19
d’Irrael, car los felisteus los
1Re 14,2
de la part de Gabaà [*]. E
1Re 14,4
II grans pedres de cascuna part, e
1Re 14,33
havia peccat a nostro Senyor, que
1Re 17,24
felisteu, fugiren devant ell, car
1Re 17,30
poble respòs axí a ell com aquells
1Re 21,6
ten solament de prepuzició, que
1Re 21,13
entre las mans d’aquells qui l’
1Re 28,3
de la terra e ocís tots aquells qui
1Re 30,1
los ceus servicials, los ysmaleÿtes
1Re 30,1
envés tremuntana, en Sichalech, e
1Re 30,1
e havían combatuda Sichalech e
1Re 30,2
Sichalech e havían-la cremade 2 e
1Re 30,2
entrò a las majors. Emperò no
1Re 30,3
las fillas e las mullers, que se n’
1Re 30,5
que làgremes los defallien. 5 E
1Re 30,6
de cascú per ço com aquells se n’
1Re 30,10
qui éran molt ujats, que no
1Re 30,16
e fèyan gran festa per goig que
1Re 30,16 per goig que havían de la presa que
1Re 30,16
que havían feta e de la roba que
1Re 30,18 David las coses que los ysmaleÿtes
1Re 30,19
e totas las altres coses que ells
1Re 30,19
e totas las altres coses que se n’
1Re 30,21
romasos per so car éran ujats e no
1Re 30,31
los quals David e los ceus hòmens
1Re 31,11
aquestas coses que los felisteus
2Re 2,4
que los hòmens de Jabès-Galaad
2Re 3,22
seus vingueren ab gran presa que
2Re 5,17
17 E oyiren los felisteus que David
2Re 12,18
hu volían dir a David, per ço com
2Re 17,23 23 Emperò Atitòfel, com viu que no
2Re 17,29 molt anuig e molta set e molta fam
2Re 19,2
fill Absalon. 2 E la victòria que
2Re 21,2
amoreus, car los fills d’Irrael
2Re 21,12 als hòmens de Jabès Galaad, qui’ls
2Re 21,12
plassa de Betzamín, en la qual los
2Re 21,13 hagueren mort Saül en Gelboe. 13 E
2Re 23,21
matex ocís un hom egipcià en què
1Re 22,2
a la spluga. 2 E tots aquells qui
1Re 1,8
jo millor a tu que X fills, si los
Re Prol,118
aprovade en la santa Sgleya. Yo
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havia comptat lo poble e dix David a
havia fet. 20 E Aurena guardà e veé lo rey
havían fam se són sedollats, e entrò
havían toltas, de Acaron entrò Aget e
havían dit: «Dóna a nós rey que’ns
havían anades a serchar. E ton pare las ha
havían a ell debans conegut, veeren que
havían ab ell IIM en Matinàs, en lo munt
havían tots gitats defora, per ço que [*]
havían del poble ab ell entrò a DC hòmens.
havían sculls dessà e dellà a manera de
havían menjade la sanch. Lo qual los dix:
havían-ne gran pahor. 25 E un d’aquells
havían de abans respost. 31 Donchs, las
havían levat devant nostro Senyor Déu, per
havían amanat devant Achís. E feya aparès
havían spirit fitònich en lo ventre. 4 E
havían saltat de la part envés tremuntana,
havían combatuda Sichalech e havían-la
havían-la cremade 2 e havían-se’n
havían-se’n manades las fembras
havían negú mort, mas [*] amanaven-loshavían amenats catius. 4 E David [*] e lo
havían-se’n manades II mullers de David
havían amenats per catius lurs fills e
havían pogut passar lo torrent de Besor.
havían de la presa que havían feta e de la
havían feta e de la roba que havían robade
havían robade en la terra dels felisteus e
havían portades e aportaren-se-n’ho
havían, que no’n fallí una, de la manor
havían amenades. 20 E pres tot lo bestiar
havían pogut seguir David, qui los havia
havían habitat e stat. Tit Capítol XXXI 1
havían fetas a Saül, 12 levaren-se tots
havían soterrat Saül. 5 E lavors tremès
havían tolta a ladres e hagueren-los
havían untat en rey en Jerusalem, pujaren
havían pahor que li fos fort greu e no se
havían cregut lo ceu concell, pujà-se’n
havían sostenguda e soferta en lo desert.
havían haguda dels enamichs, lavors la
havían jurat a ells que no’ls ocieren, e
havían amblats e levats de la plassa de
havían penjats los felisteus com hagueren
havían la ossa de Saül e de Jonatàs, son
havían gran speransa aquells qui éran ab
havien reguard ni pahor ne éran fallons en
havies? 9 Donchs, com Anna hach menjat e
he atrobat lo primer libre dels Macabeus
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Re Prol,148 ajusta ab aquests las obres que jo
Re Prol,169
d’aquella centència que jo
Re Prol,173
stech envés mi o contre mi; jo
Re Prol,174 la mia bocha e sóm-me humiliat e
1Re 1,15
una fembra prou malaurade e jo no
1Re 1,16
una de las fillas de Belial, car jo
1Re 1,28
e li requerí. 28 E per açò jo
1Re 3,6
E Elí respòs: –O, mon fill, no t’
1Re 3,12
contre Elí totas las coses que
1Re 3,13
Jo comensaré e compliré. 13 Jo
1Re 3,14
no’ls ne castigave. 14 E per ço jo
1Re 9,8
respòs a Saül e dix: –Vet que jo
1Re 9,16
de las mans dels felisteus, car jo
1Re 9,19
menges vuy ab mi, e jo lexar-t’
1Re 10,18
d’Irrael, diu aquestas coses: “Jo
1Re 10,18
lo poble d’Irrael de Egipte e
1Re 12,1
lo poble d’Irrael: –Veus que jo
1Re 12,1
vosaltres haveu perlades a mi, e jo
1Re 12,2
e mos fills són ab vosaltres. Jo
1Re 12,3
que ha untat sobre vosaltres, si jo
1Re 12,3
si jo he tolt bou o aze, e si jo
1Re 12,3
e si jo he acusat a tort, ni si jo
1Re 12,3
he pres do de la vostra mà, ni si
1Re 12,3
mà, ni si he opremut algú, ni
1Re 13,12
en Galgala sobre mi, e jo no
1Re 14,29
ulls són inluminats per ço com jo
1Re 15,2
2 [*] que diu: “Aquestas coses yo
1Re 15,11
e dix a ell: 11 –Jo’m pinet com
1Re 15,13
sies tu de nostro Senyor. Jo
1Re 15,20
20 E Saül dix a Samuel: –Anans
1Re 15,20
qual nostro Senyor m’ha tremès e
1Re 15,20 amenat Gaig, rey de Amalech, pres e
1Re 15,24
rey. 24 E Saül dix a Samuel: –Jo
1Re 15,24 a Samuel: –Jo he peccat, per ço com
1Re 15,24 manament e las peraules de Déu. Mes
1Re 15,24
de Déu. Mes he temut lo poble e
1Re 15,30
penitència. 30 E Saül dix: –Jo
1Re 16,1
tu a Ysaý de Betlem, per ço car jo
1Re 16,7
de la sua statura, car jo no l’
1Re 16,12
-lo, car aquest és aquell que jo
1Re 16,18
servents respòs e dix: –Vet que jo
1Re 17,10
a nós. 10 E lo felisteu deya: –Jo
1Re 17,29
la batalla. 29 E David dix: –Què
1Re 17,39
–Jo no puch axí anar, car jo no
1Re 20,1
e parlà devant Jonatàs e dix: –Què
1Re 20,1
és la mia iniquitat ni qual peccat
1Re 20,3
dix: –Ton pare sap certament que jo
1Re 20,20
prop la pedre e gitar-las1Re 20,21
las segetes un infant e dir-li1Re 20,23
23 Emperò de las peraules que jo
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he sobre nomenades, en qualque loch tu las
he dit: «Guardaré las mias carreras per ço
he tancada la mia bocha e sóm-me
he callat de bones obres.» Expl Ací acaba
he vuy begut vi ni neguna cose que puga
he parlat entrò ara per la moltitut de ma
he ell donat a nostro Senyor en tots los
he jo apellat. Torna-te’n e dorm. 7 E,
he parlades contre la sua casa. Jo
he dit a ell que jo jutgeria la sua casa
he jurat a la casa de Elí que lo peccat de
he la quarta part d’un diner d’argent.
he reguardat lo meu poble, e lo lur crit
he anar al matí, e ensenyaré a tu totas
he amenat lo poble d’Irrael de Egipte e
he vós desliurats de la mà dels egipcians
he oÿda la vostra veu segons totas las
he stablit rey sobre vosaltres, 2 e are va
he stat e conversat ab vosaltres de ma
he tolt bou o aze, e si jo he acusat a
he acusat a tort, ni si jo he pres do de
he pres do de la vostra mà, ni si he
he opremut algú, ni he condempnat algú
he condempnat algú [*]. 4 E ells
he oferta nenguna oferena a nostro
he menjade una pocha d’aquesta mel. 30 E
he comptades, totas las coses que Amalech
he stablit Saül en rey, car ell ha a mi
he complida la paraula de nostro Senyor.
he jo oÿda la veu de nostro Senyor e sóm
he amenat Gaig, rey de Amalech, pres e he
he mort tot son poble. 21 Mas lo poble ha
he peccat, per ço com he trespassat lo
he trespassat lo manament e las peraules
he temut lo poble e he obeÿt a lur veu. 25
he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t prech que
he peccat, mas are honre tu a mi devant
he previst un de sos fills que sia rey
he pas alet, ni jo no jutge segons la
he alet. 13 Donchs Samuel pres lo corn de
he vist lo fill de Ysaý de Betlem, que sap
he ahontades vuy las companyes d’Irrael
he jo fet, donchs? Açò no són sinó
he l’ús. E posà les armes 40 e pres un
he jo fet ni qual és la mia iniquitat ni
he jo fet contre ton pare, que ell me vol
he trobade gràcia devant los teus ulls.
he quax qui tira a senyal, 21 e tremetré a
he: “Vé, aporte’m las segetes.” 22 E si
he a tu dites, havem entre nós matexs,
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1Re 21,4
dar. 4 E lo prevere respòs: –No
1Re 21,4
poble que’t puscha donar, car no
1Re 21,9
Si’l vos, porta’l-te’n, car no
1Re 22,9
servia primer al rey, e dix: –Jo
1Re 22,15
jo anch, qui sóm ton servent, no
1Re 23,10
dix: –Senyor, Déu d’Irrael, jo
1Re 24,12 mi negun mal de deslealtat ni jo no
1Re 25,7
e totas las coses que tu has. 7 Yo
1Re 25,11
e las carns del bestiar que jo
1Re 25,11
per a mos tonedors e donar-ho1Re 25,21 ells. 21 E dix David: –Verament jo
1Re 25,35
-te’n en pau a la tua casa. Jo
1Re 25,35
tua casa. Jo he oÿda la tua veu e
1Re 26,17 David, fill meu, aquesta veu que jo
1Re 26,21
las muntanyes. 21 E dix Saül: –Jo
1Re 26,21
ulls. Car are par que ço que jo
1Re 26,21
que jo he fet contre tu, que jo ho
1Re 27,5
5 E dix David a Achís: –Si jo
1Re 28,1
Yrrael. E dix Achís a David: –Jo
1Re 28,13
vist. E dix la fembra a Saül: –Déu
1Re 28,15
resucitàs? E dix Saül: –Per ço ho
1Re 28,15
ni per profetes ni per somnis. E jo
1Re 28,21
que ha obeÿt a la tua veu e
1Re 28,21 posade la mia ànima en la tua mà e
1Re 29,3
stat ab mi molts dies [*]? E jo no
1Re 29,6
és ab mi en las tendes, e no
1Re 29,8
8 E dix David a Achís: E què
1Re 29,8
mi, servicial teu, del die ensà que
1Re 30,15
mans de mon Senyor, e manar-t’
2Re 1,10
que tenia en lo ceu cap e [*] jo la
2Re 1,16
contre tu matex e ha dit: “Jo
2Re 1,26
és mort. 26 Jonatàs, frare meu, for
2Re 3,8
e sobre los ceus parents, e no
2Re 6,12
e aportaré l’archa e posar-la2Re 7,2
–Vet que jo habit en la casa que
2Re 7,6
stiga e habit en ella, 6 car jo no
2Re 7,6
entrò en aquest die de vuy, mas
2Re 7,9
sobre lo meu poble d’Irrael. 9 E
2Re 7,9
en tots los lochs on tu ést stat e
2Re 7,9
enamichs devant la tua cara e are
2Re 7,15 hòmens. 15 E la mia misericòrdia no
2Re 7,15
no he tolta d’aquell, axí com la
2Re 7,15
com la he tolta de Saül, lo qual jo
2Re 9,9
servicial de Saül, e dix-li: –Jo
2Re 12,8
de ton senyor a la tua volentat, e
2Re 12,11
devant tu matex e dar-las2Re 12,12 açò amagadament, jo faré açò que t’
2Re 12,13
sol.” 13 E dix David a Natan: –Jo
2Re 12,27
missatgers al rey David dient: –Jo
2Re 12,27
rey David dient: –Jo he guerrejat e
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he pa de poble que’t puscha donar, car no
he sinó pa sant [*]. Si tu ést sant e
he sinó aquell. E dix David: –No n’hich
he vist lo fill de Ysaý en Nobe, que era
he sabuda neguna cose pocha ni gran sobre
he oÿt dir que Saül vol venir en Cellà per
he peccat contre tu. E tu aguaytes a mi
he oÿt dir que los teus pastors qui éran
he fet ociure per a mos tonedors e donarhe a hòmens que no sé d’on són? 12 E
he guardades en va totas las coses de
he oÿda la tua veu e he honrade la tua
he honrade la tua care. 36 E vench
he oÿda és veu tua? E David dix: –O
he peccat. Torna-te’n, mon fill David.
he fet contre tu, que jo ho he fet
he fet follament e a tort. Car no sabia ni
he trobade gràcia devant tu, done’m loch
he sabut are e sé que tu e los hòmens teus
he vist que pujave de la terra. 14 E dix
he fet, car fort sóm en gran treball. Vet
he apellat a tu per ço que’m mostres què
he posade la mia ànima en la tua mà e he
he oyides las tuas paraules que has ditas
he trobat [*] null mal del die ensà que
he trobade neguna cose de mal del die ensà
he jo fet, e què has trobat en mi,
he stat devant tu entrò en aquest die de
he en aquesta companye. E jurà-li David
he portade ací, senyor meu. 11 E aytantost
he mort l’untat de nostre Senyor Déu.” 17
he gran dolor de tu, qui eras fort bell e
he liurat a tu en las mans de David, e tu
he en la mia casa en benedicció.» E lavors
he feta de fust de cedre, e la archa de
he habitat en casa del die ensà que jo
he anat en tabernacle e en tende 7 per
he stat ab tu en tots los lochs on tu ést
he morts tots los teus enamichs devant la
he fet a tu gran nom segons lo nom dels
he tolta d’aquell, axí com la he tolta de
he tolta de Saül, lo qual jo he mogut de
he mogut de la mia faç. 16 E la tua casa
he donat a Mifibòsech, fill de Jonatàs,
he donade a tu la casa d’Irrael e de Judà
he a ton proÿsme, e dormiran ab ellas
he dit devant tot Yrrael e devant lo sol.”
he greument peccat devant nostro Senyor
he guerrejat e he combatut contre Rebaach,
he combatut contre Rebaach, e, segons que
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2Re 14,19
de aquestas paraules que t’
2Re 15,7
en Hebron e pegaré los vots que
2Re 15,28
ab vosaltres. 28 E jo amagar-m’
2Re 16,19
lo fill del rey. Tot axí com jo
2Re 17,2
David anit 2 e aconseguir-l’
2Re 17,3
e ociuré’ls, 3 e tornar-me-n’
2Re 18,10
anà-ce’n a Joab e dix-li: –Jo
2Re 18,18
la vall del Rey, car havia dit: «No
2Re 18,29 Absalon? E dix aquell: –Senyor, jo
2Re 19,6
dels teus majorals. En veritat jo
2Re 19,19
ni las poses en ton cor que jo t’
2Re 19,28
de la tua taula. Donchs, senyor, no
2Re 19,35 rey en Jerusalem? 35 Car LXXX anys
2Re 22,3
e fortsa mia e salvador meu. 3 Jo
2Re 22,20
mia. 20 E manà a mi [*], [*] car jo
2Re 22,22
de las mias mans. 22 Car jo
2Re 22,22
la carrera de nostro Senyor, e no
2Re 22,23
mi, e los manaments d’ell no
2Re 22,38
meus enamichs e destruyr-los2Re 22,41
m’han irat, e jo destrovir-los2Re 22,43
de places [*] e trencar-los2Re 22,43
[*] e trencar-los-he e fer-n’
2Re 23,3
de aquell, per la mia lengüe. 3 Jo
2Re 24,10
a nostro Senyor Déu: –Senyor, jo
2Re 24,10
del teu servicial, car fort
2Re 24,17
poble: –Jo sóm, Senyor, aquell qui
2Re 24,17
Senyor, aquell qui he peccat e qui
1Re 4,6
és aquest que és en la host dels
1Re 4,9
perquè vosaltres no serveschau als
1Re 13,3
per tota la terra e dix: «Ogen los
1Re 13,7
pedres [*] e en sisternes. 7 E los
1Re 14,11 e los felisteus digueren: –Veus que
1Re 14,21
la occizió era molt gran. 21 E los
1Re 29,3
a Achís: –Què fan ací aquests
1Re 30,31
31 e en aquells qui éran en
2Re 2,1
E dix-li nostro Senyor: –En
2Re 2,3
e stigueren en los castells de
2Re 2,10
la casa de Judà regnà David en
2Re 2,32
matí, con se feya die, foren en
2Re 3,2
2 E David engendrà fills en
2Re 3,5
aquests fills engendrà David en
2Re 3,19
encare a Benjamín e anà-ce’n en
2Re 3,20 e a Benjamín. 20 E vench a David en
2Re 3,22
-los morts. E Abner no era en
2Re 3,27 David. 27 E com Abner fou tornat en
2Re 3,32 32 E com haguéran soterrat Abner en
2Re 4,1
de Saül, oyí que mort era Abner en
2Re 4,8
lo cap de Ysbòzech a David en
2Re 4,12
penjaren-los sobre la cisterna en
2Re 4,12
lo cap de Ysbòzech aportaren en

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

he dites. 20 [*] Emperò tu, senyor rey,
he promesos a nostro Senyor Déu, 8 car,
he en los camps del desert entrò que
he obeyit al teu pare, tot axí obeyré a
he, car ujat és ell e la sua gent, e
he, e lo poble qui és ab ell tot justat,
he vist Absalon penjat en un roure. 11 E
he fill, e açò serà recordació e mamòria
he vist un gran vas com Joab me tremès así
he conegut vuy que a tu plaguera que
he fetas del die ensà que’t partist de
he clams justs ni no poria més cridar. 29
he viscut vuy, senyor meu. Los meus senys,
he speransa en tu, scut meu e corn de la
he plegut a ell, 21 e nostro Senyor me
he tenguda la carrera de nostro Senyor, e
he feta neguna cose mala devant ell. 23
he moguts de mi matex 24 [*] [*] ne de la
he e no me’n retornaré entrò que’ls hage
he. 42 E ells crideran a nostro Senyor
he e fer-n’he pessas manudes. 44 E tu
he pessas manudes. 44 E tu salveràs a mi
he dit: Lo Déu d’Irrael ha perlat a mi,
he peccat molt fortment en aquest fet. Mas
he fetas follament las mias feenes. 11 E
he peccat e qui he feta aquesta iniquitat.
he feta aquesta iniquitat. Aquests són
hebreus? E lavors ells conegueren que l’
hebreus axí com ells han servit a
hebreus e tot lo poble d’Irrael!» 4
hebreus passaren lo flum Jordà, en la
hebreus ixen de las coves en las quals
hebreus qui éran de la part dels felisteus
hebreus? E dix Achís als prínceps dels
Hebron, e en aquells qui éran en los
Hebron. 2 Pujà, donchs, David e dues
Hebron. 4 E vingueren los barons de Judà e
Hebron 11 e fou senyor sobre la casa de
Hebron. 3,Tit Capítol terç 1 E fou feta
Hebron, e lo primer engendrat hach nom
Hebron. 6 E en aquell temps, com era ten
Hebron per ço que perlàs a David totas
Hebron ab XX hòmens. E David féu gran
Hebron ab David, car ja l’havia jaquit
Hebron, Joab lo tirà en una part enmig de
Hebron, levà lo rey la sua veu e plorà
Hebron, las suas mans foren disolutes, e
Hebron. E digueren a David: –Rey, vet lo
Hebron. Emperò lo cap de Ysbòzech
Hebron e soterraren-lo en lo sepulcre de
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2Re 5,1
tots los trips d’Irrael a David en
2Re 5,3
vingueren los vells d’Irrael en
2Re 5,3
rey féu covinensa e pau ab ells en
2Re 5,5
com comensà a regnar 5 e regnà en
2Re 5,13
13 E puxs que David fou vengut de
2Re 15,7
dix Absalon al rey David: –Iré en
2Re 15,9
E levà’s Absalon e anà-sse’n en
2Re 15,10
la nafil, digau: “Absalon regna en
2Re 17,12
loch nós los trobem e levar-los2Re 20,21
ten solament, e nós partir-nos2Re 23,4
axí com la pluja fa brotar la
2Re 14,7
e destroviscam a ell, qui deu ésser
Re Prol,145 açò que a mi no sia vijares, que jo
1Re 4,10
en lo poble d’Irrael, car hach1Re 6,17
nostro Senyor per lur peccat: Azot
1Re 9,7
E Saül dix al servent: –Vet que nós
1Re 9,10
és bo ço que dius. Vina, e anem1Re 10,23
amagat en se casa. 23 Donchs ells
1Re 11,7
sos missatgers, que dèyan: –Si n’
1Re 14,12 E Jonatàs dix a son scuder: –Anem1Re 14,17
–Guardau e enqueriu qual de nós
1Re 16,11
E dix Ysaý a Samuel: –Encara n’
1Re 19,20
[*] en Ramata. 19 [*] 20 E Saül
1Re 19,21
cose fou denunciade a Saül, ell
1Re 21,6
nostro Senyor Déu, per ço que n’
1Re 22,22
saber que ell diria al rey que jo
1Re 23,11
E nostro Senyor dix a ell: –Ell
1Re 23,20
20 Donchs, tant has desijat que
1Re 23,23
’m digau certa cose, per ço que jo
1Re 26,4
lo desert de prop ell, 4 tramès1Re 26,15 senyor teu? Car un de la companya
2Re 5,17
en rey en Jerusalem, pujaren2Re 6,12
E éran ab David VII cors, e havia2Re 8,3
fill de Roob, rey de Sobà, quant
2Re 9,1
Capítol VIIII 1 Dix David: –Ha2Re 10,7
E com David hach açò oÿt, tremès2Re 13,24
ovellas. Prech-te, senyor, que tu
2Re 13,25 Absalon: –No’ns vullas pregar que
2Re 13,26 rey: –No vullas, mon fill, que Amon
2Re 13,35
los teus fills qui vénen, car no n’
2Re 14,30 lo meu? Veniu e cremau lo blat que
2Re 15,20
e ést axit de ton loch. 20 Hir
2Re 15,25
nostro Senyor Déu, retornarem2Re 16,2
meu, per ço amèn los àzens, que
2Re 17,10
’t volrien seguir, com si negú n’
2Re 23,15
David aygüe de sisterne e dix: –Si
2Re 20,6
en algunes ciutats e scapar-nos2Re 1,20
e per ventura alegrar-s’
1Re 21,9
he sinó aquell. E dix David: –No n’
2Re 9,3
Sibà al rey: –Un fill de Jonatàs
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Hebron e digueren-li: –Vet nós carn tua
Hebron, e lo rey féu covinensa e pau ab
Hebron devant nostro Senyor Déu, e untaren
Hebron XXXX anys. Ell regnà en Judà VII
Hebron, pres concopines e mullers d’
Hebron e pegaré los vots que he promesos a
Hebron, 10 e tramès missatgers a tots los
Hebron!” 11 E apellà Absalon CC hòmens de
hem de la terra axí com sol levar lo sol
hem de la ciutat. E dix la fembra a Joab:
herba de la terra, 5 no és ten gran la mia
hereu.” E volen destroyr e apagar la
hi hage mudat de l’habraycha veritat.
hi, de morts, XXXM hòmens a peu. 11 E l’
hi donà una semblança [*]; e altre,
hi irem. Mas qual cose portarem a l’hom
hi, donchs. E anaren en la ciutat on era
hi corregueren e amanaren-lo, e stech
hi ha negú que no ischa defora e no
hi, e tu saguex-me, car nostro Senyor ha
hi és anat. E com ells ho hagueren vist,
hi ha un manor que guarde las ovellas. E
hi tremès servents per pendre David. E com
hi tremès altres servents, los quals
hi posacen de fresch e de calent. En
hi era stat. Jo sóm colpable de aquells de
hi vendrà. 12 E David dix altre vegade:
hi anasses, vina are, car a nós pertanyerà
hi vage ab vosaltres, e si per ventura ell
hi spies e sabé certament que Saül era
hi és intrat per ço que ociés lo rey,
hi tots per ço que sercassen David. E com
hi secrifici de vadell. 13 E, com aquells
hi anà per ço que senyorejàs sobre lo flum
hi negú romàs de la casa de Saül, per ço
hi Joab ab tota la sua host. 8 E axiren
hi vulles anar ab los servecials teus. 25
hi anem tots, car gran afany te feríem e
hi vage ab tu. 27 E per las pregàries de
hi ha negú mort, sinó Amon, axí com jo t’
hi és. E axí los servents de Absalon
hi venguist, e que vuy te fassa hom axir
hi, e mostra-le en lo ceu tabernacle. 26
hi cavalquen aquells qui són de la tua
hi havia ten fort com a leó, encare sí
hi havia nengú qui’m donàs a beura de l’
hia. 7 E Abizay pertí’s de aquí, e anaren
hían las persones de aquells qui no són
hich ha negun altre que sia tal com
hich ha romàs, qui és contret dels peus. 4
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2Re 15,14
scapar. E cuytau-vos e iscam
2Re 1,20
car per ventura alegrar-s’
1Re 20,27
no és vengut lo fill de Ysaý vuy ni
1Re 21,5 de fembras? Nós nos en som guardats
2Re 5,2
nós carn tua e os teu som, 2 mes
2Re 3,17
paraula als vells d’Irrael:
2Re 15,20
palegrí e ést axit de ton loch. 20
1Re 27,10
«En Judà, envés migjorn, e en
Re Prol,61
en los dies d’aquella fou feta la
2Re 11,1 com hach passat un any, en temps d’
Re Prol,146
l’habraycha veritat. Cert, si no
1Re 1,7
havia tanchat son ventre. 7 E axí
1Re 2,14
lo prevera prenia a sos obs. E axí
1Re 2,24
quals tot lo poble se plany? 24 No
1Re 6,8
pagats per vostro peccat e meteu1Re 6,10
a nós per ventura. 10 Donchs ells
1Re 8, 8
e han servit a déus stranys, axí
1Re 11,9
vingueren e recomptaren1Re 14,17
qual de nós hi és anat. E com ells
1Re 14,41
sobre aquest poble, demostre’ns1Re 14,42
mi e Jonatàs, mon fill, qual de nós
1Re 15,15
jo oig? 15 E Saül dix: –Lo poble
1Re 15,15
e al millor bestiar, per ço que hom
1Re 15,16
mi [*]. E Saül li dix: –Digues-m’
1Re 16,2
–En qual manera jo iré? Car Saül
1Re 16,16
que ell viule ab se mà e que tu
1Re 16,20
un cabrit de las cabres e tremès1Re 19,2 Saül, amave molt David, 2 e Jonatàs
1Re 19,5
ell a tot lo poble d’Irrael. Tu
1Re 19,11
al matí. E com Micol, se muller,
1Re 20,2
cose gran ni pocha que ell no m’
1Re 20,4
–Tot quant tu diràs a mi, tot
1Re 20,9
pare complidament contre tu, jo t’
1Re 20,10
durament a tu de mi, qui m’
1Re 20,12
res [*] de tu, si jo tentost no t’
1Re 20,15
de la sua casa, e nostro Senyor
1Re 20,29
fan aquí, car u de mos frares m’
1Re 22,17
sabían bé que ell era fugit e no m’
1Re 24,7
untat de Déu! [*] E nostro Senyor
1Re 25,8 ab nós en Carmel. 8 Emperò demane1Re 25,8
-ho a tos servents, e diran1Re 25,11
ociure per a mos tonedors e donar1Re 25,22 mi mal per bé. 22 Mas nostro Senyor
1Re 26,21
ço que jo he fet contre tu, que jo
1Re 28,15
jo resucitàs? E dix Saül: –Per ço
1Re 28,18
coses que fas vuy nostro Senyor
1Re 30,18
portades e aportaren-se-n’
1Re 30,22
lurs mullers e lurs fills, e com
1Re 31,4
gran scarniment. E lo ceu scuder no
1Re 31,9
lo de las suas armes e tremateren-
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hich, car, si per ventura ve Absalon,
hien [*] los felisteus e per ventura
hir a menjar? 28 E respòs Jonatàs e dix:
hir e l’altre die tercer, com anàvem. E
hir e l’altre [*] e d’aquí avant, com
–Hir e l’altre e lonch temps ha que
Hir hi venguist, e que vuy te fassa hom
Hiramel [*].» 11 E David no jaquí a vida
història dels jutges, segons que’s
hivern, com los reys solían anar en
ho creus, lig los libres grechs e los
ho feya ella cascun any quant lo die venia
ho feyen ells a tots aquells del poble d’
ho fassau, mos fills, de vuymés, car la
ho en una petita caxa prop l’archa e
ho faeren en aquesta manera e prengueren
ho fan ells a tu. 9 Donchs, tu ou are lur
ho als hòmens de Jabès, los quals hagueren
ho hagueren vist, ells trobaren que
ho atresí. E Déu donà demostransa que açò
ho ha fet. E la sort caech sobre Jonatàs.
ho ha amenat de Amalech, car lo poble ha
ho secrificàs al Senyor, ton Déu, e havem
ho. 17 E Samuel li dix: –Donchs, ¿no fust
ho oyrà e auciurà’m. E nostro Senyor dix:
ho sofires pus laugerament. 17 Donchs dix
ho per la mà de David [*] a Saül. 21 E
ho descobrí a David e li dix: –Saül, mon
ho veÿst e te n’alegrist. Donchs, per què
ho hach oÿt, dix a ell: –Si tu no’t
ho diga abans. Mas mon pare celà a mi
ho faré volenters. 5 E veus que David dix
ho faré a saber. 10 E dix David a Jonatàs:
ho dirà? 11 E dix Jonatàs a David: –Vina
ho fas a saber, 13 que nostro Senyor, Déu
ho requira de la mà dels enamichs de
ho ha vengut a dir. Donchs, si jo trop
ho faeren a saber. E los servents del rey
ho sàpia, que si ell no l’ociu o son die
ho a tos servents, e diran-ho a tu.
ho a tu. Donchs nós, tos servents, atrobem
ho-he a hòmens que no sé d’on són? 12 E
ho sàpia, que jo no hauré lexat de totas
ho he fet follament e a tort. Car no sabia
ho he fet, car fort sóm en gran treball.
ho ha fet. 19 Encara que nostro Senyor
ho tot. E amanà-ssa’n las suas [*]
ho hauran rebut, vagen-se’n. 23 E dix
ho volch fer ni’l volch ociure, car era
ho per tota la lur terra, engir e entorn,
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2Re 7,21
coses e ten grans per ço que tu
2Re 8,7
que portave en lo coll e portà2Re 9,11
axí com tu has manat a mi, axí
2Re 10,3
ni per honrament de ton pare? Ans
2Re 10,5
scarnits e per confuzos, e per cert
2Re 12,17
que’s levàs de la terra, e ell no
2Re 13,13
hòmens de tot Yrrael. Mas fes2Re 13,13
Mas fes-ho axí, germà: digues2Re 13,13
digues-ho al rey, e ell no t’
2Re 14,9
aquell qui ha mort l’altre, jura2Re 15,35
tu oyràs en la casa del rey diràs2Re 15,36
preveres, 36 e ells feran-m’
2Re 16,8
e la mà de ton fill Absalon t’
2Re 17,6
ha donat Atitòfel. Cozim, tens2Re 17,6
tens-ho per bo? Tu digues2Re 17,6
-ho per bo? Tu digues-ho, si
2Re 17,9
qui són ab tu moria, aquell qui
2Re 17,16
stat. 16 E dix-los: –Tremeteu2Re 17,18
fill de la serventa, e dix2Re 18,19
fill de Sadoch: –Correré e diré2Re 18,25
tot sol corrent, 25 cridà e dix2Re 19,14
aprés Joab.” 14 E, com aquell
2Re 19,30
en la casa tua en pau, prengue2Re 19,31
’l seguís d’aquí avant, si lo rey
2Re 19,38
ço que tu demanaràs, a tu, jo t’
2Re 21,2
apellà los gabaonites e dix-los2Re 24,13
e veges què vols, per ço que
2Re 24,24
que axí sia com tu dius, ans t’
1Re 16,5
li: –Véns tu per pau? 5 E ell dix:
1Re 13,10 E com ell hagué complit e ofert son
2Re 24,22
per a cremar axí com a lenya en
1Re 6,15
E los hòmens de Betzames oferiren
1Re 13,9
9 Donchs Saül dix: –Aportau-me
1Re 13,9
pacificables. E ell oferí
1Re 13,12
destret per nacessitat, jo oferí
1Re 15,12
tot dret a Saül, e Saül oferia
1Re 15,22
dix: –Donchs, ¿nostro Senyor vol
1Re 1,3
e Anna no n’hach negú. 3 E aquell
1Re 2,6
Senyor dóna mort e vida, e ell met
1Re 2,9
folls cauran en tenebres, car null
1Re 2,13
lo servent del prevera venia com
1Re 2,18
e havia vestidura de li, la qual
1Re 2,25
altre, Déu li pot perdonar; mas, si
1Re 2,27
a Déu e a hòmens. 27 Donchs un
1Re 2,31
ton pare, per ço que no hage negun
1Re 2,36
en la tua casa, sí covendrà que
1Re 4,12
e Fineès. 12 Esdevench-se que un
1Re 6,12
anaren tot dret per la via per on
1Re 9,1
Assaret, fill de Asià, fill de un
1Re 9,6
ciutat ha un home de Déu e és noble
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ho donasses a conèxer al teu servicial. 22
ho tot en Jerusalem. 8 E aportà molt aram
ho faré, e Mifibòsech menjarà pa sobre la
ho ha fet per ço que venguen e que guarden
ho éran e leig veure-los feya. E dixho volch fer ni volch menjar ab ells. 18 E
ho axí, germà: digues-ho al rey, e ell
ho al rey, e ell no t’ho negarà. 14
ho negarà. 14 Emperò Amon no’s volch star
ho a mi e no a ell; tu, senyor, e la tua
ho a Sadoch e Abiatar preveres, 36 e ells
ho a saber per Achimàs e Jonatàs, que són
ho levà, e liurerà nostro Senyor lo regne
ho per bo? Tu digues-ho, si ho ferem. 7
ho, si ho ferem. 7 E dix Cozim a Absalon:
ho ferem. 7 E dix Cozim a Absalon: –No és
ho veurà dirà: “Gran mort és feta en
ho tentost a dir a David e digau-li que
ho a Absalon. E Absalon tremès missatges
ho al rey, que nostro Senyor l’ha venjat
ho al rey, e lo rey dix: –Si ve sol, bon
ho oyí, enclinà lo cor de quants ne havia
ho tot, si’s vol. 31 E Batzalay, galatide
ho volgués. 32 Emperò Batzalay, galatide,
ho doneré. 39 E, com lo rey e tot lo poble
ho. Emperò los gabaonites no són dels
ho diga en aquell qui m’ha tremès a tu.
ho compraré per just preu e oferiré a
–Hoch, jo vinch per pau. Jo sóm vengut per
holocaust, Samuel vench a Saül, e Saül axí
holocaust e en oferenes. 23 E donà al rey
holocausts e sacrificis a nostro Senyor en
holocausts e secrificis pacificables. E
holocausts. 10 E com ell hagué complit e
holocausts a nostro Senyor. 13 E Samuel
holocausts a nostro Senyor de las
holocausts e secrificis, que hom no l’
hom anave de la sua ciutat per VII dies
hom en infern e’n trau. 7 Nostro Senyor
hom no serà salvat en la sua fortsa. 10
hom coÿa la carn e havia una losa ab III
hom apellave efot. 19 E sa mare li feya
hom pecca contre Déu, qui preguerà per
hom de Déu vench a Elí, lo qual Déu li
hom vell en tota te casa 32 [*] null
hom prech per ell, e que ell ofira I diner
hom de la host del trip de Benjamín vench
hom va a Betzames e anaren-se’n per un
hom del trip de Benjamín, qui havia molt
hom, e tot ço que ell diu s’esdevé sens
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1Re 9,7
irem. Mas qual cose portarem a l’
1Re 9,7
no havem presentalla que donem a l’
1Re 9,8
un diner d’argent. Donem-la a l’
1Re 9,10
E anaren en la ciutat on era l’
1Re 11,7
tots axiren ensemps axí com un sol
1Re 13,14 linatge. Nostro Senyor †ama cascun†
1Re 13,19 desert. 19 En aquell temps no podia
1Re 13,22
die de la batalla fou vengut, null
1Re 14,24
lo poble e dix: –Maleÿt sia aquell
1Re 14,28
inluminats. 28 E lavors dix un
1Re 14,28
e ha dit: “Maleït sia aquell
1Re 15,4
lo poble, e comptà a ells axí com
1Re 15,15
e al millor bestiar, per ço que
1Re 15,22
vol holocausts e secrificis, que
1Re 15,29
de penedensa, ne ell no és
1Re 16,16
qui són devant tu serquen un
1Re 16,17
a sos servents: –Sercau-me un
1Re 16,18
és savi en peraules e és molt bell
1Re 17,8
sou servents de Saül? Alegiu un
1Re 17,12
gran pahor. E David era fill de un
1Re 17,12
havia VIII fills e era lo pus vell
1Re 17,25
dix a David: –Has tu vist aquell
1Re 17,26
entorn d’ell: –Qual cose donerà
1Re 17,27
–Aquestas coses e aquestas donerà
1Re 17,33
ell, car tu ést infant, e ell és
1Re 18,17
jo no deman a tu sinó que sias fort
1Re 18,18
18 E David dix a Saül: –Quin
1Re 20,18
–Demà seran calendes e sercharà
1Re 20,19
lo primer die de las calendes, com
1Re 20,25
Abner al costat de Saül, e null
1Re 20,27
las calendes, encara no sech null
1Re 21,1
vengut tot sol? No ha vengut null
1Re 21,2
per què ell me tremès ací, ni null
1Re 21,7
En aquell die havia aquí un
1Re 21,14
–Vosaltres me haveu amanat
1Re 22,18
tots éran vestits de vestiments que
1Re 24,4
E vench a un corral d’ovellas que
1Re 25,3
son bestiar en Carmel. 3 E aquell
1Re 25,25
Nabal, mon marit, qui és malvat
1Re 25,29 vida, 29 car si alguna vegade algun
1Re 25,29
lo regirament e la circulació que
1Re 27,9
terra de aquells e no hy jaquí null
1Re 27,11
[*].» 11 E David no jaquí a vida
1Re 28,14
de un mantell. E entès Saül que l’
1Re 29,4
a Achís: –Torn-se’n aquex
1Re 30,11
torrent de Besor. 11 E trobaren un
1Re 30,22
-lo pacificablement. 22 E dix un
1Re 30,24
en las vostres mans. 24 Ni negun
2Re 1,2
[*] 2 e en lo terç die aparech un
2Re 1,4
dix-li David: –Digues-ma què fa
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hom de Déu? Pa defall a nós [*], e nós no
hom de Déu [*]. 8 E altre vegada lo
hom de Déu per ço que ell enseny a nós ço
hom de Déu. 11 E com ells se’n muntaven
hom, 8 e Saül nombrà aquells en Bezet, e
hom segons son cor, e nostro Senyor ha
hom trobar negun ferrer en la terra dels
hom de tot lo poble que era ab Saül e ab
hom qui menjarà pa entrò al vespre, entrò
hom del poble: –Ton pare ha costret lo
hom qui menjarà vuy pa!” E lo poble era ja
hom compte ovellas, e trobà-hy CCM
hom ho secrificàs al Senyor, ton Déu, e
hom no l’obaesca majorment a la sua veu?
hom, que fassa penitència. 30 E Saül dix:
hom qui sàpia sonar rauta devant tu per ço
hom qui sàpia bé viular e amenau-me
hom, e nostro Senyor és ab ell. 19 Donchs
hom de vosaltres qui’s combate ab mi, cos
hom efrateu, de Judà, de Betlem, del qual
hom que fos en lo temps de Saül. 13 E los
hom qui és axit fora la host? Ell és axit
hom en aquell qui ociurà aquest felisteu,
hom en aquell qui ociurà lo felisteu. 28 E
hom combatedor de sa infantesa ensà. 34 E
hom e fael bataller de nostro Senyor. E
hom çó jo o qual és ma vida o de qual
hom a tu 19 entrò a la barena, car no
hom pot obrar, e ciuràs prop una pedre qui
hom no sech là on solia ceura David. 26 E
hom là on solia ceure David. E dix Saül a
hom ab tu? 2 E dix David a Achimàlech
hom no sàbia la cose per què jo sóm vengut
hom dels servecials de Saül dins en lo
hom orat! Per què haveu fet aytal scarn?
hom apella efot, qui és de li. 19 E
hom trobave enmig de la carrera, e aquí
hom havia nom Nabal, e sa muller havia nom
hom, car ell és foll, segons son nom, e
hom se levarà e perseguirà a tu e volrà la
hom fa de la fona. 30 »E, donchs, com
hom viu ni nulla fembra. E prenia ovellas
hom ni fembra, ne manave nengú en Get, car
hom vell Samuel era, e enclinà’s en terra
hom e stiga en son loch, en lo qual tu l’
hom de Egipte en un camp e amanaren-lo a
hom malvat e desestruch que era dels
hom no oyrà sobre aquestas paraules. Per
hom qui venia de las tendas de Saül, que
hom ni què’s diu en las tendas. E dix
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2Re 1,5
són morts. 5 E dix David en aquell
2Re 1,13
cultell. 13 E dix David en aquell
2Re 1,13
E aquell dix: –Jo sóm fill de un
2Re 1,15
dix-li: –Acoste’t e ociu aquest
2Re 4,11
malvats e desestruchs han mort un
2Re 5,8
de la sua cavalleria. E per açò diu
2Re 6,19
d’aquells d’Irrael, a cascun
2Re 6,19
de pa [*] e un petit de menjar que
2Re 6,19
que hom fa de la millor farina que
2Re 6,19
farina que hom pot haver, que
2Re 12,4
filla. 4 »E un palegrí (ço és, un
2Re 12,4
és, un hom de camí) vench al rich
2Re 12,4
e aquell rich pres la ovella de l’
2Re 12,4
e aperellà-la de menjar en aquell
2Re 12,5
fort irat e falló contre lo rich
2Re 12,5
–Vive nostro Senyor, que aquex
2Re 12,7
E dix Natan a David: –Tu ést aquell
2Re 12,28
guerrajade e combatuda, no diga
2Re 12,31
en algunas formes de fust axí com
2Re 13,3 David, era gran amich de Amon e era
2Re 13,12
car açò que tu vols fer, null
2Re 14,6 abdosos en un camp, e no havia null
2Re 14,9
’t cuydes que no sia bona cose que
2Re 14,25
en tot Yrrael no havia ten bell
2Re 15,2
stave a la porta e, com venia algun
2Re 15,3
justas, mas no ha posat lo rey null
2Re 15,4
terra, que sia jutge, e vinga tot
2Re 15,5
dretament e justa. 5 E com null
2Re 15,20
Hir hi venguist, e que vuy te fassa
2Re 16,5
lo rey a Baürim, e axí d’aquí un
2Re 16,7
deya aquestas peraules al rey: –Ix,
2Re 16,7 peraules al rey: –Ix, hom homeyer e
2Re 16,10
are: “Per què fas tu açò?” No null
2Re 17,3
nengú axí com si se’n tornàs un
2Re 17,8
e són are fellons e irats. E si
2Re 17,8
E si hom los scomovia, saltarien a
2Re 18,11
correja de cavaller en què aporta
2Re 18,12
hom las armes. 12 E dix aquell
2Re 18,27
fill de Sadoch. E dix lo rey: –Bon
2Re 19,22 diable? Per cert, vuy no morrà null
2Re 19,32
en las tendes, car era fort rich
2Re 20,1
sdevench-se que aquí havia un
2Re 20,21
ni destroyr la ciutat! 21 Mas un
2Re 21,4
sua, e no volem que sia mort null
2Re 21,9
caygueren morts tots ensemps com
2Re 21,9
las messas primeras, axí com
2Re 22,26
ceus ulls. 26 Tu seràs salut a l’
2Re 22,27
salut a l’hom sant e alet. 27 E ab
2Re 22,27
27 E ab hom fort seràs alet e ab
2Re 22,46
a mi. 45 [*] 46 Los fills de l’
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hom qui li havia dit açò: –[*] saps tu que
hom qui era fugit de las tendas d’Irrael
hom strany de la terra de Amalech. 14 E
hom qui ha mort lo crist de nostro Senyor
hom qui no marexia mal en res e dormia
hom lo proverbi: «Lo cech e lo contret no
hom e a cascuna fembra, una fogaceta de pa
hom fa de la millor farina que hom pot
hom pot haver, que hom frig ab oli, e anà
hom frig ab oli, e anà-ce’n cascú a la
hom de camí) vench al rich hom, e lo rich
hom, e lo rich perdonà al ceu bestiar, que
hom pobre e ocís-la e aperellà-la de
hom qui era vengut a ell. 5 E David fou
hom e dix a Natan: –Vive nostro Senyor,
hom qui axò ha fet deu morir 6 e deu retre
hom que has fet açò. E diu nostro Senyor,
hom que jo la haja presa. 29 E [*] anàhom fa dels ladres. E açò matex féu David
hom fort savi e discret, 4 e dix Jonadap a
hom no gosa fer en tot Yrrael ne hu deu
hom en lo camp que los pogués departir, e
hom perdó en aquell qui ha mort l’altre,
hom com Absalon era, ço és de la ungle del
hom que hagués afer ab lo rey, nengunes
hom qui’t puga oyr. E deya Absalon: 4
hom a mi qui hage res a fer, jo jutjaré
hom venia, ell lo seludave e’l prenia per
hom axir ab nós no és cose covinent. [*]
hom qui era de la casa de Saül, que havia
hom homeyer e hom del diable, 8 car nostro
hom del diable, 8 car nostro Senyor te
hom! 11 E dix lo rey a Abisay e a tots los
hom tot sol, car tu demanes un home, e,
hom los scomovia, saltarien a hom en la
hom en la care axí com a ors o a cha
hom las armes. 12 E dix aquell hom a Joab:
hom a Joab: –Si tu donaves a mi C cicles
hom és e creu que aporta bon missatge. 28
hom d’Irrael. E cuydes-te que jo no
hom. 33 E dix lo rey a Batzalay: –Vina ab
hom del diable qui havia nom Siba, fill de
hom del munt de Efraÿm, apellat Siba, fill
hom d’Irrael. E dix David: –Què voleu que
hom comensa las messas primeras, axí com
hom comensa a segar los ordis. 10 E Rafà,
hom sant e alet. 27 E ab hom fort seràs
hom fort seràs alet e ab hom desestruch
hom desestruch seràs desestruch. 28 E tu
hom strany són scampats e són tirats en
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2Re 22,49
E tu desliureràs a mi de l’
2Re 23,1
dix David, fill de Ysaý: «E dix l’
2Re 23,6
seran arrencats, e no’ls pendrà
2Re 23,6
pendrà hom e no’ls levarà de terra
2Re 23,20
E Banaÿas, fill de Joadà, qui fou
2Re 23,21 de neus. 21 E aquest matex ocís un
2Re 24,16
de prop la era de Eurena, qui era
1Re 28,14
és la sua forma? E dis la fembra:
2Re 1,8
»–Qui ést, tu? »E jo diguí-li:
1Re 1,1
Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Un
1Re 2,25
al poble de nostro Senyor. 25 Si un
1Re 2,33
com ells seran venguts a edat d’
1Re 3,11
en Yrrael, que qualquequal
1Re 9,1
VIIIIº 1 En aquell temps era un
1Re 9,2
entre los fills d’Irrael millor
1Re 9,6
–Vet que en aquesta ciutat ha un
1Re 9,16
que are és jo tremetré a tu demà un
1Re 9,17
Senyor dix a ell: –Aquest és l’
1Re 10,6
ensemps e tu seràs mudat en altre
1Re 10,24
alegit. E no és en tot lo poble un
1Re 16,7
segons la vista dels hòmens, com l’
1Re 18,23
gendre del rey? E jo, que çó pobre
2Re 1,3
David. 3 E David dix en aquell
2Re 1,4
’s diu en las tendas. E dix aquell
2Re 17,3
un hom tot sol, car tu demanes un
2Re 18,24 qui stave sobre lo mur veé venir un
2Re 18,26
se acostave, 26 viu venir un altre
2Re 18,26
e cridà e dix: –Jo veig un altre
Re Prol,75
ço és, la vida dels sants
Re Prol,93
ço és, de la vida dels sants
1Re 2,4
las pences. 4 L’arch dels forts
1Re 2,26
e crexia e pleÿa a Déu e a
1Re 4,10
car hach-hi, de morts, XXXM
1Re 4,20
20 E [*] digueren-li aquells
1Re 5,3
prop de Degon, lur déu. 3 E com los
1Re 5,6
nostro Senyor se agreujà sobre los
1Re 5,7
fou feta en la ciutat. 7 E com los
1Re 5,9
ciutat, enaxí que ell feria los
1Re 5,9
podrides de mal de morenes. Los
1Re 5,10 Senyor fou venguda en Acharon, los
1Re 5,12
sobre ells, per ço com los
1Re 6,13
del terme de Betzames. 13 E los
1Re 6,15
-la sobre la gran pedre. E los
1Re 6,19
19 E nostro Senyor ferí dels
1Re 6,19
vista la sua archa, entrò a LXX
1Re 6,20
plague. 20 E lavors digueren los
1Re 7,1
1Re 7,Tit Capítol VII 1 Adonchs los
1Re 9,22
convidats, e havia-hy entrò a XXX
1Re 10,2
de mi e te n’iràs e tu trobaràs II
1Re 10,3
al roure de Tabor, tu trobaràs III
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hom malvat. 50 E açò, Senyor, jo
hom al qual es feta la promissió de crist
hom e no’ls levarà de terra hom ab las
hom ab las mans. 7 E si negú las volrà
hom molt fort, de grans obres, de Capsael.
hom egipcià en què havían gran speransa
hom gebuzeu. 17 E dix David a nostro
–Hom vell, vestit de un mantell. E entès
»–Hom maleÿta çó. 9 »E dix-me Saül:
home fou de la ciutat de Ramataym [*], lo
home pecca contre un altre, Déu li pot
home. 34 E açò serà a tu senyal que’s
home oge ab II ses orellas en Yrrael. 12
home del trip de Benjamín, qui havia nom
home que ell; era pus alt que negú del
home de Déu e és noble hom, e tot ço que
home de la terra de Benjamín, e tu unteràs
home del qual jo’t parlé. Aquest
home. 7 Com tots aquests senyals seran
home que sia semblant a ell. E tot lo
home veu aquellas coses que aparexen
home e bax! 24 E los servents de Saül
home: –D’on véns? E ell dix: –De las
home: –Fas-te a saber que ha haguda gran
home, e, pus l’hages hagut, tot lo poble
home tot sol corrent, 25 cridà e dix-ho
home corrent, e cridà e dix: –Jo veig un
home que ve. E lo rey dix: –Si sol ve, bon
hòmens. E lo primer libre comensa a Job;
hòmens, VIIII. E altres dien que Rut e
hòmens és sobrat, e los febbles són
hòmens. 27 Donchs un hom de Déu vench a
hòmens a peu. 11 E l’archa de Déu fou
hòmens qui staven entorn d’ella: –No
hòmens de Azot se levaren de matí en l’
hòmens de Azot e destruý aquells e ferí
hòmens de Azot vaeren aquesta plaga, ells
hòmens de cascuna ciutat, del major entrò
hòmens de Get faeren concell enaxí que
hòmens d’Ecaron cridaren e digueren:
hòmens qui no éran stats morts éran ferits
hòmens de Betzames cullien forment en una
hòmens de Betzames oferiren holocausts e
hòmens de Betzames, per ço car ells
hòmens armats e LM de mitjà poble. E lo
hòmens de Betzames: –Qual porà star devant
hòmens de Cariatiarim vingueren e portaren
hòmens. 23 E samuel dix al coch: –Aporta a
hòmens prop lo vas de Ratxel, en las
hòmens aquí, los quals muntaran en Batel
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ha nom Jabès de Galaad, e tots los
digueren a ell los pus vells
E digueren-li las peraules dels
per nombre los fills d’Irrael CCCM
hy éran venguts: –Enaxí direu als
vingueren e recomptaren-ho als
nostro Senyor. E Saül e tots los
II anys. 2 E Saül alegí a si IIIM
Yrrael per combatre, e foren XXXM
ell, e foren trobats per nombre DC
havían del poble ab ell entrò a DC
e son scuder féran mataren XX
E éran ab Saül entorn de XXM
vench entrò a Betaven. 24 E los
car Saül acompanyave a si tots los
nenguna de las suas coses, mas ociu
compte ovellas, e trobà-hy CCM
CCM hòmens de peu de Yrrael e XM
ni jo no jutge segons la vista dels
en Yrrael. 26 Adonchs dix David als
de si e féu-lo conestable de M
se levà e anà en Acaron ab los
sots ell e ocís dels felisteus CC
aytal scarn? 15 E defallien a nós
de tots. E foren ab ell quax CCCC
que David era aparegut ab aquells
que ell ocís en aquell die LXXV
qui era dels preveres, [*] e los
felisteus e celvaràs Cellà. 3 E los
Senyor Déu, tu demostra a mi si los
altre vegade: –Liureran-me los
-me los hòmens de Cellà ni los
13 Donchs, David se levà ab los
casa. 19 Ab aytant vingueren los
de Gandí. 3 Donchs Saül pres IIIM
aquí son ventre. E David e los
de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a sos
Senyor. 8 On David castigà los ceus
a mos tonedors e donar-ho-he a
la sua spasa, e entorn de CCCC
ha a ells contrestat. 15 E aquells
Capítol XXVI 1 E vingueren los
desert de Ciff, e havia ab ell IIIM
a fer. Si, emperò, los fills dels
per la sua carrera ab los ceus
’s David e anà-se’n ell e DC
David ab Achís en Get. E los ceus
mesos. 8 E pujave David e los ceus
–Jo he sabut are e sé que tu e los
-en. 11 E enaxí David e los ceus

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

hòmens de Jabès digueren a Naàs: –Rephòmens de la ciutat de Jabès: –Dóna a nós
hòmens de Jabès. 6 E l’espirit de nostro
hòmens, e los fills de Judà, XXXM. 9 E
hòmens de Jabès de Galaad: “Vosaltres
hòmens de Jabès, los quals hagueren gran
hòmens d’Irrael hagueren aquí gran goig e
hòmens d’Irrael. E havían ab ell IIM en
hòmens de carretes e VIM cavallers, e tot
hòmens. 16 Ab Saül e ab Jonatàs, [*] e
hòmens. 3 E Achiàs, [*] fill de Finenès,
hòmens en mitja part d’un jornal de bous,
hòmens. 23 E nostro Senyor salvà aquell
hòmens d’Irrael foren acompanyats entre
hòmens que veya ésser forts e covinents a
hòmens e fembres, grans e petits, bous e
hòmens de peu de Yrrael e XM hòmens del
hòmens del trip de Judà. 5 E, com Saül fou
hòmens, com l’home veu aquellas coses que
hòmens qui éran entorn d’ell: –Qual cose
hòmens. E ell anave e venia devant lo
hòmens qui éran sots ell e ocís dels
hòmens e pres las circuncizions e aportàhòmens orats e folls? Per ço lo haveu
hòmens. 3 E pertí’s d’aquí David e anàhòmens qui éran venguts ab ell. E com Saül
hòmens que tots éran vestits de vestiments
hòmens e las fembras que hy éran e los
hòmens qui éran ab David digueren a ell:
hòmens de Cellà liureran a mi en las suas
hòmens de Cellà ni los hòmens qui són ab
hòmens qui són ab mi en las mans de Saül?
hòmens qui éran ab ell, qui éran entorn de
hòmens de Xiff a Saül, en Gabaà, e
hòmens, tots alets de tot lo poble d’
hòmens ceus staven aquí amagats en [*]
hòmens: –Déu me guard que jo no fassa mal
hòmens de peraula e no soferí que ells se
hòmens que no sé d’on són? 12 E donchs,
hòmens seguiren David, e CC ne romangueren
hòmens foren a nós molt bons e anch no s’
hòmens de Ciff a Saül, en Gabaà, e
hòmens dels pus alets e millors d’Irrael,
hòmens scomoven a tu contre mi, maleÿts
hòmens e Saül se’n tornà en son loch. Tit
hòmens qui éran ab ell a Achís, fill de
hòmens ab ell e tota sa casade e II
hòmens [*] a Geturí e a Get e als
hòmens teus axireu ab mi en las tendes. 2
hòmens qui éran venguts ab ell se levaren
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1Re 30,9
han tolta. 9 E levà’s David ab DC
1Re 30,10 romangueren. 10 E David ab CCCC
1Re 30,17
die, e no n’scapà negú sinó CCCC
1Re 30,31
en los quals David e los ceus
1Re 31,3
contre Saül, e encalsaren-lo los
1Re 31,12
12 levaren-se tots los pus forts
1Re 31,12 de Betasan penjats, e vingueren los
2Re 1,11
las suas vestidures, e tots los
2Re 1,18
de Saül. 18 E manà David a tots los
2Re 1,21
reprovat e destrovit l’escut dels
2Re 1,27
Déu, e com són morts e cayguts los
2Re 2,3
E ab tant pujaren ab David tots los
2Re 2,4
de Judà. E digueren a David que los
2Re 2,5
5 E lavors tremès missatgers als
2Re 2,17
die se moch gran batalla e los
2Re 2,17
David encalsaren Abner e los ceus
2Re 2,31
servecials de David ocieren dels
2Re 3,20 20 E vench a David en Hebron ab XX
2Re 3,33
Abner, sies mort axí com moren los
2Re 3,39
d’aquest que mort és. E aquests
2Re 4,2
tot Yrrael fou molt torbat. 2 E II
2Re 4,11 que havia feta. 11 Com més are, com
2Re 6,2
David e anà-ce’n ell e tots los
2Re 7,14
ferà res de mal, jo lo rependré †d’
2Re 7,14
barons o en plagues dels fills dels
2Re 8,4
pres de la part de aquells M e DCC
2Re 8,5
rey de Sobà, e David ocís dels
2Re 8,13
hach presa Síria e hach morts XIIM
2Re 10,6
de Círia e de Teob e de Sobà XXM
2Re 11,16
on sabia que éran los pus forts
2Re 11,17
pus forts hòmens. 17 E axiren los
2Re 12,1
–Jutge’m açò que jo’t diré: Dos
2Re 12,17
e jach en terra. 17 E vingueren los
2Re 13,13
un dels pus folls e dels pus orats
2Re 13,28
a vosaltres. Sforsau-vos e siau
2Re 15,1
anacen ab ell devant cavallers e L
2Re 15,11 en Hebron!” 11 E apellà Absalon CC
2Re 15,18
e Feletí anaven devant lo rey e DC
2Re 16,6
éran ab ell, e tot lo poble e los
2Re 17,1
a Absalon Atitòfell: –Alegex XIIM
2Re 17,8
–Tu ja conexs ton pare e los
2Re 18,28
teu, que ha tocats e presos aquells
2Re 19,16
de Baruÿm, e devallà ab los
2Re 19,17
Judà e axí a carrera al rey 17 ab M
2Re 19,41
d’Irrael. 41 E lavors tots los
2Re 19,41
rey e digueren-li: –Per què los
2Re 19,41
a Jordà sens nós e tots los teus
2Re 19,42 hòmens ab tu? 42 E respongueren los
2Re 19,43
donat a nós. 43 E respòs Yrrael als
2Re 19,43 a mi matex lo rey meu? E lavors los
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hòmens qui éran ab ell e vingueren entrò
hòmens encalsaren los ladres, car los CC
hòmens jóvens que pujaren en los camells e
hòmens havían habitat e stat. Tit Capítol
hòmens qui tiraven ab sagetes e encalsaren
hòmens e anaren tota la nit e prengueren
hòmens de Jabès-Galaad e cremaren
hòmens qui eren ab ell, axí matex. 12 E
hòmens de Judà que ensenyacen a sos fills
hòmens forts, l’escut de Saül, axí com si
hòmens forts! E com són axí perides e
hòmens qui anaven ab ell, cascú ab tot son
hòmens de Jabès-Galaad havían soterrat
hòmens de Jabès-Galaad e dix-los:
hòmens de David encalsaren Abner e los
hòmens. 18 E éran aquí III fills de
hòmens de Benjamín e de aquells qui éran
hòmens. E David féu gran convit a Abner e
hòmens coarts e poruchs. 34 Las tuas mans
hòmens fills de Servià fort me són durs e
hòmens prínceps de ladres éran ab lo fill
hòmens malvats e desestruchs han mort un
hòmens del poble de Judà, per ço que
hòmens e† de barons o en plagues dels
hòmens. 15 E la mia misericòrdia no he
hòmens a cavall e XXM de peu, ell féu
hòmens de Síria XXIIM. 6 E David posà
hòmens en la vall de las Celinas e XXIIIM
hòmens [*] d’armes. 7 E com David hach
hòmens. 17 E axiren los hòmens de la
hòmens de la ciutat e combateren contre
hòmens havia en una ciutat, e la un era
hòmens asenyats de la sua casa e
hòmens de tot Yrrael. Mas fes-ho axí,
hòmens forts. 29 E los servicials de
hòmens que anacen aquí. 2 E als matins,
hòmens de Jerusalem qui anassen ab ell, e
hòmens ab armes, forts e règeus, que éran
hòmens de batalla anaven a la part dreta,
hòmens, e encalsaré David anit 2 e
hòmens qui són ab ell, com són forts, e
hòmens qui s’éran levats contre lo rey!
hòmens de Judà e axí a carrera al rey 17
hòmens de Benjamín [*] e XX servecials ab
hòmens del poble d’Irrael anaren-se’n
hòmens de Judà, frares nostres, han amblat
hòmens ab tu? 42 E respongueren los hòmens
hòmens de Judà: –Car més atany a nós que a
hòmens de Judà e dix: –Las X parts som
hòmens de Judà responien malamén e dura
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2Re 19,43 Judà responien malamén e dura als
2Re 20,2
a Ciba fill de Bocrí. E lavors los
2Re 20,4
venir d’ecí a III dies tots los
2Re 20,7
’s de aquí, e anaren ab ell los
2Re 20,7
de Ceretí e de Feletí e tots quants
2Re 20,14
entrò a Abela. E Joab e tots los
2Re 21,12
fill ceu, e tolch-los als
2Re 21,15
fills d’Irrael. E David e los ceus
2Re 21,17
Gebí Denob. E lavòs juraren los
2Re 22,28
lo poble pobre e humiliaràs los
2Re 23,3
senyorejador just en temor dels
2Re 23,8
res.» 8 Aquests són los noms dels
2Re 23,8
lo verm del fust, e ell ocís DCCC
2Re 23,9
Ahoy, qui era un dels III forts
2Re 23,10
ajustaren en la batalla. 10 Car los
2Re 23,16
16 E lavors anaren III forts
2Re 23,17
donchs, beuré la sanch d’aquells
2Re 23,17
són anats [*]? [*] E açò faeren III
2Re 23,18
qui levà la lansa sua contre CCC
2Re 23,23
23 e aquest fou anomanat entre III
2Re 24,1
dix David a Joab: –Vé e nombre los
2Re 24,9
havia per compte DCCCLXXXM
2Re 24,9
e trobaren de aquells de Judà LM
2Re 24,14
Senyor Déu, que en las mans dels
2Re 24,15 staven de Dan entrò a Bersabe LXXM
2Re 16,7
aquestas peraules al rey: –Ix, hom
2Re 16,8
e’t destroexen per ço car tu ést
1Re 25,35
casa. Jo he oÿda la tua veu e he
2Re 10,3
ni concelladors per amor ni per
2Re 21,19 com en moltas maneras axemplave l’
1Re 2,29
del meu poble d’Irrael e tu has
1Re 15,30
E Saül dix: –Jo he peccat, mas are
1Re 2,30
ell diu: “Jo glorificaré aquell qui
1Re 9,16
a ell dit: 16 –En aquesta matexa
1Re 11,11
e intrà en mig loch de la host a
2Re 4,5
que dormia en lo ceu lit en la
1Re 4,2
vingueren en Afet 2 e ordonaren lur
1Re 4,6
ni quin crit és aquest que és en la
1Re 4,6
de nostro Senyor era venguda en la
1Re 4,12
12 Esdevench-se que un hom de la
1Re 4,16
e fugit de la batalla e de la
1Re 10,5
nostro Senyor, on ha una posta d’
1Re 10,26
sa casa. 26 [*] E una pertida de la
1Re 11,11
III parts e intrà en mig loch de la
1Re 14,4
loch Jonatàs era anat. 4 [*] a la
1Re 14,6
era son scuder: –Vina e passem a la
1Re 14,11
ell aparech a la una e a l’altre
1Re 14,12
a Jonatàs e a son scuder de lur
1Re 14,15
açò fou fet un gran miracle per la
1Re 14,15
la host e per los camps. E tota la
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hòmens de Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1 E
hòmens de Judà anaren-se’n en Jerusalem
hòmens de Judà e tu sias ací present. 5 E
hòmens de Joab, de Ceretí e de Feletí e
hòmens forts havia en Jerusalem, per ço
hòmens forts d’Irrael 15 vingueren en
hòmens de Jabès Galaad, qui’ls havían
hòmens combateren los felisteus. E
hòmens de David e digueren: –De vuymés no
hòmens argullosos ab los teus ulls. 29 Car
hòmens, en temor de nostro Senyor Déu, 4
hòmens forts de David: David seent en la
hòmens sol en una vegade que anà a la
hòmens qui éran ab David com lo sprovaren
hòmens d’Irrael foren pujats [*], aquell
hòmens e destroÿren [*] los felisteus e
hòmens que hy són anats [*]? [*] E açò
hòmens que éran molt forts. 18 Abisay,
hòmens, los quals ocís, e fou nomenat 19
hòmens forts qui éran [*] maravellosament
hòmens d’Irrael e de Judà. 2 [*] [*] de
hòmens forts d’armes per a combatre e
hòmens forts d’armes per a combatre. 10 E
hòmens, car moltas són las misericòrdies
hòmens. 16 E com l’àngel de nostro Senyor
homeyer e hom del diable, 8 car nostro
homeyer. 9 E dix Abisay, fill de Servià,
honrade la tua care. 36 E vench Abiegayl a
honrament de ton pare? Ans ho ha fet per
honrament de nostro Senyor Déu és dit
honrats tos fills més que a mi. 30 Per ço
honre tu a mi devant los vells de mon
honrerà a mi, e aquells qui menyspreseran
hora que are és jo tremetré a tu demà un
hora de matines e ocís los fills de Amon,
hora de migjorn. E la portera, que stave a
host contre lo poble d’Irrael. E com la
host dels hebreus? E lavors ells
host. 7 E los felisteus hagueren pahor e
host del trip de Benjamín vench en Ciloè
host. Lo qual dix: –En qual manera era
host dels felisteus, e com tu seràs intrat
host se n’anà ab ell, los cors dels quals
host a hora de matines e ocís los fills de
host dels felisteus havia II grans pedres
host dels felisteus, que no són
host dels felisteus, e los felisteus
host e digueren a ells: –Veniu a nós, e
host e per los camps. E tota la host dels
host dels felisteus e sa companya que éran
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1Re 14,15
d’Irrael s’esbalaÿren, e tota lur
1Re 14,19 prevera, un gran brogit vench en la
1Re 14,48
48 E com ell hach ajustada la
1Re 17,1
XVII 1 Los felisteus ajustaren lur
1Re 17,2
vall de Terebinti e endressaren lur
1Re 17,8
son scuder devant. 8 E venia en la
1Re 17,17
de torrons e X pans e vés a la
1Re 17,20 al loch que havia nom Magala, e la
1Re 17,23
Goliàs, de Gech, vench e axí de la
1Re 17,25
vist aquell hom qui és axit fora la
2Re 8,16
fill de Servià, era senyor sobre la
2Re 10,7
tremès-hi Joab ab tota la sua
2Re 10,8
los fills d’Amon e posaren la lur
2Re 11,25
altre. Conforta tu matex e la tua
2Re 12,31
E David se’n tornà ab tota la sua
2Re 17,26
de Joab. 26 E Absalon, ab tota sa
1Re 14,1
a un jove, son scuder: –Passem a la
1Re 17,6 VM cicles d’aram. 6 E portave unas
1Re 9,24
–Vet ací ço que és romàs. Pose1Re 17,22
ço que havia aportat e comana1Re 17,39
si poria anar armat, car ell no
1Re 17,55 –Senyor, sàpies certament que jo no
1Re 20,13
de mon pare serà contre tu, jo
1Re 25,18
e CC sportes de figues e posà2Re 12,18
l’infant morí. E los servicials no
2Re 13,12
hom no gosa fer en tot Yrrael ne
2Re 16,18 E dix Cozim a Absalon: –Ja Déu no
2Re 20,20 20 E respòs Joab e dix: –Ja Déu no
2Re 21,2
-los ociure e’ls ocís quax qui
Re Prol,39
de aquestas letres la veu
2Re 6,22
d’Irrael. E jo jugaré e seré fet
2Re 6,22
fet humil més que no sóm e seré
2Re 22,28
28 E tu feràs saul lo poble pobre e
Re Prol,174 he tancada la mia bocha e sóm-me
1Re 7,13
ací.» 13 E los felisteus foren
Re Prol,168
vostres oracions. E, jo sabent la
1Re 1,22
que ella havia fet. 22 E Anna no
1Re 1,22
anà, car ella dix a son marit: –No
1Re 1,22
l’infant sia desletat, e que lo
1Re 6,15
la qual éran los vaxells d’or que
1Re 9,22
qui éran stats convidats, e havia1Re 11,3
tota la terra d’Irrael e, si no
1Re 11,9
9 E digueren als missatgers que
1Re 14,17
que Jonatàs e son scuder no
1Re 15,4
com hom compte ovellas, e trobà1Re 22,19
[*] e los hòmens e las fembras que
1Re 26,12
prop Saül e anaren-se’n. E no
1Re 26,12
qui açò veés ni entenés, car no
1Re 27,9
David tota la terra de aquells e no
2Re 2,24
lo die. E vingueren en un loch qui
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host fou torbade [*]. E açò fou axí com un
host dels felisteus e crexia poch a poch
host, ell vencé Amalech, e desliurà los
host per combatre e vingueren en Secot, en
host e vingueren contre los felisteus. 3 E
host dels fills d’Irrael e deya cridant a
host, a tos frares, 18 e porta aquests X
host era axida fora las tendas per
host dels felisteus e dix aquellas matexas
host? Ell és axit per aontar lo poble d’
host, e Josafat [*] era scrivà, 17 e
host. 8 E axiren los fills d’Amon e
host devant la porta, e Cirus e Sabbaà e
host e struex-los contre la ciutat e
host e ab tot lo poble d’Irrael que era
host, passà en las tendas en la terra de
hosts dels felisteus que és ultre aquest
hozes de aram [*] qui li cobrían sos
hu devant tu e menge, car a tu és stat
hu en guarde, e correch allà on devia
hu havia acostumat, per què ell se desermà
hu sé. 56 E lo rey dix: –Donchs demana a
hu revelaré a tu e’t jaquiré anar en pau.
hu sobre los àzens 19 e dix a sos
hu volían dir a David, per ço com havían
hu deu fer. Prech-te que no vullas fer
hu vulla, ans seré de aquell que nostro
hu vulla, que jo vulla enderrocar ni
hu fa per amor dels fills d’Irrael e de
humanal és compresa; enaxí XXII volums són
humil més que no sóm e seré humil devant
humil devant los seus ulls. E aparré bo e
humiliaràs los hòmens argullosos ab los
humiliat e he callat de bones obres.»
humiliats e no gosaren despuxs venir en
humilitat mia, tots sereu membrants d’
hy anà, car ella dix a son marit: –No hy
hy iré pas tro que l’infant sia desletat,
hy amèn, e que ell aparega devant nostro
hy posaren los falisteus, e posaren-la
hy entrò a XXX hòmens. 23 E samuel dix al
hy ha negú qui’ns defena, nós vendrem a
hy éran venguts: –Enaxí direu als hòmens
hy éran. 18 Adonchs dix Saül a Achià:
hy CCM hòmens de peu de Yrrael e XM
hy éran e los infants pochs, neguex
hy hagué negú qui açò veés ni entenés, car
hy havia negú que vetlàs, [*] que la son
hy jaquí null hom viu ni nulla fembra. E
hy passave aygüe, qui és entre Gabeon e
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2Re 3,28
de la mort de Abner, car jo no
2Re 5,23 mias mans? E dix nostro Senyor: –No
2Re 9,3
teu. 3 E dix lo rey: –Ha2Re 13,31
E tots los ceus servecials que
2Re 14,9
tua cadira sia ignosent, que jo no
2Re 16,9
tost morrà és maleÿt lo rey? Iré2Re 17,13
ligant-la ab cordes, que no
2Re 17,17
a David e digueren-lo2Re 18,3
3 Respòs lo poble e dix: –Tu no
2Re 18,20
20 E dix Joab en aquell: –No lo
2Re 18,20
–No lo hy diràs vuy, mas demà lo
2Re 18,20
lo hy diràs. Jo vull que tu no lo
2Re 18,22
E dix Joab: –Mon fill, per què
2Re 18,23
novell. 23 E dix Achimàs: –E què
2Re 18,23
com aquell? E dix Joab: –Corre2Re 18,29
com Joab me tremès así a tu, e no
2Re 19,24
·l rey isqué de Jerusalem entrò que
2Re 19,40
de Judà havia amanat lo rey, e no
2Re 21,10
entrò que ploch sobre ells, e no
2Re 22,42 crideran a nostro Senyor Déu, e no
2Re 23,10
ab lo cultell per la sanch qui
2Re 23,10
-se’n la roba d’aquells que
2Re 23,15
Betlem, de prop la porta, fort lo
2Re 23,17
la sanch d’aquells hòmens que
1Re 2,36
hom prech per ell, e que ell ofira
1Re 2,36
e que ell ofira I diner d’argent e
1Re 17,4
lo qual havia VI colzos d’alt e
1Re 19,5
què peccas contre la sanch de l’
2Re 14,9
tu, senyor, e la tua cadira sia
1Re 1,2
fill de Suf, efratén. 2 Aquell hach
1Re 1,3
en Ciloè. E en aquell loch staven
1Re 2,21
ella consabé e infantà III fills e
1Re 2,34
a tu senyal que’s sdevendrà en
1Re 3,11 Yrrael, que qualquequal home oge ab
1Re 4,11
E l’archa de Déu fou presa, e los
1Re 6,7
are una novella carreta e preneu
1Re 6,10
en aquesta manera e prengueren
1Re 7,12
aquella entre Masfat e Sem, qui són
1Re 10,2
de mi e te n’iràs e tu trobaràs
1Re 10,4
hauran saludat, ells doneran a tu
1Re 11,7
ell fou molt irat, 7 e pres
1Re 13,1
ell sobre lo poble d’Irrael per
1Re 14,4
[*] a la host dels felisteus havia
1Re 25,18 Abiegayl se cuytà e pres CC pans e
1Re 27,3
hòmens ab ell e tota sa casade e
1Re 28,8
qui havia spirit fitònich, ell e
1Re 30,5
5 E havían-se’n manades
1Re 30,12 tros de formatge de figues sechas e
2Re 2,10
a regnar sobre Yrrael e regnà
2Re 2,16
16 E prengueren-se per lo cap de
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hy mir mal. 29 E venga sobre lo cap de
hy puges ni los isques a carrera, mas vés
hy negú romàs de la casa de Saül, per ço
hy éran feeren açò matex que féu David. 32
hy mira mal. 10 E dix lo rey: –Aquell qui
hy e tolré-li lo cap! 10 E dix lo rey:
hy romandrà pedre sobre pedre. 14 E dix
hy, [*] 18 e, dementre que anaven, viuhy iràs, car a tu demanen ten solament e
hy diràs vuy, mas demà lo hy diràs. Jo
hy diràs. Jo vull que tu no lo hy digues
hy digues vuy que son fill sia mort. 21 E
hy vols anar? Que no series portador de
hy hauria, si jo corria tembé com aquell?
hy, si’t vols. E Achimàs correch per un
hy sé altre cose. 30 E dix lo rey: –Passe
hy tornà en pau. 25 [*] E dix lo rey a
hy havia hagut sinó la mitat del poble d’
hy jaquí acostar los ocells de die ni las
hy haurà qui’ls fassa sauls. 43 E jo
hy fou cecade. E en aquell die féu nostro
hy éran morts. 11 E aprés d’aquest fou
hy grayria. 16 E lavors anaren III forts
hy són anats [*]? [*] E açò faeren III
I diner d’argent e I tortell de pa e que
I tortell de pa e que diga: “Jo us prech
I palm. 5 E havia un ellm d’aram sobre
ignocent e vols ociure David, qui és menys
ignosent, que jo no hy mira mal. 10 E dix
II mullers, e la una hach nom Anna, e l’
II fills de Elí, Ophín e Fineès, e eren
II dues fillas. E Samuel, l’infant,
II de tos fills, Ofiní e Fineès: que abdós
II ses orellas en Yrrael. 12 En aquell die
II fills de Elí foren morts, ço és, Ofiní
II vaques qui hagen vadells e null temps
II vaques que aletaven los vadells [*] en
II lochs prop, e apellà lo nom d’aquell
II hòmens prop lo vas de Ratxel, en las
II pans, e tu los pendràs de la lur mà 5 e
II bous e trencà’ls per pessas e tramèsII anys. 2 E Saül alegí a si IIIM hòmens
II grans pedres de cascuna part, e havían
II odres de vi e V moltons cuyts e V
II mullers de David, ço és, Achinobe [*] e
II altres ab ell, e una nit vingueren a la
II mullers de David catives, Achinoe de
II ligadures de pances. E com hach menjat,
II anys. E sobre la casa de Judà regnà
II en II e meteren-se los cultells la un
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2Re 2,16
prengueren-se per lo cap de II en
2Re 4,2
e tot Yrrael fou molt torbat. 2 E
2Re 8,2
e agolà-los ab la terra e masurà
2Re 13,23
que havia feta a Tamar. 23 E aprés
2Re 14,6
E jo, senyor, serventa tua, havia
2Re 14,28
28 E stech Absalon en Jerusalem
2Re 14,29 venir. E, com Absalon hach tremès
2Re 16,1
servecial de Mifibòzech, al rey ab
2Re 16,1
C pans de figues que éran seques e
2Re 21,10
los ordis. 10 E Rafà, mare dels
2Re 23,20
obres, de Capsael. Aquest ocís
Re Prol,78
lo terç, a Salamó, que’s pertex en
1Re 1,24
amenà’l ab si en Ciloè e pres
1Re 1,24
ab si en Ciloè e pres III vadells e
1Re 2,13
coÿa la carn e havia una losa ab
1Re 2,21
Anna, car ella consabé e infantà
1Re 10,3
al roure de Tabor, tu trobaràs
1Re 10,3
Senyor. E la un d’aquells aporterà
1Re 10,3
aporterà III cabrits; e l’altre,
1Re 11,11
fou vengut, Saül pertí lo poble en
1Re 13,17
e éran venguts en Machinàs. 17 E
1Re 17,13
fos en lo temps de Saül. 13 E los
1Re 17,14
de dies de tots ells. Donchs, los
1Re 20,20
qui ha nom Ezel. 20 E tremetré jo
1Re 20,41
e gità’s en terra e ahorà
1Re 25,39
son cap. E lavors tremès David
1Re 30,12
e revengué lo ceu spirit, car
1Re 30,12
lo ceu spirit, car III dies e
1Re 31,6
en aquella batalla morí Saül e
1Re 31,8
en la batalla, e trobaren Saül e
2Re 2,18
e los ceus hòmens. 18 E éran aquí
2Re 6,11 en la casa de Obededon de geteu per
2Re 6,13
aportaven l’archa hagueren anat
2Re 14,27
en lurs caps.) 27 E Absalon havia
2Re 18,1
Capítol XVIII 1 Lavors David féu
2Re 18,14
mas jo iré devant tu. E pres Joab
2Re 18,14
Joab III lances e fichà-las totas
2Re 20,4
lo rey a Amasè: –Fes venir d’ecí a
2Re 21,1
fam en los dies de David e durà
2Re 23,8
la cadira, molt savi príncep entre
2Re 23,9
de son oncle Ahoy, qui era un dels
2Re 23,16
lo hy grayria. 16 E lavors anaren
2Re 23,17
hy són anats [*]? [*] E açò faeren
2Re 23,18
fill de Servià, era príncep dels
2Re 23,19 fou nomenat 19 pus noble entre los
2Re 23,19
III. E fou príncep entre aquells
2Re 23,23
23 e aquest fou anomanat entre
2Re 23,23
Emperò no era pervengut entrò a
2Re 24,12
nostro Senyor, Déu d’Irrael: De
2Re 24,13
Déu d’Irrael: que de aquestas
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II e meteren-se los cultells la un a l’
II hòmens prínceps de ladres éran ab lo
II cordelletas, una a ociure e altre a
II anys, sdevench-se que Absalon feya
II fills, e barellaren-se abdosos en un
II anys que no veé la cara del rey David.
II vegades per ell e ell no era volgut
II àzens que portaven CC pans e C ligays
II odres de vi. 2 E dix lo rey a Cibà:
II, vestí celici e féu-se lit sobre una
II leons en Moab e aquest devallà enmig de
III libres, que són apellats, segons los
III vadells e III muygs de farina e una
III muygs de farina e una ampolla plena de
III arpions en la mà 14 e metia aquella en
III fills e II dues fillas. E Samuel, l’
III hòmens aquí, los quals muntaran en
III cabrits; e l’altre, III tortells de
III tortells de pa; e l’altre, una canade
III parts e intrà en mig loch de la host a
III companyes axiren dels felisteus per
III fills primers [*] éran aquests: Eliab
III fills primers hagueren seguit Saül a
III sagetes prop la pedre e gitar-lasIII vegades a Jonatàs, e besaren-se
III missatges a Abiegayl, que ell la volia
III dies e III nits éran passats que no
III nits éran passats que no havia menjat
III fills ceus, e lo ceu scuder e tots los
III fills ceus qui gèyan morts en lo munt
III fills de Servià, ço és, Joab e Abisay
III mesos, e beneý nostro Senyor a ell e a
III passes, oferiren un bou e un moltó. 14
III fills e una filla fort bella
III parts del ceu poble e stablí alguns
III lances e fichà-las totas III en lo
III en lo cors de Absalon, e com veeren
III dies tots los hòmens de Judà e tu sias
III anys contínuament. E David demanà
III, axí tendre com lo verm del fust, e
III forts hòmens qui éran ab David com lo
III forts hòmens e destroÿren [*] los
III hòmens que éran molt forts. 18 Abisay,
III, e aquell és aquell qui levà la lansa
III. E fou príncep entre aquells III. [*]
III. [*] 20 E Banaÿas, fill de Joadà, qui
III hòmens forts qui éran [*]
III. E David féu aquest concellador a la
III coses alig-ne aquella que tu vullas,
III coses, que alegescas aquella que’t
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VII anys de fam en la tua terra o
a glay, e tu fugiràs, o per cert
lo nom de nostro Senyor per
las suas corones, stant devant
David en la regió dels felisteus
morir 6 e deu retre la ovella en
lo poble d’Irrael a si. 7 E aprés
com a lis de taxidor. (Per aquests
Samaà, frare de David. 22 E aquests
los camps, menys de defenció, quax
per II anys. 2 E Saül alegí a si
desert de Gandí. 3 Donchs Saül pres
a mi per ço que m’ocies. e havia
lo desert de Ciff, e havia ab ell
hòmens d’Irrael. E havían ab ell
’s un poch. 7 E nostro Senyor fou
de la tua serventa [*] e’m dónes
marit: –No hy iré pas tro que l’
que sia bo e roman tant tro que l’
la let. 24 Mas, com ella hach l’
a nostro Senyor Déu en Siloè, e l’
un vadell e oferiren l’
a nostro Senyor 27 per aquest
’n en Ramata, en la sua casa. E l’
devant nostro Senyor, e era
sament d’aquesta fembra per aquest
e II dues fillas. E Samuel, l’
aquells ociure. 26 E Samuel, l’
3,Tit Capítol terç 1 Samuel, l’
Elí que nostro Senyor apellave l’
los entès. 21 E apellà, donchs, l’
ací. 12 Donchs Ysaý tremès per l’
infant, e vench devant Samuel. E l’
combatre contre ell, car tu ést
–O Abner, de qual linatge és aquest
21 e tremetré a las segetes un
las segetes.” 22 E si jo diré a l’
Déu. Si, emperò, jo diré a l’
promès a David, e vench ab ell un
infant petit. 36 E dix Jonatàs a l’
sagetes que jo gitaré. E quant l’
gità altre segete més enlà de l’
de l’infant. 37 E axí vench lo
segeta. Cridà Jonatàs e dix a l’
E cridà altre vegade Jonatàs a l’
e vé tost e no t’aturs! E pres l’
e portà-las a son senyor. 39 E l’
Jonatàs donà lavors las armes a l’
oració a nostro Senyor Déu per l’
-se que en lo sizèn die l’
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III mesos te encalseran los teus anamichs
III dies haurà de pastilència e gran
IIII letres. E trobam scrit en alguns
IIII bísties plenes d’ulls devant e
IIII mesos. 8 E pujave David e los ceus
IIII dobles per ço com la ocís e perdonà a
IIII anys dix Absalon al rey David: –Iré
IIII noms és nomenat David, e és dit
IIII hagueren per mare Rafà en Get e
IIIIM [*]. 3 E lo poble d’Irrael se’n
IIIM hòmens d’Irrael. E havían ab ell IIM
IIIM hòmens, tots alets de tot lo poble d’
IIIM ovellas e M cabres. E sdevench-se
IIIM hòmens dels pus alets e millors d’
IIM en Matinàs, en lo munt de Betel, e mil
indignat contre Ozà e ferí’l [*] tantost
infant mascle, jo donaré aquell a nostro
infant sia desletat, e que lo hy amèn, e
infant sia desletat. E jo prech nostro
infant desletat, amenà’l ab si en Ciloè e
infant era encare molt petit. 25 Donchs
infant a Elí, prevere, lo qual no’s
infant. Jo’l preguí, e ell ha donade a mi
infant era menistre en la casa de nostro
infant, e havia vestidura de li, la qual
infant, lo qual tu has donat a nostro
infant, cresch devant nostro Senyor. 22 E
infant, profitave e crexia e pleÿa a Déu e
infant, ministrave a nostro Senyor devant
infant e dix a ell: –Vé-te’n e dorm e,
infant Ycabot, e dix: «La glòria de nostro
infant, e vench devant Samuel. E l’infant
infant era ros e era bell per veura e
infant, e ell és hom combatedor de sa
infant? E aquell dix: –Senyor, sàpies
infant e dir-li-he: “Vé, aporte’m las
infant: “Vett las sagetas que són més ensà
infant: “Vet las sagetas qui són més enlà
infant petit. 36 E dix Jonatàs a l’
infant: –Vé e aporte’m las sagetes que jo
infant hach corregut allà on Jonatàs havia
infant. 37 E axí vench lo infant en lo
infant en lo loch on era la primera
infant: –Vet la segeta qui és més enlà que
infant e dix: –Corra e vé tost e no t’
infant de Jonatàs ses segetas e portàinfant no sabia què’s feya, car ten
infant e dix-li: –Vé-te’n tost e
infant, e dejunà e intrà-sse’n en una
infant morí. E los servicials no hu volían
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2Re 12,18 e digueren entre si matexs: «Com l’
2Re 12,18
volia oyr, e are, si li diem que l’
2Re 12,19
aytentost entès e conech que l’
2Re 12,19
a sos servents –Donchs, mort és l’
2Re 12,21
dejunaves e ploraves tant quant l’
2Re 12,22
e beus? 22 E dix David: –Com l’
2Re 17,18
dementre que anaven, viu-los un
1Re 1,20
terme fou complit, ella consabé e
1Re 2,21
visità Anna, car ella consabé e
1Re 4,19
marit era mort, ella s’encorbà e
2Re 11,27
e pres-la per muller, e ella
1Re 4,19
prenys, e era prop del terme de l’
1Re 4,20
ella: –No hages pahor, car tu has
1Re 17,33
e ell és hom combatedor de sa
2Re 19,7
null temps hages hagut de la tua
1Re 1,5
son ventre enaxí que no podia haver
1Re 2,5
entrò aquella qui era axorque hach
1Re 2,17
fortsa.» 17 Donchs, lo peccat dels
1Re 15,33
ha fetas moltas fembras menys d’
1Re 22,19
e las fembras que hy éran e los
1Re 2,6
dóna mort e vida, e ell met hom en
2Re 22,6
han tengut a mi. 6 Las cordes d’
1Re 20,1
–Què he jo fet ni qual és la mia
1Re 20,8
Emperò, si tu trobes ab mi neguna
1Re 25,28
servexen a tu. 28 E tol, senyor, la
2Re 3,34
ést caygut e mort com los fills de
2Re 7,10
no serà torbat e los fills de la
2Re 14,9
Techua al rey: –En mi sia aquesta
2Re 22,3
salvador meu, desliura a mi de la
2Re 22,24 de mi matex 24 [*] [*] ne de la mia
2Re 24,10
prech-te, Senyor, que tu muds la
2Re 24,17
qui he peccat e qui he feta aquesta
2Re 19,19
no’t membren las injúries ni las
2Re 10,6
fills d’Amon conegueren que gran
2Re 19,43
Per què, donchs, haveu feta a mi
2Re 19,19
prech-te que no’t membren las
1Re 14,30
mel. 30 E quant més fóra lo poble
1Re 14,27
sa mà a sa bocha, e sos ulls foren
1Re 14,29
Vosaltres veeu que mos ulls són
2Re 22,29
ést luerna mia e tu, Senyor,
1Re 11,11
Saül pertí lo poble en III parts e
1Re 12,8
vostros pares, 8 e en quina manera
1Re 19,9
devant ells. 9 E lo maligne spirit
1Re 19,20
ells, l’espirit de nostro Senyor
1Re 23,7
a ell en las mias mans. E ell
1Re 24,4
carrera, e aquí havia una cove on
2Re 3,7
stade concopina de Saül, e Abner
2Re 3,24
’l jaquit anar en pau. 24 E Joab
2Re 7,18
tot axí dix Natam a David. 18 E
2Re 12,16
Déu per l’infant, e dejunà e
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infant era viu, nós lo aconortàvem e li
infant és mort, ja’ns scolterà menys e no
infant era mort, e dix David a sos
infant? E ells digueren: –Mort és. 20 E
infant era viu, e are, com és mort, tu
infant era viu, jo dejunave e plorave per
infant, fill de la serventa, e dix-ho a
infantà un fill, e apellà lo ceu nom
infantà III fills e II dues fillas. E
infantà, car dolors li vingueren
infantà un fill, que hach nom David. E
infantament. E, quant ella oyí que l’
infantat un fill. E ella no’ls respòs ni
infantesa ensà. 34 E David dix a Saül:
infantesa entrò are. 8 E lavors lo rey se
infants. 6 E Fenennà la engoxave fortment
infants molts, e aquella qui havia molts
infants era molt gran devant nostro Senyor
infants entre las altres fembres, enaxí
infants pochs, neguex aquells qui encara
infern e’n trau. 7 Nostro Senyor dóna
infern han environat a mi, los ligams de
iniquitat ni qual peccat he jo fet contre
iniquitat, tu m’ociu e no m’amens a ton
iniquitat de la tua serventa. »Car nostro
iniquitat solen caure devant los fills d’
iniquitat no turmanteran a ell d’aquí
iniquitat e en la casa del meu pare, si tu
iniquitat. 4 Jo apellaré nostro Senyor Déu
iniquitat. 25 E reguardonerà a mi nostro
iniquitat del teu servicial, car fort he
iniquitat. Aquests són ovellas mias e no
iniquitats mias ni las poses en ton cor
injúria e gran scarn hagueren fet a David,
injúria e per què no digueren abans a mi
injúries ni las iniquitats mias ni las
inluminat, si ell hagués menjat de la
inluminats. 28 E lavors dix un hom del
inluminats per ço com jo he menjade una
inlumineràs las mias tenebres. 30 E jo
intrà en mig loch de la host a hora de
intrà Jacob en Egipte. E cridaren los
intrà en Saül, lo qual stave en sa casa. E
intrà en ells, e ells comensaren a
intrà e fou enclòs en la ciutat, la qual
intrà Saül perquè purgàs aquí son ventre.
intrà-sse’n a ella e conech-la. E dix
intrà-sse’n al rey e dix-li: –E què
intrà-ce’n lo rey David devant nostro
intrà-sse’n en una cambra de dins e
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untà’s e mudà’s las vestidures e
que jo fiu, que m’ocia. 33 E Joab
havia dit. E apellaren a Absalon, e
(ço és, una tenda) en un soler e
era fill de Getrà de Gesrael, qui
lo rey fou fort irat e despagat, e
de vídues, e anch David despux no
bé devant mi, e lo aximent teu e l’
que tt’engan e que sàpia los
los servicials jaen en terra, e jo
felisteus, e despuxs ells svaÿren e
fugien, fugiren ells també [*] e
jaquí de perlar, los fills del rey
tot lo poble, e Atitòfell ab ells,
al munt. 13 Mantinent que vosaltres
Senyor. E, mantinent que aquell fou
host dels felisteus, e com tu seràs
teu? Car un de la companya hi és
de Saül, a Abner: 8 –Per què ést tu
que lo sol sia post e se’n sia
al secrifici. 6 E com ells foren
frare feriren Ysbòzech, com foren
13 E si per ventura ell se n’
a fembra que ha molt plorat, 3 e
fer. 21 E dix Atitòfel a Absalon:
foll? Jaquiu-lo’n ana aquest; no
los sechs e los contrets dient: “No
proverbi: «Lo cech e lo contret no
Senyor en aquell die e dix: «Quant
de la terra, diguéran a David: –No
e Sabbà e Natam e Salamó 15 e
envés mi ab bocha plena de
de nostro Senyor ni complit a la
tu? Calla, germana, [*] no’t dons
24,Tit Capítol XXIIII 1 E la
jo edificaré a ell fael casa, e ell
nacions. E ell jutgerà a nós e
los felisteus. Donchs, lo poble
24 E com oyràs brogit d’aquell qui
del ceu temple sant, e lo meu crit
de Arodí; 26 Eras de Faltí;
de nostro Senyor, e axí la feya
Senyor. 10 E axí com Anna era
tots dies era ab ell. 11 E llavors
e Abiatar éran preveres. 26 Emperò
26 [*] E dix a ell: –Leve’t, e
tu seràs vuy pertit de mi e te n’
Senyor és e serà ab tu. 8 E tu
tu deus ceura. E adonchs tu te n’
E adonchs tu te n’iràs tost e
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intrà en la casa de nostro Senyor Déu e
intrà-sse’n al rey e dix-li ço que
intrà al rey e enclinà’s e jach sobre la
intrà a las concupines de son pare devant
intrà ab Nabigail, filla de Naàs, germana
intrà-sse’n en una cambra e plorà e féu
intrà a ellas, ans stigueren tencades
intrament és ab mi en las tendes, e no he
intraments e los aximents teus e conega
intraré en la mia casa per ço que menge e
intraren en las tendes dels felisteus. 54
intraren-se’n en la ciutat. E pertí’s
intraren per la casa plorant e cridant, e
intraren en Jerusalem. 16 E vench Cozim
intrareu en la ciutat, vosaltres lo
intrat en la ciutat, ell recomptà [*] tot
intrat en la ciutat, aquí tu trobaràs una
intrat per ço que ociés lo rey, senyor
intrat a la concopina de mon pare? E Abner
intrat. 36 E tot lo poble oyí açò e plach
intrats là on ell era, ell veé Eliab e
intrats en la casa, en lo segí [*]. 7 [*]
intrava en alguna ciutat, lo poble
intre-te’n al rey e digues-li
–Intre a las concopines de ton pare, las
intrerà en la mia casa. 22,Tit Capítol
intrerà ací David.” 7 Emperò David pres la
intrerà en lo temple.» 9 E stech e habità
intrerà l’archa de Déu en la mia ciutat?»
intreràs ací, si no te’n portes los sechs
Iobar e Elisua e Naphes 16 e Jasia e Simà
ira e de abrivament e environen la ciutat
ira sua que ell t’havia manat que
ira ni dol de ton frare ni plors per açò.
ira de nostro Senyor enfelloní’s contre
irà devant mon crist (ço és, untat)
irà devant e ferà las nostres batallas per
irà aprés Saül en Galgala.» 5 E los
irà per las simas de los parés, tu lavors
irà a las suas orellas. 8 La terra se
Irà, fill de Achès, de Tecua; 27 Abiàsser
irade, e Anna plorave molt fortment e no
irade ab amargós coratge, ella plorave
Iram, rey de Tir, tremès missatgers a
Iran era propi prevera de David. 21,Tit
iràs-te’n. E ell se levà, e abdosos
iràs e tu trobaràs II hòmens prop lo vas
iràs devant mi en Galgala, e jo devallaré
iràs tost e iràs en loch on te pusques
iràs en loch on te pusques amagar, en lo
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2Re 11,12
[*]: –Stà vuy encara ací, e demà
2Re 15,21
tu, senyor meu, car en tot loch on
2Re 18,3
3 Respòs lo poble e dix: –Tu no hy
2Re 21,17 de David e digueren: –De vuymés no
1Re 11,6
aquestas peraules, ell fou molt
1Re 17,28
David deya als altres, ell fou molt
1Re 18,8 David, XM. 8 Ladonchs Saül fou molt
1Re 19,21
altres. [*] Adonchs fou Saül molt
1Re 20,7
teu. E si, emperò, ell serà
1Re 20,30
taula del rey. 30 E Saül fou fort
2Re 3,8 concopina de mon pare? E Abner fou
2Re 12,5
vengut a ell. 5 E David fou fort
2Re 13,21
paraules, fou fort felló e fort
2Re 18,33
meu. 33 E lavors lo rey fou fort
2Re 22,41
mia, derrera aquells qui m’han
1Re 29,4
E los prínceps dels felisteus foren
2Re 17,8
com són forts, e són are fellons e
2Re 23,38
scuder de Joab, fill de Servià; 38
1Re 1,22
car ella dix a son marit: –No hy
1Re 14,7
e vés allà on volràs, car jo
1Re 16,2 2 E Samuel dix: –En qual manera jo
1Re 17,32
felisteu. Jo sóm ton servent e
1Re 17,36
axí com un d’aquells; donchs, jo
1Re 20,29
si jo trop gràcia devant tu,
1Re 25,19
servents: –Anau devant mi, car jo
2Re 12,23
poria fer tornar de allà on és. Jo
2Re 15,21
on iràs, o en mort o en vida, jo
2Re 18,2
de Get. E dix lo rey al poble: –Jo
2Re 18,14
–No serà axí com tu dius, mas jo
2Re 19,36 tu, senyor meu. 36 Un poch, senyor,
1Re 23,2
concell a nostro Senyor e dix:
2Re 6,12
per l’archa de Déu. E dix David:
2Re 15,7
IIII anys dix Absalon al rey David:
2Re 16,9
que tost morrà és maleÿt lo rey?
1Re 9,7
dix al servent: –Vet que nós hi
1Re 14,10
ells nos dien: “Veniu a nós”, nós
2Re 19,7
si no’t leves, que tots nos n’
1Re 25,7
las tuas ovellas, e nós no’ns
1Re 25,15
foren a nós molt bons e anch no s’
Re Prol,68 gents, mas solament de un poble d’
1Re 1,17
-te’n en pau, e lo Senyor Déu d’
1Re 2,14
ells a tots aquells del poble d’
1Re 2,22
sos fills fèyan a tot lo poble d’
1Re 2,28
jo alegí a ell de tots los trips d’
1Re 2,28
pare dels secrificis dels fills d’
1Re 2,29
los secrificis del meu poble d’
1Re 2,30
mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu d’
1Re 3,20
·s sdevengués 20 en tot lo poble d’
1Re 3,21
dix se sdevench en tot lo poble d’
1Re 4,1
a batalla contre lo poble d’
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iràs-te’n. E stech Urries en Jerusalem
iràs, o en mort o en vida, jo iré e seré
iràs, car a tu demanen ten solament e no
iràs ab nós a la batalla, per so que no
irat, 7 e pres II bous e trencà’ls per
irat contre David e dix a ell: –Per què
irat, e aquesta paraula desplach molt a
irat 22 e ell matex anà en Ramata e vench
irat e falló, sàpies que complida és la
irat contre Jonatàs e dix-li: –Fill de
irat per aquellas paraules que dix a ell
irat e falló contre lo rich hom e dix a
irat, emperò no volch res dir a Amon ne’l
irat e despagat, e intrà-sse’n en una
irat, e jo destrovir-los-he. 42 E ells
irats e fallons e digueren a Achís: –Torn
irats. E si hom los scomovia, saltarien a
Iray genite; Gareb, entre tots aquests,
iré pas tro que l’infant sia desletat, e
iré ab tu en qualque loch que tu volràs
iré? Car Saül ho oyrà e auciurà’m. E
iré’m combatre ab ell e ociuré’l. 33 E
iré en aquell e tolré la onta del poble d’
iré allà tost e veuré mos frares.” Per ço
iré aprés vosaltres. E ella no dix res
iré de vuymés a ell, e el no tornerà a mi.
iré e seré servicial teu. 22 E dix lo rey:
iré ab vosaltres. 3 Respòs lo poble e dix:
iré devant tu. E pres Joab III lances e
iré més enllà Jordà ab tu. No’m fa
–Iré jo a ociure aquells felisteus? E dix
«Iré a la casa de Obededon e aportaré l’
–Iré en Hebron e pegaré los vots que he
Iré-hy e tolré-li lo cap! 10 E dix lo
irem. Mas qual cose portarem a l’hom de
irem a ells, car nostro Senyor liurerà
irem [*], e si nós nos ne anam, pijor te
iresquem anch ab ells, e ells no perderen
iresqueren ab nós, ni no perdem neguna de
Irrael, qui’s compte en XII trips. E lo
Irrael don a tu la demande de què l’has
Irrael que venia en Ciloè. 15 Neguex ans
Irrael e en qual manera ells gèyan ab las
Irrael a mos obs en prevere, per ço que
Irrael tota la senyoria? 29 Per què has tu
Irrael e tu has honrats tos fills més que
Irrael: “Jo parlé que la tua casa e la
Irrael [*] entrò a Berzabe. E tot Yrrael
Irrael tant com ell visqué. 1Re 4,Tit
Irrael, e lo poble d’Irrael axí a carrera
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lo poble d’Irrael, e lo poble d’
lur host contre lo poble d’
batalla fou ajustade, lo poble d’
quax IIIIM [*]. 3 E lo poble d’
Lavors digueren los primers nats d’
se combateren ab lo poble d’
lo poble d’Irrael, e lo poble d’
e gran morteldat fou en lo poble d’
las noves dix: –Lo poble d’
gran edat, e ell jutjà lo poble d’
nostro Senyor és tolta del poble d’
22 –La glòria de Déu és mudade d’
farem nós de l’archa de Déu d’
han aduyta a nós l’archa de déu d’
–Lexau-ne anar la archa de déu d’
farem nós de l’archa de Déu d’
ne trameteu l’archa del Déu d’
la terra. E donau glòria al Déu d’
faraó e no lexà anar los fills d’
foren complits. E tot lo poble d’
dix Samuel a tot lo poble d’
felisteus. 4 Adonchs los fills d’
dix: –Ajustau tot lo poble d’
peccat. E Samuel jutjà los fills d’
sobre ells, e com los fills d’
batalla contre los fills d’
e foren morts per los fills d’
fills d’Irrael. 11 E los fills d’
venir en los termes del poble d’
ciutats foren retudes als fills d’
Donchs ell desliurà lo poble d’
E pau era entre los fills d’
Donchs Samuel jutjà tot lo poble d’
e Masfat e jutjave lo poble d’
sos fills jutges sobre lo poble d’
E Samuel dix a tot lo poble d’
que no havia entre los fills d’
costuma en la terra dels fills d’
per ésser rey sobre lo meu poble d’
que són en la terra dels fills d’
del pus bax trip del poble d’
en Masfat, 18 e dix als fills d’
fills d’Irrael: –Lo Senyor, Déu d’
coses: “Jo he amenat lo poble d’
Samuel aplegà tots los trips d’
siau onta a tot lo poble d’
missatgers per tota la terra d’
per tots los térmens dels fills d’
e foren per nombre los fills d’
ha feta vuy salut al poble d’
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Irrael axí a carrera als felisteus en
Irrael. E com la batalla fou ajustade, lo
Irrael fugí als felisteus, e en aquell
Irrael se’n tornà a las tendes. Lavors
Irrael: –Per què nostro Senyor ha fet a
Irrael, e lo poble d’Irrael fou vensut, e
Irrael fou vensut, e cascú fugí en son
Irrael, car hach-hi, de morts, XXXM
Irrael és fugit devant los felisteus, e
Irrael per XXXX anys. 19 E sa nora, muller
Irrael, car l’archa de Déu és presa.» E
Irrael per ço com l’archa de nostro
Irrael? E aquells de Get respongueren:
Irrael per ço que ella ocia a nós e tot
Irrael e que torn en son loch, per ço que
Irrael? Ensenyau-nos en qual manera
Irrael, no la tremetau buyda, mas reteuIrrael per saber si per ventura aleugerà
Irrael fore de sa terra, car nostro Senyor
Irrael se reposà aprés nostro Senyor. 3 E
Irrael: –Si vosaltres vos tornau a nostro
Irrael tolgueren del mig de ells Balaÿm e
Irrael en Masfa, que aorem a nostro Senyor
Irrael en Masfa. 7 E com oÿren açò los
Irrael hagueren açò oÿt, ells hagueren
Irrael, e nostro Senyor tronà aquell die
Irrael. 11 E los fills d’Irrael axiren de
Irrael axiren de Masfat, e perseguiren los
Irrael. E la mà de nostro Senyor fou sobre
Irrael, las quals los felisteus los havían
Irrael de la mà dels felisteus. E pau era
Irrael e los amoreus. 15 Donchs Samuel
Irrael tots los dies de la sua vida. 16 E
Irrael en los demunt dits lochs, 17 e
Irrael. 2 E son fill primer engendrat
Irrael: –Cascú se’n vaja a la sua ciutat.
Irrael millor home que ell; era pus alt
Irrael que tots aquells qui volien demanar
Irrael, e ell desliurerà a ells de las
Irrael seran de tu [*]. 21 E Saül respòs e
Irrael, e lo meu linatge és [*] derrer de
Irrael: –Lo Senyor, Déu d’Irrael, diu
Irrael, diu aquestas coses: “Jo he amenat
Irrael de Egipte e he vós desliurats de la
Irrael, e la sort caech sobre lo trip de
Irrael. 3 Llavors digueren a ell los pus
Irrael e, si no hy ha negú qui’ns defena,
Irrael per mans de sos missatgers, que
Irrael CCCM hòmens, e los fills de Judà,
Irrael. 14 E Samuel dix al poble: –Veniu,
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1Re 11,15 Senyor. E Saül e tots los hòmens d’
1Re 12,1
XII 1 Samuel dix a tot lo poble d’
1Re 13,1
e regnà ell sobre lo poble d’
1Re 13,2
2 E Saül alegí a si IIIM hòmens d’
1Re 13,3
«Ogen los hebreus e tot lo poble d’
1Re 13,4
Irrael!» 4 Donchs tot lo poble d’
1Re 13,4
de felisteus, e lo poble d’
1Re 13,6
prop Letavent. 6 Quant los fills d’
1Re 13,13
lo teu regne sobre lo poble d’
1Re 13,17
cose e per tolre als fills d’
1Re 13,19
ferrer en la terra dels fills d’
1Re 13,20
ni spasa. 20 Donchs los fills d’
1Re 13,23
en Machinàs, on éran los fills d’
1Re 14,12
liurats en las mans del poble d’
1Re 14,15
que éran anats a robar los fills d’
1Re 14,18
era aquí aquell die ab los fills d’
1Re 14,21
e ab Jonatàs e ab tots los fills d’
1Re 14,23
salvà aquell jorn lo poble d’
1Re 14,24 entrò a Betaven. 24 E los hòmens d’
1Re 14,37
aquells en las mans del poble d’
1Re 14,39
39 Nostro Senyor, salvador d’
1Re 14,41
pregà e dix [*]: –Senyor, Déu d’
1Re 14,45
feta aquesta gran salut al poble d’
1Re 14,47
fou confermat sobre lo poble d’
1Re 14,48
Amalech, e desliurà los fills d’
1Re 15,1
jo untàs a tu rey sobre lo poble d’
1Re 15,2
que Amalech ha fetas al poble d’
1Re 15,17
e príncep sobre tots los trips d’
1Re 15,17
ha a tu untat sobre lo poble d’
1Re 15,26
no sias rey sobre lo ceu poble d’
1Re 15,28
ha vuy tolt a tu tot lo regne d’
1Re 15,30
de mon poble e devant los fills d’
1Re 16,1
ell no regnerà sobre lo poble d’
1Re 17,2
de Dotamí. 2 E Saül e los fills d’
1Re 17,3
de la una part, e lo poble d’
1Re 17,8
8 E venia en la host dels fills d’
1Re 17,10 he ahontades vuy las companyes d’
1Re 17,11
11 E com Saül e tots los fills d’
1Re 17,19
19 E adonchs Saül e los fills d’
1Re 17,25
25 E un d’aquells del poble d’
1Re 17,25
Ell és axit per aontar lo poble d’
1Re 17,26
qui tolrà aquesta onta del poble d’
1Re 17,36
aquell e tolré la onta del poble d’
1Re 17,45 Yrrael, Senyor de las companyes d’
1Re 17,52
mort, fugiren, 52 e los fills d’
1Re 17,53
entrò a Acharon. 53 E los fills d’
1Re 18,6
las fembras de totas las ciutats d’
1Re 18,16
squivar. 16 Mas tots los fills d’
1Re 18,30
axiren contre los fills d’
1Re 19,5
salut per ell a tot lo poble d’
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Irrael hagueren aquí gran goig e gran
Irrael: –Veus que jo he oÿda la vostra veu
Irrael per II anys. 2 E Saül alegí a si
Irrael. E havían ab ell IIM en Matinàs, en
Irrael!» 4 Donchs tot lo poble d’Irrael
Irrael oyí aquesta fama: «Saül ha ferida
Irrael s’és endressat contre los
Irrael veeren si mateys ésser posats en
Irrael perdurablement. 14 Mas lo regne teu
Irrael; e la una d’aquellas companyes anà
Irrael, car los felisteus los havían tots
Irrael avallaren als felisteus per a aguar
Irrael. 1Re 14,Tit Capítol XIIII 1 E
Irrael. 13 Adonchs Jonatàs muntà al munt
Irrael s’esbalaÿren, e tota lur host fou
Irrael. 19 E dementre que Saül perlave al
Irrael 22 que éran amagats en lo munt de
Irrael, e la batalla vench entrò a
Irrael foren acompanyats entre si. E
Irrael? E nostro Senyor no li respòs
Irrael, és viu, e sap, si açò és sdevengut
Irrael, dóna a mi demostransa qual cose és
Irrael? Açò serà gran peccat! Nostro
Irrael, ell se combatia contre los
Irrael de las mans de aquells qui’ls
Irrael. Donchs, oges are la veu de nostro
Irrael, en qual manera contrestà a ell,
Irrael, com a tu fos vijares que tu fosses
Irrael, 18 e ha a tu tremès en aquella
Irrael. 27 Ab tant, Samuel se mès en la
Irrael e aquell ha liurat a un altre que
Irrael. E torna-te’n ab mi, per ço que
Irrael? Complex ton corn d’oli e vine per
Irrael se ajustaren en la vall de
Irrael stave sobre la altre part de la
Irrael e deya cridant a ells: –Per què sou
Irrael [*]. 11 E com Saül e tots los fills
Irrael hagueren oÿdes aquestas peraules
Irrael se combateren ab los felisteus en
Irrael dix a David: –Has tu vist aquell
Irrael. Mas lo rey derà molt gran riquesa
Irrael? Qual és aquest felisteu qui no és
Irrael. Car aquest és aquell felisteu qui
Irrael, las quals tu has vuy ahontades. 46
Irrael e de Judà se levaren [*] e
Irrael se’n tornaren com ells hagueren
Irrael axiren a carrera a Saül e cantaven
Irrael e tots los fills de Judà amaven
Irrael en batalla, e en lo comensament de
Irrael. Tu ho veÿst e te n’alegrist.
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1Re 19,8
altre vegade entre los fills d’
1Re 20,13 saber, 13 que nostro Senyor, Déu d’
1Re 23,10
10 E David dix: –Senyor, Déu d’
1Re 23,17
e tu regneràs sobre lo poble d’
1Re 24,3
tots alets de tot lo poble d’
1Re 25,34 manera, viva nostro Senyor, Déu d’
1Re 26,2
hòmens dels pus alets e millors d’
1Re 27,1
·m serch vuymés en tota la terra d’
1Re 27,12
–Molt de mal ha fet al poble [*] d’
1Re 28,19
teus [*]; e, encara, las tendas d’
1Re 29,3
qui fou servicial de Saül, rey d’
1Re 31,7
en aquell die. 7 E com los fills d’
1Re 31,7
una vall, veeren que los barons d’
1Re 31,7
que Saül era mort [*], los fills d’
2Re 1,3
E ell dix: –De las albergades d’
2Re 1,12
Senyor Déu e sobre tota la casa d’
2Re 1,13
hom qui era fugit de las tendas d’
2Re 1,18
és scrit en lo libre dels Justs: «O
2Re 1,19
munt de Gelboe), 19 los nobles d’
2Re 1,24
pus forts que leons! 24 O filles d’
2Re 2,8
tots los lochs on éran los fills d’
2Re 3,17
e dix aquesta paraula als vells d’
2Re 3,18
meu David salvaré lo meu poble d’
2Re 3,34
solen caure devant los fills d’
2Re 5,1
1 E vingueren tots los trips d’
2Re 5,3
3 E lavors vingueren los vells d’
2Re 5,13
pres concopines e mullers d’
2Re 6,1
vegade David tots los ceus alets d’
2Re 6,19
19 e partí a cascú d’aquells d’
2Re 6,20
quant ha stat vuy gloriós lo rey d’
2Re 6,21
e guaytedor sobre lo poble d’
2Re 7,6
die ensà que jo amaní los fills d’
2Re 7,7
quals jo sóm stat ab los fills d’
2Re 7,7
jo parlant no parlé a la un trip d’
2Re 7,7
que donàs a menjar al meu poble d’
2Re 7,8
e senyor sobre lo meu poble d’
2Re 7,10
10 E posaré loch al meu poble d’
2Re 7,11
los jutges sobre lo meu poble d’
2Re 7,23
que sia axí com lo teu poble d’
2Re 7,27 Car tu, Senyor de companyes, Déu d’
2Re 10,9
[*], trià alguns dels millós d’
2Re 11,1
qui éran ab ell e tots los fills d’
2Re 11,7
-li què feya Joab e lo poble d’
2Re 11,11
–L’archa de Déu e aquells d’
2Re 12,7
açò. E diu nostro Senyor, Déu d’
2Re 12,8
e he donade a tu la casa d’
2Re 12,31
la sua host e ab tot lo poble d’
2Re 15,6
açò tots dies a tot lo poble d’
2Re 15,6
manera ell tirave lo poble d’
2Re 15,10
missatgers a tots los trips d’
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Irrael e los felisteus, e David axí defora
Irrael, fassa a mi aquestas coses e
Irrael, jo he oÿt dir que Saül vol venir
Irrael, e jo seré lo segon aprés tu. E
Irrael, e anà-sse’n per sercar David
Irrael, que ha vedat a mi que no feés mal
Irrael, per ço que sercàs David en lo
Irrael. Fogiré, donchs, a las suas mans.»
Irrael, e per açò serà tostemps lo meu
Irrael seran liurades per nostro Senyor en
Irrael, e ha stat ab mi molts dies [*]? E
Irrael, qui éran ultre lo flum Jordà, en
Irrael éran fugits e que Saül era mort
Irrael desemperaren lurs ciutats en què
Irrael. 4 E dix-li David: –Digues-ma
Irrael, per ço car éran morts ab cultell.
Irrael e havia ditas aquestas coses: –D’
Irrael, qui és romàs: Veges e pence’t per
Irrael són morts sobre las tuas muntanyes.
Irrael, plorau sobre Saül, que vestia a
Irrael 9 e stablí-lo rey sobre Galaad e
Irrael: –Hir e l’altre e lonch temps ha
Irrael de la mà de tots los felisteus, que
Irrael.» Encare tot lo poble de Yrrael
Irrael a David en Hebron e digueren-li:
Irrael en Hebron, e lo rey féu covinensa e
Irrael, e hach fills e fillas ultre
Irrael, e foren XXXMª, 2 e levà’s David e
Irrael, a cascun hom e a cascuna fembra,
Irrael, qui’s descobria devant [*] sos
Irrael. E jo jugaré e seré fet humil més
Irrael de la terra de servitut de Egipte
Irrael. E donchs jo parlant no parlé a la
Irrael al qual maní que donàs a menjar al
Irrael e dix: Per què no has feta a mi
Irrael. 9 E he stat ab tu en tots los
Irrael e plantaré a ell e habitaré ab ell.
Irrael. E jo daré repòs a tu de tots los
Irrael, per lo qual ha jurat Déu per ço
Irrael, has ravelat a la orella del
Irrael e aparallà batalla contre los
Irrael als fills d’Amon, e destroÿrenIrrael e en quina guisa donaven batalla. 8
Irrael e de Judà stan en las tendas, e lo
Irrael: “Jo t’untí en rey sobre Yrrael e
Irrael e de Judà e, si aquestas coses són
Irrael que era ab ell en Jerusalem. 13,Tit
Irrael que venia al rey per ço que l’oyís
Irrael a si. 7 E aprés IIII anys dix
Irrael e dix: –Tentost com vosaltres oyreu
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2Re 16,3
nostro Senyor Déu la casa d’
2Re 16,18
Senyor ha alegit e tot lo poble d’
2Re 17,10
hauria pahor, car tot lo poble d’
2Re 17,11
concell. Mas ajusta tot lo poble d’
2Re 18,16
avant no encalsacen lo poble d’
2Re 18,17
munt de pedres. E tots aquells d’
2Re 19,9
en las suas tendes, 9 e lo poble d’
2Re 19,22 Per cert, vuy no morrà null hom d’
2Re 19,40
hagut sinó la mitat del poble d’
2Re 19,41 lavors tots los hòmens del poble d’
2Re 20,14
Sibe era passat per los trips d’
2Re 20,14
E Joab e tots los hòmens forts d’
2Re 21,2
los gabaonites no són dels fills d’
2Re 21,2
dels amoreus, car los fills d’
2Re 21,2
qui hu fa per amor dels fills d’
2Re 21,4 e no volem que sia mort null hom d’
2Re 21,15
los felisteus contre los fills d’
2Re 21,17
per so que no apachs la luerna d’
2Re 23,3
mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu d’
2Re 23,3
Irrael ha perlat a mi, lo fort d’
2Re 23,10
en la batalla. 10 Car los hòmens d’
2Re 24,1 a Joab: –Vé e nombre los hòmens d’
2Re 24,4
per ço que nombrassen lo poble d’
2Re 24,12
coses diu nostro Senyor, Déu d’
2Re 24,13
–Açò diu nostro Senyor, Déu d’
2Re 21,8
Rafà filla de Ayà, ço és Armoní e
1Re 20,11 dix Jonatàs a David: –Vina ab mi, e
2Re 15,14
li poríem scapar. E cuytau-vos e
1Re 11,7
que dèyan: –Si n’hi ha negú que no
2Re 13,9
E no’n volch menjar. E dix Amon:
2Re 19,24
las vestidures despuxs que’l rey
2Re 11,23 esforsaren de combatre contre nós e
2Re 5,23
nostro Senyor: –No hy puges ni los
2Re 19,15 de Judà vench en Galgala per ço que
1Re 5,7
–No romanga l’archa del déu d’
2Re 10,8
la porta, e Cirus e Sabbaà e Toob e
1Re 12,2
sobre vosaltres, 2 e are va rey e
2Re 23,4
com la lud en l’alba o com lo sol
2Re 16,7
deya aquestas peraules al rey:
1Re 14,11
digueren: –Veus que hebreus
Re Prol,160 lo Salvedor en lo sepulcre, al qual
1Re 3,2
geya en son lit, e sos ulls éran
1Re 13,13
açò fet, nostro Senyor haguera
1Re 14,28 qui menjarà vuy pa!” E lo poble era
1Re 17,57
com David se’n tornà, qui havia
1Re 23,26
l’altre part. E David se pensave
1Re 26,25
tu, fill meu David! Tu que has fet
2Re 1,19
las tuas muntanyes. E com són axí
2Re 3,22
no era en Hebron ab David, car
2Re 7,11
enamichs teus, e nostro Senyor ha
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Irrael a mi e lo regne de mon pare.” 4 E
Irrael, e ab ell staré. 19 E jo serviré lo
Irrael sap que ton pare és fort e règeu, e
Irrael, de Dan entrò a Bersabe, e serà axí
Irrael [*]. 17 E prengueren Absalon e
Irrael fugiren a las tendas lurs. 18
Irrael regonech lo bé que lo rey los havia
Irrael. E cuydes-te que jo no conega que
Irrael. 41 E lavors tots los hòmens del
Irrael anaren-se’n al rey e diguerenIrrael e era-se’n anat entrò a Abela. E
Irrael 15 vingueren en Abela e en Betamà e
Irrael, mas són relíquies que romangueren
Irrael havían jurat a ells que no’ls
Irrael e de Judà. 3 E dix lavors David als
Irrael. E dix David: –Què voleu que fassa
Irrael. E David e los ceus hòmens
Irrael. 18 E la segona batalla fou en Job
Irrael ha perlat a mi, lo fort d’Irrael,
Irrael, senyorejador just en temor dels
Irrael foren pujats [*], aquell stech e
Irrael e de Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò a
Irrael. 5 E passaren Jordà e vingueren en
Irrael: De III coses alig-ne aquella que
Irrael: que de aquestas III coses, que
Isbòsech, e V fills de Meroab [*], los
iscam defora al camp. E com foren axits en
iscam hich, car, si per ventura ve
ischa defora e no saguescha Saül e Samuel,
–Isque tothom defora. E com tots foren
isqué de Jerusalem entrò que hy tornà en
isqueren a batalla, e nós sfortsam-nos e
isques a carrera, mas vés derrera de la
isquéssan a carrera al rey e que passàs
Israel ab nós, car la sua mà és dura sobre
Istab e Maatà éran en lo camp. 9 E com veé
ix devant vosaltres. E jo vuymés sóm
ix al matí, sens nuus gita los raigs, axí
–Ix, hom homeyer e hom del diable, 8 car
ixen de las coves en las quals éran
ja és pujat Jesucrist al Pare, qui contre
ja tenebrosos, enaxí que ell no podia
ja aperellat lo teu regne sobre lo poble
ja afablit. 29 E dix Jonatàs: –Mon pare ha
ja mort lo felisteu, Abner lo pres e menà
ja que ell no pogués scapar de la mà de
ja, a mi feràs, e tu, poderós, qui are
ja cayguts en tu aquests, los pus forts
ja l’havia jaquit anar e se n’era anat
ja dit a tu que ferà a tu casa, 12 e, com
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2Re 12,18
si li diem que l’infant és mort,
2Re 17,8
are. 8 E dix Cozim a Absalon: –Tu
2Re 18,33
Absalon, fill meu! Com se pot
2Re 23,13
fou feta gran salut en Yrrael. 13 E
1Re 8,19
oyr la veu de Samuel, e digueren:
1Re 20,9
ton pare. 9 E dix Jonatàs a David:
2Re 3,33
e planyent molt Abner lo rey dix:
2Re 16,18 teu? [*] 18 E dix Cozim a Absalon:
2Re 20,20 Senyor Déu? 20 E respòs Joab e dix:
2Re 24,24
24 E dix lo rey a Aurena:
1Re 11,1
a guerrajar una ciutat que ha nom
1Re 11,1
de Galaad, e tots los hòmens de
1Re 11,3
pus vells hòmens de la ciutat de
1Re 11,5
-li las peraules dels hòmens de
1Re 11,9 venguts: –Enaxí direu als hòmens de
1Re 11,9
e recomptaren-ho als hòmens de
1Re 31,11
11 E com aquells qui habitaven en
1Re 31,12 penjats, e vingueren los hòmens de
1Re 31,13
e sabolliren-los en lo bosch de
2Re 2,4
digueren a David que los hòmens de
2Re 2,5
tremès missatgers als hòmens de
2Re 21,12
ceu, e tolch-los als hòmens de
1Re 1,19 casa lur, en Remadta. Donchs Elcanà
2Re 9,6
Saül, devant David, enclinà-se e
2Re 12,16
-sse’n en una cambra de dins e
2Re 13,14
e hagué major fortsa que ella e
2Re 14,22
venir Absalon. 22 E levà’s Joab e
2Re 14,33
e intrà al rey e enclinà’s e
Re Prol,127
oferexen bis e porpre e colix e
1Re 12,8
pares, 8 e en quina manera intrà
2Re 23,1
feta la promissió de crist Déu de
2Re 11,11
lo senyor meu Joab e los servicials
2Re 13,15 ab ella. 15 Emperò, com Amon hach
2Re 13,20
20 E dix Absalon, son frare: –Ha
2Re 13,8
son frare Amon [*]. 8 [*] E Amon
2Re 19,37
Mas prech-te, senyor, que me’n
1Re 20,5
prop lo rey a la taula. E donchs,
1Re 20,29
ciutat de Betlem. 29 E dix-me:
2Re 16,11
més deu voler aquest la mia mort!
1Re 22,4
jo sàpia què ferà Déu de mi. 4 E
1Re 27,9
tota la terra de aquells e no hy
1Re 27,11
e en Hiramel [*].» 11 E David no
2Re 2,19
e perseguí-lo fort, que no’l
2Re 2,30
vingueren a las tendes. 30 E Joab
2Re 8,4
nirvis a tots los cavalls, emperò
2Re 13,27
per las pregàries de Absalon lo rey
2Re 13,36
dit. 36 E aytentost com ell se
2Re 15,16
companya a peu descals, e lo rey
2Re 21,10
entrò que ploch sobre ells, e no hy
2Re 23,12
e sguardà’s los felisteus e no’ls
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ja’ns scolterà menys e no ferà res que li
ja conexs ton pare e los hòmens qui són ab
ja fer que jo muyre per tu, Absalon, fill
ja dabans éran pujats que éran prínceps
–Ja no serà axí pas! Nostre rey serà sobre
–Ja Déu no vulla que jo fasse açò, car jo
«Ja Déu no vulla que tu, Abner, sies mort
–Ja Déu no hu vulla, ans seré de aquell
–Ja Déu no hu vulla, que jo vulla
–Ja Déu no vulla que axí sia com tu dius,
Jabès de Galaad, e tots los hòmens de
Jabès digueren a Naàs: –Rep-nós volem te
Jabès: –Dóna a nós VII dies d’espay, que
Jabès. 6 E l’espirit de nostro Senyor
Jabès de Galaad: “Vosaltres haureu demà
Jabès, los quals hagueren gran goig 10 e
Jabès-Galaad haguéran oÿdes totas
Jabès-Galaad e cremaren Betasan. 13 E
Jabès. E dejunaren per VII dies. Expl Ací
Jabès-Galaad havían soterrat Saül. 5 E
Jabès-Galaad e dix-los: –Beneÿts sou,
Jabès Galaad, qui’ls havían amblats e
jach ab Anna, se muller, e nostro Senyor
jach-se en terra e adorà-lo. E dix
jach en terra. 17 E vingueren los hòmens
jach ab ella. 15 Emperò, com Amon hach
jach-se sobre la terra e adorà [*] lo
jach sobre la terra e adorà-lo. E lo rey
jacint e [*] pèlls de cabres. Emperò l’
Jacob en Egipte. E cridaren los pares a
Jacob, noble cantador de Ysrael. 2 E l’
jaen en terra, e jo intraré en la mia casa
jagut ab ella, major fou lo mal e l’oy
jagut ton frare ab tu? Calla, germana, [*]
jahia en lo lit, e Tamar pres ferina e
jaquesques tornar, e que muyre en la mia
jaquex-ma anar per ço que m’amach en lo
“Jaquex-me anar en la mia ciutat, car
Jaquex-lo per ço que maleescha aytant
jaquí’ls devant la cara del rey de Moab,
jaquí null hom viu ni nulla fembra. E
jaquí a vida hom ni fembra, ne manave
jaquí anar a la dreta part ni a la
jaquí Abner e tornà-ce’n e ajustà tot
jaquí’n C. 5 E vingueren aquells de Síria
jaquí anar Amon e tots los altres fills
jaquí de perlar, los fills del rey
jaquí X cuncupines sues que guardassen la
jaquí acostar los ocells de die ni las
jaquí passar al poble e ocís molts dels
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2Re 2,23
E Azael no’l volch entendre ni’l
2Re 16,21
de ton pare, las quals ha
2Re 20,3
pres X concupines suas que havia
1Re 20,13
contre tu, jo hu revelaré a tu e’t
2Re 17,2
car ujat és ell e la sua gent, e
2Re 5,21
Bealfazarim. 21 E los felisteus
1Re 20,6
-li axí: “David me pregà que’l
1Re 20,28
e dix: –Fort me pregà que’l
1Re 30,13 un ysmaleÿte. E lo senyor meu ha’m
2Re 3,22
en Hebron ab David, car ja l’havia
2Re 3,23
al rey David e lo rey havia’l
2Re 3,24
qui és vengut a tu. Per què l’has
1Re 21,15
e fadejàs devant mi per foll?
2Re 5, 16
15 e Iobar e Elisua e Naphes 16 e
2Re 2,7
mans e siau fills de fortalesa. E
Re Prol,22
e lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII,
Re Prol,144
enterpetredor, si no’t ve de grat,
1Re 12,12
era vengut contre vosaltres, [*]
2Re 13,11
mà e dix-li: –Germane mia, vina e
2Re 13,5 mon frare Absalon. 5 E dix Jonadap:
2Re 22,39
trencaré per ço que no’s leven, e
2Re 2,23
qui passaven per aquell loch on
2Re 19,8
E lavors lo rey se levà de terra on
2Re 20,12
de David per Joab. 12 E Amasè
Re Prol,11
doctor de la lig, aprés la presó de
1Re 17,54
cap del felisteu e portà aquell en
1Re 18,6
e se’n portave lo cap de aquell en
2Re 5,5
VII anys e VI mesos, e regnà en
2Re 5,6
e tots aquells qui éran ab ell en
2Re 5,14
noms de aquells que nasqueren en
2Re 5,17
que David havían untat en rey en
2Re 5,22
los felisteus per ço que pujacen en
2Re 8,7
en lo coll e portà-ho tot en
2Re 9,13
13 E Mifibòsech habitave en
2Re 10,14 Joab dels fills de Amon e vench en
2Re 11,1
Tabaach. Emperò David romàs en
2Re 11,12
iràs-te’n. E stech Urries en
2Re 11,22
22 E lavors vench lo missatger en
2Re 12,31
poble d’Irrael que era ab ell en
2Re 14,28 nom Tamar. 28 E stech Absalon en
2Re 15,8
promès a Déu que, si ell tornave en
2Re 15,11 11 E apellà Absalon CC hòmens de
2Re 15,14
ceus servents que éran ab ell en
2Re 15,20
Torna-te’n ab los teus frares en
2Re 15,29
e Abiatar tornaren l’archa en
2Re 16,3
Respòs Cibà e dix: –Romàs és en
2Re 16,15
e Atitòfell ab ells, intraren en
2Re 17,20
’ls trobaren, tornaren-se’n en
2Re 19,19
del die ensà que’t partist de
2Re 19,24
despuxs que’l rey isqué de
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jaquia anar a la dreta part ni a la
jaquides per ço que li guarden la casa,
jaquides per guardar la casa, e féu-las
jaquiré anar en pau. E sia nostro Senyor
jaquiré córrer a ells, e ociuré’ls, 3 e
jaquiren aquí las ýdolas que aportaven. E
jaquís anar cuytosament en la sua ciutat
jaquís anar en la sua ciutat de Betlem. 29
jaquit per ço com l’altre die ma vingué
jaquit anar e se n’era anat en pau. 23 E
jaquit anar en pau. 24 E Joab intrà-sse
jaquit anar? 25 No conexs, tu, Abner fill
Jaquiu-lo’n ana aquest; no intrerà en
Jasia e Simà e Elidà e Elifàlech. 17 E
jatcia que Saül sia mort, emperò a mi ha
jatsia que sían scrits ab diversos scrits.
jatsia açò que a mi no sia vijares, que jo
jatsia que lo Senyor, vostro Déu, regne
jau ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà meu, no
–Jau-te sobre lo teu lit e fes aparès
jauran sots los meus peus. 40 E tu has
jaÿa mort Azael aturaven-se. 24 E
jaÿa e stech a la porta. E tot lo poble
jaÿa mort enmig de la carrera, e un d’
Jerusalem ha restaurats del temple sots
Jerusalem e posà las suas armes en lo ceu
Jerusalem, las fembras de totas las
Jerusalem XXXIII anys sobre tot Yrrael e
Jerusalem, e’ls gebuzeus, habitadors de
Jerusalem: Saminua e Sabbà e Natam e
Jerusalem, pujaren-hi tots per ço que
Jerusalem, en la vall de Rafaÿm. 23 E
Jerusalem. 8 E aportà molt aram de
Jerusalem, car tostemps menjave de açò que
Jerusalem. 15 E com veeren los acirienchs
Jerusalem. 2 E mentre aquestas cosas se
Jerusalem altre die. 13 E, convidà-lo
Jerusalem e comptà-li tot ço que era
Jerusalem. 13,Tit Capítol XIII 1 E [*]
Jerusalem II anys que no veé la cara del
Jerusalem, secrificaria a nostro Senyor
Jerusalem qui anassen ab ell, e no’ls féu
Jerusalem: –Levau-vos e fugiam, car, si
Jerusalem, e nostro Senyor fassa
Jerusalem e stigueren aquí. 30 Emperò
Jerusalem e diu: “Vuy restituyrà nostro
Jerusalem. 16 E vench Cozim arechites,
Jerusalem. 21 E, com se’n foren tornats,
Jerusalem, 20 car jo, servecial teu,
Jerusalem entrò que hy tornà en pau. 25
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2Re 19,33
lo rey a Batzalay: –Vina ab mi en
2Re 19,34
mia vida, que jo puig ab lo rey en
2Re 20,2
hòmens de Judà anaren-se’n en
2Re 20,3
E com lo rey fou en la sua casa en
2Re 20,7
e tots quants hòmens forts havia en
2Re 20,22
tendes. E Joab tornà-ce’n en
2Re 24,8
E aprés VIIII mesos [*] tornaren en
2Re 24,16 stesa la sua mà per ço que destruýs
Re Prol,56 Profetes són ordonats, e comensen a
Re Prol,113
«Amau justícia»; e lo libre de
Re Prol,161
en lo sepulcre, al qual ja és pujat
Re Prol,137
Samuel e Malachim meu; meu,
Re Prol,145
açò que a mi no sia vijares, que
Re Prol,148
e ajusta ab aquests las obres que
Re Prol,153
E si aferma las nostres coses,
Re Prol,156
loch matex ab mi devinerà. Mas
Re Prol,167
los scuts de vostres oracions. E,
Re Prol,169 membrants d’aquella centència que
Re Prol,171 no pech greument en la mia lengüe;
Re Prol,173
stech envés mi o contre mi;
1Re 1,8
lo teu cor. Donchs, no sóm
1Re 1,11
[*] e’m dónes infant mascle,
1Re 1,15
és axí com tu dius ni pences, com
1Re 1,15 jo sóm una fembra prou malaurade e
1Re 1,16
devant Déu. 16 E no’t cuyts que
1Re 1,16
una de las fillas de Belial, car
1Re 1,23
tro que l’infant sia desletat. E
1Re 1,26
a ell: –Senyor, sàpies per cert que
1Re 1,27
ha donade a mi la mia demande que
1Re 1,28
demanave e li requerí. 28 E per açò
1Re 2,1
contre mos enamichs, per ço com
1Re 2,15
que cogue a obs del prevera, com
1Re 2,16
me’n deràs are o, d’altre guisa,
1Re 2,23
aquestes coses malvades, las quals
1Re 2,24
car la fama no és pas bona que
1Re 2,27
diu nostro Senyor: “No apereguí
1Re 2,28
Egipte, en la casa de faraó, 28 e
1Re 2,28
mi una vestidura que ha nom efot, e
1Re 2,29
fellonia e los meus dons, los quals
1Re 2,31
vils. 31 Vet que los dies vénen que
1Re 2,33
casa 32 [*] null temps. 33 Emperò
1Re 2,35
que abdós morran en un die. 35 E
1Re 2,35 segons mon cor e segons ma ànima, e
1Re 2,36
un prevera deu haver, per ço que
1Re 3,4
lo qual respòs a ell: –Vet que
1Re 3,6
Elí respòs: –O, mon fill, no t’he
1Re 3,9
e anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet que
1Re 3,11
Senyor dix a Samuel: –Vet que
1Re 3,12
orellas en Yrrael. 12 En aquell die
1Re 3,13
e compliré. 13 Jo he dit a ell que
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Jerusalem, e staràs aquí segur ab mi. 34 E
Jerusalem? 35 Car LXXX anys he viscut vuy,
Jerusalem ab David, lur rey e lur senyor.
Jerusalem, pres X concupines suas que
Jerusalem, per ço que encalsacen Ciba fill
Jerusalem al rey. 23 E fou Joab senyor de
Jerusalem e hagueren sercade tota la
Jerusalem, nostro Senyor Déu hach mercè
Jesú, fill de Enave, qui és dit, segons
Jesú, fill de Sirach, qui comensa: «Tota
Jesucrist al Pare, qui contre los cans
jo dix, meu. Car qualque cose pus
jo hi hage mudat de l’habraycha veritat.
jo he sobre nomenades, en qualque loch tu
jo’m cuyt que aquell no serà
jo prech a vosaltres, companyons de Crist,
jo sabent la humilitat mia, tots sereu
jo he dit: «Guardaré las mias carreras per
jo posí guarde en la mia bocha com lo
jo he tancada la mia bocha e sóm-me
jo millor a tu que X fills, si los havies?
jo donaré aquell a nostro Senyor en tots
jo sóm una fembra prou malaurade e jo no
jo no he vuy begut vi ni neguna cose que
jo, qui sóm ta serventa, sia axí com una
jo he parlat entrò ara per la moltitut de
jo prech nostro Senyor que ell complescha
jo sóm la fembra que stiguí ací devant e
jo li demanave e li requerí. 28 E per açò
jo he ell donat a nostro Senyor en tots
jo sóm alegrade en la mia salut. 2 No és
jo no pendré de tu carn cuyta, mas crua.»
jo me’n pendré per fortsa.» 17 Donchs, lo
jo oig e de las quals tot lo poble se
jo oig de vosaltres: vosaltres feu peccar
jo apertament a la casa de ton pare, com
jo alegí a ell de tots los trips d’Irrael
jo doní a la casa de ton pare dels
jo maní que fossen oferts en lo meu
jo tallaré ton bras e lo bras de la casa
jo no tolré de tot en tot sament de tu de
jo sucitaré a mi un prevere fael, lo qual
jo edificaré a ell fael casa, e ell irà
jo menge ten solament un bocí de pa.”
jo sóm ací. 5 On ell correch a Elí e dixjo apellat. Torna-te’n e dorm. 7 E,
jo sóm vengut per ço com tu m’has
jo fas aytal stabliment en Yrrael, que
jo sucitaré contre Elí totas las coses que
jo jutgeria la sua casa per lo ceu peccat
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no’ls ne castigave. 14 E per ço
a tu en menyspreu, mas a mi, que
ells han fetas del die ensà que
respòs a Saül e dix: –Vet que
–En aquesta matexa hora que are és
de las mans dels felisteus, car
a ell: –Aquest és l’home del qual
per ço que tu menges vuy ab mi, e
21 E Saül respòs e dix: –No sóm
al coch: –Aporta a mi la part que
a tu és stat stojat sientment com
és engoxós per tu e diu: ‘Què faré
8 E tu iràs devant mi en Galgala, e
VII dies e tu me spereràs entrò que
faré aytal pau ab vosaltres, que
a tot lo poble d’Irrael: –Veus que
vosaltres haveu perlades a mi, e
are va rey e ix devant vosaltres. E
entrò aquest die de vuy. Veus que
que ha untat sobre vosaltres, si
si jo he tolt bou o aze, e si
e si jo he acusat a tort, ni si
vosaltres no haveu vuy trobat que
7 Donchs, vosaltres stau are que
son poble. 23 Déu me guard que
que jo fasse ten gran peccat, que
–Què has tu fet? E Saül dix: –Com
s’eren ajustats en Machinàs, 12
felisteus en Galgala sobre mi, e
a nostro Senyor.” Per ço com
com jo era destret per nacessitat,
coratge e vés allà on volràs, car
pa entrò al vespre, entrò que
mos ulls són inluminats per ço com
–Partiu-vos tots a una part, e
Senyor tremès ha mi a tu per ço que
de Amalech, per ço que per ventura
sona en las mias orrellas, lo qual
dix Samuel a Saül: –Sofer-me, e
20 E Saül dix a Samuel: –Anans he
poble e he obeÿt a lur veu. 25 Mas
e torna-te’n ab mi, per ço que
E torna-te’n ab mi, per ço que
ni per què tu ores per Saül, com
ton corn d’oli e vine per ço que
tu a Ysaý de Betlem, per ço car
2 E Samuel dix: –En qual manera
tu apellaràs a Ysaý al secrifici, e
tu fasses, e tu unteràs aquell que
tu per pau? 5 E ell dix: –Hoch,
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jo he jurat a la casa de Elí que lo peccat
jo regne sobre ells. 8 Segons totas las
jo los amení de terra de Egipte entrò en
jo he la quarta part d’un diner d’
jo tremetré a tu demà un home de la terra
jo he reguardat lo meu poble, e lo lur
jo’t parlé. Aquest senyorejarà sobre lo
jo lexar-t’he anar al matí, e ensenyaré
jo fill de Sis de Benjamín, del pus bax
jo’t comaní que tu la stojaces en bon
jo apellí lo poble. Donchs Saül menjà ab
jo de mon fill?’” 3 »E, com tu seràs
jo devallaré a tu, que tu ofires oferenes
jo vingue a tu e que amostre a tu qual
jo trague a cascú de vosaltres tots l’ull
jo he oÿda la vostra veu segons totas las
jo he stablit rey sobre vosaltres, 2 e are
jo vuymés sóm envellit e canut, e mos
jo sóm ací present de retre compte. 3
jo he tolt bou o aze, e si jo he acusat a
jo he acusat a tort, ni si jo he pres do
jo he pres do de la vostra mà, ni si he
jo us hage res fet de mal. E ells
jo contena contre vosaltres, per jutjament
jo fasse ten gran peccat, que jo ces de
jo ces de pregar per vosaltres. Jo
jo viu que lo poble se partia de mi poch a
jo diguí: “Are vendran los felisteus en
jo no he oferta nenguna oferena a nostro
jo era destret per nacessitat, jo oferí
jo oferí holocausts a nostro Senyor. 13 E
jo iré ab tu en qualque loch que tu volràs
jo’m sia venjat de mos enamichs. Donchs
jo he menjade una pocha d’aquesta mel. 30
jo seré en l’altre part ab mon fill
jo untàs a tu rey sobre lo poble d’
jo no us ocia ab ell, car tu feÿst
jo oig? 15 E Saül dix: –Lo poble ho ha
jo mostraré a tu quals coses nostro Senyor
jo oÿda la veu de nostro Senyor e sóm anat
jo’t prech que tu ports are lo meu
jo ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel dix a
jo ahor nostro Senyor, ton Déu. 31 Donch
jo hage ell gitat enrera, que ell no
jo tremeta tu a Ysaý de Betlem, per ço car
jo he previst un de sos fills que sia rey
jo iré? Car Saül ho oyrà e auciurà’m. E
jo mostraré a tu qual cose tu fasses, e tu
jo’t mostraré. 4 Donchs Samuel féu axí
jo vinch per pau. Jo sóm vengut per
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1Re 16,5
-vos e veniu ab mi per ço que
1Re 16,7
ne altesa de la sua statura, car
1Re 16,7
car jo no l’he pas alet, ni
1Re 16,12
unta-lo, car aquest és aquell que
1Re 16,18 sos servents respòs e dix: –Vet que
1Re 17,8 com per combatre? Donchs, no sóm
1Re 17,9
nós serem vostros servents, e si
1Re 17,29 la batalla. 29 E David dix: –Què he
1Re 17,34 ensà. 34 E David dix a Saül: –Com
1Re 17,35
moltó del mig loch del folch, 35 e
1Re 17,35
mas ells se tornaren contre mi, e
1Re 17,36
gola e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí
1Re 17,36
axí com un d’aquells; donchs,
1Re 17,39
a Saül: –Jo no puch axí anar, car
1Re 17,43 felisteu dix a David: –Donchs, sóm
1Re 17,44
44 E dix a David: –Vina a mi e
1Re 17,45
ab spasa e ab lansa e ab scut, mas
1Re 17,46 Nostro Senyor donerà tu a mi, [*] e
1Re 17,55 dix: –Senyor, sàpies certament que
1Re 18,17
Jo donaré aquella a tu per muller,
1Re 18,18
E David dix a Saül: –Quin hom çó
1Re 18,18
linatge és mon pare en Yrrael, que
1Re 18,23 pocha cose ésser gendre del rey? E
1Re 19,2
mon pare, te vol ociure. Per què
1Re 19,3
guards al matí e que t’amachs, 3 e
1Re 19,3
on ell serà e parlaré [*] ab ell e
1Re 19,3
ell e jo faré saber a tu tot ço que
1Re 19,3
a tu tot ço que jo veuré e que
1Re 19,17
a mi e dix: “Lexa’m anar, si no,
1Re 20,1
parlà devant Jonatàs e dix: –Què he
1Re 20,1
la mia iniquitat ni qual peccat he
1Re 20,3
e dix: –Ton pare sap certament que
1Re 20,3
e viva la tua ànima, Jonatàs, que
1Re 20,5
Jonatàs: –Vet demà són calendes, e
1Re 20,9
a David: –Ja Déu no vulla que
1Re 20,9
Déu no vulla que jo fasse açò, car
1Re 20,9
car jo dich per cert a tu que, si
1Re 20,9 de mon pare complidament contre tu,
1Re 20,12
12 dix Jonatàs a David: –Vet que
1Re 20,12
e si ell diu a mi res [*] de tu, si
1Re 20,13 malícia de mon pare serà contre tu,
1Re 20,14
com ha stat ab mon pare. 14 E si
1Re 20,14
nostro Senyor ab mi. E si, emperò,
1Re 20,15
de la mia casa negun temps. E si
1Re 20,20
qui ha nom Ezel. 20 E tremetré
1Re 20,22
aporte’m las segetes.” 22 E si
1Re 20,22 vive nostro Senyor Déu. Si, emperò,
1Re 20,23
23 Emperò de las peraules que
1Re 20,29
m’ho ha vengut a dir. Donchs, si
1Re 20,30 –Fill de bagassa! Donchs no conech
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jo fassa lo secrifici. Donchs ell
jo no l’he pas alet, ni jo no jutge
jo no jutge segons la vista dels hòmens,
jo he alet. 13 Donchs Samuel pres lo corn
jo he vist lo fill de Ysaý de Betlem, que
jo felisteu e vosaltres sou servents de
jo’l vens, vosaltres sereu nostros
jo fet, donchs? Açò no són sinó peraules!
jo guardave una vegade las ovellas de mon
jo perseguí-los [*] per tolre a ells mon
jo prenguí aquells per la gola e ofeguí
jo, ton servent, ocís lo leó e l’ors.
jo iré en aquell e tolré la onta del poble
jo no he l’ús. E posà les armes 40 e pres
jo cha, que tu vingues contre mi ab bastó?
jo daré la tua carn als ocells del cel e a
jo vench a tu en lo nom del Déu de Yrrael,
jo donaré vuy lo teu cos mort e aquells
jo no hu sé. 56 E lo rey dix: –Donchs
jo no deman a tu sinó que sias fort hom e
jo o qual és ma vida o de qual linatge és
jo sia gendre del rey? 19 Donchs sdevench
jo, que çó pobre home e bax! 24 E los
jo’t prech que’t guards al matí e que t’
jo staré prop mon pare là on ell serà e
jo faré saber a tu tot ço que jo veuré e
jo veuré e que jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs
jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà a Saül,
jo t’ociuré.” 18 E adonchs David fugí, e
jo fet ni qual és la mia iniquitat ni qual
jo fet contre ton pare, que ell me vol
jo he trobade gràcia devant los teus ulls.
jo e tu serem depertits per mort en poch
jo ciuré axí com és costuma prop lo rey a
jo fasse açò, car jo dich per cert a tu
jo dich per cert a tu que, si jo veuré la
jo veuré la malícia de mon pare
jo t’ho faré a saber. 10 E dix David a
jo demà per tot lo die ensercaré la
jo tentost no t’ho fas a saber, 13 que
jo hu revelaré a tu e’t jaquiré anar en
jo viuré, prec-te que fasses las
jo morré, 15 prech-te que no tolgues la
jo no faré açò, prech nostro Senyor que,
jo III sagetes prop la pedre e gitar-las
jo diré a l’infant: “Vett las sagetas que
jo diré a l’infant: “Vet las sagetas qui
jo he a tu dites, havem entre nós matexs,
jo trop gràcia devant tu, iré allà tost e
jo are que tu ames lo fill de Ysaý? [*] 31
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1Re 20,36
–Vé e aporte’m las sagetes que
1Re 21,2
null hom no sàbia la cose per què
1Re 22,3
mare stiguen ab vosaltres entrò que
1Re 22,12
–[*] oges. E ell respòs: –Senyor,
1Re 22,15
en ta casa? 15 E donchs, comens
1Re 22,15
negú de la casa de mon pare, car
1Re 22,22
de Ydumea, era en Nobe poguí
1Re 22,22
jo saber que ell diria al rey que
1Re 23,2
concell a nostro Senyor e dix: –Iré
1Re 23,4
–Leve’t e vé-te’n en Cellà, car
1Re 23,10
David dix: –Senyor, Déu d’Irrael,
1Re 23,17
sobre lo poble d’Irrael, e
1Re 23,22 dolguts de la mia dolor. 22 Donchs,
1Re 23,22
[*] car ell se pensa bé de mi que
1Re 23,23 que’m digau certa cose, per ço que
1Re 23,23
e si per ventura ell és sots terra,
1Re 24,7 dix a sos hòmens: –Déu me guard que
1Re 24,7
mort en batalla, ell ma guard que
1Re 24,11 vuy a tu en la mia mà en la cova. E
1Re 24,11
’m que t’ociés, mas despuxs
1Re 24,12
qui és en la mia mà, car com
1Re 24,12
jo tallí la vora de ton mantell,
1Re 24,12 és en mi negun mal de deslealtat ni
1Re 25,11
a lur senyor! 11 Donchs, pendré
1Re 25,11
aygüe e las carns del bestiar que
1Re 25,19 sos servents: –Anau devant mi, car
1Re 25,21
a ells. 21 E dix David: –Verament
1Re 25,22 22 Mas nostro Senyor ho sàpia, que
1Re 25,25
son nom, e follia és ab ell. E
1Re 25,33
no sia anat a scampar sanch e que
1Re 26,11
11 nostro Senyor me guard que
1Re 26,17
David, fill meu, aquesta veu que
1Re 26,19
mias mans? 19 Donchs senyor [*],
1Re 26,19
Senyor, car ells m’han gitat, que
1Re 26,21
-te’n, mon fill David. Per cert
1Re 26,21
teus ulls. Car are par que ço que
1Re 26,21
que ço que jo he fet contre tu, que
1Re 27,1
XXVII 1 Dix David en son cor: «Si
1Re 27,5
David. 5 E dix David a Achís: –Si
1Re 27,5
ço que puscha star aquí. E per què
1Re 28,2
David: –Jo posaré tu, tostemps que
1Re 28,8
en l’espirit fitònich ço que
1Re 28,9
la terra. Per què, donchs, vols que
1Re 28,15
què m’has treballat per ço que
1Re 28,15
ni per profetes ni per somnis. E
1Re 29,3
e ha stat ab mi molts dies [*]? E
1Re 29,8
8 E dix David a Achís: E què he
1Re 29,8
tu entrò en aquest die de vuy, que
2Re 1,7
’s e veé a mi e apellà’m e, com
2Re 1,8
8 dix-me: »–Qui ést, tu? »E
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jo gitaré. E quant l’infant hach corregut
jo sóm vengut ací [*]. 3 Donchs, prechjo sàpia què ferà Déu de mi. 4 E jaquí’ls
jo sóm aparellat. 13 E ladonchs dix a ell
jo vuy a demanar concell a nostro Senyor
jo anch, qui sóm ton servent, no he sabuda
jo saber que ell diria al rey que jo hi
jo hi era stat. Jo sóm colpable de aquells
jo a ociure aquells felisteus? E dix
jo liuraré los falisteus en las tuas mans.
jo he oÿt dir que Saül vol venir en Cellà
jo seré lo segon aprés tu. E Saül, mon
jo us prech que vosaltres vos ne aneu e
jo l’aguayt e’l serch bé cuytosament. 23
jo hi vage ab vosaltres, e si per ventura
jo sercaré aquell en tots los angles de la
jo no fassa mal a mon senyor, untat de
jo no stena la mia mà en lo untat de
jo perpensé’m que t’ociés, mas despuxs
jo’t perdoní, car diguí: “No stendré la
jo tallí la vora de ton mantell, jo no
jo no volguí stendre la mia mà contre tu.
jo no he peccat contre tu. E tu aguaytes a
jo los meus pans e la mia aygüe e las
jo he fet ociure per a mos tonedors e
jo iré aprés vosaltres. E ella no dix res
jo he guardades en va totas las coses de
jo no hauré lexat de totas las coses que a
jo, ta serventa, anch no viu tos servents,
jo venjàs a mi ab la mia mà. 34 En altre
jo no stena la mia mà en l’untat de
jo he oÿda és veu tua? E David dix: –O
jo’t prech que m’oges ara. Si nostro
jo no habit vuy en la haretat de nostro
jo no’t faré mal d’aquí avant, per ço
jo he fet contre tu, que jo ho he fet
jo ho he fet follament e a tort. Car no
jo no guard a mi matex, alguna vegade
jo he trobade gràcia devant tu, done’m
jo, servecial teu, stiga en la ciutat del
jo vive, que tu sias guardedor del meu [*]
jo’t demanaré. 9 E dix la fembra a ell:
jo muyre? 10 E Saül féu segrament a ella
jo resucitàs? E dix Saül: –Per ço ho he
jo he apellat a tu per ço que’m mostres
jo no he trobat [*] null mal del die ensà
jo fet, e què has trobat en mi, servicial
jo no venga e combata contre los enamichs
jo li haguí respòs, 8 dix-me: »–Qui ést,
jo diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E dix
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»–Stà sobre mi e ociu-ma, car
de la mia ànima és ab mi. 10 »E
e ocís-lo axí com ell me dix, car
que tenia en lo ceu cap e [*]
no n’ha sinó u solament, axí com
vosaltres misericòrdia e veritat. E
e dix-li: –Donch, cap de cha
cap de cha jo sóm contre Judà, com
Déu a Abner e açò li anadescha, si
e serà la mia mà ab tu, e
-me la mia muller Micol, la qual
que hach feta Johab, dix: –Munde çó
tostemps, de la mort de Abner, car
Déu a mi e açò me anedesca, si
sobre son lit. Doncs, no querré
Senyor e dix: –Senyor Déu, si
mans? E dix nostro Senyor: –Puja, e
a Micol: –Viva nostro Senyor, car
sobre lo poble d’Irrael. E
2 e dix a Natan profeta: –Vet que
ço que stiga e habit en ella, 6 car
he habitat en casa del die ensà que
7 per tots los lochs en los quals
ab los fills d’Irrael. E donchs
sobre lo meu poble d’Irrael. E
teus dies, dormiràs ab tos pares,
regne d’aquell empertostemps 14 e
fill. E aquell no ferà res de mal,
com la he tolta de Saül, lo qual
qual és la mia casa e qui sóm
de la casa de Saül, per ço que
de la casa de Saül, per ço que
–Mifibòsech! E ell respòs: –Ací sóm
-li David: –No hages pahor, car
adorà David e dix: –E qui sóm
e los servicials jaen en terra, e
e per la salut de la tua ànima,
Natan a David: –Jutge’m açò que
si aquestas coses són poques, a tu
Per ço com has fet açò amagadament,
dix David: –Com l’infant era viu,
per què dejunaria ni ploreria? Car
contre Rebaach, e, segons que
la ciutat e pren-la, per ço com
e combatuda, no diga hom que
vullas fer ten gran follia, 13 car
e vench al rey e dix-li: –Vet que
–Com Amon serà scalfat de vi, e
hajau pahor ne us spaordiscau, car
hi ha negú mort, sinó Amon, axí com
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jo sofir gran pena e gran treball e encara
jo stiguí sobre ell e ocís-lo axí com
jo sabia e veya que ell no podia viura ni
jo la he portade ací, senyor meu. 11 E
jo amave a tu. 27 O Déu, e com són morts e
jo retré a vosaltres gran guardó, per ço
jo sóm contre Judà, com jo hage feta
jo hage feta misericòrdia sobre la casa de
jo no fas aquella covinensa ab David, axí
jo’t retornaré are tot Yrrael. 13 E dix
jo sposí per C prepucis dels felisteus. 15
jo e lo regne meu, e seré tostemps, de la
jo no hy mir mal. 29 E venga sobre lo cap
jo tast pa ni altre cose entrò al vespre,
jo la ànima d’aquell e la sanch d’aquell
jo puig als felisteus, liurar-los-has
jo liuraré e daré a tu los felisteus. 20
jo jugaré devant ell, que ell alegí més a
jo jugaré e seré fet humil més que no sóm
jo habit en la casa que he feta de fust de
jo no he habitat en casa del die ensà que
jo amaní los fills d’Irrael de la terra
jo sóm stat ab los fills d’Irrael. E
jo parlant no parlé a la un trip d’Irrael
jo daré repòs a tu de tots los enamichs
jo socitaré la sament tua aprés tu, la
jo faré a ell en pare, e ell serà a mi en
jo lo rependré †d’hòmens e† de barons o
jo he mogut de la mia faç. 16 E la tua
jo, que tu m’has amanat e aportat entrò
jo fasse ab ell misericòrdia per Jonatàs?
jo fasse ab ell misericòrdia de Déu? E dix
jo, servecial teu. 7 E dix-li David: –No
jo faré a tu misericòrdia per amor de [*]
jo, servicial teu? Car tu has guardat
jo intraré en la mia casa per ço que menge
jo no faré aytal cose! 12 E dix David [*]:
jo’t diré: Dos hòmens havia en una
jo te n’anediré encare més.” 9 »E,
jo faré açò que t’he dit devant tot
jo dejunave e plorave per ço que nostro
jo no’l poria fer tornar de allà on és.
jo veig, la ciutat de las aygües se porà
jo la hauré guerrajade e combatuda, no
jo la haja presa. 29 E [*] anà-ce’n
jo no poré soferir aquesta onta ten gran
jo fas tondre las mias ovellas. Prechjo diré a vosaltres que li doneu,
jo sóm Absalon, qui man e dich a
jo t’havia dit. 36 E aytentost com ell se
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2Re 14,3
e digues-li aquestas peraules que
2Re 14,6
vídua, e lo meu marit és mort. E
2Re 14,8
–Vé-te’n a la tua casa, que
2Re 14,9
e la tua cadira sia ignosent, que
2Re 14,12
fembra: –Senyor rey, prech-te que
2Re 14,15
15 E, donchs, vinc per ço que
2Re 14,15
senyor devant tot lo poble. E dix
2Re 14,18 –No nechs a mi aquesta peraule que
2Re 14,21
féu venir Joab e dix-li: –Vet que
2Re 14,32
allà! Jo’t prech que tu fasses que
2Re 14,32
rey e, si li membra lo peccat que
2Re 15,2
aquell responia: –De aytal trip sóm
2Re 15,4
tot hom a mi qui hage res a fer,
2Re 15,21
loch on iràs, o en mort o en vida,
2Re 15,25
de Déu en la ciutat. Si per ventura
2Re 15,26
emperò, dirà: “A mi no’m plau”,
2Re 15,28
vostres, sían ab vosaltres. 28 E
2Re 15,31
E dix lavors David: –Senyor Déu,
2Re 15,34 E diràs a Absalon: “Senyor, axí com
2Re 16,4
dix Cibà: –Prech-te, senyor, que
2Re 16,10
10 E dix lo rey: –En què’n sóm
2Re 16,19
d’Irrael, e ab ell staré. 19 E
2Re 16,19
lo fill del rey. Tot axí com
2Re 18,11
-li Joab: –Per què no l’ociest? E
2Re 18,12
–Si tu donaves a mi C cicles d’or,
2Re 18,13
Mas, si ell volgués res fer a mi,
2Re 18,14 Joab: –No serà axí com tu dius, mas
2Re 18,23 E dix Achimàs: –E què hy hauria, si
2Re 18,29
Absalon? E dix aquell: –Senyor,
2Re 18,33
fill meu! Com se pot ja fer que
2Re 19,6
ni dels teus majorals. En veritat
2Re 19,7
del greuge que has fet a ells. Car
2Re 19,13
carn mia? E açò fasse Déu a mi, si
2Re 19,19
mias ni las poses en ton cor que
2Re 19,20
que’t partist de Jerusalem, 20 car
2Re 19,20 conech lo meu peccat. Per açò sóm
2Re 19,22
a mi ni a vós? Per què voleu que
2Re 19,22
hom d’Irrael. E cuydes-te que
2Re 19,26
e anàs ab lo rey, senyor meu, car
2Re 19,29
cal més perlar, car ferm és ço que
2Re 19,34
són los anys de la mia vida, que
2Re 19,35
de jutjar suau o dols o amargós, e
2Re 19,35
oyr la veu dels cantors [*]; per ço
2Re 19,38
–Canaan, fill teu, vage ab mi, e
2Re 19,38
e tot ço que tu demanaràs, a tu,
2Re 19,43
majors que vosaltres ab lo rey, e
2Re 19,43 per què no digueren abans a mi que
2Re 20,18
oig. 18 E dix la fembra: –Açò que
2Re 20,19
aquella ciutat. 19 Donchs, no sóm
2Re 20,20
e dix: –Ja Déu no hu vulla, que
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jo et diré. E dix Joab a la fembra moltas
jo, senyor, serventa tua, havia II fills,
jo faré fer a tu justícia de açò que
jo no hy mira mal. 10 E dix lo rey:
jo, serventa tua, parle una peraule devant
jo parle e diga aquesta peraule al senyor
jo la tua serventa: Parlaré a tu, senyor
jo demanaré a tu. E dix la fembra: –Senyor
jo sóm pegat e alegre de açò que tu m’has
jo puga veura la cara del rey e, si li
jo fiu, que m’ocia. 33 E Joab intrà-sse
jo, servicial teu. 3 E deya Absalon: –Las
jo jutjaré dretament e justa. 5 E com null
jo iré e seré servicial teu. 22 E dix lo
jo trop gràcia devant nostro Senyor Déu,
jo sóm aperellat que fassa tot ço que li
jo amagar-m’he en los camps del desert
jo’t prech que lo concell que Atitòfel
jo sóm stat servidor de ton pare David,
jo tròpia gràcia devant tu. 5 E lavors anà
jo ni en què’n sou vosaltres, fills de
jo serviré lo fill del rey. Tot axí com jo
jo he obeyit al teu pare, tot axí obeyré a
jo te’n donaré X cicles d’argent e una
jo no ociuria lo fill del rey, car devant
jo l’ociera. E si lo rey me reptàs, tu me
jo iré devant tu. E pres Joab III lances e
jo corria tembé com aquell? E dix Joab:
jo he vist un gran vas com Joab me tremès
jo muyre per tu, Absalon, fill meu,
jo he conegut vuy que a tu plaguera que
jo’t jur per Déu que, si no’t leves, que
jo no’t fas maestre tostemps de la
jo t’he fetas del die ensà que’t partist
jo, servecial teu, conech lo meu peccat.
jo vengut de tota la casa de Josep e sóm
jo sia tengut per diable? Per cert, vuy no
jo no conega que m’ha vuy fet senyor
jo, servecial teu, sóm rencallós. 27 E,
jo diguí: entre tu e Sibà seran las
jo puig ab lo rey en Jerusalem? 35 Car
jo vuymés no’m puch delitar en menjar ni
jo, servecial teu, feria gran afany a tu,
jo faré a ell tot ço que tu vulles, e tot
jo t’ho doneré. 39 E, com lo rey e tot lo
jo sóm primer engendrat [*] ab lo rey que
jo tornàs a mi matex lo rey meu? E lavors
jo diré és molt bell proverbi e molt bella
jo aquella qui respon en Yrrael, e tu vols
jo vulla enderrocar ni destroyr la ciutat!
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2Re 22,18
ahirat a mi, com éran pus forts que
2Re 22,20
mia. 20 E manà a mi [*], [*] car
2Re 22,22 mundícia de las mias mans. 22 Car
2Re 22,30 inlumineràs las mias tenebres. 30 E
2Re 22,41
derrera aquells qui m’han irat, e
2Re 22,43
hy haurà qui’ls fassa sauls. 43 E
2Re 22,44
mi en cap de gents. E lo poble que
2Re 22,50 de l’hom malvat. 50 E açò, Senyor,
2Re 23,17
nostro Senyor que’m perdó, car
2Re 24,10 David a nostro Senyor Déu: –Senyor,
2Re 24,12
alig-ne aquella que tu vullas, e
1Re 1,18
l’has pregat. 18 E aquella dix:
1Re 1,27
nostro Senyor 27 per aquest infant.
1Re 2,30
ço diu lo Senyor, Déu d’Irrael:
1Re 2,30
Mas are diu nostro Senyor:
1Re 2,30
“Jo no vull açò.” Mas ell diu:
1Re 2,36
e I tortell de pa e que diga:
1Re 3,12
que he parlades contre la sua casa.
1Re 3,13
casa. Jo comensaré e compliré. 13
1Re 3,16
mon fill! Lo qual li respòs:
1Re 3,17
nostro Senyor qui a tu ha perlada.
1Re 4,16
16 Adonchs dix lo missatge a ell:
1Re 9,18
mig loch de la porta e dix a ell:
1Re 9,19
19 E Samuel respòs a ell e dix:
1Re 10,18
Déu d’Irrael, diu aquestas coses:
1Re 11,2
dels fills d’Amon, respòs a ells:
1Re 12,2
e mos fills són ab vosaltres.
1Re 12,17
dret temps de cullir los forments?
1Re 12,23
que jo ces de pregar per vosaltres.
1Re 14,37
concell a nostro Senyor e dix:
1Re 14,43
has tu feta. E Jonatàs dix a ell:
1Re 15,11
vench a Samuel e dix a ell: 11
1Re 15,13
–Beneÿt sies tu de nostro Senyor.
1Re 15,24
sies rey. 24 E Saül dix a Samuel:
1Re 15,26 meu Senyor. 26 E Samuel dix a Saül:
1Re 15,30
fassa penitència. 30 E Saül dix:
1Re 16,2
de ton bestiar en ta mà e diràs:
1Re 16,5
E ell dix: –Hoch, jo vinch per pau.
1Re 16,22
22 Saül tremès a dir a Ysaý:
1Re 17,10
a nós. 10 E lo felisteu deya:
1Re 17,28
pochas d’ovellas en lo desert?
1Re 17,32
no hage pahor d’aquest felisteu.
1Re 17,39
què ell se desermà e dix a Saül:
1Re 17,58
linatge ést tu? E David li respòs:
1Re 18,17
ací Meroab, la major filla mia.
1Re 18,17
Saül se pensave e deya en son cor:
1Re 18,21
e plach a ell molt. 21 E Saül dix:
1Re 22,9
qui servia primer al rey, e dix:
1Re 22,22
diria al rey que jo hi era stat.
1Re 24,5
Senyor havia perlat a tu e dit:
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jo. 19 E ell occupà a mi en lo die de la
jo he plegut a ell, 21 e nostro Senyor me
jo he tenguda la carrera de nostro Senyor,
jo seré sint e correré en tu e saltaré lo
jo destrovir-los-he. 42 E ells
jo †desliure† aquells axí com a pols de
jo no conech servirà a mi. 45 [*] 46 Los
jo confessaré a tu devant totas las gents
jo no faré aquesta cose. E, donchs, beuré
jo he peccat molt fortment en aquest fet.
jo faré axí com tu volràs o diràs.” 13 E
–Jo volria que la tua serventa trobàs
Jo’l preguí, e ell ha donade a mi la mia
“Jo parlé que la tua casa e la casa de ton
“Jo no vull açò.” Mas ell diu: “Jo
“Jo glorificaré aquell qui honrerà a mi, e
“Jo us prech que vosaltres me rebau en una
Jo comensaré e compliré. 13 Jo he dit a
Jo he dit a ell que jo jutgeria la sua
–Jo sóm ací. 17 E ell demanà-li: –Qual
Jo’t prech que no le’m cels per neguna
–Jo sóm aquell qui sóm vengut e fugit de
–Jo’t prech que tu mostres a mi qual és
–Jo sóm lo veent. Munta devant mi en la
“Jo he amenat lo poble d’Irrael de Egipte
–Jo faré aytal pau ab vosaltres, que jo
Jo he stat e conversat ab vosaltres de ma
Jo apellaré nostro Senyor e ell derà trons
Jo ensenyaré a vosaltres dreta carrera e
–Jo perseguiré los felisteus? Si tu liures
–Jo prenguí ab lo cap de una verga que
–Jo’m pinet com he stablit Saül en rey,
Jo he complida la paraula de nostro
–Jo he peccat, per ço com he trespassat lo
–Jo no me’n tornaré ab tu, car tu has
–Jo he peccat, mas are honre tu a mi
“Jo sóm vengut per secrificar a nostro
Jo sóm vengut per secrificar a nostro
–Jo vull que David, ton fill, stiga devant
–Jo he ahontades vuy las companyes d’
Jo conech l’argull e la malvestat de ton
Jo sóm ton servent e iré’m combatre ab
–Jo no puch axí anar, car jo no he l’ús.
–Jo çó fill de Ysaý, de Betlem, ton
Jo donaré aquella a tu per muller, jo no
«Jo no ociuré pas David, mas lo felisteus
«Jo daré a ell aquella per ço que ella sia
–Jo he vist lo fill de Ysaý en Nobe, que
Jo sóm colpable de aquells de la casa de
“Jo liuraré a tu ton enamich per ço que
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meu, aquest peccat sia sobre mi!
las peraules de la tua serventa. 25
–Vé-te’n en pau a la tua casa.
adorà e dix: –Vet la serventa tua.
las tendas de Saül? E dix Abisay:
en las muntanyes. 21 E dix Saül:
contre Yrrael. E dix Achís a David:
ton servicial. E dix Achís a David:
9 E respòs Achís e dix a David:
qual loch ést tu? E respòs e dix:
son fill? 6 E respòs aquell e dix:
–D’on ést, tu? E aquell dix:
ha parlat contre tu matex e ha dit:
Abner: –Ést tu Azael? E ell respòs:
are tot Yrrael. 13 E dix David:
ab ell. 21 E dix Abner a David:
senyor és vuy caygut en Yrrael? 39
diràs al meu servicial David: “[*]
dix: –Tu ést Sibà? E aquell respòs:
servicial de Saül, e dix-li:
E diu nostro Senyor, Déu d’Irrael:
E axí diu nostro Senyor Déu:
lo sol.” 13 E dix David a Natan:
’l poria fer tornar de allà on és.
missatgers al rey David dient:
vols, fembra? E ella li respòs:
meu blat? 32 E dix Absalon a Joab:
ma valguera que encara fos allà!
Atey de Get. E dix lo rey al poble:
tu no pendràs mal. 4 E dix lo rey:
e anà-ce’n a Joab e dix-li:
hy diràs vuy, mas demà lo hy diràs.
altre home corrent, e cridà e dix:
Joab acostàs a ella, e dix: [*] [*]
de la tua serventa. E respòs Joab:
Senyor Déu sa enrera. E dix lo rey:
mia e fortsa mia e salvador meu. 3
desliura a mi de la iniquitat. 4
de aquell, per la mia lengüe. 3
vist l’àngel qui tallave lo poble:
[*] fill de Serve, frare de
lurs tendes en Gabaon. 13 E lavors
de l’altre part. 14 E dix Abner a
e jutgen devant nós. E respòs
aquí III fills de Servià, ço és,
fas, no poré dressar la cara devant
aturaven-se. 24 E dementre que
pujalet petit. 26 E cridà Abner a
no encalsen lus frares? 27 E dix
e no perseguira sos frares. 28 E
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Jo’t prech que tu’t sofires que la tua
Jo’t prech que lo rey, mon senyor, no pos
Jo he oÿda la tua veu e he honrade la tua
Jo vull ésser serventa del meu senyor, per
–Jo devallaré ab tu. 7 E lavors vingueren
–Jo he peccat. Torna-te’n, mon fill
–Jo he sabut are e sé que tu e los hòmens
–Jo posaré tu, tostemps que jo vive, que
–Jo sé que tu ést bo devant los meus ulls
–Jo sóm servicial teu, de Egipte, e sóm
–Jo venguí per ventura en lo munt de
–Jo sóm fill de un hom strany de la terra
“Jo he mort l’untat de nostre Senyor
–Jo sóm Azael. 21 E dix-li Abner: –Vé–Jo volenter faré ab tu amistansa. Mas una
–Jo’m levaré per ço que t’ajust tot
Jo, emperò, com sia novell rey e poch ha
Jo’t prenguí de las pasturas en las quals
–Jo sóm Sibà, servecial teu. 3 E dix lo
–Jo he donat a Mifibòsech, fill de
“Jo t’untí en rey sobre Yrrael e desliurí
“Jo sucitaré e scomouré sobre la tua casa
–Jo he greument peccat devant nostro
Jo iré de vuymés a ell, e el no tornerà a
–Jo he guerrejat e he combatut contre
–Jo sóm fembra mesquina e sóm vídua, e lo
–Jo trematí per tu per ço que vinguesses a
Jo’t prech que tu fasses que jo puga
–Jo iré ab vosaltres. 3 Respòs lo poble e
–Jo faré tot açò que vosaltres vullau. E
–Jo he vist Absalon penjat en un roure. 11
Jo vull que tu no lo hy digues vuy que son
–Jo veig un altre home que ve. E lo rey
–Jo sóm así. E dix la fembra: –Oges las
–Jo las oig. 18 E dix la fembra: –Açò que
–Jo donaré a vosaltres aquells que
Jo he speransa en tu, scut meu e corn de
Jo apellaré nostro Senyor Déu loable, e
Jo he dit: Lo Déu d’Irrael ha perlat a
–Jo sóm, Senyor, aquell qui he peccat e
Joab: –Qui devallerà ab mi en las tendas
Joab, fill de Servià, e los servents de
Joab: –Leven-se los servecials e jutgen
Joab e dix. –Leven-se. 15 E levaren-se
Joab e Abisay e Azael. Emperò Azael era
Joab, frare teu. 23 E Azael no’l volch
Joab e Abisay encalsaven Abner, que fugia,
Joab e dix-li: –Donchs entrò a la mort
Joab: –Viva nostro Senyor Déu, que si tu
Joab sonà la nafil, e tots se ajustaren e
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vingueren a las tendes. 30 E
pare en Betlem e anaren tota la nit
se’n fou anat en pau, 22 aytantost
anar e se n’era anat en pau. 23 E
e aytantost comptaren e digueren a
havia’l jaquit anar en pau. 24 E
coses que tu fas. 26 E aytentost
E com Abner fou tornat en Hebron,
mir mal. 29 E venga sobre lo cap de
pare e no defellega de la casa de
e freturants de pa. 30 Donchs
frare, en Gabeon. 31 E dix David a
a tot lo poble ceu. 16 Emperò
com David hach açò oÿt, tremès-hi
Maatà éran en lo camp. 9 E com veé
contre los fills d’Amon. 11 E dix
ço que li plàcia. 13 E axí comensà
-se’n en la ciutat. E pertí’s
anar en batalla, David tramès
aytentost David tramès missatgers a
-li: «Tremet-me Urries etey.» E
David, e David demanà-li què feya
stan en las tendas, e lo senyor meu
stat ab sa muller, e scriví David a
e que muyra.» 16 E, donchs, com
de la ciutat e combateren contre
e morí aytambé Urries etey. 18 E
fet en la batalla, axí com li dix
dix David al missatge: –Açò diràs a
e combatia la ciutat del rey. 27 E
14,Tit Capítol XIIII 1 E com
una fembra fort sabenta. E dix
peraules que jo et diré. E dix
parle. 19 E dix lo rey: –Per cert
altre manera, car lo teu servecial
se n’anà. 21 E lo rey féu venir
e fes venir Absalon. 22 E levà’s
teu servecial. 23 E levà’s lavors
rey David. 29 E tremès Absalon a
per ço que’l tremetés al rey, e
ceus servecials: –Sabeu lo camp de
de Absalon materen foch al camp de
e cremaren lo blat. 31 E lavors
lo meu blat? 32 E dix Absalon a
que jo fiu, que m’ocia. 33 E
posà Amasam sobre la cavalleria de
germana de Servià, que fou mare de
de M, 2 e liurà’n una partida a
5 E lo rey manà e dix a Abisay e a
companyons de David e anà-ce’n a
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Joab jaquí Abner e tornà-ce’n e ajustà
Joab e aquells qui éran ab ell e l’endemà
Joab e los servecials seus vingueren ab
Joab e tota la companye qui era ab ell
Joab que Abner, fill de Ner, era vengut al
Joab intrà-sse’n al rey e dix-li: –E
Joab se pertí de David e tramès missatgers
Joab lo tirà en una part enmig de la porta
Joab e sobre la casa de son pare e no
Joab sosteniment e soferiment flux e
Joab e son frare Abisay ocieren Abner per
Joab e a tot lo poble qui era ab ell:
Joab, fill de Servià, era senyor sobre la
Joab ab tota la sua host. 8 E axiren los
Joab que la companya era aperellade devant
Joab a Abisay: –Si per ventura los
Joab e lo poble qui ab ell era de donar
Joab dels fills de Amon e vench en
Joab e los ceus servicials qui éran ab ell
Joab e dix-li: «Tremet-me Urries
Joab aytentost tremès-lo-li. 7 E vench
Joab e lo poble d’Irrael e en quina guisa
Joab e los servicials jaen en terra, e jo
Joab una letre e tremès-la-li per
Joab asetjàs la ciutat, ell posà Urries en
Joab e la sua companya, e moriren d’
Joab tremès a dir a David tot ço que era
Joab. 23 E dix lo missatge a David: –Los
Joab: “No t’smaÿs ni t’spaordeschas per
Joab tremès missatgers al rey David dient:
Joab [*], qui amava molt Absalon, entès
Joab: –Fes aparès que plores, e vist-te
Joab a la fembra moltas paraules que
Joab ha ditas a tu totas aquestas
Joab dix e manà a mi, serventa tua, que
Joab e dix-li: –Vet que jo sóm pegat e
Joab e jach-se sobre la terra e adorà
Joab e anà-sse’n en Gessur e amanàJoab per ço que’l tremetés al rey, e Joab
Joab no volch venir. E, com Absalon hach
Joab prop lo meu? Veniu e cremau lo blat
Joab e cremaren lo blat. 31 E lavors Joab
Joab lavà’s e vench a Absalon, a la sua
Joab: –Jo trematí per tu per ço que
Joab intrà-sse’n al rey e dix-li ço
Joab. E Amasam era fill de Getrà de
Joab. 26 E Absalon, ab tota sa host, passà
Joab, altre a Abisay [*] e altre a Atey de
Joab e a Atey devant tot lo poble que, si
Joab e dix-li: –Jo he vist Absalon
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2Re 18,11
penjat en un roure. 11 E dix-li
2Re 18,12
las armes. 12 E dix aquell hom a
2Re 18,14
tu me’n stigueres devant. 14 E dix
2Re 18,14
dius, mas jo iré devant tu. E pres
2Re 18,15 los peus, 15 vingueren X scuders de
2Re 18,16
de Joab e ocieren-lo. 16 E
2Re 18,20 venjat dels ceus enamichs. 20 E dix
2Re 18,21
vuy que son fill sia mort. 21 E dix
2Re 18,21
-li ço que has vist. E Cozim adorà
2Re 18,22
fill de Sadoch dix altre vegade a
2Re 18,22
–Correré aprés d’aquest. E dix
2Re 18,23
jo corria tembé com aquell? E dix
2Re 18,29 –Senyor, jo he vist un gran vas com
2Re 19,1
Capítol XVIIII 1 Lavors digueren a
2Re 19,5
fill meu! Fill meu, Absalon! 5 E
2Re 19,13
tostemps de la cavalleria aprés
2Re 20,7
aquí, e anaren ab ell los hòmens de
2Re 20,8
e axí-los a carrera. E lavors
2Re 20,9
e leugerament com se volia. 9 E dix
2Re 20,10
ells ni havia vist lo cultell que
2Re 20,10
lo cultell que Joab aportave. E
2Re 20,11 E entretant, com alguns que éran de
2Re 20,11 volch ésser companyó de David per
2Re 20,13
13 E puxs tot lo poble seguí a
2Re 20,14
e era-se’n anat entrò a Abela. E
2Re 20,16
ciutat cridà e dix: –Oÿu! Digau a
2Re 20,17
acost a mi, e parlaré ab ell. 17 E
2Re 20,17
de la tua serventa. E respòs
2Re 20,20 de nostro Senyor Déu? 20 E respòs
2Re 20,21
hem de la ciutat. E dix la fembra a
2Re 20,22
fill de Bocrí e lensaren-lo a
2Re 20,22
-lo a Joab per lo mur. E lavors
2Re 20,22
-se’n tots en lurs tendes. E
2Re 20,23
ce’n en Jerusalem al rey. 23 E fou
2Re 23,18
molt forts. 18 Abisay, frare de
2Re 23,24
en sacret. 24 Azael, frare de
2Re 23,37 de Amoní Naarum beronita, scuder de
2Re 24,1
’s contre Yrrael, [*] e dix David a
2Re 24,3
ço que sapiam quants som. 3 E dix
2Re 24,4
peraula del rey és sobre aquella de
2Re 24,9
sercade tota la terra. 9 E lavors
2Re 20,23
cavalleria, e fou Banaÿas, fill de
2Re 23,20
III. [*] 20 E Banaÿas, fill de
2Re 23,22
Aquestas coses féu Banaÿas fill de
Re Prol,75 hòmens. E lo primer libre comensa a
2Re 21,18
18 E la segona batalla fou en
1Re 8,2
son fill primer engendrat havia nom
2Re 3,28
sabé aquesta cose que hach feta
2Re 14,31
a Absalon, a la sua casa, e dix
Re Prol,116 és semblant a l’Apocalipci de sent
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Joab: –Per què no l’ociest? E jo te’n
Joab: –Si tu donaves a mi C cicles d’or,
Joab: –No serà axí com tu dius, mas jo iré
Joab III lances e fichà-las totas III en
Joab e ocieren-lo. 16 E Joab tochà la
Joab tochà la nafil e manà que d’aquí
Joab en aquell: –No lo hy diràs vuy, mas
Joab a Cozim: –Vé-te’n al rey e digues
Joab e puxs correch per anar al rey. 22 E
Joab: –Correré aprés d’aquest. E dix
Joab: –Mon fill, per què hy vols anar? Que
Joab: –Corre-hy, si’t vols. E Achimàs
Joab me tremès así a tu, e no hy sé altre
Joab que lo rey plorave e planyia son fill
Joab vench de la batalla e entrà-sse’n
Joab.” 14 E, com aquell ho oyí, enclinà lo
Joab, de Ceretí e de Feletí e tots quants
Joab vestia una gonella streta que era
Joab a Amasè: –Déu te sal, frare meu. E
Joab aportave. E Joab e Abizay, son frare,
Joab e Abizay, son frare, encalsaren Siba
Joab hagueren vist açò e hagueren stat
Joab. 12 E Amasè jaÿa mort enmig de la
Joab e encalsaren Siba, fill de Bocrí. 14
Joab e tots los hòmens forts d’Irrael 15
Joab que s’acost a mi, e parlaré ab ell.
Joab acostàs a ella, e dix: [*] [*] –Jo
Joab: –Jo las oig. 18 E dix la fembra:
Joab e dix: –Ja Déu no hu vulla, que jo
Joab: –Nós lensarem a tu lo ceu cap per lo
Joab per lo mur. E lavors Joab tochà la
Joab tochà la corneta, e pertiren-se de
Joab tornà-ce’n en Jerusalem al rey. 23
Joab senyor de la cavalleria, e fou
Joab, fill de Servià, era príncep dels
Joab, entre XXX; Elicanà, fill de son
Joab, fill de Servià; 38 Iray genite;
Joab: –Vé e nombre los hòmens d’Irrael e
Joab al rey: –Nostro Senyor anadescha al
Joab. E [*] los prínceps dels cavallers
Joab liurà lo nombre del poble al rey, e
Joadà, dessobre los cereteus e falateus.
Joadà, qui fou hom molt fort, de grans
Joadà, 23 e aquest fou anomanat entre III
Job; lo segon, a David, lo qual és comprès
Job contre los felisteus, e lavors ocís
Jobel, e lo segon havia nom Abià, e foren
Johab, dix: –Munde çó jo e lo regne meu, e
Johab a Absalon: –Per què los teus
Johan, no són en la retgle ni en la
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2Re 21,21
21 e flastomave Yrrael, e ocís-lo
2Re 13,3
que fos fort greu a David. 3 E
2Re 13,4
hom fort savi e discret, 4 e dix
2Re 13,5
de mon frare Absalon. 5 E dix
2Re 13,32
matex que féu David. 32 E respòs
2Re 13,35 un puig on no havia camí. 35 E dix
2Re 23,32
de Salboní; los fills de Gessèn
1Re 13,2
en lo munt de Betel, e mil éran ab
1Re 13,3
cascú tramès a son tabernacle. 3 E
1Re 13,16 nombre DC hòmens. 16 Ab Saül e ab
1Re 13,22
tot lo poble que era ab Saül e ab
1Re 13,22
no havia [*] lansa, fora Saül e
1Re 14,1
XIIII 1 E sdevench-se un die que
1Re 14,3
lo poble no sabia pas en qual loch
1Re 14,6
l’altre, a migjorn, en Gabaà. 6 E
1Re 14,8
tu volràs anar. 8 Lavors dix a ell
1Re 14,12
12 Donchs los felisteus perlaren a
1Re 14,12
e nós vos mostrarem una cose. E
1Re 14,13
del poble d’Irrael. 13 Adonchs
1Re 14,13
com ells haguéran vista la cara de
1Re 14,13
de Jonatàs, los uns caÿen devant
1Re 14,14
ell. 14 E la primera occizió que
1Re 14,17
ho hagueren vist, ells trobaren que
1Re 14,21
’n tornaren per ésser ab Saül e ab
1Re 14,27 havia pahor del segrament. 27 Mas
1Re 14,29
E lo poble era ja afablit. 29 E dix
1Re 14,39
si açò és sdevengut per mon fill
1Re 14,40
seré en l’altre part ab mon fill
1Re 14,41
aquest peccat és sobre mi o sobre
1Re 14,41 donà demostransa que açò havia fet
1Re 14,42
dix Saül: –Meteu sorts entre mi e
1Re 14,42
ho ha fet. E la sort caech sobre
1Re 14,43
sobre Jonatàs. 43 E dix Saül a
1Re 14,43
-me qual cose has tu feta. E
1Re 14,44 que no dega morir. 44 E Saül dix a
1Re 14,45 45 E lo poble dix a Saül: –Donques,
1Re 14,45
ab Déu. Donchs lo poble desliurà
1Re 14,49
49 Aquests foren los fills de Saül:
1Re 18,1 1 Axí com David hach parlat a Saül,
1Re 18,3
son pare. 3 Adonchs despuxs feeren
1Re 18,3
e David amistansa ensemps, e
1Re 19,1
Capítol XVIIIIº 1 Saül parlà a
1Re 19,1
servents que ociessen David. Mas
1Re 19,2
fill de Saül, amave molt David, 2 e
1Re 19,4
jo veuré e que jo oyré. 4 Donchs,
1Re 19,6
fou abonensat per las peraulas de
1Re 19,7
que ell no serà mort. 7 Donchs
1Re 19,7
-li totas aquestas peraules. E
1Re 20,1
en Ramata, e vench e parlà devant
1Re 20,3
Per què ell dirà: “No sàpia açò
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Jonadab, [*] de Samaà, frare de David. 22
Jonadap, fill de Samaà, frare de David,
Jonadap a Amon: –Fill del rey, per què
Jonadap: –Jau-te sobre lo teu lit e fes
Jonadap, fill de Semnà, frare de David, e
Jonadap al rey: –Vet los teus fills qui
Jonatan e Matan; 33 Seminà de Oradí;
Jonatàs en Gabaat, qui és del trip de
Jonatàs ferí una companya de felisteus, la
Jonatàs, [*] e éran venguts en Machinàs.
Jonatàs, son fill, no havia [*] lansa,
Jonatàs, son fill. 23 Donchs la companya
Jonatàs, fill de Saül, dix a un jove, son
Jonatàs era anat. 4 [*] a la host dels
Jonatàs dix lavors al jovencell qui era
Jonatàs: –Vet que nós anam sobre aquests
Jonatàs e a son scuder de lur host e
Jonatàs dix a son scuder: –Anem-hi, e tu
Jonatàs muntà al munt greponant ab los
Jonatàs, los uns caÿen devant Jonatàs, e
Jonatàs, e los altres ocia son scuder, que
Jonatàs e son scuder féran mataren XX
Jonatàs e son scuder no hy éran. 18
Jonatàs e ab tots los fills d’Irrael 22
Jonatàs no havia pas oÿt com son pare
Jonatàs: –Mon pare ha torbade la terra.
Jonatàs, ell morrà sens nenguna remsó. E
Jonatàs. E lo poble respòs [*]: –Fes ço
Jonatàs, mon fill, done’ns-en vuy
Jonatàs e Saül, e lo poble ne fou quiti.
Jonatàs, mon fill, qual de nós ho ha fet.
Jonatàs. 43 E dix Saül a Jonatàs: –Digues
Jonatàs: –Digues-me qual cose has tu
Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí ab lo cap
Jonatàs: –[*] Cové que tu muyres, sens
Jonatàs morrà, que ha feta aquesta gran
Jonatàs, que no morí. 46 E Saül se’n
Jonatàs e Sirí e Melchisua. [*] 50 E la
Jonatàs, lo fill de Saül, amà a ell tant
Jonatàs e David amistansa ensemps, e
Jonatàs amave a ell aytant com a si matex.
Jonatàs [*] e a tots los ceus servents que
Jonatàs, fill de Saül, amave molt David, 2
Jonatàs ho descobrí a David e li dix:
Jonatàs parlà a Saül, pare ceu, de David e
Jonatàs e jurà e dix: –Sàpies que ell no
Jonatàs apellà David e comptà-li totas
Jonatàs amenà David devant Saül, e David
Jonatàs e dix: –Què he jo fet ni qual és
Jonatàs per ço que per ventura ell no sia
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1Re 20,3
Senyor Déu e viva la tua ànima,
1Re 20,4
per mort en poch de temps. 4 E dix
1Re 20,5
volenters. 5 E veus que David dix a
1Re 20,9
e no m’amens a ton pare. 9 E dix
1Re 20,10
ho faré a saber. 10 E dix David a
1Re 20,11
tu de mi, qui m’ho dirà? 11 E dix
1Re 20,12 com foren axits en lo camp, 12 dix
1Re 20,15
[*], que partescha e destrovescha
1Re 20,17
de David. 16 [*] 17 E anedí
1Re 20,18
lo amave com si matex. 18 E dix
1Re 20,25
qui era prop la paret, levà’s
1Re 20,27
ceure David. E dix Saül a son fill
1Re 20,28
vuy ni hir a menjar? 28 E respòs
1Re 20,30
rey. 30 E Saül fou fort irat contre
1Re 20,32
car fill és de mort. 32 E respòs
1Re 20,33
e volch-lo ferir. E lavors conech
1Re 20,35
per ell. 35 E com vench l’endemà,
1Re 20,36
ab ell un infant petit. 36 E dix
1Re 20,36
l’infant hach corregut allà on
1Re 20,36
on Jonatàs havia lensade la segete,
1Re 20,37
on era la primera segeta. Cridà
1Re 20,38
que tu. 38 E cridà altre vegade
1Re 20,38
e no t’aturs! E pres l’infant de
1Re 20,39
feya, car ten solament sabían açò
1Re 20,40
sabían açò Jonatàs e David. 40 E
1Re 20,41
’s en terra e ahorà III vegades a
1Re 20,42 [*]; mas més plorà David. 42 E dix
1Re 20,43
43 E levà’s David e anà-ce’n. E
1Re 23,16
desert de Xiff, en un bosch. 16 E
1Re 23,18 Senyor, e David romàs en lo bosch e
1Re 31,2
e contre los ceus fills e ociéran
2Re 1,4
e los altres són fugits, e Saül e
2Re 1,5
–[*] saps tu que mort sia Saül e
2Re 1,12
entrò al vespre sobre Saül e sobre
2Re 1,17
féu gran plant sobre Saül e sobre
2Re 1,22
untat d’oli. 22 E la setgeta de
2Re 1,23
ni en foll de la batalla. 23 Saül e
2Re 1,25
cayguts los forts en la batalla!
2Re 1,26
en las tuas altesas és mort. 26
2Re 4,4
entrò en aquest die. 4 Emperò
2Re 4,4
com vench missatge de Saül e de
2Re 9,1
jo fasse ab ell misericòrdia per
2Re 9,3
Déu? E dix Sibà al rey: –Un fill de
2Re 9,6
com fou vengut Mifibòsech, fill de
2Re 9,9
–Jo he donat a Mifibòsech, fill de
2Re 15,27
la ciutat, e Achimàs, fill teu, e
2Re 15,36
feran-m’ho a saber per Achimàs e
2Re 17,17
e tot lo poble qui és ab ell. 17 E
2Re 17,20 emperò, demanaren on éran Aximàs e
2Re 21,7
rey perdonà a Mifibòzech, fill de
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Jonatàs, que jo e tu serem depertits per
Jonatàs a David: –Tot quant tu diràs a mi,
Jonatàs: –Vet demà són calendes, e jo
Jonatàs a David: –Ja Déu no vulla que jo
Jonatàs: –Si lo teu pare per ventura
Jonatàs a David: –Vina ab mi, e iscam
Jonatàs a David: –Vet que jo demà per tot
Jonatàs de la sua casa, e nostro Senyor ho
Jonatàs que David feés gran segrament e
Jonatàs a David: –Demà seran calendes e
Jonatàs, e sech Abner al costat de Saül, e
Jonatàs: –Per què no és vengut lo fill de
Jonatàs e dix: –Fort me pregà que’l
Jonatàs e dix-li: –Fill de bagassa!
Jonatàs a son pare: –Per què morrà? Què ha
Jonatàs que son pare havia donade
Jonatàs anà al camp, axí com havia promès
Jonatàs a l’infant: –Vé e aporte’m las
Jonatàs havia lensade la segete, Jonatàs
Jonatàs gità altre segete més enlà de l’
Jonatàs e dix a l’infant: –Vet la segeta
Jonatàs a l’infant e dix: –Corra e vé
Jonatàs ses segetas e portà-las a son
Jonatàs e David. 40 E Jonatàs donà lavors
Jonatàs donà lavors las armes a l’infant
Jonatàs, e besaren-se endosos [*]; mas
Jonatàs [*]: –Vé-te’n en pau. E totas
Jonatàs se’n tornà en la ciutat. 21,Tit
Jonatàs, fill de Saül, se levà e anà-sse
Jonatàs se’n tornà en la sua casa. 19 Ab
Jonatàs e Aminadap e Melchisue, los quals
Jonatàs, son fill, són morts. 5 E dix
Jonatàs, son fill? 6 E respòs aquell e
Jonatàs, fill ceu, e sobre tot lo poble de
Jonatàs fill de Saül. 18 E manà David a
Jonatàs negun temps no tornerà atràs de
Jonatàs, bells e qui molt se amaven en la
Jonatàs en las tuas altesas és mort. 26
Jonatàs, frare meu, for he gran dolor de
Jonatàs [*] havia un fill qui era dèbil e
Jonatàs, que éran morts. E com la nodrissa
Jonatàs? 2 E havia aquí un servicial de la
Jonatàs hich ha romàs, qui és contret dels
Jonatàs, fill de Saül, devant David,
Jonatàs, [*] tota la casa que fou de Saül.
Jonatàs, fill de Abiatar, abdosos fills
Jonatàs, que són lurs fills. 37 E Cuzín,
Jonatàs e Achimàs staven prop la font de
Jonatàs. E dix la fembra: –Una pocha d’
Jonatàs, fill de Saül, per lo segrament de
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2Re 21,7
de nostro Senyor Déu que era entre
2Re 21,12 E David pres los ossos de Saül e de
2Re 21,13
13 E havían la ossa de Saül e de
1Re 18,4
a ell aytant com a si matex. 4 Car
2Re 8,10
fortsa de Adoàser. 10 E Tou tremès
1Re 13,7
7 E los hebreus passaren lo flum
1Re 31,7
d’Irrael, qui éran ultre lo flum
2Re 2,29
per los camps e passaren lo flum
2Re 10,17
coses, ajustà tot Yrrael e passà
2Re 17,24
e tots los qui éran ab ell passaren
2Re 19,15
15 E tornà-se’n David entrò a
2Re 19,15
a carrera al rey e que passàs
2Re 19,17
e XX servecials ab ell, e passaren
2Re 19,18
e adorà-lo, com hagueren passat
2Re 19,31
seguí lo rey entrò que hach passat
2Re 19,36
36 Un poch, senyor, iré més enllà
2Re 19,39
rey e tot lo poble hagueren passat
2Re 19,41
manat a tu e a tota la tua casa a
2Re 24,5
lo poble d’Irrael. 5 E passaren
1Re 14,23
23 E nostro Senyor salvà aquell
1Re 14,14
XX hòmens en mitja part d’un
2Re 8,16
Servià, era senyor sobre la host, e
2Re 20,24
24 E Auran, sobre los trehuts, e
2Re 14,26 cap CC cicles del pes comú. (E diu
2Re 19,20
sóm jo vengut de tota la casa de
Re Prol,57
qui és dit, segons los profetes,
1Re 6,14 14 E la carreta vench en un camp de
1Re 6,18
era entrò aquell die en lo camp de
1Re 6,7
e null temps no hagen aportat
2Re 24,22
pres bous e vaques e càrreus e
1Re 14,1
que Jonatàs, fill de Saül, dix a un
1Re 14,6
en Gabaà. 6 E Jonatàs dix lavors al
1Re 30,17 no n’scapà negú sinó CCCC hòmens
2Re 2,21
part o a la cinestra e pren un dels
1Re 12,2
stat e conversat ab vosaltres de ma
1Re 11,8
Irrael CCCM hòmens, e los fills de
1Re 15,4
de Yrrael e XM hòmens del trip de
1Re 17,1
vingueren en Secot, en la terra de
1Re 17,12
era fill de un hom efrateu, de
1Re 17,52
52 e los fills d’Irrael e de
1Re 18,16
fills d’Irrael e tots los fills de
1Re 22,5
en defenció. Vé-te’n en terra de
1Re 23,3
a ell: –Vet que nós stam ací en
1Re 23,23
en tots los angles de la terra de
1Re 27,6
és fet de lavors ensà dels reys de
1Re 27,10 anats vuy?» E responia David: «En
1Re 30,14
aquí robat, e som anats contre
1Re 30,16
dels felisteus e en la terra de
1Re 30,26
e donà de la presa als vells de
2Re 1,18
E manà David a tots los hòmens de
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Jonatàs, fill de Saül, e David. 8 E axí
Jonatàs, fill ceu, e tolch-los als
Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en la terra
Jonetàs se despullà de una gonella que
Joram, fill ceu, a David per ço que
Jordà, en la terra de Gad e de Galaad. E
Jordà, en una vall, veeren que los barons
Jordà e, com hagueren anat engir e entorn
Jordà e vench en Elema, e los sirienchs
Jordà. 25 E Absalon stablí e posà Amasam
Jordà, e tot lo trip de Judà vench en
Jordà. 16 E cuytà’s Semeí, fill de Gerà,
Jordà ans que lo rey 18 per un loch on no
Jordà, 19 e dix-li: –Senyor rei, prechJordà e encara era aparellat que’l seguís
Jordà ab tu. No’m fa fretura vuymés
Jordà, lo rey bassà Batzalay e beneý-lo.
Jordà sens nós e tots los teus hòmens ab
Jordà e vingueren en Arroer, en la dreta
jorn lo poble d’Irrael, e la batalla
jornal de bous, ço és tant com un parell
Josafat [*] era scrivà, 17 e Sadoch, fill
Josafat, fill de Acilius, era scrivà del
Josefus que tants cabells havia Absalon,
Josep e sóm axit a carrera a tu, senyor
Josuè, fill de Nuu. E aprés ordonen
Josuè de Betzames e stech aquí. E en
Josuè de Betzames. 19 E nostro Senyor ferí
jou, e ajustau aquellas a la carreta, e
jous de bous per a cremar axí com a lenya
jove, son scuder: –Passem a la hosts dels
jovencell qui era son scuder: –Vina e
jóvens que pujaren en los camells e
jóvens e porta-te’n la sua roba. E
joventut ensà, entrò aquest die de vuy.
Judà, XXXM. 9 E digueren als missatgers
Judà. 5 E, com Saül fou vengut a la ciutat
Judà, e ficharen lurs tendes entre Sechot
Judà, de Betlem, del qual nós havem perlat
Judà se levaren [*] e perseguiren los
Judà amaven David [*]. 17 E dix Saül a
Judà. E anà-ce’n David e vench a un
Judà e encara nós havem ací pahor molt
Judà. 24 E ells se partiren devant Saül e
Judà entrò en aquest die de vuy. 7 E stech
Judà, envés migjorn, e en Hiramel [*].» 11
Judà e som anats en las encontrades de
Judà. 17 E levà’s David e encalsà’ls de
Judà e en aquells qui éran sos proÿsmes e
Judà que ensenyacen a sos fills portar
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2Re 2,1
pujaré en una de las ciutats de
2Re 2,4
Hebron. 4 E vingueren los barons de
2Re 2,4
per ço que regnàs sobre la casa de
2Re 2,7
emperò a mi ha untat la casa de
2Re 2,10
e regnà II anys. E sobre la casa de
2Re 2,11
11 e fou senyor sobre la casa de
2Re 3,8
–Donch, cap de cha jo sóm contre
2Re 3,10
de David sobre Yrrael e sobre
2Re 5,5
en Hebron XXXX anys. Ell regnà en
2Re 5,5
anys sobre tot Yrrael e sobre
2Re 6,2
ell e tots los hòmens del poble de
2Re 11,11
de Déu e aquells d’Irrael e de
2Re 12,8
donade a tu la casa d’Irrael e de
2Re 19,15
entrò a Jordà, e tot lo trip de
2Re 19,16 Baruÿm, e devallà ab los hòmens de
2Re 19,40
anà ab ell. Emperò tot lo poble de
2Re 19,41
-li: –Per què los hòmens de
2Re 19,42 tu? 42 E respongueren los hòmens de
2Re 19,43
43 E respòs Yrrael als hòmens de
2Re 19,43 lo rey meu? E lavors los hòmens de
2Re 20,2
de Bocrí. E lavors los hòmens de
2Re 20,4
ecí a III dies tots los hòmens de
2Re 20,5
5 E anà-sse’n Amasè als fills de
2Re 21,2
per amor dels fills d’Irrael e de
2Re 24,1
e nombre los hòmens d’Irrael e de
2Re 24,7
cananeus e vingueren en la terra de
2Re 24,9
a combatre e trobaren de aquells de
Re Prol,114
saviesa és en nostro Senyor»; e
Re Prol,14
temps, ço és dels semaritans, dels
Re Prol,29
V letres són dobles segons los
Re Prol,43 de Déu. Lo primer libre segons los
Re Prol,79
que són apellats, segons los
Re Prol,151
e demana qualque’t vulles dels
2Re 6,21
Micol: –Viva nostro Senyor, car jo
2Re 6,22
sobre lo poble d’Irrael. E jo
2Re 6,5
l’archa. 5 E David e tot Yrrael
1Re 15,7
7 E Saül perseguí Amalech de
2Re 19,7
que has fet a ells. Car jo’t
1Re 20,17
David feés gran segrament e gran
2Re 14,9
en aquell qui ha mort l’altre,
1Re 19,6
per las peraulas de Jonatàs e
1Re 20,3
peraula solament. [*] 3 E David
1Re 20,3
per ventura ell no sia trist.” Mas
1Re 30,15
-t’he en aquesta companye. E
2Re 3,35
David e encara era gran e alt die,
2Re 19,23 –No hages pahor, que no morràs. E
1Re 20,42
E totas aquellas coses que havem
2Re 21,17
e David ocís Gebí Denob. E lavòs
1Re 3,14
·ls ne castigave. 14 E per ço jo he
1Re 12,22 ceu gran nom, car nostro Senyor ha
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Judà? E dix-li nostro Senyor: –Puja. E
Judà e untaren a David aquí per ço que
Judà. E digueren a David que los hòmens de
Judà que sia rey d’ella. 8 Emperò Abner,
Judà regnà David en Hebron 11 e fou senyor
Judà VII anys e VI mesos. 12 E axí Abner,
Judà, com jo hage feta misericòrdia sobre
Judà de Dan entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech
Judà VII anys e VI mesos, e regnà en
Judà. 6 E anà lo rey e tots aquells qui
Judà, per ço que portacen l’archa de Déu
Judà stan en las tendas, e lo senyor meu
Judà e, si aquestas coses són poques, a tu
Judà vench en Galgala per ço que isquéssan
Judà e axí a carrera al rey 17 ab M hòmens
Judà havia amanat lo rey, e no hy havia
Judà, frares nostres, han amblat a tu e
Judà: –Car més atany a nós que a vosaltres
Judà e dix: –Las X parts som majors que
Judà responien malamén e dura als hòmens
Judà anaren-se’n en Jerusalem ab David,
Judà e tu sias ací present. 5 E anà-sse
Judà per ço que’ls ajustàs tots e stech
Judà. 3 E dix lavors David als gabaonites:
Judà. 2 [*] [*] de Dan entrò a Bersabe e
Judà, qui és envés migdie, en Bersabe. 8 E
Judà LM hòmens forts d’armes per a
Judith e Tobies e lo libre Pastoral, qui
jueus, caractes sían atrobades e stades.
jueus, ço és a saber, caph, mem, num, phe,
jueus és apellat Bresith, lo qual nós
jueus, Masloth, ço és, libre de Proverbis;
jueus, ço és, aquell en qui més, segons
jugaré devant ell, que ell alegí més a mi
jugaré e seré fet humil més que no sóm e
jugaven e cantaven devant nostro Senyor
Julat entrò que ell fou vengut en Assur,
jur per Déu que, si no’t leves, que tots
jura per ço car ell amava molt David, car
jura-ho a mi e no a ell; tu, senyor, e
jurà e dix: –Sàpies que ell no serà mort.
jurà altre vegade e dix: –Ton pare sap
jurà David e dix: –Viva nostro Senyor Déu
jurà-li David ço que demanà. 16 E com l’
jurà David: –Açò fassa Déu a mi e açò me
jurà-li David que no morria. 24 Emperò
jurades en lo nom de nostro Senyor sían
juraren los hòmens de David e digueren:
jurat a la casa de Elí que lo peccat de la
jurat que ell ferà de vosaltres son poble.
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2Re 7,23
teu poble d’Irrael, per lo qual ha
2Re 15,31
Atitòfel era ab Absalon e s’era
2Re 21,2
car los fills d’Irrael havían
1Re 22,8
o de C? 8 Tots vosaltres vos sou
2Re 23,29
Debanaà, e aquest era netofatites;
1Re 30,15
companye? E ell respòs e dix:
2Re 24,6
[*] passeren en Galaad, en la terra
1Re 29,6
–Viva nostro Senyor Déu, car tu ést
2Re 23,3
mi, lo fort d’Irrael, senyorejador
2Re 24,24 com tu dius, ans t’ho compraré per
2Re 15,4
res a fer, jo jutjaré dretament e
2Re 15,3
peraules que tu dius són bonas e
2Re 17,3
n’he, e lo poble qui és ab ell tot
Re Prol,112
de Salamó, qui comensa: «Amau
1Re 26,23
guardó a cascú segons [*] la sua
2Re 8,15
sobre tot Yrrael e ell feya juý e
2Re 14,7
per ço que l’ociam, e que sia feta
2Re 14,8
a la tua casa, que jo faré fer a tu
2Re 18,31
te aport: nostro Senyor ha feta vuy
2Re 22,21
me reguardonerà segons la mia
2Re 22,25
a mi nostro Senyor segons la mia
2Re 19,28 taula. Donchs, senyor, no he clams
2Re 1,18
axí com és scrit en lo libre dels
Re Prol,129 pèlls de cabres. Emperò l’Apòstol
1Re 8,5
carreras. Dóna a nós rey que’ns
1Re 8,6
havían dit: «Dóna a nós rey que’ns
1Re 16,7
car jo no l’he pas alet, ni jo no
2Re 15,4
poserà a mi sobre la terra, que sia
2Re 12,1
a David, e dix Natan a David:
2Re 2,14
Joab: –Leven-se los servecials e
1Re 2,10
cels sobre aquells. Nostro Senyor
1Re 8,20
com totas las altres nacions. E ell
1Re 3,13
compliré. 13 Jo he dit a ell que jo
Re Prol,61
aquella fou feta la història dels
1Re 8,1
envellit, ell féu abdós sos fills
1Re 8,2
e lo segon havia nom Abià, e foren
2Re 7,11
11 del die ensà que stablí los
Re Prol,58
ordonen Sustín, ço és libre de
1Re 4,18
car era vell e de gran edat, e ell
1Re 7,6
tu, Senyor, havem peccat. E Samuel
1Re 7,15
e los amoreus. 15 Donchs Samuel
1Re 25,39
sia nostro Senyor Déu, com ha
1Re 8,3
ells prengueren dons e giraren lo
1Re 12,7
jo contena contre vosaltres, per
2Re 19,35 meus senys, senyor, no han poder de
2Re 15,4
tot hom a mi qui hage res a fer, jo
1Re 7,16
any Betel e Galgala e Masfat e
1Re 7,17
car aquí era la sua casa e aquí ell
1Re 8,3
lo jutjament, enaxí que ells
2Re 8,15
David sobre tot Yrrael e ell feya

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

jurat Déu per ço que’l remés [*] e que
jurat ab ell. E dix lavors David: –Senyor
jurat a ells que no’ls ocieren, e Saül
jurats contre mi, e no és nengú de
Juray, fill d’Ambay, de Gebet dels fills
–Jure’m per Déu que no m’ociuràs ne’m
jusana de Ozot e vingueren en Dan, qui és
just e bé devant mi, e lo aximent teu e l’
just en temor dels hòmens, en temor de
just preu e oferiré a nostro Senyor Déu
justa. 5 E com null hom venia, ell lo
justas, mas no ha posat lo rey null hom
justat, que no’n romandrà nengú axí com
justícia»; e lo libre de Jesú, fill de
justícia e segons la sua fe, car nostro
justícia a tot lo poble ceu. 16 Emperò
justícia d’ell per ço car ha mort l’
justícia de açò que demanes. 9 E dix la
justícia de tots aquells qui s’éran
justícia e retrà a mi segons la mia
justícia e segons la mundícia de las mias
justs ni no poria més cridar. 29 E dix lo
Justs: «O Irrael, qui és romàs: Veges e
jutge las nostres coses menyspresables
jutge axí com fan las altras nacions. 6
jutge.» E Samuel féu oració a nostro
jutge segons la vista dels hòmens, com l’
jutge, e vinga tot hom a mi qui hage res a
–Jutge’m açò que jo’t diré: Dos hòmens
jutgen devant nós. E respòs Joab e dix.
jutgerà las encontrades de la terra e
jutgerà a nós e irà devant e ferà las
jutgeria la sua casa per lo ceu peccat
jutges, segons que’s compte. Lo terç se
jutges sobre lo poble d’Irrael. 2 E son
jutges de Bersabe. 3 E los fills no anaren
jutges sobre lo meu poble d’Irrael. E jo
Jutges. E en aquell matex afigen un libre
jutjà lo poble d’Irrael per XXXX anys. 19
jutjà los fills d’Irrael en Masfa. 7 E
jutjà tot lo poble d’Irrael tots los dies
jutjade la mia onta de la mà de Nabal e ha
jutjament, enaxí que ells jutjaven
jutjament devant nostro Senyor, las
jutjar suau o dols o amargós, e jo vuymés
jutjaré dretament e justa. 5 E com null
jutjave lo poble d’Irrael en los demunt
jutjave lo poble e aquí ell edifichà altar
jutjaven falsament. 4 Donchs, tots los
juý e justícia a tot lo poble ceu. 16

522

PERE CASANELLAS
2Re 15,2
2Re 15,6
2Re 22,23
1Re 1,27
1Re 14,36
1Re 17,9
1Re 18,11
1Re 19,11
1Re 20,6
1Re 20,28
1Re 21,9
1Re 23,22
1Re 23,26
1Re 26,8
1Re 31,4
2Re 2,19
2Re 2,23
2Re 2,23
2Re 7,23
2Re 12,22
2Re 12,23
2Re 13,21
2Re 14,29
2Re 15,5
2Re 17,19
2Re 19,11
2Re 19,24
2Re 19,31
2Re 20,8
2Re 20,9
1Re 1,24
1Re 3,10
1Re 17,32
1Re 17,57
1Re 20,31
1Re 21,9
1Re 21,9
1Re 30,20
2Re 1,15
2Re 2,8
2Re 3,23
2Re 6,7
2Re 6,16
2Re 8,14
2Re 14,10
2Re 20,12
2Re 20,12
Re Prol,97
Re Prol,98
Re Prol,116

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

nengunes feenes qui vinguéssan a
per ço que l’oyís e que li donàs
mala devant ell. 23 Car tots los
Senyor 27 per aquest infant. Jo
de nits e destruyam-los ans que
nós serem vostros servents, e si jo
-la a David, car cuydave’s que
nits a la casa de David per ço que
-li axí: “David me pregà que
Jonatàs e dix: –Fort me pregà que
que és enbolicat en un drap [*]. Si
pensa bé de mi que jo l’aguayt e
[*] a manera de corona per ço que
la lansa en terra una vegade e no
E lo ceu scuder no ho volch fer ni
Abner e perseguí-lo fort, que no
Joab, frare teu. 23 E Azael no
23 E Azael no’l volch entendre ni
per lo qual ha jurat Déu per ço que
per ço que nostro Senyor lo gorís e
dejunaria ni ploreria? Car jo no
emperò no volch res dir a Amon ne
E tremès Absalon a Joab per ço que
null hom venia, ell lo seludave e
e mès dessús ordi parat quaix qui
tot Yrrael havia demanat al rey que
cara ni las vestidures despuxs que
Jordà e encara era aparellat que
flanchs, qui era fet en guisa que
-li la mà en la barba quax qui
ella hach l’infant desletat, amenà
10 E nostro Senyor vench e apellà
e iré’m combatre ab ell e ociuré
lo felisteu, Abner lo pres e menà
teu. Donchs, tremet are e amena
en un drap [*]. Si’l vos, porta
altre que sia tal com aquell. Da
20 E pres tot lo bestiar e manà
Déu. E aquell acostà’s e ferí
pres Ysbòzech, fill de Saül, e manà
vengut al rey David e lo rey havia
fou indignat contre Ozà e ferí
nostro Senyor Déu e menyspresà
a David. E nostro Senyor guardave
en açò que tu dius, amena
se aturave a mirar Amasè, levà
levà’l de la carrera e cobrí
lig ésser XXIIII, [*] vells de
vells de l’Apocalipci [*] adóran
libre Pastoral, qui és semblant a
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juý del rey, apellave-lo e deya-li:
juý d’assò que demanave. E en aquesta
juýs d’aquell són stats devant mi, e los
·l preguí, e ell ha donade a mi la mia
·l matí sia vengut. E no lexaren un d’
·l vens, vosaltres sereu nostros servents
·l pogués encastar ab la paret. E David se
·l guardacen e que ells lo ociéssan al
·l jaquís anar cuytosament en la sua
·l jaquís anar en la sua ciutat de Betlem.
·l vos, porta’l-te’n, car no he sinó
·l serch bé cuytosament. 23 Donchs sercau
·l poguessen pendre. 27 E un missatge
·l ne calrà ferir altre. 9 E dix David a
·l volch ociure, car era fort spaordit per
·l jaquí anar a la dreta part ni a la
·l volch entendre ni’l jaquia anar a la
·l jaquia anar a la dreta part ni a la
·l remés [*] e que feés a ells coses
·l me donàs. 23 Mas are com és mort, per
·l poria fer tornar de allà on és. Jo iré
·l volch manessar per tal que Amon no se
·l tremetés al rey, e Joab no volch venir.
·l prenia per la mà e besave-lo. 6 E
·l volia axugar sobre lo pou, e enaxí no
·l tornassen en la sua casa, per ço com lo
·l rey isqué de Jerusalem entrò que hy
·l seguís d’aquí avant, si lo rey ho
·l podia traure e podia ferir tost e
·l volia besar. 10 E trasch lo cultell e
’l ab si en Ciloè e pres III vadells e III
’l axí com l’havia apellat abans:
’l. 33 E Saül dix a David: –Tu no poràs
’l devant Saül. E David tenia en se mà lo
’l-me, car fill és de mort. 32 E respòs
’l-te’n, car no he sinó aquell. E dix
’l-me. 10 E axí levà’s David e fugí en
’l devant si matex. E digueren: –Aquesta
’l e ocís-lo. 16 E dix David en aquell
’l per tots los castells e per tots los
’l jaquit anar en pau. 24 E Joab intrà’l [*] tantost de prop l’archa. 8 E David
’l en son cor. 17 E materen l’archa de
’l en totas las coses que ell feya. 15 E
’l-me, e d’aquí avant no’t tocharà ni
’l de la carrera e cobrí’l per ço que lo
’l per ço que lo poble no s’aturàs aquí.
l’Apocalipci [*] adóran l’Anyell e
l’Anyell e enclinades las cares en terra,
l’Apocalipci de sent Johan, no són en la
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Re Prol,128
e [*] pèlls de cabres. Emperò
Re Prol,135
pus vils veden la calor del sol e
Re Prol,146
vijares, que jo hi hage mudat de
1Re 1,2
mullers, e la una hach nom Anna, e
1Re 1,17
Irrael don a tu la demande de què
1Re 1,20
lo ceu nom Samuel, per ço com ella
1Re 1,22
a son marit: –No hy iré pas tro que
1Re 1,23
que sia bo e roman tant tro que
1Re 1,24
tolch la let. 24 Mas, com ella hach
1Re 1,24
a nostro Senyor Déu en Siloè, e
1Re 1,25
sacrificaren un vadell e oferiren
1Re 2,10
encontrades de la terra e donerà
1Re 2,11
ce’n en Ramata, en la sua casa. E
1Re 2,13 no conexían pas nostro Senyor 13 ni
1Re 2,14
aquella en [*] la caldera o en
1Re 2,21
fills e II dues fillas. E Samuel,
1Re 2,26
volch aquells ociure. 26 E Samuel,
1Re 3,1
pa.” 3,Tit Capítol terç 1 Samuel,
1Re 3,9
Elí que nostro Senyor apellave
1Re 3,10
Senyor vench e apellà’l axí com
1Re 4,3
los felisteus? Aportem ab nós
1Re 4,4
tremès en Ciloè, e faéran aportar
1Re 4,4
xerubín. E los fills de Elí eren ab
1Re 4,5
ço és, Ofiní e Fineès. 5 E com
1Re 4,6
E lavors ells conegueren que
1Re 4,11 de morts, XXXM hòmens a peu. 11 E
1Re 4,13
e lo ceu cor era molt temorós per
1Re 4,17
fills són morts, Ofiní e Fineès, e
1Re 4,18 presa. 18 E, com ell hach anomenade
1Re 4,19
era prenys, e era prop del terme de
1Re 4,19
infantament. E, quant ella oyí que
1Re 4,21
ni los entès. 21 E apellà, donchs,
1Re 4,21
és tolta del poble d’Irrael, car
1Re 4,22
Déu és mudade d’Irrael per ço com
1Re 5,1
quint 1 Los felisteus prengueren
1Re 5,3
de Azot se levaren de matí en
1Re 5,3
déu, geya enclinat en terra, devant
1Re 5,4
en son loch. 4 E altre vegade,
1Re 5,7
plaga, ells digueren: –No romanga
1Re 5,8
e digueren: –Què farem nós de
1Re 5,10
de pells. 10 Donchs ells tremateren
1Re 5,10
de nostro Senyor en Acaron. E com
1Re 5,10
e digueren: –Ells han aduyta a nós
1Re 5,12 12 Car no havia en neguna ciutat on
1Re 6,1
cel. 1Re 6,Tit Capítol VI 1 Donchs
1Re 6,2
e digueren-los: –Què farem nós de
1Re 6,3
a ells: 3 –Si vosaltres ne trameteu
1Re 6,8
meteu-ho en una petita caxa prop
1Re 6,11
[*] en una casa, 11 e posaren
1Re 6,13
ells levaren los ulls, ells vaeren
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l’Apòstol jutge las nostres coses
l’aygüe de las pluges. Donchs, lig
l’habraycha veritat. Cert, si no ho
l’altre, Fenennà. E Fenenà hach fills, e
l’has pregat. 18 E aquella dix: –Jo
l’havia demanat a nostro Senyor. 21 E
l’infant sia desletat, e que lo hy amèn,
l’infant sia desletat. E jo prech nostro
l’infant desletat, amenà’l ab si en
l’infant era encare molt petit. 25 Donchs
l’infant a Elí, prevere, lo qual no’s
l’emperi al ceu rey e axelcerà lo corn
l’infant era menistre en la casa de
l’ofici dels preveres, ans fèyan molt de
l’olla o en la parola, e tot ço que la
l’infant, cresch devant nostro Senyor. 22
l’infant, profitave e crexia e pleÿa a
l’infant, ministrave a nostro Senyor
l’infant e dix a ell: –Vé-te’n e dorm
l’havia apellat abans: –Samuel, Samuel! E
l’archa de la amistansa de nostro Senyor,
l’archa de la amistansa de nostro Senyor
l’archa de la amistansa de nostro Senyor,
l’archa de nostro Senyor fou venguda en
l’archa de la amistansa de nostro Senyor
l’archa de Déu fou presa, e los II fills
l’archa de nostro Senyor. E, mantinent
l’archa de Déu és presa. 18 E, com ell
l’archa de Déu, Elí caech de la cella,
l’infantament. E, quant ella oyí que l’
l’archa de Déu era presa e son [*] marit
l’infant Ycabot, e dix: «La glòria de
l’archa de Déu és presa.» E dix per son
l’archa de nostro Senyor Déu és presa.
l’archa de Déu e portaren aquella de la
l’altre die, veus que Degon, lur déu,
l’archa de nostro Senyor, on ells
l’endemà, com se levaren, ells trobaren
l’archa del déu d’Israel ab nós, car la
l’archa de Déu d’Irrael? E aquells de
l’archa de nostro Senyor en Acaron. E com
l’archa de nostro Senyor fou venguda en
l’archa de déu d’Irrael per ço que ella
l’archa vingués neguna gent que no hagués
l’archa de nostro Senyor fou en la regió
l’archa de Déu d’Irrael? Ensenyau-nos
l’archa del Déu d’Irrael, no la tremetau
l’archa e lexau-la anar. 9 E guardaul’archa de Déu sobre la carreta e la
l’archa de nostro Senyor, e hagueren molt
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1Re 6,13
e hagueren molt gran goig, com ells
1Re 6,15 la companya de Leví descharregaren
1Re 6,18
lo gran, sobre lo qual ells posaren
1Re 6,21
ells: –Los felisteus han devallade
1Re 7,1
vingueren e portaren-se’n
1Re 7,1
de Aminadab, per ço que ell guardàs
1Re 7,2
nostro Senyor. 2 E del die ensà que
1Re 9,7
hi irem. Mas qual cose portarem a
1Re 9,7
no havem presentalla que donem a
1Re 9,8
d’un diner d’argent. Donem-la a
1Re 9,10
E anaren en la ciutat on era
1Re 9,17
nostro Senyor dix a ell: –Aquest és
1Re 9,20
engoxós de las someras que perdist
1Re 10,3
d’aquells aporterà III cabrits; e
1Re 10,3
e l’altre, III tortells de pa; e
1Re 10,6
ells un saltiri e un tempe [*]. 6 E
1Re 11,2
jo trague a cascú de vosaltres tots
1Re 11,6
peraules dels hòmens de Jabès. 6 E
1Re 13,2
qui és del trip de Benjamín. E tot
1Re 13,18
de Efraÿm en la terra de Saül, 18 e
1Re 13,18
anà per la terra de Beteron, e
1Re 13,21
e fèyan a lozar tots entrò a
1Re 14,4
de dents; la una havia nom Deses, e
1Re 14,5
envés aguiló, contre Machinàs, e
1Re 14,11
E donchs ell aparech a la una e a
1Re 14,18 Adonchs dix Saül a Achià: –Aporta
1Re 14,18
l’archa de nostro Senyor. Car
1Re 14,40
-vos tots a una part, e jo seré en
1Re 15,8
rey de Amalech, tot viu, e ocís tot
1Re 15,22 holocausts e secrificis, que hom no
1Re 16,7
altesa de la sua statura, car jo no
1Re 16,7
segons la vista dels hòmens, com
1Re 16,10
Samuel VII fills, la un aprés
1Re 16,12
ací. 12 Donchs Ysaý tremès per
1Re 16,12
l’infant, e vench devant Samuel. E
1Re 16,13
13 Donchs Samuel pres lo corn de
1Re 16,13
sos frares. E d’aquell die avant
1Re 16,14
e tornà-ce’n en Remata. 14 E
1Re 17,25
molt gran riquesa en aquell qui
1Re 17,28
d’ovellas en lo desert? Jo conech
1Re 17,36
jo, ton servent, ocís lo leó e
1Re 17,37
’m desliurà de la mà del leó e de
1Re 17,39
–Jo no puch axí anar, car jo no he
1Re 17,48
se cuytà e axí a ell a carrera en
1Re 19,5
per què peccas contre la sanch de
1Re 19,10
de ferir David ab la lansa e que
1Re 19,20
e Samuel qui stave sobre ells,
1Re 19,23
[*] E fou fet que sobre ell vench
1Re 20,22
’m las segetes.” 22 E si jo diré a
1Re 20,22
Senyor Déu. Si, emperò, jo diré a
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l’hagueren vista. 14 E la carreta vench
l’archa de nostro Senyor e la petita caxa
l’archa de nostro Senyor, la qual era
l’arca [*]. Veniu ací e portau-la-us
l’archa de nostro Senyor e materen-la
l’archa de nostro Senyor. 2 E del die
l’archa de nostro Senyor stech en
l’hom de Déu? Pa defall a nós [*], e nós
l’hom de Déu [*]. 8 E altre vegada lo
l’hom de Déu per ço que ell enseny a nós
l’hom de Déu. 11 E com ells se’n
l’home del qual jo’t parlé. Aquest
l’altre die, que ellas són trobades.
l’altre, III tortells de pa; e l’altre,
l’altre, una canade de vi. 4 E quant ells
l’espirit de nostro Senyor devallerà
l’ull dret, enaxí que vosaltres siau onta
l’espirit de nostro Senyor vench en Saül,
l’altre poble era cascú tramès a son
l’altre companya anà per la terra de
l’altre companye anave per un camí de la
l’aguyó. 22 E com lo die de la batalla
l’altre, Seve. 5 La un scull axia envés
l’altre, a migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs
l’altre host dels felisteus, e los
l’archa de nostro Senyor. Car l’archa de
l’archa de Déu era aquí aquell die ab los
l’altre part ab mon fill Jonatàs. E lo
l’altre poble a spasa. 9 E Saül e tot lo
l’obaesca majorment a la sua veu? Car
l’he pas alet, ni jo no jutge segons la
l’home veu aquellas coses que aparexen
l’altre. Lavors Samuel dix a Ysaý:
l’infant, e vench devant Samuel. E l’
l’infant era ros e era bell per veura e
l’oli e untà aquell en mig loch de sos
l’espirit de nostro Senyor devallà sobre
l’espirit de nostro Senyor se partí de
l’ociurà e derà a ell sa filla, e la casa
l’argull e la malvestat de ton cor, car
l’ors. Donchs, serà aquest felisteu, qui
l’ors, ell me desliurerà de la mà de
l’ús. E posà les armes 40 e pres un
l’altre part, 49 e mès la mà en se
l’ignocent e vols ociure David, qui és
l’anestàs en la paret, mas David se’n
l’espirit de nostro Senyor intrà en ells,
l’espirit de nostro Senyor, e anà defora
l’infant: “Vett las sagetas que són més
l’infant: “Vet las sagetas qui són més
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per David, per ço que son pare
e deshonrat per ell. 35 E com vench
un infant petit. 36 E dix Jonatàs a
las sagetes que jo gitaré. E quant
gità altre segete més enlà de
segeta. Cridà Jonatàs e dix a
38 E cridà altre vegade Jonatàs a
e vé tost e no t’aturs! E pres
e portà-las a son senyor. 39 E
E Jonatàs donà lavors las armes a
Nós nos en som guardats hir e
–Si has ací cultell o lansa, daentre las mans d’aquells qui
lo fill de Ysaý en Nobe, que era en
a Abiatar prevere: –Aporta avant
car ell se pensa bé de mi que jo
ceus stave al costat del munt de
Senyor ho sàpia, que si ell no
de la muntanya e axiren a ella a
David, ella’s cuytà e devallà de
ni gran, d’aquestas coses entrò
coses entrò l’endemà. 37 E
e veé Saül durment en la tenda e
prop del seu cap. E Abner e tot
altre. 9 E dix David a Abisay: –No
car, si donchs nostro Senyor no
guard que jo no stena la mia mà en
-en. 12 E pres David la anap de
ells. 13 E com David fou passat en
e mira on és la lansa del rey e
on és la lansa del rey e l’anap de
dix Saül: –Devina a mi e sercha en
de un mantell. E entès Saül que
mia mà, e tolrà’t lo regne e dare stiga en son loch, en lo qual tu
e bé devant mi, e lo aximent teu e
devant los meus ulls tot axí com és
senyor meu ha’m jaquit per ço com
-li David ço que demanà. 16 E com
de la un die entrò al vespre de
e ocís-se ell matex. 5 E com
en aquellas. 8 E com vench
tu matex e ha dit: “Jo he mort
car aquí és reprovat e destrovit
l’escut dels hòmens forts,
los uns de la una part sinestre de
de l’aygüe e los altres de
e meteren-se los cultells la un a
lo encalsave tot dret per ço que
Joab e aquells qui éran ab ell e
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l’hach confús e deshonrat per ell. 35 E
l’endemà, Jonatàs anà al camp, axí com
l’infant: –Vé e aporte’m las sagetes que
l’infant hach corregut allà on Jonatàs
l’infant. 37 E axí vench lo infant en lo
l’infant: –Vet la segeta qui és més enlà
l’infant e dix: –Corra e vé tost e no t’
l’infant de Jonatàs ses segetas e portàl’infant no sabia què’s feya, car ten
l’infant e dix-li: –Vé-te’n tost e
l’altre die tercer, com anàvem. E las
l’em, [*] car la peraule del rey ma fa
l’havían amanat devant Achís. E feya
l’alberch de Achimàlech, fill de Achirob,
l’efot. 10 E David dix: –Senyor, Déu d’
l’aguayt e’l serch bé cuytosament. 23
l’altre part. E David se pensave ja que
l’ociu o son die no vé que ell muyre, o
l’encontre, e ella a ells. 21 E dix
l’aze e agenollà’s devant David e aorà
l’endemà. 37 E l’endemà, com Nabal hach
l’endemà, com Nabal hach digest lo vi que
l’altre poble engir e entorn d’ell
l’altre poble durmia engir e entorn de
l’ocies, car és untat de Déu e crist de
l’ociu o vendrà lo die que ell muyre per
l’untat de nostro Senyor Déu. Mas pren la
l’aygüe e la lansa que stave prop Saül e
l’altre part e stech al cap del puig e
l’anap de l’aygüe qui era al cap de
l’aygüe qui era al cap de Saül. 17 E Saül
l’espirit fitònich ço que jo’t demanaré.
l’hom vell Samuel era, e enclinà’s en
l’ha a ton proÿsme David, 18 car tu no
l’has stablit e donat, e no devall ab nós
l’intrament és ab mi en las tendes, e no
l’àngel de nostro Senyor Déu. Mas los
l’altre die ma vingué la malaltia, 14 e
l’hach amanat, veeren aquells qui seyen
l’altre die, e no n’scapà negú sinó CCCC
l’escuder de Saül veé que Saül era mort,
l’altre die aprés aquell de la batalla,
l’untat de nostre Senyor Déu.” 17 Emperò
l’escut dels hòmens forts, l’escut de
l’escut de Saül, axí com si no fos untat
l’aygüe e los altres de l’altre part. 14
l’altre part. 14 E dix Abner a Joab:
l’altre per los costats e caygueren morts
l’ociés. 20 E girà’s Abner e veé Azael e
l’endemà matí, con se feya die, foren en

526

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 3,17
paraula als vells d’Irrael: –Hir e
2Re 3,22
no era en Hebron ab David, car ja
2Re 3,24
Abner, qui és vengut a tu. Per què
2Re 4,2
de Saül, e la un havia nom Baanà e
2Re 4,4
que éran morts. E com la nodrissa
2Re 5,2
carn tua e os teu som, 2 mes hir e
2Re 5,8
de las cobertores, per las quals
2Re 6,2
poble de Judà, per ço que portacen
2Re 6,3
sobre ella xerubín. 3 E posaren
2Re 6,4
carro nou. 4 E, com haguéran treta
2Re 6,4
de nostro Senyor, Ayó anave devant
2Re 6,6
-la, car los bous ensepagaren, e
2Re 6,7
Ozà e ferí’l [*] tantost de prop
2Re 6,9
en aquell die e dix: «Quant intrerà
2Re 6,10
ciutat?» 10 E no volch David que
2Re 6,11
casa de Obedeon getei. 11 E stech
2Re 6,12
Obededon e tota la sua casade per
2Re 6,12
a la casa de Obededon e aportaré
2Re 6,12
a la casa de Obededon e trasqueren
2Re 6,13
13 E, com aquells qui aportaven
2Re 6,15
15 E David e tot Yrrael portaven
2Re 6,17
’l en son cor. 17 E materen
2Re 6,17
que David havia aperellat a
2Re 8,8
un lavador d’aram en què ajustaven
2Re 8,8
Mar de Aram, e féu-na colones en
2Re 8,10 com havia combatut contre Adoàser e
2Re 8,10
la mà d’aquell era la vaxella de
2Re 8,10
la vaxella de l’argent [*] e de
2Re 10,2
tremès dels seus servicials que
2Re 11,21
fill de Geroboal? Donchs, no
2Re 12,1
en una ciutat, e la un era rich, e
2Re 12,4
e aquell rich pres la ovella de
2Re 12,9
fills d’Amon, per ço que amagasses
2Re 12,16 féu oració a nostro Senyor Déu per
2Re 12,18
E sdevench-se que en lo sizèn die
2Re 12,18
e digueren entre si matexs: «Com
2Re 12,18
volia oyr, e are, si li diem que
2Re 12,19
gint, aytentost entès e conech que
2Re 12,19
a sos servents –Donchs, mort és
2Re 12,21 què dejunaves e ploraves tant quant
2Re 12,22
e beus? 22 E dix David: –Com
2Re 13,15
jagut ab ella, major fou lo mal e
2Re 13,21
ni fos trist, per ço car molt for
2Re 13,21
car molt for l’amave, per ço car
2Re 14,6
los pogués departir, e la un ocís
2Re 14,7
ha mort aquell altre, per ço que
2Re 14,7
justícia d’ell per ço car ha mort
2Re 14,9 que hom perdó en aquell qui ha mort
2Re 14,26
’s los cabells del cap una vegade
2Re 15,6
Irrael que venia al rey per ço que
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l’altre e lonch temps ha que vosaltres
l’havia jaquit anar e se n’era anat en
l’has jaquit anar? 25 No conexs, tu,
l’altre, Recap, fill de Remnon berotite,
l’hach pres e fugia cuytosament, caechl’altre [*] e d’aquí avant, com Saül era
l’aygüe corria, e aquell qui los poria
l’archa de Déu sobre la qual és apellat
l’archa de nostro Senyor sobre un carro
l’archa de nostro Senyor, Ayó anave
l’archa. 5 E David e tot Yrrael jugaven e
l’archa declinà’s un poch. 7 E nostro
l’archa. 8 E David fou fort trist e falló
l’archa de Déu en la mia ciutat?» 10 E no
l’archa de Déu se giràs en la sua ciutat,
l’archa en la casa de Obededon de geteu
l’archa de Déu. E dix David: «Iré a la
l’archa e posar-la-he en la mia casa
l’archa e posà-la en la sua ciutat ab
l’archa hagueren anat III passes,
l’archa del testament de nostro Senyor
l’archa de nostro Senyor Déu dins en lo
l’archa a rebre. E oferí David oferenes
l’aygüe, qui havia nom Mar de Aram, e féu
l’altar. 9 E lavors Tou, lo rey de Emach,
l’havia mort, car Tou era enamich de
l’argent [*] e de l’aram. 11 E aquesta
l’aram. 11 E aquesta vaxella se’n portà
l’aconortacen de la mort de son pare. E
l’ocís una fembra qui tremès una pedre
l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no
l’hom pobre e ocís-la e aperellà-la
l’adulteri? 10 E per ço diu nostro Senyor
l’infant, e dejunà e intrà-sse’n en
l’infant morí. E los servicials no hu
l’infant era viu, nós lo aconortàvem e li
l’infant és mort, ja’ns scolterà menys e
l’infant era mort, e dix David a sos
l’infant? E ells digueren: –Mort és. 20 E
l’infant era viu, e are, com és mort, tu
l’infant era viu, jo dejunave e plorave
l’oy que ell hach d’ella que la amor que
l’amave, per ço car l’havia engendrat
l’havia engendrat primer que a negú dels
l’altre. 7 E vet que tot lo perentat ceu
l’ociam, e que sia feta justícia d’ell
l’altre frare ceu, e destroviscam a ell,
l’altre, jura-ho a mi e no a ell; tu,
l’any, car los cabells li feyan anuig e
l’oyís e que li donàs juý d’assò que
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2Re 15,22
tots aquells qui éran ab ell e tot
2Re 15,23
per lo torrent de Cedron, e tot
2Re 15,24
los levites ab ell, qui portaven
2Re 15,24
de nostro Senyor Déu. E posaren
2Re 15,25 25 E dix lo rey a Sadoch: –Retorne
2Re 15,29 E lavors Sadoch e Abiatar tornaren
2Re 16,17 –Aquesta és la gràcia tua que has a
2Re 17,2
David anit 2 e aconseguir2Re 17,3
sol, car tu demanes un home, e, pus
2Re 17,18 en Baürim que no’ls descobrís. E a
2Re 17,21
digueren-li: –Anem, passem tost
2Re 17,22
22 E David e tot lo poble passaren
2Re 17,27
fills d’Amon, e Machir, fill de
2Re 18,5
si podien pendre Absalon, que no
2Re 18,5
que no l’ociéssan, mas que
2Re 18,8
no’n moriren en la batalla. E tot
2Re 18,11
11 E dix-li Joab: –Per què no
2Re 18,12
que, si preníeu Absalon, que no
2Re 18,13
si ell volgués res fer a mi, jo
2Re 18,19
diré-ho al rey, que nostro Senyor
2Re 19,21
per ço que flastomave e maleÿa
2Re 19,24
al rey ab gran barba, que no se
2Re 19,26
e no’m volch a mi aperellar
2Re 21,16
pogués ferir David. E lo ferro de
2Re 21,19 ço com en moltas maneras axemplave
2Re 22,13
per la gran resplandor qui és en
2Re 22,16
de nostro Senyor e per
2Re 22,18
aygües. 18 E ha desliurat a mi de
2Re 22,25
la mundícia de las mias mans en
2Re 22,26
dels ceus ulls. 26 Tu seràs salut a
2Re 22,36 aram. 36 Tu, Senyor, has donat a mi
2Re 22,46
a mi. 45 [*] 46 Los fills de
2Re 22,49
E tu desliureràs a mi de
2Re 23,1
que dix David, fill de Ysaý: «E dix
2Re 23,2
noble cantador de Ysrael. 2 E
2Re 23,4
Senyor Déu, 4 axí com la lud en
2Re 23,15 havia nengú qui’m donàs a beura de
2Re 23,21
verga, trasch la lansa de la mà de
2Re 23,21
de la mà de l’egipcià per fortsa e
2Re 24,16 a Bersabe LXXM hòmens. 16 E com
2Re 24,16
sobre la aflicció ten gran e dix a
2Re 24,16
d’aquí avant la tua mà! Emperò
2Re 24,17 a nostro Senyor Déu com hach vist
2Re 15,1
anacen ab ell devant cavallers e
2Re 24,24
David la era e los bous, e costaren
1Re 2,4
a ell són aperellades las pences. 4
2Re 11,11
tua casa? 11 E dix Urries a David:
Re Prol,2
que XXII letres són [*], segons
Re Prol,4
gran partida és proÿsma e vaÿna a
Re Prol,10
és que Sdras, scriva e doctor de
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l’altre poble passaren aprés. 23 E tots
l’altre poble passave de la una part del
l’archa de nostro Senyor Déu. E posaren
l’archa de Déu [*] entrò que tot lo poble
l’archa de Déu en la ciutat. Si per
l’archa en Jerusalem e stigueren aquí. 30
l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim a
l’he, car ujat és ell e la sua gent, e
l’hages hagut, tot lo poble starà en pau.
l’entrant de la casa havia un pou, e ells
l’aygüe, sinó tots som morts. 22 E David
l’aygüe [*], que no romàs negú, e anàl’Amil, de Ladobar, e Barzelay galadtide,
l’ociéssan, mas que l’amanassen. [*] 6 E
l’amanassen. [*] 6 E axí lo poble en un
l’altre poble fugí. 9 E, dementre que
l’ociest? E jo te’n donaré X cicles d’
l’ociésseu. 13 Mas, si ell volgués res
l’ociera. E si lo rey me reptàs, tu me’n
l’ha venjat dels ceus enamichs. 20 E dix
l’untat de nostro Senyor Déu? 22 E dix
l’havia rasa ne s’havia levade la cara
l’aze, per ço que cavalcàs e anàs ab lo
l’asta de Gebí Denob pesave CCC onzes. E
l’honrament de nostro Senyor Déu és dit
l’esguardament d’aquell. 14 Nostro
l’espirament del spirit de la fallonia d’
l’enamich molt poderós e d’aquells que
l’esguardament dels ceus ulls. 26 Tu
l’hom sant e alet. 27 E ab hom fort seràs
l’escut de la mia salut, e la mia manseza
l’hom strany són scampats e són tirats en
l’hom malvat. 50 E açò, Senyor, jo
l’hom al qual es feta la promissió de
l’espirit de nostro Senyor ha parlat per
l’alba o com lo sol ix al matí, sens nuus
l’aygüe de la sisterna qui és en Betlem,
l’egipcià per fortsa e l’ocís ab la sua
l’ocís ab la sua lansa. 22 Aquestas coses
l’àngel de nostro Senyor Déu hach stesa
l’àngel qui feria lo poble: –Basta are!
l’àngel de nostro Senyor era de prop la
l’àngel qui tallave lo poble: –Jo sóm,
L hòmens que anacen aquí. 2 E als matins,
L cicles d’argent. 25 E David edifichà
L’arch dels forts hòmens és sobrat, e los
–L’archa de Déu e aquells d’Irrael e de
la qual lengua en gran partida és proÿsma
la habraycha. E en aquells, ço és a saber,
la lig, aprés la presó de Jerusalem ha
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Re Prol,11
scriva e doctor de la lig, aprés
Re Prol,24 són las Lemantecions de Geremies e
Re Prol,24
de Geremies e la sua oració, e en
Re Prol,32 manera scriuen per aquellas matexas
Re Prol,39 lo comensament de aquestas letres
Re Prol,42
tendre e aleytant és adoctrinat en
Re Prol,44
lo qual nós apellam libre de
Re Prol,60
car en los dies d’aquella fou feta
Re Prol,74
orde poseex hagiografia, ço és,
Re Prol,74
ço és, la Santa Escriptura, ço és,
Re Prol,90 E axí són agualment XXII libres de
Re Prol,92
VIII, e de Hagiògafra, ço és, de
Re Prol,96
e per açò diuhen los libres de
Re Prol,116 Apocalipci de sent Johan, no són en
Re Prol,117
Johan, no són en la retgle ni en
Re Prol,117 retgle ni en la costuma aprovade en
Re Prol,120
en habraych; lo segon, en grech;
Re Prol,131
aquella ballesa del tabernacle,
Re Prol,132
e destinció e departiment de
Re Prol,135
coses que són pus vils veden
Re Prol,159
lo cap de nostro Senyor seent a
Re Prol,164 de ira e de abrivament e environen
Re Prol,167
de vostres oracions. E, jo sabent
Re Prol,171
per ço que no pech greument en
Re Prol,172 en la mia lengüe; jo posí guarde en
Re Prol,173 envés mi o contre mi; jo he tancada
1Re Inc
dels Reys, qui és lo novèn libre de
1Re 1,1
Capítol primer 1 Un home fou de
1Re 1,2
2 Aquell hach II mullers, e
1Re 1,3
hach negú. 3 E aquell hom anave de
1Re 1,6
no podia haver infants. 6 E Fenennà
1Re 1,6
6 E Fenennà la engoxave fortment e
1Re 1,7
lo die venia qu’ells anaven a
1Re 1,7
a la casa de nostro Senyor, e axí
1Re 1,9
sobre sa cella devant las portes de
1Re 1,11
si tu guardes e veus lo turment de
1Re 1,11
a nostro Senyor en tots los dies de
1Re 1,12
devant nostro Senyor, Elí, prevere,
1Re 1,12
prevere, la comensà a guardar en
1Re 1,13
e no feya sinó moure sos labis, e
1Re 1,15 neguna cose que puga embriagar, mas
1Re 1,16
car jo he parlat entrò ara per
1Re 1,17
e lo Senyor Déu d’Irrael don a tu
1Re 1,18
18 E aquella dix: –Jo volria que
1Re 1,18
gràcia devant los teus ulls. Donchs
1Re 1,23
nostro Senyor que ell complescha
1Re 1,23
son fill entrò que ella li tolch
1Re 1,25
no’s prenia guarde de Anna ni no
1Re 1,26
–Senyor, sàpies per cert que jo sóm
1Re 1,27
Jo’l preguí, e ell ha donade a mi
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la presó de Jerusalem ha restaurats del
la sua oració, e en la fi dels Proverbis
la fi dels Proverbis de Salamó, d’aquell
la fi del mot. On molts stimen que V [*]
la veu humanal és compresa; enaxí XXII
la doctrina de Déu. Lo primer libre segons
la Generació del món. Lo segon és apellat
la història dels jutges, segons que’s
la Santa Escriptura, ço és, la vida dels
la vida dels sants hòmens. E lo primer
la vella lig, ço és, de Moysès V, e dels
la vida dels sants hòmens, VIIII. E altres
la vella lig ésser XXIIII, [*] vells de l’
la retgle ni en la costuma aprovade en la
la costuma aprovade en la santa Sgleya. Yo
la santa Sgleya. Yo he atrobat lo primer
la qual cose d’aquella matexa cose pot
la qual per sengles spècies e destinció e
la sgleya present e sdevenidora és cubert
la calor del sol e l’aygüe de las pluges.
la taula, que en nenguna manera no querets
la ciutat e cuyden ésser en aquella cose
la humilitat mia, tots sereu membrants d’
la mia lengüe; jo posí guarde en la mia
la mia bocha com lo peccador stech envés
la mia bocha e sóm-me humiliat e he
la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 Un home
la ciutat de Ramataym [*], lo qual hach
la una hach nom Anna, e l’altre, Fenennà.
la sua ciutat per VII dies stablits per
la engoxave fortment e la destrenyia en
la destrenyia en tant que li feya retret
la casa de nostro Senyor, e axí la feya
la feya irade, e Anna plorave molt
la casa de nostro Senyor. 10 E axí com
la tua serventa [*] e’m dónes infant
la sua vida, e raor no munterà sobre lo
la comensà a guardar en la bocha molt
la bocha molt atentivament, 13 e ella
la sua veu no era oÿda de negú. Donchs,
la mia ànima és molt turmentade devant
la moltitut de ma dolor e de mon plor. 17
la demande de què l’has pregat. 18 E
la tua serventa trobàs gràcia devant los
la fembra tench sa carrera e menjà e no
la tua peraule. Donchs Anna romàs e aletà
la let. 24 Mas, com ella hach l’infant
la conexia. 26 Mas Anna dix a ell:
la fembra que stiguí ací devant e preguí a
la mia demande que jo li demanave e li
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a nostro Senyor en tots los dies de
meu s’és axelsat en lo meu Déu. E
per ço com jo sóm alegrade en
Las vellas coses pertesquen de
la tua bocha, car Déu és Senyor de
8 E ell sucita los freturosos de
de la pols e leva lo pobre de
sega ab los prínceps e que tinga
cadira de glòria. Los fonaments de
car null hom no serà salvat en
Senyor jutgerà las encontrades de
tornà e anà-ce’n en Ramata, en
casa. E l’infant era menistre en
del prevera venia com hom coÿa
e havia una losa ab III arpions en
en la mà 14 e metia aquella en [*]
en [*] la caldera o en l’olla o en
olla o en la parola, e tot ço que
que sacrificave: «Dóna a mi de
«Lexa cremar primer lo grex segons
infant, e havia vestidura de li,
feya cascun any una petita gonella,
gèyan ab las fembras qui vetlaven a
fassau, mos fills, de vuymés, car
per aquell? E ells no oÿren
“No apereguí jo apertament a
ton pare, com ell era en Egipte, en
que ha nom efot, e jo doní a
dels fills d’Irrael tota
Déu d’Irrael: “Jo parlé que
Irrael: “Jo parlé que la tua casa e
jo tallaré ton bras e lo bras de
’s que qualquequal romandrà en
a nostro Senyor devant Elí, e
enaxí que ell no podia veura 3
lo temple de nostro Senyor, on era
encara no conexia nostro Senyor, ni
las coses que he parlades contre
13 Jo he dit a ell que jo jutgeria
14 E per ço jo he jurat a
a la casa de Elí que lo peccat de
E Samuel havia pahor de manifestar
ací. 17 E ell demanà-li: –Qual és
on havia stat [*] a Samuel segons
[*] a Samuel segons la peraula. E
en batalla e fichà las tendas prop
e fichà las tendas prop la pedre de
contre lo poble d’Irrael. E com
Aportem ab nós l’archa de
de nós, per ço que’ns salve de
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la sua vida. Donchs, ells aoraren aquí
la mia bocha és uberta contre mos
la mia salut. 2 No és negú sant axí com
la tua bocha, car Déu és Senyor de la tua
la tua bocha, e a ell són aperellades las
la pols e leva lo pobre de la sutzura, per
la sutzura, per ço que ell sega ab los
la cadira de glòria. Los fonaments de la
la terra són de nostro Senyor, e ell ha
la sua fortsa. 10 Los adversaris de nostro
la terra e donerà l’emperi al ceu rey e
la sua casa. E l’infant era menistre en
la casa de nostro Senyor, devant Elí, lo
la carn e havia una losa ab III arpions en
la mà 14 e metia aquella en [*] la caldera
la caldera o en l’olla o en la parola, e
la parola, e tot ço que la losa portave,
la losa portave, lo prevera prenia a sos
la carn, que cogue a obs del prevera, com
la costuma e puxs pren-te’n a ta
la qual hom apellave efot. 19 E sa mare li
la qual ell aportave en los dies que éran
la porta del tabernacle. 23 Per què ell
la fama no és pas bona que jo oig de
la veu de lur pare, perquè nostro Senyor
la casa de ton pare, com ell era en
la casa de faraó, 28 e jo alegí a ell de
la casa de ton pare dels secrificis dels
la senyoria? 29 Per què has tu gitat mon
la tua casa e la casa de ton pare, que
la casa de ton pare, que ministràs devant
la casa de ton pare, per ço que no hage
la tua casa, sí covendrà que hom prech per
la peraule de Déu era preciosa en aquell
la lum de Déu anans que ell fos apagat. E
la archa de Déu. 4 E nostro Senyor apellà
la peraule de nostro Senyor no era a ell
la sua casa. Jo comensaré e compliré. 13
la sua casa per lo ceu peccat
la casa de Elí que lo peccat de la sua
la sua casa no serà denejat per sacrificis
la vizió a Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel e
la peraula de nostro Senyor qui a tu ha
la peraula. E la peraula que Samuel dix se
la peraula que Samuel dix se sdevench en
la pedre de la Ajude, e los felisteus
la Ajude, e los felisteus vingueren en
la batalla fou ajustade, lo poble d’
la amistansa de nostro Senyor, de Ciloè, e
la mà de nostros enamichs. 4 Donchs lo
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Ciloè, e faéran aportar l’archa de
fills de Elí eren ab l’archa de
cridà ab gran crit, axí que tota
ni quin crit és aquest que és en
ells conegueren que l’archa de
de nostro Senyor era venguda en
Què farem? Qui’ns guarderà de
12 Esdevench-se que un hom de
ell fou vengut, Elí ceya sobre
Elí ceya sobre la cella e guardave
la cella e guardave la carrera per
mantinent que aquell fou intrat en
14 Adonchs, com Elí oý lo crit de
aquell qui sóm vengut e fugit de
vengut e fugit de la batalla e de
l’archa de Déu, Elí caech de
de Déu, Elí caech de la cella, prop
archa de Déu e portaren aquella de
e portaren aquella de la pedre de
de la Ajuda en Azot. 2 E materencaygut en sa care en terra, devant
e destruý aquells e ferí Azot en
e gran confuzió de mort fou feta en
archa del déu d’Israel ab nós, car
de Get respongueren: –Fassamportar en nostre regió. Donchs ells
la se’n portaren. 9 E com ells
9 E com ells la se’n portaven,
quals digueren: –Lexau-ne anar
que no hagués pahor de mort, com
no éran stats morts éran ferits en
l’archa de nostro Senyor fou en
l’archa del Déu d’Irrael, no
sereu curats e sabreu per què
de las rates qui han deguastade
per saber si per ventura aleugerà
vosaltres e dels vostros déus e de
aportat jou, e ajustau aquellas a
los vadells en una casa. 8 E preneu
la archa de nostro Senyor e mateude nostro Senyor e mateu-la en
petita caxa prop l’archa e lexaue lexau-la anar. 9 E guardauE guardau-la, e si ella munta per
11 e posaren l’archa de Déu sobre
l’archa de Déu sobre la carreta e
vaques se n’anaren tot dret per
com ells l’hagueren vista. 14 E
e ells trencaren los fusts de
Senyor. 15 Aquells qui éran de
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la amistansa de nostro Senyor de las
la amistansa de nostro Senyor, ço és,
la terra ne resonave. 6 E com los
la host dels hebreus? E lavors ells
la amistansa de nostro Senyor era venguda
la host. 7 E los felisteus hagueren pahor
la mà de aquest déu molt alt? Aquest és lo
la host del trip de Benjamín vench en
la cella e guardave la carrera per la qual
la carrera per la qual aquell venia, e lo
la qual aquell venia, e lo ceu cor era
la ciutat, ell recomptà [*] tot ço que s’
la ciutat, dix: –Quin crit és aquest [*]?
la batalla e de la host. Lo qual dix: –En
la host. Lo qual dix: –En qual manera era
la cella, prop la porta, e trencà’s lo
la porta, e trencà’s lo cap, e fou mort,
la pedre de la Ajuda en Azot. 2 E materen
la Ajuda en Azot. 2 E materen-la en lo
la en lo temple de Degon e asigueren
la archa de nostro Senyor, e lo cap de
la pus secreta part de las nalgues, e las
la ciutat. 7 E com los hòmens de Azot
la sua mà és dura sobre nós e sobre Degon,
la portar en nostre regió. Donchs ells la
la se’n portaren. 9 E com ells la se’n
la se’n portaven, la mà de Déu era feta
la mà de Déu era feta en molt gran
la archa de déu d’Irrael e que torn en
la mà de nostro Senyor era agreujade sobre
la pus secreta part [*] de mal de morenes.
la regió dels felisteus per VII mesos. 2
la tremetau buyda, mas reteu-li ço que
la mà de Déu no’s pertex de vosaltres. 4
la terra. E donau glòria al Déu d’Irrael
la mà de vosaltres e dels vostros déus e
la vostra terra. 6 Perquè no endureescha
la carreta, e encloeu los vadells en una
la archa de nostro Senyor e mateu-la en
la en la carreta e los vaxells d’or que
la carreta e los vaxells d’or que
la anar. 9 E guardau-la, e si ella munta
la, e si ella munta per la carrera de las
la carrera de las suas encontrades contra
la carreta e la petita caxa on éran las
la petita caxa on éran las rates d’or e
la via per on hom va a Betzames e anarenla carreta vench en un camp de Josuè de
la carreta e materen las vaques desús e
la companya de Leví descharregaren l’
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l’archa de nostro Senyor e
petita caxa qui era prop ella, en
posaren los falisteus, e posarenlos falisteus, e posaren-la sobre
dels felisteus de V províncies, de
de la ciutat murade entrò a
posaren l’archa de nostro Senyor,
per ço car ells hagueren vista
l’arca [*]. Veniu ací e portauací e portau-la-us-en en
archa de nostro Senyor e materende nostro Senyor e materen-la en
sol, ell desliurerà a vosaltres de
Senyor Déu, que ell nos desliure de
los termes del poble d’Irrael. E
ell desliurà lo poble d’Irrael de
lo poble d’Irrael tots los dies de
’n tornave en Remate, car aquí era
e nostro Senyor dix a Samuel: –Oges
lur veu, emperò digues abans a ells
e los vostros àzens e metrà’ls en
19 E lo poble no volch anch oyr
d’Irrael: –Cascú se’n vaja a
per lo munt de Efraÿm 4 e per
trobades, encara passaren per
per la terra de Salim [*] e per
5 E com ells fossen venguts en
respòs a Saül e dix: –Vet que jo he
part d’un diner d’argent. Donem9 Sa enrera havia aytal costuma en
e anem-hi, donchs. E anaren en
se’n muntaven per una muntada de
Mantinent que vosaltres intrareu en
lo trobareu abans que ell munt en
vuy a ell. 14 E ells muntaren en
e com ells anassen per mig loch de
axí a carrera, qui volia muntar a
és jo tremetré a tu demà un home de
se acostà a Samuel en mig loch de
prech que tu mostres a mi qual és
sóm lo veent. Munta devant mi en
que las millós coses que són en
E samuel dix al coch: –Aporta a mi
mi la part que jo’t comaní que tu
aquell die, 25 e puxs avallaren de
de la muntanya e vingueren en
27 E com ells foren devallats en
foren devallats en la ciutat, en
’t un poch, per tal que mostre a tu
nostro Senyor ha a tu untat sobre
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la petita caxa qui era prop ella, en la
la qual éran los vaxells d’or que hy
la sobre la gran pedre. E los hòmens de
la gran pedre. E los hòmens de Betzames
la ciutat murade entrò a la vila qui és
la vila qui és menys de mur, e entrò Abeel
la qual era entrò aquell die en lo camp de
la sua archa, entrò a LXX hòmens armats e
la-us-en en la vostra ciutat. 1Re
la vostra ciutat. 1Re 7,Tit Capítol VII 1
la en la casa de Aminadab, en Gabaà, e
la casa de Aminadab, en Gabaà, e
la mà dels felisteus. 4 Adonchs los fills
la mà dels felisteus. 9 Ladonchs pres
la mà de nostro Senyor fou sobre los
la mà dels felisteus. E pau era entre los
la sua vida. 16 E environave cascun any
la sua casa e aquí ell jutjave lo poble e
la veu del poble en totas coses que diguen
la dretura del rey que regnerà sobre ells.
la sua obre. 17 E ell pendrà [*] del
la veu de Samuel, e digueren: –Ja no serà
la sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol VIIIIº 1
la terra de Salice e no las hagueren
la terra de Salim [*] e per la terra de
la terra de Benjamín, e no las trobaren. 5
la terra de Suf e no las hagueren
la quarta part d’un diner d’argent.
la a l’hom de Déu per ço que ell enseny a
la terra dels fills d’Irrael que tots
la ciutat on era l’hom de Déu. 11 E com
la ciutat, ells trobaren donzellas qui
la ciutat, vosaltres lo trobareu abans que
la muntanya per menjar. Ni lo poble no
la ciutat, e com ells anassen per mig loch
la ciutat, Samuel aparech a ells, qui los
la muntanya. 15 E nostro Senyor havia
la terra de Benjamín, e tu unteràs aquell
la porta e dix a ell: –Jo’t prech que tu
la casa del vaent. 19 E Samuel respòs a
la muntanya per ço que tu menges vuy ab
la terra dels fills d’Irrael seran de tu
la part que jo’t comaní que tu la
la stojaces en bon loch. 24 Donchs lo coch
la muntanya e vingueren en la ciutat, e
la ciutat, e ell perlà ab Samuel en un
la ciutat, en la darrera part, Samuel dix
la darrera part, Samuel dix a Saül:
la peraula de nostro Senyor. 1Re 10,Tit
la sua haretat en príncep, e tu
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1Re 10,1
e tu desliureràs lo poble de
1Re 10,3
Batel per pregar nostro Senyor. E
1Re 10,4
a tu II pans, e tu los pendràs de
1Re 10,5
felisteus, e com tu seràs intrat en
1Re 10,5
de profetes, que devalleran de
1Re 10,10
al demunt dit coll, e veus que
1Re 10,13
ell cessà de profetitzar e vench a
1Re 10,16
Mas no li dix nenguna cose de
1Re 10,18
de Egipte e he vós desliurats de
1Re 10,18
de la mà dels egipcians e de
1Re 10,20
aplegà tots los trips d’Irrael, e
1Re 10,21
de Benjamín e tot son linatge, e
1Re 10,21
son linatge, e la sort caech sobre
1Re 10,25 rey vive! 25 E Samuel dix al poble
1Re 10,26
en sa casa. 26 [*] E una pertida de
1Re 11,3
a ell los pus vells hòmens de
1Re 11,3
pugam tremetre missatgers per tota
1Re 11,11
en III parts e intrà en mig loch de
1Re 12,1
d’Irrael: –Veus que jo he oÿda
1Re 12,3
a tort, ni si jo he pres do de
1Re 12,4
has opremut negú, ni no has pres de
1Re 12,9
en las mans de Sizerà, maestre de
1Re 12,9
de la cavalleria de Asser, en
1Re 12,9
Asser, en la mà dels felisteus e en
1Re 12,10
Donchs, desliure-nos tu are de
1Re 12,11
Geroboal [*]. E ell desliurà vós de
1Re 12,14
nostro Senyor e serviu a ell e oÿu
1Re 12,15
a vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu
1Re 12,16
are stau e veeu aquesta gran cose,
1Re 13,3
ferí una companya de felisteus,
1Re 13,3
oÿt, féu sonar una butzina per tota
1Re 13,5
tot lo poble manut era axí spes com
1Re 13,5
manut era axí spes com la arena de
1Re 13,7
hebreus passaren lo flum Jordà, en
1Re 13,17
e per tolre als fills d’Irrael; e
1Re 13,17
d’aquellas companyes anà contre
1Re 13,17
anà contre la carrera de Efraÿm en
1Re 13,18
18 e l’altre companya anà per
1Re 13,18 altre companye anave per un camí de
1Re 13,18
camí de la terra de Gabaà, prop de
1Re 13,19 no podia hom trobar negun ferrer en
1Re 13,22
a l’aguyó. 22 E com lo die de
1Re 13,23
Saül e Jonatàs, son fill. 23 Donchs
1Re 14,1
a un jove, son scuder: –Passem a
1Re 14,2
son pare. 2 Saül estave adonchs en
1Re 14,2
estave adonchs en la encontrade de
1Re 14,4
qual loch Jonatàs era anat. 4 [*] a
1Re 14,4
dessà e dellà a manera de dents;
1Re 14,6
era son scuder: –Vina e passem a
1Re 14,11
senyal. 11 E donchs ell aparech a
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la mà dels enamichs ceus que entorn ell
la un d’aquells aporterà III cabrits; e
la lur mà 5 e tu vendràs despuxs en un
la ciutat, aquí tu trobaràs una gran
la muntanya, e hauran devant ells un
la companye dels profetes axí a ell a
la muntanya. 14 E un de sos avonclos dix a
la peraule del regne que Samuel li havia
la mà dels egipcians e de la mà de tots
la mà de tots los reys que són stats
la sort caech sobre lo trip de Benjamín.
la sort caech sobre la cognació de Metí. E
la cognació de Metí. E vench entrò a Saül,
la lig del regne e scrich aquella en un
la host se n’anà ab ell, los cors dels
la ciutat de Jabès: –Dóna a nós VII dies
la terra d’Irrael e, si no hy ha negú qui
la host a hora de matines e ocís los fills
la vostra veu segons totas las coses que
la vostra mà, ni si he opremut algú, ni he
la mà de algú neguna cose. 5 Ell dix a
la cavalleria de Asser, en la mà dels
la mà dels felisteus e en la mà del rey de
la mà del rey de Moab, los quals se
la mà de nostros enamichs, e nós servirem
la mà de vostros enamichs tot entorn entrò
la sua veu, [*] vosaltres e lo rey que
la veu de nostro Senyor e menyspresau las
la qual nostro Senyor ferà denant
la qual era en Gabaà, e com Saül hach açò
la terra e dix: «Ogen los hebreus e tot lo
la arena de la mar. E ells se n’anaren e
la mar. E ells se n’anaren e ficharen las
la terra de Gad e de Galaad. E Saül era
la una d’aquellas companyes anà contre la
la carrera de Efraÿm en la terra de Saül,
la terra de Saül, 18 e l’altre companya
la terra de Beteron, e l’altre companye
la terra de Gabaà, prop de la gran vall de
la gran vall de Soboÿm, contre lo desert.
la terra dels fills d’Irrael, car los
la batalla fou vengut, null hom de tot lo
la companya dels felisteus axí per passar
la hosts dels felisteus que és ultre
la encontrade de la part de Gabaà [*]. E
la part de Gabaà [*]. E havían del poble
la host dels felisteus havia II grans
la una havia nom Deses, e l’altre, Seve.
la host dels felisteus, que no són
la una e a l’altre host dels felisteus, e
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E com ells haguéran vista
son scuder, que seguia ell. 14 E
E açò fou fet un gran miracle per
per la host e per los camps. E tota
al prevera, un gran brogit vench en
ab ell. E vingueren al loch on era
son cultell contre son companyó, e
gran. 21 E los hebreus qui éran de
-se ab los companyons en
aquell jorn lo poble d’Irrael, e
on havia mel que decorria sobre
lo cap d’una verga que tenia en
que tenia en la mà, e mullà-le en
mà, e mullà-le en la brescha de
E dix Jonatàs: –Mon pare ha torbade
inluminat, si ell hagués menjat de
menjat de la presa de sos enamichs,
-los [*], e lo poble menjà
[*], e lo poble menjà la carn ab
a nostro Senyor, que havían menjade
dix: –Vosaltres haveu menyspresade
Senyor, si vosaltres los menjau ab
tot lo poble amenà cascú son bou en
cascú son bou en la mà entrò a
mon fill, qual de nós ho ha fet. E
ab lo cap de una verga que tenia en
girave. 48 E com ell hach ajustada
e Sirí e Melchisua. [*] 50 E
filla de Achimàs. E lo príncep de
poble d’Irrael. Donchs, oges are
de Judà. 5 E, com Saül fou vengut a
en un torrent qui era prop de
ell fou vengut en Assur, qui és ves
trist, e cridà a nostro Senyor tota
a nostro Senyor de las promícies de
tu de nostro Senyor. Jo he complida
19 Donchs, per què tu no has oÿda
dix a Samuel: –Anans he jo oÿda
veu de nostro Senyor e sóm anat en
Senyor e sóm anat en la carrera per
que hom no l’obaesca majorment a
grex de moltons. 23 Car contredir a
per ço com tu has menyspresade
ab tu, car tu has menyspresade
27 Ab tant, Samuel se mès en
dies de sa vida, entrò als dies de
e vench en Betlem, e los vells de
Senyor dix [*]: –No reguardaràs
la sua cara ne altesa de
he pas alet, ni jo no jutge segons
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la cara de Jonatàs, los uns caÿen devant
la primera occizió que Jonatàs e son
la host e per los camps. E tota la host
la host dels felisteus e sa companya que
la host dels felisteus e crexia poch a
la batalla. E cascú dels felisteus havia
la occizió era molt gran. 21 E los hebreus
la part dels felisteus [*] se’n tornaren
la batalla. E éran ab Saül entorn de XXM
la batalla vench entrò a Betaven. 24 E los
la fas [*], 26 mas negú no acostà sa mà a
la mà, e mullà-le en la brescha de la
la brescha de la mel e tornà sa mà a sa
la mel e tornà sa mà a sa bocha, e sos
la terra. Vosaltres veeu que mos ulls són
la presa de sos enamichs, la qual ell ha
la qual ell ha atrobade. Donchs, no fóra
la carn ab la sanch. 33 E fou anunciat a
la sanch. 33 E fou anunciat a Saül que lo
la sanch. Lo qual los dix: –Vosaltres
la lig. Trestornau vuymés a mi una gran
la sanch. Donchs tot lo poble amenà cascú
la mà entrò a la nit e ocieren-los aquí.
la nit e ocieren-los aquí. 35 E Saül
la sort caech sobre Jonatàs. 43 E dix Saül
la mà un poch de mel e mengé’n. E vet que
la host, ell vencé Amalech, e desliurà los
la muller de Saül havia nom Achinòem,
la sua cavalleria hach nom Abner, fill de
la veu de nostro Senyor 2 [*] que diu:
la ciutat de Amalech, ell mès sos aguayts
la ciutat. 6 E Saül dix als cineus: –Anau
la regió de Egipte, 8 e pres Aguays, rey
la nit mercè. 12 E com Samuel se fou levat
la presa que ell havia amanade de Amalech.
la paraula de nostro Senyor. 14 E Samuel
la veu de nostro Senyor Déu, ans ést
la veu de nostro Senyor e sóm anat en la
la carrera per la qual nostro Senyor m’ha
la qual nostro Senyor m’ha tremès e he
la sua veu? Car obadiència és major que
la volentat de nostro Senyor axí és com
la peraula de nostro Senyor Déu, ell ha a
la peraule de nostro Senyor, e nostro
la carrera, per ço que se’n tornàs. Mas
la sua mort. Emperò Samuel plorave per ço
la ciutat se’n marevellaren e axiren a
la sua cara ne altesa de la sua statura,
la sua statura, car jo no l’he pas alet,
la vista dels hòmens, com l’home veu
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1Re 16,10 Ysaý amenà devant Samuel VII fills,
1Re 16,20
de las cabres e tremès-ho per
1Re 16,23
[turmen]tave Saül, e David prenia
1Re 17,1
combatre e vingueren en Secot, en
1Re 17,2
los fills d’Irrael se ajustaren en
1Re 17,3
3 E los felisteus staven sobre
1Re 17,3
staven sobre la muntanya de
1Re 17,3
e lo poble d’Irrael stave sobre
1Re 17,3
Irrael stave sobre la altre part de
1Re 17,4
ells. 4 Ab tant, axí un bort de
1Re 17,5
vestit de un sberch, que era, de
1Re 17,7
cobrían sos muscles. 7 E lo fust de
1Re 17,7
plegador de texidor, e lo ferre de
1Re 17,8
son scuder devant. 8 E venia en
1Re 17,14
primers hagueren seguit Saül a
1Re 17,17
masura de torrons e X pans e vés a
1Re 17,19
se combateren ab los felisteus en
1Re 17,20
al loch que havia nom Magala, e
1Re 17,22
e correch allà on devia ésser
1Re 17,23 nom Goliàs, de Gech, vench e axí de
1Re 17,25
tu vist aquell hom qui és axit fora
1Re 17,25
l’ociurà e derà a ell sa filla, e
1Re 17,28
en lo desert? Jo conech l’argull e
1Re 17,28
car tu ést vengut ací per veure
1Re 17,35
contre mi, e jo prenguí aquells per
1Re 17,36
donchs, jo iré en aquell e tolré
1Re 17,37
–Nostro Senyor, qui’m desliurà de
1Re 17,37
e de l’ors, ell me desliurerà de
1Re 17,39
39 E, com David se hach sinta
1Re 17,40
una sportella que ell havia ab si,
1Re 17,44 E dix a David: –Vina a mi e jo daré
1Re 17,44
ocells del cel e a las bísties de
1Re 17,46
ocells del cel e a las bísties de
1Re 17,47
del poble de Yrrael. 47 E que tota
1Re 17,49
carrera en l’altre part, 49 e mès
1Re 17,49
sportella e pres una pedre e mès1Re 17,49
e pres una pedre e mès-la en
1Re 17,49
e mès-la en la fona e menà1Re 17,49
en lo front axí durament, que
1Re 17,50
50 E axí ocís David lo felisteu ab
1Re 17,50
David lo felisteu ab la pedre de
1Re 17,50
per ço car David no tenia spasa en
1Re 17,51
e stech sobre lo felisteu e pres
1Re 17,51
e pres la sua spasa e trach1Re 17,51
la sua spasa e trach-la fora de
1Re 17,52
entrò que ells foren venguts en
1Re 17,52
dels felisteus caygueren morts en
1Re 17,55
ell dix a Abner, príncep de
1Re 18,4
de una gonella que vestia e donà1Re 18,10
a profetitzar en mig loch de
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la un aprés l’altre. Lavors Samuel dix a
la mà de David [*] a Saül. 21 E David
la viula e viulave devant ell e confortave
la terra de Judà, e ficharen lurs tendes
la vall de Terebinti e endressaren lur
la muntanya de la una part, e lo poble d’
la una part, e lo poble d’Irrael stave
la altre part de la muntanya. E havia una
la muntanya. E havia una vall entre ells.
la part dels felisteus, qui havia nom
la part de fora, tot ple d’hams. Lo pes
la sua lansa era axí gros com a plegador
la lansa pesave DC cicles de ferro. E
la host dels fills d’Irrael e deya
la batalla, 15 e David se pertí de Saül e
la host, a tos frares, 18 e porta aquests
la vall de Terebinti. 20 E David se levà
la host era axida fora las tendas per
la batalla e demanà si sos frares staven
la host dels felisteus e dix aquellas
la host? Ell és axit per aontar lo poble
la casa de son pare serà francha e sens
la malvestat de ton cor, car tu ést vengut
la batalla. 29 E David dix: –Què he jo
la gola e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo,
la onta del poble d’Irrael. Car aquest és
la mà del leó e de l’ors, ell me
la mà de aquest felisteu. E Saül dix a
la spasa sobre las armes, ell comensà
la qual portaven los pastors, e pres sa
la tua carn als ocells del cel e a las
la terra. 45 E David dix al felisteu: –Tu
la terra, per ço que tots aquells qui són
la moltitut sàpie que nostro Senyor no
la mà en se sportella e pres una pedre e
la en la fona e menà-la tot entorn e
la fona e menà-la tot entorn e ferí’n
la tot entorn e ferí’n lo felisteu en lo
la pedre li encastà en lo front, e caech
la pedre de la fona. E per ço car David no
la fona. E per ço car David no tenia spasa
la mà, 51 ell correch e stech sobre lo
la sua spasa e trach-la fora de la beyna
la fora de la beyna e tolch-li lo cap ab
la beyna e tolch-li lo cap ab s’espasa
la vall e entrò a las portas de Acaron. E
la carrera de Serim entrò a Get e entrò a
la sua cavalleria: –O Abner, de qual
la a David, e donà-li tots los altres
la sua casa. E David sonave la rauta ab la
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1Re 18,10 loch de la sua casa. E David sonave
1Re 18,10
casa. E David sonave la rauta ab
1Re 18,11
E Saül tenia una lansa 11 e tirà1Re 18,11
’s que’l pogués encastar ab
1Re 18,17 dix Saül a David: –Vet ací Meroab,
1Re 18,21
feta a ell en scàndol, per ço que
1Re 18,25
haver sa filla, sinó ten solament
1Re 19,5
bonas [*], 5 e are ha preposade
1Re 19,5
e are ha preposade la sua ànima en
1Re 19,5
Donchs, per què peccas contre
1Re 19,9
en sa casa. E tenia una lansa en
1Re 19,10
E Saül se sfortsà de ferir David ab
1Re 19,10
ab la lansa e que l’anestàs en
1Re 19,10
mas David se’n trestornà [*], e
1Re 19,10
[*], e la lansa ficà’s en
1Re 19,11
Saül tremès sos servents de nits a
1Re 19,16 com los missatges foren venguts en
1Re 19,16
en la casa de David, ells trobaren
1Re 19,20 per pendre David. E com ells vaeren
1Re 20,1
e dix: –Què he jo fet ni qual és
1Re 20,3 dix: –Viva nostro Senyor Déu e viva
1Re 20,5
axí com és costuma prop lo rey a
1Re 20,6
que’l jaquís anar cuytosament en
1Re 20,7
e falló, sàpies que complida és
1Re 20,9
dich per cert a tu que, si jo veuré
1Re 20,12
jo demà per tot lo die ensercaré
1Re 20,13
a mi aquestas coses. Si, emperò,
1Re 20,15
morré, 15 prech-te que no tolgues
1Re 20,15
no tolgues la misericòrdia tua de
1Re 20,15 partescha e destrovescha Jonatàs de
1Re 20,15 casa, e nostro Senyor ho requira de
1Re 20,19
e sercharà hom a tu 19 entrò a
1Re 20,20
20 E tremetré jo III sagetes prop
1Re 20,25
E com lo rey se fou asegut segons
1Re 20,25 se fou asegut segons la costuma en
1Re 20,25
la costuma en la sua taula e en
1Re 20,25
e en la sua cadira, qui era prop
1Re 20,28
me pregà que’l jaquís anar en
1Re 20,29
29 E dix-me: “Jaquex-me anar en
1Re 20,29
Per ço no és vengut a menjar a
1Re 20,33
morrà? Què ha fet? 33 E Saül pres
1Re 20,34
que ociés a David. 34 E levà’s de
1Re 20,36
allà on Jonatàs havia lensade
1Re 20,37
vench lo infant en lo loch on era
1Re 20,37
Jonatàs e dix a l’infant: –Vet
1Re 20,42
Senyor sia entre mi e tu e entre
1Re 20,42
mi e tu e entre la mia sament e
1Re 20,43
-ce’n. E Jonatàs se’n tornà en
1Re 21,2
me tremès ací, ni null hom no sàbia
1Re 21,8
o lansa, da-l’em, [*] car
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la rauta ab la mà cascun die. E Saül tenia
la mà cascun die. E Saül tenia una lansa
la a David, car cuydave’s que’l pogués
la paret. E David se pertí d’ell altre
la major filla mia. Jo donaré aquella a tu
la mà dels felisteus sia sobre ell.» E
la circuncizió de C felisteus, per ço que
la sua ànima en la tua mà, e ha mort lo
la tua mà, e ha mort lo felisteu, e nostro
la sanch de l’ignocent e vols ociure
la mà, e David viulave devant ell. 10 E
la lansa e que l’anestàs en la paret, mas
la paret, mas David se’n trestornà [*], e
la lansa ficà’s en la paret. E lavors
la paret. E lavors David fugí, e fou
la casa de David per ço que’l guardacen e
la casa de David, ells trobaren la ymatge
la ymatge en son lit [*]. 17 E Saül dix a
la companya dels profetes que
la mia iniquitat ni qual peccat he jo fet
la tua ànima, Jonatàs, que jo e tu serem
la taula. E donchs, jaquex-ma anar per
la sua ciutat de Betlem, car tots sos
la sua malícia. 8 Fes, donchs,
la malícia de mon pare complidament contre
la centència de mon pare, e si ell diu a
la malícia de mon pare serà contre tu, jo
la misericòrdia tua de la mia casa negun
la mia casa negun temps. E si jo no faré
la sua casa, e nostro Senyor ho requira de
la mà dels enamichs de David. 16 [*] 17 E
la barena, car no ceurà negú allà on tu
la pedre e gitar-las-he quax qui tira
la costuma en la sua taula e en la sua
la sua taula e en la sua cadira, qui era
la sua cadira, qui era prop la paret, levà
la paret, levà’s Jonatàs, e sech Abner al
la sua ciutat de Betlem. 29 E dix-me:
la mia ciutat, car secrifici solempnial
la taula del rey. 30 E Saül fou fort irat
la lansa e volch-lo ferir. E lavors
la taula ab gran fallonia e no menjà en
la segete, Jonatàs gità altre segete més
la primera segeta. Cridà Jonatàs e dix a
la segeta qui és més enlà que tu. 38 E
la mia sament e la tua empertotstemps. 43
la tua empertotstemps. 43 E levà’s David
la ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1 Anà-sse
la cose per què jo sóm vengut ací [*]. 3
la peraule del rey ma fa fort cuytar. 9 E
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1Re 21,9
cutell de Goliàs, que tu ociest en
1Re 21,11 –Donchs, no és aquest David rey de
1Re 21,13 com ell fou devant Achís, ell mudà
1Re 21,13
en las posts de las portas de
1Re 21,13
la casa, e selivava ten fort, que
1Re 21,13
fort, que la saliva li anave per
1Re 21,15
-lo’n ana aquest; no intrerà en
1Re 22,1
oÿren açò los ceus frares e tota
1Re 22,1
de son pare, devallaren a ell a
1Re 22,2
ni pahor ne éran fallons en tota
1Re 22,4
Déu de mi. 4 E jaquí’ls devant
1Re 22,6
és en Ramata, e tingués sa lansa en
1Re 22,11
fill de Achirob, [*] e tota
1Re 22,15 contre mi de mal ni contre negú de
1Re 22,16
tu morràs de mort, tu e
1Re 22,17
los preveres de nostro Senyor, car
1Re 22,19
efot, qui és de li. 19 E destroý
1Re 22,22
stat. Jo sóm colpable de aquells de
1Re 23,1
conbatien Cellà e robaven tota
1Re 23,3
perill, si nós anam en Cellà contre
1Re 23,7
mans. E ell intrà e fou enclòs en
1Re 23,7
intrà e fou enclòs en la ciutat,
1Re 23,10
en Cellà per ço que ell destrua
1Re 23,14
los lochs ben guarnits, e stech en
1Re 23,18
lo bosch e Jonatàs se’n tornà en
1Re 23,19
que ha nom Achile, lo qual és a
1Re 23,21
per ço car vos sou dolguts de
1Re 23,23
aquell en tots los angles de
1Re 23,24 lo desert de Mahon, en los camps a
1Re 23,26
ja que ell no pogués scapar de
1Re 23,27
que los felisteus se són stesos per
1Re 24,1
lochs molt segurs, qui són apellats
1Re 24,4 d’ovellas que hom trobave enmig de
1Re 24,5
Donchs, David se levà e tallà
1Re 24,7
ell ma guard que jo no stena
1Re 24,8
contre Saül. Donchs Saül axí de
1Re 24,9
E David se levà aprés ell e axí de
1Re 24,10 dóna entendre que David te percassa
1Re 24,11 saber que Déu ha liurat vuy a tu en
1Re 24,11
ha liurat vuy a tu en la mia mà en
1Re 24,11
’t perdoní, car diguí: “No stendré
1Re 24,12 12 Pare meu, reguarde are e regonex
1Re 24,12
la vora de ton mantell qui és en
1Re 24,12
és en la mia mà, car com jo tallí
1Re 24,12
ton mantell, jo no volguí stendre
1Re 25,6
ab tu e ab tos frares, e pau sia a
1Re 25,6
tu sias fet saul per molts anys, e
1Re 25,11
Donchs, pendré jo los meus pans e
1Re 25,13
spases, e David se senyí atrecí
1Re 25,17
qual cose tu pense què fasses, car
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la vall d’Ambrit, que és enbolicat en un
la terra? E no cantaven per ell e no
la sua bocha e feya aparès que caygués
la casa, e selivava ten fort, que la
la saliva li anave per la barba avall. 14
la barba avall. 14 E dix Achís als ceus
la mia casa. 22,Tit Capítol XXII 1 Pertí
la casa de son pare, devallaren a ell a la
la spluga. 2 E tots aquells qui havien
la terra vingueren a ell e faeren-lo cap
la cara del rey de Moab, e stigueren ab
la mà, e tots sos servicials staven engir
la companya de son pare, dels preveras qui
la casa de mon pare, car jo anch, qui sóm
la casa de ton pare. 17 Donchs, ell dix a
la lur mà és ab David, car ells sabían bé
la ciutat de Nobe, qui era dels preveres,
la casa de ton pare. 23 Stà ab mi e no
la terra. 2 E David demanà concell a
la companya dels felisteus. 4 Donchs ell
la ciutat, la qual havia portas e barras.
la qual havia portas e barras. 8 Adonchs
la ciutat per mi. 11 Senyor Déu, tu
la muntanya del desert de Cister, en una
la sua casa. 19 Ab aytant vingueren los
la dreta part del desert? 20 Donchs, tant
la mia dolor. 22 Donchs, jo us prech que
la terra de Judà. 24 E ells se partiren
la dreta part de Gesimuch. 25 Donchs, Saül
la mà de Saül. E Saül ab los seus
la terra. 28 Donchs Saül se’n tornà e
la terra de Gandí. 2 E com Saül fou tornat
la carrera, e aquí havia una cove on intrà
la vora del mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E
la mia mà en lo untat de nostro Senyor. 8
la cove e anà per lo camí que havia
la cove, e David cridà aprés Saül e dix a
la mort? 11 Vet que tu pots bé saber que
la mia mà en la cova. E jo perpensé’m que
la cova. E jo perpensé’m que t’ociés,
la mia mà contre lo meu senyor, car és
la vora de ton mantell qui és en la mia
la mia mà, car com jo tallí la vora de ton
la vora de ton mantell, jo no volguí
la mia mà contre tu. Pensa e guarde que no
la tua casa e a totas las coses que tu
la tua casa e totas las coses que tu has.
la mia aygüe e las carns del bestiar que
la sua spasa, e entorn de CCCC hòmens
la malesa és [*] contre ton marit e contre
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son aze e fou devallade al peu de
David e sos servents éran al peu de
d’aquí al matí, una que pix en
Jo’t prech que tu’t sofires que
tu e que oges las peraules de
meu, viva nostro Senyor Déu e viva
’t venjasses en sanch e ha salvade
senyor, pren aquesta benedicció que
servexen a tu. 28 E tol, senyor,
28 E tol, senyor, la iniquitat de
trobade en tu en tots los dies de
se levarà e perseguirà a tu e volrà
a tu e volrà la tua ànima, serà
guardade [*]. Emperò, senyor meu,
[*]. Emperò, senyor meu, la ànima e
sia rodade axí com lo regirament e
e la circulació que hom fa de
al senyor meu, seràs membrant de
sanch e que jo venjàs a mi ab
entrò demà matí, entrò al pixant a
paret. 35 E lavors pres Davidd de
a ella David: –Vé-te’n en pau a
’n en pau a la tua casa. Jo he oÿda
Jo he oÿda la tua veu e he honrade
a Nabal, e havia ten gran convit en
nostro Senyor Déu, com ha jutjade
Déu, com ha jutjade la mia onta de
mal, e nostro Senyor ha retornade
III missatges a Abiegayl, que ell
cap en terra e adorà e dix: –Vet
amagat en lo coll de Achilà, que és
en Gabaà de Achilà, que era en
de Achilà, que era en la carrera a
e Abner, fill de Ner, príncep de
cavalleria, e veé Saül durment en
al poble de nits e trobaren Saül en
trobaren Saül en la tenda durment e
mans. Donchs are clave aquell ab
per si matex o que ell muyre en
Senyor me guard que jo no stena
de nostro Senyor Déu. Mas pren
e anem-nos-en. 12 E pres David
E pres David la anap de l’aygüe e
hy havia negú que vetlàs, [*] que
lo rey, senyor teu? Car un de
de Déu. Donchs, guarde e mira on és
al cap de Saül. 17 E Saül conech
han gitat, que jo no habit vuy en
déus stranys.” 20 E no sia scampada
faré mal d’aquí avant, per ço com
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la muntanya. E David e sos servents éran
la muntanya e axiren a ella a l’encontre,
la paret. 23 E com Biegayl hach vist
la tua serventa parle devant tu e que oges
la tua serventa. 25 Jo’t prech que lo
la tua ànima, lo qual ha vedat que tu no
la vida tua a tu. E are sían fets axí com
la tua serventa ha aportade a tu, senyor
la iniquitat de la tua serventa. »Car
la tua serventa. »Car nostro Senyor ferà a
la tua vida, 29 car si alguna vegade algun
la tua ànima, serà la ànima del senyor meu
la ànima del senyor meu guardade [*].
la ànima e la vida dels teus enamichs sia
la vida dels teus enamichs sia rodade axí
la circulació que hom fa de la fona. 30
la fona. 30 »E, donchs, com nostro Senyor
la tua serventa e feràs bé a ella. 32 E
la mia mà. 34 En altre manera, viva nostro
la paret. 35 E lavors pres Davidd de la mà
la mà d’aquella tot ço que ella li
la tua casa. Jo he oÿda la tua veu e he
la tua veu e he honrade la tua care. 36 E
la tua care. 36 E vench Abiegayl a Nabal,
la casa, que semblave convit de rey. E lo
la mia onta de la mà de Nabal e ha guardat
la mà de Nabal e ha guardat lo ceu
la malesa de Nabal sobre son cap. E lavors
la volia per muller. 40 [*] E ells
la serventa tua. Jo vull ésser serventa
la una part del desert. 2 E lavors Saül
la carrera a la una part del desert. E
la una part del desert. E David, emperò,
la cavalleria, e veé Saül durment en la
la tenda e l’altre poble engir e entorn
la tenda durment e la sua lansa ficade en
la sua lansa ficade en terra, prop del seu
la lansa en terra una vegade e no’l ne
la batalla, 11 nostro Senyor me guard que
la mia mà en l’untat de nostro Senyor
la lansa que té prop lo cap e aquest anap
la anap de l’aygüe e la lansa que stave
la lansa que stave prop Saül e anaren-se
la son de nostro Senyor era sobre ells. 13
la companya hi és intrat per ço que ociés
la lansa del rey e l’anap de l’aygüe qui
la veu de David e dix: –Donchs David, fill
la haretat de nostro Senyor, e han dit:
la mia sanch devant nostro Senyor, car [*]
la ànima mia ha stat de gran preu vuy en
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1Re 26,22
22 E respòs David e dix: –Vet ací
1Re 26,22
un dels teus servecials e port1Re 26,23
reta guardó a cascú segons [*]
1Re 26,23
segons [*] la sua justícia e segons
1Re 26,23
nostro Senyor t’ha vuy liurat en
1Re 26,23
en la mia mà, e no volguí stendre
1Re 26,24
Déu. 24 E axí com és magnificade
1Re 26,24
los meus ulls, axí sia magnificade
1Re 26,25
a mi poràs. E anà-ce’n David per
1Re 27,1
ma val que fuge e que sia salvat en
1Re 27,1
que no’m serch vuymés en tota
1Re 27,5
per què jo, servecial teu, stiga en
1Re 27,7
die de vuy. 7 E stech David en
1Re 27,8
aquells que anaven de Sur entrò a
1Re 27,9
de Egipte. 9 E destroví David tota
1Re 27,11
los dies en los quals habità en
1Re 28,1
se ajustaren e aperellaren-se a
1Re 28,2
tu sias guardedor del meu [*] e de
1Re 28,3
e soterraren-lo en Ramata, en
1Re 28,3
E Saül gità los encantadors de
1Re 28,8
ab ell, e una nit vingueren a
1Re 28,9
ço que jo’t demanaré. 9 E dix
1Re 28,9
los encantedors e los devinadors de
1Re 28,11 mal a tu per aquesta cose. 11 E dix
1Re 28,12 Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E com
1Re 28,13
Digues-me què has vist. E dix
1Re 28,13
a Saül: –Déu he vist que pujave de
1Re 28,14
la terra. 14 E dix Saül: –E qual és
1Re 28,14
–E qual és la sua forma? E dis
1Re 28,14
era, e enclinà’s en terra sobre
1Re 28,17
farà a tu axí com ell ha perlat en
1Re 28,18
David, 18 car tu no has obeÿt a
1Re 28,18
veu de nostro Senyor ni complit a
1Re 28,21
règeament torbat, e dix-li: –Vet
1Re 28,21
la tua serventa, que ha obeÿt a
1Re 28,21
ha obeÿt a la tua veu e he posade
1Re 28,21 tua veu e he posade la mia ànima en
1Re 28,22
has ditas a mi. 22 Donchs are oges
1Re 28,22 a mi. 22 Donchs are oges la veu de
1Re 28,23 –No menjaré. E los ceus ministres e
1Re 28,23
fembra ffortsaren-lo, e ell oyí
1Re 29,1
E Yrrael posà las tendes sobre
1Re 29,2 M. Emperò David e los ceus éran en
1Re 29,9
han dit que no devalls en nós a
1Re 29,11
n’anassen gran matí e tornacen a
1Re 30,1
los ysmaleÿtes havían saltat de
1Re 30,1
combatuda Sichalech e havían1Re 30,3
qui éran ab ell vingueren en
1Re 30,3
vingueren en la ciutat e trobaren1Re 30,6
alepidar, car fort era amargosa
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la lansa del rey. Pas ací un dels teus
la-se’n. 23 E nostro Senyor reta guardó
la sua justícia e segons la sua fe, car
la sua fe, car nostro Senyor t’ha vuy
la mia mà, e no volguí stendre la mia mà
la mia mà en crist de nostro Senyor Déu.
la tua ànima vuy en los meus ulls, axí sia
la mia ànima en los ulls de nostro Senyor,
la sua carrera ab los ceus hòmens e Saül
la terra dels felisteus, per ço que Saül
la terra d’Irrael. Fogiré, donchs, a las
la ciutat del rey ab tu? 6 E lavors Achís
la regió dels felisteus IIII mesos. 8 E
la terra de Egipte. 9 E destroví David
la terra de aquells e no hy jaquí null hom
la terra dels felisteus. 12 E crech-lo
la batalla contre Yrrael. E dix Achís a
la mia persona. 3 E emperò Samuel morí, e
la sua ciutat. E Saül gità los encantadors
la terra e ocís tots aquells qui havían
la fembra, e dix Saül: –Devina a mi e
la fembra a ell: –Vet que tu saps quantes
la terra. Per què, donchs, vols que jo
la fembra a Saül: –Què vols que’t diga o
la fembra hach vist Samuel, cridà ab gran
la fembra a Saül: –Déu he vist que pujave
la terra. 14 E dix Saül: –E qual és la sua
la sua forma? E dis la fembra: –Hom vell,
la fembra: –Hom vell, vestit de un
la sua cara e adorà-lo. 15 E dix Samuel
la mia mà, e tolrà’t lo regne e dar-l’
la veu de nostro Senyor ni complit a la
la ira sua que ell t’havia manat que
la tua serventa, que ha obeÿt a la tua veu
la tua veu e he posade la mia ànima en la
la mia ànima en la tua mà e he oyides las
la tua mà e he oyides las tuas paraules
la veu de la tua serventa, e posaré devant
la tua serventa, e posaré devant tu un
la fembra ffortsaren-lo, e ell oyí la
la veu d’ells e levà’s de terra e stech
la font que era en Gezrael. 2 E los
la derrera companya ab Achís. 3 E digueren
la batalla. 10 Donchs, leve’t per lo
la terra dels felisteus. E los felisteus
la part envés tremuntana, en Sichalech, e
la cremade 2 e havían-se’n manades las
la ciutat e trobaren-la cremade, e los
la cremade, e los fills e las fillas e las
la ànima de cascú per ço com aquells se n’
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1Re 30,8
dupte tu los pendràs e amaneràs
1Re 30,13
per ço com l’altre die ma vingué
1Re 30,14 nós som anats envés tremuntane, en
1Re 30,14 són envés migjorn, e havem cremade
1Re 30,16
veeren aquells qui seyen sobre
1Re 30,16
gran festa per goig que havían de
1Re 30,16
de la presa que havían feta e de
1Re 30,16
e de la roba que havían robade en
1Re 30,16
en la terra dels felisteus e en
1Re 30,17
’s David e encalsà’ls de vespre de
1Re 30,19
havían, que no’n fallí una, de
1Re 30,19
’n fallí una, de la manor entrò a
1Re 30,24
en las tendes e han guardade
1Re 30,24
com aquells qui són anats a
1Re 30,25
romasos com aquells qui anaven a
1Re 30,26 vench David en Sichalech e donà de
1Re 30,26
E dix-los David: –Rebeu de
1Re 31,3
de Saül. 3 E tot lo càrrech de
1Re 31,4
ceu scuder: –Trau lo meu cultell de
1Re 31,4
ociure, car era fort spaordit per
1Re 31,4
la gran pahor que havia haguda en
1Re 31,6
los ceus servicials que éran de
1Re 31,8
vench l’altre die aprés aquell de
1Re 31,8
veessen aquells qui éran morts en
1Re 31,9
armes e tremateren-ho per tota
1Re 31,9
que era sdevengut a Saül e a tota
1Re 31,12
los pus forts hòmens e anaren tota
1Re Expl
dels Reys, qui és lo novèn libre de
2Re Inc
dels Reys, qui és lo deèn libre de
2Re 1,1
mort, que David vench e tornà de
2Re 1,2
de devant David, caygué sobre
2Re 1,6
de Gelboe, e Saül se soferia sobre
2Re 1,9
e encara sóm en tot mon seny e tota
2Re 1,9
en tot mon seny e tota la fortsa de
2Re 1,10
havia per tot lo cors. E prenguí
2Re 1,10
que tenia en lo ceu cap e [*] jo
2Re 1,12
de nostro Senyor Déu e sobre tota
2Re 1,13
–Jo sóm fill de un hom strany de
2Re 1,16
en aquell que morí: –La tua sanch e
2Re 1,16
dempnació sia sobre lo teu cap, car
2Re 1,20
vullau aquestas coses anunciar en
2Re 1,22
com si no fos untat d’oli. 22 E
2Re 1,22
no és tornat en va ni en foll de
2Re 1,23
bells e qui molt se amaven en
2Re 1,23
molt se amaven en la vida, ni en
2Re 1,25
E com són axí cayguts los forts en
2Re 1,26 sobre tota amor de fembra. Axí com
2Re 2,4
David aquí per ço que regnàs sobre
2Re 2,7
Saül sia mort, emperò a mi ha untat
2Re 2,8
Abner, fill de Ner, príncep de
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la presa que han tolta. 9 E levà’s David
la malaltia, 14 e nós som anats envés
la terra de Ceretí, e havem aquí robat, e
la ciutat de Sichalech. 15 E dix David:
la terra e menjaven e bevien e fèyan gran
la presa que havían feta e de la roba que
la roba que havían robade en la terra dels
la terra dels felisteus e en la terra de
la terra de Judà. 17 E levà’s David e
la un die entrò al vespre de l’altre die,
la manor entrò a la major, e fills e
la major, e fills e fillas e totas las
la roba e las càrragues com aquells qui
la batalla. 25 E d’aquell die avant
la batalla. 26 E lavors vench David en
la presa als vells de Judà e en aquells
la benedicció [*] de nostro Senyor Déu,
la batalla vench e’s girà contre Saül, e
la beyna e ociu-me, car per ventura
la gran pahor que havia haguda en la
la batalla. E axí Saül pres lo ceu cultell
la sua casa moriren en aquell die. 7 E com
la batalla, vingueren los felisteus per ço
la batalla, e trobaren Saül e III fills
la lur terra, engir e entorn, que faéssan
la sua companya. 10 E posaren las armes de
la nit e prengueren lo cos de Saül e los
la Bíblia. 2Re Inc Comensa lo Segon libre
la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1 E fou
la mort que havia feta a Amalech, [*] 2 e
la sua cara e adorà David. 3 E David dix
la sua lansa, e los carros e los cavallers
la fortsa de la mia ànima és ab mi. 10 »E
la mia ànima és ab mi. 10 »E jo stiguí
la sua corona que tenia en lo ceu cap e
la he portade ací, senyor meu. 11 E
la casa d’Irrael, per ço car éran morts
la terra de Amalech. 14 E dix-li David:
la tua dempnació sia sobre lo teu cap, car
la tua bocha ha parlat contre tu matex e
la terra de Get ni en aquellas carreras
la setgeta de Jonatàs negun temps no
la batalla. 23 Saül e Jonatàs, bells e qui
la vida, ni en la mort no’s són
la mort no’s són departits. E éran pus
la batalla! Jonatàs en las tuas altesas és
la mare ame son fill qui no n’ha sinó u
la casa de Judà. E digueren a David que
la casa de Judà que sia rey d’ella. 8
la cavalleria de Saül, pres Ysbòzech, fill
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Yrrael e regnà II anys. E sobre
en Hebron 11 e fou senyor sobre
en un loch, segueren los uns de
E levaren-se de Benjamín XII de
de Ysbòzech, fill de Saül, e XII de
en II e meteren-se los cultells
axí com un dels camells qui stan en
-lo fort, que no’l jaquí anar a
’l jaquí anar a la dreta part ni a
21 E dix-li Abner: –Vé-te’n a
–Vé-te’n a la dreta part o a
pren un dels jóvens e porta-te’n
ocia. E si açò fas, no poré dressar
volch entendre ni’l jaquia anar a
·l jaquia anar a la dreta part ni a
a la sinestra. E lavors Abner girà
E lavors Abner girà la asta de
a Joab e dix-li: –Donchs entrò a
entrò a la mort se enfellonirà
la tua spasa, e no conexs tu que
sos frares. 28 E Joab sonà
aquells qui éran ab ell anaren tota
portaren Azael e soterraren-lo en
de son pare en Betlem e anaren tota
fou feta longa batalla e gran entre
e gran entre la casa de Saül e
profitave e era molt pus fort. E
com era ten gran batalla entre
batalla entre la casa de Saül e
fill de Ner, regia e governave
intrà-sse’n a ella e conecha Abner: 8 –Per què ést tu intrat a
com jo hage feta misericòrdia sobre
vuy a mi, que’m reprenguesses per
com ell volia 10 que regne sobre
de Saül sens tresmudar e sia levade
per si matex e dix: –Da qui és
ab tu, fes ab mi amistansa, e serà
te deman —e David dix–: no veuràs
E si tu le’m menas, tu veuràs
fill de Saül, e dix-li: –Ret-me
li: –Ret-me la mia muller Micol,
Faciel, fill de Lachis, e tramèsla a David, 16 e son marit seguíSenyor parlà a David e dix: “En
salvaré lo meu poble d’Irrael de
e mans a tots axí com desija
era anat en pau. 23 E Joab e tota
derrera Abner e féu-lo tornar de
Joab lo tirà en una part enmig de
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la casa de Judà regnà David en Hebron 11 e
la casa de Judà VII anys e VI mesos. 12 E
la una part sinestre de l’aygüe e los
la part de Ysbòzech, fill de Saül, e XII
la part de David. 16 E prengueren-se per
la un a l’altre per los costats e
la muntanya 19 e Azael corria darrera
la dreta part ni a la sinestra, ans lo
la sinestra, ans lo encalsave tot dret per
la dreta part o a la cinestra e pren un
la cinestra e pren un dels jóvens e porta
la sua roba. E Azael no volch star que no
la cara devant Joab, frare teu. 23 E Azael
la dreta part ni a la sinestra. E lavors
la sinestra. E lavors Abner girà la asta
la asta de la lansa e donà-li en lo
la lansa e donà-li en lo segí, e tantost
la mort se enfellonirà la tua spasa, e no
la tua spasa, e no conexs tu que la
la desperació sia perillosa? Donchs per
la nafil, e tots se ajustaren e stigueren
la nit per los camps e passaren lo flum
la sapoltura de son pare en Betlem e
la nit Joab e aquells qui éran ab ell e l’
la casa de Saül e la casa de David e, com
la casa de David e, com més anave e més
la casa de Saül, com més anave, més
la casa de Saül e la casa de David, Abner,
la casa de David, Abner, fill de Ner,
la casa de Saül. 7 E Resfà, filla de
la. E dix Ysbòzech, fill de Saül, a Abner:
la concopina de mon pare? E Abner fou irat
la casa de Saül, pare teu, e sobre los
la fembra? 9 Açò fasse Déu a Abner e açò
la casa de Saül sens tresmudar e sia
la cadira de David sobre Yrrael e sobre
la terra? E per ço que parle ab tu, fes ab
la mia mà ab tu, e jo’t retornaré are tot
la mia care ans que hages amenade a mi
la mia cara. 14 E lavors David tremès
la mia muller Micol, la qual jo sposí per
la qual jo sposí per C prepucis dels
la a David, 16 e son marit seguí-la
la plorant entrò Auiam. E dix Abner a son
la mà del servecial meu David salvaré lo
la mà de tots los felisteus, que són sos
la tua ànima. E com Abner se fou partit de
la companye qui era ab ell vingueren
la cisterna de Tirà. E d’açò no sabia res
la porta per ço que li parlàs a engan e a
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e lo regne meu, e seré tostemps, de
venga sobre lo cap de Joab e sobre
casa de son pare e no defellega de
de sament (ço és, de luxúria), e de
per ço com Abner havia mort en
Abner en Hebron, levà lo rey
que lo rey no havia concentit en
en aquell qui fa mal segons
ladres éran ab lo fill de Saül, e
Berot, qui és ciutat e és en
e de Jonatàs, que éran morts. E com
Recap [*]. E era descuyt en
que dormia en lo ceu lit en
lo ceu lit en la hora de migjorn. E
migjorn. E la portera, que stave a
Ysbòzech, com foren intrats en
-li lo cap e anaren-se’n tota
e anaren-se’n tota la nit per
de Saül, enemich teu, que volia
Senyor Déu, que ha desliurade
me covenia de dar-li loguer per
sobre son lit. Doncs, no querré jo
no querré jo la ànima d’aquell e
d’aquell e la sanch d’aquell de
la mà vostra e tolré a vosaltres de
e los peus e penjaren-los sobre
e’ls gebuzeus, habitadors de
ací David.” 7 Emperò David pres
7 Emperò David pres la torra e
sechs e los contrets que ahiraven
David, que ell lo feria senyor de
9 E stech e habità David en
fusta [*] e de perets, e adificaren
vingueren e scamparen-se en
20 Llavors vench David en
per ço que pujacen en Jerusalem, en
a carrera, mas vés derrera de
axirà nostro Senyor Déu devant
que portacen l’archa de Déu sobre
sobre un carro nou e treguerenun carro nou e tregueren-la de
[*]. 6 E, puxs que foren en
que foren en la era [*], Ozà stès
en la era [*], Ozà stès la mà a
la mà a la archa de Déu e tench«Quant intrerà l’archa de Déu en
que l’archa de Déu se giràs en
en la sua ciutat, mas volch que
ciutat, mas volch que la posacen en
getei. 11 E stech l’archa en
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la mort de Abner, car jo no hy mir mal. 29
la casa de son pare e no defellega de la
la casa de Joab sosteniment e soferiment
la sua casa no defallega mal [*] ni
la batalla Azael, lur frare, en Gabeon. 31
la sua veu e plorà sobre lo vas de Abner,
la mort de Abner, fill de Ner. 38 E dix lo
la sua malícia. 4,Tit Capítol quart 1 E
la un havia nom Baanà e l’altre, Recap,
la terra dels fills de Benjamín. 3 E
la nodrissa l’hach pres e fugia
la casa de Ysbòzech, que dormia en lo ceu
la hora de migjorn. E la portera, que
la portera, que stave a la porta, purgava
la porta, purgava forment [*]. 6 E [*]
la casa, en lo segí [*]. 7 [*] Car ell
la nit per la carrera del desert 8 e
la carrera del desert 8 e aportaren lo cap
la tua vida. E ha donat Déu al senyor
la mia ànima de tot treball! 10 Com aquell
la missatgeria que havia feta. 11 Com més
la ànima d’aquell e la sanch d’aquell de
la sanch d’aquell de la mà vostra e tolré
la mà vostra e tolré a vosaltres de la
la terra? 12 E lavors manà David a sos
la cisterna en Hebron. Emperò lo cap de
la terra, diguéran a David: –No intreràs
la torra e la altesa de Sion, e aquesta és
la altesa de Sion, e aquesta és apellade
la ànima de David, que ell lo feria senyor
la sua cavalleria. E per açò diu hom lo
la altesa de Sion e apellà aquella ciutat
la casa a David. 12 E lavors conech David
la vall de Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s
la vall de Refaÿm e ferí los felisteus
la vall de Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s
la part qui és envés los parés. 24 E com
la tua cara per ço que perda e destroesca
la qual és apellat lo nom de nostro
la de la casa de Aminedab, qui era en
la casa de Aminedab, qui era en Gabaà. E
la era [*], Ozà stès la mà a la archa de
la mà a la archa de Déu e tench-la, car
la archa de Déu e tench-la, car los bous
la, car los bous ensepagaren, e l’archa
la mia ciutat?» 10 E no volch David que l’
la sua ciutat, mas volch que la posacen en
la posacen en la casa de Obedeon getei. 11
la casa de Obedeon getei. 11 E stech l’
la casa de Obededon de geteu per III
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2Re 6,12 Senyor havia beneÿt Obededon e tota
2Re 6,12
archa de Déu. E dix David: «Iré a
2Re 6,12
e aportaré l’archa e posar2Re 6,12
l’archa e posar-la-he en
2Re 6,12
benedicció.» E lavors anà David a
2Re 6,12
e trasqueren l’archa e posà2Re 6,12
trasqueren l’archa e posà-la en
2Re 6,16
e de trompes. 16 Dementre que
2Re 6,16
Dementre que la archa passave per
2Re 6,16
per la ciutat de David, Micol,
2Re 6,16
la filla de Saül, sguardave per
2Re 6,19
e un petit de menjar que hom fa de
2Re 6,19
frig ab oli, e anà-ce’n cascú a
2Re 6,20
ce’n cascú a la sua casa. 20 [*] E
2Re 6,21
mi que lo teu pare Saül e que tota
2Re 7,1
VIIè 1 Fet fou que lo rey seya en
2Re 7,2
Natan profeta: –Vet que jo habit en
2Re 7,2
que he feta de fust de cedre, e
2Re 7,4
ab tu. 4 E fou fet aquella nit que
2Re 7,6
que jo amaní los fills d’Irrael de
2Re 7,7
E donchs jo parlant no parlé a
2Re 7,9
morts tots los teus enamichs devant
2Re 7,9
lo nom dels majors que són en
2Re 7,10
avant no serà torbat e los fills de
2Re 7,12
dormiràs ab tos pares, jo socitaré
2Re 7,12
jo socitaré la sament tua aprés tu,
2Re 7,13
casa al meu nom, e stabliré
2Re 7,15
dels fills dels hòmens. 15 E
2Re 7,15
no he tolta d’aquell, axí com
2Re 7,15
de Saül, lo qual jo he mogut de
2Re 7,16
jo he mogut de la mia faç. 16 E
2Re 7,16
e lo regne teu serà tostemps devant
2Re 7,16
serà tostemps devant la mia faç, e
2Re 7,18
Senyor Déu e dix: –Senyor, qual és
2Re 7,19
Déu, ans has parlat, Senyor, de
2Re 7,19
luny e per avant, car aquesta és
2Re 7,21
Saps lo servicial teu. 21 Per
2Re 7,23
aytal com tu. 23 Qual poble és en
2Re 7,23
feés a ells coses terribles devant
2Re 7,23
poble que has remut a tu matex de
2Re 7,25
sucita e referma enperdurablement
2Re 7,25
sobre lo teu servent e sobre
2Re 7,27
Déu d’Irrael, has ravelat a
2Re 7,29 coses. 29 E donchs, comensa, beneex
2Re 7,29
e ditas aquestas coses, e de
2Re 7,29
e de la tua benedicció serà beneyta
2Re 8,2
ab una cordelleta e agolà-los ab
2Re 8,4
4 E, com David hach pres de
2Re 8,8
de Beroch, del qual aram féu Salamó
2Re 8,9
oyí que David havia destroÿda tota
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la sua casade per l’archa de Déu. E dix
la casa de Obededon e aportaré l’archa e
la-he en la mia casa en benedicció.» E
la mia casa en benedicció.» E lavors anà
la casa de Obededon e trasqueren l’archa
la en la sua ciutat ab gran goig. E éran
la sua ciutat ab gran goig. E éran ab
la archa passave per la ciutat de David,
la ciutat de David, Micol, la filla de
la filla de Saül, sguardave per la
la finestra e veé lo rey David ballar e
la millor farina que hom pot haver, que
la sua casa. 20 [*] E la sua muller Micol,
la sua muller Micol, filla de Saül, axí a
la sua casada e manà a mi que fos senyor e
la sua casa, e nostro Senyor li havia dat
la casa que he feta de fust de cedre, e la
la archa de Déu sia posade enmig de las
la peraula de Déu fou feta a Natan profeta
la terra de servitut de Egipte entrò en
la un trip d’Irrael al qual maní que
la tua cara e are he fet a tu gran nom
la terra. 10 E posaré loch al meu poble d’
la iniquitat no turmanteran a ell d’aquí
la sament tua aprés tu, la qual axirà del
la qual axirà del teu ventre, e fermaré lo
la cadira del regne d’aquell
la mia misericòrdia no he tolta d’aquell,
la he tolta de Saül, lo qual jo he mogut
la mia faç. 16 E la tua casa serà fael, e
la tua casa serà fael, e lo regne teu serà
la mia faç, e la tua cadira serà ferma
la tua cadira serà ferma contínuament. 17
la mia casa e qui sóm jo, que tu m’has
la casa del teu servicial per luny e per
la lig de Adam, Senyor Déu. 20 E donchs,
la tua peraule e segons lo teu cor has
la terra que sia axí com lo teu poble d’
la faç del teu poble que has remut a tu
la gent de Egypte e dels déus d’ells. 24
la peraula sobre lo teu servent e sobre la
la casa d’aquell e fes axí com has
la orella del servicial teu e has dit:
la casa del teu servicial per ço que sia
la tua benedicció serà beneyta la casa del
la casa del teu servicial empertostemps.
la terra e masurà II cordelletas, una a
la part de aquells M e DCC hòmens a cavall
la vaxella de aram en lo temple e un
la fortsa de Adoàser. 10 E Tou tremès

543

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 8,10
Tou era enamich de Adoàser. E en
2Re 8,10
Adoàser. E en la mà d’aquell era
2Re 8,11
’n portà lo rey David e santificà2Re 8,11
e diversas que havia sotmesas a
2Re 8,12
e dels felisteus e de Amalech e de
2Re 8,13
Síria e hach morts XIIM hòmens en
2Re 8,14 posà en Ydumea guardes e gents que
2Re 8,16
fill de Servià, era senyor sobre
2Re 9,1
1 Dix David: –Ha-hi negú romàs de
2Re 9,2
2 E havia aquí un servicial de
2Re 9,3
dix lo rey: –Ha-hy negú romàs de
2Re 9,4
lo rey: –On és? Aquell respòs: –En
2Re 9,7
Saül, avi teu, e tu menjaràs pa a
2Re 9,9
fill de Jonatàs, [*] tota
2Re 9,10
e los servicials teus laurau-li
2Re 9,10
del senyor teu, menjarà tostemps en
2Re 9,11
faré, e Mifibòsech menjarà pa sobre
2Re 9,12
que havia nom Michà, emperò tota
2Re 10,2
servicials que l’aconortacen de
2Re 10,2
de David foren venguts en
2Re 10,3
per ço que venguen e que guarden
2Re 10,3
e que guarden la ciutat e que
2Re 10,4
David li havia tremesos e ragué’ls
2Re 10,4
mitat de lur barba e squinsà-los
2Re 10,5
en Gericó entrò que sia crescuda
2Re 10,7
açò oÿt, tremès-hi Joab ab tota
2Re 10,8
axiren los fills d’Amon e posaren
2Re 10,8
Amon e posaren la lur host devant
2Re 10,9
en lo camp. 9 E com veé Joab que
2Re 10,10
a son frare a Abisay e aperellà
2Re 10,11
los cirienchs vencían a mi e
2Re 10,12
-te per lo poble nostre e per
2Re 10,14
també [*] e intraren-se’n en
2Re 10,16
-los venir e féu-los aperellar a
2Re 10,16
e Sobaych, qui era maestre de
2Re 10,18
e ocís Sobay, qui era príncep de
2Re 11,2
levat del lit que hach dormit en
2Re 11,2
cesta e, mentre que ell anave per
2Re 11,2
veé en una casa que era endret
2Re 11,4
David tremès-li missatge e féu2Re 11,4
aquella fembra fou santificade de
2Re 11,5
cessà que no hach de sa purgació, e
2Re 11,8
E David dix a Urries: –Vé-te’n a
2Re 11,8
tos peus. E com Urries fou axit de
2Re 11,9
9 Emperò Urries dormí devant
2Re 11,9
servicials del rey e no anà a
2Re 11,10
a David: –Urries no és anat a
2Re 11,10
has anada, per què no ést anat a
2Re 11,11
jaen en terra, e jo intraré en
2Re 11,11
e bega e dorma ab ma muller? Per
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la mà d’aquell era la vaxella de l’
la vaxella de l’argent [*] e de l’aram.
la a nostro Senyor Déu ab molt altre or e
la sua ceyoria, 12 ço és, de Síria e de
la mà de Adoàser fill de Roob, rey de
la vall de las Celinas e XXIIIM en
la defensacen, e tota Ydumea serví a
la host, e Josafat [*] era scrivà, 17 e
la casa de Saül, per ço que jo fasse ab
la casa de Saül qui havia nom Sibà, e lo
la casa de Saül, per ço que jo fasse ab
la casa de Machir, fill de Daniel, de
la mia taula tostemps. 8 E Mifibòsech
la casa que fou de Saül. 10 E axí los
la terra e dau-li a manjar en tot ço que
la mia taula. E Cibà havia XV fills e XX
la tua taula axí com un dels fills del
la casa de Cibà servia a Mifibòsech. 13 E
la mort de son pare. E com los missatgers
la terra dels fills d’Amon, 3 digueren
la ciutat e que la enderroquen. 4 E lavors
la enderroquen. 4 E lavors pres los
la mitat de lur barba e squinsà-los la
la mitat de las vestidures entrò a las
la vostra barba e lavors tornareu. 6 E com
la sua host. 8 E axiren los fills d’Amon
la lur host devant la porta, e Cirus e
la porta, e Cirus e Sabbaà e Toob e Istab
la companya era aperellade devant a
la sua companya contre los fills d’Amon.
la mia companya, tu ajuderàs a nós, e, si
la ciutat de nostro Senyor Déu, e nostro
la ciutat. E pertí’s Joab dels fills de
la batalla, e Sobaych, qui era maestre de
la cavallaria de Adadàser, fou lur príncep
la cavalleria. 19 E com tots los reys que
la cesta e, mentre que ell anave per la
la sala del palau, veé en una casa que era
la sua una dona qui’s levave en una sala,
la venir en casa sua e dormí ab ella. E
la sua letgesa. 5 Ço és, aprés que lo rey
la dona fou aytentost prenys, e tremès
la casa tua e lave’t tos peus. E com
la casa del rey, lo rey li tremès de açò
la porta del rey ab los altres servicials
la sua casa. 10 E diguéran a David:
la sua casa. E dix David a Urries: –Tanta
la tua casa? 11 E dix Urries a David: –L’
la mia casa per ço que menge e bega e
la tua salut e per la salut de la tua
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2Re 11,11
ma muller? Per la tua salut e per
2Re 11,11
Per la tua salut e per la salut de
2Re 11,14
David a Joab una letre e tremès2Re 11,15
15 E scriví aquestas peraules ab
2Re 11,16
16 E, donchs, com Joab asetjàs
2Re 11,17 hòmens. 17 E axiren los hòmens de
2Re 11,17
ciutat e combateren contre Joab e
2Re 11,18
a dir a David tot ço que era fet en
2Re 11,22
-li tot ço que era stat fet en
2Re 11,23
fortsa e encalsam-los entrò a
2Re 11,23
encalsam-los entrò a la porta de
2Re 11,25
aquell altre. Conforta tu matex e
2Re 11,25
e la tua host e struex-los contre
2Re 11,25
contre la ciutat e amonesta’ls que
2Re 11,25 e amonesta’ls que la enderroquen e
2Re 11,26
e la destroèscan.” 26 E com oý
2Re 11,27
lo dol de son marit, David féu2Re 11,27
féu-la anar a son palau e pres2Re 12,1
Dos hòmens havia en una ciutat, e
2Re 12,3
que havia comprade e puxs havia2Re 12,3
en son lit prop ell, car aytant
2Re 12,4
vengut a ell, e aquell rich pres
2Re 12,4
la ovella de l’hom pobre e ocís2Re 12,4
hom pobre e ocís-la e aperellà2Re 12,6
axò ha fet deu morir 6 e deu retre
2Re 12,6
la ovella en IIII dobles per ço com
2Re 12,7
rey sobre Yrrael e desliurí’t de
2Re 12,8
’t de la mà de Saül, 8 e doní a tu
2Re 12,8
e las mullers de ton senyor a
2Re 12,8
a la tua volentat, e he donade a tu
2Re 12,9
donchs, per què has menyspresade
2Re 12,9
dels teus enamichs a Orries etey, e
2Re 12,10
null temps no pertirà cultell de
2Re 12,10
lo Senyor Déu e has presa
2Re 12,11 Déu: “Jo sucitaré e scomouré sobre
2Re 12,15
morrà. 15 E tornà-se’n Natan a
2Re 12,17 E vingueren los hòmens asenyats de
2Re 12,17
lo e pregaren-lo que’s levàs de
2Re 12,20
levà’s David de terra e rentà’s
2Re 12,20
e mudà’s las vestidures e intrà en
2Re 12,20
Déu e adorà-lo. E tornà-se’n a
2Re 12,24
se’n David a Bersabé e aconhortà2Re 12,24
e aconhortà-la e aconsolà2Re 12,24
e aconhortà-la e aconsolà-la de
2Re 12,26
dels fills de Amon e combatia
2Re 12,27
Rebaach, e, segons que jo veig,
2Re 12,28
are, senyor, tost fes ajustar
2Re 12,28
ajustar la part del poble e asetja
2Re 12,28
poble e asetja la ciutat e pren2Re 12,28
ciutat e pren-la, per ço com jo
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la salut de la tua ànima, jo no faré aytal
la tua ànima, jo no faré aytal cose! 12 E
la-li per Urries matex. 15 E scriví
la letre: «Posau Urries en aquell loch on
la ciutat, ell posà Urries en aquell loch
la ciutat e combateren contre Joab e la
la sua companya, e moriren d’aquells de
la batalla, 19 e manà al missatge que
la batalla, axí com li dix Joab. 23 E dix
la porta de la ciutat. 24 E trematéran
la ciutat. 24 E trematéran setgetes e
la tua host e struex-los contre la
la ciutat e amonesta’ls que la
la enderroquen e la destroèscan.” 26 E com
la destroèscan.” 26 E com oý la muller de
la muller de Urries que son marit era
la anar a son palau e pres-la per
la per muller, e ella infantà un fill, que
la un era rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3
la nodrida [*], e ella e sos fills
la amava com si fos sa filla. 4 »E un
la ovella de l’hom pobre e ocís-la e
la e aperellà-la de menjar en aquell hom
la de menjar en aquell hom qui era vengut
la ovella en IIII dobles per ço com la
la ocís e perdonà a las suas! 7 E dix
la mà de Saül, 8 e doní a tu la casa de
la casa de ton senyor e las mullers de ton
la tua volentat, e he donade a tu la casa
la casa d’Irrael e de Judà e, si aquestas
la peraula de nostro Senyor Déu [*] e has
la muller d’aquell t’has presa en
la tua casa, per ço com has menyspresat lo
la muller de Urries per ço que sia ta
la tua casa mal e tolré a tu las tuas
la sua casa. E nostro Senyor ferí lo fill
la sua casa e confortaren-lo e pregaren
la terra, e ell no ho volch fer ni volch
la cara e untà’s e mudà’s las vestidures
la casa de nostro Senyor Déu e adorà-lo.
la sua casa e meteren-li taula, e menjà.
la e aconsolà-la de la mort de son fill
la de la mort de son fill e dormí ab ella.
la mort de son fill e dormí ab ella. E
la ciutat del rey. 27 E Joab tremès
la ciutat de las aygües se porà pendre. 28
la part del poble e asetja la ciutat e
la ciutat e pren-la, per ço com jo la
la, per ço com jo la hauré guerrajade e
la hauré guerrajade e combatuda, no diga
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2Re 12,28
e combatuda, no diga hom que jo
2Re 12,29
-ce’n David a Rabaach e asetjà2Re 12,29
a Rabaach e asetjà-la e, com
2Re 12,29
la e, com la hach combatuda, pres2Re 12,30
hach combatuda, pres-la 30 e pres
2Re 12,30
de gran preu, e David posà2Re 12,30
-la sobre son cap. E trasch de
2Re 12,31
Amon. E David se’n tornà ab tota
2Re 13,2
fort anemorat d’ella, 2 e amava2Re 13,2
verge no li gosave res dir ne
2Re 13,6
per ço que aparell de menjar de
2Re 13,7 mà. 7 E lavor David tremès Tamar a
2Re 13,8
lit, e Tamar pres ferina e mesclà2Re 13,10
a Tamar: –Porte’m lo menjar en
2Re 13,10
que havia fetas e mès-las en
2Re 13,11
li posave devant lo menjar, pres2Re 13,11
devant lo menjar, pres-la per
2Re 13,14
Amon no’s volch star que ell no
2Re 13,15
e l’oy que ell hach d’ella que
2Re 13,15 amor que li havia haguda dabans que
2Re 13,16
ço que has fet. Per què’m gites de
2Re 13,16
ni’m menes ten mal? E Amon no
2Re 13,17
venir dels ceus servicials e féu2Re 13,17
ceus servicials e féu-la gitar de
2Re 13,17
la cambra e féu tencar derrera ella
2Re 13,19
19 E lavors Tamar squinsà’s
2Re 13,19
sobre lo ceu cap e anà-sse’n a
2Re 13,20
E aprés açò stech lonch temps en
2Re 13,22
ni en bé, car gran mal li volia per
2Re 13,36
los fills del rey intraren per
2Re 13,36
e ells e lo rey e los servicials de
2Re 13,39
39 E com David fou aconhortat de
2Re 14,3
que jo et diré. E dix Joab a
2Re 14,4
paraules que digués al rey. 4 E axí
2Re 14,6
lo camp que los pogués departir, e
2Re 14,7
hereu.” E volen destroyr e apagar
2Re 14,8
sobre terra. 8 E dix lo rey a
2Re 14,8
lo rey a la fembra: –Vé-te’n a
2Re 14,9
de açò que demanes. 9 E dix
2Re 14,9
–En mi sia aquesta iniquitat e en
2Re 14,9
-ho a mi e no a ell; tu, senyor, e
2Re 14,11
ni’t goserà res dir. 11 E dix
2Re 14,11
–Membre e recort-se lo senyor de
2Re 14,11
s’ajusten ni multipliquen a venjar
2Re 14,12
no serà tochat. 12 E dix lavors
2Re 14,14
mort, axí com aygüe qui corre per
2Re 14,14
nostro Senyor no’ns vol destruyr
2Re 14,14
destruyr la ànima, mas alongue’ns
2Re 14,15
devant tot lo poble. E dix jo
2Re 14,15
si en neguna manera volia complir
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la haja presa. 29 E [*] anà-ce’n David
la e, com la hach combatuda, pres-la 30
la hach combatuda, pres-la 30 e pres la
la 30 e pres la corona del cap del rey, e
la corona del cap del rey, e aquella
la sobre son cap. E trasch de la ciutat
la ciutat gran roba e fort gran presa. 31
la sua host e ab tot lo poble d’Irrael
la molt fort, tant, que per ella fou
la gosave demanar per ço com se cuydave
la sua mà. 7 E lavor David tremès Tamar a
la casa de son frare Amon [*]. 8 [*] E
la en aygüe e féu-ne ferines e cochla cambreta, e aquí donar-m’has a
la cambreta. 11 E com li posave devant lo
la per la mà e dix-li: –Germane mia,
la mà e dix-li: –Germane mia, vina e jau
la fortsàs, e hagué major fortsa que ella
la amor que li havia haguda dabans que la
la hagués coneguda. E dix-li Amon:
la casa ni’m menes ten mal? E Amon no la
la volch oyr ni scoltar, 17 ans féu venir
la gitar de la cambra e féu tencar derrera
la cambra e féu tencar derrera ella la
la porta. 18 E Tamar vestia una gonella e
la gonella e posà’s pols e terra sobre lo
la casa de Absalon plorant e cridant. 20 E
la casa de Absalon plorant e quax com a
la onta que havia feta a Tamar. 23 E aprés
la casa plorant e cridant, e ells e lo rey
la casa del rey, tots feeren gran plant e
la mort de son fill Amon, cessà d’aquí
la fembra moltas paraules que digués al
la fembra anà-ce’n al rey e gità’s en
la un ocís l’altre. 7 E vet que tot lo
la spirelleta que m’és romasa, per ço que
la fembra: –Vé-te’n a la tua casa, que
la tua casa, que jo faré fer a tu justícia
la fembra de Techua al rey: –En mi sia
la casa del meu pare, si tu’t cuydes que
la tua cadira sia ignosent, que jo no hy
la fembra: –Membre e recort-se lo senyor
la casa de nostro Senyor Déu, e d’aquí
la sanch d’aquell qui és mort e no ocien
la fembra: –Senyor rey, prech-te que jo,
la terra, e per cert nostro Senyor no’ns
la ànima, mas alongue’ns la centència
la centència aytant com pot e’s gogita e
la tua serventa: Parlaré a tu, senyor meu,
la peraule de la sua serventa, 16 e lo rey
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2Re 14,15 manera volia complir la peraule de
2Re 14,16
mias peraules per ço que desliures
2Re 14,17
e lo meu fill [*]. 17 Diga, donchs,
2Re 14,17
la tua serventa que sia feta
2Re 14,18
ab mi. 18 E respòs lo rey e dix a
2Re 14,18 peraule que jo demanaré a tu. E dix
2Re 14,19
totas aquestas peraules? E respòs
2Re 14,19 respòs la fembra: –Senyor meu, per
2Re 14,19
–Senyor meu, per la salut de
2Re 14,20
aquestas coses que’s fan sobre
2Re 14,20
que’s fan sobre la terra. E axí
2Re 14,22
22 E levà’s Joab e jach-se sobre
2Re 14,22
los teus ulls, car tu has atorgade
2Re 14,24
’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*] en
2Re 14,24
[*] [*] [*] en la sua casa e no veé
2Re 14,25 bell hom com Absalon era, ço és de
2Re 14,28
en Jerusalem II anys que no veé
2Re 14,31
Joab lavà’s e vench a Absalon, a
2Re 14,32
que tu fasses que jo puga veura
2Re 14,33
al rey e enclinà’s e jach sobre
2Re 15,2
com Absalon era levat, stave a
2Re 15,4
stablirà a mi e poserà a mi sobre
2Re 15,5
ell lo seludave e’l prenia per
2Re 15,10 –Tentost com vosaltres oyreu tochar
2Re 15,11
e no’ls féu a saber ni’ls dix
2Re 15,14
e ociurà tots aquells qui són en
2Re 15,16
16 E lavors axí lo rey de
2Re 15,16
axí lo rey de la sua casa, e tota
2Re 15,16
X cuncupines sues que guardassen
2Re 15,17
a peu descals e stigueren luny de
2Re 15,23
e tot l’altre poble passave de
2Re 15,24
poble fou passat, que era axit de
2Re 15,25 Sadoch: –Retorne l’archa de Déu en
2Re 15,27
ést vengut, torna-te’n en pau en
2Re 15,30
peus descalsos, pujà-ce’n per
2Re 15,32
Cuzín Arachites vench a ell ab
2Re 15,34
afany. 34 Emperò, si te’n vas en
2Re 15,34
-ma a saber ço que’s ferà en
2Re 15,35
ab tu, e tot ço que tu oyràs en
2Re 15,37
de David, anà-sse’n a Absalon en
2Re 16,2
que hi cavalquen aquells qui són de
2Re 16,3
“Vuy restituyrà nostro Senyor Déu
2Re 16,5
e axí d’aquí un hom qui era de
2Re 16,6
e los hòmens de batalla anaven a
2Re 16,6
batalla anaven a la part dreta, e a
2Re 16,8
car nostro Senyor te carvé are tota
2Re 16,8
tota la sanch que has scampade de
2Re 16,8
car tu li tolguist lo regne, e
2Re 16,11
qui és axit del meu ventre, que vol
2Re 16,11
meu ventre, que vol la mia vida e
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la sua serventa, 16 e lo rey oge las mias
la tua serventa de las mans de tots
la tua serventa que sia feta la peraule
la peraule del senyor meu, car axí com a
la fembra: –No nechs a mi aquesta peraule
la fembra: –Senyor meu, parle. 19 E dix lo
la fembra: –Senyor meu, per la salut de la
la salut de la tua ànima, tot axí és com
la tua ànima, tot axí és com m’has dit e
la terra. E axí la fembra se n’anà. 21 E
la fembra se n’anà. 21 E lo rey féu venir
la terra e adorà [*] lo rey e dix-li:
la peraule del teu servecial. 23 E levà’s
la sua casa e no veé la cara del rey. 25
la cara del rey. 25 Emperò en tot Yrrael
la ungle del peu entrò al cap no havia res
la cara del rey David. 29 E tremès Absalon
la sua casa, e dix Johab a Absalon: –Per
la cara del rey e, si li membra lo peccat
la terra e adorà-lo. E lo rey besà
la porta e, com venia algun hom que hagués
la terra, que sia jutge, e vinga tot hom a
la mà e besave-lo. 6 E feya açò tots
la nafil, digau: “Absalon regna en
la rahó per què’ls havia amanats. 12 E
la ciutat. 15 E digueren los ceus
la sua casa, e tota la sua companya a peu
la sua companya a peu descals, e lo rey
la casa, 17 e anà-ce’n lo rey e tot lo
la casa, 18 e tots los servicials anaren
la una part del munt Olivet envés lo
la ciutat. 25 E dix lo rey a Sadoch:
la ciutat. Si per ventura jo trop gràcia
la ciutat, e Achimàs, fill teu, e Jonatàs,
la carrera del munt Olivet plorant. E tot
la vestidura squinsade e ab lo cap ple de
la ciutat e te’n vas a Absalon e li dius
la cort. E diràs a Absalon: “Senyor, axí
la casa del rey diràs-ho a Sadoch e
la ciutat de Geruzalem. 16,Tit Capítol XVI
la tua casa, e las altres coses aport per
la casa d’Irrael a mi e lo regne de mon
la casa de Saül, que havia nom Semeý, fill
la part dreta, e a la cinestra de David. 7
la cinestra de David. 7 E Semeý deya
la sanch que has scampade de la casa de
la casa de Saül, car tu li tolguist lo
la mà de ton fill Absalon t’ho levà, e
la mia vida e la mia ànima destroyr. Quant
la mia ànima destroyr. Quant més deu voler
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2Re 16,11
Quant més deu voler aquest
2Re 16,12 per ventura nostro Senyor guarderà
2Re 16,13
David e los ceus companyons per
2Re 16,17
17 E dix-li Absalon: –Aquesta és
2Re 16,21
ha jaquides per ço que li guarden
2Re 17,2
-l’he, car ujat és ell e
2Re 17,8
los scomovia, saltarien a hom en
2Re 17,11 Dan entrò a Bersabe, e serà axí com
2Re 17,11 Bersabe, e serà axí com la arena de
2Re 17,12
los trobem e levar-los-hem de
2Re 17,13
alguna ciutat, lo poble environerà
2Re 17,13
engir e entorn, entrò al torrent
2Re 17,13
al torrent la tirarem ligant2Re 17,17 17 E Jonatàs e Achimàs staven prop
2Re 17,18
viu-los un infant, fill de
2Re 17,18
no’ls descobrís. E a l’entrant de
2Re 17,19
pou, e ells meteren-se dins, 19 e
2Re 17,20
on éran Aximàs e Jonatàs. E dix
2Re 17,23
’n en un aze e anà-sse’n [*] en
2Re 17,25 Absalon stablí e posà Amasam sobre
2Re 17,26
sa host, passà en las tendas en
2Re 17,29
que menjàs. E açò hach ell e tota
2Re 18,3
haurían cura de nosaltres, ne, si
2Re 18,3
per XM; axí més val que stigues en
2Re 18,3
que stigues en la ciutat, e defèn2Re 18,4
vullau. E lavors lo rey stech a
2Re 18,6
en un camp contre Yrrael, e fou
2Re 18,7
die prop lo bosch de Efraÿm. 7 E
2Re 18,8
molts més que no’n moriren en
2Re 18,16
e ocieren-lo. 16 E Joab tochà
2Re 18,18
a si matex, com era viu, que és en
2Re 18,24
seya entre abdues las portes, e
2Re 18,27
ve, bon missatge aporta. 27 E dix
2Re 19,2
e planyia son fill Absalon. 2 E
2Re 19,2 havían haguda dels enamichs, lavors
2Re 19,3
E lo poble venia de poch en poch a
2Re 19,3
adés altre, axí com si fugissen de
2Re 19,5
meu, Absalon! 5 E Joab vench de
2Re 19,5
de la batalla e entrà-sse’n en
2Re 19,7
treball null temps hages hagut de
2Re 19,8
se levà de terra on jaÿa e stech a
2Re 19,8
lo poble oyí dir que lo rey seya en
2Re 19,9
e are era fugit e era axit de
2Re 19,11
venits derrés a tornar lo rey de
2Re 19,11
demanat al rey que’l tornassen en
2Re 19,12
vosaltres sou los meus ossos e
2Re 19,12
vosaltres durs en tornar lo rey en
2Re 19,13
si jo no’t fas maestre tostemps de
2Re 19,18 molta aygüe, per ço que passacen a
2Re 19,20
Per açò sóm jo vengut de tota
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la mia mort! Jaquex-lo per ço que
la mia aflicció e lo meu turment e retrà a
la carrera, e Semeý anave per lo costat
la gràcia tua que has a l’amich teu? [*]
la casa, per ço que, com tot Yrrael haurà
la sua gent, e jaquiré córrer a ells, e
la care axí com a ors o a cha rebiós qui
la arena de la mar, e tu seràs enmig, 12 e
la mar, e tu seràs enmig, 12 e ferirem
la terra axí com sol levar lo sol lo ros,
la ciutat engir e entorn, entrò al torrent
la tirarem ligant-la ab cordes, que no
la ab cordes, que no hy romandrà pedre
la font de Raguel. E una serventa anàla serventa, e dix-ho a Absalon. E
la casa havia un pou, e ells meteren-se
la fembra posà dessobre un drap de li e
la fembra: –Una pocha d’aygüe han beguda
la sua ciutat, [*] e pensà’s que lo regne
la cavalleria de Joab. E Amasam era fill
la terra de Galaad. 27 E com David fou
la companya, car molt ujament e molt anuig
la mitat de nós morie, no n’haurien
la ciutat, e defèn-la dels enamichs, e
la dels enamichs, e tu no pendràs mal. 4 E
la porta, e lo poble axí per companyes de
la batalla aquell die prop lo bosch de
la companya de David ocís de aquells de
la batalla. E tot l’altre poble fugí. 9
la nafil e manà que d’aquí avant no
la vall del Rey, car havia dit: «No he
la guarda qui stave sobre lo mur veé venir
la guarda: –Aquest qui ve primer sembla
la victòria que havían haguda dels
la giraren en grans plors e en grans
la ciutat, adés u adés altre, axí com si
la batalla. 4 E David cobrí lo ceu cap e
la batalla e entrà-sse’n en la casa e
la casa e anà al rey e dix-li: –Vuy has
la tua infantesa entrò are. 8 E lavors lo
la porta. E tot lo poble oyí dir que lo
la porta, e vench tot lo poble devant ell.
la terra per Absalon. 10 E Absalon, lo
la sua casa?” Car tot Yrrael havia demanat
la sua casa, per ço com lo rey havia dit:
la mia carn. Per què sou vosaltres durs en
la sua casa?” 13 E dieu a Amassà: “No ést
la cavalleria aprés Joab.” 14 E, com
la casa del rey e que faéssan lo ceu
la casa de Josep e sóm axit a carrera a
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se l’havia rasa ne s’havia levade
Fes de mi ço que’t plàcia, 28 car
és estade obligade ne noent sinó a
teu, als convits e als menjars de
que tu, senyor meu, ést tornat en
al rey: –Quals són los anys de
menjar ni en beura, e no poria oyr
jaquesques tornar, e que muyre en
beneý-lo. E Batzalay se n’anà a
lo rey, e no hy havia hagut sinó
a tu e han manat a tu e a tota
baró de Benjamín, e aquell tochà
e lur senyor. 3 E com lo rey fou en
suas que havia jaquides per guardar
–Déu te sal, frare meu. E posà-li
frare meu. E posà-li la mà en
12 E Amasè jaÿa mort enmig de
aturave a mirar Amasè, levà’l de
en Abela e en Betamà e asetjaren
murs. 16 E una fembra fort sàvia de
e dix: [*] [*] –Jo sóm así. E dix
la fembra: –Oges las paraules de
respòs Joab: –Jo las oig. 18 E dix
per què vols enderrocar e destrovir
que jo vulla enderrocar ni destroyr
Siba, fill de Bocrí, ha levade
e nós partir-nos-hem de
-nos-hem de la ciutat. E dix
lo ceu cap per lo mur. 22 E lavors
per lo mur. E lavors Joab tochà
la corneta, e pertiren-se de
al rey. 23 E fou Joab senyor de
Déu: –Açò és fet per Saül e per
fet per Saül e per la sua casade e
argent, mas sobre Saül e sobre
romangue u del ceu parentat ni de
David ço que Rafà havia fet, ço és
qui’ls havían amblats e levats de
levats de la plassa de Betzamín, en
mort Saül en Gelboe. 13 E havían
de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en
fetas, nostro Senyor perdonà a
E dementre que David defallia en
–De vuymés no iràs ab nós a
a la batalla, per so que no apachs
no apachs la luerna d’Irrael. 18 E
fou en Gob contre los felisteus, en
betelenites, Goliach geteu,
car nostro Senyor lo trasch de
linatge de Besoel polimitari fou
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la cara ni las vestidures despuxs que’l
la casa de mon pare no és estade obligade
la mort. Tu, emperò, senyor meu, has posat
la tua taula. Donchs, senyor, no he clams
la casa tua en pau, prengue-ho tot, si
la mia vida, que jo puig ab lo rey en
la veu dels cantors [*]; per ço jo,
la mia ciutat e que sia soterrat prop del
la sua ciutat. 40 E lo rey anà en Galgala,
la mitat del poble d’Irrael. 41 E lavors
la tua casa a Jordà sens nós e tots los
la nafil e dix: –No havem nós part en
la sua casa en Jerusalem, pres X
la casa, e féu-las guardar e féu-los
la mà en la barba quax qui’l volia besar.
la barba quax qui’l volia besar. 10 E
la carrera, e un d’aquells veé que lo
la carrera e cobrí’l per ço que lo poble
la ciutat engir e entorn e s’esfortsaren
la ciutat cridà e dix: –Oÿu! Digau a Joab
la fembra: –Oges las paraules de la tua
la tua serventa. E respòs Joab: –Jo las
la fembra: –Açò que jo diré és molt bell
la haretat de nostro Senyor Déu? 20 E
la ciutat! 21 Mas un hom del munt de
la sua mà contre David. Liurau-nos
la ciutat. E dix la fembra a Joab: –Nós
la fembra a Joab: –Nós lensarem a tu lo
la fembra parlà ab tot lo poble sàviament.
la corneta, e pertiren-se de la ciutat e
la ciutat e anaren-se’n tots en lurs
la cavalleria, e fou Banaÿas, fill de
la sua casade e la sanch que ell scampà,
la sanch que ell scampà, car ell ocís los
la casa sua, e no volem que sia mort null
la sua natura. 6 Dóna a nós VII de sos
la concupina de Saül. 12 E David pres los
la plassa de Betzamín, en la qual los
la qual los havían penjats los felisteus
la ossa de Saül e de Jonatàs, son fill,
la terra de Benjamín, en lo costat del
la terra. 15 E faeren batalla altre vegade
la batalla –tant havia combatut–, 16 Gebí
la batalla, per so que no apachs la luerna
la luerna d’Irrael. 18 E la segona
la segona batalla fou en Job contre los
la qual batalla ocís Adeudonat, fill de
la asta del qual era axí com a lis de
la pastura del folch de las ovellas; e és
la mare. E per ço com en moltas maneras
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Déu és dit betelenita, car és de
20 La quarta batalla fou en Get, en
de las mans de sos enamichs e de
speransa en tu, scut meu e corn de
meu, salvador meu, desliura a mi de
enamichs, 5 car las contriccions de
han environat a mi, los ligams de
la mort són venguts devant mi. 7 En
e cridaré al Déu meu, e ell oyrà
las suas narils, e vorerà foch de
Los carbons de foch són encesos per
cel, e ell, qui és molt alt, derà
ha destrovits aquells, e ha tremesa
E són apareguts los scampaments de
del setgle són revelats per
e per l’espirament del spirit de
19 E ell occupà a mi en lo die de
Senyor me reguardonerà segons
la mia justícia e retrà a mi segons
las mias mans. 22 Car jo he tenguda
moguts de mi matex 24 [*] [*] ne de
a mi nostro Senyor segons
segons la mia justícia e segons
Senyor és sens tota màcula. E
a mi de fortalesa e ha splanada
e ha splanada la mia carrera e
Senyor, has donat a mi l’escut de
a mi l’escut de la mia salut, e
E tu has cint a mi de fortalesa en
Tu has donats los meus enamichs a
sia lo Déu meu, e Déu fort de
venjanses e gitas los pobles sots
al ceu crist untat David e
Ysaý: «E dix l’hom al qual es feta
nostro Senyor ha parlat per mi, e
per mi, e la peraule de aquell, per
de nostro Senyor Déu, 4 axí com
sens nuus gita los raigs, axí com
raigs, axí com la pluja fa brotar
com la pluja fa brotar la herba de
herba de la terra, 5 no és ten gran
temps duren totas coses, car tota
coses, car tota la mia salut e
forts de David: David seent en
hòmens sol en una vegade que anà a
los felisteus e s’ajustaren en
e’s tingueren ab lo cultell per
fugit retornà, e portaren-se’n
temps de messas a David, qui era en
dels felisteus éran posades en
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la terra de Betlem.) 20 La quarta batalla
la qual batalla havia un baró qui havia VI
la mà de Saül, 2 e dix a nostro Senyor
la mia salut e axalsador meu e refugi meu,
la iniquitat. 4 Jo apellaré nostro Senyor
la mort m’han environat, e los torrents
la mort són venguts devant mi. 7 En la mia
la mia tribulació apellaré nostro Senyor e
la mia veu del ceu temple sant, e lo meu
la sua bocha e encès los carbons. 10 E
la gran resplandor qui és en l’
la sua veu. 15 Ell ha tremès las suas
la sua resplandor e ha consumats aquells.
la mar, e los fonaments del setgle són
la †representació† de nostro Senyor e per
la fallonia d’aquell. 17 E tremès de alt
la mia aflicció e nostro Senyor és fort
la mia justícia e retrà a mi segons la mia
la mia mundícia de las mias mans. 22 Car
la carrera de nostro Senyor, e no he feta
la mia iniquitat. 25 E reguardonerà a mi
la mia justícia e segons la mundícia de
la mundícia de las mias mans en l’
la peraule de nostro Senyor Déu és
la mia carrera e la ha acabada, 34 e ha
la ha acabada, 34 e ha fets aguals los
la mia salut, e la mia manseza e suavetat
la mia manseza e suavetat ha multiplicat
la batalla. Tu, Senyor, encorbaràs sots mi
la part mia, derrera aquells qui m’han
la mia salut serà axalsat. 48 Déu qui
la mia mà. 49 Qui has tret a mi dels meus
la sua sament perdurablement.» 23,Tit
la promissió de crist Déu de Jacob, noble
la peraule de aquell, per la mia lengüe. 3
la mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu d’
la lud en l’alba o com lo sol ix al matí,
la pluja fa brotar la herba de la terra, 5
la herba de la terra, 5 no és ten gran la
la terra, 5 no és ten gran la mia casa
la mia casa envés Déu que fassa covinensa
la mia salut e la mia volentat no ha res
la mia volentat no ha res en si matexa que
la cadira, molt savi príncep entre III,
la batalla. 9 E aprés ell sech Aleatzar,
la batalla. 10 Car los hòmens d’Irrael
la sanch qui hy fou cecade. E en aquell
la roba d’aquells que hy éran morts. 11 E
la spluga d’Oble, e las tendas dels
la vall dels gegants, 14 e David stave en
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14 e David stave en defeniment, e
qui’m donàs a beura de l’aygüe de
sisterna qui és en Betlem, de prop
los felisteus e aportaren aygüe de
la sisterna de Betlem que era prop
que era prop la porta e aportarene aportaren-la a David. E ell no
no la volch beure, mas secrificàfaré aquesta cose. E, donchs, beuré
III, e aquell és aquell qui levà
en Moab e aquest devallà enmig de
aquells qui éran ab ell e tenia en
devallat a ell ab una verga, trasch
ab una verga, trasch la lansa de
l’egipcià per fortsa e l’ocís ab
E David féu aquest concellador a
XXXVII. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E
vulla are comtar lo poble? 4 Emperò
Jordà e vingueren en Arroer, en
en Arroer, en la dreta part de
dreta part de la ciutat que és en
Gaad, 6 [*] passeren en Galaad, en
los murs de Tiri e environaren tota
e dels cananeus e vingueren en
Jerusalem e hagueren sercade tota
Mas prech-te, Senyor, que tu muds
vullas: o haurà VII anys de fam en
de pastilència e gran mortaldat en
de nostro Senyor Déu hach stesa
nostro Senyor Déu hach mercè sobre
–Basta are! No stenes d’aquí avant
àngel de nostro Senyor era de prop
han res fet. Plàcie’t, Senyor, que
la tua mà se gir envés mi e contra
e stablesx altar a nostro Senyor en
rey: –Per ço çóm vengut que compre
oferta agradable. E comprà David
E nostro Senyor hagué mercè de tota
dels Reys, qui és lo deèn libre de
sobre lo Primer libre dels Reys.
donchs, l’infant Ycabot, e dix:
E dix per son sogre e son marit: 22
Azot entrò en aquest die de vuy. 6
nom Deses, e l’altre, Seve. 5
guardam ton bestiar entre ells. 17
16 E dix David en aquell que morí:
de companyes, Déu sobre Yrrael.
Rafà, del linatge dels gegants. 19
car és de la terra de Betlem.) 20
meu crit irà a las suas orellas. 8
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la stació dels felisteus era levors en
la sisterna qui és en Betlem, de prop la
la porta, fort lo hy grayria. 16 E lavors
la sisterna de Betlem que era prop la
la porta e aportaren-la a David. E ell
la a David. E ell no la volch beure, mas
la volch beure, mas secrificà-la a
la a nostro Senyor Déu 17 e dix –Prech
la sanch d’aquells hòmens que hy són
la lansa sua contre CCC hòmens, los quals
la cisterna e ferí lo leó e ocís-lo en
la sua mà una lansa. E axí com ell fou
la lansa de la mà de l’egipcià per fortsa
la mà de l’egipcià per fortsa e l’ocís
la sua lansa. 22 Aquestas coses féu
la sua orella en sacret. 24 Azael, frare
la ira de nostro Senyor enfelloní’s
la peraula del rey és sobre aquella de
la dreta part de la ciutat que és en la
la ciutat que és en la vall de Gaad, 6 [*]
la vall de Gaad, 6 [*] passeren en Galaad,
la terra jusana de Ozot e vingueren en
la terra dels eveus e dels cananeus e
la terra de Judà, qui és envés migdie, en
la terra. 9 E lavors Joab liurà lo nombre
la iniquitat del teu servicial, car fort
la tua terra o III mesos te encalseran los
la tua terra. Donchs, are deslibera e
la sua mà per ço que destruýs Jerusalem,
la aflicció ten gran e dix a l’àngel qui
la tua mà! Emperò l’àngel de nostro
la era de Eurena, qui era hom gebuzeu. 17
la tua mà se gir envés mi e contra la casa
la casa de mon pare. 18 E vench Gad
la era de Aurena gebuseu. 19 E pujà David
la tua era, e adificaré aquí altar a
la era e los bous, e costaren L cicles d’
la terra e tolch aquella plaga e aquella
la Bíblia.
La lengua dels siris e dels caldeus
«La glòria de nostro Senyor és tolta del
–La glòria de Déu és mudade d’Irrael per
La mà de nostro Senyor se agreujà sobre
La un scull axia envés aguiló, contre
La qual cose tu pense què fasses, car la
–La tua sanch e la tua dempnació sia sobre
La casa del teu servicial David serà
La terça batalla fou en Gob contre los
La quarta batalla fou en Get, en la qual
La terra se somoch e tremolà, los
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Saül e son servent e manà a ells
6 E com ells foren intrats
amachs, 3 e jo staré prop mon pare
costat de Saül, e null hom no sech
calendes, encara no sech null hom
en son cor e no feya sinó moure sos
Micol a son marit Faciel, fill de
Amon, e Machir, fill de l’Amil, de
se reposà aprés nostro Senyor. 3 E
–Senyor, jo sóm aparellat. 13 E
molt fortment e no volia menjar. 8
desliure de la mà dels felisteus. 9
–Saül n’ha morts M, e David, XM. 8
e dix: –Senyor Déu, seguiré aquests
ab CCCC hòmens encalsaren los
vosaltres [*] e ha-us donats los
ab gran presa que havían tolta a
torbat. 2 E II hòmens prínceps de
formes de fust axí com hom fa dels
e plangueren e ploraren tant, que
ciutat. 24 E trematéran setgetes e
jo iré devant tu. E pres Joab III
25 E tot lo poble [*] vench en una
defora, per ço que [*] no feessen
ab Jonatàs, son fill, no havia [*]
sos muscles. 7 E lo fust de la sua
de texidor, e lo ferre de la
–Tu véns contre mi ab spasa e ab
Senyor no salve negú ab spasa ni ab
la mà cascun die. E Saül tenia una
qual stave en sa casa. E tenia una
se sfortsà de ferir David ab la
mas David se’n trestornà [*], e la
Què ha fet? 33 E Saül pres la
a Achimàlech: –Si has ací cultell o
qui és en Ramata, e tingués sa
Saül en la tenda durment e la sua
mans. Donchs are clave aquell ab la
de nostro Senyor Déu. Mas pren la
pres David la anap de l’aygüe e la
Déu. Donchs, guarde e mira on és la
E respòs David e dix: –Vet ací la
e Saül se soferia sobre la sua
E lavors Abner girà la asta de la
tocar, serà armat de ferro e de
III, e aquell és aquell qui levà la
ab ell e tenia en la sua mà una
a ell ab una verga, trasch la
per fortsa e l’ocís ab la sua
No sabeu que moltas pedres e moltas
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là on ell havia a menjar e ell los féu
là on ell era, ell veé Eliab e dix:
là on ell serà e parlaré [*] ab ell e jo
là on solia ceura David. 26 E Saül no
là on solia ceure David. E dix Saül a son
labis, e la sua veu no era oÿda de negú.
Lachis, e tramès-la a David, 16 e son
Ladobar, e Barzelay galadtide, de Regelim,
ladonchs dix Samuel a tot lo poble d’
ladonchs dix a ell Saül: –Per què t’ést
Ladonchs li dix Elcanà, son marit: –Anna,
Ladonchs pres Samuel un anyell qui mamave
Ladonchs Saül fou molt irat, e aquesta
ladres o no? E dix nostro Senyor a ell:
ladres, car los CC éran romasos, qui éran
ladres qui éran venguts contre vosaltres
ladres e hagueren-los morts. E Abner no
ladres éran ab lo fill de Saül, e la un
ladres. E açò matex féu David de totas las
làgremes los defallien. 5 E havían-se’n
lances a nós aquells qui éran en lo mur,
lances e fichà-las totas III en lo cors
lande on havia mel que decorria sobre la
lansa ni spasa. 20 Donchs los fills d’
lansa, fora Saül e Jonatàs, son fill. 23
lansa era axí gros com a plegador de
lansa pesave DC cicles de ferro. E portave
lansa e ab scut, mas jo vench a tu en lo
lansa, car aquesta batalla és sua, e ell
lansa 11 e tirà-la a David, car cuydave
lansa en la mà, e David viulave devant
lansa e que l’anestàs en la paret, mas
lansa ficà’s en la paret. E lavors David
lansa e volch-lo ferir. E lavors conech
lansa, da-l’em, [*] car la peraule del
lansa en la mà, e tots sos servicials
lansa ficade en terra, prop del seu cap. E
lansa en terra una vegade e no’l ne calrà
lansa que té prop lo cap e aquest anap d’
lansa que stave prop Saül e anaren-se
lansa del rey e l’anap de l’aygüe qui
lansa del rey. Pas ací un dels teus
lansa, e los carros e los cavallers dels
lansa e donà-li en lo segí, e tantost
lansa de fust, e metrà e seran encessas de
lansa sua contre CCC hòmens, los quals
lansa. E axí com ell fou devallat a ell ab
lansa de la mà de l’egipcià per fortsa e
lansa. 22 Aquestas coses féu Banaÿas fill
lanses vénen del mur? 21 Qui ocís
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en Eramia, e en aquells qui éran en
que atrobà altres letres de
Emperò d’un matex nombre són
manera scriuen los comensaments e
axí com són XXII letres, per
[*] adóran l’Anyell e enclinades
las cares en terra, ofertas
és sdevenidor.» Aquest pròlech de
de cabres. Emperò l’Apòstol jutge
la calor del sol e l’aygüe de
e los letins e ajusta ab aquests
nomenades, en qualque loch tu
te pusques fiar. E si aferma
centència que jo he dit: «Guardaré
prevere, seya sobre sa cella devant
sóm ta serventa, sia axí com una de
tua bocha, e a ell són aperellades
aquells. Nostro Senyor jutgerà
22 E Elí era molt vell, e oyí totas
e en qual manera ells gèyan ab
vosaltres aquestes coses malvades,
malvades, las quals jo oig e de
Per ço que vosaltres menjàceu
die jo sucitaré contre Elí totas
dormí entrò al matí e al matí obrí
18 Donchs Samuel dix a ell totas
nostro Senyor era ab ell. E anch de
als felisteus en batalla e fichà
E lo poble d’Irrael se’n tornà a
de la amistansa de nostro Senyor de
de nostro Senyor fou venguda en
6 E com los felisteus oÿren
açò [*]? 17 E aquell qui aportave
ferí Azot en la pus secreta part de
pus secreta part de las nalgues, e
nalgues, e las suas encontrades, e
per cascuna part muntave per
natura d’or, segons lo nombre de
prínceps. Donchs vosaltres fareu
del vostro secret de natura, e
de natura, e las semblances de
e si ella munta per la carrera de
la carreta e la petita caxa on éran
caxa on éran las rates d’or e
natura, que atrecí éran d’or. 12 E
felisteus seguiren aquellas entrò a
los fusts de la carreta e materen
Acaron aquell die. 17 Aquestas són
del secret de natura d’or,
altre, Acaron; e altre, Gatza. 18 E
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Larmasam, e en aquells qui éran en
las quals usam, car entrò en aquell temps,
las Lemantecions de Geremies e la sua
las mitjanies dels mots, e en altre manera
las quals scriuen en habraych tot ço que
las cares en terra, ofertas las suas
las suas corones, stant devant IIII
las Scriptures se porà convenir axí com a
las nostres coses menyspresables ésser de
las pluges. Donchs, lig primerament Samuel
las obres que jo he sobre nomenades, en
las veuràs entre si matex discordar, e
las nostres coses, jo’m cuyt que aquell
las mias carreras per ço que no pech
las portes de la casa de nostro Senyor. 10
las fillas de Belial, car jo he parlat
las pences. 4 L’arch dels forts hòmens és
las encontrades de la terra e donerà l’
las coses que sos fills fèyan a tot lo
las fembras qui vetlaven a la porta del
las quals jo oig e de las quals tot lo
las quals tot lo poble se plany? 24 No ho
las promíssias de tots los secrificis del
las coses que he parlades contre la sua
las portas del tabernacle de nostro
las peraules, enaxí que no li celà res. E
las suas peraules no’n caech una en terra
las tendas prop la pedre de la Ajude, e
las tendes. Lavors digueren los primers
las companyes que seya sobre xerubín. E
las tendas, tot lo poble cridà ab gran
las veus ni los crits, ells digueren:
las noves dix: –Lo poble d’Irrael és
las nalgues, e las suas encontrades, e las
las suas encontrades, e las vilas e los
las vilas e los camps s’escalfaren en mig
las ciutats dels felisteus entrò al cel.
las províncies dels felisteus, e fareu V
las semblances del vostro secret de
las semblances de las rates qui han
las rates qui han deguastade la terra. E
las suas encontrades contra Betzames, nós
las rates d’or e las semblances del
las semblances del sacret de natura, que
las vaques se n’anaren tot dret per la
las fins del terme de Betzames. 13 E los
las vaques desús e feren sacrifici a
las semblances del secret de natura d’or,
las quals los felisteus reteren a nostro
las rates d’or, segons los nombres de las
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1Re 6,18
rates d’or, segons los nombres de
1Re 7,14
en tots los dies de Samuel. 14 E
1Re 7,14
foren retudes als fills d’Irrael,
1Re 8,3
3 E los fills no anaren per
1Re 8,5
envellit, e tos fills no van per
1Re 8,5
a nós rey que’ns jutge axí com fan
1Re 8, 8
jo regne sobre ells. 8 Segons totas
1Re 8, 8
8 Segons totas las lurs obres,
1Re 8,14
14 Ell pendrà los vostros camps e
1Re 8,14
camps e las vostres vinyes e
1Re 8,14
vostres oliveres millors e donar1Re 8,15
E ell delmerà los vostros blats e
1Re 8,20
nós, 20 e nós serem axí com totas
1Re 8,20
jutgerà a nós e irà devant e ferà
1Re 8,21
nós. 21 Adonchs oyí Samuel totas
1Re 9,2
era pus alt que negú del poble de
1Re 9,3
del poble de las spatles amunt. 3 E
1Re 9,3
dels servents e leve’t e vé sercar
1Re 9,4
4 e per la terra de Salice e no
1Re 9,4
e per la terra de Benjamín, e no
1Re 9,5
venguts en la terra de Suf e no
1Re 9,5
ventura mon pare no haja oblidades
1Re 9,16
Irrael, e ell desliurerà a ells de
1Re 9,19
al matí, e ensenyaré a tu totas
1Re 9,20
en ton cor. 20 E no sies engoxós de
1Re 9,20
Donchs, no hages ància, que
1Re 9,21
meu linatge és [*] derrer de totas
1Re 10,2
II hòmens prop lo vas de Ratxel, en
1Re 10,2
a tu: “Las someres són trobades,
1Re 10,2
havían anades a serchar. E ton pare
1Re 10,9
9 Adonchs, com Saül hach girades
1Re 10,14
–Nós som anats a sercar
1Re 10,14
a sercar las someras e, com no
1Re 10,16
avonclo e dix: –Ell dix a nós que
1Re 10,19
vos ha desliurats de tots mals e de
1Re 10,19
Senyor per los vostros trips e per
1Re 10,23
poble. E fou pus alt que tots de
1Re 11,5
ni per què plore? E digueren-li
1Re 12,1
he oÿda la vostra veu segons totas
1Re 12,7
per jutjament devant nostro Senyor,
1Re 12,9
lur Déu, lo qual los liurà en
1Re 12,15 veu de nostro Senyor e menyspresau
1Re 12,15
e menyspresau las sues peraules,
1Re 12,21
a vosaltres ne us desliureran de
1Re 12,24
cor, car vosaltres haveu vistas
1Re 13,5
mar. E ells se n’anaren e ficharen
1Re 13,21 destral e son pich. 21 Donchs totas
1Re 13,21 21 Donchs totas las ferramentes de
1Re 13,21
las reyas e dels càvechs [*] e de
1Re 14,11 digueren: –Veus que hebreus ixen de
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las ciutats dels felisteus de V
las ciutats foren retudes als fills d’
las quals los felisteus los havían toltas,
las suas carreras, ans trestornaren arrera
las tuas carreras. Dóna a nós rey que’ns
las altras nacions. 6 Aquesta paraula
las lurs obres, las quals ells han fetas
las quals ells han fetas del die ensà que
las vostres vinyes e las vostres oliveres
las vostres oliveres millors e donar-las
las-ha a sos servidors. 15 E ell delmerà
las rendes de vostres vinyes, per ço que
las altres nacions. E ell jutgerà a nós e
las nostres batallas per nós. 21 Adonchs
las paraules del poble e recomptà aquellas
las spatles amunt. 3 E las someras de Sis,
las someras de Sis, pare de Saül, éran
las someras. E com ells foren passats per
las hagueren trobades, encara passaren per
las trobaren. 5 E com ells fossen venguts
las hagueren trobades, Saül dix a son
las someras per engoxa de nós. 6 Lo qual
las mans dels felisteus, car jo he
las coses que són en ton cor. 20 E no sies
las someras que perdist l’altre die, que
las millós coses que són en la terra dels
las companyes [*] de Benjamín? Donchs, per
las encontrades de Benjamín envés migjorn,
las quals havían anades a serchar. E ton
las ha trobades, e és engoxós per tu e
las spatles a Samuel, axí que’s pertia d’
las someras e, com no las poguem trobar,
las poguem trobar, nós vinguem a Samuel.
las someras éran trobades. Mas no li dix
las vostres tribulacions, e vosaltres
las vostres companyes. 20 Enaxí Samuel
las spatles amunt. 24 E Samuel dix a tot
las peraules dels hòmens de Jabès. 6 E l’
las coses que vosaltres haveu perlades a
las misericòrdies que ell ha fetas ab
las mans de Sizerà, maestre de la
las sues peraules, las mans de nostro
las mans de nostro Senyor seran sobre
las vostres engoxas, car ellas són vanes.
las grans maravellas que nostro Senyor ha
las tendes dellà Machinàs, ves orient,
las ferramentes de las reyas e dels
las reyas e dels càvechs [*] e de las
las destrals éran rebavats e fèyan a lozar
las coves en las quals éran amagats. 12
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1Re 14,11
que hebreus ixen de las coves en
1Re 14,12
nostro Senyor ha a ells liurats en
1Re 14,13
al munt greponant ab los peus e ab
1Re 14,16 fou axí com un miracle de Déu. 16 E
1Re 14,37
felisteus? Si tu liures aquells en
1Re 14,48
e desliurà los fills d’Irrael de
1Re 15,2
coses yo he comptades, totas
1Re 15,3
a ell de res, ni cobeges nenguna de
1Re 15,9
de ovellas e altre bestiar e a
1Re 15,9
vestidures e als moltons e a totas
1Re 15,11 a mi desemparat e no ha complides
1Re 15,12
holocausts a nostro Senyor de
1Re 15,14
del folch del bestiar que sona en
1Re 15,15 Amalech, car lo poble ha perdonat a
1Re 15,15
ton Déu, e havem mortas totas
1Re 15,24 ço com he trespassat lo manament e
1Re 15,33
fembras menys d’infants entre
1Re 16,11
n’hi ha un manor que guarde
1Re 16,20
e una canade de vi e un cabrit de
1Re 17,1
tendes entre Sechot e Azachà, en
1Re 17,10 felisteu deya: –Jo he ahontades vuy
1Re 17,20
Magala, e la host era axida fora
1Re 17,22 altre part. 22 Donchs David lexà en
1Re 17,23
que debans havia ditas, e David
1Re 17,26
qui no és circuncís, que gosa ontar
1Re 17,31 havían de abans respost. 31 Donchs,
1Re 17,34 a Saül: –Com jo guardave una vegade
1Re 17,39
David se hach sinta la spasa sobre
1Re 17,44
la tua carn als ocells del cel e a
1Re 17,45 lo nom del Déu de Yrrael, Senyor de
1Re 17,45
Senyor de las companyes d’Irrael,
1Re 17,46
felisteus als ocells del cel e a
1Re 17,52
foren venguts en la vall e entrò a
1Re 17,53
despuxs ells svaÿren e intraren en
1Re 17,54
e portà aquell en Jerusalem e posà
1Re 18,6
lo cap de aquell en Jerusalem,
1Re 18,6
en Jerusalem, las fembras de totas
1Re 18,7
ab temborets de alegransa [*], 7 e
1Re 18,25
Saül per ço que liuràs David en
1Re 18,26 de Saül haguéssan recomptades [*]
1Re 18,27
dels felisteus CC hòmens e pres
1Re 18,27
e pres las circuncizions e aportà1Re 19,4
car ell no ha peccat contre tu, e
1Re 19,6
hach açò oÿt, ell fou abonensat per
1Re 19,13
en son cap, e cobrí aquella de
1Re 19,18
en Ramata, e recomptà-li totas
1Re 20,14
E si jo viuré, prec-te que fasses
1Re 20,19 pusques amagar, en lo primer die de
1Re 20,20
III sagetes prop la pedre e gitar1Re 20,21
qui tira a senyal, 21 e tremetré a
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las quals éran amagats. 12 Donchs los
las mans del poble d’Irrael. 13 Adonchs
las mans, e son scuder aprés greponant. E
las guardes de Saül que éran en Gabaà de
las mans del poble d’Irrael? E nostro
las mans de aquells qui’ls deguastaven.
las coses que Amalech ha fetas al poble d’
las suas coses, mas ociu hòmens e fembres,
las vestidures e als moltons e a totas las
las coses qui éran bellas, e anch no
las mias peraules per obre. Adonchs fou
las promícies de la presa que ell havia
las mias orrellas, lo qual jo oig? 15 E
las millors ovellas e al millor bestiar,
las altres coses. 16 E lavors dix Samuel a
las peraules de Déu. Mes he temut lo poble
las altres fembres, enaxí morràs tu. E
las ovellas. E lavors dix Samuel a Ysaý:
las cabres e tremès-ho per la mà de
las encontrades de Dotamí. 2 E Saül e los
las companyes d’Irrael [*]. 11 E com Saül
las tendas per combatre [*]. 21 [*] los
las tendes ço que havia aportat e comanalas oyí. 24 E tots los fills de Yrrael,
las companyes de Déu vivent? 27 E lo poble
las peraules que David parlà foren oýdas e
las ovellas de mon pare, un leó e un ors
las armes, ell comensà asejar si poria
las bísties de la terra. 45 E David dix al
las companyes d’Irrael, las quals tu has
las quals tu has vuy ahontades. 46 Nostro
las bísties de la terra, per ço que tots
las portas de Acaron. E molts dels
las tendes dels felisteus. 54 E David pres
las suas armes en lo ceu tabernacle. 55 E
las fembras de totas las ciutats d’Irrael
las ciutats d’Irrael axiren a carrera a
las demés dèyan: –Saül n’ha morts M, e
las mans dels felisteus. 26 E com los
las paraules que ell havia ditas, plach a
las circuncizions e aportà-las al rey
las al rey per què fos son gendre. Donchs,
las suas obres són molt bonas [*], 5 e are
las peraulas de Jonatàs e jurà e dix:
las suas vestidures. 14 E Saül tremès sos
las coses que li havia fetas Saül. E ell e
las misericòrdies de nostro Senyor ab mi.
las calendes, com hom pot obrar, e ciuràs
las-he quax qui tira a senyal, 21 e
las segetes un infant e dir-li-he:
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1Re 20,21
e dir-li-he: “Vé, aporte’m
1Re 20,22
22 E si jo diré a l’infant: “Vett
1Re 20,22
que són més ensà que tu, aporta1Re 20,22
emperò, jo diré a l’infant: “Vet
1Re 20,23
te haurà desliurat. 23 Emperò de
1Re 20,24 en lo camp. E vingueren los dies de
1Re 20,27 27 E com vench lo segon die aprés
1Re 20,34
e no menjà en tot lo segon die de
1Re 20,36
a l’infant: –Vé e aporte’m
1Re 20,38
de Jonatàs ses segetas e portà1Re 20,40
e David. 40 E Jonatàs donà lavors
1Re 20,40
-li: –Vé-te’n tost e porta1Re 21,5
l’altre die tercer, com anàvem. E
1Re 21,13
e feya aparès que caygués entre
1Re 21,13
aparès que fos orat, e pintava en
1Re 21,13
fos orat, e pintava en las posts de
1Re 22,19
dels preveres, [*] e los hòmens e
1Re 22,19
mamaven, e los bous e los àzens e
1Re 23,4
car jo liuraré los falisteus en
1Re 23,7
dix Saül: –Déu ha liurat a ell en
1Re 23,11
hòmens de Cellà liureran a mi en
1Re 23,12
ni los hòmens qui són ab mi en
1Re 23,14
Senyor no liurà pas aquell en
1Re 23,20 de vuymés que nós liurem aquell en
1Re 24,3
sercar David [*], e anaven sobre
1Re 24,10
li dix: –Saül, per què creus tu
1Re 25,6
e pau sia a la tua casa e a totas
1Re 25,6
molts anys, e la tua casa e totas
1Re 25,7
qui éran ab nós en lo desert tonen
1Re 25,9
a Nabal, ells digueren a ell totas
1Re 25,11
jo los meus pans e la mia aygüe e
1Re 25,12 venguts e recomptaren a David totas
1Re 25,21
jo he guardades en va totas
1Re 25,21 lo desert, enaxí que anch neguna de
1Re 25,22
que jo no hauré lexat de totas
1Re 25,24 serventa parle devant tu e que oges
1Re 25,26
sanch e ha a tu guardades
1Re 25,42
aze, e V donzellas anaren ab ella e
1Re 26,3
en lo desert de Ciff. 3 E Saül posà
1Re 26,6
de Joab: –Qui devallerà ab mi en
1Re 26,8
ha tancats [*] los enamichs teus en
1Re 26,18
ha fet? Qual és lo mal qui és en
1Re 26,20 axí com és perseguida una perdiu en
1Re 27,1
a mi matex, alguna vegade cauré en
1Re 27,1
terra d’Irrael. Fogiré, donchs, a
1Re 27,5
devant tu, done’m loch en una de
1Re 28,1
e los hòmens teus axireu ab mi en
1Re 28,5
-se’n en Gelboe. 5 E Saül veé
1Re 28,8
[*]. [*] 8 E lavors Saül posà
1Re 28,19
Senyor vulla dar ab tu Yrrael en
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las segetes.” 22 E si jo diré a l’infant:
las sagetas que són més ensà que tu,
las-me”, tu vendràs a mi, car pau serà a
las sagetas qui són més enlà [*]”, vé-te
las peraules que jo he a tu dites, havem
las calendes e sech lo rey a taula per
las calendes, encara no sech null hom là
las calendes, car fou fet falló e trist
las sagetes que jo gitaré. E quant l’
las a son senyor. 39 E l’infant no sabia
las armes a l’infant e dix-li: –Vé-te
las a casa. 41 E com lo fedrí se’n fou
las vaxellas dels servicials són stats
las mans d’aquells qui l’havían amanat
las posts de las portas de la casa, e
las portas de la casa, e selivava ten
las fembras que hy éran e los infants
las ovellas ocís ab spasa. 20 Mas un dels
las tuas mans. 5 Donchs, se n’anà David
las mias mans. E ell intrà e fou enclòs en
las suas mans ni si Saül vendrà ací. E
las mans de Saül? E nostro Senyor dix:
las suas mans. 15 E David sabia bé que
las tuas mans. 21 E Saül dix: –Benevuyrats
las pedres scaxoses on no podien anar sinó
las peraules de aquells qui’t diuhen mal
las coses que tu has, e tu sias fet saul
las coses que tu has. 7 Yo he oÿt dir que
las tuas ovellas, e nós no’ns iresquem
las coses que David los havia ditas de
las carns del bestiar que jo he fet ociure
las peraulas que Nabal havia ditas a ells.
las coses de Nabal que éran en lo desert,
las coses que pertanyen a ell no periren.
las coses que a ell pertanyen, d’aquí al
las peraules de la tua serventa. 25 Jo’t
las tuas mans nèdeas. E axí are, donchs,
las suas serventas, e seguí los missatgers
las suas tendes en Gabaà de Achilà, que
las tendas de Saül? E dix Abisay: –Jo
las tuas mans. Donchs are clave aquell ab
las mias mans? 19 Donchs senyor [*], jo’t
las muntanyes. 21 E dix Saül: –Jo he
las mans de Saül. Més ma val que fuge e
las suas mans.» 2 E levà’s David e anàlas tuas ciutats [*] per ço que puscha
las tendes. 2 E dix David a Achís: –Are
las tendes dels felisteus e hach gran
las suas vestidures e vestí-se’n d’
las mans dels felisteus. Emperò tu e los

556

PERE CASANELLAS
1Re 28,19
1Re 28,19
1Re 28,20
1Re 28,21
1Re 29,1
1Re 29,1
1Re 29,6
1Re 30,2
1Re 30,2
1Re 30,2
1Re 30,3
1Re 30,3
1Re 30,4
1Re 30,14
1Re 30,15
1Re 30,18
1Re 30,18
1Re 30,19
1Re 30,19
1Re 30,23
1Re 30,24
1Re 30,24
1Re 30,29
1Re 31,9
1Re 31,9
1Re 31,10
2Re 1,2
2Re 1,2
2Re 1,3
2Re 1,4
2Re 1,10
2Re 1,11
2Re 1,13
2Re 1,18
2Re 1,19
2Re 1,20
2Re 1,25
2Re 1,27
2Re 2,1
2Re 2,7
2Re 2,29
2Re 3,8
2Re 3,25
2Re 4,1
2Re 4,12
2Re 5,8
2Re 5,8
2Re 5,8
2Re 5,19
2Re 5,21

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

tu e los fills teus [*]; e, encara,
seran liurades per nostro Senyor en
tot dret en terra, car temia fort
mia ànima en la tua mà e he oyides
1 E lavors foren ajustades totas
felisteus en Afet. E Yrrael posà
teu e l’intrament és ab mi en
cremade 2 e havían-se’n manades
’n manades las fembras catives, de
catives, de las manors entrò a
-la cremade, e los fills e
cremade, e los fills e las fillas e
e lo poble qui era ab ell levaren
anats contre Judà e som anats en
que no m’ociuràs ne’m liureràs en
e fugiren. 18 E lavors pres David
-se-n’ho tot. E amanà-ssa’n
’n las suas [*] mullers 19 e totas
la major, e fills e fillas e totas
éran venguts contre vosaltres en
hauran aquells qui són romasos en
las tendes e han guardade la roba e
Rechala, e en aquells qui éran en
lo cap a Saül e despullaren-lo de
faéssan a saber en los temples de
tota la sua companya. 10 E posaren
die aparech un hom qui venia de
de Saül, que s’havia squinsades
home: –D’on véns? E ell dix: –De
-ma què fa hom ni què’s diu en
no podia viura ni podia scapar a
David hach oÿt açò squinsà totas
en aquell hom qui era fugit de
colpa aquells qui són morts en
nobles d’Irrael són morts sobre
e per ventura alegrar-s’hían
los forts en la batalla! Jonatàs en
E com són axí perides e destrovides
–Donchs, Senyor, pujaré en una de
aquesta peraula. 7 Sían confortades
e entorn de Beteron, vingueren a
parents, e no he liurat a tu en
e los aximents teus e conega
oyí que mort era Abner en Hebron,
e ocieren-los e tolgueren-los
gebuzeus. E aquell qui tocaria a
aquell qui tocaria a las canals de
a las canals de las cobertores, per
felisteus, liurar-los-has en
21 E los felisteus jaquiren aquí
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las tendas d’Irrael seran liurades per
las mans dels felisteus. 20 E aytantost
las paraules de Samuel e no havia neguna
las tuas paraules que has ditas a mi. 22
las companyes de los felisteus en Afet. E
las tendes sobre la font que era en
las tendes, e no he trobade neguna cose de
las fembras catives, de las manors entrò a
las manors entrò a las majors. Emperò no
las majors. Emperò no havían negú mort,
las fillas e las mullers, que se n’havían
las mullers, que se n’havían amenats
las lurs veus e plangueren e ploraren
las encontrades de Calef, que són envés
las mans de mon Senyor, e manar-t’he en
las coses que los ysmaleÿtes havían
las suas [*] mullers 19 e totas las altres
las altres coses que ells havían, que no
las altres coses que se n’havían
las vostres mans. 24 Ni negun hom no oyrà
las tendes e han guardade la roba e las
las càrragues com aquells qui són anats a
las ciutats de Germolí, [*] 30 e aquells
las suas armes e tremateren-ho per tota
las ýdolas e tots los pobles tot ço que
las armes de Saül en lo temple de Scaroch,
las tendas de Saül, que s’havia
las vestidures e s’havia posade pols
las albergades d’Irrael. 4 E dix-li
las tendas. E dix aquell home: –Fas-te a
las nafres que havia per tot lo cors. E
las suas vestidures, e tots los hòmens qui
las tendas d’Irrael e havia ditas
las altesas (ço és, en lo munt de Gelboe),
las tuas muntanyes. E com són axí ja
las persones de aquells qui no són
las tuas altesas és mort. 26 Jonatàs,
las armes batallaroses que solían batallar
las ciutats de Judà? E dix-li nostro
las vostres mans e siau fills de
las tendes. 30 E Joab jaquí Abner e tornà
las mans de David, e tu has request vuy a
las coses que tu fas. 26 E aytentost Joab
las suas mans foren disolutes, e tot
las mans e los peus e penjaren-los sobre
las canals de las cobertores, per las
las cobertores, per las quals l’aygüe
las quals l’aygüe corria, e aquell qui
las mias mans? E dix nostro Senyor: –Puja,
las ýdolas que aportaven. E David e
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qui éran ab ell prenguerenell prengueren-las e portarenfelisteus e liurar-los-has en
oyràs brogit d’aquell qui irà per
cara per ço que perda e destroesca
lo nom de nostro Senyor, Déu de
E, quant hagueren complit de oferir
complit de oferir las oferenes e
la archa de Déu sia posade enmig de
David: “[*] Jo’t prenguí de
Jo’t prenguí de las pasturas en
coses que nós hajam oÿdes ab
are, Senyor Déu, tu ést ver Déu e
anave ni trematia. 7 E David pres
morts XIIM hòmens en la vall de
nostro Senyor guardave’l en totas
barba e squinsà-los la mitat de
la mitat de las vestidures entrò a
aquells d’Irrael e de Judà stan en
ceu bestiar, que no volch pendre de
per ço com la ocís e perdonà a
e doní a tu la casa de ton senyor e
sobre la tua casa mal e tolré a tu
mullers devant tu matex e dar’s la cara e untà’s e mudà’s
e, segons que jo veig, la ciutat de
E açò matex féu David de totas
e mès-li taula e posà-li devant
-m’has a menjar. E pres Tamar
las ferines que havia fetas e mèsaytals vestidures portaven lavors
Amon gità fora Tamar e aprés tenchà
-se que Absalon feya tondre
e dix-li: –Vet que jo fas tondre
-te. E lo rey no volch obeyr
que Amon hi vage ab tu. 27 E per
31 E tantost lo rey [*] squinsà’s
de la sua serventa, 16 e lo rey oge
ço que desliures la tua serventa de
leguiave a tondre lo ceu cap, e
servicials a David: –Senyor, totas
aquells qui són de la tua casa, e
E dix Atitòfel a Absalon: –Intre a
a las concopines de ton pare,
ensutzat ton pare, sían confortades
una tenda) en un soler e intrà a
pare. 24 Emperò David se’n vench a
Absalon, ab tota sa host, passà en
27 E com David fou vengut en
Absalon en aquell die XXM. 8 [*] E
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las e portaren-las-se’n. 22 E
las-se’n. 22 E vingueren altre vegade
las mias mans? E dix nostro Senyor: –No hy
las simas de los parés, tu lavors
las tendes dels felisteus. 25 E féu David
las companyes, seent sobre ella xerubín. 3
las oferenes e las coses pacificables,
las coses pacificables, David beneý lo
las pells. 3 E dix Natan al rey: –Vé e fes
las pasturas en las quals tu seguias lo
las quals tu seguias lo bestiar, per ço
las nostres orellas, e no és Déus aytal
las tuas peraules són veras, car tu has
las armes de aur [*] que portave en lo
las Celinas e XXIIIM en Gebelem, tornàlas coses que ell feya. 15 E regnà David
las vestidures entrò a las anques e tremès
las anques e tremès-los a David. 5 E com
las tendas, e lo senyor meu Joab e los
las suas ovellas ni dels ceus bous, per ço
las suas! 7 E dix Natan a David: –Tu ést
las mullers de ton senyor a la tua
las tuas mullers devant tu matex e darlas-he a ton proÿsme, e dormiran ab
las vestidures e intrà en la casa de
las aygües se porà pendre. 28 Donchs, are,
las ciutats dels fills d’Amon. E David se
las ferines. E no’n volch menjar. E dix
las ferines que havia fetas e mès-las en
las en la cambreta. 11 E com li posave
las fillas dels reys que éran vèrgens. E
las portas. 19 E lavors Tamar squinsà’s
las suas ovellas en Balasar, que era prop
las mias ovellas. Prech-te, senyor, que
las pregàries de Absalon, mas beneý-lo.
las pregàries de Absalon lo rey jaquí anar
las vestidures que vestia e gità’s en
las mias peraules per ço que desliures la
las mans de tots aquells qui volen
las fembras los compraven e’ls posaven en
las coses que tu mans ni digues ferem nós
las altres coses aport per ço que viven
las concopines de ton pare, las quals ha
las quals ha jaquides per ço que li
las mans de aquells ab tu. 22 E lavors
las concupines de son pare devant tot
las tendes, e Absalon e tots los qui éran
las tendas en la terra de Galaad. 27 E com
las tendes, Sobí, fill de Naàs, de Rabat
las bísties del camp que n’ocieren d’
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2Re 18,9
ell romàs penjat per los cabells en
2Re 18,11
de cavaller en què aporta hom
2Re 18,14
E pres Joab III lances e fichà2Re 18,14
que encara era viu, que manejave
2Re 18,17
E tots aquells d’Irrael fugiren a
2Re 18,24 Cozim. 24 E David seya entre abdues
2Re 19,5
a tu de mort e los teus fills e
2Re 19,5
los teus fills e las tuas mullers e
2Re 19,8
Emperò Yrrael fugí e anà-se’n en
2Re 19,9
altres: –Lo rey desliurà a nós de
2Re 19,19
rei, prech-te que no’t membren
2Re 19,19
que no’t membren las injúries ni
2Re 19,19
injúries ni las iniquitats mias ni
2Re 19,24
rasa ne s’havia levade la cara ni
2Re 19,29
que jo diguí: entre tu e Sibà seran
2Re 19,32
viande dementre que lo rey era en
2Re 20,1
de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en
2Re 20,3
per guardar la casa, e féu2Re 20,17 –Jo sóm así. E dix la fembra: –Oges
2Re 20,17
la tua serventa. E respòs Joab: –Jo
2Re 20,19
enderrocar aquesta qui és mare de
2Re 21,9
que fou de Molatí. 9 E liurà’ls en
2Re 21,9 morts tots ensemps com hom comensa
2Re 21,10 sobre una pedre, del comensament de
2Re 21,10
jaquí acostar los ocells de die ni
2Re 21,19
trasch de la pastura del folch de
2Re 21,22
per mare Rafà en Get e moriren en
2Re 22,1
nostro Senyor Déu lo desliurà de
2Re 22,5
e seré saul de mos enamichs, 5 car
2Re 22,7
temple sant, e lo meu crit irà a
2Re 22,9
contre ells. 9 E pujà foch de
2Re 22,11
xerubín e volà e alenegà sobre
2Re 22,12
las ales dels vents. 12 E posà
2Re 22,12
ceu entorn de si matex garbellant
2Re 22,12
si matex garbellant las aygües de
2Re 22,15
derà la sua veu. 15 Ell ha tremès
2Re 22,21
a mi segons la mia mundícia de
2Re 22,25
justícia e segons la mundícia de
2Re 22,29
mia e tu, Senyor, inlumineràs
2Re 22,34
los peus meus a servo e sobre
2Re 22,44
manudes. 44 E tu salveràs a mi de
2Re 22,50
jo confessaré a tu devant totas
2Re 22,51
nom, 51 magnificant e feent grans
2Re 23,1 23,Tit Capítol XXIII 1 Aquestas són
2Re 23,6
hom e no’ls levarà de terra hom ab
2Re 23,7
terra hom ab las mans. 7 E si negú
2Re 23,10
dels felisteus entrò que, ocient,
2Re 23,13
qui era en la spluga d’Oble, e
2Re 24,10
car fort he fetas follament
2Re 24,14 Mas a mi val molt més que vinga en
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las branques [*]. 10 E veé açò un dels
las armes. 12 E dix aquell hom a Joab: –Si
las totas III en lo cors de Absalon, e com
las mans e los peus, 15 vingueren X
las tendas lurs. 18 Emperò havia erigit
las portes, e la guarda qui stave sobre lo
las tuas mullers e las tuas fillas [*]. 6
las tuas fillas [*]. 6 Car tu ames aquells
las suas tendes, 9 e lo poble d’Irrael
las mans de nostros enamichs, e are era
las injúries ni las iniquitats mias ni las
las iniquitats mias ni las poses en ton
las poses en ton cor que jo t’he fetas
las vestidures despuxs que’l rey isqué de
las possecions que éran tuas tan solament.
las tendes, car era fort rich hom. 33 E
las tuas tendes. 2 E tot lo poble pertí’s
las guardar e féu-los donar a menjar, e
las paraules de la tua serventa. E respòs
las oig. 18 E dix la fembra: –Açò que jo
las ciutats? Donchs, per què vols
las mans dels gabaonites, e crusificarenlas messas primeras, axí com hom comensa a
las messas entrò que ploch sobre ells, e
las bèsties de nit. 11 E diguéran a David
las ovellas; e és dit Paulimitari, car del
las mans de David e dels ceus cervecials.
las mans de sos enamichs e de la mà de
las contriccions de la mort m’han
las suas orellas. 8 La terra se somoch e
las suas narils, e vorerà foch de la sua
las ales dels vents. 12 E posà las
las tenebres amagament ceu entorn de si
las aygües de las nuus dels cels. 13 Los
las nuus dels cels. 13 Los carbons de foch
las suas sagetes e ha destrovits aquells,
las mias mans. 22 Car jo he tenguda la
las mias mans en l’esguardament dels ceus
las mias tenebres. 30 E jo seré sint e
las altesas ha a mi stablit. 35 E ha
las contrediccions del meu poble e
las gents e cantaré al teu nom, 51
las saluts del senyor rey e faent
las derreras paraules que dix David, fill
las mans. 7 E si negú las volrà tocar,
las volrà tocar, serà armat de ferro e de
las mans li defalliren e’s tingueren ab
las tendas dels felisteus éran posades en
las mias feenes. 11 E levà’s David al
las mans de nostro Senyor Déu, que en las
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mans de nostro Senyor Déu, que en
mans dels hòmens, car moltas són
en perlar argullosament.
sobre grans coves. E diran a tu:
los hòmens coarts e poruchs. 34
servicial teu. 3 E deya Absalon:
Yrrael als hòmens de Judà e dix:
del diable han tengut a mi. 6
ahir ni debans ten alegres com vuy
car lo poble fa vuy gran secrifici
quals havem trets de habraych en
Emperò Azael era corredor fort
ab se mà e que tu ho sofires pus
no’s són departits. E éran pus
sos conestables e sos sanescals e
un parell de bous han acostumat de
fills teus e los servicials teus
serventa del meu senyor, per ço que
cremaren lo blat. 31 E lavors Joab
vaxella de aram en lo temple e un
Urries: –Vé-te’n a la casa tua e
e vil e fort amargosa, e no’t
aparell de menjar de la sua mà. 7 E
que és en la host dels hebreus? E
li deveu per lo vostro peccat. E
lo mitjà poble de fort plague. 20 E
Senyor e ell derà trons e pluges;
migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs dix
entrò qu’éls oÿren clarament. E
e sos ulls foren inluminats. 28 E
vuymés a mi una gran pedre. 34 E
de nostro Senyor. 14 E Samuel dix
mortas totas las altres coses. 16 E
un manor que guarde las ovellas. E
pus leugerament lo turment, e
tu sias are gendre del rey.” 23 E
e la lansa ficà’s en la paret. E
pres la lansa e volch-lo ferir. E
Jonatàs e David. 40 E Jonatàs donà
denunciat que David era en Cellà. E
entrò al pixant a la paret. 35 E
la malesa de Nabal sobre son cap. E
que’t prenga per muller. 41 E ella
que és la una part del desert. 2 E
certament que Saül era aquí. 5 E
Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7 E
desliure a mi de tot treball. 25 E
en la ciutat del rey ab tu? 6 E
die Ychalet. E per ço és fet de
haja spirit fitònich [*]. [*] 8 E
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las mans dels hòmens, car moltas són las
las misericòrdies de nostro Senyor Déu. 15
Las vellas coses pertesquen de la tua
“Las someres són trobades, las quals
Las tuas mans no són ligades ni los teus
–Las peraules que tu dius són bonas e
–Las X parts som majors que vosaltres ab
Las cordes d’infern han environat a mi,
lassos catius. Què farem? Qui’ns guarderà
lasús al munt. 13 Mantinent que vosaltres
latí, per ço que puscam saber qual cose és
lauger, axí com un dels camells qui stan
laugerament. 17 Donchs dix Saül a sos
laugers que àguila e éran pus forts que
lauradors de sos camps e masseguers de
laurar en un die. 15 E açò fou fet un gran
laurau-li la terra e dau-li a manjar
lav los peus dels teus servents. 42 E levà
lavà’s e vench a Absalon, a la sua casa,
lavador d’aram en què ajustaven l’aygüe,
lave’t tos peus. E com Urries fou axit de
laves ni t’untes d’oli, e stà axí com a
lavor David tremès Tamar a la casa de son
lavors ells conegueren que l’archa de la
lavors vosaltres sereu curats e sabreu per
lavors digueren los hòmens de Betzames:
lavors vosaltres sabreu que haveu fets
lavors al jovencell qui era son scuder:
lavors dix Saül al prevera: –Tira te mà a
lavors dix un hom del poble: –Ton pare ha
lavors dix Saül: –Departiu-vos per tot
lavors a ell: –Quina veu és aquesta del
lavors dix Samuel a Saül: –Sofer-me, e
lavors dix Samuel a Ysaý: –Tremet per
lavors se pertia d’ell lo maligne spirit.
lavors digueren los servents del rey totas
lavors David fugí, e fou salvat aquella
lavors conech Jonatàs que son pare havia
lavors las armes a l’infant e dix-li:
lavors dix Saül: –Déu ha liurat a ell en
lavors pres Davidd de la mà d’aquella tot
lavors tremès David III missatges a
lavors [*] enclinà son cap en terra e
lavors Saül devallà en lo desert de Ciff,
lavors David amagadement vench al loch on
lavors vingueren David e Abisay al poble
lavors dix Saül a David: –Beneÿt ést tu,
lavors Achís donà a David en aquell die
lavors ensà dels reys de Judà entrò en
lavors Saül posà las suas vestidures e
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1Re 29,1
nit. 29,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E
1Re 30,8
acostà Abitar lo efot a David, 8 e
1Re 30,13
menjat ni begut. 13 E dix David
1Re 30,18
en los camells e fugiren. 18 E
1Re 30,26
qui anaven a la batalla. 26 E
2Re 2,5
-Galaad havían soterrat Saül. 5 E
2Re 2,13 posaren lurs tendes en Gabaon. 13 E
2Re 2,23
a la dreta part ni a la sinestra. E
2Re 3,12
per ço car fort lo temia. 12 E
2Re 3,14
menas, tu veuràs la mia cara. 14 E
2Re 4,12
tolré a vosaltres de la terra? 12 E
2Re 5,3
e tu seràs senyor sobre Yrrael. 3 E
2Re 5,12
e adificaren la casa a David. 12 E
2Re 5,24
irà per las simas de los parés, tu
2Re 5,24
e combatràs los felisteus, car
2Re 6,12
he en la mia casa en benedicció.» E
2Re 8,9
e féu-na colones en l’altar. 9 E
2Re 10,4
la ciutat e que la enderroquen. 4 E
2Re 10,5
que sia crescuda la vostra barba e
2Re 11,22
teu servicial Urries és mort.” 22 E
2Re 12,20
E ells digueren: –Mort és. 20 E
2Re 12,26 ço com nostro Senyor lo amava. 26 E
2Re 13,6
de menjar e que te’n do. 6 E
2Re 13,18
car aytals vestidures portaven
2Re 13,19
e aprés tenchà las portas. 19 E
2Re 13,34
car Amon solament és mort. 34 E
2Re 14,12
ton fill no serà tochat. 12 E dix
2Re 14,23
del teu servecial. 23 E levà’s
2Re 14,31
de Joab e cremaren lo blat. 31 E
2Re 15,13
poch venien-se’n a Absalon. 13 E
2Re 15,16
nós ab gran goig e volenters. 16 E
2Re 15,29
me trematau missatge. 29 E
2Re 15,31
e s’era jurat ab ell. E dix
2Re 16,5
que jo tròpia gràcia devant tu. 5 E
2Re 16,22
las mans de aquells ab tu. 22 E
2Re 18,4
tot açò que vosaltres vullau. E
2Re 18,33
levats contre tu, senyor meu. 33 E
2Re 19,2
que havían haguda dels enamichs,
2Re 19,8
de la tua infantesa entrò are. 8 E
2Re 19,21
a carrera a tu, senyor meu. 21 E
2Re 19,41
la mitat del poble d’Irrael. 41 E
2Re 19,43 jo tornàs a mi matex lo rey meu? E
2Re 20,1
de Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1 E
2Re 20,2
-se’n a Ciba fill de Bocrí. E
2Re 20,8
vench e axí-los a carrera. E
2Re 20,10
-li los budells, e morí, car
2Re 20,22
a tu lo ceu cap per lo mur. 22 E
2Re 20,22
lensaren-lo a Joab per lo mur. E
2Re 21,3
fills d’Irrael e de Judà. 3 E dix
2Re 21,18
fou en Job contre los felisteus, e
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lavors foren ajustades totas las companyes
lavors David aconsellà’s ab nostro Senyor
lavors: –De qual loch ést tu? E respòs e
lavors pres David las coses que los
lavors vench David en Sichalech e donà de
lavors tremès missatgers als hòmens de
lavors Joab, fill de Servià, e los
lavors Abner girà la asta de la lansa e
lavors Abner tremès missatgers a David per
lavors David tremès missatgers a Ysbòzech,
lavors manà David a sos servents que’ls
lavors vingueren los vells d’Irrael en
lavors conech David que nostro Senyor
lavors comenseràs e combatràs los
lavors axirà nostro Senyor Déu devant la
lavors anà David a la casa de Obededon e
lavors Tou, lo rey de Emach, oyí que David
lavors pres los missatgers que David li
lavors tornareu. 6 E com los fills d’Amon
lavors vench lo missatger en Jerusalem e
lavors levà’s David de terra e rentà’s
lavors combatia e guerrejave David contre
lavors Amon se gità al lit e féu aparès
lavors las fillas dels reys que éran
lavors Tamar squinsà’s la gonella e posà
lavors fugí Absalon. E un dels servecials
lavors la fembra: –Senyor rey, prech-te
lavors Joab e anà-sse’n en Gessur e
lavors Joab lavà’s e vench a Absalon, a
lavors vench un missatge a David que li
lavors axí lo rey de la sua casa, e tota
lavors Sadoch e Abiatar tornaren l’archa
lavors David: –Senyor Déu, jo’t prech que
lavors anà lo rey a Baürim, e axí d’aquí
lavors posà Absalon un tabernacle (ço és,
lavors lo rey stech a la porta, e lo poble
lavors lo rey fou fort irat e despagat, e
lavors la giraren en grans plors e en
lavors lo rey se levà de terra on jaÿa e
lavors respòs Abisay fill de Servià e dix:
lavors tots los hòmens del poble d’Irrael
lavors los hòmens de Judà responien
lavors sdevench-se que aquí havia un hom
lavors los hòmens de Judà anaren-se’n
lavors Joab vestia una gonella streta que
lavors Amasè no’s guardave d’ells ni
lavors la fembra parlà ab tot lo poble
lavors Joab tochà la corneta, e pertirenlavors David als gabaonites: [*] 4 [*]
lavors ocís Sobocay de Usari Sephi, que
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2Re 23,15
era levors en Betlem. 15 E
2Re 23,16
la porta, fort lo hy grayria. 16 E
2Re 24,9
hagueren sercade tota la terra. 9 E
1Re 1,17
de ma dolor e de mon plor. 17
1Re 4,3
d’Irrael se’n tornà a las tendes.
1Re 14,8
qualque loch que tu volràs anar. 8
1Re 14,42
e Saül, e lo poble ne fou quiti. 42
1Re 16,10
VII fills, la un aprés l’altre.
2Re 18,1
lo desert. 18,Tit Capítol XVIII 1
2Re 19,1
Absalon! 19,Tit Capítol XVIIII 1
2Re 21,1
de David. 21,Tit Capítol XXI 1
2Re 21,17 a David, e David ocís Gebí Denob. E
1Re 25,44
muller de David, a Falsí, fill de
1Re 3,17
a tu ha perlada. Jo’t prech que no
1Re 9,24
lo coch aportà una spatle e posà1Re 10,25
aquella en un libre e preposà1Re 14,27
verga que tenia en la mà, e mullà2Re 3,13
a mi Micol, filla de Saül. E si tu
2Re 15,25
Déu, retornarem-hi, e mostraRe Prol,162
al Pare, qui contre los cans
Re Prol,123
és aquestas coses, axí prech a tu,
2Re 14,26 cabells havia Absalon, que VII dies
2Re 10,5
per confuzos, e per cert ho éran e
1Re 21,5
sants. Emperò aquesta carrera és
Re Prol,23 Emperò d’un matex nombre són las
Re Prol,36
Geremies ab Sinot, ab les suas
Re Prol,1
sobre lo Primer libre dels Reys. La
Re Prol,3
XXII letres són [*], segons la qual
Re Prol,171 ço que no pech greument en la mia
2Re 23,2
e la peraule de aquell, per la mia
1Re 20,36 hach corregut allà on Jonatàs havia
2Re 20,21
E dix la fembra a Joab: –Nós
2Re 20,22
lo cap a Siba fill de Bocrí e
2Re 17,28
ordi, ferina, fogasses, faves,
2Re 23,11
en una stació en un camp ple de
2Re 24,22 jous de bous per a cremar axí com a
1Re 17,34 vegade las ovellas de mon pare, un
1Re 17,36
36 e enaxí jo, ton servent, ocís lo
1Re 17,37
qui’m desliurà de la mà del
2Re 17,10
si negú n’hi havia ten fort com a
2Re 23,20
enmig de la cisterna e ferí lo
2Re 1,23
que àguila e éran pus forts que
2Re 23,20
obres, de Capsael. Aquest ocís II
Re Prol,35
Sdras, Geremies ab Sinot, ab
1Re 17,39
anar, car jo no he l’ús. E posà
2Re 13,8
aygüe e féu-ne ferines e coch2Re 13,8
ferines e coch-les e aperellà1Re 1,23
son fill entrò que ella li tolch la
1Re 13,5
dellà Machinàs, ves orient, prop
2Re 14,2
que plores, e vist-te vestidure
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lavors desijà David aygüe de sisterne e
lavors anaren III forts hòmens e
lavors Joab liurà lo nombre del poble al
Lavors Elí dix a ella: –Vé-te’n en pau,
Lavors digueren los primers nats d’
Lavors dix a ell Jonatàs: –Vet que nós
Lavors dix Saül: –Meteu sorts entre mi e
Lavors Samuel dix a Ysaý: –Nostro Senyor
Lavors David féu III parts del ceu poble e
Lavors digueren a Joab que lo rey plorave
Lavors fou gran fam en los dies de David e
lavòs juraren los hòmens de David e
Lays, qui era de Gallim. 26,Tit Capítol
le’m cels per neguna cose. Déu fasse a tu
le devant Saül, e Samuel dix a Saül: –Vet
le en un loch de Saül devant nostro
le en la brescha de la mel e tornà sa mà a
le’m menas, tu veuràs la mia cara. 14 E
le en lo ceu tabernacle. 26 Si, emperò,
ledrants qui s’enfallonexen envés mi ab
legidor, que no’t pens ni t’stims que lo
leguiave a tondre lo ceu cap, e las
leig veure-los feya. E dix-los David:
leja, mas serà vuy santificade en los
Lemantecions de Geremies e la sua oració,
Lementacions o plors. Donchs, axí com són
lengua dels siris e dels caldeus
lengua en gran partida és proÿsma e vaÿna
lengüe; jo posí guarde en la mia bocha com
lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu d’Irrael ha
lensade la segete, Jonatàs gità altre
lensarem a tu lo ceu cap per lo mur. 22 E
lensaren-lo a Joab per lo mur. E lavors
lenties, ciurons, 29 mel, mantega, ovellas
lenties. E com los felisteus hagueren fet
lenya en holocaust e en oferenes. 23 E
leó e un ors vingueren e prengueren un
leó e l’ors. Donchs, serà aquest
leó e de l’ors, ell me desliurerà de la
leó, encare sí hauria pahor, car tot lo
leó e ocís-lo en temps de neus. 21 E
leons! 24 O filles d’Irrael, plorau sobre
leons en Moab e aquest devallà enmig de la
les suas Lementacions o plors. Donchs, axí
les armes 40 e pres un bastó, lo qual ell
les e aperellà-les, 9 e mès-li taula e
les, 9 e mès-li taula e posà-li devant
let. 24 Mas, com ella hach l’infant
Letavent. 6 Quant los fills d’Irrael
letge e vil e fort amargosa, e no’t laves
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fembra fou santificade de la sua
axí matex, segons los grechs e los
creus, lig los libres grechs e los
muller, e scriví David a Joab una
15 E scriví aquestas peraules ab la
dels caldeus testimonieja que XXII
los ciris e los caldeus, XXII
Los semaritans encara ab aitants
[*], cant desacorden-se, en
en letres solament e en altesa de
sots Serobabel, que atrobà altres
lo nom de nostro Senyor per IIII
grechs entrò al die de vuy ab
fembra fort?»; e unas matexas
sentències són comptats. Emperò V
o plors. Donchs, axí com són XXII
en lo comensament de aquestas
són compilats, ab los quals quax ab
a Saül, axí que ell soferia pus
nostro Senyor com pus fort e pus
podia traure e podia ferir tost e
sucita los freturosos de la pols e
coneguda. E dix-li Amon: –Tamar,
Siloè aytant com li plach, ella se
altre vegade: –Samuel! Lo qual se
–Leve’t, e iràs-te’n. E ell se
devant tot lo poble. E tot lo poble
ell manà a tu. 15 Donchs Samuel se
la vall de Terebinti. 20 E David se
27 E aprés pochs dies, David se
sua cadira, qui era prop la paret,
centència que ociés a David. 34 E
41 E com lo fedrí se’n fou anat,
e la tua empertotstemps. 43 E
com aquell. Da’l-me. 10 E axí
tu, donchs. Doech, de Ydumea, se
te liureran. 13 Donchs, David se
16 E Jonatàs, fill de Saül, se
ço que’t plaurà.” Donchs, David se
que havia comensat. 9 E David se
los peus dels teus servents. 42 E
donchs, a las suas mans.» 2 E
-lo, e ell oyí la veu d’ells e
la presa que han tolta. 9 E
e en la terra de Judà. 17 E
haguéran soterrat Abner en Hebron,
alets d’Irrael, e foren XXXMª, 2 e
digueren: –Mort és. 20 E lavors
donchs, e fes venir Absalon. 22 E
la peraule del teu servecial. 23 E
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letgesa. 5 Ço és, aprés que lo rey hach
letins; dels libres, lo VIIIIè és Ster. E
letins e ajusta ab aquests las obres que
letre e tremès-la-li per Urries matex.
letre: «Posau Urries en aquell loch on
letres són [*], segons la qual lengua en
letres han a un matex so, mas en diverses
letres lo Pantatheu de Moysès [*], cant
letres solament e en altesa de letres.
letres. Certa cosa és que Sdras, scriva e
letres de las quals usam, car entrò en
letres. E trobam scrit en alguns volums
letres entigues encara los salms, ço és,
letres en habrayques sentències són
letres són dobles segons los jueus, ço és
letres, per las quals scriuen en habraych
letres la veu humanal és compresa; enaxí
letres e ab cara [*] tendre e aleytant és
leugerament lo turment, e lavors se pertia
leugerament podia saltar. E David vestia
leugerament com se volia. 9 E dix Joab a
leva lo pobre de la sutzura, per ço que
leva e vé-te’n! 16 E respòs Tamar:
levà, e Elí, prevere, seya sobre sa cella
levà e anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet que
levà, e abdosos axiren defora, ço és,
levà se veu en alt e comensà a plorar. 5 E
levà de Galgala [*] en Gabaà de Benjamín.
levà matí e comenà lo ceu bestiar a un
levà e anà en Acaron ab los hòmens qui
levà’s Jonatàs, e sech Abner al costat de
levà’s de la taula ab gran fallonia e no
levà’s David de un loch qui era ves
levà’s David e anà-ce’n. E Jonatàs se
levà’s David e fugí en aquell die e pertí
levà e ocís los preveres de nostro Senyor,
levà ab los hòmens qui éran ab ell, qui
levà e anà-sse’n a David, en lo bosch,
levà e tallà la vora del mantell de Saül
levà aprés ell e axí de la cove, e David
levà’s e cuytozament muntà sobre un aze,
levà’s David e anà-se’n ell e DC
levà’s de terra e stech sobre lo lit. 24
levà’s David ab DC hòmens qui éran ab ell
levà’s David e encalsà’ls de vespre de
levà lo rey la sua veu e plorà sobre lo
levà’s David e anà-ce’n ell e tots los
levà’s David de terra e rentà’s la cara
levà’s Joab e jach-se sobre la terra e
levà’s lavors Joab e anà-sse’n en
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2Re 15,9
rey: –Vé en pau, e Déu sia ab tu. E
2Re 16,8
e la mà de ton fill Absalon t’ho
2Re 19,8
entrò are. 8 E lavors lo rey se
2Re 20,12 lo poble se aturave a mirar Amasè,
2Re 23,18
dels III, e aquell és aquell qui
2Re 24,11
follament las mias feenes. 11 E
2Re 3,10
casa de Saül sens tresmudar e sia
2Re 19,24
que no se l’havia rasa ne s’havia
2Re 20,21
apellat Siba, fill de Bocrí, ha
2Re 17,12
en qualque loch nós los trobem e
2Re 17,12
-los-hem de la terra axí com sol
1Re 25,29
car si alguna vegade algun hom se
2Re 23,6
e no’ls pendrà hom e no’ls
2Re 3,21
ell. 21 E dix Abner a David: –Jo’m
1Re 1,19
en diverses maneres. 19 E ells se
1Re 5,3
déu. 3 E com los hòmens de Azot se
1Re 5,4
4 E altre vegade, l’endemà, com se
1Re 6,13
forment en una vall, e com ells
1Re 17,52
e los fills d’Irrael e de Judà se
1Re 28,25 servicials. E com hagueren menjat,
1Re 29,11
hòmens qui éran venguts ab ell se
1Re 30,4
David [*] e lo poble qui era ab ell
1Re 31,12
felisteus havían fetas a Saül, 12
2Re 2,15
Joab e dix. –Leven-se. 15 E
2Re 12,17
-lo e pregaren-lo que’s
1Re 24,8
de peraula e no soferí que ells se
1Re 15,12 nit mercè. 12 E com Samuel se fou
1Re 20,26
ventura li fos avengut que no fos
1Re 21,6
solament de prepuzició, que havían
1Re 26,20
nostro Senyor, car [*] Yrrael és
2Re 11,2
-se un dia que David se fou
2Re 14,7
que tot lo perentat ceu que s’és
2Re 15,2
2 E als matins, com Absalon era
2Re 15,13
e ab tota sa volentat és Absalon
1Re 29,10
ab tu, e com vosaltres sereu
2Re 18,28 e presos aquells hòmens qui s’éran
2Re 18,31
de tots aquells qui s’éran
2Re 18,32
cas fossen tots aquells qui’s són
2Re 21,12
Galaad, qui’ls havían amblats e
1Re 22,17
servents qui staven entorn d’ell:
2Re 15,14
que éran ab ell en Jerusalem:
2Re 11,2
era endret la sua una dona qui’s
2Re 14,26
stigués, anans era fort bell. 26 E
1Re 9,3
fill, pren a tu un dels servents e
1Re 29,10
en nós a la batalla. 10 Donchs,
2Re 19,7 que nós tots fóssem morts. 7 Donchs
1Re 9,26
un soler. [*] 26 [*] E dix a ell:
1Re 16,12 cara. E nostro Senyor dix a Samuel:
1Re 23,4
Senyor, e ell li respòs e dix:
2Re 22,39
e los trencaré per ço que no’s
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levà’s Absalon e anà-sse’n en Hebron,
levà, e liurerà nostro Senyor lo regne en
levà de terra on jaÿa e stech a la porta.
levà’l de la carrera e cobrí’l per ço
levà la lansa sua contre CCC hòmens, los
levà’s David al matí, e dix nostro Senyor
levade la cadira de David sobre Yrrael e
levade la cara ni las vestidures despuxs
levade la sua mà contre David. Liuraulevar-los-hem de la terra axí com sol
levar lo sol lo ros, que sol un no’n
levarà e perseguirà a tu e volrà la tua
levarà de terra hom ab las mans. 7 E si
levaré per ço que t’ajust tot Yrrael a
levaren matí e aoraren devant nostro
levaren de matí en l’altre die, veus que
levaren, ells trobaren Dagon caygut en sa
levaren los ulls, ells vaeren l’archa de
levaren [*] e perseguiren los felisteus
levaren-se e anaren tota aquella nit.
levaren de nits per ço que se n’anassen
levaren las lurs veus e plangueren e
levaren-se tots los pus forts hòmens e
levaren-se de Benjamín XII de la part de
levàs de la terra, e ell no ho volch fer
levassen contre Saül. Donchs Saül axí de
levat de nit per anar a Saül al matí, a
levat ni purificat [*]. 27 E com vench lo
levat devant nostro Senyor Déu, per ço que
levat per ço que serch una pussa o un poy,
levat del lit que hach dormit en la cesta
levat e diuen-me: “Liura a nós lo teu
levat, stave a la porta e, com venia algun
levat contre tu. 14 E dix David als ceus
levats de nit, e comenserà a fer die, veu
levats contre lo rey! 29 E dix lo rey: –És
levats contre tu. 32 E dix lo rey a Cozín:
levats contre tu, senyor meu. 33 E lavors
levats de la plassa de Betzamín, en la
–Levau-vos e oceÿts los preveres de
–Levau-vos e fugiam, car, si venia, no
levave en una sala, e aquella dona era
levave’s los cabells del cap una vegade
leve’t e vé sercar las someras. E com
leve’t per lo matí, tu e’ls servecials
leve’t e vé-te’n als teus servidors e
–Leve’t, e iràs-te’n. E ell se levà, e
–Leve’t e unta-lo, car aquest és aquell
–Leve’t e vé-te’n en Cellà, car jo
leven, e jauran sots los meus peus. 40 E
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altre part. 14 E dix Abner a Joab:
devant nós. E respòs Joab e dix.
Car jo’t jur per Déu que, si no’t
Aquells qui éran de la companya de
E vench Sadoch prevere e tots los
és apellat Vagueta, que nós apellam
e la stació dels felisteus era
E aquell qui secrificave deya-li:
dix a Saül: –Ell parlà a mi e dix:
en Egipte lo cor de faraó e no
Saül devant nostro Senyor. E Samuel
d’altre part. 22 Donchs David
–Per què ést vengut tu ací e has
ço que tu menges vuy ab mi, e jo
ans que’l matí sia vengut. E no
–Per què m’has escarnit e has
Senyor ho sàpia, que jo no hauré
en una petita caxa prop l’archa e
dels felisteus, los quals digueren:
E tot Yrrael conech que Samuel era
e la destrenyia en tant que
li feya retret que nostro Senyor
e no volia menjar. 8 Ladonchs
menjat e begut en Siloè aytant com
del vi que tu has begut. 15 E Anna
e aletà son fill entrò que ella
donade a mi la mia demande que jo
la mia demande que jo li demanave e
16 E aquell qui secrificave deyae era infant, e havia vestidura de
hom apellave efot. 19 E sa mare
un home pecca contre un altre, Déu
hom de Déu vench a Elí, lo qual Déu
ací. 5 On ell correch a Elí e dixdix: –O, Samuel, mon fill! Lo qual
–Jo sóm ací. 17 E ell demanàtotas las peraules, enaxí que no
és nostro Senyor. Ell fasso ço que
s’encorbà e infantà, car dolors
sobre ella. 20 E [*] diguerenno la tremetau buyda, mas reteumas reteu-li ço que vosaltres
e los vaxells d’or que vosaltres
a ell aquell die que Samuel
las someras éran trobades. Mas no
de la peraule del regne que Samuel
E hagueren-lo en menyspreu e no
a Saül en Gabaà e diguerenni per què plore? E diguerenE sperà’s VII dies, axí com Samuel
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–Leven-se los servecials e jutgen devant
–Leven-se. 15 E levaren-se de Benjamín
leves, que tots nos n’irem [*], e si nós
Leví descharregaren l’archa de nostro
levites ab ell, qui portaven l’archa de
Levítich, qui és menisterial, ço és del
levors en Betlem. 15 E lavors desijà David
«Lexa cremar primer lo grex segons la
“Lexa’m anar, si no, jo t’ociuré.” 18 E
lexà anar los fills d’Irrael fore de sa
lexà anar tot lo poble, cascú en sa casa.
lexà en las tendes ço que havia aportat e
lexades aquellas pochas d’ovellas en lo
lexar-t’he anar al matí, e ensenyaré a
lexaren un d’ells viu. E dix lo poble:
lexat anar mon enamich? E Micol dix a
lexat de totas las coses que a ell
lexau-la anar. 9 E guardau-la, e si
–Lexau-ne anar la archa de déu d’Irrael
leyal profeta a nostro Senyor. 21 E nostro
li feya retret que nostro Senyor li havia
li havia tanchat son ventre. 7 E axí ho
li dix Elcanà, son marit: –Anna, diguesli plach, ella se levà, e Elí, prevere,
li respòs: –Elí, axí m’ajut Déu, que no
li tolch la let. 24 Mas, com ella hach l’
li demanave e li requerí. 28 E per açò jo
li requerí. 28 E per açò jo he ell donat a
li: «Lexa cremar primer lo grex segons la
li, la qual hom apellave efot. 19 E sa
li feya cascun any una petita gonella, la
li pot perdonar; mas, si hom pecca contre
li tremès, e dix a ell: –Aquestas coses
li: –Vet-me ací, car tu m’has apellat.
li respòs: –Jo sóm ací. 17 E ell demanàli: –Qual és la peraula de nostro Senyor
li celà res. E Elí respòs: –Ell és nostro
li plaurà. 19 Samuel cresch, e nostro
li vingueren soptosament sobre ella. 20 E
li aquells hòmens qui staven entorn d’
li ço que vosaltres li deveu per lo vostro
li deveu per lo vostro peccat. E lavors
li haveu pagats per vostro peccat e meteu
li havia dits. 10 Donchs ells vingueren al
li dix nenguna cose de la peraule del
li havia dita. 17 E Samuel apellà lo poble
li portaren null do. E ell feya semblant
li aquestas peraules devant tot lo poble.
li las peraules dels hòmens de Jabès. 6 E
li havia dit, e Samuel no vench en
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poble d’Irrael? E nostro Senyor no
remsó. E nengú de tot lo poble no
Samuel fou vengut a Saül, 13 Saül
parlades e ditas a mi [*]. E Saül
dix: –Digues-m’ho. 17 E Samuel
lo pany de son mantell e axí ell lo
mi amargosa mort?» 33 E Samuel
Samuel féu axí com nostro Senyor
axiren a ell a carrera e digueren–[*] No ha aquest alet[*]. 9 E Ysaý
portave unas hozes de aram [*] qui
a un guardià, axí com son pare
a David de ses vestidures e posàlo front axí durament, que la pedre
-la fora de la beyna e tolchDe qual linatge ést tu? E David
Saül retench a ell aquell die e no
e donà-la a David, e donàdit, 25 e Saül los dix: –Dieuli axí: “Lo rey no ha mester que tu
2 e Jonatàs ho descobrí a David e
Jonatàs apellà David e comptàa Samuel, en Ramata, e recomptàe recomptà-li totas las coses que
loch són Samuel e David? E fouque ell me vol ociure? 2 E ell
E si ton pare demane a mi, respona las segetes un infant e dirdie, que pensave’s que per ventura
fort irat contre Jonatàs e dixlas armes a l’infant e dixvengut David sens cavallers e dixen los vaxells. 6 E axí donàe selivava ten fort, que la saliva
qui pregà per ell nostro Senyor, e
nostro Senyor, e li donà a menjar e
que hom apella efot, qui és de
concell a nostro Senyor, e ell
sabé que ell aperellave de feren terra e aorà a ell 10 e despuxs
feya tondre son bestiar, 5 ell
de la mà d’aquella tot ço que ella
embriach de bon vi. E Abiegayl no
e fou tornat en seny, sa muller
li dix totas aquellas peraules que
parlaren ab ella [*] e diguerenCiff a Saül, en Gabaà, e digueren-se’n a Achís. 10 E deyaa nostro Senyor, e nostro Senyor no
a ella en nostro Senyor Déu e dix-
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li respòs aquell die. 38 E Saül dix:
li contredix. 40 Donchs ell dix a tot lo
li dix: –Beneÿt sies tu de nostro Senyor.
li dix: –Digues-m’ho. 17 E Samuel li
li dix: –Donchs, ¿no fust tu fet cap e
li squinsà. 28 E Samuel dix a ell: –Nostro
li dix: –Enaxí com lo teu cultell ha fetas
li havia manat, e vench en Betlem, e los
li: –Véns tu per pau? 5 E ell dix: –Hoch,
li amenà Saman, del qual ell dix: –Encare
li cobrían sos muscles. 7 E lo fust de la
li havia manat, e vench al loch que havia
li un elm ceu sobre son cap e vestí a ell
li encastà en lo front, e caech tot stès
li lo cap ab s’espasa matexa. E quant los
li respòs: –Jo çó fill de Ysaý, de Betlem,
li atorgà que ell tornàs a sa casa o a
li tots los altres vestiments e ornaments
li axí: “Lo rey no ha mester que tu li
li dons castells per haver sa filla, sinó
li dix: –Saül, mon pare, te vol ociure.
li totas aquestas peraules. E Jonatàs
li totas las coses que li havia fetas
li havia fetas Saül. E ell e Samuel
li dit que ells éran a Ajoch, en Ramata.
li respòs: –Déu te guard! Tu no morràs
li axí: “David me pregà que’l jaquís anar
li-he: “Vé, aporte’m las segetes.” 22 E
li fos avengut que no fos levat ni
li: –Fill de bagassa! Donchs no conech jo
li: –Vé-te’n tost e porta-las a casa.
li: –Per què ést vengut tot sol? No ha
li lo prevere del pa santificat, car no
li anave per la barba avall. 14 E dix
li donà a menjar e li donà lo cultell de
li donà lo cultell de Goliàs lo felisteu.
li. 19 E destroý la ciutat de Nobe, qui
li respòs e dix: –Leve’t e vé-te’n en
li mal celadament, ell dix a Abiatar
li dix: –Saül, per què creus tu las
li tremès X servents e dix a ells: –Anau
li aportave e dix a ella David: –Vé-te
li dix nenguna cose, poque ni gran, d’
li dix totas aquellas peraules que li dix
li dix David. E lo ceu cor fou quax mort
li: –David nos ha tremesos a tu per ço que
li: –Vet David, qui s’és amagat en lo
li Achís: «Contre qui sou anats vuy?» E
li respòs ni per preveras ni per somnis ni
li: –Viva nostro Senyor Déu, car per cert
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1Re 28,21
que era règeament torbat, e dix1Re 29,6 XM”? 6 E Achís apellà David e dix1Re 30,11
amanaren-lo a David, e donaren1Re 30,12
e aygüe que bagués, 12 e donaren1Re 30,15
t’he en aquesta companye. E jurà2Re 1,4
las albergades d’Irrael. 4 E dix2Re 1,5
5 E dix David en aquell hom qui
2Re 1,7
’s e veé a mi e apellà’m e, com jo
2Re 1,8
-me: »–Qui ést, tu? »E jo diguí2Re 1,14
de la terra de Amalech. 14 E dix2Re 1,15
David un dels seus servents e dix2Re 2,1
una de las ciutats de Judà? E dix2Re 2,1
–E en qual loch pujaré? E dix2Re 2,20
E girà’s Abner e veé Azael e dix2Re 2,21
respòs: –Jo sóm Azael. 21 E dix2Re 2,22
que no encalsàs Abner. 22 E dix2Re 2,23
girà la asta de la lansa e donà2Re 2,26
26 E cridà Abner a Joab e dix2Re 3,8
que dix a ell Ysbòzech e dix2Re 3,9
9 Açò fasse Déu a Abner e açò
2Re 3,11
entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech no
2Re 3,14
a Ysbòzech, fill de Saül, e dix2Re 3,24
Joab intrà-sse’n al rey e dix2Re 3,27
part enmig de la porta per ço que
2Re 4,4
pres e fugia cuytosament, caech2Re 4,7
son lit, e fou mort, e tolgueren2Re 4,10
per ço com me covenia de dar2Re 5,1
a David en Hebron e digueren2Re 5,11
David e fusta de cedre, e tramès2Re 5,25
E féu David axí com nostro Senyor
2Re 6,14
E David vestia una vestidura de
2Re 6,20
Saül, axí a carrera a David e dix2Re 7,1
en la sua casa, e nostro Senyor
2Re 7,4
fou feta a Natan profeta e dix2Re 7,5
al meu servicial David e digues2Re 8,10
saludàs a ell ab gran alegria e que
2Re 9,7
sóm jo, servecial teu. 7 E dix2Re 9,9
Cibà, servicial de Saül, e dix2Re 9,10
teus e los servicials teus laurau2Re 9,10
teus laurau-li la terra e dau2Re 10,4
pres los missatgers que David
2Re 10,12
Senyor fassa de nosaltres ço que
2Re 11,3
qui era aquella, e digueren2Re 11,4
de Orries etey. 4 E David tremès2Re 11,5
tantost missatge a David e dix2Re 11,6
tramès missatgers a Joab e dix2Re 11,6
E Joab aytentost tremès-lo2Re 11,7
Urries a David, e David demanà2Re 11,8
fou axit de la casa del rey, lo rey
2Re 11,14
a Joab una letre e tremès-la-
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li: –Vet la tua serventa, que ha obeÿt a
li: –Viva nostro Senyor Déu, car tu ést
li pa que menjàs e aygüe que bagués, 12 e
li un tros de formatge de figues sechas e
li David ço que demanà. 16 E com l’hach
li David: –Digues-ma què fa hom ni què
li havia dit açò: –[*] saps tu que mort
li haguí respòs, 8 dix-me: »–Qui ést,
li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E dix-me Saül:
li David: –Per què tu no haguist pahor ni
li: –Acoste’t e ociu aquest hom qui ha
li nostro Senyor: –Puja. E dix David: –E
li nostro Senyor: –En Hebron. 2 Pujà,
li Abner: –Ést tu Azael? E ell respòs: –Jo
li Abner: –Vé-te’n a la dreta part o a
li altre vegade Abner: –Pertex-te de mi,
li en lo segí, e tantost morí Azael en
li: –Donchs entrò a la mort se enfellonirà
li: –Donch, cap de cha jo sóm contre Judà,
li anadescha, si jo no fas aquella
li volch respondre per ço car fort lo
li: –Ret-me la mia muller Micol, la qual
li: –E què has fet? Vet Abner, qui és
li parlàs a engan e a treció e ferí-lo
li en terra e fou rencallós [*] Ysbòzech.
li lo cap e anaren-se’n tota la nit per
li loguer per la missatgeria que havia
li: –Vet nós carn tua e os teu som, 2 mes
li maestres de fusta [*] e de perets, e
li hach manat e encalsà los felisteus de
li qui és apellade efot. 15 E David e tot
li: –O, quant ha stat vuy gloriós lo rey
li havia dat repòs e pau de tota part de
li: 5 –Vé-te’n al meu servicial David e
li: “Aquestas coses diu nostro Senyor Déu:
li hagués gràcias per ço com havia
li David: –No hages pahor, car jo faré a
li: –Jo he donat a Mifibòsech, fill de
li la terra e dau-li a manjar en tot ço
li a manjar en tot ço que obs haja. Emperò
li havia tremesos e ragué’ls la mitat de
li plàcia. 13 E axí comensà Joab e lo
li que aquella era Bersabé, filla de Abam,
li missatge e féu-la venir en casa sua e
li com era prenys. E aytentost David
li: «Tremet-me Urries etey.» E Joab
li. 7 E vench Urries a David, e David
li què feya Joab e lo poble d’Irrael e en
li tremès de açò que menjave. 9 Emperò
li per Urries matex. 15 E scriví aquestas
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2Re 11,21
us acostàs tant al mur?” E diràs2Re 11,22
missatger en Jerusalem e comptà2Re 11,22
era stat fet en la batalla, axí com
2Re 12,18 David, per ço com havían pahor que
2Re 12,18
era viu, nós lo aconortàvem e
2Re 12,18
e no’ns volia oyr, e are, si
2Re 12,18
scolterà menys e no ferà res que
2Re 12,20
-se’n a la sua casa e meteren2Re 12,21
li taula, e menjà. 21 E digueren2Re 12,24
ab ella. E engendrà un fill e mès2Re 13,2
e per ço com era encara verge no
2Re 13,9
-les e aperellà-les, 9 e mès2Re 13,9
-les, 9 e mès-li taula e posà2Re 13,11
mès-las en la cambreta. 11 E com
2Re 13,11
menjar, pres-la per la mà e dix2Re 13,15
ell hach d’ella que la amor que
2Re 13,15
que la hagués coneguda. E dix2Re 13,22 Amon en mal ni en bé, car gran mal
2Re 13,24
del rey 24 e vench al rey e dix2Re 13,28
de vi, e jo diré a vosaltres que
2Re 13,32
és mort Amon, per ço car Absalon
2Re 14,3
3 e intre-te’n al rey e digues2Re 14,4
’s en terra e adorà-lo. E dix2Re 14,5
lo rey: –Què vols, fembra? E ella
2Re 14,21
21 E lo rey féu venir Joab e dix2Re 14,22
la terra e adorà [*] lo rey e dix2Re 14,25
entrò al cap no havia res que mal
2Re 14,26
una vegade l’any, car los cabells
2Re 14,32
ço que’t tremetés al rey, e que
2Re 14,32
jo puga veura la cara del rey e, si
2Re 14,33
Joab intrà-sse’n al rey e dix2Re 15,2
juý del rey, apellave-lo e deya2Re 15,6
al rey per ço que l’oyís e que
2Re 15,9
a nostro Senyor Déu. 9 E dix2Re 15,13
vench un missatge a David que
2Re 15,14
-vos e fugiam, car, si venia, no
2Re 15,14
si venia, no li hauríam fortsa ne
2Re 15,26
sóm aperellat que fassa tot ço que
2Re 15,34
la ciutat e te’n vas a Absalon e
2Re 16,6
ells e maleÿa David 6 e tremetia2Re 16,8
scampade de la casa de Saül, car tu
2Re 16,9
maleÿt lo rey? Iré-hy e tolré2Re 16,10
com se vulla, car nostro Senyor
2Re 16,10 ha manat que maleescha a mi, e qui
2Re 16,13
ells, e maleÿa David e tremetia2Re 16,16
amich de David, a Absalon e dix2Re 16,17
-li –Déu te sal, rey! 17 E dix2Re 16,21
las quals ha jaquides per ço que
2Re 17,6 fou vengut devant Absalon, Absalon
2Re 17,16
ho tentost a dir a David e digau-
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li encara: “Lo teu servicial Urries és
li tot ço que era stat fet en la batalla,
li dix Joab. 23 E dix lo missatge a David:
li fos fort greu e no se’n torbàs, e
li perlàvem, e no’ns volia oyr, e are, si
li diem que l’infant és mort, ja’ns
li digam, ans se turmenterà més.» 19 E com
li taula, e menjà. 21 E digueren-li los
li los servicials ceus: –Per què dejunaves
li nom Salamó, e nostro Senyor amà-lo
li gosave res dir ne la gosave demanar per
li taula e posà-li devant las ferines. E
li devant las ferines. E no’n volch
li posave devant lo menjar, pres-la per
li: –Germane mia, vina e jau ab mi! 12 E
li havia haguda dabans que la hagués
li Amon: –Tamar, leva e vé-te’n! 16 E
li volia per la onta que havia feta a
li: –Vet que jo fas tondre las mias
li doneu, vosaltres lo ferreu e ociureuli volia gran mal despuxs que hac fortsade
li aquestas peraules que jo et diré. E dix
li: –Senyor, prech-te que m’hages
li respòs: –Jo sóm fembra mesquina e sóm
li: –Vet que jo sóm pegat e alegre de açò
li: –Vuy ha entès lo teu missatge que ha
li stigués, anans era fort bell. 26 E
li feyan anuig e pesaven los cabells del
li diguesses per què’m féu venir de
li membra lo peccat que jo fiu, que m’
li ço que Absalon havia dit. E apellaren a
li: –De qual ciutat ést tu? E aquell
li donàs juý d’assò que demanave. E en
li lo rey: –Vé en pau, e Déu sia ab tu. E
li dix: –Ab tot son cor e ab tota sa
li hauríam fortsa ne li poríem scapar. E
li poríem scapar. E cuytau-vos e iscam
li plàcia de mi. 27 E dix lo rey a Sedoch
li dius que seràs son servent, e feràsli pedres e a tots aquells qui éran ab
li tolguist lo regne, e la mà de ton fill
li lo cap! 10 E dix lo rey: –En què’n sóm
li ha manat que maleescha a mi, e qui li
li goserà dir are: “Per què fas tu açò?”
li pedres e terra. 14 E axí vench lo rey e
li –Déu te sal, rey! 17 E dix-li
li Absalon: –Aquesta és la gràcia tua que
li guarden la casa, per ço que, com tot
li dix: –Aytal concell ha donat Atitòfel.
li que no stiga aquesta nit en los camps
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2Re 17,16
camps ni en lo desert, mas digau2Re 17,19 la fembra posà dessobre un drap de
2Re 17,21
anaren-se’n a David e digueren2Re 17,21
li tot lo concell e puxs digueren2Re 17,28 Barzelay galadtide, de Regelim, 28
2Re 18,10
David e anà-ce’n a Joab e dix2Re 18,11
penjat en un roure. 11 E dix2Re 18,17
bosch en una gran sija e posaren2Re 18,21
–Vé-te’n al rey e digues2Re 19,5
’n en la casa e anà al rey e dix2Re 19,19
hagueren passat Jordà, 19 e dix2Re 19,23
pahor, que no morràs. E jurà2Re 19,41
anaren-se’n al rey e digueren2Re 20,5
e stech més del terme que David
2Re 20,8
era sint. E portave un cultell qui
2Re 20,9
–Déu te sal, frare meu. E posà2Re 20,10
ferí-lo per lo costat, e axiren2Re 23,10
entrò que, ocient, las mans
2Re 24,12
12 –Vé-te’n a David e digues2Re 24,18
a David en aquell die e digué2Re 24,19
de nostro Senyor que Gad profete
2Re 24,22
meu don-me ço que ell vulla ni
Re Prol,Inc
de sent Gerònim sobre lo Primer
Re Prol,15
sían atrobades e stades. En lo
Re Prol,43
en la doctrina de Déu. Lo primer
Re Prol,44
Bresith, lo qual nós apellam
Re Prol,50 quart és Regebebet, que nós apellam
Re Prol,58 Nuu. E aprés ordonen Sustín, ço és
Re Prol,59 Jutges. E en aquell matex afigen un
Re Prol,65
que és apellat Malachim, ço és,
Re Prol,66 Molt més val dir Malachim, ço és,
Re Prol,71
lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè és lo
Re Prol,75 vida dels sants hòmens. E lo primer
Re Prol,79
segons los jueus, Masloth, ço és,
Re Prol,110
que degam fer. Adonchs, aquell
Re Prol,112 qui comensa: «Amau justícia»; e lo
Re Prol,115
Senyor»; e Judith e Tobies e lo
Re Prol,118
Sgleya. Yo he atrobat lo primer
1Re Inc Gerònim. 1Re Inc Comença lo Primer
1Re Inc
libre dels Reys, qui és lo novèn
1Re 10,25
del regne e scrich aquella en un
1Re Expl
VII dies. Expl Ací finex lo Primer
1Re Expl
libre dels Reys, qui és lo novèn
2Re Inc
la Bíblia. 2Re Inc Comensa lo Segon
2Re Inc
libre dels Reys, qui és lo deèn
2Re 1,18
de ballesta, axí com és scrit en lo
2Re Expl
de Yrrael. Expl Ací acaba lo Segon
2Re Expl
libre dels Reys, qui és lo deèn
Re Prol,52
Uteronòmim. Aquests són los V
Re Prol,78
a Salamó, que’s pertex en III
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li que se’n vage demà tost, si no, serà
li e mès dessús ordi parat quaix qui’l
li tot lo concell e puxs digueren-li:
li: –Anem, passem tost l’aygüe, sinó tots
li donaren tepits e bancals e cortines e
li: –Jo he vist Absalon penjat en un
li Joab: –Per què no l’ociest? E jo te’n
li demunt un grant munt de pedres. E tots
li ço que has vist. E Cozim adorà Joab e
li: –Vuy has confuzos tots tos servecials,
li: –Senyor rei, prech-te que no’t
li David que no morria. 24 Emperò
li: –Per què los hòmens de Judà, frares
li havia asignat. 6 E dix David a Abisach:
li penjave per los flanchs, qui era fet en
li la mà en la barba quax qui’l volia
li los budells, e morí, car lavors Amasè
li defalliren e’s tingueren ab lo cultell
li aquestas peraules: “Aquestes coses diu
li: –Puja e stablesx altar a nostro Senyor
li havia fet. 20 E Aurena guardà e veé lo
li plàcia. E Aurena pres bous e vaques e
libre dels Reys. La lengua dels siris e
libre dels Noms, un matex compte de tots
libre segons los jueus és apellat Bresith,
libre de la Generació del món. Lo segon és
libre de Nombres. Lo quint és apellat
libre de Jutges. E en aquell matex afigen
libre qui és apellat Rut, car en los dies
libre dels Reys. Molt més val dir
libre dels Reys, que Malechot, ço és, dels
libre dels XII Profetes, qui és apellat,
libre comensa a Job; lo segon, a David, lo
libre de Proverbis; lo quart, Coleth, ço
libre qui és apellat en vulgar Sapiència
libre de Jesú, fill de Sirach, qui
libre Pastoral, qui és semblant a l’
libre dels Macabeus en habraych; lo segon,
libre dels Reys, qui és lo novèn libre de
libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer
libre e preposà-le en un loch de Saül
libre dels Reys, qui és lo novèn libre de
libre de la Bíblia. 2Re Inc Comensa lo
libre dels Reys, qui és lo deèn libre de
libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1
libre dels Justs: «O Irrael, qui és romàs:
libre dels Reys, qui és lo deèn libre de
libre de la Bíblia.
libres de Moysès, los quals són pròpiament
libres, que són apellats, segons los
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Re Prol,89
los grechs e los letins; dels
Re Prol,90
és Ster. E axí són agualment XXII
Re Prol,95 Giògrafa, e cuyden comptar aquests
Re Prol,96 en son nombre, e per açò diuhen los
Re Prol,107
armat e guarnit a tots los
Re Prol,147
Cert, si no ho creus, lig los
Re Prol,10
és que Sdras, scriva e doctor de la
Re Prol,91
agualment XXII libres de la vella
Re Prol,96
açò diuhen los libres de la vella
Re Prol,136
e l’aygüe de las pluges. Donchs,
Re Prol,147
veritat. Cert, si no ho creus,
1Re 10,25
vive! 25 E Samuel dix al poble la
1Re 14,33
–Vosaltres haveu menyspresade la
1Re 30,25
aquell die avant stabliren que fos
2Re 7,19
luny e per avant, car aquesta és la
Re Prol,54
pròpiament apellats Torà, ço és,
2Re 3,34
e poruchs. 34 Las tuas mans no són
1Re 30,12
de formatge de figues sechas e II
2Re 17,23
per ventura contre ell. E pres un
2Re 22,6
d’infern han environat a mi, los
2Re 17,13
entorn, entrò al torrent la tirarem
2Re 6,14
e los altres sturments que tenia
2Re 12,31
presa. 31 E amenà-se’n lo poble
1Re 25,18
cuyts e V masures de torrons e C
2Re 16,1
II àzens que portaven CC pans e C
1Re 9,21
trip del poble d’Irrael, e lo meu
1Re 10,21
tot lo trip de Benjamín e tot son
1Re 13,14
lo regne teu no s’estendrà a ton
1Re 17,55
sua cavalleria: –O Abner, de qual
1Re 17,58
58 E Saül dix a ell: –[*] De qual
1Re 18,18
çó jo o qual és ma vida o de qual
1Re 25,3
e malvat e molt maliciós. E era del
2Re 4,8
rey [*] venjansa de Saül e de son
2Re 21,16
16 Gebí Denob, que fou del
2Re 21,18 Sobocay de Usari Sephi, que fou del
2Re 21,18
que fou del linatge de Rafà, del
2Re 21,19
e és dit Paulimitari, car del
2Re 21,20
XXIIII entre tots. E aquest fou del
1Re 5,4
ses mans éran tallades sobre lo
1Re 5,5
de Degon no calsigaren sobre lo
2Re 21,19
la asta del qual era axí com a
1Re 3,2
-se un die que Elí geya en son
1Re 19,13 ymatge de fust e posà aquella en lo
1Re 19,16
ells trobaren la ymatge en son
1Re 28,23
e levà’s de terra e stech sobre lo
2Re 3,31
Emperò lo rey David seguia lo
2Re 4,5
de Ysbòzech, que dormia en lo ceu
2Re 4,7
[*]. 7 [*] Car ell dormia en son
2Re 4,11
mal en res e dormia sobre son
2Re 11,2
un dia que David se fou levat del
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libres, lo VIIIIè és Ster. E axí són
libres de la vella lig, ço és, de Moysès
libres en son nombre, e per açò diuhen los
libres de la vella lig ésser XXIIII, [*]
libres, los quals havem trets de habraych
libres grechs e los letins e ajusta ab
lig, aprés la presó de Jerusalem ha
lig, ço és, de Moysès V, e dels Profetes
lig ésser XXIIII, [*] vells de l’
lig primerament Samuel e Malachim meu;
lig los libres grechs e los letins e
lig del regne e scrich aquella en un libre
lig. Trestornau vuymés a mi una gran
lig en Yrrael que aytant haguéssan aquells
lig de Adam, Senyor Déu. 20 E donchs,
Lig. Segons orde dels Profetes són
ligades ni los teus peus no són agreujats
ligadures de pances. E com hach menjat,
ligam e penjà’s e morí, e soterraren-lo
ligams de la mort són venguts devant mi. 7
ligant-la ab cordes, que no hy romandrà
ligats en lo coll e saltave devant nostro
ligats e fermats ab cadenas de ferro, e
ligays de pances e CC sportes de figues e
ligays de pances e C pans de figues que
linatge és [*] derrer de totas las
linatge, e la sort caech sobre la cognació
linatge. Nostro Senyor †ama cascun† hom
linatge és aquest infant? E aquell dix:
linatge ést tu? E David li respòs: –Jo çó
linatge és mon pare en Yrrael, que jo sia
linatge de Calef. 4 Donchs com David hach
linatge. 9 E respòs David a Racab e a
linatge de Rafà, sfortsà’s que pogués
linatge de Rafà, del linatge dels gegants.
linatge dels gegants. 19 La terça batalla
linatge de Besoel polimitari fou la mare.
linatge de Rafà, 21 e flastomave Yrrael, e
lindar del temple, 5 e Degon era romàs axí
lindar d’aquell loch en Azot entrò en
lis de taxidor. (Per aquests IIII noms és
lit, e sos ulls éran ja tenebrosos, enaxí
lit de David e mès una pell de cabre
lit [*]. 17 E Saül dix a Micol: –Per què
lit. 24 E aquella fembra havia un vadell
lit en què portaven Abner. 32 E com
lit en la hora de migjorn. E la portera,
lit, e fou mort, e tolgueren-li lo cap e
lit. Doncs, no querré jo la ànima d’
lit que hach dormit en la cesta e, mentre
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2Re 12,3
com ell, e tots dies dormia en son
2Re 13,5
dix Jonadap: –Jau-te sobre lo teu
2Re 13,6
’n do. 6 E lavors Amon se gità al
2Re 13,8
Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia en lo
2Re 21,10
dels II, vestí celici e féu-se
2Re 14,7
ceu que s’és levat e diuen-me:
1Re 12,9
lo Senyor, lur Déu, lo qual los
1Re 23,14
a ell tots dies, e nostro Senyor no
2Re 10,10
10 E altre partida del poble
2Re 12,25
e nostro Senyor amà-lo molt, 25 e
2Re 18,2
de C, altres senyors de M, 2 e
2Re 21,9
Bertealay, que fou de Molatí. 9 E
2Re 24,9
tota la terra. 9 E lavors Joab
1Re 28,19
encara, las tendas d’Irrael seran
1Re 30,23 aquellas coses que nostro Senyor ha
1Re 11,12
regnerà sobre nós? Feu-los-nos
2Re 5,19
Déu, si jo puig als felisteus,
2Re 5,23
Déu, pujaré contre los felisteus e
1Re 23,4
’t e vé-te’n en Cellà, car jo
1Re 24,5
Senyor havia perlat a tu e dit: “Jo
2Re 5,19
E dix nostro Senyor: –Puja, e jo
1Re 18,25
E tot açò feya Saül per ço que
1Re 15,28
tot lo regne d’Irrael e aquell ha
1Re 23,7
Cellà. E lavors dix Saül: –Déu ha
1Re 24,11 Vet que tu pots bé saber que Déu ha
1Re 26,23
sua fe, car nostro Senyor t’ha vuy
2Re 3,8
e sobre los ceus parents, e no he
1Re 14,12
-me, car nostro Senyor ha a ells
2Re 20,21
ha levade la sua mà contre David.
1Re 23,20 a nós pertanyerà de vuymés que nós
1Re 14,10
nós irem a ells, car nostro Senyor
1Re 17,47
aquesta batalla és sua, e ell vos
2Re 16,8
de ton fill Absalon t’ho levà, e
1Re 23,11
a mi si los hòmens de Cellà
1Re 23,12
Senyor dix: –Verament ells te
1Re 23,12
12 E David dix altre vegade:
1Re 30,15 ’m per Déu que no m’ociuràs ne’m
1Re 14,37
–Jo perseguiré los felisteus? Si tu
2Re 5,11
David, e tots dies era ab ell. 11 E
1Re 11,3
onta a tot lo poble d’Irrael. 3
2Re 5,20
e daré a tu los felisteus. 20
1Re 6,19 archa, entrò a LXX hòmens armats e
2Re 24,9
e trobaren de aquells de Judà
Re Prol,Inc
Prol,Inc Comensa
Re Prol,Inc
lo pròlech de sent Gerònim sobre
Re Prol,7
semaritans encara ab aitants letres
Re Prol,15
sían atrobades e stades. En
Re Prol,17
o per seny místich, és mostrat
Re Prol,21
entigues encara los salms, ço és,
Re Prol,21 encara los salms, ço és, lo XXXVI e
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lit prop ell, car aytant la amava com si
lit e fes aparès que ést malalt, e com ton
lit e féu aparès que fos malalt. E com lo
lit, e Tamar pres ferina e mesclà-la en
lit sobre una pedre, del comensament de
“Liura a nós lo teu fill qui ha mort
liurà en las mans de Sizerà, maestre de la
liurà pas aquell en las suas mans. 15 E
liurà a son frare a Abisay e aperellà la
liurà-lo a Natan profeta, e apellà lo
liurà’n una partida a Joab, altre a
liurà’ls en las mans dels gabaonites, e
liurà lo nombre del poble al rey, e
liurades per nostro Senyor en las mans
liurades a vosaltres [*] e ha-us donats
liurar, e nós ociurem-los. 13 E Saül
liurar-los-has en las mias mans? E dix
liurar-los-has en las mias mans? E dix
liuraré los falisteus en las tuas mans. 5
liuraré a tu ton enamich per ço que fasses
liuraré e daré a tu los felisteus. 20
liuràs David en las mans dels felisteus.
liurat a un altre que és millor que tu, 29
liurat a ell en las mias mans. E ell intrà
liurat vuy a tu en la mia mà en la cova. E
liurat en la mia mà, e no volguí stendre
liurat a tu en las mans de David, e tu has
liurats en las mans del poble d’Irrael.
Liurau-nos aquell ten solament, e nós
liurem aquell en las tuas mans. 21 E Saül
liurerà aquells en nostres mans. Aquest
liurerà en nostres mans. 48 Donchs, com lo
liurerà nostro Senyor lo regne en sa mà, e
liureran a mi en las suas mans ni si Saül
liureran. 13 Donchs, David se levà ab los
–Liureran-me los hòmens de Cellà ni los
liureràs en las mans de mon Senyor, e
liures aquells en las mans del poble d’
llavors Iram, rey de Tir, tremès
Llavors digueren a ell los pus vells
Llavors vench David en la vall de Refaÿm e
LM de mitjà poble. E lo poble plorà per ço
LM hòmens forts d’armes per a combatre.
lo pròlech de sent Gerònim sobre lo Primer
lo Primer libre dels Reys. La lengua dels
lo Pantatheu de Moysès [*], cant
lo libre dels Noms, un matex compte de
lo nom de nostro Senyor per IIII letres.
lo XXXVI e lo CX e lo CXI e lo CXIIII e lo
lo CX e lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII,
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Re Prol,21
salms, ço és, lo XXXVI e lo CX e
Re Prol,21 ço és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI e
Re Prol,21
e lo CX e lo CXI e lo CXIIII e
Re Prol,25
de Salamó, d’aquell loch en
Re Prol,38
en habraych tot ço que parlen, en
Re Prol,44
los jueus és apellat Bresith,
Re Prol,46 món. Lo segon és apellat Elesmon,
Re Prol,62
Lo terç se seguex que és Samuel,
Re Prol,63 apellam primer de Regnes. Lo segon,
Re Prol,64
de Regnes. Lo segon, lo terç e
Re Prol,69
qui’s compte en XII trips. E
Re Prol,69
en XII trips. E lo Vè és Ysaÿes; e
Re Prol,70 Vè és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e
Re Prol,70
Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e
Re Prol,70
e lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè és
Re Prol,75 ço és, la vida dels sants hòmens. E
Re Prol,76
E lo primer libre comensa a Job;
Re Prol,76
comensa a Job; lo segon, a David,
Re Prol,77 V pertides, en un volum de Salms;
Re Prol,80
Masloth, ço és, libre de Proverbis;
Re Prol,81
quart, Coleth, ço és, Aclesiastès;
Re Prol,82 de Cants, que és apellat Sitarazim;
Re Prol,83
apellat Sitarazim; lo VIè, Deniel;
Re Prol,84
Benjamí, ço és, Paraules de dies,
Re Prol,86
canònicha de divinal scriptura,
Re Prol,87
primer e segon de Paralipèmenon;
Re Prol,89
grechs e los letins; dels libres,
Re Prol,112
qui comensa: «Amau justícia»; e
Re Prol,115 nostro Senyor»; e Judith e Tobies e
Re Prol,118
en la santa Sgleya. Yo he atrobat
Re Prol,119 libre dels Macabeus en habraych;
Re Prol,123
que no’t pens ni t’stims que
Re Prol,125
dels entichs. Cascú oferex en
Re Prol,158
ungüent de mirra e de fe unteu
Re Prol,160 que en nenguna manera no querets
Re Prol,160 manera no querets lo Salvedor en
Re Prol,172 jo posí guarde en la mia bocha com
Re Prol,Expl de bones obres.» Expl Ací acaba
1Re Inc
de sent Gerònim. 1Re Inc Comença
1Re Inc
lo Primer libre dels Reys, qui és
1Re 1,1
fou de la ciutat de Ramataym [*],
1Re 1,4
de nostro Senyor. 4 E adonchs
1Re 1,7
E axí ho feya ella cascun any quant
1Re 1,8
no menges, ni per què és turmentat
1Re 1,11
de companyes, si tu guardes e veus
1Re 1,11
sua vida, e raor no munterà sobre
1Re 1,17
dix a ella: –Vé-te’n en pau, e
1Re 1,20
hach remembransa d’ella. 20 E com
1Re 1,20
consabé e infantà un fill, e apellà
1Re 1,21
nostro Senyor solempne sacrifici e
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lo CXI e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia que
lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia que sían
lo CXVIII, jatsia que sían scrits ab
lo qual diu: «Qui atroberà fembra fort?»;
lo comensament de aquestas letres la veu
lo qual nós apellam libre de la Generació
lo qual nós apellam Èxodus. Lo terç és
lo qual nós apellam primer de Regnes. Lo
lo terç e lo quart, que és apellat
lo quart, que és apellat Malachim, ço és,
lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e lo
lo VIè, Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e
lo VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè és lo libre
lo VIIIè és lo libre dels XII Profetes,
lo libre dels XII Profetes, qui és
lo primer libre comensa a Job; lo segon, a
lo segon, a David, lo qual és comprès en V
lo qual és comprès en V pertides, en un
lo terç, a Salamó, que’s pertex en III
lo quart, Coleth, ço és, Aclesiastès; lo
lo quint és apellat Càntich de Cants, que
lo VIè, Deniel; lo VIIè és Benjamí, ço és,
lo VIIè és Benjamí, ço és, Paraules de
lo qual nós podem apellar en major
lo qual, segons nós, és apellat e és scrit
lo VIII és Sdras, qui és axí matex, segons
lo VIIIIè és Ster. E axí són agualment
lo libre de Jesú, fill de Sirach, qui
lo libre Pastoral, qui és semblant a l’
lo primer libre dels Macabeus en habraych;
lo segon, en grech; la qual cose d’
lo meu treball sia reprenció dels entichs.
lo tabernacle de Déu ço que pot haver, ço
lo cap de nostro Senyor seent a la taula,
lo Salvedor en lo sepulcre, al qual ja és
lo sepulcre, al qual ja és pujat Jesucrist
lo peccador stech envés mi o contre mi; jo
lo pròlech de sent Gerònim. 1Re Inc Comença
lo Primer libre dels Reys, qui és lo novèn
lo novèn libre de la Bíblia. 1,Tit
lo qual hach nom Elcanà, fill de Geroboam,
lo die vench que Elcanà dech secrifichar,
lo die venia qu’ells anaven a la casa de
lo teu cor. Donchs, no sóm jo millor a tu
lo turment de la tua serventa [*] e’m
lo ceu cap. 12 E axí com ella multiplicave
lo Senyor Déu d’Irrael don a tu la
lo terme fou complit, ella consabé e
lo ceu nom Samuel, per ço com ella l’
lo vot que ella havia fet. 22 E Anna no hy
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que l’infant sia desletat, e que
oferiren l’infant a Elí, prevere,
s’és alegrat en nostre Senyor, e
e lo cor meu s’és axelsat en
ell e no és negú axí fort com és
los freturosos de la pols e leva
de nostro Senyor, e ell ha posat
l’emperi al ceu rey e axelcerà
casa de nostro Senyor, devant Elí,
preveres, ans fèyan molt de mal en
algú secrifichave son secrifici,
e tot ço que la losa portave,
15 Neguex ans qu’ells cremassen
lo grex dels sacrificis, venia
deya-li: «Lexa cremar primer
’n pendré per fortsa.» 17 Donchs,
aquesta fembra per aquest infant,
las coses que sos fills fèyan a tot
las quals jo oig e de las quals tot
Donchs un hom de Déu vench a Elí,
quals jo maní que fossen oferts en
fills més que a mi. 30 Per ço diu
vénen que jo tallaré ton bras e
E jo sucitaré a mi un prevere fael,
ell fos apagat. E Samuel dormia en
4 E nostro Senyor apellà Samuel,
tu, tu digues: “Senyor, parle, com
E Samuel dix: –Senyor, parle, que
ell que jo jutgeria la sua casa per
ço jo he jurat a la casa de Elí que
que no’s sdevengués 20 en tot
que Samuel dix se sdevench en tot
se ajustaren a batalla contre
contre lo poble d’Irrael, e
Afet 2 e ordonaren lur host contre
E com la batalla fou ajustade,
de defenció, quax IIIIM [*]. 3 E
la mà de nostros enamichs. 4 Donchs
fou venguda en las tendas, tot
de aquest déu molt alt? Aquest és
qui ferí Egipte de totas plagues en
los felisteus se combateren ab
combateren ab lo poble d’Irrael, e
tabernacle, e gran morteldat fou en
carrera per la qual aquell venia, e
tot ço que s’era sdevengut, e tot
a plorar. 14 Adonchs, com Elí oý
que no’s veye. 16 Adonchs dix
e gran morteldat és stade feta en
cella, prop la porta, e trencà’s
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lo hy amèn, e que ell aparega devant
lo qual no’s prenia guarde de Anna ni no
lo cor meu s’és axelsat en lo meu Déu. E
lo meu Déu. E la mia bocha és uberta
lo nostro Déu. 3 No vullau muntiplicar
lo pobre de la sutzura, per ço que ell
lo setgle sobre ells. 9 E ell guarde los
lo corn del ceu crist. 11 E Elcanà se’n
lo prevera. 12 Mas los fills de Elí éran
lo setgle e al poble. E quant algú
lo servent del prevera venia com hom coÿa
lo prevera prenia a sos obs. E axí ho
lo grex dels sacrificis, venia lo servent
lo servent del prevera e deya en aquell
lo grex segons la costuma e puxs pren-te
lo peccat dels infants era molt gran
lo qual tu has donat a nostro Senyor. E
lo poble d’Irrael e en qual manera ells
lo poble se plany? 24 No ho fassau, mos
lo qual Déu li tremès, e dix a ell:
lo meu temple? Per ço que vosaltres
lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo parlé que la
lo bras de la casa de ton pare, per ço que
lo qual ferà segons mon cor e segons ma
lo temple de nostro Senyor, on era la
lo qual respòs a ell: –Vet que jo sóm ací.
lo teu servent te ou.” Donchs Samuel se n’
lo servent ou a tu. 11 E nostro Senyor dix
lo ceu peccat perdurablement, per ço com
lo peccat de la sua casa no serà denejat
lo poble d’Irrael [*] entrò a Berzabe. E
lo poble d’Irrael tant com ell visqué.
lo poble d’Irrael, e lo poble d’Irrael
lo poble d’Irrael axí a carrera als
lo poble d’Irrael. E com la batalla fou
lo poble d’Irrael fugí als felisteus, e
lo poble d’Irrael se’n tornà a las
lo poble tremès en Ciloè, e faéran aportar
lo poble cridà ab gran crit, axí que tota
lo déu qui ferí Egipte de totas plagues en
lo desert. 9 O, felisteus, comfortau-vos
lo poble d’Irrael, e lo poble d’Irrael
lo poble d’Irrael fou vensut, e cascú
lo poble d’Irrael, car hach-hi, de
lo ceu cor era molt temorós per l’archa
lo poble comensà a plorar. 14 Adonchs, com
lo crit de la ciutat, dix: –Quin crit és
lo missatge a ell: –Jo sóm aquell qui sóm
lo poble, e, ultre açò, abdós tos fills
lo cap, e fou mort, car era vell e de gran
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vell e de gran edat, e ell jutjà
Ajuda en Azot. 2 E materen-la en
ells prengueren Degon e tornarendevant la archa de nostro Senyor, e
abdues ses mans éran tallades sobre
Degon e tots aquells qui anaren en
temple de Degon no calsigaren sobre
part [*] de mal de morenes. E
[*] de mal de morenes. E lo crit e
-li ço que vosaltres li deveu per
secrets de natura d’or, segons
cors axí com endureý en Egipte
qui és menys de mur, e entrò Abeel
mur, e entrò Abeel lo gran, sobre
la qual era entrò aquell die en
armats e LM de mitjà poble. E
ço com nostro Senyor havia ferit
que XX anys foren complits. E tot
3 E ladonchs dix Samuel a tot
5 E Samuel dix: –Ajustau tot
secrifici a nostro Senyor. [*] per
com Samuel oferia a nostro Senyor
qui són II lochs prop, e apellà
a sos térmens. Donchs ell desliurà
amoreus. 15 Donchs Samuel jutjà tot
Betel e Galgala e Masfat e jutjave
era la sua casa e aquí ell jutjave
féu abdós sos fills jutges sobre
primer engendrat havia nom Jobel, e
car ells prengueren dons e giraren
a nostro Senyor contre vostre rey,
vosaltres haveu demanat rey. 19 E
rey sobre ells. E Samuel dix a tot
E com ells foren passats per
trobades, Saül dix a son servent,
l’hom de Déu [*]. 8 E altre vegada
e ells digueren a ellas: –És ací
vengut vuy en aquesta ciutat, car
intrareu en la ciutat, vosaltres
munt en la muntanya per menjar. Ni
que ell sia vengut, car ell beneyrà
unteràs aquell per ésser rey sobre
dels felisteus, car jo he reguardat
car jo he reguardat lo meu poble, e
’t parlé. Aquest senyorejarà sobre
Samuel respòs a ell e dix: –Jo sóm
pus bax trip del poble d’Irrael, e
la stojaces en bon loch. 24 Donchs
stat stojat sientment com jo apellí
pres un cetrill d’oli e buydà-
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lo poble d’Irrael per XXXX anys. 19 E sa
lo temple de Degon e asigueren aquella
lo posar en son loch. 4 E altre vegade, l’
lo cap de Degon e abdues ses mans éran
lo lindar del temple, 5 e Degon era romàs
lo temple de Degon no calsigaren sobre lo
lo lindar d’aquell loch en Azot entrò en
lo crit e lo udolament per cascuna part
lo udolament per cascuna part muntave per
lo vostro peccat. E lavors vosaltres sereu
lo nombre de las províncies dels
lo cor de faraó e no lexà anar los fills
lo gran, sobre lo qual ells posaren l’
lo qual ells posaren l’archa de nostro
lo camp de Josuè de Betzames. 19 E nostro
lo poble plorà per ço com nostro Senyor
lo mitjà poble de fort plague. 20 E lavors
lo poble d’Irrael se reposà aprés nostro
lo poble d’Irrael: –Si vosaltres vos
lo poble d’Irrael en Masfa, que aorem a
lo poble de Yrrael, e nostro Senyor axaudí
lo secrifici, los felisteus comensasen
lo nom d’aquell loch pedre d’Ajuda, e
lo poble d’Irrael de la mà dels
lo poble d’Irrael tots los dies de la sua
lo poble d’Irrael en los demunt dits
lo poble e aquí ell edifichà altar a
lo poble d’Irrael. 2 E son fill primer
lo segon havia nom Abià, e foren jutges de
lo jutjament, enaxí que ells jutjaven
lo qual vosaltres haureu alet, e nostro
lo poble no volch anch oyr la veu de
lo poble d’Irrael: –Cascú se’n vaja a la
lo munt de Efraÿm 4 e per la terra de
lo qual era ab ell: –Vina e tornem-noslo servent respòs a Saül e dix: –Vet que
lo vaent? 12 E ellas responent digueren a
lo poble fa vuy gran secrifici lasús al
lo trobareu abans que ell munt en la
lo poble no menjarà entrò que ell sia
lo sacrifici, e puxs menjaran aquells qui
lo meu poble d’Irrael, e ell desliurerà a
lo meu poble, e lo lur crit és vengut a
lo lur crit és vengut a mi. 17 E com
lo meu poble. 18 E Saül se acostà a Samuel
lo veent. Munta devant mi en la muntanya
lo meu linatge és [*] derrer de totas las
lo coch aportà una spatle e posà-le
lo poble. Donchs Saül menjà ab Samuel
lo sobre lo cap de Saül e besà a ell e
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cetrill d’oli e buydà-lo sobre
en príncep, e tu desliureràs
ceus que entorn ell són. E açò serà
iràs e tu trobaràs II hòmens prop
li havia dita. 17 E Samuel apellà
diu aquestas coses: “Jo he amenat
19 E vosaltres haveu gitat vuy
d’Irrael, e la sort caech sobre
Benjamín. 21 Donchs ell aplegà tot
ells hi corregueren e amanarenamunt. 24 E Samuel dix a tot
Senyor ha alegit. E no és en tot
home que sia semblant a ell. E tot
Senyor. E Samuel lexà anar tot
porà a nós salvar? E haguerenenaxí que vosaltres siau onta a tot
-li aquestas peraules devant tot
peraules devant tot lo poble. E tot
sos bous de un camp e dix: –Què ha
com ha fet de sos bous. E adonchs
“Vosaltres haureu demà salut com
tot ço que us plaurà. 11 E com
lo sendemà fou vengut, Saül pertí
sí que anch no cessà entrò que
no romangueren dos ensemps. 12 E
nos-en en Galgala e refermem aquí
aquí lo regne. 15 E anà-se’n tot
Capítol XII 1 Samuel dix a tot
-me devant nostro Senyor e devant
Senyor és mon testimoni [*], e
en aquell loch. 9 E ells oblidaren
ells oblidaren lo Senyor, lur Déu,
contre vosaltres, [*] jatsia que
regne entre vosaltres. 13 Donchs,
Donchs, lo vostro rey és present,
e oÿu la sua veu, [*] vosaltres e
que mana sobre vosaltres, seguiu
die trons e pluges. 19 [*] E tot
22 E nostro Senyor no desemparerà
no desemparerà lo ceu poble per
carrera e bona. 24 Donchs, temeu
comensà a regnar, e regnà ell sobre
E havían ab ell IIM en Matinàs, en
e dix: «Ogen los hebreus e tot
lo poble d’Irrael!» 4 Donchs tot
ferida una companya de felisteus, e
contre los felisteus. Donchs,
de carretes e VIM cavallers, e tot
sisternes. 7 E los hebreus passaren
E Saül era encara en Galgala, e tot
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lo cap de Saül e besà a ell e dix: –Vet
lo poble de la mà dels enamichs ceus que
lo senyal per què tu sabràs que nostro
lo vas de Ratxel, en las encontrades de
lo poble a nostro Senyor en Masfat, 18 e
lo poble d’Irrael de Egipte e he vós
lo Senyor, vostro Déu, que tot sol vos ha
lo trip de Benjamín. 21 Donchs ell aplegà
lo trip de Benjamín e tot son linatge, e
lo, e stech aquí en mig loch del poble. E
lo poble: –Vosaltres haveu aquell que
lo poble un home que sia semblant a ell. E
lo poble cridà e dix: –Nostro rey vive! 25
lo poble, cascú en sa casa. 26 [*] E una
lo en menyspreu e no li portaren null do.
lo poble d’Irrael. 3 Llavors digueren a
lo poble. E tot lo poble levà se veu en
lo poble levà se veu en alt e comensà a
lo poble ni per què plore? E digueren-li
lo poble hach gran pahor, e tots axiren
lo sol serà scalfat.” Donchs los
lo sendemà fou vengut, Saül pertí lo poble
lo poble en III parts e intrà en mig loch
lo die comensà scalfar. E tots los altres
lo poble dix [*]: –Qual és aquell qui diu
lo regne. 15 E anà-se’n tot lo poble en
lo poble en Galgala [*] e aquí
lo poble d’Irrael: –Veus que jo he oÿda
lo rey que ha untat sobre vosaltres, si jo
lo ceu rey n’és vuy testimoni, que
lo Senyor, lur Déu, lo qual los liurà en
lo qual los liurà en las mans de Sizerà,
lo Senyor, vostro Déu, regne entre
lo vostro rey és present, lo qual
lo qual vosaltres haveu alet e demanat.
lo rey que mana sobre vosaltres, seguiu lo
lo Senyor, Déu vostro, serà bé a
lo poble dix a Samuel: –Pregue per los
lo ceu poble per lo ceu gran nom, car
lo ceu gran nom, car nostro Senyor ha
lo vostro Senyor e serviu a ell en veritat
lo poble d’Irrael per II anys. 2 E Saül
lo munt de Betel, e mil éran ab Jonatàs en
lo poble d’Irrael!» 4 Donchs tot lo poble
lo poble d’Irrael oyí aquesta fama: «Saül
lo poble d’Irrael s’és endressat contre
lo poble irà aprés Saül en Galgala.» 5 E
lo poble manut era axí spes com la arena
lo flum Jordà, en la terra de Gad e de
lo poble qui era ab ell era spaventat. 8 E
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e Samuel no vench en Galgala, e
axí a ell a carrera per saludartu fet? E Saül dix: –Com jo viu que
nostro Senyor haguera ja aperellat
ja aperellat lo teu regne sobre
d’Irrael perdurablement. 14 Mas
pobles pujaren aprés Saül contre
combatia, vinents en Galgala, en
lo coll de Benjamín. E Saül comptà
de la gran vall de Soboÿm, contre
tots entrò a l’aguyó. 22 E com
batalla fou vengut, null hom de tot
una vestidura que ha nom efot. E
en nostres mans. Aquest serà
mà a tu. 20 Donchs Saül cridà e tot
d’Irrael 22 que éran amagats en
E nostro Senyor salvà aquell jorn
entre si. E aquell die Saül conjurà
venjat de mos enamichs. Donchs tot
dejunà, que no menjà pa. 25 E tot
no acostà sa mà a sa bocha, car
pas oÿt com son pare havia conjurat
conjurat lo poble, on ell stès
hom del poble: –Ton pare ha costret
aquell hom qui menjarà vuy pa!” E
d’aquesta mel. 30 E quant més fóra
de Machinàs entrò a Aylon, e
vadells e secrificaren-los [*], e
sanch. 33 E fou anunciat a Saül que
dix Saül: –Departiu-vos per tot
los menjau ab la sanch. Donchs tot
E no lexaren un d’ells viu. E dix
en los teus ulls, de bé, fes. E dix
die. 38 E Saül dix: –Aplegau tot
sens nenguna remsó. E nengú de tot
contredix. 40 Donchs ell dix a tot
altre part ab mon fill Jonatàs. E
que açò havia fet Jonatàs e Saül, e
E Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí ab
muyres, sens dupte, de mort. 45 E
car ell ha obrat vuy ab Déu. Donchs
n’anaren en lurs lochs. 47 E com
regne de Saül fou confermat sobre
d’Amon e contre Edom e contre
nom Achinòem, filla de Achimàs. E
per ço que jo untàs a tu rey sobre
camells.” 4 Donchs Saül [*] ajustà
altre poble a spasa. 9 E Saül e tot
que sona en las mias orrellas,
poble ho ha amenat de Amalech, car
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lo poble se comensà a partir de poch en
lo, 11 e Samuel parlà ab ell e dix: –Què
lo poble se partia de mi poch a poch, e
lo teu regne sobre lo poble d’Irrael
lo poble d’Irrael perdurablement. 14 Mas
lo regne teu no s’estendrà a ton linatge.
lo poble que los combatia, vinents en
lo coll de Benjamín. E Saül comptà lo
lo poble qui era ab ell, e foren trobats
lo desert. 19 En aquell temps no podia hom
lo die de la batalla fou vengut, null hom
lo poble que era ab Saül e ab Jonatàs, son
lo poble no sabia pas en qual loch Jonatàs
lo nostre senyal. 11 E donchs ell aparech
lo poble qui era ab ell. E vingueren al
lo munt de Efraÿm, car ells hagueren oÿt
lo poble d’Irrael, e la batalla vench
lo poble e dix: –Maleÿt sia aquell hom qui
lo poble dejunà, que no menjà pa. 25 E tot
lo poble [*] vench en una lande on havia
lo poble havia pahor del segrament. 27 Mas
lo poble, on ell stès lo cap d’una verga
lo cap d’una verga que tenia en la mà, e
lo poble per segrament e ha dit: “Maleït
lo poble era ja afablit. 29 E dix Jonatàs:
lo poble inluminat, si ell hagués menjat
lo poble fou molt ujat. 32 E tornà-ce’n
lo poble menjà la carn ab la sanch. 33 E
lo poble havia peccat a nostro Senyor, que
lo poble dient a ells que cascú aduga a mi
lo poble amenà cascú son bou en la mà
lo poble: –Tot ço que sia vijares en los
lo prevere: –Acostem-nos encare a Déu.
lo poble e sapiau e vejau per qual és
lo poble no li contredix. 40 Donchs ell
lo poble: –Partiu-vos tots a una part, e
lo poble respòs [*]: –Fes ço que’t [*]
lo poble ne fou quiti. 42 Lavors dix Saül:
lo cap de una verga que tenia en la mà un
lo poble dix a Saül: –Donques, Jonatàs
lo poble desliurà Jonatàs, que no morí. 46
lo regne de Saül fou confermat sobre lo
lo poble d’Irrael, ell se combatia contre
lo rey de Sabbà e contre los felisteus. E
lo príncep de la sua cavalleria hach nom
lo poble d’Irrael. Donchs, oges are la
lo poble, e comptà a ells axí com hom
lo poble perdonaren Aguays e a molt bons
lo qual jo oig? 15 E Saül dix: –Lo poble
lo poble ha perdonat a las millors ovellas
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1Re 15,17
com a tu fos vijares que tu fosses
1Re 15,17 E nostro Senyor ha a tu untat sobre
1Re 15,21
e he mort tot son poble. 21 Mas
1Re 15,24 he peccat, per ço com he trespassat
1Re 15,24 e las peraules de Déu. Mes he temut
1Re 15,25
25 Mas jo’t prech que tu ports are
1Re 15,25
-te’n ab mi, per ço que jo ahor
1Re 15,26
a tu enrera, que no sias rey sobre
1Re 15,27
per ço que se’n tornàs. Mas Saül
1Re 15,27
se’n tornàs. Mas Saül lo pres per
1Re 15,27
lo pany de son mantell e axí ell
1Re 15,28
–Nostro Senyor ha vuy tolt a tu tot
1Re 15,32
Adonchs Gaig fou a ell amenat,
1Re 15,33
33 E Samuel li dix: –Enaxí com
1Re 15,35
com havia fet a Saül rey sobre
1Re 16,1
enrera, que ell no regnerà sobre
1Re 16,5
e veniu ab mi per ço que jo fassa
1Re 16,7
defora, mas nostro Senyor reguarde
1Re 16,11
per aquell qui és derrer e amena1Re 16,12
dix a Samuel: –Leve’t e unta1Re 16,13
jo he alet. 13 Donchs Samuel pres
1Re 16,14
nostro Senyor se partí de Saül, e
1Re 16,14
partí de Saül, e lo maligne spirit
1Re 16,15
servents digueren a ell: –Vet que
1Re 16,16
rauta devant tu per ço que, com
1Re 16,18
respòs e dix: –Vet que jo he vist
1Re 16,23 axí que ell soferia pus leugerament
1Re 16,23
turment, e lavors se pertia d’ell
1Re 17,3
sobre la muntanya de la una part, e
1Re 17,4
qui havia nom Goliàs, de Gech,
1Re 17,7
[*] qui li cobrían sos muscles. 7 E
1Re 17,7
gros com a plegador de texidor, e
1Re 17,10
servents e servireu a nós. 10 E
1Re 17,12
del qual nós havem perlat debans,
1Re 17,12
Ysaý, qui havia VIII fills e era
1Re 17,12
e era lo pus vell hom que fos en
1Re 17,13
era son primer fill engendrat;
1Re 17,13
engendrat; lo segon, Aminedab; e
1Re 17,14
e lo terç, Seman. 14 E David era
1Re 17,15 ’n a son pare en Betlem per guardar
1Re 17,20
20 E David se levà matí e comenà
1Re 17,25
la host? Ell és axit per aontar
1Re 17,25
per aontar lo poble d’ Irrael. Mas
1Re 17,27 las companyes de Déu vivent? 27 E
1Re 17,27
donerà hom en aquell qui ociurà
1Re 17,28
aquellas pochas d’ovellas en
1Re 17,30
e demanà aquella matexa cose. E
1Re 17,31
foren oýdas e denunciades devant
1Re 17,36
36 e enaxí jo, ton servent, ocís
1Re 17,36
no és circuncís, qui gosà maleyr
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lo manor? E nostro Senyor ha a tu untat
lo poble d’Irrael, 18 e ha a tu tremès en
lo poble ha presa presa de bous e d’
lo manament e las peraules de Déu. Mes he
lo poble e he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo
lo meu peccat, e torna-te’n ab mi, per
lo meu Senyor. 26 E Samuel dix a Saül: –Jo
lo ceu poble d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel
lo pres per lo pany de son mantell e axí
lo pany de son mantell e axí ell lo li
lo li squinsà. 28 E Samuel dix a ell:
lo regne d’Irrael e aquell ha liurat a un
lo qual era molt gros, e tremolà, e Gaig
lo teu cultell ha fetas moltas fembras
lo ceu poble de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol
lo poble d’Irrael? Complex ton corn d’
lo secrifici. Donchs ell sentifichà Ysaý e
lo cor. 8 Donchs Ysaý apellà Aminedab e
lo a mi, car no’ns ciurem a menjar entrò
lo, car aquest és aquell que jo he alet.
lo corn de l’oli e untà aquell en mig
lo maligne spirit lo comensà a turmentar e
lo comensà a turmentar e star en ell per
lo maligna spirit te turmenta. 16 Mana que
lo maligne spirit te turmentarà, que ell
lo fill de Ysaý de Betlem, que sap bé
lo turment, e lavors se pertia d’ell lo
lo maligne spirit. 1Re 17,Tit Capítol XVII
lo poble d’Irrael stave sobre la altre
lo qual havia VI colzos d’alt e I palm. 5
lo fust de la sua lansa era axí gros com a
lo ferre de la lansa pesave DC cicles de
lo felisteu deya: –Jo he ahontades vuy las
lo qual havia nom Ysaý, qui havia VIII
lo pus vell hom que fos en lo temps de
lo temps de Saül. 13 E los III fills
lo segon, Aminedab; e lo terç, Seman. 14 E
lo terç, Seman. 14 E David era lo menor de
lo menor de dies de tots ells. Donchs, los
lo bestiar. 16 E aquell felisteu anave
lo ceu bestiar a un guardià, axí com son
lo poble d’ Irrael. Mas lo rey derà molt
lo rey derà molt gran riquesa en aquell
lo poble qui stave entorn de David
lo felisteu. 28 E com Eliab, son frare
lo desert? Jo conech l’argull e la
lo poble respòs axí a ell com aquells
lo rey Saül, 32 e com David fou amenat
lo leó e l’ors. Donchs, serà aquest
lo poble de Déu vivent. 37 E dix David:
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1Re 17,38
elm ceu sobre son cap e vestí a ell
1Re 17,40
posà les armes 40 e pres un bastó,
1Re 17,40
pres sa fona en sa mà e anà contre
1Re 17,41
mà e anà contre lo felisteu. 41 E
1Re 17,43
David era ros e bell de vista. 43 E
1Re 17,43
tu vingues contre mi ab bastó? E
1Re 17,45
e ab scut, mas jo vench a tu en
1Re 17,46
donerà tu a mi, [*] e jo donaré vuy
1Re 17,48
en nostres mans. 48 Donchs, com
1Re 17,49
e menà-la tot entorn e ferí’n
1Re 17,49
tot entorn e ferí’n lo felisteu en
1Re 17,49
que la pedre li encastà en
1Re 17,50
stès en terra. 50 E axí ocís David
1Re 17,51
la mà, 51 ell correch e stech sobre
1Re 17,51
-la fora de la beyna e tolch-li
1Re 17,51
E quant los felisteus veeren que
1Re 17,54
dels felisteus. 54 E David pres
1Re 17,54 Jerusalem e posà las suas armes en
1Re 17,55 Saül veé anar David combatre contre
1Re 17,56
certament que jo no hu sé. 56 E
1Re 17,57
se’n tornà, qui havia ja mort
1Re 17,57
havia ja mort lo felisteu, Abner
1Re 17,57 devant Saül. E David tenia en se mà
1Re 18,1
David hach parlat a Saül, Jonatàs,
1Re 18,5
David anava a totas coses que Saül
1Re 18,5
e feya sàviament sos afers. E Saül
1Re 18,5
combatedors, e ell pleÿa molt a tot
1Re 18,6
se’n tornave aprés que hach mort
1Re 18,6
mort lo felisteu e se’n portave
1Re 18,8
Donchs, qual cose defall a ell sinó
1Re 18,10 guardar David dretament. 10 Aprés
1Re 18,10
dretament. 10 Aprés lo altre die,
1Re 18,13
era pertit d’ell. 13 Donchs Saül
1Re 18,13
Donchs Saül lo moch de si e féu1Re 18,13 hòmens. E ell anave e venia devant
1Re 18,15
veé que David era molt savi; ell
1Re 18,17
cor: «Jo no ociuré pas David, mas
1Re 18,17
ociuré pas David, mas lo felisteus
1Re 18,30
fills d’Irrael en batalla, e en
1Re 18,30
que tots los servents de Saül. E
1Re 19,5
sua ànima en la tua mà, e ha mort
1Re 19,5
ha feta gran salut per ell a tot
1Re 19,9
que ells fugiren devant ells. 9 E
1Re 19,9
E lo maligne spirit intrà en Saül,
1Re 19,11
per ço que’l guardacen e que ells
1Re 19,12
nit, tu morràs demà. 12 E ella
1Re 19,13
ymatge de fust e posà aquella en
1Re 20,5
e jo ciuré axí com és costuma prop
1Re 20,5
-ma anar per ço que m’amach en
1Re 20,7
fan gran solempnitat.” 7 E si
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lo ceu sberch. 39 E, com David se hach
lo qual ell tenia tostemps [*], e pres V
lo felisteu. 41 E lo felisteu venia e
lo felisteu venia e acostave’s de poch en
lo felisteu dix a David: –Donchs, sóm jo
lo felisteu maleý David e sos déus. 44 E
lo nom del Déu de Yrrael, Senyor de las
lo teu cos mort e aquells dels felisteus
lo felisteu fou vengut prop de David, ell
lo felisteu en lo front axí durament, que
lo front axí durament, que la pedre li
lo front, e caech tot stès en terra. 50 E
lo felisteu ab la pedre de la fona. E per
lo felisteu e pres la sua spasa e trachlo cap ab s’espasa matexa. E quant los
lo pus fort d’ells era mort, fugiren, 52
lo cap del felisteu e portà aquell en
lo ceu tabernacle. 55 E en aquell temps
lo felisteu, ell dix a Abner, príncep de
lo rey dix: –Donchs demana a ell de qui és
lo felisteu, Abner lo pres e menà’l
lo pres e menà’l devant Saül. E David
lo cap del felisteu. 58 E Saül dix a ell:
lo fill de Saül, amà a ell tant com a si
lo trematia, e feya sàviament sos afers. E
lo posà sobre tots los combatedors, e ell
lo poble, e majorment als servents de
lo felisteu e se’n portave lo cap de
lo cap de aquell en Jerusalem, las fembras
lo regne! 9 E d’aquell die avant Saül no
lo altre die, lo maligne spirit esvaý
lo maligne spirit esvaý Saül, enaxí que
lo moch de si e féu-lo conestable de M
lo conestable de M hòmens. E ell anave e
lo poble. 14 David deya e feya tots sos
lo comensà squivar. 16 Mas tots los fills
lo felisteus lo ociuran.» 18 E David dix a
lo ociuran.» 18 E David dix a Saül: –Quin
lo comensament de lur axida David feya
lo ceu nom fou fet molt gran. 19,Tit
lo felisteu, e nostro Senyor ha feta gran
lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst e te n’
lo maligne spirit intrà en Saül, lo qual
lo qual stave en sa casa. E tenia una
lo ociéssan al matí. E com Micol, se
lo gità defora per una finestra, e ell se
lo lit de David e mès una pell de cabre
lo rey a la taula. E donchs, jaquex-ma
lo camp entrò al vespre del terç die. 6 E
lo teu pare [*]: “[*] stà”, en pau serà ab
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1Re 20,10
10 E dix David a Jonatàs: –Si
1Re 20,11
al camp. E com foren axits en
1Re 20,12
a David: –Vet que jo demà per tot
1Re 20,17
car ell amava molt David, car tant
1Re 20,19
en loch on te pusques amagar, en
1Re 20,24
24 E adonchs se amagà David en
1Re 20,24
los dies de las calendes e sech
1Re 20,25 lo rey a taula per menjar. 25 E com
1Re 20,27
ni purificat [*]. 27 E com vench
1Re 20,27
fill Jonatàs: –Per què no és vengut
1Re 20,30 Donchs no conech jo are que tu ames
1Re 20,31
[*] Tu no seràs en rey stablit, ni
1Re 20,33
33 E Saül pres la lansa e volch1Re 20,34
ab gran fallonia e no menjà en tot
1Re 20,37
enlà de l’infant. 37 E axí vench
1Re 20,37
infant. 37 E axí vench lo infant en
1Re 20,41
tost e porta-las a casa. 41 E com
1Re 20,42 aquellas coses que havem jurades en
1Re 21,4
o ço que tròpies me vullas dar. 4 E
1Re 21,6
en los vaxells. 6 E axí donà-li
1Re 21,7
hom dels servecials de Saül dins en
1Re 21,7 e havia nom Odech, de Ydomea, e era
1Re 21,9
del rey ma fa fort cuytar. 9 E Dix
1Re 21,9
9 E Dix lo prevera: –Vet ací és
1Re 21,15
a nós hòmens orats e folls? Per ço
1Re 21,15
devant mi per foll? Jaquiu1Re 22,2
la terra vingueren a ell e faeren1Re 22,6
com Saül stigués en Gabaà e fos en
1Re 22,7
fills de Benjamín: E donchs, derà
1Re 22,8
com mon fill ha feta covinensa ab
1Re 22,9
primer al rey, e dix: –Jo he vist
1Re 22,10
e li donà a menjar e li donà
1Re 22,10
e li donà lo cultell de Goliàs
1Re 22,11
de Goliàs lo felisteu. 11 Donchs,
1Re 22,13
t’ést tu conjurat contre mi, tu e
1Re 22,13
per ço que ell s’alçàs contra mi,
1Re 22,16
ni gran sobre aquest fet. 16 E
1Re 22,18 preveres de nostro Senyor. 18 E dix
1Re 22,23
car, si algú te percassa mal, ell
1Re 23,6
a David, [*] ell aportave ab si
1Re 23,8
e barras. 8 Adonchs Saül manà a tot
1Re 23,14
loch. 14 Donchs, David stave en
1Re 23,15 mans. 15 E David sabia bé que Saül
1Re 23,15
lo volia ociure. E stave David en
1Re 23,16
se levà e anà-sse’n a David, en
1Re 23,17
no’t troberà, e tu regneràs sobre
1Re 23,17
sobre lo poble d’Irrael, e jo seré
1Re 23,18
nostro Senyor, e David romàs en
1Re 23,19
molt segurs d’un bosch qui és en
1Re 23,19
és en lo coll que ha nom Achile,
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lo teu pare per ventura respondrà durament
lo camp, 12 dix Jonatàs a David: –Vet que
lo die ensercaré la centència de mon pare,
lo amave com si matex. 18 E dix Jonatàs a
lo primer die de las calendes, com hom pot
lo camp. E vingueren los dies de las
lo rey a taula per menjar. 25 E com lo rey
lo rey se fou asegut segons la costuma en
lo segon die aprés las calendes, encara no
lo fill de Ysaý vuy ni hir a menjar? 28 E
lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en
lo regne no serà teu. Donchs, tremet are e
lo ferir. E lavors conech Jonatàs que son
lo segon die de las calendes, car fou fet
lo infant en lo loch on era la primera
lo loch on era la primera segeta. Cridà
lo fedrí se’n fou anat, levà’s David de
lo nom de nostro Senyor sían fermas.
lo prevere respòs: –No he pa de poble que
lo prevere del pa santificat, car no havia
lo tabernacle de nostro Senyor, e havia
lo pus poderós de tots los pastors de
lo prevera: –Vet ací és lo cutell de
lo cutell de Goliàs, que tu ociest en la
lo haveu aportat, que s’enfallonís e
lo’n ana aquest; no intrerà en la mia
lo cap e príncep de tots. E foren ab ell
lo bosch qui és en Ramata, e tingués sa
lo fill de Ysaý a tots vosaltres camps e
lo fill de Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat
lo fill de Ysaý en Nobe, que era en l’
lo cultell de Goliàs lo felisteu. 11
lo felisteu. 11 Donchs, lo rey tramès a
lo rey tramès a apellar Achimàlech, fill
lo fill de Ysaý, e has donat a ell pa e
lo qual ha aguaytat a mi entrò al die de
lo rey dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs de
lo rey a Doech: –Ociu-los tu, donchs.
lo percassarà a mi, e tu seràs reservat ab
lo vestiment que ha nom efot. 7 E a Saül
lo poble que ells vinguéssan a batalla en
lo desert, en los lochs ben guarnits, e
lo volia ociure. E stave David en lo
lo desert de Xiff, en un bosch. 16 E
lo bosch, e confortà aquell en nostro
lo poble d’Irrael, e jo seré lo segon
lo segon aprés tu. E Saül, mon pare, sap
lo bosch e Jonatàs se’n tornà en la sua
lo coll que ha nom Achile, lo qual és a la
lo qual és a la dreta part del desert? 20
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curiosa, enaxí que vosaltres stimeu
e aquells qui éran ab ell éran en
hach açò oÿt, ell perseguí David en
26 E Saül e sa gent anaven per
e dit: –Vet que David és en
pres IIIM hòmens, tots alets de tot
digueren a ell: –Vet que aquest és
guard que jo no stena la mia mà en
Saül axí de la cove e anà per
diguí: “No stendré la mia mà contre
4 Donchs com David hach oÿt en
en Carmel, a Nabal, e saludaulos teus pastors qui éran ab nós en
a ells: –Qui és David ne qui és
aytant com ells stigueren ab nós en
las coses de Nabal que éran en
la tua serventa. 25 Jo’t prech que
Senyor Déu e viva la tua ànima,
teus enamichs sia rodade axí com
casa, que semblave convit de rey. E
E l’endemà, com Nabal hach digest
peraules que li dix David. E
E lo ceu cor fou quax mort dins
onta de la mà de Nabal e ha guardat
li: –Vet David, qui s’és amagat en
desert. 2 E lavors Saül devallà en
Irrael, per ço que sercàs David en
E David, emperò, habitave en
e veé David que Saül era vengut en
on era Saül, e com ell hach vist
nostro Senyor no l’ociu o vendrà
Déu. Mas pren la lansa que té prop
Per què, donchs, no has guardat
hi és intrat per ço que ociés
tots fills de mort, que no guardau
és mia. 18 E dix David: –Per què
–Per què lo senyor meu perseguex
servicial ceu? Què ha fet? Qual és
sia odorat secrifici e preguenterra dels felisteus. 12 E crechd’Irrael, e per açò serà tostemps
gran dol sobre ell, e soterrarenqui havían spirit fitònich en
e hach gran pahor, e spaordí’s
a mi mal? Car tu ést Saül! 13 E dix
terra sobre la sua cara e adoràha perlat en la mia mà, e tolrà’t
ministres e la fembra ffortsarene levà’s de terra e stech sobre
[*] e pres pa [*] 25 e posà-
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lo loch on ell és, [*] car ell se pensa bé
lo desert de Mahon, en los camps a la
lo desert de Mahon. 26 E Saül e sa gent
lo costat del munt de una part, e David ab
lo desert de Gandí. 3 Donchs Saül pres
lo poble d’Irrael, e anà-sse’n per
lo die del qual nostro Senyor havia perlat
lo untat de nostro Senyor. 8 On David
lo camí que havia comensat. 9 E David se
lo meu senyor, car és untat de Déu.” 12
lo desert que Nabal feya tondre son
lo de part mia pacificablement 6 e dieu:
lo desert tonen las tuas ovellas, e nós no
lo fill de Ysaý? Molt són are creguts los
lo desert. 16 E ells éran ab nós per mur
lo desert, enaxí que anch neguna de las
lo rey, mon senyor, no pos son cor sobre
lo qual ha vedat que tu no’t venjasses en
lo regirament e la circulació que hom fa
lo cor de Nabal era alegre per ço com era
lo vi que havia begut e fou tornat en
lo ceu cor fou quax mort dins lo cos e fou
lo cos e fou fet axí com pedre. 38 E com
lo ceu missatge de mal, e nostro Senyor ha
lo coll de Achilà, que és la una part del
lo desert de Ciff, e havia ab ell IIIM
lo desert de Ciff. 3 E Saül posà las suas
lo desert e veé David que Saül era vengut
lo desert de prop ell, 4 tramès-hi spies
lo loch on stave Saül e Abner, fill de
lo die que ell muyre per si matex o que
lo cap e aquest anap d’aygüe e anem-nos
lo rey, senyor teu? Car un de la companya
lo rey, senyor teu. 16 No és bona cose,
lo vostro Senyor, untat de Déu. Donchs,
lo senyor meu perseguex lo servicial ceu?
lo servicial ceu? Què ha fet? Qual és lo
lo mal qui és en las mias mans? 19 Donchs
lo, car axí cové a fer. Si, emperò, los
lo Achís e dix: –Molt de mal ha fet al
lo meu servicial. 28,Tit Capítol XXVIII 1
lo en Ramata, en la sua ciutat. E Saül
lo ventre. 4 E ajustaren-se los
lo ceu cor règeament, 6 e demanà de
lo rey a ella: –No hages pahor. Digueslo. 15 E dix Samuel a Saül: –Per què m’
lo regne e dar-l’ha a ton proÿsme
lo, e ell oyí la veu d’ells e levà’s de
lo lit. 24 E aquella fembra havia un
lo devant Saül e devant los ceus
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1Re 29,4
aquex hom e stiga en son loch, en
1Re 29,6
car tu ést just e bé devant mi, e
1Re 29,10
la batalla. 10 Donchs, leve’t per
1Re 30,1 en Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1 En
1Re 30,4
amenats catius. 4 E David [*] e
1Re 30,6
David fou fort dolent e trist, car
1Re 30,6
fort dolent e trist, car lo poble
1Re 30,7
prevera [*]: –Fé ensà envés mi
1Re 30,7
envés mi lo efot. E acostà Abitar
1Re 30,10
ujats, que no havían pogut passar
1Re 30,11
de Egipte en un camp e amanaren1Re 30,12
menjat, fou sfortsat, e revengué
1Re 30,13
e sóm misatge de un ysmaleÿte. E
1Re 30,20
n’havían amenades. 20 E pres tot
1Re 30,21 los havia manat que romanguéssan en
1Re 30,21
qui éran ab ell al poble e saludà1Re 31,1
e romangueren-ne molts morts en
1Re 31,3
quals éran fills de Saül. 3 E tot
1Re 31,3
·s girà contre Saül, e encalsaren1Re 31,3
e encalsaren e aconseguiren1Re 31,3
e aconseguiren-lo e nefraren1Re 31,4
4 E dix Saül al ceu scuder: –Trau
1Re 31,4
-me en gran scarniment. E
1Re 31,4
en la batalla. E axí Saül pres
1Re 31,5
Saül veé que Saül era mort, trach
1Re 31,6
morí Saül e III fills ceus, e
1Re 31,7
los fills d’Irrael, qui éran ultre
1Re 31,8
e III fills ceus qui gèyan morts en
1Re 31,9 en lo munt de Gelboe. 9 E tolgueren
1Re 31,9
lo cap a Saül e despullaren1Re 31,10
10 E posaren las armes de Saül en
1Re 31,10
en lo temple de Scaroch, emperò
1Re 31,10
emperò lo cos ceu penjaren en
1Re 31,12
e anaren tota la nit e prengueren
1Re 31,12
cossos de sos fills, qui éran en
1Re 31,13
de aquells e sabolliren-los en
1Re Expl
per VII dies. Expl Ací finex
1Re Expl
lo Primer libre dels Reys, qui és
2Re Inc
libre de la Bíblia. 2Re Inc Comensa
2Re Inc
lo Segon libre dels Reys, qui és
2Re 1,2
havia feta a Amalech, [*] 2 e en
2Re 1,2
e s’havia posade pols sobre
2Re 1,6
e dix: –Jo venguí per ventura en
2Re 1,10
10 »E jo stiguí sobre ell e ocís2Re 1,10
a las nafres que havia per tot
2Re 1,10
prenguí la sua corona que tenia en
2Re 1,12
Jonatàs, fill ceu, e sobre tot
2Re 1,14
no haguist pahor ni temor e ociest
2Re 1,15
’t e ociu aquest hom qui ha mort
2Re 1,15
aquell acostà’s e ferí’l e ocís-

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

lo qual tu l’has stablit e donat, e no
lo aximent teu e l’intrament és ab mi en
lo matí, tu e’ls servecials teus del
lo terç die, com David fou vengut en
lo poble qui era ab ell levaren las lurs
lo poble lo volia alepidar, car fort era
lo volia alepidar, car fort era amargosa
lo efot. E acostà Abitar lo efot a David,
lo efot a David, 8 e lavors David
lo torrent de Besor. 11 E trobaren un hom
lo a David, e donaren-li pa que menjàs e
lo ceu spirit, car III dies e III nits
lo senyor meu ha’m jaquit per ço com l’
lo bestiar e manà’l devant si matex. E
lo torrent de Bezor. E aquests axiren a
lo pacificablement. 22 E dix un hom malvat
lo munt de Gelboe. 2 E vingueren los
lo càrrech de la batalla vench e’s girà
lo los hòmens qui tiraven ab sagetes e
lo e nefraren-lo malament. 4 E dix Saül
lo malament. 4 E dix Saül al ceu scuder:
lo meu cultell de la beyna e ociu-me,
lo ceu scuder no ho volch fer ni’l volch
lo ceu cultell matex e ocís-se ell
lo ceu cultell e ocís axí matex. E foren
lo ceu scuder e tots los ceus servicials
lo flum Jordà, en una vall, veeren que los
lo munt de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a
lo cap a Saül e despullaren-lo de las
lo de las suas armes e tremateren-ho per
lo temple de Scaroch, emperò lo cos ceu
lo cos ceu penjaren en lo mur de Betasan.
lo mur de Betasan. 11 E com aquells qui
lo cos de Saül e los cossos de sos fills,
lo mur de Betasan penjats, e vingueren los
lo bosch de Jabès. E dejunaren per VII
lo Primer libre dels Reys, qui és lo novèn
lo novèn libre de la Bíblia. 2Re
lo Segon libre dels Reys, qui és lo deèn
lo deèn libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol
lo terç die aparech un hom qui venia de
lo cap. E aytantost com fou vengut de
lo munt de Gelboe, e Saül se soferia sobre
lo axí com ell me dix, car jo sabia e veya
lo cors. E prenguí la sua corona que tenia
lo ceu cap e [*] jo la he portade ací,
lo poble de nostro Senyor Déu e sobre tota
lo crist de nostro Senyor? 15 E apellà
lo crist de nostro Senyor Déu. E aquell
lo. 16 E dix David en aquell que morí: –La
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sanch e la tua dempnació sia sobre
e de ballesta, axí com és scrit en
són morts en las altesas (ço és, en
de sanch de morts, de [*] forts, e
haveu feta aquesta misericòrdia ab
ab lo senyor vostro Saül e haveulos fills d’Irrael 9 e stablíde David. 16 E prengueren-se per
morts tots ensemps. E apellaren
corria darrera Abner e perseguíla dreta part ni a la sinestra, ans
la asta de la lansa e donà-li en
Abisay encalsaven Abner, que fugia,
fugia, lo sol fou post o defallí
si tu haguessas parlat vuy matí,
la nit per los camps e passaren
Abner e tornà-ce’n e ajustà tot
32 E portaren Azael e soterrarenE David engendrà fills en Hebron, e
fill de Achinoen de Gesrael; 3 e
fou muller de Nabal de Carmel; e
filla de Tolomay, rey d’Assur; 4 e
hach nom Adonias, fill de Agit; e
quint, Sephacias, fill de Abiga; 5
li volch respondre per ço car fort
vosaltres. 18 Donchs are demanaumà del servecial meu David salvaré
de Ner, era vengut al rey David e
missatgers derrera Abner e féuAbner fou tornat en Hebron, Joab
parlàs a engan e a treció e fería engan e a treció e ferí-lo en
e ferí-lo en lo segí e ocísfeta Johab, dix: –Munde çó jo e
jo no hy mir mal. 29 E venga sobre
31 E dix David a Joab e a tot
-vos de sachs e feu plant sobre
plant sobre lo cos de Abner. Emperò
Abner. Emperò lo rey David seguia
soterrat Abner en Hebron, levà
lo rey la sua veu e plorà sobre
plorà sobre lo vas de Abner, e tot
plorà, 33 e planyent molt Abner
los fills d’Irrael.» Encare tot
vegade. 35 E com fou vengut tot
ni altre cose entrò al vespre, que
post e se’n sia intrat. 36 E tot
[*]. 37 E en aquell die conech tot
tot lo poble e tot Yrrael que
de Abner, fill de Ner. 38 E dix
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lo teu cap, car la tua bocha ha parlat
lo libre dels Justs: «O Irrael, qui és
lo munt de Gelboe), 19 los nobles d’
lo coltel de Saül no és tornat en va ni en
lo senyor vostro Saül e haveu-lo
lo soterrat. 6 Per cert, nostro Senyor
lo rey sobre Galaad e sobre Getzurí e
lo cap de II en II e meteren-se los
lo loch on açò fou camp dels Forts, en
lo fort, que no’l jaquí anar a la dreta
lo encalsave tot dret per ço que l’ociés.
lo segí, e tantost morí Azael en aquell
lo sol fou post o defallí lo die. E
lo die. E vingueren en un loch qui hy
lo poble se’n fóra pertit e no perseguira
lo flum Jordà e, com hagueren anat engir e
lo poble. E falliren dels servecials de
lo en la sapoltura de son pare en Betlem e
lo primer engendrat hach nom Amon e fou
lo segon, Celeab, qui fou fill de
lo terç, Absalon, fill de Matà, que fou
lo quart hach nom Adonias, fill de Agit; e
lo quint, Sephacias, fill de Abiga; 5 lo
lo sizèn hach nom Getam, fill de Aglà,
lo temia. 12 E lavors Abner tremès
lo, car nostro Senyor parlà a David e dix:
lo meu poble d’Irrael de la mà de tots
lo rey havia’l jaquit anar en pau. 24 E
lo tornar de la cisterna de Tirà. E d’açò
lo tirà en una part enmig de la porta per
lo en lo segí e ocís-lo en venjansa de
lo segí e ocís-lo en venjansa de Azael
lo en venjansa de Azael son frare. 28 E
lo regne meu, e seré tostemps, de la mort
lo cap de Joab e sobre la casa de son pare
lo poble qui era ab ell: –Squinsau vostres
lo cos de Abner. Emperò lo rey David
lo rey David seguia lo lit en què portaven
lo lit en què portaven Abner. 32 E com
lo rey la sua veu e plorà sobre lo vas de
lo vas de Abner, e tot lo poble plorà, 33
lo poble plorà, 33 e planyent molt Abner
lo rey dix: «Ja Déu no vulla que tu,
lo poble de Yrrael plorà sobre Abner altre
lo poble perquè menjacen ab David e encara
lo sol sia post e se’n sia intrat. 36 E
lo poble oyí açò e plach-los molt ço que
lo poble e tot Yrrael que lo rey no havia
lo rey no havia concentit en la mort de
lo rey als ceus missatges: –Vosaltres no
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hòmens prínceps de ladres éran ab
la casa de Ysbòzech, que dormia en
com foren intrats en la casa, en
lit, e fou mort, e tolgueren-li
la carrera del desert 8 e aportaren
E digueren a David: –Rey, vet
bon missatge, tenguí e matésobre la cisterna en Hebron. Emperò
aportaren en Hebron e soterrarenen Hebron e soterraren-lo en
los vells d’Irrael en Hebron, e
tot Yrrael e sobre Judà. 6 E anà
ahiraven la ànima de David, que ell
sua cavalleria. E per açò diu hom
açò diu hom lo proverbi: «Lo cech e
«Lo cech e lo contret no intrerà en
que nostro Senyor havia axalsat
venían, pujà-sse’n en un loch en
de Déu sobre la qual és apellat
de Aminadab, manaven e servaven
sturments que tenia ligats en
sguardave per la finestra e veé
archa de nostro Senyor Déu dins en
Déu dins en lo tabernacle, en
las coses pacificables, David beneý
-li: –O, quant ha stat vuy gloriós
ell, que ell alegí més a mi que
mi que fos senyor e guaytedor sobre
7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou que
pasturas en las quals tu seguias
que fosses guiador e senyor sobre
e are he fet a tu gran nom segons
ensà que stablí los jutges sobre
axirà del teu ventre, e fermaré
E aquell no ferà res de mal, jo
axí com la he tolta de Saül,
faç. 16 E la tua casa serà fael, e
Natam a David. 18 E intrà-ce’n
encare que parle a tu, Senyor? Saps
teu. 21 Per la tua peraule e segons
és en la terra que sia axí com
axí com lo teu poble d’Irrael, per
déus d’ells. 24 »E has fermat a tu
enperdurablement la peraula sobre
com has perlat. 26 E sia fet gran
“Casa edificaré a tu.” E per ço
E per ço lo teu servicial ha trobat
hi anà per ço que senyorejàs sobre
las armes de aur [*] que portave en
féu Salamó la vaxella de aram en
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lo fill de Saül, e la un havia nom Baanà e
lo ceu lit en la hora de migjorn. E la
lo segí [*]. 7 [*] Car ell dormia en son
lo cap e anaren-se’n tota la nit per la
lo cap de Ysbòzech a David en Hebron. E
lo cap de Ysbòzech, fill de Saül, enemich
lo en Sichalech per ço com me covenia de
lo cap de Ysbòzech aportaren en Hebron e
lo en lo sepulcre de Abner, fill de Ner.
lo sepulcre de Abner, fill de Ner. 5,Tit
lo rey féu covinensa e pau ab ells en
lo rey e tots aquells qui éran ab ell en
lo feria senyor de la sua cavalleria. E
lo proverbi: «Lo cech e lo contret no
lo contret no intrerà en lo temple.» 9 E
lo temple.» 9 E stech e habità David en la
lo ceu regne e havia confermat ell en rey
lo qual ell era segur, es podia d’ells bé
lo nom de nostro Senyor, Déu de las
lo carro nou. 4 E, com haguéran treta l’
lo coll e saltave devant nostro Senyor com
lo rey David ballar e saltar devant nostro
lo tabernacle, en lo mig loch del
lo mig loch del tabernacle que David havia
lo poble en nostro Senyor Déu, 19 e partí
lo rey d’Irrael, qui’s descobria devant
lo teu pare Saül e que tota la sua casada
lo poble d’Irrael. E jo jugaré e seré
lo rey seya en la sua casa, e nostro
lo bestiar, per ço que fosses guiador e
lo meu poble d’Irrael. 9 E he stat ab tu
lo nom dels majors que són en la terra. 10
lo meu poble d’Irrael. E jo daré repòs a
lo regne d’aquell. 13 E edificarà casa al
lo rependré †d’hòmens e† de barons o en
lo qual jo he mogut de la mia faç. 16 E la
lo regne teu serà tostemps devant la mia
lo rey David devant nostro Senyor Déu e
lo servicial teu. 21 Per la tua peraule e
lo teu cor has fetas totas aquestas coses
lo teu poble d’Irrael, per lo qual ha
lo qual ha jurat Déu per ço que’l remés
lo teu poble en poble per tostemps. E tu,
lo teu servent e sobre la casa d’aquell e
lo teu nom perdurablement e sia dit Senyor
lo teu servicial ha trobat lo ceu cor per
lo ceu cor per ço que pregàs a tu per
lo flum de Eufratres. 4 E, com David hach
lo coll e portà-ho tot en Jerusalem. 8 E
lo temple e un lavador d’aram en què
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en l’altar. 9 E lavors Tou,
11 E aquesta vaxella se’n portà
e ell feya juý e justícia a tot
guardes del senyor rey e guardaven
casa de Saül qui havia nom Sibà, e
havia nom Sibà, e lo rey apellàsóm Sibà, servecial teu. 3 E dix
qui és contret dels peus. 4 E dix
-se e jach-se en terra e adoràun ca mort semblant de mi. 9 E
car tostemps menjave de açò que
e Toob e Istab e Maatà éran en
12 Sias are fort e combat-te per
li plàcia. 13 E axí comensà Joab e
tremès als sirienchs qui éran dallà
e aquella dona era molt bella. 3 E
la sua letgesa. 5 Ço és, aprés que
etey.» E Joab aytentost tremèse David demanà-li què feya Joab e
Urries fou axit de la casa del rey,
e de Judà stan en las tendas, e
altre die. 13 E, convidàmissatges de son senyor. 14 E en
de son senyor. 14 E en lo matí
haurà major batalla e desemparauperaules al rey, 20 si tu veus
tremès una pedre del mur e ocísUrries és mort.” 22 E lavors vench
axí com li dix Joab. 23 E dix
e lances a nós aquells qui éran en
qui éran en lo mur, [*] e morí
dol sobre ell. 27 E com hach tengut
rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E
hom de camí) vench al rich hom, e
David fou fort irat e falló contre
casa, per ço com has menyspresat
he dit devant tot Yrrael e devant
cert nostro Senyor ha tresmudat
tu has fet blastomar als enamichs
Senyor Déu, per aquesta paraule
a la sua casa. E nostro Senyor ferí
de la sua casa e confortarene confortaren-lo e pregarenab ells. 18 E sdevench-se que en
matexs: «Com l’infant era viu, nós
casa de nostro Senyor Déu e adoràe plorave per ço que nostro Senyor
nom Salamó, e nostro Senyor amàSenyor amà-lo molt, 25 e liurà-lo a Natan profeta, e apellà
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lo rey de Emach, oyí que David havia
lo rey David e santificà-la a nostro
lo poble ceu. 16 Emperò Joab, fill de
lo ceu cap. E los fills de David éran
lo rey apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà? E
lo e dix: –Tu ést Sibà? E aquell respòs:
lo rey: –Ha-hy negú romàs de la casa de
lo rey: –On és? Aquell respòs: –En la casa
lo. E dix David: –Mifibòsech! E ell
lo rey apellà Cibà, servicial de Saül, e
lo rey David menjave. E era Mifibòsech
lo camp. 9 E com veé Joab que la companya
lo poble nostre e per la ciutat de nostro
lo poble qui ab ell era de donar batalla
lo flum e féu-los venir e féu-los
lo rey demanà qui era aquella, e digueren
lo rey hach dormit ab ella, ella consabé.
lo-li. 7 E vench Urries a David, e David
lo poble d’Irrael e en quina guisa
lo rey li tremès de açò que menjave. 9
lo senyor meu Joab e los servicials jaen
lo David a menjar, e menjà e bech ab ell.
lo matí lo rey sabé que no hach stat ab sa
lo rey sabé que no hach stat ab sa muller,
lo enaxí que ell sia ferit e que muyra.»
lo rey enfellonir e que diga: “Per què vos
lo en Tabés? Per què us acostàs tant al
lo missatger en Jerusalem e comptà-li
lo missatge a David: –Los nostros enamichs
lo mur, [*] e morí lo teu servicial Urries
lo teu servicial Urries etey. 25 E dix
lo dol de son marit, David féu-la anar a
lo pobre no havia res del setgle sinó una
lo rich perdonà al ceu bestiar, que no
lo rich hom e dix a Natan: –Vive nostro
lo Senyor Déu e has presa la muller de
lo sol.” 13 E dix David a Natan: –Jo he
lo teu peccat e no morràs. 14 Emperò com
lo nom de nostro Senyor Déu, per aquesta
lo fill que tu has hagut d’ella morrà. 15
lo fill que David havia hagut de Bersabé,
lo e pregaren-lo que’s levàs de la
lo que’s levàs de la terra, e ell no ho
lo sizèn die l’infant morí. E los
lo aconortàvem e li perlàvem, e no’ns
lo. E tornà-se’n a la sua casa e
lo gorís e’l me donàs. 23 Mas are com és
lo molt, 25 e liurà-lo a Natan profeta,
lo a Natan profeta, e apellà lo ceu nom
lo ceu nom “Amable de nostro Senyor Déu”,

584

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 12,25
Déu”, per ço com nostro Senyor
2Re 12,31
fort gran presa. 31 E amenà-se’n
2Re 12,31
tornà ab tota la sua host e ab tot
2Re 13,5
5 E dix Jonadap: –Jau-te sobre
2Re 13,5
pare te vindrà a vesitar, prega2Re 13,6
e féu aparès que fos malalt. E com
2Re 13,6
aparès que fos malalt. E com lo rey
2Re 13,8
Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia en
2Re 13,10
10 dix Amon a Tamar: –Porte’m
2Re 13,11 cambreta. 11 E com li posave devant
2Re 13,15 Amon hach jagut ab ella, major fou
2Re 13,18
dels reys que éran vèrgens. E
2Re 13,19
e posà’s pols e terra sobre
2Re 13,25
anar ab los servecials teus. 25 E
2Re 13,25
e per ventura agreujaríem-te. E
2Re 13,25
pregàries de Absalon, mas beneý2Re 13,26 te que vinga mon frare Amon. E dix
2Re 13,27
27 E per las pregàries de Absalon
2Re 13,28
a vosaltres que li doneu, vosaltres
2Re 13,28
vosaltres lo ferreu e ociureu2Re 13,31
no n’ha negun romàs. 31 E tantost
2Re 13,33
meu, no poses aquestas coses en
2Re 13,36
la casa plorant e cridant, e ells e
2Re 13,38
gran temps. 38 E Absalon stech ab
2Re 14,1
qui amava molt Absalon, entès que
2Re 14,4
al rey e gità’s en terra e adorà2Re 14,5
que m’hages sguardement. 5 E dix
2Re 14,5 sóm fembra mesquina e sóm vídua, e
2Re 14,6
en un camp, e no havia null hom en
2Re 14,7
un ocís l’altre. 7 E vet que tot
2Re 14,7
és levat e diuen-me: “Liura a nós
2Re 14,7
és romasa, per ço que d’aquí avant
2Re 14,8
sia anomenat sobre terra. 8 E dix
2Re 14,10
que jo no hy mira mal. 10 E dix
2Re 14,11
la fembra: –Membre e recort-se
2Re 14,11
és mort e no ocien mon fill. E dix
2Re 14,12
parle una peraule devant tu. E dix
2Re 14,13
has pensade aquesta cose contre
2Re 14,13
cose contre lo poble de Déu e
2Re 14,15
peraule al senyor devant tot
2Re 14,16
la peraule de la sua serventa, 16 e
2Re 14,16
aquells qui volen destrovir a mi e
2Re 14,18 nostro Senyor és ab mi. 18 E respòs
2Re 14,19
–Senyor meu, parle. 19 E dix
2Re 14,19
has dit e no en altre manera, car
2Re 14,21
E axí la fembra se n’anà. 21 E
2Re 14,22
-se sobre la terra e adorà [*]
2Re 14,22
lo rey e dix-li: –Vuy ha entès
2Re 14,26
que VII dies leguiave a tondre
2Re 14,30 Absalon als ceus servecials: –Sabeu
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lo amava. 26 E lavors combatia e
lo poble ligats e fermats ab cadenas de
lo poble d’Irrael que era ab ell en
lo teu lit e fes aparès que ést malalt, e
lo que Tamar, ta germane, venga a tu per
lo rey lo vench a vesitar, dix Amon al
lo vench a vesitar, dix Amon al rey:
lo lit, e Tamar pres ferina e mesclà-la
lo menjar en la cambreta, e aquí donarlo menjar, pres-la per la mà e dix-li:
lo mal e l’oy que ell hach d’ella que la
lo servicial que servia Amon gità fora
lo ceu cap e anà-sse’n a la casa de
lo rey David dix a Absalon: –No’ns vullas
lo rey no volch obeyr las pregàries de
lo. 26 E dix Absalon al rey: –Senyor, pus
lo rey: –No vullas, mon fill, que Amon hi
lo rey jaquí anar Amon e tots los altres
lo ferreu e ociureu-lo, e no hajau pahor
lo, e no hajau pahor ne us spaordiscau,
lo rey [*] squinsà’s las vestidures que
lo teu cor ni digues ni’t cuyds que tots
lo rey e los servicials de la casa del
lo rey de Geassur tres anys. 39 E com
lo rey no volia gran mal a Absalon, 2
lo. E dix-li: –Senyor, prech-te que m’
lo rey: –Què vols, fembra? E ella li
lo meu marit és mort. E jo, senyor,
lo camp que los pogués departir, e la un
lo perentat ceu que s’és levat e diuenlo teu fill qui ha mort aquell altre, per
lo nom de mon marit no sia anomenat sobre
lo rey a la fembra: –Vé-te’n a la tua
lo rey: –Aquell qui contredirà en açò que
lo senyor de la casa de nostro Senyor Déu,
lo rey: –Vive nostro Senyor Déu, que sol
lo rey: –Parle. 13 E ella dix: –Per què,
lo poble de Déu e lo rey ha dita aquesta
lo rey ha dita aquesta peraule per ço que
lo poble. E dix jo la tua serventa:
lo rey oge las mias peraules per ço que
lo meu fill [*]. 17 Diga, donchs, la tua
lo rey e dix a la fembra: –No nechs a mi
lo rey: –Per cert Joab ha ditas a tu totas
lo teu servecial Joab dix e manà a mi,
lo rey féu venir Joab e dix-li: –Vet que
lo rey e dix-li: –Vuy ha entès lo teu
lo teu missatge que ha trobada gràcia
lo ceu cap, e las fembras los compraven e
lo camp de Joab prop lo meu? Veniu e
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2Re 14,30
–Sabeu lo camp de Joab prop
2Re 14,30 Joab prop lo meu? Veniu e cremau
2Re 14,30
foch al camp de Joab e cremaren
2Re 14,31
què los teus servicials han cremat
2Re 14,32
la cara del rey e, si li membra
2Re 14,33
’s e jach sobre la terra e adorà2Re 14,33
jach sobre la terra e adorà-lo. E
2Re 15,2
venia algun hom que hagués afer ab
2Re 15,2
a juý del rey, apellave2Re 15,3
són bonas e justas, mas no ha posat
2Re 15,5
justa. 5 E com null hom venia, ell
2Re 15,5
e’l prenia per la mà e besave2Re 15,6
-lo. 6 E feya açò tots dies a tot
2Re 15,6
E en aquesta manera ell tirave
2Re 15,8
a nostro Senyor Déu, 8 car, com
2Re 15,9
a nostro Senyor Déu. 9 E dix-li
2Re 15,12
e gran concell entre si matex, e
2Re 15,16
goig e volenters. 16 E lavors axí
2Re 15,16
la sua companya a peu descals, e
2Re 15,17
la casa, 17 e anà-ce’n
2Re 15,17
casa, 17 e anà-ce’n lo rey e tot
2Re 15,18
e Celech e Feletí anaven devant
2Re 15,18
forts e règeus, que éran venguts ab
2Re 15,18 lo rey David de Get, e anave devant
2Re 15,19 devant lo rey Atey de Get. 19 E dix
2Re 15,19
ab nós? Torna-te’n e habita ab
2Re 15,22
iré e seré servicial teu. 22 E dix
2Re 15,22 dix lo rey: –Vina e passe primer. E
2Re 15,23
tots passaren plorant e cridant, e
2Re 15,23
e cridant, e lo rey passave per
2Re 15,23
la una part del munt Olivet envés
2Re 15,24
l’archa de Déu [*] entrò que tot
2Re 15,25
que era axit de la ciutat. 25 E dix
2Re 15,25
retornarem-hi, e mostra-le en
2Re 15,27
ço que li plàcia de mi. 27 E dix
2Re 15,30 stigueren aquí. 30 Emperò David, ab
2Re 15,30
del munt Olivet plorant. E tot
2Re 15,30 que anave ab ell plorave e anave ab
2Re 15,31 David: –Senyor Déu, jo’t prech que
2Re 15,32 con David fou pujat en un munt en
2Re 15,32
ell ab la vestidura squinsade e ab
2Re 15,34
ésser ton servidor.” E destroyràs
2Re 16,2
seques e II odres de vi. 2 E dix
2Re 16,3
viven los teus servicials. 3 E dix
2Re 16,3
Senyor Déu la casa d’Irrael a mi e
2Re 16,4
a mi e lo regne de mon pare.” 4 E
2Re 16,5
gràcia devant tu. 5 E lavors anà
2Re 16,6
tots aquells qui éran ab ell, e tot
2Re 16,8
la casa de Saül, car tu li tolguist
2Re 16,8
t’ho levà, e liurerà nostro Senyor
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lo meu? Veniu e cremau lo blat que hi és.
lo blat que hi és. E axí los servents de
lo blat. 31 E lavors Joab lavà’s e vench
lo meu blat? 32 E dix Absalon a Joab: –Jo
lo peccat que jo fiu, que m’ocia. 33 E
lo. E lo rey besà Absalon. 15,Tit Capítol
lo rey besà Absalon. 15,Tit Capítol XV 1
lo rey, nengunes feenes qui vinguéssan a
lo e deya-li: –De qual ciutat ést tu? E
lo rey null hom qui’t puga oyr. E deya
lo seludave e’l prenia per la mà e besave
lo. 6 E feya açò tots dies a tot lo poble
lo poble d’Irrael que venia al rey per ço
lo poble d’Irrael a si. 7 E aprés IIII
lo teu servecial era en Gessur, ell promès
lo rey: –Vé en pau, e Déu sia ab tu. E
lo poble de poch en poch venien-se’n a
lo rey de la sua casa, e tota la sua
lo rey jaquí X cuncupines sues que
lo rey e tot lo poble a peu descals e
lo poble a peu descals e stigueren luny de
lo rey e DC hòmens ab armes, forts e
lo rey David de Get, e anave devant lo rey
lo rey Atey de Get. 19 E dix lo rey: –Per
lo rey: –Per què véns ab nós? Torna-te
lo rey, car tu ést palegrí e ést axit de
lo rey: –Vina e passe primer. E lo rey e
lo rey e tots aquells qui éran ab ell e
lo rey passave per lo torrent de Cedron, e
lo torrent de Cedron, e tot l’altre poble
lo desert. 24 E vench Sadoch prevere e
lo poble fou passat, que era axit de la
lo rey a Sadoch: –Retorne l’archa de Déu
lo ceu tabernacle. 26 Si, emperò, dirà: “A
lo rey a Sedoch prevera: –Tu qui ést
lo cap cubert e ab los peus descalsos,
lo poble que anave ab ell plorave e anave
lo cap cubert e ab los peus descalsos. 31
lo concell que Atitòfel derà, que sia foll
lo qual volia adorar nostro Senyor, Cuzín
lo cap ple de pols e terra. 33 E dix
lo concell que Atitòfel derà. 35 E Sadoch
lo rey a Cibà: –Què farem açò? E dix Cibà:
lo rey: –On és Mifibòzech, fill de ton
lo regne de mon pare.” 4 E lo rey dix a
lo rey dix a Cibà: –Tuas sían aquellas
lo rey a Baürim, e axí d’aquí un hom qui
lo poble e los hòmens de batalla anaven a
lo regne, e la mà de ton fill Absalon t’
lo regne en sa mà, e are los teus mals te
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2Re 16,9
aquest cha que tost morrà és maleÿt
2Re 16,9
lo rey? Iré-hy e tolré-li
2Re 16,10
-hy e tolré-li lo cap! 10 E dix
2Re 16,11 fas tu açò?” No null hom! 11 E dix
2Re 16,11
e a tots los ceus servicials: –Veus
2Re 16,11
voler aquest la mia mort! Jaquex2Re 16,12
Senyor guarderà la mia aflicció e
2Re 16,13
per la carrera, e Semeý anave per
2Re 16,14
-li pedres e terra. 14 E axí vench
2Re 16,14
terra. 14 E axí vench lo rey e tot
2Re 16,15
aquí. 15 Emperò Absalon e tot
2Re 16,18
que nostro Senyor ha alegit e tot
2Re 16,19
e ab ell staré. 19 E jo serviré
2Re 16,23
en quax concell de Déu: aytal era
2Re 17,3
’ls, 3 e tornar-me-n’he, e
2Re 17,3
un home, e, pus l’hages hagut, tot
2Re 17,4
tot lo poble starà en pau. 4 E
2Re 17,7 7 E dix Cozim a Absalon: –No és bo
2Re 17,8
ha cadells. E tu creu per cert que
2Re 17,8
sap molt d’armes e no habitarà ab
2Re 17,9
coves o en altre loch. E, si en
2Re 17,10
encare sí hauria pahor, car tot
2Re 17,11
seria bon concell. Mas ajusta tot
2Re 17,12
-hem de la terra axí com sol levar
2Re 17,12
la terra axí com sol levar lo sol
2Re 17,13
ell se n’intrava en alguna ciutat,
2Re 17,14 sobre pedre. 14 E dix Absalon a tot
2Re 17,14
Absalon a tot lo poble: –Més val
2Re 17,14
de Atitòfel. E axí Déu destroý
2Re 17,15
preveras, e comptà-los tot
2Re 17,16
aquesta nit en los camps ni en
2Re 17,16
si no, serà destrovit ell e tot
2Re 17,17
prestament a David e digueren2Re 17,19
quaix qui’l volia axugar sobre
2Re 17,21
-se’n a David e digueren-li tot
2Re 17,22
tots som morts. 22 E David e tot
2Re 17,23
com viu que no havían cregut
2Re 17,23
la sua ciutat, [*] e pensà’s que
2Re 17,23
e penjà’s e morí, e soterraren2Re 17,23
’s e morí, e soterraren-lo en
2Re 17,29 fam havían sostenguda e soferta en
2Re 18,2
[*] e altre a Atey de Get. E dix
2Re 18,3
–Jo iré ab vosaltres. 3 Respòs
2Re 18,4
e tu no pendràs mal. 4 E dix
2Re 18,4
açò que vosaltres vullau. E lavors
2Re 18,4
E lavors lo rey stech a la porta, e
2Re 18,5
de C en C e de M en M. 5 E
2Re 18,5
Abisay e a Joab e a Atey devant tot
2Re 18,6
mas que l’amanassen. [*] 6 E axí
2Re 18,6
e fou la batalla aquell die prop
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lo rey? Iré-hy e tolré-li lo cap! 10 E
lo cap! 10 E dix lo rey: –En què’n sóm jo
lo rey: –En què’n sóm jo ni en què’n sou
lo rey a Abisay e a tots los ceus
lo meu fill qui és axit del meu ventre,
lo per ço que maleescha aytant com nostro
lo meu turment e retrà a mi bé per aquesta
lo costat del munt, pus alt que ells, e
lo rey e tot lo poble, fort ujats, e
lo poble, fort ujats, e posaren aquí. 15
lo poble, e Atitòfell ab ells, intraren en
lo poble d’Irrael, e ab ell staré. 19 E
lo fill del rey. Tot axí com jo he obeyit
lo concell de Atitòfel, com ell fos ab
lo poble qui és ab ell tot justat, que no
lo poble starà en pau. 4 E lo concell que
lo concell que donà Atitòfel plach a
lo concell aquex que ha donat Atitòfel
lo teu pare és gran guerrer e sap molt d’
lo poble, 9 ans per ventura starà amagat
lo comensament nengú d’aquells qui són ab
lo poble d’Irrael sap que ton pare és
lo poble d’Irrael, de Dan entrò a
lo sol lo ros, que sol un no’n romandrà.
lo ros, que sol un no’n romandrà. 13 E si
lo poble environerà la ciutat engir e
lo poble: –Més val lo concell de Cuzim que
lo concell de Cuzim que no fa aquell de
lo concell de Atitòfel, que era bo e
lo fet axí com era stat. 16 E dix-los:
lo desert, mas digau-li que se’n vage
lo poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs e
lo-hy, [*] 18 e, dementre que anaven,
lo pou, e enaxí no’ls trobaren. 20 Los
lo concell e puxs digueren-li: –Anem,
lo poble passaren l’aygüe [*], que no
lo ceu concell, pujà-se’n en un aze e
lo regne tornaria a David, e David qui
lo en lo vas de son pare. 24 Emperò David
lo vas de son pare. 24 Emperò David se’n
lo desert. 18,Tit Capítol XVIII 1 Lavors
lo rey al poble: –Jo iré ab vosaltres. 3
lo poble e dix: –Tu no hy iràs, car a tu
lo rey: –Jo faré tot açò que vosaltres
lo rey stech a la porta, e lo poble axí
lo poble axí per companyes de C en C e de
lo rey manà e dix a Abisay e a Joab e a
lo poble que, si podien pendre Absalon,
lo poble en un camp contre Yrrael, e fou
lo bosch de Efraÿm. 7 E la companya de
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2Re 18,9
Absalon fugia, sdevench-se que
2Re 18,12
a mi C cicles d’or, jo no ociuria
2Re 18,12
lo fill del rey, car devant tot
2Re 18,12
rey, car devant tot lo poble manà
2Re 18,13
res fer a mi, jo l’ociera. E si
2Re 18,14
lances e fichà-las totas III en
2Re 18,15
X scuders de Joab e ocieren2Re 18,16
que d’aquí avant no encalsacen
2Re 18,17 17 E prengueren Absalon e gitaren2Re 18,17
Absalon e gitaren-lo en
2Re 18,18 e mamòria del meu nom.» E apellà
2Re 18,18 del meu nom.» E apellà lo títol per
2Re 18,20
20 E dix Joab en aquell: –No
2Re 18,20
–No lo hy diràs vuy, mas demà
2Re 18,20
demà lo hy diràs. Jo vull que tu no
2Re 18,24
portes, e la guarda qui stave sobre
2Re 18,25
25 cridà e dix-ho al rey, e
2Re 18,26
–Jo veig un altre home que ve. E
2Re 18,27
sia Achimàs, fill de Sadoch. E dix
2Re 18,28
rey! E gità’s en terra e adorà2Re 18,28
e adorà-lo e dix: –Beneÿt és
2Re 18,28
hòmens qui s’éran levats contre
2Re 18,29
éran levats contre lo rey! 29 E dix
2Re 18,29
lo rey! 29 E dix lo rey: –És viu
2Re 18,30
tu, e no hy sé altre cose. 30 E dix
2Re 18,32
s’éran levats contre tu. 32 E dix
2Re 18,32
tu. 32 E dix lo rey a Cozín: –E
2Re 18,33
contre tu, senyor meu. 33 E lavors
2Re 19,1 XVIIII 1 Lavors digueren a Joab que
2Re 19,2
plors e en grans plants, per ço com
2Re 19,2
com lo poble oý dir aquell die que
2Re 19,3
rey plorave son fill Absalon. 3 E
2Re 19,4
de la batalla. 4 E David cobrí
2Re 19,8
tua infantesa entrò are. 8 E lavors
2Re 19,8
on jaÿa e stech a la porta. E tot
2Re 19,8
porta. E tot lo poble oyí dir que
2Re 19,8
rey seya en la porta, e vench tot
2Re 19,9
anà-se’n en las suas tendes, 9 e
2Re 19,9
9 e lo poble d’Irrael regonech
2Re 19,9
poble d’Irrael regonech lo bé que
2Re 19,10 la terra per Absalon. 10 E Absalon,
2Re 19,10
e no retornem David en rey? E
2Re 19,11
vench al rey David. 11 Emperò
2Re 19,11
“Per què venits derrés a tornar
2Re 19,11
en la sua casa, per ço com
2Re 19,12
què sou vosaltres durs en tornar
2Re 19,14
14 E, com aquell ho oyí, enclinà
2Re 19,15
-se’n David entrò a Jordà, e tot
2Re 19,17
ab ell, e passaren Jordà ans que
2Re 19,18
a la casa del rey e que faéssan
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lo cavall en que cavelcava passà devall un
lo fill del rey, car devant tot lo poble
lo poble manà lo rey a tu e Abisax e Atey
lo rey a tu e Abisax e Atey que, si
lo rey me reptàs, tu me’n stigueres
lo cors de Absalon, e com veeren que
lo. 16 E Joab tochà la nafil e manà que d’
lo poble d’Irrael [*]. 17 E prengueren
lo en lo bosch en una gran sija e posaren
lo bosch en una gran sija e posaren-li
lo títol per lo nom ceu, e aquell loch és
lo nom ceu, e aquell loch és apellat Mà de
lo hy diràs vuy, mas demà lo hy diràs. Jo
lo hy diràs. Jo vull que tu no lo hy
lo hy digues vuy que son fill sia mort. 21
lo mur veé venir un home tot sol corrent,
lo rey dix: –Si ve sol, bon missatge
lo rey dix: –Si sol ve, bon missatge
lo rey: –Bon hom és e creu que aporta bon
lo e dix: –Beneÿt és lo Senyor, Déu teu,
lo Senyor, Déu teu, que ha tocats e presos
lo rey! 29 E dix lo rey: –És viu lo meu
lo rey: –És viu lo meu fill Absalon? E dix
lo meu fill Absalon? E dix aquell:
lo rey: –Passe e stà ací. 31 E aytentost
lo rey a Cozín: –E lo meu fill Absalon és
lo meu fill Absalon és viu? Respòs Cozim e
lo rey fou fort irat e despagat, e intràlo rey plorave e planyia son fill Absalon.
lo poble oý dir aquell die que lo rey
lo rey plorave son fill Absalon. 3 E lo
lo poble venia de poch en poch a la
lo ceu cap e plorave e cridave a altes
lo rey se levà de terra on jaÿa e stech a
lo poble oyí dir que lo rey seya en la
lo rey seya en la porta, e vench tot lo
lo poble devant ell. Emperò Yrrael fugí e
lo poble d’Irrael regonech lo bé que lo
lo bé que lo rey los havia fet e digueren
lo rey los havia fet e digueren los uns
lo qual nós alegim en rey, és mort [*].
lo concell de tot Yrrael vench al rey
lo rey tremès Sadoch e Abiatar, preveres,
lo rey de la sua casa?” Car tot Yrrael
lo rey havia dit: 12 “Vosaltres sou mos
lo rey en la sua casa?” 13 E dieu a
lo cor de quants ne havia en Yrrael, que
lo trip de Judà vench en Galgala per ço
lo rey 18 per un loch on no havia molta
lo ceu manament. Emperò Semeý fill de
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2Re 19,18
Semeý fill de Gerà, se gità devant
2Re 19,18
se gità devant lo rey e adorà2Re 19,20
20 car jo, servecial teu, conech
2Re 19,23
fet senyor sobre Yrrael? 23 E dix
2Re 19,25
que hy tornà en pau. 25 [*] E dix
2Re 19,26 Mifibòzech e dix: –Senyor, rey meu,
2Re 19,26
aze, per ço que cavalcàs e anàs ab
2Re 19,29
ni no poria més cridar. 29 E dix
2Re 19,31
Batzalay, galatide de Gelim, seguí
2Re 19,31
que’l seguís d’aquí avant, si
2Re 19,32
al rey molta viande dementre que
2Re 19,33
car era fort rich hom. 33 E dix
2Re 19,34 anys de la mia vida, que jo puig ab
2Re 19,38
bé que’t plaurà. 38 E dix a ell
2Re 19,39
a tu, jo t’ho doneré. 39 E, com
2Re 19,39
ho doneré. 39 E, com lo rey e tot
2Re 19,39
tot lo poble hagueren passat Jordà,
2Re 19,39
lo rey bassà Batzalay e beneý2Re 19,40
se n’anà a la sua ciutat. 40 E
2Re 19,40
se n’anà ab ell. Emperò tot
2Re 19,40
tot lo poble de Judà havia amanat
2Re 19,43 X parts som majors que vosaltres ab
2Re 19,43
e jo sóm primer engendrat [*] ab
2Re 19,43 abans a mi que jo tornàs a mi matex
2Re 20,1
part en David ne havem haretat en
2Re 20,2
Yrrael, en las tuas tendes. 2 E tot
2Re 20,3
lur rey e lur senyor. 3 E com
2Re 20,4
entrò que foren mortas. 4 E dix
2Re 20,6
del senyor teu e encalsa2Re 20,10
qui’l volia besar. 10 E trasch
2Re 20,10
10 E trasch lo cultell e ferí2Re 20,10
E trasch lo cultell e ferí-lo per
2Re 20,10
’s guardave d’ells ni havia vist
2Re 20,12
la carrera, e un d’aquells veé que
2Re 20,12
de la carrera e cobrí’l per ço que
2Re 20,13
no s’aturàs aquí. 13 E puxs tot
2Re 20,21
fembra a Joab: –Nós lensarem a tu
2Re 20,21
–Nós lensarem a tu lo ceu cap per
2Re 20,22
22 E lavors la fembra parlà ab tot
2Re 20,22 tot lo poble sàviament. E tolgueren
2Re 20,22
a Siba fill de Bocrí e lensaren2Re 20,22
de Bocrí e lensaren-lo a Joab per
2Re 21,2
car ell ocís los gabaonites. 2 E
2Re 21,6
nostro Senyor Déu sa enrera. E dix
2Re 21,7
aquells que demanareu. 7 E
2Re 21,7
fill de Jonatàs, fill de Saül, per
2Re 21,8
fill de Saül, e David. 8 E axí pres
2Re 21,9
gabaonites, e crusificaren-los en
2Re 21,14
14 [*] en la terra de Benjamín, en
2Re 21,14
E faeren totas aquellas coses que
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lo rey e adorà-lo, com hagueren passat
lo, com hagueren passat Jordà, 19 e dixlo meu peccat. Per açò sóm jo vengut de
lo rey a Semeý: –No hages pahor, que no
lo rey a Mifibòzech: –Per què no vinguist
lo meu servecial me menyspresà e no’m
lo rey, senyor meu, car jo, servecial teu,
lo rey a ell: –No’t cal més perlar, car
lo rey entrò que hach passat Jordà e
lo rey ho volgués. 32 Emperò Batzalay,
lo rey era en las tendes, car era fort
lo rey a Batzalay: –Vina ab mi en
lo rey en Jerusalem? 35 Car LXXX anys he
lo rey: –Canaan, fill teu, vage ab mi, e
lo rey e tot lo poble hagueren passat
lo poble hagueren passat Jordà, lo rey
lo rey bassà Batzalay e beneý-lo. E
lo. E Batzalay se n’anà a la sua ciutat.
lo rey anà en Galgala, e Canahan se n’anà
lo poble de Judà havia amanat lo rey, e no
lo rey, e no hy havia hagut sinó la mitat
lo rey, e jo sóm primer engendrat [*] ab
lo rey que vosaltres. Per què, donchs,
lo rey meu? E lavors los hòmens de Judà
lo fill de Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en
lo poble pertí’s de David e anaren-se
lo rey fou en la sua casa en Jerusalem,
lo rey a Amasè: –Fes venir d’ecí a III
lo, car per ventura matrie’s en algunes
lo cultell e ferí-lo per lo costat, e
lo per lo costat, e axiren-li los
lo costat, e axiren-li los budells, e
lo cultell que Joab aportave. E Joab e
lo poble se aturave a mirar Amasè, levà’l
lo poble no s’aturàs aquí. 13 E puxs tot
lo poble seguí a Joab e encalsaren Siba,
lo ceu cap per lo mur. 22 E lavors la
lo mur. 22 E lavors la fembra parlà ab tot
lo poble sàviament. E tolgueren lo cap a
lo cap a Siba fill de Bocrí e lensarenlo a Joab per lo mur. E lavors Joab tochà
lo mur. E lavors Joab tochà la corneta, e
lo rey apellà los gabaonites e dix-loslo rey: –Jo donaré a vosaltres aquells que
lo rey perdonà a Mifibòzech, fill de
lo segrament de nostro Senyor Déu que era
lo rey los fills de Saül, los quals havia
lo munt devant nostro Senyor. E aquests
lo costat del sepulcre de Sis, qui era
lo rey los havia manades. E com totas
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’s que pogués ferir David. E
fill de Salt, car nostro Senyor
21 e flastomave Yrrael, e ocísaquell die que nostro Senyor Déu
la mia veu del ceu temple sant, e
que jo. 19 E ell occupà a mi en
desestruch. 28 E tu feràs saul
seré sint e correré en tu e saltaré
en tu e saltaré lo truyll en
nostro Senyor e qui és fort enfora
e guarderàs a mi en cap de gents. E
47 Vive nostro Senyor e beneÿt sia
Lo Déu d’Irrael ha perlat a mi,
4 axí com la lud en l’alba o com
brot. 6 Aquells, emperò, que passen
príncep entre III, axí tendre com
forts hòmens qui éran ab David com
li defalliren e’s tingueren ab
Senyor Déu gran salut en Yrrael, e
los felisteus hagueren fet fugir
lo poble, 12 aquell stech enmig
en Betlem, de prop la porta, fort
devallà enmig de la cisterna e ferí
la cisterna e ferí lo leó e ocísde Dan entrò a Bersabe e nombre tot
en C dobles. Mas què vol dir que
dir que lo rey [*] vulla are comtar
-se del rey per ço que nombrassen
Ozot e vingueren en Dan, qui és en
la terra. 9 E lavors Joab liurà
E David penidís com havia comptat
ten gran e dix a l’àngel qui feria
com hach vist l’àngel qui tallave
gebuseu. 19 E pujà David segons
havia fet. 20 E Aurena guardà e veé
Aurena e gità’s en terra e adorà
e adorà lo rey e dix: –Per què
meu ve al ceu servecial? E dix
morteldat qui és venguda sobre
–Nostro Senyor, Déu teu, te reba
Déu teu, te reba lo teu vot e
vot e lo teu secrifici. 24 E dix
de Yrrael. Expl Ací acaba
lo Segon libre dels Reys, qui és
adoctrinat en la doctrina de Déu.
libre de la Generació del món.
lo qual nós apellam Èxodus.
ço és del ministeri dels diaques.
que nós apellam libre de Nombres.
dels jutges, segons que’s compte.
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lo ferro de l’asta de Gebí Denob pesave
lo trasch de la pastura del folch de las
lo Jonadab, [*] de Samaà, frare de David.
lo desliurà de las mans de sos enamichs e
lo meu crit irà a las suas orellas. 8 La
lo die de la mia aflicció e nostro Senyor
lo poble pobre e humiliaràs los hòmens
lo truyll en lo Déu meu. 31 E nostro
lo Déu meu. 31 E nostro Senyor és sens
lo nostro Déu? 33 Qui ha cint a mi de
lo poble que jo no conech servirà a mi. 45
lo Déu meu, e Déu fort de la mia salut
lo fort d’Irrael, senyorejador just en
lo sol ix al matí, sens nuus gita los
lo manament de Déu, en manera d’espines
lo verm del fust, e ell ocís DCCC hòmens
lo sprovaren los felisteus e s’ajustaren
lo cultell per la sanch qui hy fou cecade.
lo poble fugit retornà, e portaren-se’n
lo poble, 12 aquell stech enmig lo camp e
lo camp e sguardà’s los felisteus e no
lo hy grayria. 16 E lavors anaren III
lo leó e ocís-lo en temps de neus. 21 E
lo en temps de neus. 21 E aquest matex
lo poble per ço que sapiam quants som. 3 E
lo rey [*] vulla are comtar lo poble? 4
lo poble? 4 Emperò la peraula del rey és
lo poble d’Irrael. 5 E passaren Jordà e
lo bosch, e environaren Sidon 7 e passaren
lo nombre del poble al rey, e trobaren que
lo poble e dix David a nostro Senyor Déu:
lo poble: –Basta are! No stenes d’aquí
lo poble: –Jo sóm, Senyor, aquell qui he
lo manament de nostro Senyor que Gad
lo rey e los cervecials ceus que anassen
lo rey e dix: –Per què lo senyor meu ve al
lo senyor meu ve al ceu servecial? E dix
lo rey: –Per ço çóm vengut que compre la
lo poble. 22 E dix Aurena al rey: –Lo
lo teu vot e lo teu secrifici. 24 E dix lo
lo teu secrifici. 24 E dix lo rey a
lo rey a Aurena: –Ja Déu no vulla que axí
lo Segon libre dels Reys, qui és lo deèn
lo deèn libre de la Bíblia.
Lo primer libre segons los jueus és
Lo segon és apellat Elesmon, lo qual nós
Lo terç és apellat Vagueta, que nós
Lo quart és Regebebet, que nós apellam
Lo quint és apellat Adabarim, que nós
Lo terç se seguex que és Samuel, lo qual
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Re Prol,63 qual nós apellam primer de Regnes.
Re Prol,73
és apellat, segons ells, Careafija.
1Re 3,8
apellà a ell altre vegade: –Samuel!
1Re 3,16 Samuel e dix: –O, Samuel, mon fill!
1Re 4,16
e fugit de la batalla e de la host.
1Re 4,17
aquell qui aportave las noves dix:
1Re 9,6
las someras per engoxa de nós. 6
1Re 10,18
18 e dix als fills d’Irrael:
1Re 14,33
que havían menjade la sanch.
1Re 15,15
lo qual jo oig? 15 E Saül dix:
1Re 17,5
la part de fora, tot ple d’hams.
1Re 18,25
25 e Saül los dix: –Dieu-li axí:
1Re 21,2 2 E dix David a Achimàlech prevere:
2Re 5,8
E per açò diu hom lo proverbi:
2Re 11,21
tant al mur?” E diràs-li encara:
2Re 19,9
fet e digueren los uns als altres:
2Re 23,3
per la mia lengüe. 3 Jo he dit:
2Re 24,22
lo poble. 22 E dix Aurena al rey:
2Re 22,4
4 Jo apellaré nostro Senyor Déu
Re Prol,25 dels Proverbis de Salamó, d’aquell
Re Prol,149 jo he sobre nomenades, en qualque
Re Prol,155
serà enterpetredor, mas en aquell
1Re 1,3
Senyor Déu en Ciloè. E en aquell
1Re 3,9
Samuel se n’anà e dormí en son
1Re 4,3
Senyor, de Ciloè, e vage en mig
1Re 5,3
Degon e tornaren-lo posar en son
1Re 5,5
romàs axí com un sol tronch en son
1Re 5,5
sobre lo lindar d’aquell
1Re 5,6
e los camps s’escalfaren en mig
1Re 5,11
de déu d’Irrael e que torn en son
1Re 6,2
qual manera tornarem a ella en son
1Re 6,14
Betzames e stech aquí. E en aquell
1Re 7,11
que ells los encalsaren entrò a un
1Re 7,12
prop, e apellà lo nom d’aquell
1Re 9,14
ciutat, e com ells anassen per mig
1Re 9,18 18 E Saül se acostà a Samuel en mig
1Re 9,22
on ell havia a menjar e ell los féu
1Re 9,23
·t comaní que tu la stojaces en bon
1Re 10,10
e ell comensà a profetar en mig
1Re 10,23
amanaren-lo, e stech aquí en mig
1Re 10,25
en un libre e preposà-le en un
1Re 11,11
poble en III parts e intrà en mig
1Re 12,8
de Egipte e alogà ells en aquell
1Re 13,6
veeren si mateys ésser posats en
1Re 14,1
dels felisteus que és ultre aquest
1Re 14,3
E lo poble no sabia pas en qual
1Re 14,7
volràs, car jo iré ab tu en qualque
1Re 14,9
vosaltres”, nos aturarem en nostro
1Re 14,20
qui era ab ell. E vingueren al
1Re 15,6
los cineus se’n pertiren del mig
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Lo segon, lo terç e lo quart, que és
Lo terç orde poseex hagiografia, ço és, la
Lo qual se levà e anà a Elí 9 e dix a ell:
Lo qual li respòs: –Jo sóm ací. 17 E ell
Lo qual dix: –En qual manera era sdevengut
–Lo poble d’Irrael és fugit devant los
Lo qual dix a ell: –Vet que en aquesta
–Lo Senyor, Déu d’Irrael, diu aquestas
Lo qual los dix: –Vosaltres haveu
–Lo poble ho ha amenat de Amalech, car lo
Lo pes del qual era VM cicles d’aram. 6 E
“Lo rey no ha mester que tu li dons
–Lo rey manà que negú no sabés per què ell
«Lo cech e lo contret no intrerà en lo
“Lo teu servicial Urries és mort.” 22 E
–Lo rey desliurà a nós de las mans de
Lo Déu d’Irrael ha perlat a mi, lo fort
–Lo senyor rey meu don-me ço que ell
loable, e seré saul de mos enamichs, 5 car
loch en lo qual diu: «Qui atroberà fembra
loch tu las veuràs entre si matex
loch matex ab mi devinerà. Mas jo prech a
loch staven II fills de Elí, Ophín e
loch. 10 E nostro Senyor vench e apellà’l
loch de nós, per ço que’ns salve de la mà
loch. 4 E altre vegade, l’endemà, com se
loch. E per aquesta rahó los preveres de
loch en Azot entrò en aquest die de vuy. 6
loch d’aquella regió, e rates nasqueren,
loch, per ço que no ocie nós ab tot nostro
loch. Los quals digueren a ells: 3 –Si
loch havia una gran pedre, e ells
loch qui era desots Betachar. 12 E Samuel
loch pedre d’Ajuda, e dix: «Nostro Senyor
loch de la ciutat, Samuel aparech a ells,
loch de la porta e dix a ell: –Jo’t prech
loch en cap de tots aquells qui éran stats
loch. 24 Donchs lo coch aportà una spatle
loch d’ells. 11 E, com aquells, qui
loch del poble. E fou pus alt que tots de
loch de Saül devant nostro Senyor. E
loch de la host a hora de matines e ocís
loch. 9 E ells oblidaren lo Senyor, lur
loch stret, ells hagueren pahor, car lur
loch. E ell no féu a saber açò a son pare.
loch Jonatàs era anat. 4 [*] a la host
loch que tu volràs anar. 8 Lavors dix a
loch [*]. 10 Mas si ells nos dien: “Veniu
loch on era la batalla. E cascú dels
loch de Amalech. 7 E Saül perseguí Amalech
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1Re 16,13
corn de l’oli e untà aquell en mig
1Re 17,20
son pare li havia manat, e vench al
1Re 17,34
e prengueren un moltó del mig
1Re 18,10
ell comensà a profetitzar en mig
1Re 19,22
e aquí ell demanà e dix: –En qual
1Re 20,19
tu te n’iràs tost e iràs en
1Re 20,37
37 E axí vench lo infant en lo
1Re 20,41
se’n fou anat, levà’s David de un
1Re 22,5
profeta a David: –No vullas star en
1Re 23,13
que ell volgués anar en altre
1Re 23,22
enaxí que vosaltres stimeu lo
1Re 23,28
E per ço ells apellaren aquell
1Re 26,5 E lavors David amagadement vench al
1Re 26,5
on era Saül, e com ell hach vist lo
1Re 26,25
hòmens e Saül se’n tornà en son
1Re 27,5
trobade gràcia devant tu, done’m
1Re 29,4
-se’n aquex hom e stiga en son
1Re 30,13
13 E dix David lavors: –De qual
2Re 2,1
–Puja. E dix David: –E en qual
2Re 2,13
e, com tots se foren ajustats en un
2Re 2,16
morts tots ensemps. E apellaren lo
2Re 2,23
tantost morí Azael en aquell matex
2Re 2,23
aquells qui passaven per aquell
2Re 2,24
o defallí lo die. E vingueren en un
2Re 5,17
venían, pujà-sse’n en un
2Re 5,20
devant mi [*]. E per ço aquell
2Re 6,8
Senyor havia mort Ozà, e aquell
2Re 6,17
dins en lo tabernacle, en lo mig
2Re 7,10
que són en la terra. 10 E posaré
2Re 11,15
la letre: «Posau Urries en aquell
2Re 11,16
ciutat, ell posà Urries en aquell
2Re 15,19
tu ést palegrí e ést axit de ton
2Re 15,21
e vives tu, senyor meu, car en tot
2Re 17,9
amagat per algunes coves o en altre
2Re 17,12
e ferirem sobre aquells en qualque
2Re 18,18
lo títol per lo nom ceu, e aquell
2Re 19,18
Jordà ans que lo rey 18 per un
1Re 7,12
entre Masfat e Sem, qui són II
1Re 7,16
poble d’Irrael en los demunt dits
1Re 14,46
felisteus, qui se n’anaren en lurs
1Re 23,14
David stave en lo desert, en los
1Re 23,19 que David se amaga entre nós en los
1Re 24,1
se departí de aquí e habità en
1Re 30,31
e en aquells qui éran en los altres
2Re 2,8
tots los castells e per tots los
2Re 7,7
e en tende 7 per tots los
2Re 7,9
9 E he stat ab tu en tots los
2Re 9,4
casa de Machir, fill de Daniel, de
1Re 2,5
qui primerament éran sedollats se
2Re 10,6
e gran scarn hagueren fet a David,
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loch de sos frares. E d’aquell die avant
loch que havia nom Magala, e la host era
loch del folch, 35 e jo perseguí-los [*]
loch de la sua casa. E David sonave la
loch són Samuel e David? E fou-li dit
loch on te pusques amagar, en lo primer
loch on era la primera segeta. Cridà
loch qui era ves tremuntana e gità’s en
loch guarnit ne en defenció. Vé-te’n en
loch. 14 Donchs, David stave en lo desert,
loch on ell és, [*] car ell se pensa bé de
loch «Pedre Depertent». 24,Tit Capítol
loch on era Saül, e com ell hach vist lo
loch on stave Saül e Abner, fill de Ner,
loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix David en son
loch en una de las tuas ciutats [*] per ço
loch, en lo qual tu l’has stablit e
loch ést tu? E respòs e dix: –Jo sóm
loch pujaré? E dix-li nostro Senyor: –En
loch, segueren los uns de la una part
loch on açò fou camp dels Forts, en
loch. E tots aquells qui passaven per
loch on jaÿa mort Azael aturaven-se. 24
loch qui hy passave aygüe, qui és entre
loch en lo qual ell era segur, es podia d’
loch és apellat Bealfazarim. 21 E los
loch és apellat [*] feriment o mort de Ozà
loch del tabernacle que David havia
loch al meu poble d’Irrael e plantaré a
loch on sapiau que haurà major batalla e
loch on sabia que éran los pus forts
loch. 20 Hir hi venguist, e que vuy te
loch on iràs, o en mort o en vida, jo iré
loch. E, si en lo comensament nengú d’
loch nós los trobem e levar-los-hem de
loch és apellat Mà de Absalon entrò en
loch on no havia molta aygüe, per ço que
lochs prop, e apellà lo nom d’aquell loch
lochs, 17 e despuxs ell se’n tornave en
lochs. 47 E com lo regne de Saül fou
lochs ben guarnits, e stech en la muntanya
lochs molt segurs d’un bosch qui és en lo
lochs molt segurs, qui són apellats la
lochs, en los quals David e los ceus
lochs on éran los fills d’Irrael 9 e
lochs en los quals jo sóm stat ab los
lochs on tu ést stat e he morts tots los
Lodobar. 5 [*] 6 E com fou vengut
logaren per haver pans, e aquells qui
logaren cavallers de Círia e de Teob e de
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2Re 4,10
per ço com me covenia de dar-li
2Re 3,17
vells d’Irrael: –Hir e l’altre e
2Re 13,20
ni plors per açò. E aprés açò stech
2Re 3,1
3,Tit Capítol terç 1 E fou feta
Re Prol,5
E en aquells, ço és a saber,
Re Prol,5
aquells, ço és a saber, los ciris e
Re Prol,20
de vuy ab letres entigues encara
Re Prol,29 Emperò V letres són dobles segons
Re Prol,30
sade. Car en altre manera scriuen
Re Prol,40 enaxí XXII volums són compilats, ab
Re Prol,43
de Déu. Lo primer libre segons
Re Prol,52 apellam Uteronòmim. Aquests són
Re Prol,53 Aquests són los V libres de Moysès,
Re Prol,57
fill de Enave, qui és dit, segons
Re Prol,60
un libre qui és apellat Rut, car en
Re Prol,79
libres, que són apellats, segons
Re Prol,88
és Sdras, qui és axí matex, segons
Re Prol,89
és axí matex, segons los grechs e
Re Prol,96
en son nombre, e per açò diuhen
Re Prol,107 comensament armat e guarnit a tots
Re Prol,107
armat e guarnit a tots los libres,
Re Prol,147
veritat. Cert, si no ho creus, lig
Re Prol,147
ho creus, lig los libres grechs e
Re Prol,161 pujat Jesucrist al Pare, qui contre
Re Prol,166
ni’m maldien, que m’ajudeu ab
1Re 1,8
sóm jo millor a tu que X fills, si
1Re 1,11
aquell a nostro Senyor en tots
1Re 1,18
tua serventa trobàs gràcia devant
1Re 1,28
ell donat a nostro Senyor en tots
1Re 2,4
arch dels forts hòmens és sobrat, e
1Re 2,8
ell axalsa e abaxa. 8 E ell sucita
1Re 2,8
la sutzura, per ço que ell sega ab
1Re 2,9
setgle sobre ells. 9 E ell guarde
1Re 2,9
guarde los peus dels ceus sants, e
1Re 2,10
Senyor tembran aquell, e tronerà en
1Re 2,12
devant Elí, lo prevera. 12 Mas
1Re 2,19
gonella, la qual ell aportave en
1Re 2,28
faraó, 28 e jo alegí a ell de tots
1Re 2,29
mon secrifici ab te fellonia e
1Re 2,29
ab te fellonia e los meus dons,
1Re 2,29
menjàceu las promíssias de tots
1Re 2,31
seran vils. 31 Vet que
1Re 4,1
E sdevench-se en aquell temps que
1Re 4,1
tendas prop la pedre de la Ajude, e
1Re 4,2
aquell contrast ne foren morts per
1Re 4,3
tornà a las tendes. Lavors digueren
1Re 4,3
ha fet a nós [*] fugir devant
1Re 4,4 companyes que seya sobre xerubín. E
1Re 4,6
tota la terra ne resonave. 6 E com
1Re 4,6
com los felisteus oÿren las veus ni

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

loguer per la missatgeria que havia feta.
lonch temps ha que vosaltres demanàveu
lonch temps en la casa de Absalon plorant
longa batalla e gran entre la casa de Saül
los ciris e los caldeus, XXII letres han a
los caldeus, XXII letres han a un matex
los salms, ço és, lo XXXVI e lo CX e lo
los jueus, ço és a saber, caph, mem, num,
los comensaments e las mitjanies dels
los quals quax ab letres e ab cara [*]
los jueus és apellat Bresith, lo qual nós
los V libres de Moysès, los quals són
los quals són pròpiament apellats Torà, ço
los profetes, Josuè, fill de Nuu. E aprés
los dies d’aquella fou feta la història
los jueus, Masloth, ço és, libre de
los grechs e los letins; dels libres, lo
los letins; dels libres, lo VIIIIè és
los libres de la vella lig ésser XXIIII,
los libres, los quals havem trets de
los quals havem trets de habraych en latí,
los libres grechs e los letins e ajusta ab
los letins e ajusta ab aquests las obres
los cans ledrants qui s’enfallonexen
los scuts de vostres oracions. E, jo
los havies? 9 Donchs, com Anna hach menjat
los dies de la sua vida, e raor no munterà
los teus ulls. Donchs la fembra tench sa
los dies de la sua vida. Donchs, ells
los febbles són complits de fortsa. 5 E
los freturosos de la pols e leva lo pobre
los prínceps e que tinga la cadira de
los peus dels ceus sants, e los folls
los folls cauran en tenebres, car null hom
los cels sobre aquells. Nostro Senyor
los fills de Elí éran malvats e no
los dies que éran stablits com venían en
los trips d’Irrael a mos obs en prevere,
los meus dons, los quals jo maní que
los quals jo maní que fossen oferts en lo
los secrificis del meu poble d’Irrael e
los dies vénen que jo tallaré ton bras e
los felisteus se ajustaren a batalla
los felisteus vingueren en Afet 2 e
los camps, menys de defenció, quax IIIIM
los primers nats d’Irrael: –Per què
los felisteus? Aportem ab nós l’archa de
los fills de Elí eren ab l’archa de la
los felisteus oÿren las veus ni los crits,
los crits, ells digueren: –Quina veu ni
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Senyor era venguda en la host. 7 E
-vos e combateu-vos. 10 Donchs
11 E l’archa de Déu fou presa, e
–Lo poble d’Irrael és fugit devant
un fill. E ella no’ls respòs ni
prop de Degon, lur déu. 3 E com
en son loch. E per aquesta rahó
de nostro Senyor se agreujà sobre
las suas encontrades, e las vilas e
mort fou feta en la ciutat. 7 E com
ells tremateren e ajustaren tots
cascuna ciutat, enaxí que ell feria
Senyor fou venguda en Acharon,
Donchs ells tremateren e ajustaren
nats e prínceps dels felisteus,
agreujade sobre ells, per ço com
per VII mesos. 2 Aprés açò
2 Aprés açò los felisteus apellaren
felisteus apellaren los preveres e
preveres e los devins e diguerenlo cor de faraó e no lexà anar
aquellas a la carreta, e encloeu
Senyor e mateu-la en la carreta e
e prengueren II vaques que aletaven
torseren a destre ni a sinestre. E
fins del terme de Betzames. 13 E
en una vall, e com ells levaren
una gran pedre, e ells trencaren
qui era prop ella, en la qual éran
los vaxells d’or que hy posaren
posaren-la sobre la gran pedre. E
secret de natura d’or, las quals
Gatza. 18 E las rates d’or, segons
fort plague. 20 E lavors digueren
1Re 7,Tit Capítol VII 1 Adonchs
nostro Senyor stech en Cariatiarim
Senyor de tot vostro cor, toleu
ço és Balaÿm e Scaroch, e aparallau
de la mà dels felisteus. 4 Adonchs
havem peccat. E Samuel jutjà
Irrael en Masfa. 7 E com oÿren açò
vingueren sobre ells, e com
a nostro Senyor lo secrifici,
felisteus comensasen batalla contre
die ab ten gran tabustol sobre
spaventà aquells, e foren morts per
morts per los fills d’Irrael. 11 E
axiren de Masfat, e perseguiren
los felisteus, enaxí que ells
a nosaltres ajudat entrò ací.» 13 E
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los felisteus hagueren pahor e digueren:
los felisteus se combateren ab lo poble d’
los II fills de Elí foren morts, ço és,
los felisteus, e gran morteldat és stade
los entès. 21 E apellà, donchs, l’infant
los hòmens de Azot se levaren de matí en
los preveres de Degon e tots aquells qui
los hòmens de Azot e destruý aquells e
los camps s’escalfaren en mig loch d’
los hòmens de Azot vaeren aquesta plaga,
los prínceps dels felisteus e digueren:
los hòmens de cascuna ciutat, del major
los hòmens d’Ecaron cridaren e digueren:
los primers nats e prínceps dels
los quals digueren: –Lexau-ne anar la
los hòmens qui no éran stats morts éran
los felisteus apellaren los preveres e los
los preveres e los devins e diguerenlos devins e digueren-los: –Què farem
los: –Què farem nós de l’archa de Déu d’
los fills d’Irrael fore de sa terra, car
los vadells en una casa. 8 E preneu la
los vaxells d’or que vosaltres li haveu
los vadells [*] en una casa, 11 e posaren
los prínceps dels felisteus seguiren
los hòmens de Betzames cullien forment en
los ulls, ells vaeren l’archa de nostro
los fusts de la carreta e materen las
los vaxells d’or que hy posaren los
los falisteus, e posaren-la sobre la
los hòmens de Betzames oferiren holocausts
los felisteus reteren a nostro Senyor per
los nombres de las ciutats dels felisteus
los hòmens de Betzames: –Qual porà star
los hòmens de Cariatiarim vingueren e
los dies foren complits enaxí que XX anys
los déus stranys del mig de vosaltres, ço
los vostros cors a nostro Senyor e serviu
los fills d’Irrael tolgueren del mig de
los fills d’Irrael en Masfa. 7 E com
los prínceps dels felisteus, vingueren
los fills d’Irrael hagueren açò oÿt, ells
los felisteus comensasen batalla contre
los fills d’Irrael, e nostro Senyor tronà
los felisteus e spaventà aquells, e foren
los fills d’Irrael. 11 E los fills d’
los fills d’Irrael axiren de Masfat, e
los felisteus, enaxí que ells los
los encalsaren entrò a un loch qui era
los felisteus foren humiliats e no gosaren
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1Re 7,13
e no gosaren despuxs venir en
1Re 7,13
E la mà de nostro Senyor fou sobre
1Re 7,13
fou sobre los felisteus en tots
1Re 7,14
als fills d’Irrael, las quals
1Re 7,14
d’Irrael, las quals los felisteus
1Re 7,14
mà dels felisteus. E pau era entre
1Re 7,14
pau era entre los fills d’Irrael e
1Re 7,15
jutjà tot lo poble d’Irrael tots
1Re 7,16
e jutjave lo poble d’Irrael en
1Re 8,3
e foren jutges de Bersabe. 3 E
1Re 8,4
jutjaven falsament. 4 Donchs, tots
1Re 8, 8
ells han fetas del die ensà que jo
1Re 8,14
e pastadors de pa. 14 Ell pendrà
1Re 8,15
a sos servidors. 15 E ell delmerà
1Re 8,16
servents e vostres serventas e
1Re 8,16
e los vostros bons macips e
1Re 9,2
alet e bo, enaxí que no havia entre
1Re 9,14
ciutat, Samuel aparech a ells, qui
1Re 9,22
ells là on ell havia a menjar e ell
1Re 10,3
Tabor, tu trobaràs III hòmens aquí,
1Re 10,4
ells doneran a tu II pans, e tu
1Re 10,11
profetes e profatitzave, digueren
1Re 10,11
de Sis? Donchs, no és Saül entre
1Re 10,18
dels egipcians e de la mà de tots
1Re 10,19
are stau devant nostro Senyor per
1Re 10,20
20 Enaxí Samuel aplegà tots
1Re 10,26
de la host se n’anà ab ell,
1Re 10,27 nostro Senyor havia tochats. 27 Mas
1Re 11,1
que ha nom Jabès de Galaad, e tots
1Re 11,3
d’Irrael. 3 Llavors digueren a ell
1Re 11,4
defena, nós vendrem a tu. 4 Donchs
1Re 11,7
per pessas e tramès-ne per tots
1Re 11,8
en Bezet, e foren per nombre
1Re 11,8
los fills d’Irrael CCCM hòmens, e
1Re 11,9
com lo sol serà scalfat.” Donchs
1Re 11,9
-ho als hòmens de Jabès,
1Re 11,11
de la host a hora de matines e ocís
1Re 11,11
que lo die comensà scalfar. E tots
1Re 11,12
Saül no regnerà sobre nós? Feu1Re 11,12
-los-nos liurar, e nós ociurem1Re 11,15 devant nostro Senyor. E Saül e tots
1Re 12,6
qui féu Moysès e Aron e qui amenà
1Re 12,8
intrà Jacob en Egipte. E cridaren
1Re 12,8
a nostro Senyor, e nostro Senyor
1Re 12,9
lo Senyor, lur Déu, lo qual
1Re 12,9
e en la mà del rey de Moab,
1Re 12,17
no és are tot dret temps de cullir
1Re 12,19 lo poble dix a Samuel: –Pregue per
1Re 12,19
car nós havem ajustat mal a tots
1Re 13,3
per tota la terra e dix: «Ogen
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los termes del poble d’Irrael. E la mà de
los felisteus en tots los dies de Samuel.
los dies de Samuel. 14 E las ciutats foren
los felisteus los havían toltas, de Acaron
los havían toltas, de Acaron entrò Aget e
los fills d’Irrael e los amoreus. 15
los amoreus. 15 Donchs Samuel jutjà tot lo
los dies de la sua vida. 16 E environave
los demunt dits lochs, 17 e despuxs ell se
los fills no anaren per las suas carreras,
los primers nats del poble se ajustaren e
los amení de terra de Egipte entrò en
los vostros camps e las vostres vinyes e
los vostros blats e las rendes de vostres
los vostros bons macips e los vostros
los vostros àzens e metrà’ls en la sua
los fills d’Irrael millor home que ell;
los axí a carrera, qui volia muntar a la
los féu loch en cap de tots aquells qui
los quals muntaran en Batel per pregar
los pendràs de la lur mà 5 e tu vendràs
los uns als altres: –Qual cose és
los profetes? 12 [*] 13 Donchs ell cessà
los reys que són stats turmentadors
los vostros trips e per las vostres
los trips d’Irrael, e la sort caech sobre
los cors dels quals nostro Senyor havia
los fills de Belial digueren: –Donchs,
los hòmens de Jabès digueren a Naàs: –Rep
los pus vells hòmens de la ciutat de
los missatgers vingueren a Saül en Gabaà e
los térmens dels fills d’Irrael per mans
los fills d’Irrael CCCM hòmens, e los
los fills de Judà, XXXM. 9 E digueren als
los missatgers vingueren e recomptarenlos quals hagueren gran goig 10 e digueren
los fills de Amon, sí que anch no cessà
los altres foren scampats, enaxí que no
los-nos liurar, e nós ociurem-los. 13
los. 13 E Saül dix: –[*] No serà mort en
los hòmens d’Irrael hagueren aquí gran
los vostros pares de Egipte, ell és
los pares a nostro Senyor, e nostro Senyor
los tremès Moysès e Aron e amenà vostros
los liurà en las mans de Sizerà, maestre
los quals se combateren contre ells. 10 E
los forments? Jo apellaré nostro Senyor e
los teus servents al Senyor, ton Déu, per
los peccats, com nós demanam rey. 20 E
los hebreus e tot lo poble d’Irrael!» 4
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d’Irrael s’és endressat contre
irà aprés Saül en Galgala.» 5 E
E los felisteus se ajustaren contre
ves orient, prop Letavent. 6 Quant
e en pedres [*] e en sisternes. 7 E
eras ab mi en covinensa, e que tots
Machinàs, 12 jo diguí: “Are vendran
follament, com tu no has guardats
los manements del Senyor, ton Déu,
per ço com tu no has guardats
Galgala [*] en Gabaà de Benjamín. E
aprés Saül contre lo poble que
la terra dels fills d’Irrael, car
fills d’Irrael, car los felisteus
feessen lansa ni spasa. 20 Donchs
axí per passar en Machinàs, on éran
e a l’altre host dels felisteus, e
las quals éran amagats. 12 Donchs
Jonatàs muntà al munt greponant ab
haguéran vista la cara de Jonatàs,
los uns caÿen devant Jonatàs, e
un gran miracle per la host e per
sa companya que éran anats a robar
archa de Déu era aquí aquell die ab
e la occizió era molt gran. 21 E
ab Saül e ab Jonatàs e ab tots
Efraÿm, car ells hagueren oÿt que
éran fugits, e acompanyaren-se ab
batalla vench entrò a Betaven. 24 E
no fóra feta major plague contre
31 E ells encalsaren aquell die
e bous e vadells e secrificarenhavían menjade la sanch. Lo qual
mi son bou e son moltó, e oceÿtsa nostro Senyor, si vosaltres
en la mà entrò a la nit e ocieren[*]. 36 E dix Saül: –Anem sobre
los felisteus de nits e destruyampoble: –Tot ço que sia vijares en
nostro Senyor e dix: –Jo perseguiré
E Saül se’n tornà e [*] perseguí
d’Irrael, ell se combatia contre
tot entorn: contre Moab e contre
e contre lo rey de Sabbà e contre
E ell sobrà tots aquells contre
host, ell vencé Amalech, e desliurà
’ls deguastaven. 49 Aquests foren
52 E molt fort batalla era contre
era contre los felisteus en tots
car Saül acompanyave a si tots
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los felisteus. Donchs, lo poble irà aprés
los felisteus se ajustaren contre los
los fills de Yrrael per combatre, e foren
los fills d’Irrael veeren si mateys ésser
los hebreus passaren lo flum Jordà, en la
los felisteus s’eren ajustats en
los felisteus en Galgala sobre mi, e jo no
los manements del Senyor, ton Déu, los
los quals ell havia manats a tu. Car, si
los manaments que ell manà a tu. 15 Donchs
los altres pobles pujaren aprés Saül
los combatia, vinents en Galgala, en lo
los felisteus los havían tots gitats
los havían tots gitats defora, per ço que
los fills d’Irrael avallaren als
los fills d’Irrael. 1Re 14,Tit Capítol
los felisteus digueren: –Veus que hebreus
los felisteus perlaren a Jonatàs e a son
los peus e ab las mans, e son scuder aprés
los uns caÿen devant Jonatàs, e los altres
los altres ocia son scuder, que seguia
los camps. E tota la host dels felisteus e
los fills d’Irrael s’esbalaÿren, e tota
los fills d’Irrael. 19 E dementre que
los hebreus qui éran de la part dels
los fills d’Irrael 22 que éran amagats en
los felisteus éran fugits, e acompanyaren
los companyons en la batalla. E éran ab
los hòmens d’Irrael foren acompanyats
los felisteus? 31 E ells encalsaren aquell
los felisteus, de Machinàs entrò a Aylon,
los [*], e lo poble menjà la carn ab la
los dix: –Vosaltres haveu menyspresade la
los sobre aquesta pedre e menjau-ne, e
los menjau ab la sanch. Donchs tot lo
los aquí. 35 E Saül edifichà aquí un altar
los felisteus de nits e destruyam-los
los ans que’l matí sia vengut. E no
los teus ulls, de bé, fes. E dix lo
los felisteus? Si tu liures aquells en las
los felisteus, qui se n’anaren en lurs
los enamichs tot entorn: contre Moab e
los fills d’Amon e contre Edom e contre
los felisteus. E ell sobrà tots aquells
los quals ell se girave. 48 E com ell hach
los fills d’Irrael de las mans de aquells
los fills de Saül: Jonatàs e Sirí e
los felisteus en tots los dies de Saül,
los dies de Saül, car Saül acompanyave a
los hòmens que veya ésser forts e
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1Re 15,6
com ells venien de Egipte. Donchs
1Re 15,17
tu fet cap e príncep sobre tots
1Re 15,18
carrera e dix a tu: “Vé e ociu
1Re 15,18
-te contre ells entrò que tu
1Re 15,30
mas are honre tu a mi devant
1Re 15,30
los vells de mon poble e devant
1Re 15,35 E anch despux Samuel no viu Saül en
1Re 16,4
havia manat, e vench en Betlem, e
1Re 16,15 per voluntat de nostro Senyor. 15 E
1Re 16,16
te turmenta. 16 Mana que tots
1Re 17,2
encontrades de Dotamí. 2 E Saül e
1Re 17,2
lur host e vingueren contre
1Re 17,3
vingueren contre los felisteus. 3 E
1Re 17,11
d’Irrael [*]. 11 E com Saül e tots
1Re 17,13
que fos en lo temps de Saül. 13 E
1Re 17,14 menor de dies de tots ells. Donchs,
1Re 17,19 en companya. 19 E adonchs Saül e
1Re 17,19
fills d’Irrael se combateren ab
1Re 17,21
las tendas per combatre [*]. 21 [*]
1Re 17,24
ditas, e David las oyí. 24 E tots
1Re 17,35
loch del folch, 35 e jo perseguí1Re 17,40
ell havia ab si, la qual portaven
1Re 17,51 lo cap ab s’espasa matexa. E quant
1Re 17,52
d’ells era mort, fugiren, 52 e
1Re 17,52
Judà se levaren [*] e perseguiren
1Re 17,53 entrò a Get e entrò a Acharon. 53 E
1Re 17,53
com ells hagueren encalsats
1Re 18,4
donà-la a David, e donà-li tots
1Re 18,5
afers. E Saül lo posà sobre tots
1Re 18,16 ell lo comensà squivar. 16 Mas tots
1Re 18,16
Mas tots los fills d’Irrael e tots
1Re 18,22
de mi: “Tu plaus al rey, e tots
1Re 18,23
del rey.” 23 E lavors digueren
1Re 18,23
aquestas coses a David. E David
1Re 18,24 E jo, que çó pobre home e bax! 24 E
1Re 18,24
a lur Senyor ço que David
1Re 18,25
que David los havia dit, 25 e Saül
1Re 18,26
las mans dels felisteus. 26 E com
1Re 18,27
David se levà e anà en Acaron ab
1Re 18,30
de David en tots sos dies. 30 E
1Re 18,30
dels felisteus axiren contre
1Re 18,30
sos fets pus sàviament que tots
1Re 19,1
1 Saül parlà a Jonatàs [*] e a tots
1Re 19,8
fou venguda altre vegade entre
1Re 19,8
vegade entre los fills d’Irrael e
1Re 19,8
axí defora e combaté’s contre
1Re 19,16
[*] per ço que sia mort. 16 E com
1Re 19,21
ell hi tremès altres servents,
1Re 19,21
atrecí a profetitzar axí com
1Re 19,24
ses vestidures e profetitzà ab
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los cineus se’n pertiren del mig loch de
los trips d’Irrael, com a tu fos vijares
los peccadors de Amalech e combat-te
los hages tots morts.” 19 Donchs, per què
los vells de mon poble e devant los fills
los fills d’Irrael. E torna-te’n ab
los dies de sa vida, entrò als dies de la
los vells de la ciutat se’n marevellaren
los servents digueren a ell: –Vet que lo
los servents qui són devant tu serquen un
los fills d’Irrael se ajustaren en la
los felisteus. 3 E los felisteus staven
los felisteus staven sobre la muntanya de
los fills d’Irrael hagueren oÿdes
los III fills primers [*] éran aquests:
los III fills primers hagueren seguit Saül
los fills d’Irrael se combateren ab los
los felisteus en la vall de Terebinti. 20
los felisteus éran aperellats d’altre
los fills de Yrrael, com hagueren vist
los [*] per tolre a ells mon moltó, mas
los pastors, e pres sa fona en sa mà e anà
los felisteus veeren que lo pus fort d’
los fills d’Irrael e de Judà se levaren
los felisteus entrò que ells foren venguts
los fills d’Irrael se’n tornaren com
los felisteus, e despuxs ells svaÿren e
los altres vestiments e ornaments entrò a
los combatedors, e ell pleÿa molt a tot lo
los fills d’Irrael e tots los fills de
los fills de Judà amaven David [*]. 17 E
los servecials amen a tu. Donchs, tu sias
los servents del rey totas aquestas coses
los respòs: –Par a vosaltres pocha cose
los servents de Saül recomptaren a lur
los havia dit, 25 e Saül los dix: –Dieulos dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no ha
los servents de Saül haguéssan recomptades
los hòmens qui éran sots ell e ocís dels
los prínceps dels felisteus axiren contre
los fills d’Irrael en batalla, e en lo
los servents de Saül. E lo ceu nom fou fet
los ceus servents que ociessen David. Mas
los fills d’Irrael e los felisteus, e
los felisteus, e David axí defora e
los felisteus e vencé aquells, enaxí que
los missatges foren venguts en la casa de
los quals comensaren atrecí a profetitzar
los altres. [*] Adonchs fou Saül molt irat
los altres devant Samuel, e cantà tot nuu
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proverbi: «Donchs, no és Saül entre
que jo he trobade gràcia devant
que, com destruyrà e dissiparà
David en lo camp. E vingueren
leja, mas serà vuy santificade en
e era lo pus poderós de tots
anà a Achís, en Get. 11 E digueren
-se en una spluga. E com oÿren açò
de Moab, e stigueren ab ell tots
e stigueren ab ell tots los dies en
respòs al rey: –Qual és entre tots
d’ell: –Levau-vos e oceÿts
fugit e no m’ho faeren a saber. E
no volgueren stendre lur mà contre
18 E dix lo rey a Doech: –OciuDoech, de Ydumea, se levà e ocís
Nobe, qui era dels preveres, [*] e
hòmens e las fembras que hy éran e
aquells qui encara mamaven, e
qui encara mamaven, e los bous e
1 A David fou anunciat e dit que
Senyor a David: –Vé e tu ociuràs
los felisteus e celvaràs Cellà. 3 E
vé-te’n en Cellà, car jo liuraré
vench en Cellà e combaté’s contre
11 Senyor Déu, tu demostra a mi si
dix altre vegade: –Liureran-me
-me los hòmens de Cellà ni
13 Donchs, David se levà ab
David stave en lo desert, en
la sua casa. 19 Ab aytant vingueren
tu que David se amaga entre nós en
cuytosament. 23 Donchs sercau tost
terra, jo sercaré aquell en tots
ell éran en lo desert de Mahon, en
del munt de una part, e David ab
scapar de la mà de Saül. E Saül ab
e dix a ell: –Vina e cuyte’t, que
E com Saül fou tornat de perseguir
purgàs aquí son ventre. E David e
amagats en [*] aquella cove. 5 E
nostro Senyor. 8 On David castigà
que tu has. 7 Yo he oÿt dir que
ço que tu hauràs a mà.” 9 E com
a ell totas las coses que David
fill de Ysaý? Molt són are creguts
a lur senyor! 11 Donchs, pendré jo
que no sé d’on són? 12 E donchs,
sportes de figues e posà-hu sobre
serventa, anch no viu tos servents,
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los profetes?» 20,Tit Capítol XX 1 David
los teus ulls. Per què ell dirà: “No sàpia
los enamichs de David [*], que partescha e
los dies de las calendes e sech lo rey a
los vaxells. 6 E axí donà-li lo prevere
los pastors de Saül. 8 E dix David a
los servicials de Chis a ell: –Donchs, no
los ceus frares e tota la casa de son
los dies en los quals se havia a defensar
los quals se havia a defensar ni havia
los servecials teus axí [*] com David, qui
los preveres de nostro Senyor, car la lur
los servents del rey no volgueren stendre
los preveres de nostro Senyor. 18 E dix lo
los tu, donchs. Doech, de Ydumea, se levà
los preveres de nostro Senyor, enaxí que
los hòmens e las fembras que hy éran e los
los infants pochs, neguex aquells qui
los bous e los àzens e las ovellas ocís ab
los àzens e las ovellas ocís ab spasa. 20
los felisteus conbatien Cellà e robaven
los felisteus e celvaràs Cellà. 3 E los
los hòmens qui éran ab David digueren a
los falisteus en las tuas mans. 5 Donchs,
los felisteus, e amanà-sse’n tot lur
los hòmens de Cellà liureran a mi en las
los hòmens de Cellà ni los hòmens qui són
los hòmens qui són ab mi en las mans de
los hòmens qui éran ab ell, qui éran
los lochs ben guarnits, e stech en la
los hòmens de Xiff a Saül, en Gabaà, e
los lochs molt segurs d’un bosch qui és
los amagatalls on ell se amague e tornau a
los angles de la terra de Judà. 24 E ells
los camps a la dreta part de Gesimuch. 25
los ceus stave al costat del munt de l’
los seus resinglave David [*] a manera de
los felisteus se són stesos per la terra.
los felisteus, a ell fou denunciat e dit:
los hòmens ceus staven aquí amagats en [*]
los servents de David digueren a ell: –Vet
los ceus hòmens de peraula e no soferí que
los teus pastors qui éran ab nós en lo
los servents de David foren venguts a
los havia ditas de part sua e despuxs ells
los servents que fugen a lur senyor! 11
los meus pans e la mia aygüe e las carns
los servents de David se’n tornaren per
los àzens 19 e dix a sos servents: –Anau
los quals tu, senyor, trematist a ell. 26
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1Re 25,26
a tu. E are sían fets axí com Nabal
1Re 25,28
no sia trobade en tu en tots
1Re 25,41
del meu senyor, per ço que lav
1Re 25,42
ella e las suas serventas, e seguí
1Re 26,1 26,Tit Capítol XXVI 1 E vingueren
1Re 26,8
–Nostro Senyor ha tancats [*]
1Re 26,19
lo, car axí cové a fer. Si, emperò,
1Re 26,19
e han dit: “Vé-te’n servir
1Re 26,21
mia ha stat de gran preu vuy en
1Re 26,24 és magnificade la tua ànima vuy en
1Re 26,24 axí sia magnificade la mia ànima en
1Re 26,25
-ce’n David per la sua carrera ab
1Re 27,3 3 E habità David ab Achís en Get. E
1Re 27,8
IIII mesos. 8 E pujave David e
1Re 27,11
E açò era decret ceu en tots
1Re 27,11
era decret ceu en tots los dies en
1Re 28,1
1 E fou fet en aquells dies que
1Re 28,1
–Jo he sabut are e sé que tu e
1Re 28,3
en la sua ciutat. E Saül gità
1Re 28,4
en lo ventre. 4 E ajustaren-se
1Re 28,9
Saül e en qual manera ha gitats
1Re 28,9
manera ha gitats los encantedors e
1Re 28,15
fort sóm en gran treball. Vet que
1Re 28,19
mans dels felisteus. Emperò tu e
1Re 28,23 volch pendre e dix: –No menjaré. E
1Re 28,25
25 e posà-lo devant Saül e devant
1Re 29,1
ajustades totas las companyes de
1Re 29,2
la font que era en Gezrael. 2 E
1Re 29,2
era en Gezrael. 2 E los vaguers e
1Re 29,2 C en C o de M en M. Emperò David e
1Re 29,3
companya ab Achís. 3 E digueren
1Re 29,4
a mi entrò aquest die de vuy. 4 E
1Re 29,4
fer pau ab son senyor, si no sobre
1Re 29,7
te’n, donchs, [*] e no agreujaràs
1Re 29,7
[*] e no agreujaràs los prínceps ni
1Re 29,8
que jo no venga e combata contre
1Re 29,9
David: –Jo sé que tu ést bo devant
1Re 29,9
l’àngel de nostro Senyor Déu. Mas
1Re 29,11
veu-vos-en. 11 E enaxí David e
1Re 29,11
a la terra dels felisteus. E
1Re 30,1 com David fou vengut en Sichalet ab
1Re 30,1
en Sichalet ab los ceus servicials,
1Re 30,2
negú mort, mas [*] amanaven1Re 30,3
ciutat e trobaren-la cremade, e
1Re 30,4
e ploraren tant, que làgremes
1Re 30,8
dix nostro Senyor a ell: –Encalce1Re 30,8
–Encalce-los. Car sens dupte tu
1Re 30,10 E David ab CCCC hòmens encalsaren
1Re 30,10
hòmens encalsaren los ladres, car
1Re 30,17 CCCC hòmens jóvens que pujaren en
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los enamichs teus e aquells qui’t demanen
los dies de la tua vida, 29 car si alguna
los peus dels teus servents. 42 E levà’s
los missatgers de David [*]. 43 E aytambé
los hòmens de Ciff a Saül, en Gabaà, e
los enamichs teus en las tuas mans. Donchs
los fills dels hòmens scomoven a tu contre
los déus stranys.” 20 E no sia scampada la
los teus ulls. Car are par que ço que jo
los meus ulls, axí sia magnificade la mia
los ulls de nostro Senyor, e guard e
los ceus hòmens e Saül se’n tornà en son
los ceus hòmens ab ell e tota sa casade e
los ceus hòmens [*] a Geturí e a Get e als
los dies en los quals habità en la terra
los quals habità en la terra dels
los felisteus se ajustaren e aperellarenlos hòmens teus axireu ab mi en las
los encantadors de la terra e ocís tots
los felisteus e vingueren e posaren lurs
los encantedors e los devinadors de la
los devinadors de la terra. Per què,
los felisteus se combaten contre mi, e Déu
los fills teus [*]; e, encara, las tendas
los ceus ministres e la fembra ffortsaren
los ceus servicials. E com hagueren
los felisteus en Afet. E Yrrael posà las
los vaguers e los majorals dels felisteus
los majorals dels felisteus anaven de C en
los ceus éran en la derrera companya ab
los [*] felisteus a Achís: –Què fan ací
los prínceps dels felisteus foren irats e
los nostros prínceps? 5 Donchs, no és
los prínceps ni los majorals dels
los majorals dels felisteus. 8 E dix David
los enamichs del rey, senyor meu? 9 E
los meus ulls tot axí com és l’àngel de
los prínceps dels felisteus han dit que no
los ceus hòmens qui éran venguts ab ell se
los felisteus pujaren en Gesrael. 30,Tit
los ceus servicials, los ysmaleÿtes havían
los ysmaleÿtes havían saltat de la part
los-se’n ab si matexs. 3 E David e
los fills e las fillas e las mullers, que
los defallien. 5 E havían-se’n manades
los. Car sens dupte tu los pendràs e
los pendràs e amaneràs la presa que han
los ladres, car los CC éran romasos, qui
los CC éran romasos, qui éran molt ujats,
los camells e fugiren. 18 E lavors pres

599

PERE CASANELLAS
1Re 30,18
1Re 30,21
1Re 30,23
1Re 30,26
1Re 30,31
1Re 30,31
1Re 30,31
1Re 31,1
1Re 31,2
1Re 31,2
1Re 31,2
1Re 31,3
1Re 31,6
1Re 31,7
1Re 31,7
1Re 31,7
1Re 31,7
1Re 31,8
1Re 31,9
1Re 31,9
1Re 31,11
1Re 31,12
1Re 31,12
1Re 31,12
1Re 31,13
1Re 31,13
2Re 1,4
2Re 1,6
2Re 1,6
2Re 1,11
2Re 1,18
2Re 1,19
2Re 1,19
2Re 1,20
2Re 1,25
2Re 1,27
2Re 2,3
2Re 2,3
2Re 2,4
2Re 2,4
2Re 2,5
2Re 2,8
2Re 2,8
2Re 2,8
2Re 2,12
2Re 2,13
2Re 2,13
2Re 2,13
2Re 2,13
2Re 2,14

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

E lavors pres David las coses que
e no havían pogut seguir David, qui
a vosaltres [*] e ha-us donats
sos proÿsmes e sos parents. E dixen Hebron, e en aquells qui éran en
qui éran en los altres lochs, en
altres lochs, en los quals David e
e stat. Tit Capítol XXXI 1 E
en lo munt de Gelboe. 2 E vingueren
los felisteus a Saül e contre
Jonatàs e Aminadap e Melchisue,
girà contre Saül, e encalsaren-lo
fills ceus, e lo ceu scuder e tots
casa moriren en aquell die. 7 E com
flum Jordà, en una vall, veeren que
fugits e que Saül era mort [*],
habitaven e fugiren. E vingueren
aquell de la batalla, vingueren
e entorn, que faéssan a saber en
en los temples de las ýdolas e tots
oÿdes totas aquestas coses que
fetas a Saül, 12 levaren-se tots
nit e prengueren lo cos de Saül e
mur de Betasan penjats, e vingueren
e cremaren Betasan. 13 E prengueren
cossos de aquells e sabollirendel poble de Yrrael són morts e
se soferia sobre la sua lansa, e
sobre la sua lansa, e los carros e
totas las suas vestidures, e tots
de Saül. 18 E manà David a tots
(ço és, en lo munt de Gelboe), 19
són axí ja cayguts en tu aquests,
per ventura alegrar-s’hien [*]
25 E com són axí cayguts
27 O Déu, e com són morts e cayguts
3 E ab tant pujaren ab David tots
ab tot son mainatge, e stigueren en
castells de Hebron. 4 E vingueren
de Judà. E digueren a David que
hòmens de Jabès-Galaad e dixfill de Saül, e manà’l per tots
’l per tots los castells e per tots
e per tots los lochs on éran
12 E axí Abner, fill de Ner, e
13 E lavors Joab, fill de Servià, e
e los servents de David exirenforen ajustats en un loch, segueren
la una part sinestre de l’aygüe e
14 E dix Abner a Joab: –Leven-se
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los ysmaleÿtes havían portades e aportaren
los havia manat que romanguéssan en lo
los ladres qui éran venguts contre
los David: –Rebeu de la benedicció [*] de
los altres lochs, en los quals David e los
los quals David e los ceus hòmens havían
los ceus hòmens havían habitat e stat. Tit
los felisteus combatien e batallaven
los felisteus a Saül e contre los ceus
los ceus fills e ociéran Jonatàs e
los quals éran fills de Saül. 3 E tot lo
los hòmens qui tiraven ab sagetes e
los ceus servicials que éran de la sua
los fills d’Irrael, qui éran ultre lo
los barons d’Irrael éran fugits e que
los fills d’Irrael desemperaren lurs
los felisteus e habitaren en aquellas. 8 E
los felisteus per ço que veessen aquells
los temples de las ýdolas e tots los
los pobles tot ço que era sdevengut a Saül
los felisteus havían fetas a Saül, 12
los pus forts hòmens e anaren tota la nit
los cossos de sos fills, qui éran en lo
los hòmens de Jabès-Galaad e cremaren
los cossos de aquells e sabolliren-los
los en lo bosch de Jabès. E dejunaren per
los altres són fugits, e Saül e Jonatàs,
los carros e los cavallers dels felisteus
los cavallers dels felisteus acostavenlos hòmens qui eren ab ell, axí matex. 12
los hòmens de Judà que ensenyacen a sos
los nobles d’Irrael són morts sobre las
los pus forts que éran en Ysrael! 20 No
los felisteus e per ventura alegrar-s’
los forts en la batalla! Jonatàs en las
los hòmens forts! E com són axí perides e
los hòmens qui anaven ab ell, cascú ab tot
los castells de Hebron. 4 E vingueren los
los barons de Judà e untaren a David aquí
los hòmens de Jabès-Galaad havían
los: –Beneÿts sou, vosaltres, de nostro
los castells e per tots los lochs on éran
los lochs on éran los fills d’Irrael 9 e
los fills d’Irrael 9 e stablí-lo rey
los servicials de Ysbòzech, fill de Saül,
los servents de David exiren-los a
los a carrera de prop un aljup d’aygüe
los uns de la una part sinestre de l’
los altres de l’altre part. 14 E dix
los servecials e jutgen devant nós. E
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2Re 2,16
lo cap de II en II e meteren-se
2Re 2,16
los cultells la un a l’altre per
2Re 2,17
Aquell die se moch gran batalla e
2Re 2,17 hòmens de David encalsaren Abner e
2Re 2,25
del camí del desert. 25 E Abner e
2Re 2,29
éran ab ell anaren tota la nit per
2Re 2,31
car ab ell éran XX. 31 E emperò
2Re 3,8
la casa de Saül, pare teu, e sobre
2Re 3,8
e sobre los ceus frares e sobre
2Re 3,18
poble d’Irrael de la mà de tots
2Re 3,22
anat en pau, 22 aytantost Joab e
2Re 3,22
havían tolta a ladres e hagueren2Re 3,25
vengut, que tt’engan e que sàpia
2Re 3,25
engan e que sàpia los intraments e
2Re 3,33
tu, Abner, sies mort axí com moren
2Re 3,34
34 Las tuas mans no són ligades ni
2Re 3,34
mas axí ést caygut e mort com
2Re 3,34
de iniquitat solen caure devant
2Re 3,36
36 E tot lo poble oyí açò e plach2Re 4,3
dels fills de Benjamín. 3 E fugiren
2Re 4,4
un fill qui era dèbil e malalt en
2Re 4,5
[*] Ysbòzech. 5 E vingueren
2Re 4,9
fills de Remnon berotite, e dix2Re 4,12
que’ls ociéssan, e ocieren2Re 4,12
e ocieren-los e tolgueren2Re 4,12
-los e tolgueren-los las mans e
2Re 4,12
las mans e los peus e penjaren2Re 5,1
Capítol quint 1 E vingueren tots
2Re 5,3
sobre Yrrael. 3 E lavors vingueren
2Re 5,6
intreràs ací, si no te’n portes
2Re 5,6
ací, si no te’n portes los sechs e
2Re 5,8
ciutat de David. 8 E gità’n tots
2Re 5,8
car David havia dit que ociuria
2Re 5,8
quals l’aygüe corria, e aquell qui
2Re 5,8
e aquell qui los poria tolra
2Re 5,8
qui los poria tolra los sechs e
2Re 5,14
aquells que havia. 14 E aquests són
2Re 5,17
e Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren
2Re 5,17 sercassen David. E com oý David que
2Re 5,18
es podia d’ells bé defensar. 18 E
2Re 5,19
si jo puig als felisteus, liurar2Re 5,19
–Puja, e jo liuraré e daré a tu
2Re 5,20
David en la vall de Refaÿm e ferí
2Re 5,20
e dix: –Nostro Senyor ha departits
2Re 5,21
loch és apellat Bealfazarim. 21 E
2Re 5,22
se’n. 22 E vingueren altre vegade
2Re 5,23
e dix: –Senyor Déu, pujaré contre
2Re 5,23
contre los felisteus e liurar2Re 5,23
dix nostro Senyor: –No hy puges ni
2Re 5,23
vés derrera de la part qui és envés
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los cultells la un a l’altre per los
los costats e caygueren morts tots
los hòmens de David encalsaren Abner e los
los ceus hòmens. 18 E éran aquí III fills
los fills de Benjamín ajustaren-se tots
los camps e passaren lo flum Jordà e, com
los servecials de David ocieren dels
los ceus frares e sobre los ceus parents,
los ceus parents, e no he liurat a tu en
los felisteus, que són sos enamichs.” 19 E
los servecials seus vingueren ab gran
los morts. E Abner no era en Hebron ab
los intraments e los aximents teus e
los aximents teus e conega las coses que
los hòmens coarts e poruchs. 34 Las tuas
los teus peus no són agreujats ni han stat
los fills de iniquitat solen caure devant
los fills d’Irrael.» Encare tot lo poble
los molt ço que David havia dit [*]. 37 E
los berotites en Getaym e foren stranys
los peus, car no havia sinó V anys com
los fills de Ramaot barotite, Recap [*]. E
los: –Viva nostro Senyor Déu, que ha
los e tolgueren-los las mans e los peus
los las mans e los peus e penjaren-los
los peus e penjaren-los sobre la
los sobre la cisterna en Hebron. Emperò lo
los trips d’Irrael a David en Hebron e
los vells d’Irrael en Hebron, e lo rey
los sechs e los contrets dient: “No
los contrets dient: “No intrerà ací
los gebuzeus, car David havia dit que
los gebuzeus. E aquell qui tocaria a las
los poria tolra los sechs e los contrets
los sechs e los contrets que ahiraven la
los contrets que ahiraven la ànima de
los noms de aquells que nasqueren en
los felisteus que David havían untat en
los felisteus venían, pujà-sse’n en un
los felisteus vingueren e scamparen-se
los-has en las mias mans? E dix nostro
los felisteus. 20 Llavors vench David en
los felisteus aquí, e dix: –Nostro Senyor
los meus enamichs devant mi [*]. E per ço
los felisteus jaquiren aquí las ýdolas que
los felisteus per ço que pujacen en
los felisteus e liurar-los-has en las
los-has en las mias mans? E dix nostro
los isques a carrera, mas vés derrera de
los parés. 24 E com oyràs brogit d’aquell
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d’aquell qui irà per las simas de
tu lavors comenseràs e combatràs
Senyor li hach manat e encalsà
1 E ajustà altre vegade David tots
’s David e anà-ce’n ell e tots
a la archa de Déu e tench-la, car
bou e un moltó. 14 E David tocava
14 E David tocava los òrguens e
més que no sóm e seré humil devant
en casa del die ensà que jo amaní
en tabernacle e en tende 7 per tots
e en tende 7 per tots los lochs en
lochs en los quals jo sóm stat ab
Irrael. 9 E he stat ab tu en tots
on tu ést stat e he morts tots
E d’aquí avant no serà torbat e
fèyan 11 del die ensà que stablí
E jo daré repòs a tu de tots
casa, 12 e, com seran complits tots
19 Mas encara açò és vist devant
fou fet aprés açò que combaté David
[*]. 2 E ferí Moab e mesurà
ab una cordelleta e agolàcavall e XXM de peu, ell féu segar
ell féu segar los nirvis a tots
rey e guardaven lo ceu cap. E
e en majors dignitats posats que
ton pare, e restituyré a tu tots
la casa que fou de Saül. 10 E axí
de Saül. 10 E axí los fills teus e
era Mifibòsech rencallós de abdosos
de la mort de son pare. E com
dels fills d’Amon, 3 digueren
que la enderroquen. 4 E lavors pres
la mitat de lur barba e squinsàentrò a las anques e tremèsDavid. 5 E com David oyí açò, axíe per cert ho éran e leig veuree leig veure-los feya. E dixbarba e lavors tornareu. 6 E com
ab tota la sua host. 8 E axiren
d’Irrael e aparallà batalla contre
e aperellà la sua companya contre
dix Joab a Abisay: –Si per ventura
companya, tu ajuderàs a nós, e, si
ab ell era de donar batalla contre
batalla contre los sirienchs, e
se acostaren, fugiren. 14 E com
14 E com los de Amon viren que
vench en Jerusalem. 15 E com veeren
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los parés, tu lavors comenseràs e
los felisteus, car lavors axirà nostro
los felisteus de Gàbaa entrò que fou
los ceus alets d’Irrael, e foren XXXMª, 2
los hòmens del poble de Judà, per ço que
los bous ensepagaren, e l’archa declinà
los òrguens e los altres sturments que
los altres sturments que tenia ligats en
los seus ulls. E aparré bo e més gloriós
los fills d’Irrael de la terra de
los lochs en los quals jo sóm stat ab los
los quals jo sóm stat ab los fills d’
los fills d’Irrael. E donchs jo parlant
los lochs on tu ést stat e he morts tots
los teus enamichs devant la tua cara e are
los fills de la iniquitat no turmanteran a
los jutges sobre lo meu poble d’Irrael. E
los enamichs teus, e nostro Senyor ha ja
los teus dies, dormiràs ab tos pares, jo
los teus ulls ésser pocha cose, Senyor
los felisteus [*]. 2 E ferí Moab e mesurà
los felisteus ab una cordelleta e agolàlos ab la terra e masurà II cordelletas,
los nirvis a tots los cavalls, emperò
los cavalls, emperò jaquí’n C. 5 E
los fills de David éran preveres e en
los altres. 9,Tit Capítol VIIII 1 Dix
los camps de Saül, avi teu, e tu menjaràs
los fills teus e los servicials teus
los servicials teus laurau-li la terra e
los peus. 10,Tit Capítol X 1 E fou fet que
los missatgers de David foren venguts en
los prínceps dels fills de Amon a Amon,
los missatgers que David li havia tremesos
los la mitat de las vestidures entrò a las
los a David. 5 E com David oyí açò, axílos a carrera, car aquells se tenían fort
los feya. E dix-los David: –Stau-vos
los David: –Stau-vos en Gericó entrò que
los fills d’Amon conegueren que gran
los fills d’Amon e posaren la lur host
los sirienchs. 10 E altre partida del
los fills d’Amon. 11 E dix Joab a Abisay:
los cirienchs vencían a mi e la mia
los fills de Amon vencían a tu, nós te
los sirienchs, e los sirienchs, tantost
los sirienchs, tantost com ells se
los de Amon viren que los cirienchs
los cirienchs fugien, fugiren ells també
los acirienchs que Yrrael los havia
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veeren los acirienchs que Yrrael
qui éran dallà lo flum e féulo flum e féu-los venir e féue passà Jordà e vench en Elema, e
contre ell. 18 E Yrrael vencéde la cavalleria. 19 E com tots
feeren pau ab Yrrael [*], e
un any, en temps d’hivern, com
en batalla, David tramès Joab e
servicials qui éran ab ell e tots
als fills d’Amon, e destroÿrendormí devant la porta del rey ab
las tendas, e lo senyor meu Joab e
volch anar a casa sua, ans dormí ab
en aquell loch on sabia que éran
los pus forts hòmens. 17 E axiren
nos e prenguem fortsa e encalsamtu matex e la tua host e struexe jach en terra. 17 E vingueren
en lo sizèn die l’infant morí. E
taula, e menjà. 21 E digueren-li
que era prop Efraÿm, e convidà tots
senyor, que tu hi vulles anar ab
lo rey jaquí anar Amon e tots
als ceus servecials e dix-vos e siau hòmens forts. 29 E
totas aquellas coses que Absalon
e manades. E com açò fou fet, tots
tots los fills del rey pujaren en
rey David: –Absalon ha morts tots
vestia e gità’s en terra. E tots
–Senyor meu, no’t cuyds que tots
cor ni digues ni’t cuyds que tots
camí. 35 E dix Jonadap al rey: –Vet
com ell se jaquí de perlar,
e cridant, e ells e lo rey e
e no havia null hom en lo camp que
nostro Senyor Déu, e d’aquí avant
que ha trobada gràcia devant
anans era fort bell. 26 E levave’s
del cap una vegade l’any, car
cabells li feyan anuig e pesaven
a tondre lo ceu cap, e las fembras
e cremau lo blat que hi és. E axí
e dix Johab a Absalon: –Per què
rey David: –Iré en Hebron e pegaré
10 e tramès missatgers a tots
què’ls havia amanats. 12 E entre
ací e gitar-nos-ha per ventura
qui són en la ciutat. 15 E digueren
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los havia vensuts, ajustaren-se tots, 16
los venir e féu-los aperellar a la
los aperellar a la batalla, e Sobaych, qui
los sirienchs aperellaren batalla contre
los, e fusqueren [*]. E ocís David dels
los reys que ajudaven Adadàser veeren que
los sirienchs hagueren pahor de tornar als
los reys solían anar en batalla, David
los ceus servicials qui éran ab ell e tots
los fills d’Irrael als fills d’Amon, e
los e asetjaren Tabaach. Emperò David
los altres servicials del rey e no anà a
los servicials jaen en terra, e jo intraré
los missatges de son senyor. 14 E en lo
los pus forts hòmens. 17 E axiren los
los hòmens de la ciutat e combateren
los entrò a la porta de la ciutat. 24 E
los contre la ciutat e amonesta’ls que la
los hòmens asenyats de la sua casa e
los servicials no hu volían dir a David,
los servicials ceus: –Per què dejunaves e
los fills del rey 24 e vench al rey e dix
los servecials teus. 25 E lo rey David dix
los altres fills ceus. E Absalon féu gran
los: –Com Amon serà scalfat de vi, e jo
los servicials de Absalon feeren contre
los havia ditas e manades. E com açò fou
los fills del rey pujaren en los muls e
los muls e fugiren. 30 E, dementre que
los fills del rey, que no n’ha negun
los ceus servecials que hy éran feeren açò
los teus fills sían morts, mas solament és
los teus fills sían morts, car Amon
los teus fills qui vénen, car no n’hi ha
los fills del rey intraren per la casa
los servicials de la casa del rey, tots
los pogués departir, e la un ocís l’
los perents d’aquell qui és mort no s’
los teus ulls, car tu has atorgade la
los cabells del cap una vegade l’any, car
los cabells li feyan anuig e pesaven los
los cabells del ceu cap CC cicles del pes
los compraven e’ls posaven en lurs caps.)
los servents de Absalon materen foch al
los teus servicials han cremat lo meu
los vots que he promesos a nostro Senyor
los trips d’Irrael e dix: –Tentost com
los altres hach Absalon Atitòfel, qui era
los alberchs desús e ociurà tots aquells
los ceus servicials a David: –Senyor,
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2Re 15,18
luny de la casa, 18 e tots
2Re 15,20
cose covinent. [*] Torna-te’n ab
2Re 15,24
24 E vench Sadoch prevere e tots
2Re 15,28
28 E jo amagar-m’he en
2Re 15,30 Emperò David, ab lo cap cubert e ab
2Re 15,30
e anave ab lo cap cubert e ab
2Re 16,2 dix Cibà: –Senyor meu, per ço amèn
2Re 16,2
altres coses aport per ço que viven
2Re 16,6
qui éran ab ell, e tot lo poble e
2Re 16,8
Senyor lo regne en sa mà, e are
2Re 16,11
11 E dix lo rey a Abisay e a tots
2Re 16,13
aquest me diu. 13 E anave David e
2Re 17,8
a Absalon: –Tu ja conexs ton pare e
2Re 17,8
e són are fellons e irats. E si hom
2Re 17,12
sobre aquells en qualque loch nós
2Re 17,12
loch nós los trobem e levar2Re 17,15
e Abiatar, preveras, e comptà2Re 17,16
lo fet axí com era stat. 16 E dix2Re 17,16
-li que no stiga aquesta nit en
2Re 17,17
anà-sse’n a ells e dix2Re 17,18
18 e, dementre que anaven, viu2Re 17,21
21 E, com se’n foren tornats,
2Re 17,24
a las tendes, e Absalon e tots
2Re 18,9
un roure, e ell romàs penjat per
2Re 18,14
era viu, que manejave las mans e
2Re 19,5
qui han desliurat a tu de mort e
2Re 19,7
ab ells bonas peraules e sbaex2Re 19,7
peraules e sbaex-los e satisfés2Re 19,9
d’Irrael regonech lo bé que lo rey
2Re 19,9
que lo rey los havia fet e digueren
2Re 19,11
Sadoch e Abiatar, preveres, e dix2Re 19,12
sou mos frares, vosaltres sou
2Re 19,14
al rey e digueren: –Torna tu e tots
2Re 19,16 Geraminí, de Baruÿm, e devallà ab
2Re 19,34
E dix Batzalay al rey: –Quals són
2Re 19,41
poble d’Irrael. 41 E lavors tots
2Re 19,41
’n al rey e digueren-li: –Per què
2Re 19,41
la tua casa a Jordà sens nós e tots
2Re 19,42
hòmens ab tu? 42 E respongueren
2Re 19,43
a mi matex lo rey meu? E lavors
2Re 20,2
’n a Ciba fill de Bocrí. E lavors
2Re 20,3
casa, e féu-las guardar e féu2Re 20,4
–Fes venir d’ecí a III dies tots
2Re 20,7
pertí’s de aquí, e anaren ab ell
2Re 20,8
és en Gabaon, Amasè vench e axí2Re 20,8
un cultell qui li penjave per
2Re 20,10
-lo per lo costat, e axiren-li
2Re 20,14
14 Emperò Sibe era passat per
2Re 20,14
anat entrò a Abela. E Joab e tots
2Re 20,15
e s’esfortsaren que enderrocassen
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los servicials anaren ab ell, e Celech e
los teus frares en Jerusalem, e nostro
los levites ab ell, qui portaven l’archa
los camps del desert entrò que vosaltres
los peus descalsos, pujà-ce’n per la
los peus descalsos. 31 E digueren a David
los àzens, que hi cavalquen aquells qui
los teus servicials. 3 E dix lo rey: –On
los hòmens de batalla anaven a la part
los teus mals te prenen e’t destroexen
los ceus servicials: –Veus lo meu fill qui
los ceus companyons per la carrera, e
los hòmens qui són ab ell, com són forts,
los scomovia, saltarien a hom en la care
los trobem e levar-los-hem de la terra
los-hem de la terra axí com sol levar lo
los tot lo fet axí com era stat. 16 E dix
los: –Tremeteu-ho tentost a dir a David
los camps ni en lo desert, mas digau-li
los tot açò, e ells anaren prestament a
los un infant, fill de la serventa, e dix
los missatgés aquells axiren del pou e
los qui éran ab ell passaren Jordà. 25 E
los cabells en las branques [*]. 10 E veé
los peus, 15 vingueren X scuders de Joab e
los teus fills e las tuas mullers e las
los e satisfés-los del greuge que has
los del greuge que has fet a ells. Car jo
los havia fet e digueren los uns als
los uns als altres: –Lo rey desliurà a nós
los: –Perlau als majors de Yrrael e digau
los meus ossos e la mia carn. Per què sou
los servecials teus. 15 E tornà-se’n
los hòmens de Judà e axí a carrera al rey
los anys de la mia vida, que jo puig ab lo
los hòmens del poble d’Irrael anaren-se
los hòmens de Judà, frares nostres, han
los teus hòmens ab tu? 42 E respongueren
los hòmens de Judà: –Car més atany a nós
los hòmens de Judà responien malamén e
los hòmens de Judà anaren-se’n en
los donar a menjar, e stigueren aquí a
los hòmens de Judà e tu sias ací present.
los hòmens de Joab, de Ceretí e de Feletí
los a carrera. E lavors Joab vestia una
los flanchs, qui era fet en guisa que’l
los budells, e morí, car lavors Amasè no
los trips d’Irrael e era-se’n anat
los hòmens forts d’Irrael 15 vingueren en
los murs. 16 E una fembra fort sàvia de la
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2Re 20,23
Banaÿas, fill de Joadà, dessobre
2Re 20,24
e falateus. 24 E Auran, sobre
2Re 21,1
XXI 1 Lavors fou gran fam en
2Re 21,1
sanch que ell scampà, car ell ocís
2Re 21,2
los gabaonites. 2 E lo rey apellà
2Re 21,2
rey apellà los gabaonites e dix2Re 21,2
gabaonites e dix-los-ho. Emperò
2Re 21,2
que romangueren dels amoreus, car
2Re 21,2
que no’ls ocieren, e Saül volch2Re 21,8
Saül, e David. 8 E axí pres lo rey
2Re 21,8
axí pres lo rey los fills de Saül,
2Re 21,8
Isbòsech, e V fills de Meroab [*],
2Re 21,9
dels gabaonites, e crusificaren2Re 21,9
axí com hom comensa a segar
2Re 21,10
sobre ells, e no hy jaquí acostar
2Re 21,12 concupina de Saül. 12 E David pres
2Re 21,12
e de Jonatàs, fill ceu, e tolch2Re 21,12
la plassa de Betzamín, en la qual
2Re 21,12
en la qual los havían penjats
2Re 21,14
totas aquellas coses que lo rey
2Re 21,15
15 E faeren batalla altre vegade
2Re 21,15
altre vegade los felisteus contre
2Re 21,15
los fills d’Irrael. E David e
2Re 21,15 David e los ceus hòmens combateren
2Re 21,17
ocís Gebí Denob. E lavòs juraren
2Re 21,18
la segona batalla fou en Job contre
2Re 21,19
La terça batalla fou en Gob contre
2Re 22,5
de la mort m’han environat, e
2Re 22,6
d’infern han environat a mi,
2Re 22,8
8 La terra se somoch e tremolà,
2Re 22,9
vorerà foch de la sua bocha e encès
2Re 22,10
e encès los carbons. 10 E enclinà
2Re 22,10
los cels e devallà, calija sots
2Re 22,16
aquells. 16 E són apareguts
2Re 22,16
los scampaments de la mar, e
2Re 22,23
cose mala devant ell. 23 Car tots
2Re 22,23
d’aquell són stats devant mi, e
2Re 22,28
saul lo poble pobre e humiliaràs
2Re 22,28 humiliaràs los hòmens argullosos ab
2Re 22,34
la ha acabada, 34 e ha fets aguals
2Re 22,37 multiplicat en mi. 37 Tu axemplaràs
2Re 22,37
sots mi, e no’m defalliran
2Re 22,38
los meus talons. 38 E encalsaré
2Re 22,38
los meus enamichs e destruyr2Re 22,39 entrò que’ls hage consumats. 39 Yo
2Re 22,39
consumats. 39 Yo los destroviré e
2Re 22,39
ço que no’s leven, e jauran sots
2Re 22,41 qui’m contrasten. 41 Tu has donats
2Re 22,41
qui m’han irat, e jo destrovir2Re 22,43
a brach de places [*] e trencar-
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los cereteus e falateus. 24 E Auran, sobre
los trehuts, e Josafat, fill de Acilius,
los dies de David e durà III anys
los gabaonites. 2 E lo rey apellà los
los gabaonites e dix-los-ho. Emperò
los-ho. Emperò los gabaonites no són
los gabaonites no són dels fills d’
los fills d’Irrael havían jurat a ells
los ociure e’ls ocís quax qui hu fa per
los fills de Saül, los quals havia
los quals havia engendrats de Rafà filla
los quals havia engendrats a Aduel, fill
los en lo munt devant nostro Senyor. E
los ordis. 10 E Rafà, mare dels II, vestí
los ocells de die ni las bèsties de nit.
los ossos de Saül e de Jonatàs, fill ceu,
los als hòmens de Jabès Galaad, qui’ls
los havían penjats los felisteus com
los felisteus com hagueren mort Saül en
los havia manades. E com totas aquestas
los felisteus contre los fills d’Irrael.
los fills d’Irrael. E David e los ceus
los ceus hòmens combateren los felisteus.
los felisteus. E dementre que David
los hòmens de David e digueren: –De vuymés
los felisteus, e lavors ocís Sobocay de
los felisteus, en la qual batalla ocís
los torrents del diable han tengut a mi. 6
los ligams de la mort són venguts devant
los fonaments dels puigs se són somoguts e
los carbons. 10 E enclinà los cels e
los cels e devallà, calija sots los ceus
los ceus peus. 11 E muntà sobre xerubín e
los scampaments de la mar, e los fonaments
los fonaments del setgle són revelats per
los juýs d’aquell són stats devant mi, e
los manaments d’ell no he moguts de mi
los hòmens argullosos ab los teus ulls. 29
los teus ulls. 29 Car tu, Senyor, ést
los peus meus a servo e sobre las altesas
los meus anaments sots mi, e no’m
los meus talons. 38 E encalsaré los meus
los meus enamichs e destruyr-los-he e
los-he e no me’n retornaré entrò que
los destroviré e los trencaré per ço que
los trencaré per ço que no’s leven, e
los meus peus. 40 E tu has cint a mi de
los meus enamichs a la part mia, derrera
los-he. 42 E ells crideran a nostro
los-he e fer-n’he pessas manudes. 44
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2Re 22,48
qui dónas a mi venjanses e gitas
2Re 23,4
lo sol ix al matí, sens nuus gita
2Re 23,8
tornades a no res.» 8 Aquests són
2Re 23,9
qui éran ab David com lo sprovaren
2Re 23,10
s’ajustaren en la batalla. 10 Car
2Re 23,11
Agehè, de Arrarí, e ajustaren-se
2Re 23,11
en un camp ple de lenties. E com
2Re 23,12
stech enmig lo camp e sguardà’s
2Re 23,16
III forts hòmens e destroÿren [*]
2Re 23,18
la lansa sua contre CCC hòmens,
2Re 23,19
e fou nomenat 19 pus noble entre
2Re 23,32
de Beromí; 32 Aliab de Salboní;
2Re 24,1
e dix David a Joab: –Vé e nombre
2Re 24,4
rey és sobre aquella de Joab. E [*]
2Re 24,7
environaren Sidon 7 e passaren per
2Re 24,13
tua terra o III mesos te encalseran
2Re 24,20
20 E Aurena guardà e veé lo rey e
2Re 24,24 agradable. E comprà David la era e
Re Prol,7
en diverses caràcters e figures.
1Re 2,8
e que tinga la cadira de glòria.
1Re 2,10
no serà salvat en la sua fortsa. 10
1Re 5,1
és presa. 1Re 5,Tit Capítol quint 1
1Re 5,9
foren podrides de mal de morenes.
1Re 6,2
manera tornarem a ella en son loch.
1Re 6,21
de Cariatiarim e digueren a ells:
1Re 17,1
spirit. 1Re 17,Tit Capítol XVII 1
2Re 11,23 Joab. 23 E dix lo missatge a David:
2Re 17,20
lo pou, e enaxí no’ls trobaren. 20
2Re 19,35
anys he viscut vuy, senyor meu.
2Re 22,13
aygües de las nuus dels cels. 13
2Re 22,46
no conech servirà a mi. 45 [*] 46
1Re 2,13
com hom coÿa la carn e havia una
1Re 2,14
o en la parola, e tot ço que la
1Re 13,21
destrals éran rebavats e fèyan a
1Re 3,13
lurs fets malvadement e ell no
1Re 4,20
tu has infantat un fill. E ella no
1Re 14,48
Irrael de las mans de aquells qui
1Re 29,10
Donchs, leve’t per lo matí, tu e
1Re 30,22
car no són anats ab nós. Basta que
2Re 4,12
manà David a sos servents que
2Re 5,6
qui éran ab ell en Jerusalem, e
2Re 12,19
més.» 19 E com David sentí’s que
2Re 14,26 cap, e las fembras los compraven e
2Re 15,11
Jerusalem qui anassen ab ell, e no
2Re 15,11
ab ell, e no’ls féu a saber ni
2Re 15,11
a saber ni’ls dix la rahó per què
2Re 17,18 casa de una fembra en Baürim que no
2Re 17,19
axugar sobre lo pou, e enaxí no
2Re 17,20
’n anats corrent. E aquells, pus no
2Re 20,5
Amasè als fills de Judà per ço que
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los pobles sots la mia mà. 49 Qui has tret
los raigs, axí com la pluja fa brotar la
los noms dels hòmens forts de David: David
los felisteus e s’ajustaren en la
los hòmens d’Irrael foren pujats [*],
los felisteus en una stació en un camp ple
los felisteus hagueren fet fugir lo poble,
los felisteus e no’ls jaquí passar al
los felisteus e aportaren aygüe de la
los quals ocís, e fou nomenat 19 pus noble
los III. E fou príncep entre aquells III.
los fills de Gessèn Jonatan e Matan; 33
los hòmens d’Irrael e de Judà. 2 [*] [*]
los prínceps dels cavallers partiren-se
los murs de Tiri e environaren tota la
los teus anamichs a glay, e tu fugiràs, o
los cervecials ceus que anassen ab ell. 21
los bous, e costaren L cicles d’argent.
Los semaritans encara ab aitants letres lo
Los fonaments de la terra són de nostro
Los adversaris de nostro Senyor tembran
Los felisteus prengueren l’archa de Déu e
Los hòmens de Get faeren concell enaxí que
Los quals digueren a ells: 3 –Si vosaltres
–Los felisteus han devallade l’arca [*].
Los felisteus ajustaren lur host per
–Los nostros enamichs s’esforsaren de
Los missatgers de Absalon, emperò,
Los meus senys, senyor, no han poder de
Los carbons de foch són encesos per la
Los fills de l’hom strany són scampats e
losa ab III arpions en la mà 14 e metia
losa portave, lo prevera prenia a sos obs.
lozar tots entrò a l’aguyó. 22 E com lo
·ls ne castigave. 14 E per ço jo he jurat
·ls respòs ni los entès. 21 E apellà,
·ls deguastaven. 49 Aquests foren los
·ls servecials teus del senyor teu qui
·ls donem lurs mullers e lurs fills, e com
·ls ociéssan, e ocieren-los e tolgueren
·ls gebuzeus, habitadors de la terra,
·ls ceus servicials se concellaven e
·ls posaven en lurs caps.) 27 E Absalon
·ls féu a saber ni’ls dix la rahó per què
·ls dix la rahó per què’ls havia amanats.
·ls havia amanats. 12 E entre los altres
·ls descobrís. E a l’entrant de la casa
·ls trobaren. 20 Los missatgers de
·ls trobaren, tornaren-se’n en
·ls ajustàs tots e stech més del terme que

606

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 21,2
Irrael havían jurat a ells que no
2Re 21,2
e Saül volch-los ociure e
2Re 21,6
a nós VII de sos fills, per ço que
2Re 21,12 los als hòmens de Jabès Galaad, qui
2Re 22,38
-he e no me’n retornaré entrò que
2Re 22,42
Senyor Déu, e no hy haurà qui
2Re 23,6
d’espines seran arrencats, e no
2Re 23,6
arrencats, e no’ls pendrà hom e no
2Re 23,12
e sguardà’s los felisteus e no
1Re 8,11
Ell pendrà vostros fills e metrà
1Re 8,16
macips e los vostros àzens e metrà
1Re 11,7
irat, 7 e pres II bous e trencà
1Re 17,35
aquells per la gola e ofeguí
1Re 22,4
sàpia què ferà Déu de mi. 4 E jaquí
1Re 30,17
Judà. 17 E levà’s David e encalsà
2Re 10,4
que David li havia tremesos e ragué
2Re 11,25
-los contre la ciutat e amonesta
2Re 17,2
e jaquiré córrer a ells, e ociuré
2Re 21,9
que fou de Molatí. 9 E liurà
2Re 23,4
de nostro Senyor Déu, 4 axí com la
2Re 21,17
la batalla, per so que no apachs la
2Re 22,29
teus ulls. 29 Car tu, Senyor, ést
1Re 3,3
enaxí que ell no podia veura 3 la
2Re 7,19
de la casa del teu servicial per
2Re 15,17
lo poble a peu descals e stigueren
1Re 1,19
tornaren-se’n e vingueren a casa
1Re 2,19
per secrificar solempne secrifici e
1Re 2,20
E adonchs ells se’n tornaren en
1Re 2,25
aquell? E ells no oÿren la veu de
1Re 4,2
vingueren en Afet 2 e ordonaren
1Re 5,2
e asigueren aquella prop de Degon,
1Re 5,3
en l’altre die, veus que Degon,
1Re 6,17
reteren a nostro Senyor per
1Re 8,9
fan ells a tu. 9 Donchs, tu ou are
1Re 9,16
jo he reguardat lo meu poble, e lo
1Re 10,4
tu II pans, e tu los pendràs de la
1Re 10,27 semblant que no oÿa neguna cose de
1Re 12,9
loch. 9 E ells oblidaren lo Senyor,
1Re 13,6
stret, ells hagueren pahor, car
1Re 14,12
a Jonatàs e a son scuder de
1Re 14,15
d’Irrael s’esbalaÿren, e tota
1Re 15,21
[*] e açò han fet per secrifichar a
1Re 15,24 Mes he temut lo poble e he obeÿt a
1Re 17,1
XVII 1 Los felisteus ajustaren
1Re 17,2
la vall de Terebinti e endressaren
1Re 18,24
los servents de Saül recomptaren a
1Re 18,30 en batalla, e en lo comensament de
1Re 22,17
preveres de nostro Senyor, car la
1Re 22,17
del rey no volgueren stendre
1Re 23,5
los felisteus, e amanà-sse’n tot
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·ls ocieren, e Saül volch-los ociure e
·ls ocís quax qui hu fa per amor dels
·ls turmentem en Gabaà, que fou de Saül,
·ls havían amblats e levats de la plassa
·ls hage consumats. 39 Yo los destroviré e
·ls fassa sauls. 43 E jo †desliure†
·ls pendrà hom e no’ls levarà de terra
·ls levarà de terra hom ab las mans. 7 E
·ls jaquí passar al poble e ocís molts
’ls a menar ses carretas, e fer-n’ha
’ls en la sua obre. 17 E ell pendrà [*]
’ls per pessas e tramès-ne per tots los
’ls [*], 36 e enaxí jo, ton servent, ocís
’ls devant la cara del rey de Moab, e
’ls de vespre de la un die entrò al vespre
’ls la mitat de lur barba e squinsà-los
’ls que la enderroquen e la destroèscan.”
’ls, 3 e tornar-me-n’he, e lo poble
’ls en las mans dels gabaonites, e
lud en l’alba o com lo sol ix al matí,
luerna d’Irrael. 18 E la segona batalla
luerna mia e tu, Senyor, inlumineràs las
lum de Déu anans que ell fos apagat. E
luny e per avant, car aquesta és la lig de
luny de la casa, 18 e tots los servicials
lur, en Remadta. Donchs Elcanà jach ab
lur vot. 20 E Elí donchs beneý Elcanà e
lur casa. 21 E nostro Senyor visità Anna,
lur pare, perquè nostro Senyor volch
lur host contre lo poble d’Irrael. E com
lur déu. 3 E com los hòmens de Azot se
lur déu, geya enclinat en terra, devant l’
lur peccat: Azot hi donà una semblança
lur veu, emperò digues abans a ells la
lur crit és vengut a mi. 17 E com Samuel
lur mà 5 e tu vendràs despuxs en un coll
lur murmurament. 1Re 11,Tit Capítol XI 1 E
lur Déu, lo qual los liurà en las mans de
lur poble era fort turmentat, per què ells
lur host e digueren a ells: –Veniu a nós,
lur host fou torbade [*]. E açò fou axí
lur Déu en Galgala. 22 E Samuel dix:
lur veu. 25 Mas jo’t prech que tu ports
lur host per combatre e vingueren en
lur host e vingueren contre los felisteus.
lur Senyor ço que David los havia dit, 25
lur axida David feya tots sos fets pus
lur mà és ab David, car ells sabían bé que
lur mà contre los preveres de nostro
lur bestiar, e ferí aquells de molt gran
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1Re 25,10
creguts los servents que fugen a
1Re 31,9
armes e tremateren-ho per tota la
2Re 3,30
havia mort en la batalla Azael,
2Re 10,3 prínceps dels fills de Amon a Amon,
2Re 10,4
tremesos e ragué’ls la mitat de
2Re 10,8
los fills d’Amon e posaren la
2Re 10,16
de la cavallaria de Adadàser, fou
2Re 10,16
de Adadàser, fou lur príncep e
2Re 20,2
-se’n en Jerusalem ab David,
2Re 20,2
’n en Jerusalem ab David, lur rey e
1Re 3,13
com ell sabia que sos fills fèyan
1Re 5,9
del major entrò al manor, enaxí que
1Re 8, 8
sobre ells. 8 Segons totas las
1Re 8,22 E nostro Senyor dix a Samuel: –Oges
1Re 14,46
los felisteus, qui se n’anaren en
1Re 17,1
en la terra de Judà, e ficharen
1Re 25,13
spasa! E adonchs ells se senyiren
1Re 25,13
e CC ne romangueren per guardar
1Re 28,4
los felisteus e vingueren e posaren
1Re 30,4
lo poble qui era ab ell levaren las
1Re 30,6
se n’havían amenats per catius
1Re 30,22
anats ab nós. Basta que’ls donem
1Re 30,22
Basta que’ls donem lurs mullers e
1Re 31,7
los fills d’Irrael desemperaren
2Re 2,12
Ysbòzech, fill de Saül, e posaren
2Re 14,26
los compraven e’ls posaven en
2Re 15,36
per Achimàs e Jonatàs, que són
2Re 18,17
d’Irrael fugiren a las tendas
2Re 20,22
la ciutat e anaren-se’n tots en
2Re 22,46
strany són scampats e són tirats en
2Re 2,26
no dius al poble que no encalsen
2Re 3,29
e decorriment de sament (ço és, de
1Re 6,19
vista la sua archa, entrò a
2Re 24,15
que staven de Dan entrò a Bersabe
1Re 22,18
enaxí que ell ocís en aquell die
2Re 19,32
era fort vell, car era en adat de
2Re 19,35 puig ab lo rey en Jerusalem? 35 Car
1Re 4,15
cuytà e vench a Elí. 15 Elí havia
Re Prol,153
E si aferma las nostres coses, jo
Re Prol,166
si en altres coses metra enrera ni
1Re 1,11
lo turment de la tua serventa [*] e
1Re 3,17
coses e anadescha a tu, si tu
1Re 14,24
pa entrò al vespre, entrò que jo
1Re 15,11
vench a Samuel e dix a ell: 11 –Jo
1Re 17,37 37 E dix David: –Nostro Senyor, qui
1Re 22,8
mi, e no és nengú de vosaltres qui
1Re 23,23 on ell se amague e tornau a mi, que
1Re 25,32
qui t’ha tremesa vuy a mi, que
1Re 27,1
se desesper de mi e stiga que no
1Re 28,15
E jo he apellat a tu per ço que
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lur senyor! 11 Donchs, pendré jo los meus
lur terra, engir e entorn, que faéssan a
lur frare, en Gabeon. 31 E dix David a
lur senyor: –Cuydes-te que David hage
lur barba e squinsà-los la mitat de las
lur host devant la porta, e Cirus e Sabbaà
lur príncep e lur senyor. E com David
lur senyor. E com David sabé aquestas
lur rey e lur senyor. 3 E com lo rey fou
lur senyor. 3 E com lo rey fou en la sua
lurs fets malvadement e ell no’ls ne
lurs anques foren podrides de mal de
lurs obres, las quals ells han fetas del
lurs veus e stablex rey sobre ells. E
lurs lochs. 47 E com lo regne de Saül fou
lurs tendes entre Sechot e Azachà, en las
lurs spases, e David se senyí atrecí la
lurs coses. 14 Mas un dels servents de
lurs tendes en Sutjam. E Saül ajustà tot
lurs veus e plangueren e ploraren tant,
lurs fills e fillas. E confortà’s David
lurs mullers e lurs fills, e com ho hauran
lurs fills, e com ho hauran rebut, vagenlurs ciutats en què habitaven e fugiren. E
lurs tendes en Gabaon. 13 E lavors Joab,
lurs caps.) 27 E Absalon havia III fills e
lurs fills. 37 E Cuzín, amich de David,
lurs. 18 Emperò havia erigit Absalon un
lurs tendes. E Joab tornà-ce’n en
lurs treballs. 47 Vive nostro Senyor e
lus frares? 27 E dix Joab: –Viva nostro
luxúria), e de la sua casa no defallega
LXX hòmens armats e LM de mitjà poble. E
LXXM hòmens. 16 E com l’àngel de nostro
LXXV hòmens que tots éran vestits de
LXXX anys, e aquell havia donade al rey
LXXX anys he viscut vuy, senyor meu. Los
LXXXXVIII anys, e sos ulls éran
·m cuyt que aquell no serà enterpetredor,
·m maldien, que m’ajudeu ab los scuts de
·m dónes infant mascle, jo donaré aquell a
·m celes neguna de aquestas coses ni de
·m sia venjat de mos enamichs. Donchs tot
·m pinet com he stablit Saül en rey, car
·m desliurà de la mà del leó e de l’ors,
·m fassa a saber res, e majorment com mon
·m digau certa cose, per ço que jo hi vage
·m sias axida a carrera, [*] 33 e beneyta
·m serch vuymés en tota la terra d’
·m mostres què faré. 16 E dix Samuel: –Pus
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1Re 28,16
Senyor s’és pertit de tu, per què
1Re 30,15
’m per Déu que no m’ociuràs ne
2Re 2,22
Abner: –Pertex-te de mi, no
2Re 3,8
e tu has request vuy a mi, que
2Re 3,13
mi Micol, filla de Saül. E si tu le
2Re 3,21
ab ell. 21 E dix Abner a David: –Jo
2Re 4,10
mort era Saül, que’s cuydave que
2Re 13,4
què afeblexs axí tot, per què no
2Re 13,12
12 E dix Tamar: –Germà meu, no
2Re 13,16
ma vols aviar. Prech-te que no
2Re 13,16
a mi que ço que has fet. Per què
2Re 13,16
fet. Per què’m gites de la casa ni
2Re 14,32
al rey, e que li diguesses per què
2Re 15,26
26 Si, emperò, dirà: “A mi no
2Re 19,26 lo meu servecial me menyspresà e no
2Re 19,35
o dols o amargós, e jo vuymés no
2Re 19,36
iré més enllà Jordà ab tu. No
2Re 19,36 fa fretura vuymés aquest guardó que
2Re 22,37
los meus anaments sots mi, e no
2Re 22,40
encorbaràs sots mi aquells qui
2Re 22,49
e has salvat a mi de aquells qui
2Re 23,15
e dix: –Si hi havia nengú qui
2Re 23,17
17 e dix –Prech nostro Senyor que
1Re 3,17
ha perlada. Jo’t prech que no le
1Re 16,2
jo iré? Car Saül ho oyrà e auciurà
1Re 17,32
felisteu. Jo sóm ton servent e iré
1Re 19,17
Saül: –Ell parlà a mi e dix: “Lexa
1Re 20,21
infant e dir-li-he: “Vé, aporte
1Re 20,36
Jonatàs a l’infant: –Vé e aporte
1Re 24,11 la mia mà en la cova. E jo perpensé
1Re 27,5
he trobade gràcia devant tu, done
1Re 28,11
o que’t sucit? E dix Saül: –Sucite
1Re 30,13 de un ysmaleÿte. E lo senyor meu ha
1Re 30,15 companye? E ell respòs e dix: –Jure
2Re 1,7
e Saül girà’s e veé a mi e apellà
2Re 2,22
’m vullas encalsar, sinó covendrà
2Re 12,1
David, e dix Natan a David: –Jutge
2Re 13,10 fora, 10 dix Amon a Tamar: –Porte
Re Prol,166
metra enrera ni’m maldien, que
1Re 1,15
15 E Anna li respòs: –Elí, axí
1Re 3,5
e dix-li: –Vet-me ací, car tu
1Re 3,9
que jo sóm vengut per ço com tu
1Re 15,16
a mi [*]. E Saül li dix: –Digues1Re 15,20
carrera per la qual nostro Senyor
1Re 19,17
17 E Saül dix a Micol: –Per què
1Re 20,2
cose gran ni pocha que ell no
1Re 20,5
donchs, jaquex-ma anar per ço que
1Re 20,8
en mi, servicial teu, car tu
1Re 20,8
trobes ab mi neguna iniquitat, tu
1Re 20,8
neguna iniquitat, tu m’ociu e no
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·m demanes, e si ha’s anat al teu
·m liureràs en las mans de mon Senyor, e
·m vullas encalsar, sinó covendrà’m a fer
·m reprenguesses per la fembra? 9 Açò
·m menas, tu veuràs la mia cara. 14 E
·m levaré per ço que t’ajust tot Yrrael a
·m portàs bon missatge, tenguí e maté-lo
·m dius què has? E dix Amon: –Fort çó
·m vullas fortsar, car açò que tu vols
·m vullas mal, are com me deuries amar.
·m gites de la casa ni’m menes ten mal? E
·m menes ten mal? E Amon no la volch oyr
·m féu venir de Gessur. Més ma valguera
·m plau”, jo sóm aperellat que fassa tot
·m volch a mi aperellar l’aze, per ço que
·m puch delitar en menjar ni en beura, e
·m fa fretura vuymés aquest guardó que’m
·m vols donar. 37 Mas prech-te, senyor,
·m defalliran los meus talons. 38 E
·m contrasten. 41 Tu has donats los meus
·m contrasten. E tu desliureràs a mi de l’
·m donàs a beura de l’aygüe de la
·m perdó, car jo no faré aquesta cose. E,
’m cels per neguna cose. Déu fasse a tu
’m. E nostro Senyor dix: –Tu pendràs un
’m combatre ab ell e ociuré’l. 33 E Saül
’m anar, si no, jo t’ociuré.” 18 E
’m las segetes.” 22 E si jo diré a l’
’m las sagetes que jo gitaré. E quant l’
’m que t’ociés, mas despuxs jo’t
’m loch en una de las tuas ciutats [*] per
’m Samuel. 12 E com la fembra hach vist
’m jaquit per ço com l’altre die ma
’m per Déu que no m’ociuràs ne’m
’m e, com jo li haguí respòs, 8 dix-me:
’m a fer que t’ocia. E si açò fas, no
’m açò que jo’t diré: Dos hòmens havia en
’m lo menjar en la cambreta, e aquí donar
m’ajudeu ab los scuts de vostres
m’ajut Déu, que no és axí com tu dius ni
m’has apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E Elí
m’has apellat. Adonchs entès Elí que
m’ho. 17 E Samuel li dix: –Donchs, ¿no
m’ha tremès e he amenat Gaig, rey de
m’has escarnit e has lexat anar mon
m’ho diga abans. Mas mon pare celà a mi
m’amach en lo camp entrò al vespre del
m’has feta fer covinensa de nostro Senyor
m’ociu e no m’amens a ton pare. 9 E dix
m’amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs a
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1Re 20,10 respondrà durament a tu de mi, qui
1Re 20,29
fan aquí, car u de mos frares
1Re 22,8
ab lo fill de Ysaý, [*] qui
1Re 22,17
sabían bé que ell era fugit e no
1Re 24,12
tu. E tu aguaytes a mi per ço que
1Re 26,19
Donchs senyor [*], jo’t prech que
1Re 26,19
són devant nostro Senyor, car ells
1Re 28,15
15 E dix Samuel a Saül: –Per què
1Re 28,15
mi, e Déu s’és pertit de mi e no
1Re 30,15
e dix: –Jure’m per Déu que no
2Re 1,26
de tu, qui eras fort bell e qui
2Re 4,10
de tot treball! 10 Com aquell qui
2Re 7,18
és la mia casa e qui sóm jo, que tu
2Re 13,10
en la cambreta, e aquí donar2Re 13,16 ’n! 16 E respòs Tamar: –Germà, com
2Re 14,4
E dix-li: –Senyor, prech-te que
2Re 14,7
destroyr e apagar la spirelleta que
2Re 14,19
de la tua ànima, tot axí és com
2Re 14,21 jo sóm pegat e alegre de açò que tu
2Re 14,32 li membra lo peccat que jo fiu, que
2Re 15,28
sían ab vosaltres. 28 E jo amagar2Re 15,36
Abiatar preveres, 36 e ells feran2Re 19,22 E dix David al fill de Servià: –Què
2Re 19,22
E cuydes-te que jo no conega que
2Re 22,5
5 car las contriccions de la mort
2Re 22,41
a la part mia, derrera aquells qui
2Re 24,13
per ço que ho diga en aquell qui
2Re 24,14 David a Gad profeta: –Gran treball
1Re 18,7
las demés dèyan: –Saül n’ha morts
1Re 18,8 a David XM e a mi no han donat sinó
1Re 18,13
moch de si e féu-lo conestable de
1Re 21,11
ell e no dèyan: “Saül n’ha morts
1Re 22,7
e ferà tots vosaltres caps de
1Re 24,13
m’ocies. e havia IIIM ovellas e
1Re 29,2
felisteus anaven de C en C o de
1Re 29,2
anaven de C en C o de M en
1Re 29,5
e dèyan [*]: “Saül n’ha morts
2Re 8,4
hach pres de la part de aquells
2Re 18,1
senyors de C, altres senyors de
2Re 18,4
axí per companyes de C en C e de
2Re 18,4 per companyes de C en C e de M en
2Re 19,17
Judà e axí a carrera al rey 17 ab
1Re 1,16
parlat entrò ara per la moltitut de
1Re 2,35
qual ferà segons mon cor e segons
1Re 10,15
E son avonclo dix a ell: –Digues1Re 12,2
he stat e conversat ab vosaltres de
1Re 18,18
a Saül: –Quin hom çó jo o qual és
1Re 20,5
rey a la taula. E donchs, jaquex1Re 21,8
-l’em, [*] car la peraule del rey
1Re 24,7
o si ell no és mort en batalla, ell
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m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs a David:
m’ho ha vengut a dir. Donchs, si jo trop
m’ha aguaytat entrò al die de vuy. 9 E
m’ho faeren a saber. E los servents del
m’ocies. e havia IIIM ovellas e M cabres.
m’oges ara. Si nostro Senyor Déu scomou
m’han gitat, que jo no habit vuy en la
m’has treballat per ço que jo resucitàs?
m’ha volguda retre resposta ni per
m’ociuràs ne’m liureràs en las mans de
m’eras amable e devias ésser amat sobre
m’adux missatge que mort era Saül, que’s
m’has amanat e aportat entrò ací? 19 Mas
m’has a menjar. E pres Tamar las ferines
m’has coneguda e haguda a ta guisa, ma
m’hages sguardement. 5 E dix lo rey: –Què
m’és romasa, per ço que d’aquí avant lo
m’has dit e no en altre manera, car lo
m’has fet demanar. Vé, donchs, e fes
m’ocia. 33 E Joab intrà-sse’n al rey e
m’he en los camps del desert entrò que
m’ho a saber per Achimàs e Jonatàs, que
m’ha a fer a mi ni a vós? Per què voleu
m’ha vuy fet senyor sobre Yrrael? 23 E
m’han environat, e los torrents del
m’han irat, e jo destrovir-los-he. 42
m’ha tremès a tu. 14 E dix David a Gad
m’és de cascuna part. Mas a mi val molt
M, e David, XM. 8 Ladonchs Saül fou molt
M! Donchs, qual cose defall a ell sinó lo
M hòmens. E ell anave e venia devant lo
M, e David, XM”? 12 E pensà David en son
M cavallers o de C? 8 Tots vosaltres vos
M cabres. E sdevench-se que ell féu
M en M. Emperò David e los ceus éran en la
M. Emperò David e los ceus éran en la
M, e David, XM”? 6 E Achís apellà David e
M e DCC hòmens a cavall e XXM de peu, ell
M, 2 e liurà’n una partida a Joab, altre
M en M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay e a
M. 5 E lo rey manà e dix a Abisay e a Joab
M hòmens de Benjamín [*] e XX servecials
ma dolor e de mon plor. 17 Lavors Elí dix
ma ànima, e jo edificaré a ell fael casa,
ma ço que Samuel t’ha dit. 16 E Saül
ma joventut ensà, entrò aquest die de vuy.
ma vida o de qual linatge és mon pare en
ma anar per ço que m’amach en lo camp
ma fa fort cuytar. 9 E Dix lo prevera:
ma guard que jo no stena la mia mà en lo
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1Re 27,1
cauré en las mans de Saül. Més
1Re 30,13
’m jaquit per ço com l’altre die
1Re 30,15 Sichalech. 15 E dix David: –Poràs2Re 1,4
4 E dix-li David: –Digues2Re 1,9
-me Saül: »–Stà sobre mi e ociu2Re 11,11 per ço que menge e bega e dorma ab
2Re 13,6
–Prech-te, senyor meu, que vinga
2Re 13,16
has coneguda e haguda a ta guisa,
2Re 14,32 per què’m féu venir de Gessur. Més
2Re 15,34
que seràs son servent, e feràs2Re 19,37 prop del sepulcre de mon pare e de
1Re 2,13
havia una losa ab III arpions en la
1Re 4,3
de nós, per ço que’ns salve de la
1Re 4,8
Què farem? Qui’ns guarderà de la
1Re 5,6
entrò en aquest die de vuy. 6 La
1Re 5,7
déu d’Israel ab nós, car la sua
1Re 5,9
9 E com ells la se’n portaven, la
1Re 5,12 que no hagués pahor de mort, com la
1Re 6,3
sereu curats e sabreu per què la
1Re 6,5
saber si per ventura aleugerà la
1Re 7,3
ell desliurerà a vosaltres de la
1Re 7,8
Déu, que ell nos desliure de la
1Re 7,13
termes del poble d’Irrael. E la
1Re 7,14
desliurà lo poble d’Irrael de la
1Re 10,1
e tu desliureràs lo poble de la
1Re 10,4
II pans, e tu los pendràs de la lur
1Re 10,7
tot ço que trobaràs en ta
1Re 10,18
de Egipte e he vós desliurats de la
1Re 10,18
de la mà dels egipcians e de la
1Re 12,3
ni si jo he pres do de la vostra
1Re 12,4
opremut negú, ni no has pres de la
1Re 12,9
de la cavalleria de Asser, en la
1Re 12,9
en la mà dels felisteus e en la
1Re 12,10
Donchs, desliure-nos tu are de la
1Re 12,11
[*]. E ell desliurà vós de la
1Re 14,19
dix Saül al prevera: –Tira te
1Re 14,26
fas [*], 26 mas negú no acostà sa
1Re 14,27
lo cap d’una verga que tenia en la
1Re 14,27
en la brescha de la mel e tornà sa
1Re 14,34 lo poble amenà cascú son bou en la
1Re 14,43
lo cap de una verga que tenia en la
1Re 16,2
un vadell de ton bestiar en ta
1Re 16,16
te turmentarà, que ell viule ab se
1Re 16,20
de las cabres e tremès-ho per la
1Re 17,37
Senyor, qui’m desliurà de la
1Re 17,37
de l’ors, ell me desliurerà de la
1Re 17,40
los pastors, e pres sa fona en sa
1Re 17,49
en l’altre part, 49 e mès la
1Re 17,50
ço car David no tenia spasa en la
1Re 17,57
’l devant Saül. E David tenia en se
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ma val que fuge e que sia salvat en la
ma vingué la malaltia, 14 e nós som anats
ma tu amanar en aquesta companye? E ell
ma què fa hom ni què’s diu en las tendas.
ma, car jo sofir gran pena e gran treball
ma muller? Per la tua salut e per la salut
ma germane Temar per ço que aparell de
ma vols aviar. Prech-te que no’m vullas
ma valguera que encara fos allà! Jo’t
ma a saber ço que’s ferà en la cort. E
ma mare. Canaan, fill meu, vage ab tu, e
mà 14 e metia aquella en [*] la caldera o
mà de nostros enamichs. 4 Donchs lo poble
mà de aquest déu molt alt? Aquest és lo
mà de nostro Senyor se agreujà sobre los
mà és dura sobre nós e sobre Degon, nostro
mà de Déu era feta en molt gran mortaldat
mà de nostro Senyor era agreujade sobre
mà de Déu no’s pertex de vosaltres. 4 E
mà de vosaltres e dels vostros déus e de
mà dels felisteus. 4 Adonchs los fills d’
mà dels felisteus. 9 Ladonchs pres Samuel
mà de nostro Senyor fou sobre los
mà dels felisteus. E pau era entre los
mà dels enamichs ceus que entorn ell són.
mà 5 e tu vendràs despuxs en un coll de
mà, com nostro Senyor és e serà ab tu. 8 E
mà dels egipcians e de la mà de tots los
mà de tots los reys que són stats
mà, ni si he opremut algú, ni he
mà de algú neguna cose. 5 Ell dix a ells:
mà dels felisteus e en la mà del rey de
mà del rey de Moab, los quals se
mà de nostros enamichs, e nós servirem a
mà de vostros enamichs tot entorn entrò
mà a tu. 20 Donchs Saül cridà e tot lo
mà a sa bocha, car lo poble havia pahor
mà, e mullà-le en la brescha de la mel e
mà a sa bocha, e sos ulls foren
mà entrò a la nit e ocieren-los aquí. 35
mà un poch de mel e mengé’n. E vet que a
mà e diràs: “Jo sóm vengut per secrificar
mà e que tu ho sofires pus laugerament. 17
mà de David [*] a Saül. 21 E David vench a
mà del leó e de l’ors, ell me desliurerà
mà de aquest felisteu. E Saül dix a David:
mà e anà contre lo felisteu. 41 E lo
mà en se sportella e pres una pedre e mès
mà, 51 ell correch e stech sobre lo
mà lo cap del felisteu. 58 E Saül dix a
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1Re 18,10 casa. E David sonave la rauta ab la
1Re 18,21
a ell en scàndol, per ço que la
1Re 19,5
ha preposade la sua ànima en la tua
1Re 19,9
en sa casa. E tenia una lansa en la
1Re 20,15
e nostro Senyor ho requira de la
1Re 22,6
en Ramata, e tingués sa lansa en la
1Re 22,17
de nostro Senyor, car la lur
1Re 22,17
del rey no volgueren stendre lur
1Re 23,26
ja que ell no pogués scapar de la
1Re 24,7
ell ma guard que jo no stena la mia
1Re 24,11
Déu ha liurat vuy a tu en la mia
1Re 24,11
car diguí: “No stendré la mia
1Re 24,12
de ton mantell qui és en la mia
1Re 24,12
jo no volguí stendre la mia
1Re 25,8
a ton fill David ço que tu hauràs a
1Re 25,33
e que jo venjàs a mi ab la mia
1Re 25,35
35 E lavors pres Davidd de la
1Re 25,39
com ha jutjade la mia onta de la
1Re 26,11
me guard que jo no stena la mia
1Re 26,23
Senyor t’ha vuy liurat en la mia
1Re 26,23
mia mà, e no volguí stendre la mia
1Re 28,17
tu axí com ell ha perlat en la mia
1Re 28,21
e he posade la mia ànima en la tua
2Re 3,12
fes ab mi amistansa, e serà la mia
2Re 3,18
Senyor parlà a David e dix: “En la
2Re 3,18
lo meu poble d’Irrael de la
2Re 4,11
aquell e la sanch d’aquell de la
2Re 6,6
foren en la era [*], Ozà stès la
2Re 8,10 Tou era enamich de Adoàser. E en la
2Re 8,12
dels felisteus e de Amalech e de la
2Re 12,7
sobre Yrrael e desliurí’t de la
2Re 13,6
ço que aparell de menjar de la sua
2Re 13,11
devant lo menjar, pres-la per la
2Re 15,5
ell lo seludave e’l prenia per la
2Re 16,8
car tu li tolguist lo regne, e la
2Re 16,8
nostro Senyor lo regne en sa
2Re 20,9
te sal, frare meu. E posà-li la
2Re 20,21
fill de Bocrí, ha levade la sua
2Re 21,20
baró qui havia VI dits en cascuna
2Re 22,1
de las mans de sos enamichs e de la
2Re 22,48
e gitas los pobles sots la mia
2Re 23,21
qui éran ab ell e tenia en la sua
2Re 23,21
ab una verga, trasch la lansa de la
2Re 24,16 nostro Senyor Déu hach stesa la sua
2Re 24,16
are! No stenes d’aquí avant la tua
2Re 24,17
fet. Plàcie’t, Senyor, que la tua
2Re 18,18
nom ceu, e aquell loch és apellat
2Re 10,8
e Cirus e Sabbaà e Toob e Istab e
Re Prol,119 Yo he atrobat lo primer libre dels
1Re 13,5
anaren e ficharen las tendes dellà
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mà cascun die. E Saül tenia una lansa 11 e
mà dels felisteus sia sobre ell.» E Saül
mà, e ha mort lo felisteu, e nostro Senyor
mà, e David viulave devant ell. 10 E Saül
mà dels enamichs de David. 16 [*] 17 E
mà, e tots sos servicials staven engir e
mà és ab David, car ells sabían bé que ell
mà contre los preveres de nostro Senyor.
mà de Saül. E Saül ab los seus resinglave
mà en lo untat de nostro Senyor. 8 On
mà en la cova. E jo perpensé’m que t’
mà contre lo meu senyor, car és untat de
mà, car com jo tallí la vora de ton
mà contre tu. Pensa e guarde que no és en
mà.” 9 E com los servents de David foren
mà. 34 En altre manera, viva nostro
mà d’aquella tot ço que ella li aportave
mà de Nabal e ha guardat lo ceu missatge
mà en l’untat de nostro Senyor Déu. Mas
mà, e no volguí stendre la mia mà en crist
mà en crist de nostro Senyor Déu. 24 E axí
mà, e tolrà’t lo regne e dar-l’ha a
mà e he oyides las tuas paraules que has
mà ab tu, e jo’t retornaré are tot
mà del servecial meu David salvaré lo meu
mà de tots los felisteus, que són sos
mà vostra e tolré a vosaltres de la terra?
mà a la archa de Déu e tench-la, car los
mà d’aquell era la vaxella de l’argent
mà de Adoàser fill de Roob, rey de Sobà.
mà de Saül, 8 e doní a tu la casa de ton
mà. 7 E lavor David tremès Tamar a la casa
mà e dix-li: –Germane mia, vina e jau ab
mà e besave-lo. 6 E feya açò tots dies a
mà de ton fill Absalon t’ho levà, e
mà, e are los teus mals te prenen e’t
mà en la barba quax qui’l volia besar. 10
mà contre David. Liurau-nos aquell ten
mà e en cascun peu, que són XXIIII entre
mà de Saül, 2 e dix a nostro Senyor Déu:
mà. 49 Qui has tret a mi dels meus
mà una lansa. E axí com ell fou devallat a
mà de l’egipcià per fortsa e l’ocís ab
mà per ço que destruýs Jerusalem, nostro
mà! Emperò l’àngel de nostro Senyor era
mà se gir envés mi e contra la casa de mon
Mà de Absalon entrò en aquest die de vuy.
Maatà éran en lo camp. 9 E com veé Joab
Macabeus en habraych; lo segon, en grech;
Machinàs, ves orient, prop Letavent. 6
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1Re 13,11
los felisteus s’eren ajustats en
1Re 13,16
e ab Jonatàs, [*] e éran venguts en
1Re 13,23
dels felisteus axí per passar en
1Re 14,5
un scull axia envés aguiló, contre
1Re 14,31
aquell die los felisteus, de
2Re 9,4
és? Aquell respòs: –En la casa de
2Re 17,27
de Rabat dels fills d’Amon, e
2Re 13,25
car gran afany te feríem e gran
1Re 8,16
serventas e los vostros bons
2Re 22,31
31 E nostro Senyor és sens tota
1Re 12,9
los liurà en las mans de Sizerà,
2Re 10,16
a la batalla, e Sobaych, qui era
2Re 19,13
açò fasse Déu a mi, si jo no’t fas
2Re 5,11
e fusta de cedre, e tramès-li
1Re 17,20
e vench al loch que havia nom
1Re 26,24 nostro Senyor Déu. 24 E axí com és
1Re 26,24 ànima vuy en los meus ulls, axí sia
2Re 22,51
las gents e cantaré al teu nom, 51
1Re 23,24
éran ab ell éran en lo desert de
1Re 23,25
de aquí e anà al desert de
1Re 23,25
ell perseguí David en lo desert de
2Re 2,3
qui anaven ab ell, cascú ab tot son
Re Prol,84
dies, lo qual nós podem apellar en
Re Prol,130
coses menyspresables ésser de
1Re 5,9
los hòmens de cascuna ciutat, del
1Re 14,30
ha atrobade. Donchs, no fóra feta
1Re 15,22
a la sua veu? Car obadiència és
1Re 17,28
felisteu. 28 E com Eliab, son frare
1Re 18,17
Saül a David: –Vet ací Meroab, la
1Re 23,3 Donchs, quant més, com nós serem en
1Re 30,19
fallí una, de la manor entrò a la
2Re 11,15
en aquell loch on sapiau que haurà
2Re 13,14
star que ell no la fortsàs, e hagué
2Re 13,15
com Amon hach jagut ab ella,
2Re 13,16 are com me deuries amar. Sots molt
2Re 13,16
amar. Sots molt major peccat e
2Re 20,6
6 E dix David a Abisach: –Donchs,
2Re 20,6
a Abisach: –Donchs, major treball e
1Re 29,2
en Gezrael. 2 E los vaguers e los
1Re 29,6
Mas no plau als prínceps ni als
1Re 29,7
e no agreujaràs los prínceps ni los
2Re 19,6
dels teus prínceps ni dels teus
1Re 15,22
e secrificis, que hom no l’obaesca
1Re 18,5
e ell pleÿa molt a tot lo poble, e
1Re 21,4
ést sant e nèdeu e pur e munde, e
1Re 22,8
qui’m fassa a saber res, e
1Re 30,2
catives, de las manors entrò a las
2Re 7,9
a tu gran nom segons lo nom dels
2Re 8,18
fills de David éran preveres e en
2Re 19,11
preveres, e dix-los: –Perlau als
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Machinàs, 12 jo diguí: “Are vendran los
Machinàs. 17 E III companyes axiren dels
Machinàs, on éran los fills d’Irrael. 1Re
Machinàs, e l’altre, a migjorn, en Gabaà.
Machinàs entrò a Aylon, e lo poble fou
Machir, fill de Daniel, de Lodobar. 5 [*]
Machir, fill de l’Amil, de Ladobar, e
mació e per ventura agreujaríem-te. E lo
macips e los vostros àzens e metrà’ls en
màcula. E la peraule de nostro Senyor Déu
maestre de la cavalleria de Asser, en la
maestre de la cavallaria de Adadàser, fou
maestre tostemps de la cavalleria aprés
maestres de fusta [*] e de perets, e
Magala, e la host era axida fora las
magnificade la tua ànima vuy en los meus
magnificade la mia ànima en los ulls de
magnificant e feent grans las saluts del
Mahon, en los camps a la dreta part de
Mahon. E com Saül hach açò oÿt, ell
Mahon. 26 E Saül e sa gent anaven per lo
mainatge, e stigueren en los castells de
major significació canònicha de divinal
major nassecitat. En tota aquella ballesa
major entrò al manor, enaxí que lurs
major plague contre los felisteus? 31 E
major que secrificis, e obeyr val molt més
major, oý assò que David deya als altres,
major filla mia. Jo donaré aquella a tu
major perill, si nós anam en Cellà contre
major, e fills e fillas e totas las altres
major batalla e desemparau-lo enaxí que
major fortsa que ella e jach ab ella. 15
major fou lo mal e l’oy que ell hach d’
major peccat e major scarn és açò que are
major scarn és açò que are vols fer a mi
major treball e major aflicció nos derà
major aflicció nos derà Siba fill de Bocrí
majorals dels felisteus anaven de C en C o
majorals que vingues ab nós. 7 Torna-te
majorals dels felisteus. 8 E dix David a
majorals. En veritat jo he conegut vuy que
majorment a la sua veu? Car obadiència és
majorment als servents de Saül. 6 Mas, com
majorment de fembra, menge’n. 5 E respòs
majorment com mon fill ha feta covinensa
majors. Emperò no havían negú mort, mas
majors que són en la terra. 10 E posaré
majors dignitats posats que los altres.
majors de Yrrael e digau a ells: “Per què
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de Judà e dix: –Las X parts som
dels preveres, ans fèyan molt de
que lurs anques foren podrides de
en la pus secreta part [*] de
que ella ha fet a nós aquest gran
que ella no ha fet a nós negun
trobat que jo us hage res fet de
no muyram, car nós havem ajustat
paor. Vosaltres haveu tot aquest
sàpia que ell no haurà vuy negun
Déu, ans ést tornat ab presa e has
mi, car pau serà a tu, e no hauràs
hages nenguna sospita contre mi de
pahor, car, si algú te percassa
sabé que ell aperellave de fer-li
–Déu me guard que jo no fassa
peraules de aquells qui’t diuhen
e guarde que no és en mi negun
a ell no periren. E ha retut a mi
qui’t demanen ne’t serquen
sanch d’aquells qui no merexen
que ha vedat a mi que no feés
e ha guardat lo ceu missatge de
ceu? Què ha fet? Qual és lo
fill David. Per cert jo no’t faré
E crech-lo Achís e dix: –Molt de
Déu, car per cert no vendrà negun
–O Saül, per què has fet fer a mi
[*]? E jo no he trobat [*] null
e no he trobade neguna cose de
la mort de Abner, car jo no hy mir
e de la sua casa no defallega
Senyor reguardon en aquell qui fa
han mort un hom qui no marexia
mi en fill. E aquell no ferà res de
e scomouré sobre la tua casa
hach jagut ab ella, major fou lo
aviar. Prech-te que no’m vullas
·m gites de la casa ni’m menes ten
Absalon no volch perlar a Amon en
a Amon en mal ni en bé, car gran
per ço car Absalon li volia gran
entès que lo rey no volia gran
sia ignosent, que jo no hy mira
en tots sos fets e no’s mou ni per
peu entrò al cap no havia res que
bo e profitós, per ço que Déu donàs
a David, e David qui pensaria
-la dels enamichs, e tu no pendràs
6 Car tu ames aquells qui’t volen
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majors que vosaltres ab lo rey, e jo sóm
mal en lo setgle e al poble. E quant algú
mal de morenes. Los hòmens de Get faeren
mal de morenes. E lo crit e lo udolament
mal. E si ella no se’n va per aquella,
mal, mas que açò és sdevengut a nós per
mal. E ells respongueren: –Bé és axí. 6 E
mal a tots los peccats, com nós demanam
mal. Mas emperò no us vullau partir de
mal, car ell ha obrat vuy ab Déu. Donchs
mal fet devant nostro Senyor? 20 E Saül
mal, vive nostro Senyor Déu. Si, emperò,
mal ni contre negú de la casa de mon pare,
mal, ell lo percassarà a mi, e tu seràs
mal celadament, ell dix a Abiatar prevere:
mal a mon senyor, untat de Déu! [*] E
mal de mi, ni qui’t dóna entendre que
mal de deslealtat ni jo no he peccat
mal per bé. 22 Mas nostro Senyor ho sàpia,
mal. 27 E per açò, senyor, pren aquesta
mal ni són colpables, e tu, senyor, hauràs
mal a tu. Si no fosses venguda a mi
mal, e nostro Senyor ha retornade la
mal qui és en las mias mans? 19 Donchs
mal d’aquí avant, per ço com la ànima mia
mal ha fet al poble [*] d’Irrael, e per
mal a tu per aquesta cose. 11 E dix la
mal? Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey a
mal del die ensà que fogí e se’n vench a
mal del die ensà que tu vinguist a mi
mal. 29 E venga sobre lo cap de Joab e
mal [*] ni cultell e freturants de pa. 30
mal segons la sua malícia. 4,Tit Capítol
mal en res e dormia sobre son lit. Doncs,
mal, jo lo rependré †d’hòmens e† de
mal e tolré a tu las tuas mullers devant
mal e l’oy que ell hach d’ella que la
mal, are com me deuries amar. Sots molt
mal? E Amon no la volch oyr ni scoltar, 17
mal ni en bé, car gran mal li volia per la
mal li volia per la onta que havia feta a
mal despuxs que hac fortsade sa germane
mal a Absalon, 2 tremès a Techua e féu
mal. 10 E dix lo rey: –Aquell qui
mal ni per bé. E nostro Senyor és ab mi.
mal li stigués, anans era fort bell. 26 E
mal a Absalon. 15 E tentost Cozim anàmal per ventura contre ell. E pres un
mal. 4 E dix lo rey: –Jo faré tot açò que
mal e vols mal en aquells qui t’amen. E
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2Re 19,6
aquells qui’t volen mal e vols
2Re 19,7
anam, pijor te serà que tot quant
2Re 22,22
Senyor, e no he feta neguna cose
Re Prol,34 sían dobles, ço és a saber, Samuel,
Re Prol,64
lo terç e lo quart, que és apellat
Re Prol,65
libre dels Reys. Molt més val dir
Re Prol,137 Donchs, lig primerament Samuel e
2Re 4,4
[*] havia un fill qui era dèbil e
2Re 13,2
molt fort, tant, que per ella fou
2Re 13,5
lo teu lit e fes aparès que ést
2Re 13,6
se gità al lit e féu aparès que fos
1Re 2,5
e aquella qui havia molts fills fou
1Re 30,13
ço com l’altre die ma vingué la
2Re 19,43 lavors los hòmens de Judà responien
1Re 31,3
e aconseguiren-lo e nefraren-lo
1Re 1,15 pences, com jo sóm una fembra prou
Re Prol,166
en altres coses metra enrera ni’m
1Re 27,8
hòmens [*] a Geturí e a Get e als
Re Prol,66
ço és, libre dels Reys, que
2Re 16,12
turment e retrà a mi bé per aquesta
2Re 16,10
’n sou vosaltres, fills de Servià?
2Re 16,10
car nostro Senyor li ha manat que
2Re 16,11
la mia mort! Jaquex-lo per ço que
1Re 14,28
lo poble per segrament e ha dit:
1Re 12,25
25 E si vosaltres perseverau en
1Re 25,17
cose tu pense què fasses, car la
1Re 25,39
e nostro Senyor ha retornade la
1Re 17,43
contre mi ab bastó? E lo felisteu
2Re 16,5
de Gerrà, e anave devant ells e
2Re 16,13
del munt, pus alt que ells, e
2Re 19,21 morrà Semeý per ço que flastomave e
1Re 17,36
qui no és circuncís, qui gosà
2Re 16,9
–Per aquest cha que tost morrà és
1Re 14,24
die Saül conjurà lo poble e dix:
2Re 1,8
ést, tu? »E jo diguí-li: »–Hom
1Re 26,19
hòmens scomoven a tu contre mi,
1Re 20,7
sàpies que complida és la sua
1Re 20,9
per cert a tu que, si jo veuré la
1Re 20,13
a mi aquestas coses. Si, emperò, la
1Re 25,28
meu, tu batellaràs. Senyor, donchs
2Re 3,39
en aquell qui fa mal segons la sua
1Re 25,3
son marit era dur e malvat e molt
1Re 16,15
digueren a ell: –Vet que lo
1Re 16,14
Senyor se partí de Saül, e lo
1Re 16,16
rauta devant tu per ço que, com lo
1Re 16,23
e lavors se pertia d’ell lo
1Re 18,10
10 Aprés lo altre die, lo
1Re 19,9
ells fugiren devant ells. 9 E lo
1Re 10,19
tot sol vos ha desliurats de tots
1Re 12,17
sabreu que haveu fets grans
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mal en aquells qui t’amen. E vuy has
mal ni treball null temps hages hagut de
mala devant ell. 23 Car tots los juýs d’
Malachim, Dabreiamín, Sdras, Geremies ab
Malachim, ço és, libre dels Reys. Molt més
Malachim, ço és, libre dels Reys, que
Malachim meu; meu, jo dix, meu. Car
malalt en los peus, car no havia sinó V
malalt, e per ço com era encara verge no
malalt, e com ton pare te vindrà a
malalt. E com lo rey lo vench a vesitar,
malalte. 6 Nostro Senyor dóna mort e vida,
malaltia, 14 e nós som anats envés
malamén e dura als hòmens de Yrrael.
malament. 4 E dix Saül al ceu scuder:
malaurade e jo no he vuy begut vi ni
maldien, que m’ajudeu ab los scuts de
malechites. Car aquests en pau e
Malechot, ço és, dels Regnes de moltas
maledicció que aquest me diu. 13 E anave
Maleesca aytant com se vulla, car nostro
maleescha a mi, e qui li goserà dir are:
maleescha aytant com nostro Senyor vulla,
“Maleït sia aquell hom qui menjarà vuy
malesa, vosaltres e vostro rey perireu
malesa és [*] contre ton marit e contre ta
malesa de Nabal sobre son cap. E lavors
maleý David e sos déus. 44 E dix a David:
maleÿa David 6 e tremetia-li pedres e a
maleÿa David e tremetia-li pedres e
maleÿa l’untat de nostro Senyor Déu? 22 E
maleyr lo poble de Déu vivent. 37 E dix
maleÿt lo rey? Iré-hy e tolré-li lo
–Maleÿt sia aquell hom qui menjarà pa
maleÿta çó. 9 »E dix-me Saül: »–Stà
maleÿts són devant nostro Senyor, car ells
malícia. 8 Fes, donchs, misericòrdia en
malícia de mon pare complidament contre
malícia de mon pare serà contre tu, jo hu
malícia no sia trobade en tu en tots los
malícia. 4,Tit Capítol quart 1 E Ysbòzech,
maliciós. E era del linatge de Calef. 4
maligna spirit te turmenta. 16 Mana que
maligne spirit lo comensà a turmentar e
maligne spirit te turmentarà, que ell
maligne spirit. 1Re 17,Tit Capítol XVII 1
maligne spirit esvaý Saül, enaxí que ell
maligne spirit intrà en Saül, lo qual
mals e de las vostres tribulacions, e
mals devant nostro Senyor, car vosaltres
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2Re 16,8
lo regne en sa mà, e are los teus
1Re 3,13
sabia que sos fills fèyan lurs fets
1Re 2,23
què feu vosaltres aquestes coses
1Re 25,3
molt bella. Mas son marit era dur e
1Re 25,25
cor sobre Nabal, mon marit, qui és
1Re 30,22 lo pacificablement. 22 E dix un hom
2Re 22,49
E tu desliureràs a mi de l’hom
1Re 2,12
12 Mas los fills de Elí éran
2Re 4,11
feta. 11 Com més are, com hòmens
1Re 17,28
lo desert? Jo conech l’argull e la
1Re 7,9
Ladonchs pres Samuel un anyell qui
1Re 22,19
pochs, neguex aquells qui encara
2Re 18,18
he fill, e açò serà recordació e
2Re 13,28
car jo sóm Absalon, qui
1Re 12,14
sua veu, [*] vosaltres e lo rey que
1Re 16,16
lo maligna spirit te turmenta. 16
1Re 9,22
E Samuel pres Saül e son servent e
1Re 13,14 has guardats los manaments que ell
1Re 18,22
seràs vuy en dues coses. 22 E Saül
1Re 21,2 David a Achimàlech prevere: –Lo rey
1Re 23,8
portas e barras. 8 Adonchs Saül
1Re 30,20
20 E pres tot lo bestiar e
2Re 1,18
e sobre Jonatàs fill de Saül. 18 E
2Re 2,8
pres Ysbòzech, fill de Saül, e
2Re 4,12
vosaltres de la terra? 12 E lavors
2Re 6,21
Saül e que tota la sua casada e
2Re 11,19
ço que era fet en la batalla, 19 e
2Re 14,19
car lo teu servecial Joab dix e
2Re 18,5
de C en C e de M en M. 5 E lo rey
2Re 18,12
del rey, car devant tot lo poble
2Re 18,16
-lo. 16 E Joab tochà la nafil e
2Re 22,20
Senyor és fort fermatat mia. 20 E
1Re 30,2
-la cremade 2 e havían-se’n
1Re 30,5
los defallien. 5 E havían-se’n
2Re 13,29 coses que Absalon los havia ditas e
2Re 21,14
aquellas coses que lo rey los havia
2Re 13,18
e un brial, segons dien alguns ab
1Re 15,24
peccat, per ço com he trespassat lo
1Re 22,14 David, qui és ton gendre e va a ton
2Re 13,28
convit de rey. 28 E Absalon féu
2Re 19,18
casa del rey e que faéssan lo ceu
2Re 23,6
6 Aquells, emperò, que passen lo
2Re 24,19 gebuseu. 19 E pujà David segons lo
1Re 13,14
per ço com tu no has guardats los
2Re 22,23
aquell són stats devant mi, e los
1Re 30,15
en las mans de mon Senyor, e
1Re 13,14
segons son cor, e nostro Senyor ha
1Re 16,4
féu axí com nostro Senyor li havia
1Re 17,20
guardià, axí com son pare li havia
1Re 28,18
a la ira sua que ell t’havia
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mals te prenen e’t destroexen per ço car
malvadement e ell no’ls ne castigave. 14
malvades, las quals jo oig e de las quals
malvat e molt maliciós. E era del linatge
malvat hom, car ell és foll, segons son
malvat e desestruch que era dels
malvat. 50 E açò, Senyor, jo confessaré a
malvats e no conexían pas nostro Senyor 13
malvats e desestruchs han mort un hom qui
malvestat de ton cor, car tu ést vengut
mamave e oferí aquell entir en secrifici a
mamaven, e los bous e los àzens e las
mamòria del meu nom.» E apellà lo títol
man e dich a vosaltres. Sforsau-vos e
mana sobre vosaltres, seguiu lo Senyor,
Mana que tots los servents qui són devant
manà a ells là on ell havia a menjar e ell
manà a tu. 15 Donchs Samuel se levà de
manà a sos servents e dix: –Dieu a David
manà que negú no sabés per què ell me
manà a tot lo poble que ells vinguéssan a
manà’l devant si matex. E digueren:
manà David a tots los hòmens de Judà que
manà’l per tots los castells e per tots
manà David a sos servents que’ls
manà a mi que fos senyor e guaytedor sobre
manà al missatge que digués a David
manà a mi, serventa tua, que digués
manà e dix a Abisay e a Joab e a Atey
manà lo rey a tu e Abisax e Atey que, si
manà que d’aquí avant no encalsacen lo
manà a mi [*], [*] car jo he plegut a ell,
manades las fembras catives, de las manors
manades II mullers de David catives,
manades. E com açò fou fet, tots los fills
manades. E com totas aquestas coses foren
mànagues, car aytals vestidures portaven
manament e las peraules de Déu. Mes he
manament e és gloriós en ta casa? 15 E
manament als ceus servecials e dix-los:
manament. Emperò Semeý fill de Gerà, se
manament de Déu, en manera d’espines
manament de nostro Senyor que Gad profete
manaments que ell manà a tu. 15 Donchs
manaments d’ell no he moguts de mi matex
manar-t’he en aquesta companye. E jurà
manat a ell que ell sia príncep sobre son
manat, e vench en Betlem, e los vells de
manat, e vench al loch que havia nom
manat que complisses en Amalech. E per
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1Re 30,21
pogut seguir David, qui los havia
2Re 5,25 David axí com nostro Senyor li hach
2Re 9,11
al rey: –Senyor, axí com tu has
2Re 16,10
se vulla, car nostro Senyor li ha
2Re 19,41
nostres, han amblat a tu e han
1Re 13,13
ton Déu, los quals ell havia
2Re 22,8
puigs se són somoguts e secudits e
1Re 27,11
no jaquí a vida hom ni fembra, ne
2Re 6,3
E Ozà e Ayó, fills de Aminadab,
2Re 5,2
Saül era rey sobre nós, tu eras qui
2Re 17,22
no romàs negú, e anà-sse’n en
2Re 18,14 com veeren que encara era viu, que
1Re 13,13
com tu no has guardats los
Re Prol,30
mem, num, phe, sade. Car en altre
Re Prol,32
las mitjanies dels mots, e en altre
Re Prol,159
seent a la taula, que en nenguna
1Re 2,22
a tot lo poble d’Irrael e en qual
1Re 4,16
e de la host. Lo qual dix: –En qual
1Re 6,2
d’Irrael? Ensenyau-nos en qual
1Re 6,10
10 Donchs ells ho faeren en aquesta
1Re 12,8
e ab vostros pares, 8 e en quina
1Re 14,4
e havían sculls dessà e dellà a
1Re 15,2
fetas al poble d’Irrael, en qual
1Re 16,2 mon poble. 2 E Samuel dix: –En qual
1Re 23,26
ab los seus resinglave David [*] a
1Re 25,34
a mi ab la mia mà. 34 En altre
1Re 28,9
coses ha fetas Saül e en qual
1Re 29,4
a batallar [*]. Donchs, en quina
2Re 14,15
a tu, senyor meu, si en neguna
2Re 14,19
axí és com m’has dit e no en altre
2Re 15,6
d’assò que demanave. E en aquesta
2Re 20,3
donar a menjar, e stigueren aquí a
2Re 23,6
que passen lo manament de Déu, en
2Re 21,19 fou la mare. E per ço com en moltas
1Re 1,18 menjà e no mudà se care en diverses
2Re 13,21 no volch res dir a Amon ne’l volch
1Re 2,29
e los meus dons, los quals jo
2Re 7,7
a la un trip d’Irrael al qual
1Re 3,1
en aquell temps, no era vizió
1Re 3,15
Senyor. E Samuel havia pahor de
2Re 9,10
laurau-li la terra e dau-li a
1Re 5,9
cascuna ciutat, del major entrò al
1Re 15,17
a tu fos vijares que tu fosses lo
1Re 16,11 Ysaý a Samuel: –Encara n’hi ha un
1Re 30,19
havían, que no’n fallí una, de la
1Re 30,2
manades las fembras catives, de las
1Re 5,4
e lo cap de Degon e abdues ses
1Re 9,16
e ell desliurerà a ells de las
1Re 11,7
térmens dels fills d’Irrael per
1Re 12,9
lur Déu, lo qual los liurà en las
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manat que romanguéssan en lo torrent de
manat e encalsà los felisteus de Gàbaa
manat a mi, axí ho faré, e Mifibòsech
manat que maleescha a mi, e qui li goserà
manat a tu e a tota la tua casa a Jordà
manats a tu. Car, si tu no haguesses açò
manats e trencats, car Déu és enfelonit
manave nengú en Get, car «per ventura
manaven e servaven lo carro nou. 4 E, com
manaves tot Yrrael e remanaves e tornaves
Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel, com viu que no
manejave las mans e los peus, 15 vingueren
manements del Senyor, ton Déu, los quals
manera scriuen los comensaments e las
manera scriuen per aquellas matexas la fi
manera no querets lo Salvedor en lo
manera ells gèyan ab las fembras qui
manera era sdevengut açò [*]? 17 E aquell
manera tornarem a ella en son loch. Los
manera e prengueren II vaques que aletaven
manera intrà Jacob en Egipte. E cridaren
manera de dents; la una havia nom Deses, e
manera contrestà a ell, com venia de
manera jo iré? Car Saül ho oyrà e auciurà
manera de corona per ço que’l poguessen
manera, viva nostro Senyor, Déu d’Irrael,
manera ha gitats los encantedors e los
manera porà ell fer pau ab son senyor, si
manera volia complir la peraule de la sua
manera, car lo teu servecial Joab dix e
manera ell tirave lo poble d’Irrael a si.
manera de vídues, e anch David despux no
manera d’espines seran arrencats, e no
maneras axemplave l’honrament de nostro
maneres. 19 E ells se levaren matí e
manessar per tal que Amon no se n’
maní que fossen oferts en lo meu temple?
maní que donàs a menjar al meu poble d’
manifestade. 2 E sdevench-se un die que
manifestar la vizió a Elí. 16 Mas Elí
manjar en tot ço que obs haja. Emperò
manor, enaxí que lurs anques foren
manor? E nostro Senyor ha a tu untat sobre
manor que guarde las ovellas. E lavors dix
manor entrò a la major, e fills e fillas e
manors entrò a las majors. Emperò no
mans éran tallades sobre lo lindar del
mans dels felisteus, car jo he reguardat
mans de sos missatgers, que dèyan: –Si n’
mans de Sizerà, maestre de la cavalleria
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menyspresau las sues peraules, las
Senyor liurerà aquells en nostres
Senyor ha a ells liurats en las
munt greponant ab los peus e ab las
Si tu liures aquells en las
desliurà los fills d’Irrael de las
sua, e ell vos liurerà en nostres
Saül per ço que liuràs David en las
e feya aparès que caygués entre las
liuraré los falisteus en las tuas
–Déu ha liurat a ell en las mias
de Cellà liureran a mi en las suas
ni los hòmens qui són ab mi en las
no liurà pas aquell en las suas
que nós liurem aquell en las tuas
sanch e ha a tu guardades las tuas
[*] los enamichs teus en las tuas
Qual és lo mal qui és en las mias
matex, alguna vegade cauré en las
Irrael. Fogiré, donchs, a las suas
vulla dar ab tu Yrrael en las
liurades per nostro Senyor en las
no m’ociuràs ne’m liureràs en las
contre vosaltres en las vostres
7 Sían confortades las vostres
parents, e no he liurat a tu en las
que sias senyor e que senyoreigs e
coarts e poruchs. 34 Las tuas
mort era Abner en Hebron, las suas
ocieren-los e tolgueren-los las
liurar-los-has en las mias
e liurar-los-has en las mias
desliures la tua serventa de las
–Senyor, totas las coses que tu
ton pare, sían confortades las
encara era viu, que manejave las
–Lo rey desliurà a nós de las
fou de Molatí. 9 E liurà’ls en las
mare Rafà en Get e moriren en las
Senyor Déu lo desliurà de las
segons la mia mundícia de las mias
e segons la mundícia de las mias
e no’ls levarà de terra hom ab las
felisteus entrò que, ocient, las
a mi val molt més que vinga en las
de nostro Senyor Déu, que en las
l’escut de la mia salut, e la mia
faves, lenties, ciurons, 29 mel,
Mas Saül lo pres per lo pany de son
David se levà e tallà la vora del
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mans de nostro Senyor seran sobre
mans. Aquest serà lo nostre senyal. 11 E
mans del poble d’Irrael. 13 Adonchs
mans, e son scuder aprés greponant. E com
mans del poble d’Irrael? E nostro Senyor
mans de aquells qui’ls deguastaven. 49
mans. 48 Donchs, com lo felisteu fou
mans dels felisteus. 26 E com los servents
mans d’aquells qui l’havían amanat
mans. 5 Donchs, se n’anà David [*] e
mans. E ell intrà e fou enclòs en la
mans ni si Saül vendrà ací. E nostro
mans de Saül? E nostro Senyor dix:
mans. 15 E David sabia bé que Saül lo
mans. 21 E Saül dix: –Benevuyrats sou
mans nèdeas. E axí are, donchs, senyor
mans. Donchs are clave aquell ab la lansa
mans? 19 Donchs senyor [*], jo’t prech
mans de Saül. Més ma val que fuge e que
mans.» 2 E levà’s David e anà-se’n ell
mans dels felisteus. Emperò tu e los fills
mans dels felisteus. 20 E aytantost Saül
mans de mon Senyor, e manar-t’he en
mans. 24 Ni negun hom no oyrà sobre
mans e siau fills de fortalesa. E jatcia
mans de David, e tu has request vuy a mi,
mans a tots axí com desija la tua ànima. E
mans no són ligades ni los teus peus no
mans foren disolutes, e tot Yrrael fou
mans e los peus e penjaren-los sobre la
mans? E dix nostro Senyor: –Puja, e jo
mans? E dix nostro Senyor: –No hy puges ni
mans de tots aquells qui volen destrovir a
mans ni digues ferem nós ab gran goig e
mans de aquells ab tu. 22 E lavors posà
mans e los peus, 15 vingueren X scuders de
mans de nostros enamichs, e are era fugit
mans dels gabaonites, e crusificaren-los
mans de David e dels ceus cervecials.
mans de sos enamichs e de la mà de Saül, 2
mans. 22 Car jo he tenguda la carrera de
mans en l’esguardament dels ceus ulls. 26
mans. 7 E si negú las volrà tocar, serà
mans li defalliren e’s tingueren ab lo
mans de nostro Senyor Déu, que en las mans
mans dels hòmens, car moltas són las
manseza e suavetat ha multiplicat en mi.
mantega, ovellas e vadells grassos que
mantell e axí ell lo li squinsà. 28 E
mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a sos
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are e regonex la vora de ton
mà, car com jo tallí la vora de ton
la fembra: –Hom vell, vestit de un
per l’archa de nostro Senyor. E,
denunciat a David, e ell devallà
gran secrifici lasús al munt. 13
21 [*] 22 E dix David a Abiatar:
-los-he e fer-n’he pessas
e VIM cavallers, e tot lo poble
era axí spes com la arena de la
e serà axí com la arena de la
són apareguts los scampaments de la
ajustaven l’aygüe, qui havia nom
en Nobe, on era Achimàlech, [*] e
vosaltres haveu vistas las grans
entre III hòmens forts qui éran [*]
la qual hom apellave efot. 19 E sa
Moab: –Prech-te que mon pare e me
tota amor de fembra. Axí com la
de Naàs, germana de Servià, que fou
del sepulcre de mon pare e de ma
e tu vols enderrocar aquesta qui és
a segar los ordis. 10 E Rafà,
linatge de Besoel polimitari fou la
22 E aquests IIII hagueren per
e los vells de la ciutat se’n
peraules del felisteu, ells se’n
III fills e una filla fort bella
desestruchs han mort un hom qui no
8 Ladonchs li dix Elcanà, son
Senyor. 21 E aprés annà Elcanà, son
Anna no hy anà, car ella dix a son
aquí contínuament. 23 E Elcanà, son
stablits com venían en Ciloè ab son
l’archa de Déu era presa e son [*]
presa.» E dix per son sogre e son
sàvia fembra e molt bella. Mas son
car la malesa és [*] contre ton
E ella no dix res anch a son
no pos son cor sobre Nabal, mon
15 E Ysbòzech tolch Micol a son
e tramès-la a David, 16 e son
entrò Auiam. E dix Abner a son
–Vés-te’n e torna-te’n. E son
com oý la muller de Urries que son
27 E com hach tengut lo dol de son
mesquina e sóm vídua, e lo meu
ço que d’aquí avant lo nom de mon
XXII letres han a un matex so,
ço és, dels Regnes de moltas gents,
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mantell qui és en la mia mà, car com jo
mantell, jo no volguí stendre la mia mà
mantell. E entès Saül que l’hom vell
mantinent que aquell fou intrat en la
mantinent de aquí e anà al desert de
Mantinent que vosaltres intrareu en la
–Mantinent que Donech, de Ydumea, era en
manudes. 44 E tu salveràs a mi de las
manut era axí spes com la arena de la mar.
mar. E ells se n’anaren e ficharen las
mar, e tu seràs enmig, 12 e ferirem sobre
mar, e los fonaments del setgle són
Mar de Aram, e féu-na colones en l’
maravellà’s molt com fou vengut David
maravellas que nostro Senyor ha fetas
maravellosament forts. Emperò no era
mare li feya cascun any una petita
mare stiguen ab vosaltres entrò que jo
mare ame son fill qui no n’ha sinó u
mare de Joab. 26 E Absalon, ab tota sa
mare. Canaan, fill meu, vage ab tu, e tu
mare de las ciutats? Donchs, per què vols
mare dels II, vestí celici e féu-se lit
mare. E per ço com en moltas maneras
mare Rafà en Get e moriren en las mans de
marevellaren e axiren a ell a carrera e
marevellaren e haguéran gran pahor. E
marevellosament qui havia nom Tamar. 28 E
marexia mal en res e dormia sobre son lit.
marit: –Anna, digues-me per què plores,
marit, e tota se companye en Siloè per
marit: –No hy iré pas tro que l’infant
marit, dix a ella: –Tu fes ço que’t
marit per secrificar solempne secrifici e
marit era mort, ella s’encorbà e infantà,
marit: 22 –La glòria de Déu és mudade d’
marit era dur e malvat e molt maliciós. E
marit e contre ta companya. E ell és dels
marit [*]. 20 E ella fou muntade sobre son
marit, qui és malvat hom, car ell és foll,
marit Faciel, fill de Lachis, e tramèsmarit seguí-la plorant entrò Auiam. E
marit: –Vés-te’n e torna-te’n. E son
marit tornà-ce’n. 17 E Abner tremès e
marit era mort, féu gran plant e gran dol
marit, David féu-la anar a son palau e
marit és mort. E jo, senyor, serventa tua,
marit no sia anomenat sobre terra. 8 E dix
mas en diverses caràcters e figures. Los
mas solament de un poble d’Irrael, qui’s
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Re Prol,154
que aquell no serà enterpetredor,
1Re 1,5
trist, car ell amave molt a Anna,
1Re 1,15
ni neguna cose que puga embriagar,
1Re 2,15
com jo no pendré de tu carn cuyta,
1Re 2,25
un altre, Déu li pot perdonar;
1Re 2,33
en tot sament de tu de mon altar,
1Re 6,3
d’Irrael, no la tremetau buyda,
1Re 6,9
que ella no ha fet a nós negun mal,
1Re 8,7
Com ells no han a tu en menyspreu,
1Re 10,19
haveu dit: “No volem que axí sia,
1Re 14,26
que decorria sobre la fas [*], 26
1Re 15,3
cobeges nenguna de las suas coses,
1Re 15,9
no volgueren aquellas destrovir,
1Re 15,30
30 E Saül dix: –Jo he peccat,
1Re 16,7
aquellas coses que aparexen defora,
1Re 17,35
los [*] per tolre a ells mon moltó,
1Re 17,45
mi ab spasa e ab lansa e ab scut,
1Re 18,17
son cor: «Jo no ociuré pas David,
1Re 19,10
lansa e que l’anestàs en la paret,
1Re 20,41
e besaren-se endosos [*];
1Re 21,5
Emperò aquesta carrera és leja,
1Re 24,11
E jo perpensé’m que t’ociés,
1Re 30,2 majors. Emperò no havían negú mort,
2Re 3,34
agreujats ni han stat en cadenes,
2Re 5,23
hy puges ni los isques a carrera,
2Re 6,10
de Déu se giràs en la sua ciutat,
2Re 7,6
Egipte entrò en aquest die de vuy,
2Re 13,25
obeyr las pregàries de Absalon,
2Re 13,32
que tots los teus fills sían morts,
2Re 14,14
no’ns vol destruyr la ànima,
2Re 15,3
que tu dius són bonas e justas,
2Re 17,16
nit en los camps ni en lo desert,
2Re 18,5
pendre Absalon, que no l’ociéssan,
2Re 18,14 dix Joab: –No serà axí com tu dius,
2Re 18,20
en aquell: –No lo hy diràs vuy,
2Re 21,2
no són dels fills d’Irrael,
2Re 21,4
qüestió sobre or ni sobre argent,
2Re 23,16
a David. E ell no la volch beure,
Re Prol,156 aquell loch matex ab mi devinerà.
1Re 1,24
entrò que ella li tolch la let. 24
1Re 1,26 guarde de Anna ni no la conexia. 26
1Re 2,12
Senyor, devant Elí, lo prevera. 12
1Re 2,30
devant mi perdurablement.”
1Re 2,30
nostro Senyor: “Jo no vull açò.”
1Re 3,16
de manifestar la vizió a Elí. 16
1Re 9,7
al servent: –Vet que nós hi irem.
1Re 9,27
que pas e que vage devant nós.
1Re 10,16
nós que las someras éran trobades.
1Re 10,27
nostro Senyor havia tochats. 27
1Re 12,16
vosaltres e sobre vostros fills. 16

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

mas en aquell loch matex ab mi devinerà.
mas nostro Senyor havia tencat son ventre
mas la mia ànima és molt turmentade devant
mas crua.» 16 E aquell qui secrificave
mas, si hom pecca contre Déu, qui preguerà
mas tos ulls te falliran e ta ànima
mas reteu-li ço que vosaltres li deveu
mas que açò és sdevengut a nós per
mas a mi, que jo regne sobre ells. 8
mas stablex rey sobre nós.” Donchs are
mas negú no acostà sa mà a sa bocha, car
mas ociu hòmens e fembres, grans e petits,
mas deguastaren tot ço qui era vil e de
mas are honre tu a mi devant los vells de
mas nostro Senyor reguarde lo cor. 8
mas ells se tornaren contre mi, e jo
mas jo vench a tu en lo nom del Déu de
mas lo felisteus lo ociuran.» 18 E David
mas David se’n trestornà [*], e la lansa
mas més plorà David. 42 E dix Jonatàs [*]:
mas serà vuy santificade en los vaxells. 6
mas despuxs jo’t perdoní, car diguí: “No
mas [*] amanaven-los-se’n ab si
mas axí ést caygut e mort com los fills de
mas vés derrera de la part qui és envés
mas volch que la posacen en la casa de
mas he anat en tabernacle e en tende 7 per
mas beneý-lo. 26 E dix Absalon al rey:
mas solament és mort Amon, per ço car
mas alongue’ns la centència aytant com
mas no ha posat lo rey null hom qui’t
mas digau-li que se’n vage demà tost,
mas que l’amanassen. [*] 6 E axí lo poble
mas jo iré devant tu. E pres Joab III
mas demà lo hy diràs. Jo vull que tu no lo
mas són relíquies que romangueren dels
mas sobre Saül e sobre la casa sua, e no
mas secrificà-la a nostro Senyor Déu 17
Mas jo prech a vosaltres, companyons de
Mas, com ella hach l’infant desletat,
Mas Anna dix a ell: –Senyor, sàpies per
Mas los fills de Elí éran malvats e no
Mas are diu nostro Senyor: “Jo no vull
Mas ell diu: “Jo glorificaré aquell qui
Mas Elí apellà Samuel e dix: –O, Samuel,
Mas qual cose portarem a l’hom de Déu? Pa
Mas tu spere’t un poch, per tal que
Mas no li dix nenguna cose de la peraule
Mas los fills de Belial digueren: –Donchs,
Mas are stau e veeu aquesta gran cose, la
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1Re 12,20
Vosaltres haveu tot aquest mal.
1Re 13,14
poble d’Irrael perdurablement. 14
1Re 14,10 nos aturarem en nostro loch [*]. 10
1Re 14,27 poble havia pahor del segrament. 27
1Re 15,21
pres e he mort tot son poble. 21
1Re 15,25
lo poble e he obeÿt a lur veu. 25
1Re 15,27
carrera, per ço que se’n tornàs.
1Re 17,25
per aontar lo poble d’ Irrael.
1Re 18,6
e majorment als servents de Saül. 6
1Re 18,16
savi; ell lo comensà squivar. 16
1Re 19,1
ceus servents que ociessen David.
1Re 20,2
pocha que ell no m’ho diga abans.
1Re 20,3
que per ventura ell no sia trist.”
1Re 22,20
e las ovellas ocís ab spasa. 20
1Re 25,3
era molt sàvia fembra e molt bella.
1Re 25,14
per guardar lurs coses. 14
1Re 25,22
E ha retut a mi mal per bé. 22
1Re 25,26
tu, senyor, trematist a ell. 26
1Re 26,11
en l’untat de nostro Senyor Déu.
1Re 29,6
vinguist a mi entrò al die de vuy.
1Re 29,9
és l’àngel de nostro Senyor Déu.
2Re 3,13
–Jo volenter faré ab tu amistansa.
2Re 7,19
has amanat e aportat entrò ací? 19
2Re 12,23
Senyor lo gorís e’l me donàs. 23
2Re 13,13
pus orats hòmens de tot Yrrael.
2Re 17,11
e, axí, açò no seria bon concell.
2Re 18,13
Absalon, que no l’ociésseu. 13
2Re 19,37 aquest guardó que’m vols donar. 37
2Re 20,21
ni destroyr la ciutat! 21
2Re 24,3
tot aquest te doble en C dobles.
2Re 24,10
peccat molt fortment en aquest fet.
2Re 24,14
treball m’és de cascuna part.
1Re 1,11
tua serventa [*] e’m dónes infant
1Re 7,5
–Ajustau tot lo poble d’Irrael en
1Re 7,6
per vós. 6 E ells vingueren en
1Re 7,6
Samuel jutjà los fills d’Irrael en
1Re 7,11
11 E los fills d’Irrael axiren de
1Re 7,12
pres una pedre e mès aquella entre
1Re 7,16
cascun any Betel e Galgala e
1Re 10,17
apellà lo poble a nostro Senyor en
1Re 22,3
’s d’aquí David e anà-ce’n en
Re Prol,79
que són apellats, segons los jueus,
1Re 8,12
e lauradors de sos camps e
1Re 17,17
–Prin e porta a tos frares una
2Re 20,8
una gonella streta que era feta a
2Re 8,2
e agolà-los ab la terra e
1Re 25,18
odres de vi e V moltons cuyts e V
2Re 3,3
Carmel; e lo terç, Absalon, fill de
2Re 23,32
los fills de Gessèn Jonatan e
1Re 14,14
que Jonatàs e son scuder féran
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Mas emperò no us vullau partir de nostro
Mas lo regne teu no s’estendrà a ton
Mas si ells nos dien: “Veniu a nós”, nós
Mas Jonatàs no havia pas oÿt com son pare
Mas lo poble ha presa presa de bous e d’
Mas jo’t prech que tu ports are lo meu
Mas Saül lo pres per lo pany de son
Mas lo rey derà molt gran riquesa en
Mas, com David se’n tornave aprés que
Mas tots los fills d’Irrael e tots los
Mas Jonatàs, fill de Saül, amave molt
Mas mon pare celà a mi aquesta peraula
Mas jurà David e dix: –Viva nostro Senyor
Mas un dels fills de Achimàlech, [*] que
Mas son marit era dur e malvat e molt
Mas un dels servents de Nabal anuncià açò
Mas nostro Senyor ho sàpia, que jo no
Mas are, senyor meu, beneex Déu, [*] qui
Mas pren la lansa que té prop lo cap e
Mas no plau als prínceps ni als majorals
Mas los prínceps dels felisteus han dit
Mas una cose te deman —e David dix–: no
Mas encara açò és vist devant los teus
Mas are com és mort, per què dejunaria ni
Mas fes-ho axí, germà: digues-ho al
Mas ajusta tot lo poble d’Irrael, de Dan
Mas, si ell volgués res fer a mi, jo l’
Mas prech-te, senyor, que me’n
Mas un hom del munt de Efraÿm, apellat
Mas què vol dir que lo rey [*] vulla are
Mas prech-te, Senyor, que tu muds la
Mas a mi val molt més que vinga en las
mascle, jo donaré aquell a nostro Senyor
Masfa, que aorem a nostro Senyor per vós.
Masfa e ploraren devant nostro Senyor e
Masfa. 7 E com oÿren açò los prínceps dels
Masfat, e perseguiren los felisteus, enaxí
Masfat e Sem, qui són II lochs prop, e
Masfat e jutjave lo poble d’Irrael en los
Masfat, 18 e dix als fills d’Irrael: –Lo
Masfat, ço és Moab. E dix David al rey de
Masloth, ço és, libre de Proverbis; lo
masseguers de blats e ferrers d’armes e
masura de torrons e X pans e vés a la
masura d’ell matex e desobra era sint. E
masurà II cordelletas, una a ociure e
masures de torrons e C ligays de pances e
Matà, que fou filla de Tolomay, rey d’
Matan; 33 Seminà de Oradí; Barom, fill de
mataren XX hòmens en mitja part d’un
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2Re 4,10
’m portàs bon missatge, tenguí e
2Re 15,1 XV 1 Aprés açò Absalon féu fer a si
1Re 5,2
la pedre de la Ajuda en Azot. 2 E
1Re 6,14
trencaren los fusts de la carreta e
1Re 7,1
-se’n l’archa de nostro Senyor e
2Re 6,17
e menyspresà’l en son cor. 17 E
2Re 14,30
és. E axí los servents de Absalon
1Re 6,8
preneu la archa de nostro Senyor e
Re Prol,6
e los caldeus, XXII letres han a un
Re Prol,16 e stades. En lo libre dels Noms, un
Re Prol,23
ab diversos scrits. Emperò d’un
Re Prol,59
ço és libre de Jutges. E en aquell
Re Prol,88
lo VIII és Sdras, qui és axí
Re Prol,150 qualque loch tu las veuràs entre si
Re Prol,155 enterpetredor, mas en aquell loch
1Re 4,12
vench en Ciloè en aquell die
1Re 18,1
de Saül, amà a ell tant com a si
1Re 18,3
Jonatàs amave a ell aytant com a si
1Re 19,22 Adonchs fou Saül molt irat 22 e ell
1Re 20,17
David, car tant lo amave com si
1Re 25,31
e tu, senyor, hauràs venjat a tu
1Re 26,10
vendrà lo die que ell muyre per si
1Re 27,1
en son cor: «Si jo no guard a mi
1Re 30,20
tot lo bestiar e manà’l devant si
1Re 31,4
E axí Saül pres lo ceu cultell
1Re 31,4
ceu cultell matex e ocís-se ell
1Re 31,5
trach lo ceu cultell e ocís axí
2Re 1,11
los hòmens qui eren ab ell, axí
2Re 1,16
la tua bocha ha parlat contre tu
2Re 2,23
e tantost morí Azael en aquell
2Re 3,12
tremès missatgers a David per si
2Re 7,23
del teu poble que has remut a tu
2Re 8,13
tornà-ce’n e posà gran nom a si
2Re 11,14
letre e tremès-la-li per Urries
2Re 11,25
adés aquell altre. Conforta tu
2Re 12,11
a tu las tuas mullers devant tu
2Re 12,11
e dormiran ab ellas devant tu
2Re 12,31
axí com hom fa dels ladres. E açò
2Re 13,31
servecials que hy éran feeren açò
2Re 15,12 conjurament e gran concell entre si
2Re 16,23 ab David e com era ab Absalon, axí
2Re 18,18
havia erigit Absalon un títol a si
2Re 19,43
abans a mi que jo tornàs a mi
2Re 20,8
streta que era feta a masura d’ell
2Re 22,12 tenebres amagament ceu entorn de si
2Re 22,23 manaments d’ell no he moguts de mi
2Re 23,21
-lo en temps de neus. 21 E aquest
Re Prol,120
en grech; la qual cose d’aquella
1Re 9,16
e havia a ell dit: 16 –En aquesta
1Re 17,30 e vench a un altre e demanà aquella
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maté-lo en Sichalech per ço com me
mateix un carro, que anacen ab ell devant
materen-la en lo temple de Degon e
materen las vaques desús e feren sacrifici
materen-la en la casa de Aminadab, en
materen l’archa de nostro Senyor Déu dins
materen foch al camp de Joab e cremaren lo
mateu-la en la carreta e los vaxells d’
matex so, mas en diverses caràcters e
matex compte de tots diaques e preveres,
matex nombre són las Lemantecions de
matex afigen un libre qui és apellat Rut,
matex, segons los grechs e los letins;
matex discordar, e demana qualque’t
matex ab mi devinerà. Mas jo prech a
matex e havia son vestiment squinsat e son
matex. 2 E Saül retench a ell aquell die e
matex. 4 Car Jonetàs se despullà de una
matex anà en Ramata e vench entrò a una
matex. 18 E dix Jonatàs a David: –Demà
matex. E com nostro Senyor haurà bé fet al
matex o que ell muyre en la batalla, 11
matex, alguna vegade cauré en las mans de
matex. E digueren: –Aquesta presa és de
matex e ocís-se ell matex. 5 E com l’
matex. 5 E com l’escuder de Saül veé que
matex. E foren abdosos morts en aquesta
matex. 12 E plangueren e ploraren e
matex e ha dit: “Jo he mort l’untat de
matex loch. E tots aquells qui passaven
matex e dix: –Da qui és la terra? E per ço
matex de la gent de Egypte e dels déus d’
matex. 14 E posà en Ydumea guardes e gents
matex. 15 E scriví aquestas peraules ab la
matex e la tua host e struex-los contre
matex e dar-las-he a ton proÿsme, e
matex. 12 Per ço com has fet açò
matex féu David de totas las ciutats dels
matex que féu David. 32 E respòs Jonadap,
matex, e lo poble de poch en poch venienmatex que tot quant deya, de tot era
matex, com era viu, que és en la vall del
matex lo rey meu? E lavors los hòmens de
matex e desobra era sint. E portave un
matex garbellant las aygües de las nuus
matex 24 [*] [*] ne de la mia iniquitat.
matex ocís un hom egipcià en què havían
matexa cose pot ésser provat. E és
matexa hora que are és jo tremetré a tu
matexa cose. E lo poble respòs axí a ell
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1Re 17,51
e tolch-li lo cap ab s’espasa
2Re 23,5
e la mia volentat no ha res en si
Re Prol,27 «Qui atroberà fembra fort?»; e unas
Re Prol,32
altre manera scriuen per aquellas
1Re 17,23
host dels felisteus e dix aquellas
1Re 17,27
de David retornaven a ell aquellas
1Re 5,9
concell enaxí que ells faeren así
1Re 20,23
jo he a tu dites, havem entre nós
1Re 30,2
[*] amanaven-los-se’n ab si
2Re 2,25
companya e feeren una mota de si
2Re 12,18
se’n torbàs, e digueren entre si
1Re 13,6
Quant los fills d’Irrael veeren si
1Re 1,19
maneres. 19 E ells se levaren
1Re 3,15
15 Donchs Samuel dormí entrò al
1Re 3,15
Samuel dormí entrò al matí e al
1Re 5,3
los hòmens de Azot se levaren de
1Re 9,19
ab mi, e jo lexar-t’he anar al
1Re 14,36
nits e destruyam-los ans que’l
1Re 15,12
fou levat de nit per anar a Saül al
1Re 17,16 felisteu anave cascun vespre e cade
1Re 17,20
de Terebinti. 20 E David se levà
1Re 19,2
què jo’t prech que’t guards al
1Re 19,11
guardacen e que ells lo ociéssan al
1Re 25,22
que a ell pertanyen, d’aquí al
1Re 25,34
no fóra romàs Nabal entrò demà
1Re 29,10
batalla. 10 Donchs, leve’t per lo
1Re 29,11
nits per ço que se n’anassen gran
2Re 2,27
Déu, que si tu haguessas parlat vuy
2Re 2,32
aquells qui éran ab ell e l’endemà
2Re 11,14 missatges de son senyor. 14 E en lo
2Re 23,4
lud en l’alba o com lo sol ix al
2Re 24,11
mias feenes. 11 E levà’s David al
1Re 13,2
d’Irrael. E havían ab ell IIM en
1Re 11,11
en mig loch de la host a hora de
2Re 15,2 e L hòmens que anacen aquí. 2 E als
2Re 20,6
teu e encalsa-lo, car per ventura
Re Prol,174 jo he tancada la mia bocha e sóm1Re 1,8
Elcanà, son marit: –Anna, digues1Re 2,16
e deya: «No serà pas axí, ans
1Re 2,16
’n deràs are o, d’altre guisa, jo
1Re 2,36
diga: “Jo us prech que vosaltres
1Re 3,5
correch a Elí e dix-li: –Vet1Re 10,8
passificables. Per VII dies e tu
1Re 12,3
present de retre compte. 3 Digau1Re 12,23 ferà de vosaltres son poble. 23 Déu
1Re 13,9 poch. 9 Donchs Saül dix: –Aportau1Re 14,12
scuder: –Anem-hi, e tu saguex1Re 14,43
43 E dix Saül a Jonatàs: –Digues1Re 15,16
lavors dix Samuel a Saül: –Sofer1Re 15,26
26 E Samuel dix a Saül: –Jo no
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matexa. E quant los felisteus veeren que
matexa que no brot. 6 Aquells, emperò, que
matexas letres en habrayques sentències
matexas la fi del mot. On molts stimen que
matexas peraules que debans havia ditas, e
matexas peraules e deyen: –Aquestas coses
matexs citis de pells. 10 Donchs ells
matexs, nostro Senyor sia entre mi e tu
matexs. 3 E David e aquells qui éran ab
matexs sus alt en un pujalet petit. 26 E
matexs: «Com l’infant era viu, nós lo
mateys ésser posats en loch stret, ells
matí e aoraren devant nostro Senyor, e
matí e al matí obrí las portas del
matí obrí las portas del tabernacle de
matí en l’altre die, veus que Degon, lur
matí, e ensenyaré a tu totas las coses que
matí sia vengut. E no lexaren un d’ells
matí, a Samuel fou dit com Saül era vengut
matí, tots dies, e cridave devant ells tro
matí e comenà lo ceu bestiar a un guardià,
matí e que t’amachs, 3 e jo staré prop
matí. E com Micol, se muller, ho hach oÿt,
matí, una que pix en la paret. 23 E com
matí, entrò al pixant a la paret. 35 E
matí, tu e’ls servecials teus del senyor
matí e tornacen a la terra dels felisteus.
matí, lo poble se’n fóra pertit e no
matí, con se feya die, foren en Hebron.
matí lo rey sabé que no hach stat ab sa
matí, sens nuus gita los raigs, axí com la
matí, e dix nostro Senyor a Gad profeta:
Matinàs, en lo munt de Betel, e mil éran
matines e ocís los fills de Amon, sí que
matins, com Absalon era levat, stave a la
matrie’s en algunes ciutats e scaparme humiliat e he callat de bones obres.»
me per què plores, que no menges, ni per
me’n deràs are o, d’altre guisa, jo me
me’n pendré per fortsa.» 17 Donchs, lo
me rebau en una part, axí com un prevera
me ací, car tu m’has apellat. [*] [*] 6
me spereràs entrò que jo vingue a tu e que
me devant nostro Senyor e devant lo rey
me guard que jo fasse ten gran peccat, que
me holocausts e secrificis pacificables. E
me, car nostro Senyor ha a ells liurats en
me qual cose has tu feta. E Jonatàs dix a
me, e jo mostraré a tu quals coses nostro
me’n tornaré ab tu, car tu has
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1Re 15,32 Senyor. 32 E Samuel dix: –Amenau1Re 16,17
dix Saül a sos servents: –Sercau1Re 16,17
hom qui sàpia bé viular e amenau1Re 17,9
ab mi, cos per cos. 9 E si ell
1Re 17,37
de la mà del leó e de l’ors, ell
1Re 20,1
he jo fet contre ton pare, que ell
1Re 20,6
a mi, respon-li axí: “David
1Re 20,22
són més ensà que tu, aporta-las1Re 20,28
28 E respòs Jonatàs e dix: –Fort
1Re 20,29
la sua ciutat de Betlem. 29 E dix1Re 20,29
de Betlem. 29 E dix-me: “Jaquex1Re 20,31
Donchs, tremet are e amena’l1Re 21,2
manà que negú no sabés per què ell
1Re 21,3
cose o [*] pa o ço que tròpies
1Re 21,9
que sia tal com aquell. Da’l1Re 21,14 Achís als ceus servents: –Vosaltres
1Re 22,3
de Moab: –Prech-te que mon pare e
1Re 22,7
7 dix a tots sos servicials: –Oÿu1Re 22,15
a nostro Senyor per ell? Déu
1Re 23,12 David dix altre vegade: –Liureran1Re 24,7
6 [*] 7 E dix a sos hòmens: –Déu
1Re 26,11
en la batalla, 11 nostro Senyor
1Re 28,7
Saül als ceus servicials: –Sercau1Re 28,13
a ella: –No hages pahor. Digues1Re 31,4
lo meu cultell de la beyna e ociu1Re 31,4
no són circumcizos, e auciurien2Re 1,8
e, com jo li haguí respòs, 8 dix2Re 1,9
-li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E dix2Re 1,10
sobre ell e ocís-lo axí com ell
2Re 3,14
fill de Saül, e dix-li: –Ret2Re 3,35
David: –Açò fassa Déu a mi e açò
2Re 3,39
aquests hòmens fills de Servià fort
2Re 4,10
e maté-lo en Sichalech per ço com
2Re 11,6
a Joab e dix-li: «Tremet2Re 12,22
ço que nostro Senyor lo gorís e’l
2Re 13,16
-te que no’m vullas mal, are com
2Re 14,7
ceu que s’és levat e diuen2Re 14,10
en açò que tu dius, amena’l2Re 15,28
del desert entrò que vosaltres
2Re 16,12
per aquesta maledicció que aquest
2Re 17,3
a ells, e ociuré’ls, 3 e tornar2Re 18,13
fer a mi, jo l’ociera. E si lo rey
2Re 18,13
ociera. E si lo rey me reptàs, tu
2Re 18,29
jo he vist un gran vas com Joab
2Re 19,26 –Senyor, rey meu, lo meu servecial
2Re 19,27
teu, sóm rencallós. 27 E, part açò,
2Re 19,37
37 Mas prech-te, senyor, que
2Re 22,21
he plegut a ell, 21 e nostro Senyor
2Re 22,38
enamichs e destruyr-los-he e no
2Re 24,22
al rey: –Lo senyor rey meu don-
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me Gaig, rey de Amalech. Adonchs Gaig fou
me un hom qui sàpia bé viular e amenaume aquell. 18 E un de sos servents respòs
me pot vençre, nós serem vostros servents,
me desliurerà de la mà de aquest felisteu.
me vol ociure? 2 E ell li respòs: –Déu te
me pregà que’l jaquís anar cuytosament en
me”, tu vendràs a mi, car pau serà a tu, e
me pregà que’l jaquís anar en la sua
me: “Jaquex-me anar en la mia ciutat,
me anar en la mia ciutat, car secrifici
me, car fill és de mort. 32 E respòs
me tremès ací, ni null hom no sàbia la
me vullas dar. 4 E lo prevere respòs: –No
me. 10 E axí levà’s David e fugí en
me haveu amanat hom orat! Per què haveu
me mare stiguen ab vosaltres entrò que jo
me are, fills de Benjamín: E donchs, derà
me guard de açò! No hages nenguna sospita
me los hòmens de Cellà ni los hòmens qui
me guard que jo no fassa mal a mon senyor,
me guard que jo no stena la mia mà en l’
me una fembra que haja spirit fitònich
me què has vist. E dix la fembra a Saül:
me, car per ventura vendrien aquells
me en gran scarniment. E lo ceu scuder no
me: »–Qui ést, tu? »E jo diguí-li: »–Hom
me Saül: »–Stà sobre mi e ociu-ma, car
me dix, car jo sabia e veya que ell no
me la mia muller Micol, la qual jo sposí
me anedesca, si jo tast pa ni altre cose
me són durs e braus. Nostro Senyor
me covenia de dar-li loguer per la
me Urries etey.» E Joab aytentost tremèsme donàs. 23 Mas are com és mort, per què
me deuries amar. Sots molt major peccat e
me: “Liura a nós lo teu fill qui ha mort
me, e d’aquí avant no’t tocharà ni’t
me trematau missatge. 29 E lavors Sadoch e
me diu. 13 E anave David e los ceus
me-n’he, e lo poble qui és ab ell tot
me reptàs, tu me’n stigueres devant. 14 E
me’n stigueres devant. 14 E dix Joab: –No
me tremès así a tu, e no hy sé altre cose.
me menyspresà e no’m volch a mi aperellar
me acusa a mi a tu. Emperò, senyor meu, tu
me’n jaquesques tornar, e que muyre en la
me reguardonerà segons la mia justícia e
me’n retornaré entrò que’ls hage
me ço que ell vulla ni li plàcia. E Aurena
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2Re 23,28
de Buzir; 28 Celmon acuytes;
1Re 14,25
[*] vench en una lande on havia
1Re 14,27
e mullà-le en la brescha de la
1Re 14,29 jo he menjade una pocha d’aquesta
1Re 14,43 verga que tenia en la mà un poch de
2Re 17,29
faves, lenties, ciurons, 29
1Re 14,49
los fills de Saül: Jonatàs e Sirí e
1Re 31,2
e ociéran Jonatàs e Aminadap e
Re Prol,29
los jueus, ço és a saber, caph,
2Re 14,32
puga veura la cara del rey e, si li
1Re 25,31
haurà bé fet al senyor meu, seràs
Re Prol,168 sabent la humilitat mia, tots sereu
2Re 14,11
goserà res dir. 11 E dix la fembra:
2Re 19,19
–Senyor rei, prech-te que no’t
1Re 17,49
una pedre e mès-la en la fona e
1Re 17,57
mort lo felisteu, Abner lo pres e
1Re 8,11
pendrà vostros fills e metrà’ls a
2Re 3,13
Micol, filla de Saül. E si tu le’m
2Re 13,16
Per què’m gites de la casa ni’m
1Re 2,36
un prevera deu haver, per ço que jo
1Re 9,24
que és romàs. Pose-hu devant tu e
1Re 21,4 pur e munde, e majorment de fembra,
2Re 11,11
intraré en la mia casa per ço que
1Re 14,43 que tenia en la mà un poch de mel e
1Re 1,8
digues-me per què plores, que no
1Re 9,19
mi en la muntanya per ço que tu
2Re 12,21
era viu, e are, com és mort, tu
Re Prol,48
que nós apellam Levítich, qui és
1Re 2,11
en la sua casa. E l’infant era
1Re 1,18
Donchs la fembra tench sa carrera e
1Re 9,24
com jo apellí lo poble. Donchs Saül
1Re 14,24 Donchs tot lo poble dejunà, que no
1Re 14,32
secrificaren-los [*], e lo poble
1Re 20,34
de la taula ab gran fallonia e no
2Re 11,13
E, convidà-lo David a menjar, e
2Re 12,20
la sua casa e meteren-li taula, e
2Re 3,35
com fou vengut tot lo poble perquè
1Re 2,29 lo meu temple? Per ço que vosaltres
1Re 14,29
són inluminats per ço com jo he
1Re 14,33 peccat a nostro Senyor, que havían
1Re 1,7
plorave molt fortment e no volia
1Re 9,13
que ell munt en la muntanya per
1Re 9,22
e manà a ells là on ell havia a
1Re 16,11
-lo a mi, car no’ns ciurem a
1Re 20,24
calendes e sech lo rey a taula per
1Re 20,27
vengut lo fill de Ysaý vuy ni hir a
1Re 20,29
mos frares.” Per ço no és vengut a
1Re 22,10
per ell nostro Senyor, e li donà a
2Re 5,2
Senyor ha dit a tu: »–Tu deràs a
2Re 6,19
fogaceta de pa [*] e un petit de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Mecharí netofantes; 29 Èlech, fill de
mel que decorria sobre la fas [*], 26 mas
mel e tornà sa mà a sa bocha, e sos ulls
mel. 30 E quant més fóra lo poble
mel e mengé’n. E vet que a mi par que no
mel, mantega, ovellas e vadells grassos
Melchisua. [*] 50 E la muller de Saül
Melchisue, los quals éran fills de Saül. 3
mem, num, phe, sade. Car en altre manera
membra lo peccat que jo fiu, que m’ocia.
membrant de la tua serventa e feràs bé a
membrants d’aquella centència que jo he
–Membre e recort-se lo senyor de la casa
membren las injúries ni las iniquitats
menà-la tot entorn e ferí’n lo felisteu
menà’l devant Saül. E David tenia en se
menar ses carretas, e fer-n’ha sos
menas, tu veuràs la mia cara. 14 E lavors
menes ten mal? E Amon no la volch oyr ni
menge ten solament un bocí de pa.” 3,Tit
menge, car a tu és stat stojat sientment
menge’n. 5 E respòs David al prevera e
menge e bega e dorma ab ma muller? Per la
mengé’n. E vet que a mi par que no dega
menges, ni per què és turmentat lo teu
menges vuy ab mi, e jo lexar-t’he anar
menges e beus? 22 E dix David: –Com l’
menisterial, ço és del ministeri dels
menistre en la casa de nostro Senyor,
menjà e no mudà se care en diverses
menjà ab Samuel aquell die, 25 e puxs
menjà pa. 25 E tot lo poble [*] vench en
menjà la carn ab la sanch. 33 E fou
menjà en tot lo segon die de las calendes,
menjà e bech ab ell. [*] E al vespre no
menjà. 21 E digueren-li los servicials
menjacen ab David e encara era gran e alt
menjàceu las promíssias de tots los
menjade una pocha d’aquesta mel. 30 E
menjade la sanch. Lo qual los dix:
menjar. 8 Ladonchs li dix Elcanà, son
menjar. Ni lo poble no menjarà entrò que
menjar e ell los féu loch en cap de tots
menjar entrò que ell sia vengut ací. 12
menjar. 25 E com lo rey se fou asegut
menjar? 28 E respòs Jonatàs e dix: –Fort
menjar a la taula del rey. 30 E Saül fou
menjar e li donà lo cultell de Goliàs lo
menjar al meu poble de Yrrael e tu seràs
menjar que hom fa de la millor farina que
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2Re 7,7
d’Irrael al qual maní que donàs a
2Re 11,13
die. 13 E, convidà-lo David a
2Re 12,3
e ella e sos fills menjaven aytal
2Re 12,4
e ocís-la e aperellà-la de
2Re 12,17
e ell no ho volch fer ni volch
2Re 13,5
venga a tu per ço que t’aperell de
2Re 13,6 germane Temar per ço que aparell de
2Re 13,9
devant las ferines. E no’n volch
2Re 13,10 10 dix Amon a Tamar: –Porte’m lo
2Re 13,10
cambreta, e aquí donar-m’has a
2Re 13,11
11 E com li posave devant lo
2Re 19,35
e jo vuymés no’m puch delitar en
2Re 20,3
-las guardar e féu-los donar a
1Re 9,13 muntanya per menjar. Ni lo poble no
1Re 14,24
e dix: –Maleÿt sia aquell hom qui
1Re 14,28
ha dit: “Maleït sia aquell hom qui
2Re 9,10
Mifibòsech, fill del senyor teu,
2Re 9,11
a mi, axí ho faré, e Mifibòsech
1Re 9,13
ell beneyrà lo sacrifici, e puxs
2Re 9,7
los camps de Saül, avi teu, e tu
1Re 28,23
Saül no’n volch pendre e dix: –No
2Re 19,28
servecial teu, als convits e als
1Re 30,11
-lo a David, e donaren-li pa que
2Re 17,29
ovellas e vadells grassos que
1Re 1,9 los havies? 9 Donchs, com Anna hach
1Re 14,30
lo poble inluminat, si ell hagués
1Re 28,20
havia neguna fortsa, car no havia
1Re 28,22
bocí de pa per ço que, com hauràs
1Re 28,25 los ceus servicials. E com hagueren
1Re 30,12 II ligadures de pances. E com hach
1Re 30,12
III nits éran passats que no havia
2Re 19,42 de aquesta cose? Nós no havem res
1Re 14,34
oceÿts-los sobre aquesta pedre e
1Re 14,34
a nostro Senyor, si vosaltres los
2Re 9,13
habitave en Jerusalem, car tostemps
2Re 9,13
menjave de açò que lo rey David
2Re 11,8
rey, lo rey li tremès de açò que
1Re 30,16
aquells qui seyen sobre la terra e
2Re 12,3
la nodrida [*], e ella e sos fills
1Re 17,14 e lo terç, Seman. 14 E David era lo
2Re 11,2
David romàs en Jerusalem. 2 E
2Re 11,2
lit que hach dormit en la cesta e,
1Re 4,2
ne foren morts per los camps,
1Re 6,18
murade entrò a la vila qui és
1Re 15,33
teu cultell ha fetas moltas fembras
1Re 18,22 a sos servents e dix: –Dieu a David
1Re 19,5
e vols ociure David, qui és
2Re 12,18
l’infant és mort, ja’ns scolterà
1Re 17,42
poch devés David [*] 42 [*] e ell
2Re 6,16
e saltar devant nostro Senyor Déu e
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menjar al meu poble d’Irrael e dix: Per
menjar, e menjà e bech ab ell. [*] E al
menjar e aytal beure com ell, e tots dies
menjar en aquell hom qui era vengut a ell.
menjar ab ells. 18 E sdevench-se que en
menjar e que te’n do. 6 E lavors Amon se
menjar de la sua mà. 7 E lavor David
menjar. E dix Amon: –Isque tothom defora.
menjar en la cambreta, e aquí donar-m’
menjar. E pres Tamar las ferines que havia
menjar, pres-la per la mà e dix-li:
menjar ni en beura, e no poria oyr la veu
menjar, e stigueren aquí a manera de
menjarà entrò que ell sia vengut, car ell
menjarà pa entrò al vespre, entrò que jo
menjarà vuy pa!” E lo poble era ja
menjarà tostemps en la mia taula. E Cibà
menjarà pa sobre la tua taula axí com un
menjaran aquells qui seran apellats.
menjaràs pa a la mia taula tostemps. 8 E
menjaré. E los ceus ministres e la fembra
menjars de la tua taula. Donchs, senyor,
menjàs e aygüe que bagués, 12 e donarenmenjàs. E açò hach ell e tota la companya,
menjat e begut en Siloè aytant com li
menjat de la presa de sos enamichs, la
menjat pa en tot aquell die. 21 E axí
menjat, sias fort e pugues fer ton camí.
menjat, levaren-se e anaren tota aquella
menjat, fou sfortsat, e revengué lo ceu
menjat ni begut. 13 E dix David lavors:
menjat del rey, ne ha res donat a nós. 43
menjau-ne, e no peccareu a nostro
menjau ab la sanch. Donchs tot lo poble
menjave de açò que lo rey David menjave. E
menjave. E era Mifibòsech rencallós de
menjave. 9 Emperò Urries dormí devant la
menjaven e bevien e fèyan gran festa per
menjaven aytal menjar e aytal beure com
menor de dies de tots ells. Donchs, los
mentre aquestas cosas se feyan, sdevenchmentre que ell anave per la sala del
menys de defenció, quax IIIIM [*]. 3 E lo
menys de mur, e entrò Abeel lo gran, sobre
menys d’infants entre las altres fembres,
menys de mi: “Tu plaus al rey, e tots los
menys de colpa? 6 E com Saül hach açò oÿt,
menys e no ferà res que li digam, ans se
menyspresà David. E David era ros e bell
menyspresà’l en son cor. 17 E materen l’
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2Re 19,26
rey meu, lo meu servecial me
Re Prol,129
l’Apòstol jutge las nostres coses
1Re 14,33
Lo qual los dix: –Vosaltres haveu
1Re 15,23
déus. Donchs, per ço com tu has
1Re 15,26
no me’n tornaré ab tu, car tu has
2Re 12,9
més.” 9 »E, donchs, per què has
2Re 12,10
de la tua casa, per ço com has
1Re 12,15 si no oÿu la veu de nostro Senyor e
1Re 2,30
qui honrerà a mi, e aquells qui
1Re 8,7
a tu. Com ells no han a tu en
1Re 10,27
a nós salvar? E hagueren-lo en
1Re 8,18
E vosaltres cridareu en aquell die
1Re 15,11
e cridà a nostro Senyor tota la nit
2Re 24,16 Jerusalem, nostro Senyor Déu hach
2Re 24,25 coses de pau. E nostro Senyor hagué
1Re 25,31
scampade sanch d’aquells qui no
1Re 18,17
17 E dix Saül a David: –Vet ací
1Re 18,19
19 Donchs sdevench-se que, com
2Re 21,8
és Armoní e Isbòsech, e V fills de
2Re 5,2
–Vet nós carn tua e os teu som, 2
1Re 15,24 lo manament e las peraules de Déu.
Re Prol,65
ço és, libre dels Reys. Molt
Re Prol,152
dels jueus, ço és, aquell en qui
1Re 2,29
Irrael e tu has honrats tos fills
1Re 14,30
pocha d’aquesta mel. 30 E quant
1Re 15,22
que secrificis, e obeyr val molt
1Re 18,29
molt David. 29 E Saül comensà
1Re 20,22
infant: “Vett las sagetas que són
1Re 20,22
l’infant: “Vet las sagetas qui són
1Re 20,36
segete, Jonatàs gità altre segete
1Re 20,37
a l’infant: –Vet la segeta qui és
1Re 20,41
e besaren-se endosos [*]; mas
1Re 23,3
ací pahor molt gran. Donchs, quant
2Re 3,1
de Saül e la casa de David e, com
2Re 3,1
la casa de David e, com més anave e
2Re 3,1
pus fort. E la casa de Saül, com
2Re 3,1
E la casa de Saül, com més anave,
2Re 4,11
missatgeria que havia feta. 11 Com
2Re 6,21
jo jugaré devant ell, que ell alegí
2Re 6,22
E jo jugaré e seré fet humil
2Re 6,22
devant los seus ulls. E aparré bo e
2Re 12,8
a tu jo te n’anediré encare
2Re 12,18 res que li digam, ans se turmenterà
2Re 16,11 vida e la mia ànima destroyr. Quant
2Re 18,3
car a tu comprenen per XM; axí
2Re 18,8
ocieren d’aquells de Absalon molts
2Re 19,28
no he clams justs ni no poria
2Re 19,29
29 E dix lo rey a ell: –No’t cal
2Re 19,36 senyor meu. 36 Un poch, senyor, iré
2Re 19,42
los hòmens de Judà: –Car
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menyspresà e no’m volch a mi aperellar l’
menyspresables ésser de major nassecitat.
menyspresade la lig. Trestornau vuymés a
menyspresade la peraula de nostro Senyor
menyspresade la peraule de nostro Senyor,
menyspresade la peraula de nostro Senyor
menyspresat lo Senyor Déu e has presa la
menyspresau las sues peraules, las mans de
menyspreseran seran vils. 31 Vet que los
menyspreu, mas a mi, que jo regne sobre
menyspreu e no li portaren null do. E ell
mercè a nostro Senyor contre vostre rey,
mercè. 12 E com Samuel se fou levat de nit
mercè sobre la aflicció ten gran e dix a
mercè de tota la terra e tolch aquella
merexen mal ni són colpables, e tu,
Meroab, la major filla mia. Jo donaré
Meroab, filla de Saül, dech ésser donade a
Meroab [*], los quals havia engendrats a
mes hir e l’altre [*] e d’aquí avant,
Mes he temut lo poble e he obeÿt a lur
més val dir Malachim, ço és, libre dels
més, segons tos vijares, te pusques fiar.
més que a mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu
més fóra lo poble inluminat, si ell hagués
més que oferir grex de moltons. 23 Car
més a tembre David. E axí Saül fou fet
més ensà que tu, aporta-las-me”, tu
més enlà [*]”, vé-te’n, car nostro
més enlà de l’infant. 37 E axí vench lo
més enlà que tu. 38 E cridà altre vegade
més plorà David. 42 E dix Jonatàs [*]: –Vé
més, com nós serem en major perill, si nós
més anave e més temps passave, David
més temps passave, David profitave e era
més anave, més aminvave e pus flacha era e
més aminvave e pus flacha era e tot die se
més are, com hòmens malvats e desestruchs
més a mi que lo teu pare Saül e que tota
més que no sóm e seré humil devant los
més gloriós devant aquells servents que tu
més.” 9 »E, donchs, per què has
més.» 19 E com David sentí’s que’ls ceus
més deu voler aquest la mia mort! Jaquexmés val que stigues en la ciutat, e defèn
més que no’n moriren en la batalla. E tot
més cridar. 29 E dix lo rey a ell: –No’t
més perlar, car ferm és ço que jo diguí:
més enllà Jordà ab tu. No’m fa fretura
més atany a nós que a vosaltres e pus prop
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2Re 20,5
per ço que’ls ajustàs tots e stech més del terme que David li havia asignat.
2Re 24,14 de cascuna part. Mas a mi val molt més que vinga en las mans de nostro Senyor
1Re 27,1
vegade cauré en las mans de Saül. Més ma val que fuge e que sia salvat en la
2Re 14,32
per què’m féu venir de Gessur. Més ma valguera que encara fos allà! Jo’t
2Re 17,14
14 E dix Absalon a tot lo poble: –Més val lo concell de Cuzim que no fa
1Re 7,12
12 E Samuel pres una pedre e mès aquella entre Masfat e Sem, qui són II
1Re 15,5
vengut a la ciutat de Amalech, ell mès sos aguayts en un torrent qui era prop
1Re 15,27
d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel se mès en la carrera, per ço que se’n
1Re 17,40
bellas e rodones d’un torrent e mès aquellas en una sportella que ell
1Re 17,49
a carrera en l’altre part, 49 e mès la mà en se sportella e pres una pedre
1Re 17,49
en se sportella e pres una pedre e mès-la en la fona e menà-la tot entorn
1Re 19,13
e posà aquella en lo lit de David e mès una pell de cabre palosa en son cap, e
1Re 22,1
aquí David e anà-ce’n a Adelam e mès-se en una spluga. E com oÿren açò
2Re 12,24
dormí ab ella. E engendrà un fill e mès-li nom Salamó, e nostro Senyor amà2Re 12,31
e fermats ab cadenas de ferro, e mès-ne molts en algunas formes de fust
2Re 13,9
e coch-les e aperellà-les, 9 e mès-li taula e posà-li devant las
2Re 13,10
Tamar las ferines que havia fetas e mès-las en la cambreta. 11 E com li
2Re 17,19
posà dessobre un drap de li e mès dessús ordi parat quaix qui’l volia
2Re 13,8
en lo lit, e Tamar pres ferina e mesclà-la en aygüe e féu-ne ferines e
1Re 6,1
en la regió dels felisteus per VII mesos. 2 Aprés açò los felisteus apellaren
1Re 27,7
en la regió dels felisteus IIII mesos. 8 E pujave David e los ceus hòmens
2Re 2,11
sobre la casa de Judà VII anys e VI mesos. 12 E axí Abner, fill de Ner, e los
2Re 5,5
Ell regnà en Judà VII anys e VI mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII anys
2Re 6,11
casa de Obededon de geteu per III mesos, e beneý nostro Senyor a ell e a
2Re 24,8
migdie, en Bersabe. 8 E aprés VIIII mesos [*] tornaren en Jerusalem e hagueren
2Re 24,13
anys de fam en la tua terra o III mesos te encalseran los teus anamichs a
2Re 14,5
E ella li respòs: –Jo sóm fembra mesquina e sóm vídua, e lo meu marit és
2Re 21,9
tots ensemps com hom comensa las messas primeras, axí com hom comensa a
2Re 21,10 una pedre, del comensament de las messas entrò que ploch sobre ells, e no hy
2Re 23,13
a XXX, e vinguéran en temps de messas a David, qui era en la spluga d’
1Re 18,25
dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no ha mester que tu li dons castells per haver
2Re 8,2
los felisteus [*]. 2 E ferí Moab e mesurà los felisteus ab una cordelleta e
1Re 2,6
Senyor dóna mort e vida, e ell met hom en infern e’n trau. 7 Nostro
2Re 2,16
-se per lo cap de II en II e meteren-se los cultells la un a l’altre
2Re 12,20
lo. E tornà-se’n a la sua casa e meteren-li taula, e menjà. 21 E digueren
2Re 17,18
de la casa havia un pou, e ells meteren-se dins, 19 e la fembra posà
1Re 6,8
li haveu pagats per vostro peccat e meteu-ho en una petita caxa prop l’
1Re 14,42
ne fou quiti. 42 Lavors dix Saül: –Meteu sorts entre mi e Jonatàs, mon fill,
1Re 10,21
la sort caech sobre la cognació de Metí. E vench entrò a Saül, fill de Sis.
1Re 2,14
losa ab III arpions en la mà 14 e metia aquella en [*] la caldera o en l’
Re Prol,165
savis e sabents, si en altres coses metra enrera ni’m maldien, que m’ajudeu
1Re 8,11
[*] –[*] Ell pendrà vostros fills e metrà’ls a menar ses carretas, e fer-n’
1Re 8,16
bons macips e los vostros àzens e metrà’ls en la sua obre. 17 E ell pendrà
2Re 23,7
de ferro e de lansa de fust, e metrà e seran encessas de foch e cremaran
Re Prol,123
que no’t pens ni t’stims que lo meu treball sia reprenció dels entichs.
Re Prol,137 lig primerament Samuel e Malachim meu; meu, jo dix, meu. Car qualque cose
Re Prol,137
Samuel e Malachim meu; meu, jo dix, meu. Car qualque cose pus
Re Prol,137
e Malachim meu; meu, jo dix, meu. Car qualque cose pus volenterosament
1Re 2,1
alegrat en nostre Senyor, e lo cor meu s’és axelsat en lo meu Déu. E la mia
1Re 2,1
e lo cor meu s’és axelsat en lo meu Déu. E la mia bocha és uberta contre
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1Re 2,28
prevere, per ço que ell muntàs al
1Re 2,29
jo maní que fossen oferts en lo
1Re 2,29
de tots los secrificis del
1Re 9,16
aquell per ésser rey sobre lo
1Re 9,16
felisteus, car jo he reguardat lo
1Re 9,17
parlé. Aquest senyorejarà sobre lo
1Re 9,21
bax trip del poble d’Irrael, e lo
1Re 15,25
Mas jo’t prech que tu ports are lo
1Re 15,25
te’n ab mi, per ço que jo ahor lo
1Re 24,9
Saül e dix a ell: –O rey, senyor
1Re 24,11
“No stendré la mia mà contre lo
1Re 24,12
car és untat de Déu.” 12 Pare
1Re 25,24 e caech a sos peus e dix: –O senyor
1Re 25,26
trematist a ell. 26 Mas are, senyor
1Re 25,26
nèdeas. E axí are, donchs, senyor
1Re 25,27
serventa ha aportade a tu, senyor
1Re 25,28
nostro Senyor ferà a tu, senyor
1Re 25,28
de nostro Senyor Déu, senyor
1Re 25,29 tua ànima, serà la ànima del senyor
1Re 25,29
meu guardade [*]. Emperò, senyor
1Re 25,30
Senyor haurà fet a tu, senyor
1Re 25,31
ni serà en ton cor, senyor
1Re 25,31
Senyor haurà bé fet al senyor
1Re 25,41
tua. Jo vull ésser serventa del
1Re 26,17 de David e dix: –Donchs David, fill
1Re 26,17
tua? E David dix: –O senyor, rey
1Re 26,18 18 E dix David: –Per què lo senyor
1Re 26,25
Saül a David: –Beneÿt ést tu, fill
1Re 27,12
Irrael, e per açò serà tostemps lo
1Re 28,2
jo vive, que tu sias guardedor del
1Re 29,8
contre los enamichs del rey, senyor
1Re 30,13
de un ysmaleÿte. E lo senyor
1Re 31,4
E dix Saül al ceu scuder: –Trau lo
2Re 1,10
e [*] jo la he portade ací, senyor
2Re 1,26
altesas és mort. 26 Jonatàs, frare
2Re 3,18
e dix: “En la mà del servecial
2Re 3,18
del servecial meu David salvaré lo
2Re 3,21
t’ajust tot Yrrael a tu, senyor
2Re 3,28
Johab, dix: –Munde çó jo e lo regne
2Re 5,2
ha dit a tu: »–Tu deràs a menjar al
2Re 7,5
e dix-li: 5 –Vé-te’n al
2Re 7,7
al qual maní que donàs a menjar al
2Re 7,8
casa sedrina? 8 E are tu diràs al
2Re 7,8
fosses guiador e senyor sobre lo
2Re 7,10
en la terra. 10 E posaré loch al
2Re 7,11
ensà que stablí los jutges sobre lo
2Re 7,13
d’aquell. 13 E edificarà casa al
2Re 11,11
stan en las tendas, e lo senyor
2Re 13,6
Amon al rey: –Prech-te, senyor
2Re 13,12 e jau ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà
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meu altar o que cremàs a mi encens e que
meu temple? Per ço que vosaltres menjàceu
meu poble d’Irrael e tu has honrats tos
meu poble d’Irrael, e ell desliurerà a
meu poble, e lo lur crit és vengut a mi.
meu poble. 18 E Saül se acostà a Samuel en
meu linatge és [*] derrer de totas las
meu peccat, e torna-te’n ab mi, per ço
meu Senyor. 26 E Samuel dix a Saül: –Jo no
meu! E Saül reguardà detràs si. E David se
meu senyor, car és untat de Déu.” 12 Pare
meu, reguarde are e regonex la vora de ton
meu, aquest peccat sia sobre mi! Jo’t
meu, beneex Déu, [*] qui ha a tu vedat que
meu, viva nostro Senyor Déu e viva la tua
meu, e done’n als servecials qui servexen
meu, casa fael. Car batallas de nostro
meu, tu batellaràs. Senyor, donchs malícia
meu guardade [*]. Emperò, senyor meu, la
meu, la ànima e la vida dels teus enamichs
meu, totas aquellas coses bonas que ha
meu, que tu hages scampade sanch d’
meu, seràs membrant de la tua serventa e
meu senyor, per ço que lav los peus dels
meu, aquesta veu que jo he oÿda és veu
meu, aquesta veu és mia. 18 E dix David:
meu perseguex lo servicial ceu? Què ha
meu David! Tu que has fet ja, a mi feràs,
meu servicial. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
meu [*] e de la mia persona. 3 E emperò
meu? 9 E respòs Achís e dix a David: –Jo
meu ha’m jaquit per ço com l’altre die
meu cultell de la beyna e ociu-me, car
meu. 11 E aytantost com David hach oÿt açò
meu, for he gran dolor de tu, qui eras
meu David salvaré lo meu poble d’Irrael
meu poble d’Irrael de la mà de tots los
meu [*], per ço que fassa ab tu covinensa
meu, e seré tostemps, de la mort de Abner,
meu poble de Yrrael e tu seràs senyor
meu servicial David e digues-li:
meu poble d’Irrael e dix: Per què no has
meu servicial David: “[*] Jo’t prenguí de
meu poble d’Irrael. 9 E he stat ab tu en
meu poble d’Irrael e plantaré a ell e
meu poble d’Irrael. E jo daré repòs a tu
meu nom, e stabliré la cadira del regne d’
meu Joab e los servicials jaen en terra, e
meu, que vinga ma germane Temar per ço que
meu, no’m vullas fortsar, car açò que tu
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2Re 13,32
frare de David, e dix: –Senyor
2Re 13,33
sa germane Tamar. 33 Senyor
2Re 14,5
fembra mesquina e sóm vídua, e lo
2Re 14,9
aquesta iniquitat e en la casa del
2Re 14,13
13 E ella dix: –Per què, senyor
2Re 14,15
tua serventa: Parlaré a tu, senyor
2Re 14,16
qui volen destrovir a mi e lo
2Re 14,17
que sia feta la peraule del senyor
2Re 14,18
a tu. E dix la fembra: –Senyor
2Re 14,19
E respòs la fembra: –Senyor
2Re 14,30
–Sabeu lo camp de Joab prop lo
2Re 14,31
los teus servicials han cremat lo
2Re 15,21
Senyor Déu e vives tu, senyor
2Re 16,2 –Què farem açò? E dix Cibà: –Senyor
2Re 16,11
tots los ceus servicials: –Veus lo
2Re 16,11
–Veus lo meu fill qui és axit del
2Re 16,12
guarderà la mia aflicció e lo
2Re 18,18 e açò serà recordació e mamòria del
2Re 18,29
lo rey! 29 E dix lo rey: –És viu lo
2Re 18,31
vench Cozim e dix: –Senyor
2Re 18,32
tu. 32 E dix lo rey a Cozín: –E lo
2Re 18,32
qui’s són levats contre tu, senyor
2Re 18,33
e plorà e féu gran dol e dix: –Fill
2Re 18,33
–Fill meu, Absalon! Absalon, fill
2Re 18,33
que jo muyre per tu, Absalon, fill
2Re 19,4
a altes veus: –Absalon, fill
2Re 19,4
veus: –Absalon, fill meu! Fill
2Re 19,13
13 E dieu a Amassà: “No ést tu os
2Re 19,20
20 car jo, servecial teu, conech lo
2Re 19,20
e sóm axit a carrera a tu, senyor
2Re 19,26
Mifibòzech e dix: –Senyor, rey
2Re 19,26
e dix: –Senyor, rey meu, lo
2Re 19,26
cavalcàs e anàs ab lo rey, senyor
2Re 19,27 me acusa a mi a tu. Emperò, senyor
2Re 19,28
sinó a la mort. Tu, emperò, senyor
2Re 19,30
al rey: –Pus que tu, senyor
2Re 19,35
LXXX anys he viscut vuy, senyor
2Re 19,35
teu, feria gran afany a tu, senyor
2Re 19,37 mon pare e de ma mare. Canaan, fill
2Re 19,43
mi que jo tornàs a mi matex lo rey
2Re 20,9
Joab a Amasè: –Déu te sal, frare
2Re 22,2
pedra mia e fortsa mia e salvador
2Re 22,3
meu. 3 Jo he speransa en tu, scut
2Re 22,3
e corn de la mia salut e axalsador
2Re 22,3
mia salut e axalsador meu e refugi
2Re 22,3
meu e refugi meu, salvador
2Re 22,7
nostro Senyor e cridaré al Déu
2Re 22,7
mia veu del ceu temple sant, e lo
2Re 22,30
en tu e saltaré lo truyll en lo Déu
2Re 22,44
a mi de las contrediccions del
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meu, no’t cuyds que tots los teus fills
meu, no poses aquestas coses en lo teu cor
meu marit és mort. E jo, senyor, serventa
meu pare, si tu’t cuydes que no sia bona
meu, has pensade aquesta cose contre lo
meu, si en neguna manera volia complir la
meu fill [*]. 17 Diga, donchs, la tua
meu, car axí com a secrifici e axí com a
meu, parle. 19 E dix lo rey: –Per cert
meu, per la salut de la tua ànima, tot axí
meu? Veniu e cremau lo blat que hi és. E
meu blat? 32 E dix Absalon a Joab: –Jo
meu, car en tot loch on iràs, o en mort o
meu, per ço amèn los àzens, que hi
meu fill qui és axit del meu ventre, que
meu ventre, que vol la mia vida e la mia
meu turment e retrà a mi bé per aquesta
meu nom.» E apellà lo títol per lo nom
meu fill Absalon? E dix aquell: –Senyor,
meu, bon missatge te aport: nostro Senyor
meu fill Absalon és viu? Respòs Cozim e
meu. 33 E lavors lo rey fou fort irat e
meu, Absalon! Absalon, fill meu! Com se
meu! Com se pot ja fer que jo muyre per
meu, Absalon! 19,Tit Capítol XVIIII 1
meu! Fill meu, Absalon! 5 E Joab vench de
meu, Absalon! 5 E Joab vench de la batalla
meu ni carn mia? E açò fasse Déu a mi, si
meu peccat. Per açò sóm jo vengut de tota
meu. 21 E lavors respòs Abisay fill de
meu, lo meu servecial me menyspresà e no
meu servecial me menyspresà e no’m volch
meu, car jo, servecial teu, sóm rencallós.
meu, tu ést com a àngel de Déu. Fes de mi
meu, has posat a mi, servecial teu, als
meu, ést tornat en la casa tua en pau,
meu. Los meus senys, senyor, no han poder
meu. 36 Un poch, senyor, iré més enllà
meu, vage ab tu, e tu feràs a ell aquell
meu? E lavors los hòmens de Judà responien
meu. E posà-li la mà en la barba quax
meu. 3 Jo he speransa en tu, scut meu e
meu e corn de la mia salut e axalsador meu
meu e refugi meu, salvador meu, desliura a
meu, salvador meu, desliura a mi de la
meu, desliura a mi de la iniquitat. 4 Jo
meu, e ell oyrà la mia veu del ceu temple
meu crit irà a las suas orellas. 8 La
meu. 31 E nostro Senyor és sens tota
meu poble e guarderàs a mi en cap de
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2Re 22,47
nostro Senyor e beneÿt sia lo Déu
2Re 24,21
lo rey e dix: –Per què lo senyor
2Re 24,22 E dix Aurena al rey: –Lo senyor rey
1Re 2,29
mon secrifici ab te fellonia e los
1Re 25,11
senyor! 11 Donchs, pendré jo los
1Re 26,24 magnificade la tua ànima vuy en los
1Re 29,9
–Jo sé que tu ést bo devant los
1Re 30,23
E dix David: –No fareu axí, frares
2Re 5,20
–Nostro Senyor ha departits los
2Re 19,12
sou mos frares, vosaltres sou los
2Re 19,35 anys he viscut vuy, senyor meu. Los
2Re 22,34
34 e ha fets aguals los peus
2Re 22,35
35 E ha ensenyat de batallar als
2Re 22,37
en mi. 37 Tu axemplaràs los
2Re 22,37
sots mi, e no’m defalliran los
2Re 22,38 los meus talons. 38 E encalsaré los
2Re 22,39
que no’s leven, e jauran sots los
2Re 22,41 ·m contrasten. 41 Tu has donats los
2Re 22,49
mia mà. 49 Qui has tret a mi dels
2Re 5,9
d’ella e dedins e comensà en
Re Prol,141 debans tu no sabies, e tu stimaràs
Re Prol,143
si ve de grat; e stimeràs tu
Re Prol,145
no’t ve de grat, jatsia açò que a
Re Prol,155
mas en aquell loch matex ab
Re Prol,162 ledrants qui s’enfallonexen envés
Re Prol,173 bocha com lo peccador stech envés
Re Prol,173 lo peccador stech envés mi o contre
1Re 1,27
Jo’l preguí, e ell ha donade a
1Re 2,15
en aquell que sacrificave: «Dóna a
1Re 2,28
muntàs al meu altar o que cremàs a
1Re 2,28
a mi encens e que aportàs devant
1Re 2,29
tu has honrats tos fills més que a
1Re 2,30
de ton pare, que ministràs devant
1Re 2,30
glorificaré aquell qui honrerà a
1Re 2,35
en un die. 35 E jo sucitaré a
1Re 8,7
no han a tu en menyspreu, mas a
1Re 8, 8
die de vuy. E enaxí com ells han a
1Re 9,16
poble, e lo lur crit és vengut a
1Re 9,18
ell: –Jo’t prech que tu mostres a
1Re 9,19 dix: –Jo sóm lo veent. Munta devant
1Re 9,19
per ço que tu menges vuy ab
1Re 9,21
Donchs, per què has dita tu a
1Re 9,23
23 E samuel dix al coch: –Aporta a
1Re 10,2
rey. 2 Car tu seràs vuy pertit de
1Re 10,8
és e serà ab tu. 8 E tu iràs devant
1Re 12,1
que vosaltres haveu perlades a
1Re 13,11
jo viu que lo poble se partia de
1Re 13,11
eras vengut al terme que tu eras ab
1Re 13,12
los felisteus en Galgala sobre
1Re 14,33
la lig. Trestornau vuymés a
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meu, e Déu fort de la mia salut serà
meu ve al ceu servecial? E dix lo rey:
meu don-me ço que ell vulla ni li
meus dons, los quals jo maní que fossen
meus pans e la mia aygüe e las carns del
meus ulls, axí sia magnificade la mia
meus ulls tot axí com és l’àngel de
meus, no pertireu axí aquellas coses que
meus enamichs devant mi [*]. E per ço
meus ossos e la mia carn. Per què sou
meus senys, senyor, no han poder de jutjar
meus a servo e sobre las altesas ha a mi
meus brassos axí com a arch d’aram. 36
meus anaments sots mi, e no’m defalliran
meus talons. 38 E encalsaré los meus
meus enamichs e destruyr-los-he e no
meus peus. 40 E tu has cint a mi de
meus enamichs a la part mia, derrera
meus enamichs e has salvat a mi de
Meyló e féu aquí grans bastiments e grans
mi enterpetrador, si ve de grat; e
mi ésser parafrasten, ço és, fals parler o
mi no sia vijares, que jo hi hage mudat de
mi devinerà. Mas jo prech a vosaltres,
mi ab bocha plena de ira e de abrivament e
mi o contre mi; jo he tancada la mia bocha
mi; jo he tancada la mia bocha e sóm-me
mi la mia demande que jo li demanave e li
mi de la carn, que cogue a obs del
mi encens e que aportàs devant mi una
mi una vestidura que ha nom efot, e jo
mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu d’
mi perdurablement.” Mas are diu nostro
mi, e aquells qui menyspreseran seran
mi un prevere fael, lo qual ferà segons
mi, que jo regne sobre ells. 8 Segons
mi desemparat e han servit a déus stranys,
mi. 17 E com Samuel hagué guardat Saül,
mi qual és la casa del vaent. 19 E Samuel
mi en la muntanya per ço que tu menges vuy
mi, e jo lexar-t’he anar al matí, e
mi aquesta peraule? 22 E Samuel pres Saül
mi la part que jo’t comaní que tu la
mi e te n’iràs e tu trobaràs II hòmens
mi en Galgala, e jo devallaré a tu, que tu
mi, e jo he stablit rey sobre vosaltres, 2
mi poch a poch, e que tu no eras vengut al
mi en covinensa, e que tots los felisteus
mi, e jo no he oferta nenguna oferena a
mi una gran pedre. 34 E lavors dix Saül:
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dient a ells que cascú aduga a
[*]: –Senyor, Déu d’Irrael, dóna a
servent. Si aquest peccat és sobre
Lavors dix Saül: –Meteu sorts entre
poch de mel e mengé’n. E vet que a
a Saül: –Nostro Senyor tremès ha
stablit Saül en rey, car ell ha a
nostro Senyor ha parlades e ditas a
lo meu peccat, e torna-te’n ab
–Jo he peccat, mas are honre tu a
fills d’Irrael. E torna-te’n ab
tremolà, e Gaig dix: «Assí departex
Senyor. Sentificau-vos e veniu ab
aquell qui és derrer e amena-lo a
missatgers a Ysaý e dix: –Tremet a
que David, ton fill, stiga devant
car ell ha trobade gràcia devant
hom de vosaltres qui’s combate ab
moltó, mas ells se tornaren contre
sóm jo cha, que tu vingues contre
sos déus. 44 E dix a David: –Vina a
dix al felisteu: –Tu véns contre
46 Nostro Senyor donerà tu a
–Ellas han donat a David XM e a
e dix: –Dieu a David menys de
[*] e dix a ells: –Aportau aquell a
E Micol dix a Saül: –Ell parlà a
ho diga abans. Mas mon pare celà a
a David: –Tot quant tu diràs a
terç die. 6 E si ton pare demane a
pare [*]: “[*] stà”, en pau serà ab
8 Fes, donchs, misericòrdia en
fer covinensa de nostro Senyor a
teu, ab tu. Emperò, si tu trobes ab
ventura respondrà durament a tu de
11 E dix Jonatàs a David: –Vina ab
de mon pare, e si ell diu a
Senyor, Déu d’Irrael, fassa a
a mi aquestas coses e anadesca a
misericòrdies de nostro Senyor ab
aporta-las-me”, tu vendràs a
nós matexs, nostro Senyor sia entre
fermas. Nostro Senyor sia entre
que s’enfallonís e fadejàs devant
entrò que jo sàpia què ferà Déu de
vosaltres vos sou jurats contre
–Per què t’ést tu conjurat contre
per ço que ell s’alçàs contra
contra mi, lo qual ha aguaytat a
No hages nenguna sospita contre
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mi son bou e son moltó, e oceÿts-los
mi demostransa qual cose és açò per què tu
mi o sobre Jonatàs, mon fill, done’nsmi e Jonatàs, mon fill, qual de nós ho ha
mi par que no dega morir. 44 E Saül dix a
mi a tu per ço que jo untàs a tu rey sobre
mi desemparat e no ha complides las mias
mi [*]. E Saül li dix: –Digues-m’ho. 17
mi, per ço que jo ahor lo meu Senyor. 26 E
mi devant los vells de mon poble e devant
mi, per ço que jo ahor nostro Senyor, ton
mi amargosa mort?» 33 E Samuel li dix:
mi per ço que jo fassa lo secrifici.
mi, car no’ns ciurem a menjar entrò que
mi David, ton fill, qui guarde tes
mi, car ell ha trobade gràcia devant mi.
mi. 23 Donchs, can [*] [turmen]tave Saül,
mi, cos per cos. 9 E si ell me pot vençre,
mi, e jo prenguí aquells per la gola e
mi ab bastó? E lo felisteu maleý David e
mi e jo daré la tua carn als ocells del
mi ab spasa e ab lansa e ab scut, mas jo
mi, [*] e jo donaré vuy lo teu cos mort e
mi no han donat sinó M! Donchs, qual cose
mi: “Tu plaus al rey, e tots los
mi [*] per ço que sia mort. 16 E com los
mi e dix: “Lexa’m anar, si no, jo t’
mi aquesta peraula solament. [*] 3 E David
mi, tot ho faré volenters. 5 E veus que
mi, respon-li axí: “David me pregà que
mi, servecial teu. E si, emperò, ell serà
mi, servicial teu, car tu m’has feta fer
mi, servicial teu, ab tu. Emperò, si tu
mi neguna iniquitat, tu m’ociu e no m’
mi, qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs a
mi, e iscam defora al camp. E com foren
mi res [*] de tu, si jo tentost no t’ho
mi aquestas coses e anadesca a mi aquestas
mi aquestas coses. Si, emperò, la malícia
mi. E si, emperò, jo morré, 15 prech-te
mi, car pau serà a tu, e no hauràs mal,
mi e tu tostemps. 24 E adonchs se amagà
mi e tu e entre la mia sament e la tua
mi per foll? Jaquiu-lo’n ana aquest; no
mi. 4 E jaquí’ls devant la cara del rey
mi, e no és nengú de vosaltres qui’m
mi, tu e lo fill de Ysaý, e has donat a
mi, lo qual ha aguaytat a mi entrò al die
mi entrò al die de vuy? 14 E Achimàlech
mi de mal ni contre negú de la casa de mon
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1Re 22,23
de la casa de ton pare. 23 Stà ab
1Re 22,23
percassa mal, ell lo percassarà a
1Re 22,23
a mi, e tu seràs reservat ab
1Re 23,10
ço que ell destrua la ciutat per
1Re 23,11
mi. 11 Senyor Déu, tu demostra a
1Re 23,11
si los hòmens de Cellà liureran a
1Re 23,12
de Cellà ni los hòmens qui són ab
1Re 23,22
ell és, [*] car ell se pensa bé de
1Re 23,23
on ell se amague e tornau a
1Re 24,10
de aquells qui’t diuhen mal de
1Re 24,12
tu. Pensa e guarde que no és en
1Re 24,12
peccat contre tu. E tu aguaytes a
1Re 25,19
e dix a sos servents: –Anau devant
1Re 25,21
a ell no periren. E ha retut a
1Re 25,24 senyor meu, aquest peccat sia sobre
1Re 25,32
de Yrrael, qui t’ha tremesa vuy a
1Re 25,33
tu, qui has bé fet, que has vedat a
1Re 25,33
a scampar sanch e que jo venjàs a
1Re 25,34
Déu d’Irrael, que ha vedat a
1Re 25,34
mal a tu. Si no fosses venguda a
1Re 26,6
frare de Joab: –Qui devallerà ab
1Re 26,19 nostro Senyor Déu scomou [*] contre
1Re 26,19
dels hòmens scomoven a tu contre
1Re 26,24
nostro Senyor, e guard e desliure a
1Re 26,25
meu David! Tu que has fet ja, a
1Re 26,25
e tu, poderós, qui are pots, a
1Re 27,1
David en son cor: «Si jo no guard a
1Re 27,1
per ço que Saül se desesper de
1Re 28,1
que tu e los hòmens teus axireu ab
1Re 28,8
a la fembra, e dix Saül: –Devina a
1Re 28,12
dix: –O Saül, per què has fet fer a
1Re 28,15
los felisteus se combaten contre
1Re 28,15
contre mi, e Déu s’és pertit de
1Re 28,21
las tuas paraules que has ditas a
1Re 29,3
Saül, rey d’Irrael, e ha stat ab
1Re 29,3
die ensà que fogí e se’n vench a
1Re 29,6
Déu, car tu ést just e bé devant
1Re 29,6
lo aximent teu e l’intrament és ab
1Re 29,6
mal del die ensà que tu vinguist a
1Re 29,8
què he jo fet, e què has trobat en
1Re 30,7
Abiatar prevera [*]: –Fé ensà envés
2Re 1,7
sa a ell, 7 e Saül girà’s e veé a
2Re 1,9
çó. 9 »E dix-me Saül: »–Stà sobre
2Re 1,9
la fortsa de la mia ànima és ab
2Re 2,7
jatcia que Saül sia mort, emperò a
2Re 2,22
altre vegade Abner: –Pertex-te de
2Re 3,8
de David, e tu has request vuy a
2Re 3,12
E per ço que parle ab tu, fes ab
2Re 3,13 la mia care ans que hages amenade a
2Re 3,35
die, jurà David: –Açò fassa Déu a
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mi e no hages pahor, car, si algú te
mi, e tu seràs reservat ab mi. Tit Capítol
mi. Tit Capítol XXIII 1 A David fou
mi. 11 Senyor Déu, tu demostra a mi si los
mi si los hòmens de Cellà liureran a mi en
mi en las suas mans ni si Saül vendrà ací.
mi en las mans de Saül? E nostro Senyor
mi que jo l’aguayt e’l serch bé
mi, que’m digau certa cose, per ço que jo
mi, ni qui’t dóna entendre que David te
mi negun mal de deslealtat ni jo no he
mi per ço que m’ocies. e havia IIIM
mi, car jo iré aprés vosaltres. E ella no
mi mal per bé. 22 Mas nostro Senyor ho
mi! Jo’t prech que tu’t sofires que la
mi, que’m sias axida a carrera, [*] 33 e
mi vuy que no sia anat a scampar sanch e
mi ab la mia mà. 34 En altre manera, viva
mi que no feés mal a tu. Si no fosses
mi tentost, no fóra romàs Nabal entrò demà
mi en las tendas de Saül? E dix Abisay:
mi, sia odorat secrifici e preguen-lo,
mi, maleÿts són devant nostro Senyor, car
mi de tot treball. 25 E lavors dix Saül a
mi feràs, e tu, poderós, qui are pots, a
mi poràs. E anà-ce’n David per la sua
mi matex, alguna vegade cauré en las mans
mi e stiga que no’m serch vuymés en tota
mi en las tendes. 2 E dix David a Achís:
mi e sercha en l’espirit fitònich ço que
mi mal? Car tu ést Saül! 13 E dix lo rey a
mi, e Déu s’és pertit de mi e no m’ha
mi e no m’ha volguda retre resposta ni
mi. 22 Donchs are oges la veu de la tua
mi molts dies [*]? E jo no he trobat [*]
mi entrò aquest die de vuy. 4 E los
mi, e lo aximent teu e l’intrament és ab
mi en las tendes, e no he trobade neguna
mi entrò al die de vuy. Mas no plau als
mi, servicial teu, del die ensà que he
mi lo efot. E acostà Abitar lo efot a
mi e apellà’m e, com jo li haguí respòs,
mi e ociu-ma, car jo sofir gran pena e
mi. 10 »E jo stiguí sobre ell e ocís-lo
mi ha untat la casa de Judà que sia rey d’
mi, no’m vullas encalsar, sinó covendrà
mi, que’m reprenguesses per la fembra? 9
mi amistansa, e serà la mia mà ab tu, e jo
mi Micol, filla de Saül. E si tu le’m
mi e açò me anedesca, si jo tast pa ni
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2Re 5,20
departits los meus enamichs devant
2Re 6,21
devant ell, que ell alegí més a
2Re 6,21
e que tota la sua casada e manà a
2Re 7,5
Déu: Donchs tu no edificharàs a
2Re 7,7
Irrael e dix: Per què no has feta a
2Re 7,14
jo faré a ell en pare, e ell serà a
2Re 9,8
sobre un ca mort semblant de
2Re 9,11
–Senyor, axí com tu has manat a
2Re 10,11
per ventura los cirienchs vencían a
2Re 12,23
de vuymés a ell, e el no tornerà a
2Re 13,11
-li: –Germane mia, vina e jau ab
2Re 13,13
onta ten gran que tu vols fer a
2Re 13,16
scarn és açò que are vols fer a
2Re 14,9
dix la fembra de Techua al rey: –En
2Re 14,9
qui ha mort l’altre, jura-ho a
2Re 14,16
tots aquells qui volen destrovir a
2Re 14,17
ni per bé. E nostro Senyor és ab
2Re 14,18
rey e dix a la fembra: –No nechs a
2Re 14,19
lo teu servecial Joab dix e manà a
2Re 14,32
per tu per ço que vinguesses a
2Re 15,4
E deya Absalon: 4 –Qui stablirà a
2Re 15,4
4 –Qui stablirà a mi e poserà a
2Re 15,4
que sia jutge, e vinga tot hom a
2Re 15,20
veritat a tu, car tu has mostrade a
2Re 15,26 tabernacle. 26 Si, emperò, dirà: “A
2Re 15,26
que fassa tot ço que li plàcia de
2Re 15,33
33 E dix David: –Si tu véns ab
2Re 16,3
Senyor Déu la casa d’Irrael a
2Re 16,10 Senyor li ha manat que maleescha a
2Re 16,12
aflicció e lo meu turment e retrà a
2Re 18,12 aquell hom a Joab: –Si tu donaves a
2Re 18,13
13 Mas, si ell volgués res fer a
2Re 19,13 meu ni carn mia? E açò fasse Déu a
2Re 19,22
fill de Servià: –Què m’ha a fer a
2Re 19,25 Mifibòzech: –Per què no vinguist ab
2Re 19,26
me menyspresà e no’m volch a
2Re 19,27
27 E, part açò, me acusa a
2Re 19,27
tu ést com a àngel de Déu. Fes de
2Re 19,28 Tu, emperò, senyor meu, has posat a
2Re 19,33
E dix lo rey a Batzalay: –Vina ab
2Re 19,33
Jerusalem, e staràs aquí segur ab
2Re 19,38
lo rey: –Canaan, fill teu, vage ab
2Re 19,43
Per què, donchs, haveu feta a
2Re 19,43
e per què no digueren abans a
2Re 19,43 digueren abans a mi que jo tornàs a
2Re 20,16
–Oÿu! Digau a Joab que s’acost a
2Re 22,3
meu, salvador meu, desliura a
2Re 22,5
torrents del diable han tengut a
2Re 22,6
cordes d’infern han environat a
2Re 22,6
de la mort són venguts devant
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mi [*]. E per ço aquell loch és apellat
mi que lo teu pare Saül e que tota la sua
mi que fos senyor e guaytedor sobre lo
mi casa per ço que stiga e habit en ella,
mi casa sedrina? 8 E are tu diràs al meu
mi en fill. E aquell no ferà res de mal,
mi. 9 E lo rey apellà Cibà, servicial de
mi, axí ho faré, e Mifibòsech menjarà pa
mi e la mia companya, tu ajuderàs a nós,
mi. 24 E anà-se’n David a Bersabé e
mi! 12 E dix Tamar: –Germà meu, no’m
mi, e tu seràs tengut per un dels pus
mi que ço que has fet. Per què’m gites de
mi sia aquesta iniquitat e en la casa del
mi e no a ell; tu, senyor, e la tua cadira
mi e lo meu fill [*]. 17 Diga, donchs, la
mi. 18 E respòs lo rey e dix a la fembra:
mi aquesta peraule que jo demanaré a tu. E
mi, serventa tua, que digués aquesta
mi, per ço que’t tremetés al rey, e que
mi e poserà a mi sobre la terra, que sia
mi sobre la terra, que sia jutge, e vinga
mi qui hage res a fer, jo jutjaré
mi gran graci e gran fe. 21 E respòs Atey
mi no’m plau”, jo sóm aperellat que fassa
mi. 27 E dix lo rey a Sedoch prevera: –Tu
mi, hauràs afany. 34 Emperò, si te’n vas
mi e lo regne de mon pare.” 4 E lo rey dix
mi, e qui li goserà dir are: “Per què fas
mi bé per aquesta maledicció que aquest me
mi C cicles d’or, jo no ociuria lo fill
mi, jo l’ociera. E si lo rey me reptàs,
mi, si jo no’t fas maestre tostemps de la
mi ni a vós? Per què voleu que jo sia
mi? 26 E respòs Mifibòzech e dix: –Senyor,
mi aperellar l’aze, per ço que cavalcàs e
mi a tu. Emperò, senyor meu, tu ést com a
mi ço que’t plàcia, 28 car la casa de mon
mi, servecial teu, als convits e als
mi en Jerusalem, e staràs aquí segur ab
mi. 34 E dix Batzalay al rey: –Quals són
mi, e jo faré a ell tot ço que tu vulles,
mi injúria e per què no digueren abans a
mi que jo tornàs a mi matex lo rey meu? E
mi matex lo rey meu? E lavors los hòmens
mi, e parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs a
mi de la iniquitat. 4 Jo apellaré nostro
mi. 6 Las cordes d’infern han environat a
mi, los ligams de la mort són venguts
mi. 7 En la mia tribulació apellaré nostro
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17 E tremès de alt e reemé a
moltas aygües. 18 E ha desliurat a
e d’aquells que han ahirat a
pus forts que jo. 19 E ell occupà a
és fort fermatat mia. 20 E manà a
segons la mia justícia e retrà a
los juýs d’aquell són stats devant
manaments d’ell no he moguts de
mia iniquitat. 25 E reguardonerà a
lo nostro Déu? 33 Qui ha cint a
a servo e sobre las altesas ha a
d’aram. 36 Tu, Senyor, has donat a
e suavetat ha multiplicat en
axemplaràs los meus anaments sots
los meus peus. 40 E tu has cint a
Tu, Senyor, encorbaràs sots
pessas manudes. 44 E tu salveràs a
del meu poble e guarderàs a
lo poble que jo no conech servirà a
serà axalsat. 48 Déu qui dónas a
sots la mia mà. 49 Qui has tret a
dels meus enamichs e has salvat a
’m contrasten. E tu desliureràs a
de nostro Senyor ha parlat per
dit: Lo Déu d’Irrael ha perlat a
m’és de cascuna part. Mas a
Senyor, que la tua mà se gir envés
oracions. E, jo sabent la humilitat
per ço que no pech greument en la
la mia lengüe; jo posí guarde en la
mi o contre mi; jo he tancada la
cose que puga embriagar, mas la
’l preguí, e ell ha donade a mi la
s’és axelsat en lo meu Déu. E la
per ço com jo sóm alegrade en la
–Vet ací Meroab, la major filla
e dix: –Què he jo fet ni qual és la
tolgues la misericòrdia tua de la
E dix-me: “Jaquex-me anar en la
Senyor sia entre mi e tu e entre la
lo’n ana aquest; no intrerà en la
per ço car vos sou dolguts de la
ell ma guard que jo no stena la
que Déu ha liurat vuy a tu en la
perdoní, car diguí: “No stendré la
la vora de ton mantell qui és en la
mantell, jo no volguí stendre la
a Nabal, e saludau-lo de part
pendré jo los meus pans e la
sanch e que jo venjàs a mi ab la
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mi de moltas aygües. 18 E ha desliurat a
mi de l’enamich molt poderós e d’aquells
mi, com éran pus forts que jo. 19 E ell
mi en lo die de la mia aflicció e nostro
mi [*], [*] car jo he plegut a ell, 21 e
mi segons la mia mundícia de las mias
mi, e los manaments d’ell no he moguts de
mi matex 24 [*] [*] ne de la mia
mi nostro Senyor segons la mia justícia e
mi de fortalesa e ha splanada la mia
mi stablit. 35 E ha ensenyat de batallar
mi l’escut de la mia salut, e la mia
mi. 37 Tu axemplaràs los meus anaments
mi, e no’m defalliran los meus talons. 38
mi de fortalesa en la batalla. Tu, Senyor,
mi aquells qui’m contrasten. 41 Tu has
mi de las contrediccions del meu poble e
mi en cap de gents. E lo poble que jo no
mi. 45 [*] 46 Los fills de l’hom strany
mi venjanses e gitas los pobles sots la
mi dels meus enamichs e has salvat a mi
mi de aquells qui’m contrasten. E tu
mi de l’hom malvat. 50 E açò, Senyor, jo
mi, e la peraule de aquell, per la mia
mi, lo fort d’Irrael, senyorejador just
mi val molt més que vinga en las mans de
mi e contra la casa de mon pare. 18 E
mia, tots sereu membrants d’aquella
mia lengüe; jo posí guarde en la mia bocha
mia bocha com lo peccador stech envés mi o
mia bocha e sóm-me humiliat e he callat
mia ànima és molt turmentade devant Déu.
mia demande que jo li demanave e li
mia bocha és uberta contre mos enamichs,
mia salut. 2 No és negú sant axí com
mia. Jo donaré aquella a tu per muller, jo
mia iniquitat ni qual peccat he jo fet
mia casa negun temps. E si jo no faré açò,
mia ciutat, car secrifici solempnial fan
mia sament e la tua empertotstemps. 43 E
mia casa. 22,Tit Capítol XXII 1 Pertí’s
mia dolor. 22 Donchs, jo us prech que
mia mà en lo untat de nostro Senyor. 8 On
mia mà en la cova. E jo perpensé’m que t’
mia mà contre lo meu senyor, car és untat
mia mà, car com jo tallí la vora de ton
mia mà contre tu. Pensa e guarde que no és
mia pacificablement 6 e dieu: “Pau sia ab
mia aygüe e las carns del bestiar que jo
mia mà. 34 En altre manera, viva nostro
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1Re 25,39
Senyor Déu, com ha jutjade la
1Re 26,11 Senyor me guard que jo no stena la
1Re 26,17 –O senyor, rey meu, aquesta veu és
1Re 26,20
stranys.” 20 E no sia scampada la
1Re 26,21
d’aquí avant, per ço com la ànima
1Re 26,23
Senyor t’ha vuy liurat en la
1Re 26,23
la mia mà, e no volguí stendre la
1Re 26,24
meus ulls, axí sia magnificade la
1Re 28,2
sias guardedor del meu [*] e de la
1Re 28,17
a tu axí com ell ha perlat en la
1Re 28,21
obeÿt a la tua veu e he posade la
2Re 1,9
tot mon seny e tota la fortsa de la
2Re 3,12
tu, fes ab mi amistansa, e serà la
2Re 3,13 deman —e David dix–: no veuràs la
2Re 3,13
E si tu le’m menas, tu veuràs la
2Re 3,14
de Saül, e dix-li: –Ret-me la
2Re 4,9
Senyor Déu, que ha desliurade la
2Re 6,9
intrerà l’archa de Déu en la
2Re 6,12
l’archa e posar-la-he en la
2Re 7,15
dels fills dels hòmens. 15 E la
2Re 7,15
de Saül, lo qual jo he mogut de la
2Re 7,16
regne teu serà tostemps devant la
2Re 7,18
Déu e dix: –Senyor, qual és la
2Re 9,7
avi teu, e tu menjaràs pa a la
2Re 9,10
senyor teu, menjarà tostemps en la
2Re 10,11
los cirienchs vencían a mi e la
2Re 11,11
jaen en terra, e jo intraré en la
2Re 13,11
-la per la mà e dix-li: –Germane
2Re 16,11
és axit del meu ventre, que vol la
2Re 16,11
ventre, que vol la mia vida e la
2Re 16,11
Quant més deu voler aquest la
2Re 16,12
ventura nostro Senyor guarderà la
2Re 19,12
vosaltres sou los meus ossos e la
2Re 19,13 a Amassà: “No ést tu os meu ni carn
2Re 19,34
al rey: –Quals són los anys de la
2Re 19,37
tornar, e que muyre en la
2Re 22,2
a nostro Senyor Déu: «Tu ést pedra
2Re 22,2
Déu: «Tu ést pedra mia e fortsa
2Re 22,3
en tu, scut meu e corn de la
2Re 22,7 mort són venguts devant mi. 7 En la
2Re 22,7
e cridaré al Déu meu, e ell oyrà la
2Re 22,19
E ell occupà a mi en lo die de la
2Re 22,19
e nostro Senyor és fort fermatat
2Re 22,21
Senyor me reguardonerà segons la
2Re 22,21
mia justícia e retrà a mi segons la
2Re 22,24
de mi matex 24 [*] [*] ne de la
2Re 22,25
a mi nostro Senyor segons la
2Re 22,29
ulls. 29 Car tu, Senyor, ést luerna
2Re 22,33
a mi de fortalesa e ha splanada la
2Re 22,36
has donat a mi l’escut de la
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mia onta de la mà de Nabal e ha guardat lo
mia mà en l’untat de nostro Senyor Déu.
mia. 18 E dix David: –Per què lo senyor
mia sanch devant nostro Senyor, car [*]
mia ha stat de gran preu vuy en los teus
mia mà, e no volguí stendre la mia mà en
mia mà en crist de nostro Senyor Déu. 24 E
mia ànima en los ulls de nostro Senyor, e
mia persona. 3 E emperò Samuel morí, e tot
mia mà, e tolrà’t lo regne e dar-l’ha
mia ànima en la tua mà e he oyides las
mia ànima és ab mi. 10 »E jo stiguí sobre
mia mà ab tu, e jo’t retornaré are tot
mia care ans que hages amenade a mi Micol,
mia cara. 14 E lavors David tremès
mia muller Micol, la qual jo sposí per C
mia ànima de tot treball! 10 Com aquell
mia ciutat?» 10 E no volch David que l’
mia casa en benedicció.» E lavors anà
mia misericòrdia no he tolta d’aquell,
mia faç. 16 E la tua casa serà fael, e lo
mia faç, e la tua cadira serà ferma
mia casa e qui sóm jo, que tu m’has
mia taula tostemps. 8 E Mifibòsech adorà
mia taula. E Cibà havia XV fills e XX
mia companya, tu ajuderàs a nós, e, si los
mia casa per ço que menge e bega e dorma
mia, vina e jau ab mi! 12 E dix Tamar:
mia vida e la mia ànima destroyr. Quant
mia ànima destroyr. Quant més deu voler
mia mort! Jaquex-lo per ço que maleescha
mia aflicció e lo meu turment e retrà a mi
mia carn. Per què sou vosaltres durs en
mia? E açò fasse Déu a mi, si jo no’t fas
mia vida, que jo puig ab lo rey en
mia ciutat e que sia soterrat prop del
mia e fortsa mia e salvador meu. 3 Jo he
mia e salvador meu. 3 Jo he speransa en
mia salut e axalsador meu e refugi meu,
mia tribulació apellaré nostro Senyor e
mia veu del ceu temple sant, e lo meu crit
mia aflicció e nostro Senyor és fort
mia. 20 E manà a mi [*], [*] car jo he
mia justícia e retrà a mi segons la mia
mia mundícia de las mias mans. 22 Car jo
mia iniquitat. 25 E reguardonerà a mi
mia justícia e segons la mundícia de las
mia e tu, Senyor, inlumineràs las mias
mia carrera e la ha acabada, 34 e ha fets
mia salut, e la mia manseza e suavetat ha
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2Re 22,36
a mi l’escut de la mia salut, e la
2Re 22,41
donats los meus enamichs a la part
2Re 22,47
sia lo Déu meu, e Déu fort de la
2Re 22,48
e gitas los pobles sots la
2Re 23,2
mi, e la peraule de aquell, per la
2Re 23,5
de la terra, 5 no és ten gran la
2Re 23,5
duren totas coses, car tota la
2Re 23,5
coses, car tota la mia salut e la
Re Prol,170
que jo he dit: «Guardaré las
1Re 15,11 mi desemparat e no ha complides las
1Re 15,14
folch del bestiar que sona en las
1Re 23,7
Saül: –Déu ha liurat a ell en las
1Re 26,18
fet? Qual és lo mal qui és en las
2Re 5,19
liurar-los-has en las
2Re 5,23
e liurar-los-has en las
2Re 13,24
-li: –Vet que jo fas tondre las
2Re 14,16
sua serventa, 16 e lo rey oge las
2Re 19,19
las injúries ni las iniquitats
2Re 22,21 a mi segons la mia mundícia de las
2Re 22,25
e segons la mundícia de las
2Re 22,29
mia e tu, Senyor, inlumineràs las
2Re 24,10
car fort he fetas follament las
2Re 24,17
iniquitat. Aquests són ovellas
2Re 9,12
un fill petit que havia nom
1Re 18,20
altre filla de Saül qui havia nom
1Re 18,27 son gendre. Donchs, Saül donà a ell
1Re 18,28 vaé e entès que Déu era ab David. E
1Re 19,11
que ells lo ociéssan al matí. E com
1Re 19,13
n’anà e fugí, e fou salvat. 13 E
1Re 19,17
en son lit [*]. 17 E Saül dix a
1Re 19,17
e has lexat anar mon enamich? E
1Re 25,44
44 Emperò Saül donà sa filla
2Re 3,13 mia care ans que hages amenade a mi
2Re 3,14
e dix-li: –Ret-me la mia muller
2Re 3,15
dels felisteus. 15 E Ysbòzech tolch
2Re 6,16
passave per la ciutat de David,
2Re 6,20
la sua casa. 20 [*] E la sua muller
2Re 6,21
o un ribalt. 21 E dix David a
2Re 6,23
que tu has parlats. 23 E axí
2Re 9,6
Lodobar. 5 [*] 6 E com fou vengut
2Re 9,6
en terra e adorà-lo. E dix David:
2Re 9,8
pa a la mia taula tostemps. 8 E
2Re 9,9
de Saül, e dix-li: –Jo he donat a
2Re 9,10
en tot ço que obs haja. Emperò
2Re 9,11
tu has manat a mi, axí ho faré, e
2Re 9,12
un dels fills del rey. 12 E havia
2Re 9,12
tota la casa de Cibà servia a
2Re 9,13
de Cibà servia a Mifibòsech. 13 E
2Re 9,13 açò que lo rey David menjave. E era
2Re 16,1
vench Cibà, qui era servecial de
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mia manseza e suavetat ha multiplicat en
mia, derrera aquells qui m’han irat, e jo
mia salut serà axalsat. 48 Déu qui dónas a
mia mà. 49 Qui has tret a mi dels meus
mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu d’Irrael
mia casa envés Déu que fassa covinensa
mia salut e la mia volentat no ha res en
mia volentat no ha res en si matexa que no
mias carreras per ço que no pech greument
mias peraules per obre. Adonchs fou Samuel
mias orrellas, lo qual jo oig? 15 E Saül
mias mans. E ell intrà e fou enclòs en la
mias mans? 19 Donchs senyor [*], jo’t
mias mans? E dix nostro Senyor: –Puja, e
mias mans? E dix nostro Senyor: –No hy
mias ovellas. Prech-te, senyor, que tu
mias peraules per ço que desliures la tua
mias ni las poses en ton cor que jo t’he
mias mans. 22 Car jo he tenguda la carrera
mias mans en l’esguardament dels ceus
mias tenebres. 30 E jo seré sint e correré
mias feenes. 11 E levà’s David al matí, e
mias e no han res fet. Plàcie’t, Senyor,
Michà, emperò tota la casa de Cibà servia
Micol, e açò fou dit a Saül e plach a ell
Micol, sa filla [*]. 28 E Saül vaé e entès
Micol, filla de Saül, amave molt David. 29
Micol, se muller, ho hach oÿt, dix a ell:
Micol pres una ymatge de fust e posà
Micol: –Per què m’has escarnit e has
Micol dix a Saül: –Ell parlà a mi e dix:
Micol, muller de David, a Falsí, fill de
Micol, filla de Saül. E si tu le’m menas,
Micol, la qual jo sposí per C prepucis
Micol a son marit Faciel, fill de Lachis,
Micol, la filla de Saül, sguardave per la
Micol, filla de Saül, axí a carrera a
Micol: –Viva nostro Senyor, car jo jugaré
Micol [*] no hach fill entrò que morí de
Mifibòsech, fill de Jonatàs, fill de Saül,
–Mifibòsech! E ell respòs: –Ací sóm jo,
Mifibòsech adorà David e dix: –E qui sóm
Mifibòsech, fill de Jonatàs, [*] tota la
Mifibòsech, fill del senyor teu, menjarà
Mifibòsech menjarà pa sobre la tua taula
Mifibòsech un fill petit que havia nom
Mifibòsech. 13 E Mifibòsech habitave en
Mifibòsech habitave en Jerusalem, car
Mifibòsech rencallós de abdosos los peus.
Mifibòzech, al rey ab II àzens que
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servicials. 3 E dix lo rey: –On és
sían aquellas coses que foren de
-li David que no morria. 24 Emperò
tornà en pau. 25 [*] E dix lo rey a
què no vinguist ab mi? 26 E respòs
éran tuas tan solament. 30 E dix
que demanareu. 7 E lo rey perdonà a
nostro Senyor, de Ciloè, e vage en
vilas e los camps s’escalfaren en
cor, toleu los déus stranys del
los fills d’Irrael tolgueren del
la ciutat, e com ells anassen per
18 E Saül se acostà a Samuel en
[*], e ell comensà a profetar en
e amanaren-lo, e stech aquí en
lo poble en III parts e intrà en
los cineus se’n pertiren del
lo corn de l’oli e untà aquell en
vingueren e prengueren un moltó del
que ell comensà a profetitzar en
Déu dins en lo tabernacle, en lo
éran en Betlem, e en Ramoch, envés
en la terra de Judà, qui és envés
las encontrades de Benjamín envés
contre Machinàs, e l’altre, a
E responia David: «En Judà, envés
encontrades de Calef, que són envés
dormia en lo ceu lit en la hora de
en Matinàs, en lo munt de Betel, e
lo teu cor. Donchs, no sóm jo
no havia entre los fills d’Irrael
perdonat a las millors ovellas e al
aquell ha liurat a un altre que és
un petit de menjar que hom fa de la
vinyes e las vostres oliveres
car lo poble ha perdonat a las
ab ell IIIM hòmens dels pus alets e
Donchs, no hages ància, que las
a combatre [*], trià alguns dels
qui és menisterial, ço és del
tua casa e la casa de ton pare, que
nostro Senyor [*]. 18 E Samuel
Capítol terç 1 Samuel, l’infant,
e dix: –No menjaré. E los ceus
de la mort de Abner, car jo no hy
untat de Déu. Donchs, guarde e
cadira sia ignosent, que jo no hy
en un die. 15 E açò fou fet un gran
torbade [*]. E açò fou axí com un
veé que lo poble se aturave a
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Mifibòzech, fill de ton senyor? Respòs
Mifibòzech. E dix Cibà: –Prech-te,
Mifibòzech axí a carrera al rey ab gran
Mifibòzech: –Per què no vinguist ab mi? 26
Mifibòzech e dix: –Senyor, rey meu, lo meu
Mifibòzech al rey: –Pus que tu, senyor
Mifibòzech, fill de Jonatàs, fill de Saül,
mig loch de nós, per ço que’ns salve de
mig loch d’aquella regió, e rates
mig de vosaltres, ço és Balaÿm e Scaroch,
mig de ells Balaÿm e Scaroch e serviren a
mig loch de la ciutat, Samuel aparech a
mig loch de la porta e dix a ell: –Jo’t
mig loch d’ells. 11 E, com aquells, qui
mig loch del poble. E fou pus alt que tots
mig loch de la host a hora de matines e
mig loch de Amalech. 7 E Saül perseguí
mig loch de sos frares. E d’aquell die
mig loch del folch, 35 e jo perseguí-los
mig loch de la sua casa. E David sonave la
mig loch del tabernacle que David havia
migdie, e en aquells qui éran en Get, 28 e
migdie, en Bersabe. 8 E aprés VIIII mesos
migjorn, que salteran sobre grans coves. E
migjorn, en Gabaà. 6 E Jonatàs dix lavors
migjorn, e en Hiramel [*].» 11 E David no
migjorn, e havem cremade la ciutat de
migjorn. E la portera, que stave a la
mil éran ab Jonatàs en Gabaat, qui és del
millor a tu que X fills, si los havies? 9
millor home que ell; era pus alt que negú
millor bestiar, per ço que hom ho
millor que tu, 29 car ell no perdonerà pas
millor farina que hom pot haver, que hom
millors e donar-las-ha a sos
millors ovellas e al millor bestiar, per
millors d’Irrael, per ço que sercàs David
millós coses que són en la terra dels
millós d’Irrael e aparallà batalla contre
ministeri dels diaques. Lo quart és
ministràs devant mi perdurablement.” Mas
ministrave devant nostro Senyor, e era
ministrave a nostro Senyor devant Elí, e
ministres e la fembra ffortsaren-lo, e
mir mal. 29 E venga sobre lo cap de Joab e
mira on és la lansa del rey e l’anap de
mira mal. 10 E dix lo rey: –Aquell qui
miracle per la host e per los camps. E
miracle de Déu. 16 E las guardes de Saül
mirar Amasè, levà’l de la carrera e cobrí
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Re Prol,157 de Crist, que ab preciós ungüent de
1Re 30,13 sóm servicial teu, de Egipte, e sóm
1Re 15,6
jo no us ocia ab ell, car tu feÿst
1Re 20,8
és la sua malícia. 8 Fes, donchs,
1Re 20,15
15 prech-te que no tolgues la
2Re 2,5
Senyor Déu, que haveu feta aquesta
2Re 2,6
Senyor guardonerà ara a vosaltres
2Re 3,8
sóm contre Judà, com jo hage feta
2Re 7,15
dels fills dels hòmens. 15 E la mia
2Re 9,1
de Saül, per ço que jo fasse ab ell
2Re 9,3
de Saül, per ço que jo fasse ab ell
2Re 9,7
–No hages pahor, car jo faré a tu
2Re 15,20 en Jerusalem, e nostro Senyor fassa
2Re 22,51
las saluts del senyor rey e faent
1Re 12,7
jutjament devant nostro Senyor, las
1Re 20,14
jo viuré, prec-te que fasses las
2Re 24,14
dels hòmens, car moltas són las
1Re 4,16
que no’s veye. 16 Adonchs dix lo
1Re 23,27 ço que’l poguessen pendre. 27 E un
1Re 25,39
la mà de Nabal e ha guardat lo ceu
2Re 4,4
car no havia sinó V anys com vench
2Re 4,10
treball! 10 Com aquell qui m’adux
2Re 4,10
que’s cuydave que’m portàs bon
2Re 11,4
Orries etey. 4 E David tremès-li
2Re 11,5
aytentost prenys, e tremès tantost
2Re 11,19
era fet en la batalla, 19 e manà al
2Re 11,23
axí com li dix Joab. 23 E dix lo
2Re 11,25
Urries etey. 25 E dix David al
2Re 14,22
e dix-li: –Vuy ha entès lo teu
2Re 15,13 ’n a Absalon. 13 E lavors vench un
2Re 15,28
entrò que vosaltres me trematau
2Re 18,25
rey, e lo rey dix: –Si ve sol, bon
2Re 18,26
ve. E lo rey dix: –Si sol ve, bon
2Re 18,27 –Bon hom és e creu que aporta bon
2Re 18,31 vench Cozim e dix: –Senyor meu, bon
2Re 11,22
és mort.” 22 E lavors vench lo
2Re 4,10
covenia de dar-li loguer per la
1Re 6,21
de nós? 21 Donchs ells tremateren
1Re 11,3
d’espay, que nós pugam tremetre
1Re 11,4
nós vendrem a tu. 4 Donchs los
1Re 11,7
fills d’Irrael per mans de sos
1Re 11,9
de Judà, XXXM. 9 E digueren als
1Re 11,9
lo sol serà scalfat.” Donchs los
1Re 16,19
ab ell. 19 Donchs Saül tremès sos
1Re 25,14
–Vet que David ha tremesos sos
1Re 25,42
e las suas serventas, e seguí los
2Re 2,5
soterrat Saül. 5 E lavors tremès
2Re 3,12
lo temia. 12 E lavors Abner tremès
2Re 3,14
mia cara. 14 E lavors David tremès
2Re 3,26
Joab se pertí de David e tramès
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mirra e de fe unteu lo cap de nostro
misatge de un ysmaleÿte. E lo senyor meu
misericòrdia a nostros pares com ells
misericòrdia en mi, servicial teu, car tu
misericòrdia tua de la mia casa negun
misericòrdia ab lo senyor vostro Saül e
misericòrdia e veritat. E jo retré a
misericòrdia sobre la casa de Saül, pare
misericòrdia no he tolta d’aquell, axí
misericòrdia per Jonatàs? 2 E havia aquí
misericòrdia de Déu? E dix Sibà al rey:
misericòrdia per amor de [*] ton pare, e
misericòrdia e veritat a tu, car tu has
misericòrdia al ceu crist untat David e la
misericòrdies que ell ha fetas ab
misericòrdies de nostro Senyor ab mi. E
misericòrdies de nostro Senyor Déu. 15 E,
missatge a ell: –Jo sóm aquell qui sóm
missatge vench a Saül e dix a ell: –Vina e
missatge de mal, e nostro Senyor ha
missatge de Saül e de Jonatàs, que éran
missatge que mort era Saül, que’s cuydave
missatge, tenguí e maté-lo en Sichalech
missatge e féu-la venir en casa sua e
missatge a David e dix-li com era
missatge que digués a David aquestas
missatge a David: –Los nostros enamichs s’
missatge: –Açò diràs a Joab: “No t’smaÿs
missatge que ha trobada gràcia devant los
missatge a David que li dix: –Ab tot son
missatge. 29 E lavors Sadoch e Abiatar
missatge aporta. E dementre que ell se
missatge aporta. 27 E dix la guarda:
missatge. 28 E dix Achimàs cridant al rey:
missatge te aport: nostro Senyor ha feta
missatger en Jerusalem e comptà-li tot
missatgeria que havia feta. 11 Com més
missatgers als habitadors de Cariatiarim e
missatgers per tota la terra d’Irrael e,
missatgers vingueren a Saül en Gabaà e
missatgers, que dèyan: –Si n’hi ha negú
missatgers que hy éran venguts: –Enaxí
missatgers vingueren e recomptaren-ho
missatgers a Ysaý e dix: –Tremet a mi
missatgers del desert per ço que beneÿssen
missatgers de David [*]. 43 E aytambé
missatgers als hòmens de Jabès-Galaad e
missatgers a David per si matex e dix: –Da
missatgers a Ysbòzech, fill de Saül, e dix
missatgers derrera Abner e féu-lo tornar
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2Re 5,11
E llavors Iram, rey de Tir, tremès
2Re 10,2
de la mort de son pare. E com los
2Re 10,4
la enderroquen. 4 E lavors pres los
2Re 11,6
prenys. E aytentost David tramès
2Re 12,27
la ciutat del rey. 27 E Joab tremès
2Re 15,10
anà-sse’n en Hebron, 10 e tramès
2Re 17,20
e enaxí no’ls trobaren. 20 Los
1Re 8,15
per ço que ell do delme a sos faels
1Re 19,16
per ço que sia mort. 16 E com los
1Re 25,39
son cap. E lavors tremès David III
2Re 3,38
de Ner. 38 E dix lo rey als ceus
2Re 11,13
anar a casa sua, ans dormí ab los
2Re 17,18
-ho a Absalon. E Absalon tremès
2Re 17,21
21 E, com se’n foren tornats, los
Re Prol,17
preveres, per centència o per seny
2Re 10,4
li havia tremesos e ragué’ls la
2Re 10,4
de lur barba e squinsà-los la
2Re 18,3
cura de nosaltres, ne, si la
2Re 19,40
lo rey, e no hy havia hagut sinó la
1Re 14,14 scuder féran mataren XX hòmens en
1Re 6,19 entrò a LXX hòmens armats e LM de
1Re 6,19
ço com nostro Senyor havia ferit lo
Re Prol,31
scriuen los comensaments e las
1Re 12,9
felisteus e en la mà del rey de
1Re 14,47
los enamichs tot entorn: contre
1Re 22,3
e anà-ce’n en Masfat, ço és
1Re 22,3
ço és Moab. E dix David al rey de
1Re 22,4
jaquí’ls devant la cara del rey de
2Re 8,2
David los felisteus [*]. 2 E ferí
2Re 8,2
una a ociure e altre a viure. E
2Re 8,12
ceyoria, 12 ço és, de Síria e de
2Re 23,20 de Capsael. Aquest ocís II leons en
1Re 18,13
pertit d’ell. 13 Donchs Saül lo
2Re 2,17
Forts, en Gabaon. 17 Aquell die se
2Re 7,15
la he tolta de Saül, lo qual jo he
2Re 22,23
mi, e los manaments d’ell no he
1Re 27,2
qui éran ab ell a Achís, fill de
1Re 18,19 a un altre que havia nom Adriel, de
2Re 21,8
fill de Bertealay, que fou de
2Re 23,27
de Tecua; 27 Abiàsser de Anatot;
1Re 1,5
Anna sola una part, per què ell fou
1Re 1,5
ell fou molt trist, car ell amave
1Re 1,7
e axí la feya irade, e Anna plorave
1Re 1,10
ab amargós coratge, ella plorave
1Re 1,12
la comensà a guardar en la bocha
1Re 1,15 puga embriagar, mas la mia ànima és
1Re 1,24
en Siloè, e l’infant era encare
1Re 2,13
l’ofici dels preveres, ans fèyan
1Re 2,17
Donchs, lo peccat dels infants era
1Re 2,22
devant nostro Senyor. 22 E Elí era
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missatgers a David e fusta de cedre, e
missatgers de David foren venguts en la
missatgers que David li havia tremesos e
missatgers a Joab e dix-li: «Tremet-me
missatgers al rey David dient: –Jo he
missatgers a tots los trips d’Irrael e
missatgers de Absalon, emperò, demanaren
missatges e a sos servents. 16 Ell vos
missatges foren venguts en la casa de
missatges a Abiegayl, que ell la volia per
missatges: –Vosaltres no conexeu que fort
missatges de son senyor. 14 E en lo matí
missatges en aquells, e ells, sabent açò,
missatgés aquells axiren del pou e anaren
místich, és mostrat lo nom de nostro
mitat de lur barba e squinsà-los la
mitat de las vestidures entrò a las anques
mitat de nós morie, no n’haurien ància; a
mitat del poble d’Irrael. 41 E lavors
mitja part d’un jornal de bous, ço és
mitjà poble. E lo poble plorà per ço com
mitjà poble de fort plague. 20 E lavors
mitjanies dels mots, e en altre manera
Moab, los quals se combateren contre ells.
Moab e contre los fills d’Amon e contre
Moab. E dix David al rey de Moab: –PrechMoab: –Prech-te que mon pare e me mare
Moab, e stigueren ab ell tots los dies en
Moab e mesurà los felisteus ab una
Moab serví David sots tribut. 3 E combaté
Moab e dels fills d’Amon e dels felisteus
Moab e aquest devallà enmig de la cisterna
moch de si e féu-lo conestable de M
moch gran batalla e los hòmens de David
mogut de la mia faç. 16 E la tua casa serà
moguts de mi matex 24 [*] [*] ne de la mia
Mohaot, rey de Get. 3 E habità David ab
Molach. 20 E David amave una altre filla
Molatí. 9 E liurà’ls en las mans dels
Moloyay de Buzir; 28 Celmon acuytes;
molt trist, car ell amave molt a Anna, mas
molt a Anna, mas nostro Senyor havia
molt fortment e no volia menjar. 8
molt agrement a nostre Senyor, e dix:
molt atentivament, 13 e ella parlave en
molt turmentade devant Déu. 16 E no’t
molt petit. 25 Donchs ells sacrificaren un
molt de mal en lo setgle e al poble. E
molt gran devant nostro Senyor [*]. 18 E
molt vell, e oyí totas las coses que sos
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1Re 4,8
·ns guarderà de la mà de aquest déu
1Re 4,13
qual aquell venia, e lo ceu cor era
1Re 5,9
portaven, la mà de Déu era feta en
1Re 6,13
archa de nostro Senyor, e hagueren
1Re 9,1
hom del trip de Benjamín, qui havia
1Re 11,6
oÿdes aquestas peraules, ell fou
1Re 14,20
son companyó, e la occizió era
1Re 14,31
entrò a Aylon, e lo poble fou
1Re 14,52
pare de Emsí, fill de Ebiel. 52 E
1Re 15,9
tot lo poble perdonaren Aguays e a
1Re 15,11
per obre. Adonchs fou Samuel
1Re 15,22
major que secrificis, e obeyr val
1Re 15,32
Gaig fou a ell amenat, lo qual era
1Re 16,18
de Betlem, que sap bé viular, e ha
1Re 16,18
viular, e ha molt gran fortsa e sap
1Re 16,18
e és savi en peraules e és
1Re 16,21
Saül e stech devant ell, e ell amà
1Re 17,25
poble d’ Irrael. Mas lo rey derà
1Re 17,28
que David deya als altres, ell fou
1Re 18,5
tots los combatedors, e ell pleÿa
1Re 18,8 M, e David, XM. 8 Ladonchs Saül fou
1Re 18,8
irat, e aquesta paraula desplach
1Re 18,15 ab ell. 15 E Saül veé que David era
1Re 18,20
e açò fou dit a Saül e plach a ell
1Re 18,28
E Micol, filla de Saül, amave
1Re 18,30
de Saül. E lo ceu nom fou fet
1Re 19,1
Mas Jonatàs, fill de Saül, amave
1Re 19,4
contre tu, e las suas obres són
1Re 19,21
los altres. [*] Adonchs fou Saül
1Re 20,17
e gran jura per ço car ell amava
1Re 21,1
era Achimàlech, [*] e maravellà’s
1Re 23,3
Judà e encara nós havem ací pahor
1Re 23,5
tot lur bestiar, e ferí aquells de
1Re 23,19
se amaga entre nós en los lochs
1Re 23,22
vos ne aneu e que aparelleu
1Re 24,1
departí de aquí e habità en lochs
1Re 25,3
havia nom Abigayl, e ella era
1Re 25,3
e ella era molt sàvia fembra e
1Re 25,3
Mas son marit era dur e malvat e
1Re 25,15
15 E aquells hòmens foren a nós
1Re 30,10
car los CC éran romasos, qui éran
2Re 1,23
23 Saül e Jonatàs, bells e qui
2Re 3,1
passave, David profitave e era
2Re 3,33
e tot lo poble plorà, 33 e planyent
2Re 3,36
tot lo poble oyí açò e plach-los
2Re 4,1
foren disolutes, e tot Yrrael fou
2Re 8,8
-ho tot en Jerusalem. 8 E aportà
2Re 8,11
-la a nostro Senyor Déu ab
2Re 11,2
en una sala, e aquella dona era
2Re 11,27 hach nom David. E aquesta cose fou
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molt alt? Aquest és lo déu qui ferí Egipte
molt temorós per l’archa de nostro
molt gran mortaldat sobre cascuna ciutat,
molt gran goig, com ells l’hagueren
molt gran fortsa. 2 Aquell havia un fill,
molt irat, 7 e pres II bous e trencà’ls
molt gran. 21 E los hebreus qui éran de la
molt ujat. 32 E tornà-ce’n a pendre
molt fort batalla era contre los felisteus
molt bons folchs de ovellas e altre
molt trist, e cridà a nostro Senyor tota
molt més que oferir grex de moltons. 23
molt gros, e tremolà, e Gaig dix: «Assí
molt gran fortsa e sap molt de combatre, e
molt de combatre, e és savi en peraules e
molt bell hom, e nostro Senyor és ab ell.
molt a David e féu d’ell son scuder. 22
molt gran riquesa en aquell qui l’ociurà
molt irat contre David e dix a ell: –Per
molt a tot lo poble, e majorment als
molt irat, e aquesta paraula desplach molt
molt a ell, e dix: –Ellas han donat a
molt savi; ell lo comensà squivar. 16 Mas
molt. 21 E Saül dix: «Jo daré a ell
molt David. 29 E Saül comensà més a tembre
molt gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 Saül
molt David, 2 e Jonatàs ho descobrí a
molt bonas [*], 5 e are ha preposade la
molt irat 22 e ell matex anà en Ramata e
molt David, car tant lo amave com si
molt com fou vengut David sens cavallers e
molt gran. Donchs, quant més, com nós
molt gran plague. E David salvà tots
molt segurs d’un bosch qui és en lo coll
molt diligentment e curiosa, enaxí que
molt segurs, qui són apellats la terra de
molt sàvia fembra e molt bella. Mas son
molt bella. Mas son marit era dur e malvat
molt maliciós. E era del linatge de Calef.
molt bons e anch no s’iresqueren ab nós,
molt ujats, que no havían pogut passar lo
molt se amaven en la vida, ni en la mort
molt pus fort. E la casa de Saül, com més
molt Abner lo rey dix: «Ja Déu no vulla
molt ço que David havia dit [*]. 37 E en
molt torbat. 2 E II hòmens prínceps de
molt aram de aquestas ciutats de Adoàser,
molt altre or e argent que havia hagut de
molt bella. 3 E lo rey demanà qui era
molt desplasent a nostro Senyor Déu de
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2Re 12,24
Salamó, e nostro Senyor amà-lo
2Re 13,2
anemorat d’ella, 2 e amava-la
2Re 13,16 mal, are com me deuries amar. Sots
2Re 13,21
enfellonís ni fos trist, per ço car
2Re 13,37
Emperò David plorà e planch
2Re 14,1
XIIII 1 E com Joab [*], qui amava
2Re 14,2
oli, e stà axí com a fembra que ha
2Re 17,8
lo teu pare és gran guerrer e sap
2Re 17,29
hach ell e tota la companya, car
2Re 17,29
la companya, car molt ujament e
2Re 20,18
dix la fembra: –Açò que jo diré és
2Re 20,18
que jo diré és molt bell proverbi e
2Re 22,14
Déu tronerà del cel, e ell, qui és
2Re 22,18
E ha desliurat a mi de l’enamich
2Re 23,8
de David: David seent en la cadira,
2Re 23,17
E açò faeren III hòmens que éran
2Re 23,20 Banaÿas, fill de Joadà, qui fou hom
2Re 24,10
Senyor Déu: –Senyor, jo he peccat
2Re 24,14 m’és de cascuna part. Mas a mi val
Re Prol,65
Malachim, ço és, libre dels Reys.
1Re 9,10
[*]. 10 E Saül dix a son servent:
1Re 25,10
és David ne qui és lo fill de Ysaý?
1Re 27,12
12 E crech-lo Achís e dix:
2Re 17,29
car molt ujament e molt anuig e
2Re 17,29
ujament e molt anuig e molta set e
2Re 19,18
lo rey 18 per un loch on no havia
2Re 19,32
anys, e aquell havia donade al rey
Re Prol,67 que Malechot, ço és, dels Regnes de
1Re 15,33
–Enaxí com lo teu cultell ha fetas
1Re 26,21
e a tort. Car no sabia ni conexia
2Re 8,11
or e argent que havia hagut de
2Re 11,20
vos acostàs al mur? No sabeu que
2Re 11,20 mur? No sabeu que moltas pedres e
2Re 14,3
jo et diré. E dix Joab a la fembra
2Re 21,19
fou la mare. E per ço com en
2Re 22,17
17 E tremès de alt e reemé a mi de
2Re 24,14
que en las mans dels hòmens, car
1Re 1,16
car jo he parlat entrò ara per la
1Re 14,16
reguardaren e veeren una gran
1Re 17,47
poble de Yrrael. 47 E que tota la
1Re 14,34 que cascú aduga a mi son bou e son
1Re 17,34 e un ors vingueren e prengueren un
1Re 17,35
-los [*] per tolre a ells mon
2Re 6,13
III passes, oferiren un bou e un
1Re 15,9
bestiar e a las vestidures e als
1Re 15,22
val molt més que oferir grex de
1Re 25,18 e pres CC pans e II odres de vi e V
Re Prol,33
aquellas matexas la fi del mot. On
1Re 2,5
qui era axorque hach infants
1Re 2,5
infants molts, e aquella qui havia
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molt, 25 e liurà-lo a Natan profeta, e
molt fort, tant, que per ella fou malalt,
molt major peccat e major scarn és açò que
molt for l’amave, per ço car l’havia
molt Amon per gran temps. 38 E Absalon
molt Absalon, entès que lo rey no volia
molt plorat, 3 e intre-te’n al rey e
molt d’armes e no habitarà ab lo poble, 9
molt ujament e molt anuig e molta set e
molt anuig e molta set e molta fam havían
molt bell proverbi e molt bella peraule:
molt bella peraule: “En aquells qui
molt alt, derà la sua veu. 15 Ell ha
molt poderós e d’aquells que han ahirat a
molt savi príncep entre III, axí tendre
molt forts. 18 Abisay, frare de Joab, fill
molt fort, de grans obres, de Capsael.
molt fortment en aquest fet. Mas prechmolt més que vinga en las mans de nostro
Molt més val dir Malachim, ço és, libre
–Molt és bo ço que dius. Vina, e anemMolt són are creguts los servents que
–Molt de mal ha fet al poble [*] d’
molta set e molta fam havían sostenguda e
molta fam havían sostenguda e soferta en
molta aygüe, per ço que passacen a la casa
molta viande dementre que lo rey era en
moltas gents, mas solament de un poble d’
moltas fembras menys d’infants entre las
moltas coses que are conech. 22 E respòs
moltas altres gents e diversas que havia
moltas pedres e moltas lanses vénen del
moltas lanses vénen del mur? 21 Qui ocís
moltas paraules que digués al rey. 4 E axí
moltas maneras axemplave l’honrament de
moltas aygües. 18 E ha desliurat a mi de
moltas són las misericòrdies de nostro
moltitut de ma dolor e de mon plor. 17
moltitut de felisteus qui fugien dessà e
moltitut sàpie que nostro Senyor no salve
moltó, e oceÿts-los sobre aquesta pedre
moltó del mig loch del folch, 35 e jo
moltó, mas ells se tornaren contre mi, e
moltó. 14 E David tocava los òrguens e los
moltons e a totas las coses qui éran
moltons. 23 Car contredir a la volentat de
moltons cuyts e V masures de torrons e C
molts stimen que V [*] sían dobles, ço és
molts, e aquella qui havia molts fills fou
molts fills fou malalte. 6 Nostro Senyor
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1Re 14,6
cose en nostro Senyor salvar en
1Re 17,52
e entrò a las portas de Acaron. E
1Re 25,6
que tu has, e tu sias fet saul per
1Re 29,3
rey d’Irrael, e ha stat ab mi
1Re 31,1
e fugí, e romangueren-ne
2Re 1,4
saber que ha haguda gran batalla, e
2Re 11,25
per aquesta batalla. Car
2Re 12,31
ab cadenas de ferro, e mès-ne
2Re 18,8
n’ocieren d’aquells de Absalon
2Re 23,12
no’ls jaquí passar al poble e ocís
1Re 1,16
per la moltitut de ma dolor e de
1Re 2,29
senyoria? 29 Per què has tu gitat
1Re 2,33
tolré de tot en tot sament de tu de
1Re 2,35
prevere fael, lo qual ferà segons
1Re 2,35
a ell fael casa, e ell irà devant
1Re 3,6
[*] 6 [*] [*] E Elí respòs: –O,
1Re 3,16
apellà Samuel e dix: –O, Samuel,
1Re 9,5
tornem-nos-en, car per ventura
1Re 10,2
per tu e diu: ‘Què faré jo de
1Re 12,5
5 Ell dix a ells: –Nostro Senyor és
1Re 14,39
viu, e sap, si açò és sdevengut per
1Re 14,40
part, e jo seré en l’altre part ab
1Re 14,41 peccat és sobre mi o sobre Jonatàs,
1Re 14,42
–Meteu sorts entre mi e Jonatàs,
1Re 15,30
honre tu a mi devant los vells de
1Re 16,1
un de sos fills que sia rey sobre
1Re 17,34 guardave una vegade las ovellas de
1Re 17,35
perseguí-los [*] per tolre a ells
1Re 18,18
és ma vida o de qual linatge és
1Re 19,2
descobrí a David e li dix: –Saül,
1Re 19,3
e que t’amachs, 3 e jo staré prop
1Re 19,17
m’has escarnit e has lexat anar
1Re 20,2
te guard! Tu no morràs pas, car
1Re 20,2
que ell no m’ho diga abans. Mas
1Re 20,9
a tu que, si jo veuré la malícia de
1Re 20,12
lo die ensercaré la centència de
1Re 20,13
coses. Si, emperò, la malícia de
1Re 20,13 Senyor Déu ab tu axí com ha stat ab
1Re 22,3
al rey de Moab: –Prech-te que
1Re 22,8
fassa a saber res, e majorment com
1Re 22,15 de mal ni contre negú de la casa de
1Re 23,17
dix a ell: 17 –No hages pahor, car
1Re 23,17
jo seré lo segon aprés tu. E Saül,
1Re 24,7 –Déu me guard que jo no fassa mal a
1Re 25,25
25 Jo’t prech que lo rey,
1Re 25,25 senyor, no pos son cor sobre Nabal,
1Re 26,21
Saül: –Jo he peccat. Torna-te’n,
1Re 30,15
ne’m liureràs en las mans de
2Re 1,9
e gran treball e encara sóm en tot
2Re 3,8
què ést tu intrat a la concopina de
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molts o en pochs. 7 E son scuder dix a
molts dels felisteus caygueren morts en la
molts anys, e la tua casa e totas las
molts dies [*]? E jo no he trobat [*] null
molts morts en lo munt de Gelboe. 2 E
molts del poble de Yrrael són morts e los
molts e diversos sdeveniments sdevenen en
molts en algunas formes de fust axí com
molts més que no’n moriren en la batalla.
molts dels felisteus. E aquell die fou
mon plor. 17 Lavors Elí dix a ella: –Vémon secrifici ab te fellonia e los meus
mon altar, mas tos ulls te falliran e ta
mon cor e segons ma ànima, e jo edificaré
mon crist (ço és, untat) tostemps. 36 E
mon fill, no t’he jo apellat. Torna-te
mon fill! Lo qual li respòs: –Jo sóm ací.
mon pare no haja oblidades las someras per
mon fill?’” 3 »E, com tu seràs pertit de
mon testimoni [*], e lo ceu rey n’és vuy
mon fill Jonatàs, ell morrà sens nenguna
mon fill Jonatàs. E lo poble respòs [*]:
mon fill, done’ns-en vuy demostransa. E
mon fill, qual de nós ho ha fet. E la sort
mon poble e devant los fills d’Irrael. E
mon poble. 2 E Samuel dix: –En qual manera
mon pare, un leó e un ors vingueren e
mon moltó, mas ells se tornaren contre mi,
mon pare en Yrrael, que jo sia gendre del
mon pare, te vol ociure. Per què jo’t
mon pare là on ell serà e parlaré [*] ab
mon enamich? E Micol dix a Saül: –Ell
mon pare no ferà nenguna cose gran ni
mon pare celà a mi aquesta peraula
mon pare complidament contre tu, jo t’ho
mon pare, e si ell diu a mi res [*] de tu,
mon pare serà contre tu, jo hu revelaré a
mon pare. 14 E si jo viuré, prec-te que
mon pare e me mare stiguen ab vosaltres
mon fill ha feta covinensa ab lo fill de
mon pare, car jo anch, qui sóm ton
mon pare Saül no’t troberà, e tu regneràs
mon pare, sap bé açò. 18 Donchs abdosos
mon senyor, untat de Déu! [*] E nostro
mon senyor, no pos son cor sobre Nabal,
mon marit, qui és malvat hom, car ell és
mon fill David. Per cert jo no’t faré mal
mon Senyor, e manar-t’he en aquesta
mon seny e tota la fortsa de la mia ànima
mon pare? E Abner fou irat per aquellas
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2Re 13,4
çó anemorat de Tamar, germane de
2Re 13,26
no vols venir, prech-te que vinga
2Re 13,26
Amon. E dix lo rey: –No vullas,
2Re 14,7
per ço que d’aquí avant lo nom de
2Re 14,11
d’aquell qui és mort e no ocien
2Re 16,3
casa d’Irrael a mi e lo regne de
2Re 19,28
ço que’t plàcia, 28 car la casa de
2Re 19,37
sia soterrat prop del sepulcre de
2Re 24,17
se gir envés mi e contra la casa de
1Re 2,1
que féu Anna a nostro Senyor 1
1Re 9,3
éran perdudes, e Sis dix a Saül:
1Re 14,29
era ja afablit. 29 E dix Jonatàs:
1Re 18,21
sia sobre ell.» E Saül dix a David:
2Re 18,22
aprés d’aquest. E dix Joab:
Re Prol,45
apellam libre de la Generació del
2Re 11,25
sdevenen en batallas: adés
2Re 3,33
que tu, Abner, sies mort axí com
1Re 5,9
anques foren podrides de mal de
1Re 5,12
la pus secreta part [*] de mal de
1Re 14,45
lo poble desliurà Jonatàs, que no
1Re 25,38
X dies, nostro Senyor ferí Nabal, e
1Re 28,3
la mia persona. 3 E emperò Samuel
1Re 31,6
6 Adonchs, en aquella batalla
2Re 1,16
-lo. 16 E dix David en aquell que
2Re 2,23
e donà-li en lo segí, e tantost
2Re 6,23
Micol [*] no hach fill entrò que
2Re 10,1
Capítol X 1 E fou fet que aprés açò
2Re 11,17
d’aquells de David alguns, e
2Re 11,24
aquells qui éran en lo mur, [*] e
2Re 12,18
-se que en lo sizèn die l’infant
2Re 17,23
ell. E pres un ligam e penjà’s e
2Re 20,10
e axiren-li los budells, e
2Re 17,9
nengú d’aquells qui són ab tu
2Re 18,3
nosaltres, ne, si la mitat de nós
2Re 14,14
fet axir. 14 Tots quants som tots
1Re 14,43
’n. E vet que a mi par que no dega
2Re 12,5
que aquex hom qui axò ha fet deu
1Re 31,6
servicials que éran de la sua casa
2Re 11,17
contre Joab e la sua companya, e
2Re 18,8
de Absalon molts més que no’n
2Re 21,22
hagueren per mare Rafà en Get e
2Re 24,15
al temps stablit e dit per ell, e
2Re 17,10 e per ventura haurían pahor que no
1Re 2,33
e gran partida de ta companye
1Re 14,39
sdevengut per mon fill Jonatàs, ell
1Re 14,45 poble dix a Saül: –Donques, Jonatàs
1Re 20,32 respòs Jonatàs a son pare: –Per què
2Re 12,14
lo fill que tu has hagut d’ella
2Re 16,9
al rey: –Per aquest cha que tost
2Re 19,21
fill de Servià e dix: –Donchs, no
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mon frare Absalon. 5 E dix Jonadap: –Jaumon frare Amon. E dix lo rey: –No vullas,
mon fill, que Amon hi vage ab tu. 27 E per
mon marit no sia anomenat sobre terra. 8 E
mon fill. E dix lo rey: –Vive nostro
mon pare.” 4 E lo rey dix a Cibà: –Tuas
mon pare no és estade obligade ne noent
mon pare e de ma mare. Canaan, fill meu,
mon pare. 18 E vench Gad profeta a David
Mon cor s’és alegrat en nostre Senyor, e
–Mon fill, pren a tu un dels servents e
–Mon pare ha torbade la terra. Vosaltres
–Mon gendre seràs vuy en dues coses. 22 E
–Mon fill, per què hy vols anar? Que no
món. Lo segon és apellat Elesmon, lo qual
mor aquell, adés aquell altre. Conforta tu
moren los hòmens coarts e poruchs. 34 Las
morenes. Los hòmens de Get faeren concell
morenes. E lo crit e lo udolament per
morí. 46 E Saül se’n tornà e [*] perseguí
morí. 39 E com David oyí que Nabal era
morí, e tot Yrrael féu gran dol sobre ell,
morí Saül e III fills ceus, e lo ceu
morí: –La tua sanch e la tua dempnació sia
morí Azael en aquell matex loch. E tots
morí de part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou
morí Naàs, rey dels fills d’Amon, e regnà
morí aytambé Urries etey. 18 E Joab tremès
morí lo teu servicial Urries etey. 25 E
morí. E los servicials no hu volían dir a
morí, e soterraren-lo en lo vas de son
morí, car lavors Amasè no’s guardave d’
moria, aquell qui ho veurà dirà: “Gran
morie, no n’haurien ància; a tu volen tot
morim e tots nos ne anam per mort, axí com
morir. 44 E Saül dix a Jonatàs: –[*] Cové
morir 6 e deu retre la ovella en IIII
moriren en aquell die. 7 E com los fills
moriren d’aquells de David alguns, e morí
moriren en la batalla. E tot l’altre
moriren en las mans de David e dels ceus
moriren del poble que staven de Dan entrò
morissen tots e no’t volrien seguir, com
morrà, com ells seran venguts a edat d’
morrà sens nenguna remsó. E nengú de tot
morrà, que ha feta aquesta gran salut al
morrà? Què ha fet? 33 E Saül pres la lansa
morrà. 15 E tornà-se’n Natan a la sua
morrà és maleÿt lo rey? Iré-hy e tolrémorrà Semeý per ço que flastomave e maleÿa
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2Re 19,22
tengut per diable? Per cert, vuy no
1Re 2,34
fills, Ofiní e Fineès: que abdós
1Re 15,33
entre las altres fembres, enaxí
1Re 19,11
–Si tu no’t salves aquesta nit, tu
1Re 20,2
ell li respòs: –Déu te guard! Tu no
1Re 22,16
E lo rey dix: –Oh Achimàlech!, tu
2Re 12,13
ha tresmudat lo teu peccat e no
2Re 19,23 a Semeý: –No hages pahor, que no
1Re 20,14
Senyor ab mi. E si, emperò, jo
2Re 19,23
no morràs. E jurà-li David que no
1Re 2,6
fou malalte. 6 Nostro Senyor dóna
1Re 4,18
la porta, e trencà’s lo cap, e fou
1Re 4,19
Déu era presa e son [*] marit era
1Re 5,6
rates nasqueren, e gran confuzió de
1Re 5,12 neguna gent que no hagués pahor de
1Re 11,13
-los. 13 E Saül dix: –[*] No serà
1Re 14,44 Cové que tu muyres, sens dupte, de
1Re 15,20
Gaig, rey de Amalech, pres e he
1Re 15,32
dix: «Assí departex mi amargosa
1Re 15,35
sa vida, entrò als dies de la sua
1Re 17,46
mi, [*] e jo donaré vuy lo teu cos
1Re 17,51
veeren que lo pus fort d’ells era
1Re 17,57
com David se’n tornà, qui havia ja
1Re 18,6
David se’n tornave aprés que hach
1Re 19,5
la sua ànima en la tua mà, e ha
1Re 19,6
jurà e dix: –Sàpies que ell no serà
1Re 19,15
aquell a mi [*] per ço que sia
1Re 20,3
que jo e tu serem depertits per
1Re 20,31
are e amena’l-me, car fill és de
1Re 22,16 dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs de
1Re 24,7
no vé que ell muyre, o si ell no és
1Re 24,10
entendre que David te percassa la
1Re 25,37
li dix David. E lo ceu cor fou quax
1Re 25,39
39 E com David oyí que Nabal era
1Re 26,16
car vosaltres sou tots fills de
1Re 30,2 a las majors. Emperò no havían negú
1Re 31,5
l’escuder de Saül veé que Saül era
1Re 31,7
Irrael éran fugits e que Saül era
2Re 1,1
1 E fou fet aprés que Saül fou
2Re 1,1
mort, que David vench e tornà de la
2Re 1,5
li havia dit açò: –[*] saps tu que
2Re 1,15
–Acoste’t e ociu aquest hom qui ha
2Re 1,16
contre tu matex e ha dit: “Jo he
2Re 1,23
molt se amaven en la vida, ni en la
2Re 1,25
Jonatàs en las tuas altesas és
2Re 2,7
de fortalesa. E jatcia que Saül sia
2Re 2,23
passaven per aquell loch on jaÿa
2Re 2,26
Joab e dix-li: –Donchs entrò a la
2Re 3,28
regne meu, e seré tostemps, de la
2Re 3,30
Abner per ço com Abner havia
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morrà null hom d’Irrael. E cuydes-te
morran en un die. 35 E jo sucitaré a mi un
morràs tu. E Samuel spesejà Agaig per
morràs demà. 12 E ella lo gità defora per
morràs pas, car mon pare no ferà nenguna
morràs de mort, tu e la casa de ton pare.
morràs. 14 Emperò com tu has fet blastomar
morràs. E jurà-li David que no morria.
morré, 15 prech-te que no tolgues la
morria. 24 Emperò Mifibòzech axí a carrera
mort e vida, e ell met hom en infern e’n
mort, car era vell e de gran edat, e ell
mort, ella s’encorbà e infantà, car
mort fou feta en la ciutat. 7 E com los
mort, com la mà de nostro Senyor era
mort en aquest die de vuy, car nostro
mort. 45 E lo poble dix a Saül: –Donques,
mort tot son poble. 21 Mas lo poble ha
mort?» 33 E Samuel li dix: –Enaxí com lo
mort. Emperò Samuel plorave per ço car
mort e aquells dels felisteus als ocells
mort, fugiren, 52 e los fills d’Irrael e
mort lo felisteu, Abner lo pres e menà’l
mort lo felisteu e se’n portave lo cap de
mort lo felisteu, e nostro Senyor ha feta
mort. 7 Donchs Jonatàs apellà David e
mort. 16 E com los missatges foren venguts
mort en poch de temps. 4 E dix Jonatàs a
mort. 32 E respòs Jonatàs a son pare: –Per
mort, tu e la casa de ton pare. 17 Donchs,
mort en batalla, ell ma guard que jo no
mort? 11 Vet que tu pots bé saber que Déu
mort dins lo cos e fou fet axí com pedre.
mort, dix: –Beneÿt sia nostro Senyor Déu,
mort, que no guardau lo vostro Senyor,
mort, mas [*] amanaven-los-se’n ab si
mort, trach lo ceu cultell e ocís axí
mort [*], los fills d’Irrael desemperaren
mort, que David vench e tornà de la mort
mort que havia feta a Amalech, [*] 2 e en
mort sia Saül e Jonatàs, son fill? 6 E
mort lo crist de nostro Senyor Déu. E
mort l’untat de nostre Senyor Déu.” 17
mort no’s són departits. E éran pus
mort. 26 Jonatàs, frare meu, for he gran
mort, emperò a mi ha untat la casa de Judà
mort Azael aturaven-se. 24 E dementre
mort se enfellonirà la tua spasa, e no
mort de Abner, car jo no hy mir mal. 29 E
mort en la batalla Azael, lur frare, en
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Déu no vulla que tu, Abner, sies
en cadenes, mas axí ést caygut e
que lo rey no havia concentit en la
gran ajuda sperave d’aquest que
1 E Ysbòzech, fill de Saül, oyí que
Car ell dormia en son lit, e fou
Com aquell qui m’adux missatge que
hòmens malvats e desestruchs han
per ço com nostre Senyor havia
loch és apellat [*] feriment o
combatut contre Adoàser e l’havia
teu? Car tu has guardat sobre un ca
servicials que l’aconortacen de la
encara: “Lo teu servicial Urries és
muller de Urries que son marit era
de nostro Senyor Déu [*] e has
t’has presa en muller, e has
e are, si li diem que l’infant és
entès e conech que l’infant era
e dix David a sos servents –Donchs,
l’infant era viu, e are, com és
e’l me donàs. 23 Mas are com és
-la e aconsolà-la de la
fills sían morts, mas solament és
sían morts, car Amon solament és
qui vénen, car no n’hi ha negú
39 E com David fou aconhortat de la
e sóm vídua, e lo meu marit és
me: “Liura a nós lo teu fill qui ha
feta justícia d’ell per ço car ha
cose que hom perdó en aquell qui ha
avant los perents d’aquell qui és
a venjar la sanch d’aquell qui és
tots morim e tots nos ne anam per
meu, car en tot loch on iràs, o en
Quant més deu voler aquest la mia
aquell qui ho veurà dirà: “Gran
lo hy digues vuy que son fill sia
qui han desliurat a tu de
lo qual nós alegim en rey, és
estade obligade ne noent sinó a la
stat prop de Amassè, que era
de David per Joab. 12 E Amasè jaÿa
la casa sua, e no volem que sia
penjats los felisteus com hagueren
5 car las contriccions de la
environat a mi, los ligams de la
mort és l’infant? E ells digueren:
la mà de Déu era feta en molt gran
dies haurà de pastilència e gran
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mort axí com moren los hòmens coarts e
mort com los fills de iniquitat solen
mort de Abner, fill de Ner. 38 E dix lo
mort és. E aquests hòmens fills de Servià
mort era Abner en Hebron, las suas mans
mort, e tolgueren-li lo cap e anarenmort era Saül, que’s cuydave que’m
mort un hom qui no marexia mal en res e
mort Ozà, e aquell loch és apellat [*]
mort de Ozà entrò en aquest die de vuy. 9
mort, car Tou era enamich de Adoàser. E en
mort semblant de mi. 9 E lo rey apellà
mort de son pare. E com los missatgers de
mort.” 22 E lavors vench lo missatger en
mort, féu gran plant e gran dol sobre ell.
mort ab cultell dels teus enamichs a
mort a ell ab cultell dels fills d’Amon,
mort, ja’ns scolterà menys e no ferà res
mort, e dix David a sos servents –Donchs,
mort és l’infant? E ells digueren: –Mort
mort, tu menges e beus? 22 E dix David:
mort, per què dejunaria ni ploreria? Car
mort de son fill e dormí ab ella. E
mort Amon, per ço car Absalon li volia
mort. 34 E lavors fugí Absalon. E un dels
mort, sinó Amon, axí com jo t’havia dit.
mort de son fill Amon, cessà d’aquí avant
mort. E jo, senyor, serventa tua, havia II
mort aquell altre, per ço que l’ociam, e
mort l’altre frare ceu, e destroviscam a
mort l’altre, jura-ho a mi e no a ell;
mort no s’ajusten ni multipliquen a
mort e no ocien mon fill. E dix lo rey:
mort, axí com aygüe qui corre per la
mort o en vida, jo iré e seré servicial
mort! Jaquex-lo per ço que maleescha
mort és feta en aquells qui saguexen
mort. 21 E dix Joab a Cozim: –Vé-te’n
mort e los teus fills e las tuas mullers e
mort [*]. Per què callem e no retornem
mort. Tu, emperò, senyor meu, has posat a
mort, digueren: –Veus aquell qui volch
mort enmig de la carrera, e un d’aquells
mort null hom d’Irrael. E dix David: –Què
mort Saül en Gelboe. 13 E havían la ossa
mort m’han environat, e los torrents del
mort són venguts devant mi. 7 En la mia
–Mort és. 20 E lavors levà’s David de
mortaldat sobre cascuna ciutat, enaxí que
mortaldat en la tua terra. Donchs, are
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1Re 15,15
al Senyor, ton Déu, e havem
2Re 20,3
stigueren tencades entrò que foren
1Re 4,10
fugí en son tabernacle, e gran
1Re 4,17
fugit devant los felisteus, e gran
2Re 24,21 Senyor Déu per tal que ses aquesta
1Re 4,2
e en aquell contrast ne foren
1Re 4,10
poble d’Irrael, car hach-hi, de
1Re 4,11
presa, e los II fills de Elí foren
1Re 4,17
e, ultre açò, abdós tos fills són
1Re 5,12 ço com los hòmens qui no éran stats
1Re 7,10
e spaventà aquells, e foren
1Re 15,18
ells entrò que tu los hages tots
1Re 17,52
E molts dels felisteus caygueren
1Re 18,7
7 e las demés dèyan: –Saül n’ha
1Re 21,11
per ell e no dèyan: “Saül n’ha
1Re 29,5
cantaven e dèyan [*]: “Saül n’ha
1Re 31,1
e fugí, e romangueren-ne molts
1Re 31,5
e ocís axí matex. E foren abdosos
1Re 31,8
per ço que veessen aquells qui éran
1Re 31,8
Saül e III fills ceus qui gèyan
2Re 1,4
e molts del poble de Yrrael són
2Re 1,4
e Saül e Jonatàs, son fill, són
2Re 1,12
la casa d’Irrael, per ço car éran
2Re 1,18
’t per quina colpa aquells qui són
2Re 1,19
19 los nobles d’Irrael són
2Re 1,22
temps no tornerà atràs de sanch de
2Re 1,27
jo amave a tu. 27 O Déu, e com són
2Re 2,16
altre per los costats e caygueren
2Re 3,22
tolta a ladres e hagueren-los
2Re 4,4
de Saül e de Jonatàs, que éran
2Re 7,9
tots los lochs on tu ést stat e he
2Re 8,13 E com David hach presa Síria e hach
2Re 13,30 peraules al rey David: –Absalon ha
2Re 13,32
cuyds que tots los teus fills sían
2Re 13,33
cuyds que tots los teus fills sían
2Re 17,21
passem tost l’aygüe, sinó tots som
2Re 19,6
fos viu e que nós tots fóssem
2Re 21,9
Senyor. E aquests VII caygueren
2Re 23,10
’n la roba d’aquells que hy éran
1Re 2,1
E la mia bocha és uberta contre
1Re 2,24
lo poble se plany? 24 No ho fassau,
1Re 2,28
a ell de tots los trips d’Irrael a
1Re 12,2
E jo vuymés sóm envellit e canut, e
1Re 14,24
entrò que jo’m sia venjat de
1Re 14,29
la terra. Vosaltres veeu que
1Re 20,29
solempnial fan aquí, car u de
1Re 20,29
devant tu, iré allà tost e veuré
1Re 25,11
bestiar que jo he fet ociure per a
2Re 19,12
lo rey havia dit: 12 “Vosaltres sou
2Re 22,4
Senyor Déu loable, e seré saul de
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mortas totas las altres coses. 16 E lavors
mortas. 4 E dix lo rey a Amasè: –Fes venir
morteldat fou en lo poble d’Irrael, car
morteldat és stade feta en lo poble, e,
morteldat qui és venguda sobre lo poble.
morts per los camps, menys de defenció,
morts, XXXM hòmens a peu. 11 E l’archa de
morts, ço és, Ofiní e Fineès. 12 Esdevench
morts, Ofiní e Fineès, e l’archa de Déu
morts éran ferits en la pus secreta part
morts per los fills d’Irrael. 11 E los
morts.” 19 Donchs, per què tu no has oÿda
morts en la carrera de Serim entrò a Get e
morts M, e David, XM. 8 Ladonchs Saül fou
morts M, e David, XM”? 12 E pensà David en
morts M, e David, XM”? 6 E Achís apellà
morts en lo munt de Gelboe. 2 E vingueren
morts en aquesta guisa. 6 Adonchs, en
morts en la batalla, e trobaren Saül e III
morts en lo munt de Gelboe. 9 E tolgueren
morts e los altres són fugits, e Saül e
morts. 5 E dix David en aquell hom qui li
morts ab cultell. 13 E dix David en aquell
morts en las altesas (ço és, en lo munt de
morts sobre las tuas muntanyes. E com són
morts, de [*] forts, e lo coltel de Saül
morts e cayguts los hòmens forts! E com
morts tots ensemps. E apellaren lo loch on
morts. E Abner no era en Hebron ab David,
morts. E com la nodrissa l’hach pres e
morts tots los teus enamichs devant la tua
morts XIIM hòmens en la vall de las
morts tots los fills del rey, que no n’ha
morts, mas solament és mort Amon, per ço
morts, car Amon solament és mort. 34 E
morts. 22 E David e tot lo poble passaren
morts. 7 Donchs leve’t e vé-te’n als
morts tots ensemps com hom comensa las
morts. 11 E aprés d’aquest fou Semeà,
mos enamichs, per ço com jo sóm alegrade
mos fills, de vuymés, car la fama no és
mos obs en prevere, per ço que ell muntàs
mos fills són ab vosaltres. Jo he stat e
mos enamichs. Donchs tot lo poble dejunà,
mos ulls són inluminats per ço com jo he
mos frares m’ho ha vengut a dir. Donchs,
mos frares.” Per ço no és vengut a menjar
mos tonedors e donar-ho-he a hòmens
mos frares, vosaltres sou los meus ossos e
mos enamichs, 5 car las contriccions de la
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2Re 15,25
Senyor Déu, retornarem-hi, e
2Re 15,20
e veritat a tu, car tu has
1Re 15,16
Samuel a Saül: –Sofer-me, e jo
1Re 16,3
apellaràs a Ysaý al secrifici, e jo
1Re 16,3
e tu unteràs aquell que jo’t
1Re 14,12
a ells: –Veniu a nós, e nós vos
Re Prol,17
centència o per seny místich, és
2Re 19,6
en aquells qui t’amen. E vuy has
1Re 9,27
tu spere’t un poch, per tal que
1Re 9,18
e dix a ell: –Jo’t prech que tu
1Re 28,15
E jo he apellat a tu per ço que’m
Re Prol,33
per aquellas matexas la fi del
2Re 2,25
tots en una companya e feeren una
Re Prol,31
comensaments e las mitjanies dels
2Re 14,17
és ferm en tots sos fets e no’s
1Re 1,13
parlave en son cor e no feya sinó
Re Prol,8
ab aitants letres lo Pantatheu de
Re Prol,53
Aquests són los V libres de
Re Prol,91
libres de la vella lig, ço és, de
1Re 12,6
al poble: –Nostro Senyor, qui féu
1Re 12,8
Senyor, e nostro Senyor los tremès
1Re 1,18
tench sa carrera e menjà e no
1Re 10,9
axí que’s pertia d’ell, Déu
1Re 21,13
13 E com ell fou devant Achís, ell
2Re 12,20
e rentà’s la cara e untà’s e
1Re 4,22
son marit: 22 –La glòria de Déu és
Re Prol,146 a mi no sia vijares, que jo hi hage
1Re 10,6
ab ells ensemps e tu seràs
2Re 24,10
fet. Mas prech-te, Senyor, que tu
1Re 14,27
d’una verga que tenia en la mà, e
1Re 1,19
Donchs Elcanà jach ab Anna, se
1Re 2,20
Elí donchs beneý Elcanà e Anna, sa
1Re 4,19 Irrael per XXXX anys. 19 E sa nora,
1Re 14,50
e Sirí e Melchisua. [*] 50 E la
1Re 18,17
mia. Jo donaré aquella a tu per
1Re 19,11
ociéssan al matí. E com Micol, se
1Re 25,3 E aquell hom havia nom Nabal, e sa
1Re 25,14 de Nabal anuncià açò a Abigayl, sa
1Re 25,37
begut e fou tornat en seny, sa
1Re 25,39
a Abiegayl, que ell la volia per
1Re 25,40
a tu per ço que’t prenga per
1Re 25,43
[*]. 43 E aytambé David pres per
1Re 25,43
E cascuna d’aquestas fou sa
1Re 25,44 44 Emperò Saül donà sa filla Micol,
1Re 27,3
Achinobe [*] e Abiegayl, qui fou
1Re 30,5
de Gesrael, e Abiegayl, qui fou
2Re 2,2
de Gesrael e Abiegayl, qui fou
2Re 3,3
qui fou fill de Abiegayl, qui fou
2Re 3,5
sizèn hach nom Getam, fill de Aglà,
2Re 3,14
Saül, e dix-li: –Ret-me la mia
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mostra-le en lo ceu tabernacle. 26 Si,
mostrade a mi gran graci e gran fe. 21 E
mostraré a tu quals coses nostro Senyor ha
mostraré a tu qual cose tu fasses, e tu
mostraré. 4 Donchs Samuel féu axí com
mostrarem una cose. E Jonatàs dix a son
mostrat lo nom de nostro Senyor per IIII
mostrat que no has ància nenguna dels teus
mostre a tu la peraula de nostro Senyor.
mostres a mi qual és la casa del vaent. 19
mostres què faré. 16 E dix Samuel: –Pus
mot. On molts stimen que V [*] sían
mota de si matexs sus alt en un pujalet
mots, e en altre manera scriuen per
mou ni per mal ni per bé. E nostro Senyor
moure sos labis, e la sua veu no era oÿda
Moysès [*], cant desacorden-se, en
Moysès, los quals són pròpiament apellats
Moysès V, e dels Profetes VIII, e de
Moysès e Aron e qui amenà los vostros
Moysès e Aron e amenà vostros pares de
mudà se care en diverses maneres. 19 E
mudà a ell altre cor. E tots aquests
mudà la sua bocha e feya aparès que
mudà’s las vestidures e intrà en la casa
mudade d’Irrael per ço com l’archa de
mudat de l’habraycha veritat. Cert, si no
mudat en altre home. 7 Com tots aquests
muds la iniquitat del teu servicial, car
mullà-le en la brescha de la mel e tornà
muller, e nostro Senyor hach remembransa
muller, e dix a ell: –Nostro Senyor reta
muller de Fineès, era prenys, e era prop
muller de Saül havia nom Achinòem, filla
muller, jo no deman a tu sinó que sias
muller, ho hach oÿt, dix a ell: –Si tu no
muller havia nom Abigayl, e ella era molt
muller, e dix a ella: –Vet que David ha
muller li dix totas aquellas peraules que
muller. 40 [*] E ells parlaren ab ella [*]
muller. 41 E ella lavors [*] enclinà son
muller Achinone, de Gesrael. E cascuna d’
muller. 44 Emperò Saül donà sa filla
muller de David, a Falsí, fill de Lays,
muller de Nabal de Carmel. 4 E digueren a
muller de Nabal de Carmel. 6 E David fou
muller de Nabal de Carmel. 3 E ab tant
muller de Nabal de Carmel; e lo terç,
muller de David. E tots aquests fills
muller Micol, la qual jo sposí per C
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2Re 6,20
a la sua casa. 20 [*] E la sua
2Re 11,3
aquella era Bersabé, filla de Abam,
2Re 11,11 ço que menge e bega e dorma ab ma
2Re 11,14
lo rey sabé que no hach stat ab sa
2Re 11,26
e la destroèscan.” 26 E com oý la
2Re 11,27
la anar a son palau e pres-la per
2Re 12,9
teus enamichs a Orries etey, e la
2Re 12,9
la muller d’aquell t’has presa en
2Re 12,10
lo Senyor Déu e has presa la
2Re 12,10
muller de Urries per ço que sia ta
2Re 12,15
havia hagut de Bersabé, qui fou
1Re 1,2
de Suf, efratén. 2 Aquell hach II
1Re 27,3
hòmens ab ell e tota sa casade e II
1Re 30,3
e los fills e las fillas e las
1Re 30,5
5 E havían-se’n manades II
1Re 30,18
tot. E amanà-ssa’n las suas [*]
1Re 30,22
ab nós. Basta que’ls donem lurs
2Re 2,2
2 Pujà, donchs, David e dues
2Re 5,13 vengut de Hebron, pres concopines e
2Re 12,8
a tu la casa de ton senyor e las
2Re 12,11
tua casa mal e tolré a tu las tuas
2Re 19,5
de mort e los teus fills e las tuas
2Re 13,29
los fills del rey pujaren en los
2Re 22,36
e la mia manseza e suavetat ha
1Re 1,12
sobre lo ceu cap. 12 E axí com ella
2Re 14,11
aquell qui és mort no s’ajusten ni
1Re 21,4
[*]. Si tu ést sant e nèdeu e pur e
2Re 3,28
cose que hach feta Johab, dix:
2Re 22,21
justícia e retrà a mi segons la mia
2Re 22,25
segons la mia justícia e segons la
1Re 9,3
E com ells foren passats per lo
1Re 9,12
fa vuy gran secrifici lasús al
1Re 9,13
vosaltres lo trobareu abans que ell
1Re 13,2
havían ab ell IIM en Matinàs, en lo
1Re 14,13 Irrael. 13 Adonchs Jonatàs muntà al
1Re 14,22
d’Irrael 22 que éran amagats en lo
1Re 23,26
e sa gent anaven per lo costat del
1Re 23,26
ab los ceus stave al costat del
1Re 31,1
romangueren-ne molts morts en lo
1Re 31,8
fills ceus qui gèyan morts en lo
2Re 1,6
e dix: –Jo venguí per ventura en lo
2Re 1,18
morts en las altesas (ço és, en lo
2Re 15,23
poble passave de la una part del
2Re 15,30
pujà-ce’n per la carrera del
2Re 15,32
32 E, con David fou pujat en un
2Re 16,1
fou avellat un poch del cap del
2Re 16,13
e Semeý anave per lo costat del
2Re 18,17
sija e posaren-li demunt un grant
2Re 20,21
la ciutat! 21 Mas un hom del
2Re 21,9
e crusificaren-los en lo
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muller Micol, filla de Saül, axí a carrera
muller de Orries etey. 4 E David tremèsmuller? Per la tua salut e per la salut de
muller, e scriví David a Joab una letre e
muller de Urries que son marit era mort,
muller, e ella infantà un fill, que hach
muller d’aquell t’has presa en muller, e
muller, e has mort a ell ab cultell dels
muller de Urries per ço que sia ta muller.
muller. E axí diu nostro Senyor Déu: “Jo
muller de Urries [*]. 16 E David féu
mullers, e la una hach nom Anna, e l’
mullers de David, ço és, Achinobe [*] e
mullers, que se n’havían amenats catius.
mullers de David catives, Achinoe de
mullers 19 e totas las altres coses que
mullers e lurs fills, e com ho hauran
mullers suas, Achimòneun de Gesrael e
mullers d’Irrael, e hach fills e fillas
mullers de ton senyor a la tua volentat, e
mullers devant tu matex e dar-las-he a
mullers e las tuas fillas [*]. 6 Car tu
muls e fugiren. 30 E, dementre que ells
multiplicat en mi. 37 Tu axemplaràs los
multiplicave ses paraules devant nostro
multipliquen a venjar la sanch d’aquell
munde, e majorment de fembra, menge’n. 5
–Munde çó jo e lo regne meu, e seré
mundícia de las mias mans. 22 Car jo he
mundícia de las mias mans en l’
munt de Efraÿm 4 e per la terra de Salice
munt. 13 Mantinent que vosaltres intrareu
munt en la muntanya per menjar. Ni lo
munt de Betel, e mil éran ab Jonatàs en
munt greponant ab los peus e ab las mans,
munt de Efraÿm, car ells hagueren oÿt que
munt de una part, e David ab los ceus
munt de l’altre part. E David se pensave
munt de Gelboe. 2 E vingueren los
munt de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a
munt de Gelboe, e Saül se soferia sobre la
munt de Gelboe), 19 los nobles d’Irrael
munt Olivet envés lo desert. 24 E vench
munt Olivet plorant. E tot lo poble que
munt en lo qual volia adorar nostro
munt, vench Cibà, qui era servecial de
munt, pus alt que ells, e maleÿa David e
munt de pedres. E tots aquells d’Irrael
munt de Efraÿm, apellat Siba, fill de
munt devant nostro Senyor. E aquests VII
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1Re 6,9
anar. 9 E guardau-la, e si ella
1Re 9,19
a ell e dix: –Jo sóm lo veent.
1Re 14,13 poble d’Irrael. 13 Adonchs Jonatàs
1Re 25,42
42 E levà’s e cuytozament
2Re 22,11
calija sots los ceus peus. 11 E
1Re 9,11
E com ells se’n muntaven per una
1Re 25,20
anch a son marit [*]. 20 E ella fou
1Re 9,13
trobareu abans que ell munt en la
1Re 9,14
a carrera, qui volia muntar a la
1Re 9,19 sóm lo veent. Munta devant mi en la
1Re 9,25
die, 25 e puxs avallaren de la
1Re 10,5
de profetes, que devalleran de la
1Re 10,13
cessà de profetitzar e vench a la
1Re 17,3
3 E los felisteus staven sobre la
1Re 17,3
stave sobre la altre part de la
1Re 23,14
lochs ben guarnits, e stech en la
1Re 23,14
del desert de Cister, en una
1Re 25,20
aze e fou devallade al peu de la
1Re 25,20
e sos servents éran al peu de la
2Re 2,18
com un dels camells qui stan en la
1Re 26,20 com és perseguida una perdiu en las
2Re 1,19
d’Irrael són morts sobre las tuas
2Re 1,21
qui no són circuncizos. 21 O
1Re 9,14
qui los axí a carrera, qui volia
1Re 10,3
trobaràs III hòmens aquí, los quals
1Re 9,14
trobareu vuy a ell. 14 E ells
1Re 2,28
mos obs en prevere, per ço que ell
1Re 5,12
e lo udolament per cascuna part
1Re 9,11
l’hom de Déu. 11 E com ells se’n
1Re 1,11
los dies de la sua vida, e raor no
1Re 2,3
com és lo nostro Déu. 3 No vullau
1Re 6,18
entrò a la vila qui és menys de
1Re 25,16
desert. 16 E ells éran ab nós per
1Re 31,10
emperò lo cos ceu penjaren en lo
1Re 31,12
cossos de sos fills, qui éran en lo
2Re 11,20
e que diga: “Per què vos acostàs al
2Re 11,20
pedres e moltas lanses vénen del
2Re 11,21 una fembra qui tremès una pedre del
2Re 11,21
Tabés? Per què us acostàs tant al
2Re 11,24
lances a nós aquells qui éran en lo
2Re 18,24
e la guarda qui stave sobre lo
2Re 20,21
lensarem a tu lo ceu cap per lo
2Re 20,22
Bocrí e lensaren-lo a Joab per lo
1Re 6,18
de V províncies, de la ciutat
1Re 10,27
que no oÿa neguna cose de lur
2Re 20,15
esfortsaren que enderrocassen los
2Re 24,7
Sidon 7 e passaren per los
1Re 17,6
de aram [*] qui li cobrían sos
1Re 1,24
en Ciloè e pres III vadells e III
2Re 11,15
-lo enaxí que ell sia ferit e que
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munta per la carrera de las suas
Munta devant mi en la muntanya per ço que
muntà al munt greponant ab los peus e ab
muntà sobre un aze, e V donzellas anaren
muntà sobre xerubín e volà e alenegà sobre
muntada de la ciutat, ells trobaren
muntade sobre son aze e fou devallade al
muntanya per menjar. Ni lo poble no
muntanya. 15 E nostro Senyor havia revelat
muntanya per ço que tu menges vuy ab mi, e
muntanya e vingueren en la ciutat, e ell
muntanya, e hauran devant ells un saltiri
muntanya. 14 E un de sos avonclos dix a
muntanya de la una part, e lo poble d’
muntanya. E havia una vall entre ells. 4
muntanya del desert de Cister, en una
muntanya scura. E Saül perseguia a ell
muntanya. E David e sos servents éran al
muntanya e axiren a ella a l’encontre, e
muntanya 19 e Azael corria darrera Abner e
muntanyes. 21 E dix Saül: –Jo he peccat.
muntanyes. E com són axí ja cayguts en tu
muntanyes de Gelboe, ros ni pluja no vinga
muntar a la muntanya. 15 E nostro Senyor
muntaran en Batel per pregar nostro
muntaren en la ciutat, e com ells anassen
muntàs al meu altar o que cremàs a mi
muntave per las ciutats dels felisteus
muntaven per una muntada de la ciutat,
munterà sobre lo ceu cap. 12 E axí com
muntiplicar vostres peraules ne no us
mur, e entrò Abeel lo gran, sobre lo qual
mur de defenció, de die e de nit, aytant
mur de Betasan. 11 E com aquells qui
mur de Betasan penjats, e vingueren los
mur? No sabeu que moltas pedres e moltas
mur? 21 Qui ocís Abimàlech fill de
mur e ocís-lo en Tabés? Per què us
mur?” E diràs-li encara: “Lo teu
mur, [*] e morí lo teu servicial Urries
mur veé venir un home tot sol corrent, 25
mur. 22 E lavors la fembra parlà ab tot lo
mur. E lavors Joab tochà la corneta, e
murade entrò a la vila qui és menys de
murmurament. 1Re 11,Tit Capítol XI 1 E
murs. 16 E una fembra fort sàvia de la
murs de Tiri e environaren tota la terra
muscles. 7 E lo fust de la sua lansa era
muygs de farina e una ampolla plena de vi
muyra.» 16 E, donchs, com Joab asetjàs la
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1Re 12,19
al Senyor, ton Déu, per ço que no
1Re 24,7
no l’ociu o son die no vé que ell
1Re 26,10
no l’ociu o vendrà lo die que ell
1Re 26,10
ell muyre per si matex o que ell
1Re 28,9
terra. Per què, donchs, vols que jo
2Re 18,33
fill meu! Com se pot ja fer que jo
2Re 19,37
que me’n jaquesques tornar, e que
1Re 14,44
dix a Jonatàs: –[*] Cové que tu
1Re 2,6
e vida, e ell met hom en infern e
1Re 3,19
ell. E anch de las suas peraules no
1Re 28,23 e pugues fer ton camí. 23 E Saül no
1Re 30,19
coses que ells havían, que no
2Re 13,9
posà-li devant las ferines. E no
2Re 16,10
li lo cap! 10 E dix lo rey: –En què
2Re 16,10
lo rey: –En què’n sóm jo ni en què
2Re 17,3
qui és ab ell tot justat, que no
2Re 17,12
levar lo sol lo ros, que sol un no
2Re 18,8 aquells de Absalon molts més que no
2Re 21,5
enaxí que en tot Yrrael no
1Re 1,5
part del sacrifici ceu, 5 e donà
1Re 1,17
17 Lavors Elí dix a ella: –Vé-te
1Re 1,19
nostro Senyor, e tornaren-se
1Re 2,11
corn del ceu crist. 11 E Elcanà se
1Re 2,11
11 E Elcanà se’n tornà e anà-ce
1Re 2,16
segons la costuma e puxs pren-te
1Re 2,16
e deya: «No serà pas axí, ans me
1Re 2,16
deràs are o, d’altre guisa, jo me
1Re 2,20
a nostro Senyor. E adonchs ells se
1Re 3,6
no t’he jo apellat. Torna-te
1Re 3,9
l’infant e dix a ell: –Vé-te
1Re 4,3
[*]. 3 E lo poble d’Irrael se
1Re 5,8
en nostre regió. Donchs ells la se
1Re 5,9
se’n portaren. 9 E com ells la se
1Re 6,9
aquest gran mal. E si ella no se
1Re 6,12
on hom va a Betzames e anaren-se
1Re 6,16
qui vaeren açò tornaren-se
1Re 7,1
vingueren e portaren-se
1Re 7,17
dits lochs, 17 e despuxs ell se
1Re 8,22
a tot lo poble d’Irrael: –Cascú se
1Re 9,11
era l’hom de Déu. 11 E com ells se
1Re 9,26
E dix a ell: –Leve’t, e iràs-te
1Re 11,15
aquí lo regne. 15 E anà-se
1Re 14,21
de la part dels felisteus [*] se
1Re 14,32
fou molt ujat. 32 E tornà-ce
1Re 14,43
en la mà un poch de mel e mengé
1Re 14,46
Jonatàs, que no morí. 46 E Saül se
1Re 15,6
de Egipte. Donchs los cineus se
1Re 15,25
are lo meu peccat, e torna-te
1Re 15,26 26 E Samuel dix a Saül: –Jo no me
1Re 15,27
se mès en la carrera, per ço que se
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muyram, car nós havem ajustat mal a tots
muyre, o si ell no és mort en batalla, ell
muyre per si matex o que ell muyre en la
muyre en la batalla, 11 nostro Senyor me
muyre? 10 E Saül féu segrament a ella en
muyre per tu, Absalon, fill meu, Absalon!
muyre en la mia ciutat e que sia soterrat
muyres, sens dupte, de mort. 45 E lo poble
·n trau. 7 Nostro Senyor dóna pobreses e
·n caech una en terra que no’s sdevengués
·n volch pendre e dix: –No menjaré. E los
·n fallí una, de la manor entrò a la
·n volch menjar. E dix Amon: –Isque tothom
·n sóm jo ni en què’n sou vosaltres,
·n sou vosaltres, fills de Servià?
·n romandrà nengú axí com si se’n tornàs
·n romandrà. 13 E si per ventura ell se n’
·n moriren en la batalla. E tot l’altre
·n romangue u del ceu parentat ni de la
’n a Anna sola una part, per què ell fou
’n en pau, e lo Senyor Déu d’Irrael don a
’n e vingueren a casa lur, en Remadta.
’n tornà e anà-ce’n en Ramata, en la
’n en Ramata, en la sua casa. E l’infant
’n a ta volentat.» E ell responia e deya:
’n deràs are o, d’altre guisa, jo me’n
’n pendré per fortsa.» 17 Donchs, lo
’n tornaren en lur casa. 21 E nostro
’n e dorm. 7 E, certes, Samuel encara no
’n e dorm e, si d’equí avant negú apella
’n tornà a las tendes. Lavors digueren los
’n portaren. 9 E com ells la se’n
’n portaven, la mà de Déu era feta en molt
’n va per aquella, nós sabrem que ella no
’n per un camí bruolans, e anch no’s
’n en Acaron aquell die. 17 Aquestas són
’n l’archa de nostro Senyor e materen’n tornave en Remate, car aquí era la sua
’n vaja a la sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol
’n muntaven per una muntada de la ciutat,
’n. E ell se levà, e abdosos axiren
’n tot lo poble en Galgala [*] e aquí
’n tornaren per ésser ab Saül e ab Jonatàs
’n a pendre presa, e prengueren ovellas e
’n. E vet que a mi par que no dega morir.
’n tornà e [*] perseguí los felisteus, qui
’n pertiren del mig loch de Amalech. 7 E
’n ab mi, per ço que jo ahor lo meu
’n tornaré ab tu, car tu has menyspresade
’n tornàs. Mas Saül lo pres per lo pany de
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los fills d’Irrael. E torna-te
ton Déu. 31 Donch Samuel se
Betlem, e los vells de la ciutat se
se n’anà Samuel e tornà-ce
peraules del felisteu, ells se
se pertí de Saül e tornà-sse
fona e menà-la tot entorn e ferí
53 E los fills d’Irrael se
qui és fill. 57 Donchs com David se
de Saül. 6 Mas, com David se
que hach mort lo felisteu e se
anestàs en la paret, mas David se
qui són més enlà [*]”, vé-te
a l’infant e dix-li: –Vé-te
-las a casa. 41 E com lo fedrí se
42 E dix Jonatàs [*]: –Vé-te
43 E levà’s David e anà-ce
David e anà-ce’n. E Jonatàs se
21,Tit Capítol XXI 1 Anà-sse
e majorment de fembra, menge
drap [*]. Si’l vos, porta’l-te
devant mi per foll? Jaquiu-lo
1 Pertí’s d’aquí David e anà-ce
E pertí’s d’aquí David e anà-ce
guarnit ne en defenció. Vé-te
te’n en terra de Judà. E anà-ce
li respòs e dix: –Leve’t e vé-te
contre los felisteus, e amanà-sse
fill de Saül, se levà e anà-sse
romàs en lo bosch e Jonatàs se
partiren devant Saül e anaren-se
per la terra. 28 Donchs Saül se
tot lo poble d’Irrael, e anà-sse
E donchs, los servents de David se
aportade a tu, senyor meu, e done
e dix a ella David: –Vé-te
que stave prop Saül e anaren-se
nostro Senyor, e han dit: “Vé-te
dix Saül: –Jo he peccat. Torna-te
teus servecials e port-la-se
are pots, a mi poràs. E anà-ce
ab los ceus hòmens e Saül se
mans.» 2 E levà’s David e anà-se
camells e vestidures e tornava-se
Saül ajustà tot Yrrael e vench-se
las suas vestidures e vestí-se
21 E axí aquella fembra entrà-ce
null mal del die ensà que fogí e se
e digueren a Achís: –Torn-se
que vingues ab nós. 7 Torna-te
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’n ab mi, per ço que jo ahor nostro
’n tornà e seguí Saül. E Saül ahorà nostro
’n marevellaren e axiren a ell a carrera e
’n en Remata. 14 E l’espirit de nostro
’n marevellaren e haguéran gran pahor. E
’n a son pare en Betlem per guardar lo
’n lo felisteu en lo front axí durament,
’n tornaren com ells hagueren encalsats
’n tornà, qui havia ja mort lo felisteu,
’n tornave aprés que hach mort lo felisteu
’n portave lo cap de aquell en Jerusalem,
’n trestornà [*], e la lansa ficà’s en la
’n, car nostro Senyor te haurà desliurat.
’n tost e porta-las a casa. 41 E com lo
’n fou anat, levà’s David de un loch qui
’n en pau. E totas aquellas coses que
’n. E Jonatàs se’n tornà en la ciutat.
’n tornà en la ciutat. 21,Tit Capítol XXI
’n David en Nobe, on era Achimàlech, [*] e
’n. 5 E respòs David al prevera e dix: –E
’n, car no he sinó aquell. E dix David:
’n ana aquest; no intrerà en la mia casa.
’n a Adelam e mès-se en una spluga. E
’n en Masfat, ço és Moab. E dix David al
’n en terra de Judà. E anà-ce’n David e
’n David e vench a un bosch de Arech. 6 E
’n en Cellà, car jo liuraré los falisteus
’n tot lur bestiar, e ferí aquells de molt
’n a David, en lo bosch, e confortà aquell
’n tornà en la sua casa. 19 Ab aytant
’n en Xiff. E David e aquells qui éran ab
’n tornà e cells qui perseguien David, e
’n per sercar David [*], e anaven sobre
’n tornaren per aquella carrera per on
’n als servecials qui servexen a tu. 28 E
’n en pau a la tua casa. Jo he oÿda la tua
’n. E no hy hagué negú qui açò veés ni
’n servir los déus stranys.” 20 E no sia
’n, mon fill David. Per cert jo no’t faré
’n. 23 E nostro Senyor reta guardó a cascú
’n David per la sua carrera ab los ceus
’n tornà en son loch. Tit Capítol XXVII 1
’n ell e DC hòmens qui éran ab ell a
’n a Achís. 10 E deya-li Achís: «Contre
’n en Gelboe. 5 E Saül veé las tendes dels
’n d’altres, e anà a una fembra qui havia
’n a Saül, que era règeament torbat, e dix
’n vench a mi entrò aquest die de vuy. 4 E
’n aquex hom e stiga en son loch, en lo
’n, donchs, [*] e no agreujaràs los
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havían-la cremade 2 e havían-se
mort, mas [*] amanaven-los-se
los defallien. 5 E havían-se
-se-n’ho tot. E amanà-ssa
e com ho hauran rebut, vagen-se
21 E dix-li Abner: –Vé-te
e pren un dels jóvens e porta-te
parlat vuy matí, lo poble se
30 E Joab jaquí Abner e tornà-ce
de Saül, e Abner intrà-sse
E dix Abner a son marit: –Vés-te
marit: –Vés-te’n e torna-te
-te’n. E son marit tornà-ce
parlà encare a Benjamín e anà-ce
Abner se fou partit de David e se
anar en pau. 24 E Joab intrà-sse
al vespre, que lo sol sia post e se
tolgueren-li lo cap e anaren-se
a David: –No intreràs ací, si no te
apellade ciutat de David. 8 E gità
los felisteus venían, pujà-sse
-las e portaren-las-se
XXXMª, 2 e levà’s David e anà-ce
que hom frig ab oli, e anà-ce
profeta e dix-li: 5 –Vé-te
dix Natam a David. 18 E intrà-ce
a tots los cavalls, emperò jaquí
de l’aram. 11 E aquesta vaxella se
e XXIIIM en Gebelem, tornà-ce
ells també [*] e intraren-se
8 E David dix a Urries: –Vé-te
vuy encara ací, e demà iràs-te
d’ella morrà. 15 E tornà-se
l’infant, e dejunà e intrà-sse
pahor que li fos fort greu e no se
Déu e adorà-lo. E tornà-se
e el no tornerà a mi. 24 E anà-se
jo la haja presa. 29 E [*] anà-ce
e fort gran presa. 31 E amenà-se
dels fills d’Amon. E David se
que t’aperell de menjar e que te
-li Amon: –Tamar, leva e vé-te
terra sobre lo ceu cap e anà-sse
37 Emperò Absalon fugí e anà-se
que ha molt plorat, 3 e intre-te
al rey. 4 E axí la fembra anà-ce
E dix lo rey a la fembra: –Vé-te
E levà’s lavors Joab e anà-sse
-sse’n en Gessur e amanà-sse
que m’ocia. 33 E Joab intrà-sse
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’n manades las fembras catives, de las
’n ab si matexs. 3 E David e aquells qui
’n manades II mullers de David catives,
’n las suas [*] mullers 19 e totas las
’n. 23 E dix David: –No fareu axí, frares
’n a la dreta part o a la cinestra e pren
’n la sua roba. E Azael no volch star que
’n fóra pertit e no perseguira sos frares.
’n e ajustà tot lo poble. E falliren dels
’n a ella e conech-la. E dix Ysbòzech,
’n e torna-te’n. E son marit tornà-ce
’n. E son marit tornà-ce’n. 17 E Abner
’n. 17 E Abner tremès e dix aquesta
’n en Hebron per ço que perlàs a David
’n fou anat en pau, 22 aytantost Joab e
’n al rey e dix-li: –E què has fet? Vet
’n sia intrat. 36 E tot lo poble oyí açò e
’n tota la nit per la carrera del desert 8
’n portes los sechs e los contrets dient:
’n tots los gebuzeus, car David havia dit
’n en un loch en lo qual ell era segur, es
’n. 22 E vingueren altre vegade los
’n ell e tots los hòmens del poble de
’n cascú a la sua casa. 20 [*] E la sua
’n al meu servicial David e digues-li:
’n lo rey David devant nostro Senyor Déu e
’n C. 5 E vingueren aquells de Síria e de
’n portà lo rey David e santificà-la a
’n e posà gran nom a si matex. 14 E posà
’n en la ciutat. E pertí’s Joab dels
’n a la casa tua e lave’t tos peus. E com
’n. E stech Urries en Jerusalem altre die.
’n Natan a la sua casa. E nostro Senyor
’n en una cambra de dins e jach en terra.
’n torbàs, e digueren entre si matexs:
’n a la sua casa e meteren-li taula, e
’n David a Bersabé e aconhortà-la e
’n David a Rabaach e asetjà-la e, com la
’n lo poble ligats e fermats ab cadenas de
’n tornà ab tota la sua host e ab tot lo
’n do. 6 E lavors Amon se gità al lit e
’n! 16 E respòs Tamar: –Germà, com m’has
’n a la casa de Absalon plorant e cridant.
’n a Tolomay, qui era fill de Amisar, rey
’n al rey e digues-li aquestas peraules
’n al rey e gità’s en terra e adorà-lo.
’n a la tua casa, que jo faré fer a tu
’n en Gessur e amanà-sse’n Absalon [*]
’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*] en la sua
’n al rey e dix-li ço que Absalon havia

653

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 15,9
tu. E levà’s Absalon e anà-sse
2Re 15,12
poble de poch en poch venien-se
2Re 15,17
guardassen la casa, 17 e anà-ce
2Re 15,19
–Per què véns ab nós? Torna-te
2Re 15,20
no és cose covinent. [*] Torna-te
2Re 15,27
–Tu qui ést vengut, torna-te
2Re 15,30
e ab los peus descalsos, pujà-ce
2Re 15,34
mi, hauràs afany. 34 Emperò, si te
2Re 15,34
si te’n vas en la ciutat e te
2Re 15,37
E Cuzín, amich de David, anà-sse
2Re 17,3
no’n romandrà nengú axí com si se
2Re 17,15
15 E tentost Cozim anà-sse
2Re 17,16
en lo desert, mas digau-li que se
2Re 17,17
de Raguel. E una serventa anà-sse
2Re 17,20
d’aygüe han beguda e són-se
2Re 17,20
pus no’ls trobaren, tornaren-se
2Re 17,21
-se’n en Jerusalem. 21 E, com se
2Re 17,21
axiren del pou e anaren-se
2Re 17,22
[*], que no romàs negú, e anà-sse
2Re 17,23
cregut lo ceu concell, pujà-se
2Re 17,23
pujà-se’n en un aze e anà-sse
2Re 17,24 vas de son pare. 24 Emperò David se
2Re 18,2
C, altres senyors de M, 2 e liurà
2Re 18,10 dels companyons de David e anà-ce
2Re 18,11
–Per què no l’ociest? E jo te
2Re 18,13
E si lo rey me reptàs, tu me
2Re 18,21
21 E dix Joab a Cozim: –Vé-te
2Re 18,33
fort irat e despagat, e intrà-sse
2Re 19,5
vench de la batalla e entrà-sse
2Re 19,7
morts. 7 Donchs leve’t e vé-te
2Re 19,8
ell. Emperò Yrrael fugí e anà-se
2Re 19,15
servecials teus. 15 E tornà-se
2Re 19,37
37 Mas prech-te, senyor, que me
2Re 19,41
del poble d’Irrael anaren-se
2Re 20,1
en lo fill de Ysaý. Torna-te
2Re 20,2
pertí’s de David e anaren-se
2Re 20,2
los hòmens de Judà anaren-se
2Re 20,5
tu sias ací present. 5 E anà-sse
2Re 20,14
per los trips d’Irrael e era-se
2Re 20,18
entigament, e axí anaven-se
2Re 20,22
-se de la ciutat e anaren-se
2Re 20,22
en lurs tendes. E Joab tornà-ce
2Re 22,38
e destruyr-los-he e no me
2Re 23,10
fugit retornà, e portaren-se
2Re 24,12
Senyor a Gad profeta: 12 –Vé-te
1Re 1,2
E Fenenà hach fills, e Anna no
1Re 3,9
servent te ou.” Donchs Samuel se
1Re 6,12
éran d’or. 12 E las vaques se
1Re 8,11
’ls a menar ses carretas, e fer1Re 10,2
Car tu seràs vuy pertit de mi e te
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’n en Hebron, 10 e tramès missatgers a
’n a Absalon. 13 E lavors vench un
’n lo rey e tot lo poble a peu descals e
’n e habita ab lo rey, car tu ést palegrí
’n ab los teus frares en Jerusalem, e
’n en pau en la ciutat, e Achimàs, fill
’n per la carrera del munt Olivet plorant.
’n vas en la ciutat e te’n vas a Absalon
’n vas a Absalon e li dius que seràs son
’n a Absalon en la ciutat de Geruzalem.
’n tornàs un hom tot sol, car tu demanes
’n a Sedoch e Abiatar, preveras, e comptà
’n vage demà tost, si no, serà destrovit
’n a ells e dix-los tot açò, e ells
’n anats corrent. E aquells, pus no’ls
’n en Jerusalem. 21 E, com se’n foren
’n foren tornats, los missatgés aquells
’n a David e digueren-li tot lo concell
’n en Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel, com viu
’n en un aze e anà-sse’n [*] en la sua
’n [*] en la sua ciutat, [*] e pensà’s
’n vench a las tendes, e Absalon e tots
’n una partida a Joab, altre a Abisay [*]
’n a Joab e dix-li: –Jo he vist Absalon
’n donaré X cicles d’argent e una correja
’n stigueres devant. 14 E dix Joab: –No
’n al rey e digues-li ço que has vist. E
’n en una cambra e plorà e féu gran dol e
’n en la casa e anà al rey e dix-li:
’n als teus servidors e parle ab ells
’n en las suas tendes, 9 e lo poble d’
’n David entrò a Jordà, e tot lo trip de
’n jaquesques tornar, e que muyre en la
’n al rey e digueren-li: –Per què los
’n, Yrrael, en las tuas tendes. 2 E tot lo
’n a Ciba fill de Bocrí. E lavors los
’n en Jerusalem ab David, lur rey e lur
’n Amasè als fills de Judà per ço que’ls
’n anat entrò a Abela. E Joab e tots los
’n en aquella ciutat. 19 Donchs, no sóm jo
’n tots en lurs tendes. E Joab tornà-ce
’n en Jerusalem al rey. 23 E fou Joab
’n retornaré entrò que’ls hage consumats.
’n la roba d’aquells que hy éran morts.
’n a David e digues-li aquestas
n’hach negú. 3 E aquell hom anave de la
n’anà e dormí en son loch. 10 E nostro
n’anaren tot dret per la via per on hom
n’ha sos cavallers e corredors devant ses
n’iràs e tu trobaràs II hòmens prop lo
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1Re 10,26
26 [*] E una pertida de la host se
1Re 11,7
de sos missatgers, que dèyan: –Si
1Re 12,5
és mon testimoni [*], e lo ceu rey
1Re 13,5
com la arena de la mar. E ells se
1Re 14,46
[*] perseguí los felisteus, qui se
1Re 15,12 senyal de victòria e que despuxs se
1Re 15,34
Senyor en Galgala. 34 E puxs se
1Re 15,34
se n’anaren en Remata. E Saül se
1Re 16,11
[*] E dix Ysaý a Samuel: –Encara
1Re 16,13
devallà sobre David. Ab aytant, se
1Re 18,7
[*], 7 e las demés dèyan: –Saül
1Re 19,5
poble d’Irrael. Tu ho veÿst e te
1Re 19,12
defora per una finestra, e ell se
1Re 20,19
on tu deus ceura. E adonchs tu te
1Re 21,6
nostro Senyor Déu, per ço que
1Re 21,9
no he sinó aquell. E dix David: –No
1Re 21,11
cantaven per ell e no dèyan: “Saül
1Re 22,20
[*] que havia nom Abiatar,
1Re 23,5
en las tuas mans. 5 Donchs, se
1Re 29,5
qui cantaven e dèyan [*]: “Saül
1Re 29,11
se levaren de nits per ço que se
1Re 30,3
e las fillas e las mullers, que se
1Re 30,6
de cascú per ço com aquells se
1Re 30,17
al vespre de l’altre die, e no
1Re 30,18
havían portades e aportaren-se1Re 30,19
e totas las altres coses que se
1Re 30,24
parts se partirà, e aytant se
2Re 1,26 Axí com la mare ame son fill qui no
2Re 3,22
car ja l’havia jaquit anar e se
2Re 12,8
coses són poques, a tu jo te
2Re 13,21
manessar per tal que Amon no se
2Re 13,30
tots los fills del rey, que no
2Re 13,35
los teus fills qui vénen, car no
2Re 14,20
sobre la terra. E axí la fembra se
2Re 17,3
e ociuré’ls, 3 e tornar-me2Re 17,10
e no’t volrien seguir, com si negú
2Re 17,13
13 E si per ventura ell se
2Re 18,3
ne, si la mitat de nós morie, no
2Re 18,8
8 [*] E las bísties del camp que
2Re 19,7
que, si no’t leves, que tots nos
2Re 19,39
e beneý-lo. E Batzalay se
2Re 19,40 lo rey anà en Galgala, e Canahan se
2Re 22,43
[*] e trencar-los-he e fer2Re 24,3
car tu has are aytant com are
2Re 8,8
qui havia nom Mar de Aram, e féu2Re 23,37
de Gaddí; 37 Sílech, fill de Amoní
1Re 11,1
tots los hòmens de Jabès digueren a
1Re 11,2
amistansa e nós servirem a tu. 2 E
1Re 11,10 hagueren gran goig 10 e digueren a
1Re 12,12
12 E com vosaltres veés que
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n’anà ab ell, los cors dels quals nostro
n’hi ha negú que no ischa defora e no
n’és vuy testimoni, que vosaltres no
n’anaren e ficharen las tendes dellà
n’anaren en lurs lochs. 47 E com lo regne
n’era tornat en Galgala. Adonchs Samuel
n’anaren en Remata. E Saül se n’anà en
n’anà en Gabaà, en se casa. 35 E anch
n’hi ha un manor que guarde las ovellas.
n’anà Samuel e tornà-ce’n en Remata.
n’ha morts M, e David, XM. 8 Ladonchs
n’alegrist. Donchs, per què peccas contre
n’anà e fugí, e fou salvat. 13 E Micol
n’iràs tost e iràs en loch on te pusques
n’hi posacen de fresch e de calent. En
n’hich ha negun altre que sia tal com
n’ha morts M, e David, XM”? 12 E pensà
n’escapà e fugí a David. 21 [*] 22 E dix
n’anà David [*] e vench en Cellà e
n’ha morts M, e David, XM”? 6 E Achís
n’anassen gran matí e tornacen a la terra
n’havían amenats catius. 4 E David [*] e
n’havían amenats per catius lurs fills e
n’scapà negú sinó CCCC hòmens jóvens que
n’ho tot. E amanà-ssa’n las suas [*]
n’havían amenades. 20 E pres tot lo
n’hauran aquells qui són romasos en las
n’ha sinó u solament, axí com jo amave a
n’era anat en pau. 23 E Joab e tota la
n’anediré encare més.” 9 »E, donchs, per
n’enfellonís ni fos trist, per ço car
n’ha negun romàs. 31 E tantost lo rey [*]
n’hi ha negú mort, sinó Amon, axí com jo
n’anà. 21 E lo rey féu venir Joab e dixn’he, e lo poble qui és ab ell tot
n’hi havia ten fort com a leó, encare sí
n’intrava en alguna ciutat, lo poble
n’haurien ància; a tu volen tot sol e no
n’ocieren d’aquells de Absalon molts més
n’irem [*], e si nós nos ne anam, pijor
n’anà a la sua ciutat. 40 E lo rey anà en
n’anà ab ell. Emperò tot lo poble de Judà
n’he pessas manudes. 44 E tu salveràs a
n’has per ço que sia doblat e puxs tot
na colones en l’altar. 9 E lavors Tou, lo
Naarum beronita, scuder de Joab, fill de
Naàs: –Rep-nós volem te amistansa e nós
Naàs, rey dels fills d’Amon, respòs a
Naàs: –Nós axirem demà a vosaltres, e
Naàs, rey dels fills d’Amon, era vengut
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2Re 10,1
X 1 E fou fet que aprés açò morí
2Re 17,25
qui intrà ab Nabigail, filla de
2Re 17,27
vengut en las tendes, Sobí, fill de
1Re 25,3 en Carmel. 3 E aquell hom havia nom
1Re 25,4 com David hach oÿt en lo desert que
1Re 25,5
e dix a ells: –Anau en Carmel, a
1Re 25,9
servents de David foren venguts a
1Re 25,10
sua e despuxs ells callaren. 10 E
1Re 25,12
a David totas las peraulas que
1Re 25,14
coses. 14 Mas un dels servents de
1Re 25,21
guardades en va totas las coses de
1Re 25,25
mon senyor, no pos son cor sobre
1Re 25,26
tua a tu. E are sían fets axí com
1Re 25,34 venguda a mi tentost, no fóra romàs
1Re 25,36
la tua care. 36 E vench Abiegayl a
1Re 25,36 semblave convit de rey. E lo cor de
1Re 25,37
l’endemà. 37 E l’endemà, com
1Re 25,38
passats X dies, nostro Senyor ferí
1Re 25,39
e morí. 39 E com David oyí que
1Re 25,39
ha jutjade la mia onta de la mà de
1Re 25,39
Senyor ha retornade la malesa de
1Re 27,3
[*] e Abiegayl, qui fou muller de
1Re 30,5
e Abiegayl, qui fou muller de
2Re 2,2
e Abiegayl, qui fou muller de
2Re 3,3
fill de Abiegayl, qui fou muller de
2Re 17,25
de Getrà de Gesrael, qui intrà ab
1Re 13,12
Per ço com jo era destret per
1Re 8,5
’ns jutge axí com fan las altras
1Re 8,20
nós serem axí com totas las altres
2Re 2,28
sos frares. 28 E Joab sonà la
2Re 15,10
com vosaltres oyreu tochar la
2Re 18,16
e ocieren-lo. 16 E Joab tochà la
2Re 20,1
baró de Benjamín, e aquell tochà la
2Re 6,15
e en tot goig e ab gran so de
2Re 1,10
podia viura ni podia scapar a las
1Re 11,1
Capítol XI 1 E sdevench-se que
1Re 5,6
Azot en la pus secreta part de las
2Re 5,15
e Salamó 15 e Iobar e Elisua e
2Re 22,9
ells. 9 E pujà foch de las suas
1Re 5,6
mig loch d’aquella regió, e rates
2Re 5,14
aquests són los noms de aquells que
Re Prol,130
menyspresables ésser de major
2Re 5,14
en Jerusalem: Saminua e Sabbà e
2Re 7,17
e segons aquesta visió, tot axí dix
2Re 7,2
part de tots enamichs, 2 e dix a
2Re 7,3
posade enmig de las pells. 3 E dix
2Re 7,4
que la peraula de Déu fou feta a
2Re 12,1
XII 1 E nostro Senyor tremès
2Re 12,1
tremès Natan profete a David, e dix
2Re 12,5
e falló contre lo rich hom e dix a
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Naàs, rey dels fills d’Amon, e regnà
Naàs, germana de Servià, que fou mare de
Naàs, de Rabat dels fills d’Amon, e
Nabal, e sa muller havia nom Abigayl, e
Nabal feya tondre son bestiar, 5 ell li
Nabal, e saludau-lo de part mia
Nabal, ells digueren a ell totas las coses
Nabal respòs a ells: –Qui és David ne qui
Nabal havia ditas a ells. 13 E adonchs dix
Nabal anuncià açò a Abigayl, sa muller, e
Nabal que éran en lo desert, enaxí que
Nabal, mon marit, qui és malvat hom, car
Nabal los enamichs teus e aquells qui’t
Nabal entrò demà matí, entrò al pixant a
Nabal, e havia ten gran convit en la casa,
Nabal era alegre per ço com era embriach
Nabal hach digest lo vi que havia begut e
Nabal, e morí. 39 E com David oyí que
Nabal era mort, dix: –Beneÿt sia nostro
Nabal e ha guardat lo ceu missatge de mal,
Nabal sobre son cap. E lavors tremès David
Nabal de Carmel. 4 E digueren a Saül que
Nabal de Carmel. 6 E David fou fort dolent
Nabal de Carmel. 3 E ab tant pujaren ab
Nabal de Carmel; e lo terç, Absalon, fill
Nabigail, filla de Naàs, germana de
nacessitat, jo oferí holocausts a nostro
nacions. 6 Aquesta paraula desplach a
nacions. E ell jutgerà a nós e irà devant
nafil, e tots se ajustaren e stigueren d’
nafil, digau: “Absalon regna en Hebron!”
nafil e manà que d’aquí avant no
nafil e dix: –No havem nós part en David
nafils e de trompes. 16 Dementre que la
nafres que havia per tot lo cors. E
Nahàs, rey dels fills d’Amon, comensà a
nalgues, e las suas encontrades, e las
Naphes 16 e Jasia e Simà e Elidà e
narils, e vorerà foch de la sua bocha e
nasqueren, e gran confuzió de mort fou
nasqueren en Jerusalem: Saminua e Sabbà e
nassecitat. En tota aquella ballesa del
Natam e Salamó 15 e Iobar e Elisua e
Natam a David. 18 E intrà-ce’n lo rey
Natan profeta: –Vet que jo habit en la
Natan al rey: –Vé e fes tot quant pensas
Natan profeta e dix-li: 5 –Vé-te’n al
Natan profete a David, e dix Natan a
Natan a David: –Jutge’m açò que jo’t
Natan: –Vive nostro Senyor, que aquex hom
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2Re 12,7
ocís e perdonà a las suas! 7 E dix
2Re 12,13
e devant lo sol.” 13 E dix David a
2Re 12,13
devant nostro Senyor Déu. E dix
2Re 12,15
d’ella morrà. 15 E tornà-se’n
2Re 12,25
amà-lo molt, 25 e liurà-lo a
2Re 23,36
Fassay de Arabí; 36 Egaal, fill de
1Re 4,3
tendes. Lavors digueren los primers
1Re 5,11
tremateren e ajustaren los primers
1Re 8,4
4 Donchs, tots los primers
1Re 6,5
fareu V semblances dels secrets de
1Re 6,5
las semblances del vostro secret de
1Re 6,11
or e las semblances del sacret de
1Re 6,17
són las semblances del secret de
2Re 21,5
u del ceu parentat ni de la sua
1Re 2,3
vullau muntiplicar vostres peraules
1Re 3,13
lurs fets malvadement e ell no’ls
1Re 4,2
als felisteus, e en aquell contrast
1Re 4,5
ab gran crit, axí que tota la terra
1Re 5,11
los quals digueren: –Lexau1Re 6,3
digueren a ells: 3 –Si vosaltres
1Re 9,6
sens dupte. Donchs, anem-nos1Re 11,7
e trencà’ls per pessas e tramès1Re 12,21
coses que no profiten a vosaltres
1Re 14,34
los sobre aquesta pedre e menjau1Re 14,41
fet Jonatàs e Saül, e lo poble
1Re 15,29
ni no serà enflequit de penedensa,
1Re 16,7
[*]: –No reguardaràs la sua cara
1Re 17,24
fugiren devant ell, car havían1Re 22,2
aquells qui havien reguard ni pahor
1Re 22,5
–No vullas star en loch guarnit
1Re 23,22
jo us prech que vosaltres vos
1Re 25,10
Nabal respòs a ells: –Qui és David
1Re 25,13 CCCC hòmens seguiren David, e CC
1Re 25,26
teus e aquells qui’t demanen
1Re 26,8
lansa en terra una vegade e no’l
1Re 27,11
no jaquí a vida hom ni fembra,
1Re 30,15 –Jure’m per Déu que no m’ociuràs
1Re 30,27
Déu, dels enamichs. 27 E tramès1Re 31,1
felisteus e fugí, e romangueren2Re 12,31
ab cadenas de ferro, e mès2Re 13,2
encara verge no li gosave res dir
2Re 13,8
e mesclà-la en aygüe e féu2Re 13,12
null hom no gosa fer en tot Yrrael
2Re 13,21
emperò no volch res dir a Amon
2Re 13,28
e ociureu-lo, e no hajau pahor
2Re 14,14
quants som tots morim e tots nos
2Re 15,14
car, si venia, no li hauríam fortsa
2Re 18,3
tots, no haurían cura de nosaltres,
2Re 19,7
tots nos n’irem [*], e si nós nos
2Re 19,14
ho oyí, enclinà lo cor de quants
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Natan a David: –Tu ést aquell hom que has
Natan: –Jo he greument peccat devant
Natan: –Per cert nostro Senyor ha
Natan a la sua casa. E nostro Senyor ferí
Natan profeta, e apellà lo ceu nom “Amable
Natan, de Sobà; Bonibà de Gaddí; 37
nats d’Irrael: –Per què nostro Senyor ha
nats e prínceps dels felisteus, los quals
nats del poble se ajustaren e vingueren a
natura d’or, segons lo nombre de las
natura, e las semblances de las rates qui
natura, que atrecí éran d’or. 12 E las
natura d’or, las quals los felisteus
natura. 6 Dóna a nós VII de sos fills, per
ne no us glorifiqueu en perlar
ne castigave. 14 E per ço jo he jurat a la
ne foren morts per los camps, menys de
ne resonave. 6 E com los felisteus oÿren
ne anar la archa de déu d’Irrael e que
ne trameteu l’archa del Déu d’Irrael, no
ne are a ell, e ell per aventura ensenyerà
ne per tots los térmens dels fills d’
ne us desliureran de las vostres engoxas,
ne, e no peccareu a nostro Senyor, si
ne fou quiti. 42 Lavors dix Saül: –Meteu
ne ell no és hom, que fassa penitència. 30
ne altesa de la sua statura, car jo no l’
ne gran pahor. 25 E un d’aquells del
ne éran fallons en tota la terra vingueren
ne en defenció. Vé-te’n en terra de
ne aneu e que aparelleu molt diligentment
ne qui és lo fill de Ysaý? Molt són are
ne romangueren per guardar lurs coses. 14
ne’t serquen mal. 27 E per açò, senyor,
ne calrà ferir altre. 9 E dix David a
ne manave nengú en Get, car «per ventura
ne’m liureràs en las mans de mon Senyor,
ne David en aquells qui éran en Betlem, e
ne molts morts en lo munt de Gelboe. 2 E
ne molts en algunas formes de fust axí com
ne la gosave demanar per ço com se cuydave
ne ferines e coch-les e aperellà-les,
ne hu deu fer. Prech-te que no vullas
ne’l volch manessar per tal que Amon no
ne us spaordiscau, car jo sóm Absalon, qui
ne anam per mort, axí com aygüe qui corre
ne li poríem scapar. E cuytau-vos e
ne, si la mitat de nós morie, no n’
ne anam, pijor te serà que tot quant mal
ne havia en Yrrael, que quax tots foren de
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2Re 19,24
gran barba, que no se l’havia rasa
2Re 19,28
de mon pare no és estade obligade
2Re 19,42
Nós no havem res menjat del rey,
2Re 20,1 e dix: –No havem nós part en David
2Re 22,24 no he moguts de mi matex 24 [*] [*]
2Re 24,12
Déu d’Irrael: De III coses alig2Re 14,18
lo rey e dix a la fembra: –No
1Re 25,26
e ha a tu guardades las tuas mans
1Re 21,4
sinó pa sant [*]. Si tu ést sant e
1Re 31,3
e encalsaren e aconseguiren-lo e
2Re 13,13
digues-ho al rey, e ell no t’ho
1Re 1,2
hach fills, e Anna no n’hach
1Re 1,13
labis, e la sua veu no era oÿda de
1Re 2,2
alegrade en la mia salut. 2 No és
1Re 2,2
sant axí com nostro Senyor, e no és
1Re 2,2
e no és negú altre sinó ell e no és
1Re 3,9
-te’n e dorm e, si d’equí avant
1Re 9,2
home que ell; era pus alt que
1Re 11,3
la terra d’Irrael e, si no hy ha
1Re 11,7
missatgers, que dèyan: –Si n’hi ha
1Re 12,4
agreujat a tort, ni no has opremut
1Re 14,26
decorria sobre la fas [*], 26 mas
1Re 17,47
sàpie que nostro Senyor no salve
1Re 20,19
19 entrò a la barena, car no ceurà
1Re 21,2
prevere: –Lo rey manà que
1Re 22,15
sospita contre mi de mal ni contre
1Re 25,17
de Belial, e axí no pot perlar
1Re 26,12
e anaren-se’n. E no hy hagué
1Re 26,12
veés ni entenés, car no hy havia
1Re 30,2
a las majors. Emperò no havían
1Re 30,17
de l’altre die, e no n’scapà
2Re 9,1
Capítol VIIII 1 Dix David: –Ha-hi
2Re 9,3
teu. 3 E dix lo rey: –Ha-hy
2Re 13,21
car l’havia engendrat primer que a
2Re 13,35
fills qui vénen, car no n’hi ha
2Re 17,10
tots e no’t volrien seguir, com si
2Re 17,22 passaren l’aygüe [*], que no romàs
2Re 23,7
de terra hom ab las mans. 7 E si
1Re 17,32
amenat devant Saül, ell dix a ell:
1Re 22,19
que hy éran e los infants pochs,
1Re 2,15
d’Irrael que venia en Ciloè. 15
1Re 2,31
de ton pare, per ço que no hage
1Re 6,9
nós sabrem que ella no ha fet a nós
1Re 13,19 En aquell temps no podia hom trobar
1Re 14,45
Senyor sàpia que ell no haurà vuy
1Re 20,15
la misericòrdia tua de la mia casa
1Re 21,9
aquell. E dix David: –No n’hich ha
1Re 24,12
tu. Pensa e guarde que no és en mi
1Re 28,10 Senyor Déu, car per cert no vendrà
1Re 30,24
en las vostres mans. 24 Ni
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ne s’havia levade la cara ni las
ne noent sinó a la mort. Tu, emperò,
ne ha res donat a nós. 43 E respòs Yrrael
ne havem haretat en lo fill de Ysaý. Torna
ne de la mia iniquitat. 25 E reguardonerà
ne aquella que tu vullas, e jo faré axí
nechs a mi aquesta peraule que jo demanaré
nèdeas. E axí are, donchs, senyor meu,
nèdeu e pur e munde, e majorment de
nefraren-lo malament. 4 E dix Saül al
negarà. 14 Emperò Amon no’s volch star
negú. 3 E aquell hom anave de la sua
negú. Donchs, Elí se cuydà que fos
negú sant axí com nostro Senyor, e no és
negú altre sinó ell e no és negú axí fort
negú axí fort com és lo nostro Déu. 3 No
negú apella a tu, tu digues: “Senyor,
negú del poble de las spatles amunt. 3 E
negú qui’ns defena, nós vendrem a tu. 4
negú que no ischa defora e no saguescha
negú, ni no has pres de la mà de algú
negú no acostà sa mà a sa bocha, car lo
negú ab spasa ni ab lansa, car aquesta
negú allà on tu deus ceura. E adonchs tu
negú no sabés per què ell me tremès ací,
negú de la casa de mon pare, car jo anch,
negú ab ell. 18 E adonchs Abiegayl se
negú qui açò veés ni entenés, car no hy
negú que vetlàs, [*] que la son de nostro
negú mort, mas [*] amanaven-los-se’n
negú sinó CCCC hòmens jóvens que pujaren
negú romàs de la casa de Saül, per ço que
negú romàs de la casa de Saül, per ço que
negú dels altres. 22 E anch despuxs
negú mort, sinó Amon, axí com jo t’havia
negú n’hi havia ten fort com a leó,
negú, e anà-sse’n en Manaÿm. 23 Emperò
negú las volrà tocar, serà armat de ferro
–Negú no hage pahor d’aquest felisteu. Jo
neguex aquells qui encara mamaven, e los
Neguex ans qu’ells cremassen lo grex dels
negun hom vell en tota te casa 32 [*] null
negun mal, mas que açò és sdevengut a nós
negun ferrer en la terra dels fills d’
negun mal, car ell ha obrat vuy ab Déu.
negun temps. E si jo no faré açò, prech
negun altre que sia tal com aquell. Da’l
negun mal de deslealtat ni jo no he peccat
negun mal a tu per aquesta cose. 11 E dix
negun hom no oyrà sobre aquestas paraules.
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2Re 1,22
d’oli. 22 E la setgeta de Jonatàs
2Re 13,30
los fills del rey, que no n’ha
1Re 1,15
e jo no he vuy begut vi ni
1Re 3,17
Jo’t prech que no le’m cels per
1Re 3,17
e anadescha a tu, si tu’m celes
1Re 5,12
nostro poble! 12 Car no havia en
1Re 5,12
neguna ciutat on l’archa vingués
1Re 10,27
do. E ell feya semblant que no oÿa
1Re 12,4
ni no has pres de la mà de algú
1Re 20,8
ab tu. Emperò, si tu trobes ab mi
1Re 20,26
ceura David. 26 E Saül no parlà
1Re 22,15
qui sóm ton servent, no he sabuda
1Re 25,15
s’iresqueren ab nós, ni no perdem
1Re 25,21
éran en lo desert, enaxí que anch
1Re 28,20
las paraules de Samuel e no havia
1Re 29,6
mi en las tendes, e no he trobade
2Re 14,15
Parlaré a tu, senyor meu, si en
2Re 22,22
de nostro Senyor, e no he feta
2Re 7,22
car no és nengú semblant a tu en
1Re 12,4
4 E ells respongueren: –Tu no has
1Re 14,39
ell morrà sens nenguna remsó. E
1Re 16,10
a Ysaý: –Nostro Senyor no ha alet
1Re 22,8
vos sou jurats contre mi, e no és
1Re 27,11
a vida hom ni fembra, ne manave
2Re 7,22
ço, Senyor, tu ést gran, car no és
2Re 17,3
ell tot justat, que no’n romandrà
2Re 17,9
altre loch. E, si en lo comensament
2Re 23,15
de sisterne e dix: –Si hi havia
Re Prol,159
Senyor seent a la taula, que en
1Re 10,16
éran trobades. Mas no li dix
1Re 13,12
Galgala sobre mi, e jo no he oferta
1Re 14,39
mon fill Jonatàs, ell morrà sens
1Re 15,3
perdoneràs a ell de res, ni cobeges
1Re 20,2
no morràs pas, car mon pare no ferà
1Re 22,15 ell? Déu me guard de açò! No hages
1Re 25,36
de bon vi. E Abiegayl no li dix
2Re 18,3
ten solament e no’s curen de
2Re 19,6
E vuy has mostrat que no has ància
2Re 15,2
hom que hagués afer ab lo rey,
1Re 14,50
cavalleria hach nom Abner, fill de
1Re 14,51
51 Sis era stat pare de Saül, e
1Re 26,5
loch on stave Saül e Abner, fill de
1Re 26,14
al poble de Saül e Abner, fill de
2Re 2,8
d’ella. 8 Emperò Abner, fill de
2Re 2,12
e VI mesos. 12 E axí Abner, fill de
2Re 3,6
e la casa de David, Abner, fill de
2Re 3,23
digueren a Joab que Abner, fill de
2Re 3,25
25 No conexs, tu, Abner fill de
2Re 3,37
en la mort de Abner, fill de
2Re 4,12
lo en lo sepulcre de Abner, fill de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

negun temps no tornerà atràs de sanch de
negun romàs. 31 E tantost lo rey [*]
neguna cose que puga embriagar, mas la mia
neguna cose. Déu fasse a tu aquestas coses
neguna de aquestas coses ni de totas
neguna ciutat on l’archa vingués neguna
neguna gent que no hagués pahor de mort,
neguna cose de lur murmurament. 1Re 11,Tit
neguna cose. 5 Ell dix a ells: –Nostro
neguna iniquitat, tu m’ociu e no m’amens
neguna peraule en tot aquell die, que
neguna cose pocha ni gran sobre aquest
neguna de nostres bísties aytant com ells
neguna de las coses que pertanyen a ell no
neguna fortsa, car no havia menjat pa en
neguna cose de mal del die ensà que tu
neguna manera volia complir la peraule de
neguna cose mala devant ell. 23 Car tots
negunes coses que nós hajam oÿdes ab las
nengú agreujat a tort, ni no has opremut
nengú de tot lo poble no li contredix. 40
nengú d’aquests encara. 11 [*] E dix
nengú de vosaltres qui’m fassa a saber
nengú en Get, car «per ventura parlaren
nengú semblant a tu en negunes coses que
nengú axí com si se’n tornàs un hom tot
nengú d’aquells qui són ab tu moria,
nengú qui’m donàs a beura de l’aygüe de
nenguna manera no querets lo Salvedor en
nenguna cose de la peraule del regne que
nenguna oferena a nostro Senyor.” Per ço
nenguna remsó. E nengú de tot lo poble no
nenguna de las suas coses, mas ociu hòmens
nenguna cose gran ni pocha que ell no m’
nenguna sospita contre mi de mal ni contre
nenguna cose, poque ni gran, d’aquestas
nenguna altre cose, sinó de tu, car, si
nenguna dels teus prínceps ni dels teus
nengunes feenes qui vinguéssan a juý del
Ner, cosí de Saül. 51 Sis era stat pare de
Ner era stat pare de Emsí, fill de Ebiel.
Ner, príncep de la cavalleria, e veé Saül
Ner, e dix: –Donchs, no respondràs, Abner?
Ner, príncep de la cavalleria de Saül,
Ner, e los servicials de Ysbòzech, fill de
Ner, regia e governave la casa de Saül. 7
Ner, era vengut al rey David e lo rey
Ner? Car per ço és vengut, que tt’engan e
Ner. 38 E dix lo rey als ceus missatges:
Ner. 5,Tit Capítol quint 1 E vingueren
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2Re 23,28 Buzir; 28 Celmon acuytes; Mecharí
2Re 23,29
fill de Debanaà, e aquest era
2Re 23,20
ferí lo leó e ocís-lo en temps de
Re Prol,117 de sent Johan, no són en la retgle
Re Prol,123
prech a tu, legidor, que no’t pens
Re Prol,166
si en altres coses metra enrera
1Re 1,8
-me per què plores, que no menges,
1Re 1,15
ajut Déu, que no és axí com tu dius
1Re 1,15
malaurade e jo no he vuy begut vi
1Re 1,25
lo qual no’s prenia guarde de Anna
1Re 2,13
e no conexían pas nostro Senyor 13
1Re 3,7
encara no conexia nostro Senyor,
1Re 3,14
casa no serà denejat per sacrificis
1Re 3,17
’m celes neguna de aquestas coses
1Re 4,6
E com los felisteus oÿren las veus
1Re 4,6
crits, ells digueren: –Quina veu
1Re 4,8
–Guay a nós! Car ells no foren ahir
1Re 4,20
un fill. E ella no’ls respòs
1Re 6,12
e anch no’s torseren a destre
1Re 11,5
de un camp e dix: –Què ha lo poble
1Re 12,3
o aze, e si jo he acusat a tort,
1Re 12,3
si jo he pres do de la vostra mà,
1Re 12,3
vostra mà, ni si he opremut algú,
1Re 12,4
–Tu no has nengú agreujat a tort,
1Re 12,4
a tort, ni no has opremut negú,
1Re 13,19
per ço que [*] no feessen lansa
1Re 15,3
ha. Tu no perdoneràs a ell de res,
1Re 15,29
pas en aquells qui ell vençrà
1Re 16,1
a Samuel: –Entrò a quant ploreràs,
1Re 16,7
statura, car jo no l’he pas alet,
1Re 17,33
poràs contrestar en aquest felisteu
1Re 17,47
Senyor no salve negú ab spasa
1Re 20,1
Jonatàs e dix: –Què he jo fet
1Re 20,1
jo fet ni qual és la mia iniquitat
1Re 20,2 mon pare no ferà nenguna cose gran
1Re 20,26
li fos avengut que no fos levat
1Re 20,27
no és vengut lo fill de Ysaý vuy
1Re 20,31
31 [*] Tu no seràs en rey stablit,
1Re 21,2
no sabés per què ell me tremès ací,
1Re 22,2
2 E tots aquells qui havien reguard
1Re 22,4
en los quals se havia a defensar
1Re 22,15
nenguna sospita contre mi de mal
1Re 22,15
no he sabuda neguna cose pocha
1Re 23,11
liureran a mi en las suas mans
1Re 23,12
–Liureran-me los hòmens de Cellà
1Re 24,10
de aquells qui’t diuhen mal de mi,
1Re 24,12 no és en mi negun mal de deslealtat
1Re 25,15
e anch no s’iresqueren ab nós,
1Re 25,31
31 no serà a tu açò remembrament
1Re 25,31 sanch d’aquells qui no merexen mal
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netofantes; 29 Èlech, fill de Debanaà, e
netofatites; Juray, fill d’Ambay, de
neus. 21 E aquest matex ocís un hom
ni en la costuma aprovade en la santa
ni t’stims que lo meu treball sia
ni’m maldien, que m’ajudeu ab los scuts
ni per què és turmentat lo teu cor.
ni pences, com jo sóm una fembra prou
ni neguna cose que puga embriagar, mas la
ni no la conexia. 26 Mas Anna dix a ell:
ni l’ofici dels preveres, ans fèyan molt
ni la peraule de nostro Senyor no era a
ni per dons perdurablement. 15 Donchs
ni de totas aquestas peraules qui’t són
ni los crits, ells digueren: –Quina veu ni
ni quin crit és aquest que és en la host
ni debans ten alegres com vuy lassos
ni los entès. 21 E apellà, donchs, l’
ni a sinestre. E los prínceps dels
ni per què plore? E digueren-li las
ni si jo he pres do de la vostra mà, ni si
ni si he opremut algú, ni he condempnat
ni he condempnat algú [*]. 4 E ells
ni no has opremut negú, ni no has pres de
ni no has pres de la mà de algú neguna
ni spasa. 20 Donchs los fills d’Irrael
ni cobeges nenguna de las suas coses, mas
ni no serà enflequit de penedensa, ne ell
ni per què tu ores per Saül, com jo hage
ni jo no jutge segons la vista dels
ni’t poràs combatre contre ell, car tu
ni ab lansa, car aquesta batalla és sua, e
ni qual és la mia iniquitat ni qual peccat
ni qual peccat he jo fet contre ton pare,
ni pocha que ell no m’ho diga abans. Mas
ni purificat [*]. 27 E com vench lo segon
ni hir a menjar? 28 E respòs Jonatàs e
ni lo regne no serà teu. Donchs, tremet
ni null hom no sàbia la cose per què jo
ni pahor ne éran fallons en tota la terra
ni havia star guarnit. 5 E dix Gad profeta
ni contre negú de la casa de mon pare, car
ni gran sobre aquest fet. 16 E lo rey dix:
ni si Saül vendrà ací. E nostro Senyor dix
ni los hòmens qui són ab mi en las mans de
ni qui’t dóna entendre que David te
ni jo no he peccat contre tu. E tu
ni no perdem neguna de nostres bísties
ni serà en ton cor, senyor meu, que tu
ni són colpables, e tu, senyor, hauràs
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1Re 25,36
no li dix nenguna cose, poque
1Re 26,12 ’n. E no hy hagué negú qui açò veés
1Re 26,21
follament e a tort. Car no sabia
1Re 27,9
aquells e no hy jaquí null hom viu
1Re 27,11
11 E David no jaquí a vida hom
1Re 28,6
e nostro Senyor no li respòs
1Re 28,6
Senyor no li respòs ni per preveras
1Re 28,6
ni per preveras ni per somnis
1Re 28,15
e no m’ha volguda retre resposta
1Re 28,15
retre resposta ni per profetes
1Re 28,18 has obeÿt a la veu de nostro Senyor
1Re 29,6
de vuy. Mas no plau als prínceps
1Re 29,7
[*] e no agreujaràs los prínceps
1Re 30,12
éran passats que no havia menjat
1Re 31,4
E lo ceu scuder no ho volch fer
2Re 1,4
-li David: –Digues-ma què fa hom
2Re 1,10
sabia e veya que ell no podia viura
2Re 1,14 David: –Per què tu no haguist pahor
2Re 1,20
coses anunciar en la terra de Get
2Re 1,21
21 O muntanyes de Gelboe, ros
2Re 1,21
ni pluja no vinga sobre vosaltres
2Re 1,21
ni hage en vosaltres camps
2Re 1,22
coltel de Saül no és tornat en va
2Re 1,23
e qui molt se amaven en la vida,
2Re 2,19
no’l jaquí anar a la dreta part
2Re 2,23
23 E Azael no’l volch entendre
2Re 2,23
ni’l jaquia anar a la dreta part
2Re 2,28
aquí avant e no encalsaren Yrrael
2Re 3,29
de la sua casa no defallega mal [*]
2Re 3,34
34 Las tuas mans no són ligades
2Re 3,34
ni los teus peus no són agreujats
2Re 3,35
mi e açò me anedesca, si jo tast pa
2Re 5,23
E dix nostro Senyor: –No hy puges
2Re 8,6
David en totas coses que ell feya
2Re 8,6
totas coses que ell feya ni anave
2Re 10,3 David hage tremès a tu aconortadors
2Re 10,3
ni concelladors per amor
2Re 11,25
–Açò diràs a Joab: “No t’smaÿs
2Re 12,4
no volch pendre de las suas ovellas
2Re 12,17
de la terra, e ell no ho volch fer
2Re 12,23
are com és mort, per què dejunaria
2Re 13,16
fet. Per què’m gites de la casa
2Re 13,16
ten mal? E Amon no la volch oyr
2Re 13,20
Calla, germana, [*] no’t dons ira
2Re 13,20
no’t dons ira ni dol de ton frare
2Re 13,21
tal que Amon no se n’enfellonís
2Re 13,22
no volch perlar a Amon en mal
2Re 13,33
poses aquestas coses en lo teu cor
2Re 13,33
coses en lo teu cor ni digues
2Re 14,2
vil e fort amargosa, e no’t laves
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ni gran, d’aquestas coses entrò l’
ni entenés, car no hy havia negú que
ni conexia moltas coses que are conech. 22
ni nulla fembra. E prenia ovellas e bous e
ni fembra, ne manave nengú en Get, car
ni per preveras ni per somnis ni per
ni per somnis ni per profetes. 7 E dix
ni per profetes. 7 E dix Saül als ceus
ni per profetes ni per somnis. E jo he
ni per somnis. E jo he apellat a tu per ço
ni complit a la ira sua que ell t’havia
ni als majorals que vingues ab nós. 7
ni los majorals dels felisteus. 8 E dix
ni begut. 13 E dix David lavors: –De qual
ni’l volch ociure, car era fort spaordit
ni què’s diu en las tendas. E dix aquell
ni podia scapar a las nafres que havia per
ni temor e ociest lo crist de nostro
ni en aquellas carreras que són en Scalon,
ni pluja no vinga sobre vosaltres ni hage
ni hage en vosaltres camps ni vinyes, car
ni vinyes, car aquí és reprovat e
ni en foll de la batalla. 23 Saül e
ni en la mort no’s són departits. E éran
ni a la sinestra, ans lo encalsave tot
ni’l jaquia anar a la dreta part ni a la
ni a la sinestra. E lavors Abner girà la
ni scomogueren batalla. 29 Emperò Abner e
ni cultell e freturants de pa. 30 Donchs
ni los teus peus no són agreujats ni han
ni han stat en cadenes, mas axí ést caygut
ni altre cose entrò al vespre, que lo sol
ni los isques a carrera, mas vés derrera
ni anave ni trematia. 7 E David pres las
ni trematia. 7 E David pres las armes de
ni concelladors per amor ni per honrament
ni per honrament de ton pare? Ans ho ha
ni t’spaordeschas per aquesta batalla.
ni dels ceus bous, per ço que faés convit
ni volch menjar ab ells. 18 E sdevenchni ploreria? Car jo no’l poria fer tornar
ni’m menes ten mal? E Amon no la volch
ni scoltar, 17 ans féu venir dels ceus
ni dol de ton frare ni plors per açò. E
ni plors per açò. E aprés açò stech lonch
ni fos trist, per ço car molt for l’
ni en bé, car gran mal li volia per la
ni digues ni’t cuyds que tots los teus
ni’t cuyds que tots los teus fills sían
ni t’untes d’oli, e stà axí com a fembra
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2Re 14,10
-me, e d’aquí avant no’t tocharà
2Re 14,11
d’aquell qui és mort no s’ajusten
2Re 14,17
ferm en tots sos fets e no’s mou
2Re 14,17
sos fets e no’s mou ni per mal
2Re 15,11
ab ell, e no’ls féu a saber
2Re 15,15
totas las coses que tu mans
2Re 16,10
10 E dix lo rey: –En què’n sóm jo
2Re 17,16
no stiga aquesta nit en los camps
2Re 19,6
ància nenguna dels teus prínceps
2Re 19,7
pijor te serà que tot quant mal
2Re 19,13 E dieu a Amassà: “No ést tu os meu
2Re 19,19
-te que no’t membren las injúries
2Re 19,19
las injúries ni las iniquitats mias
2Re 19,22
de Servià: –Què m’ha a fer a mi
2Re 19,24
rasa ne s’havia levade la cara
2Re 19,28
Donchs, senyor, no he clams justs
2Re 19,35 vuymés no’m puch delitar en menjar
2Re 20,10
lavors Amasè no’s guardave d’ells
2Re 20,20
hu vulla, que jo vulla enderrocar
2Re 21,4
[*] –Nós no havem qüestió sobre or
2Re 21,5
no’n romangue u del ceu parentat
2Re 21,10
hy jaquí acostar los ocells de die
2Re 24,22
rey meu don-me ço que ell vulla
1Re 9,13 ell munt en la muntanya per menjar.
1Re 30,24
vosaltres en las vostres mans. 24
2Re 8,4
e XXM de peu, ell féu segar los
1Re 14,34
cascú son bou en la mà entrò a la
1Re 15,11
e cridà a nostro Senyor tota la
1Re 15,12
12 E com Samuel se fou levat de
1Re 19,10
David fugí, e fou salvat aquella
1Re 19,11
a ell: –Si tu no’t salves aquesta
1Re 19,24
nuu tot aquell die e tota aquella
1Re 25,16
per mur de defenció, de die e de
1Re 28,8
ell e II altres ab ell, e una
1Re 28,25
levaren-se e anaren tota aquella
1Re 29,10
tu, e com vosaltres sereu levats de
1Re 31,12
pus forts hòmens e anaren tota la
2Re 2,29
qui éran ab ell anaren tota la
2Re 2,32
son pare en Betlem e anaren tota la
2Re 4,7
li lo cap e anaren-se’n tota la
2Re 7,4
Déu és ab tu. 4 E fou fet aquella
2Re 17,16
e digau-li que no stiga aquesta
2Re 21,10
los ocells de die ni las bèsties de
1Re 14,36
Saül: –Anem sobre los felisteus de
1Re 19,11 Donchs Saül tremès sos servents de
1Re 26,7
David e Abisay al poble de
1Re 29,11
éran venguts ab ell se levaren de
1Re 30,12
lo ceu spirit, car III dies e III
Re Prol,102
e en ço qui és avenir, e en veu
Re Prol,116
a l’Apocalipci de sent Johan,
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ni’t goserà res dir. 11 E dix la fembra:
ni multipliquen a venjar la sanch d’
ni per mal ni per bé. E nostro Senyor és
ni per bé. E nostro Senyor és ab mi. 18 E
ni’ls dix la rahó per què’ls havia
ni digues ferem nós ab gran goig e
ni en què’n sou vosaltres, fills de
ni en lo desert, mas digau-li que se’n
ni dels teus majorals. En veritat jo he
ni treball null temps hages hagut de la
ni carn mia? E açò fasse Déu a mi, si jo
ni las iniquitats mias ni las poses en ton
ni las poses en ton cor que jo t’he fetas
ni a vós? Per què voleu que jo sia tengut
ni las vestidures despuxs que’l rey isqué
ni no poria més cridar. 29 E dix lo rey a
ni en beura, e no poria oyr la veu dels
ni havia vist lo cultell que Joab
ni destroyr la ciutat! 21 Mas un hom del
ni sobre argent, mas sobre Saül e sobre la
ni de la sua natura. 6 Dóna a nós VII de
ni las bèsties de nit. 11 E diguéran a
ni li plàcia. E Aurena pres bous e vaques
Ni lo poble no menjarà entrò que ell sia
Ni negun hom no oyrà sobre aquestas
nirvis a tots los cavalls, emperò jaquí’n
nit e ocieren-los aquí. 35 E Saül
nit mercè. 12 E com Samuel se fou levat de
nit per anar a Saül al matí, a Samuel fou
nit. 11 Donchs Saül tremès sos servents de
nit, tu morràs demà. 12 E ella lo gità
nit. E de açò axí un proverbi: «Donchs, no
nit, aytant com nós guardam ton bestiar
nit vingueren a la fembra, e dix Saül:
nit. 29,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E lavors
nit, e comenserà a fer die, veu-vosnit e prengueren lo cos de Saül e los
nit per los camps e passaren lo flum Jordà
nit Joab e aquells qui éran ab ell e l’
nit per la carrera del desert 8 e
nit que la peraula de Déu fou feta a Natan
nit en los camps ni en lo desert, mas
nit. 11 E diguéran a David ço que Rafà
nits e destruyam-los ans que’l matí sia
nits a la casa de David per ço que’l
nits e trobaren Saül en la tenda durment e
nits per ço que se n’anassen gran matí e
nits éran passats que no havia menjat ni
no oÿda cridant: «Sant, sant, sant, qui
no són en la retgle ni en la costuma
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Re Prol,123 coses, axí prech a tu, legidor, que
Re Prol,141 com hauràs entès allò que debans tu
Re Prol,144
parler o fals enterpetredor, si
Re Prol,145
’t ve de grat, jatsia açò que a mi
Re Prol,146
de l’habraycha veritat. Cert, si
Re Prol,154
coses, jo’m cuyt que aquell
Re Prol,159 a la taula, que en nenguna manera
Re Prol,170
las mias carreras per ço que
1Re 1,2
E Fenenà hach fills, e Anna
1Re 1,5
havia tencat son ventre enaxí que
1Re 1,7
e Anna plorave molt fortment e
1Re 1,8
digues-me per què plores, que
1Re 1,8
és turmentat lo teu cor. Donchs,
1Re 1,11
los dies de la sua vida, e raor
1Re 1,13
13 e ella parlave en son cor e
1Re 1,13
sinó moure sos labis, e la sua veu
1Re 1,15
respòs: –Elí, axí m’ajut Déu, que
1Re 1,15 sóm una fembra prou malaurade e jo
1Re 1,16 és molt turmentade devant Déu. 16 E
1Re 1,18
fembra tench sa carrera e menjà e
1Re 1,22
vot que ella havia fet. 22 E Anna
1Re 1,25
l’infant a Elí, prevere, lo qual
1Re 1,25
qual no’s prenia guarde de Anna ni
1Re 2,2
negú sant axí com nostro Senyor, e
1Re 2,2
e no és negú altre sinó ell e
1Re 2,3
muntiplicar vostres peraules ne
1Re 2,9
cauran en tenebres, car null hom
1Re 2,12
Mas los fills de Elí éran malvats e
1Re 2,15
que cogue a obs del prevera, com jo
1Re 2,24
mos fills, de vuymés, car la fama
1Re 2,25
qui preguerà per aquell? E ells
1Re 2,30
Mas are diu nostro Senyor: “Jo
1Re 2,31
de la casa de ton pare, per ço que
1Re 2,33
32 [*] null temps. 33 Emperò jo
1Re 3,1
Déu era preciosa en aquell temps,
1Re 3,2
éran ja tenebrosos, enaxí que ell
1Re 3,6
[*] [*] E Elí respòs: –O, mon fill,
1Re 3,7
e dorm. 7 E, certes, Samuel encara
1Re 3,7
ni la peraule de nostro Senyor
1Re 3,13
fèyan lurs fets malvadement e ell
1Re 3,14
de Elí que lo peccat de la sua casa
1Re 3,17
a tu ha perlada. Jo’t prech que
1Re 3,18
a ell totas las peraules, enaxí que
1Re 3,19
ab ell. E anch de las suas peraules
1Re 3,19
no’n caech una en terra que
1Re 4,8
[*] [*] 8 –Guay a nós! Car ells
1Re 4,9
axí com a barons, perquè vosaltres
1Re 4,15
e sos ulls éran enfosquits, que
1Re 4,20
car tu has infantat un fill. E ella
1Re 5,5
qui anaren en lo temple de Degon
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no’t pens ni t’stims que lo meu treball
no sabies, e tu stimaràs mi enterpetrador,
no’t ve de grat, jatsia açò que a mi no
no sia vijares, que jo hi hage mudat de l’
no ho creus, lig los libres grechs e los
no serà enterpetredor, mas en aquell loch
no querets lo Salvedor en lo sepulcre, al
no pech greument en la mia lengüe; jo posí
no n’hach negú. 3 E aquell hom anave de
no podia haver infants. 6 E Fenennà la
no volia menjar. 8 Ladonchs li dix Elcanà,
no menges, ni per què és turmentat lo teu
no sóm jo millor a tu que X fills, si los
no munterà sobre lo ceu cap. 12 E axí com
no feya sinó moure sos labis, e la sua veu
no era oÿda de negú. Donchs, Elí se cuydà
no és axí com tu dius ni pences, com jo
no he vuy begut vi ni neguna cose que puga
no’t cuyts que jo, qui sóm ta serventa,
no mudà se care en diverses maneres. 19 E
no hy anà, car ella dix a son marit: –No
no’s prenia guarde de Anna ni no la
no la conexia. 26 Mas Anna dix a ell:
no és negú altre sinó ell e no és negú axí
no és negú axí fort com és lo nostro Déu.
no us glorifiqueu en perlar argullosament.
no serà salvat en la sua fortsa. 10 Los
no conexían pas nostro Senyor 13 ni l’
no pendré de tu carn cuyta, mas crua.» 16
no és pas bona que jo oig de vosaltres:
no oÿren la veu de lur pare, perquè nostro
no vull açò.” Mas ell diu: “Jo glorificaré
no hage negun hom vell en tota te casa 32
no tolré de tot en tot sament de tu de mon
no era vizió manifestade. 2 E sdevenchno podia veura 3 la lum de Déu anans que
no t’he jo apellat. Torna-te’n e dorm.
no conexia nostro Senyor, ni la peraule de
no era a ell stade revelade. 8 E nostro
no’ls ne castigave. 14 E per ço jo he
no serà denejat per sacrificis ni per dons
no le’m cels per neguna cose. Déu fasse a
no li celà res. E Elí respòs: –Ell és
no’n caech una en terra que no’s
no’s sdevengués 20 en tot lo poble d’
no foren ahir ni debans ten alegres com
no serveschau als hebreus axí com ells han
no’s veye. 16 Adonchs dix lo missatge a
no’ls respòs ni los entès. 21 E apellà,
no calsigaren sobre lo lindar d’aquell
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1Re 5,11
e que torn en son loch, per ço que
1Re 5,12
nós ab tot nostro poble! 12 Car
1Re 5,12
on l’archa vingués neguna gent que
1Re 5,12
ells, per ço com los hòmens qui
1Re 6,3
l’archa del Déu d’Irrael,
1Re 6,3
e sabreu per què la mà de Déu
1Re 6,6
déus e de la vostra terra. 6 Perquè
1Re 6,6
endureý en Egipte lo cor de faraó e
1Re 6,7
qui hagen vadells e null temps
1Re 6,9
a nós aquest gran mal. E si ella
1Re 6,9
va per aquella, nós sabrem que ella
1Re 6,12
se’n per un camí bruolans, e anch
1Re 7,13
E los felisteus foren humiliats e
1Re 8,3
jutges de Bersabe. 3 E los fills
1Re 8,5
ell: –Tu ést envellit, e tos fills
1Re 8,7
coses que diguen a tu. Com ells
1Re 8,18
haureu alet, e nostro Senyor
1Re 8,19
haveu demanat rey. 19 E lo poble
1Re 8,19
la veu de Samuel, e digueren: –Ja
1Re 9,2
nom Saül, alet e bo, enaxí que
1Re 9,4
Efraÿm 4 e per la terra de Salice e
1Re 9,4
[*] e per la terra de Benjamín, e
1Re 9,5
fossen venguts en la terra de Suf e
1Re 9,5
nos-en, car per ventura mon pare
1Re 9,7
de Déu? Pa defall a nós [*], e nós
1Re 9,13 la muntanya per menjar. Ni lo poble
1Re 9,20
las coses que són en ton cor. 20 E
1Re 9,20
que ellas són trobades. Donchs,
1Re 10,11
sdevenguda al fill de Sis? Donchs,
1Re 10,14
anats a sercar las someras e, com
1Re 10,16 que las someras éran trobades. Mas
1Re 10,21
Sis. Donchs ells sercaren a ell, e
1Re 10,22
per saber si ell vendria aquí o
1Re 10,24
que nostro Senyor ha alegit. E
1Re 10,27
E hagueren-lo en menyspreu e
1Re 10,27
null do. E ell feya semblant que
1Re 11,3
per tota la terra d’Irrael e, si
1Re 11,7
que dèyan: –Si n’hi ha negú que
1Re 11,7
n’hi ha negú que no ischa defora e
1Re 11,11
ocís los fills de Amon, sí que anch
1Re 11,11
altres foren scampats, enaxí que
1Re 11,12
–Qual és aquell qui diu que Saül
1Re 12,4
[*]. 4 E ells respongueren: –Tu
1Re 12,4
no has nengú agreujat a tort, ni
1Re 12,4
a tort, ni no has opremut negú, ni
1Re 12,5
n’és vuy testimoni, que vosaltres
1Re 12,15
serà bé a vosaltres. 15 Emperò, si
1Re 12,17
ferà denant vosaltres. 17 Donchs,
1Re 12,19
al Senyor, ton Déu, per ço que
1Re 12,20
haveu tot aquest mal. Mas emperò
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no ocie nós ab tot nostro poble! 12 Car no
no havia en neguna ciutat on l’archa
no hagués pahor de mort, com la mà de
no éran stats morts éran ferits en la pus
no la tremetau buyda, mas reteu-li ço
no’s pertex de vosaltres. 4 E adonchs
no endureescha vostros cors axí com
no lexà anar los fills d’Irrael fore de
no hagen aportat jou, e ajustau aquellas a
no se’n va per aquella, nós sabrem que
no ha fet a nós negun mal, mas que açò és
no’s torseren a destre ni a sinestre. E
no gosaren despuxs venir en los termes del
no anaren per las suas carreras, ans
no van per las tuas carreras. Dóna a nós
no han a tu en menyspreu, mas a mi, que jo
no us axaudirà en aquell die, per ço car
no volch anch oyr la veu de Samuel, e
no serà axí pas! Nostre rey serà sobre
no havia entre los fills d’Irrael millor
no las hagueren trobades, encara passaren
no las trobaren. 5 E com ells fossen
no las hagueren trobades, Saül dix a son
no haja oblidades las someras per engoxa
no havem presentalla que donem a l’hom de
no menjarà entrò que ell sia vengut, car
no sies engoxós de las someras que perdist
no hages ància, que las millós coses que
no és Saül entre los profetes? 12 [*] 13
no las poguem trobar, nós vinguem a
no li dix nenguna cose de la peraule del
no poch ésser atrobat aquí. 22 Aprés, ells
no. E nostro Senyor respòs: –Veus que ell
no és en tot lo poble un home que sia
no li portaren null do. E ell feya
no oÿa neguna cose de lur murmurament. 1Re
no hy ha negú qui’ns defena, nós vendrem
no ischa defora e no saguescha Saül e
no saguescha Saül e Samuel, axí serà fet
no cessà entrò que lo die comensà scalfar.
no romangueren dos ensemps. 12 E lo poble
no regnerà sobre nós? Feu-los-nos
no has nengú agreujat a tort, ni no has
no has opremut negú, ni no has pres de la
no has pres de la mà de algú neguna cose.
no haveu vuy trobat que jo us hage res fet
no oÿu la veu de nostro Senyor e
no és are tot dret temps de cullir los
no muyram, car nós havem ajustat mal a
no us vullau partir de nostro Senyor, anau
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cor e de tota vostra ànima, 21 e
declinar aprés vanes coses que
ellas són vanes. 22 E nostro Senyor
com Samuel li havia dit, e Samuel
partia de mi poch a poch, e que tu
felisteus en Galgala sobre mi, e jo
Saül: –Tu has fet follament, com tu
ell havia manats a tu. Car, si tu
perdurablement. 14 Mas lo regne teu
sobre son poble, per ço com tu
lo desert. 19 En aquell temps
tots gitats defora, per ço que [*]
era ab Saül e ab Jonatàs, son fill,
que és ultre aquest loch. E ell
que ha nom efot. E lo poble
a la host dels felisteus, que
si nostro Senyor ferrà per nós, car
trobaren que Jonatàs e son scuder
Donchs tot lo poble dejunà, que
sobre la fas [*], 26 mas negú
pahor del segrament. 27 Mas Jonatàs
la qual ell ha atrobade. Donchs,
aquesta pedre e menjau-ne, e
-los ans que’l matí sia vengut. E
poble d’Irrael? E nostro Senyor
remsó. E nengú de tot lo poble
qual cose és açò per què tu vuy
e mengé’n. E vet que a mi par que
peccat! Nostro Senyor sàpia que ell
lo poble desliurà Jonatàs, que
e guasta tot ço que ell ha. Tu
Amalech, per ço que per ventura jo
las coses qui éran bellas, e anch
rey, car ell ha a mi desemparat e
m’ho. 17 E Samuel li dix: –Donchs,
tots morts.” 19 Donchs, per què tu
holocausts e secrificis, que hom
axí és com peccat de devinar, e
ell ha a tu tornat enrera, que tu
Senyor. 26 E Samuel dix a Saül: –Jo
Senyor ha tornat a tu enrera, que
que és millor que tu, 29 car ell
pas en aquells qui ell vençrà ni
serà enflequit de penedensa, ne ell
en se casa. 35 E anch despux Samuel
jo hage ell gitat enrera, que ell
ne altesa de la sua statura, car jo
car jo no l’he pas alet, ni jo
Saman, del qual ell dix: –Encare
Samuel dix a Ysaý: –Nostro Senyor
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no us vullau declinar aprés vanes coses
no profiten a vosaltres ne us desliureran
no desemparerà lo ceu poble per lo ceu
no vench en Galgala, e lo poble se comensà
no eras vengut al terme que tu eras ab mi
no he oferta nenguna oferena a nostro
no has guardats los manements del Senyor,
no haguesses açò fet, nostro Senyor
no s’estendrà a ton linatge. Nostro
no has guardats los manaments que ell manà
no podia hom trobar negun ferrer en la
no feessen lansa ni spasa. 20 Donchs los
no havia [*] lansa, fora Saül e Jonatàs,
no féu a saber açò a son pare. 2 Saül
no sabia pas en qual loch Jonatàs era
no són circumcizos, per saber si nostro
no és gran cose en nostro Senyor salvar en
no hy éran. 18 Adonchs dix Saül a Achià:
no menjà pa. 25 E tot lo poble [*] vench
no acostà sa mà a sa bocha, car lo poble
no havia pas oÿt com son pare havia
no fóra feta major plague contre los
no peccareu a nostro Senyor, si vosaltres
no lexaren un d’ells viu. E dix lo poble:
no li respòs aquell die. 38 E Saül dix:
no li contredix. 40 Donchs ell dix a tot
no has respòs a ton servent. Si aquest
no dega morir. 44 E Saül dix a Jonatàs:
no haurà vuy negun mal, car ell ha obrat
no morí. 46 E Saül se’n tornà e [*]
no perdoneràs a ell de res, ni cobeges
no us ocia ab ell, car tu feÿst
no volgueren aquellas destrovir, mas
no ha complides las mias peraules per
¿no fust tu fet cap e príncep sobre tots
no has oÿda la veu de nostro Senyor Déu,
no l’obaesca majorment a la sua veu? Car
no voler obeyr és quax peccat de colre
no sies rey. 24 E Saül dix a Samuel: –Jo
no me’n tornaré ab tu, car tu has
no sias rey sobre lo ceu poble d’Irrael.
no perdonerà pas en aquells qui ell vençrà
no serà enflequit de penedensa, ne ell no
no és hom, que fassa penitència. 30 E Saül
no viu Saül en los dies de sa vida, entrò
no regnerà sobre lo poble d’Irrael?
no l’he pas alet, ni jo no jutge segons
no jutge segons la vista dels hòmens, com
no ha nostro Senyor aquest alet. 10 Donchs
no ha alet nengú d’aquests encara. 11 [*]
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1Re 16,11
és derrer e amena-lo a mi, car
1Re 17,8
axí com per combatre? Donchs,
1Re 17,26
Irrael? Qual és aquest felisteu qui
1Re 17,29
dix: –Què he jo fet, donchs? Açò
1Re 17,32
devant Saül, ell dix a ell: –Negú
1Re 17,33
’l. 33 E Saül dix a David: –Tu
1Re 17,36
Donchs, serà aquest felisteu, qui
1Re 17,36
Car aquest és aquell felisteu qui
1Re 17,39
asejar si poria anar armat, car ell
1Re 17,39
ell se desermà e dix a Saül: –Jo
1Re 17,39
Saül: –Jo no puch axí anar, car jo
1Re 17,47 la moltitut sàpie que nostro Senyor
1Re 17,50
de la fona. E per ço car David
1Re 17,55
–Senyor, sàpies certament que jo
1Re 18,2
2 E Saül retench a ell aquell die e
1Re 18,8 –Ellas han donat a David XM e a mi
1Re 18,9
regne! 9 E d’aquell die avant Saül
1Re 18,17
donaré aquella a tu per muller, jo
1Re 18,17
se pensave e deya en son cor: «Jo
1Re 18,25
los dix: –Dieu-li axí: “Lo rey
1Re 19,4
ceu, de David e dix: –O senyor rey,
1Re 19,4
contre David, ton servent, car ell
1Re 19,6
e jurà e dix: –Sàpies que ell
1Re 19,11
ho hach oÿt, dix a ell: –Si tu
1Re 19,17
parlà a mi e dix: “Lexa’m anar, si
1Re 19,24 E de açò axí un proverbi: «Donchs,
1Re 20,2
E ell li respòs: –Déu te guard! Tu
1Re 20,2
Tu no morràs pas, car mon pare
1Re 20,2
nenguna cose gran ni pocha que ell
1Re 20,3
Jonatàs per ço que per ventura ell
1Re 20,8
mi neguna iniquitat, tu m’ociu e
1Re 20,9
9 E dix Jonatàs a David: –Ja Déu
1Re 20,12
a mi res [*] de tu, si jo tentost
1Re 20,15
emperò, jo morré, 15 prech-te que
1Re 20,15 de la mia casa negun temps. E si jo
1Re 20,19
hom a tu 19 entrò a la barena, car
1Re 20,22
vendràs a mi, car pau serà a tu, e
1Re 20,25 Abner al costat de Saül, e null hom
1Re 20,26
là on solia ceura David. 26 E Saül
1Re 20,26
que per ventura li fos avengut que
1Re 20,27
die aprés las calendes, encara
1Re 20,27
Saül a son fill Jonatàs: –Per què
1Re 20,29
tost e veuré mos frares.” Per ço
1Re 20,30
dix-li: –Fill de bagassa! Donchs
1Re 20,31 ames lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu
1Re 20,31
seràs en rey stablit, ni lo regne
1Re 20,34
’s de la taula ab gran fallonia e
1Re 20,38
l’infant e dix: –Corra e vé tost e
1Re 20,39
-las a son senyor. 39 E l’infant
1Re 21,2
prevere: –Lo rey manà que negú

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

no’ns ciurem a menjar entrò que ell sia
no sóm jo felisteu e vosaltres sou
no és circuncís, que gosa ontar las
no són sinó peraules! 30 E ell s’elunyà
no hage pahor d’aquest felisteu. Jo sóm
no poràs contrestar en aquest felisteu ni
no és circumcís, axí com un d’aquells;
no és circuncís, qui gosà maleyr lo poble
no hu havia acostumat, per què ell se
no puch axí anar, car jo no he l’ús. E
no he l’ús. E posà les armes 40 e pres un
no salve negú ab spasa ni ab lansa, car
no tenia spasa en la mà, 51 ell correch e
no hu sé. 56 E lo rey dix: –Donchs demana
no li atorgà que ell tornàs a sa casa o a
no han donat sinó M! Donchs, qual cose
no podie guardar David dretament. 10 Aprés
no deman a tu sinó que sias fort hom e
no ociuré pas David, mas lo felisteus lo
no ha mester que tu li dons castells per
no vullas peccar contre David, ton
no ha peccat contre tu, e las suas obres
no serà mort. 7 Donchs Jonatàs apellà
no’t salves aquesta nit, tu morràs demà.
no, jo t’ociuré.” 18 E adonchs David
no és Saül entre los profetes?» 20,Tit
no morràs pas, car mon pare no ferà
no ferà nenguna cose gran ni pocha que ell
no m’ho diga abans. Mas mon pare celà a
no sia trist.” Mas jurà David e dix: –Viva
no m’amens a ton pare. 9 E dix Jonatàs a
no vulla que jo fasse açò, car jo dich per
no t’ho fas a saber, 13 que nostro
no tolgues la misericòrdia tua de la mia
no faré açò, prech nostro Senyor que, com
no ceurà negú allà on tu deus ceura. E
no hauràs mal, vive nostro Senyor Déu. Si,
no sech là on solia ceura David. 26 E Saül
no parlà neguna peraule en tot aquell die,
no fos levat ni purificat [*]. 27 E com
no sech null hom là on solia ceure David.
no és vengut lo fill de Ysaý vuy ni hir a
no és vengut a menjar a la taula del rey.
no conech jo are que tu ames lo fill de
no seràs en rey stablit, ni lo regne no
no serà teu. Donchs, tremet are e amena’l
no menjà en tot lo segon die de las
no t’aturs! E pres l’infant de Jonatàs
no sabia què’s feya, car ten solament
no sabés per què ell me tremès ací, ni
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què ell me tremès ací, ni null hom
de poble que’t puscha donar, car
lo prevere del pa santificat, car
Si’l vos, porta’l-te’n, car
servicials de Chis a ell: –Donchs,
és aquest David rey de la terra? E
la terra? E no cantaven per ell e
foll? Jaquiu-lo’n ana aquest;
vos sou jurats contre mi, e
car jo anch, qui sóm ton servent,
ells sabían bé que ell era fugit e
a saber. E los servents del rey
la casa de ton pare. 23 Stà ab mi e
a ell tots dies, e nostro Senyor
–No hages pahor, car mon pare Saül
part. E David se pensave ja que ell
anaven sobre las pedres scaxoses on
a sos hòmens: –Déu me guard que jo
nostro Senyor ho sàpia, que si ell
que si ell no l’ociu o son die
die no vé que ell muyre, o si ell
en batalla, ell ma guard que jo
los ceus hòmens de peraula e
jo tallí la vora de ton mantell, jo
mà contre tu. Pensa e guarde que
en mi negun mal de deslealtat ni jo
tonen las tuas ovellas, e nós
’ns iresquem anch ab ells, e ells
e donar-ho-he a hòmens que
hòmens foren a nós molt bons e anch
e anch no s’iresqueren ab nós, ni
ell és dels fills de Belial, e axí
car jo iré aprés vosaltres. E ella
de las coses que pertanyen a ell
Mas nostro Senyor ho sàpia, que jo
Jo’t prech que lo rey, mon senyor,
és ab ell. E jo, ta serventa, anch
Déu, [*] qui ha a tu vedat que
tua ànima, lo qual ha vedat que tu
batellaràs. Senyor, donchs malícia
senyor, stablit sobre Yrrael, 31
hages scampade sanch d’aquells qui
bé fet, que has vedat a mi vuy que
d’Irrael, que ha vedat a mi que
vedat a mi que no feés mal a tu. Si
Si no fosses venguda a mi tentost,
era embriach de bon vi. E Abiegayl
ab la lansa en terra una vegade e
Déu e crist de nostro Senyor. E que
car, si donchs nostro Senyor
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no sàbia la cose per què jo sóm vengut ací
no he sinó pa sant [*]. Si tu ést sant e
no havia pa, sinó ten solament de
no he sinó aquell. E dix David: –No n’
no és aquest David rey de la terra? E no
no cantaven per ell e no dèyan: “Saül n’
no dèyan: “Saül n’ha morts M, e David,
no intrerà en la mia casa. 22,Tit Capítol
no és nengú de vosaltres qui’m fassa a
no he sabuda neguna cose pocha ni gran
no m’ho faeren a saber. E los servents
no volgueren stendre lur mà contre los
no hages pahor, car, si algú te percassa
no liurà pas aquell en las suas mans. 15 E
no’t troberà, e tu regneràs sobre lo
no pogués scapar de la mà de Saül. E Saül
no podien anar sinó †ginollant-se†. E
no fassa mal a mon senyor, untat de Déu!
no l’ociu o son die no vé que ell muyre,
no vé que ell muyre, o si ell no és mort
no és mort en batalla, ell ma guard que jo
no stena la mia mà en lo untat de nostro
no soferí que ells se levassen contre
no volguí stendre la mia mà contre tu.
no és en mi negun mal de deslealtat ni jo
no he peccat contre tu. E tu aguaytes a mi
no’ns iresquem anch ab ells, e ells no
no perderen anch res per nós en nostro
no sé d’on són? 12 E donchs, los servents
no s’iresqueren ab nós, ni no perdem
no perdem neguna de nostres bísties aytant
no pot perlar negú ab ell. 18 E adonchs
no dix res anch a son marit [*]. 20 E ella
no periren. E ha retut a mi mal per bé. 22
no hauré lexat de totas las coses que a
no pos son cor sobre Nabal, mon marit, qui
no viu tos servents, los quals tu, senyor,
no scampasses sanch e ha a tu guardades
no’t venjasses en sanch e ha salvade la
no sia trobade en tu en tots los dies de
no serà a tu açò remembrament ni serà en
no merexen mal ni són colpables, e tu,
no sia anat a scampar sanch e que jo
no feés mal a tu. Si no fosses venguda a
no fosses venguda a mi tentost, no fóra
no fóra romàs Nabal entrò demà matí, entrò
no li dix nenguna cose, poque ni gran, d’
no’l ne calrà ferir altre. 9 E dix David
no fosses culpable! 10 E dix David: –Viva
no l’ociu o vendrà lo die que ell muyre
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11 nostro Senyor me guard que jo
stave prop Saül e anaren-se’n. E
negú qui açò veés ni entenés, car
Abner, fill de Ner, e dix: –Donchs,
15 E dix David a Abner: –Donchs,
tu en tot Yrrael? Per què, donchs,
sou tots fills de mort, que
car ells m’han gitat, que jo
’n servir los déus stranys.” 20 E
te’n, mon fill David. Per cert jo
ho he fet follament e a tort. Car
t’ha vuy liurat en la mia mà, e
1 Dix David en son cor: «Si jo
Saül se desesper de mi e stiga que
era fugit en Get, e d’aquí avant
David tota la terra de aquells e
e en Hiramel [*].» 11 E David
a nostro Senyor, e nostro Senyor
nostro Senyor Déu, car per cert
mi, e Déu s’és pertit de mi e
ha a ton proÿsme David, 18 car tu
temia fort las paraules de Samuel e
e no havia neguna fortsa, car
e pugues fer ton camí. 23 E Saül
prínceps dels felisteus: –Encare
ha stat ab mi molts dies [*]? E jo
qual tu l’has stablit e donat, e
porà ell fer pau ab son senyor, si
los nostros prínceps? 5 Donchs,
intrament és ab mi en las tendes, e
a mi entrò al die de vuy. Mas
nós. 7 Torna-te’n, donchs, [*] e
entrò en aquest die de vuy, que jo
prínceps dels felisteus han dit que
manors entrò a las majors. Emperò
Déu, seguiré aquests ladres o
romasos, qui éran molt ujats, que
dies e III nits éran passats que
respòs e dix: –Jure’m per Déu que
entrò al vespre de l’altre die, e
altres coses que ells havían, que
romasos per so car éran ujats e
qui són ací romasos, per ço car
David: –No fareu axí, frares meus,
las vostres mans. 24 Ni negun hom
vendrien aquells felisteus, qui
en gran scarniment. E lo ceu scuder
me dix, car jo sabia e veya que ell
14 E dix-li David: –Per què tu
s’hían las persones de aquells qui
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no stena la mia mà en l’untat de nostro
no hy hagué negú qui açò veés ni entenés,
no hy havia negú que vetlàs, [*] que la
no respondràs, Abner? E respòs Abner: –Qui
no ést tu baró, e qui és semblant a tu en
no has guardat lo rey, senyor teu? Car un
no guardau lo vostro Senyor, untat de Déu.
no habit vuy en la haretat de nostro
no sia scampada la mia sanch devant nostro
no’t faré mal d’aquí avant, per ço com
no sabia ni conexia moltas coses que are
no volguí stendre la mia mà en crist de
no guard a mi matex, alguna vegade cauré
no’m serch vuymés en tota la terra d’
no hach ància Saül de sercar David. 5 E
no hy jaquí null hom viu ni nulla fembra.
no jaquí a vida hom ni fembra, ne manave
no li respòs ni per preveras ni per somnis
no vendrà negun mal a tu per aquesta cose.
no m’ha volguda retre resposta ni per
no has obeÿt a la veu de nostro Senyor ni
no havia neguna fortsa, car no havia
no havia menjat pa en tot aquell die. 21 E
no’n volch pendre e dix: –No menjaré. E
no conexeu David, qui fou servicial de
no he trobat [*] null mal del die ensà que
no devall ab nós [*] com comensarem a
no sobre los nostros prínceps? 5 Donchs,
no és aquest David qui cantaven e dèyan
no he trobade neguna cose de mal del die
no plau als prínceps ni als majorals que
no agreujaràs los prínceps ni los majorals
no venga e combata contre los enamichs del
no devalls en nós a la batalla. 10 Donchs,
no havían negú mort, mas [*] amanavenno? E dix nostro Senyor a ell: –Encalceno havían pogut passar lo torrent de
no havia menjat ni begut. 13 E dix David
no m’ociuràs ne’m liureràs en las mans
no n’scapà negú sinó CCCC hòmens jóvens
no’n fallí una, de la manor entrò a la
no havían pogut seguir David, qui los
no són anats ab nós. Basta que’ls donem
no pertireu axí aquellas coses que nostro
no oyrà sobre aquestas paraules. Per
no són circumcizos, e auciurien-me en
no ho volch fer ni’l volch ociure, car
no podia viura ni podia scapar a las
no haguist pahor ni temor e ociest lo
no són circuncizos. 21 O muntanyes de
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O muntanyes de Gelboe, ros ni pluja
forts, l’escut de Saül, axí com si
E la setgeta de Jonatàs negun temps
de [*] forts, e lo coltel de Saül
se amaven en la vida, ni en la mort
Axí com la mare ame son fill qui
Abner e perseguí-lo fort, que
porta-te’n la sua roba. E Azael
sua roba. E Azael no volch star que
vegade Abner: –Pertex-te de mi,
’m a fer que t’ocia. E si açò fas,
devant Joab, frare teu. 23 E Azael
mort se enfellonirà la tua spasa, e
sia perillosa? Donchs per què
Donchs per què no dius al poble que
matí, lo poble se’n fóra pertit e
e stigueren d’aquí avant e
dels servecials de David XVIIII; e
frares e sobre los ceus parents, e
a Abner e açò li anadescha, si jo
Dan entrò a Berzabe. 11 E Ysbòzech
una cose te deman —e David dix–:
e hagueren-los morts. E Abner
de la cisterna de Tirà. E d’açò
de la mort de Abner, car jo
Joab e sobre la casa de son pare e
és, de luxúria), e de la sua casa
molt Abner lo rey dix: «Ja Déu
coarts e poruchs. 34 Las tuas mans
no són ligades ni los teus peus
lo poble e tot Yrrael que lo rey
rey als ceus missatges: –Vosaltres
era dèbil e malalt en los peus, car
e desestruchs han mort un hom qui
res e dormia sobre son lit. Doncs,
a David: –No intreràs ací, si
lo proverbi: «Lo cech e lo contret
de Déu en la mia ciutat?» 10 E
jo jugaré e seré fet humil més que
tu has parlats. 23 E axí Micol [*]
diu nostro Senyor Déu: Donchs tu
que stiga e habit en ella, 6 car jo
d’Irrael. E donchs jo parlant
meu poble d’Irrael e dix: Per què
e habitaré ab ell. E d’aquí avant
torbat e los fills de la iniquitat
e ell serà a mi en fill. E aquell
hòmens. 15 E la mia misericòrdia
»Per ço, Senyor, tu ést gran, car
oÿdes ab las nostres orellas, e
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no vinga sobre vosaltres ni hage en
no fos untat d’oli. 22 E la setgeta de
no tornerà atràs de sanch de morts, de [*]
no és tornat en va ni en foll de la
no’s són departits. E éran pus laugers
no n’ha sinó u solament, axí com jo amave
no’l jaquí anar a la dreta part ni a la
no volch star que no encalsàs Abner. 22 E
no encalsàs Abner. 22 E dix-li altre
no’m vullas encalsar, sinó covendrà’m a
no poré dressar la cara devant Joab, frare
no’l volch entendre ni’l jaquia anar a
no conexs tu que la desperació sia
no dius al poble que no encalsen lus
no encalsen lus frares? 27 E dix Joab:
no perseguira sos frares. 28 E Joab sonà
no encalsaren Yrrael ni scomogueren
no comptaren Azael, car ab ell éran XX. 31
no he liurat a tu en las mans de David, e
no fas aquella covinensa ab David, axí com
no li volch respondre per ço car fort lo
no veuràs la mia care ans que hages
no era en Hebron ab David, car ja l’havia
no sabia res David. 27 E com Abner fou
no hy mir mal. 29 E venga sobre lo cap de
no defellega de la casa de Joab
no defallega mal [*] ni cultell e
no vulla que tu, Abner, sies mort axí com
no són ligades ni los teus peus no són
no són agreujats ni han stat en cadenes,
no havia concentit en la mort de Abner,
no conexeu que fort gran príncep e senyor
no havia sinó V anys com vench missatge de
no marexia mal en res e dormia sobre son
no querré jo la ànima d’aquell e la sanch
no te’n portes los sechs e los contrets
no intrerà en lo temple.» 9 E stech e
no volch David que l’archa de Déu se
no sóm e seré humil devant los seus ulls.
no hach fill entrò que morí de part. 7,Tit
no edificharàs a mi casa per ço que stiga
no he habitat en casa del die ensà que jo
no parlé a la un trip d’Irrael al qual
no has feta a mi casa sedrina? 8 E are tu
no serà torbat e los fills de la iniquitat
no turmanteran a ell d’aquí avant axí com
no ferà res de mal, jo lo rependré †d’
no he tolta d’aquell, axí com la he tolta
no és nengú semblant a tu en negunes coses
no és Déus aytal com tu. 23 Qual poble és
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consabé. E d’aquí avant cessà que
ab los altres servicials del rey e
10 E diguéran a David: –Urries
–Tanta carrera has anada, per què
e per la salut de la tua ànima, jo
e bech ab ell. [*] E al vespre
14 E en lo matí lo rey sabé que
Abimàlech fill de Geroboal? Donchs,
l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo pobre
lo rich perdonà al ceu bestiar, que
Senyor Déu que per null temps
Senyor ha tresmudat lo teu peccat e
lo que’s levàs de la terra, e ell
l’infant morí. E los servicials
havían pahor que li fos fort greu e
nós lo aconortàvem e li perlàvem, e
és mort, ja’ns scolterà menys e
què dejunaria ni ploreria? Car jo
on és. Jo iré de vuymés a ell, e el
jo la hauré guerrajade e combatuda,
e per ço com era encara verge
per què afeblexs axí tot, per què
e posà-li devant las ferines. E
ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà meu,
car açò que tu vols fer, null hom
ne hu deu fer. Prech-te que
fer ten gran follia, 13 car jo
germà: digues-ho al rey, e ell
ell no t’ho negarà. 14 Emperò Amon
Amon no’s volch star que ell
ma vols aviar. Prech-te que
la casa ni’m menes ten mal? E Amon
frare ab tu? Calla, germana, [*]
fou fort felló e fort irat, emperò
’l volch manessar per tal que Amon
altres. 22 E anch despuxs Absalon
ventura agreujaríem-te. E lo rey
Absalon al rey: –Senyor, pus que tu
lo ferreu e ociureu-lo, e
morts tots los fills del rey, que
frare de David, e dix: –Senyor meu,
sa germane Tamar. 33 Senyor meu,
venir per una pertida de un puig on
–Vet los teus fills qui vénen, car
fill Amon, cessà d’aquí avant que
molt Absalon, entès que lo rey
letge e vil e fort amargosa, e
-se abdosos en un camp, e
d’aquí avant lo nom de mon marit
del meu pare, si tu’t cuydes que
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no hach de sa purgació, e la dona fou
no anà a la sua casa. 10 E diguéran a
no és anat a la sua casa. E dix David a
no ést anat a la tua casa? 11 E dix Urries
no faré aytal cose! 12 E dix David [*]:
no volch anar a casa sua, ans dormí ab los
no hach stat ab sa muller, e scriví David
no l’ocís una fembra qui tremès una pedre
no havia res del setgle sinó una ovella
no volch pendre de las suas ovellas ni
no pertirà cultell de la tua casa, per ço
no morràs. 14 Emperò com tu has fet
no ho volch fer ni volch menjar ab ells.
no hu volían dir a David, per ço com
no se’n torbàs, e digueren entre si
no’ns volia oyr, e are, si li diem que l’
no ferà res que li digam, ans se
no’l poria fer tornar de allà on és. Jo
no tornerà a mi. 24 E anà-se’n David a
no diga hom que jo la haja presa. 29 E [*]
no li gosave res dir ne la gosave demanar
no’m dius què has? E dix Amon: –Fort çó
no’n volch menjar. E dix Amon: –Isque
no’m vullas fortsar, car açò que tu vols
no gosa fer en tot Yrrael ne hu deu fer.
no vullas fer ten gran follia, 13 car jo
no poré soferir aquesta onta ten gran que
no t’ho negarà. 14 Emperò Amon no’s
no’s volch star que ell no la fortsàs, e
no la fortsàs, e hagué major fortsa que
no’m vullas mal, are com me deuries amar.
no la volch oyr ni scoltar, 17 ans féu
no’t dons ira ni dol de ton frare ni
no volch res dir a Amon ne’l volch
no se n’enfellonís ni fos trist, per ço
no volch perlar a Amon en mal ni en bé,
no volch obeyr las pregàries de Absalon,
no vols venir, prech-te que vinga mon
no hajau pahor ne us spaordiscau, car jo
no n’ha negun romàs. 31 E tantost lo rey
no’t cuyds que tots los teus fills sían
no poses aquestas coses en lo teu cor ni
no havia camí. 35 E dix Jonadap al rey:
no n’hi ha negú mort, sinó Amon, axí com
no perseguí Absalon. 14,Tit Capítol XIIII
no volia gran mal a Absalon, 2 tremès a
no’t laves ni t’untes d’oli, e stà axí
no havia null hom en lo camp que los
no sia anomenat sobre terra. 8 E dix lo
no sia bona cose que hom perdó en aquell
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2Re 14,9
ha mort l’altre, jura-ho a mi e
2Re 14,9
la tua cadira sia ignosent, que jo
2Re 14,10
amena’l-me, e d’aquí avant
2Re 14,11
los perents d’aquell qui és mort
2Re 14,11
la sanch d’aquell qui és mort e
2Re 14,11
sol un cabell del cap de ton fill
2Re 14,13
aquesta peraule per ço que pech e
2Re 14,14
la terra, e per cert nostro Senyor
2Re 14,14
com pot e’s gogita e’s pensa que
2Re 14,17
de Déu és ferm en tots sos fets e
2Re 14,19
ànima, tot axí és com m’has dit e
2Re 14,24
[*] 24 [*] [*] [*] en la sua casa e
2Re 14,25
del rey. 25 Emperò en tot Yrrael
2Re 14,25
és de la ungle del peu entrò al cap
2Re 14,28
Absalon en Jerusalem II anys que
2Re 14,29
ço que’l tremetés al rey, e Joab
2Re 14,29
tremès II vegades per ell e ell
2Re 15,3
que tu dius són bonas e justas, mas
2Re 15,11
de Jerusalem qui anassen ab ell, e
2Re 15,14
-vos e fugiam, car, si venia,
2Re 15,20
e que vuy te fassa hom axir ab nós
2Re 15,26
26 Si, emperò, dirà: “A mi
2Re 16,18 18 E dix Cozim a Absalon: –Ja Déu
2Re 17,3
poble qui és ab ell tot justat, que
2Re 17,8
gran guerrer e sap molt d’armes e
2Re 17,10 10 e per ventura haurían pahor que
2Re 17,10
pahor que no morissen tots e
2Re 17,11
qui van ab ell, 11 e, axí, açò
2Re 17,12
sol levar lo sol lo ros, que sol un
2Re 17,13
tirarem ligant-la ab cordes, que
2Re 17,14
–Més val lo concell de Cuzim que
2Re 17,16
a dir a David e digau-li que
2Re 17,16
-li que se’n vage demà tost, si
2Re 17,18 en casa de una fembra en Baürim que
2Re 17,19
volia axugar sobre lo pou, e enaxí
2Re 17,20
se’n anats corrent. E aquells, pus
2Re 17,22
lo poble passaren l’aygüe [*], que
2Re 17,23
23 Emperò Atitòfel, com viu que
2Re 18,3
3 Respòs lo poble e dix: –Tu
2Re 18,3
car a tu demanen ten solament e
2Re 18,3
de tu, car, si nós fugíem tots,
2Re 18,3
ne, si la mitat de nós morie,
2Re 18,3
haurien ància; a tu volen tot sol e
2Re 18,3
e defèn-la dels enamichs, e tu
2Re 18,5
que, si podien pendre Absalon, que
2Re 18,8 d’aquells de Absalon molts més que
2Re 18,11
roure. 11 E dix-li Joab: –Per què
2Re 18,12
tu donaves a mi C cicles d’or, jo
2Re 18,12 e Atey que, si preníeu Absalon, que
2Re 18,16
la nafil e manà que d’aquí avant
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no a ell; tu, senyor, e la tua cadira sia
no hy mira mal. 10 E dix lo rey: –Aquell
no’t tocharà ni’t goserà res dir. 11 E
no s’ajusten ni multipliquen a venjar la
no ocien mon fill. E dix lo rey: –Vive
no serà tochat. 12 E dix lavors la fembra:
no fassa retornar aquell qui ha fet axir.
no’ns vol destruyr la ànima, mas alongue
no’s perdrà de tot aquell qui és
no’s mou ni per mal ni per bé. E nostro
no en altre manera, car lo teu servecial
no veé la cara del rey. 25 Emperò en tot
no havia ten bell hom com Absalon era, ço
no havia res que mal li stigués, anans era
no veé la cara del rey David. 29 E tremès
no volch venir. E, com Absalon hach tremès
no era volgut venir, 30 dix Absalon als
no ha posat lo rey null hom qui’t puga
no’ls féu a saber ni’ls dix la rahó per
no li hauríam fortsa ne li poríem scapar.
no és cose covinent. [*] Torna-te’n ab
no’m plau”, jo sóm aperellat que fassa
no hu vulla, ans seré de aquell que nostro
no’n romandrà nengú axí com si se’n
no habitarà ab lo poble, 9 ans per ventura
no morissen tots e no’t volrien seguir,
no’t volrien seguir, com si negú n’hi
no seria bon concell. Mas ajusta tot lo
no’n romandrà. 13 E si per ventura ell se
no hy romandrà pedre sobre pedre. 14 E dix
no fa aquell de Atitòfel. E axí Déu
no stiga aquesta nit en los camps ni en lo
no, serà destrovit ell e tot lo poble qui
no’ls descobrís. E a l’entrant de la
no’ls trobaren. 20 Los missatgers de
no’ls trobaren, tornaren-se’n en
no romàs negú, e anà-sse’n en Manaÿm.
no havían cregut lo ceu concell, pujà-se
no hy iràs, car a tu demanen ten solament
no’s curen de nenguna altre cose, sinó de
no haurían cura de nosaltres, ne, si la
no n’haurien ància; a tu volen tot sol e
no altre, car a tu comprenen per XM; axí
no pendràs mal. 4 E dix lo rey: –Jo faré
no l’ociéssan, mas que l’amanassen. [*]
no’n moriren en la batalla. E tot l’
no l’ociest? E jo te’n donaré X cicles
no ociuria lo fill del rey, car devant tot
no l’ociésseu. 13 Mas, si ell volgués res
no encalsacen lo poble d’Irrael [*]. 17 E
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2Re 18,20
demà lo hy diràs. Jo vull que tu
2Re 18,22
fill, per què hy vols anar? Que
2Re 18,29
vas com Joab me tremès así a tu, e
2Re 19,6
qui t’amen. E vuy has mostrat que
2Re 19,7
ells. Car jo’t jur per Déu que, si
2Re 19,10
rey, és mort [*]. Per què callem e
2Re 19,13
mia? E açò fasse Déu a mi, si jo
2Re 19,18
ans que lo rey 18 per un loch on
2Re 19,19
-li: –Senyor rei, prech-te que
2Re 19,21
fill de Servià e dix: –Donchs,
2Re 19,22
tengut per diable? Per cert, vuy
2Re 19,22
hom d’Irrael. E cuydes-te que jo
2Re 19,23 rey a Semeý: –No hages pahor, que
2Re 19,23
no morràs. E jurà-li David que
2Re 19,24
a carrera al rey ab gran barba, que
2Re 19,25 E dix lo rey a Mifibòzech: –Per què
2Re 19,26
lo meu servecial me menyspresà e
2Re 19,28
plàcia, 28 car la casa de mon pare
2Re 19,28
de la tua taula. Donchs, senyor,
2Re 19,28
senyor, no he clams justs ni
2Re 19,35 senyor meu. Los meus senys, senyor,
2Re 19,35 suau o dols o amargós, e jo vuymés
2Re 19,35
delitar en menjar ni en beura, e
2Re 19,40
de Judà havia amanat lo rey, e
2Re 19,42 us enfelloniu de aquesta cose? Nós
2Re 19,43
haveu feta a mi injúria e per què
2Re 20,3
de vídues, e anch David despux
2Re 20,6
nos derà Siba fill de Bocrí que
2Re 20,10
budells, e morí, car lavors Amasè
2Re 20,12
e cobrí’l per ço que lo poble
2Re 20,19
se’n en aquella ciutat. 19 Donchs,
2Re 20,20
20 E respòs Joab e dix: –Ja Déu
2Re 21,2
-los-ho. Emperò los gabaonites
2Re 21,2
d’Irrael havían jurat a ells que
2Re 21,4
als gabaonites: [*] 4 [*] –Nós
2Re 21,4
sobre Saül e sobre la casa sua, e
2Re 21,5
turmentà, enaxí que en tot Yrrael
2Re 21,10
entrò que ploch sobre ells, e
2Re 21,17
de David e digueren: –De vuymés
2Re 21,17
ab nós a la batalla, per so que
2Re 22,22
la carrera de nostro Senyor, e
2Re 22,23
devant mi, e los manaments d’ell
2Re 22,37
los meus anaments sots mi, e
2Re 22,38
enamichs e destruyr-los-he e
2Re 22,39
e los trencaré per ço que
2Re 22,42
crideran a nostro Senyor Déu, e
2Re 22,44
en cap de gents. E lo poble que jo
2Re 23,5
fa brotar la herba de la terra, 5
2Re 23,5
tota la mia salut e la mia volentat
2Re 23,5
volentat no ha res en si matexa que
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no lo hy digues vuy que son fill sia mort.
no series portador de bon novell. 23 E dix
no hy sé altre cose. 30 E dix lo rey:
no has ància nenguna dels teus prínceps ni
no’t leves, que tots nos n’irem [*], e
no retornem David en rey? E lo concell de
no’t fas maestre tostemps de la
no havia molta aygüe, per ço que passacen
no’t membren las injúries ni las
no morrà Semeý per ço que flastomave e
no morrà null hom d’Irrael. E cuydes-te
no conega que m’ha vuy fet senyor sobre
no morràs. E jurà-li David que no
no morria. 24 Emperò Mifibòzech axí a
no se l’havia rasa ne s’havia levade la
no vinguist ab mi? 26 E respòs Mifibòzech
no’m volch a mi aperellar l’aze, per ço
no és estade obligade ne noent sinó a la
no he clams justs ni no poria més cridar.
no poria més cridar. 29 E dix lo rey a
no han poder de jutjar suau o dols o
no’m puch delitar en menjar ni en beura,
no poria oyr la veu dels cantors [*]; per
no hy havia hagut sinó la mitat del poble
no havem res menjat del rey, ne ha res
no digueren abans a mi que jo tornàs a mi
no intrà a ellas, ans stigueren tencades
no ha fet Absalon. Pren, donchs, dels
no’s guardave d’ells ni havia vist lo
no s’aturàs aquí. 13 E puxs tot lo poble
no sóm jo aquella qui respon en Yrrael, e
no hu vulla, que jo vulla enderrocar ni
no són dels fills d’Irrael, mas són
no’ls ocieren, e Saül volch-los ociure
no havem qüestió sobre or ni sobre argent,
no volem que sia mort null hom d’Irrael.
no’n romangue u del ceu parentat ni de la
no hy jaquí acostar los ocells de die ni
no iràs ab nós a la batalla, per so que no
no apachs la luerna d’Irrael. 18 E la
no he feta neguna cose mala devant ell. 23
no he moguts de mi matex 24 [*] [*] ne de
no’m defalliran los meus talons. 38 E
no me’n retornaré entrò que’ls hage
no’s leven, e jauran sots los meus peus.
no hy haurà qui’ls fassa sauls. 43 E jo
no conech servirà a mi. 45 [*] 46 Los
no és ten gran la mia casa envés Déu que
no ha res en si matexa que no brot. 6
no brot. 6 Aquells, emperò, que passen lo
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2Re 23,6
d’espines seran arrencats, e
2Re 23,6
arrencats, e no’ls pendrà hom e
2Re 23,7
e cremaran entrò sían tornades a
2Re 23,12
camp e sguardà’s los felisteus e
2Re 23,16
e aportaren-la a David. E ell
2Re 23,17
nostro Senyor que’m perdó, car jo
2Re 23,23 [*] maravellosament forts. Emperò
2Re 24,17
Aquests són ovellas mias e
2Re 24,24
24 E dix lo rey a Aurena: –Ja Déu
1Re 1,22
hy anà, car ella dix a son marit:
1Re 2,2
jo sóm alegrade en la mia salut. 2
1Re 2,3
axí fort com és lo nostro Déu. 3
1Re 2,16
volentat.» E ell responia e deya:
1Re 2,24
las quals tot lo poble se plany? 24
1Re 2,27
–Aquestas coses diu nostro Senyor:
1Re 4,20
hòmens qui staven entorn d’ella:
1Re 5,7
aquesta plaga, ells digueren:
1Re 7,8
felisteus 8 e digueren a Samuel:
1Re 9,21
de tu [*]. 21 E Saül respòs e dix:
1Re 10,19
e vosaltres haveu dit:
1Re 11,13
ociurem-los. 13 E Saül dix: –[*]
1Re 12,20
rey. 20 E Samuel dix al poble:
1Re 16,7
ell? 7 E nostro Senyor dix [*]:
1Re 16,8
devant Samuel, e Samuel dix: –[*]
1Re 20,3
los teus ulls. Per què ell dirà:
1Re 21,1
-li: –Per què ést vengut tot sol?
1Re 21,4
vullas dar. 4 E lo prevere respòs:
1Re 21,9
car no he sinó aquell. E dix David:
1Re 22,5
5 E dix Gad profeta a David:
1Re 22,15
per ell? Déu me guard de açò!
1Re 23,17
en nostro Senyor, e dix a ell: 17
1Re 23,19
a Saül, en Gabaà, e digueren a ell:
1Re 24,11
despuxs jo’t perdoní, car diguí:
1Re 26,9
altre. 9 E dix David a Abisay:
1Re 26,16
ço que ociés lo rey, senyor teu. 16
1Re 28,13
ést Saül! 13 E dix lo rey a ella:
1Re 28,23 23 E Saül no’n volch pendre e dix:
1Re 30,22
servicials qui éran anats ab David:
1Re 30,23
vagen-se’n. 23 E dix David:
2Re 1,20
pus forts que éran en Ysrael! 20
2Re 3,25
tu. Per què l’has jaquit anar? 25
2Re 5,6
de la terra, diguéran a David:
2Re 5,6
los sechs e los contrets dient:
2Re 5,23 las mias mans? E dix nostro Senyor:
2Re 9,7
servecial teu. 7 E dix-li David:
2Re 11,20
diga: “Per què vos acostàs al mur?
2Re 11,25
al missatge: –Açò diràs a Joab:
2Re 13,25
25 E lo rey David dix a Absalon:
2Re 13,26 vinga mon frare Amon. E dix lo rey:
2Re 14,18
E respòs lo rey e dix a la fembra:
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no’ls pendrà hom e no’ls levarà de terra
no’ls levarà de terra hom ab las mans. 7
no res.» 8 Aquests són los noms dels
no’ls jaquí passar al poble e ocís molts
no la volch beure, mas secrificà-la a
no faré aquesta cose. E, donchs, beuré la
no era pervengut entrò a III. E David féu
no han res fet. Plàcie’t, Senyor, que la
no vulla que axí sia com tu dius, ans t’
–No hy iré pas tro que l’infant sia
No és negú sant axí com nostro Senyor, e
No vullau muntiplicar vostres peraules ne
«No serà pas axí, ans me’n deràs are o,
No ho fassau, mos fills, de vuymés, car la
“No apereguí jo apertament a la casa de
–No hages pahor, car tu has infantat un
–No romanga l’archa del déu d’Israel ab
–No vulles cessar de cridar per nós a
–No sóm jo fill de Sis de Benjamín, del
“No volem que axí sia, mas stablex rey
No serà mort en aquest die de vuy, car
–No hajau paor. Vosaltres haveu tot aquest
–No reguardaràs la sua cara ne altesa de
No ha aquest alet[*]. 9 E Ysaý li amenà
“No sàpia açò Jonatàs per ço que per
No ha vengut null hom ab tu? 2 E dix David
–No he pa de poble que’t puscha donar,
–No n’hich ha negun altre que sia tal com
–No vullas star en loch guarnit ne en
No hages nenguna sospita contre mi de mal
–No hages pahor, car mon pare Saül no’t
–No saps tu que David se amaga entre nós
“No stendré la mia mà contre lo meu
–No l’ocies, car és untat de Déu e crist
No és bona cose, açò que has fet! Viva
–No hages pahor. Digues-me què has vist.
–No menjaré. E los ceus ministres e la
–No darem res en aquests qui són ací
–No fareu axí, frares meus, no pertireu
No vullau aquestas coses anunciar en la
No conexs, tu, Abner fill de Ner? Car per
–No intreràs ací, si no te’n portes los
“No intrerà ací David.” 7 Emperò David
–No hy puges ni los isques a carrera, mas
–No hages pahor, car jo faré a tu
No sabeu que moltas pedres e moltas lanses
“No t’smaÿs ni t’spaordeschas per
–No’ns vullas pregar que hi anem tots,
–No vullas, mon fill, que Amon hi vage ab
–No nechs a mi aquesta peraule que jo
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2Re 16,10
dir are: “Per què fas tu açò?”
2Re 17,7 ho ferem. 7 E dix Cozim a Absalon:
2Re 18,14
’n stigueres devant. 14 E dix Joab:
2Re 18,18
en la vall del Rey, car havia dit:
2Re 18,20 enamichs. 20 E dix Joab en aquell:
2Re 19,13
la sua casa?” 13 E dieu a Amassà:
2Re 19,23
Yrrael? 23 E dix lo rey a Semeý:
2Re 19,29
més cridar. 29 E dix lo rey a ell:
2Re 19,36
senyor, iré més enllà Jordà ab tu.
2Re 20,1
e aquell tochà la nafil e dix:
2Re 24,16
qui feria lo poble: –Basta are!
1Re 21,1
Capítol XXI 1 Anà-sse’n David en
1Re 22,9
dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý en
1Re 22,11
son pare, dels preveras qui éran en
1Re 22,19
és de li. 19 E destroý la ciutat de
1Re 22,22
que Donech, de Ydumea, era en
1Re 9,6
ciutat ha un home de Déu e és
2Re 23,1
la promissió de crist Déu de Jacob,
2Re 23,19
quals ocís, e fou nomenat 19 pus
2Re 1,19
és, en lo munt de Gelboe), 19 los
2Re 12,3
havia comprade e puxs havia-la
2Re 4,4
Jonatàs, que éran morts. E com la
2Re 19,28
mon pare no és estade obligade ne
Re Prol,18
o per seny místich, és mostrat lo
1Re 1,1
de Ramataym [*], lo qual hach
1Re 1,2
hach II mullers, e la una hach
1Re 1,20
e infantà un fill, e apellà lo ceu
1Re 2,28
devant mi una vestidura que ha
1Re 7,12
qui són II lochs prop, e apellà lo
1Re 8,2
2 E son fill primer engendrat havia
1Re 8,2
havia nom Jobel, e lo segon havia
1Re 9,1
del trip de Benjamín, qui havia
1Re 9,2
2 Aquell havia un fill, qui havia
1Re 11,1
a guerrajar una ciutat que ha
1Re 12,22
lo ceu poble per lo ceu gran
1Re 14,3
Ciloè, portave una vestidura que ha
1Re 14,4
a manera de dents; la una havia
1Re 14,50
[*] 50 E la muller de Saül havia
1Re 14,50
príncep de la sua cavalleria hach
1Re 17,4
la part dels felisteus, qui havia
1Re 17,12
havem perlat debans, lo qual havia
1Re 17,20
manat, e vench al loch que havia
1Re 17,23
aquell felisteu bort que havia
1Re 17,45
e ab scut, mas jo vench a tu en lo
1Re 18,19
fou donade a un altre que havia
1Re 18,20
una altre filla de Saül qui havia
1Re 18,30
tots los servents de Saül. E lo ceu
1Re 20,19
e ciuràs prop una pedre qui ha
1Re 20,42
coses que havem jurades en lo
1Re 21,7
de nostro Senyor, e havia
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No null hom! 11 E dix lo rey a Abisay e a
–No és bo lo concell aquex que ha donat
–No serà axí com tu dius, mas jo iré
«No he fill, e açò serà recordació e
–No lo hy diràs vuy, mas demà lo hy diràs.
“No ést tu os meu ni carn mia? E açò fasse
–No hages pahor, que no morràs. E jurà–No’t cal més perlar, car ferm és ço que
No’m fa fretura vuymés aquest guardó que
–No havem nós part en David ne havem
No stenes d’aquí avant la tua mà! Emperò
Nobe, on era Achimàlech, [*] e maravellà
Nobe, que era en l’alberch de Achimàlech,
Nobe. E ells vingueren tots al rey. 12 E
Nobe, qui era dels preveres, [*] e los
Nobe poguí jo saber que ell diria al rey
noble hom, e tot ço que ell diu s’esdevé
noble cantador de Ysrael. 2 E l’espirit
noble entre los III. E fou príncep entre
nobles d’Irrael són morts sobre las tuas
nodrida [*], e ella e sos fills menjaven
nodrissa l’hach pres e fugia cuytosament,
noent sinó a la mort. Tu, emperò, senyor
nom de nostro Senyor per IIII letres. E
nom Elcanà, fill de Geroboam, fill Eliüd,
nom Anna, e l’altre, Fenennà. E Fenenà
nom Samuel, per ço com ella l’havia
nom efot, e jo doní a la casa de ton pare
nom d’aquell loch pedre d’Ajuda, e dix:
nom Jobel, e lo segon havia nom Abià, e
nom Abià, e foren jutges de Bersabe. 3 E
nom Sis, fill de Abiel, fill de Ceor, fill
nom Saül, alet e bo, enaxí que no havia
nom Jabès de Galaad, e tots los hòmens de
nom, car nostro Senyor ha jurat que ell
nom efot. E lo poble no sabia pas en qual
nom Deses, e l’altre, Seve. 5 La un scull
nom Achinòem, filla de Achimàs. E lo
nom Abner, fill de Ner, cosí de Saül. 51
nom Goliàs, de Gech, lo qual havia VI
nom Ysaý, qui havia VIII fills e era lo
nom Magala, e la host era axida fora las
nom Goliàs, de Gech, vench e axí de la
nom del Déu de Yrrael, Senyor de las
nom Adriel, de Molach. 20 E David amave
nom Micol, e açò fou dit a Saül e plach a
nom fou fet molt gran. 19,Tit Capítol
nom Ezel. 20 E tremetré jo III sagetes
nom de nostro Senyor sían fermas. Nostro
nom Odech, de Ydomea, e era lo pus poderós
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1Re 22,20
fills de Achimàlech, [*] que havia
1Re 23,6
aportave ab si lo vestiment que ha
1Re 23,19
un bosch qui és en lo coll que ha
1Re 25,3
en Carmel. 3 E aquell hom havia
1Re 25,3
havia nom Nabal, e sa muller havia
1Re 25,25
hom, car ell és foll, segons son
2Re 3,2
Hebron, e lo primer engendrat hach
2Re 3,4
rey d’Assur; 4 e lo quart hach
2Re 3,5
fill de Abiga; 5 lo sizèn hach
2Re 4,2
ab lo fill de Saül, e la un havia
2Re 6,2
de Déu sobre la qual és apellat lo
2Re 7,9
la tua cara e are he fet a tu gran
2Re 7,9
are he fet a tu gran nom segons lo
2Re 7,13
aquell. 13 E edificarà casa al meu
2Re 7,26
perlat. 26 E sia fet gran lo teu
2Re 8,8
què ajustaven l’aygüe, qui havia
2Re 8,13
Gebelem, tornà-ce’n e posà gran
2Re 9,2
de la casa de Saül qui havia
2Re 9,12
Mifibòsech un fill petit que havia
2Re 11,27
e ella infantà un fill, que hach
2Re 12,14
has fet blastomar als enamichs lo
2Re 12,24
ella. E engendrà un fill e mès-li
2Re 12,25
lo a Natan profeta, e apellà lo ceu
2Re 13,1
una germana fort bella, que havia
2Re 14,7
romasa, per ço que d’aquí avant lo
2Re 14,27
bella marevellosament qui havia
2Re 16,5
era de la casa de Saül, que havia
2Re 18,18 serà recordació e mamòria del meu
2Re 18,18
meu nom.» E apellà lo títol per lo
2Re 20,1
havia un hom del diable qui havia
2Re 22,50
totas las gents e cantaré al teu
1Re 11,8
axí com un sol hom, 8 e Saül
2Re 24,4
partiren-se del rey per ço que
Re Prol,23 diversos scrits. Emperò d’un matex
Re Prol,95
comptar aquests libres en son
1Re 6,5
secrets de natura d’or, segons lo
1Re 11,8
aquells en Bezet, e foren per
1Re 13,15
qui era ab ell, e foren trobats per
2Re 24,1
[*] e dix David a Joab: –Vé e
2Re 24,2
2 [*] [*] de Dan entrò a Bersabe e
2Re 24,9
la terra. 9 E lavors Joab liurà lo
1Re 6,18
18 E las rates d’or, segons los
Re Prol,50 Regebebet, que nós apellam libre de
Re Prol,149
aquests las obres que jo he sobre
2Re 21,19
taxidor. (Per aquests IIII noms és
2Re 23,18
CCC hòmens, los quals ocís, e fou
2Re 5,14
que havia. 14 E aquests són los
2Re 21,19
a lis de taxidor. (Per aquests IIII
2Re 23,8
a no res.» 8 Aquests són los
Re Prol,15
e stades. En lo libre dels
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nom Abiatar, n’escapà e fugí a David. 21
nom efot. 7 E a Saül fou denunciat que
nom Achile, lo qual és a la dreta part del
nom Nabal, e sa muller havia nom Abigayl,
nom Abigayl, e ella era molt sàvia fembra
nom, e follia és ab ell. E jo, ta
nom Amon e fou fill de Achinoen de
nom Adonias, fill de Agit; e lo quint,
nom Getam, fill de Aglà, muller de David.
nom Baanà e l’altre, Recap, fill de
nom de nostro Senyor, Déu de las
nom segons lo nom dels majors que són en
nom dels majors que són en la terra. 10 E
nom, e stabliré la cadira del regne d’
nom perdurablement e sia dit Senyor de
nom Mar de Aram, e féu-na colones en l’
nom a si matex. 14 E posà en Ydumea
nom Sibà, e lo rey apellà-lo e dix: –Tu
nom Michà, emperò tota la casa de Cibà
nom David. E aquesta cose fou molt
nom de nostro Senyor Déu, per aquesta
nom Salamó, e nostro Senyor amà-lo molt,
nom “Amable de nostro Senyor Déu”, per ço
nom Tamar. E sdevench-se que Amon, fill
nom de mon marit no sia anomenat sobre
nom Tamar. 28 E stech Absalon en Jerusalem
nom Semeý, fill de Gerrà, e anave devant
nom.» E apellà lo títol per lo nom ceu, e
nom ceu, e aquell loch és apellat Mà de
nom Siba, fill de Bocrí, baró de Benjamín,
nom, 51 magnificant e feent grans las
nombrà aquells en Bezet, e foren per
nombrassen lo poble d’Irrael. 5 E
nombre són las Lemantecions de Geremies e
nombre, e per açò diuhen los libres de la
nombre de las províncies dels felisteus, e
nombre los fills d’Irrael CCCM hòmens, e
nombre DC hòmens. 16 Ab Saül e ab Jonatàs,
nombre los hòmens d’Irrael e de Judà. 2
nombre tot lo poble per ço que sapiam
nombre del poble al rey, e trobaren que en
nombres de las ciutats dels felisteus de V
Nombres. Lo quint és apellat Adabarim, que
nomenades, en qualque loch tu las veuràs
nomenat David, e és dit Adeudatus, fill de
nomenat 19 pus noble entre los III. E fou
noms de aquells que nasqueren en
noms és nomenat David, e és dit Adeudatus,
noms dels hòmens forts de David: David
Noms, un matex compte de tots diaques e
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1Re 4,19
d’Irrael per XXXX anys. 19 E sa
1Re 6,2
archa de Déu d’Irrael? Ensenyau1Re 7,8
nós a nostro Senyor Déu, que ell
1Re 9,5
qual era ab ell: –Vina e tornem1Re 9,6
esdevé sens dupte. Donchs, anem1Re 11,12
no regnerà sobre nós? Feu-los1Re 11,14
dix al poble: –Veniu, e anem1Re 12,10
e Scaroch. Donchs, desliure1Re 14,8
anam sobre aquests barons com ells
1Re 14,9
com ells nos veuran. 9 Si ells
1Re 14,9
9 Si ells nos dien enaxí: “Sperau1Re 14,9
entrò que nós vingam a vosaltres”,
1Re 14,10
en nostro loch [*]. 10 Mas si ells
1Re 14,36
fes. E dix lo prevere: –Acostem1Re 21,5
–E què, si perlam de fembras? Nós
1Re 25,40
ab ella [*] e digueren-li: –David
1Re 26,11 cap e aquest anap d’aygüe e anem2Re 11,23
a batalla, e nós sfortsam2Re 14,14
Tots quants som tots morim e tots
2Re 15,14
ve Absalon, pendrà’ns e sercuyr2Re 15,14
e sercuyr-nos-ha ací e gitar2Re 19,7
Déu que, si no’t leves, que tots
2Re 19,7
que tots nos n’irem [*], e si nós
2Re 20,6
major treball e major aflicció
2Re 20,6
’s en algunes ciutats e scapar2Re 20,21
la sua mà contre David. Liurau2Re 20,21
aquell ten solament, e nós partirRe Prol,44
jueus és apellat Bresith, lo qual
Re Prol,46
segon és apellat Elesmon, lo qual
Re Prol,47
Lo terç és apellat Vagueta, que
Re Prol,50 diaques. Lo quart és Regebebet, que
Re Prol,51
Lo quint és apellat Adabarim, que
Re Prol,62
se seguex que és Samuel, lo qual
Re Prol,84
ço és, Paraules de dies, lo qual
Re Prol,86
divinal scriptura, lo qual, segons
1Re 4,3
–Per què nostro Senyor ha fet a
1Re 4,3
devant los felisteus? Aportem ab
1Re 4,3
de Ciloè, e vage en mig loch de
1Re 4,8
pahor e digueren: [*] [*] 8 –Guay a
1Re 5,7
l’archa del déu d’Israel ab
1Re 5,7
ab nós, car la sua mà és dura sobre
1Re 5,8
felisteus e digueren: –Què farem
1Re 5,10
e digueren: –Ells han aduyta a
1Re 5,10
d’Irrael per ço que ella ocia a
1Re 5,11
en son loch, per ço que no ocie
1Re 6,2
devins e digueren-los: –Què farem
1Re 6,4
digueren: –Qual cose és açò que
1Re 6,9
suas encontrades contra Betzames,
1Re 6,9
nós sabrem que ella ha fet a
1Re 6,9
E si ella no se’n va per aquella,
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nora, muller de Fineès, era prenys, e era
nos en qual manera tornarem a ella en son
nos desliure de la mà dels felisteus. 9
nos-en, car per ventura mon pare no haja
nos-ne are a ell, e ell per aventura
nos liurar, e nós ociurem-los. 13 E Saül
nos-en en Galgala e refermem aquí lo
nos tu are de la mà de nostros enamichs, e
nos veuran. 9 Si ells nos dien enaxí:
nos dien enaxí: “Sperau-nos entrò que
nos entrò que nós vingam a vosaltres”, nos
nos aturarem en nostro loch [*]. 10 Mas si
nos dien: “Veniu a nós”, nós irem a ells,
nos encare a Déu. 37 E Saül demanà concell
nos en som guardats hir e l’altre die
nos ha tremesos a tu per ço que’t prenga
nos-en. 12 E pres David la anap de l’
nos e prenguem fortsa e encalsam-los
nos ne anam per mort, axí com aygüe qui
nos-ha ací e gitar-nos-ha per
nos-ha per ventura los alberchs desús e
nos n’irem [*], e si nós nos ne anam,
nos ne anam, pijor te serà que tot quant
nos derà Siba fill de Bocrí que no ha fet
nos-hia. 7 E Abizay pertí’s de aquí, e
nos aquell ten solament, e nós partirnos-hem de la ciutat. E dix la fembra a
nós apellam libre de la Generació del món.
nós apellam Èxodus. Lo terç és apellat
nós apellam Levítich, qui és menisterial,
nós apellam libre de Nombres. Lo quint és
nós apellam Uteronòmim. Aquests són los V
nós apellam primer de Regnes. Lo segon, lo
nós podem apellar en major significació
nós, és apellat e és scrit primer e segon
nós [*] fugir devant los felisteus?
nós l’archa de la amistansa de nostro
nós, per ço que’ns salve de la mà de
nós! Car ells no foren ahir ni debans ten
nós, car la sua mà és dura sobre nós e
nós e sobre Degon, nostro déu. 8 Adonchs
nós de l’archa de Déu d’Irrael? E
nós l’archa de déu d’Irrael per ço que
nós e tot nostro poble! 11 Donchs ells
nós ab tot nostro poble! 12 Car no havia
nós de l’archa de Déu d’Irrael? Ensenyau
nós devem a ell retre per nostro peccat? E
nós sabrem que ella ha fet a nós aquest
nós aquest gran mal. E si ella no se’n va
nós sabrem que ella no ha fet a nós negun
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1Re 6,9
nós sabrem que ella no ha fet a
1Re 6,9
mal, mas que açò és sdevengut a
1Re 6,20
Senyor sant, car ell se pertirà de
1Re 7,8
–No vulles cessar de cridar per
1Re 8,5
van per las tuas carreras. Dóna a
1Re 8,6
per ço com ells havían dit: «Dóna a
1Re 8,19
serà axí pas! Nostre rey serà sobre
1Re 8,20
Nostre rey serà sobre nós, 20 e
1Re 8,20
las altres nacions. E ell jutgerà a
1Re 8,20
e ferà las nostres batallas per
1Re 9,5
oblidades las someras per engoxa de
1Re 9,6
ell, e ell per aventura ensenyerà a
1Re 9,6
per aventura ensenyerà a nós ço que
1Re 9,7
7 E Saül dix al servent: –Vet que
1Re 9,7
a l’hom de Déu? Pa defall a
1Re 9,7
hom de Déu? Pa defall a nós [*], e
1Re 9,8
hom de Déu per ço que ell enseny a
1Re 9,9
Aquell qui és vuy apellat entre
1Re 9,27
servecial que pas e que vage devant
1Re 10,14
e, com no las poguem trobar,
1Re 10,16
a son avonclo e dix: –Ell dix a
1Re 10,19
que axí sia, mas stablex rey sobre
1Re 10,27
digueren: –Donchs, aquest porà a
1Re 11,1
de Jabès digueren a Naàs: –Rep1Re 11,1
–Rep-nós volem te amistansa e
1Re 11,3
de la ciutat de Jabès: –Dóna a
1Re 11,3
–Dóna a nós VII dies d’espay, que
1Re 11,3
e, si no hy ha negú qui’ns defena,
1Re 11,12
qui diu que Saül no regnerà sobre
1Re 11,12
nós? Feu-los-nos liurar, e
1Re 12,10 are de la mà de nostros enamichs, e
1Re 12,19 ton Déu, per ço que no muyram, car
1Re 12,19
ajustat mal a tots los peccats, com
1Re 14,6
saber si nostro Senyor ferrà per
1Re 14,8
Lavors dix a ell Jonatàs: –Vet que
1Re 14,9
dien enaxí: “Sperau-nos entrò que
1Re 14,10
10 Mas si ells nos dien: “Veniu a
1Re 14,10
si ells nos dien: “Veniu a nós”,
1Re 14,12
host e digueren a ells: –Veniu a
1Re 14,12
e digueren a ells: –Veniu a nós, e
1Re 14,17 ab ell: –Guardau e enqueriu qual de
1Re 14,42
mi e Jonatàs, mon fill, qual de
1Re 17,9
per cos. 9 E si ell me pot vençre,
1Re 17,9
sereu nostros servents e servireu a
1Re 17,12
de Judà, de Betlem, del qual
1Re 20,23
que jo he a tu dites, havem entre
1Re 21,15
fet aytal scarn? 15 E defallien a
1Re 23,3
ab David digueren a ell: –Vet que
1Re 23,3
que nós stam ací en Judà e encara
1Re 23,3
molt gran. Donchs, quant més, com
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nós negun mal, mas que açò és sdevengut a
nós per ventura. 10 Donchs ells ho faeren
nós? 21 Donchs ells tremateren missatgers
nós a nostro Senyor Déu, que ell nos
nós rey que’ns jutge axí com fan las
nós rey que’ns jutge.» E Samuel féu
nós, 20 e nós serem axí com totas las
nós serem axí com totas las altres
nós e irà devant e ferà las nostres
nós. 21 Adonchs oyí Samuel totas las
nós. 6 Lo qual dix a ell: –Vet que en
nós ço que nós sercham. 7 E Saül dix al
nós sercham. 7 E Saül dix al servent: –Vet
nós hi irem. Mas qual cose portarem a l’
nós [*], e nós no havem presentalla que
nós no havem presentalla que donem a l’
nós ço que anam sercant. 9 Sa enrera havia
nós [*]. 10 E Saül dix a son servent:
nós. Mas tu spere’t un poch, per tal que
nós vinguem a Samuel. 15 E son avonclo dix
nós que las someras éran trobades. Mas no
nós.” Donchs are stau devant nostro Senyor
nós salvar? E hagueren-lo en menyspreu e
nós volem te amistansa e nós servirem a
nós servirem a tu. 2 E Naàs, rey dels
nós VII dies d’espay, que nós pugam
nós pugam tremetre missatgers per tota la
nós vendrem a tu. 4 Donchs los missatgers
nós? Feu-los-nos liurar, e nós ociurem
nós ociurem-los. 13 E Saül dix: –[*] No
nós servirem a tu.” 11 E nostro Senyor
nós havem ajustat mal a tots los peccats,
nós demanam rey. 20 E Samuel dix al poble:
nós, car no és gran cose en nostro Senyor
nós anam sobre aquests barons com ells nos
nós vingam a vosaltres”, nos aturarem en
nós”, nós irem a ells, car nostro Senyor
nós irem a ells, car nostro Senyor liurerà
nós, e nós vos mostrarem una cose. E
nós vos mostrarem una cose. E Jonatàs dix
nós hi és anat. E com ells ho hagueren
nós ho ha fet. E la sort caech sobre
nós serem vostros servents, e si jo’l
nós. 10 E lo felisteu deya: –Jo he
nós havem perlat debans, lo qual havia nom
nós matexs, nostro Senyor sia entre mi e
nós hòmens orats e folls? Per ço lo haveu
nós stam ací en Judà e encara nós havem
nós havem ací pahor molt gran. Donchs,
nós serem en major perill, si nós anam en
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com nós serem en major perill, si
saps tu que David se amaga entre
que hi anasses, vina are, car a
car a nós pertanyerà de vuymés que
que los teus pastors qui éran ab
lo desert tonen las tuas ovellas, e
e ells no perderen anch res per
temps aytant com ells stigueren ab
servents, e diran-ho a tu. Donchs
atrobem gràcia devant tu. Car
15 E aquells hòmens foren a
bons e anch no s’iresqueren ab
aytant com ells stigueren ab
nós en lo desert. 16 E ells éran ab
de die e de nit, aytant com
has stablit e donat, e no devall ab
ni als majorals que vingues ab
felisteus han dit que no devalls en
die ma vingué la malaltia, 14 e
romasos, per ço car no són anats ab
-se los servecials e jutgen devant
en Hebron e digueren-li: –Vet
aquí avant, com Saül era rey sobre
semblant a tu en negunes coses que
mi e la mia companya, tu ajuderàs a
si los fills de Amon vencían a tu,
s’esforsaren de combatre contre
contre nós e isqueren a batalla, e
24 E trematéran setgetes e lances a
si matexs: «Com l’infant era viu,
s’és levat e diuen-me: “Liura a
coses que tu mans ni digues ferem
19 E dix lo rey: –Per què véns ab
e que vuy te fassa hom axir ab
sobre aquells en qualque loch
altre cose, sinó de tu, car, si
de nosaltres, ne, si la mitat de
plaguera que Absalon fos viu e que
que tots nos n’irem [*], e si
uns als altres: –Lo rey desliurà a
per Absalon. 10 E Absalon, lo qual
e a tota la tua casa a Jordà sens
hòmens de Judà: –Car més atany a
nós que a vosaltres e pus prop és a
menjat del rey, ne ha res donat a
tochà la nafil e dix: –No havem
Liurau-nos aquell ten solament, e
ni de la sua natura. 6 Dóna a
e digueren: –De vuymés no iràs ab
–Què feu? E ells respongueren:
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nós anam en Cellà contre la companya dels
nós en los lochs molt segurs d’un bosch
nós pertanyerà de vuymés que nós liurem
nós liurem aquell en las tuas mans. 21 E
nós en lo desert tonen las tuas ovellas, e
nós no’ns iresquem anch ab ells, e ells
nós en nostro temps aytant com ells
nós en Carmel. 8 Emperò demane-ho a tos
nós, tos servents, atrobem gràcia devant
nós som venguts a tu en bon die, dóna a
nós molt bons e anch no s’iresqueren ab
nós, ni no perdem neguna de nostres
nós en lo desert. 16 E ells éran ab nós
nós per mur de defenció, de die e de nit,
nós guardam ton bestiar entre ells. 17 La
nós [*] com comensarem a batallar [*].
nós. 7 Torna-te’n, donchs, [*] e no
nós a la batalla. 10 Donchs, leve’t per
nós som anats envés tremuntane, en la
nós. Basta que’ls donem lurs mullers e
nós. E respòs Joab e dix. –Leven-se. 15
nós carn tua e os teu som, 2 mes hir e l’
nós, tu eras qui manaves tot Yrrael e
nós hajam oÿdes ab las nostres orellas, e
nós, e, si los fills de Amon vencían a tu,
nós te ajudarem. 12 Sias are fort e combat
nós e isqueren a batalla, e nós sfortsamnós sfortsam-nos e prenguem fortsa e
nós aquells qui éran en lo mur, [*] e morí
nós lo aconortàvem e li perlàvem, e no’ns
nós lo teu fill qui ha mort aquell altre,
nós ab gran goig e volenters. 16 E lavors
nós? Torna-te’n e habita ab lo rey, car
nós no és cose covinent. [*] Torna-te’n
nós los trobem e levar-los-hem de la
nós fugíem tots, no haurían cura de
nós morie, no n’haurien ància; a tu volen
nós tots fóssem morts. 7 Donchs leve’t e
nós nos ne anam, pijor te serà que tot
nós de las mans de nostros enamichs, e are
nós alegim en rey, és mort [*]. Per què
nós e tots los teus hòmens ab tu? 42 E
nós que a vosaltres e pus prop és a nós
nós que a vosaltres. Per què us enfelloniu
nós. 43 E respòs Yrrael als hòmens de Judà
nós part en David ne havem haretat en lo
nós partir-nos-hem de la ciutat. E dix
nós VII de sos fills, per ço que’ls
nós a la batalla, per so que no apachs la
–Nós som anats a sercar las someras e, com
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gran goig 10 e digueren a Naàs:
a nostro Senyor e digueren:
dix: –E què, si perlam de fembras?
què us enfelloniu de aquesta cose?
la ciutat. E dix la fembra a Joab:
David als gabaonites: [*] 4 [*]
5 E ells digueren al rey:
Ajuda, e dix: «Nostro Senyor ha a
Déu, e nostro Senyor fassa de
nós fugíem tots, no haurían cura de
devem destroyr aquell qui destroý a
e stimant havem complida e tenim
ella plorave molt agrement a
Senyor 1 Mon cor s’és alegrat en
–Fassam-la portar en
en nostres mans. Aquest serà lo
e ha dit: “Jo he mort l’untat de
fou fort trist e falló per ço com
are fort e combat-te per lo poble
e digueren: –Ja no serà axí pas!
cabres. Emperò l’Apòstol jutge las
te pusques fiar. E si aferma las
a nós e irà devant e ferà las
nostro Senyor liurerà aquells en
és sua, e ell vos liurerà en
ab nós, ni no perdem neguna de
coses que nós hajam oÿdes ab las
–Per què los hòmens de Judà, frares
seny místich, és mostrat lo nom de
qui comensa: «Tota saviesa és en
de mirra e de fe unteu lo cap de
per orar e per sacrifichar a
Ophín e Fineès, e eren preveres de
car ell amave molt a Anna, mas
en tant que li feya retret que
venia qu’ells anaven a la casa de
devant las portes de la casa de
infant mascle, jo donaré aquell a
multiplicave ses paraules devant
se levaren matí e aoraren devant
Elcanà jach ab Anna, se muller, e
per ço com ella l’havia demanat a
companye en Siloè per sacrificar a
hy amèn, e que ell aparega devant
l’infant sia desletat. E jo prech
plena de vi e amenà aquell a
que stiguí ací devant e preguí a
28 E per açò jo he ell donat a
sua vida. Donchs, ells aoraren aquí
segon e càntich que féu Anna a
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–Nós axirem demà a vosaltres, e fareu tot
“Nós havem peccat, per ço com havem
Nós nos en som guardats hir e l’altre die
Nós no havem res menjat del rey, ne ha res
–Nós lensarem a tu lo ceu cap per lo mur.
–Nós no havem qüestió sobre or ni sobre
–Nós devem destroyr aquell qui destroý a
nosaltres ajudat entrò ací.» 13 E los
nosaltres ço que li plàcia. 13 E axí
nosaltres, ne, si la mitat de nós morie,
nosaltres e’ns turmentà, enaxí que en tot
nostra és. E, com hauràs entès allò que
nostre Senyor, e dix: –Senyor, Déu de
nostre Senyor, e lo cor meu s’és axelsat
nostre regió. Donchs ells la se’n
nostre senyal. 11 E donchs ell aparech a
nostre Senyor Déu.” 17 Emperò David féu
nostre Senyor havia mort Ozà, e aquell
nostre e per la ciutat de nostro Senyor
Nostre rey serà sobre nós, 20 e nós serem
nostres coses menyspresables ésser de
nostres coses, jo’m cuyt que aquell no
nostres batallas per nós. 21 Adonchs oyí
nostres mans. Aquest serà lo nostre
nostres mans. 48 Donchs, com lo felisteu
nostres bísties aytant com ells stigueren
nostres orellas, e no és Déus aytal com
nostres, han amblat a tu e han manat a tu
nostro Senyor per IIII letres. E trobam
nostro Senyor»; e Judith e Tobies e lo
nostro Senyor seent a la taula, que en
nostro Senyor Déu en Ciloè. E en aquell
nostro Senyor. 4 E adonchs lo die vench
nostro Senyor havia tencat son ventre
nostro Senyor li havia tanchat son ventre.
nostro Senyor, e axí la feya irade, e Anna
nostro Senyor. 10 E axí com Anna era irade
nostro Senyor en tots los dies de la sua
nostro Senyor, Elí, prevere, la comensà a
nostro Senyor, e tornaren-se’n e
nostro Senyor hach remembransa d’ella. 20
nostro Senyor. 21 E aprés annà Elcanà, son
nostro Senyor solempne sacrifici e lo vot
nostro Senyor, e que stiga aquí
nostro Senyor que ell complescha la tua
nostro Senyor Déu en Siloè, e l’infant
nostro Senyor 27 per aquest infant. Jo’l
nostro Senyor en tots los dies de la sua
nostro Senyor, e Anna aorà e dix: 2,Tit
nostro Senyor 1 Mon cor s’és alegrat en
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salut. 2 No és negú sant axí com
ell e no és negú axí fort com és lo
Los fonaments de la terra són de
la sua fortsa. 10 Los adversaris de
infant era menistre en la casa de
Elí éran malvats e no conexían pas
dels infants era molt gran devant
[*]. 18 E Samuel ministrave devant
infant, lo qual tu has donat a
se’n tornaren en lur casa. 21 E
E Samuel, l’infant, cresch devant
vosaltres feu peccar al poble de
no oÿren la veu de lur pare, perquè
e dix a ell: –Aquestas coses diu
mi perdurablement.” Mas are diu
1 Samuel, l’infant, ministrave a
E Samuel dormia en lo temple de
Senyor, on era la archa de Déu. 4 E
E, certes, Samuel encara no conexia
nostro Senyor, ni la peraule de
no era a ell stade revelade. 8 E
has apellat. Adonchs entès Elí que
se n’anà e dormí en son loch. 10 E
parle, que lo servent ou a tu. 11 E
obrí las portas del tabernacle de
demanà-li: –Qual és la peraula de
li celà res. E Elí respòs: –Ell és
que li plaurà. 19 Samuel cresch, e
que Samuel era leyal profeta a
leyal profeta a nostro Senyor. 21 E
primers nats d’Irrael: –Per què
ab nós l’archa de la amistansa de
aportar l’archa de la amistansa de
eren ab l’archa de la amistansa de
Ofiní e Fineès. 5 E com l’archa de
que l’archa de la amistansa de
era molt temorós per l’archa de
infant Ycabot, e dix: «La glòria de
d’Irrael per ço com l’archa de
en terra, devant l’archa de
care en terra, devant la archa de
en aquest die de vuy. 6 La mà de
mà és dura sobre nós e sobre Degon,
Donchs ells tremateren l’archa de
Senyor en Acaron. E com l’archa de
per ço que ella ocia a nós e tot
loch, per ço que no ocie nós ab tot
hagués pahor de mort, com la mà de
Capítol VI 1 Donchs l’archa de
açò que nós devem a ell retre per
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nostro Senyor, e no és negú altre sinó ell
nostro Déu. 3 No vullau muntiplicar
nostro Senyor, e ell ha posat lo setgle
nostro Senyor tembran aquell, e tronerà en
nostro Senyor, devant Elí, lo prevera. 12
nostro Senyor 13 ni l’ofici dels
nostro Senyor [*]. 18 E Samuel ministrave
nostro Senyor, e era infant, e havia
nostro Senyor. E adonchs ells se’n
nostro Senyor visità Anna, car ella
nostro Senyor. 22 E Elí era molt vell, e
nostro Senyor. 25 Si un home pecca contre
nostro Senyor volch aquells ociure. 26 E
nostro Senyor: “No apereguí jo apertament
nostro Senyor: “Jo no vull açò.” Mas ell
nostro Senyor devant Elí, e la peraule de
nostro Senyor, on era la archa de Déu. 4 E
nostro Senyor apellà Samuel, lo qual
nostro Senyor, ni la peraule de nostro
nostro Senyor no era a ell stade revelade.
nostro Senyor apellà a ell altre vegade:
nostro Senyor apellave l’infant e dix a
nostro Senyor vench e apellà’l axí com l’
nostro Senyor dix a Samuel: –Vet que jo
nostro Senyor. E Samuel havia pahor de
nostro Senyor qui a tu ha perlada. Jo’t
nostro Senyor. Ell fasso ço que li plaurà.
nostro Senyor era ab ell. E anch de las
nostro Senyor. 21 E nostro Senyor volch
nostro Senyor volch aparer en Ciloè, on
nostro Senyor ha fet a nós [*] fugir
nostro Senyor, de Ciloè, e vage en mig
nostro Senyor de las companyes que seya
nostro Senyor, ço és, Ofiní e Fineès. 5 E
nostro Senyor fou venguda en las tendas,
nostro Senyor era venguda en la host. 7 E
nostro Senyor. E, mantinent que aquell fou
nostro Senyor és tolta del poble d’
nostro Senyor Déu és presa. 1Re 5,Tit
nostro Senyor, on ells prengueren Degon e
nostro Senyor, e lo cap de Degon e abdues
nostro Senyor se agreujà sobre los hòmens
nostro déu. 8 Adonchs ells tremateren e
nostro Senyor en Acaron. E com l’archa de
nostro Senyor fou venguda en Acharon, los
nostro poble! 11 Donchs ells tremateren e
nostro poble! 12 Car no havia en neguna
nostro Senyor era agreujade sobre ells,
nostro Senyor fou en la regió dels
nostro peccat? E ells digueren: 5
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1Re 6,6
d’Irrael fore de sa terra, car
1Re 6,8
en una casa. 8 E preneu la archa de
1Re 6,13
los ulls, ells vaeren l’archa de
1Re 6,14
vaques desús e feren sacrifici a
1Re 6,15
de Leví descharregaren l’archa de
1Re 6,15
oferiren holocausts e sacrificis a
1Re 6,17
las quals los felisteus reteren a
1Re 6,18
lo qual ells posaren l’archa de
1Re 6,19 lo camp de Josuè de Betzames. 19 E
1Re 6,19
poble. E lo poble plorà per ço com
1Re 6,20 de Betzames: –Qual porà star devant
1Re 7,1
e portaren-se’n l’archa de
1Re 7,1
per ço que ell guardàs l’archa de
1Re 7,2
2 E del die ensà que l’archa de
1Re 7,2
lo poble d’Irrael se reposà aprés
1Re 7,3
Irrael: –Si vosaltres vos tornau a
1Re 7,3
e aparallau los vostros cors a
1Re 7,4
ells Balaÿm e Scaroch e serviren a
1Re 7,5
d’Irrael en Masfa, que aorem a
1Re 7,6
en Masfa e ploraren devant
1Re 7,8
vulles cessar de cridar per nós a
1Re 7,9
e oferí aquell entir en secrifici a
1Re 7,9
[*] per lo poble de Yrrael, e
1Re 7,10
-se que, com Samuel oferia a
1Re 7,10
contre los fills d’Irrael, e
1Re 7,13
del poble d’Irrael. E la mà de
1Re 7,17
poble e aquí ell edifichà altar a
1Re 8,6
’ns jutge.» E Samuel féu oració a
1Re 8,7
féu oració a nostro Senyor, 7 e
1Re 8,18
cridareu en aquell die mercè a
1Re 8,18
lo qual vosaltres haureu alet, e
1Re 8,21
del poble e recomptà aquellas a
1Re 8,22
aquellas a nostro Senyor. 22 E
1Re 9,9
qui volien demanar concell a
1Re 9,15
volia muntar a la muntanya. 15 E
1Re 9,17 17 E com Samuel hagué guardat Saül,
1Re 9,27
tal que mostre a tu la peraula de
1Re 10,1
Saül e besà a ell e dix: –Vet que
1Re 10,1
lo senyal per què tu sabràs que
1Re 10,3
quals muntaran en Batel per pregar
1Re 10,5
e tu vendràs despuxs en un coll de
1Re 10,6
e un tempe [*]. 6 E l’espirit de
1Re 10,7
tot ço que trobaràs en ta mà, com
1Re 10,17 dita. 17 E Samuel apellà lo poble a
1Re 10,19 sobre nós.” Donchs are stau devant
1Re 10,22 22 Aprés, ells demanaren concell a
1Re 10,22
saber si ell vendria aquí o no. E
1Re 10,24 poble: –Vosaltres haveu aquell que
1Re 10,25
-le en un loch de Saül devant
1Re 10,26
n’anà ab ell, los cors dels quals
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nostro Senyor hach ell ferit. 7 »Donchs,
nostro Senyor e mateu-la en la carreta e
nostro Senyor, e hagueren molt gran goig,
nostro Senyor. 15 Aquells qui éran de la
nostro Senyor e la petita caxa qui era
nostro Senyor en aquell die. 16 E V dels
nostro Senyor per lur peccat: Azot hi donà
nostro Senyor, la qual era entrò aquell
nostro Senyor ferí dels hòmens de
nostro Senyor havia ferit lo mitjà poble
nostro Senyor sant, car ell se pertirà de
nostro Senyor e materen-la en la casa de
nostro Senyor. 2 E del die ensà que l’
nostro Senyor stech en Cariatiarim los
nostro Senyor. 3 E ladonchs dix Samuel a
nostro Senyor de tot vostro cor, toleu los
nostro Senyor e serviu aquell tot sol, ell
nostro Senyor solament. 5 E Samuel dix:
nostro Senyor per vós. 6 E ells vingueren
nostro Senyor e dejunaren aquell die e
nostro Senyor Déu, que ell nos desliure de
nostro Senyor. [*] per lo poble de Yrrael,
nostro Senyor axaudí a ell, 10 E sdevench
nostro Senyor lo secrifici, los felisteus
nostro Senyor tronà aquell die ab ten gran
nostro Senyor fou sobre los felisteus en
nostro Senyor Déu. 1Re 8,Tit Capítol VIII
nostro Senyor, 7 e nostro Senyor dix a
nostro Senyor dix a Samuel: –Oges la veu
nostro Senyor contre vostre rey, lo qual
nostro Senyor no us axaudirà en aquell
nostro Senyor. 22 E nostro Senyor dix a
nostro Senyor dix a Samuel: –Oges lurs
nostro Senyor deyen: «Veniu, anem al
nostro Senyor havia revelat a Samuel, un
nostro Senyor dix a ell: –Aquest és l’
nostro Senyor. 1Re 10,Tit Capítol X 1 E
nostro Senyor ha a tu untat sobre la sua
nostro Senyor ha a tu untat per ésser rey.
nostro Senyor. E la un d’aquells aporterà
nostro Senyor, on ha una posta d’host
nostro Senyor devallerà sobre tu, e ells
nostro Senyor és e serà ab tu. 8 E tu iràs
nostro Senyor en Masfat, 18 e dix als
nostro Senyor per los vostros trips e per
nostro Senyor, per saber si ell vendria
nostro Senyor respòs: –Veus que ell és
nostro Senyor ha alegit. E no és en tot lo
nostro Senyor. E Samuel lexà anar tot lo
nostro Senyor havia tochats. 27 Mas los
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1Re 11,6
hòmens de Jabès. 6 E l’espirit de
1Re 11,13
serà mort en aquest die de vuy, car
1Re 11,15
secrificis pacificables devant
1Re 12,3
retre compte. 3 Digau-me devant
1Re 12,7
vosaltres, per jutjament devant
1Re 12,8
en Egipte. E cridaren los pares a
1Re 12,8
los pares a nostro Senyor, e
1Re 12,10
contre ells. 10 E puxs cridaren a
1Re 12,10
per ço com havem desemperat
1Re 12,11
e nós servirem a tu.” 11 E
1Re 12,13
haveu alet e demanat. Veus que
1Re 12,14
rey. 14 Si vosaltres temeu
1Re 12,15
15 Emperò, si no oÿu la veu de
1Re 12,15
las sues peraules, las mans de
1Re 12,16
e veeu aquesta gran cose, la qual
1Re 12,17
de cullir los forments? Jo apellaré
1Re 12,17
que haveu fets grans mals devant
1Re 12,18
18 E Samuel cridà a Déu, e
1Re 12,20
Mas emperò no us vullau partir de
1Re 12,20
de nostro Senyor, anau e serviu
1Re 12,22
engoxas, car ellas són vanes. 22 E
1Re 12,22
ceu poble per lo ceu gran nom, car
1Re 12,24
vistas las grans maravellas que
1Re 13,12 e jo no he oferta nenguna oferena a
1Re 13,12
nacessitat, jo oferí holocausts a
1Re 13,13
Car, si tu no haguesses açò fet,
1Re 13,14 †ama cascun† hom segons son cor, e
1Re 14,6
no són circumcizos, per saber si
1Re 14,6
per nós, car no és gran cose en
1Re 14,9
a vosaltres”, nos aturarem en
1Re 14,10
“Veniu a nós”, nós irem a ells, car
1Re 14,12
–Anem-hi, e tu saguex-me, car
1Re 14,18
Saül a Achià: –Aporta l’archa de
1Re 14,23 ab Saül entorn de XXM hòmens. 23 E
1Re 14,33
a Saül que lo poble havia peccat a
1Re 14,34
e menjau-ne, e no peccareu a
1Re 14,35
35 E Saül edifichà aquí un altar a
1Re 14,37 a Déu. 37 E Saül demanà concell a
1Re 14,37
en las mans del poble d’Irrael? E
1Re 15,1
Irrael. Donchs, oges are la veu de
1Re 15,10
qui era vil e de pocha valor. 10 E
1Re 15,11
fou Samuel molt trist, e cridà a
1Re 15,12
a Saül, e Saül oferia holocausts a
1Re 15,13
13 Saül li dix: –Beneÿt sies tu de
1Re 15,13
Jo he complida la paraula de
1Re 15,16
me, e jo mostraré a tu quals coses
1Re 15,17
vijares que tu fosses lo manor? E
1Re 15,19
per què tu no has oÿda la veu de
1Re 15,19
ab presa e has mal fet devant
1Re 15,20 Samuel: –Anans he jo oÿda la veu de
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nostro Senyor vench en Saül, e com hach
nostro Senyor ha feta vuy salut al poble
nostro Senyor. E Saül e tots los hòmens d’
nostro Senyor e devant lo rey que ha untat
nostro Senyor, las misericòrdies que ell
nostro Senyor, e nostro Senyor los tremès
nostro Senyor los tremès Moysès e Aron e
nostro Senyor e digueren: “Nós havem
nostro Senyor e havem servit a Balaÿm e
nostro Senyor tremès a vosaltres Geroboal
nostro Senyor ha donat a vosaltres rey. 14
nostro Senyor e serviu a ell e oÿu la sua
nostro Senyor e menyspresau las sues
nostro Senyor seran sobre vosaltres e
nostro Senyor ferà denant vosaltres. 17
nostro Senyor e ell derà trons e pluges;
nostro Senyor, car vosaltres haveu demanat
nostro Senyor donà en aquell die trons e
nostro Senyor, anau e serviu nostro Senyor
nostro Senyor de tot vostro cor e de tota
nostro Senyor no desemparerà lo ceu poble
nostro Senyor ha jurat que ell ferà de
nostro Senyor ha fetas entre vosaltres. 25
nostro Senyor.” Per ço com jo era destret
nostro Senyor. 13 E Samuel dix a Saül: –Tu
nostro Senyor haguera ja aperellat lo teu
nostro Senyor ha manat a ell que ell sia
nostro Senyor ferrà per nós, car no és
nostro Senyor salvar en molts o en pochs.
nostro loch [*]. 10 Mas si ells nos dien:
nostro Senyor liurerà aquells en nostres
nostro Senyor ha a ells liurats en las
nostro Senyor. Car l’archa de Déu era
nostro Senyor salvà aquell jorn lo poble
nostro Senyor, que havían menjade la
nostro Senyor, si vosaltres los menjau ab
nostro Senyor [*]. 36 E dix Saül: –Anem
nostro Senyor e dix: –Jo perseguiré los
nostro Senyor no li respòs aquell die. 38
nostro Senyor 2 [*] que diu: “Aquestas
nostro Senyor vench a Samuel e dix a ell:
nostro Senyor tota la nit mercè. 12 E com
nostro Senyor de las promícies de la presa
nostro Senyor. Jo he complida la paraula
nostro Senyor. 14 E Samuel dix lavors a
nostro Senyor ha parlades e ditas a mi
nostro Senyor ha a tu untat sobre lo poble
nostro Senyor Déu, ans ést tornat ab presa
nostro Senyor? 20 E Saül dix a Samuel:
nostro Senyor e sóm anat en la carrera per
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1Re 15,20
sóm anat en la carrera per la qual
1Re 15,22 Galgala. 22 E Samuel dix: –Donchs,
1Re 15,23
23 Car contredir a la volentat de
1Re 15,23
tu has menyspresade la peraula de
1Re 15,26
tu has menyspresade la peraule de
1Re 15,26
la peraule de nostro Senyor, e
1Re 15,30
-te’n ab mi, per ço que jo ahor
1Re 15,31
’n tornà e seguí Saül. E Saül ahorà
1Re 15,33
spesejà Agaig per pessas devant
1Re 15,35
Emperò Samuel plorave per ço car
1Re 16,2
Car Saül ho oyrà e auciurà’m. E
1Re 16,2
“Jo sóm vengut per secrificar a
1Re 16,4
4 Donchs Samuel féu axí com
1Re 16,5
pau. Jo sóm vengut per secrificar a
1Re 16,6
e dix: –Donchs, ést tu aquell que
1Re 16,7
Senyor ha alet devant ell? 7 E
1Re 16,7
coses que aparexen defora, mas
1Re 16,9
del qual ell dix: –Encare no ha
1Re 16,12
per veura e havia bella cara. E
1Re 16,13
E d’aquell die avant l’espirit de
1Re 16,14
ce’n en Remata. 14 E l’espirit de
1Re 16,14
e star en ell per voluntat de
1Re 16,18
en peraules e és molt bell hom, e
1Re 17,37
E Saül dix a David: –Vé, e
1Re 17,47
47 E que tota la moltitut sàpie que
1Re 18,12 12 E Saül temé a David, per ço car
1Re 18,14
e feya tots sos fets sàviament, e
1Re 18,17
sias fort hom e fael bataller de
1Re 19,5
la tua mà, e ha mort lo felisteu, e
1Re 19,20
qui stave sobre ells, l’espirit de
1Re 19,23
que sobre ell vench l’espirit de
1Re 20,3
trist.” Mas jurà David e dix: –Viva
1Re 20,8
car tu m’has feta fer covinensa de
1Re 20,13
no t’ho fas a saber, 13 que
1Re 20,13
tu e’t jaquiré anar en pau. E sia
1Re 20,14
te que fasses las misericòrdies de
1Re 20,15
temps. E si jo no faré açò, prech
1Re 20,15
Jonatàs de la sua casa, e
1Re 20,22
serà a tu, e no hauràs mal, vive
1Re 20,22
són més enlà [*]”, vé-te’n, car
1Re 20,23 a tu dites, havem entre nós matexs,
1Re 20,42
que havem jurades en lo nom de
1Re 21,6
prepuzició, que havían levat devant
1Re 21,7
de Saül dins en lo tabernacle de
1Re 22,10
prevera 10 qui pregà per ell
1Re 22,13
e has demanat per ell concell a
1Re 22,15 comens jo vuy a demanar concell a
1Re 22,17
-vos e oceÿts los preveres de
1Re 22,17
lur mà contre los preveres de
1Re 22,18
se levà e ocís los preveres de
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nostro Senyor m’ha tremès e he amenat
¿nostro Senyor vol holocausts e
nostro Senyor axí és com peccat de
nostro Senyor Déu, ell ha a tu tornat
nostro Senyor, e nostro Senyor ha tornat a
nostro Senyor ha tornat a tu enrera, que
nostro Senyor, ton Déu. 31 Donch Samuel se
nostro Senyor. 32 E Samuel dix: –Amenaunostro Senyor en Galgala. 34 E puxs se n’
nostro Senyor se penedia com havia fet a
nostro Senyor dix: –Tu pendràs un vadell
nostro Senyor.” 3 E tu apellaràs a Ysaý al
nostro Senyor li havia manat, e vench en
nostro Senyor. Sentificau-vos e veniu ab
nostro Senyor ha alet devant ell? 7 E
nostro Senyor dix [*]: –No reguardaràs la
nostro Senyor reguarde lo cor. 8 Donchs
nostro Senyor aquest alet. 10 Donchs Ysaý
nostro Senyor dix a Samuel: –Leve’t e
nostro Senyor devallà sobre David. Ab
nostro Senyor se partí de Saül, e lo
nostro Senyor. 15 E los servents digueren
nostro Senyor és ab ell. 19 Donchs Saül
nostro Senyor sia ab tu. 38 E Saül vestí a
nostro Senyor no salve negú ab spasa ni ab
nostro Senyor era ab ell e s’era pertit
nostro Senyor era ab ell. 15 E Saül veé
nostro Senyor. E Saül se pensave e deya en
nostro Senyor ha feta gran salut per ell a
nostro Senyor intrà en ells, e ells
nostro Senyor, e anà defora e profetitzà
nostro Senyor Déu e viva la tua ànima,
nostro Senyor a mi, servicial teu, ab tu.
nostro Senyor, Déu d’Irrael, fassa a mi
nostro Senyor Déu ab tu axí com ha stat ab
nostro Senyor ab mi. E si, emperò, jo
nostro Senyor que, com destruyrà e
nostro Senyor ho requira de la mà dels
nostro Senyor Déu. Si, emperò, jo diré a
nostro Senyor te haurà desliurat. 23
nostro Senyor sia entre mi e tu tostemps.
nostro Senyor sían fermas. Nostro Senyor
nostro Senyor Déu, per ço que n’hi
nostro Senyor, e havia nom Odech, de
nostro Senyor, e li donà a menjar e li
nostro Senyor, per ço que ell s’alçàs
nostro Senyor per ell? Déu me guard de
nostro Senyor, car la lur mà és ab David,
nostro Senyor. 18 E dix lo rey a Doech:
nostro Senyor, enaxí que ell ocís en
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1Re 23,2
terra. 2 E David demanà concell a
1Re 23,2
a ociure aquells felisteus? E dix
1Re 23,4
ell demanà altre vegade concell a
1Re 23,11
suas mans ni si Saül vendrà ací. E
1Re 23,12
són ab mi en las mans de Saül? E
1Re 23,14
E Saül perseguia a ell tots dies, e
1Re 23,16
en lo bosch, e confortà aquell en
1Re 23,18
feéran aquí amistansa devant
1Re 23,21 dix: –Benevuyrats sou vosaltres de
1Re 24,5
–Vet que aquest és lo die del qual
1Re 24,7
a mon senyor, untat de Déu! [*] E
1Re 24,7
no stena la mia mà en lo untat de
1Re 25,7
no perderen anch res per nós en
1Re 25,14
del desert per ço que beneÿssen
1Re 25,22
E ha retut a mi mal per bé. 22 Mas
1Re 25,26 E axí are, donchs, senyor meu, viva
1Re 25,28
iniquitat de la tua serventa. »Car
1Re 25,28
meu, casa fael. Car batallas de
1Re 25,30
fa de la fona. 30 »E, donchs, com
1Re 25,31
hauràs venjat a tu matex. E com
1Re 25,32 E dix David a Abiegayl: –Beneÿt sia
1Re 25,34 la mia mà. 34 En altre manera, viva
1Re 25,38
38 E com foren passats X dies,
1Re 25,39
Nabal era mort, dix: –Beneÿt sia
1Re 25,39
guardat lo ceu missatge de mal, e
1Re 26,9
car és untat de Déu e crist de
1Re 26,10
culpable! 10 E dix David: –Viva
1Re 26,10 –Viva nostro Senyor, car, si donchs
1Re 26,11
o que ell muyre en la batalla, 11
1Re 26,11
no stena la mia mà en l’untat de
1Re 26,12
negú que vetlàs, [*] que la son de
1Re 26,16 és bona cose, açò que has fet! Viva
1Re 26,19
jo’t prech que m’oges ara. Si
1Re 26,19
a tu contre mi, maleÿts són devant
1Re 26,19
jo no habit vuy en la haretat de
1Re 26,20 no sia scampada la mia sanch devant
1Re 26,23
e port-la-se’n. 23 E
1Re 26,23
justícia e segons la sua fe, car
1Re 26,23
stendre la mia mà en crist de
1Re 26,24
la mia ànima en los ulls de
1Re 28,6
règeament, 6 e demanà de concell a
1Re 28,6
de concell a nostro Senyor, e
1Re 28,10
10 E Saül féu segrament a ella en
1Re 28,10
nostro Senyor Déu e dix-li: –Viva
1Re 28,16 què faré. 16 E dix Samuel: –Pus que
1Re 28,17
ha’s anat al teu envejós? 17 Car
1Re 28,18
18 car tu no has obeÿt a la veu de
1Re 28,18
E per aquestas coses que fas vuy
1Re 28,19
Senyor ho ha fet. 19 Encara que
1Re 28,19
tendas d’Irrael seran liurades per

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

nostro Senyor e dix: –Iré jo a ociure
nostro Senyor a David: –Vé e tu ociuràs
nostro Senyor, e ell li respòs e dix:
nostro Senyor dix a ell: –Ell hi vendrà.
nostro Senyor dix: –Verament ells te
nostro Senyor no liurà pas aquell en las
nostro Senyor, e dix a ell: 17 –No hages
nostro Senyor, e David romàs en lo bosch e
nostro Senyor per ço car vos sou dolguts
nostro Senyor havia perlat a tu e dit: “Jo
nostro Senyor ho sàpia, que si ell no l’
nostro Senyor. 8 On David castigà los ceus
nostro temps aytant com ells stigueren ab
nostro senyor, e ell ha a ells contrestat.
nostro Senyor ho sàpia, que jo no hauré
nostro Senyor Déu e viva la tua ànima, lo
nostro Senyor ferà a tu, senyor meu, casa
nostro Senyor Déu, senyor meu, tu
nostro Senyor haurà fet a tu, senyor meu,
nostro Senyor haurà bé fet al senyor meu,
nostro Senyor, Déu de Yrrael, qui t’ha
nostro Senyor, Déu d’Irrael, que ha vedat
nostro Senyor ferí Nabal, e morí. 39 E com
nostro Senyor Déu, com ha jutjade la mia
nostro Senyor ha retornade la malesa de
nostro Senyor. E que no fosses culpable!
nostro Senyor, car, si donchs nostro
nostro Senyor no l’ociu o vendrà lo die
nostro Senyor me guard que jo no stena la
nostro Senyor Déu. Mas pren la lansa que
nostro Senyor era sobre ells. 13 E com
nostro Senyor Déu, car vosaltres sou tots
nostro Senyor Déu scomou [*] contre mi,
nostro Senyor, car ells m’han gitat, que
nostro Senyor, e han dit: “Vé-te’n
nostro Senyor, car [*] Yrrael és levat per
nostro Senyor reta guardó a cascú segons
nostro Senyor t’ha vuy liurat en la mia
nostro Senyor Déu. 24 E axí com és
nostro Senyor, e guard e desliure a mi de
nostro Senyor, e nostro Senyor no li
nostro Senyor no li respòs ni per preveras
nostro Senyor Déu e dix-li: –Viva nostro
nostro Senyor Déu, car per cert no vendrà
nostro Senyor s’és pertit de tu, per què
nostro Senyor farà a tu axí com ell ha
nostro Senyor ni complit a la ira sua que
nostro Senyor ho ha fet. 19 Encara que
nostro Senyor vulla dar ab tu Yrrael en
nostro Senyor en las mans dels felisteus.
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1Re 29,6
apellà David e dix-li: –Viva
1Re 29,9
ulls tot axí com és l’àngel de
1Re 30,6
e fillas. E confortà’s David en
1Re 30,8
8 e lavors David aconsellà’s ab
1Re 30,8
seguiré aquests ladres o no? E dix
1Re 30,23
no pertireu axí aquellas coses que
1Re 30,26
–Rebeu de la benedicció [*] de
2Re 1,12
fill ceu, e sobre tot lo poble de
2Re 1,14
pahor ni temor e ociest lo crist de
2Re 1,15
aquest hom qui ha mort lo crist de
2Re 2,1
coses, David aconsellà’s a
2Re 2,1
de las ciutats de Judà? E dix-li
2Re 2,1
–E en qual loch pujaré? E dix-li
2Re 2,5
-los: –Beneÿts sou, vosaltres, de
2Re 2,6
e haveu-lo soterrat. 6 Per cert,
2Re 2,27
lus frares? 27 E dix Joab: –Viva
2Re 3,18
18 Donchs are demanau-lo, car
2Re 4,8
tua vida. E ha donat Déu al senyor
2Re 4,9
Remnon berotite, e dix-los: –Viva
2Re 5,2
e remanaves e tornaves Yrrael. E
2Re 5,3
e pau ab ells en Hebron devant
2Re 5,10
e grans cases. 10 E crexia
2Re 5,12 David. 12 E lavors conech David que
2Re 5,19
Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s ab
2Re 5,19
-los-has en las mias mans? E dix
2Re 5,23
Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s ab
2Re 5,23
-los-has en las mias mans? E dix
2Re 5,24
los felisteus, car lavors axirà
2Re 5,25
felisteus. 25 E féu David axí com
2Re 6,2
sobre la qual és apellat lo nom de
2Re 6,3
xerubín. 3 E posaren l’archa de
2Re 6,4
4 E, com haguéran treta l’archa de
2Re 6,5
Yrrael jugaven e cantaven devant
2Re 6,7
e l’archa declinà’s un poch. 7 E
2Re 6,9
die de vuy. 9 E David temé fort
2Re 6,11
de geteu per III mesos, e beneý
2Re 6,12
casade. 12 E diguéran a David que
2Re 6,14
ligats en lo coll e saltave devant
2Re 6,15
portaven l’archa del testament de
2Re 6,16
lo rey David ballar e saltar devant
2Re 6,17
son cor. 17 E materen l’archa de
2Re 6,17
E oferí David oferenes devant
2Re 6,18
David beneý lo poble en
2Re 6,21
21 E dix David a Micol: –Viva
2Re 7,1
que lo rey seya en la sua casa, e
2Re 7,3
tot quant pensas en ton cor, car
2Re 7,5
e digues-li: “Aquestas coses diu
2Re 7,11
a tu de tots los enamichs teus, e
2Re 7,18
E intrà-ce’n lo rey David devant
2Re 7,26
David serà stablida devant
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nostro Senyor Déu, car tu ést just e bé
nostro Senyor Déu. Mas los prínceps dels
nostro Senyor Déu [*] 7 e dix a Abiatar
nostro Senyor Déu e dix: –Senyor Déu,
nostro Senyor a ell: –Encalce-los. Car
nostro Senyor ha liurades a vosaltres [*]
nostro Senyor Déu, dels enamichs. 27 E
nostro Senyor Déu e sobre tota la casa d’
nostro Senyor? 15 E apellà David un dels
nostro Senyor Déu. E aquell acostà’s e
nostro Senyor Déu e dix: –Donchs, Senyor,
nostro Senyor: –Puja. E dix David: –E en
nostro Senyor: –En Hebron. 2 Pujà, donchs,
nostro Senyor Déu, que haveu feta aquesta
nostro Senyor guardonerà ara a vosaltres
nostro Senyor Déu, que si tu haguessas
nostro Senyor parlà a David e dix: “En la
nostro rey [*] venjansa de Saül e de son
nostro Senyor Déu, que ha desliurade la
nostro Senyor ha dit a tu: »–Tu deràs a
nostro Senyor Déu, e untaren David en rey
nostro Senyor Déu tots dies David, e tots
nostro Senyor havia axalsat lo ceu regne e
nostro Senyor e dix: –Senyor Déu, si jo
nostro Senyor: –Puja, e jo liuraré e daré
nostro Senyor e dix: –Senyor Déu, pujaré
nostro Senyor: –No hy puges ni los isques
nostro Senyor Déu devant la tua cara per
nostro Senyor li hach manat e encalsà los
nostro Senyor, Déu de las companyes, seent
nostro Senyor sobre un carro nou e
nostro Senyor, Ayó anave devant l’archa.
nostro Senyor Déu e tochaven de tots
nostro Senyor fou indignat contre Ozà e
nostro Senyor en aquell die e dix: «Quant
nostro Senyor a ell e a tota se casade. 12
nostro Senyor havia beneÿt Obededon e tota
nostro Senyor com pus fort e pus
nostro Senyor Déu en tota alegria e en tot
nostro Senyor Déu e menyspresà’l en son
nostro Senyor Déu dins en lo tabernacle,
nostro Senyor, coses de pau. 18 E, quant
nostro Senyor Déu, 19 e partí a cascú d’
nostro Senyor, car jo jugaré devant ell,
nostro Senyor li havia dat repòs e pau de
nostro Senyor Déu és ab tu. 4 E fou fet
nostro Senyor Déu: Donchs tu no
nostro Senyor ha ja dit a tu que ferà a tu
nostro Senyor Déu e dix: –Senyor, qual és
nostro Senyor. 27 Car tu, Senyor de
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2Re 8,6
Síria serví a David sots trehut. E
2Re 8,11
lo rey David e santificà-la a
2Re 8,14
e tota Ydumea serví a David. E
2Re 10,12
lo poble nostre e per la ciutat de
2Re 10,12
la ciutat de nostro Senyor Déu, e
2Re 11,27
aquesta cose fou molt desplasent a
2Re 12,1
de Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1 E
2Re 12,5
lo rich hom e dix a Natan: –Vive
2Re 12,7
aquell hom que has fet açò. E diu
2Re 12,9
què has menyspresade la peraula de
2Re 12,10
l’adulteri? 10 E per ço diu
2Re 12,11
ço que sia ta muller. E axí diu
2Re 12,13
–Jo he greument peccat devant
2Re 12,13 Senyor Déu. E dix Natan: –Per cert
2Re 12,14
blastomar als enamichs lo nom de
2Re 12,15
-se’n Natan a la sua casa. E
2Re 12,16 Urries [*]. 16 E David féu oració a
2Re 12,20
vestidures e intrà en la casa de
2Re 12,22
jo dejunave e plorave per ço que
2Re 12,24
un fill e mès-li nom Salamó, e
2Re 12,25
e apellà lo ceu nom “Amable de
2Re 12,25 de nostro Senyor Déu”, per ço com
2Re 14,11
recort-se lo senyor de la casa de
2Re 14,11
ocien mon fill. E dix lo rey: –Vive
2Re 14,14
qui corre per la terra, e per cert
2Re 14,17
e no’s mou ni per mal ni per bé. E
2Re 15,7
e pegaré los vots que he promesos a
2Re 15,8
en Jerusalem, secrificaria a
2Re 15,20
ab los teus frares en Jerusalem, e
2Re 15,21
fe. 21 E respòs Atey al rey: –Vive
2Re 15,24
ab ell, qui portaven l’archa de
2Re 15,25
per ventura jo trop gràcia devant
2Re 15,32
en un munt en lo qual volia adorar
2Re 16,3
en Jerusalem e diu: “Vuy restituyrà
2Re 16,8 hom homeyer e hom del diable, 8 car
2Re 16,8
fill Absalon t’ho levà, e liurerà
2Re 16,10
Maleesca aytant com se vulla, car
2Re 16,11 lo per ço que maleescha aytant com
2Re 16,12
Senyor vulla, 12 car per ventura
2Re 16,18
no hu vulla, ans seré de aquell que
2Re 18,19
–Correré e diré-ho al rey, que
2Re 18,31 –Senyor meu, bon missatge te aport:
2Re 19,21 que flastomave e maleÿa l’untat de
2Re 20,19
e destrovir la haretat de
2Re 21,1
E David demanà concell a
2Re 21,1
concell a nostro Senyor, e dix
2Re 21,6
que fou de Saül, que fou alet de
2Re 21,7
fill de Saül, per lo segrament de
2Re 21,9
-los en lo munt devant
2Re 21,14
totas aquestas coses foren fetas,
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nostro Senyor guardave David en totas
nostro Senyor Déu ab molt altre or e
nostro Senyor guardave’l en totas las
nostro Senyor Déu, e nostro Senyor fassa
nostro Senyor fassa de nosaltres ço que li
nostro Senyor Déu de Yrrael. 12,Tit
nostro Senyor tremès Natan profete a
nostro Senyor, que aquex hom qui axò ha
nostro Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’untí
nostro Senyor Déu [*] e has mort ab
nostro Senyor Déu que per null temps no
nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré e scomouré
nostro Senyor Déu. E dix Natan: –Per cert
nostro Senyor ha tresmudat lo teu peccat e
nostro Senyor Déu, per aquesta paraule lo
nostro Senyor ferí lo fill que David havia
nostro Senyor Déu per l’infant, e dejunà
nostro Senyor Déu e adorà-lo. E tornànostro Senyor lo gorís e’l me donàs. 23
nostro Senyor amà-lo molt, 25 e liurànostro Senyor Déu”, per ço com nostro
nostro Senyor lo amava. 26 E lavors
nostro Senyor Déu, e d’aquí avant los
nostro Senyor Déu, que sol un cabell del
nostro Senyor no’ns vol destruyr la
nostro Senyor és ab mi. 18 E respòs lo rey
nostro Senyor Déu, 8 car, com lo teu
nostro Senyor Déu. 9 E dix-li lo rey:
nostro Senyor fassa misericòrdia e veritat
nostro Senyor Déu e vives tu, senyor meu,
nostro Senyor Déu. E posaren l’archa de
nostro Senyor Déu, retornarem-hi, e
nostro Senyor, Cuzín Arachites vench a ell
nostro Senyor Déu la casa d’Irrael a mi e
nostro Senyor te carvé are tota la sanch
nostro Senyor lo regne en sa mà, e are los
nostro Senyor li ha manat que maleescha a
nostro Senyor vulla, 12 car per ventura
nostro Senyor guarderà la mia aflicció e
nostro Senyor ha alegit e tot lo poble d’
nostro Senyor l’ha venjat dels ceus
nostro Senyor ha feta vuy justícia de tots
nostro Senyor Déu? 22 E dix David al fill
nostro Senyor Déu? 20 E respòs Joab e dix:
nostro Senyor, e dix nostro Senyor Déu:
nostro Senyor Déu: –Açò és fet per Saül e
nostro Senyor Déu sa enrera. E dix lo rey:
nostro Senyor Déu que era entre Jonatàs,
nostro Senyor. E aquests VII caygueren
nostro Senyor perdonà a la terra. 15 E
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és dit Adeudatus, fill de Salt, car
maneras axemplave l’honrament de
22,Tit Capítol XXII 1 Perlà David a
aquest dictat e cant aquell die que
e de la mà de Saül, 2 e dix a
a mi de la iniquitat. 4 Jo apellaré
mi. 7 En la mia tribulació apellaré
revelats per la †representació† de
a mi en lo die de la mia aflicció e
[*] car jo he plegut a ell, 21 e
22 Car jo he tenguda la carrera de
iniquitat. 25 E reguardonerà a mi
lo truyll en lo Déu meu. 31 E
sens tota màcula. E la peraule de
en ell. 32 E qui és Déu enfora
Senyor e qui és fort enfora lo
-los-he. 42 E ells crideran a
tirats en lurs treballs. 47 Vive
de Ysrael. 2 E l’espirit de
en temor dels hòmens, en temor de
hy fou cecade. E en aquell die féu
volch beure, mas secrificà-la a
a nostro Senyor Déu 17 e dix –Prech
24,Tit Capítol XXIIII 1 E la ira de
comptat lo poble e dix David a
11 E levà’s David al matí, e dix
peraules: “Aquestes coses diu
E vench Gad a David dient: –Açò diu
molt més que vinga en las mans de
car moltas són las misericòrdies de
nostro Senyor Déu. 15 E, adonchs,
LXXM hòmens. 16 E com l’àngel de
mà per ço que destruýs Jerusalem,
avant la tua mà! Emperò l’àngel de
era hom gebuzeu. 17 E dix David a
-li: –Puja e stablesx altar a
E pujà David segons lo manament de
tua era, e adificaré aquí altar a
compraré per just preu e oferiré a
25 E David edifichà aquí altar a
nostro Senyor e oferí aquí oferta a
a nostro Senyor de coses de pau. E
havia molts fills fou malalte. 6
ell met hom en infern e’n trau. 7
tronerà en los cels sobre aquells.
e Anna, sa muller, e dix a ell:
aquell loch pedre d’Ajuda, e dix:
a ell. E tot lo poble cridà e dix:
algú neguna cose. 5 Ell dix a ells:
és axí. 6 E Samuel dix al poble:
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nostro Senyor lo trasch de la pastura del
nostro Senyor Déu és dit betelenita, car
nostro Senyor aquest dictat e cant aquell
nostro Senyor Déu lo desliurà de las mans
nostro Senyor Déu: «Tu ést pedra mia e
nostro Senyor Déu loable, e seré saul de
nostro Senyor e cridaré al Déu meu, e ell
nostro Senyor e per l’espirament del
nostro Senyor és fort fermatat mia. 20 E
nostro Senyor me reguardonerà segons la
nostro Senyor, e no he feta neguna cose
nostro Senyor segons la mia justícia e
nostro Senyor és sens tota màcula. E la
nostro Senyor Déu és axeminade per foch e
nostro Senyor e qui és fort enfora lo
nostro Déu? 33 Qui ha cint a mi de
nostro Senyor Déu, e no hy haurà qui’ls
nostro Senyor e beneÿt sia lo Déu meu, e
nostro Senyor ha parlat per mi, e la
nostro Senyor Déu, 4 axí com la lud en l’
nostro Senyor Déu gran salut en Yrrael, e
nostro Senyor Déu 17 e dix –Prech nostro
nostro Senyor que’m perdó, car jo no faré
nostro Senyor enfelloní’s contre Yrrael,
nostro Senyor Déu: –Senyor, jo he peccat
nostro Senyor a Gad profeta: 12 –Vé-te
nostro Senyor, Déu d’Irrael: De III coses
nostro Senyor, Déu d’Irrael: que de
nostro Senyor Déu, que en las mans dels
nostro Senyor Déu. 15 E, adonchs, nostro
nostro Senyor tremès pastilència en Yrrael
nostro Senyor Déu hach stesa la sua mà per
nostro Senyor Déu hach mercè sobre la
nostro Senyor era de prop la era de
nostro Senyor Déu com hach vist l’àngel
nostro Senyor en la era de Aurena gebuseu.
nostro Senyor que Gad profete li havia
nostro Senyor Déu per tal que ses aquesta
nostro Senyor Déu oferta agradable. E
nostro Senyor e oferí aquí oferta a nostro
nostro Senyor de coses de pau. E nostro
nostro Senyor hagué mercè de tota la terra
Nostro Senyor dóna mort e vida, e ell met
Nostro Senyor dóna pobreses e riqueses e
Nostro Senyor jutgerà las encontrades de
–Nostro Senyor reta sament d’aquesta
«Nostro Senyor ha a nosaltres ajudat entrò
–Nostro rey vive! 25 E Samuel dix al poble
–Nostro Senyor és mon testimoni [*], e lo
–Nostro Senyor, qui féu Moysès e Aron e
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1Re 13,14
teu no s’estendrà a ton linatge.
1Re 14,39
és sdevengut [*] aquest peccat. 39
1Re 14,45
d’Irrael? Açò serà gran peccat!
1Re 15,1
Capítol XV 1 Samuel dix a Saül:
1Re 15,28
li squinsà. 28 E Samuel dix a ell:
1Re 16,1 de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol XVI 1
1Re 16,10
l’altre. Lavors Samuel dix a Ysaý:
1Re 17,37
de Déu vivent. 37 E dix David:
1Re 17,46
las quals tu has vuy ahontades. 46
1Re 20,42
nom de nostro Senyor sían fermas.
1Re 26,8
de Saül. 8 E dix Abisay a David:
2Re 3,39
de Servià fort me són durs e braus.
2Re 5,20
e ferí los felisteus aquí, e dix:
2Re 22,14
és en l’esguardament d’aquell. 14
2Re 24,3
quants som. 3 E dix Joab al rey:
2Re 24,23
donà al rey aquestas coses, e dix:
1Re 4,3
per ço que’ns salve de la mà de
1Re 12,10
desliure-nos tu are de la mà de
1Re 15,6
ab ell, car tu feÿst misericòrdia a
1Re 17,9
e si jo’l vens, vosaltres sereu
1Re 29,4
pau ab son senyor, si no sobre los
2Re 11,23 23 E dix lo missatge a David: –Los
2Re 19,9
rey desliurà a nós de las mans de
2Re 6,3
de nostro Senyor sobre un carro
2Re 6,3
manaven e servaven lo carro
2Re 3,39
en Yrrael? 39 Jo, emperò, com sia
2Re 18,22 anar? Que no series portador de bon
1Re 6,7
ell ferit. 7 »Donchs, feu are una
1Re Inc
Primer libre dels Reys, qui és lo
1Re Expl
Primer libre dels Reys, qui és lo
1Re 4,17
[*]? 17 E aquell qui aportave las
1Re 4,3
vage en mig loch de nós, per ço que
1Re 4,8
vuy lassos catius. Què farem? Qui
1Re 8,5
tuas carreras. Dóna a nós rey que
1Re 8,6
havían dit: «Dóna a nós rey que
1Re 11,3
d’Irrael e, si no hy ha negú qui
1Re 16,11
és derrer e amena-lo a mi, car no
1Re 25,7
tonen las tuas ovellas, e nós no
2Re 12,18
lo aconortàvem e li perlàvem, e no
2Re 12,18
li diem que l’infant és mort, ja
2Re 13,25 E lo rey David dix a Absalon: –No
2Re 21,5
aquell qui destroý a nosaltres e
1Re 14,41
mi o sobre Jonatàs, mon fill, done
1Re 14,41
és sobre aquest poble, demostre
2Re 14,14
terra, e per cert nostro Senyor no
2Re 14,14 vol destruyr la ànima, mas alongue
2Re 15,14
si per ventura ve Absalon, pendrà
1Re 2,9
e los folls cauran en tenebres, car
1Re 2,32
hom vell en tota te casa 32 [*]
1Re 6,7
II vaques qui hagen vadells e
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Nostro Senyor †ama cascun† hom segons son
Nostro Senyor, salvador d’Irrael, és viu,
Nostro Senyor sàpia que ell no haurà vuy
–Nostro Senyor tremès ha mi a tu per ço
–Nostro Senyor ha vuy tolt a tu tot lo
Nostro Senyor dix a Samuel: –Entrò a quant
–Nostro Senyor no ha alet nengú d’aquests
–Nostro Senyor, qui’m desliurà de la mà
Nostro Senyor donerà tu a mi, [*] e jo
Nostro Senyor sia entre mi e tu e entre la
–Nostro Senyor ha tancats [*] los enamichs
Nostro Senyor reguardon en aquell qui fa
–Nostro Senyor ha departits los meus
Nostro Senyor Déu tronerà del cel, e ell,
–Nostro Senyor anadescha al poble, car tu
–Nostro Senyor, Déu teu, te reba lo teu
nostros enamichs. 4 Donchs lo poble tremès
nostros enamichs, e nós servirem a tu.” 11
nostros pares com ells venien de Egipte.
nostros servents e servireu a nós. 10 E lo
nostros prínceps? 5 Donchs, no és aquest
nostros enamichs s’esforsaren de combatre
nostros enamichs, e are era fugit e era
nou e tregueren-la de la casa de
nou. 4 E, com haguéran treta l’archa de
novell rey e poch ha untat, gran ajuda
novell. 23 E dix Achimàs: –E què hy
novella carreta e preneu II vaques qui
novèn libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol
novèn libre de la Bíblia. 2Re Inc Comensa
noves dix: –Lo poble d’Irrael és fugit
·ns salve de la mà de nostros enamichs. 4
·ns guarderà de la mà de aquest déu molt
·ns jutge axí com fan las altras nacions.
·ns jutge.» E Samuel féu oració a nostro
·ns defena, nós vendrem a tu. 4 Donchs los
·ns ciurem a menjar entrò que ell sia
·ns iresquem anch ab ells, e ells no
·ns volia oyr, e are, si li diem que l’
·ns scolterà menys e no ferà res que li
·ns vullas pregar que hi anem tots, car
·ns turmentà, enaxí que en tot Yrrael no
’ns-en vuy demostransa. E si aquest
’ns-ho atresí. E Déu donà demostransa
’ns vol destruyr la ànima, mas alongue’ns
’ns la centència aytant com pot e’s
’ns e sercuyr-nos-ha ací e gitar-nos
null hom no serà salvat en la sua fortsa.
null temps. 33 Emperò jo no tolré de tot
null temps no hagen aportat jou, e ajustau
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1Re 10,27
-lo en menyspreu e no li portaren
1Re 13,22
lo die de la batalla fou vengut,
1Re 20,25
e sech Abner al costat de Saül, e
1Re 20,27
aprés las calendes, encara no sech
1Re 21,1
ést vengut tot sol? No ha vengut
1Re 21,2
sabés per què ell me tremès ací, ni
1Re 27,9
la terra de aquells e no hy jaquí
1Re 29,3
dies [*]? E jo no he trobat [*]
2Re 12,10
ço diu nostro Senyor Déu que per
2Re 13,12
fortsar, car açò que tu vols fer,
2Re 14,6
-se abdosos en un camp, e no havia
2Re 15,3
e justas, mas no ha posat lo rey
2Re 15,5
jutjaré dretament e justa. 5 E com
2Re 16,10
dir are: “Per què fas tu açò?” No
2Re 19,7
serà que tot quant mal ni treball
2Re 19,22
per diable? Per cert, vuy no morrà
2Re 21,4
casa sua, e no volem que sia mort
1Re 27,9
e no hy jaquí null hom viu ni
Re Prol,29
jueus, ço és a saber, caph, mem,
1Re 19,24
altres devant Samuel, e cantà tot
Re Prol,57
segons los profetes, Josuè, fill de
2Re 22,12
matex garbellant las aygües de las
2Re 23,4
alba o com lo sol ix al matí, sens
Re Prol,17
diaques e preveres, per centència
Re Prol,36 ab Sinot, ab les suas Lementacions
Re Prol,143
parafrasten, ço és, fals parler
Re Prol,173
com lo peccador stech envés mi
1Re 2,14
e metia aquella en [*] la caldera
1Re 2,14
en [*] la caldera o en l’olla
1Re 2,16
serà pas axí, ans me’n deràs are
1Re 2,28
per ço que ell muntàs al meu altar
1Re 10,22
per saber si ell vendria aquí
1Re 12,3
sobre vosaltres, si jo he tolt bou
1Re 14,6
en nostro Senyor salvar en molts
1Re 14,41
Si aquest peccat és sobre mi
1Re 18,2
li atorgà que ell tornàs a sa casa
1Re 18,18 E David dix a Saül: –Quin hom çó jo
1Re 18,18 –Quin hom çó jo o qual és ma vida
1Re 21,3
-te que em dons are alguna cose
1Re 21,3
em dons are alguna cose o [*] pa
1Re 21,8
a Achimàlech: –Si has ací cultell
1Re 22,7
tots vosaltres caps de M cavallers
1Re 24,7
ho sàpia, que si ell no l’ociu
1Re 24,7
ociu o son die no vé que ell muyre,
1Re 26,10
si donchs nostro Senyor no l’ociu
1Re 26,10
lo die que ell muyre per si matex
1Re 26,20 és levat per ço que serch una pussa
1Re 28,11
a Saül: –Què vols que’t diga
1Re 29,2
dels felisteus anaven de C en C
1Re 30,8 –Senyor Déu, seguiré aquests ladres
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null do. E ell feya semblant que no oÿa
null hom de tot lo poble que era ab Saül e
null hom no sech là on solia ceura David.
null hom là on solia ceure David. E dix
null hom ab tu? 2 E dix David a Achimàlech
null hom no sàbia la cose per què jo sóm
null hom viu ni nulla fembra. E prenia
null mal del die ensà que fogí e se’n
null temps no pertirà cultell de la tua
null hom no gosa fer en tot Yrrael ne hu
null hom en lo camp que los pogués
null hom qui’t puga oyr. E deya Absalon:
null hom venia, ell lo seludave e’l
null hom! 11 E dix lo rey a Abisay e a
null temps hages hagut de la tua infantesa
null hom d’Irrael. E cuydes-te que jo
null hom d’Irrael. E dix David: –Què
nulla fembra. E prenia ovellas e bous e
num, phe, sade. Car en altre manera
nuu tot aquell die e tota aquella nit. E
Nuu. E aprés ordonen Sustín, ço és libre
nuus dels cels. 13 Los carbons de foch són
nuus gita los raigs, axí com la pluja fa
o per seny místich, és mostrat lo nom de
o plors. Donchs, axí com són XXII letres,
o fals enterpetredor, si no’t ve de grat,
o contre mi; jo he tancada la mia bocha e
o en l’olla o en la parola, e tot ço que
o en la parola, e tot ço que la losa
o, d’altre guisa, jo me’n pendré per
o que cremàs a mi encens e que aportàs
o no. E nostro Senyor respòs: –Veus que
o aze, e si jo he acusat a tort, ni si jo
o en pochs. 7 E son scuder dix a ell: –Fes
o sobre Jonatàs, mon fill, done’ns-en
o a casa de son pare. 3 Adonchs despuxs
o qual és ma vida o de qual linatge és mon
o de qual linatge és mon pare en Yrrael,
o [*] pa o ço que tròpies me vullas dar. 4
o ço que tròpies me vullas dar. 4 E lo
o lansa, da-l’em, [*] car la peraule
o de C? 8 Tots vosaltres vos sou jurats
o son die no vé que ell muyre, o si ell no
o si ell no és mort en batalla, ell ma
o vendrà lo die que ell muyre per si matex
o que ell muyre en la batalla, 11 nostro
o un poy, axí com és perseguida una perdiu
o que’t sucit? E dix Saül: –Sucite’m
o de M en M. Emperò David e los ceus éran
o no? E dix nostro Senyor a ell: –Encalce
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Abner: –Vé-te’n a la dreta part
Abner, que fugia, lo sol fou post
aquell loch és apellat [*] feriment
e’s despullave axí com un bastax
lo rependré †d’hòmens e† de barons
meu, car en tot loch on iràs,
car en tot loch on iràs, o en mort
a hom en la care axí com a ors
starà amagat per algunes coves
senyor, no han poder de jutjar suau
no han poder de jutjar suau o dols
Déu, 4 axí com la lud en l’alba
vullas, e jo faré axí com tu volràs
alegescas aquella que’t vullas:
VII anys de fam en la tua terra
teus anamichs a glay, e tu fugiràs,
que fos embriaga. 14 e dix a ella:
[*] [*] 6 [*] [*] E Elí respòs:
16 Mas Elí apellà Samuel e dix:
de totas plagues en lo desert. 9
príncep de la sua cavalleria:
a Saül, pare ceu, de David e dix:
David cridà aprés Saül e dix a ell:
terra 24 e caech a sos peus e dix:
jo he oÿda és veu tua? E David dix:
Samuel, cridà ab gran veu e dix:
és scrit en lo libre dels Justs:
aquells qui no són circuncizos. 21
e éran pus forts que leons! 24
solament, axí com jo amave a tu. 27
axí a carrera a David e dix-li:
obaesca majorment a la sua veu? Car
e secrificis, que hom no l’
11 E stech l’archa en la casa de
que nostro Senyor havia beneÿt
Déu. E dix David: «Iré a la casa de
E lavors anà David a la casa de
volch que la posacen en la casa de
lo fill del rey. Tot axí com jo he
és major que secrificis, e
com peccat de devinar, e no voler
agreujaríem-te. E lo rey no volch
jo he obeyit al teu pare, tot axí
de Déu. Mes he temut lo poble e he
ton proÿsme David, 18 car tu no has
-li: –Vet la tua serventa, que ha
a David, qui era en la spluga d’
car per ventura mon pare no haja
alogà ells en aquell loch. 9 E ells
la casa de mon pare no és estade
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o a la cinestra e pren un dels jóvens e
o defallí lo die. E vingueren en un loch
o mort de Ozà entrò en aquest die de vuy.
o un ribalt. 21 E dix David a Micol: –Viva
o en plagues dels fills dels hòmens. 15 E
o en mort o en vida, jo iré e seré
o en vida, jo iré e seré servicial teu. 22
o a cha rebiós qui ha cadells. E tu creu
o en altre loch. E, si en lo comensament
o dols o amargós, e jo vuymés no’m puch
o amargós, e jo vuymés no’m puch delitar
o com lo sol ix al matí, sens nuus gita
o diràs.” 13 E vench Gad a David dient:
o haurà VII anys de fam en la tua terra o
o III mesos te encalseran los teus
o per cert III dies haurà de pastilència e
–O Anna, entrò a quant seràs tu embriaga?
–O, mon fill, no t’he jo apellat. Torna–O, Samuel, mon fill! Lo qual li respòs:
O, felisteus, comfortau-vos e siau axí
–O Abner, de qual linatge és aquest
–O senyor rey, no vullas peccar contre
–O rey, senyor meu! E Saül reguardà detràs
–O senyor meu, aquest peccat sia sobre mi!
–O senyor, rey meu, aquesta veu és mia. 18
–O Saül, per què has fet fer a mi mal? Car
«O Irrael, qui és romàs: Veges e pence’t
O muntanyes de Gelboe, ros ni pluja no
O filles d’Irrael, plorau sobre Saül, que
O Déu, e com són morts e cayguts los
–O, quant ha stat vuy gloriós lo rey d’
obadiència és major que secrificis, e
obaesca majorment a la sua veu? Car
Obededon de geteu per III mesos, e beneý
Obededon e tota la sua casade per l’archa
Obededon e aportaré l’archa e posar-la
Obededon e trasqueren l’archa e posà-la
Obedeon getei. 11 E stech l’archa en la
obeyit al teu pare, tot axí obeyré a tu.
obeyr val molt més que oferir grex de
obeyr és quax peccat de colre falsos déus.
obeyr las pregàries de Absalon, mas beneý
obeyré a tu. 20 E dix Absalon a Atitòfel:
obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t prech que tu
obeÿt a la veu de nostro Senyor ni complit
obeÿt a la tua veu e he posade la mia
Oble, e las tendas dels felisteus éran
oblidades las someras per engoxa de nós. 6
oblidaren lo Senyor, lur Déu, lo qual los
obligade ne noent sinó a la mort. Tu,

690

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 20,19
die de las calendes, com hom pot
1Re 14,45
no haurà vuy negun mal, car ell ha
1Re 8,16
vostros àzens e metrà’ls en la sua
1Re 15,11 ha complides las mias peraules per
Re Prol,148
los letins e ajusta ab aquests las
Re Prol,175 -me humiliat e he callat de bones
1Re 8, 8
sobre ells. 8 Segons totas las lurs
1Re 19,4
no ha peccat contre tu, e las suas
2Re 23,20
qui fou hom molt fort, de grans
1Re 3,15
dormí entrò al matí e al matí
1Re 2,14
portave, lo prevera prenia a sos
1Re 2,15
«Dóna a mi de la carn, que cogue a
1Re 2,28
de tots los trips d’Irrael a mos
2Re 9,10
e dau-li a manjar en tot ço que
1Re 14,14
que seguia ell. 14 E la primera
1Re 14,20
cultell contre son companyó, e la
2Re 22,19
com éran pus forts que jo. 19 E ell
1Re 17,44
a mi e jo daré la tua carn als
1Re 17,46
mort e aquells dels felisteus als
2Re 21,10
ells, e no hy jaquí acostar los
1Re 14,34
aduga a mi son bou e son moltó, e
1Re 22,17
entorn d’ell: –Levau-vos e
1Re 5,10
de déu d’Irrael per ço que ella
1Re 14,13
caÿen devant Jonatàs, e los altres
1Re 15,6
per ço que per ventura jo no us
2Re 2,22
sinó covendrà’m a fer que t’
2Re 14,32 membra lo peccat que jo fiu, que m’
2Re 14,7
ha mort aquell altre, per ço que l’
1Re 5,11
que torn en son loch, per ço que no
2Re 14,11
la sanch d’aquell qui és mort e no
2Re 23,10
tants dels felisteus entrò que,
2Re 18,13
si ell volgués res fer a mi, jo l’
1Re 31,2
a Saül e contre los ceus fills e
1Re 14,34
son bou en la mà entrò a la nit e
2Re 2,31 31 E emperò los servecials de David
2Re 3,30
30 Donchs Joab e son frare Abisay
2Re 4,12
a sos servents que’ls ociéssan, e
2Re 18,8
8 [*] E las bísties del camp que n’
2Re 18,15
15 vingueren X scuders de Joab e
2Re 21,2
havían jurat a ells que no’ls
1Re 24,12
E tu aguaytes a mi per ço que m’
1Re 26,9
9 E dix David a Abisay: –No l’
1Re 20,33 son pare havia donade centència que
1Re 24,11
en la cova. E jo perpensé’m que t’
1Re 26,15 la companya hi és intrat per ço que
2Re 2,19
lo encalsave tot dret per ço que l’
1Re 19,11
ço que’l guardacen e que ells lo
2Re 4,12
manà David a sos servents que’ls
2Re 18,5
si podien pendre Absalon, que no l’
1Re 19,1
[*] e a tots los ceus servents que
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obrar, e ciuràs prop una pedre qui ha nom
obrat vuy ab Déu. Donchs lo poble desliurà
obre. 17 E ell pendrà [*] del vostro
obre. Adonchs fou Samuel molt trist, e
obres que jo he sobre nomenades, en
obres.» Expl Ací acaba lo pròlech de sent
obres, las quals ells han fetas del die
obres són molt bonas [*], 5 e are ha
obres, de Capsael. Aquest ocís II leons en
obrí las portas del tabernacle de nostro
obs. E axí ho feyen ells a tots aquells
obs del prevera, com jo no pendré de tu
obs en prevere, per ço que ell muntàs al
obs haja. Emperò Mifibòsech, fill del
occizió que Jonatàs e son scuder féran
occizió era molt gran. 21 E los hebreus
occupà a mi en lo die de la mia aflicció e
ocells del cel e a las bísties de la
ocells del cel e a las bísties de la
ocells de die ni las bèsties de nit. 11 E
oceÿts-los sobre aquesta pedre e menjau
oceÿts los preveres de nostro Senyor, car
ocia a nós e tot nostro poble! 11 Donchs
ocia son scuder, que seguia ell. 14 E la
ocia ab ell, car tu feÿst misericòrdia a
ocia. E si açò fas, no poré dressar la
ocia. 33 E Joab intrà-sse’n al rey e
ociam, e que sia feta justícia d’ell per
ocie nós ab tot nostro poble! 12 Car no
ocien mon fill. E dix lo rey: –Vive nostro
ocient, las mans li defalliren e’s
ociera. E si lo rey me reptàs, tu me’n
ociéran Jonatàs e Aminadap e Melchisue,
ocieren-los aquí. 35 E Saül edifichà
ocieren dels hòmens de Benjamín e de
ocieren Abner per ço com Abner havia mort
ocieren-los e tolgueren-los las mans e
ocieren d’aquells de Absalon molts més
ocieren-lo. 16 E Joab tochà la nafil e
ocieren, e Saül volch-los ociure e’ls
ocies. e havia IIIM ovellas e M cabres. E
ocies, car és untat de Déu e crist de
ociés a David. 34 E levà’s de la taula ab
ociés, mas despuxs jo’t perdoní, car
ociés lo rey, senyor teu. 16 No és bona
ociés. 20 E girà’s Abner e veé Azael e
ociéssan al matí. E com Micol, se muller,
ociéssan, e ocieren-los e tolguerenociéssan, mas que l’amanassen. [*] 6 E
ociessen David. Mas Jonatàs, fill de Saül,
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2Re 18,12
que, si preníeu Absalon, que no l’
1Re 21,9
ací és lo cutell de Goliàs, que tu
2Re 1,14
què tu no haguist pahor ni temor e
2Re 18,11
11 E dix-li Joab: –Per què no l’
1Re 11,11
loch de la host a hora de matines e
1Re 15,8
Aguays, rey de Amalech, tot viu, e
1Re 17,36
[*], 36 e enaxí jo, ton servent,
1Re 17,50
e caech tot stès en terra. 50 E axí
1Re 18,27
ab los hòmens qui éran sots ell e
1Re 22,18 donchs. Doech, de Ydumea, se levà e
1Re 22,18
de nostro Senyor, enaxí que ell
1Re 22,19
los bous e los àzens e las ovellas
1Re 28,3
gità los encantadors de la terra e
1Re 31,4
Saül pres lo ceu cultell matex e
1Re 31,5
era mort, trach lo ceu cultell e
2Re 1,10
ab mi. 10 »E jo stiguí sobre ell e
2Re 1,15
Déu. E aquell acostà’s e ferí’l e
2Re 3,27
e a treció e ferí-lo en lo segí e
2Re 8,5
Adoàser, rey de Sobà, e David
2Re 10,18
vencé-los, e fusqueren [*]. E
2Re 10,18 DCC càrreus e XXXXM cavallers e
2Re 11,21 moltas lanses vénen del mur? 21 Qui
2Re 11,21
fill de Geroboal? Donchs, no l’
2Re 11,21
qui tremès una pedre del mur e
2Re 12,4
pres la ovella de l’hom pobre e
2Re 12,6
ovella en IIII dobles per ço com la
2Re 14,6
que los pogués departir, e la un
2Re 18,7 de Efraÿm. 7 E la companya de David
2Re 21,1
e la sanch que ell scampà, car ell
2Re 21,2
e Saül volch-los ociure e’ls
2Re 21,17
de Servià ajudà a David, e David
2Re 21,18
Job contre los felisteus, e lavors
2Re 21,19
los felisteus, en la qual batalla
2Re 21,21
de Rafà, 21 e flastomave Yrrael, e
2Re 23,8
tendre com lo verm del fust, e ell
2Re 23,10
foren pujats [*], aquell stech e
2Re 23,12
e no’ls jaquí passar al poble e
2Re 23,18
sua contre CCC hòmens, los quals
2Re 23,20 de grans obres, de Capsael. Aquest
2Re 23,20
de la cisterna e ferí lo leó e
2Re 23,21 en temps de neus. 21 E aquest matex
2Re 23,21
la mà de l’egipcià per fortsa e l’
1Re 15,3
venia de Egipte. 3 Donchs, vé are e
1Re 15,3
nenguna de las suas coses, mas
1Re 15,18
aquella carrera e dix a tu: “Vé e
1Re 20,8
ab mi neguna iniquitat, tu m’
1Re 24,7
Senyor ho sàpia, que si ell no l’
1Re 26,10
car, si donchs nostro Senyor no l’
1Re 31,4
–Trau lo meu cultell de la beyna e
2Re 1,9
»E dix-me Saül: »–Stà sobre mi e
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ociésseu. 13 Mas, si ell volgués res fer a
ociest en la vall d’Ambrit, que és
ociest lo crist de nostro Senyor? 15 E
ociest? E jo te’n donaré X cicles d’
ocís los fills de Amon, sí que anch no
ocís tot l’altre poble a spasa. 9 E Saül
ocís lo leó e l’ors. Donchs, serà aquest
ocís David lo felisteu ab la pedre de la
ocís dels felisteus CC hòmens e pres las
ocís los preveres de nostro Senyor, enaxí
ocís en aquell die LXXV hòmens que tots
ocís ab spasa. 20 Mas un dels fills de
ocís tots aquells qui havían spirit
ocís-se ell matex. 5 E com l’escuder de
ocís axí matex. E foren abdosos morts en
ocís-lo axí com ell me dix, car jo sabia
ocís-lo. 16 E dix David en aquell que
ocís-lo en venjansa de Azael son frare.
ocís dels hòmens de Síria XXIIM. 6 E David
ocís David dels sirienchs DCC càrreus e
ocís Sobay, qui era príncep de la
ocís Abimàlech fill de Geroboal? Donchs,
ocís una fembra qui tremès una pedre del
ocís-lo en Tabés? Per què us acostàs
ocís-la e aperellà-la de menjar en
ocís e perdonà a las suas! 7 E dix Natan a
ocís l’altre. 7 E vet que tot lo perentat
ocís de aquells de Absalon en aquell die
ocís los gabaonites. 2 E lo rey apellà los
ocís quax qui hu fa per amor dels fills d’
ocís Gebí Denob. E lavòs juraren los
ocís Sobocay de Usari Sephi, que fou del
ocís Adeudonat, fill de Salt, polimari
ocís-lo Jonadab, [*] de Samaà, frare de
ocís DCCC hòmens sol en una vegade que anà
ocís tants dels felisteus entrò que,
ocís molts dels felisteus. E aquell die
ocís, e fou nomenat 19 pus noble entre los
ocís II leons en Moab e aquest devallà
ocís-lo en temps de neus. 21 E aquest
ocís un hom egipcià en què havían gran
ocís ab la sua lansa. 22 Aquestas coses
ociu Amalech e guasta tot ço que ell ha.
ociu hòmens e fembres, grans e petits,
ociu los peccadors de Amalech e combatociu e no m’amens a ton pare. 9 E dix
ociu o son die no vé que ell muyre, o si
ociu o vendrà lo die que ell muyre per si
ociu-me, car per ventura vendrien
ociu-ma, car jo sofir gran pena e gran
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2Re 1,15
servents e dix-li: –Acoste’t e
1Re 22,18
Senyor. 18 E dix lo rey a Doech:
1Re 17,25
molt gran riquesa en aquell qui l’
1Re 17,26 –Qual cose donerà hom en aquell qui
1Re 17,27 e aquestas donerà hom en aquell qui
2Re 15,14
ha per ventura los alberchs desús e
1Re 18,17
pas David, mas lo felisteus lo
1Re 23,2 dix nostro Senyor a David: –Vé e tu
1Re 30,15
e dix: –Jure’m per Déu que no m’
1Re 2,25
perquè nostro Senyor volch aquells
1Re 19,2
e li dix: –Saül, mon pare, te vol
1Re 19,5
la sanch de l’ignocent e vols
1Re 20,1
fet contre ton pare, que ell me vol
1Re 23,2
a nostro Senyor e dix: –Iré jo a
1Re 23,15
E David sabia bé que Saül lo volia
1Re 25,11
las carns del bestiar que jo he fet
1Re 31,4
scuder no ho volch fer ni’l volch
2Re 8,2
e masurà II cordelletas, una a
2Re 21,2
no’ls ocieren, e Saül volch-los
1Re 17,32
servent e iré’m combatre ab ell e
1Re 18,17
pensave e deya en son cor: «Jo no
1Re 19,17
e dix: “Lexa’m anar, si no, jo t’
2Re 17,2
gent, e jaquiré córrer a ells, e
1Re 11,12
nós? Feu-los-nos liurar, e nós
2Re 13,28
que li doneu, vosaltres lo ferreu e
2Re 5,8
gebuzeus, car David havia dit que
2Re 18,12
donaves a mi C cicles d’or, jo no
2Re 23,30
30 Benaý, fill de Asratonites;
1Re 21,7
de nostro Senyor, e havia nom
1Re 26,19
Déu scomou [*] contre mi, sia
1Re 25,18
se cuytà e pres CC pans e II
2Re 16,1
pans de figues que éran seques e II
1Re 17,35
e jo prenguí aquells per la gola e
1Re 13,12 sobre mi, e jo no he oferta nenguna
1Re 10,8
e jo devallaré a tu, que tu ofires
2Re 6,17
a l’archa a rebre. E oferí David
2Re 6,18
hagueren complit de oferir las
2Re 24,22
axí com a lenya en holocaust e en
Re Prol,125
sia reprenció dels entichs. Cascú
Re Prol,127 e argent e pedres precioses; alguns
1Re 7,9
pres Samuel un anyell qui mamave e
1Re 13,9
e secrificis pacificables. E ell
1Re 13,12
jo era destret per nacessitat, jo
2Re 6,17
aperellat a l’archa a rebre. E
2Re 24,25
aquí altar a nostro Senyor e
1Re 7,10
10 E sdevench-se que, com Samuel
1Re 15,12
vench tot dret a Saül, e Saül
1Re 15,22
e obeyr val molt més que
2Re 6,18
18 E, quant hagueren complit de
2Re 24,24
ans t’ho compraré per just preu e
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ociu aquest hom qui ha mort lo crist de
–Ociu-los tu, donchs. Doech, de Ydumea,
ociurà e derà a ell sa filla, e la casa de
ociurà aquest felisteu, e qui tolrà
ociurà lo felisteu. 28 E com Eliab, son
ociurà tots aquells qui són en la ciutat.
ociuran.» 18 E David dix a Saül: –Quin hom
ociuràs los felisteus e celvaràs Cellà. 3
ociuràs ne’m liureràs en las mans de mon
ociure. 26 E Samuel, l’infant, profitave
ociure. Per què jo’t prech que’t guards
ociure David, qui és menys de colpa? 6 E
ociure? 2 E ell li respòs: –Déu te guard!
ociure aquells felisteus? E dix nostro
ociure. E stave David en lo desert de
ociure per a mos tonedors e donar-hoociure, car era fort spaordit per la gran
ociure e altre a viure. E Moab serví David
ociure e’ls ocís quax qui hu fa per amor
ociuré’l. 33 E Saül dix a David: –Tu no
ociuré pas David, mas lo felisteus lo
ociuré.” 18 E adonchs David fugí, e fou
ociuré’ls, 3 e tornar-me-n’he, e lo
ociurem-los. 13 E Saül dix: –[*] No serà
ociureu-lo, e no hajau pahor ne us
ociuria los gebuzeus. E aquell qui tocaria
ociuria lo fill del rey, car devant tot lo
Oday del torrent de Gàlaad; 31 Abralbon
Odech, de Ydomea, e era lo pus poderós de
odorat secrifici e preguen-lo, car axí
odres de vi e V moltons cuyts e V masures
odres de vi. 2 E dix lo rey a Cibà: –Què
ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo, ton
oferena a nostro Senyor.” Per ço com jo
oferenes e secrificis passificables. Per
oferenes devant nostro Senyor, coses de
oferenes e las coses pacificables, David
oferenes. 23 E donà al rey aquestas coses,
oferex en lo tabernacle de Déu ço que pot
oferexen bis e porpre e colix e jacint e
oferí aquell entir en secrifici a nostro
oferí holocausts. 10 E com ell hagué
oferí holocausts a nostro Senyor. 13 E
oferí David oferenes devant nostro Senyor,
oferí aquí oferta a nostro Senyor de coses
oferia a nostro Senyor lo secrifici, los
oferia holocausts a nostro Senyor de las
oferir grex de moltons. 23 Car contredir a
oferir las oferenes e las coses
oferiré a nostro Senyor Déu oferta
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1Re 1,25
ells sacrificaren un vadell e
1Re 6,15
pedre. E los hòmens de Betzames
2Re 6,13
l’archa hagueren anat III passes,
1Re 13,10
10 E com ell hagué complit e
1Re 13,12
en Galgala sobre mi, e jo no he
2Re 24,24
preu e oferiré a nostro Senyor Déu
2Re 24,25
altar a nostro Senyor e oferí aquí
Re Prol,99
e enclinades las cares en terra,
1Re 2,29
dons, los quals jo maní que fossen
2Re 15,12
ciutat sua. E com hach Absalon
1Re 2,13
conexían pas nostro Senyor 13 ni l’
1Re 2,34
’s sdevendrà en II de tos fills,
1Re 4,4
amistansa de nostro Senyor, ço és,
1Re 4,11
II fills de Elí foren morts, ço és,
1Re 4,17
açò, abdós tos fills són morts,
1Re 2,36
que hom prech per ell, e que ell
1Re 10,8
e jo devallaré a tu, que tu
1Re 3,11
en Yrrael, que qualquequal home
2Re 14,16
de la sua serventa, 16 e lo rey
1Re 13,3
butzina per tota la terra e dix:
1Re 15,1
sobre lo poble d’Irrael. Donchs,
1Re 22,12
12 E Saül dix a Achimàlech: –[*]
1Re 25,24
tua serventa parle devant tu e que
1Re 26,19
senyor [*], jo’t prech que m’
1Re 28,22
que has ditas a mi. 22 Donchs are
1Re 8,7
7 e nostro Senyor dix a Samuel:
1Re 8,22
22 E nostro Senyor dix a Samuel:
2Re 20,17
[*] –Jo sóm así. E dix la fembra:
1Re 22,16
sobre aquest fet. 16 E lo rey dix:
1Re 2,23
coses malvades, las quals jo
1Re 2,24
car la fama no és pas bona que jo
1Re 15,14
en las mias orrellas, lo qual jo
2Re 20,17
serventa. E respòs Joab: –Jo las
1Re 10,1
X 1 E Samuel pres un cetrill d’
1Re 16,1
d’Irrael? Complex ton corn d’
1Re 16,13 13 Donchs Samuel pres lo corn de l’
2Re 1,21
de Saül, axí com si no fos untat d’
2Re 6,19
que hom pot haver, que hom frig ab
2Re 14,2
e no’t laves ni t’untes d’
1Re 8,14
e las vostres vinyes e las vostres
2Re 15,23
passave de la una part del munt
2Re 15,30
-ce’n per la carrera del munt
1Re 2,14
aquella en [*] la caldera o en l’
1Re 3,3
en lo temple de nostro Senyor,
1Re 3,21
Senyor volch aparer en Ciloè,
1Re 5,3
devant l’archa de nostro Senyor,
1Re 5,12
12 Car no havia en neguna ciutat
1Re 6,11
sobre la carreta e la petita caxa
1Re 6,12
n’anaren tot dret per la via per
1Re 9,10
-hi, donchs. E anaren en la ciutat
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oferiren l’infant a Elí, prevere, lo qual
oferiren holocausts e sacrificis a nostro
oferiren un bou e un moltó. 14 E David
ofert son holocaust, Samuel vench a Saül,
oferta nenguna oferena a nostro Senyor.”
oferta agradable. E comprà David la era e
oferta a nostro Senyor de coses de pau. E
ofertas las suas corones, stant devant
oferts en lo meu temple? Per ço que
oferts secrificis, el poble féu gran
ofici dels preveres, ans fèyan molt de mal
Ofiní e Fineès: que abdós morran en un
Ofiní e Fineès. 5 E com l’archa de nostro
Ofiní e Fineès. 12 Esdevench-se que un
Ofiní e Fineès, e l’archa de Déu és
ofira I diner d’argent e I tortell de pa
ofires oferenes e secrificis
oge ab II ses orellas en Yrrael. 12 En
oge las mias peraules per ço que desliures
«Ogen los hebreus e tot lo poble d’
oges are la veu de nostro Senyor 2 [*] que
oges. E ell respòs: –Senyor, jo sóm
oges las peraules de la tua serventa. 25
oges ara. Si nostro Senyor Déu scomou [*]
oges la veu de la tua serventa, e posaré
–Oges la veu del poble en totas coses que
–Oges lurs veus e stablex rey sobre ells.
–Oges las paraules de la tua serventa. E
–Oh Achimàlech!, tu morràs de mort, tu e
oig e de las quals tot lo poble se plany?
oig de vosaltres: vosaltres feu peccar al
oig? 15 E Saül dix: –Lo poble ho ha amenat
oig. 18 E dix la fembra: –Açò que jo diré
oli e buydà-lo sobre lo cap de Saül e
oli e vine per ço que jo tremeta tu a Ysaý
oli e untà aquell en mig loch de sos
oli. 22 E la setgeta de Jonatàs negun
oli, e anà-ce’n cascú a la sua casa. 20
oli, e stà axí com a fembra que ha molt
oliveres millors e donar-las-ha a sos
Olivet envés lo desert. 24 E vench Sadoch
Olivet plorant. E tot lo poble que anave
olla o en la parola, e tot ço que la losa
on era la archa de Déu. 4 E nostro Senyor
on havia stat [*] a Samuel segons la
on ells prengueren Degon e tornaren-lo
on l’archa vingués neguna gent que no
on éran las rates d’or e las semblances
on hom va a Betzames e anaren-se’n per
on era l’hom de Déu. 11 E com ells se’n
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1Re 9,22
Saül e son servent e manà a ells là
1Re 10,5
en un coll de nostro Senyor,
1Re 13,23
axí per passar en Machinàs,
1Re 14,7
que plàcia a ton coratge e vés allà
1Re 14,20
qui era ab ell. E vingueren al loch
1Re 14,25 tot lo poble [*] vench en una lande
1Re 14,27
son pare havia conjurat lo poble,
1Re 16,6
6 E com ells foren intrats là
1Re 17,22
-hu en guarde, e correch allà
1Re 19,3
3 e jo staré prop mon pare là
1Re 20,19
a la barena, car no ceurà negú allà
1Re 20,19
tu te n’iràs tost e iràs en loch
1Re 20,25
de Saül, e null hom no sech là
1Re 20,27
encara no sech null hom là
1Re 20,36
quant l’infant hach corregut allà
1Re 20,37
37 E axí vench lo infant en lo loch
1Re 21,1
XXI 1 Anà-sse’n David en Nobe,
1Re 23,22
enaxí que vosaltres stimeu lo loch
1Re 23,23
Donchs sercau tost los amagatalls
1Re 24,3
e anaven sobre las pedres scaxoses
1Re 24,4
la carrera, e aquí havia una cove
1Re 25,11
-ho-he a hòmens que no sé d’
1Re 25,12
’n tornaren per aquella carrera per
1Re 26,5
David amagadement vench al loch
1Re 26,5
Saül, e com ell hach vist lo loch
1Re 26,16 untat de Déu. Donchs, guarde e mira
2Re 1,3
3 E David dix en aquell home: –D’
2Re 1,13
e havia ditas aquestas coses: –D’
2Re 2,8
los castells e per tots los lochs
2Re 2,16
tots ensemps. E apellaren lo loch
2Re 2,23
qui passaven per aquell loch
2Re 7,9
9 E he stat ab tu en tots los lochs
2Re 11,15
letre: «Posau Urries en aquell loch
2Re 11,16
ell posà Urries en aquell loch
2Re 12,23
jo no’l poria fer tornar de allà
2Re 13,34
venir per una pertida de un puig
2Re 15,21
tu, senyor meu, car en tot loch
2Re 17,20
de Absalon, emperò, demanaren
2Re 19,8
8 E lavors lo rey se levà de terra
2Re 19,18 Jordà ans que lo rey 18 per un loch
Re Prol,33
per aquellas matexas la fi del mot.
1Re 3,5
a ell: –Vet que jo sóm ací. 5
1Re 24,8
mà en lo untat de nostro Senyor. 8
2Re 9,4
contret dels peus. 4 E dix lo rey:
2Re 16,3
teus servicials. 3 E dix lo rey:
2Re 23,9
ell sech Aleatzar, fill de son
2Re 23,24
entre XXX; Elicanà, fill de son
1Re 11,2
ull dret, enaxí que vosaltres siau
1Re 17,26
felisteu, e qui tolrà aquesta
1Re 17,36
donchs, jo iré en aquell e tolré la
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on ell havia a menjar e ell los féu loch
on ha una posta d’host dels felisteus, e
on éran los fills d’Irrael. 1Re 14,Tit
on volràs, car jo iré ab tu en qualque
on era la batalla. E cascú dels felisteus
on havia mel que decorria sobre la fas
on ell stès lo cap d’una verga que tenia
on ell era, ell veé Eliab e dix: –Donchs,
on devia ésser la batalla e demanà si sos
on ell serà e parlaré [*] ab ell e jo faré
on tu deus ceura. E adonchs tu te n’iràs
on te pusques amagar, en lo primer die de
on solia ceura David. 26 E Saül no parlà
on solia ceure David. E dix Saül a son
on Jonatàs havia lensade la segete,
on era la primera segeta. Cridà Jonatàs e
on era Achimàlech, [*] e maravellà’s molt
on ell és, [*] car ell se pensa bé de mi
on ell se amague e tornau a mi, que’m
on no podien anar sinó †ginollant-se†.
on intrà Saül perquè purgàs aquí son
on són? 12 E donchs, los servents de David
on éran venguts e recomptaren a David
on era Saül, e com ell hach vist lo loch
on stave Saül e Abner, fill de Ner,
on és la lansa del rey e l’anap de l’
on véns? E ell dix: –De las albergades d’
on ést, tu? E aquell dix: –Jo sóm fill de
on éran los fills d’Irrael 9 e stablíon açò fou camp dels Forts, en Gabaon. 17
on jaÿa mort Azael aturaven-se. 24 E
on tu ést stat e he morts tots los teus
on sapiau que haurà major batalla e
on sabia que éran los pus forts hòmens. 17
on és. Jo iré de vuymés a ell, e el no
on no havia camí. 35 E dix Jonadap al rey:
on iràs, o en mort o en vida, jo iré e
on éran Aximàs e Jonatàs. E dix la fembra:
on jaÿa e stech a la porta. E tot lo poble
on no havia molta aygüe, per ço que
On molts stimen que V [*] sían dobles, ço
On ell correch a Elí e dix-li: –Vet-me
On David castigà los ceus hòmens de
–On és? Aquell respòs: –En la casa de
–On és Mifibòzech, fill de ton senyor?
oncle Ahoy, qui era un dels III forts
oncle, de Betlem; 25 Semmà de Ararí;
onta a tot lo poble d’Irrael. 3 Llavors
onta del poble d’Irrael? Qual és aquest
onta del poble d’Irrael. Car aquest és
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1Re 25,39
Senyor Déu, com ha jutjade la mia
2Re 13,13
13 car jo no poré soferir aquesta
2Re 13,22
en bé, car gran mal li volia per la
1Re 17,26
qui no és circuncís, que gosa
2Re 21,16 de l’asta de Gebí Denob pesave CCC
1Re 1,3
aquell loch staven II fills de Elí,
1Re 12,3
pres do de la vostra mà, ni si he
1Re 12,4
nengú agreujat a tort, ni no has
Re Prol,126
de Déu ço que pot haver, ço és,
1Re 6,5
dels secrets de natura d’
1Re 6,5
dels felisteus, e fareu V rates d’
1Re 6,8
-la en la carreta e los vaxells d’
1Re 6,11
la petita caxa on éran las rates d’
1Re 6,11
de natura, que atrecí éran d’
1Re 6,15
en la qual éran los vaxells d’
1Re 6,17
semblances del secret de natura d’
1Re 6,18
e altre, Gatza. 18 E las rates d’
2Re 8,11
a nostro Senyor Déu ab molt altre
2Re 12,30
rey, e aquella pesave un talent d’
2Re 18,12
–Si tu donaves a mi C cicles d’
2Re 21,4
4 [*] –Nós no havem qüestió sobre
Re Prol,24 Lemantecions de Geremies e la sua
1Re 8,6
rey que’ns jutge.» E Samuel féu
2Re 7,27
per ço que pregàs a tu per aquesta
2Re 12,16
de Urries [*]. 16 E David féu
Re Prol,167
m’ajudeu ab los scuts de vostres
2Re 23,33
Jonatan e Matan; 33 Seminà de
1Re 1,3
ciutat per VII dies stablits per
1Re 21,13 devant Achís. E feya aparès que fos
1Re 21,14
–Vosaltres me haveu amanat hom
2Re 15,31
Atitòfel derà, que sia foll e fat e
1Re 21,15 scarn? 15 E defallien a nós hòmens
2Re 13,13
per un dels pus folls e dels pus
Re Prol,55
apellats Torà, ço és, Lig. Segons
Re Prol,73
segons ells, Careafija. Lo terç
2Re 17,19 dessobre un drap de li e mès dessús
2Re 17,28
vaxells assats, e vianda, forment,
2Re 21,9
axí com hom comensa a segar los
1Re 4,2
los felisteus vingueren en Afet 2 e
Re Prol,55 Lig. Segons orde dels Profetes són
1Re 17,18
stan bé, e sàpies ab quals són ells
Re Prol,58
Josuè, fill de Nuu. E aprés
2Re 7,27
Déu d’Irrael, has ravelat a la
2Re 23,23
féu aquest concellador a la sua
1Re 3,11
que qualquequal home oge ab II ses
2Re 7,22
que nós hajam oÿdes ab las nostres
2Re 22,7
sant, e lo meu crit irà a las suas
1Re 16,1
a quant ploreràs, ni per què tu
2Re 6,14
e un moltó. 14 E David tocava los
1Re 13,5
las tendes dellà Machinàs, ves
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onta de la mà de Nabal e ha guardat lo ceu
onta ten gran que tu vols fer a mi, e tu
onta que havia feta a Tamar. 23 E aprés II
ontar las companyes de Déu vivent? 27 E lo
onzes. E portave una spasa que era feta
Ophín e Fineès, e eren preveres de nostro
opremut algú, ni he condempnat algú [*]. 4
opremut negú, ni no has pres de la mà de
or e argent e pedres precioses; alguns
or, segons lo nombre de las províncies
or. Car una plague és stade a vosaltres
or que vosaltres li haveu pagats per
or e las semblances del sacret de natura,
or. 12 E las vaques se n’anaren tot dret
or que hy posaren los falisteus, e posaren
or, las quals los felisteus reteren a
or, segons los nombres de las ciutats dels
or e argent que havia hagut de moltas
or e havia pedres preciozes de gran preu,
or, jo no ociuria lo fill del rey, car
or ni sobre argent, mas sobre Saül e sobre
oració, e en la fi dels Proverbis de
oració a nostro Senyor, 7 e nostro Senyor
oració. 28 Donchs, are, Senyor Déu, tu ést
oració a nostro Senyor Déu per l’infant,
oracions. E, jo sabent la humilitat mia,
Oradí; Barom, fill de Saratey, arachites;
orar e per sacrifichar a nostro Senyor Déu
orat, e pintava en las posts de las portas
orat! Per què haveu fet aytal scarn? 15 E
orat. 32 E, con David fou pujat en un munt
orats e folls? Per ço lo haveu aportat,
orats hòmens de tot Yrrael. Mas fes-ho
orde dels Profetes són ordonats, e
orde poseex hagiografia, ço és, la Santa
ordi parat quaix qui’l volia axugar sobre
ordi, ferina, fogasses, faves, lenties,
ordis. 10 E Rafà, mare dels II, vestí
ordonaren lur host contre lo poble d’
ordonats, e comensen a Jesú, fill de
ordonats en companya. 19 E adonchs Saül e
ordonen Sustín, ço és libre de Jutges. E
orella del servicial teu e has dit: “Casa
orella en sacret. 24 Azael, frare de Joab,
orellas en Yrrael. 12 En aquell die jo
orellas, e no és Déus aytal com tu. 23
orellas. 8 La terra se somoch e tremolà,
ores per Saül, com jo hage ell gitat
òrguens e los altres sturments que tenia
orient, prop Letavent. 6 Quant los fills
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1Re 18,4
-li tots los altres vestiments e
2Re 1,24
vermell en delicaments e donave
1Re 15,14
del bestiar que sona en las mias
2Re 11,3
Bersabé, filla de Abam, muller de
2Re 12,9
ab cultell dels teus enamichs a
1Re 17,34
ovellas de mon pare, un leó e un
1Re 17,36
jo, ton servent, ocís lo leó e l’
1Re 17,37
desliurà de la mà del leó e de l’
2Re 17,8
a hom en la care axí com a
2Re 5,1
digueren-li: –Vet nós carn tua e
2Re 19,13
13 E dieu a Amassà: “No ést tu
2Re 21,13 mort Saül en Gelboe. 13 E havían la
2Re 19,12
mos frares, vosaltres sou los meus
2Re 21,12
de Saül. 12 E David pres los
1Re 3,9
parle, com lo teu servent te
1Re 3,10
dix: –Senyor, parle, que lo servent
1Re 8,9
axí ho fan ells a tu. 9 Donchs, tu
2Re 12,3
no havia res del setgle sinó una
2Re 12,4
vengut a ell, e aquell rich pres la
2Re 12,6
ha fet deu morir 6 e deu retre la
1Re 14,32
ce’n a pendre presa, e prengueren
1Re 15,3
e fembres, grans e petits, bous e
1Re 15,4 e comptà a ells axí com hom compte
1Re 15,9
Aguays e a molt bons folchs de
1Re 15,15
lo poble ha perdonat a las millors
1Re 15,21
poble ha presa presa de bous e d’
1Re 16,11
n’hi ha un manor que guarde las
1Re 16,19
mi David, ton fill, qui guarde tes
1Re 17,28
e has lexades aquellas pochas d’
1Re 17,34
–Com jo guardave una vegade las
1Re 22,19
e los bous e los àzens e las
1Re 24,4
-se†. E vench a un corral d’
1Re 24,13
per ço que m’ocies. e havia IIIM
1Re 25,7
ab nós en lo desert tonen las tuas
1Re 27,9
hom viu ni nulla fembra. E prenia
2Re 12,4
que no volch pendre de las suas
2Re 13,23 se que Absalon feya tondre las suas
2Re 13,24
li: –Vet que jo fas tondre las mias
2Re 17,29
lenties, ciurons, 29 mel, mantega,
2Re 21,19
de la pastura del folch de las
2Re 24,17
feta aquesta iniquitat. Aquests són
2Re 13,15
ab ella, major fou lo mal e l’
1Re 4,14
a plorar. 14 Adonchs, com Elí
1Re 17,28
28 E com Eliab, son frare major,
2Re 5,17
per ço que sercassen David. E com
2Re 11,26
e la destroèscan.” 26 E com
2Re 19,2
grans plants, per ço com lo poble
1Re 10,27 null do. E ell feya semblant que no
Re Prol,102 e en ço qui és avenir, e en veu no
1Re 1,13
sos labis, e la sua veu no era
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ornaments entrò a son cultell e entrò a
ornaments als vostros abelliments. 25 E
orrellas, lo qual jo oig? 15 E Saül dix:
Orries etey. 4 E David tremès-li
Orries etey, e la muller d’aquell t’has
ors vingueren e prengueren un moltó del
ors. Donchs, serà aquest felisteu, qui no
ors, ell me desliurerà de la mà de aquest
ors o a cha rebiós qui ha cadells. E tu
os teu som, 2 mes hir e l’altre [*] e d’
os meu ni carn mia? E açò fasse Déu a mi,
ossa de Saül e de Jonatàs, son fill, [*]
ossos e la mia carn. Per què sou vosaltres
ossos de Saül e de Jonatàs, fill ceu, e
ou.” Donchs Samuel se n’anà e dormí en
ou a tu. 11 E nostro Senyor dix a Samuel:
ou are lur veu, emperò digues abans a ells
ovella petita que havia comprade e puxs
ovella de l’hom pobre e ocís-la e
ovella en IIII dobles per ço com la ocís e
ovellas e bous e vadells e secrificarenovellas e àzens e camells.” 4 Donchs Saül
ovellas, e trobà-hy CCM hòmens de peu de
ovellas e altre bestiar e a las vestidures
ovellas e al millor bestiar, per ço que
ovellas, [*] e açò han fet per secrifichar
ovellas. E lavors dix Samuel a Ysaý:
ovellas. 20 E donchs Ysaý tremès un aze
ovellas en lo desert? Jo conech l’argull
ovellas de mon pare, un leó e un ors
ovellas ocís ab spasa. 20 Mas un dels
ovellas que hom trobave enmig de la
ovellas e M cabres. E sdevench-se que
ovellas, e nós no’ns iresquem anch ab
ovellas e bous e àzens e camells e
ovellas ni dels ceus bous, per ço que faés
ovellas en Balasar, que era prop Efraÿm, e
ovellas. Prech-te, senyor, que tu hi
ovellas e vadells grassos que menjàs. E
ovellas; e és dit Paulimitari, car del
ovellas mias e no han res fet. Plàcie’t,
oy que ell hach d’ella que la amor que li
oý lo crit de la ciutat, dix: –Quin crit
oý assò que David deya als altres, ell fou
oý David que los felisteus venían, pujàoý la muller de Urries que son marit era
oý dir aquell die que lo rey plorave son
oÿa neguna cose de lur murmurament. 1Re
oÿda cridant: «Sant, sant, sant, qui era e
oÿda de negú. Donchs, Elí se cuydà que fos
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lo poble d’Irrael: –Veus que jo he
19 Donchs, per què tu no has
E Saül dix a Samuel: –Anans he jo
-te’n en pau a la tua casa. Jo he
fill meu, aquesta veu que jo he
las peraules que David parlà foren
Senyor vench en Saül, e com hach
e tots los fills d’Irrael hagueren
en Jabès-Galaad haguéran
a tu en negunes coses que nós hajam
a vídua. 21 Emperò, com David hach
Senyor. 22 E Elí era molt vell, e
de l’infantament. E, quant ella
batallas per nós. 21 Adonchs
4 Donchs tot lo poble d’Irrael
que debans havia ditas, e David las
e vench a un bosch de Arech. 6 E
ferí Nabal, e morí. 39 E com David
e la fembra ffortsaren-lo, e ell
se’n sia intrat. 36 E tot lo poble
quart 1 E Ysbòzech, fill de Saül,
9 E lavors Tou, lo rey de Emach,
tremès-los a David. 5 E com David
e stech a la porta. E tot lo poble
aprés Joab.” 14 E, com aquell ho
la mia ànima en la tua mà e he
e Simà e Elidà e Elifàlech. 17 E
que venia al rey per ço que l’
rey. 19 E lo poble no volch anch
e li perlàvem, e no’ns volia
menes ten mal? E Amon no la volch
posat lo rey null hom qui’t puga
en menjar ni en beura, e no poria
–En qual manera jo iré? Car Saül ho
vostres mans. 24 Ni negun hom no
Senyor e cridaré al Déu meu, e ell
qui és envés los parés. 24 E com
seran ab tu, e tot ço que tu
a tu tot ço que jo veuré e que jo
qui preguerà per aquell? E ells no
ne resonave. 6 E com los felisteus
fills d’Irrael en Masfa. 7 E com
e crexia poch a poch entrò qu’éls
e mès-se en una spluga. E com
e dix: –Tentost com vosaltres
los fills d’Irrael hagueren açò
era en Gabaà, e com Saül hach açò
munt de Efraÿm, car ells hagueren
27 Mas Jonatàs no havia pas
de colpa? 6 E com Saül hach açò
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oÿda la vostra veu segons totas las coses
oÿda la veu de nostro Senyor Déu, ans ést
oÿda la veu de nostro Senyor e sóm anat en
oÿda la tua veu e he honrade la tua care.
oÿda és veu tua? E David dix: –O senyor,
oýdas e denunciades devant lo rey Saül, 32
oÿdes aquestas peraules, ell fou molt
oÿdes aquestas peraules del felisteu, ells
oÿdes totas aquestas coses que los
oÿdes ab las nostres orellas, e no és Déus
oÿdes aquestas paraules, fou fort felló e
oyí totas las coses que sos fills fèyan a
oyí que l’archa de Déu era presa e son
oyí Samuel totas las paraules del poble e
oyí aquesta fama: «Saül ha ferida una
oyí. 24 E tots los fills de Yrrael, com
oyí Saül que David era aparegut ab aquells
oyí que Nabal era mort, dix: –Beneÿt sia
oyí la veu d’ells e levà’s de terra e
oyí açò e plach-los molt ço que David
oyí que mort era Abner en Hebron, las suas
oyí que David havia destroÿda tota la
oyí açò, axí-los a carrera, car aquells
oyí dir que lo rey seya en la porta, e
oyí, enclinà lo cor de quants ne havia en
oyides las tuas paraules que has ditas a
oyiren los felisteus que David havían
oyís e que li donàs juý d’assò que
oyr la veu de Samuel, e digueren: –Ja no
oyr, e are, si li diem que l’infant és
oyr ni scoltar, 17 ans féu venir dels ceus
oyr. E deya Absalon: 4 –Qui stablirà a mi
oyr la veu dels cantors [*]; per ço jo,
oyrà e auciurà’m. E nostro Senyor dix:
oyrà sobre aquestas paraules. Per aguals
oyrà la mia veu del ceu temple sant, e lo
oyràs brogit d’aquell qui irà per las
oyràs en la casa del rey diràs-ho a
oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà a Saül, pare
oÿren la veu de lur pare, perquè nostro
oÿren las veus ni los crits, ells
oÿren açò los prínceps dels felisteus,
oÿren clarament. E lavors dix Saül al
oÿren açò los ceus frares e tota la casa
oyreu tochar la nafil, digau: “Absalon
oÿt, ells hagueren gran pahor dels
oÿt, féu sonar una butzina per tota la
oÿt que los felisteus éran fugits, e
oÿt com son pare havia conjurat lo poble,
oÿt, ell fou abonensat per las peraulas de
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E com Micol, se muller, ho hach
dix: –Senyor, Déu d’Irrael, jo he
de Mahon. E com Saül hach açò
de Calef. 4 Donchs com David hach
totas las coses que tu has. 7 Yo he
meu. 11 E aytantost com David hach
d’armes. 7 E com David hach açò
nostro Senyor e serviu a ell e
bé a vosaltres. 15 Emperò, si no
7 dix a tots sos servicials:
sàvia de la ciutat cridà e dix:
de Aminedab, qui era en Gabaà. E
6 E, puxs que foren en la era [*],
E nostro Senyor fou indignat contre
per ço com nostre Senyor havia mort
és apellat [*] feriment o mort de
en Galaad, en la terra jusana de
I diner d’argent e I tortell de
jo menge ten solament un bocí de
ungüents e cuyners e pastadors de
e l’altre, III tortells de
–Maleÿt sia aquell hom qui menjarà
tot lo poble dejunà, que no menjà
sia aquell hom qui menjarà vuy
Ysaý tremès un aze carregat de
que em dons are alguna cose o [*]
dar. 4 E lo prevere respòs: –No he
que’t puscha donar, car no he sinó
6 E axí donà-li lo prevere del
del pa santificat, car no havia
lo fill de Ysaý, e has donat a ell
neguna fortsa, car no havia menjat
e posaré devant tu un bocí de
fembra havia un vadell [*] e pres
-lo a David, e donaren-li
mal [*] ni cultell e freturants de
a mi e açò me anedesca, si jo tast
e a cascuna fembra, una fogaceta de
de Saül, avi teu, e tu menjaràs
axí ho faré, e Mifibòsech menjarà
qual cose portarem a l’hom de Déu?
a Nabal, e saludau-lo de part mia
éran ab ell al poble e saludà-lo
[*] e aquí secrificaren secrificis
-me holocausts e secrificis
de oferir las oferenes e las coses
d’or que vosaltres li haveu
de nostro Senyor. E Samuel havia
la host. 7 E los felisteus hagueren
staven entorn d’ella: –No hages
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oÿt, dix a ell: –Si tu no’t salves
oÿt dir que Saül vol venir en Cellà per ço
oÿt, ell perseguí David en lo desert de
oÿt en lo desert que Nabal feya tondre son
oÿt dir que los teus pastors qui éran ab
oÿt açò squinsà totas las suas vestidures,
oÿt, tremès-hi Joab ab tota la sua host.
oÿu la sua veu, [*] vosaltres e lo rey que
oÿu la veu de nostro Senyor e menyspresau
–Oÿu-me are, fills de Benjamín: E
–Oÿu! Digau a Joab que s’acost a mi, e
Ozà e Ayó, fills de Aminadab, manaven e
Ozà stès la mà a la archa de Déu e tenchOzà e ferí’l [*] tantost de prop l’
Ozà, e aquell loch és apellat [*] feriment
Ozà entrò en aquest die de vuy. 9 E David
Ozot e vingueren en Dan, qui és en lo
pa e que diga: “Jo us prech que vosaltres
pa.” 3,Tit Capítol terç 1 Samuel, l’
pa. 14 Ell pendrà los vostros camps e las
pa; e l’altre, una canade de vi. 4 E
pa entrò al vespre, entrò que jo’m sia
pa. 25 E tot lo poble [*] vench en una
pa!” E lo poble era ja afablit. 29 E dix
pa e una canade de vi e un cabrit de las
pa o ço que tròpies me vullas dar. 4 E lo
pa de poble que’t puscha donar, car no he
pa sant [*]. Si tu ést sant e nèdeu e pur
pa santificat, car no havia pa, sinó ten
pa, sinó ten solament de prepuzició, que
pa e cultell e has demanat per ell concell
pa en tot aquell die. 21 E axí aquella
pa per ço que, com hauràs menjat, sias
pa [*] 25 e posà-lo devant Saül e devant
pa que menjàs e aygüe que bagués, 12 e
pa. 30 Donchs Joab e son frare Abisay
pa ni altre cose entrò al vespre, que lo
pa [*] e un petit de menjar que hom fa de
pa a la mia taula tostemps. 8 E Mifibòsech
pa sobre la tua taula axí com un dels
Pa defall a nós [*], e nós no havem
pacificablement 6 e dieu: “Pau sia ab tu e
pacificablement. 22 E dix un hom malvat e
pacificables devant nostro Senyor. E Saül
pacificables. E ell oferí holocausts. 10 E
pacificables, David beneý lo poble en
pagats per vostro peccat e meteu-ho en
pahor de manifestar la vizió a Elí. 16 Mas
pahor e digueren: [*] [*] 8 –Guay a nós!
pahor, car tu has infantat un fill. E ella
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1Re 5,12
vingués neguna gent que no hagués
1Re 7,7
açò oÿt, ells hagueren gran
1Re 11,7
bous. E adonchs lo poble hach gran
1Re 13,6
posats en loch stret, ells hagueren
1Re 14,26
mà a sa bocha, car lo poble havia
1Re 17,11
se’n marevellaren e haguéran gran
1Re 17,24
devant ell, car havían-ne gran
1Re 17,32
Saül, ell dix a ell: –Negú no hage
1Re 21,12 pensà David en son cor e hach gran
1Re 22,2
tots aquells qui havien reguard ni
1Re 22,23
ton pare. 23 Stà ab mi e no hages
1Re 23,3
ací en Judà e encara nós havem ací
1Re 23,17
Senyor, e dix a ell: 17 –No hages
1Re 28,5
tendes dels felisteus e hach gran
1Re 28,13
13 E dix lo rey a ella: –No hages
1Re 31,4
car era fort spaordit per la gran
2Re 1,14
-li David: –Per què tu no haguist
2Re 9,7
teu. 7 E dix-li David: –No hages
2Re 10,19
[*], e los sirienchs hagueren
2Re 12,18
dir a David, per ço com havían
2Re 13,28
ferreu e ociureu-lo, e no hajau
2Re 17,10 Absalon”, 10 e per ventura haurían
2Re 17,10
fort com a leó, encare sí hauria
2Re 19,23 23 E dix lo rey a Semeý: –No hages
2Re 11,2
que ell anave per la sala del
2Re 11,27
marit, David féu-la anar a son
2Re 12,4
amava com si fos sa filla. 4 »E un
2Re 12,4
per ço que faés convit en aquell
2Re 15,19
’n e habita ab lo rey, car tu ést
1Re 17,4
lo qual havia VI colzos d’alt e I
1Re 19,13
de David e mès una pell de cabre
1Re 25,18 V masures de torrons e C ligays de
1Re 30,12
de figues sechas e II ligadures de
2Re 16,1
que portaven CC pans e C ligays de
1Re 2,5
éran sedollats se logaren per haver
1Re 10,4
saludat, ells doneran a tu II
1Re 17,17
frares una masura de torrons e X
1Re 25,11
11 Donchs, pendré jo los meus
1Re 25,18 adonchs Abiegayl se cuytà e pres CC
2Re 16,1
al rey ab II àzens que portaven CC
2Re 16,1
CC pans e C ligays de pances e C
Re Prol,8
encara ab aitants letres lo
1Re 15,27
’n tornàs. Mas Saül lo pres per lo
1Re 12,20 20 E Samuel dix al poble: –No hajau
1Re 14,43
de mel e mengé’n. E vet que a mi
1Re 26,21
preu vuy en los teus ulls. Car are
1Re 18,23
coses a David. E David los respòs:
Re Prol,143
ve de grat; e stimeràs tu mi ésser
Re Prol,87
e és scrit primer e segon de
2Re 17,19
un drap de li e mès dessús ordi
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pahor de mort, com la mà de nostro Senyor
pahor dels felisteus 8 e digueren a
pahor, e tots axiren ensemps axí com un
pahor, car lur poble era fort turmentat,
pahor del segrament. 27 Mas Jonatàs no
pahor. E David era fill de un hom
pahor. 25 E un d’aquells del poble d’
pahor d’aquest felisteu. Jo sóm ton
pahor de Achís, qui era rey de Get. 13 E
pahor ne éran fallons en tota la terra
pahor, car, si algú te percassa mal, ell
pahor molt gran. Donchs, quant més, com
pahor, car mon pare Saül no’t troberà, e
pahor, e spaordí’s lo ceu cor règeament,
pahor. Digues-me què has vist. E dix la
pahor que havia haguda en la batalla. E
pahor ni temor e ociest lo crist de nostro
pahor, car jo faré a tu misericòrdia per
pahor de tornar als fills d’Amon. 11,Tit
pahor que li fos fort greu e no se’n
pahor ne us spaordiscau, car jo sóm
pahor que no morissen tots e no’t volrien
pahor, car tot lo poble d’Irrael sap que
pahor, que no morràs. E jurà-li David
palau, veé en una casa que era endret la
palau e pres-la per muller, e ella
palegrí (ço és, un hom de camí) vench al
palegrí, com ell fou vengut a ell, e
palegrí e ést axit de ton loch. 20 Hir hi
palm. 5 E havia un ellm d’aram sobre son
palosa en son cap, e cobrí aquella de las
pances e CC sportes de figues e posà-hu
pances. E com hach menjat, fou sfortsat, e
pances e C pans de figues que éran seques
pans, e aquells qui havían fam se són
pans, e tu los pendràs de la lur mà 5 e tu
pans e vés a la host, a tos frares, 18 e
pans e la mia aygüe e las carns del
pans e II odres de vi e V moltons cuyts e
pans e C ligays de pances e C pans de
pans de figues que éran seques e II odres
Pantatheu de Moysès [*], cant desacordenpany de son mantell e axí ell lo li
paor. Vosaltres haveu tot aquest mal. Mas
par que no dega morir. 44 E Saül dix a
par que ço que jo he fet contre tu, que jo
–Par a vosaltres pocha cose ésser gendre
parafrasten, ço és, fals parler o fals
Paralipèmenon; lo VIII és Sdras, qui és
parat quaix qui’l volia axugar sobre lo
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1Re 8,6
fan las altras nacions. 6 Aquesta
1Re 15,13 de nostro Senyor. Jo he complida la
1Re 18,8
Saül fou molt irat, e aquesta
2Re 3,17
’n. 17 E Abner tremès e dix aquesta
2Re 12,14
de nostro Senyor Déu, per aquesta
1Re 1,12
12 E axí com ella multiplicave ses
1Re 8,21
21 Adonchs oyí Samuel totas las
1Re 18,26 Saül haguéssan recomptades [*] las
1Re 28,20
dret en terra, car temia fort las
1Re 28,21
en la tua mà e he oyides las tuas
1Re 30,24 Ni negun hom no oyrà sobre aquestas
2Re 3,8
pare? E Abner fou irat per aquellas
2Re 11,19
que digués a David aquestas
2Re 13,21
com David hach oÿdes aquestas
2Re 14,3
diré. E dix Joab a la fembra moltas
2Re 14,19
aquesta semblansa de aquestas
2Re 20,17 sóm así. E dix la fembra: –Oges las
2Re 23,1
XXIII 1 Aquestas són las derreras
Re Prol,83
Deniel; lo VIIè és Benjamí, ço és,
1Re 2,25
E ells no oÿren la veu de lur
1Re 2,27
jo apertament a la casa de ton
1Re 2,28
efot, e jo doní a la casa de ton
1Re 2,30
que la tua casa e la casa de ton
1Re 2,31
bras e lo bras de la casa de ton
1Re 9,3
amunt. 3 E las someras de Sis,
1Re 9,5
-nos-en, car per ventura mon
1Re 10,2
havían anades a serchar. E ton
1Re 14,1
E ell no féu a saber açò a son
1Re 14,27
Jonatàs no havia pas oÿt com son
1Re 14,28 E lavors dix un hom del poble: –Ton
1Re 14,29
ja afablit. 29 E dix Jonatàs: –Mon
1Re 14,51
Ner, cosí de Saül. 51 Sis era stat
1Re 14,51
stat pare de Saül, e Ner era stat
1Re 17,15
de Saül e tornà-sse’n a son
1Re 17,20
bestiar a un guardià, axí com son
1Re 17,25
a ell sa filla, e la casa de son
1Re 17,34
una vegade las ovellas de mon
1Re 18,2
tornàs a sa casa o a casa de son
1Re 18,18 és ma vida o de qual linatge és mon
1Re 19,2
a David e li dix: –Saül, mon
1Re 19,3
t’amachs, 3 e jo staré prop mon
1Re 19,4
4 Donchs, Jonatàs parlà a Saül,
1Re 20,1
ni qual peccat he jo fet contre ton
1Re 20,2 te guard! Tu no morràs pas, car mon
1Re 20,2
ell no m’ho diga abans. Mas mon
1Re 20,3
David jurà altre vegade e dix: –Ton
1Re 20,6
al vespre del terç die. 6 E si ton
1Re 20,7
gran solempnitat.” 7 E si lo teu
1Re 20,8
tu m’ociu e no m’amens a ton
1Re 20,9
que, si jo veuré la malícia de mon
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paraula desplach a Samuel, per ço com ells
paraula de nostro Senyor. 14 E Samuel dix
paraula desplach molt a ell, e dix: –Ellas
paraula als vells d’Irrael: –Hir e l’
paraule lo fill que tu has hagut d’ella
paraules devant nostro Senyor, Elí,
paraules del poble e recomptà aquellas a
paraules que ell havia ditas, plach a
paraules de Samuel e no havia neguna
paraules que has ditas a mi. 22 Donchs are
paraules. Per aguals parts se partirà, e
paraules que dix a ell Ysbòzech e dixparaules: –Com hauràs ditas totas aquestes
paraules, fou fort felló e fort irat,
paraules que digués al rey. 4 E axí la
paraules que t’he dites. 20 [*] Emperò
paraules de la tua serventa. E respòs
paraules que dix David, fill de Ysaý: «E
Paraules de dies, lo qual nós podem
pare, perquè nostro Senyor volch aquells
pare, com ell era en Egipte, en la casa de
pare dels secrificis dels fills d’Irrael
pare, que ministràs devant mi
pare, per ço que no hage negun hom vell en
pare de Saül, éran perdudes, e Sis dix a
pare no haja oblidades las someras per
pare las ha trobades, e és engoxós per tu
pare. 2 Saül estave adonchs en la
pare havia conjurat lo poble, on ell stès
pare ha costret lo poble per segrament e
pare ha torbade la terra. Vosaltres veeu
pare de Saül, e Ner era stat pare de Emsí,
pare de Emsí, fill de Ebiel. 52 E molt
pare en Betlem per guardar lo bestiar. 16
pare li havia manat, e vench al loch que
pare serà francha e sens trahut en Yrrael.
pare, un leó e un ors vingueren e
pare. 3 Adonchs despuxs feeren Jonatàs e
pare en Yrrael, que jo sia gendre del rey?
pare, te vol ociure. Per què jo’t prech
pare là on ell serà e parlaré [*] ab ell e
pare ceu, de David e dix: –O senyor rey,
pare, que ell me vol ociure? 2 E ell li
pare no ferà nenguna cose gran ni pocha
pare celà a mi aquesta peraula solament.
pare sap certament que jo he trobade
pare demane a mi, respon-li axí: “David
pare [*]: “[*] stà”, en pau serà ab mi,
pare. 9 E dix Jonatàs a David: –Ja Déu no
pare complidament contre tu, jo t’ho faré
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1Re 20,10
E dix David a Jonatàs: –Si lo teu
1Re 20,12
die ensercaré la centència de mon
1Re 20,13
Si, emperò, la malícia de mon
1Re 20,13
Déu ab tu axí com ha stat ab mon
1Re 20,32
de mort. 32 E respòs Jonatàs a son
1Re 20,33
E lavors conech Jonatàs que son
1Re 20,34
e trist per David, per ço que son
1Re 22,1
ceus frares e tota la casa de son
1Re 22,3
al rey de Moab: –Prech-te que mon
1Re 22,11
[*] e tota la companya de son
1Re 22,15
ni contre negú de la casa de mon
1Re 22,16
morràs de mort, tu e la casa de ton
1Re 22,22
de aquells de la casa de ton
1Re 23,17 a ell: 17 –No hages pahor, car mon
1Re 23,17 seré lo segon aprés tu. E Saül, mon
2Re 2,32
-lo en la sapoltura de son
2Re 3,8
ést tu intrat a la concopina de mon
2Re 3,8
misericòrdia sobre la casa de Saül,
2Re 3,29
cap de Joab e sobre la casa de son
2Re 6,21
que ell alegí més a mi que lo teu
2Re 7,14
empertostemps 14 e jo faré a ell en
2Re 9,7
tu misericòrdia per amor de [*] ton
2Re 10,2
l’aconortacen de la mort de son
2Re 10,3
per amor ni per honrament de ton
2Re 13,5
aparès que ést malalt, e com ton
2Re 14,9
iniquitat e en la casa del meu
2Re 15,34 axí com jo sóm stat servidor de ton
2Re 16,3
d’Irrael a mi e lo regne de mon
2Re 16,19
Tot axí com jo he obeyit al teu
2Re 16,21
–Intre a las concopines de ton
2Re 16,21 haurà entès que tu has ensutzat ton
2Re 16,22
e intrà a las concupines de son
2Re 17,8 Cozim a Absalon: –Tu ja conexs ton
2Re 17,8
E tu creu per cert que lo teu
2Re 17,10
tot lo poble d’Irrael sap que ton
2Re 17,23
e soterraren-lo en lo vas de son
2Re 19,28
’t plàcia, 28 car la casa de mon
2Re 19,37
soterrat prop del sepulcre de mon
2Re 21,14
costat del sepulcre de Sis, qui era
2Re 24,17
envés mi e contra la casa de mon
Re Prol,161
al qual ja és pujat Jesucrist al
1Re 24,12
senyor, car és untat de Déu.” 12
1Re 14,14
jornal de bous, ço és tant com un
2Re 21,5
tot Yrrael no’n romangue u del ceu
1Re 20,6
sua ciutat de Betlem, car tots sos
1Re 30,26 aquells qui éran sos proÿsmes e sos
2Re 3,8
los ceus frares e sobre los ceus
1Re 12,6
e Aron e qui amenà los vostros
1Re 12,7
ha fetas ab vosaltres e ab vostros
1Re 12,8
Jacob en Egipte. E cridaren los
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pare per ventura respondrà durament a tu
pare, e si ell diu a mi res [*] de tu, si
pare serà contre tu, jo hu revelaré a tu e
pare. 14 E si jo viuré, prec-te que
pare: –Per què morrà? Què ha fet? 33 E
pare havia donade centència que ociés a
pare l’hach confús e deshonrat per ell.
pare, devallaren a ell a la spluga. 2 E
pare e me mare stiguen ab vosaltres entrò
pare, dels preveras qui éran en Nobe. E
pare, car jo anch, qui sóm ton servent, no
pare. 17 Donchs, ell dix a sos servents
pare. 23 Stà ab mi e no hages pahor, car,
pare Saül no’t troberà, e tu regneràs
pare, sap bé açò. 18 Donchs abdosos feéran
pare en Betlem e anaren tota la nit Joab e
pare? E Abner fou irat per aquellas
pare teu, e sobre los ceus frares e sobre
pare e no defellega de la casa de Joab
pare Saül e que tota la sua casada e manà
pare, e ell serà a mi en fill. E aquell no
pare, e restituyré a tu tots los camps de
pare. E com los missatgers de David foren
pare? Ans ho ha fet per ço que venguen e
pare te vindrà a vesitar, prega-lo que
pare, si tu’t cuydes que no sia bona cose
pare David, axí vull ésser ton servidor.”
pare.” 4 E lo rey dix a Cibà: –Tuas sían
pare, tot axí obeyré a tu. 20 E dix
pare, las quals ha jaquides per ço que li
pare, sían confortades las mans de aquells
pare devant tot Yrrael 23 E Atitòfel era
pare e los hòmens qui són ab ell, com són
pare és gran guerrer e sap molt d’armes e
pare és fort e règeu, e tots aquells qui
pare. 24 Emperò David se’n vench a las
pare no és estade obligade ne noent sinó a
pare e de ma mare. Canaan, fill meu, vage
pare de Saül. E faeren totas aquellas
pare. 18 E vench Gad profeta a David en
Pare, qui contre los cans ledrants qui s’
Pare meu, reguarde are e regonex la vora
parell de bous han acostumat de laurar en
parentat ni de la sua natura. 6 Dóna a nós
parents e tots sos amichs fan gran
parents. E dix-los David: –Rebeu de la
parents, e no he liurat a tu en las mans
pares de Egipte, ell és present ací. 7
pares, 8 e en quina manera intrà Jacob en
pares a nostro Senyor, e nostro Senyor los
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1Re 12,8
Moysès e Aron e amenà vostros
1Re 15,6
car tu feÿst misericòrdia a nostros
2Re 7,12
tots los teus dies, dormiràs ab tos
2Re 5,23
derrera de la part qui és envés los
2Re 5,24
aquell qui irà per las simas de los
1Re 18,11
’s que’l pogués encastar ab la
1Re 19,10
ab la lansa e que l’anestàs en la
1Re 19,10
[*], e la lansa ficà’s en la
1Re 20,25
e en la sua cadira, qui era prop la
1Re 25,22
d’aquí al matí, una que pix en la
1Re 25,34
demà matí, entrò al pixant a la
1Re 13,11
per saludar-lo, 11 e Samuel
1Re 17,31
31 Donchs, las peraules que David
1Re 19,1
gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 Saül
1Re 19,4
e que jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs
1Re 19,17
enamich? E Micol dix a Saül: –Ell
1Re 20,1
Ajoch, qui és en Ramata, e vench e
1Re 20,26 on solia ceura David. 26 E Saül no
2Re 3,18
are demanau-lo, car nostro Senyor
2Re 3,19
que són sos enamichs.” 19 E Abner
2Re 20,22
per lo mur. 22 E lavors la fembra
1Re 3,12
contre Elí totas las coses que he
1Re 15,16
a tu quals coses nostro Senyor ha
1Re 25,30
totas aquellas coses bonas que ha
2Re 7,29
devant tu, car tu, Senyor, has
2Re 7,7
ab los fills d’Irrael. E donchs jo
1Re 19,3
prop mon pare là on ell serà e
2Re 20,16
Digau a Joab que s’acost a mi, e
2Re 14,15
lo poble. E dix jo la tua serventa:
1Re 25,40
la volia per muller. 40 [*] E ells
1Re 27,11
nengú en Get, car «per ventura
2Re 3,27
enmig de la porta per ço que li
1Re 1,16
de las fillas de Belial, car jo he
1Re 18,1 Capítol XVIII 1 Axí com David hach
2Re 1,16
lo teu cap, car la tua bocha ha
2Re 2,27
Senyor Déu, que si tu haguessas
2Re 7,19
pocha cose, Senyor Déu, ans has
2Re 7,28
tuas peraules són veras, car tu has
2Re 23,2
2 E l’espirit de nostro Senyor ha
2Re 6,22
devant aquells servents que tu has
1Re 1,13
bocha molt atentivament, 13 e ella
1Re 3,9
apella a tu, tu digues: “Senyor,
1Re 3,10
Samuel! E Samuel dix: –Senyor,
1Re 25,24
tu’t sofires que la tua serventa
2Re 3,12
–Da qui és la terra? E per ço que
2Re 7,20
porà enadir David encare que
2Re 14,12
prech-te que jo, serventa tua,
2Re 14,15
15 E, donchs, vinc per ço que jo
2Re 14,18 a tu. E dix la fembra: –Senyor meu,
2Re 19,7
e vé-te’n als teus servidors e
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pares de Egipte e alogà ells en aquell
pares com ells venien de Egipte. Donchs
pares, jo socitaré la sament tua aprés tu,
parés. 24 E com oyràs brogit d’aquell qui
parés, tu lavors comenseràs e combatràs
paret. E David se pertí d’ell altre
paret, mas David se’n trestornà [*], e la
paret. E lavors David fugí, e fou salvat
paret, levà’s Jonatàs, e sech Abner al
paret. 23 E com Biegayl hach vist David,
paret. 35 E lavors pres Davidd de la mà d’
parlà ab ell e dix: –Què has tu fet? E
parlà foren oýdas e denunciades devant lo
parlà a Jonatàs [*] e a tots los ceus
parlà a Saül, pare ceu, de David e dix: –O
parlà a mi e dix: “Lexa’m anar, si no, jo
parlà devant Jonatàs e dix: –Què he jo fet
parlà neguna peraule en tot aquell die,
parlà a David e dix: “En la mà del
parlà encare a Benjamín e anà-ce’n en
parlà ab tot lo poble sàviament. E
parlades contre la sua casa. Jo comensaré
parlades e ditas a mi [*]. E Saül li dix:
parlades de tu e haurà a tu, senyor,
parlades e ditas aquestas coses, e de la
parlant no parlé a la un trip d’Irrael al
parlaré [*] ab ell e jo faré saber a tu
parlaré ab ell. 17 E Joab acostàs a ella,
Parlaré a tu, senyor meu, si en neguna
parlaren ab ella [*] e digueren-li:
parlaren contra ells: “Aquestas coses feya
parlàs a engan e a treció e ferí-lo en
parlat entrò ara per la moltitut de ma
parlat a Saül, Jonatàs, lo fill de Saül,
parlat contre tu matex e ha dit: “Jo he
parlat vuy matí, lo poble se’n fóra
parlat, Senyor, de la casa del teu
parlat al teu servicial aquestas bonas
parlat per mi, e la peraule de aquell, per
parlats. 23 E axí Micol [*] no hach fill
parlave en son cor e no feya sinó moure
parle, com lo teu servent te ou.” Donchs
parle, que lo servent ou a tu. 11 E nostro
parle devant tu e que oges las peraules de
parle ab tu, fes ab mi amistansa, e serà
parle a tu, Senyor? Saps lo servicial teu.
parle una peraule devant tu. E dix lo rey:
parle e diga aquesta peraule al senyor
parle. 19 E dix lo rey: –Per cert Joab ha
parle ab ells bonas peraules e sbaex-los
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2Re 14,12
peraule devant tu. E dix lo rey:
1Re 2,30
diu lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo
1Re 9,17
–Aquest és l’home del qual jo’t
2Re 7,7
d’Irrael. E donchs jo parlant no
Re Prol,38
scriuen en habraych tot ço que
Re Prol,143
mi ésser parafrasten, ço és, fals
1Re 2,14
[*] la caldera o en l’olla o en la
1Re 1,4
[*] e a tots sos fills e sas fillas
1Re 1,5
ceu, 5 e donà’n a Anna sola una
1Re 2,36 prech que vosaltres me rebau en una
1Re 5,6
e ferí Azot en la pus secreta
1Re 5,12
morts éran ferits en la pus secreta
1Re 5,12
lo crit e lo udolament per cascuna
1Re 9,8
e dix: –Vet que jo he la quarta
1Re 9,23
samuel dix al coch: –Aporta a mi la
1Re 9,27
en la ciutat, en la darrera
1Re 14,2
adonchs en la encontrade de la
1Re 14,4
havia II grans pedres de cascuna
1Re 14,14 féran mataren XX hòmens en mitja
1Re 14,21
21 E los hebreus qui éran de la
1Re 14,40
lo poble: –Partiu-vos tots a una
1Re 14,40
a una part, e jo seré en l’altre
1Re 17,3
staven sobre la muntanya de la una
1Re 17,3
d’Irrael stave sobre la altre
1Re 17,4
ells. 4 Ab tant, axí un bort de la
1Re 17,5
vestit de un sberch, que era, de la
1Re 17,21
felisteus éran aperellats d’altre
1Re 17,48
e axí a ell a carrera en l’altre
1Re 23,19
nom Achile, lo qual és a la dreta
1Re 23,24
de Mahon, en los camps a la dreta
1Re 23,26
per lo costat del munt de una
1Re 23,26
al costat del munt de l’altre
1Re 25,5
Carmel, a Nabal, e saludau-lo de
1Re 25,9
coses que David los havia ditas de
1Re 26,1
en lo coll de Achilà, que és la una
1Re 26,3
que era en la carrera a la una
1Re 26,13
E com David fou passat en l’altre
1Re 30,1
los ysmaleÿtes havían saltat de la
2Re 2,13
un loch, segueren los uns de la una
2Re 2,13
l’aygüe e los altres de l’altre
2Re 2,15
levaren-se de Benjamín XII de la
2Re 2,15
Ysbòzech, fill de Saül, e XII de la
2Re 2,19
que no’l jaquí anar a la dreta
2Re 2,21
-li Abner: –Vé-te’n a la dreta
2Re 2,23
ni’l jaquia anar a la dreta
2Re 3,27
en Hebron, Joab lo tirà en una
2Re 5,23
a carrera, mas vés derrera de la
2Re 6,23
[*] no hach fill entrò que morí de
2Re 7,1
li havia dat repòs e pau de tota
2Re 8,4
4 E, com David hach pres de la
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–Parle. 13 E ella dix: –Per què, senyor
parlé que la tua casa e la casa de ton
parlé. Aquest senyorejarà sobre lo meu
parlé a la un trip d’Irrael al qual maní
parlen, en lo comensament de aquestas
parler o fals enterpetredor, si no’t ve
parola, e tot ço que la losa portave, lo
part del sacrifici ceu, 5 e donà’n a Anna
part, per què ell fou molt trist, car ell
part, axí com un prevera deu haver, per ço
part de las nalgues, e las suas
part [*] de mal de morenes. E lo crit e lo
part muntave per las ciutats dels
part d’un diner d’argent. Donem-la a
part que jo’t comaní que tu la stojaces
part, Samuel dix a Saül: –Digues al
part de Gabaà [*]. E havían del poble ab
part, e havían sculls dessà e dellà a
part d’un jornal de bous, ço és tant com
part dels felisteus [*] se’n tornaren per
part, e jo seré en l’altre part ab mon
part ab mon fill Jonatàs. E lo poble
part, e lo poble d’Irrael stave sobre la
part de la muntanya. E havia una vall
part dels felisteus, qui havia nom Goliàs,
part de fora, tot ple d’hams. Lo pes del
part. 22 Donchs David lexà en las tendes
part, 49 e mès la mà en se sportella e
part del desert? 20 Donchs, tant has
part de Gesimuch. 25 Donchs, Saül e sos
part, e David ab los ceus stave al costat
part. E David se pensave ja que ell no
part mia pacificablement 6 e dieu: “Pau
part sua e despuxs ells callaren. 10 E
part del desert. 2 E lavors Saül devallà
part del desert. E David, emperò, habitave
part e stech al cap del puig e hach gran
part envés tremuntana, en Sichalech, e
part sinestre de l’aygüe e los altres de
part. 14 E dix Abner a Joab: –Leven-se
part de Ysbòzech, fill de Saül, e XII de
part de David. 16 E prengueren-se per lo
part ni a la sinestra, ans lo encalsave
part o a la cinestra e pren un dels jóvens
part ni a la sinestra. E lavors Abner girà
part enmig de la porta per ço que li
part qui és envés los parés. 24 E com
part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou que lo
part de tots enamichs, 2 e dix a Natan
part de aquells M e DCC hòmens a cavall e
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are, senyor, tost fes ajustar la
l’altre poble passave de la una
e los hòmens de batalla anaven a la
servecial teu, sóm rencallós. 27 E,
tochà la nafil e dix: –No havem nós
has donats los meus enamichs a la
e vingueren en Arroer, en la dreta
–Gran treball m’és de cascuna
los enamichs de David [*], que
14 E l’espirit de nostro Senyor se
e batallaven contre Yrrael. E
lo poble en nostro Senyor Déu, 19 e
dix: –Com jo viu que lo poble se
[*], segons la qual lengua en gran
falliran e ta ànima podrirà, e gran
contre los sirienchs. 10 E altre
senyors de M, 2 e liurà’n una
aquest mal. Mas emperò no us vullau
en Galgala, e lo poble se comensà a
-nos aquell ten solament, e nós
paraules. Per aguals parts se
de la terra de Judà. 24 E ells se
E [*] los prínceps dels cavallers
jo t’he fetas del die ensà que’t
la tua ànima. E com Abner se fou
40 Donchs ell dix a tot lo poble:
vengut, Saül pertí lo poble en III
sobre aquestas paraules. Per aguals
XVIII 1 Lavors David féu III
als hòmens de Judà e dix: –Las X
ella dix a son marit: –No hy iré
de Elí éran malvats e no conexían
E ell responia e deya: «No serà
fills, de vuymés, car la fama no és
Samuel, e digueren: –Ja no serà axí
a Saül: –Digues al servecial que
ha nom efot. E lo poble no sabia
segrament. 27 Mas Jonatàs no havia
que tu, 29 car ell no perdonerà
de la sua statura, car jo no l’he
e deya en son cor: «Jo no ociuré
respòs: –Déu te guard! Tu no morràs
tots dies, e nostro Senyor no liurà
e dix: –Vet ací la lansa del rey.
aquestas coses, ajustà tot Yrrael e
26 E Absalon, ab tota sa host,
-se que lo cavall en que cavelcava
on no havia molta aygüe, per ço que
la companya dels felisteus axí per
molt ujats, que no havían pogut
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part del poble e asetja la ciutat e prenpart del munt Olivet envés lo desert. 24 E
part dreta, e a la cinestra de David. 7 E
part açò, me acusa a mi a tu. Emperò,
part en David ne havem haretat en lo fill
part mia, derrera aquells qui m’han irat,
part de la ciutat que és en la vall de
part. Mas a mi val molt més que vinga en
partescha e destrovescha Jonatàs de la sua
partí de Saül, e lo maligne spirit lo
partí’s Yrrael dels felisteus e fugí, e
partí a cascú d’aquells d’Irrael, a
partia de mi poch a poch, e que tu no eras
partida és proÿsma e vaÿna a la habraycha.
partida de ta companye morrà, com ells
partida del poble liurà a son frare a
partida a Joab, altre a Abisay [*] e altre
partir de nostro Senyor, anau e serviu
partir de poch en poch. 9 Donchs Saül dix:
partir-nos-hem de la ciutat. E dix la
partirà, e aytant se n’hauran aquells qui
partiren devant Saül e anaren-se’n en
partiren-se del rey per ço que
partist de Jerusalem, 20 car jo, servecial
partit de David e se’n fou anat en pau,
–Partiu-vos tots a una part, e jo seré
parts e intrà en mig loch de la host a
parts se partirà, e aytant se n’hauran
parts del ceu poble e stablí alguns
parts som majors que vosaltres ab lo rey,
pas tro que l’infant sia desletat, e que
pas nostro Senyor 13 ni l’ofici dels
pas axí, ans me’n deràs are o, d’altre
pas bona que jo oig de vosaltres:
pas! Nostre rey serà sobre nós, 20 e nós
pas e que vage devant nós. Mas tu spere’t
pas en qual loch Jonatàs era anat. 4 [*] a
pas oÿt com son pare havia conjurat lo
pas en aquells qui ell vençrà ni no serà
pas alet, ni jo no jutge segons la vista
pas David, mas lo felisteus lo ociuran.»
pas, car mon pare no ferà nenguna cose
pas aquell en las suas mans. 15 E David
Pas ací un dels teus servecials e portpassà Jordà e vench en Elema, e los
passà en las tendas en la terra de Galaad.
passà devall un roure, e ell romàs penjat
passacen a la casa del rey e que faéssan
passar en Machinàs, on éran los fills d’
passar lo torrent de Besor. 11 E trobaren
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2Re 23,12
’s los felisteus e no’ls jaquí
1Re 9,4
e no las hagueren trobades, encara
1Re 13,7
[*] e en sisternes. 7 E los hebreus
2Re 2,29
anaren tota la nit per los camps e
2Re 15,22
éran ab ell e tot l’altre poble
2Re 15,23
poble passaren aprés. 23 E tots
2Re 17,22
morts. 22 E David e tot lo poble
2Re 17,24
Absalon e tots los qui éran ab ell
2Re 19,17
[*] e XX servecials ab ell, e
2Re 24,5
nombrassen lo poble d’Irrael. 5 E
2Re 24,7
lo bosch, e environaren Sidon 7 e
2Re 19,15
isquéssan a carrera al rey e que
Re Prol,101
ço és, guardants en ço que és
1Re 10,3
com tu seràs pertit de aquí e seràs
1Re 26,13
era sobre ells. 13 E com David fou
2Re 11,1
XI 1 E sdevench-se que, com hach
2Re 15,24
Déu [*] entrò que tot lo poble fou
2Re 19,18
lo rey e adorà-lo, com hagueren
2Re 19,31
Gelim, seguí lo rey entrò que hach
2Re 19,39
com lo rey e tot lo poble hagueren
2Re 20,14
fill de Bocrí. 14 Emperò Sibe era
1Re 9,3
las someras. E com ells foren
1Re 17,16
e cridave devant ells tro que foren
1Re 25,38
fet axí com pedre. 38 E com foren
1Re 30,12
car III dies e III nits éran
2Re 2,24
die. E vingueren en un loch qui hy
2Re 3,1 David e, com més anave e més temps
2Re 6,16
trompes. 16 Dementre que la archa
2Re 15,23
plorant e cridant, e lo rey
2Re 15,23
de Cedron, e tot l’altre poble
2Re 2,23
matex loch. E tots aquells qui
2Re 15,22
teu. 22 E dix lo rey: –Vina e
2Re 18,30
hy sé altre cose. 30 E dix lo rey:
1Re 14,6
qui era son scuder: –Vina e
2Re 17,21
e puxs digueren-li: –Anem,
1Re 14,1
de Saül, dix a un jove, son scuder:
2Re 23,6
que no brot. 6 Aquells, emperò, que
2Re 24,6
que és en la vall de Gaad, 6 [*]
2Re 6,13
l’archa hagueren anat III
1Re 10,8
que tu ofires oferenes e secrificis
1Re 8,13
faedors d’ungüents e cuyners e
2Re 24,13
o per cert III dies haurà de
2Re 24,15 15 E, adonchs, nostro Senyor tremès
Re Prol,115
e Judith e Tobies e lo libre
1Re 17,40
havia ab si, la qual portaven los
1Re 21,7
e era lo pus poderós de tots los
1Re 25,7
has. 7 Yo he oÿt dir que los teus
2Re 21,19
car nostro Senyor lo trasch de la
2Re 7,8
David: “[*] Jo’t prenguí de las
1Re 1,17
Elí dix a ella: –Vé-te’n en
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passar al poble e ocís molts dels
passaren per la terra de Salim [*] e per
passaren lo flum Jordà, en la terra de Gad
passaren lo flum Jordà e, com hagueren
passaren aprés. 23 E tots passaren plorant
passaren plorant e cridant, e lo rey
passaren l’aygüe [*], que no romàs negú,
passaren Jordà. 25 E Absalon stablí e posà
passaren Jordà ans que lo rey 18 per un
passaren Jordà e vingueren en Arroer, en
passaren per los murs de Tiri e
passàs Jordà. 16 E cuytà’s Semeí, fill de
passat e en ço qui és avenir, e en veu no
passat ultre e seràs vengut al roure de
passat en l’altre part e stech al cap del
passat un any, en temps d’hivern, com los
passat, que era axit de la ciutat. 25 E
passat Jordà, 19 e dix-li: –Senyor rei,
passat Jordà e encara era aparellat que’l
passat Jordà, lo rey bassà Batzalay e
passat per los trips d’Irrael e era-se
passats per lo munt de Efraÿm 4 e per la
passats XXXX dies. 17 E Ysaý dix a son
passats X dies, nostro Senyor ferí Nabal,
passats que no havia menjat ni begut. 13 E
passave aygüe, qui és entre Gabeon e una
passave, David profitave e era molt pus
passave per la ciutat de David, Micol, la
passave per lo torrent de Cedron, e tot l’
passave de la una part del munt Olivet
passaven per aquell loch on jaÿa mort
passe primer. E lo rey e tots aquells qui
–Passe e stà ací. 31 E aytentost vench
passem a la host dels felisteus, que no
passem tost l’aygüe, sinó tots som morts.
–Passem a la hosts dels felisteus que és
passen lo manament de Déu, en manera d’
passeren en Galaad, en la terra jusana de
passes, oferiren un bou e un moltó. 14 E
passificables. Per VII dies e tu me
pastadors de pa. 14 Ell pendrà los vostros
pastilència e gran mortaldat en la tua
pastilència en Yrrael [*] entrò al temps
Pastoral, qui és semblant a l’Apocalipci
pastors, e pres sa fona en sa mà e anà
pastors de Saül. 8 E dix David a
pastors qui éran ab nós en lo desert tonen
pastura del folch de las ovellas; e és dit
pasturas en las quals tu seguias lo
pau, e lo Senyor Déu d’Irrael don a tu la
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Irrael de la mà dels felisteus. E
Amon, respòs a ells: –Jo faré aytal
e digueren-li: –Véns tu per
5 E ell dix: –Hoch, jo vinch per
E si lo teu pare [*]: “[*] stà”, en
revelaré a tu e’t jaquiré anar en
-las-me”, tu vendràs a mi, car
E dix Jonatàs [*]: –Vé-te’n en
“Pau sia ab tu e ab tos frares, e
e dix a ella David: –Vé-te’n en
e als malechites. Car aquests en
en quina manera porà ell fer
partit de David e se’n fou anat en
jaquit anar e se n’era anat en
e lo rey havia’l jaquit anar en
en Hebron, e lo rey féu covinensa e
devant nostro Senyor, coses de
nostro Senyor li havia dat repòs e
veeren que éran vensuts, feeren
Déu. 9 E dix-li lo rey: –Vé en
qui ést vengut, torna-te’n en
hages hagut, tot lo poble starà en
de Jerusalem entrò que hy tornà en
meu, ést tornat en la casa tua en
oferta a nostro Senyor de coses de
part mia pacificablement 6 e dieu:
del folch de las ovellas; e és dit
de nostro Senyor. 25 Si un home
Déu li pot perdonar; mas, si hom
posí guarde en la mia bocha com lo
carrera e dix a tu: “Vé e ociu los
jo oig de vosaltres: vosaltres feu
e dix: –O senyor rey, no vullas
aquesta pedre e menjau-ne, e no
e te n’alegrist. Donchs, per què
pendré per fortsa.» 17 Donchs, lo
jo jutgeria la sua casa per lo ceu
jo he jurat a la casa de Elí que lo
vosaltres li deveu per lo vostro
nós devem a ell retre per nostro
li haveu pagats per vostro
reteren a nostro Senyor per lur
e digueren: –A tu, Senyor, havem
Senyor e digueren: “Nós havem
Déu me guard que jo fasse ten gran
anunciat a Saül que lo poble havia
per qual és sdevengut [*] aquest
has respòs a ton servent. Si aquest
-en vuy demostransa. E si aquest
al poble d’Irrael? Açò serà gran
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pau era entre los fills d’Irrael e los
pau ab vosaltres, que jo trague a cascú de
pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo vinch per pau.
pau. Jo sóm vengut per secrificar a nostro
pau serà ab mi, servecial teu. E si,
pau. E sia nostro Senyor Déu ab tu axí com
pau serà a tu, e no hauràs mal, vive
pau. E totas aquellas coses que havem
pau sia a la tua casa e a totas las coses
pau a la tua casa. Jo he oÿda la tua veu e
pau e segurament habitaven entigament ab
pau ab son senyor, si no sobre los nostros
pau, 22 aytantost Joab e los servecials
pau. 23 E Joab e tota la companye qui era
pau. 24 E Joab intrà-sse’n al rey e dix
pau ab ells en Hebron devant nostro Senyor
pau. 18 E, quant hagueren complit de
pau de tota part de tots enamichs, 2 e dix
pau ab Yrrael [*], e los sirienchs
pau, e Déu sia ab tu. E levà’s Absalon e
pau en la ciutat, e Achimàs, fill teu, e
pau. 4 E lo concell que donà Atitòfel
pau. 25 [*] E dix lo rey a Mifibòzech:
pau, prengue-ho tot, si’s vol. 31 E
pau. E nostro Senyor hagué mercè de tota
“Pau sia ab tu e ab tos frares, e pau sia
Paulimitari, car del linatge de Besoel
pecca contre un altre, Déu li pot
pecca contre Déu, qui preguerà per aquell?
peccador stech envés mi o contre mi; jo he
peccadors de Amalech e combat-te contre
peccar al poble de nostro Senyor. 25 Si un
peccar contre David, ton servent, car ell
peccareu a nostro Senyor, si vosaltres los
peccas contre la sanch de l’ignocent e
peccat dels infants era molt gran devant
peccat perdurablement, per ço com ell
peccat de la sua casa no serà denejat per
peccat. E lavors vosaltres sereu curats e
peccat? E ells digueren: 5 –Vosaltres
peccat e meteu-ho en una petita caxa
peccat: Azot hi donà una semblança [*]; e
peccat. E Samuel jutjà los fills d’Irrael
peccat, per ço com havem desemperat nostro
peccat, que jo ces de pregar per
peccat a nostro Senyor, que havían menjade
peccat. 39 Nostro Senyor, salvador d’
peccat és sobre mi o sobre Jonatàs, mon
peccat és sobre aquest poble, demostre’ns
peccat! Nostro Senyor sàpia que ell no
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1Re 15,23
de nostro Senyor axí és com
1Re 15,23
devinar, e no voler obeyr és quax
1Re 15,24 rey. 24 E Saül dix a Samuel: –Jo he
1Re 15,25
jo’t prech que tu ports are lo meu
1Re 15,30
penitència. 30 E Saül dix: –Jo he
1Re 19,4
David, ton servent, car ell no ha
1Re 20,1
ni qual és la mia iniquitat ni qual
1Re 24,12 negun mal de deslealtat ni jo no he
1Re 25,24
peus e dix: –O senyor meu, aquest
1Re 26,21
muntanyes. 21 E dix Saül: –Jo he
2Re 12,13 dix David a Natan: –Jo he greument
2Re 12,13
nostro Senyor ha tresmudat lo teu
2Re 13,16
me deuries amar. Sots molt major
2Re 14,32
la cara del rey e, si li membra lo
2Re 19,20
jo, servecial teu, conech lo meu
2Re 24,10 a nostro Senyor Déu: –Senyor, jo he
2Re 24,17
–Jo sóm, Senyor, aquell qui he
1Re 12,19
nós havem ajustat mal a tots los
Re Prol,170
las mias carreras per ço que no
2Re 14,13
ha dita aquesta peraule per ço que
2Re 20,8
8 E com ells foren prop de una gran
2Re 22,2
e dix a nostro Senyor Déu: «Tu ést
1Re 4,1
batalla e fichà las tendas prop la
1Re 5,1
de Déu e portaren aquella de la
1Re 6,14
E en aquell loch havia una gran
1Re 6,15
e posaren-la sobre la gran
1Re 7,12
Betachar. 12 E Samuel pres una
1Re 7,12
e apellà lo nom d’aquell loch
1Re 14,33
Trestornau vuymés a mi una gran
1Re 14,34
moltó, e oceÿts-los sobre aquesta
1Re 17,49
la mà en se sportella e pres una
1Re 17,49
en lo front axí durament, que la
1Re 17,50
E axí ocís David lo felisteu ab la
1Re 20,19
hom pot obrar, e ciuràs prop una
1Re 20,20
E tremetré jo III sagetes prop la
1Re 25,37
mort dins lo cos e fou fet axí com
2Re 11,21
l’ocís una fembra qui tremès una
2Re 17,13
-la ab cordes, que no hy romandrà
2Re 17,13
que no hy romandrà pedre sobre
2Re 21,10
celici e féu-se lit sobre una
1Re 23,28
E per ço ells apellaren aquell loch
Re Prol,126 que pot haver, ço és, or e argent e
1Re 13,6
amagaren en coves e en fosses e en
1Re 14,4
host dels felisteus havia II grans
1Re 17,40
ell tenia tostemps [*], e pres V
1Re 24,3
David [*], e anaven sobre las
2Re 11,20 acostàs al mur? No sabeu que moltas
2Re 12,30
pesave un talent d’or e havia
2Re 16,6
e maleÿa David 6 e tremetia-li
2Re 16,13
e maleÿa David e tremetia-li
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peccat de devinar, e no voler obeyr és
peccat de colre falsos déus. Donchs, per
peccat, per ço com he trespassat lo
peccat, e torna-te’n ab mi, per ço que
peccat, mas are honre tu a mi devant los
peccat contre tu, e las suas obres són
peccat he jo fet contre ton pare, que ell
peccat contre tu. E tu aguaytes a mi per
peccat sia sobre mi! Jo’t prech que tu’t
peccat. Torna-te’n, mon fill David. Per
peccat devant nostro Senyor Déu. E dix
peccat e no morràs. 14 Emperò com tu has
peccat e major scarn és açò que are vols
peccat que jo fiu, que m’ocia. 33 E Joab
peccat. Per açò sóm jo vengut de tota la
peccat molt fortment en aquest fet. Mas
peccat e qui he feta aquesta iniquitat.
peccats, com nós demanam rey. 20 E Samuel
pech greument en la mia lengüe; jo posí
pech e no fassa retornar aquell qui ha fet
pedra qui és en Gabaon, Amasè vench e axí
pedra mia e fortsa mia e salvador meu. 3
pedre de la Ajude, e los felisteus
pedre de la Ajuda en Azot. 2 E materenpedre, e ells trencaren los fusts de la
pedre. E los hòmens de Betzames oferiren
pedre e mès aquella entre Masfat e Sem,
pedre d’Ajuda, e dix: «Nostro Senyor ha a
pedre. 34 E lavors dix Saül: –Departiupedre e menjau-ne, e no peccareu a
pedre e mès-la en la fona e menà-la
pedre li encastà en lo front, e caech tot
pedre de la fona. E per ço car David no
pedre qui ha nom Ezel. 20 E tremetré jo
pedre e gitar-las-he quax qui tira a
pedre. 38 E com foren passats X dies,
pedre del mur e ocís-lo en Tabés? Per
pedre sobre pedre. 14 E dix Absalon a tot
pedre. 14 E dix Absalon a tot lo poble:
pedre, del comensament de las messas entrò
«Pedre Depertent». 24,Tit Capítol XXIIII 1
pedres precioses; alguns oferexen bis e
pedres [*] e en sisternes. 7 E los hebreus
pedres de cascuna part, e havían sculls
pedres bellas e rodones d’un torrent e
pedres scaxoses on no podien anar sinó
pedres e moltas lanses vénen del mur? 21
pedres preciozes de gran preu, e David
pedres e a tots aquells qui éran ab ell, e
pedres e terra. 14 E axí vench lo rey e
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2Re 18,17
-li demunt un grant munt de
2Re 15,7
al rey David: –Iré en Hebron e
2Re 14,21
Joab e dix-li: –Vet que jo sóm
1Re 19,13
en lo lit de David e mès una
Re Prol,134 present e sdevenidora és cubert de
1Re 5,9
que ells faeren así matexs citis de
2Re 7,2
de Déu sia posade enmig de las
Re Prol,128
bis e porpre e colix e jacint e [*]
2Re 1,9
mi e ociu-ma, car jo sofir gran
2Re 1,18
«O Irrael, qui és romàs: Veges e
1Re 1,15
Déu, que no és axí com tu dius ni
1Re 2,3
bocha, e a ell són aperellades las
1Re 8,11
sobre ells. 10 [*] 11 [*] –[*] Ell
1Re 8,14
e cuyners e pastadors de pa. 14 Ell
1Re 8,17
metrà’ls en la sua obre. 17 E ell
2Re 15,14
car, si per ventura ve Absalon,
2Re 23,6
espines seran arrencats, e no’ls
1Re 10,4
ells doneran a tu II pans, e tu los
1Re 16,2
’m. E nostro Senyor dix: –Tu
1Re 30,8
-los. Car sens dupte tu los
2Re 18,3
e defèn-la dels enamichs, e tu no
1Re 14,32
fou molt ujat. 32 E tornà-ce’n a
1Re 19,14
14 E Saül tremès sos servents per
1Re 19,20
20 E Saül hi tremès servents per
1Re 23,26
de corona per ço que’l poguessen
1Re 28,23
fer ton camí. 23 E Saül no’n volch
2Re 12,4
al ceu bestiar, que no volch
2Re 12,27
la ciutat de las aygües se porà
2Re 18,5
devant tot lo poble que, si podien
1Re 2,15
cogue a obs del prevera, com jo no
1Re 2,16
are o, d’altre guisa, jo me’n
1Re 25,11 que fugen a lur senyor! 11 Donchs,
1Re 15,29
ell vençrà ni no serà enflequit de
1Re 15,35 plorave per ço car nostro Senyor se
2Re 24,10 d’armes per a combatre. 10 E David
1Re 15,29
ne ell no és hom, que fassa
2Re 17,23
contre ell. E pres un ligam e
1Re 31,10
de Scaroch, emperò lo cos ceu
2Re 4,12
-los las mans e los peus e
2Re 18,9
passà devall un roure, e ell romàs
2Re 18,10
e dix-li: –Jo he vist Absalon
1Re 31,12
qui éran en lo mur de Betasan
2Re 21,12
de Betzamín, en la qual los havían
2Re 20,8
sint. E portave un cultell qui li
Re Prol,123
axí prech a tu, legidor, que no’t
1Re 23,22
lo loch on ell és, [*] car ell se
2Re 14,14
aytant com pot e’s gogita e’s
1Re 24,12 volguí stendre la mia mà contre tu.
1Re 21,12 n’ha morts M, e David, XM”? 12 E
2Re 17,23
sse’n [*] en la sua ciutat, [*] e
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pedres. E tots aquells d’Irrael fugiren a
pegaré los vots que he promesos a nostro
pegat e alegre de açò que tu m’has fet
pell de cabre palosa en son cap, e cobrí
pells de celicis. E aquelles coses que són
pells. 10 Donchs ells tremateren l’archa
pells. 3 E dix Natan al rey: –Vé e fes tot
pèlls de cabres. Emperò l’Apòstol jutge
pena e gran treball e encara sóm en tot
pence’t per quina colpa aquells qui són
pences, com jo sóm una fembra prou
pences. 4 L’arch dels forts hòmens és
pendrà vostros fills e metrà’ls a menar
pendrà los vostros camps e las vostres
pendrà [*] del vostro bestiar, e vosaltres
pendrà’ns e sercuyr-nos-ha ací e
pendrà hom e no’ls levarà de terra hom ab
pendràs de la lur mà 5 e tu vendràs
pendràs un vadell de ton bestiar en ta mà
pendràs e amaneràs la presa que han tolta.
pendràs mal. 4 E dix lo rey: –Jo faré tot
pendre presa, e prengueren ovellas e bous
pendre David [*] 15 [*] e dix a ells:
pendre David. E com ells vaeren la
pendre. 27 E un missatge vench a Saül e
pendre e dix: –No menjaré. E los ceus
pendre de las suas ovellas ni dels ceus
pendre. 28 Donchs, are, senyor, tost fes
pendre Absalon, que no l’ociéssan, mas
pendré de tu carn cuyta, mas crua.» 16 E
pendré per fortsa.» 17 Donchs, lo peccat
pendré jo los meus pans e la mia aygüe e
penedensa, ne ell no és hom, que fassa
penedia com havia fet a Saül rey sobre lo
penidís com havia comptat lo poble e dix
penitència. 30 E Saül dix: –Jo he peccat,
penjà’s e morí, e soterraren-lo en lo
penjaren en lo mur de Betasan. 11 E com
penjaren-los sobre la cisterna en
penjat per los cabells en las branques
penjat en un roure. 11 E dix-li Joab:
penjats, e vingueren los hòmens de Jabèspenjats los felisteus com hagueren mort
penjave per los flanchs, qui era fet en
pens ni t’stims que lo meu treball sia
pensa bé de mi que jo l’aguayt e’l serch
pensa que no’s perdrà de tot aquell qui
Pensa e guarde que no és en mi negun mal
pensà David en son cor e hach gran pahor
pensà’s que lo regne tornaria a David, e
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2Re 14,13 ella dix: –Per què, senyor meu, has
2Re 17,23 regne tornaria a David, e David qui
2Re 7,3
Natan al rey: –Vé e fes tot quant
1Re 18,17
de nostro Senyor. E Saül se
1Re 20,26
peraule en tot aquell die, que
1Re 23,26
munt de l’altre part. E David se
1Re 25,17
entre ells. 17 La qual cose tu
Re Prol,16
compte de tots diaques e preveres,
Re Prol,17 diaques e preveres, per centència o
Re Prol,18 és mostrat lo nom de nostro Senyor
Re Prol,32
mots, e en altre manera scriuen
Re Prol,37
Donchs, axí com són XXII letres,
Re Prol,95
aquests libres en son nombre, e
Re Prol,108
havem trets de habraych en latí,
Re Prol,131
ballesa del tabernacle, la qual
Re Prol,170 he dit: «Guardaré las mias carreras
1Re 1,3
E aquell hom anave de la sua ciutat
1Re 1,3
la sua ciutat per VII dies stablits
1Re 1,3
per VII dies stablits per orar e
1Re 1,5
5 e donà’n a Anna sola una part,
1Re 1,8
son marit: –Anna, digues-me
1Re 1,8
per què plores, que no menges, ni
1Re 1,16
Belial, car jo he parlat entrò ara
1Re 1,20
fill, e apellà lo ceu nom Samuel,
1Re 1,21
marit, e tota se companye en Siloè
1Re 1,26 Mas Anna dix a ell: –Senyor, sàpies
1Re 1,27
devant e preguí a nostro Senyor 27
1Re 1,28
jo li demanave e li requerí. 28 E
1Re 2,1
és uberta contre mos enamichs,
1Re 2,5
éran sedollats se logaren
1Re 2,8
pols e leva lo pobre de la sutzura,
1Re 2,16
o, d’altre guisa, jo me’n pendré
1Re 2,19
com venían en Ciloè ab son marit
1Re 2,20
reta sament d’aquesta fembra
1Re 2,25 hom pecca contre Déu, qui preguerà
1Re 2,28
d’Irrael a mos obs en prevere,
1Re 2,31
e lo bras de la casa de ton pare,
1Re 2,36 tua casa, sí covendrà que hom prech
1Re 2,36
part, axí com un prevera deu haver,
1Re 3,9
e dix a ell: –Vet que jo sóm vengut
1Re 3,13
a ell que jo jutgeria la sua casa
1Re 3,13
per lo ceu peccat perdurablement,
1Re 3,14
e ell no’ls ne castigave. 14 E
1Re 3,14
de la sua casa no serà denejat
1Re 3,14
no serà denejat per sacrificis ni
1Re 3,17
Jo’t prech que no le’m cels
1Re 4,2
e en aquell contrast ne foren morts
1Re 4,3
Ciloè, e vage en mig loch de nós,
1Re 4,13
la cella e guardave la carrera
1Re 4,13
e lo ceu cor era molt temorós
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pensade aquesta cose contre lo poble de
pensaria mal per ventura contre ell. E
pensas en ton cor, car nostro Senyor Déu
pensave e deya en son cor: «Jo no ociuré
pensave’s que per ventura li fos avengut
pensave ja que ell no pogués scapar de la
pense què fasses, car la malesa és [*]
per centència o per seny místich, és
per seny místich, és mostrat lo nom de
per IIII letres. E trobam scrit en alguns
per aquellas matexas la fi del mot. On
per las quals scriuen en habraych tot ço
per açò diuhen los libres de la vella lig
per ço que puscam saber qual cose és feta
per sengles spècies e destinció e
per ço que no pech greument en la mia
per VII dies stablits per orar e per
per orar e per sacrifichar a nostro Senyor
per sacrifichar a nostro Senyor Déu en
per què ell fou molt trist, car ell amave
per què plores, que no menges, ni per què
per què és turmentat lo teu cor. Donchs,
per la moltitut de ma dolor e de mon plor.
per ço com ella l’havia demanat a nostro
per sacrificar a nostro Senyor solempne
per cert que jo sóm la fembra que stiguí
per aquest infant. Jo’l preguí, e ell ha
per açò jo he ell donat a nostro Senyor en
per ço com jo sóm alegrade en la mia
per haver pans, e aquells qui havían fam
per ço que ell sega ab los prínceps e que
per fortsa.» 17 Donchs, lo peccat dels
per secrificar solempne secrifici e lur
per aquest infant, lo qual tu has donat a
per aquell? E ells no oÿren la veu de lur
per ço que ell muntàs al meu altar o que
per ço que no hage negun hom vell en tota
per ell, e que ell ofira I diner d’argent
per ço que jo menge ten solament un bocí
per ço com tu m’has apellat. Adonchs
per lo ceu peccat perdurablement, per ço
per ço com ell sabia que sos fills fèyan
per ço jo he jurat a la casa de Elí que lo
per sacrificis ni per dons perdurablement.
per dons perdurablement. 15 Donchs Samuel
per neguna cose. Déu fasse a tu aquestas
per los camps, menys de defenció, quax
per ço que’ns salve de la mà de nostros
per la qual aquell venia, e lo ceu cor era
per l’archa de nostro Senyor. E,

710

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 4,18
e ell jutjà lo poble d’Irrael
1Re 4,21
l’archa de Déu és presa.» E dix
1Re 4,22
glòria de Déu és mudade d’Irrael
1Re 5,5
com un sol tronch en son loch. E
1Re 5,10
a nós l’archa de déu d’Irrael
1Re 5,11
d’Irrael e que torn en son loch,
1Re 5,12
Senyor era agreujade sobre ells,
1Re 5,12
morenes. E lo crit e lo udolament
1Re 5,12 udolament per cascuna part muntave
1Re 6,1
fou en la regió dels felisteus
1Re 6,3
-li ço que vosaltres li deveu
1Re 6,3
vosaltres sereu curats e sabreu
1Re 6,4
és açò que nós devem a ell retre
1Re 6,5
E donau glòria al Déu d’Irrael
1Re 6,5
al Déu d’Irrael per saber si
1Re 6,8
d’or que vosaltres li haveu pagats
1Re 6,9
9 E guardau-la, e si ella munta
1Re 6,9
gran mal. E si ella no se’n va
1Re 6,9
mal, mas que açò és sdevengut a nós
1Re 6,12
E las vaques se n’anaren tot dret
1Re 6,12
se n’anaren tot dret per la via
1Re 6,12
hom va a Betzames e anaren-se’n
1Re 6,17
felisteus reteren a nostro Senyor
1Re 6,19
ferí dels hòmens de Betzames,
1Re 6,19
LM de mitjà poble. E lo poble plorà
1Re 7,1
Aleatzar, fill de Aminadab,
1Re 7,5 en Masfa, que aorem a nostro Senyor
1Re 7,8
Samuel: –No vulles cessar de cridar
1Re 7,9
en secrifici a nostro Senyor. [*]
1Re 7,10
e spaventà aquells, e foren morts
1Re 8,3
de Bersabe. 3 E los fills no anaren
1Re 8,5
ést envellit, e tos fills no van
1Re 8,6
Aquesta paraula desplach a Samuel,
1Re 8,15
e las rendes de vostres vinyes,
1Re 8,18
no us axaudirà en aquell die,
1Re 8,20
devant e ferà las nostres batallas
1Re 9,3
someras. E com ells foren passats
1Re 9,4
passats per lo munt de Efraÿm 4 e
1Re 9,4
hagueren trobades, encara passaren
1Re 9,4
per la terra de Salim [*] e
1Re 9,5
ell: –Vina e tornem-nos-en, car
1Re 9,5
pare no haja oblidades las someras
1Re 9,6
anem-nos-ne are a ell, e ell
1Re 9,8
argent. Donem-la a l’hom de Déu
1Re 9,11
Déu. 11 E com ells se’n muntaven
1Re 9,13
abans que ell munt en la muntanya
1Re 9,14
en la ciutat, e com ells anassen
1Re 9,16
de Benjamín, e tu unteràs aquell
1Re 9,19
Munta devant mi en la muntanya
1Re 9,21 companyes [*] de Benjamín? Donchs,
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per XXXX anys. 19 E sa nora, muller de
per son sogre e son marit: 22 –La glòria
per ço com l’archa de nostro Senyor Déu
per aquesta rahó los preveres de Degon e
per ço que ella ocia a nós e tot nostro
per ço que no ocie nós ab tot nostro
per ço com los hòmens qui no éran stats
per cascuna part muntave per las ciutats
per las ciutats dels felisteus entrò al
per VII mesos. 2 Aprés açò los felisteus
per lo vostro peccat. E lavors vosaltres
per què la mà de Déu no’s pertex de
per nostro peccat? E ells digueren: 5
per saber si per ventura aleugerà la mà de
per ventura aleugerà la mà de vosaltres e
per vostro peccat e meteu-ho en una
per la carrera de las suas encontrades
per aquella, nós sabrem que ella no ha fet
per ventura. 10 Donchs ells ho faeren en
per la via per on hom va a Betzames e
per on hom va a Betzames e anaren-se’n
per un camí bruolans, e anch no’s
per lur peccat: Azot hi donà una semblança
per ço car ells hagueren vista la sua
per ço com nostro Senyor havia ferit lo
per ço que ell guardàs l’archa de nostro
per vós. 6 E ells vingueren en Masfa e
per nós a nostro Senyor Déu, que ell nos
per lo poble de Yrrael, e nostro Senyor
per los fills d’Irrael. 11 E los fills d’
per las suas carreras, ans trestornaren
per las tuas carreras. Dóna a nós rey que
per ço com ells havían dit: «Dóna a nós
per ço que ell do delme a sos faels
per ço car vosaltres haveu demanat rey. 19
per nós. 21 Adonchs oyí Samuel totas las
per lo munt de Efraÿm 4 e per la terra de
per la terra de Salice e no las hagueren
per la terra de Salim [*] e per la terra
per la terra de Benjamín, e no las
per ventura mon pare no haja oblidades las
per engoxa de nós. 6 Lo qual dix a ell:
per aventura ensenyerà a nós ço que nós
per ço que ell enseny a nós ço que anam
per una muntada de la ciutat, ells
per menjar. Ni lo poble no menjarà entrò
per mig loch de la ciutat, Samuel aparech
per ésser rey sobre lo meu poble d’
per ço que tu menges vuy ab mi, e jo lexar
per què has dita tu a mi aquesta peraule?
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1Re 9,27
nós. Mas tu spere’t un poch,
1Re 10,1
ell són. E açò serà lo senyal
1Re 10,1
que nostro Senyor ha a tu untat
1Re 10,2
pare las ha trobades, e és engoxós
1Re 10,3
aquí, los quals muntaran en Batel
1Re 10,19
are stau devant nostro Senyor
1Re 10,19
Senyor per los vostros trips e
1Re 10,22 demanaren concell a nostro Senyor,
1Re 11,3
que nós pugam tremetre missatgers
1Re 11,5
un camp e dix: –Què ha lo poble ni
1Re 11,7
irat, 7 e pres II bous e trencà’ls
1Re 11,7
trencà’ls per pessas e tramès-ne
1Re 11,7
los térmens dels fills d’Irrael
1Re 11,8
nombrà aquells en Bezet, e foren
1Re 12,7
que jo contena contre vosaltres,
1Re 12,10
e digueren: “Nós havem peccat,
1Re 12,19
tot lo poble dix a Samuel: –Pregue
1Re 12,19
teus servents al Senyor, ton Déu,
1Re 12,22 Senyor no desemparerà lo ceu poble
1Re 12,23
gran peccat, que jo ces de pregar
1Re 13,1
regnà ell sobre lo poble d’Irrael
1Re 13,3
hach açò oÿt, féu sonar una butzina
1Re 13,5
contre los fills de Yrrael
1Re 13,6
car lur poble era fort turmentat,
1Re 13,10
a Saül, e Saül axí a ell a carrera
1Re 13,12
Senyor.” Per ço com jo era destret
1Re 13,14
ell sia príncep sobre son poble,
1Re 13,15
qui era ab ell, e foren trobats
1Re 13,17 III companyes axiren dels felisteus
1Re 13,17
felisteus per robar alguna cose e
1Re 13,18
de Saül, 18 e l’altre companya anà
1Re 13,18
Beteron, e l’altre companye anave
1Re 13,19
los havían tots gitats defora,
1Re 13,20
d’Irrael avallaren als felisteus
1Re 13,23
la companya dels felisteus axí
1Re 14,6
felisteus, que no són circumcizos,
1Re 14,6
per saber si nostro Senyor ferrà
1Re 14,15
15 E açò fou fet un gran miracle
1Re 14,15
fet un gran miracle per la host e
1Re 14,21
dels felisteus [*] se’n tornaren
1Re 14,28
–Ton pare ha costret lo poble
1Re 14,29
veeu que mos ulls són inluminats
1Re 14,34
E lavors dix Saül: –Departiu-vos
1Re 14,38
tot lo poble e sapiau e vejau
1Re 14,39
és viu, e sap, si açò és sdevengut
1Re 14,41
a mi demostransa qual cose és açò
1Re 15,1
–Nostro Senyor tremès ha mi a tu
1Re 15,6
vos-en e pertiu-vos de Amalech,
1Re 15,6
pertiu-vos de Amalech, per ço que
1Re 15,11 e no ha complides las mias peraules
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per tal que mostre a tu la peraula de
per què tu sabràs que nostro Senyor ha a
per ésser rey. 2 Car tu seràs vuy pertit
per tu e diu: ‘Què faré jo de mon fill?’”
per pregar nostro Senyor. E la un d’
per los vostros trips e per las vostres
per las vostres companyes. 20 Enaxí Samuel
per saber si ell vendria aquí o no. E
per tota la terra d’Irrael e, si no hy ha
per què plore? E digueren-li las
per pessas e tramès-ne per tots los
per tots los térmens dels fills d’Irrael
per mans de sos missatgers, que dèyan: –Si
per nombre los fills d’Irrael CCCM
per jutjament devant nostro Senyor, las
per ço com havem desemperat nostro Senyor
per los teus servents al Senyor, ton Déu,
per ço que no muyram, car nós havem
per lo ceu gran nom, car nostro Senyor ha
per vosaltres. Jo ensenyaré a vosaltres
per II anys. 2 E Saül alegí a si IIIM
per tota la terra e dix: «Ogen los hebreus
per combatre, e foren XXXM hòmens de
per què ells se amagaren en coves e en
per saludar-lo, 11 e Samuel parlà ab ell
per nacessitat, jo oferí holocausts a
per ço com tu no has guardats los
per nombre DC hòmens. 16 Ab Saül e ab
per robar alguna cose e per tolre als
per tolre als fills d’Irrael; e la una d’
per la terra de Beteron, e l’altre
per un camí de la terra de Gabaà, prop de
per ço que [*] no feessen lansa ni spasa.
per a aguar cascú se reya e son càvech e
per passar en Machinàs, on éran los fills
per saber si nostro Senyor ferrà per nós,
per nós, car no és gran cose en nostro
per la host e per los camps. E tota la
per los camps. E tota la host dels
per ésser ab Saül e ab Jonatàs e ab tots
per segrament e ha dit: “Maleït sia aquell
per ço com jo he menjade una pocha d’
per tot lo poble dient a ells que cascú
per qual és sdevengut [*] aquest peccat.
per mon fill Jonatàs, ell morrà sens
per què tu vuy no has respòs a ton
per ço que jo untàs a tu rey sobre lo
per ço que per ventura jo no us ocia ab
per ventura jo no us ocia ab ell, car tu
per obre. Adonchs fou Samuel molt trist, e
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1Re 15,12 12 E com Samuel se fou levat de nit
1Re 15,15
ovellas e al millor bestiar,
1Re 15,19
los hages tots morts.” 19 Donchs,
1Re 15,20
Senyor e sóm anat en la carrera
1Re 15,21
e d’ovellas, [*] e açò han fet
1Re 15,23
de colre falsos déus. Donchs,
1Re 15,24 E Saül dix a Samuel: –Jo he peccat,
1Re 15,25
meu peccat, e torna-te’n ab mi,
1Re 15,27
tant, Samuel se mès en la carrera,
1Re 15,27
que se’n tornàs. Mas Saül lo pres
1Re 15,30
d’Irrael. E torna-te’n ab mi,
1Re 15,33 morràs tu. E Samuel spesejà Agaig
1Re 15,35 la sua mort. Emperò Samuel plorave
1Re 16,1
Samuel: –Entrò a quant ploreràs, ni
1Re 16,1
quant ploreràs, ni per què tu ores
1Re 16,1
Complex ton corn d’oli e vine
1Re 16,1
que jo tremeta tu a Ysaý de Betlem,
1Re 16,2
en ta mà e diràs: “Jo sóm vengut
1Re 16,4
a carrera e digueren-li: –Véns tu
1Re 16,5
pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo vinch
1Re 16,5
jo vinch per pau. Jo sóm vengut
1Re 16,5
Sentificau-vos e veniu ab mi
1Re 16,11 E lavors dix Samuel a Ysaý: –Tremet
1Re 16,12 vengut ací. 12 Donchs Ysaý tremès
1Re 16,12
E l’infant era ros e era bell
1Re 16,14
comensà a turmentar e star en ell
1Re 16,16 hom qui sàpia sonar rauta devant tu
1Re 16,20
cabrit de las cabres e tremès-ho
1Re 17,1
1 Los felisteus ajustaren lur host
1Re 17,8
què sou vosaltres venguts axí com
1Re 17,8
vosaltres qui’s combate ab mi, cos
1Re 17,15
tornà-sse’n a son pare en Betlem
1Re 17,20
e la host era axida fora las tendas
1Re 17,25
és axit fora la host? Ell és axit
1Re 17,28
de ton cor, car tu ést vengut ací
1Re 17,35
folch, 35 e jo perseguí-los [*]
1Re 17,35
contre mi, e jo prenguí aquells
1Re 17,39
car ell no hu havia acostumat,
1Re 17,46
cel e a las bísties de la terra,
1Re 17,50
felisteu ab la pedre de la fona. E
1Re 18,12
vegade. 12 E Saül temé a David,
1Re 18,17
filla mia. Jo donaré aquella a tu
1Re 18,21
E Saül dix: «Jo daré a ell aquella
1Re 18,21
que ella sia feta a ell en scàndol,
1Re 18,25
ha mester que tu li dons castells
1Re 18,25
la circuncizió de C felisteus,
1Re 18,25
del rey.” E tot açò feya Saül
1Re 18,27
circuncizions e aportà-las al rey
1Re 19,5
e nostro Senyor ha feta gran salut
1Re 19,5
ho veÿst e te n’alegrist. Donchs,
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per anar a Saül al matí, a Samuel fou dit
per ço que hom ho secrificàs al Senyor,
per què tu no has oÿda la veu de nostro
per la qual nostro Senyor m’ha tremès e
per secrifichar a lur Déu en Galgala. 22 E
per ço com tu has menyspresade la peraula
per ço com he trespassat lo manament e las
per ço que jo ahor lo meu Senyor. 26 E
per ço que se’n tornàs. Mas Saül lo pres
per lo pany de son mantell e axí ell lo li
per ço que jo ahor nostro Senyor, ton Déu.
per pessas devant nostro Senyor en
per ço car nostro Senyor se penedia com
per què tu ores per Saül, com jo hage ell
per Saül, com jo hage ell gitat enrera,
per ço que jo tremeta tu a Ysaý de Betlem,
per ço car jo he previst un de sos fills
per secrificar a nostro Senyor.” 3 E tu
per pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo vinch per
per pau. Jo sóm vengut per secrificar a
per secrificar a nostro Senyor. Sentificau
per ço que jo fassa lo secrifici. Donchs
per aquell qui és derrer e amena-lo a
per l’infant, e vench devant Samuel. E l’
per veura e havia bella cara. E nostro
per voluntat de nostro Senyor. 15 E los
per ço que, com lo maligne spirit te
per la mà de David [*] a Saül. 21 E David
per combatre e vingueren en Secot, en la
per combatre? Donchs, no sóm jo felisteu e
per cos. 9 E si ell me pot vençre, nós
per guardar lo bestiar. 16 E aquell
per combatre [*]. 21 [*] los felisteus
per aontar lo poble d’ Irrael. Mas lo rey
per veure la batalla. 29 E David dix: –Què
per tolre a ells mon moltó, mas ells se
per la gola e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí
per què ell se desermà e dix a Saül: –Jo
per ço que tots aquells qui són en terra
per ço car David no tenia spasa en la mà,
per ço car nostro Senyor era ab ell e s’
per muller, jo no deman a tu sinó que sias
per ço que ella sia feta a ell en scàndol,
per ço que la mà dels felisteus sia sobre
per haver sa filla, sinó ten solament la
per ço que venjansa sia feta dels enamichs
per ço que liuràs David en las mans dels
per què fos son gendre. Donchs, Saül donà
per ell a tot lo poble d’Irrael. Tu ho
per què peccas contre la sanch de l’
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hach açò oÿt, ell fou abonensat
servents de nits a la casa de David
demà. 12 E ella lo gità defora
14 E Saül tremès sos servents
a ells: –Aportau aquell a mi [*]
19 [*] 20 E Saül hi tremès servents
què ell dirà: “No sàpia açò Jonatàs
“No sàpia açò Jonatàs per ço que
que jo e tu serem depertits
taula. E donchs, jaquex-ma anar
vulla que jo fasse açò, car jo dich
David a Jonatàs: –Si lo teu pare
Jonatàs a David: –Vet que jo demà
feés gran segrament e gran jura
las calendes e sech lo rey a taula
tot aquell die, que pensave’s que
calendes, car fou fet falló e trist
fou fet falló e trist per David,
son pare l’hach confús e deshonrat
–Lo rey manà que negú no sabés
ací, ni null hom no sàbia la cose
levat devant nostro Senyor Déu,
rey de la terra? E no cantaven
ten fort, que la saliva li anave
s’enfallonís e fadejàs devant mi
de Achirob, prevera 10 qui pregà
a ell pa e cultell e has demanat
per ell concell a nostro Senyor,
a demanar concell a nostro Senyor
oÿt dir que Saül vol venir en Cellà
per ço que ell destrua la ciutat
de Cellà e que ell era salvat, e
sou vosaltres de nostro Senyor
a mi, que’m digau certa cose,
que jo hi vage ab vosaltres, e si
Mahon. 26 E Saül e sa gent anaven
David [*] a manera de corona
’t, que los felisteus se són stesos
e axiren a carrera als felisteus. E
lo poble d’Irrael, e anà-sse’n
e dit: “Jo liuraré a tu ton enamich
Donchs Saül axí de la cove e anà
a ell 10 e despuxs li dix: –Saül,
contre tu. E tu aguaytes a mi
que tu has, e tu sias fet saul
ells, e ells no perderen anch res
del bestiar que jo he fet ociure
servents de David se’n tornaren
se’n tornaren per aquella carrera
David, e CC ne romangueren
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per las peraulas de Jonatàs e jurà e dix:
per ço que’l guardacen e que ells lo
per una finestra, e ell se n’anà e fugí,
per pendre David [*] 15 [*] e dix a ells:
per ço que sia mort. 16 E com los
per pendre David. E com ells vaeren la
per ço que per ventura ell no sia trist.”
per ventura ell no sia trist.” Mas jurà
per mort en poch de temps. 4 E dix Jonatàs
per ço que m’amach en lo camp entrò al
per cert a tu que, si jo veuré la malícia
per ventura respondrà durament a tu de mi,
per tot lo die ensercaré la centència de
per ço car ell amava molt David, car tant
per menjar. 25 E com lo rey se fou asegut
per ventura li fos avengut que no fos
per David, per ço que son pare l’hach
per ço que son pare l’hach confús e
per ell. 35 E com vench l’endemà, Jonatàs
per què ell me tremès ací, ni null hom no
per què jo sóm vengut ací [*]. 3 Donchs,
per ço que n’hi posacen de fresch e de
per ell e no dèyan: “Saül n’ha morts M, e
per la barba avall. 14 E dix Achís als
per foll? Jaquiu-lo’n ana aquest; no
per ell nostro Senyor, e li donà a menjar
per ell concell a nostro Senyor, per ço
per ço que ell s’alçàs contra mi, lo qual
per ell? Déu me guard de açò! No hages
per ço que ell destrua la ciutat per mi.
per mi. 11 Senyor Déu, tu demostra a mi si
per ço féu semblant que ell volgués anar
per ço car vos sou dolguts de la mia
per ço que jo hi vage ab vosaltres, e si
per ventura ell és sots terra, jo sercaré
per lo costat del munt de una part, e
per ço que’l poguessen pendre. 27 E un
per la terra. 28 Donchs Saül se’n tornà e
per ço ells apellaren aquell loch «Pedre
per sercar David [*], e anaven sobre las
per ço que fasses a ell ço que’t plaurà.”
per lo camí que havia comensat. 9 E David
per què creus tu las peraules de aquells
per ço que m’ocies. e havia IIIM ovellas
per molts anys, e la tua casa e totas las
per nós en nostro temps aytant com ells
per a mos tonedors e donar-ho-he a
per aquella carrera per on éran venguts e
per on éran venguts e recomptaren a David
per guardar lurs coses. 14 Mas un dels
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1Re 25,14
tremesos sos missatgers del desert
1Re 25,16
en lo desert. 16 E ells éran ab nós
1Re 25,21
ell no periren. E ha retut a mi mal
1Re 25,27
’t demanen ne’t serquen mal. 27 E
1Re 25,36
rey. E lo cor de Nabal era alegre
1Re 25,39
a Abiegayl, que ell la volia
1Re 25,40
-li: –David nos ha tremesos a tu
1Re 25,40
tremesos a tu per ço que’t prenga
1Re 25,41 vull ésser serventa del meu senyor,
1Re 25,43 David [*]. 43 E aytambé David pres
1Re 26,2
dels pus alets e millors d’Irrael,
1Re 26,10
ociu o vendrà lo die que ell muyre
1Re 26,15
Car un de la companya hi és intrat
1Re 26,20
Senyor, car [*] Yrrael és levat
1Re 26,21
jo no’t faré mal d’aquí avant,
1Re 26,25
a mi poràs. E anà-ce’n David
1Re 27,1
salvat en la terra dels felisteus,
1Re 27,5
loch en una de las tuas ciutats [*]
1Re 27,5
[*] per ço que puscha star aquí. E
1Re 27,6
a David en aquell die Ychalet. E
1Re 27,11 fembra, ne manave nengú en Get, car
1Re 27,12
ha fet al poble [*] d’Irrael, e
1Re 28,6
e nostro Senyor no li respòs ni
1Re 28,6
no li respòs ni per preveras ni
1Re 28,6
ni per preveras ni per somnis ni
1Re 28,10
-li: –Viva nostro Senyor Déu, car
1Re 28,10
per cert no vendrà negun mal a tu
1Re 28,12
cridà ab gran veu e dix: –O Saül,
1Re 28,15
a Saül: –Per què m’has treballat
1Re 28,15
no m’ha volguda retre resposta ni
1Re 28,15
retre resposta ni per profetes ni
1Re 28,15
ni per somnis. E jo he apellat a tu
1Re 28,16
nostro Senyor s’és pertit de tu,
1Re 28,18 manat que complisses en Amalech. E
1Re 28,19
las tendas d’Irrael seran liurades
1Re 28,22
e posaré devant tu un bocí de pa
1Re 29,10
a la batalla. 10 Donchs, leve’t
1Re 29,11
venguts ab ell se levaren de nits
1Re 30,6
fort era amargosa la ànima de cascú
1Re 30,6
ço com aquells se n’havían amenats
1Re 30,13
E lo senyor meu ha’m jaquit
1Re 30,15
E ell respòs e dix: –Jure’m
1Re 30,16
e bevien e fèyan gran festa
1Re 30,21
en aquells CC que éran romasos
1Re 30,22 res en aquests qui són ací romasos,
1Re 31,4
de la beyna e ociu-me, car
1Re 31,4
volch ociure, car era fort spaordit
1Re 31,8
la batalla, vingueren los felisteus
1Re 31,9
de las suas armes e tremateren-ho
1Re 31,13
en lo bosch de Jabès. E dejunaren
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per ço que beneÿssen nostro senyor, e ell
per mur de defenció, de die e de nit,
per bé. 22 Mas nostro Senyor ho sàpia, que
per açò, senyor, pren aquesta benedicció
per ço com era embriach de bon vi. E
per muller. 40 [*] E ells parlaren ab ella
per ço que’t prenga per muller. 41 E ella
per muller. 41 E ella lavors [*] enclinà
per ço que lav los peus dels teus
per muller Achinone, de Gesrael. E cascuna
per ço que sercàs David en lo desert de
per si matex o que ell muyre en la
per ço que ociés lo rey, senyor teu. 16 No
per ço que serch una pussa o un poy, axí
per ço com la ànima mia ha stat de gran
per la sua carrera ab los ceus hòmens e
per ço que Saül se desesper de mi e stiga
per ço que puscha star aquí. E per què jo,
per què jo, servecial teu, stiga en la
per ço és fet de lavors ensà dels reys de
«per ventura parlaren contra ells:
per açò serà tostemps lo meu servicial.
per preveras ni per somnis ni per
per somnis ni per profetes. 7 E dix Saül
per profetes. 7 E dix Saül als ceus
per cert no vendrà negun mal a tu per
per aquesta cose. 11 E dix la fembra a
per què has fet fer a mi mal? Car tu ést
per ço que jo resucitàs? E dix Saül: –Per
per profetes ni per somnis. E jo he
per somnis. E jo he apellat a tu per ço
per ço que’m mostres què faré. 16 E dix
per què’m demanes, e si ha’s anat al teu
per aquestas coses que fas vuy nostro
per nostro Senyor en las mans dels
per ço que, com hauràs menjat, sias fort e
per lo matí, tu e’ls servecials teus del
per ço que se n’anassen gran matí e
per ço com aquells se n’havían amenats
per catius lurs fills e fillas. E confortà
per ço com l’altre die ma vingué la
per Déu que no m’ociuràs ne’m liureràs
per goig que havían de la presa que havían
per so car éran ujats e no havían pogut
per ço car no són anats ab nós. Basta que
per ventura vendrien aquells felisteus,
per la gran pahor que havia haguda en la
per ço que veessen aquells qui éran morts
per tota la lur terra, engir e entorn, que
per VII dies. Expl Ací finex lo Primer
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6 E respòs aquell e dix: –Jo venguí
podia scapar a las nafres que havia
Déu e sobre tota la casa d’Irrael,
qui és romàs: Veges e pence’t
carreras que són en Scalon, car
-s’hien [*] los felisteus e
de Judà e untaren a David aquí
E jo retré a vosaltres gran guardó,
Ysbòzech, fill de Saül, e manà’l
e manà’l per tots los castells e
part de David. 16 E prengueren-se
-se los cultells la un a l’altre
sinestra, ans lo encalsave tot dret
loch. E tots aquells qui passaven
la desperació sia perillosa? Donchs
qui éran ab ell anaren tota la nit
de mon pare? E Abner fou irat
vuy a mi, que’m reprenguesses
11 E Ysbòzech no li volch respondre
Abner tremès missatgers a David
matex e dix: –Da qui és la terra? E
mia muller Micol, la qual jo sposí
a Benjamín e anà-ce’n en Hebron
E dix Abner a David: –Jo’m levaré
tot Yrrael a tu, senyor meu [*],
conexs, tu, Abner fill de Ner? Car
tirà en una part enmig de la porta
e son frare Abisay ocieren Abner
lo cap e anaren-se’n tota la nit
tenguí e maté-lo en Sichalech
com me covenia de dar-li loguer
a las canals de las cobertores,
senyor de la sua cavalleria. E
rey en Jerusalem, pujaren-hi tots
los meus enamichs devant mi [*]. E
altre vegade los felisteus
com oyràs brogit d’aquell qui irà
Senyor Déu devant la tua cara
tots los hòmens del poble de Judà,
8 E David fou fort trist e falló
en la casa de Obededon de geteu
Obededon e tota la sua casade
16 Dementre que la archa passave
Micol, la filla de Saül, sguardave
Donchs tu no edificharàs a mi casa
he anat en tabernacle e en tende 7
en las quals tu seguias lo bestiar,
de la casa del teu servicial
casa del teu servicial per luny e
totas aquestas coses e ten grans
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per ventura en lo munt de Gelboe, e Saül
per tot lo cors. E prenguí la sua corona
per ço car éran morts ab cultell. 13 E dix
per quina colpa aquells qui són morts en
per ventura alegrar-s’hien [*] los
per ventura alegrar-s’hían las persones
per ço que regnàs sobre la casa de Judà. E
per ço com haveu feta e complida aquesta
per tots los castells e per tots los lochs
per tots los lochs on éran los fills d’
per lo cap de II en II e meteren-se los
per los costats e caygueren morts tots
per ço que l’ociés. 20 E girà’s Abner e
per aquell loch on jaÿa mort Azael
per què no dius al poble que no encalsen
per los camps e passaren lo flum Jordà e,
per aquellas paraules que dix a ell
per la fembra? 9 Açò fasse Déu a Abner e
per ço car fort lo temia. 12 E lavors
per si matex e dix: –Da qui és la terra? E
per ço que parle ab tu, fes ab mi
per C prepucis dels felisteus. 15 E
per ço que perlàs a David totas aquestas
per ço que t’ajust tot Yrrael a tu,
per ço que fassa ab tu covinensa que sias
per ço és vengut, que tt’engan e que
per ço que li parlàs a engan e a treció e
per ço com Abner havia mort en la batalla
per la carrera del desert 8 e aportaren lo
per ço com me covenia de dar-li loguer
per la missatgeria que havia feta. 11 Com
per las quals l’aygüe corria, e aquell
per açò diu hom lo proverbi: «Lo cech e lo
per ço que sercassen David. E com oý David
per ço aquell loch és apellat Bealfazarim.
per ço que pujacen en Jerusalem, en la
per las simas de los parés, tu lavors
per ço que perda e destroesca las tendes
per ço que portacen l’archa de Déu sobre
per ço com nostre Senyor havia mort Ozà, e
per III mesos, e beneý nostro Senyor a ell
per l’archa de Déu. E dix David: «Iré a
per la ciutat de David, Micol, la filla de
per la finestra e veé lo rey David ballar
per ço que stiga e habit en ella, 6 car jo
per tots los lochs en los quals jo sóm
per ço que fosses guiador e senyor sobre
per luny e per avant, car aquesta és la
per avant, car aquesta és la lig de Adam,
per ço que tu ho donasses a conèxer al teu
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2Re 7,23
sia axí com lo teu poble d’Irrael,
2Re 7,23
d’Irrael, per lo qual ha jurat Déu
2Re 7,24
fermat a tu lo teu poble en poble
2Re 7,27
e has dit: “Casa edificaré a tu.” E
2Re 7,27
teu servicial ha trobat lo ceu cor
2Re 7,27
lo ceu cor per ço que pregàs a tu
2Re 7,29
beneex la casa del teu servicial
2Re 8,3
de Roob, rey de Sobà, quant hi anà
2Re 8,5
aquells de Síria e de Damàs
2Re 8,10
Tou tremès Joram, fill ceu, a David
2Re 8,10
alegria e que li hagués gràcias
2Re 9,1
-hi negú romàs de la casa de Saül,
2Re 9,1
ço que jo fasse ab ell misericòrdia
2Re 9,3
-hy negú romàs de la casa de Saül,
2Re 9,7
car jo faré a tu misericòrdia
2Re 10,3
a tu aconortadors ni concelladors
2Re 10,3
ni concelladors per amor ni
2Re 10,3
de ton pare? Ans ho ha fet
2Re 10,5
carrera, car aquells se tenían fort
2Re 10,5
se tenían fort per scarnits e
2Re 10,5
fort per scarnits e per confuzos, e
2Re 10,11 Amon. 11 E dix Joab a Abisay: –Si
2Re 10,12
12 Sias are fort e combat-te
2Re 10,12
e combat-te per lo poble nostre e
2Re 11,2
en la cesta e, mentre que ell anave
2Re 11,10 a Urries: –Tanta carrera has anada,
2Re 11,11
terra, e jo intraré en la mia casa
2Re 11,11
ab ma muller? Per la tua salut e
2Re 11,14
a Joab una letre e tremès-la-li
2Re 11,25
“No t’smaÿs ni t’spaordeschas
2Re 11,27
-la anar a son palau e pres-la
2Re 12,4
las suas ovellas ni dels ceus bous,
2Re 12,6
deu retre la ovella en IIII dobles
2Re 12,9
anediré encare més.” 9 »E, donchs,
2Re 12,9
ell ab cultell dels fills d’Amon,
2Re 12,10
ço que amagasses l’adulteri? 10 E
2Re 12,10 E per ço diu nostro Senyor Déu que
2Re 12,10
no pertirà cultell de la tua casa,
2Re 12,10 Déu e has presa la muller de Urries
2Re 12,14
lo nom de nostro Senyor Déu,
2Re 12,16
féu oració a nostro Senyor Déu
2Re 12,18
no hu volían dir a David,
2Re 12,22
era viu, jo dejunave e plorave
2Re 12,23 me donàs. 23 Mas are com és mort,
2Re 12,25 nom “Amable de nostro Senyor Déu”,
2Re 12,28
e asetja la ciutat e pren-la,
2Re 13,2
2 e amava-la molt fort, tant, que
2Re 13,2
tant, que per ella fou malalt, e
2Re 13,2 gosave res dir ne la gosave demanar
2Re 13,4
dix Jonadap a Amon: –Fill del rey,
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per lo qual ha jurat Déu per ço que’l
per ço que’l remés [*] e que feés a ells
per tostemps. E tu, Senyor, has fet a ells
per ço lo teu servicial ha trobat lo ceu
per ço que pregàs a tu per aquesta oració.
per aquesta oració. 28 Donchs, are, Senyor
per ço que sia perdurablement devant tu,
per ço que senyorejàs sobre lo flum de
per ço que ajudassen Adoàser, rey de Sobà,
per ço que saludàs a ell ab gran alegria e
per ço com havia combatut contre Adoàser e
per ço que jo fasse ab ell misericòrdia
per Jonatàs? 2 E havia aquí un servicial
per ço que jo fasse ab ell misericòrdia de
per amor de [*] ton pare, e restituyré a
per amor ni per honrament de ton pare? Ans
per honrament de ton pare? Ans ho ha fet
per ço que venguen e que guarden la ciutat
per scarnits e per confuzos, e per cert ho
per confuzos, e per cert ho éran e leig
per cert ho éran e leig veure-los feya.
per ventura los cirienchs vencían a mi e
per lo poble nostre e per la ciutat de
per la ciutat de nostro Senyor Déu, e
per la sala del palau, veé en una casa que
per què no ést anat a la tua casa? 11 E
per ço que menge e bega e dorma ab ma
per la salut de la tua ànima, jo no faré
per Urries matex. 15 E scriví aquestas
per aquesta batalla. Car molts e diversos
per muller, e ella infantà un fill, que
per ço que faés convit en aquell palegrí,
per ço com la ocís e perdonà a las suas! 7
per què has menyspresade la peraula de
per ço que amagasses l’adulteri? 10 E per
per ço diu nostro Senyor Déu que per null
per null temps no pertirà cultell de la
per ço com has menyspresat lo Senyor Déu e
per ço que sia ta muller. E axí diu
per aquesta paraule lo fill que tu has
per l’infant, e dejunà e intrà-sse’n
per ço com havían pahor que li fos fort
per ço que nostro Senyor lo gorís e’l me
per què dejunaria ni ploreria? Car jo no
per ço com nostro Senyor lo amava. 26 E
per ço com jo la hauré guerrajade e
per ella fou malalt, e per ço com era
per ço com era encara verge no li gosave
per ço com se cuydave que fos fort greu a
per què afeblexs axí tot, per què no’m
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del rey, per què afeblexs axí tot,
que Tamar, ta germane, venga a tu
meu, que vinga ma germane Temar
posave devant lo menjar, pres-la
tu vols fer a mi, e tu seràs tengut
ira ni dol de ton frare ni plors
res dir a Amon ne’l volch manessar
no se n’enfellonís ni fos trist,
per ço car molt for l’amave,
mal ni en bé, car gran mal li volia
gran afany te feríem e gran mació e
fill, que Amon hi vage ab tu. 27 E
morts, mas solament és mort Amon,
e veé una gran companya venir
perlar, los fills del rey intraren
David plorà e planch molt Amon
teu fill qui ha mort aquell altre,
e que sia feta justícia d’ell
la spirelleta que m’és romasa,
e lo rey ha dita aquesta peraule
som tots morim e tots nos ne anam
per mort, axí com aygüe qui corre
com aygüe qui corre per la terra, e
és foragitat. 15 E, donchs, vinc
16 e lo rey oge las mias peraules
en tots sos fets e no’s mou ni
sos fets e no’s mou ni per mal ni
E respòs la fembra: –Senyor meu,
David. 29 E tremès Absalon a Joab
com Absalon hach tremès II vegades
E dix Absalon a Joab: –Jo trematí
Absalon a Joab: –Jo trematí per tu
per tu per ço que vinguesses a mi,
tremetés al rey, e que li diguesses
venia, ell lo seludave e’l prenia
lo poble d’Irrael que venia al rey
’ls féu a saber ni’ls dix la rahó
cuytau-vos e iscam hich, car, si
-nos-ha ací e gitar-nos-ha
plorant e cridant, e lo rey passave
l’archa de Déu en la ciutat. Si
ab los peus descalsos, pujà-ce’n
36 e ells feran-m’ho a saber
farem açò? E dix Cibà: –Senyor meu,
tua casa, e las altres coses aport
teus mals te prenen e’t destroexen
aquest la mia mort! Jaquex-lo
com nostro Senyor vulla, 12 car
e lo meu turment e retrà a mi bé
anave David e los ceus companyons

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

per què no’m dius què has? E dix Amon:
per ço que t’aperell de menjar e que te
per ço que aparell de menjar de la sua mà.
per la mà e dix-li: –Germane mia, vina e
per un dels pus folls e dels pus orats
per açò. E aprés açò stech lonch temps en
per tal que Amon no se n’enfellonís ni
per ço car molt for l’amave, per ço car
per ço car l’havia engendrat primer que a
per la onta que havia feta a Tamar. 23 E
per ventura agreujaríem-te. E lo rey no
per las pregàries de Absalon lo rey jaquí
per ço car Absalon li volia gran mal
per una pertida de un puig on no havia
per la casa plorant e cridant, e ells e lo
per gran temps. 38 E Absalon stech ab lo
per ço que l’ociam, e que sia feta
per ço car ha mort l’altre frare ceu, e
per ço que d’aquí avant lo nom de mon
per ço que pech e no fassa retornar aquell
per mort, axí com aygüe qui corre per la
per la terra, e per cert nostro Senyor no
per cert nostro Senyor no’ns vol destruyr
per ço que jo parle e diga aquesta peraule
per ço que desliures la tua serventa de
per mal ni per bé. E nostro Senyor és ab
per bé. E nostro Senyor és ab mi. 18 E
per la salut de la tua ànima, tot axí és
per ço que’l tremetés al rey, e Joab no
per ell e ell no era volgut venir, 30 dix
per tu per ço que vinguesses a mi, per ço
per ço que vinguesses a mi, per ço que’t
per ço que’t tremetés al rey, e que li
per què’m féu venir de Gessur. Més ma
per la mà e besave-lo. 6 E feya açò tots
per ço que l’oyís e que li donàs juý d’
per què’ls havia amanats. 12 E entre los
per ventura ve Absalon, pendrà’ns e
per ventura los alberchs desús e ociurà
per lo torrent de Cedron, e tot l’altre
per ventura jo trop gràcia devant nostro
per la carrera del munt Olivet plorant. E
per Achimàs e Jonatàs, que són lurs fills.
per ço amèn los àzens, que hi cavalquen
per ço que viven los teus servicials. 3 E
per ço car tu ést homeyer. 9 E dix Abisay,
per ço que maleescha aytant com nostro
per ventura nostro Senyor guarderà la mia
per aquesta maledicció que aquest me diu.
per la carrera, e Semeý anave per lo
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2Re 16,13
per la carrera, e Semeý anave
2Re 16,21
de ton pare, las quals ha jaquides
2Re 16,21
per ço que li guarden la casa,
2Re 17,6
ha donat Atitòfel. Cozim, tens-ho
2Re 17,8
rebiós qui ha cadells. E tu creu
2Re 17,9
e no habitarà ab lo poble, 9 ans
2Re 17,9
9 ans per ventura starà amagat
2Re 17,10 aquells qui saguexen Absalon”, 10 e
2Re 17,13
que sol un no’n romandrà. 13 E si
2Re 17,14
de Atitòfel, que era bo e profitós,
2Re 17,23
a David, e David qui pensaria mal
2Re 18,3
sol e no altre, car a tu comprenen
2Re 18,4
stech a la porta, e lo poble axí
2Re 18,9
devall un roure, e ell romàs penjat
2Re 18,18
del meu nom.» E apellà lo títol
2Re 18,21 E Cozim adorà Joab e puxs correch
2Re 18,22
d’aquest. E dix Joab: –Mon fill,
2Re 18,23
-hy, si’t vols. E Achimàs correch
2Re 18,33 meu! Com se pot ja fer que jo muyre
2Re 19,2
en grans plors e en grans plants,
2Re 19,7
que has fet a ells. Car jo’t jur
2Re 19,9
era fugit e era axit de la terra
2Re 19,11
que’l tornassen en la sua casa,
2Re 19,15
lo trip de Judà vench en Galgala
2Re 19,18
e passaren Jordà ans que lo rey 18
2Re 19,18
un loch on no havia molta aygüe,
2Re 19,21
e dix: –Donchs, no morrà Semeý
2Re 19,22
Per què voleu que jo sia tengut
2Re 19,26
no’m volch a mi aperellar l’aze,
2Re 19,35
poria oyr la veu dels cantors [*];
2Re 19,43
donchs, haveu feta a mi injúria e
2Re 20,3
concupines suas que havia jaquides
2Re 20,5
-sse’n Amasè als fills de Judà
2Re 20,6
del senyor teu e encalsa-lo, car
2Re 20,7
hòmens forts havia en Jerusalem,
2Re 20,8
E portave un cultell qui li penjave
2Re 20,10
10 E trasch lo cultell e ferí-lo
2Re 20,11 qui volch ésser companyó de David
2Re 20,12
levà’l de la carrera e cobrí’l
2Re 20,14 de Bocrí. 14 Emperò Sibe era passat
2Re 20,19 qui és mare de las ciutats? Donchs,
2Re 20,21 Joab: –Nós lensarem a tu lo ceu cap
2Re 20,22
de Bocrí e lensaren-lo a Joab
2Re 21,1
dix nostro Senyor Déu: –Açò és fet
2Re 21,1
Senyor Déu: –Açò és fet per Saül e
2Re 21,2
ociure e’ls ocís quax qui hu fa
2Re 21,6
6 Dóna a nós VII de sos fills,
2Re 21,7
fill de Jonatàs, fill de Saül,
2Re 21,17
vuymés no iràs ab nós a la batalla,
2Re 21,19 de Besoel polimitari fou la mare. E
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per lo costat del munt, pus alt que ells,
per ço que li guarden la casa, per ço que,
per ço que, com tot Yrrael haurà entès que
per bo? Tu digues-ho, si ho ferem. 7 E
per cert que lo teu pare és gran guerrer e
per ventura starà amagat per algunes coves
per algunes coves o en altre loch. E, si
per ventura haurían pahor que no morissen
per ventura ell se n’intrava en alguna
per ço que Déu donàs mal a Absalon. 15 E
per ventura contre ell. E pres un ligam e
per XM; axí més val que stigues en la
per companyes de C en C e de M en M. 5 E
per los cabells en las branques [*]. 10 E
per lo nom ceu, e aquell loch és apellat
per anar al rey. 22 E Achimàs fill de
per què hy vols anar? Que no series
per un camí que era pus breu, e fou abans
per tu, Absalon, fill meu, Absalon! 19,Tit
per ço com lo poble oý dir aquell die que
per Déu que, si no’t leves, que tots nos
per Absalon. 10 E Absalon, lo qual nós
per ço com lo rey havia dit: 12 “Vosaltres
per ço que isquéssan a carrera al rey e
per un loch on no havia molta aygüe, per
per ço que passacen a la casa del rey e
per ço que flastomave e maleÿa l’untat de
per diable? Per cert, vuy no morrà null
per ço que cavalcàs e anàs ab lo rey,
per ço jo, servecial teu, feria gran afany
per què no digueren abans a mi que jo
per guardar la casa, e féu-las guardar e
per ço que’ls ajustàs tots e stech més
per ventura matrie’s en algunes ciutats e
per ço que encalsacen Ciba fill de Bocrí.
per los flanchs, qui era fet en guisa que
per lo costat, e axiren-li los budells,
per Joab. 12 E Amasè jaÿa mort enmig de la
per ço que lo poble no s’aturàs aquí. 13
per los trips d’Irrael e era-se’n anat
per què vols enderrocar e destrovir la
per lo mur. 22 E lavors la fembra parlà ab
per lo mur. E lavors Joab tochà la
per Saül e per la sua casade e la sanch
per la sua casade e la sanch que ell
per amor dels fills d’Irrael e de Judà. 3
per ço que’ls turmentem en Gabaà, que fou
per lo segrament de nostro Senyor Déu que
per so que no apachs la luerna d’Irrael.
per ço com en moltas maneras axemplave l’
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2Re 21,22
David. 22 E aquests IIII hagueren
2Re 22,13 13 Los carbons de foch són encesos
2Re 22,16
fonaments del setgle són revelats
2Re 22,16 †representació† de nostro Senyor e
2Re 22,31 de nostro Senyor Déu és axeminade
2Re 22,39
39 Yo los destroviré e los trencaré
2Re 23,2
espirit de nostro Senyor ha parlat
2Re 23,2
per mi, e la peraule de aquell,
2Re 23,10
e’s tingueren ab lo cultell
2Re 23,21
la lansa de la mà de l’egipcià
2Re 24,2
a Bersabe e nombre tot lo poble
2Re 24,3
tu has are aytant com are n’has
2Re 24,4
cavallers partiren-se del rey
2Re 24,7
e environaren Sidon 7 e passaren
2Re 24,9
rey, e trobaren que en Yrrael havia
2Re 24,9 DCCCLXXXM hòmens forts d’armes
2Re 24,9
de Judà LM hòmens forts d’armes
2Re 24,13
anamichs a glay, e tu fugiràs, o
2Re 24,13
are deslibera e veges què vols,
2Re 24,15
[*] entrò al temps stablit e dit
2Re 24,16
Senyor Déu hach stesa la sua mà
2Re 24,21
aquí altar a nostro Senyor Déu
2Re 24,22
e vaques e càrreus e jous de bous
2Re 24,24
sia com tu dius, ans t’ho compraré
1Re 2,23
a la porta del tabernacle. 23
1Re 2,23
23 Per què ell dix a ells:
1Re 2,29
d’Irrael tota la senyoria? 29
1Re 2,29 que fossen oferts en lo meu temple?
1Re 2,30
honrats tos fills més que a mi. 30
1Re 4,3
los primers nats d’Irrael:
1Re 10,8
e secrificis passificables.
1Re 13,12
nenguna oferena a nostro Senyor.”
1Re 17,8
d’Irrael e deya cridant a ells:
1Re 17,28
molt irat contre David e dix a ell:
1Re 19,2
–Saül, mon pare, te vol ociure.
1Re 19,17
son lit [*]. 17 E Saül dix a Micol:
1Re 20,3
gràcia devant los teus ulls.
1Re 20,27
E dix Saül a son fill Jonatàs:
1Re 20,29
iré allà tost e veuré mos frares.”
1Re 20,32
32 E respòs Jonatàs a son pare:
1Re 21,1
David sens cavallers e dix-li:
1Re 21,14
me haveu amanat hom orat!
1Re 21,15
a nós hòmens orats e folls?
1Re 22,13
13 E ladonchs dix a ell Saül:
1Re 26,15
qui és semblant a tu en tot Yrrael?
1Re 26,18 aquesta veu és mia. 18 E dix David:
1Re 26,21
Torna-te’n, mon fill David.
1Re 28,9
e los devinadors de la terra.
1Re 28,15
adorà-lo. 15 E dix Samuel a Saül:
1Re 28,15
ço que jo resucitàs? E dix Saül:
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per mare Rafà en Get e moriren en las mans
per la gran resplandor qui és en l’
per la †representació† de nostro Senyor e
per l’espirament del spirit de la
per foch e és scut de tots aquells qui han
per ço que no’s leven, e jauran sots los
per mi, e la peraule de aquell, per la mia
per la mia lengüe. 3 Jo he dit: Lo Déu d’
per la sanch qui hy fou cecade. E en
per fortsa e l’ocís ab la sua lansa. 22
per ço que sapiam quants som. 3 E dix Joab
per ço que sia doblat e puxs tot aquest te
per ço que nombrassen lo poble d’Irrael.
per los murs de Tiri e environaren tota la
per compte DCCCLXXXM hòmens forts
per a combatre e trobaren de aquells de
per a combatre. 10 E David penidís com
per cert III dies haurà de pastilència e
per ço que ho diga en aquell qui m’ha
per ell, e moriren del poble que staven de
per ço que destruýs Jerusalem, nostro
per tal que ses aquesta morteldat qui és
per a cremar axí com a lenya en holocaust
per just preu e oferiré a nostro Senyor
Per què ell dix a ells: –Per què feu
–Per què feu vosaltres aquestes coses
Per què has tu gitat mon secrifici ab te
Per ço que vosaltres menjàceu las
Per ço diu lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo
–Per què nostro Senyor ha fet a nós [*]
Per VII dies e tu me spereràs entrò que jo
Per ço com jo era destret per nacessitat,
–Per què sou vosaltres venguts axí com per
–Per què ést vengut tu ací e has lexades
Per què jo’t prech que’t guards al matí
–Per què m’has escarnit e has lexat anar
Per què ell dirà: “No sàpia açò Jonatàs
–Per què no és vengut lo fill de Ysaý vuy
Per ço no és vengut a menjar a la taula
–Per què morrà? Què ha fet? 33 E Saül pres
–Per què ést vengut tot sol? No ha vengut
Per què haveu fet aytal scarn? 15 E
Per ço lo haveu aportat, que s’enfallonís
–Per què t’ést tu conjurat contre mi, tu
Per què, donchs, no has guardat lo rey,
–Per què lo senyor meu perseguex lo
Per cert jo no’t faré mal d’aquí avant,
Per què, donchs, vols que jo muyre? 10 E
–Per què m’has treballat per ço que jo
–Per ço ho he fet, car fort sóm en gran
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1Re 30,24
no oyrà sobre aquestas paraules.
2Re 1,14
de Amalech. 14 E dix-li David:
2Re 2,6
Saül e haveu-lo soterrat. 6
2Re 3,8
Ysbòzech, fill de Saül, a Abner: 8
2Re 3,24
fet? Vet Abner, qui és vengut a tu.
2Re 7,7
al meu poble d’Irrael e dix:
2Re 7,21
Senyor? Saps lo servicial teu. 21
2Re 7,22
a conèxer al teu servicial. 22
2Re 11,11 menge e bega e dorma ab ma muller?
2Re 11,20
veus lo rey enfellonir e que diga:
2Re 11,21
pedre del mur e ocís-lo en Tabés?
2Re 12,12
ab ellas devant tu matex. 12
2Re 12,13
nostro Senyor Déu. E dix Natan:
2Re 12,21
digueren-li los servicials ceus:
2Re 13,16
vols fer a mi que ço que has fet.
2Re 14,13
dix lo rey: –Parle. 13 E ella dix:
2Re 14,19
meu, parle. 19 E dix lo rey:
2Re 14,31
la sua casa, e dix Johab a Absalon:
2Re 15,19
rey Atey de Get. 19 E dix lo rey:
2Re 16,9
dix Abisay, fill de Servià, al rey:
2Re 16,10
a mi, e qui li goserà dir are:
2Re 18,11
en un roure. 11 E dix-li Joab:
2Re 19,10
nós alegim en rey, és mort [*].
2Re 19,11
majors de Yrrael e digau a ells:
2Re 19,12
sou los meus ossos e la mia carn.
2Re 19,20
teu, conech lo meu peccat.
2Re 19,22
–Què m’ha a fer a mi ni a vós?
2Re 19,22
voleu que jo sia tengut per diable?
2Re 19,25
25 [*] E dix lo rey a Mifibòzech:
2Re 19,41
-se’n al rey e digueren-li:
2Re 19,42
pus prop és a nós que a vosaltres.
2Re 19,43
[*] ab lo rey que vosaltres.
2Re 21,19
qual era axí com a lis de taxidor.
2Re 24,21
’s en terra e adorà lo rey e dix:
2Re 24,21
ve al ceu servecial? E dix lo rey:
1Re 3,17
17 E ell demanà-li: –Qual és la
1Re 3,21
havia stat [*] a Samuel segons la
1Re 3,21
a Samuel segons la peraula. E la
1Re 9,27
un poch, per tal que mostre a tu la
1Re 15,23 per ço com tu has menyspresade la
1Re 20,2
Mas mon pare celà a mi aquesta
1Re 24,8 On David castigà los ceus hòmens de
2Re 2,6
com haveu feta e complida aquesta
2Re 7,4
tu. 4 E fou fet aquella nit que la
2Re 7,25
e referma enperdurablement la
2Re 12,9 donchs, per què has menyspresade la
2Re 24,4
are comtar lo poble? 4 Emperò la
1Re 19,6
açò oÿt, ell fou abonensat per las
1Re 25,12
e recomptaren a David totas las
1Re 1,23
Senyor que ell complescha la tua
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Per aguals parts se partirà, e aytant se
–Per què tu no haguist pahor ni temor e
Per cert, nostro Senyor guardonerà ara a
–Per què ést tu intrat a la concopina de
Per què l’has jaquit anar? 25 No conexs,
Per què no has feta a mi casa sedrina? 8 E
Per la tua peraule e segons lo teu cor has
»Per ço, Senyor, tu ést gran, car no és
Per la tua salut e per la salut de la tua
“Per què vos acostàs al mur? No sabeu que
Per què us acostàs tant al mur?” E diràsPer ço com has fet açò amagadament, jo
–Per cert nostro Senyor ha tresmudat lo
–Per què dejunaves e ploraves tant quant
Per què’m gites de la casa ni’m menes
–Per què, senyor meu, has pensade aquesta
–Per cert Joab ha ditas a tu totas
–Per què los teus servicials han cremat lo
–Per què véns ab nós? Torna-te’n e
–Per aquest cha que tost morrà és maleÿt
“Per què fas tu açò?” No null hom! 11 E
–Per què no l’ociest? E jo te’n donaré X
Per què callem e no retornem David en rey?
“Per què venits derrés a tornar lo rey de
Per què sou vosaltres durs en tornar lo
Per açò sóm jo vengut de tota la casa de
Per què voleu que jo sia tengut per
Per cert, vuy no morrà null hom d’Irrael.
–Per què no vinguist ab mi? 26 E respòs
–Per què los hòmens de Judà, frares
Per què us enfelloniu de aquesta cose? Nós
Per què, donchs, haveu feta a mi injúria e
(Per aquests IIII noms és nomenat David, e
–Per què lo senyor meu ve al ceu
–Per ço çóm vengut que compre la tua era,
peraula de nostro Senyor qui a tu ha
peraula. E la peraula que Samuel dix se
peraula que Samuel dix se sdevench en tot
peraula de nostro Senyor. 1Re 10,Tit
peraula de nostro Senyor Déu, ell ha a tu
peraula solament. [*] 3 E David jurà altre
peraula e no soferí que ells se levassen
peraula. 7 Sían confortades las vostres
peraula de Déu fou feta a Natan profeta e
peraula sobre lo teu servent e sobre la
peraula de nostro Senyor Déu [*] e has
peraula del rey és sobre aquella de Joab.
peraulas de Jonatàs e jurà e dix: –Sàpies
peraulas que Nabal havia ditas a ells. 13
peraule. Donchs Anna romàs e aletà son
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1Re 3,1
a nostro Senyor devant Elí, e la
1Re 3,7
no conexia nostro Senyor, ni la
1Re 9,21
per què has dita tu a mi aquesta
1Re 10,16
Mas no li dix nenguna cose de la
1Re 15,26
ab tu, car tu has menyspresade la
1Re 20,26
David. 26 E Saül no parlà neguna
1Re 21,8
o lansa, da-l’em, [*] car la
2Re 7,21
lo servicial teu. 21 Per la tua
2Re 14,12
te que jo, serventa tua, parle una
2Re 14,13
de Déu e lo rey ha dita aquesta
2Re 14,15
per ço que jo parle e diga aquesta
2Re 14,15
en neguna manera volia complir la
2Re 14,17
la tua serventa que sia feta la
2Re 14,18 a la fembra: –No nechs a mi aquesta
2Re 14,22
teus ulls, car tu has atorgade la
2Re 20,18
és molt bell proverbi e molt bella
2Re 22,31
Senyor és sens tota màcula. E la
2Re 23,2
Senyor ha parlat per mi, e la
1Re 2,3
3 No vullau muntiplicar vostres
1Re 3,17
aquestas coses ni de totas aquestas
1Re 3,18
Donchs Samuel dix a ell totas las
1Re 3,19
era ab ell. E anch de las suas
1Re 11,4
en Gabaà e digueren-li aquestas
1Re 11,5
per què plore? E digueren-li las
1Re 11,6
en Saül, e com hach oÿdes aquestas
1Re 12,15
Senyor e menyspresau las sues
1Re 15,11
e no ha complides las mias
1Re 15,24 com he trespassat lo manament e las
1Re 16,18
sap molt de combatre, e és savi en
1Re 17,11
d’Irrael hagueren oÿdes aquestas
1Re 17,23
felisteus e dix aquellas matexas
1Re 17,27
retornaven a ell aquellas matexas
1Re 17,29
he jo fet, donchs? Açò no són sinó
1Re 17,31
de abans respost. 31 Donchs, las
1Re 19,7
David e comptà-li totas aquestas
1Re 20,23
haurà desliurat. 23 Emperò de las
1Re 24,10
li dix: –Saül, per què creus tu las
1Re 25,24
parle devant tu e que oges las
1Re 25,37
sa muller li dix totas aquellas
2Re 7,28
Déu, tu ést ver Déu e las tuas
2Re 11,15
Urries matex. 15 E scriví aquestas
2Re 11,19
–Com hauràs ditas totas aquestes
2Re 13,30 fugien, aytentost digueren aquestes
2Re 14,3
te’n al rey e digues-li aquestas
2Re 14,16
serventa, 16 e lo rey oge las mias
2Re 14,19
Joab ha ditas a tu totas aquestas
2Re 15,3
teu. 3 E deya Absalon: –Las
2Re 16,7
de David. 7 E Semeý deya aquestas
2Re 19,7
servidors e parle ab ells bonas
2Re 24,12
’n a David e digues-li aquestas
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peraule de Déu era preciosa en aquell
peraule de nostro Senyor no era a ell
peraule? 22 E Samuel pres Saül e son
peraule del regne que Samuel li havia
peraule de nostro Senyor, e nostro Senyor
peraule en tot aquell die, que pensave’s
peraule del rey ma fa fort cuytar. 9 E Dix
peraule e segons lo teu cor has fetas
peraule devant tu. E dix lo rey: –Parle.
peraule per ço que pech e no fassa
peraule al senyor devant tot lo poble. E
peraule de la sua serventa, 16 e lo rey
peraule del senyor meu, car axí com a
peraule que jo demanaré a tu. E dix la
peraule del teu servecial. 23 E levà’s
peraule: “En aquells qui demanen vagen
peraule de nostro Senyor Déu és axeminade
peraule de aquell, per la mia lengüe. 3 Jo
peraules ne no us glorifiqueu en perlar
peraules qui’t són stades dites. 18
peraules, enaxí que no li celà res. E Elí
peraules no’n caech una en terra que no
peraules devant tot lo poble. E tot lo
peraules dels hòmens de Jabès. 6 E l’
peraules, ell fou molt irat, 7 e pres II
peraules, las mans de nostro Senyor seran
peraules per obre. Adonchs fou Samuel molt
peraules de Déu. Mes he temut lo poble e
peraules e és molt bell hom, e nostro
peraules del felisteu, ells se’n
peraules que debans havia ditas, e David
peraules e deyen: –Aquestas coses e
peraules! 30 E ell s’elunyà d’ell un
peraules que David parlà foren oýdas e
peraules. E Jonatàs amenà David devant
peraules que jo he a tu dites, havem entre
peraules de aquells qui’t diuhen mal de
peraules de la tua serventa. 25 Jo’t
peraules que li dix David. E lo ceu cor
peraules són veras, car tu has parlat al
peraules ab la letre: «Posau Urries en
peraules al rey, 20 si tu veus lo rey
peraules al rey David: –Absalon ha morts
peraules que jo et diré. E dix Joab a la
peraules per ço que desliures la tua
peraules? E respòs la fembra: –Senyor meu,
peraules que tu dius són bonas e justas,
peraules al rey: –Ix, hom homeyer e hom
peraules e sbaex-los e satisfés-los
peraules: “Aquestes coses diu nostro
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e no hages pahor, car, si algú te
qui’t dóna entendre que David te
si algú te percassa mal, ell lo
Déu devant la tua cara per ço que
anch no s’iresqueren ab nós, ni no
iresquem anch ab ells, e ells no
no sies engoxós de las someras que
o un poy, axí com és perseguida una
cuydes que no sia bona cose que hom
e dix –Prech nostro Senyor que’m
camí) vench al rich hom, e lo rich
en IIII dobles per ço com la ocís e
aquells que demanareu. 7 E lo rey
coses foren fetas, nostro Senyor
pecca contre un altre, Déu li pot
a spasa. 9 E Saül e tot lo poble
amenat de Amalech, car lo poble ha
que és millor que tu, 29 car ell no
e guasta tot ço que ell ha. Tu no
’m que t’ociés, mas despuxs jo’t
e’s gogita e’s pensa que no’s
someras de Sis, pare de Saül, éran
ton pare, que ministràs devant mi
la sua casa per lo ceu peccat
denejat per sacrificis ni per dons
teu regne sobre lo poble d’Irrael
26 E sia fet gran lo teu nom
del teu servicial per ço que sia
crist untat David e la sua sament
ocís l’altre. 7 E vet que tot lo
Senyor Déu, e d’aquí avant los
-li maestres de fusta [*] e de
los hòmens forts! E com són axí
quant més, com nós serem en major
no conexs tu que la desperació sia
de las coses que pertanyen a ell no
en malesa, vosaltres e vostro rey
e vingueren en la ciutat, e ell
cervecials. 22,Tit Capítol XXII 1
de nostro Senyor qui a tu ha
totas las coses que vosaltres haveu
David al prevera e dix: –E què, si
peraules ne no us glorifiqueu en
dels fills de Belial, e axí no pot
22 E anch despuxs Absalon no volch
36 E aytentost com ell se jaquí de
E dix lo rey a ell: –No’t cal més
amagats. 12 Donchs los felisteus
e anà-ce’n en Hebron per ço que
Judà, de Betlem, del qual nós havem
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percassa mal, ell lo percassarà a mi, e tu
percassa la mort? 11 Vet que tu pots bé
percassarà a mi, e tu seràs reservat ab
perda e destroesca las tendes dels
perdem neguna de nostres bísties aytant
perderen anch res per nós en nostro temps
perdist l’altre die, que ellas són
perdiu en las muntanyes. 21 E dix Saül:
perdó en aquell qui ha mort l’altre, jura
perdó, car jo no faré aquesta cose. E,
perdonà al ceu bestiar, que no volch
perdonà a las suas! 7 E dix Natan a David:
perdonà a Mifibòzech, fill de Jonatàs,
perdonà a la terra. 15 E faeren batalla
perdonar; mas, si hom pecca contre Déu,
perdonaren Aguays e a molt bons folchs de
perdonat a las millors ovellas e al millor
perdonerà pas en aquells qui ell vençrà ni
perdoneràs a ell de res, ni cobeges
perdoní, car diguí: “No stendré la mia mà
perdrà de tot aquell qui és foragitat. 15
perdudes, e Sis dix a Saül: –Mon fill,
perdurablement.” Mas are diu nostro
perdurablement, per ço com ell sabia que
perdurablement. 15 Donchs Samuel dormí
perdurablement. 14 Mas lo regne teu no s’
perdurablement e sia dit Senyor de
perdurablement devant tu, car tu, Senyor,
perdurablement.» 23,Tit Capítol XXIII 1
perentat ceu que s’és levat e diuen-me:
perents d’aquell qui és mort no s’
perets, e adificaren la casa a David. 12 E
perides e destrovides las armes
perill, si nós anam en Cellà contre la
perillosa? Donchs per què no dius al poble
periren. E ha retut a mi mal per bé. 22
perireu tots ensemps. 1Re 13,Tit Capítol
perlà ab Samuel en un soler. [*] 26 [*] E
Perlà David a nostro Senyor aquest dictat
perlada. Jo’t prech que no le’m cels per
perlades a mi, e jo he stablit rey sobre
perlam de fembras? Nós nos en som guardats
perlar argullosament. Las vellas coses
perlar negú ab ell. 18 E adonchs Abiegayl
perlar a Amon en mal ni en bé, car gran
perlar, los fills del rey intraren per la
perlar, car ferm és ço que jo diguí: entre
perlaren a Jonatàs e a son scuder de lur
perlàs a David totas aquestas coses que
perlat debans, lo qual havia nom Ysaý, qui
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lo die del qual nostro Senyor havia
Senyor farà a tu axí com ell ha
la casa d’aquell e fes axí com has
3 Jo he dit: Lo Déu d’Irrael ha
e Abiatar, preveres, e dix-los:
d’Irrael. 19 E dementre que Saül
sos frares staven bé. 23 E com ell
era viu, nós lo aconortàvem e li
ceus servicials se concellaven e
a tu en la mia mà en la cova. E jo
E ells no oÿren la veu de lur pare,
-vos e siau axí com a barons,
e aquí havia una cove on intrà Saül
35 E com fou vengut tot lo poble
déus e de la vostra terra. 6
E dix David: –Per què lo senyor meu
morí. 46 E Saül se’n tornà e [*]
del mig loch de Amalech. 7 E Saül
del mig loch del folch, 35 e jo
Mahon. E com Saül hach açò oÿt, ell
19 e Azael corria darrera Abner e
Amon, cessà d’aquí avant que no
en una muntanya scura. E Saül
una pussa o un poy, axí com és
Donchs Saül se’n tornà e cells qui
Gandí. 2 E com Saül fou tornat de
lo poble se’n fóra pertit e no
alguna vegade algun hom se levarà e
concell a nostro Senyor e dix: –Jo
fills d’Irrael axiren de Masfat, e
Irrael e de Judà se levaren [*] e
entre vosaltres. 25 E si vosaltres
guardedor del meu [*] e de la mia
e per ventura alegrar-s’hían las
que anch neguna de las coses que
lexat de totas las coses que a ell
que hi anasses, vina are, car a nós
argullosament. Las vellas coses
de Salms; lo terç, a Salamó, que’s
e sabreu per què la mà de Déu no’s
22 E dix-li altre vegade Abner:
E com lo sendemà fou vengut, Saül
Saül a la batalla, 15 e David se
encastar ab la paret. E David se
’s David e fugí en aquell die e
foren ab ell quax CCCC hòmens. 3 E
que tu fas. 26 E aytentost Joab se
e intraren-se’n en la ciutat. E
las tuas tendes. 2 E tot lo poble
e scapar-nos-hia. 7 E Abizay
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perlat a tu e dit: “Jo liuraré a tu ton
perlat en la mia mà, e tolrà’t lo regne e
perlat. 26 E sia fet gran lo teu nom
perlat a mi, lo fort d’Irrael,
–Perlau als majors de Yrrael e digau a
perlave al prevera, un gran brogit vench
perlave encare a ells, aquell felisteu
perlàvem, e no’ns volia oyr, e are, si li
perlaven gint, aytentost entès e conech
perpensé’m que t’ociés, mas despuxs jo
perquè nostro Senyor volch aquells ociure.
perquè vosaltres no serveschau als hebreus
perquè purgàs aquí son ventre. E David e
perquè menjacen ab David e encara era gran
Perquè no endureescha vostros cors axí com
perseguex lo servicial ceu? Què ha fet?
perseguí los felisteus, qui se n’anaren
perseguí Amalech de Julat entrò que ell
perseguí-los [*] per tolre a ells mon
perseguí David en lo desert de Mahon. 26 E
perseguí-lo fort, que no’l jaquí anar a
perseguí Absalon. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
perseguia a ell tots dies, e nostro Senyor
perseguida una perdiu en las muntanyes. 21
perseguien David, e axiren a carrera als
perseguir los felisteus, a ell fou
perseguira sos frares. 28 E Joab sonà la
perseguirà a tu e volrà la tua ànima, serà
perseguiré los felisteus? Si tu liures
perseguiren los felisteus, enaxí que ells
perseguiren los felisteus entrò que ells
perseverau en malesa, vosaltres e vostro
persona. 3 E emperò Samuel morí, e tot
persones de aquells qui no són
pertanyen a ell no periren. E ha retut a
pertanyen, d’aquí al matí, una que pix en
pertanyerà de vuymés que nós liurem aquell
pertesquen de la tua bocha, car Déu és
pertex en III libres, que són apellats,
pertex de vosaltres. 4 E adonchs ells
–Pertex-te de mi, no’m vullas encalsar,
pertí lo poble en III parts e intrà en mig
pertí de Saül e tornà-sse’n a son pare
pertí d’ell altre vegade. 12 E Saül temé
pertí’s de Saül e anà a Achís, en Get. 11
pertí’s d’aquí David e anà-ce’n en
pertí de David e tramès missatgers derrera
pertí’s Joab dels fills de Amon e vench
pertí’s de David e anaren-se’n a Ciba
pertí’s de aquí, e anaren ab ell los
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1Re 22,1
la mia casa. 22,Tit Capítol XXII 1
1Re 10,9
las spatles a Samuel, axí que’s
1Re 16,23 leugerament lo turment, e lavors se
1Re 10,26
cascú en sa casa. 26 [*] E una
2Re 13,34 veé una gran companya venir per una
Re Prol,77
a David, lo qual és comprès en V
1Re 6,20
nostro Senyor sant, car ell se
2Re 12,10
Senyor Déu que per null temps no
1Re 15,6
de Egipte. Donchs los cineus se’n
2Re 20,22
E lavors Joab tochà la corneta, e
1Re 30,23
–No fareu axí, frares meus, no
1Re 10,2
per ésser rey. 2 Car tu seràs vuy
1Re 10,3
de mon fill?’” 3 »E, com tu seràs
1Re 18,12
nostro Senyor era ab ell e s’era
1Re 28,15
se combaten contre mi, e Déu s’és
1Re 28,16
–Pus que nostro Senyor s’és
2Re 2,27
vuy matí, lo poble se’n fóra
1Re 15,6
dix als cineus: –Anau-vos-en e
2Re 23,23
forts. Emperò no era
1Re 17,5
part de fora, tot ple d’hams. Lo
2Re 14,26
cabells del ceu cap CC cicles del
1Re 17,7
de texidor, e lo ferre de la lansa
2Re 12,30
corona del cap del rey, e aquella
2Re 21,16
E lo ferro de l’asta de Gebí Denob
2Re 14,26
car los cabells li feyan anuig e
1Re 11,7
7 e pres II bous e trencà’ls per
1Re 15,33
tu. E Samuel spesejà Agaig per
2Re 22,43
e trencar-los-he e fer-n’he
2Re 24,25
e tolch aquella plaga e aquella
1Re 1,24
Siloè, e l’infant era encare molt
1Re 20,35
a David, e vench ab ell un infant
2Re 2,25
de si matexs sus alt en un pujalet
2Re 6,19
fembra, una fogaceta de pa [*] e un
2Re 9,12
rey. 12 E havia Mifibòsech un fill
1Re 2,19
19 E sa mare li feya cascun any una
1Re 6,8
vostro peccat e meteu-ho en una
1Re 6,11
archa de Déu sobre la carreta e la
1Re 6,15
l’archa de nostro Senyor e la
2Re 12,3
res del setgle sinó una ovella
1Re 15,3 mas ociu hòmens e fembres, grans e
1Re 4,10 hach-hi, de morts, XXXM hòmens a
1Re 15,4 ovellas, e trobà-hy CCM hòmens de
1Re 25,20
sobre son aze e fou devallade al
1Re 25,20
E David e sos servents éran al
2Re 8,4 M e DCC hòmens a cavall e XXM de
2Re 14,25
Absalon era, ço és de la ungle del
2Re 15,16
sua casa, e tota la sua companya a
2Re 15,17
anà-ce’n lo rey e tot lo poble a
2Re 21,20
VI dits en cascuna mà e en cascun
1Re 2,9
sobre ells. 9 E ell guarde los
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Pertí’s d’aquí David e anà-ce’n a
pertia d’ell, Déu mudà a ell altre cor. E
pertia d’ell lo maligne spirit. 1Re
pertida de la host se n’anà ab ell, los
pertida de un puig on no havia camí. 35 E
pertides, en un volum de Salms; lo terç, a
pertirà de nós? 21 Donchs ells tremateren
pertirà cultell de la tua casa, per ço com
pertiren del mig loch de Amalech. 7 E Saül
pertiren-se de la ciutat e anaren-se
pertireu axí aquellas coses que nostro
pertit de mi e te n’iràs e tu trobaràs II
pertit de aquí e seràs passat ultre e
pertit d’ell. 13 Donchs Saül lo moch de
pertit de mi e no m’ha volguda retre
pertit de tu, per què’m demanes, e si ha
pertit e no perseguira sos frares. 28 E
pertiu-vos de Amalech, per ço que per
pervengut entrò a III. E David féu aquest
pes del qual era VM cicles d’aram. 6 E
pes comú. (E diu Josefus que tants cabells
pesave DC cicles de ferro. E portave son
pesave un talent d’or e havia pedres
pesave CCC onzes. E portave una spasa que
pesaven los cabells del ceu cap CC cicles
pessas e tramès-ne per tots los térmens
pessas devant nostro Senyor en Galgala. 34
pessas manudes. 44 E tu salveràs a mi de
pestilència de Yrrael. Expl Ací acaba lo
petit. 25 Donchs ells sacrificaren un
petit. 36 E dix Jonatàs a l’infant: –Vé e
petit. 26 E cridà Abner a Joab e dix-li:
petit de menjar que hom fa de la millor
petit que havia nom Michà, emperò tota la
petita gonella, la qual ell aportave en
petita caxa prop l’archa e lexau-la
petita caxa on éran las rates d’or e las
petita caxa qui era prop ella, en la qual
petita que havia comprade e puxs haviapetits, bous e ovellas e àzens e camells.”
peu. 11 E l’archa de Déu fou presa, e los
peu de Yrrael e XM hòmens del trip de
peu de la muntanya. E David e sos servents
peu de la muntanya e axiren a ella a l’
peu, ell féu segar los nirvis a tots los
peu entrò al cap no havia res que mal li
peu descals, e lo rey jaquí X cuncupines
peu descals e stigueren luny de la casa,
peu, que són XXIIII entre tots. E aquest
peus dels ceus sants, e los folls cauran
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1Re 14,13
muntà al munt greponant ab los
1Re 25,24
aquell sobre terra 24 e caech a sos
1Re 25,41
del meu senyor, per ço que lav los
2Re 3,34
mans no són ligades ni los teus
2Re 4,4
fill qui era dèbil e malalt en los
2Re 4,12
e tolgueren-los las mans e los
2Re 9,3
hich ha romàs, qui és contret dels
2Re 9,13 Mifibòsech rencallós de abdosos los
2Re 11,8
-te’n a la casa tua e lave’t tos
2Re 15,30
David, ab lo cap cubert e ab los
2Re 15,30
e anave ab lo cap cubert e ab los
2Re 18,14
viu, que manejave las mans e los
2Re 22,10
e devallà, calija sots los ceus
2Re 22,34
ha acabada, 34 e ha fets aguals los
2Re 22,39
no’s leven, e jauran sots los meus
Re Prol,29
ço és a saber, caph, mem, num,
1Re 13,20
e son càvech e se destral e son
2Re 19,7
n’irem [*], e si nós nos ne anam,
1Re 15,11
a Samuel e dix a ell: 11 –Jo’m
1Re 21,13
E feya aparès que fos orat, e
1Re 25,22
pertanyen, d’aquí al matí, una que
1Re 25,34
Nabal entrò demà matí, entrò al
2Re 22,43
pols de terra e axí com a brach de
1Re 1,9
e begut en Siloè aytant com li
1Re 18,20
nom Micol, e açò fou dit a Saül e
1Re 18,26
las paraules que ell havia ditas,
2Re 3,36
intrat. 36 E tot lo poble oyí açò e
2Re 17,4
4 E lo concell que donà Atitòfel
1Re 14,7
scuder dix a ell: –Fes tot ço que
2Re 10,12
Senyor fassa de nosaltres ço que li
2Re 15,26
aperellat que fassa tot ço que li
2Re 19,27
a àngel de Déu. Fes de mi ço que’t
2Re 24,22
meu don-me ço que ell vulla ni li
2Re 24,17
són ovellas mias e no han res fet.
1Re 5,7
los hòmens de Azot vaeren aquesta
2Re 24,25
de tota la terra e tolch aquella
1Re 6,5
e fareu V rates d’or. Car una
1Re 6,19
havia ferit lo mitjà poble de fort
1Re 14,30
Donchs, no fóra feta major
1Re 23,5
e ferí aquells de molt gran
2Re 19,6
veritat jo he conegut vuy que a tu
1Re 4,8
és lo déu qui ferí Egipte de totas
2Re 7,14
†d’hòmens e† de barons o en
2Re 13,37
de Geassur. Emperò David plorà e
1Re 30,4
era ab ell levaren las lurs veus e
2Re 1,12
qui eren ab ell, axí matex. 12 E
2Re 1,17
Déu.” 17 Emperò David féu gran
2Re 3,31
e vestiu-vos de sachs e feu
2Re 11,26
que son marit era mort, féu gran
2Re 13,36
la casa del rey, tots feeren gran
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peus e ab las mans, e son scuder aprés
peus e dix: –O senyor meu, aquest peccat
peus dels teus servents. 42 E levà’s e
peus no són agreujats ni han stat en
peus, car no havia sinó V anys com vench
peus e penjaren-los sobre la cisterna en
peus. 4 E dix lo rey: –On és? Aquell
peus. 10,Tit Capítol X 1 E fou fet que
peus. E com Urries fou axit de la casa del
peus descalsos, pujà-ce’n per la
peus descalsos. 31 E digueren a David que
peus, 15 vingueren X scuders de Joab e
peus. 11 E muntà sobre xerubín e volà e
peus meus a servo e sobre las altesas ha a
peus. 40 E tu has cint a mi de fortalesa
phe, sade. Car en altre manera scriuen los
pich. 21 Donchs totas las ferramentes de
pijor te serà que tot quant mal ni treball
pinet com he stablit Saül en rey, car ell
pintava en las posts de las portas de la
pix en la paret. 23 E com Biegayl hach
pixant a la paret. 35 E lavors pres Davidd
places [*] e trencar-los-he e fer-n’
plach, ella se levà, e Elí, prevere, seya
plach a ell molt. 21 E Saül dix: «Jo daré
plach a David que ell fos fet gendre del
plach-los molt ço que David havia dit
plach a Absalon, [*] 5 e dix: –Apellau
plàcia a ton coratge e vés allà on volràs,
plàcia. 13 E axí comensà Joab e lo poble
plàcia de mi. 27 E dix lo rey a Sedoch
plàcia, 28 car la casa de mon pare no és
plàcia. E Aurena pres bous e vaques e
Plàcie’t, Senyor, que la tua mà se gir
plaga, ells digueren: –No romanga l’archa
plaga e aquella pestilència de Yrrael.
plague és stade a vosaltres tots e a
plague. 20 E lavors digueren los hòmens de
plague contre los felisteus? 31 E ells
plague. E David salvà tots aquells qui
plaguera que Absalon fos viu e que nós
plagues en lo desert. 9 O, felisteus,
plagues dels fills dels hòmens. 15 E la
planch molt Amon per gran temps. 38 E
plangueren e ploraren tant, que làgremes
plangueren e ploraren e dejunaren entrò al
plant sobre Saül e sobre Jonatàs fill de
plant sobre lo cos de Abner. Emperò lo rey
plant e gran dol sobre ell. 27 E com hach
plant e gran plor. 37 Emperò Absalon fugí
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2Re 7,10
loch al meu poble d’Irrael e
2Re 19,2
giraren en grans plors e en grans
1Re 2,23
oig e de las quals tot lo poble se
2Re 3,33
Abner, e tot lo poble plorà, 33 e
2Re 19,1
a Joab que lo rey plorave e
2Re 21,12
’ls havían amblats e levats de la
1Re 29,6
a mi entrò al die de vuy. Mas no
2Re 15,26
26 Si, emperò, dirà: “A mi no’m
1Re 3,18
nostro Senyor. Ell fasso ço que li
1Re 11,10
a vosaltres, e fareu tot ço que us
1Re 24,5
per ço que fasses a ell ço que’t
2Re 19,37
e tu feràs a ell aquell bé que’t
1Re 18,22 dix: –Dieu a David menys de mi: “Tu
2Re 3,19
a David totas aquestas coses que
1Re 17,5
que era, de la part de fora, tot
2Re 15,32
la vestidura squinsade e ab lo cap
2Re 23,11
felisteus en una stació en un camp
1Re 17,7
de la sua lansa era axí gros com a
2Re 22,20
20 E manà a mi [*], [*] car jo he
Re Prol,163 s’enfallonexen envés mi ab bocha
1Re 1,24
e III muygs de farina e una ampolla
Re Prol,100
corones, stant devant IIII bísties
1Re 2,26
l’infant, profitave e crexia e
1Re 18,5
sobre tots los combatedors, e ell
2Re 21,10 comensament de las messas entrò que
1Re 1,16
la moltitut de ma dolor e de mon
2Re 13,36
rey, tots feeren gran plant e gran
1Re 6,19
e LM de mitjà poble. E lo poble
1Re 20,41
e besaren-se endosos [*]; mas més
2Re 3,32
en Hebron, levà lo rey la sua veu e
2Re 3,32
lo vas de Abner, e tot lo poble
2Re 3,34
Encare tot lo poble de Yrrael
2Re 13,37
rey de Geassur. Emperò David
2Re 18,33
e intrà-sse’n en una cambra e
2Re 3,16
a David, 16 e son marit seguí-la
2Re 13,19
e anà-sse’n a la casa de Absalon
2Re 13,20
lonch temps en la casa de Absalon
2Re 13,36
fills del rey intraren per la casa
2Re 15,23
passaren aprés. 23 E tots passaren
2Re 15,30
’n per la carrera del munt Olivet
1Re 4,13
sdevengut, e tot lo poble comensà a
1Re 11,4
levà se veu en alt e comensà a
1Re 7,6
vós. 6 E ells vingueren en Masfa e
1Re 30,4
las lurs veus e plangueren e
2Re 1,12
ell, axí matex. 12 E plangueren e
2Re 14,2
e stà axí com a fembra que ha molt
2Re 1,24
que leons! 24 O filles d’Irrael,
1Re 1,7
Senyor, e axí la feya irade, e Anna
1Re 1,10
era irade ab amargós coratge, ella
1Re 15,35 dies de la sua mort. Emperò Samuel
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plantaré a ell e habitaré ab ell. E d’
plants, per ço com lo poble oý dir aquell
plany? 24 No ho fassau, mos fills, de
planyent molt Abner lo rey dix: «Ja Déu no
planyia son fill Absalon. 2 E la victòria
plassa de Betzamín, en la qual los havían
plau als prínceps ni als majorals que
plau”, jo sóm aperellat que fassa tot ço
plaurà. 19 Samuel cresch, e nostro Senyor
plaurà. 11 E com lo sendemà fou vengut,
plaurà.” Donchs, David se levà e tallà la
plaurà. 38 E dix a ell lo rey: –Canaan,
plaus al rey, e tots los servecials amen a
plaÿen a Yrrael e a Benjamín. 20 E vench a
ple d’hams. Lo pes del qual era VM cicles
ple de pols e terra. 33 E dix David: –Si
ple de lenties. E com los felisteus
plegador de texidor, e lo ferre de la
plegut a ell, 21 e nostro Senyor me
plena de ira e de abrivament e environen
plena de vi e amenà aquell a nostro Senyor
plenes d’ulls devant e derrera, ço és,
pleÿa a Déu e a hòmens. 27 Donchs un hom
pleÿa molt a tot lo poble, e majorment als
ploch sobre ells, e no hy jaquí acostar
plor. 17 Lavors Elí dix a ella: –Vé-te
plor. 37 Emperò Absalon fugí e anà-se’n
plorà per ço com nostro Senyor havia ferit
plorà David. 42 E dix Jonatàs [*]: –Véplorà sobre lo vas de Abner, e tot lo
plorà, 33 e planyent molt Abner lo rey
plorà sobre Abner altre vegade. 35 E com
plorà e planch molt Amon per gran temps.
plorà e féu gran dol e dix: –Fill meu,
plorant entrò Auiam. E dix Abner a son
plorant e cridant. 20 E dix Absalon, son
plorant e quax com a vídua. 21 Emperò, com
plorant e cridant, e ells e lo rey e los
plorant e cridant, e lo rey passave per lo
plorant. E tot lo poble que anave ab ell
plorar. 14 Adonchs, com Elí oý lo crit de
plorar. 5 E Saül venia aprés sos bous de
ploraren devant nostro Senyor e dejunaren
ploraren tant, que làgremes los defallien.
ploraren e dejunaren entrò al vespre sobre
plorat, 3 e intre-te’n al rey e digues
plorau sobre Saül, que vestia a vosaltres
plorave molt fortment e no volia menjar. 8
plorave molt agrement a nostre Senyor, e
plorave per ço car nostro Senyor se
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2Re 12,22
l’infant era viu, jo dejunave e
2Re 15,30
E tot lo poble que anave ab ell
2Re 19,1
1 Lavors digueren a Joab que lo rey
2Re 19,2
poble oý dir aquell die que lo rey
2Re 19,4
4 E David cobrí lo ceu cap e
2Re 12,21
ceus: –Per què dejunaves e
1Re 11,5
e dix: –Què ha lo poble ni per què
1Re 16,1 Senyor dix a Samuel: –Entrò a quant
2Re 12,23
com és mort, per què dejunaria ni
1Re 1,8
marit: –Anna, digues-me per què
2Re 14,2
E dix Joab: –Fes aparès que
Re Prol,36
Sinot, ab les suas Lementacions o
2Re 13,20
’t dons ira ni dol de ton frare ni
2Re 19,2
lavors la giraren en grans
Re Prol,136
la calor del sol e l’aygüe de las
1Re 12,17
nostro Senyor e ell derà trons e
1Re 12,18
Senyor donà en aquell die trons e
2Re 1,21
21 O muntanyes de Gelboe, ros ni
2Re 23,4
nuus gita los raigs, axí com la
1Re 9,11
ells trobaren donzellas qui anaven
Re Prol,68 de moltas gents, mas solament de un
1Re 2,13
fèyan molt de mal en lo setgle e al
1Re 2,14
ho feyen ells a tots aquells del
1Re 2,22
coses que sos fills fèyan a tot lo
1Re 2,23
quals jo oig e de las quals tot lo
1Re 2,24
vosaltres: vosaltres feu peccar al
1Re 2,29
de tots los secrificis del meu
1Re 3,20
que no’s sdevengués 20 en tot lo
1Re 3,21
Samuel dix se sdevench en tot lo
1Re 4,1
se ajustaren a batalla contre lo
1Re 4,1
contre lo poble d’Irrael, e lo
1Re 4,2
2 e ordonaren lur host contre lo
1Re 4,2
E com la batalla fou ajustade, lo
1Re 4,3
de defenció, quax IIIIM [*]. 3 E lo
1Re 4,4 mà de nostros enamichs. 4 Donchs lo
1Re 4,5
fou venguda en las tendas, tot lo
1Re 4,10
los felisteus se combateren ab lo
1Re 4,10
ab lo poble d’Irrael, e lo
1Re 4,10
e gran morteldat fou en lo
1Re 4,13
ço que s’era sdevengut, e tot lo
1Re 4,17
qui aportave las noves dix: –Lo
1Re 4,17
gran morteldat és stade feta en lo
1Re 4,18
vell e de gran edat, e ell jutjà lo
1Re 4,21
de nostro Senyor és tolta del
1Re 5,10
ço que ella ocia a nós e tot nostro
1Re 5,11
ço que no ocie nós ab tot nostro
1Re 6,19 a LXX hòmens armats e LM de mitjà
1Re 6,19
armats e LM de mitjà poble. E lo
1Re 6,19
nostro Senyor havia ferit lo mitjà
1Re 7,2
XX anys foren complits. E tot lo

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

plorave per ço que nostro Senyor lo gorís
plorave e anave ab lo cap cubert e ab los
plorave e planyia son fill Absalon. 2 E la
plorave son fill Absalon. 3 E lo poble
plorave e cridave a altes veus: –Absalon,
ploraves tant quant l’infant era viu, e
plore? E digueren-li las peraules dels
ploreràs, ni per què tu ores per Saül, com
ploreria? Car jo no’l poria fer tornar de
plores, que no menges, ni per què és
plores, e vist-te vestidure letge e vil
plors. Donchs, axí com són XXII letres,
plors per açò. E aprés açò stech lonch
plors e en grans plants, per ço com lo
pluges. Donchs, lig primerament Samuel e
pluges; lavors vosaltres sabreu que haveu
pluges. 19 [*] E tot lo poble dix a
pluja no vinga sobre vosaltres ni hage en
pluja fa brotar la herba de la terra, 5 no
poar aygüe, e ells digueren a ellas: –És
poble d’Irrael, qui’s compte en XII
poble. E quant algú secrifichave son
poble d’Irrael que venia en Ciloè. 15
poble d’Irrael e en qual manera ells
poble se plany? 24 No ho fassau, mos
poble de nostro Senyor. 25 Si un home
poble d’Irrael e tu has honrats tos fills
poble d’Irrael [*] entrò a Berzabe. E tot
poble d’Irrael tant com ell visqué. 1Re
poble d’Irrael, e lo poble d’Irrael axí
poble d’Irrael axí a carrera als
poble d’Irrael. E com la batalla fou
poble d’Irrael fugí als felisteus, e en
poble d’Irrael se’n tornà a las tendes.
poble tremès en Ciloè, e faéran aportar l’
poble cridà ab gran crit, axí que tota la
poble d’Irrael, e lo poble d’Irrael fou
poble d’Irrael fou vensut, e cascú fugí
poble d’Irrael, car hach-hi, de morts,
poble comensà a plorar. 14 Adonchs, com
poble d’Irrael és fugit devant los
poble, e, ultre açò, abdós tos fills són
poble d’Irrael per XXXX anys. 19 E sa
poble d’Irrael, car l’archa de Déu és
poble! 11 Donchs ells tremateren e
poble! 12 Car no havia en neguna ciutat on
poble. E lo poble plorà per ço com nostro
poble plorà per ço com nostro Senyor havia
poble de fort plague. 20 E lavors digueren
poble d’Irrael se reposà aprés nostro
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1Re 7,3
3 E ladonchs dix Samuel a tot lo
1Re 7,5
5 E Samuel dix: –Ajustau tot lo
1Re 7,9
a nostro Senyor. [*] per lo
1Re 7,13
despuxs venir en los termes del
1Re 7,14
sos térmens. Donchs ell desliurà lo
1Re 7,15
15 Donchs Samuel jutjà tot lo
1Re 7,16
e Galgala e Masfat e jutjave lo
1Re 7,17
la sua casa e aquí ell jutjave lo
1Re 8,1
féu abdós sos fills jutges sobre lo
1Re 8,4
4 Donchs, tots los primers nats del
1Re 8,7
dix a Samuel: –Oges la veu del
1Re 8,19
haveu demanat rey. 19 E lo
1Re 8,21
oyí Samuel totas las paraules del
1Re 8,22
sobre ells. E Samuel dix a tot lo
1Re 9,2
que ell; era pus alt que negú del
1Re 9,12
vuy en aquesta ciutat, car lo
1Re 9,13
en la muntanya per menjar. Ni lo
1Re 9,16
aquell per ésser rey sobre lo meu
1Re 9,16
car jo he reguardat lo meu
1Re 9,17
Aquest senyorejarà sobre lo meu
1Re 9,21
de Benjamín, del pus bax trip del
1Re 9,24
stojat sientment com jo apellí lo
1Re 10,1
en príncep, e tu desliureràs lo
1Re 10,17
havia dita. 17 E Samuel apellà lo
1Re 10,18
aquestas coses: “Jo he amenat lo
1Re 10,23
-lo, e stech aquí en mig loch del
1Re 10,24
amunt. 24 E Samuel dix a tot lo
1Re 10,24
Senyor ha alegit. E no és en tot lo
1Re 10,24
que sia semblant a ell. E tot lo
1Re 10,25
rey vive! 25 E Samuel dix al
1Re 10,25
Senyor. E Samuel lexà anar tot lo
1Re 11,2
que vosaltres siau onta a tot lo
1Re 11,4
li aquestas peraules devant tot lo
1Re 11,4
devant tot lo poble. E tot lo
1Re 11,5
bous de un camp e dix: –Què ha lo
1Re 11,7
ha fet de sos bous. E adonchs lo
1Re 11,11
sendemà fou vengut, Saül pertí lo
1Re 11,12 no romangueren dos ensemps. 12 E lo
1Re 11,13
nostro Senyor ha feta vuy salut al
1Re 11,14
poble d’Irrael. 14 E Samuel dix al
1Re 11,15
lo regne. 15 E anà-se’n tot lo
1Re 12,1
Capítol XII 1 Samuel dix a tot lo
1Re 12,6
–Bé és axí. 6 E Samuel dix al
1Re 12,19
die trons e pluges. 19 [*] E tot lo
1Re 12,20 nós demanam rey. 20 E Samuel dix al
1Re 12,22 nostro Senyor no desemparerà lo ceu
1Re 12,22
jurat que ell ferà de vosaltres son
1Re 13,1
a regnar, e regnà ell sobre lo
1Re 13,2
trip de Benjamín. E tot l’altre
1Re 13,3
e dix: «Ogen los hebreus e tot lo
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poble d’Irrael: –Si vosaltres vos tornau
poble d’Irrael en Masfa, que aorem a
poble de Yrrael, e nostro Senyor axaudí a
poble d’Irrael. E la mà de nostro Senyor
poble d’Irrael de la mà dels felisteus. E
poble d’Irrael tots los dies de la sua
poble d’Irrael en los demunt dits lochs,
poble e aquí ell edifichà altar a nostro
poble d’Irrael. 2 E son fill primer
poble se ajustaren e vingueren a Samuel en
poble en totas coses que diguen a tu. Com
poble no volch anch oyr la veu de Samuel,
poble e recomptà aquellas a nostro Senyor.
poble d’Irrael: –Cascú se’n vaja a la
poble de las spatles amunt. 3 E las
poble fa vuy gran secrifici lasús al munt.
poble no menjarà entrò que ell sia vengut,
poble d’Irrael, e ell desliurerà a ells
poble, e lo lur crit és vengut a mi. 17 E
poble. 18 E Saül se acostà a Samuel en mig
poble d’Irrael, e lo meu linatge és [*]
poble. Donchs Saül menjà ab Samuel aquell
poble de la mà dels enamichs ceus que
poble a nostro Senyor en Masfat, 18 e dix
poble d’Irrael de Egipte e he vós
poble. E fou pus alt que tots de las
poble: –Vosaltres haveu aquell que nostro
poble un home que sia semblant a ell. E
poble cridà e dix: –Nostro rey vive! 25 E
poble la lig del regne e scrich aquella en
poble, cascú en sa casa. 26 [*] E una
poble d’Irrael. 3 Llavors digueren a ell
poble. E tot lo poble levà se veu en alt e
poble levà se veu en alt e comensà a
poble ni per què plore? E digueren-li
poble hach gran pahor, e tots axiren
poble en III parts e intrà en mig loch de
poble dix [*]: –Qual és aquell qui diu que
poble d’Irrael. 14 E Samuel dix al poble:
poble: –Veniu, e anem-nos-en en
poble en Galgala [*] e aquí secrificaren
poble d’Irrael: –Veus que jo he oÿda la
poble: –Nostro Senyor, qui féu Moysès e
poble dix a Samuel: –Pregue per los teus
poble: –No hajau paor. Vosaltres haveu tot
poble per lo ceu gran nom, car nostro
poble. 23 Déu me guard que jo fasse ten
poble d’Irrael per II anys. 2 E Saül
poble era cascú tramès a son tabernacle. 3
poble d’Irrael!» 4 Donchs tot lo poble d’
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poble d’Irrael!» 4 Donchs tot lo
una companya de felisteus, e lo
contre los felisteus. Donchs, lo
carretes e VIM cavallers, e tot lo
stret, ells hagueren pahor, car lur
era encara en Galgala, e tot lo
e Samuel no vench en Galgala, e lo
fet? E Saül dix: –Com jo viu que lo
ja aperellat lo teu regne sobre lo
a ell que ell sia príncep sobre son
pobles pujaren aprés Saül contre lo
coll de Benjamín. E Saül comptà lo
fou vengut, null hom de tot lo
la part de Gabaà [*]. E havían del
una vestidura que ha nom efot. E lo
ha a ells liurats en las mans del
e dellà. 17 E adonchs Saül dix al
a tu. 20 Donchs Saül cridà e tot lo
nostro Senyor salvà aquell jorn lo
si. E aquell die Saül conjurà lo
de mos enamichs. Donchs tot lo
que no menjà pa. 25 E tot lo
no acostà sa mà a sa bocha, car lo
oÿt com son pare havia conjurat lo
28 E lavors dix un hom del
del poble: –Ton pare ha costret lo
hom qui menjarà vuy pa!” E lo
aquesta mel. 30 E quant més fóra lo
de Machinàs entrò a Aylon, e lo
e secrificaren-los [*], e lo
33 E fou anunciat a Saül que lo
Saül: –Departiu-vos per tot lo
menjau ab la sanch. Donchs tot lo
no lexaren un d’ells viu. E dix lo
tu liures aquells en las mans del
die. 38 E Saül dix: –Aplegau tot lo
nenguna remsó. E nengú de tot lo
40 Donchs ell dix a tot lo
part ab mon fill Jonatàs. E lo
E si aquest peccat és sobre aquest
açò havia fet Jonatàs e Saül, e lo
sens dupte, de mort. 45 E lo
que ha feta aquesta gran salut al
ell ha obrat vuy ab Déu. Donchs lo
de Saül fou confermat sobre lo
ço que jo untàs a tu rey sobre lo
las coses que Amalech ha fetas al
4 Donchs Saül [*] ajustà lo
tot viu, e ocís tot l’altre
poble a spasa. 9 E Saül e tot lo
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poble d’Irrael oyí aquesta fama: «Saül ha
poble d’Irrael s’és endressat contre los
poble irà aprés Saül en Galgala.» 5 E los
poble manut era axí spes com la arena de
poble era fort turmentat, per què ells se
poble qui era ab ell era spaventat. 8 E
poble se comensà a partir de poch en poch.
poble se partia de mi poch a poch, e que
poble d’Irrael perdurablement. 14 Mas lo
poble, per ço com tu no has guardats los
poble que los combatia, vinents en
poble qui era ab ell, e foren trobats per
poble que era ab Saül e ab Jonatàs, son
poble ab ell entrò a DC hòmens. 3 E
poble no sabia pas en qual loch Jonatàs
poble d’Irrael. 13 Adonchs Jonatàs muntà
poble qui era ab ell: –Guardau e enqueriu
poble qui era ab ell. E vingueren al loch
poble d’Irrael, e la batalla vench entrò
poble e dix: –Maleÿt sia aquell hom qui
poble dejunà, que no menjà pa. 25 E tot lo
poble [*] vench en una lande on havia mel
poble havia pahor del segrament. 27 Mas
poble, on ell stès lo cap d’una verga que
poble: –Ton pare ha costret lo poble per
poble per segrament e ha dit: “Maleït sia
poble era ja afablit. 29 E dix Jonatàs:
poble inluminat, si ell hagués menjat de
poble fou molt ujat. 32 E tornà-ce’n a
poble menjà la carn ab la sanch. 33 E fou
poble havia peccat a nostro Senyor, que
poble dient a ells que cascú aduga a mi
poble amenà cascú son bou en la mà entrò a
poble: –Tot ço que sia vijares en los teus
poble d’Irrael? E nostro Senyor no li
poble e sapiau e vejau per qual és
poble no li contredix. 40 Donchs ell dix a
poble: –Partiu-vos tots a una part, e jo
poble respòs [*]: –Fes ço que’t [*]
poble, demostre’ns-ho atresí. E Déu
poble ne fou quiti. 42 Lavors dix Saül:
poble dix a Saül: –Donques, Jonatàs morrà,
poble d’Irrael? Açò serà gran peccat!
poble desliurà Jonatàs, que no morí. 46 E
poble d’Irrael, ell se combatia contre
poble d’Irrael. Donchs, oges are la veu
poble d’Irrael, en qual manera contrestà
poble, e comptà a ells axí com hom compte
poble a spasa. 9 E Saül e tot lo poble
poble perdonaren Aguays e a molt bons
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lo qual jo oig? 15 E Saül dix: –Lo
ho ha amenat de Amalech, car lo
Senyor ha a tu untat sobre lo
de Amalech, pres e he mort tot son
e he mort tot son poble. 21 Mas lo
peraules de Déu. Mes he temut lo
que no sias rey sobre lo ceu
tu a mi devant los vells de mon
havia fet a Saül rey sobre lo ceu
enrera, que ell no regnerà sobre lo
de sos fills que sia rey sobre mon
la muntanya de la una part, e lo
gran pahor. 25 E un d’aquells del
la host? Ell és axit per aontar lo
e qui tolrà aquesta onta del
companyes de Déu vivent? 27 E lo
e demanà aquella matexa cose. E lo
iré en aquell e tolré la onta del
no és circuncís, qui gosà maleyr lo
terra sàpien que Déu és Senyor del
e ell pleÿa molt a tot lo
E ell anave e venia devant lo
ha feta gran salut per ell a tot lo
4 E lo prevere respòs: –No he pa de
8 Adonchs Saül manà a tot lo
’t troberà, e tu regneràs sobre lo
IIIM hòmens, tots alets de tot lo
Saül durment en la tenda e l’altre
lavors vingueren David e Abisay al
del seu cap. E Abner e tot l’altre
spay entre ells, 14 David cridà al
Achís e dix: –Molt de mal ha fet al
amenats catius. 4 E David [*] e lo
fou fort dolent e trist, car lo
David e aquells qui éran ab ell al
ha haguda gran batalla, e molts del
Jonatàs, fill ceu, e sobre tot lo
Donchs per què no dius al
si tu haguessas parlat vuy matí, lo
e tornà-ce’n e ajustà tot lo
servecial meu David salvaré lo meu
31 E dix David a Joab e a tot lo
sobre lo vas de Abner, e tot lo
los fills d’Irrael.» Encare tot lo
vegade. 35 E com fou vengut tot lo
e se’n sia intrat. 36 E tot lo
37 E en aquell die conech tot lo
a tu: »–Tu deràs a menjar al meu
-ce’n ell e tots los hòmens del
coses pacificables, David beneý lo
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poble ho ha amenat de Amalech, car lo
poble ha perdonat a las millors ovellas e
poble d’Irrael, 18 e ha a tu tremès en
poble. 21 Mas lo poble ha presa presa de
poble ha presa presa de bous e d’ovellas,
poble e he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t
poble d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel se mès
poble e devant los fills d’Irrael. E
poble de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol XVI 1
poble d’Irrael? Complex ton corn d’oli e
poble. 2 E Samuel dix: –En qual manera jo
poble d’Irrael stave sobre la altre part
poble d’Irrael dix a David: –Has tu vist
poble d’ Irrael. Mas lo rey derà molt
poble d’Irrael? Qual és aquest felisteu
poble qui stave entorn de David retornaven
poble respòs axí a ell com aquells havían
poble d’Irrael. Car aquest és aquell
poble de Déu vivent. 37 E dix David:
poble de Yrrael. 47 E que tota la moltitut
poble, e majorment als servents de Saül. 6
poble. 14 David deya e feya tots sos fets
poble d’Irrael. Tu ho veÿst e te n’
poble que’t puscha donar, car no he sinó
poble que ells vinguéssan a batalla en
poble d’Irrael, e jo seré lo segon aprés
poble d’Irrael, e anà-sse’n per sercar
poble engir e entorn d’ell durment, 6 dix
poble de nits e trobaren Saül en la tenda
poble durmia engir e entorn de Saül. 8 E
poble de Saül e Abner, fill de Ner, e dix:
poble [*] d’Irrael, e per açò serà
poble qui era ab ell levaren las lurs veus
poble lo volia alepidar, car fort era
poble e saludà-lo pacificablement. 22 E
poble de Yrrael són morts e los altres són
poble de nostro Senyor Déu e sobre tota la
poble que no encalsen lus frares? 27 E dix
poble se’n fóra pertit e no perseguira
poble. E falliren dels servecials de David
poble d’Irrael de la mà de tots los
poble qui era ab ell: –Squinsau vostres
poble plorà, 33 e planyent molt Abner lo
poble de Yrrael plorà sobre Abner altre
poble perquè menjacen ab David e encara
poble oyí açò e plach-los molt ço que
poble e tot Yrrael que lo rey no havia
poble de Yrrael e tu seràs senyor sobre
poble de Judà, per ço que portacen l’
poble en nostro Senyor Déu, 19 e partí a
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2Re 6,21
que fos senyor e guaytedor sobre lo
2Re 7,7 qual maní que donàs a menjar al meu
2Re 7,8
guiador e senyor sobre lo meu
2Re 7,10
la terra. 10 E posaré loch al meu
2Re 7,11
que stablí los jutges sobre lo meu
2Re 7,23
e no és Déus aytal com tu. 23 Qual
2Re 7,23
en la terra que sia axí com lo teu
2Re 7,23
terribles devant la faç del teu
2Re 7,24
ells. 24 »E has fermat a tu lo teu
2Re 7,24
»E has fermat a tu lo teu poble en
2Re 8,15
e ell feya juý e justícia a tot lo
2Re 10,10
sirienchs. 10 E altre partida del
2Re 10,12
Sias are fort e combat-te per lo
2Re 10,13
plàcia. 13 E axí comensà Joab e lo
2Re 11,7
demanà-li què feya Joab e lo
2Re 12,28
tost fes ajustar la part del
2Re 12,31
gran presa. 31 E amenà-se’n lo
2Re 12,31
ab tota la sua host e ab tot lo
2Re 14,13
has pensade aquesta cose contre lo
2Re 14,15
peraule al senyor devant tot lo
2Re 15,6
lo. 6 E feya açò tots dies a tot lo
2Re 15,6
E en aquesta manera ell tirave lo
2Re 15,12
hach Absalon oferts secrificis, el
2Re 15,12
e gran concell entre si matex, e lo
2Re 15,17
17 e anà-ce’n lo rey e tot lo
2Re 15,22
qui éran ab ell e tot l’altre
2Re 15,23
torrent de Cedron, e tot l’altre
2Re 15,24
archa de Déu [*] entrò que tot lo
2Re 15,30
del munt Olivet plorant. E tot lo
2Re 16,6
aquells qui éran ab ell, e tot lo
2Re 16,14
14 E axí vench lo rey e tot lo
2Re 16,15
aquí. 15 Emperò Absalon e tot lo
2Re 16,18
nostro Senyor ha alegit e tot lo
2Re 17,3
’ls, 3 e tornar-me-n’he, e lo
2Re 17,3
home, e, pus l’hages hagut, tot lo
2Re 17,8
molt d’armes e no habitarà ab lo
2Re 17,10
encare sí hauria pahor, car tot lo
2Re 17,11
bon concell. Mas ajusta tot lo
2Re 17,13
se n’intrava en alguna ciutat, lo
2Re 17,14
pedre. 14 E dix Absalon a tot lo
2Re 17,16
si no, serà destrovit ell e tot lo
2Re 17,22 tots som morts. 22 E David e tot lo
2Re 18,1
Lavors David féu III parts del ceu
2Re 18,2
a Atey de Get. E dix lo rey al
2Re 18,3
–Jo iré ab vosaltres. 3 Respòs lo
2Re 18,4
lo rey stech a la porta, e lo
2Re 18,5
e a Joab e a Atey devant tot lo
2Re 18,6
que l’amanassen. [*] 6 E axí lo
2Re 18,8
en la batalla. E tot l’altre
2Re 18,12
lo fill del rey, car devant tot lo
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poble d’Irrael. E jo jugaré e seré fet
poble d’Irrael e dix: Per què no has feta
poble d’Irrael. 9 E he stat ab tu en tots
poble d’Irrael e plantaré a ell e
poble d’Irrael. E jo daré repòs a tu de
poble és en la terra que sia axí com lo
poble d’Irrael, per lo qual ha jurat Déu
poble que has remut a tu matex de la gent
poble en poble per tostemps. E tu, Senyor,
poble per tostemps. E tu, Senyor, has fet
poble ceu. 16 Emperò Joab, fill de Servià,
poble liurà a son frare a Abisay e
poble nostre e per la ciutat de nostro
poble qui ab ell era de donar batalla
poble d’Irrael e en quina guisa donaven
poble e asetja la ciutat e pren-la, per
poble ligats e fermats ab cadenas de
poble d’Irrael que era ab ell en
poble de Déu e lo rey ha dita aquesta
poble. E dix jo la tua serventa: Parlaré a
poble d’Irrael que venia al rey per ço
poble d’Irrael a si. 7 E aprés IIII anys
poble féu gran conjurament e gran concell
poble de poch en poch venien-se’n a
poble a peu descals e stigueren luny de la
poble passaren aprés. 23 E tots passaren
poble passave de la una part del munt
poble fou passat, que era axit de la
poble que anave ab ell plorave e anave ab
poble e los hòmens de batalla anaven a la
poble, fort ujats, e posaren aquí. 15
poble, e Atitòfell ab ells, intraren en
poble d’Irrael, e ab ell staré. 19 E jo
poble qui és ab ell tot justat, que no’n
poble starà en pau. 4 E lo concell que
poble, 9 ans per ventura starà amagat per
poble d’Irrael sap que ton pare és fort e
poble d’Irrael, de Dan entrò a Bersabe, e
poble environerà la ciutat engir e entorn,
poble: –Més val lo concell de Cuzim que no
poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs e
poble passaren l’aygüe [*], que no romàs
poble e stablí alguns senyors de C, altres
poble: –Jo iré ab vosaltres. 3 Respòs lo
poble e dix: –Tu no hy iràs, car a tu
poble axí per companyes de C en C e de M
poble que, si podien pendre Absalon, que
poble en un camp contre Yrrael, e fou la
poble fugí. 9 E, dementre que Absalon
poble manà lo rey a tu e Abisax e Atey
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2Re 18,16
que d’aquí avant no encalsacen lo
2Re 19,2
e en grans plants, per ço com lo
2Re 19,3
plorave son fill Absalon. 3 E lo
2Re 19,8
jaÿa e stech a la porta. E tot lo
2Re 19,8
seya en la porta, e vench tot lo
2Re 19,9
-se’n en las suas tendes, 9 e lo
2Re 19,39
doneré. 39 E, com lo rey e tot lo
2Re 19,40
se n’anà ab ell. Emperò tot lo
2Re 19,40
no hy havia hagut sinó la mitat del
2Re 19,41
41 E lavors tots los hòmens del
2Re 20,2
en las tuas tendes. 2 E tot lo
2Re 20,12
carrera, e un d’aquells veé que lo
2Re 20,12
la carrera e cobrí’l per ço que lo
2Re 20,13
no s’aturàs aquí. 13 E puxs tot lo
2Re 20,22
E lavors la fembra parlà ab tot lo
2Re 22,28
desestruch. 28 E tu feràs saul lo
2Re 22,44
a mi de las contrediccions del meu
2Re 22,44
a mi en cap de gents. E lo
2Re 23,10
Déu gran salut en Yrrael, e lo
2Re 23,11
los felisteus hagueren fet fugir lo
2Re 23,12
felisteus e no’ls jaquí passar al
2Re 24,2 Dan entrò a Bersabe e nombre tot lo
2Re 24,3 al rey: –Nostro Senyor anadescha al
2Re 24,3
que lo rey [*] vulla are comtar lo
2Re 24,4
se del rey per ço que nombrassen lo
2Re 24,9
9 E lavors Joab liurà lo nombre del
2Re 24,10 David penidís com havia comptat lo
2Re 24,15
e dit per ell, e moriren del
2Re 24,16
gran e dix a l’àngel qui feria lo
2Re 24,17
hach vist l’àngel qui tallave lo
2Re 24,21
morteldat qui és venguda sobre lo
1Re 13,15 en Gabaà de Benjamín. E los altres
1Re 31,9
temples de las ýdolas e tots los
2Re 22,48
dónas a mi venjanses e gitas los
1Re 2,8
los freturosos de la pols e leva lo
1Re 18,23
ésser gendre del rey? E jo, que çó
2Re 12,1
e la un era rich, e l’altre,
2Re 12,3
e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo
2Re 12,4
rich pres la ovella de l’hom
2Re 22,28
28 E tu feràs saul lo poble
1Re 2,7
e’n trau. 7 Nostro Senyor dóna
1Re 1,14
seràs tu embriaga? Repose’t un
1Re 9,27
vage devant nós. Mas tu spere’t un
1Re 10,21
Donchs ells sercaren a ell, e no
1Re 13,8
e lo poble se comensà a partir de
1Re 13,8
se comensà a partir de poch en
1Re 13,11
jo viu que lo poble se partia de mi
1Re 13,11 que lo poble se partia de mi poch a
1Re 14,19
en la host dels felisteus e crexia
1Re 14,19
host dels felisteus e crexia poch a
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poble d’Irrael [*]. 17 E prengueren
poble oý dir aquell die que lo rey plorave
poble venia de poch en poch a la ciutat,
poble oyí dir que lo rey seya en la porta,
poble devant ell. Emperò Yrrael fugí e anà
poble d’Irrael regonech lo bé que lo rey
poble hagueren passat Jordà, lo rey bassà
poble de Judà havia amanat lo rey, e no hy
poble d’Irrael. 41 E lavors tots los
poble d’Irrael anaren-se’n al rey e
poble pertí’s de David e anaren-se’n a
poble se aturave a mirar Amasè, levà’l de
poble no s’aturàs aquí. 13 E puxs tot lo
poble seguí a Joab e encalsaren Siba, fill
poble sàviament. E tolgueren lo cap a Siba
poble pobre e humiliaràs los hòmens
poble e guarderàs a mi en cap de gents. E
poble que jo no conech servirà a mi. 45
poble fugit retornà, e portaren-se’n la
poble, 12 aquell stech enmig lo camp e
poble e ocís molts dels felisteus. E
poble per ço que sapiam quants som. 3 E
poble, car tu has are aytant com are n’
poble? 4 Emperò la peraula del rey és
poble d’Irrael. 5 E passaren Jordà e
poble al rey, e trobaren que en Yrrael
poble e dix David a nostro Senyor Déu:
poble que staven de Dan entrò a Bersabe
poble: –Basta are! No stenes d’aquí avant
poble: –Jo sóm, Senyor, aquell qui he
poble. 22 E dix Aurena al rey: –Lo senyor
pobles pujaren aprés Saül contre lo poble
pobles tot ço que era sdevengut a Saül e a
pobles sots la mia mà. 49 Qui has tret a
pobre de la sutzura, per ço que ell sega
pobre home e bax! 24 E los servents de
pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no havia res del
pobre no havia res del setgle sinó una
pobre e ocís-la e aperellà-la de
pobre e humiliaràs los hòmens argullosos
pobreses e riqueses e ell axalsa e abaxa.
poch entrò que tu sias desembriagada del
poch, per tal que mostre a tu la peraula
poch ésser atrobat aquí. 22 Aprés, ells
poch en poch. 9 Donchs Saül dix: –Aportau
poch. 9 Donchs Saül dix: –Aportau-me
poch a poch, e que tu no eras vengut al
poch, e que tu no eras vengut al terme que
poch a poch entrò qu’éls oÿren clarament.
poch entrò qu’éls oÿren clarament. E
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1Re 14,43
de una verga que tenia en la mà un
1Re 17,30
30 E ell s’elunyà d’ell un
1Re 17,41
lo felisteu venia e acostave’s de
1Re 17,41
venia e acostave’s de poch en
1Re 20,3
jo e tu serem depertits per mort en
2Re 3,39
39 Jo, emperò, com sia novell rey e
2Re 6,6
e l’archa declinà’s un
2Re 15,12
entre si matex, e lo poble de
2Re 15,12
si matex, e lo poble de poch en
2Re 16,1
XVI 1 Com David fou avellat un
2Re 19,3
fill Absalon. 3 E lo poble venia de
2Re 19,3
3 E lo poble venia de poch en
2Re 19,36 gran afany a tu, senyor meu. 36 Un
2Re 21,16
E portave una spasa que era feta
1Re 14,29
per ço com jo he menjade una
1Re 15,9
deguastaren tot ço qui era vil e de
1Re 18,23
David los respòs: –Par a vosaltres
1Re 20,2
pare no ferà nenguna cose gran ni
1Re 22,15
servent, no he sabuda neguna cose
2Re 7,19
és vist devant los teus ulls ésser
2Re 17,20
e Jonatàs. E dix la fembra: –Una
1Re 17,28
tu ací e has lexades aquellas
1Re 14,6
nostro Senyor salvar en molts o en
1Re 18,27
fet gendre del rey Saül. 27 E aprés
1Re 22,19
fembras que hy éran e los infants
Re Prol,84
és, Paraules de dies, lo qual nós
2Re 19,35 meu. Los meus senys, senyor, no han
1Re 21,7 nom Odech, de Ydomea, e era lo pus
1Re 26,25
que has fet ja, a mi feràs, e tu,
2Re 22,18
desliurat a mi de l’enamich molt
1Re 1,5
tencat son ventre enaxí que no
1Re 3,2
ja tenebrosos, enaxí que ell no
1Re 13,19
lo desert. 19 En aquell temps no
2Re 1,10
dix, car jo sabia e veya que ell no
2Re 1,10
e veya que ell no podia viura ni
2Re 5,17
loch en lo qual ell era segur, es
2Re 6,14
com pus fort e pus leugerament
2Re 20,8
qui era fet en guisa que’l
2Re 20,8
fet en guisa que’l podia traure e
1Re 18,9
9 E d’aquell die avant Saül no
1Re 24,3
sobre las pedres scaxoses on no
2Re 18,5
a Atey devant tot lo poble que, si
1Re 5,9
manor, enaxí que lurs anques foren
1Re 2,33
mas tos ulls te falliran e ta ànima
1Re 10,14
a sercar las someras e, com no las
1Re 18,11
-la a David, car cuydave’s que’l
1Re 23,26
E David se pensave ja que ell no
2Re 14,6
havia null hom en lo camp que los
2Re 21,16
del linatge de Rafà, sfortsà’s que
1Re 23,26
a manera de corona per ço que’l
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poch de mel e mengé’n. E vet que a mi par
poch e vench a un altre e demanà aquella
poch en poch devés David [*] 42 [*] e ell
poch devés David [*] 42 [*] e ell
poch de temps. 4 E dix Jonatàs a David:
poch ha untat, gran ajuda sperave d’
poch. 7 E nostro Senyor fou indignat
poch en poch venien-se’n a Absalon. 13
poch venien-se’n a Absalon. 13 E lavors
poch del cap del munt, vench Cibà, qui era
poch en poch a la ciutat, adés u adés
poch a la ciutat, adés u adés altre, axí
poch, senyor, iré més enllà Jordà ab tu.
poch de temps havia. 17 E Abizay fill de
pocha d’aquesta mel. 30 E quant més fóra
pocha valor. 10 E nostro Senyor vench a
pocha cose ésser gendre del rey? E jo, que
pocha que ell no m’ho diga abans. Mas mon
pocha ni gran sobre aquest fet. 16 E lo
pocha cose, Senyor Déu, ans has parlat,
pocha d’aygüe han beguda e són-se’n
pochas d’ovellas en lo desert? Jo conech
pochs. 7 E son scuder dix a ell: –Fes tot
pochs dies, David se levà e anà en Acaron
pochs, neguex aquells qui encara mamaven,
podem apellar en major significació
poder de jutjar suau o dols o amargós, e
poderós de tots los pastors de Saül. 8 E
poderós, qui are pots, a mi poràs. E anàpoderós e d’aquells que han ahirat a mi,
podia haver infants. 6 E Fenennà la
podia veura 3 la lum de Déu anans que ell
podia hom trobar negun ferrer en la terra
podia viura ni podia scapar a las nafres
podia scapar a las nafres que havia per
podia d’ells bé defensar. 18 E los
podia saltar. E David vestia una vestidura
podia traure e podia ferir tost e
podia ferir tost e leugerament com se
podie guardar David dretament. 10 Aprés lo
podien anar sinó †ginollant-se†. E
podien pendre Absalon, que no l’ociéssan,
podrides de mal de morenes. Los hòmens de
podrirà, e gran partida de ta companye
poguem trobar, nós vinguem a Samuel. 15 E
pogués encastar ab la paret. E David se
pogués scapar de la mà de Saül. E Saül ab
pogués departir, e la un ocís l’altre. 7
pogués ferir David. E lo ferro de l’asta
poguessen pendre. 27 E un missatge vench a
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1Re 22,22 que Donech, de Ydumea, era en Nobe
1Re 30,10
qui éran molt ujats, que no havían
1Re 30,21
per so car éran ujats e no havían
2Re 21,19
ocís Adeudonat, fill de Salt,
2Re 21,19
car del linatge de Besoel
1Re 2,8
8 E ell sucita los freturosos de la
1Re 4,12
squinsat e son cap cubert de
2Re 1,2
las vestidures e s’havia posade
2Re 13,19
squinsà’s la gonella e posà’s
2Re 15,32
squinsade e ab lo cap ple de
2Re 22,43
E jo †desliure† aquells axí com a
1Re 25,36 E Abiegayl no li dix nenguna cose,
2Re 12,8
e de Judà e, si aquestas coses són
Re Prol,105 Aquest pròlech de las Scriptures se
1Re 6,20
los hòmens de Betzames: –Qual
1Re 10,27 de Belial digueren: –Donchs, aquest
1Re 29,4
[*]. Donchs, en quina manera
2Re 7,20
Senyor Déu. 20 E donchs, Senyor,
2Re 12,27
jo veig, la ciutat de las aygües se
1Re 17,33
’l. 33 E Saül dix a David: –Tu no
1Re 17,33
contrestar en aquest felisteu ni’t
1Re 26,25
e tu, poderós, qui are pots, a mi
1Re 30,15
de Sichalech. 15 E dix David:
2Re 2,22
a fer que t’ocia. E si açò fas, no
2Re 13,13
fer ten gran follia, 13 car jo no
1Re 17,39
las armes, ell comensà asejar si
2Re 5,8
l’aygüe corria, e aquell qui los
2Re 12,23
dejunaria ni ploreria? Car jo no’l
2Re 19,28
senyor, no he clams justs ni no
2Re 19,35
delitar en menjar ni en beura, e no
2Re 15,14
venia, no li hauríam fortsa ne li
Re Prol,127
precioses; alguns oferexen bis e
1Re 26,22
Pas ací un dels teus servecials e
1Re 2,22
ab las fembras qui vetlaven a la
1Re 4,18
Déu, Elí caech de la cella, prop la
1Re 9,18
acostà a Samuel en mig loch de la
1Re 17,17
Ysaý dix a son fill David: –Prin e
1Re 17,18
e vés a la host, a tos frares, 18 e
1Re 20,40
e dix-li: –Vé-te’n tost e
1Re 21,9
en un drap [*]. Si’l vos,
2Re 2,21
la cinestra e pren un dels jóvens e
2Re 3,27
lo tirà en una part enmig de la
2Re 4,5
E la portera, que stave a la
2Re 10,8
e posaren la lur host devant la
2Re 11,9
9 Emperò Urries dormí devant la
2Re 11,23
fortsa e encalsam-los entrò a la
2Re 13,17
cambra e féu tencar derrera ella la
2Re 15,2
com Absalon era levat, stave a la
2Re 18,4
vullau. E lavors lo rey stech a la
2Re 19,8
levà de terra on jaÿa e stech a la
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poguí jo saber que ell diria al rey que jo
pogut passar lo torrent de Besor. 11 E
pogut seguir David, qui los havia manat
polimari betelenites, Goliach geteu, la
polimitari fou la mare. E per ço com en
pols e leva lo pobre de la sutzura, per ço
pols. 13 E quant ell fou vengut, Elí ceya
pols sobre lo cap. E aytantost com fou
pols e terra sobre lo ceu cap e anà-sse
pols e terra. 33 E dix David: –Si tu véns
pols de terra e axí com a brach de places
poque ni gran, d’aquestas coses entrò l’
poques, a tu jo te n’anediré encare més.”
porà convenir axí com a comensament armat
porà star devant nostro Senyor sant, car
porà a nós salvar? E hagueren-lo en
porà ell fer pau ab son senyor, si no
porà enadir David encare que parle a tu,
porà pendre. 28 Donchs, are, senyor, tost
poràs contrestar en aquest felisteu ni’t
poràs combatre contre ell, car tu ést
poràs. E anà-ce’n David per la sua
–Poràs-ma tu amanar en aquesta companye?
poré dressar la cara devant Joab, frare
poré soferir aquesta onta ten gran que tu
poria anar armat, car ell no hu havia
poria tolra los sechs e los contrets que
poria fer tornar de allà on és. Jo iré de
poria més cridar. 29 E dix lo rey a ell:
poria oyr la veu dels cantors [*]; per ço
poríem scapar. E cuytau-vos e iscam
porpre e colix e jacint e [*] pèlls de
port-la-se’n. 23 E nostro Senyor reta
porta del tabernacle. 23 Per què ell dix a
porta, e trencà’s lo cap, e fou mort, car
porta e dix a ell: –Jo’t prech que tu
porta a tos frares una masura de torrons e
porta aquests X formatges als conestables,
porta-las a casa. 41 E com lo fedrí se
porta’l-te’n, car no he sinó aquell. E
porta-te’n la sua roba. E Azael no
porta per ço que li parlàs a engan e a
porta, purgava forment [*]. 6 E [*] Recap
porta, e Cirus e Sabbaà e Toob e Istab e
porta del rey ab los altres servicials del
porta de la ciutat. 24 E trematéran
porta. 18 E Tamar vestia una gonella e un
porta e, com venia algun hom que hagués
porta, e lo poble axí per companyes de C
porta. E tot lo poble oyí dir que lo rey
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2Re 19,8
poble oyí dir que lo rey seya en la
2Re 23,15
qui és en Betlem, de prop la
2Re 23,16
sisterna de Betlem que era prop la
1Re 17,54
E David pres lo cap del felisteu e
1Re 20,38
l’infant de Jonatàs ses segetas e
2Re 8,7
de aur [*] que portave en lo coll e
2Re 8,11
l’aram. 11 E aquesta vaxella se’n
2Re 6,2
del poble de Judà, per ço que
2Re 1,10
tenia en lo ceu cap e [*] jo la he
1Re 30,18 las coses que los ysmaleÿtes havían
2Re 18,22 per què hy vols anar? Que no series
1Re 5,8
de Get respongueren: –Fassam-la
2Re 1,18
de Judà que ensenyacen a sos fills
1Re 9,7
–Vet que nós hi irem. Mas qual cose
1Re 5,1
prengueren l’archa de Déu e
1Re 5,8
nostre regió. Donchs ells la se’n
1Re 7,1
hòmens de Cariatiarim vingueren e
1Re 10,27
hagueren-lo en menyspreu e no li
2Re 2,32
qui éran ab Abner CCCLX. 32 E
2Re 5,21
qui éran ab ell prengueren-las e
2Re 23,10
Yrrael, e lo poble fugit retornà, e
1Re 3,15
entrò al matí e al matí obrí las
1Re 17,52
venguts en la vall e entrò a las
1Re 21,13
orat, e pintava en las posts de las
1Re 23,7
enclòs en la ciutat, la qual havia
2Re 13,18
gità fora Tamar e aprés tenchà las
2Re 4,10
era Saül, que’s cuydave que’m
1Re 6,21
devallade l’arca [*]. Veniu ací e
1Re 2,14
en la parola, e tot ço que la losa
1Re 14,3
fill de Elí, prevera [*] en Ciloè,
1Re 17,6
del qual era VM cicles d’aram. 6 E
1Re 17,7
lansa pesave DC cicles de ferro. E
1Re 18,6
que hach mort lo felisteu e se’n
2Re 8,7
David pres las armes de aur [*] que
2Re 20,8
d’ell matex e desobra era sint. E
2Re 21,16 de Gebí Denob pesave CCC onzes. E
1Re 5,9
’n portaren. 9 E com ells la se’n
1Re 17,40
que ell havia ab si, la qual
2Re 3,31
lo rey David seguia lo lit en què
2Re 6,15
efot. 15 E David e tot Yrrael
2Re 13,18
ab mànagues, car aytals vestidures
2Re 15,24
e tots los levites ab ell, qui
2Re 16,1
Mifibòzech, al rey ab II àzens que
2Re 13,10
foren fora, 10 dix Amon a Tamar:
2Re 4,5
ceu lit en la hora de migjorn. E la
1Re 1,9
seya sobre sa cella devant las
2Re 5,6
–No intreràs ací, si no te’n
2Re 18,24
24 E David seya entre abdues las
1Re 15,25
lur veu. 25 Mas jo’t prech que tu
2Re 3,33
axí com moren los hòmens coarts e
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porta, e vench tot lo poble devant ell.
porta, fort lo hy grayria. 16 E lavors
porta e aportaren-la a David. E ell no
portà aquell en Jerusalem e posà las suas
portà-las a son senyor. 39 E l’infant
portà-ho tot en Jerusalem. 8 E aportà
portà lo rey David e santificà-la a
portacen l’archa de Déu sobre la qual és
portade ací, senyor meu. 11 E aytantost
portades e aportaren-se-n’ho tot. E
portador de bon novell. 23 E dix Achimàs:
portar en nostre regió. Donchs ells la se
portar armes e a tirar d’arch e de
portarem a l’hom de Déu? Pa defall a nós
portaren aquella de la pedre de la Ajuda
portaren. 9 E com ells la se’n portaven,
portaren-se’n l’archa de nostro Senyor
portaren null do. E ell feya semblant que
portaren Azael e soterraren-lo en la
portaren-las-se’n. 22 E vingueren
portaren-se’n la roba d’aquells que hy
portas del tabernacle de nostro Senyor. E
portas de Acaron. E molts dels felisteus
portas de la casa, e selivava ten fort,
portas e barras. 8 Adonchs Saül manà a tot
portas. 19 E lavors Tamar squinsà’s la
portàs bon missatge, tenguí e maté-lo en
portau-la-us-en en la vostra ciutat.
portave, lo prevera prenia a sos obs. E
portave una vestidura que ha nom efot. E
portave unas hozes de aram [*] qui li
portave son scuder devant. 8 E venia en la
portave lo cap de aquell en Jerusalem, las
portave en lo coll e portà-ho tot en
portave un cultell qui li penjave per los
portave una spasa que era feta poch de
portaven, la mà de Déu era feta en molt
portaven los pastors, e pres sa fona en sa
portaven Abner. 32 E com haguéran soterrat
portaven l’archa del testament de nostro
portaven lavors las fillas dels reys que
portaven l’archa de nostro Senyor Déu. E
portaven CC pans e C ligays de pances e C
–Porte’m lo menjar en la cambreta, e aquí
portera, que stave a la porta, purgava
portes de la casa de nostro Senyor. 10 E
portes los sechs e los contrets dient: “No
portes, e la guarda qui stave sobre lo mur
ports are lo meu peccat, e torna-te’n
poruchs. 34 Las tuas mans no són ligades
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·t prech que lo rey, mon senyor, no
Donchs lo coch aportà una spatle e
vestí a David de ses vestidures e
axí anar, car jo no he l’ús. E
e portà aquell en Jerusalem e
feya sàviament sos afers. E Saül lo
E Micol pres una ymatge de fust e
de pances e CC sportes de figues e
en lo desert de Ciff. 3 E Saül
fitònich [*]. [*] 8 E lavors Saül
un vadell [*] e pres pa [*] 25 e
de los felisteus en Afet. E Yrrael
de Obededon e trasqueren l’archa e
hòmens de Síria XXIIM. 6 E David
XXIIIM en Gebelem, tornà-ce’n e
’n e posà gran nom a si matex. 14 E
com Joab asetjàs la ciutat, ell
preciozes de gran preu, e David
-les, 9 e mès-li taula e
Tamar squinsà’s la gonella e
mans de aquells ab tu. 22 E lavors
meteren-se dins, 19 e la fembra
Jordà. 25 E Absalon stablí e
a Amasè: –Déu te sal, frare meu. E
sobre las ales dels vents. 12 E
nostro Senyor Déu, per ço que n’hi
en la sua ciutat, mas volch que la
que ha obeÿt a la tua veu e he
las vestidures e s’havia
de cedre, e la archa de Déu sia
e las tendas dels felisteus éran
prengueren Degon e tornaren-lo
de Obededon e aportaré l’archa e
servicial. E dix Achís a David: –Jo
oges la veu de la tua serventa, e
majors que són en la terra. 10 E
los vadells [*] en una casa, 11 e
qual éran los vaxells d’or que hy
or que hy posaren los falisteus, e
Abeel lo gran, sobre lo qual ells
-se los felisteus e vingueren e
Saül e a tota la sua companya. 10 E
de Ysbòzech, fill de Saül, e
seent sobre ella xerubín. 3 E
8 E axiren los fills d’Amon e
l’archa de nostro Senyor Déu. E
rey e tot lo poble, fort ujats, e
-lo en lo bosch en una gran sija e
són de nostro Senyor, e ell ha
dius són bonas e justas, mas no ha
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pos son cor sobre Nabal, mon marit, qui és
posà-le devant Saül, e Samuel dix a
posà-li un elm ceu sobre son cap e vestí
posà les armes 40 e pres un bastó, lo qual
posà las suas armes en lo ceu tabernacle.
posà sobre tots los combatedors, e ell
posà aquella en lo lit de David e mès una
posà-hu sobre los àzens 19 e dix a sos
posà las suas tendes en Gabaà de Achilà,
posà las suas vestidures e vestí-se’n
posà-lo devant Saül e devant los ceus
posà las tendes sobre la font que era en
posà-la en la sua ciutat ab gran goig. E
posà defenció e ajudament en Síria de
posà gran nom a si matex. 14 E posà en
posà en Ydumea guardes e gents que la
posà Urries en aquell loch on sabia que
posà-la sobre son cap. E trasch de la
posà-li devant las ferines. E no’n
posà’s pols e terra sobre lo ceu cap e
posà Absalon un tabernacle (ço és, una
posà dessobre un drap de li e mès dessús
posà Amasam sobre la cavalleria de Joab. E
posà-li la mà en la barba quax qui’l
posà las tenebres amagament ceu entorn de
posacen de fresch e de calent. En aquell
posacen en la casa de Obedeon getei. 11 E
posade la mia ànima en la tua mà e he
posade pols sobre lo cap. E aytantost com
posade enmig de las pells. 3 E dix Natan
posades en la vall dels gegants, 14 e
posar en son loch. 4 E altre vegade, l’
posar-la-he en la mia casa en
posaré tu, tostemps que jo vive, que tu
posaré devant tu un bocí de pa per ço que,
posaré loch al meu poble d’Irrael e
posaren l’archa de Déu sobre la carreta e
posaren los falisteus, e posaren-la
posaren-la sobre la gran pedre. E los
posaren l’archa de nostro Senyor, la qual
posaren lurs tendes en Sutjam. E Saül
posaren las armes de Saül en lo temple de
posaren lurs tendes en Gabaon. 13 E lavors
posaren l’archa de nostro Senyor sobre un
posaren la lur host devant la porta, e
posaren l’archa de Déu [*] entrò que tot
posaren aquí. 15 Emperò Absalon e tot lo
posaren-li demunt un grant munt de
posat lo setgle sobre ells. 9 E ell guarde
posat lo rey null hom qui’t puga oyr. E
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2Re 19,28 mort. Tu, emperò, senyor meu, has
1Re 13,6
d’Irrael veeren si mateys ésser
2Re 8,18
éran preveres e en majors dignitats
2Re 11,15
aquestas peraules ab la letre:
2Re 13,11
-las en la cambreta. 11 E com li
2Re 14,26
e las fembras los compraven e’ls
1Re 9,24
a Saül: –Vet ací ço que és romàs.
Re Prol,73
ells, Careafija. Lo terç orde
2Re 15,4
Absalon: 4 –Qui stablirà a mi e
2Re 13,33 germane Tamar. 33 Senyor meu, no
2Re 19,19
ni las iniquitats mias ni las
Re Prol,171 pech greument en la mia lengüe; jo
2Re 19,29
jo diguí: entre tu e Sibà seran las
2Re 2,24
Abner, que fugia, lo sol fou
2Re 3,35
entrò al vespre, que lo sol sia
1Re 10,5
un coll de nostro Senyor, on ha una
1Re 21,13
que fos orat, e pintava en las
Re Prol,120 la qual cose d’aquella matexa cose
Re Prol,125
en lo tabernacle de Déu ço que
1Re 2,25
home pecca contre un altre, Déu li
1Re 17,9
ab mi, cos per cos. 9 E si ell me
1Re 20,19 primer die de las calendes, com hom
1Re 25,17
és dels fills de Belial, e axí no
2Re 6,19
hom fa de la millor farina que hom
2Re 14,14 alongue’ns la centència aytant com
2Re 18,33 Absalon! Absalon, fill meu! Com se
1Re 24,11
te percassa la mort? 11 Vet que tu
1Re 26,25
a mi feràs, e tu, poderós, qui are
2Re 17,18
E a l’entrant de la casa havia un
2Re 17,19
quaix qui’l volia axugar sobre lo
2Re 17,21
los missatgés aquells axiren del
1Re 26,20
per ço que serch una pussa o un
1Re 20,14
stat ab mon pare. 14 E si jo viuré,
Re Prol,122
provat. E és aquestas coses, axí
Re Prol,156 loch matex ab mi devinerà. Mas jo
1Re 1,23
que l’infant sia desletat. E jo
1Re 2,36
en la tua casa, sí covendrà que hom
1Re 2,36
I tortell de pa e que diga: “Jo us
1Re 3,17
Senyor qui a tu ha perlada. Jo’t
1Re 9,18
de la porta e dix a ell: –Jo’t
1Re 15,25
e he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t
1Re 19,2
pare, te vol ociure. Per què jo’t
1Re 20,15
ab mi. E si, emperò, jo morré, 15
1Re 20,15
negun temps. E si jo no faré açò,
1Re 21,3
jo sóm vengut ací [*]. 3 Donchs,
1Re 23,22
de la mia dolor. 22 Donchs, jo us
1Re 25,24
aquest peccat sia sobre mi! Jo’t
1Re 25,25
de la tua serventa. 25 Jo’t
1Re 26,19
mans? 19 Donchs senyor [*], jo’t
2Re 13,26
–Senyor, pus que tu no vols venir,
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posat a mi, servecial teu, als convits e
posats en loch stret, ells hagueren pahor,
posats que los altres. 9,Tit Capítol VIIII
«Posau Urries en aquell loch on sapiau que
posave devant lo menjar, pres-la per la
posaven en lurs caps.) 27 E Absalon havia
Pose-hu devant tu e menge, car a tu és
poseex hagiografia, ço és, la Santa
poserà a mi sobre la terra, que sia jutge,
poses aquestas coses en lo teu cor ni
poses en ton cor que jo t’he fetas del
posí guarde en la mia bocha com lo
possecions que éran tuas tan solament. 30
post o defallí lo die. E vingueren en un
post e se’n sia intrat. 36 E tot lo poble
posta d’host dels felisteus, e com tu
posts de las portas de la casa, e selivava
pot ésser provat. E és aquestas coses, axí
pot haver, ço és, or e argent e pedres
pot perdonar; mas, si hom pecca contre
pot vençre, nós serem vostros servents, e
pot obrar, e ciuràs prop una pedre qui ha
pot perlar negú ab ell. 18 E adonchs
pot haver, que hom frig ab oli, e anà-ce
pot e’s gogita e’s pensa que no’s
pot ja fer que jo muyre per tu, Absalon,
pots bé saber que Déu ha liurat vuy a tu
pots, a mi poràs. E anà-ce’n David per
pou, e ells meteren-se dins, 19 e la
pou, e enaxí no’ls trobaren. 20 Los
pou e anaren-se’n a David e diguerenpoy, axí com és perseguida una perdiu en
prec-te que fasses las misericòrdies de
prech a tu, legidor, que no’t pens ni t’
prech a vosaltres, companyons de Crist,
prech nostro Senyor que ell complescha la
prech per ell, e que ell ofira I diner d’
prech que vosaltres me rebau en una part,
prech que no le’m cels per neguna cose.
prech que tu mostres a mi qual és la casa
prech que tu ports are lo meu peccat, e
prech que’t guards al matí e que t’
prech-te que no tolgues la misericòrdia
prech nostro Senyor que, com destruyrà e
prech-te que em dons are alguna cose o
prech que vosaltres vos ne aneu e que
prech que tu’t sofires que la tua
prech que lo rey, mon senyor, no pos son
prech que m’oges ara. Si nostro Senyor
prech-te que vinga mon frare Amon. E dix
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e adorà-lo. E dix-li: –Senyor,
dix lavors la fembra: –Senyor rey,
valguera que encara fos allà! Jo’t
lavors David: –Senyor Déu, jo’t
Jordà, 19 e dix-li: –Senyor rei,
guardó que’m vols donar. 37 Mas
molt fortment en aquest fet. Mas
Moab. E dix David al rey de Moab:
vench a vesitar, dix Amon al rey:
fer en tot Yrrael ne hu deu fer.
e haguda a ta guisa, ma vols aviar.
que jo fas tondre las mias ovellas.
foren de Mifibòzech. E dix Cibà:
-la a nostro Senyor Déu 17 e dix
companyons de Crist, que ab
devant Elí, e la peraule de Déu era
haver, ço és, or e argent e pedres
un talent d’or e havia pedres
e com ton pare te vindrà a vesitar,
que’t [*] semblarà bo. 41 E Saül
a mi, respon-li axí: “David me
28 E respòs Jonatàs e dix: –Fort me
fill de Achirob, prevera 10 qui
los quals muntaran en Batel per
ten gran peccat, que jo ces de
David dix a Absalon: –No’ns vullas
de la sua casa e confortaren-lo e
-te. E lo rey no volch obeyr las
Amon hi vage ab tu. 27 E per las
ha trobat lo ceu cor per ço que
don a tu la demande de què l’has
19 [*] E tot lo poble dix a Samuel:
contre mi, sia odorat secrifici e
mas, si hom pecca contre Déu, qui
la fembra que stiguí ací devant e
Senyor 27 per aquest infant. Jo’l
lo grex segons la costuma e puxs
e Sis dix a Saül: –Mon fill,
serquen mal. 27 E per açò, senyor,
l’untat de nostro Senyor Déu. Mas
a la dreta part o a la cinestra e
part del poble e asetja la ciutat e
de Bocrí que no ha fet Absalon.
en sa mà, e are los teus mals te
feu are una novella carreta e
los vadells en una casa. 8 E
nos ha tremesos a tu per ço que’t
ést tornat en la casa tua en pau,
a batalla, e nós sfortsam-nos e
5,Tit Capítol quint 1 Los felisteus
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prech-te que m’hages sguardement. 5 E
prech-te que jo, serventa tua, parle una
prech que tu fasses que jo puga veura la
prech que lo concell que Atitòfel derà,
prech-te que no’t membren las injúries
prech-te, senyor, que me’n jaquesques
prech-te, Senyor, que tu muds la
–Prech-te que mon pare e me mare stiguen
–Prech-te, senyor meu, que vinga ma
Prech-te que no vullas fer ten gran
Prech-te que no’m vullas mal, are com
Prech-te, senyor, que tu hi vulles anar
–Prech-te, senyor, que jo tròpia gràcia
–Prech nostro Senyor que’m perdó, car jo
preciós ungüent de mirra e de fe unteu lo
preciosa en aquell temps, no era vizió
precioses; alguns oferexen bis e porpre e
preciozes de gran preu, e David posà-la
prega-lo que Tamar, ta germane, venga a
pregà e dix [*]: –Senyor, Déu d’Irrael,
pregà que’l jaquís anar cuytosament en la
pregà que’l jaquís anar en la sua ciutat
pregà per ell nostro Senyor, e li donà a
pregar nostro Senyor. E la un d’aquells
pregar per vosaltres. Jo ensenyaré a
pregar que hi anem tots, car gran afany te
pregaren-lo que’s levàs de la terra, e
pregàries de Absalon, mas beneý-lo. 26 E
pregàries de Absalon lo rey jaquí anar
pregàs a tu per aquesta oració. 28 Donchs,
pregat. 18 E aquella dix: –Jo volria que
–Pregue per los teus servents al Senyor,
preguen-lo, car axí cové a fer. Si,
preguerà per aquell? E ells no oÿren la
preguí a nostro Senyor 27 per aquest
preguí, e ell ha donade a mi la mia
pren-te’n a ta volentat.» E ell
pren a tu un dels servents e leve’t e vé
pren aquesta benedicció que la tua
pren la lansa que té prop lo cap e aquest
pren un dels jóvens e porta-te’n la sua
pren-la, per ço com jo la hauré
Pren, donchs, dels servecials del senyor
prenen e’t destroexen per ço car tu ést
preneu II vaques qui hagen vadells e null
preneu la archa de nostro Senyor e mateuprenga per muller. 41 E ella lavors [*]
prengue-ho tot, si’s vol. 31 E
prenguem fortsa e encalsam-los entrò a
prengueren l’archa de Déu e portaren
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l’archa de nostro Senyor, on ells
ells ho faeren en aquesta manera e
trestornaren arrera [*], car ells
E tornà-ce’n a pendre presa, e
pare, un leó e un ors vingueren e
forts hòmens e anaren tota la nit e
-Galaad e cremaren Betasan. 13 E
e XII de la part de David. 16 E
E David e aquells qui éran ab ell
lo poble d’Irrael [*]. 17 E
tu feta. E Jonatàs dix a ell: –Jo
ells se tornaren contre mi, e jo
nafres que havia per tot lo cors. E
al meu servicial David: “[*] Jo’t
a Elí, prevere, lo qual no’s
ço que la losa portave, lo prevera
can [*] [turmen]tave Saül, e David
null hom viu ni nulla fembra. E
hom venia, ell lo seludave e’l
lo rey a tu e Abisax e Atey que, si
19 E sa nora, muller de Fineès, era
purgació, e la dona fou aytentost
missatge a David e dix-li com era
e scrich aquella en un libre e
són molt bonas [*], 5 e are ha
Micol, la qual jo sposí per C
no havia pa, sinó ten solament de
desletat, amenà’l ab si en Ciloè e
de la mà dels felisteus. 9 Ladonchs
era desots Betachar. 12 E Samuel
a mi aquesta peraule? 22 E Samuel
1Re 10,Tit Capítol X 1 E Samuel
peraules, ell fou molt irat, 7 e
si jo he acusat a tort, ni si jo he
ni no has opremut negú, ni no has
qui és ves la regió de Egipte, 8 e
e he amenat Gaig, rey de Amalech,
ço que se’n tornàs. Mas Saül lo
que jo he alet. 13 Donchs Samuel
no he l’ús. E posà les armes 40 e
lo qual ell tenia tostemps [*], e
si, la qual portaven los pastors, e
49 e mès la mà en se sportella e
correch e stech sobre lo felisteu e
tendes dels felisteus. 54 E David
havia ja mort lo felisteu, Abner lo
e ocís dels felisteus CC hòmens e
e fugí, e fou salvat. 13 E Micol
què morrà? Què ha fet? 33 E Saül
–Corra e vé tost e no t’aturs! E
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prengueren Degon e tornaren-lo posar en
prengueren II vaques que aletaven los
prengueren dons e giraren lo jutjament,
prengueren ovellas e bous e vadells e
prengueren un moltó del mig loch del
prengueren lo cos de Saül e los cossos de
prengueren los cossos de aquells e
prengueren-se per lo cap de II en II e
prengueren-las e portaren-las-se’n.
prengueren Absalon e gitaren-lo en lo
prenguí ab lo cap de una verga que tenia
prenguí aquells per la gola e ofeguí’ls
prenguí la sua corona que tenia en lo ceu
prenguí de las pasturas en las quals tu
prenia guarde de Anna ni no la conexia. 26
prenia a sos obs. E axí ho feyen ells a
prenia la viula e viulave devant ell e
prenia ovellas e bous e àzens e camells e
prenia per la mà e besave-lo. 6 E feya
preníeu Absalon, que no l’ociésseu. 13
prenys, e era prop del terme de l’
prenys, e tremès tantost missatge a David
prenys. E aytentost David tramès
preposà-le en un loch de Saül devant
preposade la sua ànima en la tua mà, e ha
prepucis dels felisteus. 15 E Ysbòzech
prepuzició, que havían levat devant nostro
pres III vadells e III muygs de farina e
pres Samuel un anyell qui mamave e oferí
pres una pedre e mès aquella entre Masfat
pres Saül e son servent e manà a ells là
pres un cetrill d’oli e buydà-lo sobre
pres II bous e trencà’ls per pessas e
pres do de la vostra mà, ni si he opremut
pres de la mà de algú neguna cose. 5 Ell
pres Aguays, rey de Amalech, tot viu, e
pres e he mort tot son poble. 21 Mas lo
pres per lo pany de son mantell e axí ell
pres lo corn de l’oli e untà aquell en
pres un bastó, lo qual ell tenia tostemps
pres V pedres bellas e rodones d’un
pres sa fona en sa mà e anà contre lo
pres una pedre e mès-la en la fona e
pres la sua spasa e trach-la fora de la
pres lo cap del felisteu e portà aquell en
pres e menà’l devant Saül. E David tenia
pres las circuncizions e aportà-las al
pres una ymatge de fust e posà aquella en
pres la lansa e volch-lo ferir. E lavors
pres l’infant de Jonatàs ses segetas e
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1Re 24,3
lo desert de Gandí. 3 Donchs Saül
1Re 25,18
18 E adonchs Abiegayl se cuytà e
1Re 25,35
al pixant a la paret. 35 E lavors
1Re 25,43
de David [*]. 43 E aytambé David
1Re 26,12
d’aygüe e anem-nos-en. 12 E
1Re 28,24
fembra havia un vadell [*] e
1Re 30,18
los camells e fugiren. 18 E lavors
1Re 30,20
que se n’havían amenades. 20 E
1Re 31,4
haguda en la batalla. E axí Saül
2Re 2,8
príncep de la cavalleria de Saül,
2Re 4,4
morts. E com la nodrissa l’hach
2Re 5,7
intrerà ací David.” 7 Emperò David
2Re 5,13
que David fou vengut de Hebron,
2Re 8,4
de Eufratres. 4 E, com David hach
2Re 8,7
ni anave ni trematia. 7 E David
2Re 10,4
e que la enderroquen. 4 E lavors
2Re 11,27
David féu-la anar a son palau e
2Re 12,4
ell fou vengut a ell, e aquell rich
2Re 12,29
-la e, com la hach combatuda,
2Re 12,30
la hach combatuda, pres-la 30 e
2Re 13,8
[*] E Amon jahia en lo lit, e Tamar
2Re 13,10
e aquí donar-m’has a menjar. E
2Re 13,11
E com li posave devant lo menjar,
2Re 17,23
mal per ventura contre ell. E
2Re 18,14
tu dius, mas jo iré devant tu. E
2Re 20,3
fou en la sua casa en Jerusalem,
2Re 21,8
fill de Saül, e David. 8 E axí
2Re 21,12 és la concupina de Saül. 12 E David
2Re 24,22
ell vulla ni li plàcia. E Aurena
1Re 4,11
a peu. 11 E l’archa de Déu fou
1Re 4,17
e Fineès, e l’archa de Déu és
1Re 4,19
ella oyí que l’archa de Déu era
1Re 4,21
d’Irrael, car l’archa de Déu és
1Re 4,22
l’archa de nostro Senyor Déu és
1Re 14,30
si ell hagués menjat de la
1Re 14,32
ujat. 32 E tornà-ce’n a pendre
1Re 15,12
Senyor de las promícies de la
1Re 15,19
Senyor Déu, ans ést tornat ab
1Re 15,21
tot son poble. 21 Mas lo poble ha
1Re 15,21 son poble. 21 Mas lo poble ha presa
1Re 30,8
dupte tu los pendràs e amaneràs la
1Re 30,16
festa per goig que havían de la
1Re 30,20
si matex. E digueren: –Aquesta
1Re 30,26
David en Sichalech e donà de la
2Re 3,22
servecials seus vingueren ab gran
2Re 8,13
rey de Sobà. 13 E com David hach
2Re 12,9
etey, e la muller d’aquell t’has
2Re 12,10 has menyspresat lo Senyor Déu e has
2Re 12,28
no diga hom que jo la haja
2Re 12,30
de la ciutat gran roba e fort gran
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pres IIIM hòmens, tots alets de tot lo
pres CC pans e II odres de vi e V moltons
pres Davidd de la mà d’aquella tot ço que
pres per muller Achinone, de Gesrael. E
pres David la anap de l’aygüe e la lansa
pres pa [*] 25 e posà-lo devant Saül e
pres David las coses que los ysmaleÿtes
pres tot lo bestiar e manà’l devant si
pres lo ceu cultell matex e ocís-se ell
pres Ysbòzech, fill de Saül, e manà’l per
pres e fugia cuytosament, caech-li en
pres la torra e la altesa de Sion, e
pres concopines e mullers d’Irrael, e
pres de la part de aquells M e DCC hòmens
pres las armes de aur [*] que portave en
pres los missatgers que David li havia
pres-la per muller, e ella infantà un
pres la ovella de l’hom pobre e ocís-la
pres-la 30 e pres la corona del cap del
pres la corona del cap del rey, e aquella
pres ferina e mesclà-la en aygüe e féupres Tamar las ferines que havia fetas e
pres-la per la mà e dix-li: –Germane
pres un ligam e penjà’s e morí, e
pres Joab III lances e fichà-las totas
pres X concupines suas que havia jaquides
pres lo rey los fills de Saül, los quals
pres los ossos de Saül e de Jonatàs, fill
pres bous e vaques e càrreus e jous de
presa, e los II fills de Elí foren morts,
presa. 18 E, com ell hach anomenade l’
presa e son [*] marit era mort, ella s’
presa.» E dix per son sogre e son marit:
presa. 1Re 5,Tit Capítol quint 1 Los
presa de sos enamichs, la qual ell ha
presa, e prengueren ovellas e bous e
presa que ell havia amanade de Amalech. E
presa e has mal fet devant nostro Senyor?
presa presa de bous e d’ovellas, [*] e
presa de bous e d’ovellas, [*] e açò han
presa que han tolta. 9 E levà’s David ab
presa que havían feta e de la roba que
presa és de David. 21 E vench David en
presa als vells de Judà e en aquells qui
presa que havían tolta a ladres e hagueren
presa Síria e hach morts XIIM hòmens en la
presa en muller, e has mort a ell ab
presa la muller de Urries per ço que sia
presa. 29 E [*] anà-ce’n David a
presa. 31 E amenà-se’n lo poble ligats
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e departiment de la sgleya
die de vuy. Veus que jo sóm ací
los vostros pares de Egipte, ell és
13 Donchs, lo vostro rey és
los hòmens de Judà e tu sias ací
Pa defall a nós [*], e nós no havem
scriva e doctor de la lig, aprés la
lo Senyor, Déu teu, que ha tocats e
e dix-los tot açò, e ells anaren
ço com la ànima mia ha stat de gran
or e havia pedres preciozes de gran
dius, ans t’ho compraré per just
de nostro Senyor, devant Elí, lo
son secrifici, lo servent del
e tot ço que la losa portave, lo
sacrificis, venia lo servent del
mi de la carn, que cogue a obs del
me rebau en una part, axí com un
[*] fill de Finenès, fill de Elí,
19 E dementre que Saül perlave al
clarament. E lavors dix Saül al
menge’n. 5 E respòs David al
rey ma fa fort cuytar. 9 E Dix lo
de Achimàlech, fill de Achirob,
Senyor Déu [*] 7 e dix a Abiatar
de mi. 27 E dix lo rey a Sedoch
preveres. 26 Emperò Iran era propi
tota la companya de son pare, dels
e nostro Senyor no li respòs ni per
derà. 35 E Sadoch e Abiatar
anà-sse’n a Sedoch e Abiatar,
com li plach, ella se levà, e Elí,
paraules devant nostro Senyor, Elí,
vadell e oferiren l’infant a Elí,
los trips d’Irrael a mos obs en
en un die. 35 E jo sucitaré a mi un
los teus ulls, de bé, fes. E dix lo
ab tu? 2 E dix David a Achimàlech
que tròpies me vullas dar. 4 E lo
los vaxells. 6 E axí donà-li lo
mal celadament, ell dix a Abiatar
envés lo desert. 24 E vench Sadoch
un matex compte de tots diaques e
de Elí, Ophín e Fineès, e eren
nostro Senyor 13 ni l’ofici dels
en son loch. E per aquesta rahó los
açò los felisteus apellaren los
d’ell: –Levau-vos e oceÿts los
volgueren stendre lur mà contre los
de Ydumea, se levà e ocís los
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present e sdevenidora és cubert de pells
present de retre compte. 3 Digau-me
present ací. 7 Donchs, vosaltres stau are
present, lo qual vosaltres haveu alet e
present. 5 E anà-sse’n Amasè als fills
presentalla que donem a l’hom de Déu [*].
presó de Jerusalem ha restaurats del
presos aquells hòmens qui s’éran levats
prestament a David e digueren-lo-hy,
preu vuy en los teus ulls. Car are par que
preu, e David posà-la sobre son cap. E
preu e oferiré a nostro Senyor Déu oferta
prevera. 12 Mas los fills de Elí éran
prevera venia com hom coÿa la carn e havia
prevera prenia a sos obs. E axí ho feyen
prevera e deya en aquell que sacrificave:
prevera, com jo no pendré de tu carn
prevera deu haver, per ço que jo menge ten
prevera [*] en Ciloè, portave una
prevera, un gran brogit vench en la host
prevera: –Tira te mà a tu. 20 Donchs Saül
prevera e dix: –E què, si perlam de
prevera: –Vet ací és lo cutell de Goliàs,
prevera 10 qui pregà per ell nostro
prevera [*]: –Fé ensà envés mi lo efot. E
prevera: –Tu qui ést vengut, torna-te’n
prevera de David. 21,Tit Capítol XXI 1
preveras qui éran en Nobe. E ells
preveras ni per somnis ni per profetes. 7
preveras seran ab tu, e tot ço que tu
preveras, e comptà-los tot lo fet axí
prevere, seya sobre sa cella devant las
prevere, la comensà a guardar en la bocha
prevere, lo qual no’s prenia guarde de
prevere, per ço que ell muntàs al meu
prevere fael, lo qual ferà segons mon cor
prevere: –Acostem-nos encare a Déu. 37 E
prevere: –Lo rey manà que negú no sabés
prevere respòs: –No he pa de poble que’t
prevere del pa santificat, car no havia
prevere: –Aporta avant l’efot. 10 E David
prevere e tots los levites ab ell, qui
preveres, per centència o per seny
preveres de nostro Senyor. 4 E adonchs lo
preveres, ans fèyan molt de mal en lo
preveres de Degon e tots aquells qui
preveres e los devins e digueren-los:
preveres de nostro Senyor, car la lur mà
preveres de nostro Senyor. 18 E dix lo rey
preveres de nostro Senyor, enaxí que ell
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1Re 22,19
la ciutat de Nobe, qui era dels
2Re 8,17
e Abimàlech, fill de Abiatar, éran
2Re 8,18
ceu cap. E los fills de David éran
2Re 15,35
rey diràs-ho a Sadoch e Abiatar
2Re 19,11
lo rey tremès Sadoch e Abiatar,
2Re 20,25
conceller, e Sadoch e Abiatar éran
1Re 16,1
a Ysaý de Betlem, per ço car jo he
Re Prol,43
en la doctrina de Déu. Lo
Re Prol,63 que és Samuel, lo qual nós apellam
Re Prol,75
és, la vida dels sants hòmens. E lo
Re Prol,87
segons nós, és apellat e és scrit
Re Prol,118
la santa Sgleya. Yo he atrobat lo
1Re 1,Tit
libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol
1Re 2,16
secrificave deya-li: «Lexa cremar
1Re 8,2
lo poble d’Irrael. 2 E son fill
1Re 17,13
[*] éran aquests: Eliab era son
1Re 20,19 en loch on te pusques amagar, en lo
1Re 22,9 respòs Doech, de Ydumea, qui servia
2Re 1,Tit
libre de la Bíblia. 1,Tit Capítol
2Re 3,2
engendrà fills en Hebron, e lo
2Re 13,21
per ço car l’havia engendrat
2Re 15,22
teu. 22 E dix lo rey: –Vina e passe
2Re 18,27 27 E dix la guarda: –Aquest qui ve
2Re 19,43
que vosaltres ab lo rey, e jo sóm
Re Prol,Inc lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
1Re Inc de sent Gerònim. 1Re Inc Comença lo
1Re Expl
per VII dies. Expl Ací finex lo
1Re 14,14
son scuder, que seguia ell. 14 E la
1Re 20,37
lo infant en lo loch on era la
Re Prol,136 l’aygüe de las pluges. Donchs, lig
1Re 2,5
complits de fortsa. 5 E aquells qui
2Re 7,10
a ell d’aquí avant axí com
2Re 21,9 ensemps com hom comensa las messas
1Re 4,3
a las tendes. Lavors digueren los
1Re 5,11
ells tremateren e ajustaren los
1Re 8,4
falsament. 4 Donchs, tots los
1Re 17,13
temps de Saül. 13 E los III fills
1Re 17,14
de tots ells. Donchs, los III fills
1Re 17,17
17 E Ysaý dix a son fill David:
1Re 10,1
a tu untat sobre la sua haretat en
1Re 13,14
Senyor ha manat a ell que ell sia
1Re 14,50
Achinòem, filla de Achimàs. E lo
1Re 15,17
dix: –Donchs, ¿no fust tu fet cap e
1Re 17,55
lo felisteu, ell dix a Abner,
1Re 22,2
vingueren a ell e faeren-lo cap e
1Re 26,5
on stave Saül e Abner, fill de Ner,
2Re 2,8
ella. 8 Emperò Abner, fill de Ner,
2Re 3,38 –Vosaltres no conexeu que fort gran
2Re 10,16
la cavallaria de Adadàser, fou lur
2Re 10,18
cavallers e ocís Sobay, qui era
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preveres, [*] e los hòmens e las fembras
preveres, e Saraÿas era conceller, 18
preveres e en majors dignitats posats que
preveres, 36 e ells feran-m’ho a saber
preveres, e dix-los: –Perlau als majors
preveres. 26 Emperò Iran era propi prevera
previst un de sos fills que sia rey sobre
primer libre segons los jueus és apellat
primer de Regnes. Lo segon, lo terç e lo
primer libre comensa a Job; lo segon, a
primer e segon de Paralipèmenon; lo VIII
primer libre dels Macabeus en habraych; lo
primer 1 Un home fou de la ciutat de
primer lo grex segons la costuma e puxs
primer engendrat havia nom Jobel, e lo
primer fill engendrat; lo segon, Aminedab;
primer die de las calendes, com hom pot
primer al rey, e dix: –Jo he vist lo fill
primer 1 E fou fet aprés que Saül fou
primer engendrat hach nom Amon e fou fill
primer que a negú dels altres. 22 E anch
primer. E lo rey e tots aquells qui éran
primer sembla que sia Achimàs, fill de
primer engendrat [*] ab lo rey que
Primer libre dels Reys. La lengua dels
Primer libre dels Reys, qui és lo novèn
Primer libre dels Reys, qui és lo novèn
primera occizió que Jonatàs e son scuder
primera segeta. Cridà Jonatàs e dix a l’
primerament Samuel e Malachim meu; meu,
primerament éran sedollats se logaren per
primerament fèyan 11 del die ensà que
primeras, axí com hom comensa a segar los
primers nats d’Irrael: –Per què nostro
primers nats e prínceps dels felisteus,
primers nats del poble se ajustaren e
primers [*] éran aquests: Eliab era son
primers hagueren seguit Saül a la batalla,
–Prin e porta a tos frares una masura de
príncep, e tu desliureràs lo poble de la
príncep sobre son poble, per ço com tu no
príncep de la sua cavalleria hach nom
príncep sobre tots los trips d’Irrael,
príncep de la sua cavalleria: –O Abner, de
príncep de tots. E foren ab ell quax CCCC
príncep de la cavalleria, e veé Saül
príncep de la cavalleria de Saül, pres
príncep e senyor és vuy caygut en Yrrael?
príncep e lur senyor. E com David sabé
príncep de la cavalleria. 19 E com tots
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

David seent en la cadira, molt savi
frare de Joab, fill de Servià, era
19 pus noble entre los III. E fou
sutzura, per ço que ell sega ab los
tremateren e ajustaren tots los
e ajustaren los primers nats e
stade a vosaltres tots e a vostros
a destre ni a sinestre. E los
Senyor en aquell die. 16 E V dels
en Masfa. 7 E com oÿren açò los
de David en tots sos dies. 30 E los
aquests hebreus? E dix Achís als
mi entrò aquest die de vuy. 4 E los
son senyor, si no sobre los nostros
al die de vuy. Mas no plau als
’n, donchs, [*] e no agreujaràs los
àngel de nostro Senyor Déu. Mas los
fou molt torbat. 2 E II hòmens
dels fills d’Amon, 3 digueren los
que no has ància nenguna dels teus
13 E ja dabans éran pujats que éran
és sobre aquella de Joab. E [*] los
que era enmig dels profetes e
la companya dels profetes que
Yrrael conech que Samuel era leyal
ni havia star guarnit. 5 E dix Gad
de tots enamichs, 2 e dix a Natan
la peraula de Déu fou feta a Natan
-lo molt, 25 e liurà-lo a Natan
al matí, e dix nostro Senyor a Gad
tremès a tu. 14 E dix David a Gad
la casa de mon pare. 18 E vench Gad
ell a carrera [*], e ell comensà a
Senyor devallerà sobre tu, e ells
sobre tu, e ells profetaran, e tu
XII 1 E nostro Senyor tremès Natan
manament de nostro Senyor que Gad
de Enave, qui és dit, segons los
tu trobaràs una gran companya de
coll, e veus que la companye dels
conegut, veeren que era enmig dels
Sis? Donchs, no és Saül entre los
E com ells vaeren la companya dels
«Donchs, no és Saül entre los
per preveras ni per somnis ni per
m’ha volguda retre resposta ni per
Torà, ço és, Lig. Segons orde dels
e lo VIIIè és lo libre dels XII
lig, ço és, de Moysès V, e dels
de nostro Senyor, e anà defora e
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príncep entre III, axí tendre com lo verm
príncep dels III, e aquell és aquell qui
príncep entre aquells III. [*] 20 E
prínceps e que tinga la cadira de glòria.
prínceps dels felisteus e digueren: –Què
prínceps dels felisteus, los quals
prínceps. Donchs vosaltres fareu las
prínceps dels felisteus seguiren aquellas
prínceps dels felisteus qui vaeren açò
prínceps dels felisteus, vingueren sobre
prínceps dels felisteus axiren contre los
prínceps dels felisteus: –Encare no
prínceps dels felisteus foren irats e
prínceps? 5 Donchs, no és aquest David qui
prínceps ni als majorals que vingues ab
prínceps ni los majorals dels felisteus. 8
prínceps dels felisteus han dit que no
prínceps de ladres éran ab lo fill de
prínceps dels fills de Amon a Amon, lur
prínceps ni dels teus majorals. En veritat
prínceps entrò a XXX, e vinguéran en temps
prínceps dels cavallers partiren-se del
profatitzave, digueren los uns als altres:
profatitzaven e Samuel qui stave sobre
profeta a nostro Senyor. 21 E nostro
profeta a David: –No vullas star en loch
profeta: –Vet que jo habit en la casa que
profeta e dix-li: 5 –Vé-te’n al meu
profeta, e apellà lo ceu nom “Amable de
profeta: 12 –Vé-te’n a David e diguesprofeta: –Gran treball m’és de cascuna
profeta a David en aquell die e diguéprofetar en mig loch d’ells. 11 E, com
profetaran, e tu profetaràs ab ells
profetaràs ab ells ensemps e tu seràs
profete a David, e dix Natan a David:
profete li havia fet. 20 E Aurena guardà e
profetes, Josuè, fill de Nuu. E aprés
profetes, que devalleran de la muntanya, e
profetes axí a ell a carrera [*], e ell
profetes e profatitzave, digueren los uns
profetes? 12 [*] 13 Donchs ell cessà de
profetes que profatitzaven e Samuel qui
profetes?» 20,Tit Capítol XX 1 David fugí
profetes. 7 E dix Saül als ceus
profetes ni per somnis. E jo he apellat a
Profetes són ordonats, e comensen a Jesú,
Profetes, qui és apellat, segons ells,
Profetes VIII, e de Hagiògafra, ço és, de
profetitzà fins que fou a Ajoch, en

744

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 19,24
ell se despullà ses vestidures e
1Re 10,13
12 [*] 13 Donchs ell cessà de
1Re 18,10 esvaý Saül, enaxí que ell comensà a
1Re 19,20
intrà en ells, e ells comensaren a
1Re 19,21
los quals comensaren atrecí a
1Re 2,26
ociure. 26 E Samuel, l’infant,
2Re 3,1
anave e més temps passave, David
1Re 12,21
declinar aprés vanes coses que no
2Re 17,14
concell de Atitòfel, que era bo e
Re Prol,Inc
Prol,Inc Comensa lo
Re Prol,105
és e qui és sdevenidor.» Aquest
Re Prol,Expl de bones obres.» Expl Ací acaba lo
1Re 20,35 Jonatàs anà al camp, axí com havia
2Re 15,8
lo teu servecial era en Gessur, ell
2Re 15,7
en Hebron e pegaré los vots que he
1Re 15,12
holocausts a nostro Senyor de las
1Re 2,29
Per ço que vosaltres menjàceu las
2Re 23,1
«E dix l’hom al qual es feta la
1Re 4,1
en batalla e fichà las tendas
1Re 4,18
de Déu, Elí caech de la cella,
1Re 4,19
muller de Fineès, era prenys, e era
1Re 5,2
temple de Degon e asigueren aquella
1Re 6,8
e meteu-ho en una petita caxa
1Re 6,15
Senyor e la petita caxa qui era
1Re 7,12
Masfat e Sem, qui són II lochs
1Re 10,2
te n’iràs e tu trobaràs II hòmens
1Re 13,5
tendes dellà Machinàs, ves orient,
1Re 13,18
per un camí de la terra de Gabaà,
1Re 15,5
sos aguayts en un torrent qui era
1Re 17,48 Donchs, com lo felisteu fou vengut
1Re 19,3
matí e que t’amachs, 3 e jo staré
1Re 20,5
e jo ciuré axí com és costuma
1Re 20,19
com hom pot obrar, e ciuràs
1Re 20,20
Ezel. 20 E tremetré jo III sagetes
1Re 20,25
taula e en la sua cadira, qui era
1Re 26,3
que Saül era vengut en lo desert de
1Re 26,7
e la sua lansa ficade en terra,
1Re 26,11
Déu. Mas pren la lansa que té
1Re 26,12
de l’aygüe e la lansa que stave
2Re 2,13
de David exiren-los a carrera de
2Re 6,7
contre Ozà e ferí’l [*] tantost de
2Re 12,3
ell, e tots dies dormia en son lit
2Re 13,23
suas ovellas en Balasar, que era
2Re 14,30 servecials: –Sabeu lo camp de Joab
2Re 17,17
ell. 17 E Jonatàs e Achimàs staven
2Re 18,6
Yrrael, e fou la batalla aquell die
2Re 19,37
en la mia ciutat e que sia soterrat
2Re 19,42
atany a nós que a vosaltres e pus
2Re 20,8
fill de Bocrí. 8 E com ells foren
2Re 20,11
hagueren vist açò e hagueren stat
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profetitzà ab los altres devant Samuel, e
profetitzar e vench a la muntanya. 14 E un
profetitzar en mig loch de la sua casa. E
profetitzar. 21 E com aquesta cose fou
profetitzar axí com los altres. [*]
profitave e crexia e pleÿa a Déu e a
profitave e era molt pus fort. E la casa
profiten a vosaltres ne us desliureran de
profitós, per ço que Déu donàs mal a
pròlech de sent Gerònim sobre lo Primer
pròlech de las Scriptures se porà convenir
pròlech de sent Gerònim. 1Re Inc Comença lo
promès a David, e vench ab ell un infant
promès a Déu que, si ell tornave en
promesos a nostro Senyor Déu, 8 car, com
promícies de la presa que ell havia
promíssias de tots los secrificis del meu
promissió de crist Déu de Jacob, noble
prop la pedre de la Ajude, e los felisteus
prop la porta, e trencà’s lo cap, e fou
prop del terme de l’infantament. E, quant
prop de Degon, lur déu. 3 E com los hòmens
prop l’archa e lexau-la anar. 9 E
prop ella, en la qual éran los vaxells d’
prop, e apellà lo nom d’aquell loch pedre
prop lo vas de Ratxel, en las encontrades
prop Letavent. 6 Quant los fills d’Irrael
prop de la gran vall de Soboÿm, contre lo
prop de la ciutat. 6 E Saül dix als
prop de David, ell se cuytà e axí a ell a
prop mon pare là on ell serà e parlaré [*]
prop lo rey a la taula. E donchs, jaquexprop una pedre qui ha nom Ezel. 20 E
prop la pedre e gitar-las-he quax qui
prop la paret, levà’s Jonatàs, e sech
prop ell, 4 tramès-hi spies e sabé
prop del seu cap. E Abner e tot l’altre
prop lo cap e aquest anap d’aygüe e anem
prop Saül e anaren-se’n. E no hy hagué
prop un aljup d’aygüe qui és en Gabaon e,
prop l’archa. 8 E David fou fort trist e
prop ell, car aytant la amava com si fos
prop Efraÿm, e convidà tots los fills del
prop lo meu? Veniu e cremau lo blat que hi
prop la font de Raguel. E una serventa anà
prop lo bosch de Efraÿm. 7 E la companya
prop del sepulcre de mon pare e de ma
prop és a nós que a vosaltres. Per què us
prop de una gran pedra qui és en Gabaon,
prop de Amassè, que era mort, digueren:
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2Re 23,15
de la sisterna qui és en Betlem, de
2Re 23,16
de la sisterna de Betlem que era
2Re 24,16
l’àngel de nostro Senyor era de
2Re 20,26
éran preveres. 26 Emperò Iran era
Re Prol,53
V libres de Moysès, los quals són
1Re 1,15
ni pences, com jo sóm una fembra
Re Prol,121
d’aquella matexa cose pot ésser
1Re 19,24
e tota aquella nit. E de açò axí un
2Re 5,8
cavalleria. E per açò diu hom lo
2Re 20,18
–Açò que jo diré és molt bell
Re Prol,25
e la sua oració, e en la fi dels
Re Prol,80
los jueus, Masloth, ço és, libre de
1Re 6,5
d’or, segons lo nombre de las
1Re 6,18
de las ciutats dels felisteus de V
Re Prol,3
la qual lengua en gran partida és
1Re 28,17
’t lo regne e dar-l’ha a ton
2Re 12,11
tu matex e dar-las-he a ton
1Re 30,26
de Judà e en aquells qui éran sos
1Re 17,39
ell se desermà e dix a Saül: –Jo no
2Re 19,35 o dols o amargós, e jo vuymés no’m
1Re 1,15
he vuy begut vi ni neguna cose que
2Re 14,32
Jo’t prech que tu fasses que jo
2Re 15,3
no ha posat lo rey null hom qui’t
1Re 11,3
a nós VII dies d’espay, que nós
2Re 5,23
mans? E dix nostro Senyor: –No hy
1Re 28,22
que, com hauràs menjat, sias fort e
1Re 26,13
en l’altre part e stech al cap del
2Re 5,19
Senyor e dix: –Senyor Déu, si jo
2Re 13,34
venir per una pertida de un
2Re 19,34
són los anys de la mia vida, que jo
2Re 22,8
e tremolà, los fonaments dels
2Re 2,1
de Judà? E dix-li nostro Senyor:
2Re 5,19 las mias mans? E dix nostro Senyor:
2Re 24,18
a David en aquell die e digué-li:
1Re 30,21
axiren a carrera a David [*] e
2Re 5,17
oý David que los felisteus venían,
2Re 15,30
cap cubert e ab los peus descalsos,
2Re 17,23
no havían cregut lo ceu concell,
2Re 22,9
Déu és enfelonit contre ells. 9 E
2Re 24,19
en la era de Aurena gebuseu. 19 E
2Re 2,2
-li nostro Senyor: –En Hebron. 2
2Re 5,22
vegade los felisteus per ço que
2Re 2,25
una mota de si matexs sus alt en un
2Re 2,1
Senyor Déu e dix: –Donchs, Senyor,
2Re 2,1
–Puja. E dix David: –E en qual loch
2Re 5,23
nostro Senyor e dix: –Senyor Déu,
1Re 13,15
de Benjamín. E los altres pobles
1Re 29,11
dels felisteus. E los felisteus
1Re 30,17 negú sinó CCCC hòmens jóvens que
2Re 2,3
de Nabal de Carmel. 3 E ab tant
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prop la porta, fort lo hy grayria. 16 E
prop la porta e aportaren-la a David. E
prop la era de Eurena, qui era hom
propi prevera de David. 21,Tit Capítol XXI
pròpiament apellats Torà, ço és, Lig.
prou malaurade e jo no he vuy begut vi ni
provat. E és aquestas coses, axí prech a
proverbi: «Donchs, no és Saül entre los
proverbi: «Lo cech e lo contret no intrerà
proverbi e molt bella peraule: “En aquells
Proverbis de Salamó, d’aquell loch en lo
Proverbis; lo quart, Coleth, ço és,
províncies dels felisteus, e fareu V rates
províncies, de la ciutat murade entrò a la
proÿsma e vaÿna a la habraycha. E en
proÿsme David, 18 car tu no has obeÿt a la
proÿsme, e dormiran ab ellas devant tu
proÿsmes e sos parents. E dix-los David:
puch axí anar, car jo no he l’ús. E posà
puch delitar en menjar ni en beura, e no
puga embriagar, mas la mia ànima és molt
puga veura la cara del rey e, si li membra
puga oyr. E deya Absalon: 4 –Qui stablirà
pugam tremetre missatgers per tota la
puges ni los isques a carrera, mas vés
pugues fer ton camí. 23 E Saül no’n volch
puig e hach gran spay entre ells, 14 David
puig als felisteus, liurar-los-has en
puig on no havia camí. 35 E dix Jonadap al
puig ab lo rey en Jerusalem? 35 Car LXXX
puigs se són somoguts e secudits e manats
–Puja. E dix David: –E en qual loch
–Puja, e jo liuraré e daré a tu los
–Puja e stablesx altar a nostro Senyor en
pujà David e aquells qui éran ab ell al
pujà-sse’n en un loch en lo qual ell
pujà-ce’n per la carrera del munt
pujà-se’n en un aze e anà-sse’n [*]
pujà foch de las suas narils, e vorerà
pujà David segons lo manament de nostro
Pujà, donchs, David e dues mullers suas,
pujacen en Jerusalem, en la vall de
pujalet petit. 26 E cridà Abner a Joab e
pujaré en una de las ciutats de Judà? E
pujaré? E dix-li nostro Senyor: –En
pujaré contre los felisteus e liurar-los
pujaren aprés Saül contre lo poble que los
pujaren en Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1
pujaren en los camells e fugiren. 18 E
pujaren ab David tots los hòmens qui
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2Re 5,17
havían untat en rey en Jerusalem,
2Re 13,29
açò fou fet, tots los fills del rey
Re Prol,161
en lo sepulcre, al qual ja és
2Re 15,32
e fat e orat. 32 E, con David fou
2Re 23,10
10 Car los hòmens d’Irrael foren
2Re 23,13
en Yrrael. 13 E ja dabans éran
1Re 27,8
dels felisteus IIII mesos. 8 E
1Re 28,13
la fembra a Saül: –Déu he vist que
1Re 21,4
sant [*]. Si tu ést sant e nèdeu e
2Re 11,5
aquí avant cessà que no hach de sa
1Re 24,4
havia una cove on intrà Saül perquè
2Re 4,5
E la portera, que stave a la porta,
1Re 20,26
li fos avengut que no fos levat ni
Re Prol,135
celicis. E aquelles coses que són
Re Prol,138 meu, jo dix, meu. Car qualque cose
1Re 5,6
e destruý aquells e ferí Azot en la
1Re 5,12
éran stats morts éran ferits en la
1Re 9,2
d’Irrael millor home que ell; era
1Re 9,21
sóm jo fill de Sis de Benjamín, del
1Re 10,23
aquí en mig loch del poble. E fou
1Re 11,3
3 Llavors digueren a ell los
1Re 16,16
viule ab se mà e que tu ho sofires
1Re 16,23
a Saül, axí que ell soferia
1Re 17,12
Ysaý, qui havia VIII fills e era lo
1Re 17,51
E quant los felisteus veeren que lo
1Re 18,30
lur axida David feya tots sos fets
1Re 21,7
nom Odech, de Ydomea, e era lo
1Re 26,2
e havia ab ell IIIM hòmens dels
1Re 31,12
a Saül, 12 levaren-se tots los
2Re 1,19
axí ja cayguts en tu aquests, los
2Re 1,23
la mort no’s són departits. E éran
2Re 1,23
éran pus laugers que àguila e éran
2Re 3,1
passave, David profitave e era molt
2Re 3,1 Saül, com més anave, més aminvave e
2Re 6,14
e saltave devant nostro Senyor com
2Re 6,14 devant nostro Senyor com pus fort e
2Re 11,16
aquell loch on sabia que éran los
2Re 13,13
a mi, e tu seràs tengut per un dels
2Re 13,13
tengut per un dels pus folls e dels
2Re 13,26
26 E dix Absalon al rey: –Senyor,
2Re 16,13 Semeý anave per lo costat del munt,
2Re 17,3
tot sol, car tu demanes un home, e,
2Re 17,20
-se’n anats corrent. E aquells,
2Re 18,23 Achimàs correch per un camí que era
2Re 19,42
més atany a nós que a vosaltres e
2Re 22,18
que han ahirat a mi, com éran
2Re 23,19
los quals ocís, e fou nomenat 19
1Re 28,16 mostres què faré. 16 E dix Samuel:
2Re 19,30
30 E dix Mifibòzech al rey:
Re Prol,108
de habraych en latí, per ço que
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pujaren-hi tots per ço que sercassen
pujaren en los muls e fugiren. 30 E,
pujat Jesucrist al Pare, qui contre los
pujat en un munt en lo qual volia adorar
pujats [*], aquell stech e ocís tants dels
pujats que éran prínceps entrò a XXX, e
pujave David e los ceus hòmens [*] a
pujave de la terra. 14 E dix Saül: –E qual
pur e munde, e majorment de fembra, menge
purgació, e la dona fou aytentost prenys,
purgàs aquí son ventre. E David e los
purgava forment [*]. 6 E [*] Recap e son
purificat [*]. 27 E com vench lo segon die
pus vils veden la calor del sol e l’aygüe
pus volenterosament en gitant e stimant
pus secreta part de las nalgues, e las
pus secreta part [*] de mal de morenes. E
pus alt que negú del poble de las spatles
pus bax trip del poble d’Irrael, e lo meu
pus alt que tots de las spatles amunt. 24
pus vells hòmens de la ciutat de Jabès:
pus laugerament. 17 Donchs dix Saül a sos
pus leugerament lo turment, e lavors se
pus vell hom que fos en lo temps de Saül.
pus fort d’ells era mort, fugiren, 52 e
pus sàviament que tots los servents de
pus poderós de tots los pastors de Saül. 8
pus alets e millors d’Irrael, per ço que
pus forts hòmens e anaren tota la nit e
pus forts que éran en Ysrael! 20 No vullau
pus laugers que àguila e éran pus forts
pus forts que leons! 24 O filles d’
pus fort. E la casa de Saül, com més
pus flacha era e tot die se destroÿa. 2 E
pus fort e pus leugerament podia saltar. E
pus leugerament podia saltar. E David
pus forts hòmens. 17 E axiren los hòmens
pus folls e dels pus orats hòmens de tot
pus orats hòmens de tot Yrrael. Mas fespus que tu no vols venir, prech-te que
pus alt que ells, e maleÿa David e
pus l’hages hagut, tot lo poble starà en
pus no’ls trobaren, tornaren-se’n en
pus breu, e fou abans al rey que Cozim. 24
pus prop és a nós que a vosaltres. Per què
pus forts que jo. 19 E ell occupà a mi en
pus noble entre los III. E fou príncep
–Pus que nostro Senyor s’és pertit de tu,
–Pus que tu, senyor meu, ést tornat en la
puscam saber qual cose és feta d’aquestas
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respòs: –No he pa de poble que’t
de las tuas ciutats [*] per ço que
en qui més, segons tos vijares, te
n’iràs tost e iràs en loch on te
és levat per ço que serch una
primer lo grex segons la costuma e
car ell beneyrà lo sacrifici, e
menjà ab Samuel aquell die, 25 e
se combateren contre ells. 10 E
nostro Senyor en Galgala. 34 E
ell en rey sobre Yrrael. 13 E
de tots sturments [*]. 6 E,
ovella petita que havia comprade e
e digueren-li tot lo concell e
que has vist. E Cozim adorà Joab e
lo poble no s’aturàs aquí. 13 E
are n’has per ço que sia doblat e
ella cascun any quant lo die venia
que venia en Ciloè. 15 Neguex ans
e crexia poch a poch entrò
drap de li e mès dessús ordi parat
que XXII letres són [*], segons la
de Salamó, d’aquell loch en lo
los jueus és apellat Bresith, lo
Lo segon és apellat Elesmon, lo
Lo terç se seguex que és Samuel, lo
a Job; lo segon, a David, lo
ço és, Paraules de dies, lo
canònicha de divinal scriptura, lo
en latí, per ço que puscam saber
en habraych; lo segon, en grech; la
aquella ballesa del tabernacle, la
lo Salvedor en lo sepulcre, al
de la ciutat de Ramataym [*], lo
l’infant a Elí, prevere, lo
infant, e havia vestidura de li, la
cascun any una petita gonella, la
fembra per aquest infant, lo
fèyan a tot lo poble d’Irrael e en
un hom de Déu vench a Elí, lo
sucitaré a mi un prevere fael, lo
4 E nostro Senyor apellà Samuel, lo
a ell altre vegade: –Samuel! Lo
e dix: –O, Samuel, mon fill! Lo
cella e guardave la carrera per la
de la batalla e de la host. Lo
e de la host. Lo qual dix: –En
de Déu d’Irrael? Ensenyau-nos en
caxa qui era prop ella, en la
e entrò Abeel lo gran, sobre lo
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puscha donar, car no he sinó pa sant [*].
puscha star aquí. E per què jo, servecial
pusques fiar. E si aferma las nostres
pusques amagar, en lo primer die de las
pussa o un poy, axí com és perseguida una
puxs pren-te’n a ta volentat.» E ell
puxs menjaran aquells qui seran apellats.
puxs avallaren de la muntanya e vingueren
puxs cridaren a nostro Senyor e digueren:
puxs se n’anaren en Remata. E Saül se n’
puxs que David fou vengut de Hebron, pres
puxs que foren en la era [*], Ozà stès la
puxs havia-la nodrida [*], e ella e sos
puxs digueren-li: –Anem, passem tost l’
puxs correch per anar al rey. 22 E Achimàs
puxs tot lo poble seguí a Joab e
puxs tot aquest te doble en C dobles. Mas
qu’ells anaven a la casa de nostro
qu’ells cremassen lo grex dels
qu’éls oÿren clarament. E lavors dix Saül
quaix qui’l volia axugar sobre lo pou, e
qual lengua en gran partida és proÿsma e
qual diu: «Qui atroberà fembra fort?»; e
qual nós apellam libre de la Generació del
qual nós apellam Èxodus. Lo terç és
qual nós apellam primer de Regnes. Lo
qual és comprès en V pertides, en un volum
qual nós podem apellar en major
qual, segons nós, és apellat e és scrit
qual cose és feta d’aquestas que degam
qual cose d’aquella matexa cose pot ésser
qual per sengles spècies e destinció e
qual ja és pujat Jesucrist al Pare, qui
qual hach nom Elcanà, fill de Geroboam,
qual no’s prenia guarde de Anna ni no la
qual hom apellave efot. 19 E sa mare li
qual ell aportave en los dies que éran
qual tu has donat a nostro Senyor. E
qual manera ells gèyan ab las fembras qui
qual Déu li tremès, e dix a ell: –Aquestas
qual ferà segons mon cor e segons ma
qual respòs a ell: –Vet que jo sóm ací. 5
qual se levà e anà a Elí 9 e dix a ell:
qual li respòs: –Jo sóm ací. 17 E ell
qual aquell venia, e lo ceu cor era molt
qual dix: –En qual manera era sdevengut
qual manera era sdevengut açò [*]? 17 E
qual manera tornarem a ella en son loch.
qual éran los vaxells d’or que hy posaren
qual ells posaren l’archa de nostro
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1Re 6,18
l’archa de nostro Senyor, la
1Re 8,18
nostro Senyor contre vostre rey, lo
1Re 9,5
Saül dix a son servent, lo
1Re 9,6
las someras per engoxa de nós. 6 Lo
1Re 9,7
servent: –Vet que nós hi irem. Mas
1Re 9,17
dix a ell: –Aquest és l’home del
1Re 9,18
–Jo’t prech que tu mostres a mi
1Re 10,8
jo vingue a tu e que amostre a tu
1Re 12,9
oblidaren lo Senyor, lur Déu, lo
1Re 12,13
lo vostro rey és present, lo
1Re 12,16
stau e veeu aquesta gran cose, la
1Re 13,3
ferí una companya de felisteus, la
1Re 14,3
efot. E lo poble no sabia pas en
1Re 14,17 qui era ab ell: –Guardau e enqueriu
1Re 14,30
de la presa de sos enamichs, la
1Re 14,33
que havían menjade la sanch. Lo
1Re 14,38
tot lo poble e sapiau e vejau per
1Re 14,41
d’Irrael, dóna a mi demostransa
1Re 14,42
sorts entre mi e Jonatàs, mon fill,
1Re 14,43
E dix Saül a Jonatàs: –Digues-me
1Re 15,2
ha fetas al poble d’Irrael, en
1Re 15,14
que sona en las mias orrellas, lo
1Re 15,20
e sóm anat en la carrera per la
1Re 15,32
Adonchs Gaig fou a ell amenat, lo
1Re 16,2
mon poble. 2 E Samuel dix: –En
1Re 16,3
al secrifici, e jo mostraré a tu
1Re 16,9
9 E Ysaý li amenà Saman, del
1Re 17,4
qui havia nom Goliàs, de Gech, lo
1Re 17,5
fora, tot ple d’hams. Lo pes del
1Re 17,12
efrateu, de Judà, de Betlem, del
1Re 17,12
qual nós havem perlat debans, lo
1Re 17,40
les armes 40 e pres un bastó, lo
1Re 17,40
sportella que ell havia ab si, la
1Re 17,55
de la sua cavalleria: –O Abner, de
1Re 17,58
58 E Saül dix a ell: –[*] De
1Re 18,8 e a mi no han donat sinó M! Donchs,
1Re 18,18 David dix a Saül: –Quin hom çó jo o
1Re 18,18
hom çó jo o qual és ma vida o de
1Re 19,9
lo maligne spirit intrà en Saül, lo
1Re 19,22
e aquí ell demanà e dix: –En
1Re 20,1
Jonatàs e dix: –Què he jo fet ni
1Re 20,1
fet ni qual és la mia iniquitat ni
1Re 22,13
ço que ell s’alçàs contra mi, lo
1Re 23,7
intrà e fou enclòs en la ciutat, la
1Re 23,19 és en lo coll que ha nom Achile, lo
1Re 24,5
ell: –Vet que aquest és lo die del
1Re 25,17
ton bestiar entre ells. 17 La
1Re 25,26
Senyor Déu e viva la tua ànima, lo
1Re 28,9
quantes coses ha fetas Saül e en
1Re 28,14
de la terra. 14 E dix Saül: –E
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qual era entrò aquell die en lo camp de
qual vosaltres haureu alet, e nostro
qual era ab ell: –Vina e tornem-nosqual dix a ell: –Vet que en aquesta ciutat
qual cose portarem a l’hom de Déu? Pa
qual jo’t parlé. Aquest senyorejarà sobre
qual és la casa del vaent. 19 E Samuel
qual cose tu fasses. 9 Adonchs, com Saül
qual los liurà en las mans de Sizerà,
qual vosaltres haveu alet e demanat. Veus
qual nostro Senyor ferà denant vosaltres.
qual era en Gabaà, e com Saül hach açò
qual loch Jonatàs era anat. 4 [*] a la
qual de nós hi és anat. E com ells ho
qual ell ha atrobade. Donchs, no fóra feta
qual los dix: –Vosaltres haveu
qual és sdevengut [*] aquest peccat. 39
qual cose és açò per què tu vuy no has
qual de nós ho ha fet. E la sort caech
qual cose has tu feta. E Jonatàs dix a
qual manera contrestà a ell, com venia de
qual jo oig? 15 E Saül dix: –Lo poble ho
qual nostro Senyor m’ha tremès e he
qual era molt gros, e tremolà, e Gaig dix:
qual manera jo iré? Car Saül ho oyrà e
qual cose tu fasses, e tu unteràs aquell
qual ell dix: –Encare no ha nostro Senyor
qual havia VI colzos d’alt e I palm. 5 E
qual era VM cicles d’aram. 6 E portave
qual nós havem perlat debans, lo qual
qual havia nom Ysaý, qui havia VIII fills
qual ell tenia tostemps [*], e pres V
qual portaven los pastors, e pres sa fona
qual linatge és aquest infant? E aquell
qual linatge ést tu? E David li respòs:
qual cose defall a ell sinó lo regne! 9 E
qual és ma vida o de qual linatge és mon
qual linatge és mon pare en Yrrael, que jo
qual stave en sa casa. E tenia una lansa
qual loch són Samuel e David? E fou-li
qual és la mia iniquitat ni qual peccat he
qual peccat he jo fet contre ton pare, que
qual ha aguaytat a mi entrò al die de vuy?
qual havia portas e barras. 8 Adonchs Saül
qual és a la dreta part del desert? 20
qual nostro Senyor havia perlat a tu e
qual cose tu pense què fasses, car la
qual ha vedat que tu no’t venjasses en
qual manera ha gitats los encantedors e
qual és la sua forma? E dis la fembra:
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1Re 29,4
hom e stiga en son loch, en lo
1Re 30,13
begut. 13 E dix David lavors: –De
2Re 2,1
Senyor: –Puja. E dix David: –E en
2Re 3,14
–Ret-me la mia muller Micol, la
2Re 5,17
pujà-sse’n en un loch en lo
2Re 6,2
portacen l’archa de Déu sobre la
2Re 7,7
no parlé a la un trip d’Irrael al
2Re 7,12
socitaré la sament tua aprés tu, la
2Re 7,15
axí com la he tolta de Saül, lo
2Re 7,18
nostro Senyor Déu e dix: –Senyor,
2Re 7,23
com lo teu poble d’Irrael, per lo
2Re 8,8
a saber, de Bet e de Beroch, del
2Re 15,2
rey, apellave-lo e deya-li: –De
2Re 15,32
David fou pujat en un munt en lo
2Re 19,10 terra per Absalon. 10 E Absalon, lo
2Re 21,12
de la plassa de Betzamín, en la
2Re 21,19
en Gob contre los felisteus, en la
2Re 21,19
Goliach geteu, la asta del
2Re 21,20
La quarta batalla fou en Get, en la
2Re 23,1
fill de Ysaý: «E dix l’hom al
1Re 3,17
–Jo sóm ací. 17 E ell demanà-li:
1Re 6,4
4 E adonchs ells digueren:
1Re 6,20
digueren los hòmens de Betzames:
1Re 10,11
digueren los uns als altres:
1Re 11,12 dos ensemps. 12 E lo poble dix [*]:
1Re 17,26
als hòmens qui éran entorn d’ell:
1Re 17,26
aquesta onta del poble d’Irrael?
1Re 22,14 vuy? 14 E Achimàlech respòs al rey:
1Re 26,18
lo servicial ceu? Què ha fet?
2Re 7,23
e no és Déus aytal com tu. 23
Re Prol,138
meu; meu, jo dix, meu. Car
Re Prol,149
que jo he sobre nomenades, en
Re Prol,150 entre si matex discordar, e demana
1Re 14,7
allà on volràs, car jo iré ab tu en
2Re 17,12
12 e ferirem sobre aquells en
1Re 2,36
tostemps. 36 E sdevendrà’s que
1Re 3,11
fas aytal stabliment en Yrrael, que
Re Prol,13
que atrobà altres letres de las
Re Prol,37
axí com són XXII letres, per las
Re Prol,41 XXII volums són compilats, ab los
Re Prol,53
són los V libres de Moysès, los
Re Prol,107
e guarnit a tots los libres, los
1Re 2,23
aquestes coses malvades, las
1Re 2,23
malvades, las quals jo oig e de las
1Re 2,29
ab te fellonia e los meus dons, los
1Re 5,11
nats e prínceps dels felisteus, los
1Re 6,2
tornarem a ella en son loch. Los
1Re 6,17
del secret de natura d’or, las
1Re 7,14
retudes als fills d’Irrael, las
1Re 8, 8
8 Segons totas las lurs obres, las
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qual tu l’has stablit e donat, e no
qual loch ést tu? E respòs e dix: –Jo sóm
qual loch pujaré? E dix-li nostro
qual jo sposí per C prepucis dels
qual ell era segur, es podia d’ells bé
qual és apellat lo nom de nostro Senyor,
qual maní que donàs a menjar al meu poble
qual axirà del teu ventre, e fermaré lo
qual jo he mogut de la mia faç. 16 E la
qual és la mia casa e qui sóm jo, que tu
qual ha jurat Déu per ço que’l remés [*]
qual aram féu Salamó la vaxella de aram en
qual ciutat ést tu? E aquell responia: –De
qual volia adorar nostro Senyor, Cuzín
qual nós alegim en rey, és mort [*]. Per
qual los havían penjats los felisteus com
qual batalla ocís Adeudonat, fill de Salt,
qual era axí com a lis de taxidor. (Per
qual batalla havia un baró qui havia VI
qual es feta la promissió de crist Déu de
–Qual és la peraula de nostro Senyor qui a
–Qual cose és açò que nós devem a ell
–Qual porà star devant nostro Senyor sant,
–Qual cose és sdevenguda al fill de Sis?
–Qual és aquell qui diu que Saül no
–Qual cose donerà hom en aquell qui ociurà
Qual és aquest felisteu qui no és
–Qual és entre tots los servecials teus
Qual és lo mal qui és en las mias mans? 19
Qual poble és en la terra que sia axí com
qualque cose pus volenterosament en gitant
qualque loch tu las veuràs entre si matex
qualque’t vulles dels jueus, ço és,
qualque loch que tu volràs anar. 8 Lavors
qualque loch nós los trobem e levar-los
qualquequal romandrà en la tua casa, sí
qualquequal home oge ab II ses orellas en
quals usam, car entrò en aquell temps, ço
quals scriuen en habraych tot ço que
quals quax ab letres e ab cara [*] tendre
quals són pròpiament apellats Torà, ço és,
quals havem trets de habraych en latí, per
quals jo oig e de las quals tot lo poble
quals tot lo poble se plany? 24 No ho
quals jo maní que fossen oferts en lo meu
quals digueren: –Lexau-ne anar la archa
quals digueren a ells: 3 –Si vosaltres ne
quals los felisteus reteren a nostro
quals los felisteus los havían toltas, de
quals ells han fetas del die ensà que jo
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tu: “Las someres són trobades, las
tu trobaràs III hòmens aquí, los
se n’anà ab ell, los cors dels
-ho als hòmens de Jabès, los
e en la mà del rey de Moab, los
manements del Senyor, ton Déu, los
hebreus ixen de las coves en las
E ell sobrà tots aquells contre los
–Sofer-me, e jo mostraré a tu
tos frares, si stan bé, e sàpies ab
de las companyes d’Irrael, las
ell hi tremès altres servents, los
ab ell tots los dies en los
anch no viu tos servents, los
decret ceu en tots los dies en los
éran en los altres lochs, en los
Jonatàs e Aminadap e Melchisue, los
canals de las cobertores, per las
tende 7 per tots los lochs en los
’t prenguí de las pasturas en las
a las concopines de ton pare, las
pres lo rey los fills de Saül, los
e V fills de Meroab [*], los
la lansa sua contre CCC hòmens, los
ab mi. 34 E dix Batzalay al rey:
7 E axí ho feya ella cascun any
14 e dix a ella: –O Anna, entrò a
de mal en lo setgle e al poble. E
e son cap cubert de pols. 13 E
del terme de l’infantament. E,
e l’altre, una canade de vi. 4 E
una pocha d’aquesta mel. 30 E
que ell havia amanade de Amalech. E
Senyor dix a Samuel: –Entrò a
-li lo cap ab s’espasa matexa. E
4 E dix Jonatàs a David: –Tot
’m las sagetes que jo gitaré. E
havem ací pahor molt gran. Donchs,
nostro Senyor, coses de pau. 18 E,
a carrera a David e dix-li: –O,
3 E dix Natan al rey: –Vé e fes tot
Adoàser fill de Roob, rey de Sobà,
–Per què dejunaves e ploraves tant
era ab Absalon, axí matex que tot
nos ne anam, pijor te serà que tot
ves orient, prop Letavent. 6
nostro Senyor en aquell die e dix:
mia vida e la mia ànima destroyr.
la fembra a ell: –Vet que tu saps
aquell qui ha fet axir. 14 Tots
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quals havían anades a serchar. E ton pare
quals muntaran en Batel per pregar nostro
quals nostro Senyor havia tochats. 27 Mas
quals hagueren gran goig 10 e digueren a
quals se combateren contre ells. 10 E puxs
quals ell havia manats a tu. Car, si tu no
quals éran amagats. 12 Donchs los
quals ell se girave. 48 E com ell hach
quals coses nostro Senyor ha parlades e
quals són ells ordonats en companya. 19 E
quals tu has vuy ahontades. 46 Nostro
quals comensaren atrecí a profetitzar axí
quals se havia a defensar ni havia star
quals tu, senyor, trematist a ell. 26 Mas
quals habità en la terra dels felisteus.
quals David e los ceus hòmens havían
quals éran fills de Saül. 3 E tot lo
quals l’aygüe corria, e aquell qui los
quals jo sóm stat ab los fills d’Irrael.
quals tu seguias lo bestiar, per ço que
quals ha jaquides per ço que li guarden la
quals havia engendrats de Rafà filla de
quals havia engendrats a Aduel, fill de
quals ocís, e fou nomenat 19 pus noble
–Quals són los anys de la mia vida, que jo
quant lo die venia qu’ells anaven a la
quant seràs tu embriaga? Repose’t un poch
quant algú secrifichave son secrifici, lo
quant ell fou vengut, Elí ceya sobre la
quant ella oyí que l’archa de Déu era
quant ells t’hauran saludat, ells doneran
quant més fóra lo poble inluminat, si ell
quant Samuel fou vengut a Saül, 13 Saül li
quant ploreràs, ni per què tu ores per
quant los felisteus veeren que lo pus fort
quant tu diràs a mi, tot ho faré
quant l’infant hach corregut allà on
quant més, com nós serem en major perill,
quant hagueren complit de oferir las
quant ha stat vuy gloriós lo rey d’
quant pensas en ton cor, car nostro Senyor
quant hi anà per ço que senyorejàs sobre
quant l’infant era viu, e are, com és
quant deya, de tot era cregut. 17,Tit
quant mal ni treball null temps hages
Quant los fills d’Irrael veeren si mateys
«Quant intrerà l’archa de Déu en la mia
Quant més deu voler aquest la mia mort!
quantes coses ha fetas Saül e en qual
quants som tots morim e tots nos ne anam
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aquell ho oyí, enclinà lo cor de
Joab, de Ceretí e de Feletí e tots
tot lo poble per ço que sapiam
és del ministeri dels diaques. Lo
de Regnes. Lo segon, lo terç e lo
ço és, libre de Proverbis; lo
com ell visqué. 1Re 4,Tit Capítol
de Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo
la sua malícia. 4,Tit Capítol
a Saül e dix: –Vet que jo he la
és de la terra de Betlem.) 20 La
volums són compilats, ab los quals
per los camps, menys de defenció,
de devinar, e no voler obeyr és
prop la pedre e gitar-las-he
e príncep de tots. E foren ab ell
que li dix David. E lo ceu cor fou
en la casa de Absalon plorant e
ceus. E Absalon féu gran convit
E Atitòfel era en aquells dies en
de quants ne havia en Yrrael, que
meu. E posà-li la mà en la barba
Saül volch-los ociure e’ls ocís
siris e dels caldeus testimonieja
en altesa de letres. Certa cosa és
del temple sots Serobabel,
CXI e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia
la fi del mot. On molts stimen
quals scriuen en habraych tot ço
Èxodus. Lo terç és apellat Vagueta,
diaques. Lo quart és Regebebet,
Lo quint és apellat Adabarim,
la història dels jutges, segons
que’s compte. Lo terç se seguex
Lo segon, lo terç e lo quart,
Malachim, ço és, libre dels Reys,
volum de Salms; lo terç, a Salamó,
que’s pertex en III libres,
quint és apellat Càntich de Cants,
sants hòmens, VIIII. E altres dien
e derrera, ço és, guardants en ço
trets de habraych en latí, per ço
saber qual cose és feta d’aquestas
coses, axí prech a tu, legidor,
legidor, que no’t pens ni t’stims
oferex en lo tabernacle de Déu ço
pells de celicis. E aquelles coses
nostra és. E, com hauràs entès allò
si no’t ve de grat, jatsia açò
jatsia açò que a mi no sia vijares,
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quants ne havia en Yrrael, que quax tots
quants hòmens forts havia en Jerusalem,
quants som. 3 E dix Joab al rey: –Nostro
quart és Regebebet, que nós apellam libre
quart, que és apellat Malachim, ço és,
quart, Coleth, ço és, Aclesiastès; lo
quart 1 E sdevench-se en aquell temps
quart hach nom Adonias, fill de Agit; e lo
quart 1 E Ysbòzech, fill de Saül, oyí que
quarta part d’un diner d’argent. Donemquarta batalla fou en Get, en la qual
quax ab letres e ab cara [*] tendre e
quax IIIIM [*]. 3 E lo poble d’Irrael se
quax peccat de colre falsos déus. Donchs,
quax qui tira a senyal, 21 e tremetré a
quax CCCC hòmens. 3 E pertí’s d’aquí
quax mort dins lo cos e fou fet axí com
quax com a vídua. 21 Emperò, com David
quax convit de rey. 28 E Absalon féu
quax concell de Déu: aytal era lo concell
quax tots foren de un coratge e de una
quax qui’l volia besar. 10 E trasch lo
quax qui hu fa per amor dels fills d’
que XXII letres són [*], segons la qual
que Sdras, scriva e doctor de la lig,
que atrobà altres letres de las quals
que sían scrits ab diversos scrits. Emperò
que V [*] sían dobles, ço és a saber,
que parlen, en lo comensament de aquestas
que nós apellam Levítich, qui és
que nós apellam libre de Nombres. Lo quint
que nós apellam Uteronòmim. Aquests són
que’s compte. Lo terç se seguex que és
que és Samuel, lo qual nós apellam primer
que és apellat Malachim, ço és, libre dels
que Malechot, ço és, dels Regnes de moltas
que’s pertex en III libres, que són
que són apellats, segons los jueus,
que és apellat Sitarazim; lo VIè, Deniel;
que Rut e Craoth entre Giògrafa, e cuyden
que és passat e en ço qui és avenir, e en
que puscam saber qual cose és feta d’
que degam fer. Adonchs, aquell libre qui
que no’t pens ni t’stims que lo meu
que lo meu treball sia reprenció dels
que pot haver, ço és, or e argent e pedres
que són pus vils veden la calor del sol e
que debans tu no sabies, e tu stimaràs mi
que a mi no sia vijares, que jo hi hage
que jo hi hage mudat de l’habraycha
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Re Prol,148
e ajusta ab aquests las obres
Re Prol,154
las nostres coses, jo’m cuyt
Re Prol,157 a vosaltres, companyons de Crist,
Re Prol,159
de nostro Senyor seent a la taula,
Re Prol,166 coses metra enrera ni’m maldien,
Re Prol,169
membrants d’aquella centència
Re Prol,170 «Guardaré las mias carreras per ço
1Re 1,4
Senyor. 4 E adonchs lo die vench
1Re 1,5
havia tencat son ventre enaxí
1Re 1,6
fortment e la destrenyia en tant
1Re 1,6
en tant que li feya retret
1Re 1,8
–Anna, digues-me per què plores,
1Re 1,8
cor. Donchs, no sóm jo millor a tu
1Re 1,13
oÿda de negú. Donchs, Elí se cuydà
1Re 1,14
embriaga? Repose’t un poch entrò
1Re 1,14
que tu sias desembriagada del vi
1Re 1,15
li respòs: –Elí, axí m’ajut Déu,
1Re 1,15
no he vuy begut vi ni neguna cose
1Re 1,16
devant Déu. 16 E no’t cuyts
1Re 1,18
18 E aquella dix: –Jo volria
1Re 1,21
Senyor solempne sacrifici e lo vot
1Re 1,22
dix a son marit: –No hy iré pas tro
1Re 1,22
tro que l’infant sia desletat, e
1Re 1,22
sia desletat, e que lo hy amèn, e
1Re 1,22
ell aparega devant nostro Senyor, e
1Re 1,23
son marit, dix a ella: –Tu fes ço
1Re 1,23
a ella: –Tu fes ço que’t semble
1Re 1,23
semble que sia bo e roman tant tro
1Re 1,23
desletat. E jo prech nostro Senyor
1Re 1,23
Anna romàs e aletà son fill entrò
1Re 1,26
dix a ell: –Senyor, sàpies per cert
1Re 1,26
per cert que jo sóm la fembra
1Re 1,27 e ell ha donade a mi la mia demande
1Re 2,Tit
dix: 2,Tit Capítol segon e càntich
1Re 2,8
leva lo pobre de la sutzura, per ço
1Re 2,8
ço que ell sega ab los prínceps e
1Re 2,14
en l’olla o en la parola, e tot ço
1Re 2,14
a tots aquells del poble d’Irrael
1Re 2,15
del prevera e deya en aquell
1Re 2,15
sacrificave: «Dóna a mi de la carn,
1Re 2,19
la qual ell aportave en los dies
1Re 2,22
molt vell, e oyí totas las coses
1Re 2,24
vuymés, car la fama no és pas bona
1Re 2,28
Irrael a mos obs en prevere, per ço
1Re 2,28
ço que ell muntàs al meu altar o
1Re 2,28
altar o que cremàs a mi encens e
1Re 2,28 que aportàs devant mi una vestidura
1Re 2,29
e los meus dons, los quals jo maní
1Re 2,29
oferts en lo meu temple? Per ço
1Re 2,29
e tu has honrats tos fills més
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que jo he sobre nomenades, en qualque loch
que aquell no serà enterpetredor, mas en
que ab preciós ungüent de mirra e de fe
que en nenguna manera no querets lo
que m’ajudeu ab los scuts de vostres
que jo he dit: «Guardaré las mias carreras
que no pech greument en la mia lengüe; jo
que Elcanà dech secrifichar, e donà a
que no podia haver infants. 6 E Fenennà la
que li feya retret que nostro Senyor li
que nostro Senyor li havia tanchat son
que no menges, ni per què és turmentat lo
que X fills, si los havies? 9 Donchs, com
que fos embriaga. 14 e dix a ella: –O
que tu sias desembriagada del vi que tu
que tu has begut. 15 E Anna li respòs:
que no és axí com tu dius ni pences, com
que puga embriagar, mas la mia ànima és
que jo, qui sóm ta serventa, sia axí com
que la tua serventa trobàs gràcia devant
que ella havia fet. 22 E Anna no hy anà,
que l’infant sia desletat, e que lo hy
que lo hy amèn, e que ell aparega devant
que ell aparega devant nostro Senyor, e
que stiga aquí contínuament. 23 E Elcanà,
que’t semble que sia bo e roman tant tro
que sia bo e roman tant tro que l’infant
que l’infant sia desletat. E jo prech
que ell complescha la tua peraule. Donchs
que ella li tolch la let. 24 Mas, com ella
que jo sóm la fembra que stiguí ací devant
que stiguí ací devant e preguí a nostro
que jo li demanave e li requerí. 28 E per
que féu Anna a nostro Senyor 1 Mon cor s’
que ell sega ab los prínceps e que tinga
que tinga la cadira de glòria. Los
que la losa portave, lo prevera prenia a
que venia en Ciloè. 15 Neguex ans qu’ells
que sacrificave: «Dóna a mi de la carn,
que cogue a obs del prevera, com jo no
que éran stablits com venían en Ciloè ab
que sos fills fèyan a tot lo poble d’
que jo oig de vosaltres: vosaltres feu
que ell muntàs al meu altar o que cremàs a
que cremàs a mi encens e que aportàs
que aportàs devant mi una vestidura que ha
que ha nom efot, e jo doní a la casa de
que fossen oferts en lo meu temple? Per ço
que vosaltres menjàceu las promíssias de
que a mi. 30 Per ço diu lo Senyor, Déu d’
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lo Senyor, Déu d’Irrael: “Jo parlé
la tua casa e la casa de ton pare,
menyspreseran seran vils. 31 Vet
vils. 31 Vet que los dies vénen
bras de la casa de ton pare, per ço
d’home. 34 E açò serà a tu senyal
en II de tos fills, Ofiní e Fineès:
untat) tostemps. 36 E sdevendrà’s
en la tua casa, sí covendrà
covendrà que hom prech per ell, e
diner d’argent e I tortell de pa e
de pa e que diga: “Jo us prech
com un prevera deu haver, per ço
2 E sdevench-se un die
sos ulls éran ja tenebrosos, enaxí
podia veura 3 la lum de Déu anans
Samuel, lo qual respòs a ell: –Vet
e anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet
m’has apellat. Adonchs entès Elí
E Samuel dix: –Senyor, parle,
E nostro Senyor dix a Samuel: –Vet
jo fas aytal stabliment en Yrrael,
sucitaré contre Elí totas las coses
e compliré. 13 Jo he dit a ell
per ço com ell sabia
per ço jo he jurat a la casa de Elí
qui a tu ha perlada. Jo’t prech
dix a ell totas las peraules, enaxí
–Ell és nostro Senyor. Ell fasso ço
peraules no’n caech una en terra
a Berzabe. E tot Yrrael conech
segons la peraula. E la peraula
1 E sdevench-se en aquell temps
e vage en mig loch de nós, per ço
de nostro Senyor de las companyes
lo poble cridà ab gran crit, axí
–Quina veu ni quin crit és aquest
hebreus? E lavors ells conegueren
Ofiní e Fineès. 12 Esdevench-se
de nostro Senyor. E, mantinent
la ciutat, ell recomptà [*] tot ço
anys, e sos ulls éran enfosquits,
l’infantament. E, quant ella oyí
de matí en l’altre die, veus
sobre cascuna ciutat, enaxí
del major entrò al manor, enaxí
hòmens de Get faeren concell enaxí
l’archa de déu d’Irrael per ço
ne anar la archa de déu d’Irrael e
e que torn en son loch, per ço
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que la tua casa e la casa de ton pare, que
que ministràs devant mi perdurablement.”
que los dies vénen que jo tallaré ton bras
que jo tallaré ton bras e lo bras de la
que no hage negun hom vell en tota te casa
que’s sdevendrà en II de tos fills, Ofiní
que abdós morran en un die. 35 E jo
que qualquequal romandrà en la tua casa,
que hom prech per ell, e que ell ofira I
que ell ofira I diner d’argent e I
que diga: “Jo us prech que vosaltres me
que vosaltres me rebau en una part, axí
que jo menge ten solament un bocí de pa.”
que Elí geya en son lit, e sos ulls éran
que ell no podia veura 3 la lum de Déu
que ell fos apagat. E Samuel dormia en lo
que jo sóm ací. 5 On ell correch a Elí e
que jo sóm vengut per ço com tu m’has
que nostro Senyor apellave l’infant e dix
que lo servent ou a tu. 11 E nostro Senyor
que jo fas aytal stabliment en Yrrael, que
que qualquequal home oge ab II ses orellas
que he parlades contre la sua casa. Jo
que jo jutgeria la sua casa per lo ceu
que sos fills fèyan lurs fets malvadement
que lo peccat de la sua casa no serà
que no le’m cels per neguna cose. Déu
que no li celà res. E Elí respòs: –Ell és
que li plaurà. 19 Samuel cresch, e nostro
que no’s sdevengués 20 en tot lo poble d’
que Samuel era leyal profeta a nostro
que Samuel dix se sdevench en tot lo poble
que los felisteus se ajustaren a batalla
que’ns salve de la mà de nostros
que seya sobre xerubín. E los fills de Elí
que tota la terra ne resonave. 6 E com los
que és en la host dels hebreus? E lavors
que l’archa de la amistansa de nostro
que un hom de la host del trip de Benjamín
que aquell fou intrat en la ciutat, ell
que s’era sdevengut, e tot lo poble
que no’s veye. 16 Adonchs dix lo missatge
que l’archa de Déu era presa e son [*]
que Degon, lur déu, geya enclinat en
que ell feria los hòmens de cascuna
que lurs anques foren podrides de mal de
que ells faeren así matexs citis de pells.
que ella ocia a nós e tot nostro poble! 11
que torn en son loch, per ço que no ocie
que no ocie nós ab tot nostro poble! 12
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on l’archa vingués neguna gent
tremetau buyda, mas reteu-li ço
ells digueren: –Qual cose és açò
en la carreta e los vaxells d’or
contra Betzames, nós sabrem
no se’n va per aquella, nós sabrem
ella no ha fet a nós negun mal, mas
manera e prengueren II vaques
semblances del sacret de natura,
en la qual éran los vaxells d’or
Aleatzar, fill de Aminadab, per ço
de nostro Senyor. 2 E del die ensà
los dies foren complits enaxí
tot lo poble d’Irrael en Masfa,
cridar per nós a nostro Senyor Déu,
axaudí a ell, 10 E sdevench-se
e perseguiren los felisteus, enaxí
dons e giraren lo jutjament, enaxí
las tuas carreras. Dóna a nós rey
ells havían dit: «Dóna a nós rey
la veu del poble en totas coses
no han a tu en menyspreu, mas a mi,
quals ells han fetas del die ensà
abans a ells la dretura del rey
rendes de vostres vinyes, per ço
havia nom Saül, alet e bo, enaxí
los fills d’Irrael millor home
millor home que ell; era pus alt
de nós. 6 Lo qual dix a ell: –Vet
de Déu e és noble hom, e tot ço
ell per aventura ensenyerà a nós ço
7 E Saül dix al servent: –Vet
nós [*], e nós no havem presentalla
servent respòs a Saül e dix: –Vet
Donem-la a l’hom de Déu per ço
Déu per ço que ell enseny a nós ço
en la terra dels fills d’Irrael
dix a son servent: –Molt és bo ço
digueren a ells: –[*] Veus
lasús al munt. 13 Mantinent
ciutat, vosaltres lo trobareu abans
Ni lo poble no menjarà entrò
revelat a Samuel, un die abans
ell dit: 16 –En aquesta matexa hora
la porta e dix a ell: –Jo’t prech
devant mi en la muntanya per ço
e ensenyaré a tu totas las coses
20 E no sies engoxós de las someras
someras que perdist l’altre die,
trobades. Donchs, no hages ància,
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que no hagués pahor de mort, com la mà de
que vosaltres li deveu per lo vostro
que nós devem a ell retre per nostro
que vosaltres li haveu pagats per vostro
que ella ha fet a nós aquest gran mal. E
que ella no ha fet a nós negun mal, mas
que açò és sdevengut a nós per ventura. 10
que aletaven los vadells [*] en una casa,
que atrecí éran d’or. 12 E las vaques se
que hy posaren los falisteus, e posarenque ell guardàs l’archa de nostro Senyor.
que l’archa de nostro Senyor stech en
que XX anys foren complits. E tot lo poble
que aorem a nostro Senyor per vós. 6 E
que ell nos desliure de la mà dels
que, com Samuel oferia a nostro Senyor lo
que ells los encalsaren entrò a un loch
que ells jutjaven falsament. 4 Donchs,
que’ns jutge axí com fan las altras
que’ns jutge.» E Samuel féu oració a
que diguen a tu. Com ells no han a tu en
que jo regne sobre ells. 8 Segons totas
que jo los amení de terra de Egipte entrò
que regnerà sobre ells. 10 [*] 11 [*] –[*]
que ell do delme a sos faels missatges e a
que no havia entre los fills d’Irrael
que ell; era pus alt que negú del poble de
que negú del poble de las spatles amunt. 3
que en aquesta ciutat ha un home de Déu e
que ell diu s’esdevé sens dupte. Donchs,
que nós sercham. 7 E Saül dix al servent:
que nós hi irem. Mas qual cose portarem a
que donem a l’hom de Déu [*]. 8 E altre
que jo he la quarta part d’un diner d’
que ell enseny a nós ço que anam sercant.
que anam sercant. 9 Sa enrera havia aytal
que tots aquells qui volien demanar
que dius. Vina, e anem-hi, donchs. E
que ell és devant vosaltres. Cuytau-vos,
que vosaltres intrareu en la ciutat,
que ell munt en la muntanya per menjar. Ni
que ell sia vengut, car ell beneyrà lo
que Saül vingués, e havia a ell dit: 16
que are és jo tremetré a tu demà un home
que tu mostres a mi qual és la casa del
que tu menges vuy ab mi, e jo lexar-t’
que són en ton cor. 20 E no sies engoxós
que perdist l’altre die, que ellas són
que ellas són trobades. Donchs, no hages
que las millós coses que són en la terra
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1Re 9,20
hages ància, que las millós coses
1Re 9,23
dix al coch: –Aporta a mi la part
1Re 9,23
a mi la part que jo’t comaní
1Re 9,24
e Samuel dix a Saül: –Vet ací ço
1Re 9,27
dix a Saül: –Digues al servecial
1Re 9,27
–Digues al servecial que pas e
1Re 9,27
Mas tu spere’t un poch, per tal
1Re 10,1
de Saül e besà a ell e dix: –Vet
1Re 10,1
poble de la mà dels enamichs ceus
1Re 10,1
serà lo senyal per què tu sabràs
1Re 10,2
de Benjamín envés migjorn,
1Re 10,5
una gran companya de profetes,
1Re 10,7
venguts a tu, tu secrificha tot ço
1Re 10,8
mi en Galgala, e jo devallaré a tu,
1Re 10,8
Per VII dies e tu me spereràs entrò
1Re 10,8
spereràs entrò que jo vingue a tu e
1Re 10,9
girades las spatles a Samuel, axí
1Re 10,9
senyals vingueren a ell aquell die
1Re 10,10
al demunt dit coll, e veus
1Re 10,11 havían a ell debans conegut, veeren
1Re 10,15
avonclo dix a ell: –Digues-ma ço
1Re 10,16
a son avonclo e dix: –Ell dix a nós
1Re 10,16
cose de la peraule del regne
1Re 10,18
e de la mà de tots los reys
1Re 10,19
gitat vuy lo Senyor, vostro Déu,
1Re 10,19
e vosaltres haveu dit: “No volem
1Re 10,22 o no. E nostro Senyor respòs: –Veus
1Re 10,23
mig loch del poble. E fou pus alt
1Re 10,24
lo poble: –Vosaltres haveu aquell
1Re 10,24
E no és en tot lo poble un home
1Re 10,27
null do. E ell feya semblant
1Re 11,1
11,Tit Capítol XI 1 E sdevench-se
1Re 11,1
comensà a guerrajar una ciutat
1Re 11,2
–Jo faré aytal pau ab vosaltres,
1Re 11,2
vosaltres tots l’ull dret, enaxí
1Re 11,3
–Dóna a nós VII dies d’espay,
1Re 11,7
Irrael per mans de sos missatgers,
1Re 11,7
que dèyan: –Si n’hi ha negú
1Re 11,9 XXXM. 9 E digueren als missatgers
1Re 11,10
demà a vosaltres, e fareu tot ço
1Re 11,11
e ocís los fills de Amon, sí
1Re 11,11 de Amon, sí que anch no cessà entrò
1Re 11,11
los altres foren scampats, enaxí
1Re 11,12
dix [*]: –Qual és aquell qui diu
1Re 12,1
dix a tot lo poble d’Irrael: –Veus
1Re 12,1
vostra veu segons totas las coses
1Re 12,2
ensà, entrò aquest die de vuy. Veus
1Re 12,3
nostro Senyor e devant lo rey
1Re 12,5
e lo ceu rey n’és vuy testimoni,
1Re 12,5
que vosaltres no haveu vuy trobat
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que són en la terra dels fills d’Irrael
que jo’t comaní que tu la stojaces en bon
que tu la stojaces en bon loch. 24 Donchs
que és romàs. Pose-hu devant tu e menge,
que pas e que vage devant nós. Mas tu
que vage devant nós. Mas tu spere’t un
que mostre a tu la peraula de nostro
que nostro Senyor ha a tu untat sobre la
que entorn ell són. E açò serà lo senyal
que nostro Senyor ha a tu untat per ésser
que salteran sobre grans coves. E diran a
que devalleran de la muntanya, e hauran
que trobaràs en ta mà, com nostro Senyor
que tu ofires oferenes e secrificis
que jo vingue a tu e que amostre a tu qual
que amostre a tu qual cose tu fasses. 9
que’s pertia d’ell, Déu mudà a ell altre
que Samuel li havia dits. 10 Donchs ells
que la companye dels profetes axí a ell a
que era enmig dels profetes e
que Samuel t’ha dit. 16 E Saül respòs a
que las someras éran trobades. Mas no li
que Samuel li havia dita. 17 E Samuel
que són stats turmentadors vostros.” 19 E
que tot sol vos ha desliurats de tots mals
que axí sia, mas stablex rey sobre nós.”
que ell és amagat en se casa. 23 Donchs
que tots de las spatles amunt. 24 E Samuel
que nostro Senyor ha alegit. E no és en
que sia semblant a ell. E tot lo poble
que no oÿa neguna cose de lur murmurament.
que Nahàs, rey dels fills d’Amon, comensà
que ha nom Jabès de Galaad, e tots los
que jo trague a cascú de vosaltres tots l’
que vosaltres siau onta a tot lo poble d’
que nós pugam tremetre missatgers per tota
que dèyan: –Si n’hi ha negú que no ischa
que no ischa defora e no saguescha Saül e
que hy éran venguts: –Enaxí direu als
que us plaurà. 11 E com lo sendemà fou
que anch no cessà entrò que lo die comensà
que lo die comensà scalfar. E tots los
que no romangueren dos ensemps. 12 E lo
que Saül no regnerà sobre nós? Feu-losque jo he oÿda la vostra veu segons totas
que vosaltres haveu perlades a mi, e jo he
que jo sóm ací present de retre compte. 3
que ha untat sobre vosaltres, si jo he
que vosaltres no haveu vuy trobat que jo
que jo us hage res fet de mal. E ells
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1Re 12,7
ací. 7 Donchs, vosaltres stau are
1Re 12,7
nostro Senyor, las misericòrdies
1Re 12,11
vostros enamichs tot entorn entrò
1Re 12,12 segurament. 12 E com vosaltres veés
1Re 12,12
vengut contre vosaltres, [*] jatsia
1Re 12,13
haveu alet e demanat. Veus
1Re 12,14
la sua veu, [*] vosaltres e lo rey
1Re 12,17
e pluges; lavors vosaltres sabreu
1Re 12,19 servents al Senyor, ton Déu, per ço
1Re 12,21
vullau declinar aprés vanes coses
1Re 12,22
nom, car nostro Senyor ha jurat
1Re 12,23
son poble. 23 Déu me guard
1Re 12,23
guard que jo fasse ten gran peccat,
1Re 12,24
haveu vistas las grans maravellas
1Re 13,11 has tu fet? E Saül dix: –Com jo viu
1Re 13,11
se partia de mi poch a poch, e
1Re 13,11
e que tu no eras vengut al terme
1Re 13,11
que tu eras ab mi en covinensa, e
1Re 13,14
cor, e nostro Senyor ha manat a ell
1Re 13,14
tu no has guardats los manaments
1Re 13,15
pujaren aprés Saül contre lo poble
1Re 13,19
havían tots gitats defora, per ço
1Re 13,22
vengut, null hom de tot lo poble
1Re 14,1
XIIII 1 E sdevench-se un die
1Re 14,1
–Passem a la hosts dels felisteus
1Re 14,3
[*] en Ciloè, portave una vestidura
1Re 14,6
e passem a la host dels felisteus,
1Re 14,7
E son scuder dix a ell: –Fes tot ço
1Re 14,7
car jo iré ab tu en qualque loch
1Re 14,8
8 Lavors dix a ell Jonatàs: –Vet
1Re 14,9
nos dien enaxí: “Sperau-nos entrò
1Re 14,11
e los felisteus digueren: –Veus
1Re 14,13
e los altres ocia son scuder,
1Re 14,14
seguia ell. 14 E la primera occizió
1Re 14,15
host dels felisteus e sa companya
1Re 14,16
de Déu. 16 E las guardes de Saül
1Re 14,17
ho hagueren vist, ells trobaren
1Re 14,19
los fills d’Irrael. 19 E dementre
1Re 14,22
e ab tots los fills d’Irrael 22
1Re 14,22
de Efraÿm, car ells hagueren oÿt
1Re 14,24
menjarà pa entrò al vespre, entrò
1Re 14,24
Donchs tot lo poble dejunà,
1Re 14,25 [*] vench en una lande on havia mel
1Re 14,27
on ell stès lo cap d’una verga
1Re 14,29
ha torbade la terra. Vosaltres veeu
1Re 14,33
la sanch. 33 E fou anunciat a Saül
1Re 14,33 poble havia peccat a nostro Senyor,
1Re 14,34
-vos per tot lo poble dient a ells
1Re 14,36
de nits e destruyam-los ans
1Re 14,36
ells viu. E dix lo poble: –Tot ço
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que jo contena contre vosaltres, per
que ell ha fetas ab vosaltres e ab vostros
que vosaltres habitàs segurament. 12 E com
que Naàs, rey dels fills d’Amon, era
que lo Senyor, vostro Déu, regne entre
que nostro Senyor ha donat a vosaltres
que mana sobre vosaltres, seguiu lo
que haveu fets grans mals devant nostro
que no muyram, car nós havem ajustat mal a
que no profiten a vosaltres ne us
que ell ferà de vosaltres son poble. 23
que jo fasse ten gran peccat, que jo ces
que jo ces de pregar per vosaltres. Jo
que nostro Senyor ha fetas entre
que lo poble se partia de mi poch a poch,
que tu no eras vengut al terme que tu eras
que tu eras ab mi en covinensa, e que tots
que tots los felisteus s’eren ajustats en
que ell sia príncep sobre son poble, per
que ell manà a tu. 15 Donchs Samuel se
que los combatia, vinents en Galgala, en
que [*] no feessen lansa ni spasa. 20
que era ab Saül e ab Jonatàs, son fill, no
que Jonatàs, fill de Saül, dix a un jove,
que és ultre aquest loch. E ell no féu a
que ha nom efot. E lo poble no sabia pas
que no són circumcizos, per saber si
que plàcia a ton coratge e vés allà on
que tu volràs anar. 8 Lavors dix a ell
que nós anam sobre aquests barons com ells
que nós vingam a vosaltres”, nos aturarem
que hebreus ixen de las coves en las quals
que seguia ell. 14 E la primera occizió
que Jonatàs e son scuder féran mataren XX
que éran anats a robar los fills d’Irrael
que éran en Gabaà de Benjamín reguardaren
que Jonatàs e son scuder no hy éran. 18
que Saül perlave al prevera, un gran
que éran amagats en lo munt de Efraÿm, car
que los felisteus éran fugits, e
que jo’m sia venjat de mos enamichs.
que no menjà pa. 25 E tot lo poble [*]
que decorria sobre la fas [*], 26 mas negú
que tenia en la mà, e mullà-le en la
que mos ulls són inluminats per ço com jo
que lo poble havia peccat a nostro Senyor,
que havían menjade la sanch. Lo qual los
que cascú aduga a mi son bou e son moltó,
que’l matí sia vengut. E no lexaren un d’
que sia vijares en los teus ulls, de bé,
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1Re 14,40
E lo poble respòs [*]: –Fes ço
1Re 14,41 -ho atresí. E Déu donà demostransa
1Re 14,43 –Jo prenguí ab lo cap de una verga
1Re 14,43 mà un poch de mel e mengé’n. E vet
1Re 14,43
mel e mengé’n. E vet que a mi par
1Re 14,44
44 E Saül dix a Jonatàs: –[*] Cové
1Re 14,45
a Saül: –Donques, Jonatàs morrà,
1Re 14,45
gran peccat! Nostro Senyor sàpia
1Re 14,45
Donchs lo poble desliurà Jonatàs,
1Re 14,52
acompanyave a si tots los hòmens
1Re 15,1
Senyor tremès ha mi a tu per ço
1Re 15,2
are la veu de nostro Senyor 2 [*]
1Re 15,2
yo he comptades, totas las coses
1Re 15,3
are e ociu Amalech e guasta tot ço
1Re 15,6
e pertiu-vos de Amalech, per ço
1Re 15,7
perseguí Amalech de Julat entrò
1Re 15,12
un altar en senyal de victòria e
1Re 15,12 Senyor de las promícies de la presa
1Re 15,14
és aquesta del folch del bestiar
1Re 15,15
ovellas e al millor bestiar, per ço
1Re 15,17
d’Irrael, com a tu fos vijares
1Re 15,18
e combat-te contre ells entrò
1Re 15,22
Senyor vol holocausts e secrificis,
1Re 15,22 la sua veu? Car obadiència és major
1Re 15,22
secrificis, e obeyr val molt més
1Re 15,23
Déu, ell ha a tu tornat enrera,
1Re 15,25
obeÿt a lur veu. 25 Mas jo’t prech
1Re 15,25
e torna-te’n ab mi, per ço
1Re 15,26
Senyor ha tornat a tu enrera,
1Re 15,27 Samuel se mès en la carrera, per ço
1Re 15,28
e aquell ha liurat a un altre
1Re 15,28
ha liurat a un altre que és millor
1Re 15,29
de penedensa, ne ell no és hom,
1Re 15,30
E torna-te’n ab mi, per ço
1Re 16,1
Saül, com jo hage ell gitat enrera,
1Re 16,1
ton corn d’oli e vine per ço
1Re 16,1
car jo he previst un de sos fills
1Re 16,3
cose tu fasses, e tu unteràs aquell
1Re 16,5
-vos e veniu ab mi per ço
1Re 16,6
Eliab e dix: –Donchs, ést tu aquell
1Re 16,7
com l’home veu aquellas coses
1Re 16,11 a Samuel: –Encara n’hi ha un manor
1Re 16,11
car no’ns ciurem a menjar entrò
1Re 16,12
e unta-lo, car aquest és aquell
1Re 16,15
E los servents digueren a ell: –Vet
1Re 16,16 maligna spirit te turmenta. 16 Mana
1Re 16,16
sàpia sonar rauta devant tu per ço
1Re 16,16
lo maligne spirit te turmentarà,
1Re 16,16
que ell viule ab se mà e
1Re 16,18
de sos servents respòs e dix: –Vet
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que’t [*] semblarà bo. 41 E Saül pregà e
que açò havia fet Jonatàs e Saül, e lo
que tenia en la mà un poch de mel e mengé
que a mi par que no dega morir. 44 E Saül
que no dega morir. 44 E Saül dix a
que tu muyres, sens dupte, de mort. 45 E
que ha feta aquesta gran salut al poble d’
que ell no haurà vuy negun mal, car ell ha
que no morí. 46 E Saül se’n tornà e [*]
que veya ésser forts e covinents a
que jo untàs a tu rey sobre lo poble d’
que diu: “Aquestas coses yo he comptades,
que Amalech ha fetas al poble d’Irrael,
que ell ha. Tu no perdoneràs a ell de res,
que per ventura jo no us ocia ab ell, car
que ell fou vengut en Assur, qui és ves la
que despuxs se n’era tornat en Galgala.
que ell havia amanade de Amalech. E quant
que sona en las mias orrellas, lo qual jo
que hom ho secrificàs al Senyor, ton Déu,
que tu fosses lo manor? E nostro Senyor ha
que tu los hages tots morts.” 19 Donchs,
que hom no l’obaesca majorment a la sua
que secrificis, e obeyr val molt més que
que oferir grex de moltons. 23 Car
que tu no sies rey. 24 E Saül dix a
que tu ports are lo meu peccat, e tornaque jo ahor lo meu Senyor. 26 E Samuel dix
que no sias rey sobre lo ceu poble d’
que se’n tornàs. Mas Saül lo pres per lo
que és millor que tu, 29 car ell no
que tu, 29 car ell no perdonerà pas en
que fassa penitència. 30 E Saül dix: –Jo
que jo ahor nostro Senyor, ton Déu. 31
que ell no regnerà sobre lo poble d’
que jo tremeta tu a Ysaý de Betlem, per ço
que sia rey sobre mon poble. 2 E Samuel
que jo’t mostraré. 4 Donchs Samuel féu
que jo fassa lo secrifici. Donchs ell
que nostro Senyor ha alet devant ell? 7 E
que aparexen defora, mas nostro Senyor
que guarde las ovellas. E lavors dix
que ell sia vengut ací. 12 Donchs Ysaý
que jo he alet. 13 Donchs Samuel pres lo
que lo maligna spirit te turmenta. 16 Mana
que tots los servents qui són devant tu
que, com lo maligne spirit te turmentarà,
que ell viule ab se mà e que tu ho sofires
que tu ho sofires pus laugerament. 17
que jo he vist lo fill de Ysaý de Betlem,
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1Re 16,18
he vist lo fill de Ysaý de Betlem,
1Re 16,22
Saül tremès a dir a Ysaý: –Jo vull
1Re 16,23
devant ell e confortave a Saül, axí
1Re 17,5
son cap, e era vestit de un sberch,
1Re 17,12
VIII fills e era lo pus vell hom
1Re 17,16
dies, e cridave devant ells tro
1Re 17,20
li havia manat, e vench al loch
1Re 17,22 Donchs David lexà en las tendes ço
1Re 17,23
encare a ells, aquell felisteu bort
1Re 17,23
e dix aquellas matexas peraules
1Re 17,26
felisteu qui no és circuncís,
1Re 17,28 com Eliab, son frare major, oý assò
1Re 17,31
respost. 31 Donchs, las peraules
1Re 17,40
e mès aquellas en una sportella
1Re 17,43
dix a David: –Donchs, sóm jo cha,
1Re 17,46
e a las bísties de la terra, per ço
1Re 17,46
aquells qui són en terra sàpien
1Re 17,47 és Senyor del poble de Yrrael. 47 E
1Re 17,47
47 E que tota la moltitut sàpie
1Re 17,49
felisteu en lo front axí durament,
1Re 17,51
E quant los felisteus veeren
1Re 17,52
e perseguiren los felisteus entrò
1Re 17,55
tabernacle. 55 E en aquell temps
1Re 17,55
dix: –Senyor, sàpies certament
1Re 18,2
a ell aquell die e no li atorgà
1Re 18,4
Jonetàs se despullà de una gonella
1Re 18,5
5 E David anava a totas coses
1Re 18,6
Mas, com David se’n tornave aprés
1Re 18,10
lo maligne spirit esvaý Saül, enaxí
1Re 18,11
e tirà-la a David, car cuydave’s
1Re 18,15
Senyor era ab ell. 15 E Saül veé
1Re 18,17
per muller, jo no deman a tu sinó
1Re 18,18 qual linatge és mon pare en Yrrael,
1Re 18,19
del rey? 19 Donchs sdevench-se
1Re 18,19
a David, ella fou donade a un altre
1Re 18,21
dix: «Jo daré a ell aquella per ço
1Re 18,21
sia feta a ell en scàndol, per ço
1Re 18,23
cose ésser gendre del rey? E jo,
1Re 18,24 de Saül recomptaren a lur Senyor ço
1Re 18,25
-li axí: “Lo rey no ha mester
1Re 18,25
circuncizió de C felisteus, per ço
1Re 18,25
rey.” E tot açò feya Saül per ço
1Re 18,26
recomptades [*] las paraules
1Re 18,26
que ell havia ditas, plach a David
1Re 18,28
sa filla [*]. 28 E Saül vaé e entès
1Re 18,30
feya tots sos fets pus sàviament
1Re 19,1
[*] e a tots los ceus servents
1Re 19,2
te vol ociure. Per què jo’t prech
1Re 19,2
jo’t prech que’t guards al matí e
1Re 19,3
ab ell e jo faré saber a tu tot ço
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que sap bé viular, e ha molt gran fortsa e
que David, ton fill, stiga devant mi, car
que ell soferia pus leugerament lo
que era, de la part de fora, tot ple d’
que fos en lo temps de Saül. 13 E los III
que foren passats XXXX dies. 17 E Ysaý dix
que havia nom Magala, e la host era axida
que havia aportat e comana-hu en guarde,
que havia nom Goliàs, de Gech, vench e axí
que debans havia ditas, e David las oyí.
que gosa ontar las companyes de Déu
que David deya als altres, ell fou molt
que David parlà foren oýdas e denunciades
que ell havia ab si, la qual portaven los
que tu vingues contre mi ab bastó? E lo
que tots aquells qui són en terra sàpien
que Déu és Senyor del poble de Yrrael. 47
que tota la moltitut sàpie que nostro
que nostro Senyor no salve negú ab spasa
que la pedre li encastà en lo front, e
que lo pus fort d’ells era mort, fugiren,
que ells foren venguts en la vall e entrò
que Saül veé anar David combatre contre lo
que jo no hu sé. 56 E lo rey dix: –Donchs
que ell tornàs a sa casa o a casa de son
que vestia e donà-la a David, e donàque Saül lo trematia, e feya sàviament sos
que hach mort lo felisteu e se’n portave
que ell comensà a profetitzar en mig loch
que’l pogués encastar ab la paret. E
que David era molt savi; ell lo comensà
que sias fort hom e fael bataller de
que jo sia gendre del rey? 19 Donchs
que, com Meroab, filla de Saül, dech ésser
que havia nom Adriel, de Molach. 20 E
que ella sia feta a ell en scàndol, per ço
que la mà dels felisteus sia sobre ell.» E
que çó pobre home e bax! 24 E los servents
que David los havia dit, 25 e Saül los
que tu li dons castells per haver sa
que venjansa sia feta dels enamichs del
que liuràs David en las mans dels
que ell havia ditas, plach a David que ell
que ell fos fet gendre del rey Saül. 27 E
que Déu era ab David. E Micol, filla de
que tots los servents de Saül. E lo ceu
que ociessen David. Mas Jonatàs, fill de
que’t guards al matí e que t’amachs, 3 e
que t’amachs, 3 e jo staré prop mon pare
que jo veuré e que jo oyré. 4 Donchs,
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1Re 19,3
saber a tu tot ço que jo veuré e
1Re 19,6
de Jonatàs e jurà e dix: –Sàpies
1Re 19,8
felisteus e vencé aquells, enaxí
1Re 19,10
de ferir David ab la lansa e
1Re 19,11
de nits a la casa de David per ço
1Re 19,11
de David per ço que’l guardacen e
1Re 19,15
–Aportau aquell a mi [*] per ço
1Re 19,18
e recomptà-li totas las coses
1Re 19,20
vaeren la companya dels profetes
1Re 19,22
són Samuel e David? E fou-li dit
1Re 19,23
Ajoch, en Ramata. 23 [*] E fou fet
1Re 19,23
e anà defora e profetitzà fins
1Re 20,1
peccat he jo fet contre ton pare,
1Re 20,2
no ferà nenguna cose gran ni pocha
1Re 20,3
e dix: –Ton pare sap certament
1Re 20,3
dirà: “No sàpia açò Jonatàs per ço
1Re 20,3
Déu e viva la tua ànima, Jonatàs,
1Re 20,5
mi, tot ho faré volenters. 5 E veus
1Re 20,5
E donchs, jaquex-ma anar per ço
1Re 20,6
respon-li axí: “David me pregà
1Re 20,7
ell serà irat e falló, sàpies
1Re 20,9
Jonatàs a David: –Ja Déu no vulla
1Re 20,9
açò, car jo dich per cert a tu
1Re 20,12 camp, 12 dix Jonatàs a David: –Vet
1Re 20,13
jo tentost no t’ho fas a saber, 13
1Re 20,14
pare. 14 E si jo viuré, prec-te
1Re 20,15
si, emperò, jo morré, 15 prech-te
1Re 20,15 jo no faré açò, prech nostro Senyor
1Re 20,15
los enamichs de David [*],
1Re 20,17 de David. 16 [*] 17 E anedí Jonatàs
1Re 20,22
diré a l’infant: “Vett las sagetas
1Re 20,22
“Vett las sagetas que són més ensà
1Re 20,23
23 Emperò de las peraules
1Re 20,26
neguna peraule en tot aquell die,
1Re 20,26
en tot aquell die, que pensave’s
1Re 20,26
’s que per ventura li fos avengut
1Re 20,28
Jonatàs e dix: –Fort me pregà
1Re 20,30 de bagassa! Donchs no conech jo are
1Re 20,33
-lo ferir. E lavors conech Jonatàs
1Re 20,33 que son pare havia donade centència
1Re 20,34
fet falló e trist per David, per ço
1Re 20,36
infant: –Vé e aporte’m las sagetes
1Re 20,37
–Vet la segeta qui és més enlà
1Re 20,42
’n en pau. E totas aquellas coses
1Re 21,2 a Achimàlech prevere: –Lo rey manà
1Re 21,3
ací [*]. 3 Donchs, prech-te
1Re 21,3
dons are alguna cose o [*] pa o ço
1Re 21,4
prevere respòs: –No he pa de poble
1Re 21,6
sinó ten solament de prepuzició,
1Re 21,6
devant nostro Senyor Déu, per ço
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que jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà a
que ell no serà mort. 7 Donchs Jonatàs
que ells fugiren devant ells. 9 E lo
que l’anestàs en la paret, mas David se
que’l guardacen e que ells lo ociéssan al
que ells lo ociéssan al matí. E com Micol,
que sia mort. 16 E com los missatges foren
que li havia fetas Saül. E ell e Samuel
que profatitzaven e Samuel qui stave sobre
que ells éran a Ajoch, en Ramata. 23 [*] E
que sobre ell vench l’espirit de nostro
que fou a Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs
que ell me vol ociure? 2 E ell li respòs:
que ell no m’ho diga abans. Mas mon pare
que jo he trobade gràcia devant los teus
que per ventura ell no sia trist.” Mas
que jo e tu serem depertits per mort en
que David dix a Jonatàs: –Vet demà són
que m’amach en lo camp entrò al vespre
que’l jaquís anar cuytosament en la sua
que complida és la sua malícia. 8 Fes,
que jo fasse açò, car jo dich per cert a
que, si jo veuré la malícia de mon pare
que jo demà per tot lo die ensercaré la
que nostro Senyor, Déu d’Irrael, fassa a
que fasses las misericòrdies de nostro
que no tolgues la misericòrdia tua de la
que, com destruyrà e dissiparà los
que partescha e destrovescha Jonatàs de la
que David feés gran segrament e gran jura
que són més ensà que tu, aporta-lasque tu, aporta-las-me”, tu vendràs a
que jo he a tu dites, havem entre nós
que pensave’s que per ventura li fos
que per ventura li fos avengut que no fos
que no fos levat ni purificat [*]. 27 E
que’l jaquís anar en la sua ciutat de
que tu ames lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu
que son pare havia donade centència que
que ociés a David. 34 E levà’s de la
que son pare l’hach confús e deshonrat
que jo gitaré. E quant l’infant hach
que tu. 38 E cridà altre vegade Jonatàs a
que havem jurades en lo nom de nostro
que negú no sabés per què ell me tremès
que em dons are alguna cose o [*] pa o ço
que tròpies me vullas dar. 4 E lo prevere
que’t puscha donar, car no he sinó pa
que havían levat devant nostro Senyor Déu,
que n’hi posacen de fresch e de calent.
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1Re 21,9
–Vet ací és lo cutell de Goliàs,
1Re 21,9
que tu ociest en la vall d’Ambrit,
1Re 21,9
David: –No n’hich ha negun altre
1Re 21,13 ell mudà la sua bocha e feya aparès
1Re 21,13 amanat devant Achís. E feya aparès
1Re 21,13
de la casa, e selivava ten fort,
1Re 21,15
e folls? Per ço lo haveu aportat,
1Re 22,3
David al rey de Moab: –Prech-te
1Re 22,3
me mare stiguen ab vosaltres entrò
1Re 22,6
a un bosch de Arech. 6 E oyí Saül
1Re 22,9
he vist lo fill de Ysaý en Nobe,
1Re 22,13
ell concell a nostro Senyor, per ço
1Re 22,17
mà és ab David, car ells sabían bé
1Re 22,18
preveres de nostro Senyor, enaxí
1Re 22,18 ell ocís en aquell die LXXV hòmens
1Re 22,18
que tots éran vestits de vestiments
1Re 22,19
[*] e los hòmens e las fembras
1Re 22,20
un dels fills de Achimàlech, [*]
1Re 22,22 E dix David a Abiatar: –Mantinent
1Re 22,22 Ydumea, era en Nobe poguí jo saber
1Re 22,22
poguí jo saber que ell diria al rey
1Re 23,1
XXIII 1 A David fou anunciat e dit
1Re 23,3
éran ab David digueren a ell: –Vet
1Re 23,6
en Cellà. 6 E en aquell temps
1Re 23,6
[*] ell aportave ab si lo vestiment
1Re 23,7
nom efot. 7 E a Saül fou denunciat
1Re 23,8
8 Adonchs Saül manà a tot lo poble
1Re 23,8
vinguéssan a batalla en Cellà e
1Re 23,9
qui éran ab ell. 9 E com David sabé
1Re 23,10
Déu d’Irrael, jo he oÿt dir
1Re 23,10
que Saül vol venir en Cellà per ço
1Re 23,13
dessà e dellà. E digueren a Saül
1Re 23,13 Saül que David era fugit de Cellà e
1Re 23,13
era salvat, e per ço féu semblant
1Re 23,15 las suas mans. 15 E David sabia bé
1Re 23,19
e digueren a ell: –No saps tu
1Re 23,19
d’un bosch qui és en lo coll
1Re 23,20
desert? 20 Donchs, tant has desijat
1Re 23,20 are, car a nós pertanyerà de vuymés
1Re 23,22
mia dolor. 22 Donchs, jo us prech
1Re 23,22
prech que vosaltres vos ne aneu e
1Re 23,22
molt diligentment e curiosa, enaxí
1Re 23,22
és, [*] car ell se pensa bé de mi
1Re 23,23
on ell se amague e tornau a mi,
1Re 23,23
mi, que’m digau certa cose, per ço
1Re 23,26
altre part. E David se pensave ja
1Re 23,26 David [*] a manera de corona per ço
1Re 23,27
Saül e dix a ell: –Vina e cuyte’t,
1Re 24,2
a ell fou denunciat e dit: –Vet
1Re 24,4
E vench a un corral d’ovellas
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que tu ociest en la vall d’Ambrit, que és
que és enbolicat en un drap [*]. Si’l
que sia tal com aquell. Da’l-me. 10 E
que caygués entre las mans d’aquells qui
que fos orat, e pintava en las posts de
que la saliva li anave per la barba avall.
que s’enfallonís e fadejàs devant mi per
que mon pare e me mare stiguen ab
que jo sàpia què ferà Déu de mi. 4 E jaquí
que David era aparegut ab aquells hòmens
que era en l’alberch de Achimàlech, fill
que ell s’alçàs contra mi, lo qual ha
que ell era fugit e no m’ho faeren a
que ell ocís en aquell die LXXV hòmens que
que tots éran vestits de vestiments que
que hom apella efot, qui és de li. 19 E
que hy éran e los infants pochs, neguex
que havia nom Abiatar, n’escapà e fugí a
que Donech, de Ydumea, era en Nobe poguí
que ell diria al rey que jo hi era stat.
que jo hi era stat. Jo sóm colpable de
que los felisteus conbatien Cellà e
que nós stam ací en Judà e encara nós
que Abiatar, fill de Achimàlech, fugí a
que ha nom efot. 7 E a Saül fou denunciat
que David era en Cellà. E lavors dix Saül:
que ells vinguéssan a batalla en Cellà e
que asetjassen David e aquells qui éran ab
que ell aperellave de fer-li mal
que Saül vol venir en Cellà per ço que ell
que ell destrua la ciutat per mi. 11
que David era fugit de Cellà e que ell era
que ell era salvat, e per ço féu semblant
que ell volgués anar en altre loch. 14
que Saül lo volia ociure. E stave David en
que David se amaga entre nós en los lochs
que ha nom Achile, lo qual és a la dreta
que hi anasses, vina are, car a nós
que nós liurem aquell en las tuas mans. 21
que vosaltres vos ne aneu e que aparelleu
que aparelleu molt diligentment e curiosa,
que vosaltres stimeu lo loch on ell és,
que jo l’aguayt e’l serch bé
que’m digau certa cose, per ço que jo hi
que jo hi vage ab vosaltres, e si per
que ell no pogués scapar de la mà de Saül.
que’l poguessen pendre. 27 E un missatge
que los felisteus se són stesos per la
que David és en lo desert de Gandí. 3
que hom trobave enmig de la carrera, e
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1Re 24,5
de David digueren a ell: –Vet
1Re 24,5
“Jo liuraré a tu ton enamich per ço
1Re 24,5
enamich per ço que fasses a ell ço
1Re 24,7 7 E dix a sos hòmens: –Déu me guard
1Re 24,7
Déu! [*] E nostro Senyor ho sàpia,
1Re 24,7
si ell no l’ociu o son die no vé
1Re 24,7
no és mort en batalla, ell ma guard
1Re 24,8
ceus hòmens de peraula e no soferí
1Re 24,8
axí de la cove e anà per lo camí
1Re 24,10
mal de mi, ni qui’t dóna entendre
1Re 24,11
David te percassa la mort? 11 Vet
1Re 24,11
mort? 11 Vet que tu pots bé saber
1Re 24,11 mia mà en la cova. E jo perpensé’m
1Re 24,12 la mia mà contre tu. Pensa e guarde
1Re 24,12
tu. E tu aguaytes a mi per ço
1Re 24,13
ovellas e M cabres. E sdevench-se
1Re 25,4
com David hach oÿt en lo desert
1Re 25,6
a la tua casa e a totas las coses
1Re 25,6
e la tua casa e totas las coses
1Re 25,7
coses que tu has. 7 Yo he oÿt dir
1Re 25,8
tos servents e a ton fill David ço
1Re 25,9
ells digueren a ell totas las coses
1Re 25,10
Molt són are creguts los servents
1Re 25,11
mia aygüe e las carns del bestiar
1Re 25,11
tonedors e donar-ho-he a hòmens
1Re 25,12
a David totas las peraulas
1Re 25,14
sa muller, e dix a ella: –Vet
1Re 25,14
sos missatgers del desert per ço
1Re 25,21
en va totas las coses de Nabal
1Re 25,21
Nabal que éran en lo desert, enaxí
1Re 25,21 enaxí que anch neguna de las coses
1Re 25,22 bé. 22 Mas nostro Senyor ho sàpia,
1Re 25,22
no hauré lexat de totas las coses
1Re 25,22
ell pertanyen, d’aquí al matí, una
1Re 25,24
peccat sia sobre mi! Jo’t prech
1Re 25,24
mi! Jo’t prech que tu’t sofires
1Re 25,24
la tua serventa parle devant tu e
1Re 25,25
de la tua serventa. 25 Jo’t prech
1Re 25,26
beneex Déu, [*] qui ha a tu vedat
1Re 25,26
viva la tua ànima, lo qual ha vedat
1Re 25,27
senyor, pren aquesta benedicció
1Re 25,29
com lo regirament e la circulació
1Re 25,30
meu, totas aquellas coses bonas
1Re 25,31
ni serà en ton cor, senyor meu,
1Re 25,32
Yrrael, qui t’ha tremesa vuy a mi,
1Re 25,33
e beneyta sias tu, qui has bé fet,
1Re 25,33
has bé fet, que has vedat a mi vuy
1Re 25,33
que no sia anat a scampar sanch e
1Re 25,34
viva nostro Senyor, Déu d’Irrael,
1Re 25,34
Déu d’Irrael, que ha vedat a mi
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que aquest és lo die del qual nostro
que fasses a ell ço que’t plaurà.”
que’t plaurà.” Donchs, David se levà e
que jo no fassa mal a mon senyor, untat de
que si ell no l’ociu o son die no vé que
que ell muyre, o si ell no és mort en
que jo no stena la mia mà en lo untat de
que ells se levassen contre Saül. Donchs
que havia comensat. 9 E David se levà
que David te percassa la mort? 11 Vet que
que tu pots bé saber que Déu ha liurat vuy
que Déu ha liurat vuy a tu en la mia mà en
que t’ociés, mas despuxs jo’t perdoní,
que no és en mi negun mal de deslealtat ni
que m’ocies. e havia IIIM ovellas e M
que ell féu tondre son bestiar en Carmel.
que Nabal feya tondre son bestiar, 5 ell
que tu has, e tu sias fet saul per molts
que tu has. 7 Yo he oÿt dir que los teus
que los teus pastors qui éran ab nós en lo
que tu hauràs a mà.” 9 E com los servents
que David los havia ditas de part sua e
que fugen a lur senyor! 11 Donchs, pendré
que jo he fet ociure per a mos tonedors e
que no sé d’on són? 12 E donchs, los
que Nabal havia ditas a ells. 13 E adonchs
que David ha tremesos sos missatgers del
que beneÿssen nostro senyor, e ell ha a
que éran en lo desert, enaxí que anch
que anch neguna de las coses que pertanyen
que pertanyen a ell no periren. E ha retut
que jo no hauré lexat de totas las coses
que a ell pertanyen, d’aquí al matí, una
que pix en la paret. 23 E com Biegayl hach
que tu’t sofires que la tua serventa
que la tua serventa parle devant tu e que
que oges las peraules de la tua serventa.
que lo rey, mon senyor, no pos son cor
que no scampasses sanch e ha a tu
que tu no’t venjasses en sanch e ha
que la tua serventa ha aportade a tu,
que hom fa de la fona. 30 »E, donchs, com
que ha parlades de tu e haurà a tu,
que tu hages scampade sanch d’aquells qui
que’m sias axida a carrera, [*] 33 e
que has vedat a mi vuy que no sia anat a
que no sia anat a scampar sanch e que jo
que jo venjàs a mi ab la mia mà. 34 En
que ha vedat a mi que no feés mal a tu. Si
que no feés mal a tu. Si no fosses venguda
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1Re 25,35
Davidd de la mà d’aquella tot ço
1Re 25,36
e havia ten gran convit en la casa,
1Re 25,37 endemà, com Nabal hach digest lo vi
1Re 25,37
li dix totas aquellas peraules
1Re 25,39 Nabal, e morí. 39 E com David oyí
1Re 25,39
David III missatges a Abiegayl,
1Re 25,40 –David nos ha tremesos a tu per ço
1Re 25,41
serventa del meu senyor, per ço
1Re 26,1
s’és amagat en lo coll de Achilà,
1Re 26,2
alets e millors d’Irrael, per ço
1Re 26,3
las suas tendes en Gabaà de Achilà,
1Re 26,3
habitave en lo desert e veé David
1Re 26,4
tramès-hi spies e sabé certament
1Re 26,9
de Déu e crist de nostro Senyor. E
1Re 26,10
Senyor no l’ociu o vendrà lo die
1Re 26,10 lo die que ell muyre per si matex o
1Re 26,11 batalla, 11 nostro Senyor me guard
1Re 26,11
Senyor Déu. Mas pren la lansa
1Re 26,12
la anap de l’aygüe e la lansa
1Re 26,12
ni entenés, car no hy havia negú
1Re 26,12
no hy havia negú que vetlàs, [*]
1Re 26,15
de la companya hi és intrat per ço
1Re 26,16 senyor teu. 16 No és bona cose, açò
1Re 26,16
vosaltres sou tots fills de mort,
1Re 26,17
David, fill meu, aquesta veu
1Re 26,19
19 Donchs senyor [*], jo’t prech
1Re 26,19
Senyor, car ells m’han gitat,
1Re 26,20
car [*] Yrrael és levat per ço
1Re 26,21
vuy en los teus ulls. Car are par
1Re 26,21
los teus ulls. Car are par que ço
1Re 26,21
par que ço que jo he fet contre tu,
1Re 26,21
no sabia ni conexia moltas coses
1Re 26,25
–Beneÿt ést tu, fill meu David! Tu
1Re 27,1
en las mans de Saül. Més ma val
1Re 27,1 mans de Saül. Més ma val que fuge e
1Re 27,1
en la terra dels felisteus, per ço
1Re 27,1
que Saül se desesper de mi e stiga
1Re 27,4
de Carmel. 4 E digueren a Saül
1Re 27,5
una de las tuas ciutats [*] per ço
1Re 27,8
habitaven entigament ab aquells
1Re 28,1
XXVIII 1 E fou fet en aquells dies
1Re 28,1
a David: –Jo he sabut are e sé
1Re 28,2
a David: –Jo posaré tu, tostemps
1Re 28,2
posaré tu, tostemps que jo vive,
1Re 28,7
servicials: –Sercau-me una fembra
1Re 28,8
e sercha en l’espirit fitònich ço
1Re 28,9
9 E dix la fembra a ell: –Vet
1Re 28,9
de la terra. Per què, donchs, vols
1Re 28,11
E dix la fembra a Saül: –Què vols
1Re 28,11
a Saül: –Què vols que’t diga o
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que ella li aportave e dix a ella David:
que semblave convit de rey. E lo cor de
que havia begut e fou tornat en seny, sa
que li dix David. E lo ceu cor fou quax
que Nabal era mort, dix: –Beneÿt sia
que ell la volia per muller. 40 [*] E ells
que’t prenga per muller. 41 E ella lavors
que lav los peus dels teus servents. 42 E
que és la una part del desert. 2 E lavors
que sercàs David en lo desert de Ciff. 3 E
que era en la carrera a la una part del
que Saül era vengut en lo desert de prop
que Saül era aquí. 5 E lavors David
que no fosses culpable! 10 E dix David:
que ell muyre per si matex o que ell muyre
que ell muyre en la batalla, 11 nostro
que jo no stena la mia mà en l’untat de
que té prop lo cap e aquest anap d’aygüe
que stave prop Saül e anaren-se’n. E no
que vetlàs, [*] que la son de nostro
que la son de nostro Senyor era sobre
que ociés lo rey, senyor teu. 16 No és
que has fet! Viva nostro Senyor Déu, car
que no guardau lo vostro Senyor, untat de
que jo he oÿda és veu tua? E David dix: –O
que m’oges ara. Si nostro Senyor Déu
que jo no habit vuy en la haretat de
que serch una pussa o un poy, axí com és
que ço que jo he fet contre tu, que jo ho
que jo he fet contre tu, que jo ho he fet
que jo ho he fet follament e a tort. Car
que are conech. 22 E respòs David e dix:
que has fet ja, a mi feràs, e tu, poderós,
que fuge e que sia salvat en la terra dels
que sia salvat en la terra dels felisteus,
que Saül se desesper de mi e stiga que no
que no’m serch vuymés en tota la terra d’
que David era fugit en Get, e d’aquí
que puscha star aquí. E per què jo,
que anaven de Sur entrò a la terra de
que los felisteus se ajustaren e
que tu e los hòmens teus axireu ab mi en
que jo vive, que tu sias guardedor del meu
que tu sias guardedor del meu [*] e de la
que haja spirit fitònich [*]. [*] 8 E
que jo’t demanaré. 9 E dix la fembra a
que tu saps quantes coses ha fetas Saül e
que jo muyre? 10 E Saül féu segrament a
que’t diga o que’t sucit? E dix Saül:
que’t sucit? E dix Saül: –Sucite’m
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1Re 28,13
dix la fembra a Saül: –Déu he vist
1Re 28,14
vestit de un mantell. E entès Saül
1Re 28,15
–Per què m’has treballat per ço
1Re 28,15
car fort sóm en gran treball. Vet
1Re 28,15
somnis. E jo he apellat a tu per ço
1Re 28,16
què faré. 16 E dix Samuel: –Pus
1Re 28,18
Senyor ni complit a la ira sua
1Re 28,18
a la ira sua que ell t’havia manat
1Re 28,18
en Amalech. E per aquestas coses
1Re 28,19
nostro Senyor ho ha fet. 19 Encara
1Re 28,21
fembra entrà-ce’n a Saül,
1Re 28,21
e dix-li: –Vet la tua serventa,
1Re 28,21
mà e he oyides las tuas paraules
1Re 28,22
devant tu un bocí de pa per ço
1Re 29,1
posà las tendes sobre la font
1Re 29,3
he trobat [*] null mal del die ensà
1Re 29,6
neguna cose de mal del die ensà
1Re 29,6
plau als prínceps ni als majorals
1Re 29,8
en mi, servicial teu, del die ensà
1Re 29,8
tu entrò en aquest die de vuy,
1Re 29,9
respòs Achís e dix a David: –Jo sé
1Re 29,9
los prínceps dels felisteus han dit
1Re 29,11
ab ell se levaren de nits per ço
1Re 30,3
fills e las fillas e las mullers,
1Re 30,4
veus e plangueren e ploraren tant,
1Re 30,8
tu los pendràs e amaneràs la presa
1Re 30,10
éran romasos, qui éran molt ujats,
1Re 30,11
-lo a David, e donaren-li pa
1Re 30,11
donaren-li pa que menjàs e aygüe
1Re 30,12
III dies e III nits éran passats
1Re 30,14
anats en las encontrades de Calef,
1Re 30,15
ell respòs e dix: –Jure’m per Déu
1Re 30,15
companye. E jurà-li David ço
1Re 30,16
bevien e fèyan gran festa per goig
1Re 30,16
per goig que havían de la presa
1Re 30,16
presa que havían feta e de la roba
1Re 30,17 scapà negú sinó CCCC hòmens jóvens
1Re 30,18
18 E lavors pres David las coses
1Re 30,19
mullers 19 e totas las altres coses
1Re 30,19
las altres coses que ells havían,
1Re 30,19
e fillas e totas las altres coses
1Re 30,21
21 E vench David en aquells CC
1Re 30,21
seguir David, qui los havia manat
1Re 30,22 22 E dix un hom malvat e desestruch
1Re 30,22
ço car no són anats ab nós. Basta
1Re 30,23
no pertireu axí aquellas coses
1Re 30,25
25 E d’aquell die avant stabliren
1Re 30,25
stabliren que fos lig en Yrrael
1Re 31,4
era fort spaordit per la gran pahor
1Re 31,5
5 E com l’escuder de Saül veé
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que pujave de la terra. 14 E dix Saül: –E
que l’hom vell Samuel era, e enclinà’s
que jo resucitàs? E dix Saül: –Per ço ho
que los felisteus se combaten contre mi, e
que’m mostres què faré. 16 E dix Samuel:
que nostro Senyor s’és pertit de tu, per
que ell t’havia manat que complisses en
que complisses en Amalech. E per aquestas
que fas vuy nostro Senyor ho ha fet. 19
que nostro Senyor vulla dar ab tu Yrrael
que era règeament torbat, e dix-li: –Vet
que ha obeÿt a la tua veu e he posade la
que has ditas a mi. 22 Donchs are oges la
que, com hauràs menjat, sias fort e pugues
que era en Gezrael. 2 E los vaguers e los
que fogí e se’n vench a mi entrò aquest
que tu vinguist a mi entrò al die de vuy.
que vingues ab nós. 7 Torna-te’n,
que he stat devant tu entrò en aquest die
que jo no venga e combata contre los
que tu ést bo devant los meus ulls tot axí
que no devalls en nós a la batalla. 10
que se n’anassen gran matí e tornacen a
que se n’havían amenats catius. 4 E David
que làgremes los defallien. 5 E havíanque han tolta. 9 E levà’s David ab DC
que no havían pogut passar lo torrent de
que menjàs e aygüe que bagués, 12 e
que bagués, 12 e donaren-li un tros de
que no havia menjat ni begut. 13 E dix
que són envés migjorn, e havem cremade la
que no m’ociuràs ne’m liureràs en las
que demanà. 16 E com l’hach amanat,
que havían de la presa que havían feta e
que havían feta e de la roba que havían
que havían robade en la terra dels
que pujaren en los camells e fugiren. 18 E
que los ysmaleÿtes havían portades e
que ells havían, que no’n fallí una, de
que no’n fallí una, de la manor entrò a
que se n’havían amenades. 20 E pres tot
que éran romasos per so car éran ujats e
que romanguéssan en lo torrent de Bezor. E
que era dels servicials qui éran anats ab
que’ls donem lurs mullers e lurs fills, e
que nostro Senyor ha liurades a vosaltres
que fos lig en Yrrael que aytant haguéssan
que aytant haguéssan aquells qui fossen
que havia haguda en la batalla. E axí Saül
que Saül era mort, trach lo ceu cultell e
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1Re 31,6
scuder e tots los ceus servicials
1Re 31,7
lo flum Jordà, en una vall, veeren
1Re 31,7
los barons d’Irrael éran fugits e
1Re 31,8
vingueren los felisteus per ço
1Re 31,9
tota la lur terra, engir e entorn,
1Re 31,9
las ýdolas e tots los pobles tot ço
1Re 31,11 haguéran oÿdes totas aquestas coses
2Re 1,1
Capítol primer 1 E fou fet aprés
2Re 1,1
E fou fet aprés que Saül fou mort,
2Re 1,1
que David vench e tornà de la mort
2Re 1,2
qui venia de las tendas de Saül,
2Re 1,4
dix aquell home: –Fas-te a saber
2Re 1,5
qui li havia dit açò: –[*] saps tu
2Re 1,10
com ell me dix, car jo sabia e veya
2Re 1,10
viura ni podia scapar a las nafres
2Re 1,10
lo cors. E prenguí la sua corona
2Re 1,16
ocís-lo. 16 E dix David en aquell
2Re 1,18
David a tots los hòmens de Judà
2Re 1,19
en tu aquests, los pus forts
2Re 1,20
de Get ni en aquellas carreras
2Re 1,23
són departits. E éran pus laugers
2Re 1,23
laugers que àguila e éran pus forts
2Re 1,24
d’Irrael, plorau sobre Saül,
2Re 1,27
destrovides las armes batallaroses
2Re 2,4
Judà e untaren a David aquí per ço
2Re 2,4
la casa de Judà. E digueren a David
2Re 2,5
vosaltres, de nostro Senyor Déu,
2Re 2,7
e siau fills de fortalesa. E jatcia
2Re 2,7
a mi ha untat la casa de Judà
2Re 2,19
darrera Abner e perseguí-lo fort,
2Re 2,19
ans lo encalsave tot dret per ço
2Re 2,21
la sua roba. E Azael no volch star
2Re 2,22
encalsar, sinó covendrà’m a fer
2Re 2,24
Azael aturaven-se. 24 E dementre
2Re 2,24 que Joab e Abisay encalsaven Abner,
2Re 2,26
la tua spasa, e no conexs tu
2Re 2,26
Donchs per què no dius al poble
2Re 2,27
dix Joab: –Viva nostro Senyor Déu,
2Re 3,3
e lo terç, Absalon, fill de Matà,
2Re 3,8
fou irat per aquellas paraules
2Re 3,8
David, e tu has request vuy a mi,
2Re 3,10
ab David, axí com ell volia 10
2Re 3,12
dix: –Da qui és la terra? E per ço
2Re 3,13
dix–: no veuràs la mia care ans
2Re 3,17
–Hir e l’altre e lonch temps ha
2Re 3,17
ha que vosaltres demanàveu David
2Re 3,18
de la mà de tots los felisteus,
2Re 3,19
e anà-ce’n en Hebron per ço
2Re 3,19
perlàs a David totas aquestas coses
2Re 3,21
Abner a David: –Jo’m levaré per ço
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que éran de la sua casa moriren en aquell
que los barons d’Irrael éran fugits e que
que Saül era mort [*], los fills d’Irrael
que veessen aquells qui éran morts en la
que faéssan a saber en los temples de las
que era sdevengut a Saül e a tota la sua
que los felisteus havían fetas a Saül, 12
que Saül fou mort, que David vench e tornà
que David vench e tornà de la mort que
que havia feta a Amalech, [*] 2 e en lo
que s’havia squinsades las vestidures e
que ha haguda gran batalla, e molts del
que mort sia Saül e Jonatàs, son fill? 6 E
que ell no podia viura ni podia scapar a
que havia per tot lo cors. E prenguí la
que tenia en lo ceu cap e [*] jo la he
que morí: –La tua sanch e la tua dempnació
que ensenyacen a sos fills portar armes e
que éran en Ysrael! 20 No vullau aquestas
que són en Scalon, car per ventura alegrar
que àguila e éran pus forts que leons! 24
que leons! 24 O filles d’Irrael, plorau
que vestia a vosaltres de drap vermell en
que solían batallar e combatre!» 2,Tit
que regnàs sobre la casa de Judà. E
que los hòmens de Jabès-Galaad havían
que haveu feta aquesta misericòrdia ab lo
que Saül sia mort, emperò a mi ha untat la
que sia rey d’ella. 8 Emperò Abner, fill
que no’l jaquí anar a la dreta part ni a
que l’ociés. 20 E girà’s Abner e veé
que no encalsàs Abner. 22 E dix-li altre
que t’ocia. E si açò fas, no poré dressar
que Joab e Abisay encalsaven Abner, que
que fugia, lo sol fou post o defallí lo
que la desperació sia perillosa? Donchs
que no encalsen lus frares? 27 E dix Joab:
que si tu haguessas parlat vuy matí, lo
que fou filla de Tolomay, rey d’Assur; 4
que dix a ell Ysbòzech e dix-li: –Donch,
que’m reprenguesses per la fembra? 9 Açò
que regne sobre la casa de Saül sens
que parle ab tu, fes ab mi amistansa, e
que hages amenade a mi Micol, filla de
que vosaltres demanàveu David que regnàs
que regnàs sobre vosaltres. 18 Donchs are
que són sos enamichs.” 19 E Abner parlà
que perlàs a David totas aquestas coses
que plaÿen a Yrrael e a Benjamín. 20 E
que t’ajust tot Yrrael a tu, senyor meu
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2Re 3,21
Yrrael a tu, senyor meu [*], per ço
2Re 3,21
per ço que fassa ab tu covinensa
2Re 3,21
ab tu covinensa que sias senyor e
2Re 3,22
seus vingueren ab gran presa
2Re 3,23
comptaren e digueren a Joab
2Re 3,25
fill de Ner? Car per ço és vengut,
2Re 3,25
per ço és vengut, que tt’engan e
2Re 3,25
aximents teus e conega las coses
2Re 3,27
una part enmig de la porta per ço
2Re 3,28
28 E com David sabé aquesta cose
2Re 3,33
Abner lo rey dix: «Ja Déu no vulla
2Re 3,35
pa ni altre cose entrò al vespre,
2Re 3,36
poble oyí açò e plach-los molt ço
2Re 3,37
conech tot lo poble e tot Yrrael
2Re 3,38
missatges: –Vosaltres no conexeu
2Re 3,39
untat, gran ajuda sperave d’aquest
2Re 4,1
1 E Ysbòzech, fill de Saül, oyí
2Re 4,4
missatge de Saül e de Jonatàs,
2Re 4,5
era descuyt en la casa de Ysbòzech,
2Re 4,5
la hora de migjorn. E la portera,
2Re 4,8
fill de Saül, enemich teu,
2Re 4,9
dix-los: –Viva nostro Senyor Déu,
2Re 4,10 10 Com aquell qui m’adux missatge
2Re 4,10
m’adux missatge que mort era Saül,
2Re 4,10
que mort era Saül, que’s cuydave
2Re 4,10
dar-li loguer per la missatgeria
2Re 4,12
E lavors manà David a sos servents
2Re 5,8
los gebuzeus, car David havia dit
2Re 5,8
tolra los sechs e los contrets
2Re 5,8
que ahiraven la ànima de David,
2Re 5,12
a David. 12 E lavors conech David
2Re 5,13
ell en rey sobre Yrrael. 13 E puxs
2Re 5,13
e hach fills e fillas ultre aquells
2Re 5,14
E aquests són los noms de aquells
2Re 5,17
17 E oyiren los felisteus
2Re 5,17
Jerusalem, pujaren-hi tots per ço
2Re 5,17 que sercassen David. E com oý David
2Re 5,21
felisteus jaquiren aquí las ýdolas
2Re 5,22
altre vegade los felisteus per ço
2Re 5,24
Déu devant la tua cara per ço
2Re 5,25
los felisteus de Gàbaa entrò
2Re 6,2
hòmens del poble de Judà, per ço
2Re 6,6
de tots sturments [*]. 6 E, puxs
2Re 6,10 la mia ciutat?» 10 E no volch David
2Re 6,10
giràs en la sua ciutat, mas volch
2Re 6,12
se casade. 12 E diguéran a David
2Re 6,14
los òrguens e los altres sturments
2Re 6,16 de nafils e de trompes. 16 Dementre
2Re 6,17
en lo mig loch del tabernacle
2Re 6,19
de pa [*] e un petit de menjar
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que fassa ab tu covinensa que sias senyor
que sias senyor e que senyoreigs e mans a
que senyoreigs e mans a tots axí com
que havían tolta a ladres e hagueren-los
que Abner, fill de Ner, era vengut al rey
que tt’engan e que sàpia los intraments e
que sàpia los intraments e los aximents
que tu fas. 26 E aytentost Joab se pertí
que li parlàs a engan e a treció e feríque hach feta Johab, dix: –Munde çó jo e
que tu, Abner, sies mort axí com moren los
que lo sol sia post e se’n sia intrat. 36
que David havia dit [*]. 37 E en aquell
que lo rey no havia concentit en la mort
que fort gran príncep e senyor és vuy
que mort és. E aquests hòmens fills de
que mort era Abner en Hebron, las suas
que éran morts. E com la nodrissa l’hach
que dormia en lo ceu lit en la hora de
que stave a la porta, purgava forment [*].
que volia la tua vida. E ha donat Déu al
que ha desliurade la mia ànima de tot
que mort era Saül, que’s cuydave que’m
que’s cuydave que’m portàs bon missatge,
que’m portàs bon missatge, tenguí e maté
que havia feta. 11 Com més are, com hòmens
que’ls ociéssan, e ocieren-los e
que ociuria los gebuzeus. E aquell qui
que ahiraven la ànima de David, que ell lo
que ell lo feria senyor de la sua
que nostro Senyor havia axalsat lo ceu
que David fou vengut de Hebron, pres
que havia. 14 E aquests són los noms de
que nasqueren en Jerusalem: Saminua e
que David havían untat en rey en
que sercassen David. E com oý David que
que los felisteus venían, pujà-sse’n en
que aportaven. E David e aquells qui éran
que pujacen en Jerusalem, en la vall de
que perda e destroesca las tendes dels
que fou vengut a Gatzar. 6,Tit Capítol VI
que portacen l’archa de Déu sobre la qual
que foren en la era [*], Ozà stès la mà a
que l’archa de Déu se giràs en la sua
que la posacen en la casa de Obedeon
que nostro Senyor havia beneÿt Obededon e
que tenia ligats en lo coll e saltave
que la archa passave per la ciutat de
que David havia aperellat a l’archa a
que hom fa de la millor farina que hom pot
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2Re 6,19
que hom fa de la millor farina
2Re 6,19
la millor farina que hom pot haver,
2Re 6,21
Senyor, car jo jugaré devant ell,
2Re 6,21
devant ell, que ell alegí més a mi
2Re 6,21
més a mi que lo teu pare Saül e
2Re 6,21
que tota la sua casada e manà a mi
2Re 6,22
E jo jugaré e seré fet humil més
2Re 6,22
més gloriós devant aquells servents
2Re 6,23
E axí Micol [*] no hach fill entrò
2Re 7,1
part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou
2Re 7,2
2 e dix a Natan profeta: –Vet
2Re 7,2
–Vet que jo habit en la casa
2Re 7,4
és ab tu. 4 E fou fet aquella nit
2Re 7,5
tu no edificharàs a mi casa per ço
2Re 7,6
no he habitat en casa del die ensà
2Re 7,7
a la un trip d’Irrael al qual maní
2Re 7,8
quals tu seguias lo bestiar, per ço
2Re 7,9
gran nom segons lo nom dels majors
2Re 7,11
primerament fèyan 11 del die ensà
2Re 7,11
e nostro Senyor ha ja dit a tu
2Re 7,18
qual és la mia casa e qui sóm jo,
2Re 7,20
Senyor, porà enadir David encare
2Re 7,21
aquestas coses e ten grans per ço
2Re 7,22
semblant a tu en negunes coses
2Re 7,23
tu. 23 Qual poble és en la terra
2Re 7,23
per lo qual ha jurat Déu per ço
2Re 7,23
jurat Déu per ço que’l remés [*] e
2Re 7,23
devant la faç del teu poble
2Re 7,27
ha trobat lo ceu cor per ço
2Re 7,29
la casa del teu servicial per ço
2Re 8,1
Capítol VIII 1 E fou fet aprés açò
2Re 8,3
rey de Sobà, quant hi anà per ço
2Re 8,5
aquells de Síria e de Damàs per ço
2Re 8,6
en Síria de Damàs. [*] E fou fet
2Re 8,6
guardave David en totas coses
2Re 8,7
7 E David pres las armes de aur [*]
2Re 8,9
E lavors Tou, lo rey de Emach, oyí
2Re 8,10
Joram, fill ceu, a David per ço
2Re 8,10
que saludàs a ell ab gran alegria e
2Re 8,11
Déu ab molt altre or e argent
2Re 8,11
de moltas altres gents e diversas
2Re 8,14 14 E posà en Ydumea guardes e gents
2Re 8,14
guardave’l en totas las coses
2Re 8,18
[*] era sobre Ceretí e Felon,
2Re 8,18
e en majors dignitats posats
2Re 9,1
romàs de la casa de Saül, per ço
2Re 9,3
romàs de la casa de Saül, per ço
2Re 9,9
fill de Jonatàs, [*] tota la casa
2Re 9,10
terra e dau-li a manjar en tot ço
2Re 9,12
12 E havia Mifibòsech un fill petit
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que hom pot haver, que hom frig ab oli, e
que hom frig ab oli, e anà-ce’n cascú a
que ell alegí més a mi que lo teu pare
que lo teu pare Saül e que tota la sua
que tota la sua casada e manà a mi que fos
que fos senyor e guaytedor sobre lo poble
que no sóm e seré humil devant los seus
que tu has parlats. 23 E axí Micol [*] no
que morí de part. 7,Tit Capítol VIIè 1 Fet
que lo rey seya en la sua casa, e nostro
que jo habit en la casa que he feta de
que he feta de fust de cedre, e la archa
que la peraula de Déu fou feta a Natan
que stiga e habit en ella, 6 car jo no he
que jo amaní los fills d’Irrael de la
que donàs a menjar al meu poble d’Irrael
que fosses guiador e senyor sobre lo meu
que són en la terra. 10 E posaré loch al
que stablí los jutges sobre lo meu poble
que ferà a tu casa, 12 e, com seran
que tu m’has amanat e aportat entrò ací?
que parle a tu, Senyor? Saps lo servicial
que tu ho donasses a conèxer al teu
que nós hajam oÿdes ab las nostres
que sia axí com lo teu poble d’Irrael,
que’l remés [*] e que feés a ells coses
que feés a ells coses terribles devant la
que has remut a tu matex de la gent de
que pregàs a tu per aquesta oració. 28
que sia perdurablement devant tu, car tu,
que combaté David los felisteus [*]. 2 E
que senyorejàs sobre lo flum de Eufratres.
que ajudassen Adoàser, rey de Sobà, e
que Síria serví a David sots trehut. E
que ell feya ni anave ni trematia. 7 E
que portave en lo coll e portà-ho tot en
que David havia destroÿda tota la fortsa
que saludàs a ell ab gran alegria e que li
que li hagués gràcias per ço com havia
que havia hagut de moltas altres gents e
que havia sotmesas a la sua ceyoria, 12 ço
que la defensacen, e tota Ydumea serví a
que ell feya. 15 E regnà David sobre tot
que éran guardes del senyor rey e
que los altres. 9,Tit Capítol VIIII 1 Dix
que jo fasse ab ell misericòrdia per
que jo fasse ab ell misericòrdia de Déu? E
que fou de Saül. 10 E axí los fills teus e
que obs haja. Emperò Mifibòsech, fill del
que havia nom Michà, emperò tota la casa
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2Re 9,13
car tostemps menjave de açò
2Re 10,1
peus. 10,Tit Capítol X 1 E fou fet
2Re 10,2
E David tremès dels seus servicials
2Re 10,3
a Amon, lur senyor: –Cuydes-te
2Re 10,3
de ton pare? Ans ho ha fet per ço
2Re 10,3
Ans ho ha fet per ço que venguen e
2Re 10,3
venguen e que guarden la ciutat e
2Re 10,4
4 E lavors pres los missatgers
2Re 10,5
David: –Stau-vos en Gericó entrò
2Re 10,6
E com los fills d’Amon conegueren
2Re 10,9
éran en lo camp. 9 E com veé Joab
2Re 10,12 nostro Senyor fassa de nosaltres ço
2Re 10,14 fugiren. 14 E com los de Amon viren
2Re 10,15
15 E com veeren los acirienchs
2Re 10,19
cavalleria. 19 E com tots los reys
2Re 10,19 reys que ajudaven Adadàser veeren
2Re 11,1
11,Tit Capítol XI 1 E sdevench-se
2Re 11,2
se feyan, sdevench-se un dia
2Re 11,2
dia que David se fou levat del lit
2Re 11,2
hach dormit en la cesta e, mentre
2Re 11,2
la sala del palau, veé en una casa
2Re 11,3
qui era aquella, e digueren-li
2Re 11,5
de la sua letgesa. 5 Ço és, aprés
2Re 11,5
ella consabé. E d’aquí avant cessà
2Re 11,8
del rey, lo rey li tremès de açò
2Re 11,11
e jo intraré en la mia casa per ço
2Re 11,14
senyor. 14 E en lo matí lo rey sabé
2Re 11,15
Urries en aquell loch on sapiau
2Re 11,15
batalla e desemparau-lo enaxí
2Re 11,15
-lo enaxí que ell sia ferit e
2Re 11,16 posà Urries en aquell loch on sabia
2Re 11,18
E Joab tremès a dir a David tot ço
2Re 11,19
la batalla, 19 e manà al missatge
2Re 11,20
20 si tu veus lo rey enfellonir e
2Re 11,20
què vos acostàs al mur? No sabeu
2Re 11,22
en Jerusalem e comptà-li tot ço
2Re 11,25
los contre la ciutat e amonesta’ls
2Re 11,26
26 E com oý la muller de Urries
2Re 11,27
per muller, e ella infantà un fill,
2Re 12,1
e dix Natan a David: –Jutge’m açò
2Re 12,3
del setgle sinó una ovella petita
2Re 12,4
e lo rich perdonà al ceu bestiar,
2Re 12,4
ovellas ni dels ceus bous, per ço
2Re 12,5
e dix a Natan: –Vive nostro Senyor,
2Re 12,7
Natan a David: –Tu ést aquell hom
2Re 12,9
cultell dels fills d’Amon, per ço
2Re 12,10
10 E per ço diu nostro Senyor Déu
2Re 12,10
presa la muller de Urries per ço
2Re 12,12
fet açò amagadament, jo faré açò
2Re 12,14
Déu, per aquesta paraule lo fill

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

que lo rey David menjave. E era Mifibòsech
que aprés açò morí Naàs, rey dels fills d’
que l’aconortacen de la mort de son pare.
que David hage tremès a tu aconortadors ni
que venguen e que guarden la ciutat e que
que guarden la ciutat e que la
que la enderroquen. 4 E lavors pres los
que David li havia tremesos e ragué’ls la
que sia crescuda la vostra barba e lavors
que gran injúria e gran scarn hagueren fet
que la companya era aperellade devant a
que li plàcia. 13 E axí comensà Joab e lo
que los cirienchs fugien, fugiren ells
que Yrrael los havia vensuts, ajustarenque ajudaven Adadàser veeren que éran
que éran vensuts, feeren pau ab Yrrael
que, com hach passat un any, en temps d’
que David se fou levat del lit que hach
que hach dormit en la cesta e, mentre que
que ell anave per la sala del palau, veé
que era endret la sua una dona qui’s
que aquella era Bersabé, filla de Abam,
que lo rey hach dormit ab ella, ella
que no hach de sa purgació, e la dona fou
que menjave. 9 Emperò Urries dormí devant
que menge e bega e dorma ab ma muller? Per
que no hach stat ab sa muller, e scriví
que haurà major batalla e desemparau-lo
que ell sia ferit e que muyra.» 16 E,
que muyra.» 16 E, donchs, com Joab asetjàs
que éran los pus forts hòmens. 17 E axiren
que era fet en la batalla, 19 e manà al
que digués a David aquestas paraules: –Com
que diga: “Per què vos acostàs al mur? No
que moltas pedres e moltas lanses vénen
que era stat fet en la batalla, axí com li
que la enderroquen e la destroèscan.” 26 E
que son marit era mort, féu gran plant e
que hach nom David. E aquesta cose fou
que jo’t diré: Dos hòmens havia en una
que havia comprade e puxs havia-la
que no volch pendre de las suas ovellas ni
que faés convit en aquell palegrí, com ell
que aquex hom qui axò ha fet deu morir 6 e
que has fet açò. E diu nostro Senyor, Déu
que amagasses l’adulteri? 10 E per ço diu
que per null temps no pertirà cultell de
que sia ta muller. E axí diu nostro
que t’he dit devant tot Yrrael e devant
que tu has hagut d’ella morrà. 15 E tornà
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2Re 12,15
casa. E nostro Senyor ferí lo fill
2Re 12,17
e confortaren-lo e pregaren-lo
2Re 12,18
menjar ab ells. 18 E sdevench-se
2Re 12,18
a David, per ço com havían pahor
2Re 12,18
no’ns volia oyr, e are, si li diem
2Re 12,18
ja’ns scolterà menys e no ferà res
2Re 12,19
més.» 19 E com David sentí’s
2Re 12,19
gint, aytentost entès e conech
2Re 12,22
viu, jo dejunave e plorave per ço
2Re 12,27 combatut contre Rebaach, e, segons
2Re 12,28 guerrajade e combatuda, no diga hom
2Re 12,31
host e ab tot lo poble d’Irrael
2Re 13,1
havia una germana fort bella,
2Re 13,1
havia nom Tamar. E sdevench-se
2Re 13,2
2 e amava-la molt fort, tant,
2Re 13,2
demanar per ço com se cuydave
2Re 13,5
-te sobre lo teu lit e fes aparès
2Re 13,5
te vindrà a vesitar, prega-lo
2Re 13,5
ta germane, venga a tu per ço
2Re 13,5
per ço que t’aperell de menjar e
2Re 13,6
Amon se gità al lit e féu aparès
2Re 13,6
al rey: –Prech-te, senyor meu,
2Re 13,6 que vinga ma germane Temar per ço
2Re 13,10
a menjar. E pres Tamar las ferines
2Re 13,12
meu, no’m vullas fortsar, car açò
2Re 13,12
Yrrael ne hu deu fer. Prech-te
2Re 13,13
poré soferir aquesta onta ten gran
2Re 13,14
14 Emperò Amon no’s volch star
2Re 13,14
no la fortsàs, e hagué major fortsa
2Re 13,15
ab ella, major fou lo mal e l’oy
2Re 13,15
lo mal e l’oy que ell hach d’ella
2Re 13,15
oy que ell hach d’ella que la amor
2Re 13,15 la amor que li havia haguda dabans
2Re 13,16
ta guisa, ma vols aviar. Prech-te
2Re 13,16
major peccat e major scarn és açò
2Re 13,16
scarn és açò que are vols fer a mi
2Re 13,16
és açò que are vols fer a mi que ço
2Re 13,18
lavors las fillas dels reys
2Re 13,18
que éran vèrgens. E lo servicial
2Re 13,21 a Amon ne’l volch manessar per tal
2Re 13,21
ço car l’havia engendrat primer
2Re 13,22
car gran mal li volia per la onta
2Re 13,23
23 E aprés II anys, sdevench-se
2Re 13,23
tondre las suas ovellas en Balasar,
2Re 13,24
24 e vench al rey e dix-li: –Vet
2Re 13,24
mias ovellas. Prech-te, senyor,
2Re 13,25
a Absalon: –No’ns vullas pregar
2Re 13,26 E dix Absalon al rey: –Senyor, pus
2Re 13,26
que tu no vols venir, prech-te
2Re 13,26
E dix lo rey: –No vullas, mon fill,
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que David havia hagut de Bersabé, qui fou
que’s levàs de la terra, e ell no ho
que en lo sizèn die l’infant morí. E los
que li fos fort greu e no se’n torbàs, e
que l’infant és mort, ja’ns scolterà
que li digam, ans se turmenterà més.» 19 E
que’ls ceus servicials se concellaven e
que l’infant era mort, e dix David a sos
que nostro Senyor lo gorís e’l me donàs.
que jo veig, la ciutat de las aygües se
que jo la haja presa. 29 E [*] anà-ce’n
que era ab ell en Jerusalem. 13,Tit
que havia nom Tamar. E sdevench-se que
que Amon, fill de David, fou fort anemorat
que per ella fou malalt, e per ço com era
que fos fort greu a David. 3 E Jonadap,
que ést malalt, e com ton pare te vindrà a
que Tamar, ta germane, venga a tu per ço
que t’aperell de menjar e que te’n do. 6
que te’n do. 6 E lavors Amon se gità al
que fos malalt. E com lo rey lo vench a
que vinga ma germane Temar per ço que
que aparell de menjar de la sua mà. 7 E
que havia fetas e mès-las en la
que tu vols fer, null hom no gosa fer en
que no vullas fer ten gran follia, 13 car
que tu vols fer a mi, e tu seràs tengut
que ell no la fortsàs, e hagué major
que ella e jach ab ella. 15 Emperò, com
que ell hach d’ella que la amor que li
que la amor que li havia haguda dabans que
que li havia haguda dabans que la hagués
que la hagués coneguda. E dix-li Amon:
que no’m vullas mal, are com me deuries
que are vols fer a mi que ço que has fet.
que ço que has fet. Per què’m gites de la
que has fet. Per què’m gites de la casa
que éran vèrgens. E lo servicial que
que servia Amon gità fora Tamar e aprés
que Amon no se n’enfellonís ni fos trist,
que a negú dels altres. 22 E anch despuxs
que havia feta a Tamar. 23 E aprés II
que Absalon feya tondre las suas ovellas
que era prop Efraÿm, e convidà tots los
que jo fas tondre las mias ovellas. Prech
que tu hi vulles anar ab los servecials
que hi anem tots, car gran afany te feríem
que tu no vols venir, prech-te que vinga
que vinga mon frare Amon. E dix lo rey:
que Amon hi vage ab tu. 27 E per las
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2Re 13,28
de vi, e jo diré a vosaltres
2Re 13,29
contre Amon totas aquellas coses
2Re 13,30
los muls e fugiren. 30 E, dementre
2Re 13,30
ha morts tots los fills del rey,
2Re 13,31
rey [*] squinsà’s las vestidures
2Re 13,31
terra. E tots los ceus servecials
2Re 13,31
que hy éran feeren açò matex
2Re 13,32
e dix: –Senyor meu, no’t cuyds
2Re 13,32
Absalon li volia gran mal despuxs
2Re 13,33
en lo teu cor ni digues ni’t cuyds
2Re 13,39
son fill Amon, cessà d’aquí avant
2Re 14,1
[*], qui amava molt Absalon, entès
2Re 14,2
sabenta. E dix Joab: –Fes aparès
2Re 14,2
d’oli, e stà axí com a fembra
2Re 14,3
rey e digues-li aquestas peraules
2Re 14,3
Joab a la fembra moltas paraules
2Re 14,4
lo. E dix-li: –Senyor, prech-te
2Re 14,6
e no havia null hom en lo camp
2Re 14,7
e la un ocís l’altre. 7 E vet
2Re 14,7
7 E vet que tot lo perentat ceu
2Re 14,7
qui ha mort aquell altre, per ço
2Re 14,7
altre, per ço que l’ociam, e
2Re 14,7
destroyr e apagar la spirelleta
2Re 14,7
spirelleta que m’és romasa, per ço
2Re 14,8
fembra: –Vé-te’n a la tua casa,
2Re 14,8
jo faré fer a tu justícia de açò
2Re 14,9
casa del meu pare, si tu’t cuydes
2Re 14,9
tu’t cuydes que no sia bona cose
2Re 14,9
e la tua cadira sia ignosent,
2Re 14,10
rey: –Aquell qui contredirà en açò
2Re 14,11
lo rey: –Vive nostro Senyor Déu,
2Re 14,12
la fembra: –Senyor rey, prech-te
2Re 14,13
rey ha dita aquesta peraule per ço
2Re 14,14
com pot e’s gogita e’s pensa
2Re 14,15
15 E, donchs, vinc per ço
2Re 14,16
lo rey oge las mias peraules per ço
2Re 14,17
17 Diga, donchs, la tua serventa
2Re 14,18
–No nechs a mi aquesta peraule
2Re 14,19 Joab dix e manà a mi, serventa tua,
2Re 14,19
semblansa de aquestas paraules
2Re 14,20
Déu, car tu entens aquestas coses
2Re 14,21
rey féu venir Joab e dix-li: –Vet
2Re 14,21
que jo sóm pegat e alegre de açò
2Re 14,22
-li: –Vuy ha entès lo teu missatge
2Re 14,25
del peu entrò al cap no havia res
2Re 14,26 cicles del pes comú. (E diu Josefus
2Re 14,26
que tants cabells havia Absalon,
2Re 14,28 stech Absalon en Jerusalem II anys
2Re 14,29
29 E tremès Absalon a Joab per ço
2Re 14,30 prop lo meu? Veniu e cremau lo blat
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que li doneu, vosaltres lo ferreu e
que Absalon los havia ditas e manades. E
que ells fugien, aytentost digueren
que no n’ha negun romàs. 31 E tantost lo
que vestia e gità’s en terra. E tots los
que hy éran feeren açò matex que féu
que féu David. 32 E respòs Jonadap, fill
que tots los teus fills sían morts, mas
que hac fortsade sa germane Tamar. 33
que tots los teus fills sían morts, car
que no perseguí Absalon. 14,Tit Capítol
que lo rey no volia gran mal a Absalon, 2
que plores, e vist-te vestidure letge e
que ha molt plorat, 3 e intre-te’n al
que jo et diré. E dix Joab a la fembra
que digués al rey. 4 E axí la fembra anàque m’hages sguardement. 5 E dix lo rey:
que los pogués departir, e la un ocís l’
que tot lo perentat ceu que s’és levat e
que s’és levat e diuen-me: “Liura a nós
que l’ociam, e que sia feta justícia d’
que sia feta justícia d’ell per ço car ha
que m’és romasa, per ço que d’aquí avant
que d’aquí avant lo nom de mon marit no
que jo faré fer a tu justícia de açò que
que demanes. 9 E dix la fembra de Techua
que no sia bona cose que hom perdó en
que hom perdó en aquell qui ha mort l’
que jo no hy mira mal. 10 E dix lo rey:
que tu dius, amena’l-me, e d’aquí
que sol un cabell del cap de ton fill no
que jo, serventa tua, parle una peraule
que pech e no fassa retornar aquell qui ha
que no’s perdrà de tot aquell qui és
que jo parle e diga aquesta peraule al
que desliures la tua serventa de las mans
que sia feta la peraule del senyor meu,
que jo demanaré a tu. E dix la fembra:
que digués aquesta semblansa de aquestas
que t’he dites. 20 [*] Emperò tu, senyor
que’s fan sobre la terra. E axí la fembra
que jo sóm pegat e alegre de açò que tu m’
que tu m’has fet demanar. Vé, donchs, e
que ha trobada gràcia devant los teus
que mal li stigués, anans era fort bell.
que tants cabells havia Absalon, que VII
que VII dies leguiave a tondre lo ceu cap,
que no veé la cara del rey David. 29 E
que’l tremetés al rey, e Joab no volch
que hi és. E axí los servents de Absalon
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2Re 14,32
a Joab: –Jo trematí per tu per ço
2Re 14,32
per ço que vinguesses a mi, per ço
2Re 14,32
per ço que’t tremetés al rey, e
2Re 14,32
venir de Gessur. Més ma valguera
2Re 14,32
que encara fos allà! Jo’t prech
2Re 14,32
fos allà! Jo’t prech que tu fasses
2Re 14,32
del rey e, si li membra lo peccat
2Re 14,32
si li membra lo peccat que jo fiu,
2Re 14,33
intrà-sse’n al rey e dix-li ço
2Re 15,1
féu fer a si mateix un carro,
2Re 15,1
ab ell devant cavallers e L hòmens
2Re 15,2
a la porta e, com venia algun hom
2Re 15,3
3 E deya Absalon: –Las peraules
2Re 15,4
a mi e poserà a mi sobre la terra,
2Re 15,6
tots dies a tot lo poble d’Irrael
2Re 15,6
d’Irrael que venia al rey per ço
2Re 15,6
venia al rey per ço que l’oyís e
2Re 15,6
l’oyís e que li donàs juý d’assò
2Re 15,7
–Iré en Hebron e pegaré los vots
2Re 15,8
era en Gessur, ell promès a Déu
2Re 15,13 E lavors vench un missatge a David
2Re 15,14
14 E dix David als ceus servents
2Re 15,15
a David: –Senyor, totas las coses
2Re 15,16
e lo rey jaquí X cuncupines sues
2Re 15,18 DC hòmens ab armes, forts e règeus,
2Re 15,20
de ton loch. 20 Hir hi venguist, e
2Re 15,24
E posaren l’archa de Déu [*] entrò
2Re 15,24
entrò que tot lo poble fou passat,
2Re 15,26 “A mi no’m plau”, jo sóm aperellat
2Re 15,26
jo sóm aperellat que fassa tot ço
2Re 15,28
m’he en los camps del desert entrò
2Re 15,30
munt Olivet plorant. E tot lo poble
2Re 15,31
descalsos. 31 E digueren a David
2Re 15,31
David: –Senyor Déu, jo’t prech
2Re 15,31
Déu, jo’t prech que lo concell
2Re 15,31
que lo concell que Atitòfel derà,
2Re 15,34
e te’n vas a Absalon e li dius
2Re 15,34
servent, e feràs-ma a saber ço
2Re 15,34
servidor.” E destroyràs lo concell
2Re 15,35
preveras seran ab tu, e tot ço
2Re 15,36
ho a saber per Achimàs e Jonatàs,
2Re 16,1
de Mifibòzech, al rey ab II àzens
2Re 16,1
ligays de pances e C pans de figues
2Re 16,2 –Senyor meu, per ço amèn los àzens,
2Re 16,2
e las altres coses aport per ço
2Re 16,4
a Cibà: –Tuas sían aquellas coses
2Re 16,4
E dix Cibà: –Prech-te, senyor,
2Re 16,5
un hom qui era de la casa de Saül,
2Re 16,8
Senyor te carvé are tota la sanch
2Re 16,9
de Servià, al rey: –Per aquest cha
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que vinguesses a mi, per ço que’t
que’t tremetés al rey, e que li diguesses
que li diguesses per què’m féu venir de
que encara fos allà! Jo’t prech que tu
que tu fasses que jo puga veura la cara
que jo puga veura la cara del rey e, si li
que jo fiu, que m’ocia. 33 E Joab intràque m’ocia. 33 E Joab intrà-sse’n al
que Absalon havia dit. E apellaren a
que anacen ab ell devant cavallers e L
que anacen aquí. 2 E als matins, com
que hagués afer ab lo rey, nengunes feenes
que tu dius són bonas e justas, mas no ha
que sia jutge, e vinga tot hom a mi qui
que venia al rey per ço que l’oyís e que
que l’oyís e que li donàs juý d’assò que
que li donàs juý d’assò que demanave. E
que demanave. E en aquesta manera ell
que he promesos a nostro Senyor Déu, 8
que, si ell tornave en Jerusalem,
que li dix: –Ab tot son cor e ab tota sa
que éran ab ell en Jerusalem: –Levau-vos
que tu mans ni digues ferem nós ab gran
que guardassen la casa, 17 e anà-ce’n
que éran venguts ab lo rey David de Get, e
que vuy te fassa hom axir ab nós no és
que tot lo poble fou passat, que era axit
que era axit de la ciutat. 25 E dix lo rey
que fassa tot ço que li plàcia de mi. 27 E
que li plàcia de mi. 27 E dix lo rey a
que vosaltres me trematau missatge. 29 E
que anave ab ell plorave e anave ab lo cap
que Atitòfel era ab Absalon e s’era jurat
que lo concell que Atitòfel derà, que sia
que Atitòfel derà, que sia foll e fat e
que sia foll e fat e orat. 32 E, con David
que seràs son servent, e feràs-ma a
que’s ferà en la cort. E diràs a Absalon:
que Atitòfel derà. 35 E Sadoch e Abiatar
que tu oyràs en la casa del rey diràs-ho
que són lurs fills. 37 E Cuzín, amich de
que portaven CC pans e C ligays de pances
que éran seques e II odres de vi. 2 E dix
que hi cavalquen aquells qui són de la tua
que viven los teus servicials. 3 E dix lo
que foren de Mifibòzech. E dix Cibà:
que jo tròpia gràcia devant tu. 5 E lavors
que havia nom Semeý, fill de Gerrà, e
que has scampade de la casa de Saül, car
que tost morrà és maleÿt lo rey? Iré-hy
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car nostro Senyor li ha manat
fill qui és axit del meu ventre,
la mia mort! Jaquex-lo per ço
a mi bé per aquesta maledicció
per lo costat del munt, pus alt
Absalon: –Aquesta és la gràcia tua
Déu no hu vulla, ans seré de aquell
pare, las quals ha jaquides per ço
ço que li guarden la casa, per ço
ço que, com tot Yrrael haurà entès
e com era ab Absalon, axí matex
lo poble qui és ab ell tot justat,
poble starà en pau. 4 E lo concell
Absalon: –No és bo lo concell aquex
qui ha cadells. E tu creu per cert
10 e per ventura haurían pahor
car tot lo poble d’Irrael sap
axí com sol levar lo sol lo ros,
la tirarem ligant-la ab cordes,
poble: –Més val lo concell de Cuzim
Déu destroý lo concell de Atitòfel,
que era bo e profitós, per ço
tentost a dir a David e digau-li
ni en lo desert, mas digau-li
-lo-hy, [*] 18 e, dementre
se en casa de una fembra en Baürim
tot lo poble passaren l’aygüe [*],
23 Emperò Atitòfel, com viu
en la sua ciutat, [*] e pensà’s
filla de Naàs, germana de Servià,
mantega, ovellas e vadells grassos
a tu comprenen per XM; axí més val
4 E dix lo rey: –Jo faré tot açò
a Joab e a Atey devant tot lo poble
que, si podien pendre Absalon,
Absalon, que no l’ociéssan, mas
XXM. 8 [*] E las bísties del camp
d’aquells de Absalon molts més
l’altre poble fugí. 9 E, dementre
que Absalon fugia, sdevench-se
sdevench-se que lo cavall en
manà lo rey a tu e Abisax e Atey
e Atey que, si preníeu Absalon,
en lo cors de Absalon, e com veeren
e com veeren que encara era viu,
lo. 16 E Joab tochà la nafil e manà
un títol a si matex, com era viu,
–Correré e diré-ho al rey,
vuy, mas demà lo hy diràs. Jo vull
Jo vull que tu no lo hy digues vuy
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que maleescha a mi, e qui li goserà dir
que vol la mia vida e la mia ànima
que maleescha aytant com nostro Senyor
que aquest me diu. 13 E anave David e los
que ells, e maleÿa David e tremetia-li
que has a l’amich teu? [*] 18 E dix Cozim
que nostro Senyor ha alegit e tot lo poble
que li guarden la casa, per ço que, com
que, com tot Yrrael haurà entès que tu has
que tu has ensutzat ton pare, sían
que tot quant deya, de tot era cregut.
que no’n romandrà nengú axí com si se’n
que donà Atitòfel plach a Absalon, [*] 5 e
que ha donat Atitòfel are. 8 E dix Cozim a
que lo teu pare és gran guerrer e sap molt
que no morissen tots e no’t volrien
que ton pare és fort e règeu, e tots
que sol un no’n romandrà. 13 E si per
que no hy romandrà pedre sobre pedre. 14 E
que no fa aquell de Atitòfel. E axí Déu
que era bo e profitós, per ço que Déu
que Déu donàs mal a Absalon. 15 E tentost
que no stiga aquesta nit en los camps ni
que se’n vage demà tost, si no, serà
que anaven, viu-los un infant, fill de
que no’ls descobrís. E a l’entrant de la
que no romàs negú, e anà-sse’n en
que no havían cregut lo ceu concell, pujà
que lo regne tornaria a David, e David qui
que fou mare de Joab. 26 E Absalon, ab
que menjàs. E açò hach ell e tota la
que stigues en la ciutat, e defèn-la
que vosaltres vullau. E lavors lo rey
que, si podien pendre Absalon, que no l’
que no l’ociéssan, mas que l’amanassen.
que l’amanassen. [*] 6 E axí lo poble en
que n’ocieren d’aquells de Absalon molts
que no’n moriren en la batalla. E tot l’
que Absalon fugia, sdevench-se que lo
que lo cavall en que cavelcava passà
que cavelcava passà devall un roure, e ell
que, si preníeu Absalon, que no l’
que no l’ociésseu. 13 Mas, si ell volgués
que encara era viu, que manejave las mans
que manejave las mans e los peus, 15
que d’aquí avant no encalsacen lo poble
que és en la vall del Rey, car havia dit:
que nostro Senyor l’ha venjat dels ceus
que tu no lo hy digues vuy que son fill
que son fill sia mort. 21 E dix Joab a
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2Re 18,21
–Vé-te’n al rey e digues-li ço
2Re 18,23 vols. E Achimàs correch per un camí
2Re 18,23
era pus breu, e fou abans al rey
2Re 18,25
bon missatge aporta. E dementre
2Re 18,26
cridà e dix: –Jo veig un altre home
2Re 18,27
–Aquest qui ve primer sembla
2Re 18,27
E dix lo rey: –Bon hom és e creu
2Re 18,28 dix: –Beneÿt és lo Senyor, Déu teu,
2Re 18,33
fill meu! Com se pot ja fer
2Re 19,1
XVIIII 1 Lavors digueren a Joab
2Re 19,2
son fill Absalon. 2 E la victòria
2Re 19,2
ço com lo poble oý dir aquell die
2Re 19,6
qui t’amen. E vuy has mostrat
2Re 19,6
En veritat jo he conegut vuy
2Re 19,6
jo he conegut vuy que a tu plaguera
2Re 19,6
a tu plaguera que Absalon fos viu e
2Re 19,7
-los e satisfés-los del greuge
2Re 19,7
fet a ells. Car jo’t jur per Déu
2Re 19,7
·t jur per Déu que, si no’t leves,
2Re 19,7
e si nós nos ne anam, pijor te serà
2Re 19,8
a la porta. E tot lo poble oyí dir
2Re 19,9
e lo poble d’Irrael regonech lo bé
2Re 19,11 Car tot Yrrael havia demanat al rey
2Re 19,14
cor de quants ne havia en Yrrael,
2Re 19,15
de Judà vench en Galgala per ço
2Re 19,15
ço que isquéssan a carrera al rey e
2Re 19,17
ab ell, e passaren Jordà ans
2Re 19,18
on no havia molta aygüe, per ço
2Re 19,18
ço que passacen a la casa del rey e
2Re 19,19
e dix-li: –Senyor rei, prech-te
2Re 19,19
mias ni las poses en ton cor
2Re 19,19
cor que jo t’he fetas del die ensà
2Re 19,21 dix: –Donchs, no morrà Semeý per ço
2Re 19,22
a fer a mi ni a vós? Per què voleu
2Re 19,22
null hom d’Irrael. E cuydes-te
2Re 19,22
E cuydes-te que jo no conega
2Re 19,23
lo rey a Semeý: –No hages pahor,
2Re 19,23
que no morràs. E jurà-li David
2Re 19,24
axí a carrera al rey ab gran barba,
2Re 19,24
la cara ni las vestidures despuxs
2Re 19,24
que’l rey isqué de Jerusalem entrò
2Re 19,26
volch a mi aperellar l’aze, per ço
2Re 19,27
com a àngel de Déu. Fes de mi ço
2Re 19,29
’t cal més perlar, car ferm és ço
2Re 19,29
tu e Sibà seran las possecions
2Re 19,30
30 E dix Mifibòzech al rey: –Pus
2Re 19,31
de Gelim, seguí lo rey entrò
2Re 19,31
passat Jordà e encara era aparellat
2Re 19,32 donade al rey molta viande dementre
2Re 19,34 –Quals són los anys de la mia vida,
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que has vist. E Cozim adorà Joab e puxs
que era pus breu, e fou abans al rey que
que Cozim. 24 E David seya entre abdues
que ell se acostave, 26 viu venir un altre
que ve. E lo rey dix: –Si sol ve, bon
que sia Achimàs, fill de Sadoch. E dix lo
que aporta bon missatge. 28 E dix Achimàs
que ha tocats e presos aquells hòmens qui
que jo muyre per tu, Absalon, fill meu,
que lo rey plorave e planyia son fill
que havían haguda dels enamichs, lavors la
que lo rey plorave son fill Absalon. 3 E
que no has ància nenguna dels teus
que a tu plaguera que Absalon fos viu e
que Absalon fos viu e que nós tots fóssem
que nós tots fóssem morts. 7 Donchs leve
que has fet a ells. Car jo’t jur per Déu
que, si no’t leves, que tots nos n’irem
que tots nos n’irem [*], e si nós nos ne
que tot quant mal ni treball null temps
que lo rey seya en la porta, e vench tot
que lo rey los havia fet e digueren los
que’l tornassen en la sua casa, per ço
que quax tots foren de un coratge e de una
que isquéssan a carrera al rey e que
que passàs Jordà. 16 E cuytà’s Semeí,
que lo rey 18 per un loch on no havia
que passacen a la casa del rey e que
que faéssan lo ceu manament. Emperò Semeý
que no’t membren las injúries ni las
que jo t’he fetas del die ensà que’t
que’t partist de Jerusalem, 20 car jo,
que flastomave e maleÿa l’untat de nostro
que jo sia tengut per diable? Per cert,
que jo no conega que m’ha vuy fet senyor
que m’ha vuy fet senyor sobre Yrrael? 23
que no morràs. E jurà-li David que no
que no morria. 24 Emperò Mifibòzech axí a
que no se l’havia rasa ne s’havia levade
que’l rey isqué de Jerusalem entrò que hy
que hy tornà en pau. 25 [*] E dix lo rey a
que cavalcàs e anàs ab lo rey, senyor meu,
que’t plàcia, 28 car la casa de mon pare
que jo diguí: entre tu e Sibà seran las
que éran tuas tan solament. 30 E dix
que tu, senyor meu, ést tornat en la casa
que hach passat Jordà e encara era
que’l seguís d’aquí avant, si lo rey ho
que lo rey era en las tendes, car era fort
que jo puig ab lo rey en Jerusalem? 35 Car
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2Re 19,36 ’m fa fretura vuymés aquest guardó
2Re 19,37
donar. 37 Mas prech-te, senyor,
2Re 19,37
que me’n jaquesques tornar, e
2Re 19,37
e que muyre en la mia ciutat e
2Re 19,37
ab tu, e tu feràs a ell aquell bé
2Re 19,38
vage ab mi, e jo faré a ell tot ço
2Re 19,38
ell tot ço que tu vulles, e tot ço
2Re 19,42
de Judà: –Car més atany a nós
2Re 19,42
que a vosaltres e pus prop és a nós
2Re 19,43 Judà e dix: –Las X parts som majors
2Re 19,43 sóm primer engendrat [*] ab lo rey
2Re 19,43
e per què no digueren abans a mi
2Re 20,1
Capítol XX 1 E lavors sdevench-se
2Re 20,3
Jerusalem, pres X concupines suas
2Re 20,3
ellas, ans stigueren tencades entrò
2Re 20,5
’n Amasè als fills de Judà per ço
2Re 20,5
ajustàs tots e stech més del terme
2Re 20,6
nos derà Siba fill de Bocrí
2Re 20,7
forts havia en Jerusalem, per ço
2Re 20,8
Joab vestia una gonella streta
2Re 20,8
los flanchs, qui era fet en guisa
2Re 20,10
d’ells ni havia vist lo cultell
2Re 20,11
Bocrí. 11 E entretant, com alguns
2Re 20,11 açò e hagueren stat prop de Amassè,
2Re 20,12
de la carrera, e un d’aquells veé
2Re 20,12
’l de la carrera e cobrí’l per ço
2Re 20,15
engir e entorn e s’esfortsaren
2Re 20,16
cridà e dix: –Oÿu! Digau a Joab
2Re 20,18
las oig. 18 E dix la fembra: –Açò
2Re 20,20
Joab e dix: –Ja Déu no hu vulla,
2Re 21,1
Saül e per la sua casade e la sanch
2Re 21,2
fills d’Irrael, mas són relíquies
2Re 21,2
fills d’Irrael havían jurat a ells
2Re 21,4
e sobre la casa sua, e no volem
2Re 21,4
d’Irrael. E dix David: –Què voleu
2Re 21,5
a nosaltres e’ns turmentà, enaxí
2Re 21,6
Dóna a nós VII de sos fills, per ço
2Re 21,6
per ço que’ls turmentem en Gabaà,
2Re 21,6
en Gabaà, que fou de Saül,
2Re 21,6
rey: –Jo donaré a vosaltres aquells
2Re 21,7
lo segrament de nostro Senyor Déu
2Re 21,8
a Aduel, fill de Bertealay,
2Re 21,10 del comensament de las messas entrò
2Re 21,11
de nit. 11 E diguéran a David ço
2Re 21,14
Saül. E faeren totas aquellas coses
2Re 21,15
los felisteus. E dementre
2Re 21,16
havia combatut–, 16 Gebí Denob,
2Re 21,16
fou del linatge de Rafà, sfortsà’s
2Re 21,16
CCC onzes. E portave una spasa
2Re 21,17
no iràs ab nós a la batalla, per so

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

que’m vols donar. 37 Mas prech-te,
que me’n jaquesques tornar, e que muyre
que muyre en la mia ciutat e que sia
que sia soterrat prop del sepulcre de mon
que’t plaurà. 38 E dix a ell lo rey:
que tu vulles, e tot ço que tu demanaràs,
que tu demanaràs, a tu, jo t’ho doneré.
que a vosaltres e pus prop és a nós que a
que a vosaltres. Per què us enfelloniu de
que vosaltres ab lo rey, e jo sóm primer
que vosaltres. Per què, donchs, haveu feta
que jo tornàs a mi matex lo rey meu? E
que aquí havia un hom del diable qui havia
que havia jaquides per guardar la casa, e
que foren mortas. 4 E dix lo rey a Amasè:
que’ls ajustàs tots e stech més del terme
que David li havia asignat. 6 E dix David
que no ha fet Absalon. Pren, donchs, dels
que encalsacen Ciba fill de Bocrí. 8 E com
que era feta a masura d’ell matex e
que’l podia traure e podia ferir tost e
que Joab aportave. E Joab e Abizay, son
que éran de Joab hagueren vist açò e
que era mort, digueren: –Veus aquell qui
que lo poble se aturave a mirar Amasè,
que lo poble no s’aturàs aquí. 13 E puxs
que enderrocassen los murs. 16 E una
que s’acost a mi, e parlaré ab ell. 17 E
que jo diré és molt bell proverbi e molt
que jo vulla enderrocar ni destroyr la
que ell scampà, car ell ocís los
que romangueren dels amoreus, car los
que no’ls ocieren, e Saül volch-los
que sia mort null hom d’Irrael. E dix
que fassa a vosaltres? 5 E ells digueren
que en tot Yrrael no’n romangue u del ceu
que’ls turmentem en Gabaà, que fou de
que fou de Saül, que fou alet de nostro
que fou alet de nostro Senyor Déu sa
que demanareu. 7 E lo rey perdonà a
que era entre Jonatàs, fill de Saül, e
que fou de Molatí. 9 E liurà’ls en las
que ploch sobre ells, e no hy jaquí
que Rafà havia fet, ço és la concupina de
que lo rey los havia manades. E com totas
que David defallia en la batalla –tant
que fou del linatge de Rafà, sfortsà’s
que pogués ferir David. E lo ferro de l’
que era feta poch de temps havia. 17 E
que no apachs la luerna d’Irrael. 18 E la
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2Re 21,18 lavors ocís Sobocay de Usari Sephi,
2Re 21,20 dits en cascuna mà e en cascun peu,
2Re 22,1
aquest dictat e cant aquell die
2Re 22,18
enamich molt poderós e d’aquells
2Re 22,18
han ahirat a mi, com éran pus forts
2Re 22,38
los-he e no me’n retornaré entrò
2Re 22,39
destroviré e los trencaré per ço
2Re 22,44
a mi en cap de gents. E lo poble
2Re 23,1
Aquestas són las derreras paraules
2Re 23,5
és ten gran la mia casa envés Déu
2Re 23,5 envés Déu que fassa covinensa ferma
2Re 23,5
mia volentat no ha res en si matexa
2Re 23,6
que no brot. 6 Aquells, emperò,
2Re 23,8 ocís DCCC hòmens sol en una vegade
2Re 23,10
e ocís tants dels felisteus entrò
2Re 23,10
portaren-se’n la roba d’aquells
2Re 23,13
Yrrael. 13 E ja dabans éran pujats
2Re 23,16
aygüe de la sisterna de Betlem
2Re 23,17 Déu 17 e dix –Prech nostro Senyor
2Re 23,17
beuré la sanch d’aquells hòmens
2Re 23,17
[*]? [*] E açò faeren III hòmens
2Re 24,2
e nombre tot lo poble per ço
2Re 24,3
are aytant com are n’has per ço
2Re 24,3
doble en C dobles. Mas què vol dir
2Re 24,4
partiren-se del rey per ço
2Re 24,5
en la dreta part de la ciutat
2Re 24,9
nombre del poble al rey, e trobaren
2Re 24,10
aquest fet. Mas prech-te, Senyor,
2Re 24,12
De III coses alig-ne aquella
2Re 24,13
diu nostro Senyor, Déu d’Irrael:
2Re 24,13
Irrael: que de aquestas III coses,
2Re 24,13
III coses, que alegescas aquella
2Re 24,13
deslibera e veges què vols, per ço
2Re 24,14 cascuna part. Mas a mi val molt més
2Re 24,14
en las mans de nostro Senyor Déu,
2Re 24,15
e dit per ell, e moriren del poble
2Re 24,16
Déu hach stesa la sua mà per ço
2Re 24,17
no han res fet. Plàcie’t, Senyor,
2Re 24,19 segons lo manament de nostro Senyor
2Re 24,20
e veé lo rey e los cervecials ceus
2Re 24,21
E dix lo rey: –Per ço çóm vengut
2Re 24,21
altar a nostro Senyor Déu per tal
2Re 24,22 rey: –Lo senyor rey meu don-me ço
2Re 24,24
lo rey a Aurena: –Ja Déu no vulla
2Re 18,22
–Mon fill, per què hy vols anar?
1Re 1,5
e donà’n a Anna sola una part, per
1Re 1,8
son marit: –Anna, digues-me per
1Re 1,8
què plores, que no menges, ni per
1Re 1,17
d’Irrael don a tu la demande de
1Re 2,23
a la porta del tabernacle. 23 Per
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que fou del linatge de Rafà, del linatge
que són XXIIII entre tots. E aquest fou
que nostro Senyor Déu lo desliurà de las
que han ahirat a mi, com éran pus forts
que jo. 19 E ell occupà a mi en lo die de
que’ls hage consumats. 39 Yo los
que no’s leven, e jauran sots los meus
que jo no conech servirà a mi. 45 [*] 46
que dix David, fill de Ysaý: «E dix l’hom
que fassa covinensa ferma que en tot temps
que en tot temps duren totas coses, car
que no brot. 6 Aquells, emperò, que passen
que passen lo manament de Déu, en manera
que anà a la batalla. 9 E aprés ell sech
que, ocient, las mans li defalliren e’s
que hy éran morts. 11 E aprés d’aquest
que éran prínceps entrò a XXX, e vinguéran
que era prop la porta e aportaren-la a
que’m perdó, car jo no faré aquesta cose.
que hy són anats [*]? [*] E açò faeren III
que éran molt forts. 18 Abisay, frare de
que sapiam quants som. 3 E dix Joab al
que sia doblat e puxs tot aquest te doble
que lo rey [*] vulla are comtar lo poble?
que nombrassen lo poble d’Irrael. 5 E
que és en la vall de Gaad, 6 [*] passeren
que en Yrrael havia per compte
que tu muds la iniquitat del teu
que tu vullas, e jo faré axí com tu volràs
que de aquestas III coses, que alegescas
que alegescas aquella que’t vullas: o
que’t vullas: o haurà VII anys de fam en
que ho diga en aquell qui m’ha tremès a
que vinga en las mans de nostro Senyor
que en las mans dels hòmens, car moltas
que staven de Dan entrò a Bersabe LXXM
que destruýs Jerusalem, nostro Senyor Déu
que la tua mà se gir envés mi e contra la
que Gad profete li havia fet. 20 E Aurena
que anassen ab ell. 21 E axí Aurena e gità
que compre la tua era, e adificaré aquí
que ses aquesta morteldat qui és venguda
que ell vulla ni li plàcia. E Aurena pres
que axí sia com tu dius, ans t’ho
Que no series portador de bon novell. 23 E
què ell fou molt trist, car ell amave molt
què plores, que no menges, ni per què és
què és turmentat lo teu cor. Donchs, no
què l’has pregat. 18 E aquella dix: –Jo
què ell dix a ells: –Per què feu vosaltres
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1Re 2,23
23 Per què ell dix a ells: –Per
1Re 2,29
d’Irrael tota la senyoria? 29 Per
1Re 4,3
los primers nats d’Irrael: –Per
1Re 6,3
vosaltres sereu curats e sabreu per
1Re 9,21
[*] de Benjamín? Donchs, per
1Re 10,1
ell són. E açò serà lo senyal per
1Re 11,5
camp e dix: –Què ha lo poble ni per
1Re 13,6
lur poble era fort turmentat, per
1Re 14,41 mi demostransa qual cose és açò per
1Re 15,19
hages tots morts.” 19 Donchs, per
1Re 16,1
–Entrò a quant ploreràs, ni per
1Re 17,8
Irrael e deya cridant a ells: –Per
1Re 17,28
irat contre David e dix a ell: –Per
1Re 17,39
car ell no hu havia acostumat, per
1Re 18,27
e aportà-las al rey per
1Re 19,2
–Saül, mon pare, te vol ociure. Per
1Re 19,5
veÿst e te n’alegrist. Donchs, per
1Re 19,17
[*]. 17 E Saül dix a Micol: –Per
1Re 20,3
gràcia devant los teus ulls. Per
1Re 20,27
E dix Saül a son fill Jonatàs: –Per
1Re 20,32
E respòs Jonatàs a son pare: –Per
1Re 20,39
son senyor. 39 E l’infant no sabia
1Re 21,1
sens cavallers e dix-li: –Per
1Re 21,2 –Lo rey manà que negú no sabés per
1Re 21,2
ni null hom no sàbia la cose per
1Re 21,5
E respòs David al prevera e dix: –E
1Re 21,14
me haveu amanat hom orat! Per
1Re 22,3
ab vosaltres entrò que jo sàpia
1Re 22,13
13 E ladonchs dix a ell Saül: –Per
1Re 24,10
ell 10 e despuxs li dix: –Saül, per
1Re 25,17
ells. 17 La qual cose tu pense
1Re 26,15
és semblant a tu en tot Yrrael? Per
1Re 26,18
veu és mia. 18 E dix David: –Per
1Re 27,5
per ço que puscha star aquí. E per
1Re 28,2
2 E dix David a Achís: –Are veuràs
1Re 28,9
e los devinadors de la terra. Per
1Re 28,12
ab gran veu e dix: –O Saül, per
1Re 28,13
ella: –No hages pahor. Digues-me
1Re 28,15
-lo. 15 E dix Samuel a Saül: –Per
1Re 28,15
apellat a tu per ço que’m mostres
1Re 28,16
Senyor s’és pertit de tu, per
1Re 29,8
felisteus. 8 E dix David a Achís: E
1Re 29,8
David a Achís: E què he jo fet, e
1Re 31,7
Irrael desemperaren lurs ciutats en
2Re 1,4
4 E dix-li David: –Digues-ma
2Re 1,4
David: –Digues-ma què fa hom ni
2Re 1,14
Amalech. 14 E dix-li David: –Per
2Re 2,26
sia perillosa? Donchs per
2Re 3,8
fill de Saül, a Abner: 8 –Per
2Re 3,24
-sse’n al rey e dix-li: –E
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què feu vosaltres aquestes coses malvades,
què has tu gitat mon secrifici ab te
què nostro Senyor ha fet a nós [*] fugir
què la mà de Déu no’s pertex de
què has dita tu a mi aquesta peraule? 22 E
què tu sabràs que nostro Senyor ha a tu
què plore? E digueren-li las peraules
què ells se amagaren en coves e en fosses
què tu vuy no has respòs a ton servent. Si
què tu no has oÿda la veu de nostro Senyor
què tu ores per Saül, com jo hage ell
què sou vosaltres venguts axí com per
què ést vengut tu ací e has lexades
què ell se desermà e dix a Saül: –Jo no
què fos son gendre. Donchs, Saül donà a
què jo’t prech que’t guards al matí e
què peccas contre la sanch de l’ignocent
què m’has escarnit e has lexat anar mon
què ell dirà: “No sàpia açò Jonatàs per ço
què no és vengut lo fill de Ysaý vuy ni
què morrà? Què ha fet? 33 E Saül pres la
què’s feya, car ten solament sabían açò
què ést vengut tot sol? No ha vengut null
què ell me tremès ací, ni null hom no
què jo sóm vengut ací [*]. 3 Donchs, prech
què, si perlam de fembras? Nós nos en som
què haveu fet aytal scarn? 15 E defallien
què ferà Déu de mi. 4 E jaquí’ls devant
què t’ést tu conjurat contre mi, tu e lo
què creus tu las peraules de aquells qui
què fasses, car la malesa és [*] contre
què, donchs, no has guardat lo rey, senyor
què lo senyor meu perseguex lo servicial
què jo, servecial teu, stiga en la ciutat
què ferà ton servicial. E dix Achís a
què, donchs, vols que jo muyre? 10 E Saül
què has fet fer a mi mal? Car tu ést Saül!
què has vist. E dix la fembra a Saül: –Déu
què m’has treballat per ço que jo
què faré. 16 E dix Samuel: –Pus que nostro
què’m demanes, e si ha’s anat al teu
què he jo fet, e què has trobat en mi,
què has trobat en mi, servicial teu, del
què habitaven e fugiren. E vingueren los
què fa hom ni què’s diu en las tendas. E
què’s diu en las tendas. E dix aquell
què tu no haguist pahor ni temor e ociest
què no dius al poble que no encalsen lus
què ést tu intrat a la concopina de mon
què has fet? Vet Abner, qui és vengut a
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2Re 3,24
Vet Abner, qui és vengut a tu. Per
2Re 3,31
lo rey David seguia lo lit en
2Re 7,7
al meu poble d’Irrael e dix: Per
2Re 8,8
lo temple e un lavador d’aram en
2Re 11,7
Urries a David, e David demanà-li
2Re 11,10
–Tanta carrera has anada, per
2Re 11,20
lo rey enfellonir e que diga: “Per
2Re 11,21
del mur e ocís-lo en Tabés? Per
2Re 12,9
encare més.” 9 »E, donchs, per
2Re 12,21
-li los servicials ceus: –Per
2Re 12,23 donàs. 23 Mas are com és mort, per
2Re 13,4
Jonadap a Amon: –Fill del rey, per
2Re 13,4
rey, per què afeblexs axí tot, per
2Re 13,4
axí tot, per què no’m dius
2Re 13,16
fer a mi que ço que has fet. Per
2Re 14,13
lo rey: –Parle. 13 E ella dix: –Per
2Re 14,31
casa, e dix Johab a Absalon: –Per
2Re 14,32
al rey, e que li diguesses per
2Re 15,11
féu a saber ni’ls dix la rahó per
2Re 15,19
Atey de Get. 19 E dix lo rey: –Per
2Re 16,10
-li lo cap! 10 E dix lo rey: –En
2Re 16,10
dix lo rey: –En què’n sóm jo ni en
2Re 16,10
a mi, e qui li goserà dir are: “Per
2Re 16,20
a Atitòfel: –Teniu concell e vejau
2Re 18,11
un roure. 11 E dix-li Joab: –Per
2Re 18,11
argent e una correja de cavaller en
2Re 18,22
aquest. E dix Joab: –Mon fill, per
2Re 18,23 de bon novell. 23 E dix Achimàs: –E
2Re 19,10
nós alegim en rey, és mort [*]. Per
2Re 19,11
de Yrrael e digau a ells: “Per
2Re 19,12
los meus ossos e la mia carn. Per
2Re 19,22 –Què m’ha a fer a mi ni a vós? Per
2Re 19,25 [*] E dix lo rey a Mifibòzech: –Per
2Re 19,41
se’n al rey e digueren-li: –Per
2Re 19,42
prop és a nós que a vosaltres. Per
2Re 19,43
[*] ab lo rey que vosaltres. Per
2Re 19,43
haveu feta a mi injúria e per
2Re 20,19 és mare de las ciutats? Donchs, per
2Re 23,21 aquest matex ocís un hom egipcià en
2Re 24,3
aquest te doble en C dobles. Mas
2Re 24,13
Donchs, are deslibera e veges
2Re 24,21
en terra e adorà lo rey e dix: –Per
1Re 4,8
ten alegres com vuy lassos catius.
1Re 5,8
prínceps dels felisteus e digueren:
1Re 6,2
e los devins e digueren-los:
1Re 10,2
e és engoxós per tu e diu:
1Re 10,14
avonclos dix a ell e a son servent:
1Re 11,5
aprés sos bous de un camp e dix:
1Re 13,11
lo, 11 e Samuel parlà ab ell e dix:
1Re 17,29
veure la batalla. 29 E David dix:
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què l’has jaquit anar? 25 No conexs, tu,
què portaven Abner. 32 E com haguéran
què no has feta a mi casa sedrina? 8 E are
què ajustaven l’aygüe, qui havia nom Mar
què feya Joab e lo poble d’Irrael e en
què no ést anat a la tua casa? 11 E dix
què vos acostàs al mur? No sabeu que
què us acostàs tant al mur?” E diràs-li
què has menyspresade la peraula de nostro
què dejunaves e ploraves tant quant l’
què dejunaria ni ploreria? Car jo no’l
què afeblexs axí tot, per què no’m dius
què no’m dius què has? E dix Amon: –Fort
què has? E dix Amon: –Fort çó anemorat de
què’m gites de la casa ni’m menes ten
què, senyor meu, has pensade aquesta cose
què los teus servicials han cremat lo meu
què’m féu venir de Gessur. Més ma
què’ls havia amanats. 12 E entre los
què véns ab nós? Torna-te’n e habita ab
què’n sóm jo ni en què’n sou vosaltres,
què’n sou vosaltres, fills de Servià?
què fas tu açò?” No null hom! 11 E dix lo
què devem fer. 21 E dix Atitòfel a
què no l’ociest? E jo te’n donaré X
què aporta hom las armes. 12 E dix aquell
què hy vols anar? Que no series portador
què hy hauria, si jo corria tembé com
què callem e no retornem David en rey? E
què venits derrés a tornar lo rey de la
què sou vosaltres durs en tornar lo rey en
què voleu que jo sia tengut per diable?
què no vinguist ab mi? 26 E respòs
què los hòmens de Judà, frares nostres,
què us enfelloniu de aquesta cose? Nós no
què, donchs, haveu feta a mi injúria e per
què no digueren abans a mi que jo tornàs a
què vols enderrocar e destrovir la haretat
què havían gran speransa aquells qui éran
què vol dir que lo rey [*] vulla are
què vols, per ço que ho diga en aquell qui
què lo senyor meu ve al ceu servecial? E
Què farem? Qui’ns guarderà de la mà de
–Què farem nós de l’archa de Déu d’
–Què farem nós de l’archa de Déu d’
‘Què faré jo de mon fill?’” 3 »E, com tu
–Què feu? E ells respongueren: –Nós som
–Què ha lo poble ni per què plore? E
–Què has tu fet? E Saül dix: –Com jo viu
–Què he jo fet, donchs? Açò no són sinó
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1Re 20,1
vench e parlà devant Jonatàs e dix:
1Re 20,32 Jonatàs a son pare: –Per què morrà?
1Re 26,18
meu perseguex lo servicial ceu?
1Re 28,11
cose. 11 E dix la fembra a Saül:
1Re 29,3
digueren los [*] felisteus a Achís:
2Re 14,5
hages sguardement. 5 E dix lo rey:
2Re 16,2
odres de vi. 2 E dix lo rey a Cibà:
2Re 19,22
22 E dix David al fill de Servià:
2Re 21,4
null hom d’Irrael. E dix David:
Re Prol,159 la taula, que en nenguna manera no
2Re 4,11
e dormia sobre son lit. Doncs, no
2Re 21,4 gabaonites: [*] 4 [*] –Nós no havem
Re Prol,48 Vagueta, que nós apellam Levítich,
Re Prol,56
e comensen a Jesú, fill de Enave,
Re Prol,59
E en aquell matex afigen un libre
Re Prol,68 mas solament de un poble d’Irrael,
Re Prol,71
és lo libre dels XII Profetes,
Re Prol,88 de Paralipèmenon; lo VIII és Sdras,
Re Prol,101
en ço que és passat e en ço
Re Prol,103 no oÿda cridant: «Sant, sant, sant,
Re Prol,103
«Sant, sant, sant, qui era e
Re Prol,103
sant, sant, qui era e qui és e
Re Prol,110
degam fer. Adonchs, aquell libre
Re Prol,111
en vulgar Sapiència de Salamó,
Re Prol,113
e lo libre de Jesú, fill de Sirach,
Re Prol,115
e Tobies e lo libre Pastoral,
Re Prol,151 vulles dels jueus, ço és, aquell en
Re Prol,161
qual ja és pujat Jesucrist al Pare,
Re Prol,162
Pare, qui contre los cans ledrants
1Re Inc
lo Primer libre dels Reys,
1Re 1,16
Déu. 16 E no’t cuyts que jo,
1Re 2,5
són complits de fortsa. 5 E aquells
1Re 2,5
logaren per haver pans, e aquells
1Re 2,5
se són sedollats, e entrò aquella
1Re 2,5
hach infants molts, e aquella
1Re 2,16
carn cuyta, mas crua.» 16 E aquell
1Re 2,22
manera ells gèyan ab las fembras
1Re 2,25
mas, si hom pecca contre Déu,
1Re 2,30
Mas ell diu: “Jo glorificaré aquell
1Re 2,30
aquell qui honrerà a mi, e aquells
1Re 3,17
és la peraula de nostro Senyor
1Re 3,17
coses ni de totas aquestas peraules
1Re 4,8
déu molt alt? Aquest és lo déu
1Re 4,16
lo missatge a ell: –Jo sóm aquell
1Re 4,17
era sdevengut açò [*]? 17 E aquell
1Re 4,20
E [*] digueren-li aquells hòmens
1Re 5,5
preveres de Degon e tots aquells
1Re 5,12
sobre ells, per ço com los hòmens
1Re 6,5
e las semblances de las rates
1Re 6,7
novella carreta e preneu II vaques
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–Què he jo fet ni qual és la mia iniquitat
Què ha fet? 33 E Saül pres la lansa e
Què ha fet? Qual és lo mal qui és en las
–Què vols que’t diga o que’t sucit? E
–Què fan ací aquests hebreus? E dix Achís
–Què vols, fembra? E ella li respòs: –Jo
–Què farem açò? E dix Cibà: –Senyor meu,
–Què m’ha a fer a mi ni a vós? Per què
–Què voleu que fassa a vosaltres? 5 E ells
querets lo Salvedor en lo sepulcre, al
querré jo la ànima d’aquell e la sanch d’
qüestió sobre or ni sobre argent, mas
qui és menisterial, ço és del ministeri
qui és dit, segons los profetes, Josuè,
qui és apellat Rut, car en los dies d’
qui’s compte en XII trips. E lo Vè és
qui és apellat, segons ells, Careafija. Lo
qui és axí matex, segons los grechs e los
qui és avenir, e en veu no oÿda cridant:
qui era e qui és e qui és sdevenidor.»
qui és e qui és sdevenidor.» Aquest
qui és sdevenidor.» Aquest pròlech de
qui és apellat en vulgar Sapiència de
qui comensa: «Amau justícia»; e lo libre
qui comensa: «Tota saviesa és en nostro
qui és semblant a l’Apocalipci de sent
qui més, segons tos vijares, te pusques
qui contre los cans ledrants qui s’
qui s’enfallonexen envés mi ab bocha
qui és lo novèn libre de la Bíblia. 1,Tit
qui sóm ta serventa, sia axí com una de
qui primerament éran sedollats se logaren
qui havían fam se són sedollats, e entrò
qui era axorque hach infants molts, e
qui havia molts fills fou malalte. 6
qui secrificave deya-li: «Lexa cremar
qui vetlaven a la porta del tabernacle. 23
qui preguerà per aquell? E ells no oÿren
qui honrerà a mi, e aquells qui
qui menyspreseran seran vils. 31 Vet que
qui a tu ha perlada. Jo’t prech que no le
qui’t són stades dites. 18 Donchs Samuel
qui ferí Egipte de totas plagues en lo
qui sóm vengut e fugit de la batalla e de
qui aportave las noves dix: –Lo poble d’
qui staven entorn d’ella: –No hages
qui anaren en lo temple de Degon no
qui no éran stats morts éran ferits en la
qui han deguastade la terra. E donau
qui hagen vadells e null temps no hagen
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1Re 6,15
a nostro Senyor. 15 Aquells
1Re 6,15
de nostro Senyor e la petita caxa
1Re 6,16
16 E V dels prínceps dels felisteus
1Re 6,18
de la ciutat murade entrò a la vila
1Re 7,9
9 Ladonchs pres Samuel un anyell
1Re 7,11
ells los encalsaren entrò a un loch
1Re 7,12
e mès aquella entre Masfat e Sem,
1Re 9,1
era un home del trip de Benjamín,
1Re 9,1
de un hom del trip de Benjamín,
1Re 9,2
fortsa. 2 Aquell havia un fill,
1Re 9,9
fills d’Irrael que tots aquells
1Re 9,9
«Veniu, anem al vaent.» Aquell
1Re 9,11
la ciutat, ells trobaren donzellas
1Re 9,13
sacrifici, e puxs menjaran aquells
1Re 9,14
la ciutat, Samuel aparech a ells,
1Re 9,14
a ells, qui los axí a carrera,
1Re 9,22
los féu loch en cap de tots aquells
1Re 10,11
loch d’ells. 11 E, com aquells,
1Re 11,3
terra d’Irrael e, si no hy ha negú
1Re 11,12
E lo poble dix [*]: –Qual és aquell
1Re 12,6
dix al poble: –Nostro Senyor,
1Re 12,6
Senyor, qui féu Moysès e Aron e
1Re 13,1
Capítol XIII 1 Saül havia un fill
1Re 13,2
e mil éran ab Jonatàs en Gabaat,
1Re 13,7
encara en Galgala, e tot lo poble
1Re 13,15 de Benjamín. E Saül comptà lo poble
1Re 14,6
6 E Jonatàs dix lavors al jovencell
1Re 14,16
una gran moltitut de felisteus
1Re 14,17
17 E adonchs Saül dix al poble
1Re 14,20 20 Donchs Saül cridà e tot lo poble
1Re 14,21
era molt gran. 21 E los hebreus
1Re 14,24 poble e dix: –Maleÿt sia aquell hom
1Re 14,28
e ha dit: “Maleït sia aquell hom
1Re 14,46
tornà e [*] perseguí los felisteus,
1Re 14,48
d’Irrael de las mans de aquells
1Re 15,5
ell mès sos aguayts en un torrent
1Re 15,7
entrò que ell fou vengut en Assur,
1Re 15,9
e als moltons e a totas las coses
1Re 15,9
destrovir, mas deguastaren tot ço
1Re 15,29
car ell no perdonerà pas en aquells
1Re 16,11 Samuel a Ysaý: –Tremet per aquell
1Re 16,16
16 Mana que tots los servents
1Re 16,16
qui són devant tu serquen un hom
1Re 16,17 a sos servents: –Sercau-me un hom
1Re 16,19
dix: –Tremet a mi David, ton fill,
1Re 17,4
un bort de la part dels felisteus,
1Re 17,6
6 E portave unas hozes de aram [*]
1Re 17,8 de Saül? Alegiu un hom de vosaltres
1Re 17,12
debans, lo qual havia nom Ysaý,
1Re 17,25
a David: –Has tu vist aquell hom
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qui éran de la companya de Leví
qui era prop ella, en la qual éran los
qui vaeren açò tornaren-se’n en Acaron
qui és menys de mur, e entrò Abeel lo
qui mamave e oferí aquell entir en
qui era desots Betachar. 12 E Samuel pres
qui són II lochs prop, e apellà lo nom d’
qui havia nom Sis, fill de Abiel, fill de
qui havia molt gran fortsa. 2 Aquell havia
qui havia nom Saül, alet e bo, enaxí que
qui volien demanar concell a nostro Senyor
qui és vuy apellat entre nós [*]. 10 E
qui anaven poar aygüe, e ells digueren a
qui seran apellats. Donchs, anau tost e
qui los axí a carrera, qui volia muntar a
qui volia muntar a la muntanya. 15 E
qui éran stats convidats, e havia-hy
qui havían a ell debans conegut, veeren
qui’ns defena, nós vendrem a tu. 4 Donchs
qui diu que Saül no regnerà sobre nós? Feu
qui féu Moysès e Aron e qui amenà los
qui amenà los vostros pares de Egipte, ell
qui havia un any com ell comensà a regnar,
qui és del trip de Benjamín. E tot l’
qui era ab ell era spaventat. 8 E sperà’s
qui era ab ell, e foren trobats per nombre
qui era son scuder: –Vina e passem a la
qui fugien dessà e dellà. 17 E adonchs
qui era ab ell: –Guardau e enqueriu qual
qui era ab ell. E vingueren al loch on era
qui éran de la part dels felisteus [*] se
qui menjarà pa entrò al vespre, entrò que
qui menjarà vuy pa!” E lo poble era ja
qui se n’anaren en lurs lochs. 47 E com
qui’ls deguastaven. 49 Aquests foren los
qui era prop de la ciutat. 6 E Saül dix
qui és ves la regió de Egipte, 8 e pres
qui éran bellas, e anch no volgueren
qui era vil e de pocha valor. 10 E nostro
qui ell vençrà ni no serà enflequit de
qui és derrer e amena-lo a mi, car no
qui són devant tu serquen un hom qui sàpia
qui sàpia sonar rauta devant tu per ço
qui sàpia bé viular e amenau-me aquell.
qui guarde tes ovellas. 20 E donchs Ysaý
qui havia nom Goliàs, de Gech, lo qual
qui li cobrían sos muscles. 7 E lo fust de
qui’s combate ab mi, cos per cos. 9 E si
qui havia VIII fills e era lo pus vell hom
qui és axit fora la host? Ell és axit per
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1Re 17,25
derà molt gran riquesa en aquell
1Re 17,26
26 Adonchs dix David als hòmens
1Re 17,26
–Qual cose donerà hom en aquell
1Re 17,26
qui ociurà aquest felisteu, e
1Re 17,26
d’Irrael? Qual és aquest felisteu
1Re 17,27
de Déu vivent? 27 E lo poble
1Re 17,27
e aquestas donerà hom en aquell
1Re 17,36
ors. Donchs, serà aquest felisteu,
1Re 17,36
Car aquest és aquell felisteu
1Re 17,36
felisteu qui no és circuncís,
1Re 17,37
37 E dix David: –Nostro Senyor,
1Re 17,46
la terra, per ço que tots aquells
1Re 17,56 lo rey dix: –Donchs demana a ell de
1Re 17,57
57 Donchs com David se’n tornà,
1Re 18,20 David amave una altre filla de Saül
1Re 18,27 levà e anà en Acaron ab los hòmens
1Re 19,5
de l’ignocent e vols ociure David,
1Re 19,20 profetes que profatitzaven e Samuel
1Re 19,22
e vench entrò a una gran cisterna
1Re 20,1
Capítol XX 1 David fugí de Ajoch,
1Re 20,10
respondrà durament a tu de mi,
1Re 20,19
pot obrar, e ciuràs prop una pedre
1Re 20,20
la pedre e gitar-las-he quax
1Re 20,22
diré a l’infant: “Vet las sagetas
1Re 20,25
en la sua taula e en la sua cadira,
1Re 20,37
e dix a l’infant: –Vet la segeta
1Re 20,41
fou anat, levà’s David de un loch
1Re 21,12 son cor e hach gran pahor de Achís,
1Re 21,13
caygués entre las mans d’aquells
1Re 22,2
a ell a la spluga. 2 E tots aquells
1Re 22,6
era aparegut ab aquells hòmens
1Re 22,6
stigués en Gabaà e fos en lo bosch
1Re 22,8
mi, e no és nengú de vosaltres
1Re 22,8
covinensa ab lo fill de Ysaý, [*]
1Re 22,9
vuy. 9 E respòs Doech, de Ydumea,
1Re 22,10
fill de Achirob, prevera 10
1Re 22,11 companya de son pare, dels preveras
1Re 22,14
servecials teus axí [*] com David,
1Re 22,15
la casa de mon pare, car jo anch,
1Re 22,17
17 Donchs, ell dix a sos servents
1Re 22,18
de vestiments que hom apella efot,
1Re 22,19
li. 19 E destroý la ciutat de Nobe,
1Re 22,19 e los infants pochs, neguex aquells
1Re 23,3
e celvaràs Cellà. 3 E los hòmens
1Re 23,5
plague. E David salvà tots aquells
1Re 23,8
e que asetjassen David e aquells
1Re 23,12 los hòmens de Cellà ni los hòmens
1Re 23,13 Donchs, David se levà ab los hòmens
1Re 23,13
levà ab los hòmens qui éran ab ell,
1Re 23,19
los lochs molt segurs d’un bosch
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qui l’ociurà e derà a ell sa filla, e la
qui éran entorn d’ell: –Qual cose donerà
qui ociurà aquest felisteu, e qui tolrà
qui tolrà aquesta onta del poble d’
qui no és circuncís, que gosa ontar las
qui stave entorn de David retornaven a ell
qui ociurà lo felisteu. 28 E com Eliab,
qui no és circumcís, axí com un d’
qui no és circuncís, qui gosà maleyr lo
qui gosà maleyr lo poble de Déu vivent. 37
qui’m desliurà de la mà del leó e de l’
qui són en terra sàpien que Déu és Senyor
qui és fill. 57 Donchs com David se’n
qui havia ja mort lo felisteu, Abner lo
qui havia nom Micol, e açò fou dit a Saül
qui éran sots ell e ocís dels felisteus CC
qui és menys de colpa? 6 E com Saül hach
qui stave sobre ells, l’espirit de nostro
qui és en Sechot, e aquí ell demanà e dix:
qui és en Ramata, e vench e parlà devant
qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs a David:
qui ha nom Ezel. 20 E tremetré jo III
qui tira a senyal, 21 e tremetré a las
qui són més enlà [*]”, vé-te’n, car
qui era prop la paret, levà’s Jonatàs, e
qui és més enlà que tu. 38 E cridà altre
qui era ves tremuntana e gità’s en terra
qui era rey de Get. 13 E com ell fou
qui l’havían amanat devant Achís. E feya
qui havien reguard ni pahor ne éran
qui éran venguts ab ell. E com Saül
qui és en Ramata, e tingués sa lansa en la
qui’m fassa a saber res, e majorment com
qui m’ha aguaytat entrò al die de vuy. 9
qui servia primer al rey, e dix: –Jo he
qui pregà per ell nostro Senyor, e li donà
qui éran en Nobe. E ells vingueren tots al
qui és ton gendre e va a ton manament e és
qui sóm ton servent, no he sabuda neguna
qui staven entorn d’ell: –Levau-vos e
qui és de li. 19 E destroý la ciutat de
qui era dels preveres, [*] e los hòmens e
qui encara mamaven, e los bous e los àzens
qui éran ab David digueren a ell: –Vet que
qui habitaven en Cellà. 6 E en aquell
qui éran ab ell. 9 E com David sabé que
qui són ab mi en las mans de Saül? E
qui éran ab ell, qui éran entorn de DC, e
qui éran entorn de DC, e axiren de Cellà e
qui és en lo coll que ha nom Achile, lo
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1Re 23,24
-se’n en Xiff. E David e aquells
1Re 23,28
28 Donchs Saül se’n tornà e cells
1Re 24,1
aquí e habità en lochs molt segurs,
1Re 24,10
creus tu las peraules de aquells
1Re 24,10
aquells qui’t diuhen mal de mi, ni
1Re 24,12
e regonex la vora de ton mantell
1Re 25,7
Yo he oÿt dir que los teus pastors
1Re 25,10
respòs a ells: –Qui és David ne
1Re 25,25 pos son cor sobre Nabal, mon marit,
1Re 25,26
are, senyor meu, beneex Déu, [*]
1Re 25,26
Nabal los enamichs teus e aquells
1Re 25,27
meu, e done’n als servecials
1Re 25,31 tu hages scampade sanch d’aquells
1Re 25,32
sia nostro Senyor, Déu de Yrrael,
1Re 25,33
carrera, [*] 33 e beneyta sias tu,
1Re 25,44
de David, a Falsí, fill de Lays,
1Re 26,1
Gabaà, e digueren-li: –Vet David,
1Re 26,12
anaren-se’n. E no hy hagué negú
1Re 26,14 Abner? E respòs Abner: –Qui ést tu
1Re 26,15 a Abner: –Donchs, no ést tu baró, e
1Re 26,16
lansa del rey e l’anap de l’aygüe
1Re 26,18
ceu? Què ha fet? Qual és lo mal
1Re 26,25
fet ja, a mi feràs, e tu, poderós,
1Re 27,2
David e anà-se’n ell e DC hòmens
1Re 27,3
ço és, Achinobe [*] e Abiegayl,
1Re 27,10
10 E deya-li Achís: «Contre
1Re 28,3
de la terra e ocís tots aquells
1Re 28,8
se’n d’altres, e anà a una fembra
1Re 29,3
–Encare no conexeu David,
1Re 29,5
5 Donchs, no és aquest David
1Re 29,10
’ls servecials teus del senyor teu
1Re 29,11 11 E enaxí David e los ceus hòmens
1Re 30,3
ab si matexs. 3 E David e aquells
1Re 30,4
catius. 4 E David [*] e lo poble
1Re 30,5
Achinoe de Gesrael, e Abiegayl,
1Re 30,9
9 E levà’s David ab DC hòmens
1Re 30,9
al torrent de Besor, e aquí aquells
1Re 30,10
ladres, car los CC éran romasos,
1Re 30,16
com l’hach amanat, veeren aquells
1Re 30,21
e no havían pogut seguir David,
1Re 30,21
a David [*] e pujà David e aquells
1Re 30,22
desestruch que era dels servicials
1Re 30,22 ab David: –No darem res en aquests
1Re 30,23
[*] e ha-us donats los ladres
1Re 30,24
e aytant se n’hauran aquells
1Re 30,24 la roba e las càrragues com aquells
1Re 30,25 Yrrael que aytant haguéssan aquells
1Re 30,25
qui fossen romasos com aquells
1Re 30,26
als vells de Judà e en aquells
1Re 30,27
27 E tramès-ne David en aquells
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qui éran ab ell éran en lo desert de
qui perseguien David, e axiren a carrera
qui són apellats la terra de Gandí. 2 E
qui’t diuhen mal de mi, ni qui’t dóna
qui’t dóna entendre que David te percassa
qui és en la mia mà, car com jo tallí la
qui éran ab nós en lo desert tonen las
qui és lo fill de Ysaý? Molt són are
qui és malvat hom, car ell és foll, segons
qui ha a tu vedat que no scampasses sanch
qui’t demanen ne’t serquen mal. 27 E per
qui servexen a tu. 28 E tol, senyor, la
qui no merexen mal ni són colpables, e tu,
qui t’ha tremesa vuy a mi, que’m sias
qui has bé fet, que has vedat a mi vuy que
qui era de Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1 E
qui s’és amagat en lo coll de Achilà, que
qui açò veés ni entenés, car no hy havia
qui axí crides [*]? 15 E dix David a
qui és semblant a tu en tot Yrrael? Per
qui era al cap de Saül. 17 E Saül conech
qui és en las mias mans? 19 Donchs senyor
qui are pots, a mi poràs. E anà-ce’n
qui éran ab ell a Achís, fill de Mohaot,
qui fou muller de Nabal de Carmel. 4 E
qui sou anats vuy?» E responia David: «En
qui havían spirit fitònich en lo ventre. 4
qui havia spirit fitònich, ell e II altres
qui fou servicial de Saül, rey d’Irrael,
qui cantaven e dèyan [*]: “Saül n’ha
qui vengueren ab tu, e com vosaltres sereu
qui éran venguts ab ell se levaren de nits
qui éran ab ell vingueren en la ciutat e
qui era ab ell levaren las lurs veus e
qui fou muller de Nabal de Carmel. 6 E
qui éran ab ell e vingueren entrò al
qui éran ujats romangueren. 10 E David ab
qui éran molt ujats, que no havían pogut
qui seyen sobre la terra e menjaven e
qui los havia manat que romanguéssan en lo
qui éran ab ell al poble e saludà-lo
qui éran anats ab David: –No darem res en
qui són ací romasos, per ço car no són
qui éran venguts contre vosaltres en las
qui són romasos en las tendes e han
qui són anats a la batalla. 25 E d’aquell
qui fossen romasos com aquells qui anaven
qui anaven a la batalla. 26 E lavors vench
qui éran sos proÿsmes e sos parents. E dix
qui éran en Betlem, e en Ramoch, envés
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1Re 30,27 Ramoch, envés migdie, e en aquells
1Re 30,28
qui éran en Get, 28 e en aquells
1Re 30,28
qui éran en Arroer, e en aquells
1Re 30,29
29 e en Rechala, e en aquells
1Re 30,30
de Germolí, [*] 30 e aquells
1Re 30,30
qui éran en Eramia, e en aquells
1Re 30,30 qui éran en Larmasam, e en aquells
1Re 30,31
éran en Eratach, 31 e en aquells
1Re 30,31
qui éran en Hebron, e en aquells
1Re 31,3
Saül, e encalsaren-lo los hòmens
1Re 31,4
ventura vendrien aquells felisteus,
1Re 31,7
die. 7 E com los fills d’Irrael,
1Re 31,8
per ço que veessen aquells
1Re 31,8
e trobaren Saül e III fills ceus
1Re 31,11 lo mur de Betasan. 11 E com aquells
1Re 31,12
de Saül e los cossos de sos fills,
1Re Expl
finex lo Primer libre dels Reys,
2Re Inc
lo Segon libre dels Reys,
2Re 1,2
2 e en lo terç die aparech un hom
2Re 1,5
morts. 5 E dix David en aquell hom
2Re 1,11
suas vestidures, e tots los hòmens
2Re 1,13
13 E dix David en aquell hom
2Re 1,15
-li: –Acoste’t e ociu aquest hom
2Re 1,18
en lo libre dels Justs: «O Irrael,
2Re 1,18
e pence’t per quina colpa aquells
2Re 1,20
-s’hían las persones de aquells
2Re 1,23
batalla. 23 Saül e Jonatàs, bells e
2Re 1,26
frare meu, for he gran dolor de tu,
2Re 1,26
dolor de tu, qui eras fort bell e
2Re 1,26
Axí com la mare ame son fill
2Re 2,2
Achimòneun de Gesrael e Abiegayl,
2Re 2,3
pujaren ab David tots los hòmens
2Re 2,13
a carrera de prop un aljup d’aygüe
2Re 2,18
lauger, axí com un dels camells
2Re 2,23
aquell matex loch. E tots aquells
2Re 2,24
lo die. E vingueren en un loch
2Re 2,24
en un loch qui hy passave aygüe,
2Re 2,29
29 Emperò Abner e tots aquells
2Re 2,31
hòmens de Benjamín e de aquells
2Re 2,32
e anaren tota la nit Joab e aquells
2Re 3,3
de Gesrael; 3 e lo segon, Celeab,
2Re 3,3
Celeab, qui fou fill de Abiegayl,
2Re 3,12
a David per si matex e dix: –Da
2Re 3,20
convit a Abner e a tots aquells
2Re 3,23
pau. 23 E Joab e tota la companye
2Re 3,24
-li: –E què has fet? Vet Abner,
2Re 3,31
E dix David a Joab e a tot lo poble
2Re 3,39
Nostro Senyor reguardon en aquell
2Re 4,2
dels fills de Benjamín Berot,
2Re 4,4
4 Emperò Jonatàs [*] havia un fill
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qui éran en Get, 28 e en aquells qui éran
qui éran en Arroer, e en aquells qui éran
qui éran en Safamoch, e d’Estema, 29 e en
qui éran en las ciutats de Germolí, [*] 30
qui éran en Eramia, e en aquells qui éran
qui éran en Larmasam, e en aquells qui
qui éran en Eratach, 31 e en aquells qui
qui éran en Hebron, e en aquells qui éran
qui éran en los altres lochs, en los quals
qui tiraven ab sagetes e encalsaren e
qui no són circumcizos, e auciurien-me
qui éran ultre lo flum Jordà, en una vall,
qui éran morts en la batalla, e trobaren
qui gèyan morts en lo munt de Gelboe. 9 E
qui habitaven en Jabès-Galaad haguéran
qui éran en lo mur de Betasan penjats, e
qui és lo novèn libre de la Bíblia. 2Re
qui és lo deèn libre de la Bíblia. 1,Tit
qui venia de las tendas de Saül, que s’
qui li havia dit açò: –[*] saps tu que
qui eren ab ell, axí matex. 12 E
qui era fugit de las tendas d’Irrael e
qui ha mort lo crist de nostro Senyor Déu.
qui és romàs: Veges e pence’t per quina
qui són morts en las altesas (ço és, en lo
qui no són circuncizos. 21 O muntanyes de
qui molt se amaven en la vida, ni en la
qui eras fort bell e qui m’eras amable e
qui m’eras amable e devias ésser amat
qui no n’ha sinó u solament, axí com jo
qui fou muller de Nabal de Carmel. 3 E ab
qui anaven ab ell, cascú ab tot son
qui és en Gabaon e, com tots se foren
qui stan en la muntanya 19 e Azael corria
qui passaven per aquell loch on jaÿa mort
qui hy passave aygüe, qui és entre Gabeon
qui és entre Gabeon e una vall del camí
qui éran ab ell anaren tota la nit per los
qui éran ab Abner CCCLX. 32 E portaren
qui éran ab ell e l’endemà matí, con se
qui fou fill de Abiegayl, qui fou muller
qui fou muller de Nabal de Carmel; e lo
qui és la terra? E per ço que parle ab tu,
qui éran venguts ab ell. 21 E dix Abner a
qui era ab ell vingueren despuxs e
qui és vengut a tu. Per què l’has jaquit
qui era ab ell: –Squinsau vostres
qui fa mal segons la sua malícia. 4,Tit
qui és ciutat e és en la terra dels fills
qui era dèbil e malalt en los peus, car no
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2Re 4,10
ànima de tot treball! 10 Com aquell
2Re 4,11
e desestruchs han mort un hom
2Re 5,2
com Saül era rey sobre nós, tu eras
2Re 5,6
Judà. 6 E anà lo rey e tots aquells
2Re 5,8
que ociuria los gebuzeus. E aquell
2Re 5,8
las quals l’aygüe corria, e aquell
2Re 5,21
que aportaven. E David e aquells
2Re 5,23
carrera, mas vés derrera de la part
2Re 5,24
24 E com oyràs brogit d’aquell
2Re 6,3
-la de la casa de Aminedab,
2Re 6,13
de vadell. 13 E, com aquells
2Re 6,14
E David vestia una vestidura de li
2Re 6,20
stat vuy gloriós lo rey d’Irrael,
2Re 7,18
dix: –Senyor, qual és la mia casa e
2Re 8,8
d’aram en què ajustaven l’aygüe,
2Re 9,2
un servicial de la casa de Saül
2Re 9,3
–Un fill de Jonatàs hich ha romàs,
2Re 9,8
E Mifibòsech adorà David e dix: –E
2Re 10,13
13 E axí comensà Joab e lo poble
2Re 10,16 16 e Adadàsser tremès als sirienchs
2Re 10,16
aperellar a la batalla, e Sobaych,
2Re 10,18
e XXXXM cavallers e ocís Sobay,
2Re 11,1
tramès Joab e los ceus servicials
2Re 11,2
casa que era endret la sua una dona
2Re 11,3
era molt bella. 3 E lo rey demanà
2Re 11,21
Donchs, no l’ocís una fembra
2Re 11,24
setgetes e lances a nós aquells
2Re 12,4
-la de menjar en aquell hom
2Re 12,5 –Vive nostro Senyor, que aquex hom
2Re 12,15 que David havia hagut de Bersabé,
2Re 13,28 us spaordiscau, car jo sóm Absalon,
2Re 13,35
Jonadap al rey: –Vet los teus fills
2Re 13,37
fugí e anà-se’n a Tolomay,
2Re 14,1
Capítol XIIII 1 E com Joab [*],
2Re 14,7
-me: “Liura a nós lo teu fill
2Re 14,7
frare ceu, e destroviscam a ell,
2Re 14,9
bona cose que hom perdó en aquell
2Re 14,10
mira mal. 10 E dix lo rey: –Aquell
2Re 14,11
d’aquí avant los perents d’aquell
2Re 14,11
a venjar la sanch d’aquell
2Re 14,13
que pech e no fassa retornar aquell
2Re 14,14 nos ne anam per mort, axí com aygüe
2Re 14,14
que no’s perdrà de tot aquell
2Re 14,16
de las mans de tots aquells
2Re 14,27
filla fort bella marevellosament
2Re 15,2
afer ab lo rey, nengunes feenes
2Re 15,3
mas no ha posat lo rey null hom
2Re 15,4
que sia jutge, e vinga tot hom a mi
2Re 15,11
Absalon CC hòmens de Jerusalem
2Re 15,12
los altres hach Absalon Atitòfel,
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qui m’adux missatge que mort era Saül,
qui no marexia mal en res e dormia sobre
qui manaves tot Yrrael e remanaves e
qui éran ab ell en Jerusalem, e’ls
qui tocaria a las canals de las
qui los poria tolra los sechs e los
qui éran ab ell prengueren-las e
qui és envés los parés. 24 E com oyràs
qui irà per las simas de los parés, tu
qui era en Gabaà. E Ozà e Ayó, fills de
qui aportaven l’archa hagueren anat III
qui és apellade efot. 15 E David e tot
qui’s descobria devant [*] sos servents e
qui sóm jo, que tu m’has amanat e aportat
qui havia nom Mar de Aram, e féu-na
qui havia nom Sibà, e lo rey apellà-lo e
qui és contret dels peus. 4 E dix lo rey:
qui sóm jo, servicial teu? Car tu has
qui ab ell era de donar batalla contre los
qui éran dallà lo flum e féu-los venir e
qui era maestre de la cavallaria de
qui era príncep de la cavalleria. 19 E com
qui éran ab ell e tots los fills d’Irrael
qui’s levave en una sala, e aquella dona
qui era aquella, e digueren-li que
qui tremès una pedre del mur e ocís-lo
qui éran en lo mur, [*] e morí lo teu
qui era vengut a ell. 5 E David fou fort
qui axò ha fet deu morir 6 e deu retre la
qui fou muller de Urries [*]. 16 E David
qui man e dich a vosaltres. Sforsau-vos
qui vénen, car no n’hi ha negú mort, sinó
qui era fill de Amisar, rey de Geassur.
qui amava molt Absalon, entès que lo rey
qui ha mort aquell altre, per ço que l’
qui deu ésser hereu.” E volen destroyr e
qui ha mort l’altre, jura-ho a mi e no
qui contredirà en açò que tu dius, amena
qui és mort no s’ajusten ni multipliquen
qui és mort e no ocien mon fill. E dix lo
qui ha fet axir. 14 Tots quants som tots
qui corre per la terra, e per cert nostro
qui és foragitat. 15 E, donchs, vinc per
qui volen destrovir a mi e lo meu fill
qui havia nom Tamar. 28 E stech Absalon en
qui vinguéssan a juý del rey, apellavequi’t puga oyr. E deya Absalon: 4 –Qui
qui hage res a fer, jo jutjaré dretament e
qui anassen ab ell, e no’ls féu a saber
qui era conceller del rey David, qui era
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2Re 15,12
qui era conceller del rey David,
2Re 15,14
desús e ociurà tots aquells
2Re 15,22
primer. E lo rey e tots aquells
2Re 15,24
prevere e tots los levites ab ell,
2Re 15,27 E dix lo rey a Sedoch prevera: –Tu
2Re 16,1
poch del cap del munt, vench Cibà,
2Re 16,2
los àzens, que hi cavalquen aquells
2Re 16,5
rey a Baürim, e axí d’aquí un hom
2Re 16,6
-li pedres e a tots aquells
2Re 16,10
li ha manat que maleescha a mi, e
2Re 16,11
ceus servicials: –Veus lo meu fill
2Re 17,3
3 e tornar-me-n’he, e lo poble
2Re 17,8 –Tu ja conexs ton pare e los hòmens
2Re 17,8
care axí com a ors o a cha rebiós
2Re 17,9
en lo comensament nengú d’aquells
2Re 17,9
aquells qui són ab tu moria, aquell
2Re 17,9
dirà: “Gran mort és feta en aquells
2Re 17,10
és fort e règeu, e tots aquells
2Re 17,16
serà destrovit ell e tot lo poble
2Re 17,19
de li e mès dessús ordi parat quaix
2Re 17,23
lo regne tornaria a David, e David
2Re 17,24
a las tendes, e Absalon e tots los
2Re 17,25
era fill de Getrà de Gesrael,
2Re 18,24
abdues las portes, e la guarda
2Re 18,27 aporta. 27 E dix la guarda: –Aquest
2Re 18,28
ha tocats e presos aquells hòmens
2Re 18,31
feta vuy justícia de tots aquells
2Re 18,32
–En aytal cas fossen tots aquells
2Re 19,5
has confuzos tots tos servecials,
2Re 19,6
fillas [*]. 6 Car tu ames aquells
2Re 19,6
’t volen mal e vols mal en aquells
2Re 20,1
se que aquí havia un hom del diable
2Re 20,8
ells foren prop de una gran pedra
2Re 20,8
era sint. E portave un cultell
2Re 20,8
qui li penjave per los flanchs,
2Re 20,9
E posà-li la mà en la barba quax
2Re 20,11
era mort, digueren: –Veus aquell
2Re 20,18
e molt bella peraule: “En aquells
2Re 20,19
19 Donchs, no sóm jo aquella
2Re 20,19
e tu vols enderrocar aquesta
2Re 21,2
volch-los ociure e’ls ocís quax
2Re 21,5
al rey: –Nós devem destroyr aquell
2Re 21,12
-los als hòmens de Jabès Galaad,
2Re 21,14
en lo costat del sepulcre de Sis,
2Re 21,20
en la qual batalla havia un baró
2Re 22,13
són encesos per la gran resplandor
2Re 22,14
Senyor Déu tronerà del cel, e ell,
2Re 22,31
per foch e és scut de tots aquells
2Re 22,32
qui han speransa en ell. 32 E
2Re 22,32 E qui és Déu enfora nostro Senyor e
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qui era d’Aguiló, ciutat sua. E com hach
qui són en la ciutat. 15 E digueren los
qui éran ab ell e tot l’altre poble
qui portaven l’archa de nostro Senyor
qui ést vengut, torna-te’n en pau en la
qui era servecial de Mifibòzech, al rey ab
qui són de la tua casa, e las altres coses
qui era de la casa de Saül, que havia nom
qui éran ab ell, e tot lo poble e los
qui li goserà dir are: “Per què fas tu
qui és axit del meu ventre, que vol la mia
qui és ab ell tot justat, que no’n
qui són ab ell, com són forts, e són are
qui ha cadells. E tu creu per cert que lo
qui són ab tu moria, aquell qui ho veurà
qui ho veurà dirà: “Gran mort és feta en
qui saguexen Absalon”, 10 e per ventura
qui van ab ell, 11 e, axí, açò no seria
qui és ab ell. 17 E Jonatàs e Achimàs
qui’l volia axugar sobre lo pou, e enaxí
qui pensaria mal per ventura contre ell. E
qui éran ab ell passaren Jordà. 25 E
qui intrà ab Nabigail, filla de Naàs,
qui stave sobre lo mur veé venir un home
qui ve primer sembla que sia Achimàs, fill
qui s’éran levats contre lo rey! 29 E dix
qui s’éran levats contre tu. 32 E dix lo
qui’s són levats contre tu, senyor meu.
qui han desliurat a tu de mort e los teus
qui’t volen mal e vols mal en aquells qui
qui t’amen. E vuy has mostrat que no has
qui havia nom Siba, fill de Bocrí, baró de
qui és en Gabaon, Amasè vench e axí-los
qui li penjave per los flanchs, qui era
qui era fet en guisa que’l podia traure e
qui’l volia besar. 10 E trasch lo cultell
qui volch ésser companyó de David per
qui demanen vagen demanar en Abela”, com
qui respon en Yrrael, e tu vols enderrocar
qui és mare de las ciutats? Donchs, per
qui hu fa per amor dels fills d’Irrael e
qui destroý a nosaltres e’ns turmentà,
qui’ls havían amblats e levats de la
qui era pare de Saül. E faeren totas
qui havia VI dits en cascuna mà e en
qui és en l’esguardament d’aquell. 14
qui és molt alt, derà la sua veu. 15 Ell
qui han speransa en ell. 32 E qui és Déu
qui és Déu enfora nostro Senyor e qui és
qui és fort enfora lo nostro Déu? 33 Qui
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Senyor, encorbaràs sots mi aquells
a la part mia, derrera aquells
a nostro Senyor Déu, e no hy haurà
la mia salut serà axalsat. 48 Déu
e has salvat a mi de aquells
Aleatzar, fill de son oncle Ahoy,
qui era un dels III forts hòmens
ab lo cultell per la sanch
en temps de messas a David,
sisterne e dix: –Si hi havia nengú
a beura de l’aygüe de la sisterna
dels III, e aquell és aquell
[*] 20 E Banaÿas, fill de Joadà,
en què havían gran speransa aquells
fou anomanat entre III hòmens forts
genite; Gareb, entre tots aquests,
jusana de Ozot e vingueren en Dan,
e vingueren en la terra de Judà,
vols, per ço que ho diga en aquell
aflicció ten gran e dix a l’àngel
era de prop la era de Eurena,
Senyor Déu com hach vist l’àngel
lo poble: –Jo sóm, Senyor, aquell
sóm, Senyor, aquell qui he peccat e
per tal que ses aquesta morteldat
acaba lo Segon libre dels Reys,
d’aquell loch en lo qual diu:
com vuy lassos catius. Què farem?
callaren. 10 E Nabal respòs a ells:
[*] fill de Serve, frare de Joab:
respondràs, Abner? E respòs Abner:
com jo li haguí respòs, 8 dix-me:
e moltas lanses vénen del mur? 21
qui’t puga oyr. E deya Absalon: 4
és fort enfora lo nostro Déu? 33
gitas los pobles sots la mia mà. 49
crits, ells digueren: –Quina veu ni
–Apellau Cozim arechites, e vejam
Elí oý lo crit de la ciutat, dix:
lo ociuran.» 18 E David dix a Saül:
e ab vostros pares, 8 e en
a batallar [*]. Donchs, en
qui és romàs: Veges e pence’t per
feya Joab e lo poble d’Irrael e en
veus ni los crits, ells digueren:
14 E Samuel dix lavors a ell:
nós apellam libre de Nombres. Lo
Coleth, ço és, Aclesiastès; lo
Déu és presa. 1Re 5,Tit Capítol
nom Adonias, fill de Agit; e lo
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qui’m contrasten. 41 Tu has donats los
qui m’han irat, e jo destrovir-losqui’ls fassa sauls. 43 E jo †desliure†
qui dónas a mi venjanses e gitas los
qui’m contrasten. E tu desliureràs a mi
qui era un dels III forts hòmens qui éran
qui éran ab David com lo sprovaren los
qui hy fou cecade. E en aquell die féu
qui era en la spluga d’Oble, e las tendas
qui’m donàs a beura de l’aygüe de la
qui és en Betlem, de prop la porta, fort
qui levà la lansa sua contre CCC hòmens,
qui fou hom molt fort, de grans obres, de
qui éran ab ell e tenia en la sua mà una
qui éran [*] maravellosament forts. Emperò
qui és aytembé getre; 39 Uries eteu. Entre
qui és en lo bosch, e environaren Sidon 7
qui és envés migdie, en Bersabe. 8 E aprés
qui m’ha tremès a tu. 14 E dix David a
qui feria lo poble: –Basta are! No stenes
qui era hom gebuzeu. 17 E dix David a
qui tallave lo poble: –Jo sóm, Senyor,
qui he peccat e qui he feta aquesta
qui he feta aquesta iniquitat. Aquests són
qui és venguda sobre lo poble. 22 E dix
qui és lo deèn libre de la Bíblia.
«Qui atroberà fembra fort?»; e unas
Qui’ns guarderà de la mà de aquest déu
–Qui és David ne qui és lo fill de Ysaý?
–Qui devallerà ab mi en las tendas de
–Qui ést tu qui axí crides [*]? 15 E dix
»–Qui ést, tu? »E jo diguí-li: »–Hom
Qui ocís Abimàlech fill de Geroboal?
–Qui stablirà a mi e poserà a mi sobre la
Qui ha cint a mi de fortalesa e ha
Qui has tret a mi dels meus enamichs e has
quin crit és aquest que és en la host dels
quin concell donerà. 6 E com Cozim fou
–Quin crit és aquest [*]? E aquell se
–Quin hom çó jo o qual és ma vida o de
quina manera intrà Jacob en Egipte. E
quina manera porà ell fer pau ab son
quina colpa aquells qui són morts en las
quina guisa donaven batalla. 8 E David dix
–Quina veu ni quin crit és aquest que és
–Quina veu és aquesta del folch del
quint és apellat Adabarim, que nós apellam
quint és apellat Càntich de Cants, que és
quint 1 Los felisteus prengueren l’archa
quint, Sephacias, fill de Abiga; 5 lo
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2Re 5,Tit
Abner, fill de Ner. 5,Tit Capítol
1Re 14,41
Jonatàs e Saül, e lo poble ne fou
2Re 12,29
presa. 29 E [*] anà-ce’n David a
2Re 17,27
las tendes, Sobí, fill de Naàs, de
2Re 4,9
de son linatge. 9 E respòs David a
2Re 21,8
Saül, los quals havia engendrats de
2Re 21,10 hom comensa a segar los ordis. 10 E
2Re 21,11
nit. 11 E diguéran a David ço que
2Re 21,16 Gebí Denob, que fou del linatge de
2Re 21,18
Usari Sephi, que fou del linatge de
2Re 21,20
tots. E aquest fou del linatge de
2Re 21,22 22 E aquests IIII hagueren per mare
2Re 5,18
e scamparen-se en la vall de
2Re 5,22
pujacen en Jerusalem, en la vall de
2Re 10,4
que David li havia tremesos e
2Re 17,17
e Achimàs staven prop la font de
1Re 5,5
tronch en son loch. E per aquesta
2Re 15,11
e no’ls féu a saber ni’ls dix la
2Re 23,4
sol ix al matí, sens nuus gita los
2Re 4,5
5 E vingueren los fills de
1Re 2,11
Elcanà se’n tornà e anà-ce’n en
1Re 19,18
e fou salvat, e vench a Samuel, en
1Re 19,18
E ell e Samuel stigueren [*] en
1Re 19,22
molt irat 22 e ell matex anà en
1Re 19,22
-li dit que ells éran a Ajoch, en
1Re 19,23
profetitzà fins que fou a Ajoch, en
1Re 20,1 XX 1 David fugí de Ajoch, qui és en
1Re 22,6
Gabaà e fos en lo bosch qui és en
1Re 28,3
dol sobre ell, e soterraren-lo en
1Re 1,1
1 Un home fou de la ciutat de
1Re 30,27 en aquells qui éran en Betlem, e en
1Re 1,11
en tots los dies de la sua vida, e
2Re 19,24
ab gran barba, que no se l’havia
1Re 5,6
en mig loch d’aquella regió, e
1Re 6,5
dels felisteus, e fareu V
1Re 6,5
de natura, e las semblances de las
1Re 6,11
e la petita caxa on éran las
1Re 6,18
Acaron; e altre, Gatza. 18 E las
1Re 10,2
trobaràs II hòmens prop lo vas de
1Re 16,16
tu serquen un hom qui sàpia sonar
1Re 18,10
de la sua casa. E David sonave la
2Re 7,27
de companyes, Déu d’Irrael, has
2Re 24,23
e dix: –Nostro Senyor, Déu teu, te
2Re 12,26 combatia e guerrejave David contre
2Re 12,27
he guerrejat e he combatut contre
1Re 2,36
diga: “Jo us prech que vosaltres me
1Re 13,21
càvechs [*] e de las destrals éran
1Re 30,26
e sos parents. E dix-los David:
2Re 17,8
en la care axí com a ors o a cha
2Re 6,17
David havia aperellat a l’archa a
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quint 1 E vingueren tots los trips d’
quiti. 42 Lavors dix Saül: –Meteu sorts
Rabaach e asetjà-la e, com la hach
Rabat dels fills d’Amon, e Machir, fill
Racab e a Baanà, frare d’aquell, fills de
Rafà filla de Ayà, ço és Armoní e
Rafà, mare dels II, vestí celici e féuRafà havia fet, ço és la concupina de
Rafà, sfortsà’s que pogués ferir David. E
Rafà, del linatge dels gegants. 19 La
Rafà, 21 e flastomave Yrrael, e ocís-lo
Rafà en Get e moriren en las mans de David
Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s ab nostro
Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s ab nostro
ragué’ls la mitat de lur barba e squinsà
Raguel. E una serventa anà-sse’n a ells
rahó los preveres de Degon e tots aquells
rahó per què’ls havia amanats. 12 E entre
raigs, axí com la pluja fa brotar la herba
Ramaot barotite, Recap [*]. E era descuyt
Ramata, en la sua casa. E l’infant era
Ramata, e recomptà-li totas las coses
Ramata. 19 [*] 20 E Saül hi tremès
Ramata e vench entrò a una gran cisterna
Ramata. 23 [*] E fou fet que sobre ell
Ramata. 24 E adonchs ell se despullà ses
Ramata, e vench e parlà devant Jonatàs e
Ramata, e tingués sa lansa en la mà, e
Ramata, en la sua ciutat. E Saül gità los
Ramataym [*], lo qual hach nom Elcanà,
Ramoch, envés migdie, e en aquells qui
raor no munterà sobre lo ceu cap. 12 E axí
rasa ne s’havia levade la cara ni las
rates nasqueren, e gran confuzió de mort
rates d’or. Car una plague és stade a
rates qui han deguastade la terra. E donau
rates d’or e las semblances del sacret de
rates d’or, segons los nombres de las
Ratxel, en las encontrades de Benjamín
rauta devant tu per ço que, com lo maligne
rauta ab la mà cascun die. E Saül tenia
ravelat a la orella del servicial teu e
reba lo teu vot e lo teu secrifici. 24 E
Rebaach dels fills de Amon e combatia la
Rebaach, e, segons que jo veig, la ciutat
rebau en una part, axí com un prevera deu
rebavats e fèyan a lozar tots entrò a l’
–Rebeu de la benedicció [*] de nostro
rebiós qui ha cadells. E tu creu per cert
rebre. E oferí David oferenes devant
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1Re 30,22
e lurs fills, e com ho hauran
2Re 4,2
e la un havia nom Baanà e l’altre,
2Re 4,5
los fills de Ramaot barotite,
2Re 4,6
porta, purgava forment [*]. 6 E [*]
1Re 30,29
en Safamoch, e d’Estema, 29 e en
1Re 4,13
aquell fou intrat en la ciutat, ell
1Re 8,21
totas las paraules del poble e
1Re 19,18
e vench a Samuel, en Ramata, e
1Re 18,26 com los servents de Saül haguéssan
1Re 11,9
Donchs los missatgers vingueren e
1Re 18,24
e bax! 24 E los servents de Saül
1Re 25,12
carrera per on éran venguts e
2Re 18,18
havia dit: «No he fill, e açò serà
2Re 14,11 dir. 11 E dix la fembra: –Membre e
2Re 22,17
d’aquell. 17 E tremès de alt e
2Re 5,20
Llavors vench David en la vall de
2Re 7,25
en Déu. 25 E are, Senyor, sucita e
1Re 11,14
e anem-nos-en en Galgala e
2Re 22,3
de la mia salut e axalsador meu e
1Re 28,5
gran pahor, e spaordí’s lo ceu cor
1Re 28,21
entrà-ce’n a Saül, que era
Re Prol,49
ministeri dels diaques. Lo quart és
2Re 17,27
Ladobar, e Barzelay galadtide, de
2Re 10,17
contre David e combatéran fort e
2Re 17,10
Irrael sap que ton pare és fort e
2Re 15,18
rey e DC hòmens ab armes, forts e
2Re 3,6
casa de David, Abner, fill de Ner,
1Re 5,6
escalfaren en mig loch d’aquella
1Re 5,8
–Fassam-la portar en nostre
1Re 6,1
l’archa de nostro Senyor fou en la
1Re 15,7
fou vengut en Assur, qui és ves la
1Re 27,7
die de vuy. 7 E stech David en la
1Re 25,29 teus enamichs sia rodade axí com lo
2Re 15,10
tochar la nafil, digau: “Absalon
1Re 13,1
un any com ell comensà a regnar, e
2Re 2,10 com comensà a regnar sobre Yrrael e
2Re 2,10
II anys. E sobre la casa de Judà
2Re 5,5 XXX anys com comensà a regnar 5 e
2Re 5,5 5 e regnà en Hebron XXXX anys. Ell
2Re 5,5
en Judà VII anys e VI mesos, e
2Re 8,15
totas las coses que ell feya. 15 E
2Re 10,1
Naàs, rey dels fills d’Amon, e
1Re 13,1
qui havia un any com ell comensà a
2Re 2,10
fill de Saül, com comensà a
2Re 5,4 de edat de XXX anys com comensà a
2Re 2,4
e untaren a David aquí per ço que
2Re 3,17 que vosaltres demanàveu David que
1Re 8,7
a tu en menyspreu, mas a mi, que jo
1Re 10,16
dix nenguna cose de la peraule del
1Re 10,25
25 E Samuel dix al poble la lig del
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rebut, vagen-se’n. 23 E dix David: –No
Recap, fill de Remnon berotite, dels fills
Recap [*]. E era descuyt en la casa de
Recap e son frare feriren Ysbòzech, com
Rechala, e en aquells qui éran en las
recomptà [*] tot ço que s’era sdevengut,
recomptà aquellas a nostro Senyor. 22 E
recomptà-li totas las coses que li havia
recomptades [*] las paraules que ell havia
recomptaren-ho als hòmens de Jabès, los
recomptaren a lur Senyor ço que David los
recomptaren a David totas las peraulas que
recordació e mamòria del meu nom.» E
recort-se lo senyor de la casa de nostro
reemé a mi de moltas aygües. 18 E ha
Refaÿm e ferí los felisteus aquí, e dix:
referma enperdurablement la peraula sobre
refermem aquí lo regne. 15 E anà-se’n
refugi meu, salvador meu, desliura a mi de
règeament, 6 e demanà de concell a nostro
règeament torbat, e dix-li: –Vet la tua
Regebebet, que nós apellam libre de
Regelim, 28 li donaren tepits e bancals e
règeu contre ell. 18 E Yrrael vencé-los,
règeu, e tots aquells qui van ab ell, 11
règeus, que éran venguts ab lo rey David
regia e governave la casa de Saül. 7 E
regió, e rates nasqueren, e gran confuzió
regió. Donchs ells la se’n portaren. 9 E
regió dels felisteus per VII mesos. 2
regió de Egipte, 8 e pres Aguays, rey de
regió dels felisteus IIII mesos. 8 E
regirament e la circulació que hom fa de
regna en Hebron!” 11 E apellà Absalon CC
regnà ell sobre lo poble d’Irrael per II
regnà II anys. E sobre la casa de Judà
regnà David en Hebron 11 e fou senyor
regnà en Hebron XXXX anys. Ell regnà en
regnà en Judà VII anys e VI mesos, e regnà
regnà en Jerusalem XXXIII anys sobre tot
regnà David sobre tot Yrrael e ell feya
regnà Amon, son fill. [*] 2 [*] [*] E
regnar, e regnà ell sobre lo poble d’
regnar sobre Yrrael e regnà II anys. E
regnar 5 e regnà en Hebron XXXX anys. Ell
regnàs sobre la casa de Judà. E digueren a
regnàs sobre vosaltres. 18 Donchs are
regne sobre ells. 8 Segons totas las lurs
regne que Samuel li havia dita. 17 E
regne e scrich aquella en un libre e
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-en en Galgala e refermem aquí lo
jatsia que lo Senyor, vostro Déu,
Senyor haguera ja aperellat lo teu
d’Irrael perdurablement. 14 Mas lo
anaren en lurs lochs. 47 E com lo
Senyor ha vuy tolt a tu tot lo
qual cose defall a ell sinó lo
Tu no seràs en rey stablit, ni lo
perlat en la mia mà, e tolrà’t lo
ab David, axí com ell volia 10 que
feta Johab, dix: –Munde çó jo e lo
nostro Senyor havia axalsat lo ceu
axirà del teu ventre, e fermaré lo
meu nom, e stabliré la cadira del
16 E la tua casa serà fael, e lo
Déu la casa d’Irrael a mi e lo
casa de Saül, car tu li tolguist lo
ho levà, e liurerà nostro Senyor lo
sua ciutat, [*] e pensà’s que lo
abans a ells la dretura del rey que
–Qual és aquell qui diu que Saül no
hage ell gitat enrera, que ell no
mon pare Saül no’t troberà, e tu
lo qual nós apellam primer de
Reys, que Malechot, ço és, dels
suas tendes, 9 e lo poble d’Irrael
Déu.” 12 Pare meu, reguarde are e
spluga. 2 E tots aquells qui havien
a ell: –O rey, senyor meu! E Saül
ell? 7 E nostro Senyor dix [*]: –No
Saül que éran en Gabaà de Benjamín
las mans dels felisteus, car jo he
aparexen defora, mas nostro Senyor
car és untat de Déu.” 12 Pare meu,
me són durs e braus. Nostro Senyor
plegut a ell, 21 e nostro Senyor me
[*] ne de la mia iniquitat. 25 E
Jordà, 19 e dix-li: –Senyor
són dels fills d’Irrael, mas són
-se’n e vingueren a casa lur, en
tu eras qui manaves tot Yrrael e
ajustaren e vingueren a Samuel en
Galgala. 34 E puxs se n’anaren en
se n’anà Samuel e tornà-ce’n en
17 e despuxs ell se’n tornave en
sobre Yrrael, 31 no serà a tu açò
se muller, e nostro Senyor hach
lo qual ha jurat Déu per ço que’l
Baanà e l’altre, Recap, fill de
a Baanà, frare d’aquell, fills de
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regne. 15 E anà-se’n tot lo poble en
regne entre vosaltres. 13 Donchs, lo
regne sobre lo poble d’Irrael
regne teu no s’estendrà a ton linatge.
regne de Saül fou confermat sobre lo poble
regne d’Irrael e aquell ha liurat a un
regne! 9 E d’aquell die avant Saül no
regne no serà teu. Donchs, tremet are e
regne e dar-l’ha a ton proÿsme David,
regne sobre la casa de Saül sens tresmudar
regne meu, e seré tostemps, de la mort de
regne e havia confermat ell en rey sobre
regne d’aquell. 13 E edificarà casa al
regne d’aquell empertostemps 14 e jo faré
regne teu serà tostemps devant la mia faç,
regne de mon pare.” 4 E lo rey dix a Cibà:
regne, e la mà de ton fill Absalon t’ho
regne en sa mà, e are los teus mals te
regne tornaria a David, e David qui
regnerà sobre ells. 10 [*] 11 [*] –[*] Ell
regnerà sobre nós? Feu-los-nos liurar,
regnerà sobre lo poble d’Irrael? Complex
regneràs sobre lo poble d’Irrael, e jo
Regnes. Lo segon, lo terç e lo quart, que
Regnes de moltas gents, mas solament de un
regonech lo bé que lo rey los havia fet e
regonex la vora de ton mantell qui és en
reguard ni pahor ne éran fallons en tota
reguardà detràs si. E David se enclinà en
reguardaràs la sua cara ne altesa de la
reguardaren e veeren una gran moltitut de
reguardat lo meu poble, e lo lur crit és
reguarde lo cor. 8 Donchs Ysaý apellà
reguarde are e regonex la vora de ton
reguardon en aquell qui fa mal segons la
reguardonerà segons la mia justícia e
reguardonerà a mi nostro Senyor segons la
rei, prech-te que no’t membren las
relíquies que romangueren dels amoreus,
Remadta. Donchs Elcanà jach ab Anna, se
remanaves e tornaves Yrrael. E nostro
Remata 5 e digueren a ell: –Tu ést
Remata. E Saül se n’anà en Gabaà, en se
Remata. 14 E l’espirit de nostro Senyor
Remate, car aquí era la sua casa e aquí
remembrament ni serà en ton cor, senyor
remembransa d’ella. 20 E com lo terme fou
remés [*] e que feés a ells coses
Remnon berotite, dels fills de Benjamín
Remnon berotite, e dix-los: –Viva nostro
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1Re 14,39
Jonatàs, ell morrà sens nenguna
2Re 7,23
devant la faç del teu poble que has
2Re 4,4
caech-li en terra e fou
2Re 9,13 rey David menjave. E era Mifibòsech
2Re 19,26
meu, car jo, servecial teu, sóm
1Re 8,15
ell delmerà los vostros blats e las
2Re 12,20
E lavors levà’s David de terra e
1Re 11,1
hòmens de Jabès digueren a Naàs:
2Re 7,14
E aquell no ferà res de mal, jo lo
2Re 7,1
casa, e nostro Senyor li havia dat
2Re 7,11
lo meu poble d’Irrael. E jo daré
1Re 7,2
E tot lo poble d’Irrael se
1Re 1,14
entrò a quant seràs tu embriaga?
Re Prol,124
ni t’stims que lo meu treball sia
2Re 3,8
e tu has request vuy a mi, que’m
2Re 22,16
del setgle són revelats per la
2Re 1,21
camps ni vinyes, car aquí és
2Re 18,13
a mi, jo l’ociera. E si lo rey me
1Re 1,27 mia demande que jo li demanave e li
2Re 3,8
a tu en las mans de David, e tu has
1Re 20,15
de la sua casa, e nostro Senyor ho
1Re 3,18
las peraules, enaxí que no li celà
1Re 12,5
no haveu vuy trobat que jo us hage
1Re 15,3
ell ha. Tu no perdoneràs a ell de
1Re 20,12
de mon pare, e si ell diu a mi
1Re 22,8
de vosaltres qui’m fassa a saber
1Re 25,7
ab ells, e ells no perderen anch
1Re 25,19
iré aprés vosaltres. E ella no dix
1Re 30,22 qui éran anats ab David: –No darem
2Re 3,26
cisterna de Tirà. E d’açò no sabia
2Re 4,11
mort un hom qui no marexia mal en
2Re 7,14
serà a mi en fill. E aquell no ferà
2Re 12,3
pobre. 2 [*] 3 E lo pobre no havia
2Re 12,18
ja’ns scolterà menys e no ferà
2Re 13,2
com era encara verge no li gosave
2Re 13,21
felló e fort irat, emperò no volch
2Re 14,10
avant no’t tocharà ni’t goserà
2Re 14,25 ungle del peu entrò al cap no havia
2Re 15,4
e vinga tot hom a mi qui hage
2Re 18,13
l’ociésseu. 13 Mas, si ell volgués
2Re 19,42
de aquesta cose? Nós no havem
2Re 19,42 no havem res menjat del rey, ne ha
2Re 23,5
mia salut e la mia volentat no ha
2Re 23,7
e cremaran entrò sían tornades a no
2Re 24,17
Aquests són ovellas mias e no han
1Re 22,23
ell lo percassarà a mi, e tu seràs
2Re 3,7
e governave la casa de Saül. 7 E
1Re 23,26
la mà de Saül. E Saül ab los seus
1Re 4,5
gran crit, axí que tota la terra ne
2Re 22,13
de foch són encesos per la gran
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remsó. E nengú de tot lo poble no li
remut a tu matex de la gent de Egypte e
rencallós [*] Ysbòzech. 5 E vingueren los
rencallós de abdosos los peus. 10,Tit
rencallós. 27 E, part açò, me acusa a mi a
rendes de vostres vinyes, per ço que ell
rentà’s la cara e untà’s e mudà’s las
–Rep-nós volem te amistansa e nós
rependré †d’hòmens e† de barons o en
repòs e pau de tota part de tots enamichs,
repòs a tu de tots los enamichs teus, e
reposà aprés nostro Senyor. 3 E ladonchs
Repose’t un poch entrò que tu sias
reprenció dels entichs. Cascú oferex en lo
reprenguesses per la fembra? 9 Açò fasse
†representació† de nostro Senyor e per l’
reprovat e destrovit l’escut dels hòmens
reptàs, tu me’n stigueres devant. 14 E
requerí. 28 E per açò jo he ell donat a
request vuy a mi, que’m reprenguesses per
requira de la mà dels enamichs de David.
res. E Elí respòs: –Ell és nostro Senyor.
res fet de mal. E ells respongueren: –Bé
res, ni cobeges nenguna de las suas coses,
res [*] de tu, si jo tentost no t’ho fas
res, e majorment com mon fill ha feta
res per nós en nostro temps aytant com
res anch a son marit [*]. 20 E ella fou
res en aquests qui són ací romasos, per ço
res David. 27 E com Abner fou tornat en
res e dormia sobre son lit. Doncs, no
res de mal, jo lo rependré †d’hòmens e†
res del setgle sinó una ovella petita que
res que li digam, ans se turmenterà més.»
res dir ne la gosave demanar per ço com se
res dir a Amon ne’l volch manessar per
res dir. 11 E dix la fembra: –Membre e
res que mal li stigués, anans era fort
res a fer, jo jutjaré dretament e justa. 5
res fer a mi, jo l’ociera. E si lo rey me
res menjat del rey, ne ha res donat a nós.
res donat a nós. 43 E respòs Yrrael als
res en si matexa que no brot. 6 Aquells,
res.» 8 Aquests són los noms dels hòmens
res fet. Plàcie’t, Senyor, que la tua mà
reservat ab mi. Tit Capítol XXIII 1 A
Resfà, filla de Achià, era stade concopina
resinglave David [*] a manera de corona
resonave. 6 E com los felisteus oÿren las
resplandor qui és en l’esguardament d’
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2Re 22,15
aquells, e ha tremesa la sua
1Re 20,6
die. 6 E si ton pare demane a mi,
2Re 20,19
19 Donchs, no sóm jo aquella qui
1Re 20,10
–Si lo teu pare per ventura
1Re 26,14
fill de Ner, e dix: –Donchs, no
2Re 3,11
Berzabe. 11 E Ysbòzech no li volch
1Re 9,12
ellas: –És ací lo vaent? 12 E ellas
1Re 5,8
de Déu d’Irrael? E aquells de Get
1Re 10,14
e a son servent: –Què feu? E ells
1Re 12,4
ni he condempnat algú [*]. 4 E ells
1Re 12,5
jo us hage res fet de mal. E ells
2Re 19,42
e tots los teus hòmens ab tu? 42 E
1Re 2,16
pren-te’n a ta volentat.» E ell
1Re 27,10
«Contre qui sou anats vuy?» E
2Re 15,2
–De qual ciutat ést tu? E aquell
2Re 19,43
meu? E lavors los hòmens de Judà
1Re 1,15
vi que tu has begut. 15 E Anna li
1Re 3,4
Senyor apellà Samuel, lo qual
1Re 3,6
apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E Elí
1Re 3,16
–O, Samuel, mon fill! Lo qual li
1Re 3,18
enaxí que no li celà res. E Elí
1Re 4,20
has infantat un fill. E ella no’ls
1Re 9,8
[*]. 8 E altre vegada lo servent
1Re 9,19
és la casa del vaent. 19 E Samuel
1Re 9,21
Irrael seran de tu [*]. 21 E Saül
1Re 10,16
ço que Samuel t’ha dit. 16 E Saül
1Re 10,22 vendria aquí o no. E nostro Senyor
1Re 11,2
2 E Naàs, rey dels fills d’Amon,
1Re 14,37
d’Irrael? E nostro Senyor no li
1Re 14,40
ab mon fill Jonatàs. E lo poble
1Re 14,41
cose és açò per què tu vuy no has
1Re 16,18
me aquell. 18 E un de sos servents
1Re 17,30
aquella matexa cose. E lo poble
1Re 17,58
De qual linatge ést tu? E David li
1Re 18,23 aquestas coses a David. E David los
1Re 20,2
que ell me vol ociure? 2 E ell li
1Re 20,28
de Ysaý vuy ni hir a menjar? 28 E
1Re 20,32
’l-me, car fill és de mort. 32 E
1Re 21,4
me vullas dar. 4 E lo prevere
1Re 21,5 majorment de fembra, menge’n. 5 E
1Re 22,9
aguaytat entrò al die de vuy. 9 E
1Re 22,12
dix a Achimàlech: –[*] oges. E ell
1Re 22,14
al die de vuy? 14 E Achimàlech
1Re 23,4
concell a nostro Senyor, e ell li
1Re 25,10 e despuxs ells callaren. 10 E Nabal
1Re 26,14 –Donchs, no respondràs, Abner? E
1Re 26,22
moltas coses que are conech. 22 E
1Re 28,6
Senyor, e nostro Senyor no li
1Re 29,9
enamichs del rey, senyor meu? 9 E
1Re 30,13
lavors: –De qual loch ést tu? E
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resplandor e ha consumats aquells. 16 E
respon-li axí: “David me pregà que’l
respon en Yrrael, e tu vols enderrocar
respondrà durament a tu de mi, qui m’ho
respondràs, Abner? E respòs Abner: –Qui
respondre per ço car fort lo temia. 12 E
responent digueren a ells: –[*] Veus que
respongueren: –Fassam-la portar en
respongueren: –Nós som anats a sercar las
respongueren: –Tu no has nengú agreujat a
respongueren: –Bé és axí. 6 E Samuel dix
respongueren los hòmens de Judà: –Car més
responia e deya: «No serà pas axí, ans me
responia David: «En Judà, envés migjorn, e
responia: –De aytal trip sóm jo, servicial
responien malamén e dura als hòmens de
respòs: –Elí, axí m’ajut Déu, que no és
respòs a ell: –Vet que jo sóm ací. 5 On
respòs: –O, mon fill, no t’he jo apellat.
respòs: –Jo sóm ací. 17 E ell demanà-li:
respòs: –Ell és nostro Senyor. Ell fasso
respòs ni los entès. 21 E apellà, donchs,
respòs a Saül e dix: –Vet que jo he la
respòs a ell e dix: –Jo sóm lo veent.
respòs e dix: –No sóm jo fill de Sis de
respòs a son avonclo e dix: –Ell dix a nós
respòs: –Veus que ell és amagat en se
respòs a ells: –Jo faré aytal pau ab
respòs aquell die. 38 E Saül dix: –Aplegau
respòs [*]: –Fes ço que’t [*] semblarà
respòs a ton servent. Si aquest peccat és
respòs e dix: –Vet que jo he vist lo fill
respòs axí a ell com aquells havían de
respòs: –Jo çó fill de Ysaý, de Betlem,
respòs: –Par a vosaltres pocha cose ésser
respòs: –Déu te guard! Tu no morràs pas,
respòs Jonatàs e dix: –Fort me pregà que
respòs Jonatàs a son pare: –Per què morrà?
respòs: –No he pa de poble que’t puscha
respòs David al prevera e dix: –E què, si
respòs Doech, de Ydumea, qui servia primer
respòs: –Senyor, jo sóm aparellat. 13 E
respòs al rey: –Qual és entre tots los
respòs e dix: –Leve’t e vé-te’n en
respòs a ells: –Qui és David ne qui és lo
respòs Abner: –Qui ést tu qui axí crides
respòs David e dix: –Vet ací la lansa del
respòs ni per preveras ni per somnis ni
respòs Achís e dix a David: –Jo sé que tu
respòs e dix: –Jo sóm servicial teu, de
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1Re 30,15 amanar en aquesta companye? E ell
2Re 1,6
sia Saül e Jonatàs, son fill? 6 E
2Re 1,7
a mi e apellà’m e, com jo li haguí
2Re 2,14
servecials e jutgen devant nós. E
2Re 2,20
-li Abner: –Ést tu Azael? E ell
2Re 4,9
de Saül e de son linatge. 9 E
2Re 9,2
-lo e dix: –Tu ést Sibà? E aquell
2Re 9,4
4 E dix lo rey: –On és? Aquell
2Re 9,6
lo. E dix David: –Mifibòsech! E ell
2Re 13,16
–Tamar, leva e vé-te’n! 16 E
2Re 13,32
açò matex que féu David. 32 E
2Re 14,5
rey: –Què vols, fembra? E ella li
2Re 14,18
bé. E nostro Senyor és ab mi. 18 E
2Re 14,19
a tu totas aquestas peraules? E
2Re 15,21
a mi gran graci e gran fe. 21 E
2Re 19,21
a tu, senyor meu. 21 E lavors
2Re 19,26
–Per què no vinguist ab mi? 26 E
2Re 19,43
rey, ne ha res donat a nós. 43 E
2Re 20,17
las paraules de la tua serventa. E
2Re 20,20 haretat de nostro Senyor Déu? 20 E
2Re 16,3
és Mifibòzech, fill de ton senyor?
2Re 18,3
al poble: –Jo iré ab vosaltres. 3
2Re 18,32
–E lo meu fill Absalon és viu?
1Re 17,30
a ell com aquells havían de abans
1Re 28,15
de mi e no m’ha volguda retre
Re Prol,11
lig, aprés la presó de Jerusalem ha
2Re 16,3 –Romàs és en Jerusalem e diu: “Vuy
2Re 9,7
per amor de [*] ton pare, e
1Re 28,15
què m’has treballat per ço que jo
2Re 3,14
Ysbòzech, fill de Saül, e dix-li:
1Re 2,20
muller, e dix a ell: –Nostro Senyor
1Re 26,23
-la-se’n. 23 E nostro Senyor
1Re 18,2
a ell tant com a si matex. 2 E Saül
1Re 6,17
d’or, las quals los felisteus
1Re 6,3
Irrael, no la tremetau buyda, mas
Re Prol,117
de sent Johan, no són en la
2Re 23,10
salut en Yrrael, e lo poble fugit
1Re 25,39 missatge de mal, e nostro Senyor ha
2Re 14,13
peraule per ço que pech e no fassa
2Re 3,12
e serà la mia mà ab tu, e jo’t
2Re 22,38
e destruyr-los-he e no me’n
2Re 15,25
gràcia devant nostro Senyor Déu,
1Re 17,27
lo poble qui stave entorn de David
2Re 15,25
ciutat. 25 E dix lo rey a Sadoch:
2Re 19,10
és mort [*]. Per què callem e no
2Re 16,12
la mia aflicció e lo meu turment e
2Re 22,21
segons la mia justícia e
1Re 6,4
cose és açò que nós devem a ell
1Re 12,2 vuy. Veus que jo sóm ací present de
1Re 28,15
és pertit de mi e no m’ha volguda
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respòs e dix: –Jure’m per Déu que no m’
respòs aquell e dix: –Jo venguí per
respòs, 8 dix-me: »–Qui ést, tu? »E jo
respòs Joab e dix. –Leven-se. 15 E
respòs: –Jo sóm Azael. 21 E dix-li
respòs David a Racab e a Baanà, frare d’
respòs: –Jo sóm Sibà, servecial teu. 3 E
respòs: –En la casa de Machir, fill de
respòs: –Ací sóm jo, servecial teu. 7 E
respòs Tamar: –Germà, com m’has coneguda
respòs Jonadap, fill de Semnà, frare de
respòs: –Jo sóm fembra mesquina e sóm
respòs lo rey e dix a la fembra: –No nechs
respòs la fembra: –Senyor meu, per la
respòs Atey al rey: –Vive nostro Senyor
respòs Abisay fill de Servià e dix:
respòs Mifibòzech e dix: –Senyor, rey meu,
respòs Yrrael als hòmens de Judà e dix:
respòs Joab: –Jo las oig. 18 E dix la
respòs Joab e dix: –Ja Déu no hu vulla,
Respòs Cibà e dix: –Romàs és en Jerusalem
Respòs lo poble e dix: –Tu no hy iràs, car
Respòs Cozim e dix: –En aytal cas fossen
respost. 31 Donchs, las peraules que David
resposta ni per profetes ni per somnis. E
restaurats del temple sots Serobabel, que
restituyrà nostro Senyor Déu la casa d’
restituyré a tu tots los camps de Saül,
resucitàs? E dix Saül: –Per ço ho he fet,
–Ret-me la mia muller Micol, la qual jo
reta sament d’aquesta fembra per aquest
reta guardó a cascú segons [*] la sua
retench a ell aquell die e no li atorgà
reteren a nostro Senyor per lur peccat:
reteu-li ço que vosaltres li deveu per
retgle ni en la costuma aprovade en la
retornà, e portaren-se’n la roba d’
retornade la malesa de Nabal sobre son
retornar aquell qui ha fet axir. 14 Tots
retornaré are tot Yrrael. 13 E dix David:
retornaré entrò que’ls hage consumats. 39
retornarem-hi, e mostra-le en lo ceu
retornaven a ell aquellas matexas peraules
–Retorne l’archa de Déu en la ciutat. Si
retornem David en rey? E lo concell de tot
retrà a mi bé per aquesta maledicció que
retrà a mi segons la mia mundícia de las
retre per nostro peccat? E ells digueren:
retre compte. 3 Digau-me devant nostro
retre resposta ni per profetes ni per
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qui axò ha fet deu morir 6 e deu
misericòrdia e veritat. E jo
e la destrenyia en tant que li feya
de Samuel. 14 E las ciutats foren
pertanyen a ell no periren. E ha
de nostro Senyor no era a ell stade
de mon pare serà contre tu, jo hu
muntanya. 15 E nostro Senyor havia
mar, e los fonaments del setgle són
E com hach menjat, fou sfortsat, e
la terra e donerà l’emperi al ceu
per las tuas carreras. Dóna a nós
ço com ells havían dit: «Dóna a nós
digues abans a ells la dretura del
mercè a nostro Senyor contre vostre
per ço car vosaltres haveu demanat
–Ja no serà axí pas! Nostre
a Samuel: –Oges lurs veus e stablex
e tu unteràs aquell per ésser
Senyor ha a tu untat per ésser
“No volem que axí sia, mas stablex
E tot lo poble cridà e dix: –Nostro
XI 1 E sdevench-se que Nahàs,
e nós servirem a tu. 2 E Naàs,
perlades a mi, e jo he stablit
rey sobre vosaltres, 2 e are va
me devant nostro Senyor e devant lo
és mon testimoni [*], e lo ceu
la mà dels felisteus e en la mà del
12 E com vosaltres veés que Naàs,
vosaltres. 13 Donchs, lo vostro
nostro Senyor ha donat a vosaltres
oÿu la sua veu, [*] vosaltres e lo
Senyor, car vosaltres haveu demanat
a tots los peccats, com nós demanam
en malesa, vosaltres e vostro
d’Amon e contre Edom e contre lo
ha mi a tu per ço que jo untàs a tu
regió de Egipte, 8 e pres Aguays,
–Jo’m pinet com he stablit Saül en
m’ha tremès e he amenat Gaig,
a tu tornat enrera, que tu no sies
ha tornat a tu enrera, que no sias
32 E Samuel dix: –Amenau-me Gaig,
se penedia com havia fet a Saül
he previst un de sos fills que sia
aontar lo poble d’ Irrael. Mas lo
foren oýdas e denunciades devant lo
certament que jo no hu sé. 56 E lo
en Yrrael, que jo sia gendre del
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retre la ovella en IIII dobles per ço com
retré a vosaltres gran guardó, per ço com
retret que nostro Senyor li havia tanchat
retudes als fills d’Irrael, las quals los
retut a mi mal per bé. 22 Mas nostro
revelade. 8 E nostro Senyor apellà a ell
revelaré a tu e’t jaquiré anar en pau. E
revelat a Samuel, un die abans que Saül
revelats per la †representació† de nostro
revengué lo ceu spirit, car III dies e III
rey e axelcerà lo corn del ceu crist. 11 E
rey que’ns jutge axí com fan las altras
rey que’ns jutge.» E Samuel féu oració a
rey que regnerà sobre ells. 10 [*] 11 [*]
rey, lo qual vosaltres haureu alet, e
rey. 19 E lo poble no volch anch oyr la
rey serà sobre nós, 20 e nós serem axí com
rey sobre ells. E Samuel dix a tot lo
rey sobre lo meu poble d’Irrael, e ell
rey. 2 Car tu seràs vuy pertit de mi e te
rey sobre nós.” Donchs are stau devant
rey vive! 25 E Samuel dix al poble la lig
rey dels fills d’Amon, comensà a
rey dels fills d’Amon, respòs a ells: –Jo
rey sobre vosaltres, 2 e are va rey e ix
rey e ix devant vosaltres. E jo vuymés sóm
rey que ha untat sobre vosaltres, si jo he
rey n’és vuy testimoni, que vosaltres no
rey de Moab, los quals se combateren
rey dels fills d’Amon, era vengut contre
rey és present, lo qual vosaltres haveu
rey. 14 Si vosaltres temeu nostro Senyor e
rey que mana sobre vosaltres, seguiu lo
rey sobre vosaltres. 18 E Samuel cridà a
rey. 20 E Samuel dix al poble: –No hajau
rey perireu tots ensemps. 1Re 13,Tit
rey de Sabbà e contre los felisteus. E ell
rey sobre lo poble d’Irrael. Donchs, oges
rey de Amalech, tot viu, e ocís tot l’
rey, car ell ha a mi desemparat e no ha
rey de Amalech, pres e he mort tot son
rey. 24 E Saül dix a Samuel: –Jo he
rey sobre lo ceu poble d’Irrael. 27 Ab
rey de Amalech. Adonchs Gaig fou a ell
rey sobre lo ceu poble de Yrrael. 1Re
rey sobre mon poble. 2 E Samuel dix: –En
rey derà molt gran riquesa en aquell qui
rey Saül, 32 e com David fou amenat devant
rey dix: –Donchs demana a ell de qui és
rey? 19 Donchs sdevench-se que, com
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1Re 18,22 a David menys de mi: “Tu plaus al
1Re 18,22
tu. Donchs, tu sias are gendre del
1Re 18,23
E lavors digueren los servents del
1Re 18,23
pocha cose ésser gendre del
1Re 18,25
e Saül los dix: –Dieu-li axí: “Lo
1Re 18,25 venjansa sia feta dels enamichs del
1Re 18,26
a David que ell fos fet gendre del
1Re 18,27
las circuncizions e aportà-las al
1Re 19,4
pare ceu, de David e dix: –O senyor
1Re 20,5
jo ciuré axí com és costuma prop lo
1Re 20,24
los dies de las calendes e sech lo
1Re 20,25 rey a taula per menjar. 25 E com lo
1Re 20,29
és vengut a menjar a la taula del
1Re 20,31
de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en
1Re 21,2 dix David a Achimàlech prevere: –Lo
1Re 21,8
da-l’em, [*] car la peraule del
1Re 21,11
a ell: –Donchs, no és aquest David
1Re 21,12 e hach gran pahor de Achís, qui era
1Re 22,3
Masfat, ço és Moab. E dix David al
1Re 22,4
4 E jaquí’ls devant la cara del
1Re 22,9
de Ydumea, qui servia primer al
1Re 22,11
Goliàs lo felisteu. 11 Donchs, lo
1Re 22,11
en Nobe. E ells vingueren tots al
1Re 22,14 de vuy? 14 E Achimàlech respòs al
1Re 22,16
ni gran sobre aquest fet. 16 E lo
1Re 22,17
faeren a saber. E los servents del
1Re 22,18
de nostro Senyor. 18 E dix lo
1Re 22,22
poguí jo saber que ell diria al
1Re 24,9
cridà aprés Saül e dix a ell: –O
1Re 25,25
tua serventa. 25 Jo’t prech que lo
1Re 25,36
en la casa, que semblave convit de
1Re 26,15
Per què, donchs, no has guardat lo
1Re 26,15
hi és intrat per ço que ociés lo
1Re 26,16
guarde e mira on és la lansa del
1Re 26,17 és veu tua? E David dix: –O senyor,
1Re 26,22
David e dix: –Vet ací la lansa del
1Re 27,2
ab ell a Achís, fill de Mohaot,
1Re 27,5
teu, stiga en la ciutat del
1Re 28,13
mal? Car tu ést Saül! 13 E dix lo
1Re 29,3
David, qui fou servicial de Saül,
1Re 29,8
e combata contre los enamichs del
2Re 2,7
mi ha untat la casa de Judà que sia
2Re 2,9
los fills d’Irrael 9 e stablí-lo
2Re 3,3
de Matà, que fou filla de Tolomay,
2Re 3,23
Abner, fill de Ner, era vengut al
2Re 3,23
Ner, era vengut al rey David e lo
2Re 3,24
en pau. 24 E Joab intrà-sse’n al
2Re 3,31
sobre lo cos de Abner. Emperò lo
2Re 3,32
soterrat Abner en Hebron, levà lo
2Re 3,33
plorà, 33 e planyent molt Abner lo
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rey, e tots los servecials amen a tu.
rey.” 23 E lavors digueren los servents
rey totas aquestas coses a David. E David
rey? E jo, que çó pobre home e bax! 24 E
rey no ha mester que tu li dons castells
rey.” E tot açò feya Saül per ço que
rey Saül. 27 E aprés pochs dies, David se
rey per què fos son gendre. Donchs, Saül
rey, no vullas peccar contre David, ton
rey a la taula. E donchs, jaquex-ma anar
rey a taula per menjar. 25 E com lo rey se
rey se fou asegut segons la costuma en la
rey. 30 E Saül fou fort irat contre
rey stablit, ni lo regne no serà teu.
rey manà que negú no sabés per què ell me
rey ma fa fort cuytar. 9 E Dix lo prevera:
rey de la terra? E no cantaven per ell e
rey de Get. 13 E com ell fou devant Achís,
rey de Moab: –Prech-te que mon pare e me
rey de Moab, e stigueren ab ell tots los
rey, e dix: –Jo he vist lo fill de Ysaý en
rey tramès a apellar Achimàlech, fill de
rey. 12 E Saül dix a Achimàlech: –[*]
rey: –Qual és entre tots los servecials
rey dix: –Oh Achimàlech!, tu morràs de
rey no volgueren stendre lur mà contre los
rey a Doech: –Ociu-los tu, donchs.
rey que jo hi era stat. Jo sóm colpable de
rey, senyor meu! E Saül reguardà detràs
rey, mon senyor, no pos son cor sobre
rey. E lo cor de Nabal era alegre per ço
rey, senyor teu? Car un de la companya hi
rey, senyor teu. 16 No és bona cose, açò
rey e l’anap de l’aygüe qui era al cap
rey meu, aquesta veu és mia. 18 E dix
rey. Pas ací un dels teus servecials e
rey de Get. 3 E habità David ab Achís en
rey ab tu? 6 E lavors Achís donà a David
rey a ella: –No hages pahor. Digues-me
rey d’Irrael, e ha stat ab mi molts dies
rey, senyor meu? 9 E respòs Achís e dix a
rey d’ella. 8 Emperò Abner, fill de Ner,
rey sobre Galaad e sobre Getzurí e sobre
rey d’Assur; 4 e lo quart hach nom
rey David e lo rey havia’l jaquit anar en
rey havia’l jaquit anar en pau. 24 E Joab
rey e dix-li: –E què has fet? Vet Abner,
rey David seguia lo lit en què portaven
rey la sua veu e plorà sobre lo vas de
rey dix: «Ja Déu no vulla que tu, Abner,
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2Re 3,37
tot lo poble e tot Yrrael que lo
2Re 3,38
de Abner, fill de Ner. 38 E dix lo
2Re 3,39
39 Jo, emperò, com sia novell
2Re 4,8
E ha donat Déu al senyor nostro
2Re 5,2
[*] e d’aquí avant, com Saül era
2Re 5,3
los vells d’Irrael en Hebron, e lo
2Re 5,3
Senyor Déu, e untaren David en
2Re 5,6
tot Yrrael e sobre Judà. 6 E anà lo
2Re 5,11
dies era ab ell. 11 E llavors Iram,
2Re 5,12
ceu regne e havia confermat ell en
2Re 5,17
felisteus que David havían untat en
2Re 6,16
sguardave per la finestra e veé lo
2Re 6,20
–O, quant ha stat vuy gloriós lo
2Re 7,1
7,Tit Capítol VIIè 1 Fet fou que lo
2Re 7,3
de las pells. 3 E dix Natan al
2Re 7,18
a David. 18 E intrà-ce’n lo
2Re 8,3 combaté David Adoàser fill de Roob,
2Re 8,5 Damàs per ço que ajudassen Adoàser,
2Re 8,9
en l’altar. 9 E lavors Tou, lo
2Re 8,11
11 E aquesta vaxella se’n portà lo
2Re 8,12
e de la mà de Adoàser fill de Roob,
2Re 8,18
Felon, que éran guardes del senyor
2Re 9,2
de Saül qui havia nom Sibà, e lo
2Re 9,3
sóm Sibà, servecial teu. 3 E dix lo
2Re 9,3
misericòrdia de Déu? E dix Sibà al
2Re 9,4
és contret dels peus. 4 E dix lo
2Re 9,9
un ca mort semblant de mi. 9 E lo
2Re 9,11
e XX servicials. 11 E dix Cibà al
2Re 9,11
tua taula axí com un dels fills del
2Re 9,13
car tostemps menjave de açò que lo
2Re 10,1
E fou fet que aprés açò morí Naàs,
2Re 11,3
aquella dona era molt bella. 3 E lo
2Re 11,5
sua letgesa. 5 Ço és, aprés que lo
2Re 11,8
com Urries fou axit de la casa del
2Re 11,8
fou axit de la casa del rey, lo
2Re 11,9
Urries dormí devant la porta del
2Re 11,9
rey ab los altres servicials del
2Re 11,14
de son senyor. 14 E en lo matí lo
2Re 11,19
ditas totas aquestes peraules al
2Re 11,20
peraules al rey, 20 si tu veus lo
2Re 12,7
Déu d’Irrael: “Jo t’untí en
2Re 12,26
de Amon e combatia la ciutat del
2Re 12,27 rey. 27 E Joab tremès missatgers al
2Re 12,30
la 30 e pres la corona del cap del
2Re 13,4
4 e dix Jonadap a Amon: –Fill del
2Re 13,6
féu aparès que fos malalt. E com lo
2Re 13,6
rey lo vench a vesitar, dix Amon al
2Re 13,13
fes-ho axí, germà: digues-ho al
2Re 13,23
e convidà tots los fills del
2Re 13,24
los fills del rey 24 e vench al
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rey no havia concentit en la mort de
rey als ceus missatges: –Vosaltres no
rey e poch ha untat, gran ajuda sperave d’
rey [*] venjansa de Saül e de son linatge.
rey sobre nós, tu eras qui manaves tot
rey féu covinensa e pau ab ells en Hebron
rey sobre Yrrael. 4 David fill de Ysaý era
rey e tots aquells qui éran ab ell en
rey de Tir, tremès missatgers a David e
rey sobre Yrrael. 13 E puxs que David fou
rey en Jerusalem, pujaren-hi tots per ço
rey David ballar e saltar devant nostro
rey d’Irrael, qui’s descobria devant [*]
rey seya en la sua casa, e nostro Senyor
rey: –Vé e fes tot quant pensas en ton
rey David devant nostro Senyor Déu e dix:
rey de Sobà, quant hi anà per ço que
rey de Sobà, e David ocís dels hòmens de
rey de Emach, oyí que David havia
rey David e santificà-la a nostro Senyor
rey de Sobà. 13 E com David hach presa
rey e guardaven lo ceu cap. E los fills de
rey apellà-lo e dix: –Tu ést Sibà? E
rey: –Ha-hy negú romàs de la casa de
rey: –Un fill de Jonatàs hich ha romàs,
rey: –On és? Aquell respòs: –En la casa de
rey apellà Cibà, servicial de Saül, e dix
rey: –Senyor, axí com tu has manat a mi,
rey. 12 E havia Mifibòsech un fill petit
rey David menjave. E era Mifibòsech
rey dels fills d’Amon, e regnà Amon, son
rey demanà qui era aquella, e diguerenrey hach dormit ab ella, ella consabé. E
rey, lo rey li tremès de açò que menjave.
rey li tremès de açò que menjave. 9 Emperò
rey ab los altres servicials del rey e no
rey e no anà a la sua casa. 10 E diguéran
rey sabé que no hach stat ab sa muller, e
rey, 20 si tu veus lo rey enfellonir e que
rey enfellonir e que diga: “Per què vos
rey sobre Yrrael e desliurí’t de la mà de
rey. 27 E Joab tremès missatgers al rey
rey David dient: –Jo he guerrejat e he
rey, e aquella pesave un talent d’or e
rey, per què afeblexs axí tot, per què no
rey lo vench a vesitar, dix Amon al rey:
rey: –Prech-te, senyor meu, que vinga ma
rey, e ell no t’ho negarà. 14 Emperò Amon
rey 24 e vench al rey e dix-li: –Vet que
rey e dix-li: –Vet que jo fas tondre las
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2Re 13,25
ab los servecials teus. 25 E lo
2Re 13,25
per ventura agreujaríem-te. E lo
2Re 13,26
mas beneý-lo. 26 E dix Absalon al
2Re 13,26 que vinga mon frare Amon. E dix lo
2Re 13,27
E per las pregàries de Absalon lo
2Re 13,27
féu gran convit quax convit de
2Re 13,29
com açò fou fet, tots los fills del
2Re 13,30
digueren aquestes peraules al
2Re 13,30
ha morts tots los fills del
2Re 13,31
n’ha negun romàs. 31 E tantost lo
2Re 13,34
Absalon. E un dels servecials del
2Re 13,35 no havia camí. 35 E dix Jonadap al
2Re 13,36
se jaquí de perlar, los fills del
2Re 13,36
casa plorant e cridant, e ells e lo
2Re 13,36
rey e los servicials de la casa del
2Re 13,37
a Tolomay, qui era fill de Amisar,
2Re 13,38
temps. 38 E Absalon stech ab lo
2Re 14,1
amava molt Absalon, entès que lo
2Re 14,3
molt plorat, 3 e intre-te’n al
2Re 14,3
moltas paraules que digués al
2Re 14,4
4 E axí la fembra anà-ce’n al
2Re 14,5
m’hages sguardement. 5 E dix lo
2Re 14,8
anomenat sobre terra. 8 E dix lo
2Re 14,9
9 E dix la fembra de Techua al
2Re 14,10
que jo no hy mira mal. 10 E dix lo
2Re 14,11
mort e no ocien mon fill. E dix lo
2Re 14,12 12 E dix lavors la fembra: –Senyor
2Re 14,12
una peraule devant tu. E dix lo
2Re 14,13
cose contre lo poble de Déu e lo
2Re 14,16
peraule de la sua serventa, 16 e lo
2Re 14,18
Senyor és ab mi. 18 E respòs lo
2Re 14,19
–Senyor meu, parle. 19 E dix lo
2Re 14,20
he dites. 20 [*] Emperò tu, senyor
2Re 14,21
E axí la fembra se n’anà. 21 E lo
2Re 14,22
-se sobre la terra e adorà [*] lo
2Re 14,24
en la sua casa e no veé la cara del
2Re 14,28
II anys que no veé la cara del
2Re 14,29
a Joab per ço que’l tremetés al
2Re 14,32
a mi, per ço que’t tremetés al
2Re 14,32
que jo puga veura la cara del
2Re 14,33
ocia. 33 E Joab intrà-sse’n al
2Re 14,33
E apellaren a Absalon, e intrà al
2Re 14,33
sobre la terra e adorà-lo. E lo
2Re 15,2
algun hom que hagués afer ab lo
2Re 15,2
feenes qui vinguéssan a juý del
2Re 15,3
bonas e justas, mas no ha posat lo
2Re 15,6
tot lo poble d’Irrael que venia al
2Re 15,7
7 E aprés IIII anys dix Absalon al
2Re 15,9
nostro Senyor Déu. 9 E dix-li lo
2Re 15,12
Atitòfel, qui era conceller del
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rey David dix a Absalon: –No’ns vullas
rey no volch obeyr las pregàries de
rey: –Senyor, pus que tu no vols venir,
rey: –No vullas, mon fill, que Amon hi
rey jaquí anar Amon e tots los altres
rey. 28 E Absalon féu manament als ceus
rey pujaren en los muls e fugiren. 30 E,
rey David: –Absalon ha morts tots los
rey, que no n’ha negun romàs. 31 E
rey [*] squinsà’s las vestidures que
rey elevà sos ulls e guardà e veé una gran
rey: –Vet los teus fills qui vénen, car no
rey intraren per la casa plorant e
rey e los servicials de la casa del rey,
rey, tots feeren gran plant e gran plor.
rey de Geassur. Emperò David plorà e
rey de Geassur tres anys. 39 E com David
rey no volia gran mal a Absalon, 2 tremès
rey e digues-li aquestas peraules que jo
rey. 4 E axí la fembra anà-ce’n al rey
rey e gità’s en terra e adorà-lo. E dix
rey: –Què vols, fembra? E ella li respòs:
rey a la fembra: –Vé-te’n a la tua
rey: –En mi sia aquesta iniquitat e en la
rey: –Aquell qui contredirà en açò que tu
rey: –Vive nostro Senyor Déu, que sol un
rey, prech-te que jo, serventa tua,
rey: –Parle. 13 E ella dix: –Per què,
rey ha dita aquesta peraule per ço que
rey oge las mias peraules per ço que
rey e dix a la fembra: –No nechs a mi
rey: –Per cert Joab ha ditas a tu totas
rey, ést savi e has saviesa axí com a
rey féu venir Joab e dix-li: –Vet que jo
rey e dix-li: –Vuy ha entès lo teu
rey. 25 Emperò en tot Yrrael no havia ten
rey David. 29 E tremès Absalon a Joab per
rey, e Joab no volch venir. E, com Absalon
rey, e que li diguesses per què’m féu
rey e, si li membra lo peccat que jo fiu,
rey e dix-li ço que Absalon havia dit. E
rey e enclinà’s e jach sobre la terra e
rey besà Absalon. 15,Tit Capítol XV 1
rey, nengunes feenes qui vinguéssan a juý
rey, apellave-lo e deya-li: –De qual
rey null hom qui’t puga oyr. E deya
rey per ço que l’oyís e que li donàs juý
rey David: –Iré en Hebron e pegaré los
rey: –Vé en pau, e Déu sia ab tu. E levà
rey David, qui era d’Aguiló, ciutat sua.
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2Re 15,16
e volenters. 16 E lavors axí lo
2Re 15,16 la sua companya a peu descals, e lo
2Re 15,17
la casa, 17 e anà-ce’n lo
2Re 15,18
e Celech e Feletí anaven devant lo
2Re 15,18
e règeus, que éran venguts ab lo
2Re 15,18 rey David de Get, e anave devant lo
2Re 15,19
lo rey Atey de Get. 19 E dix lo
2Re 15,19
nós? Torna-te’n e habita ab lo
2Re 15,21
e gran fe. 21 E respòs Atey al
2Re 15,22
e seré servicial teu. 22 E dix lo
2Re 15,22
lo rey: –Vina e passe primer. E lo
2Re 15,23
passaren plorant e cridant, e lo
2Re 15,25
era axit de la ciutat. 25 E dix lo
2Re 15,27
ço que li plàcia de mi. 27 E dix lo
2Re 15,35
tot ço que tu oyràs en la casa del
2Re 16,1
qui era servecial de Mifibòzech, al
2Re 16,2
seques e II odres de vi. 2 E dix lo
2Re 16,3
los teus servicials. 3 E dix lo
2Re 16,4
mi e lo regne de mon pare.” 4 E lo
2Re 16,5
gràcia devant tu. 5 E lavors anà lo
2Re 16,7 7 E Semeý deya aquestas peraules al
2Re 16,9
9 E dix Abisay, fill de Servià, al
2Re 16,9
cha que tost morrà és maleÿt lo
2Re 16,10
hy e tolré-li lo cap! 10 E dix lo
2Re 16,11
tu açò?” No null hom! 11 E dix lo
2Re 16,14
pedres e terra. 14 E axí vench lo
2Re 16,16
a Absalon e dix-li –Déu te sal,
2Re 16,19
staré. 19 E jo serviré lo fill del
2Re 18,2
[*] e altre a Atey de Get. E dix lo
2Re 18,4
e tu no pendràs mal. 4 E dix lo
2Re 18,4
que vosaltres vullau. E lavors lo
2Re 18,5
de C en C e de M en M. 5 E lo
2Re 18,12
d’or, jo no ociuria lo fill del
2Re 18,12
car devant tot lo poble manà lo
2Re 18,13
res fer a mi, jo l’ociera. E si lo
2Re 18,19
de Sadoch: –Correré e diré-ho al
2Re 18,21
E dix Joab a Cozim: –Vé-te’n al
2Re 18,21
Joab e puxs correch per anar al
2Re 18,23
que era pus breu, e fou abans al
2Re 18,25
sol corrent, 25 cridà e dix-ho al
2Re 18,25
25 cridà e dix-ho al rey, e lo
2Re 18,26 –Jo veig un altre home que ve. E lo
2Re 18,27
Achimàs, fill de Sadoch. E dix lo
2Re 18,28
28 E dix Achimàs cridant al
2Re 18,28
cridant al rey: –Déu te salv,
2Re 18,28
hòmens qui s’éran levats contre lo
2Re 18,29
levats contre lo rey! 29 E dix lo
2Re 18,30
e no hy sé altre cose. 30 E dix lo
2Re 18,32
éran levats contre tu. 32 E dix lo
2Re 18,33
tu, senyor meu. 33 E lavors lo
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rey de la sua casa, e tota la sua companya
rey jaquí X cuncupines sues que guardassen
rey e tot lo poble a peu descals e
rey e DC hòmens ab armes, forts e règeus,
rey David de Get, e anave devant lo rey
rey Atey de Get. 19 E dix lo rey: –Per què
rey: –Per què véns ab nós? Torna-te’n e
rey, car tu ést palegrí e ést axit de ton
rey: –Vive nostro Senyor Déu e vives tu,
rey: –Vina e passe primer. E lo rey e tots
rey e tots aquells qui éran ab ell e tot
rey passave per lo torrent de Cedron, e
rey a Sadoch: –Retorne l’archa de Déu en
rey a Sedoch prevera: –Tu qui ést vengut,
rey diràs-ho a Sadoch e Abiatar
rey ab II àzens que portaven CC pans e C
rey a Cibà: –Què farem açò? E dix Cibà:
rey: –On és Mifibòzech, fill de ton
rey dix a Cibà: –Tuas sían aquellas coses
rey a Baürim, e axí d’aquí un hom qui era
rey: –Ix, hom homeyer e hom del diable, 8
rey: –Per aquest cha que tost morrà és
rey? Iré-hy e tolré-li lo cap! 10 E
rey: –En què’n sóm jo ni en què’n sou
rey a Abisay e a tots los ceus servicials:
rey e tot lo poble, fort ujats, e posaren
rey! 17 E dix-li Absalon: –Aquesta és la
rey. Tot axí com jo he obeyit al teu pare,
rey al poble: –Jo iré ab vosaltres. 3
rey: –Jo faré tot açò que vosaltres
rey stech a la porta, e lo poble axí per
rey manà e dix a Abisay e a Joab e a Atey
rey, car devant tot lo poble manà lo rey a
rey a tu e Abisax e Atey que, si preníeu
rey me reptàs, tu me’n stigueres devant.
rey, que nostro Senyor l’ha venjat dels
rey e digues-li ço que has vist. E Cozim
rey. 22 E Achimàs fill de Sadoch dix altre
rey que Cozim. 24 E David seya entre
rey, e lo rey dix: –Si ve sol, bon
rey dix: –Si ve sol, bon missatge aporta.
rey dix: –Si sol ve, bon missatge aporta.
rey: –Bon hom és e creu que aporta bon
rey: –Déu te salv, rey! E gità’s en terra
rey! E gità’s en terra e adorà-lo e
rey! 29 E dix lo rey: –És viu lo meu fill
rey: –És viu lo meu fill Absalon? E dix
rey: –Passe e stà ací. 31 E aytentost
rey a Cozín: –E lo meu fill Absalon és
rey fou fort irat e despagat, e intrà-

796

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 19,1
1 Lavors digueren a Joab que lo
2Re 19,2
lo poble oý dir aquell die que lo
2Re 19,5
entrà-sse’n en la casa e anà al
2Re 19,8
infantesa entrò are. 8 E lavors lo
2Re 19,8
E tot lo poble oyí dir que lo
2Re 19,9
d’Irrael regonech lo bé que lo
2Re 19,9
e digueren los uns als altres: –Lo
2Re 19,10 10 E Absalon, lo qual nós alegim en
2Re 19,10 què callem e no retornem David en
2Re 19,10
E lo concell de tot Yrrael vench al
2Re 19,11
vench al rey David. 11 Emperò lo
2Re 19,11
“Per què venits derrés a tornar lo
2Re 19,11
Car tot Yrrael havia demanat al
2Re 19,11
en la sua casa, per ço com lo
2Re 19,12
què sou vosaltres durs en tornar lo
2Re 19,14
e de una volentat, e tremateren al
2Re 19,15
per ço que isquéssan a carrera al
2Re 19,16
hòmens de Judà e axí a carrera al
2Re 19,17
ab ell, e passaren Jordà ans que lo
2Re 19,18
per ço que passacen a la casa del
2Re 19,18
fill de Gerà, se gità devant lo
2Re 19,23
senyor sobre Yrrael? 23 E dix lo
2Re 19,24 Emperò Mifibòzech axí a carrera al
2Re 19,24
ni las vestidures despuxs que’l
2Re 19,25
hy tornà en pau. 25 [*] E dix lo
2Re 19,26 E respòs Mifibòzech e dix: –Senyor,
2Re 19,26
per ço que cavalcàs e anàs ab lo
2Re 19,29
ni no poria més cridar. 29 E dix lo
2Re 19,30
solament. 30 E dix Mifibòzech al
2Re 19,31
galatide de Gelim, seguí lo
2Re 19,31
que’l seguís d’aquí avant, si lo
2Re 19,32 LXXX anys, e aquell havia donade al
2Re 19,32 al rey molta viande dementre que lo
2Re 19,33
car era fort rich hom. 33 E dix lo
2Re 19,34
segur ab mi. 34 E dix Batzalay al
2Re 19,34
de la mia vida, que jo puig ab lo
2Re 19,38
bé que’t plaurà. 38 E dix a ell lo
2Re 19,39
a tu, jo t’ho doneré. 39 E, com lo
2Re 19,39
lo poble hagueren passat Jordà, lo
2Re 19,40
se n’anà a la sua ciutat. 40 E lo
2Re 19,40
lo poble de Judà havia amanat lo
2Re 19,41
poble d’Irrael anaren-se’n al
2Re 19,42 cose? Nós no havem res menjat del
2Re 19,43
som majors que vosaltres ab lo
2Re 19,43 e jo sóm primer engendrat [*] ab lo
2Re 19,43
a mi que jo tornàs a mi matex lo
2Re 20,2
-se’n en Jerusalem ab David, lur
2Re 20,3
lur rey e lur senyor. 3 E com lo
2Re 20,4
entrò que foren mortas. 4 E dix lo
2Re 20,22
Joab tornà-ce’n en Jerusalem al
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rey plorave e planyia son fill Absalon. 2
rey plorave son fill Absalon. 3 E lo poble
rey e dix-li: –Vuy has confuzos tots tos
rey se levà de terra on jaÿa e stech a la
rey seya en la porta, e vench tot lo poble
rey los havia fet e digueren los uns als
rey desliurà a nós de las mans de nostros
rey, és mort [*]. Per què callem e no
rey? E lo concell de tot Yrrael vench al
rey David. 11 Emperò lo rey tremès Sadoch
rey tremès Sadoch e Abiatar, preveres, e
rey de la sua casa?” Car tot Yrrael havia
rey que’l tornassen en la sua casa, per
rey havia dit: 12 “Vosaltres sou mos
rey en la sua casa?” 13 E dieu a Amassà:
rey e digueren: –Torna tu e tots los
rey e que passàs Jordà. 16 E cuytà’s
rey 17 ab M hòmens de Benjamín [*] e XX
rey 18 per un loch on no havia molta
rey e que faéssan lo ceu manament. Emperò
rey e adorà-lo, com hagueren passat
rey a Semeý: –No hages pahor, que no
rey ab gran barba, que no se l’havia rasa
rey isqué de Jerusalem entrò que hy tornà
rey a Mifibòzech: –Per què no vinguist ab
rey meu, lo meu servecial me menyspresà e
rey, senyor meu, car jo, servecial teu,
rey a ell: –No’t cal més perlar, car ferm
rey: –Pus que tu, senyor meu, ést tornat
rey entrò que hach passat Jordà e encara
rey ho volgués. 32 Emperò Batzalay,
rey molta viande dementre que lo rey era
rey era en las tendes, car era fort rich
rey a Batzalay: –Vina ab mi en Jerusalem,
rey: –Quals són los anys de la mia vida,
rey en Jerusalem? 35 Car LXXX anys he
rey: –Canaan, fill teu, vage ab mi, e jo
rey e tot lo poble hagueren passat Jordà,
rey bassà Batzalay e beneý-lo. E
rey anà en Galgala, e Canahan se n’anà ab
rey, e no hy havia hagut sinó la mitat del
rey e digueren-li: –Per què los hòmens
rey, ne ha res donat a nós. 43 E respòs
rey, e jo sóm primer engendrat [*] ab lo
rey que vosaltres. Per què, donchs, haveu
rey meu? E lavors los hòmens de Judà
rey e lur senyor. 3 E com lo rey fou en la
rey fou en la sua casa en Jerusalem, pres
rey a Amasè: –Fes venir d’ecí a III dies
rey. 23 E fou Joab senyor de la
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2Re 20,24
fill de Acilius, era scrivà del
2Re 21,2
car ell ocís los gabaonites. 2 E lo
2Re 21,5
a vosaltres? 5 E ells digueren al
2Re 21,6
Senyor Déu sa enrera. E dix lo
2Re 21,7
aquells que demanareu. 7 E lo
2Re 21,8
de Saül, e David. 8 E axí pres lo
2Re 21,14
faeren totas aquellas coses que lo
2Re 22,51
e feent grans las saluts del senyor
2Re 24,3
sapiam quants som. 3 E dix Joab al
2Re 24,3
en C dobles. Mas què vol dir que lo
2Re 24,4
lo poble? 4 Emperò la peraula del
2Re 24,4
dels cavallers partiren-se del
2Re 24,9
Joab liurà lo nombre del poble al
2Re 24,20
fet. 20 E Aurena guardà e veé lo
2Re 24,21
e gità’s en terra e adorà lo
2Re 24,21
meu ve al ceu servecial? E dix lo
2Re 24,22
sobre lo poble. 22 E dix Aurena al
2Re 24,22 22 E dix Aurena al rey: –Lo senyor
2Re 24,23
e en oferenes. 23 E donà al
2Re 24,24
vot e lo teu secrifici. 24 E dix lo
2Re 4,8
en Hebron. E digueren a David:
2Re 18,18
com era viu, que és en la vall del
1Re 13,20
als felisteus per a aguar cascú se
1Re 13,21 Donchs totas las ferramentes de las
1Re 10,18
egipcians e de la mà de tots los
1Re 27,6
E per ço és fet de lavors ensà dels
2Re 10,19
de la cavalleria. 19 E com tots los
2Re 11,1
un any, en temps d’hivern, com los
2Re 13,18
portaven lavors las fillas dels
Re Prol,Inc Gerònim sobre lo Primer libre dels
Re Prol,65
apellat Malachim, ço és, libre dels
Re Prol,66
val dir Malachim, ço és, libre dels
1Re Inc 1Re Inc Comença lo Primer libre dels
1Re Expl
Expl Ací finex lo Primer libre dels
2Re Inc
2Re Inc Comensa lo Segon libre dels
2Re Expl
Expl Ací acaba lo Segon libre dels
2Re 6,20
despullave axí com un bastax o un
2Re 12,1
havia en una ciutat, e la un era
2Re 12,4
(ço és, un hom de camí) vench al
2Re 12,4
de camí) vench al rich hom, e lo
2Re 12,4
com ell fou vengut a ell, e aquell
2Re 12,5
fou fort irat e falló contre lo
2Re 19,32
rey era en las tendes, car era fort
1Re 17,25
Irrael. Mas lo rey derà molt gran
1Re 2,7
7 Nostro Senyor dóna pobreses e
1Re 30,16
de la presa que havían feta e de la
1Re 30,24
en las tendes e han guardade la
2Re 2,21
dels jóvens e porta-te’n la sua
2Re 12,30
son cap. E trasch de la ciutat gran
2Re 23,10
retornà, e portaren-se’n la
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rey, 25 e Cibà era conceller, e Sadoch e
rey apellà los gabaonites e dix-losrey: –Nós devem destroyr aquell qui
rey: –Jo donaré a vosaltres aquells que
rey perdonà a Mifibòzech, fill de Jonatàs,
rey los fills de Saül, los quals havia
rey los havia manades. E com totas
rey e faent misericòrdia al ceu crist
rey: –Nostro Senyor anadescha al poble,
rey [*] vulla are comtar lo poble? 4
rey és sobre aquella de Joab. E [*] los
rey per ço que nombrassen lo poble d’
rey, e trobaren que en Yrrael havia per
rey e los cervecials ceus que anassen ab
rey e dix: –Per què lo senyor meu ve al
rey: –Per ço çóm vengut que compre la tua
rey: –Lo senyor rey meu don-me ço que
rey meu don-me ço que ell vulla ni li
rey aquestas coses, e dix: –Nostro Senyor,
rey a Aurena: –Ja Déu no vulla que axí sia
–Rey, vet lo cap de Ysbòzech, fill de
Rey, car havia dit: «No he fill, e açò
reya e son càvech e se destral e son pich.
reyas e dels càvechs [*] e de las destrals
reys que són stats turmentadors vostros.”
reys de Judà entrò en aquest die de vuy. 7
reys que ajudaven Adadàser veeren que éran
reys solían anar en batalla, David tramès
reys que éran vèrgens. E lo servicial que
Reys. La lengua dels siris e dels caldeus
Reys. Molt més val dir Malachim, ço és,
Reys, que Malechot, ço és, dels Regnes de
Reys, qui és lo novèn libre de la Bíblia.
Reys, qui és lo novèn libre de la Bíblia.
Reys, qui és lo deèn libre de la Bíblia.
Reys, qui és lo deèn libre de la Bíblia.
ribalt. 21 E dix David a Micol: –Viva
rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E lo
rich hom, e lo rich perdonà al ceu
rich perdonà al ceu bestiar, que no volch
rich pres la ovella de l’hom pobre e ocís
rich hom e dix a Natan: –Vive nostro
rich hom. 33 E dix lo rey a Batzalay:
riquesa en aquell qui l’ociurà e derà a
riqueses e ell axalsa e abaxa. 8 E ell
roba que havían robade en la terra dels
roba e las càrragues com aquells qui són
roba. E Azael no volch star que no
roba e fort gran presa. 31 E amenà-se’n
roba d’aquells que hy éran morts. 11 E
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havían feta e de la roba que havían
companyes axiren dels felisteus per
e sa companya que éran anats a
en la terra de Ceretí, e havem aquí
que los felisteus conbatien Cellà e
e la vida dels teus enamichs sia
[*], e pres V pedres bellas e
fes ço que’t semble que sia bo e
36 E sdevendrà’s que qualquequal
qui és ab ell tot justat, que no’n
lo sol lo ros, que sol un no’n
ligant-la ab cordes, que no hy
aquesta plaga, ells digueren: –No
enaxí que en tot Yrrael no’n
altres foren scampats, enaxí que no
hòmens seguiren David, e CC ne
e aquí aquells qui éran ujats
’s Yrrael dels felisteus e fugí, e
d’Irrael, mas són relíquies que
David, qui los havia manat que
la tua peraule. Donchs Anna
lo lindar del temple, 5 e Degon era
dix a Saül: –Vet ací ço que és
devant nostro Senyor, e David
venguda a mi tentost, no fóra
libre dels Justs: «O Irrael, qui és
VIIII 1 Dix David: –Ha-hi negú
teu. 3 E dix lo rey: –Ha-hy negú
al rey: –Un fill de Jonatàs hich ha
e asetjaren Tabaach. Emperò David
fills del rey, que no n’ha negun
poble passaren l’aygüe [*], que no
passà devall un roure, e ell
de ton senyor? Respòs Cibà e dix:
e apagar la spirelleta que m’és
los ladres, car los CC éran
vench David en aquells CC que éran
darem res en aquests qui són ací
aytant se n’hauran aquells qui són
aytant haguéssan aquells qui fossen
3 E combaté David Adoàser fill de
e de la mà de Adoàser fill de
devant Samuel. E l’infant era
e ell menyspresà David. E David era
21 O muntanyes de Gelboe,
terra axí com sol levar lo sol lo
passat ultre e seràs vengut al
en que cavelcava passà devall un
–Jo he vist Absalon penjat en un
afigen un libre qui és apellat
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robade en la terra dels felisteus e en la
robar alguna cose e per tolre als fills d’
robar los fills d’Irrael s’esbalaÿren, e
robat, e som anats contre Judà e som anats
robaven tota la terra. 2 E David demanà
rodade axí com lo regirament e la
rodones d’un torrent e mès aquellas en
roman tant tro que l’infant sia desletat.
romandrà en la tua casa, sí covendrà que
romandrà nengú axí com si se’n tornàs un
romandrà. 13 E si per ventura ell se n’
romandrà pedre sobre pedre. 14 E dix
romanga l’archa del déu d’Israel ab nós,
romangue u del ceu parentat ni de la sua
romangueren dos ensemps. 12 E lo poble dix
romangueren per guardar lurs coses. 14 Mas
romangueren. 10 E David ab CCCC hòmens
romangueren-ne molts morts en lo munt de
romangueren dels amoreus, car los fills d’
romanguéssan en lo torrent de Bezor. E
romàs e aletà son fill entrò que ella li
romàs axí com un sol tronch en son loch. E
romàs. Pose-hu devant tu e menge, car a
romàs en lo bosch e Jonatàs se’n tornà en
romàs Nabal entrò demà matí, entrò al
romàs: Veges e pence’t per quina colpa
romàs de la casa de Saül, per ço que jo
romàs de la casa de Saül, per ço que jo
romàs, qui és contret dels peus. 4 E dix
romàs en Jerusalem. 2 E mentre aquestas
romàs. 31 E tantost lo rey [*] squinsà’s
romàs negú, e anà-sse’n en Manaÿm. 23
romàs penjat per los cabells en las
–Romàs és en Jerusalem e diu: “Vuy
romasa, per ço que d’aquí avant lo nom de
romasos, qui éran molt ujats, que no
romasos per so car éran ujats e no havían
romasos, per ço car no són anats ab nós.
romasos en las tendes e han guardade la
romasos com aquells qui anaven a la
Roob, rey de Sobà, quant hi anà per ço que
Roob, rey de Sobà. 13 E com David hach
ros e era bell per veura e havia bella
ros e bell de vista. 43 E lo felisteu dix
ros ni pluja no vinga sobre vosaltres ni
ros, que sol un no’n romandrà. 13 E si
roure de Tabor, tu trobaràs III hòmens
roure, e ell romàs penjat per los cabells
roure. 11 E dix-li Joab: –Per què no l’
Rut, car en los dies d’aquella fou feta
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Re Prol,94
hòmens, VIIII. E altres dien que
Re Prol,61
la història dels jutges, segons que
Re Prol,68
solament de un poble d’Irrael, qui
Re Prol,78
de Salms; lo terç, a Salamó, que
1Re 1,25
infant a Elí, prevere, lo qual no
1Re 2,34
home. 34 E açò serà a tu senyal que
1Re 3,19
no’n caech una en terra que no
1Re 4,15
e sos ulls éran enfosquits, que no
1Re 6,3
e sabreu per què la mà de Déu no
1Re 6,12
’n per un camí bruolans, e anch no
1Re 10,9
las spatles a Samuel, axí que
1Re 17,8
Alegiu un hom de vosaltres qui
1Re 20,39
senyor. 39 E l’infant no sabia què
1Re 25,23 E com Biegayl hach vist David, ella
1Re 31,3
lo càrrech de la batalla vench e
2Re 1,4
–Digues-ma què fa hom ni què
2Re 1,23
amaven en la vida, ni en la mort no
2Re 4,10
missatge que mort era Saül, que
2Re 6,20
descobria devant [*] sos servents e
2Re 11,2
que era endret la sua una dona qui
2Re 12,17
-lo e pregaren-lo que
2Re 13,14 no t’ho negarà. 14 Emperò Amon no
2Re 14,14
’ns la centència aytant com pot e
2Re 14,14
aytant com pot e’s gogita e
2Re 14,14
pot e’s gogita e’s pensa que no
2Re 14,17
Déu és ferm en tots sos fets e no
2Re 14,20
car tu entens aquestas coses que
2Re 15,34
e feràs-ma a saber ço que
2Re 18,3
car a tu demanen ten solament e no
2Re 18,32
aytal cas fossen tots aquells qui
2Re 19,30
tua en pau, prengue-ho tot, si
2Re 20,10
e morí, car lavors Amasè no
2Re 22,39
e los trencaré per ço que no
2Re 23,10
ocient, las mans li defalliren e
1Re 2,36
és, untat) tostemps. 36 E sdevendrà
1Re 4,18
la cella, prop la porta, e trencà
1Re 13,8
era ab ell era spaventat. 8 E sperà
1Re 17,41
41 E lo felisteu venia e acostave
1Re 18,11
11 e tirà-la a David, car cuydave
1Re 19,8
e David axí defora e combaté
1Re 19,10
’n trestornà [*], e la lansa ficà
1Re 20,25
cadira, qui era prop la paret, levà
1Re 20,26
en tot aquell die, que pensave
1Re 20,34
que ociés a David. 34 E levà
1Re 20,41
E com lo fedrí se’n fou anat, levà
1Re 20,41
loch qui era ves tremuntana e gità
1Re 20,43
e la tua empertotstemps. 43 E levà
1Re 21,1
on era Achimàlech, [*] e maravellà
1Re 21,10
aquell. Da’l-me. 10 E axí levà
1Re 21,10
David e fugí en aquell die e pertí
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Rut e Craoth entre Giògrafa, e cuyden
·s compte. Lo terç se seguex que és
·s compte en XII trips. E lo Vè és Ysaÿes;
·s pertex en III libres, que són apellats,
·s prenia guarde de Anna ni no la conexia.
·s sdevendrà en II de tos fills, Ofiní e
·s sdevengués 20 en tot lo poble d’Irrael
·s veye. 16 Adonchs dix lo missatge a ell:
·s pertex de vosaltres. 4 E adonchs ells
·s torseren a destre ni a sinestre. E los
·s pertia d’ell, Déu mudà a ell altre
·s combate ab mi, cos per cos. 9 E si ell
·s feya, car ten solament sabían açò
·s cuytà e devallà de l’aze e agenollà’s
·s girà contre Saül, e encalsaren-lo los
·s diu en las tendas. E dix aquell home:
·s són departits. E éran pus laugers que
·s cuydave que’m portàs bon missatge,
·s despullave axí com un bastax o un
·s levave en una sala, e aquella dona era
·s levàs de la terra, e ell no ho volch
·s volch star que ell no la fortsàs, e
·s gogita e’s pensa que no’s perdrà de
·s pensa que no’s perdrà de tot aquell
·s perdrà de tot aquell qui és foragitat.
·s mou ni per mal ni per bé. E nostro
·s fan sobre la terra. E axí la fembra se
·s ferà en la cort. E diràs a Absalon:
·s curen de nenguna altre cose, sinó de
·s són levats contre tu, senyor meu. 33 E
·s vol. 31 E Batzalay, galatide de Gelim,
·s guardave d’ells ni havia vist lo
·s leven, e jauran sots los meus peus. 40
·s tingueren ab lo cultell per la sanch
’s que qualquequal romandrà en la tua
’s lo cap, e fou mort, car era vell e de
’s VII dies, axí com Samuel li havia dit,
’s de poch en poch devés David [*] 42 [*]
’s que’l pogués encastar ab la paret. E
’s contre los felisteus e vencé aquells,
’s en la paret. E lavors David fugí, e fou
’s Jonatàs, e sech Abner al costat de
’s que per ventura li fos avengut que no
’s de la taula ab gran fallonia e no menjà
’s David de un loch qui era ves tremuntana
’s en terra e ahorà III vegades a Jonatàs,
’s David e anà-ce’n. E Jonatàs se’n
’s molt com fou vengut David sens
’s David e fugí en aquell die e pertí’s
’s de Saül e anà a Achís, en Get. 11 E
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1Re 22,1
casa. 22,Tit Capítol XXII 1 Pertí
1Re 22,3 ab ell quax CCCC hòmens. 3 E pertí
1Re 23,5
[*] e vench en Cellà e combaté
1Re 25,13
dix David a sos servents: –Sinye
1Re 25,23
e devallà de l’aze e agenollà
1Re 25,42
peus dels teus servents. 42 E levà
1Re 27,2
donchs, a las suas mans.» 2 E levà
1Re 28,5
e hach gran pahor, e spaordí
1Re 28,14
l’hom vell Samuel era, e enclinà
1Re 28,16
de tu, per què’m demanes, e si ha
1Re 28,23
lo, e ell oyí la veu d’ells e levà
1Re 30,6
lurs fills e fillas. E confortà
1Re 30,8
a David, 8 e lavors David aconsellà
1Re 30,9
la presa que han tolta. 9 E levà
1Re 30,17
e en la terra de Judà. 17 E levà
1Re 31,1
e batallaven contre Yrrael. E partí
2Re 1,7
acostaven-sa a ell, 7 e Saül girà
2Re 1,15
nostro Senyor Déu. E aquell acostà
2Re 2,1
aquestas coses, David aconsellà
2Re 2,20
dret per ço que l’ociés. 20 E girà
2Re 5,19
de Rafaÿm. 19 E David aconcellà
2Re 5,23
de Rafaÿm. 23 E David aconcellà
2Re 6,2
d’Irrael, e foren XXXMª, 2 e levà
2Re 6,6
ensepagaren, e l’archa declinà
2Re 6,20
vuy gloriós lo rey d’Irrael, qui
2Re 10,14
-se’n en la ciutat. E pertí
2Re 12,19
més.» 19 E com David sentí
2Re 12,20
–Mort és. 20 E lavors levà
2Re 12,20
levà’s David de terra e rentà
2Re 12,20
de terra e rentà’s la cara e untà
2Re 12,20
e rentà’s la cara e untà’s e mudà
2Re 13,19
portas. 19 E lavors Tamar squinsà
2Re 13,19
Tamar squinsà’s la gonella e posà
2Re 13,31
31 E tantost lo rey [*] squinsà
2Re 13,31
’s las vestidures que vestia e gità
2Re 14,4
la fembra anà-ce’n al rey e gità
2Re 14,22
e fes venir Absalon. 22 E levà
2Re 14,23
del teu servecial. 23 E levà
2Re 14,26
anans era fort bell. 26 E levave
2Re 14,31
lo blat. 31 E lavors Joab lavà
2Re 14,33
a Absalon, e intrà al rey e enclinà
2Re 15,9
–Vé en pau, e Déu sia ab tu. E levà
2Re 17,23
[*] en la sua ciutat, [*] e pensà
2Re 17,23
contre ell. E pres un ligam e penjà
2Re 18,28
al rey: –Déu te salv, rey! E gità
2Re 19,16
rey e que passàs Jordà. 16 E cuytà
2Re 20,2
tuas tendes. 2 E tot lo poble pertí
2Re 20,6
-lo, car per ventura matrie
2Re 20,7
-nos-hia. 7 E Abizay pertí
2Re 21,16
fou del linatge de Rafà, sfortsà
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’s d’aquí David e anà-ce’n a Adelam e
’s d’aquí David e anà-ce’n en Masfat,
’s contre los felisteus, e amanà-sse’n
’s cascú sa spasa! E adonchs ells se
’s devant David e aorà aquell sobre terra
’s e cuytozament muntà sobre un aze, e V
’s David e anà-se’n ell e DC hòmens qui
’s lo ceu cor règeament, 6 e demanà de
’s en terra sobre la sua cara e adorà’s anat al teu envejós? 17 Car nostro
’s de terra e stech sobre lo lit. 24 E
’s David en nostro Senyor Déu [*] 7 e dix
’s ab nostro Senyor Déu e dix: –Senyor
’s David ab DC hòmens qui éran ab ell e
’s David e encalsà’ls de vespre de la un
’s Yrrael dels felisteus e fugí, e
’s e veé a mi e apellà’m e, com jo li
’s e ferí’l e ocís-lo. 16 E dix David
’s a nostro Senyor Déu e dix: –Donchs,
’s Abner e veé Azael e dix-li Abner:
’s ab nostro Senyor e dix: –Senyor Déu, si
’s ab nostro Senyor e dix: –Senyor Déu,
’s David e anà-ce’n ell e tots los
’s un poch. 7 E nostro Senyor fou indignat
’s descobria devant [*] sos servents e’s
’s Joab dels fills de Amon e vench en
’s que’ls ceus servicials se concellaven
’s David de terra e rentà’s la cara e
’s la cara e untà’s e mudà’s las
’s e mudà’s las vestidures e intrà en la
’s las vestidures e intrà en la casa de
’s la gonella e posà’s pols e terra sobre
’s pols e terra sobre lo ceu cap e anà’s las vestidures que vestia e gità’s en
’s en terra. E tots los ceus servecials
’s en terra e adorà-lo. E dix-li:
’s Joab e jach-se sobre la terra e adorà
’s lavors Joab e anà-sse’n en Gessur e
’s los cabells del cap una vegade l’any,
’s e vench a Absalon, a la sua casa, e dix
’s e jach sobre la terra e adorà-lo. E
’s Absalon e anà-sse’n en Hebron, 10 e
’s que lo regne tornaria a David, e David
’s e morí, e soterraren-lo en lo vas de
’s en terra e adorà-lo e dix: –Beneÿt és
’s Semeí, fill de Gerà, fill de Geraminí,
’s de David e anaren-se’n a Ciba fill
’s en algunes ciutats e scapar-nos’s de aquí, e anaren ab ell los hòmens de
’s que pogués ferir David. E lo ferro de
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2Re 23,12
stech enmig lo camp e sguardà
2Re 24,1
E la ira de nostro Senyor enfelloní
2Re 24,11
las mias feenes. 11 E levà
2Re 24,21
ab ell. 21 E axí Aurena e gità
Re Prol,162
qui contre los cans ledrants qui
1Re 2,1
féu Anna a nostro Senyor 1 Mon cor
1Re 2,1
en nostre Senyor, e lo cor meu
1Re 4,13
ciutat, ell recomptà [*] tot ço que
1Re 4,19
e son [*] marit era mort, ella
1Re 5,6
e las vilas e los camps
1Re 9,6
és noble hom, e tot ço que ell diu
1Re 13,4
de felisteus, e lo poble d’Irrael
1Re 13,11
covinensa, e que tots los felisteus
1Re 13,14
14 Mas lo regne teu no
1Re 14,15
anats a robar los fills d’Irrael
1Re 17,30
Açò no són sinó peraules! 30 E ell
1Re 17,51
de la beyna e tolch-li lo cap ab
1Re 18,12
ço car nostro Senyor era ab ell e
1Re 21,15
folls? Per ço lo haveu aportat, que
1Re 22,13
a nostro Senyor, per ço que ell
1Re 25,15
foren a nós molt bons e anch no
1Re 26,1
e digueren-li: –Vet David, qui
1Re 28,15
se combaten contre mi, e Déu
1Re 28,16 dix Samuel: –Pus que nostro Senyor
2Re 1,2
venia de las tendas de Saül, que
2Re 1,2
havia squinsades las vestidures e
2Re 1,20
Scalon, car per ventura alegrar2Re 1,20
felisteus e per ventura alegrar2Re 11,23
a David: –Los nostros enamichs
2Re 14,7
7 E vet que tot lo perentat ceu que
2Re 14,11
perents d’aquell qui és mort no
2Re 15,31 David que Atitòfel era ab Absalon e
2Re 18,28
tocats e presos aquells hòmens qui
2Re 18,31
vuy justícia de tots aquells qui
2Re 19,24
barba, que no se l’havia rasa ne
2Re 20,12
e cobrí’l per ço que lo poble no
2Re 20,15
la ciutat engir e entorn e
2Re 20,16 cridà e dix: –Oÿu! Digau a Joab que
2Re 23,9
com lo sprovaren los felisteus e
1Re 1,9
se levà, e Elí, prevere, seya sobre
1Re 1,18
teus ulls. Donchs la fembra tench
1Re 2,19
li, la qual hom apellave efot. 19 E
1Re 2,20
E Elí donchs beneý Elcanà e Anna,
1Re 4,19 poble d’Irrael per XXXX anys. 19 E
1Re 5,4
ells trobaren Dagon caygut en
1Re 6,6
anar los fills d’Irrael fore de
1Re 10,25
lexà anar tot lo poble, cascú en
1Re 14,15
E tota la host dels felisteus e
1Re 14,26
la fas [*], 26 mas negú no acostà
1Re 14,26 [*], 26 mas negú no acostà sa mà a
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’s los felisteus e no’ls jaquí passar al
’s contre Yrrael, [*] e dix David a Joab:
’s David al matí, e dix nostro Senyor a
’s en terra e adorà lo rey e dix: –Per què
s’enfallonexen envés mi ab bocha plena de
s’és alegrat en nostre Senyor, e lo cor
s’és axelsat en lo meu Déu. E la mia
s’era sdevengut, e tot lo poble comensà a
s’encorbà e infantà, car dolors li
s’escalfaren en mig loch d’aquella
s’esdevé sens dupte. Donchs, anem-noss’és endressat contre los felisteus.
s’eren ajustats en Machinàs, 12 jo diguí:
s’estendrà a ton linatge. Nostro Senyor
s’esbalaÿren, e tota lur host fou torbade
s’elunyà d’ell un poch e vench a un
s’espasa matexa. E quant los felisteus
s’era pertit d’ell. 13 Donchs Saül lo
s’enfallonís e fadejàs devant mi per
s’alçàs contra mi, lo qual ha aguaytat a
s’iresqueren ab nós, ni no perdem neguna
s’és amagat en lo coll de Achilà, que és
s’és pertit de mi e no m’ha volguda
s’és pertit de tu, per què’m demanes, e
s’havia squinsades las vestidures e s’
s’havia posade pols sobre lo cap. E
s’hien [*] los felisteus e per ventura
s’hían las persones de aquells qui no són
s’esforsaren de combatre contre nós e
s’és levat e diuen-me: “Liura a nós lo
s’ajusten ni multipliquen a venjar la
s’era jurat ab ell. E dix lavors David:
s’éran levats contre lo rey! 29 E dix lo
s’éran levats contre tu. 32 E dix lo rey
s’havia levade la cara ni las vestidures
s’aturàs aquí. 13 E puxs tot lo poble
s’esfortsaren que enderrocassen los murs.
s’acost a mi, e parlaré ab ell. 17 E Joab
s’ajustaren en la batalla. 10 Car los
sa cella devant las portes de la casa de
sa carrera e menjà e no mudà se care en
sa mare li feya cascun any una petita
sa muller, e dix a ell: –Nostro Senyor
sa nora, muller de Fineès, era prenys, e
sa care en terra, devant la archa de
sa terra, car nostro Senyor hach ell
sa casa. 26 [*] E una pertida de la host
sa companya que éran anats a robar los
sa mà a sa bocha, car lo poble havia pahor
sa bocha, car lo poble havia pahor del
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1Re 14,27
le en la brescha de la mel e tornà
1Re 14,27
brescha de la mel e tornà sa mà a
1Re 15,35
Samuel no viu Saül en los dies de
1Re 17,25
aquell qui l’ociurà e derà a ell
1Re 17,33
infant, e ell és hom combatedor de
1Re 17,40
qual portaven los pastors, e pres
1Re 17,40
los pastors, e pres sa fona en
1Re 18,2
die e no li atorgà que ell tornàs a
1Re 18,25
que tu li dons castells per haver
1Re 18,27
Donchs, Saül donà a ell Micol,
1Re 19,9
intrà en Saül, lo qual stave en
1Re 22,6
bosch qui és en Ramata, e tingués
1Re 23,26 en lo desert de Mahon. 26 E Saül e
1Re 25,3
3 E aquell hom havia nom Nabal, e
1Re 25,13
a sos servents: –Sinye’s cascú
1Re 25,14
de Nabal anuncià açò a Abigayl,
1Re 25,37
havia begut e fou tornat en seny,
1Re 25,43
Gesrael. E cascuna d’aquestas fou
1Re 25,44 fou sa muller. 44 Emperò Saül donà
1Re 27,3
E los ceus hòmens ab ell e tota
2Re 1,6
dels felisteus acostaven2Re 11,5
d’aquí avant cessà que no hach de
2Re 11,14
lo rey sabé que no hach stat ab
2Re 12,3
ell, car aytant la amava com si fos
2Re 13,32
gran mal despuxs que hac fortsade
2Re 15,13
li dix: –Ab tot son cor e ab tota
2Re 16,8
e liurerà nostro Senyor lo regne en
2Re 17,26 mare de Joab. 26 E Absalon, ab tota
2Re 21,6
que fou alet de nostro Senyor Déu
1Re 9,9
enseny a nós ço que anam sercant. 9
1Re 14,47
e contre Edom e contre lo rey de
2Re 5,14
nasqueren en Jerusalem: Saminua e
2Re 10,8
lur host devant la porta, e Cirus e
1Re 23,9
qui éran ab ell. 9 E com David
1Re 26,4
de prop ell, 4 tramès-hi spies e
2Re 3,28
de Azael son frare. 28 E com David
2Re 10,17
príncep e lur senyor. E com David
2Re 11,14
son senyor. 14 E en lo matí lo rey
Re Prol,167
scuts de vostres oracions. E, jo
2Re 17,18
missatges en aquells, e ells,
2Re 14,2
Techua e féu venir una fembra fort
Re Prol,165
ésser en aquella cose savis e
Re Prol,4
la habraycha. E en aquells, ço és a
Re Prol,29
dobles segons los jueus, ço és a
Re Prol,34
que V [*] sían dobles, ço és a
Re Prol,109 habraych en latí, per ço que puscam
1Re 6,5
E donau glòria al Déu d’Irrael per
1Re 10,22
concell a nostro Senyor, per
1Re 14,1
ultre aquest loch. E ell no féu a
1Re 14,6
que no són circumcizos, per
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sa mà a sa bocha, e sos ulls foren
sa bocha, e sos ulls foren inluminats. 28
sa vida, entrò als dies de la sua mort.
sa filla, e la casa de son pare serà
sa infantesa ensà. 34 E David dix a Saül:
sa fona en sa mà e anà contre lo felisteu.
sa mà e anà contre lo felisteu. 41 E lo
sa casa o a casa de son pare. 3 Adonchs
sa filla, sinó ten solament la circuncizió
sa filla [*]. 28 E Saül vaé e entès que
sa casa. E tenia una lansa en la mà, e
sa lansa en la mà, e tots sos servicials
sa gent anaven per lo costat del munt de
sa muller havia nom Abigayl, e ella era
sa spasa! E adonchs ells se senyiren lurs
sa muller, e dix a ella: –Vet que David ha
sa muller li dix totas aquellas peraules
sa muller. 44 Emperò Saül donà sa filla
sa filla Micol, muller de David, a Falsí,
sa casade e II mullers de David, ço és,
sa a ell, 7 e Saül girà’s e veé a mi e
sa purgació, e la dona fou aytentost
sa muller, e scriví David a Joab una letre
sa filla. 4 »E un palegrí (ço és, un hom
sa germane Tamar. 33 Senyor meu, no poses
sa volentat és Absalon levat contre tu. 14
sa mà, e are los teus mals te prenen e’t
sa host, passà en las tendas en la terra
sa enrera. E dix lo rey: –Jo donaré a
Sa enrera havia aytal costuma en la terra
Sabbà e contre los felisteus. E ell sobrà
Sabbà e Natam e Salamó 15 e Iobar e Elisua
Sabbaà e Toob e Istab e Maatà éran en lo
sabé que ell aperellave de fer-li mal
sabé certament que Saül era aquí. 5 E
sabé aquesta cose que hach feta Johab,
sabé aquestas coses, ajustà tot Yrrael e
sabé que no hach stat ab sa muller, e
sabent la humilitat mia, tots sereu
sabent açò, amagaren-se en casa de una
sabenta. E dix Joab: –Fes aparès que
sabents, si en altres coses metra enrera
saber, los ciris e los caldeus, XXII
saber, caph, mem, num, phe, sade. Car en
saber, Samuel, Malachim, Dabreiamín,
saber qual cose és feta d’aquestas que
saber si per ventura aleugerà la mà de
saber si ell vendria aquí o no. E nostro
saber açò a son pare. 2 Saül estave
saber si nostro Senyor ferrà per nós, car
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serà e parlaré [*] ab ell e jo faré
contre tu, jo t’ho faré a
de tu, si jo tentost no t’ho fas a
nengú de vosaltres qui’m fassa a
ell era fugit e no m’ho faeren a
de Ydumea, era en Nobe poguí jo
la mort? 11 Vet que tu pots bé
engir e entorn, que faéssan a
E dix aquell home: –Fas-te a
ciutats de Adoàser, ço és, a
qui anassen ab ell, e no’ls féu a
seràs son servent, e feràs-ma a
preveres, 36 e ells feran-m’ho a
prevere: –Lo rey manà que negú no
“Per què vos acostàs al mur? No
30 dix Absalon als ceus servecials:
perdurablement, per ço com ell
que ha nom efot. E lo poble no
las a son senyor. 39 E l’infant no
aquell en las suas mans. 15 E David
he fet follament e a tort. Car no
-lo axí com ell me dix, car jo
de la cisterna de Tirà. E d’açò no
ell posà Urries en aquell loch on
ell me tremès ací, ni null hom no
sabia què’s feya, car ten solament
car la lur mà és ab David, car ells
hauràs entès allò que debans tu no
prengueren los cossos de aquells e
E açò serà lo senyal per què tu
encontrades contra Betzames, nós
ella no se’n va per aquella, nós
E lavors vosaltres sereu curats e
trons e pluges; lavors vosaltres
jo anch, qui sóm ton servent, no he
Yrrael. E dix Achís a David: –Jo he
vestiduras e vestiu-vos de
rates d’or e las semblances del
concellador a la sua orella en
e tota se companye en Siloè per
encare molt petit. 25 Donchs ells
del prevera e deya en aquell que
VII dies stablits per orar e per
sos fills e sas fillas part del
sacrificar a nostro Senyor solempne
e materen las vaques desús e feren
ell sia vengut, car ell beneyrà lo
ans qu’ells cremassen lo grex dels
de la sua casa no serà denejat per
de Betzames oferiren holocausts e
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saber a tu tot ço que jo veuré e que jo
saber. 10 E dix David a Jonatàs: –Si lo
saber, 13 que nostro Senyor, Déu d’
saber res, e majorment com mon fill ha
saber. E los servents del rey no volgueren
saber que ell diria al rey que jo hi era
saber que Déu ha liurat vuy a tu en la mia
saber en los temples de las ýdolas e tots
saber que ha haguda gran batalla, e molts
saber, de Bet e de Beroch, del qual aram
saber ni’ls dix la rahó per què’ls havia
saber ço que’s ferà en la cort. E diràs a
saber per Achimàs e Jonatàs, que són lurs
sabés per què ell me tremès ací, ni null
sabeu que moltas pedres e moltas lanses
–Sabeu lo camp de Joab prop lo meu? Veniu
sabia que sos fills fèyan lurs fets
sabia pas en qual loch Jonatàs era anat. 4
sabia què’s feya, car ten solament sabían
sabia bé que Saül lo volia ociure. E stave
sabia ni conexia moltas coses que are
sabia e veya que ell no podia viura ni
sabia res David. 27 E com Abner fou tornat
sabia que éran los pus forts hòmens. 17 E
sàbia la cose per què jo sóm vengut ací
sabían açò Jonatàs e David. 40 E Jonatàs
sabían bé que ell era fugit e no m’ho
sabies, e tu stimaràs mi enterpetrador, si
sabolliren-los en lo bosch de Jabès. E
sabràs que nostro Senyor ha a tu untat per
sabrem que ella ha fet a nós aquest gran
sabrem que ella no ha fet a nós negun mal,
sabreu per què la mà de Déu no’s pertex
sabreu que haveu fets grans mals devant
sabuda neguna cose pocha ni gran sobre
sabut are e sé que tu e los hòmens teus
sachs e feu plant sobre lo cos de Abner.
sacret de natura, que atrecí éran d’or.
sacret. 24 Azael, frare de Joab, entre
sacrificar a nostro Senyor solempne
sacrificaren un vadell e oferiren l’
sacrificave: «Dóna a mi de la carn, que
sacrifichar a nostro Senyor Déu en Ciloè.
sacrifici ceu, 5 e donà’n a Anna sola una
sacrifici e lo vot que ella havia fet. 22
sacrifici a nostro Senyor. 15 Aquells qui
sacrifici, e puxs menjaran aquells qui
sacrificis, venia lo servent del prevera e
sacrificis ni per dons perdurablement. 15
sacrificis a nostro Senyor en aquell die.
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Re Prol,30 ço és a saber, caph, mem, num, phe,
2Re 8,17
e Josafat [*] era scrivà, 17 e
2Re 15,24
Olivet envés lo desert. 24 E vench
2Re 15,25
de la ciutat. 25 E dix lo rey a
2Re 15,29
me trematau missatge. 29 E lavors
2Re 15,35
lo concell que Atitòfel derà. 35 E
2Re 15,35
en la casa del rey diràs-ho a
2Re 18,19
de vuy. 19 E dix Achimàs, fill de
2Re 18,22
anar al rey. 22 E Achimàs fill de
2Re 18,27
sembla que sia Achimàs, fill de
2Re 19,11 rey David. 11 Emperò lo rey tremès
2Re 20,25
del rey, 25 e Cibà era conceller, e
1Re 30,28
en Arroer, e en aquells qui éran en
1Re 20,22
E si jo diré a l’infant: “Vett las
1Re 20,22
jo diré a l’infant: “Vet las
1Re 20,20
ha nom Ezel. 20 E tremetré jo III
1Re 20,36
a l’infant: –Vé e aporte’m las
1Re 31,3
-lo los hòmens qui tiraven ab
2Re 22,15
sua veu. 15 Ell ha tremès las suas
1Re 11,7
hi ha negú que no ischa defora e no
1Re 14,12
dix a son scuder: –Anem-hi, e tu
2Re 17,9
“Gran mort és feta en aquells qui
2Re 16,16
David, a Absalon e dix-li –Déu te
2Re 20,9
9 E dix Joab a Amasè: –Déu te
2Re 11,2
e, mentre que ell anave per la
2Re 11,2
sua una dona qui’s levave en una
Re Prol,25
e en la fi dels Proverbis de
Re Prol,78
en un volum de Salms; lo terç, a
Re Prol,111
és apellat en vulgar Sapiència de
2Re 5,14
Saminua e Sabbà e Natam e
2Re 8,8
Bet e de Beroch, del qual aram féu
2Re 12,24
E engendrà un fill e mès-li nom
2Re 23,32
Sinàbech de Beromí; 32 Aliab de
1Re 9,4
munt de Efraÿm 4 e per la terra de
1Re 9,4
encara passaren per la terra de
1Re 21,13
casa, e selivava ten fort, que la
Re Prol,20
vuy ab letres entigues encara los
Re Prol,77
en V pertides, en un volum de
2Re 21,19
batalla ocís Adeudonat, fill de
2Re 21,19
David, e és dit Adeudatus, fill de
2Re 6,14
pus fort e pus leugerament podia
2Re 6,16
e veé lo rey David ballar e
2Re 22,30
30 E jo seré sint e correré en tu e
2Re 17,8
e irats. E si hom los scomovia,
1Re 30,1
servicials, los ysmaleÿtes havían
2Re 6,14
que tenia ligats en lo coll e
1Re 10,2
de Benjamín envés migjorn, que
1Re 10,5
muntanya, e hauran devant ells un
1Re 30,21
aquells qui éran ab ell al poble e
1Re 13,10
e Saül axí a ell a carrera per
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sade. Car en altre manera scriuen los
Sadoch, fill de Asitob, e Abimàlech, fill
Sadoch prevere e tots los levites ab ell,
Sadoch: –Retorne l’archa de Déu en la
Sadoch e Abiatar tornaren l’archa en
Sadoch e Abiatar preveras seran ab tu, e
Sadoch e Abiatar preveres, 36 e ells feran
Sadoch: –Correré e diré-ho al rey, que
Sadoch dix altre vegade a Joab: –Correré
Sadoch. E dix lo rey: –Bon hom és e creu
Sadoch e Abiatar, preveres, e dix-los:
Sadoch e Abiatar éran preveres. 26 Emperò
Safamoch, e d’Estema, 29 e en Rechala, e
sagetas que són més ensà que tu, aportasagetas qui són més enlà [*]”, vé-te’n,
sagetes prop la pedre e gitar-las-he
sagetes que jo gitaré. E quant l’infant
sagetes e encalsaren e aconseguiren-lo e
sagetes e ha destrovits aquells, e ha
saguescha Saül e Samuel, axí serà fet d’
saguex-me, car nostro Senyor ha a ells
saguexen Absalon”, 10 e per ventura
sal, rey! 17 E dix-li Absalon: –Aquesta
sal, frare meu. E posà-li la mà en la
sala del palau, veé en una casa que era
sala, e aquella dona era molt bella. 3 E
Salamó, d’aquell loch en lo qual diu:
Salamó, que’s pertex en III libres, que
Salamó, qui comensa: «Amau justícia»; e lo
Salamó 15 e Iobar e Elisua e Naphes 16 e
Salamó la vaxella de aram en lo temple e
Salamó, e nostro Senyor amà-lo molt, 25
Salboní; los fills de Gessèn Jonatan e
Salice e no las hagueren trobades, encara
Salim [*] e per la terra de Benjamín, e no
saliva li anave per la barba avall. 14 E
salms, ço és, lo XXXVI e lo CX e lo CXI e
Salms; lo terç, a Salamó, que’s pertex en
Salt, polimari betelenites, Goliach geteu,
Salt, car nostro Senyor lo trasch de la
saltar. E David vestia una vestidura de li
saltar devant nostro Senyor Déu e
saltaré lo truyll en lo Déu meu. 31 E
saltarien a hom en la care axí com a ors o
saltat de la part envés tremuntana, en
saltave devant nostro Senyor com pus fort
salteran sobre grans coves. E diran a tu:
saltiri e un tempe [*]. 6 E l’espirit de
saludà-lo pacificablement. 22 E dix un
saludar-lo, 11 e Samuel parlà ab ell e
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2Re 8,10
Joram, fill ceu, a David per ço que
1Re 10,4
de vi. 4 E quant ells t’hauran
1Re 25,5
a ells: –Anau en Carmel, a Nabal, e
1Re 2,1
ço com jo sóm alegrade en la mia
1Re 11,9
de Galaad: “Vosaltres haureu demà
1Re 11,13
vuy, car nostro Senyor ha feta vuy
1Re 14,45
morrà, que ha feta aquesta gran
1Re 19,5
e nostro Senyor ha feta gran
2Re 11,11
e dorma ab ma muller? Per la tua
2Re 11,11
muller? Per la tua salut e per la
2Re 14,19
la fembra: –Senyor meu, per la
2Re 22,3
en tu, scut meu e corn de la mia
2Re 22,26
dels ceus ulls. 26 Tu seràs
2Re 22,36
has donat a mi l’escut de la mia
2Re 22,47
lo Déu meu, e Déu fort de la mia
2Re 23,5
duren totas coses, car tota la mia
2Re 23,10
die féu nostro Senyor Déu gran
2Re 23,12
E aquell die fou feta gran
2Re 22,51
51 magnificant e feent grans las
2Re 18,28 dix Achimàs cridant al rey: –Déu te
1Re 14,23 de XXM hòmens. 23 E nostro Senyor
1Re 23,5
de molt gran plague. E David
1Re 25,26
tu no’t venjasses en sanch e ha
1Re 14,39
aquest peccat. 39 Nostro Senyor,
2Re 22,2
«Tu ést pedra mia e fortsa mia e
2Re 22,3
salut e axalsador meu e refugi meu,
1Re 10,27
–Donchs, aquest porà a nós
1Re 14,6
no és gran cose en nostro Senyor
2Re 3,18
“En la mà del servecial meu David
1Re 2,9
en tenebres, car null hom no serà
1Re 19,10
paret. E lavors David fugí, e fou
1Re 19,12
e ell se n’anà e fugí, e fou
1Re 19,18
18 E adonchs David fugí, e fou
1Re 23,13
era fugit de Cellà e que ell era
1Re 27,1 Saül. Més ma val que fuge e que sia
2Re 22,49
tret a mi dels meus enamichs e has
1Re 4,3
en mig loch de nós, per ço que’ns
1Re 17,47 moltitut sàpie que nostro Senyor no
Re Prol,160
en nenguna manera no querets lo
2Re 22,44
fer-n’he pessas manudes. 44 E tu
1Re 19,11
hach oÿt, dix a ell: –Si tu no’t
2Re 13,3
greu a David. 3 E Jonadap, fill de
2Re 21,21
Yrrael, e ocís-lo Jonadab, [*] de
1Re 16,9
aquest alet[*]. 9 E Ysaý li amenà
1Re 2,20
e dix a ell: –Nostro Senyor reta
1Re 2,33
33 Emperò jo no tolré de tot en tot
1Re 20,42
sia entre mi e tu e entre la mia
2Re 3,29
e soferiment flux e decorriment de
2Re 7,12
ab tos pares, jo socitaré la
2Re 22,51
al ceu crist untat David e la sua
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saludàs a ell ab gran alegria e que li
saludat, ells doneran a tu II pans, e tu
saludau-lo de part mia pacificablement 6
salut. 2 No és negú sant axí com nostro
salut com lo sol serà scalfat.” Donchs los
salut al poble d’Irrael. 14 E Samuel dix
salut al poble d’Irrael? Açò serà gran
salut per ell a tot lo poble d’Irrael. Tu
salut e per la salut de la tua ànima, jo
salut de la tua ànima, jo no faré aytal
salut de la tua ànima, tot axí és com m’
salut e axalsador meu e refugi meu,
salut a l’hom sant e alet. 27 E ab hom
salut, e la mia manseza e suavetat ha
salut serà axalsat. 48 Déu qui dónas a mi
salut e la mia volentat no ha res en si
salut en Yrrael, e lo poble fugit retornà,
salut en Yrrael. 13 E ja dabans éran
saluts del senyor rey e faent misericòrdia
salv, rey! E gità’s en terra e adorà-lo
salvà aquell jorn lo poble d’Irrael, e la
salvà tots aquells qui habitaven en Cellà.
salvade la vida tua a tu. E are sían fets
salvador d’Irrael, és viu, e sap, si açò
salvador meu. 3 Jo he speransa en tu, scut
salvador meu, desliura a mi de la
salvar? E hagueren-lo en menyspreu e no
salvar en molts o en pochs. 7 E son scuder
salvaré lo meu poble d’Irrael de la mà de
salvat en la sua fortsa. 10 Los adversaris
salvat aquella nit. 11 Donchs Saül tremès
salvat. 13 E Micol pres una ymatge de fust
salvat, e vench a Samuel, en Ramata, e
salvat, e per ço féu semblant que ell
salvat en la terra dels felisteus, per ço
salvat a mi de aquells qui’m contrasten.
salve de la mà de nostros enamichs. 4
salve negú ab spasa ni ab lansa, car
Salvedor en lo sepulcre, al qual ja és
salveràs a mi de las contrediccions del
salves aquesta nit, tu morràs demà. 12 E
Samaà, frare de David, era gran amich de
Samaà, frare de David. 22 E aquests IIII
Saman, del qual ell dix: –Encare no ha
sament d’aquesta fembra per aquest
sament de tu de mon altar, mas tos ulls te
sament e la tua empertotstemps. 43 E levà
sament (ço és, de luxúria), e de la sua
sament tua aprés tu, la qual axirà del teu
sament perdurablement.» 23,Tit Capítol
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2Re 5,14 aquells que nasqueren en Jerusalem:
1Re 9,23 havia-hy entrò a XXX hòmens. 23 E
Re Prol,34
V [*] sían dobles, ço és a saber,
Re Prol,62 ·s compte. Lo terç se seguex que és
Re Prol,136
pluges. Donchs, lig primerament
1Re 1,20
un fill, e apellà lo ceu nom
1Re 2,18
gran devant nostro Senyor [*]. 18 E
1Re 2,21
III fills e II dues fillas. E
1Re 2,26
Senyor volch aquells ociure. 26 E
1Re 3,1
bocí de pa.” 3,Tit Capítol terç 1
1Re 3,3
de Déu anans que ell fos apagat. E
1Re 3,4
de Déu. 4 E nostro Senyor apellà
1Re 3,7
Torna-te’n e dorm. 7 E, certes,
1Re 3,8
Senyor apellà a ell altre vegade:
1Re 3,9
com lo teu servent te ou.” Donchs
1Re 3,10
’l axí com l’havia apellat abans:
1Re 3,10
l’havia apellat abans: –Samuel,
1Re 3,10
apellat abans: –Samuel, Samuel! E
1Re 3,11
ou a tu. 11 E nostro Senyor dix a
1Re 3,15 per dons perdurablement. 15 Donchs
1Re 3,15
del tabernacle de nostro Senyor. E
1Re 3,16
la vizió a Elí. 16 Mas Elí apellà
1Re 3,16 16 Mas Elí apellà Samuel e dix: –O,
1Re 3,18
qui’t són stades dites. 18 Donchs
1Re 3,19
Ell fasso ço que li plaurà. 19
1Re 3,20
a Berzabe. E tot Yrrael conech que
1Re 3,21
en Ciloè, on havia stat [*] a
1Re 3,21
segons la peraula. E la peraula que
1Re 7,3
nostro Senyor. 3 E ladonchs dix
1Re 7,5
a nostro Senyor solament. 5 E
1Re 7,6
–A tu, Senyor, havem peccat. E
1Re 7,8
pahor dels felisteus 8 e digueren a
1Re 7,9
mà dels felisteus. 9 Ladonchs pres
1Re 7,10
a ell, 10 E sdevench-se que, com
1Re 7,12
loch qui era desots Betachar. 12 E
1Re 7,13
los felisteus en tots los dies de
1Re 7,15
d’Irrael e los amoreus. 15 Donchs
1Re 8,1
Déu. 1Re 8,Tit Capítol VIII 1 Com
1Re 8,4
poble se ajustaren e vingueren a
1Re 8,6
6 Aquesta paraula desplach a
1Re 8,6
«Dóna a nós rey que’ns jutge.» E
1Re 8,7
Senyor, 7 e nostro Senyor dix a
1Re 8,19
poble no volch anch oyr la veu de
1Re 8,21
batallas per nós. 21 Adonchs oyí
1Re 8,22
Senyor. 22 E nostro Senyor dix a
1Re 8,22
veus e stablex rey sobre ells. E
1Re 9,14
anassen per mig loch de la ciutat,
1Re 9,15
15 E nostro Senyor havia revelat a
1Re 9,17
lur crit és vengut a mi. 17 E com
1Re 9,18
lo meu poble. 18 E Saül se acostà a
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Saminua e Sabbà e Natam e Salamó 15 e
samuel dix al coch: –Aporta a mi la part
Samuel, Malachim, Dabreiamín, Sdras,
Samuel, lo qual nós apellam primer de
Samuel e Malachim meu; meu, jo dix, meu.
Samuel, per ço com ella l’havia demanat a
Samuel ministrave devant nostro Senyor, e
Samuel, l’infant, cresch devant nostro
Samuel, l’infant, profitave e crexia e
Samuel, l’infant, ministrave a nostro
Samuel dormia en lo temple de nostro
Samuel, lo qual respòs a ell: –Vet que jo
Samuel encara no conexia nostro Senyor, ni
–Samuel! Lo qual se levà e anà a Elí 9 e
Samuel se n’anà e dormí en son loch. 10 E
–Samuel, Samuel! E Samuel dix: –Senyor,
Samuel! E Samuel dix: –Senyor, parle, que
Samuel dix: –Senyor, parle, que lo servent
Samuel: –Vet que jo fas aytal stabliment
Samuel dormí entrò al matí e al matí obrí
Samuel havia pahor de manifestar la vizió
Samuel e dix: –O, Samuel, mon fill! Lo
Samuel, mon fill! Lo qual li respòs: –Jo
Samuel dix a ell totas las peraules, enaxí
Samuel cresch, e nostro Senyor era ab ell.
Samuel era leyal profeta a nostro Senyor.
Samuel segons la peraula. E la peraula que
Samuel dix se sdevench en tot lo poble d’
Samuel a tot lo poble d’Irrael: –Si
Samuel dix: –Ajustau tot lo poble d’
Samuel jutjà los fills d’Irrael en Masfa.
Samuel: –No vulles cessar de cridar per
Samuel un anyell qui mamave e oferí aquell
Samuel oferia a nostro Senyor lo
Samuel pres una pedre e mès aquella entre
Samuel. 14 E las ciutats foren retudes als
Samuel jutjà tot lo poble d’Irrael tots
Samuel fou envellit, ell féu abdós sos
Samuel en Remata 5 e digueren a ell: –Tu
Samuel, per ço com ells havían dit: «Dóna
Samuel féu oració a nostro Senyor, 7 e
Samuel: –Oges la veu del poble en totas
Samuel, e digueren: –Ja no serà axí pas!
Samuel totas las paraules del poble e
Samuel: –Oges lurs veus e stablex rey
Samuel dix a tot lo poble d’Irrael:
Samuel aparech a ells, qui los axí a
Samuel, un die abans que Saül vingués, e
Samuel hagué guardat Saül, nostro Senyor
Samuel en mig loch de la porta e dix a
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mi qual és la casa del vaent. 19 E
dita tu a mi aquesta peraule? 22 E
spatle e posà-le devant Saül, e
lo poble. Donchs Saül menjà ab
en la ciutat, e ell perlà ab
e abdosos axiren defora, ço és,
en la ciutat, en la darrera part,
Senyor. 1Re 10,Tit Capítol X 1 E
com Saül hach girades las spatles a
vingueren a ell aquell die que
no las poguem trobar, nós vinguem a
dix a ell: –Digues-ma ço que
cose de la peraule del regne que
que Samuel li havia dita. 17 E
per las vostres companyes. 20 Enaxí
que tots de las spatles amunt. 24 E
cridà e dix: –Nostro rey vive! 25 E
de Saül devant nostro Senyor. E
ischa defora e no saguescha Saül e
vuy salut al poble d’Irrael. 14 E
alegria. 1Re 12,Tit Capítol XII 1
ells respongueren: –Bé és axí. 6 E
demanat rey sobre vosaltres. 18 E
pluges. 19 [*] E tot lo poble dix a
peccats, com nós demanam rey. 20 E
8 E sperà’s VII dies, axí com
axí com Samuel li havia dit, e
complit e ofert son holocaust,
a carrera per saludar-lo, 11 e
holocausts a nostro Senyor. 13 E
que ell manà a tu. 15 Donchs
a batalla. 1Re 15,Tit Capítol XV 1
valor. 10 E nostro Senyor vench a
mias peraules per obre. Adonchs fou
Senyor tota la nit mercè. 12 E com
de nit per anar a Saül al matí, a
n’era tornat en Galgala. Adonchs
havia amanade de Amalech. E quant
la paraula de nostro Senyor. 14 E
las altres coses. 16 E lavors dix
Saül li dix: –Digues-m’ho. 17 E
nostro Senyor? 20 E Saül dix a
a lur Déu en Galgala. 22 E
que tu no sies rey. 24 E Saül dix a
ço que jo ahor lo meu Senyor. 26 E
lo ceu poble d’Irrael. 27 Ab tant,
e axí ell lo li squinsà. 28 E
nostro Senyor, ton Déu. 31 Donch
E Saül ahorà nostro Senyor. 32 E
departex mi amargosa mort?» 33 E
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Samuel respòs a ell e dix: –Jo sóm lo
Samuel pres Saül e son servent e manà a
Samuel dix a Saül: –Vet ací ço que és
Samuel aquell die, 25 e puxs avallaren de
Samuel en un soler. [*] 26 [*] E dix a
Samuel e Saül. 27 E com ells foren
Samuel dix a Saül: –Digues al servecial
Samuel pres un cetrill d’oli e buydà-lo
Samuel, axí que’s pertia d’ell, Déu mudà
Samuel li havia dits. 10 Donchs ells
Samuel. 15 E son avonclo dix a ell:
Samuel t’ha dit. 16 E Saül respòs a son
Samuel li havia dita. 17 E Samuel apellà
Samuel apellà lo poble a nostro Senyor en
Samuel aplegà tots los trips d’Irrael, e
Samuel dix a tot lo poble: –Vosaltres
Samuel dix al poble la lig del regne e
Samuel lexà anar tot lo poble, cascú en sa
Samuel, axí serà fet d’ell com ha fet de
Samuel dix al poble: –Veniu, e anem-nos
Samuel dix a tot lo poble d’Irrael: –Veus
Samuel dix al poble: –Nostro Senyor, qui
Samuel cridà a Déu, e nostro Senyor donà
Samuel: –Pregue per los teus servents al
Samuel dix al poble: –No hajau paor.
Samuel li havia dit, e Samuel no vench en
Samuel no vench en Galgala, e lo poble se
Samuel vench a Saül, e Saül axí a ell a
Samuel parlà ab ell e dix: –Què has tu
Samuel dix a Saül: –Tu has fet follament,
Samuel se levà de Galgala [*] en Gabaà de
Samuel dix a Saül: –Nostro Senyor tremès
Samuel e dix a ell: 11 –Jo’m pinet com he
Samuel molt trist, e cridà a nostro Senyor
Samuel se fou levat de nit per anar a Saül
Samuel fou dit com Saül era vengut a
Samuel vench tot dret a Saül, e Saül
Samuel fou vengut a Saül, 13 Saül li dix:
Samuel dix lavors a ell: –Quina veu és
Samuel a Saül: –Sofer-me, e jo mostraré
Samuel li dix: –Donchs, ¿no fust tu fet
Samuel: –Anans he jo oÿda la veu de nostro
Samuel dix: –Donchs, ¿nostro Senyor vol
Samuel: –Jo he peccat, per ço com he
Samuel dix a Saül: –Jo no me’n tornaré ab
Samuel se mès en la carrera, per ço que se
Samuel dix a ell: –Nostro Senyor ha vuy
Samuel se’n tornà e seguí Saül. E Saül
Samuel dix: –Amenau-me Gaig, rey de
Samuel li dix: –Enaxí com lo teu cultell
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1Re 15,33
altres fembres, enaxí morràs tu. E
1Re 15,35 Gabaà, en se casa. 35 E anch despux
1Re 15,35
als dies de la sua mort. Emperò
1Re 16,1
Capítol XVI 1 Nostro Senyor dix a
1Re 16,2
que sia rey sobre mon poble. 2 E
1Re 16,4
aquell que jo’t mostraré. 4 Donchs
1Re 16,8
Aminedab e amenà aquell devant
1Re 16,8
e amenà aquell devant Samuel, e
1Re 16,10 alet. 10 Donchs Ysaý amenà devant
1Re 16,10
fills, la un aprés l’altre. Lavors
1Re 16,11
encara. 11 [*] E dix Ysaý a
1Re 16,11
guarde las ovellas. E lavors dix
1Re 16,12
per l’infant, e vench devant
1Re 16,12
bella cara. E nostro Senyor dix a
1Re 16,13 és aquell que jo he alet. 13 Donchs
1Re 16,13
sobre David. Ab aytant, se n’anà
1Re 19,18
David fugí, e fou salvat, e vench a
1Re 19,18
que li havia fetas Saül. E ell e
1Re 19,20
dels profetes que profatitzaven e
1Re 19,22 ell demanà e dix: –En qual loch són
1Re 19,24
e profetitzà ab los altres devant
1Re 28,3
[*] e de la mia persona. 3 E emperò
1Re 28,11
’t sucit? E dix Saül: –Sucite’m
1Re 28,12
12 E com la fembra hach vist
1Re 28,14
E entès Saül que l’hom vell
1Re 28,15
la sua cara e adorà-lo. 15 E dix
1Re 28,16
que’m mostres què faré. 16 E dix
1Re 28,20
car temia fort las paraules de
1Re 14,32
[*], e lo poble menjà la carn ab la
1Re 14,33
Senyor, que havían menjade la
1Re 14,34
si vosaltres los menjau ab la
1Re 19,5
Donchs, per què peccas contre la
1Re 25,26 qui ha a tu vedat que no scampasses
1Re 25,26
ha vedat que tu no’t venjasses en
1Re 25,31 senyor meu, que tu hages scampade
1Re 25,33 a mi vuy que no sia anat a scampar
1Re 26,20
20 E no sia scampada la mia
2Re 1,16
David en aquell que morí: –La tua
2Re 1,22
negun temps no tornerà atràs de
2Re 4,11
querré jo la ànima d’aquell e la
2Re 14,11
ajusten ni multipliquen a venjar la
2Re 16,8
nostro Senyor te carvé are tota la
2Re 21,1
per Saül e per la sua casade e la
2Re 23,10
e’s tingueren ab lo cultell per la
2Re 23,17
aquesta cose. E, donchs, beuré la
1Re 8,12
e ferà atrecí sos conestables e sos
Re Prol,103
e en veu no oÿda cridant: «Sant,
Re Prol,103
veu no oÿda cridant: «Sant, sant,
1Re 2,2
en la mia salut. 2 No és negú
1Re 6,20
porà star devant nostro Senyor

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Samuel spesejà Agaig per pessas devant
Samuel no viu Saül en los dies de sa vida,
Samuel plorave per ço car nostro Senyor se
Samuel: –Entrò a quant ploreràs, ni per
Samuel dix: –En qual manera jo iré? Car
Samuel féu axí com nostro Senyor li havia
Samuel, e Samuel dix: –[*] No ha aquest
Samuel dix: –[*] No ha aquest alet[*]. 9 E
Samuel VII fills, la un aprés l’altre.
Samuel dix a Ysaý: –Nostro Senyor no ha
Samuel: –Encara n’hi ha un manor que
Samuel a Ysaý: –Tremet per aquell qui és
Samuel. E l’infant era ros e era bell per
Samuel: –Leve’t e unta-lo, car aquest
Samuel pres lo corn de l’oli e untà
Samuel e tornà-ce’n en Remata. 14 E l’
Samuel, en Ramata, e recomptà-li totas
Samuel stigueren [*] en Ramata. 19 [*] 20
Samuel qui stave sobre ells, l’espirit de
Samuel e David? E fou-li dit que ells
Samuel, e cantà tot nuu tot aquell die e
Samuel morí, e tot Yrrael féu gran dol
Samuel. 12 E com la fembra hach vist
Samuel, cridà ab gran veu e dix: –O Saül,
Samuel era, e enclinà’s en terra sobre la
Samuel a Saül: –Per què m’has treballat
Samuel: –Pus que nostro Senyor s’és
Samuel e no havia neguna fortsa, car no
sanch. 33 E fou anunciat a Saül que lo
sanch. Lo qual los dix: –Vosaltres haveu
sanch. Donchs tot lo poble amenà cascú son
sanch de l’ignocent e vols ociure David,
sanch e ha a tu guardades las tuas mans
sanch e ha salvade la vida tua a tu. E are
sanch d’aquells qui no merexen mal ni són
sanch e que jo venjàs a mi ab la mia mà.
sanch devant nostro Senyor, car [*] Yrrael
sanch e la tua dempnació sia sobre lo teu
sanch de morts, de [*] forts, e lo coltel
sanch d’aquell de la mà vostra e tolré a
sanch d’aquell qui és mort e no ocien mon
sanch que has scampade de la casa de Saül,
sanch que ell scampà, car ell ocís los
sanch qui hy fou cecade. E en aquell die
sanch d’aquells hòmens que hy són anats
sanescals e lauradors de sos camps e
sant, sant, qui era e qui és e qui és
sant, qui era e qui és e qui és
sant axí com nostro Senyor, e no és negú
sant, car ell se pertirà de nós? 21 Donchs
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1Re 21,4
’t puscha donar, car no he sinó pa
1Re 21,4
no he sinó pa sant [*]. Si tu ést
2Re 22,7
ell oyrà la mia veu del ceu temple
2Re 22,26
ulls. 26 Tu seràs salut a l’hom
Re Prol,102
avenir, e en veu no oÿda cridant:
Re Prol,117
ni en la costuma aprovade en la
Re Prol,74
orde poseex hagiografia, ço és, la
2Re 8,11
vaxella se’n portà lo rey David e
1Re 21,5
carrera és leja, mas serà vuy
2Re 11,4
ella. E tantost aquella fembra fou
1Re 21,6
6 E axí donà-li lo prevere del pa
Re Prol,74
Escriptura, ço és, la vida dels
Re Prol,93
Hagiògafra, ço és, de la vida dels
1Re 2,9
9 E ell guarde los peus dels ceus
1Re 21,5
vaxellas dels servicials són stats
1Re 14,39
salvador d’Irrael, és viu, e
1Re 16,18
vist lo fill de Ysaý de Betlem, que
1Re 16,18
bé viular, e ha molt gran fortsa e
1Re 20,3
jurà altre vegade e dix: –Ton pare
1Re 23,17
segon aprés tu. E Saül, mon pare,
2Re 17,8
que lo teu pare és gran guerrer e
2Re 17,10
pahor, car tot lo poble d’Irrael
1Re 14,45 Açò serà gran peccat! Nostro Senyor
1Re 16,16
són devant tu serquen un hom qui
1Re 16,17
servents: –Sercau-me un hom qui
1Re 20,3
teus ulls. Per què ell dirà: “No
1Re 22,3
stiguen ab vosaltres entrò que jo
1Re 24,7
de Déu! [*] E nostro Senyor ho
1Re 25,22 mal per bé. 22 Mas nostro Senyor ho
2Re 3,25
ço és vengut, que tt’engan e que
2Re 24,2
e nombre tot lo poble per ço que
1Re 14,38 E Saül dix: –Aplegau tot lo poble e
2Re 11,15
«Posau Urries en aquell loch on
1Re 17,47
Yrrael. 47 E que tota la moltitut
1Re 17,46
que tots aquells qui són en terra
Re Prol,111
libre qui és apellat en vulgar
1Re 1,26
26 Mas Anna dix a ell: –Senyor,
1Re 17,18
vizitaràs tos frares, si stan bé, e
1Re 17,55
infant? E aquell dix: –Senyor,
1Re 20,7
si, emperò, ell serà irat e falló,
1Re 19,6
peraulas de Jonatàs e jurà e dix:
2Re 2,32
Azael e soterraren-lo en la
1Re 23,19
en Gabaà, e digueren a ell: –No
1Re 28,9
E dix la fembra a ell: –Vet que tu
2Re 1,5
hom qui li havia dit açò: –[*]
2Re 7,20
encare que parle a tu, Senyor?
2Re 23,33 33 Seminà de Oradí; Barom, fill de
2Re 8,17
fill de Abiatar, éran preveres, e
1Re 1,4
a Fenennà [*] e a tots sos fills e
2Re 19,7
ells bonas peraules e sbaex-los e
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sant [*]. Si tu ést sant e nèdeu e pur e
sant e nèdeu e pur e munde, e majorment de
sant, e lo meu crit irà a las suas
sant e alet. 27 E ab hom fort seràs alet e
«Sant, sant, sant, qui era e qui és e qui
santa Sgleya. Yo he atrobat lo primer
Santa Escriptura, ço és, la vida dels
santificà-la a nostro Senyor Déu ab molt
santificade en los vaxells. 6 E axí donàsantificade de la sua letgesa. 5 Ço és,
santificat, car no havia pa, sinó ten
sants hòmens. E lo primer libre comensa a
sants hòmens, VIIII. E altres dien que Rut
sants, e los folls cauran en tenebres, car
sants. Emperò aquesta carrera és leja, mas
sap, si açò és sdevengut per mon fill
sap bé viular, e ha molt gran fortsa e sap
sap molt de combatre, e és savi en
sap certament que jo he trobade gràcia
sap bé açò. 18 Donchs abdosos feéran aquí
sap molt d’armes e no habitarà ab lo
sap que ton pare és fort e règeu, e tots
sàpia que ell no haurà vuy negun mal, car
sàpia sonar rauta devant tu per ço que,
sàpia bé viular e amenau-me aquell. 18 E
sàpia açò Jonatàs per ço que per ventura
sàpia què ferà Déu de mi. 4 E jaquí’ls
sàpia, que si ell no l’ociu o son die no
sàpia, que jo no hauré lexat de totas las
sàpia los intraments e los aximents teus e
sapiam quants som. 3 E dix Joab al rey:
sapiau e vejau per qual és sdevengut [*]
sapiau que haurà major batalla e
sàpie que nostro Senyor no salve negú ab
sàpien que Déu és Senyor del poble de
Sapiència de Salamó, qui comensa: «Amau
sàpies per cert que jo sóm la fembra que
sàpies ab quals són ells ordonats en
sàpies certament que jo no hu sé. 56 E lo
sàpies que complida és la sua malícia. 8
–Sàpies que ell no serà mort. 7 Donchs
sapoltura de son pare en Betlem e anaren
saps tu que David se amaga entre nós en
saps quantes coses ha fetas Saül e en qual
saps tu que mort sia Saül e Jonatàs, son
Saps lo servicial teu. 21 Per la tua
Saratey, arachites; 34 Elifèloch, fill de
Saraÿas era conceller, 18 emperò Banaÿas
sas fillas part del sacrifici ceu, 5 e
satisfés-los del greuge que has fet a
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1Re 25,6
las coses que tu has, e tu sias fet
2Re 22,4
nostro Senyor Déu loable, e seré
2Re 22,28
seràs desestruch. 28 E tu feràs
1Re 9,2
Aquell havia un fill, qui havia nom
1Re 9,3
3 E las someras de Sis, pare de
1Re 9,3
de Saül, éran perdudes, e Sis dix a
1Re 9,5
de Suf e no las hagueren trobades,
1Re 9,7
a nós ço que nós sercham. 7 E
1Re 9,8
E altre vegada lo servent respòs a
1Re 9,10
és vuy apellat entre nós [*]. 10 E
1Re 9,15
revelat a Samuel, un die abans que
1Re 9,17 a mi. 17 E com Samuel hagué guardat
1Re 9,18
sobre lo meu poble. 18 E
1Re 9,21
d’Irrael seran de tu [*]. 21 E
1Re 9,22
aquesta peraule? 22 E Samuel pres
1Re 9,24
una spatle e posà-le devant
1Re 9,24
-le devant Saül, e Samuel dix a
1Re 9,24
com jo apellí lo poble. Donchs
1Re 9,26
axiren defora, ço és, Samuel e
1Re 9,27
en la darrera part, Samuel dix a
1Re 10,1
d’oli e buydà-lo sobre lo cap de
1Re 10,9 qual cose tu fasses. 9 Adonchs, com
1Re 10,11
al fill de Sis? Donchs, no és
1Re 10,16
-ma ço que Samuel t’ha dit. 16 E
1Re 10,21
cognació de Metí. E vench entrò a
1Re 10,25
libre e preposà-le en un loch de
1Re 11,4 4 Donchs los missatgers vingueren a
1Re 11,5
veu en alt e comensà a plorar. 5 E
1Re 11,6
espirit de nostro Senyor vench en
1Re 11,7
que no ischa defora e no saguescha
1Re 11,8
ensemps axí com un sol hom, 8 e
1Re 11,11
11 E com lo sendemà fou vengut,
1Re 11,12
[*]: –Qual és aquell qui diu que
1Re 11,13
liurar, e nós ociurem-los. 13 E
1Re 11,15
devant nostro Senyor. E
1Re 13,1
ensemps. 1Re 13,Tit Capítol XIII 1
1Re 13,2
lo poble d’Irrael per II anys. 2 E
1Re 13,3
la qual era en Gabaà, e com
1Re 13,4
poble d’Irrael oyí aquesta fama:
1Re 13,4
Donchs, lo poble irà aprés
1Re 13,7
en la terra de Gad e de Galaad. E
1Re 13,9
a partir de poch en poch. 9 Donchs
1Re 13,10 ofert son holocaust, Samuel vench a
1Re 13,10
holocaust, Samuel vench a Saül, e
1Re 13,11
ab ell e dix: –Què has tu fet? E
1Re 13,13 a nostro Senyor. 13 E Samuel dix a
1Re 13,15
E los altres pobles pujaren aprés
1Re 13,15
Galgala, en lo coll de Benjamín. E
1Re 13,16
per nombre DC hòmens. 16 Ab
1Re 13,17
la carrera de Efraÿm en la terra de
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saul per molts anys, e la tua casa e totas
saul de mos enamichs, 5 car las
saul lo poble pobre e humiliaràs los
Saül, alet e bo, enaxí que no havia entre
Saül, éran perdudes, e Sis dix a Saül:
Saül: –Mon fill, pren a tu un dels
Saül dix a son servent, lo qual era ab
Saül dix al servent: –Vet que nós hi irem.
Saül e dix: –Vet que jo he la quarta part
Saül dix a son servent: –Molt és bo ço que
Saül vingués, e havia a ell dit: 16 –En
Saül, nostro Senyor dix a ell: –Aquest és
Saül se acostà a Samuel en mig loch de la
Saül respòs e dix: –No sóm jo fill de Sis
Saül e son servent e manà a ells là on ell
Saül, e Samuel dix a Saül: –Vet ací ço que
Saül: –Vet ací ço que és romàs. Pose-hu
Saül menjà ab Samuel aquell die, 25 e puxs
Saül. 27 E com ells foren devallats en la
Saül: –Digues al servecial que pas e que
Saül e besà a ell e dix: –Vet que nostro
Saül hach girades las spatles a Samuel,
Saül entre los profetes? 12 [*] 13
Saül respòs a son avonclo e dix: –Ell dix
Saül, fill de Sis. Donchs ells sercaren a
Saül devant nostro Senyor. E Samuel lexà
Saül en Gabaà e digueren-li aquestas
Saül venia aprés sos bous de un camp e
Saül, e com hach oÿdes aquestas peraules,
Saül e Samuel, axí serà fet d’ell com ha
Saül nombrà aquells en Bezet, e foren per
Saül pertí lo poble en III parts e intrà
Saül no regnerà sobre nós? Feu-los-nos
Saül dix: –[*] No serà mort en aquest die
Saül e tots los hòmens d’Irrael hagueren
Saül havia un fill qui havia un any com
Saül alegí a si IIIM hòmens d’Irrael. E
Saül hach açò oÿt, féu sonar una butzina
«Saül ha ferida una companya de felisteus,
Saül en Galgala.» 5 E los felisteus se
Saül era encara en Galgala, e tot lo poble
Saül dix: –Aportau-me holocausts e
Saül, e Saül axí a ell a carrera per
Saül axí a ell a carrera per saludar-lo,
Saül dix: –Com jo viu que lo poble se
Saül: –Tu has fet follament, com tu no has
Saül contre lo poble que los combatia,
Saül comptà lo poble qui era ab ell, e
Saül e ab Jonatàs, [*] e éran venguts en
Saül, 18 e l’altre companya anà per la
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1Re 13,22 null hom de tot lo poble que era ab
1Re 13,22
son fill, no havia [*] lansa, fora
1Re 14,1
-se un die que Jonatàs, fill de
1Re 14,2
no féu a saber açò a son pare. 2
1Re 14,16 miracle de Déu. 16 E las guardes de
1Re 14,17
fugien dessà e dellà. 17 E adonchs
1Re 14,18 scuder no hy éran. 18 Adonchs dix
1Re 14,19
fills d’Irrael. 19 E dementre que
1Re 14,19
éls oÿren clarament. E lavors dix
1Re 14,20
–Tira te mà a tu. 20 Donchs
1Re 14,21
[*] se’n tornaren per ésser ab
1Re 14,22 companyons en la batalla. E éran ab
1Re 14,24
acompanyats entre si. E aquell die
1Re 14,33
ab la sanch. 33 E fou anunciat a
1Re 14,34
mi una gran pedre. 34 E lavors dix
1Re 14,35
a la nit e ocieren-los aquí. 35 E
1Re 14,36
altar a nostro Senyor [*]. 36 E dix
1Re 14,37
–Acostem-nos encare a Déu. 37 E
1Re 14,38
no li respòs aquell die. 38 E
1Re 14,41
ço que’t [*] semblarà bo. 41 E
1Re 14,41
que açò havia fet Jonatàs e
1Re 14,42
poble ne fou quiti. 42 Lavors dix
1Re 14,43
sort caech sobre Jonatàs. 43 E dix
1Re 14,44
a mi par que no dega morir. 44 E
1Re 14,45 dupte, de mort. 45 E lo poble dix a
1Re 14,46 desliurà Jonatàs, que no morí. 46 E
1Re 14,47 en lurs lochs. 47 E com lo regne de
1Re 14,49
49 Aquests foren los fills de
1Re 14,50
e Melchisua. [*] 50 E la muller de
1Re 14,50
nom Abner, fill de Ner, cosí de
1Re 14,51
de Saül. 51 Sis era stat pare de
1Re 14,52
los felisteus en tots los dies de
1Re 14,52
en tots los dies de Saül, car
1Re 15,1
15,Tit Capítol XV 1 Samuel dix a
1Re 15,4
e àzens e camells.” 4 Donchs
1Re 15,5
hòmens del trip de Judà. 5 E, com
1Re 15,6
qui era prop de la ciutat. 6 E
1Re 15,7
del mig loch de Amalech. 7 E
1Re 15,9
tot l’altre poble a spasa. 9 E
1Re 15,11
ell: 11 –Jo’m pinet com he stablit
1Re 15,12
se fou levat de nit per anar a
1Re 15,12
Saül al matí, a Samuel fou dit com
1Re 15,12
Adonchs Samuel vench tot dret a
1Re 15,12
Samuel vench tot dret a Saül, e
1Re 15,12
E quant Samuel fou vengut a
1Re 15,13 quant Samuel fou vengut a Saül, 13
1Re 15,15
mias orrellas, lo qual jo oig? 15 E
1Re 15,16
coses. 16 E lavors dix Samuel a
1Re 15,16
ha parlades e ditas a mi [*]. E
1Re 15,20 mal fet devant nostro Senyor? 20 E
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Saül e ab Jonatàs, son fill, no havia [*]
Saül e Jonatàs, son fill. 23 Donchs la
Saül, dix a un jove, son scuder: –Passem a
Saül estave adonchs en la encontrade de la
Saül que éran en Gabaà de Benjamín
Saül dix al poble qui era ab ell: –Guardau
Saül a Achià: –Aporta l’archa de nostro
Saül perlave al prevera, un gran brogit
Saül al prevera: –Tira te mà a tu. 20
Saül cridà e tot lo poble qui era ab ell.
Saül e ab Jonatàs e ab tots los fills d’
Saül entorn de XXM hòmens. 23 E nostro
Saül conjurà lo poble e dix: –Maleÿt sia
Saül que lo poble havia peccat a nostro
Saül: –Departiu-vos per tot lo poble
Saül edifichà aquí un altar a nostro
Saül: –Anem sobre los felisteus de nits e
Saül demanà concell a nostro Senyor e dix:
Saül dix: –Aplegau tot lo poble e sapiau e
Saül pregà e dix [*]: –Senyor, Déu d’
Saül, e lo poble ne fou quiti. 42 Lavors
Saül: –Meteu sorts entre mi e Jonatàs, mon
Saül a Jonatàs: –Digues-me qual cose has
Saül dix a Jonatàs: –[*] Cové que tu
Saül: –Donques, Jonatàs morrà, que ha feta
Saül se’n tornà e [*] perseguí los
Saül fou confermat sobre lo poble d’
Saül: Jonatàs e Sirí e Melchisua. [*] 50 E
Saül havia nom Achinòem, filla de Achimàs.
Saül. 51 Sis era stat pare de Saül, e Ner
Saül, e Ner era stat pare de Emsí, fill de
Saül, car Saül acompanyave a si tots los
Saül acompanyave a si tots los hòmens que
Saül: –Nostro Senyor tremès ha mi a tu per
Saül [*] ajustà lo poble, e comptà a ells
Saül fou vengut a la ciutat de Amalech,
Saül dix als cineus: –Anau-vos-en e
Saül perseguí Amalech de Julat entrò que
Saül e tot lo poble perdonaren Aguays e a
Saül en rey, car ell ha a mi desemparat e
Saül al matí, a Samuel fou dit com Saül
Saül era vengut a Carmel e aquí havia
Saül, e Saül oferia holocausts a nostro
Saül oferia holocausts a nostro Senyor de
Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt sies tu de
Saül li dix: –Beneÿt sies tu de nostro
Saül dix: –Lo poble ho ha amenat de
Saül: –Sofer-me, e jo mostraré a tu
Saül li dix: –Digues-m’ho. 17 E Samuel
Saül dix a Samuel: –Anans he jo oÿda la
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1Re 15,24
enrera, que tu no sies rey. 24 E
1Re 15,26
lo meu Senyor. 26 E Samuel dix a
1Re 15,27
per ço que se’n tornàs. Mas
1Re 15,30
és hom, que fassa penitència. 30 E
1Re 15,31 31 Donch Samuel se’n tornà e seguí
1Re 15,31
Samuel se’n tornà e seguí Saül. E
1Re 15,34 34 E puxs se n’anaren en Remata. E
1Re 15,35
35 E anch despux Samuel no viu
1Re 15,35
Senyor se penedia com havia fet a
1Re 16,1
ploreràs, ni per què tu ores per
1Re 16,2
dix: –En qual manera jo iré? Car
1Re 16,14
de nostro Senyor se partí de
1Re 16,17
pus laugerament. 17 Donchs dix
1Re 16,19 nostro Senyor és ab ell. 19 Donchs
1Re 16,20
-ho per la mà de David [*] a
1Re 16,21
[*] a Saül. 21 E David vench a
1Re 16,22
a David e féu d’ell son scuder. 22
1Re 16,23 mi. 23 Donchs, can [*] [turmen]tave
1Re 16,23
e viulave devant ell e confortave a
1Re 17,2
en las encontrades de Dotamí. 2 E
1Re 17,8
e vosaltres sou servents de
1Re 17,11
companyes d’Irrael [*]. 11 E com
1Re 17,12 pus vell hom que fos en lo temps de
1Re 17,14
III fills primers hagueren seguit
1Re 17,15
la batalla, 15 e David se pertí de
1Re 17,19 ordonats en companya. 19 E adonchs
1Re 17,31
oýdas e denunciades devant lo rey
1Re 17,32 32 e com David fou amenat devant
1Re 17,33
combatre ab ell e ociuré’l. 33 E
1Re 17,34 sa infantesa ensà. 34 E David dix a
1Re 17,37
de la mà de aquest felisteu. E
1Re 17,38
e nostro Senyor sia ab tu. 38 E
1Re 17,39
per què ell se desermà e dix a
1Re 17,55
55 E en aquell temps que
1Re 17,57
Abner lo pres e menà’l devant
1Re 17,58
en se mà lo cap del felisteu. 58 E
1Re 18,1 XVIII 1 Axí com David hach parlat a
1Re 18,1
parlat a Saül, Jonatàs, lo fill de
1Re 18,2
amà a ell tant com a si matex. 2 E
1Re 18,5
5 E David anava a totas coses que
1Re 18,5
e feya sàviament sos afers. E
1Re 18,5
poble, e majorment als servents de
1Re 18,6
d’Irrael axiren a carrera a
1Re 18,7
alegransa [*], 7 e las demés dèyan:
1Re 18,8 ha morts M, e David, XM. 8 Ladonchs
1Re 18,9
lo regne! 9 E d’aquell die avant
1Re 18,10
altre die, lo maligne spirit esvaý
1Re 18,10
la rauta ab la mà cascun die. E
1Re 18,12
se pertí d’ell altre vegade. 12 E
1Re 18,13
e s’era pertit d’ell. 13 Donchs
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Saül dix a Samuel: –Jo he peccat, per ço
Saül: –Jo no me’n tornaré ab tu, car tu
Saül lo pres per lo pany de son mantell e
Saül dix: –Jo he peccat, mas are honre tu
Saül. E Saül ahorà nostro Senyor. 32 E
Saül ahorà nostro Senyor. 32 E Samuel dix:
Saül se n’anà en Gabaà, en se casa. 35 E
Saül en los dies de sa vida, entrò als
Saül rey sobre lo ceu poble de Yrrael. 1Re
Saül, com jo hage ell gitat enrera, que
Saül ho oyrà e auciurà’m. E nostro Senyor
Saül, e lo maligne spirit lo comensà a
Saül a sos servents: –Sercau-me un hom
Saül tremès sos missatgers a Ysaý e dix:
Saül. 21 E David vench a Saül e stech
Saül e stech devant ell, e ell amà molt a
Saül tremès a dir a Ysaý: –Jo vull que
Saül, e David prenia la viula e viulave
Saül, axí que ell soferia pus leugerament
Saül e los fills d’Irrael se ajustaren en
Saül? Alegiu un hom de vosaltres qui’s
Saül e tots los fills d’Irrael hagueren
Saül. 13 E los III fills primers [*] éran
Saül a la batalla, 15 e David se pertí de
Saül e tornà-sse’n a son pare en Betlem
Saül e los fills d’Irrael se combateren
Saül, 32 e com David fou amenat devant
Saül, ell dix a ell: –Negú no hage pahor
Saül dix a David: –Tu no poràs contrestar
Saül: –Com jo guardave una vegade las
Saül dix a David: –Vé, e nostro Senyor sia
Saül vestí a David de ses vestidures e
Saül: –Jo no puch axí anar, car jo no he
Saül veé anar David combatre contre lo
Saül. E David tenia en se mà lo cap del
Saül dix a ell: –[*] De qual linatge ést
Saül, Jonatàs, lo fill de Saül, amà a ell
Saül, amà a ell tant com a si matex. 2 E
Saül retench a ell aquell die e no li
Saül lo trematia, e feya sàviament sos
Saül lo posà sobre tots los combatedors, e
Saül. 6 Mas, com David se’n tornave aprés
Saül e cantaven e feyan balls ab temborets
–Saül n’ha morts M, e David, XM. 8
Saül fou molt irat, e aquesta paraula
Saül no podie guardar David dretament. 10
Saül, enaxí que ell comensà a profetitzar
Saül tenia una lansa 11 e tirà-la a
Saül temé a David, per ço car nostro
Saül lo moch de si e féu-lo conestable
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1Re 18,15
e nostro Senyor era ab ell. 15 E
1Re 18,17 de Judà amaven David [*]. 17 E dix
1Re 18,17
e fael bataller de nostro Senyor. E
1Re 18,18
lo ociuran.» 18 E David dix a
1Re 18,19
-se que, com Meroab, filla de
1Re 18,20 20 E David amave una altre filla de
1Re 18,20
havia nom Micol, e açò fou dit a
1Re 18,21
dit a Saül e plach a ell molt. 21 E
1Re 18,21
mà dels felisteus sia sobre ell.» E
1Re 18,22
seràs vuy en dues coses. 22 E
1Re 18,24
home e bax! 24 E los servents de
1Re 18,25
ço que David los havia dit, 25 e
1Re 18,25
enamichs del rey.” E tot açò feya
1Re 18,26
felisteus. 26 E com los servents de
1Re 18,26
que ell fos fet gendre del rey
1Re 18,27 rey per què fos son gendre. Donchs,
1Re 18,28
a ell Micol, sa filla [*]. 28 E
1Re 18,28 Déu era ab David. E Micol, filla de
1Re 18,29
de Saül, amave molt David. 29 E
1Re 18,29 comensà més a tembre David. E axí
1Re 18,30
sàviament que tots los servents de
1Re 19,1
molt gran. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1
1Re 19,1
David. Mas Jonatàs, fill de
1Re 19,2
ho descobrí a David e li dix:
1Re 19,4
jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs parlà a
1Re 19,6
qui és menys de colpa? 6 E com
1Re 19,7
E Jonatàs amenà David devant
1Re 19,9
9 E lo maligne spirit intrà en
1Re 19,10
e David viulave devant ell. 10 E
1Re 19,11
e fou salvat aquella nit. 11 Donchs
1Re 19,14
de las suas vestidures. 14 E
1Re 19,17
la ymatge en son lit [*]. 17 E
1Re 19,17
anar mon enamich? E Micol dix a
1Re 19,18
totas las coses que li havia fetas
1Re 19,20
[*] en Ramata. 19 [*] 20 E
1Re 19,21 E com aquesta cose fou denunciade a
1Re 19,21 axí com los altres. [*] Adonchs fou
1Re 19,24 açò axí un proverbi: «Donchs, no és
1Re 20,25
Jonatàs, e sech Abner al costat de
1Re 20,26
sech là on solia ceura David. 26 E
1Re 20,27 hom là on solia ceure David. E dix
1Re 20,30
a menjar a la taula del rey. 30 E
1Re 20,33
–Per què morrà? Què ha fet? 33 E
1Re 21,7
aquí un hom dels servecials de
1Re 21,7
pus poderós de tots los pastors de
1Re 21,10
e fugí en aquell die e pertí’s de
1Re 21,11
E no cantaven per ell e no dèyan:
1Re 22,6
vench a un bosch de Arech. 6 E oyí
1Re 22,6
qui éran venguts ab ell. E com
1Re 22,12
E ells vingueren tots al rey. 12 E

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Saül veé que David era molt savi; ell lo
Saül a David: –Vet ací Meroab, la major
Saül se pensave e deya en son cor: «Jo no
Saül: –Quin hom çó jo o qual és ma vida o
Saül, dech ésser donade a David, ella fou
Saül qui havia nom Micol, e açò fou dit a
Saül e plach a ell molt. 21 E Saül dix:
Saül dix: «Jo daré a ell aquella per ço
Saül dix a David: –Mon gendre seràs vuy en
Saül manà a sos servents e dix: –Dieu a
Saül recomptaren a lur Senyor ço que David
Saül los dix: –Dieu-li axí: “Lo rey no
Saül per ço que liuràs David en las mans
Saül haguéssan recomptades [*] las
Saül. 27 E aprés pochs dies, David se levà
Saül donà a ell Micol, sa filla [*]. 28 E
Saül vaé e entès que Déu era ab David. E
Saül, amave molt David. 29 E Saül comensà
Saül comensà més a tembre David. E axí
Saül fou fet enamich de David en tots sos
Saül. E lo ceu nom fou fet molt gran.
Saül parlà a Jonatàs [*] e a tots los ceus
Saül, amave molt David, 2 e Jonatàs ho
–Saül, mon pare, te vol ociure. Per què jo
Saül, pare ceu, de David e dix: –O senyor
Saül hach açò oÿt, ell fou abonensat per
Saül, e David fou devant ell axí com solia
Saül, lo qual stave en sa casa. E tenia
Saül se sfortsà de ferir David ab la lansa
Saül tremès sos servents de nits a la casa
Saül tremès sos servents per pendre David
Saül dix a Micol: –Per què m’has escarnit
Saül: –Ell parlà a mi e dix: “Lexa’m
Saül. E ell e Samuel stigueren [*] en
Saül hi tremès servents per pendre David.
Saül, ell hi tremès altres servents, los
Saül molt irat 22 e ell matex anà en
Saül entre los profetes?» 20,Tit Capítol
Saül, e null hom no sech là on solia ceura
Saül no parlà neguna peraule en tot aquell
Saül a son fill Jonatàs: –Per què no és
Saül fou fort irat contre Jonatàs e dixSaül pres la lansa e volch-lo ferir. E
Saül dins en lo tabernacle de nostro
Saül. 8 E dix David a Achimàlech: –Si has
Saül e anà a Achís, en Get. 11 E digueren
“Saül n’ha morts M, e David, XM”? 12 E
Saül que David era aparegut ab aquells
Saül stigués en Gabaà e fos en lo bosch
Saül dix a Achimàlech: –[*] oges. E ell
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1Re 22,13
aparellat. 13 E ladonchs dix a ell
1Re 23,7
lo vestiment que ha nom efot. 7 E a
1Re 23,7
David era en Cellà. E lavors dix
1Re 23,8
havia portas e barras. 8 Adonchs
1Re 23,10
Déu d’Irrael, jo he oÿt dir que
1Re 23,11
a mi en las suas mans ni si
1Re 23,12 hòmens qui són ab mi en las mans de
1Re 23,13
dessà e dellà. E digueren a
1Re 23,14 de Cister, en una muntanya scura. E
1Re 23,15 suas mans. 15 E David sabia bé que
1Re 23,16
en un bosch. 16 E Jonatàs, fill de
1Re 23,17
17 –No hages pahor, car mon pare
1Re 23,17
e jo seré lo segon aprés tu. E
1Re 23,19
vingueren los hòmens de Xiff a
1Re 23,21
aquell en las tuas mans. 21 E
1Re 23,24
Judà. 24 E ells se partiren devant
1Re 23,25 dreta part de Gesimuch. 25 Donchs,
1Re 23,25
e anà al desert de Mahon. E com
1Re 23,26 David en lo desert de Mahon. 26 E
1Re 23,26
ell no pogués scapar de la mà de
1Re 23,26
pogués scapar de la mà de Saül. E
1Re 23,27
pendre. 27 E un missatge vench a
1Re 23,28
són stesos per la terra. 28 Donchs
1Re 24,2
apellats la terra de Gandí. 2 E com
1Re 24,3
és en lo desert de Gandí. 3 Donchs
1Re 24,4
e aquí havia una cove on intrà
1Re 24,5
levà e tallà la vora del mantell de
1Re 24,8
soferí que ells se levassen contre
1Re 24,8
se levassen contre Saül. Donchs
1Re 24,9
axí de la cove, e David cridà aprés
1Re 24,9
e dix a ell: –O rey, senyor meu! E
1Re 24,10
e aorà a ell 10 e despuxs li dix:
1Re 25,44
aquestas fou sa muller. 44 Emperò
1Re 26,1
1 E vingueren los hòmens de Ciff a
1Re 26,2
la una part del desert. 2 E lavors
1Re 26,3
David en lo desert de Ciff. 3 E
1Re 26,3
en lo desert e veé David que
1Re 26,4
-hi spies e sabé certament que
1Re 26,5
amagadement vench al loch on era
1Re 26,5
com ell hach vist lo loch on stave
1Re 26,5
príncep de la cavalleria, e veé
1Re 26,6
devallerà ab mi en las tendas de
1Re 26,7
Abisay al poble de nits e trobaren
1Re 26,7
poble durmia engir e entorn de
1Re 26,12
l’aygüe e la lansa que stave prop
1Re 26,14
ells, 14 David cridà al poble de
1Re 26,16
anap de l’aygüe qui era al cap de
1Re 26,17
aygüe qui era al cap de Saül. 17 E
1Re 26,21
perdiu en las muntanyes. 21 E dix
1Re 26,25
mi de tot treball. 25 E lavors dix
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Saül: –Per què t’ést tu conjurat contre
Saül fou denunciat que David era en Cellà.
Saül: –Déu ha liurat a ell en las mias
Saül manà a tot lo poble que ells
Saül vol venir en Cellà per ço que ell
Saül vendrà ací. E nostro Senyor dix a
Saül? E nostro Senyor dix: –Verament ells
Saül que David era fugit de Cellà e que
Saül perseguia a ell tots dies, e nostro
Saül lo volia ociure. E stave David en lo
Saül, se levà e anà-sse’n a David, en
Saül no’t troberà, e tu regneràs sobre lo
Saül, mon pare, sap bé açò. 18 Donchs
Saül, en Gabaà, e digueren a ell: –No saps
Saül dix: –Benevuyrats sou vosaltres de
Saül e anaren-se’n en Xiff. E David e
Saül e sos companyons anaven sercar David,
Saül hach açò oÿt, ell perseguí David en
Saül e sa gent anaven per lo costat del
Saül. E Saül ab los seus resinglave David
Saül ab los seus resinglave David [*] a
Saül e dix a ell: –Vina e cuyte’t, que
Saül se’n tornà e cells qui perseguien
Saül fou tornat de perseguir los
Saül pres IIIM hòmens, tots alets de tot
Saül perquè purgàs aquí son ventre. E
Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a sos hòmens: –Déu
Saül. Donchs Saül axí de la cove e anà per
Saül axí de la cove e anà per lo camí que
Saül e dix a ell: –O rey, senyor meu! E
Saül reguardà detràs si. E David se
–Saül, per què creus tu las peraules de
Saül donà sa filla Micol, muller de David,
Saül, en Gabaà, e digueren-li: –Vet
Saül devallà en lo desert de Ciff, e havia
Saül posà las suas tendes en Gabaà de
Saül era vengut en lo desert de prop ell,
Saül era aquí. 5 E lavors David
Saül, e com ell hach vist lo loch on stave
Saül e Abner, fill de Ner, príncep de la
Saül durment en la tenda e l’altre poble
Saül? E dix Abisay: –Jo devallaré ab tu. 7
Saül en la tenda durment e la sua lansa
Saül. 8 E dix Abisay a David: –Nostro
Saül e anaren-se’n. E no hy hagué negú
Saül e Abner, fill de Ner, e dix: –Donchs,
Saül. 17 E Saül conech la veu de David e
Saül conech la veu de David e dix: –Donchs
Saül: –Jo he peccat. Torna-te’n, mon
Saül a David: –Beneÿt ést tu, fill meu
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1Re 26,25 la sua carrera ab los ceus hòmens e
1Re 27,1
alguna vegade cauré en las mans de
1Re 27,1
la terra dels felisteus, per ço que
1Re 27,4
de Nabal de Carmel. 4 E digueren a
1Re 27,4
Get, e d’aquí avant no hach ància
1Re 28,3
-lo en Ramata, en la sua ciutat. E
1Re 28,4
e posaren lurs tendes en Sutjam. E
1Re 28,5
e vench-se’n en Gelboe. 5 E
1Re 28,7
per somnis ni per profetes. 7 E dix
1Re 28,8
fitònich [*]. [*] 8 E lavors
1Re 28,8
nit vingueren a la fembra, e dix
1Re 28,9
que tu saps quantes coses ha fetas
1Re 28,10
donchs, vols que jo muyre? 10 E
1Re 28,11
aquesta cose. 11 E dix la fembra a
1Re 28,11
que’t diga o que’t sucit? E dix
1Re 28,12 Samuel, cridà ab gran veu e dix: –O
1Re 28,12
has fet fer a mi mal? Car tu ést
1Re 28,13
me què has vist. E dix la fembra a
1Re 28,14
que pujave de la terra. 14 E dix
1Re 28,14
vell, vestit de un mantell. E entès
1Re 28,15
e adorà-lo. 15 E dix Samuel a
1Re 28,15
per ço que jo resucitàs? E dix
1Re 28,20
mans dels felisteus. 20 E aytantost
1Re 28,21
axí aquella fembra entrà-ce’n a
1Re 28,23
fort e pugues fer ton camí. 23 E
1Re 28,25
e pres pa [*] 25 e posà-lo devant
1Re 29,3
conexeu David, qui fou servicial de
1Re 29,5
David qui cantaven e dèyan [*]:
1Re 31,2
2 E vingueren los felisteus a
1Re 31,2
Melchisue, los quals éran fills de
1Re 31,3
la batalla vench e’s girà contre
1Re 31,4
e nefraren-lo malament. 4 E dix
1Re 31,4
havia haguda en la batalla. E axí
1Re 31,5
se ell matex. 5 E com l’escuder de
1Re 31,5
5 E com l’escuder de Saül veé que
1Re 31,6
6 Adonchs, en aquella batalla morí
1Re 31,7
barons d’Irrael éran fugits e que
1Re 31,8
morts en la batalla, e trobaren
1Re 31,9
de Gelboe. 9 E tolgueren lo cap a
1Re 31,9
pobles tot ço que era sdevengut a
1Re 31,10 companya. 10 E posaren las armes de
1Re 31,11
que los felisteus havían fetas a
1Re 31,12
tota la nit e prengueren lo cos de
2Re 1,1
primer 1 E fou fet aprés que
2Re 1,2
un hom qui venia de las tendas de
2Re 1,4
morts e los altres són fugits, e
2Re 1,5
dit açò: –[*] saps tu que mort sia
2Re 1,6
per ventura en lo munt de Gelboe, e
2Re 1,7
felisteus acostaven-sa a ell, 7 e
2Re 1,9
li: »–Hom maleÿta çó. 9 »E dix-me

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Saül se’n tornà en son loch. Tit Capítol
Saül. Més ma val que fuge e que sia salvat
Saül se desesper de mi e stiga que no’m
Saül que David era fugit en Get, e d’aquí
Saül de sercar David. 5 E dix David a
Saül gità los encantadors de la terra e
Saül ajustà tot Yrrael e vench-se’n en
Saül veé las tendes dels felisteus e hach
Saül als ceus servicials: –Sercau-me una
Saül posà las suas vestidures e vestí-se
Saül: –Devina a mi e sercha en l’espirit
Saül e en qual manera ha gitats los
Saül féu segrament a ella en nostro Senyor
Saül: –Què vols que’t diga o que’t
Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E com la
Saül, per què has fet fer a mi mal? Car tu
Saül! 13 E dix lo rey a ella: –No hages
Saül: –Déu he vist que pujave de la terra.
Saül: –E qual és la sua forma? E dis la
Saül que l’hom vell Samuel era, e enclinà
Saül: –Per què m’has treballat per ço que
Saül: –Per ço ho he fet, car fort sóm en
Saül caech tot dret en terra, car temia
Saül, que era règeament torbat, e dixSaül no’n volch pendre e dix: –No
Saül e devant los ceus servicials. E com
Saül, rey d’Irrael, e ha stat ab mi molts
“Saül n’ha morts M, e David, XM”? 6 E
Saül e contre los ceus fills e ociéran
Saül. 3 E tot lo càrrech de la batalla
Saül, e encalsaren-lo los hòmens qui
Saül al ceu scuder: –Trau lo meu cultell
Saül pres lo ceu cultell matex e ocís-se
Saül veé que Saül era mort, trach lo ceu
Saül era mort, trach lo ceu cultell e ocís
Saül e III fills ceus, e lo ceu scuder e
Saül era mort [*], los fills d’Irrael
Saül e III fills ceus qui gèyan morts en
Saül e despullaren-lo de las suas armes
Saül e a tota la sua companya. 10 E
Saül en lo temple de Scaroch, emperò lo
Saül, 12 levaren-se tots los pus forts
Saül e los cossos de sos fills, qui éran
Saül fou mort, que David vench e tornà de
Saül, que s’havia squinsades las
Saül e Jonatàs, son fill, són morts. 5 E
Saül e Jonatàs, son fill? 6 E respòs
Saül se soferia sobre la sua lansa, e los
Saül girà’s e veé a mi e apellà’m e, com
Saül: »–Stà sobre mi e ociu-ma, car jo
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2Re 1,12
e dejunaren entrò al vespre sobre
2Re 1,17
Emperò David féu gran plant sobre
2Re 1,17
sobre Saül e sobre Jonatàs fill de
2Re 1,21
dels hòmens forts, l’escut de
2Re 1,22
morts, de [*] forts, e lo coltel de
2Re 1,23
en va ni en foll de la batalla. 23
2Re 1,24
24 O filles d’Irrael, plorau sobre
2Re 2,4
de Jabès-Galaad havían soterrat
2Re 2,5
misericòrdia ab lo senyor vostro
2Re 2,7
fills de fortalesa. E jatcia que
2Re 2,8
de Ner, príncep de la cavalleria de
2Re 2,8
de Saül, pres Ysbòzech, fill de
2Re 2,10 edat de XXXX anys Ysbòzech, fill de
2Re 2,12
los servicials de Ysbòzech, fill de
2Re 2,15
XII de la part de Ysbòzech, fill de
2Re 3,1
batalla e gran entre la casa de
2Re 3,1
e era molt pus fort. E la casa de
2Re 3,6
ten gran batalla entre la casa de
2Re 3,6
Ner, regia e governave la casa de
2Re 3,7
de Achià, era stade concopina de
2Re 3,7
-la. E dix Ysbòzech, fill de
2Re 3,8
feta misericòrdia sobre la casa de
2Re 3,10
volia 10 que regne sobre la casa de
2Re 3,13
hages amenade a mi Micol, filla de
2Re 3,14
missatgers a Ysbòzech, fill de
2Re 4,1
Capítol quart 1 E Ysbòzech, fill de
2Re 4,2
de ladres éran ab lo fill de
2Re 4,4
sinó V anys com vench missatge de
2Re 4,8
vet lo cap de Ysbòzech, fill de
2Re 4,8
senyor nostro rey [*] venjansa de
2Re 4,10
qui m’adux missatge que mort era
2Re 5,2
e l’altre [*] e d’aquí avant, com
2Re 6,16
ciutat de David, Micol, la filla de
2Re 6,20
[*] E la sua muller Micol, filla de
2Re 6,21
ell alegí més a mi que lo teu pare
2Re 7,15
d’aquell, axí com la he tolta de
2Re 9,1
–Ha-hi negú romàs de la casa de
2Re 9,2
aquí un servicial de la casa de
2Re 9,3
–Ha-hy negú romàs de la casa de
2Re 9,6
fill de Jonatàs, fill de
2Re 9,7
e restituyré a tu tots los camps de
2Re 9,9
E lo rey apellà Cibà, servicial de
2Re 9,9
[*] tota la casa que fou de
2Re 12,7
Yrrael e desliurí’t de la mà de
2Re 16,5
aquí un hom qui era de la casa de
2Re 16,8
que has scampade de la casa de
2Re 21,1
nostro Senyor Déu: –Açò és fet per
2Re 21,2
jurat a ells que no’ls ocieren, e
2Re 21,4
sobre or ni sobre argent, mas sobre
2Re 21,6
’ls turmentem en Gabaà, que fou de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Saül e sobre Jonatàs, fill ceu, e sobre
Saül e sobre Jonatàs fill de Saül. 18 E
Saül. 18 E manà David a tots los hòmens de
Saül, axí com si no fos untat d’oli. 22 E
Saül no és tornat en va ni en foll de la
Saül e Jonatàs, bells e qui molt se amaven
Saül, que vestia a vosaltres de drap
Saül. 5 E lavors tremès missatgers als
Saül e haveu-lo soterrat. 6 Per cert,
Saül sia mort, emperò a mi ha untat la
Saül, pres Ysbòzech, fill de Saül, e manà
Saül, e manà’l per tots los castells e
Saül, com comensà a regnar sobre Yrrael e
Saül, e posaren lurs tendes en Gabaon. 13
Saül, e XII de la part de David. 16 E
Saül e la casa de David e, com més anave e
Saül, com més anave, més aminvave e pus
Saül e la casa de David, Abner, fill de
Saül. 7 E Resfà, filla de Achià, era stade
Saül, e Abner intrà-sse’n a ella e
Saül, a Abner: 8 –Per què ést tu intrat a
Saül, pare teu, e sobre los ceus frares e
Saül sens tresmudar e sia levade la cadira
Saül. E si tu le’m menas, tu veuràs la
Saül, e dix-li: –Ret-me la mia muller
Saül, oyí que mort era Abner en Hebron,
Saül, e la un havia nom Baanà e l’altre,
Saül e de Jonatàs, que éran morts. E com
Saül, enemich teu, que volia la tua vida.
Saül e de son linatge. 9 E respòs David a
Saül, que’s cuydave que’m portàs bon
Saül era rey sobre nós, tu eras qui
Saül, sguardave per la finestra e veé lo
Saül, axí a carrera a David e dix-li:
Saül e que tota la sua casada e manà a mi
Saül, lo qual jo he mogut de la mia faç.
Saül, per ço que jo fasse ab ell
Saül qui havia nom Sibà, e lo rey apellàSaül, per ço que jo fasse ab ell
Saül, devant David, enclinà-se e jachSaül, avi teu, e tu menjaràs pa a la mia
Saül, e dix-li: –Jo he donat a
Saül. 10 E axí los fills teus e los
Saül, 8 e doní a tu la casa de ton senyor
Saül, que havia nom Semeý, fill de Gerrà,
Saül, car tu li tolguist lo regne, e la mà
Saül e per la sua casade e la sanch que
Saül volch-los ociure e’ls ocís quax
Saül e sobre la casa sua, e no volem que
Saül, que fou alet de nostro Senyor Déu sa
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fill de Jonatàs, fill de
Déu que era entre Jonatàs, fill de
8 E axí pres lo rey los fills de
havia fet, ço és la concupina de
Saül. 12 E David pres los ossos de
los felisteus com hagueren mort
en Gelboe. 13 E havían la ossa de
sepulcre de Sis, qui era pare de
mans de sos enamichs e de la mà de
Déu, e no hy haurà qui’ls fassa
fortsa e sap molt de combatre, e és
15 E Saül veé que David era molt
gran amich de Amon e era hom fort
20 [*] Emperò tu, senyor rey, ést
David seent en la cadira, molt
havia nom Abigayl, e ella era molt
los murs. 16 E una fembra fort
coses que Saül lo trematia, e feya
14 David deya e feya tots sos fets
axida David feya tots sos fets pus
la fembra parlà ab tot lo poble
fill de Sirach, qui comensa: «Tota
tu, senyor rey, ést savi e has
ést savi e has saviesa axí com a
e cuyden ésser en aquella cose
e parle ab ells bonas peraules e
sobre son cap, e era vestit de un
sobre son cap e vestí a ell lo ceu
no cessà entrò que lo die comensà
haureu demà salut com lo sol serà
e dix-los: –Com Amon serà
hi donà una semblança [*]; e altre,
ni en aquellas carreras que són en
la sua casade e la sanch que ell
los déus stranys.” 20 E no sia
ton cor, senyor meu, que tu hages
te carvé are tota la sanch que has
aquells. 16 E són apareguts los
vedat a mi vuy que no sia anat a
18 E los felisteus vingueren e
Déu, [*] qui ha a tu vedat que no
scalfar. E tots los altres foren
46 Los fills de l’hom strany són
per ço que ella sia feta a ell en
al vespre de l’altre die, e no n’
se pensave ja que ell no pogués
que ell no podia viura ni podia
no li hauríam fortsa ne li poríem
matrie’s en algunes ciutats e
hom orat! Per què haveu fet aytal
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Saül, per lo segrament de nostro Senyor
Saül, e David. 8 E axí pres lo rey los
Saül, los quals havia engendrats de Rafà
Saül. 12 E David pres los ossos de Saül e
Saül e de Jonatàs, fill ceu, e tolch-los
Saül en Gelboe. 13 E havían la ossa de
Saül e de Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en
Saül. E faeren totas aquellas coses que lo
Saül, 2 e dix a nostro Senyor Déu: «Tu ést
sauls. 43 E jo †desliure† aquells axí com
savi en peraules e és molt bell hom, e
savi; ell lo comensà squivar. 16 Mas tots
savi e discret, 4 e dix Jonadap a Amon:
savi e has saviesa axí com a saviesa d’
savi príncep entre III, axí tendre com lo
sàvia fembra e molt bella. Mas son marit
sàvia de la ciutat cridà e dix: –Oÿu!
sàviament sos afers. E Saül lo posà sobre
sàviament, e nostro Senyor era ab ell. 15
sàviament que tots los servents de Saül. E
sàviament. E tolgueren lo cap a Siba fill
saviesa és en nostro Senyor»; e Judith e
saviesa axí com a saviesa d’àngel de Déu,
saviesa d’àngel de Déu, car tu entens
savis e sabents, si en altres coses metra
sbaex-los e satisfés-los del greuge
sberch, que era, de la part de fora, tot
sberch. 39 E, com David se hach sinta la
scalfar. E tots los altres foren scampats,
scalfat.” Donchs los missatgers vingueren
scalfat de vi, e jo diré a vosaltres que
Scalon; e altre, Egete; e altre, Acaron; e
Scalon, car per ventura alegrar-s’hien
scampà, car ell ocís los gabaonites. 2 E
scampada la mia sanch devant nostro
scampade sanch d’aquells qui no merexen
scampade de la casa de Saül, car tu li
scampaments de la mar, e los fonaments del
scampar sanch e que jo venjàs a mi ab la
scamparen-se en la vall de Rafaÿm. 19 E
scampasses sanch e ha a tu guardades las
scampats, enaxí que no romangueren dos
scampats e són tirats en lurs treballs. 47
scàndol, per ço que la mà dels felisteus
scapà negú sinó CCCC hòmens jóvens que
scapar de la mà de Saül. E Saül ab los
scapar a las nafres que havia per tot lo
scapar. E cuytau-vos e iscam hich, car,
scapar-nos-hia. 7 E Abizay pertí’s de
scarn? 15 E defallien a nós hòmens orats e
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conegueren que gran injúria e gran
Sots molt major peccat e major
e auciurien-me en gran
car aquells se tenían fort per
mig de vosaltres, ço és Balaÿm e
tolgueren del mig de ells Balaÿm e
Senyor e havem servit a Balaÿm e
las armes de Saül en lo temple de
[*], e anaven sobre las pedres
ten mal? E Amon no la volch oyr ni
diem que l’infant és mort, ja’ns
avant e no encalsaren Yrrael ni
m’oges ara. Si nostro Senyor Déu
nostro Senyor Déu: “Jo sucitaré e
Si, emperò, los fills dels hòmens
are fellons e irats. E si hom los
dix al poble la lig del regne e
significació canònicha de divinal
Aquest pròlech de las
Senyor per IIII letres. E trobam
qual, segons nós, és apellat e és
d’arch e de ballesta, axí com és
CXIIII e lo CXVIII, jatsia que sían
jatsia que sían scrits ab diversos
num, phe, sade. Car en altre manera
dels mots, e en altre manera
com són XXII letres, per las quals
de letres. Certa cosa és que Sdras,
sobre la host, e Josafat [*] era
e Josafat, fill de Acilius, era
que no hach stat ab sa muller, e
-la-li per Urries matex. 15 E
fill de Saül, dix a un jove, son
dix lavors al jovencell qui era son
salvar en molts o en pochs. 7 E son
perlaren a Jonatàs e a son
una cose. E Jonatàs dix a son
ab los peus e ab las mans, e son
Jonatàs, e los altres ocia son
primera occizió que Jonatàs e son
ells trobaren que Jonatàs e son
amà molt a David e féu d’ell son
DC cicles de ferro. E portave son
-lo malament. 4 E dix Saül al ceu
-me en gran scarniment. E lo ceu
Saül e III fills ceus, e lo ceu
fill de Amoní Naarum beronita,
las mans e los peus, 15 vingueren X
Deses, e l’altre, Seve. 5 La un
pedres de cascuna part, e havían

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

scarn hagueren fet a David, logaren
scarn és açò que are vols fer a mi que ço
scarniment. E lo ceu scuder no ho volch
scarnits e per confuzos, e per cert ho
Scaroch, e aparallau los vostros cors a
Scaroch e serviren a nostro Senyor
Scaroch. Donchs, desliure-nos tu are de
Scaroch, emperò lo cos ceu penjaren en lo
scaxoses on no podien anar sinó †ginollant
scoltar, 17 ans féu venir dels ceus
scolterà menys e no ferà res que li digam,
scomogueren batalla. 29 Emperò Abner e
scomou [*] contre mi, sia odorat secrifici
scomouré sobre la tua casa mal e tolré a
scomoven a tu contre mi, maleÿts són
scomovia, saltarien a hom en la care axí
scrich aquella en un libre e preposà-le
scriptura, lo qual, segons nós, és apellat
Scriptures se porà convenir axí com a
scrit en alguns volums grechs entrò al die
scrit primer e segon de Paralipèmenon; lo
scrit en lo libre dels Justs: «O Irrael,
scrits ab diversos scrits. Emperò d’un
scrits. Emperò d’un matex nombre són las
scriuen los comensaments e las mitjanies
scriuen per aquellas matexas la fi del
scriuen en habraych tot ço que parlen, en
scriva e doctor de la lig, aprés la presó
scrivà, 17 e Sadoch, fill de Asitob, e
scrivà del rey, 25 e Cibà era conceller, e
scriví David a Joab una letre e tremèsscriví aquestas peraules ab la letre:
scuder: –Passem a la hosts dels felisteus
scuder: –Vina e passem a la host dels
scuder dix a ell: –Fes tot ço que plàcia a
scuder de lur host e digueren a ells:
scuder: –Anem-hi, e tu saguex-me, car
scuder aprés greponant. E com ells
scuder, que seguia ell. 14 E la primera
scuder féran mataren XX hòmens en mitja
scuder no hy éran. 18 Adonchs dix Saül a
scuder. 22 Saül tremès a dir a Ysaý: –Jo
scuder devant. 8 E venia en la host dels
scuder: –Trau lo meu cultell de la beyna e
scuder no ho volch fer ni’l volch ociure,
scuder e tots los ceus servicials que éran
scuder de Joab, fill de Servià; 38 Iray
scuders de Joab e ocieren-lo. 16 E Joab
scull axia envés aguiló, contre Machinàs,
sculls dessà e dellà a manera de dents; la
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desert de Cister, en una muntanya
contre mi ab spasa e ab lansa e ab
meu. 3 Jo he speransa en tu,
Déu és axeminade per foch e és
ni’m maldien, que m’ajudeu ab los
no era vizió manifestade. 2 E
E la peraula que Samuel dix se
visqué. 1Re 4,Tit Capítol quart 1 E
e nostro Senyor axaudí a ell, 10 E
1Re 11,Tit Capítol XI 1 E
1Re 14,Tit Capítol XIIII 1 E
jo sia gendre del rey? 19 Donchs
e havia IIIM ovellas e M cabres. E
d’Amon. 11,Tit Capítol XI 1 E
2 E mentre aquestas cosas se feyan,
fer ni volch menjar ab ells. 18 E
fort bella, que havia nom Tamar. E
feta a Tamar. 23 E aprés II anys,
9 E, dementre que Absalon fugia,
20,Tit Capítol XX 1 E lavors
34 E açò serà a tu senyal que’s
crist (ço és, untat) tostemps. 36 E
Car molts e diversos sdeveniments
los uns als altres: –Qual cose és
no’n caech una en terra que no’s
ell recomptà [*] tot ço que s’era
Lo qual dix: –En qual manera era
fet a nós negun mal, mas que açò és
poble e sapiau e vejau per qual és
d’Irrael, és viu, e sap, si açò és
e tots los pobles tot ço que era
sant, qui era e qui és e qui és
departiment de la sgleya present e
batalla. Car molts e diversos
altesa de letres. Certa cosa és que
Samuel, Malachim, Dabreiamín,
segon de Paralipèmenon; lo VIII és
de Moysès [*], cant desacordensegons que’s compte. Lo terç
Aquest pròlech de las Scriptures
en Siloè aytant com li plach, ella
no era oÿda de negú. Donchs, Elí
tench sa carrera e menjà e no mudà
care en diverses maneres. 19 E ells
devant nostro Senyor, e tornarenDonchs Elcanà jach ab Anna,
annà Elcanà, son marit, e tota
qui primerament éran sedollats
pans, e aquells qui havían fam
lo corn del ceu crist. 11 E Elcanà
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scura. E Saül perseguia a ell tots dies, e
scut, mas jo vench a tu en lo nom del Déu
scut meu e corn de la mia salut e
scut de tots aquells qui han speransa en
scuts de vostres oracions. E, jo sabent la
sdevench-se un die que Elí geya en son
sdevench en tot lo poble d’Irrael tant
sdevench-se en aquell temps que los
sdevench-se que, com Samuel oferia a
sdevench-se que Nahàs, rey dels fills d’
sdevench-se un die que Jonatàs, fill de
sdevench-se que, com Meroab, filla de
sdevench-se que ell féu tondre son
sdevench-se que, com hach passat un any,
sdevench-se un dia que David se fou
sdevench-se que en lo sizèn die l’
sdevench-se que Amon, fill de David, fou
sdevench-se que Absalon feya tondre las
sdevench-se que lo cavall en que
sdevench-se que aquí havia un hom del
sdevendrà en II de tos fills, Ofiní e
sdevendrà’s que qualquequal romandrà en
sdevenen en batallas: adés mor aquell,
sdevenguda al fill de Sis? Donchs, no és
sdevengués 20 en tot lo poble d’Irrael
sdevengut, e tot lo poble comensà a
sdevengut açò [*]? 17 E aquell qui
sdevengut a nós per ventura. 10 Donchs
sdevengut [*] aquest peccat. 39 Nostro
sdevengut per mon fill Jonatàs, ell morrà
sdevengut a Saül e a tota la sua companya.
sdevenidor.» Aquest pròlech de las
sdevenidora és cubert de pells de celicis.
sdeveniments sdevenen en batallas: adés
Sdras, scriva e doctor de la lig, aprés la
Sdras, Geremies ab Sinot, ab les suas
Sdras, qui és axí matex, segons los grechs
se, en letres solament e en altesa de
se seguex que és Samuel, lo qual nós
se porà convenir axí com a comensament
se levà, e Elí, prevere, seya sobre sa
se cuydà que fos embriaga. 14 e dix a
se care en diverses maneres. 19 E ells se
se levaren matí e aoraren devant nostro
se’n e vingueren a casa lur, en Remadta.
se muller, e nostro Senyor hach
se companye en Siloè per sacrificar a
se logaren per haver pans, e aquells qui
se són sedollats, e entrò aquella qui era
se’n tornà e anà-ce’n en Ramata, en la
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1Re 2,20
a nostro Senyor. E adonchs ells
1Re 2,23
jo oig e de las quals tot lo poble
1Re 3,2
vizió manifestade. 2 E sdevench1Re 3,8
ell altre vegade: –Samuel! Lo qual
1Re 3,9
teu servent te ou.” Donchs Samuel
1Re 3,21
E la peraula que Samuel dix
1Re 4,1
4,Tit Capítol quart 1 E sdevench1Re 4,1
en aquell temps que los felisteus
1Re 4,3
IIIIM [*]. 3 E lo poble d’Irrael
1Re 4,10
-vos. 10 Donchs los felisteus
1Re 4,12
és, Ofiní e Fineès. 12 Esdevench1Re 4,14
–Quin crit és aquest [*]? E aquell
1Re 5,3
lur déu. 3 E com los hòmens de Azot
1Re 5,4
4 E altre vegade, l’endemà, com
1Re 5,6
de vuy. 6 La mà de nostro Senyor
1Re 5,8
en nostre regió. Donchs ells la
1Re 5,9
la se’n portaren. 9 E com ells la
1Re 6,9
a nós aquest gran mal. E si ella no
1Re 6,12
atrecí éran d’or. 12 E las vaques
1Re 6,12 per on hom va a Betzames e anaren1Re 6,16
felisteus qui vaeren açò tornaren1Re 6,20
devant nostro Senyor sant, car ell
1Re 7,1
Cariatiarim vingueren e portaren1Re 7,2
complits. E tot lo poble d’Irrael
1Re 7,10
axaudí a ell, 10 E sdevench1Re 7,17
demunt dits lochs, 17 e despuxs ell
1Re 8,4
tots los primers nats del poble
1Re 8,22
a tot lo poble d’Irrael: –Cascú
1Re 9,11
on era l’hom de Déu. 11 E com ells
1Re 9,18
sobre lo meu poble. 18 E Saül
1Re 9,26
–Leve’t, e iràs-te’n. E ell
1Re 10,22 respòs: –Veus que ell és amagat en
1Re 10,26
26 [*] E una pertida de la host
1Re 11,1
11,Tit Capítol XI 1 E sdevench1Re 11,4
tot lo poble. E tot lo poble levà
1Re 11,15
refermem aquí lo regne. 15 E anà1Re 12,9
en la mà del rey de Moab, los quals
1Re 13,5
Saül en Galgala.» 5 E los felisteus
1Re 13,5
spes com la arena de la mar. E ells
1Re 13,6
era fort turmentat, per què ells
1Re 13,8
no vench en Galgala, e lo poble
1Re 13,11 Saül dix: –Com jo viu que lo poble
1Re 13,15 que ell manà a tu. 15 Donchs Samuel
1Re 13,20
als felisteus per a aguar cascú
1Re 13,20
aguar cascú se reya e son càvech e
1Re 14,1
14,Tit Capítol XIIII 1 E sdevench1Re 14,21
éran de la part dels felisteus [*]
1Re 14,22
éran fugits, e acompanyaren1Re 14,46
Jonatàs, que no morí. 46 E Saül
1Re 14,46
e [*] perseguí los felisteus, qui
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se’n tornaren en lur casa. 21 E nostro
se plany? 24 No ho fassau, mos fills, de
se un die que Elí geya en son lit, e sos
se levà e anà a Elí 9 e dix a ell: –Vet
se n’anà e dormí en son loch. 10 E nostro
se sdevench en tot lo poble d’Irrael tant
se en aquell temps que los felisteus se
se ajustaren a batalla contre lo poble d’
se’n tornà a las tendes. Lavors digueren
se combateren ab lo poble d’Irrael, e lo
se que un hom de la host del trip de
se cuytà e vench a Elí. 15 Elí havia
se levaren de matí en l’altre die, veus
se levaren, ells trobaren Dagon caygut en
se agreujà sobre los hòmens de Azot e
se’n portaren. 9 E com ells la se’n
se’n portaven, la mà de Déu era feta en
se’n va per aquella, nós sabrem que ella
se n’anaren tot dret per la via per on
se’n per un camí bruolans, e anch no’s
se’n en Acaron aquell die. 17 Aquestas
se pertirà de nós? 21 Donchs ells
se’n l’archa de nostro Senyor e materen
se reposà aprés nostro Senyor. 3 E
se que, com Samuel oferia a nostro Senyor
se’n tornave en Remate, car aquí era la
se ajustaren e vingueren a Samuel en
se’n vaja a la sua ciutat. 1Re 9,Tit
se’n muntaven per una muntada de la
se acostà a Samuel en mig loch de la porta
se levà, e abdosos axiren defora, ço és,
se casa. 23 Donchs ells hi corregueren e
se n’anà ab ell, los cors dels quals
se que Nahàs, rey dels fills d’Amon,
se veu en alt e comensà a plorar. 5 E Saül
se’n tot lo poble en Galgala [*] e aquí
se combateren contre ells. 10 E puxs
se ajustaren contre los fills de Yrrael
se n’anaren e ficharen las tendes dellà
se amagaren en coves e en fosses e en
se comensà a partir de poch en poch. 9
se partia de mi poch a poch, e que tu no
se levà de Galgala [*] en Gabaà de
se reya e son càvech e se destral e son
se destral e son pich. 21 Donchs totas las
se un die que Jonatàs, fill de Saül, dix a
se’n tornaren per ésser ab Saül e ab
se ab los companyons en la batalla. E éran
se’n tornà e [*] perseguí los felisteus,
se n’anaren en lurs lochs. 47 E com lo
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1Re 14,47
sobre lo poble d’Irrael, ell
1Re 14,47
tots aquells contre los quals ell
1Re 15,6 venien de Egipte. Donchs los cineus
1Re 15,12 tota la nit mercè. 12 E com Samuel
1Re 15,12 en senyal de victòria e que despuxs
1Re 15,27
poble d’Irrael. 27 Ab tant, Samuel
1Re 15,27
se mès en la carrera, per ço que
1Re 15,31 Senyor, ton Déu. 31 Donch Samuel
1Re 15,34 nostro Senyor en Galgala. 34 E puxs
1Re 15,34 puxs se n’anaren en Remata. E Saül
1Re 15,34
E Saül se n’anà en Gabaà, en
1Re 15,35
plorave per ço car nostro Senyor
1Re 16,4
en Betlem, e los vells de la ciutat
1Re 16,13
devallà sobre David. Ab aytant,
1Re 16,14
14 E l’espirit de nostro Senyor
1Re 16,16
te turmentarà, que ell viule ab
1Re 16,23
leugerament lo turment, e lavors
1Re 17,2
2 E Saül e los fills d’Irrael
1Re 17,11
peraules del felisteu, ells
1Re 17,15
Saül a la batalla, 15 e David
1Re 17,19
adonchs Saül e los fills d’Irrael
1Re 17,20
en la vall de Terebinti. 20 E David
1Re 17,35
tolre a ells mon moltó, mas ells
1Re 17,39
ell lo ceu sberch. 39 E, com David
1Re 17,39
no hu havia acostumat, per què ell
1Re 17,48
fou vengut prop de David, ell
1Re 17,49
en l’altre part, 49 e mès la mà en
1Re 17,52
52 e los fills d’Irrael e de Judà
1Re 17,53
a Acharon. 53 E los fills d’Irrael
1Re 17,57 de qui és fill. 57 Donchs com David
1Re 17,57
’l devant Saül. E David tenia en
1Re 18,4
com a si matex. 4 Car Jonetàs
1Re 18,6
servents de Saül. 6 Mas, com David
1Re 18,6
aprés que hach mort lo felisteu e
1Re 18,11
encastar ab la paret. E David
1Re 18,17
bataller de nostro Senyor. E Saül
1Re 18,19
del rey? 19 Donchs sdevench1Re 18,27
Saül. 27 E aprés pochs dies, David
1Re 19,10 David viulave devant ell. 10 E Saül
1Re 19,10
l’anestàs en la paret, mas David
1Re 19,11
lo ociéssan al matí. E com Micol,
1Re 19,12
gità defora per una finestra, e ell
1Re 19,24 Ajoch, en Ramata. 24 E adonchs ell
1Re 20,24
mi e tu tostemps. 24 E adonchs
1Re 20,25 a taula per menjar. 25 E com lo rey
1Re 20,41
-las a casa. 41 E com lo fedrí
1Re 20,41
III vegades a Jonatàs, e besaren1Re 20,43
’s David e anà-ce’n. E Jonatàs
1Re 22,1
e anà-ce’n a Adelam e mès1Re 22,4
ab ell tots los dies en los quals
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se combatia contre los enamichs tot
se girave. 48 E com ell hach ajustada la
se’n pertiren del mig loch de Amalech. 7
se fou levat de nit per anar a Saül al
se n’era tornat en Galgala. Adonchs
se mès en la carrera, per ço que se’n
se’n tornàs. Mas Saül lo pres per lo pany
se’n tornà e seguí Saül. E Saül ahorà
se n’anaren en Remata. E Saül se n’anà
se n’anà en Gabaà, en se casa. 35 E anch
se casa. 35 E anch despux Samuel no viu
se penedia com havia fet a Saül rey sobre
se’n marevellaren e axiren a ell a
se n’anà Samuel e tornà-ce’n en
se partí de Saül, e lo maligne spirit lo
se mà e que tu ho sofires pus laugerament.
se pertia d’ell lo maligne spirit. 1Re
se ajustaren en la vall de Terebinti e
se’n marevellaren e haguéran gran pahor.
se pertí de Saül e tornà-sse’n a son
se combateren ab los felisteus en la vall
se levà matí e comenà lo ceu bestiar a un
se tornaren contre mi, e jo prenguí
se hach sinta la spasa sobre las armes,
se desermà e dix a Saül: –Jo no puch axí
se cuytà e axí a ell a carrera en l’altre
se sportella e pres una pedre e mès-la
se levaren [*] e perseguiren los felisteus
se’n tornaren com ells hagueren encalsats
se’n tornà, qui havia ja mort lo
se mà lo cap del felisteu. 58 E Saül dix a
se despullà de una gonella que vestia e
se’n tornave aprés que hach mort lo
se’n portave lo cap de aquell en
se pertí d’ell altre vegade. 12 E Saül
se pensave e deya en son cor: «Jo no
se que, com Meroab, filla de Saül, dech
se levà e anà en Acaron ab los hòmens qui
se sfortsà de ferir David ab la lansa e
se’n trestornà [*], e la lansa ficà’s en
se muller, ho hach oÿt, dix a ell: –Si tu
se n’anà e fugí, e fou salvat. 13 E Micol
se despullà ses vestidures e profetitzà ab
se amagà David en lo camp. E vingueren los
se fou asegut segons la costuma en la sua
se’n fou anat, levà’s David de un loch
se endosos [*]; mas més plorà David. 42 E
se’n tornà en la ciutat. 21,Tit Capítol
se en una spluga. E com oÿren açò los ceus
se havia a defensar ni havia star guarnit.
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1Re 22,18 -los tu, donchs. Doech, de Ydumea,
1Re 23,5
en las tuas mans. 5 Donchs,
1Re 23,13
ells te liureran. 13 Donchs, David
1Re 23,16
bosch. 16 E Jonatàs, fill de Saül,
1Re 23,18 e David romàs en lo bosch e Jonatàs
1Re 23,19
a ell: –No saps tu que David
1Re 23,22
lo loch on ell és, [*] car ell
1Re 23,23
sercau tost los amagatalls on ell
1Re 23,24
de la terra de Judà. 24 E ells
1Re 23,24
se partiren devant Saül e anaren1Re 23,26
del munt de l’altre part. E David
1Re 23,27
–Vina e cuyte’t, que los felisteus
1Re 23,28
stesos per la terra. 28 Donchs Saül
1Re 24,1
Capítol XXIIII 1 Donchs David
1Re 24,3
on no podien anar sinó †ginollant1Re 24,5
ço que’t plaurà.” Donchs, David
1Re 24,8
de peraula e no soferí que ells
1Re 24,9 camí que havia comensat. 9 E David
1Re 24,9
E Saül reguardà detràs si. E David
1Re 24,13
ovellas e M cabres. E sdevench1Re 25,12 12 E donchs, los servents de David
1Re 25,13
’s cascú sa spasa! E adonchs ells
1Re 25,13
se senyiren lurs spases, e David
1Re 25,18 negú ab ell. 18 E adonchs Abiegayl
1Re 25,29
29 car si alguna vegade algun hom
1Re 26,12
que stave prop Saül e anaren1Re 26,22
dels teus servecials e port-la1Re 26,25
carrera ab los ceus hòmens e Saül
1Re 27,1
dels felisteus, per ço que Saül
1Re 27,2
mans.» 2 E levà’s David e anà1Re 27,9
e camells e vestidures e tornava1Re 28,1
en aquells dies que los felisteus
1Re 28,1
se ajustaren e aperellaren1Re 28,4
en lo ventre. 4 E ajustaren1Re 28,4
E Saül ajustà tot Yrrael e vench1Re 28,8
posà las suas vestidures e vestí1Re 28,15
gran treball. Vet que los felisteus
1Re 28,25
E com hagueren menjat, levaren1Re 29,3
null mal del die ensà que fogí e
1Re 29,4
fallons e digueren a Achís: –Torn1Re 29,11 ceus hòmens qui éran venguts ab ell
1Re 29,11
ell se levaren de nits per ço que
1Re 30,2
e havían-la cremade 2 e havían1Re 30,2
negú mort, mas [*] amanaven-los1Re 30,3
e las fillas e las mullers, que
1Re 30,5
los defallien. 5 E havían1Re 30,6
ànima de cascú per ço com aquells
1Re 30,18
havían portades e aportaren1Re 30,19
fillas e totas las altres coses que
1Re 30,22
e com ho hauran rebut, vagen-
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se levà e ocís los preveres de nostro
se n’anà David [*] e vench en Cellà e
se levà ab los hòmens qui éran ab ell, qui
se levà e anà-sse’n a David, en lo
se’n tornà en la sua casa. 19 Ab aytant
se amaga entre nós en los lochs molt
se pensa bé de mi que jo l’aguayt e’l
se amague e tornau a mi, que’m digau
se partiren devant Saül e anaren-se’n
se’n en Xiff. E David e aquells qui éran
se pensave ja que ell no pogués scapar de
se són stesos per la terra. 28 Donchs Saül
se’n tornà e cells qui perseguien David,
se departí de aquí e habità en lochs molt
se†. E vench a un corral d’ovellas que
se levà e tallà la vora del mantell de
se levassen contre Saül. Donchs Saül axí
se levà aprés ell e axí de la cove, e
se enclinà en terra e aorà a ell 10 e
se que ell féu tondre son bestiar en
se’n tornaren per aquella carrera per on
se senyiren lurs spases, e David se senyí
se senyí atrecí la sua spasa, e entorn de
se cuytà e pres CC pans e II odres de vi e
se levarà e perseguirà a tu e volrà la tua
se’n. E no hy hagué negú qui açò veés ni
se’n. 23 E nostro Senyor reta guardó a
se’n tornà en son loch. Tit Capítol XXVII
se desesper de mi e stiga que no’m serch
se’n ell e DC hòmens qui éran ab ell a
se’n a Achís. 10 E deya-li Achís:
se ajustaren e aperellaren-se a la
se a la batalla contre Yrrael. E dix Achís
se los felisteus e vingueren e posaren
se’n en Gelboe. 5 E Saül veé las tendes
se’n d’altres, e anà a una fembra qui
se combaten contre mi, e Déu s’és pertit
se e anaren tota aquella nit. 29,Tit
se’n vench a mi entrò aquest die de vuy.
se’n aquex hom e stiga en son loch, en lo
se levaren de nits per ço que se n’
se n’anassen gran matí e tornacen a la
se’n manades las fembras catives, de las
se’n ab si matexs. 3 E David e aquells
se n’havían amenats catius. 4 E David [*]
se’n manades II mullers de David catives,
se n’havían amenats per catius lurs fills
se-n’ho tot. E amanà-ssa’n las suas
se n’havían amenades. 20 E pres tot lo
se’n. 23 E dix David: –No fareu axí,
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aquestas paraules. Per aguals parts
aguals parts se partirà, e aytant
pres lo ceu cultell matex e ocíshavían fetas a Saül, 12 levarenen lo munt de Gelboe, e Saül
23 Saül e Jonatàs, bells e qui molt
aygüe qui és en Gabaon e, com tots
14 E dix Abner a Joab: –Levennós. E respòs Joab e dix. –Levene dix. –Leven-se. 15 E levarenla part de David. 16 E prenguerenper lo cap de II en II e meterenForts, en Gabaon. 17 Aquell die
loch on jaÿa mort Azael aturavene los fills de Benjamín ajustarene dix-li: –Donchs entrò a la mort
haguessas parlat vuy matí, lo poble
28 E Joab sonà la nafil, e tots
éran ab ell e l’endemà matí, con
aminvave e pus flacha era e tot die
desija la tua ànima. E com Abner
com Abner se fou partit de David e
car ja l’havia jaquit anar e
que tu fas. 26 E aytentost Joab
al vespre, que lo sol sia post e
e tolgueren-li lo cap e anarenfelisteus vingueren e scamparenprengueren-las e portaren-lasno volch David que l’archa de Déu
beneý nostro Senyor a ell e a tota
e de l’aram. 11 E aquesta vaxella
de Saül, devant David, enclinàdevant David, enclinà-se e jachaxí-los a carrera, car aquells
e los sirienchs, tantost com ells
fugiren ells també [*] e intrarenlos havia vensuts, ajustaren11,Tit Capítol XI 1 E sdevench2 E mentre aquestas cosas
aquestas cosas se feyan, sdevenchsdevench-se un dia que David
hagut d’ella morrà. 15 E tornàmenjar ab ells. 18 E sdevenchpahor que li fos fort greu e no
e no ferà res que li digam, ans
sentí’s que’ls ceus servicials
Senyor Déu e adorà-lo. E tornàe el no tornerà a mi. 24 E anàjo veig, la ciutat de las aygües
e fort gran presa. 31 E amenà-
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se partirà, e aytant se n’hauran aquells
se n’hauran aquells qui són romasos en
se ell matex. 5 E com l’escuder de Saül
se tots los pus forts hòmens e anaren tota
se soferia sobre la sua lansa, e los
se amaven en la vida, ni en la mort no’s
se foren ajustats en un loch, segueren los
se los servecials e jutgen devant nós. E
se. 15 E levaren-se de Benjamín XII de
se de Benjamín XII de la part de Ysbòzech,
se per lo cap de II en II e meteren-se
se los cultells la un a l’altre per los
se moch gran batalla e los hòmens de David
se. 24 E dementre que Joab e Abisay
se tots en una companya e feeren una mota
se enfellonirà la tua spasa, e no conexs
se’n fóra pertit e no perseguira sos
se ajustaren e stigueren d’aquí avant e
se feya die, foren en Hebron. 3,Tit
se destroÿa. 2 E David engendrà fills en
se fou partit de David e se’n fou anat en
se’n fou anat en pau, 22 aytantost Joab e
se n’era anat en pau. 23 E Joab e tota la
se pertí de David e tramès missatgers
se’n sia intrat. 36 E tot lo poble oyí
se’n tota la nit per la carrera del
se en la vall de Rafaÿm. 19 E David
se’n. 22 E vingueren altre vegade los
se giràs en la sua ciutat, mas volch que
se casade. 12 E diguéran a David que
se’n portà lo rey David e santificà-la
se e jach-se en terra e adorà-lo. E
se en terra e adorà-lo. E dix David:
se tenían fort per scarnits e per
se acostaren, fugiren. 14 E com los de
se’n en la ciutat. E pertí’s Joab dels
se tots, 16 e Adadàsser tremès als
se que, com hach passat un any, en temps
se feyan, sdevench-se un dia que David
se un dia que David se fou levat del lit
se fou levat del lit que hach dormit en la
se’n Natan a la sua casa. E nostro Senyor
se que en lo sizèn die l’infant morí. E
se’n torbàs, e digueren entre si matexs:
se turmenterà més.» 19 E com David sentí
se concellaven e perlaven gint, aytentost
se’n a la sua casa e meteren-li taula,
se’n David a Bersabé e aconhortà-la e
se porà pendre. 28 Donchs, are, senyor,
se’n lo poble ligats e fermats ab cadenas
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ciutats dels fills d’Amon. E David
que havia nom Tamar. E sdevenchdir ne la gosave demanar per ço com
e que te’n do. 6 E lavors Amon
volch manessar per tal que Amon no
23 E aprés II anys, sdevenchhavia dit. 36 E aytentost com ell
37 Emperò Absalon fugí e anàtua, havia II fills, e barellarenE dix la fembra: –Membre e recortfan sobre la terra. E axí la fembra
Absalon. 22 E levà’s Joab e jache lo poble de poch en poch veniende Servià? Maleesca aytant com
que no’n romandrà nengú axí com si
romandrà. 13 E si per ventura ell
ni en lo desert, mas digau-li que
e ells, sabent açò, amagarencasa havia un pou, e ells meterenpocha d’aygüe han beguda e sónpus no’ls trobaren, tornaren-se’n en Jerusalem. 21 E, com
aquells axiren del pou e anarencregut lo ceu concell, pujàlo vas de son pare. 24 Emperò David
que Absalon fugia, sdevenchmissatge aporta. E dementre que ell
Absalon! Absalon, fill meu! Com
entrò are. 8 E lavors lo rey
ell. Emperò Yrrael fugí e anàlos servecials teus. 15 E tornàEmperò Semeý fill de Gerà,
al rey ab gran barba, que no
Batzalay e beneý-lo. E Batzalay
E lo rey anà en Galgala, e Canahan
hòmens del poble d’Irrael anarenCapítol XX 1 E lavors sdevenchpoble pertí’s de David e anarenlavors los hòmens de Judà anarenpodia ferir tost e leugerament com
e un d’aquells veé que lo poble
per los trips d’Irrael e eraconcell entigament, e axí anavenJoab tochà la corneta, e pertiren-se de la ciutat e anarenmare dels II, vestí celici e féuirà a las suas orellas. 8 La terra
e tremolà, los fonaments dels puigs
poble fugit retornà, e portarende Agehè, de Arrarí, e ajustaren-
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se’n tornà ab tota la sua host e ab tot
se que Amon, fill de David, fou fort
se cuydave que fos fort greu a David. 3 E
se gità al lit e féu aparès que fos
se n’enfellonís ni fos trist, per ço car
se que Absalon feya tondre las suas
se jaquí de perlar, los fills del rey
se’n a Tolomay, qui era fill de Amisar,
se abdosos en un camp, e no havia null hom
se lo senyor de la casa de nostro Senyor
se n’anà. 21 E lo rey féu venir Joab e
se sobre la terra e adorà [*] lo rey e dix
se’n a Absalon. 13 E lavors vench un
se vulla, car nostro Senyor li ha manat
se’n tornàs un hom tot sol, car tu
se n’intrava en alguna ciutat, lo poble
se’n vage demà tost, si no, serà
se en casa de una fembra en Baürim que no
se dins, 19 e la fembra posà dessobre un
se’n anats corrent. E aquells, pus no’ls
se’n en Jerusalem. 21 E, com se’n foren
se’n foren tornats, los missatgés aquells
se’n a David e digueren-li tot lo
se’n en un aze e anà-sse’n [*] en la
se’n vench a las tendes, e Absalon e tots
se que lo cavall en que cavelcava passà
se acostave, 26 viu venir un altre home
se pot ja fer que jo muyre per tu,
se levà de terra on jaÿa e stech a la
se’n en las suas tendes, 9 e lo poble d’
se’n David entrò a Jordà, e tot lo trip
se gità devant lo rey e adorà-lo, com
se l’havia rasa ne s’havia levade la
se n’anà a la sua ciutat. 40 E lo rey anà
se n’anà ab ell. Emperò tot lo poble de
se’n al rey e digueren-li: –Per què los
se que aquí havia un hom del diable qui
se’n a Ciba fill de Bocrí. E lavors los
se’n en Jerusalem ab David, lur rey e lur
se volia. 9 E dix Joab a Amasè: –Déu te
se aturave a mirar Amasè, levà’l de la
se’n anat entrò a Abela. E Joab e tots
se’n en aquella ciutat. 19 Donchs, no sóm
se de la ciutat e anaren-se’n tots en
se’n tots en lurs tendes. E Joab tornàse lit sobre una pedre, del comensament de
se somoch e tremolà, los fonaments dels
se són somoguts e secudits e manats e
se’n la roba d’aquells que hy éran
se los felisteus en una stació en un camp
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prínceps dels cavallers partirenPlàcie’t, Senyor, que la tua mà
sàpies certament que jo no hu
e donar-ho-he a hòmens que no
Achís a David: –Jo he sabut are e
9 E respòs Achís e dix a David: –Jo
Joab me tremès así a tu, e no hy
los dies de las calendes e
prop la paret, levà’s Jonatàs, e
al costat de Saül, e null hom no
die aprés las calendes, encara no
que anà a la batalla. 9 E aprés ell
-li un tros de formatge de figues
Judà, e ficharen lurs tendes entre
entrò a una gran cisterna qui és en
ací, si no te’n portes los
e aquell qui los poria tolra los
host per combatre e vingueren en
fareu las semblances del vostro
17 Aquestas són las semblances del
aquells e ferí Azot en la pus
stats morts éran ferits en la pus
–Vosaltres fareu V semblances dels
David. E ell no la volch beure, mas
venían en Ciloè ab son marit per
ta mà e diràs: “Jo sóm vengut per
jo vinch per pau. Jo sóm vengut per
tot lo poble en Galgala [*] e aquí
ovellas e bous e vadells e
que, si ell tornave en Jerusalem,
millor bestiar, per ço que hom ho
cuyta, mas crua.» 16 E aquell qui
senyals seran venguts a tu, tu
lo die vench que Elcanà dech
e d’ovellas, [*] e açò han fet per
lo setgle e al poble. E quant algú
E quant algú secrifichave son
son marit per secrificar solempne
29 Per què has tu gitat mon
qui mamave e oferí aquell entir en
Samuel oferia a nostro Senyor lo
ciutat, car lo poble fa vuy gran
Senyor.” 3 E tu apellaràs a Ysaý al
veniu ab mi per ço que jo fassa lo
Ysaý e sos fills e apellà a ells al
-me anar en la mia ciutat, car
scomou [*] contre mi, sia odorat
ab David VII cors, e havia-hi
del senyor meu, car axí com a
teu, te reba lo teu vot e lo teu
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se del rey per ço que nombrassen lo poble
se gir envés mi e contra la casa de mon
sé. 56 E lo rey dix: –Donchs demana a ell
sé d’on són? 12 E donchs, los servents de
sé que tu e los hòmens teus axireu ab mi
sé que tu ést bo devant los meus ulls tot
sé altre cose. 30 E dix lo rey: –Passe e
sech lo rey a taula per menjar. 25 E com
sech Abner al costat de Saül, e null hom
sech là on solia ceura David. 26 E Saül no
sech null hom là on solia ceure David. E
sech Aleatzar, fill de son oncle Ahoy, qui
sechas e II ligadures de pances. E com
Sechot e Azachà, en las encontrades de
Sechot, e aquí ell demanà e dix: –En qual
sechs e los contrets dient: “No intrerà
sechs e los contrets que ahiraven la ànima
Secot, en la terra de Judà, e ficharen
secret de natura, e las semblances de las
secret de natura d’or, las quals los
secreta part de las nalgues, e las suas
secreta part [*] de mal de morenes. E lo
secrets de natura d’or, segons lo nombre
secrificà-la a nostro Senyor Déu 17 e
secrificar solempne secrifici e lur vot.
secrificar a nostro Senyor.” 3 E tu
secrificar a nostro Senyor. Sentificausecrificaren secrificis pacificables
secrificaren-los [*], e lo poble menjà
secrificaria a nostro Senyor Déu. 9 E dix
secrificàs al Senyor, ton Déu, e havem
secrificave deya-li: «Lexa cremar primer
secrificha tot ço que trobaràs en ta mà,
secrifichar, e donà a Fenennà [*] e a tots
secrifichar a lur Déu en Galgala. 22 E
secrifichave son secrifici, lo servent del
secrifici, lo servent del prevera venia
secrifici e lur vot. 20 E Elí donchs beneý
secrifici ab te fellonia e los meus dons,
secrifici a nostro Senyor. [*] per lo
secrifici, los felisteus comensasen
secrifici lasús al munt. 13 Mantinent que
secrifici, e jo mostraré a tu qual cose tu
secrifici. Donchs ell sentifichà Ysaý e
secrifici. 6 E com ells foren intrats là
secrifici solempnial fan aquí, car u de
secrifici e preguen-lo, car axí cové a
secrifici de vadell. 13 E, com aquells qui
secrifici e axí com a àngel de Déu és ferm
secrifici. 24 E dix lo rey a Aurena: –Ja
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jo doní a la casa de ton pare dels
menjàceu las promíssias de tots los
a tu, que tu ofires oferenes e
en Galgala [*] e aquí secrificaren
dix: –Aportau-me holocausts e
¿nostro Senyor vol holocausts e
veu? Car obadiència és major que
sua. E com hach Absalon oferts
dels puigs se són somoguts e
li plàcia de mi. 27 E dix lo rey a
15 E tentost Cozim anà-sse’n a
5 E aquells qui primerament éran
e aquells qui havían fam se són
dix: Per què no has feta a mi casa
de fe unteu lo cap de nostro Senyor
Senyor, Déu de las companyes,
dels hòmens forts de David: David
pobre de la sutzura, per ço que ell
a cavall e XXM de peu, ell féu
primeras, axí com hom comensa a
infant en lo loch on era la primera
Jonatàs e dix a l’infant: –Vet la
E pres l’infant de Jonatàs ses
allà on Jonatàs havia lensade la
la segete, Jonatàs gità altre
tira a senyal, 21 e tremetré a las
e dir-li-he: “Vé, aporte’m las
asta de la lansa e donà-li en lo
engan e a treció e ferí-lo en lo
com foren intrats en la casa, en lo
libre de la Generació del món. Lo
nós apellam primer de Regnes. Lo
E lo primer libre comensa a Job; lo
nós, és apellat e és scrit primer e
libre dels Macabeus en habraych; lo
e Anna aorà e dix: 2,Tit Capítol
engendrat havia nom Jobel, e lo
era son primer fill engendrat; lo
ni purificat [*]. 27 E com vench lo
gran fallonia e no menjà en tot lo
lo poble d’Irrael, e jo seré lo
batallar e combatre!» 2,Tit Capítol
fill de Achinoen de Gesrael; 3 e lo
de la Bíblia. 2Re Inc Comensa lo
de Yrrael. Expl Ací acaba lo
apachs la luerna d’Irrael. 18 E la
que XXII letres són [*],
Emperò V letres són dobles
la doctrina de Déu. Lo primer libre
a Jesú, fill de Enave, qui és dit,
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secrificis dels fills d’Irrael tota la
secrificis del meu poble d’Irrael e tu
secrificis passificables. Per VII dies e
secrificis pacificables devant nostro
secrificis pacificables. E ell oferí
secrificis, que hom no l’obaesca
secrificis, e obeyr val molt més que
secrificis, el poble féu gran conjurament
secudits e manats e trencats, car Déu és
Sedoch prevera: –Tu qui ést vengut, torna
Sedoch e Abiatar, preveras, e comptà-los
sedollats se logaren per haver pans, e
sedollats, e entrò aquella qui era axorque
sedrina? 8 E are tu diràs al meu servicial
seent a la taula, que en nenguna manera no
seent sobre ella xerubín. 3 E posaren l’
seent en la cadira, molt savi príncep
sega ab los prínceps e que tinga la cadira
segar los nirvis a tots los cavalls,
segar los ordis. 10 E Rafà, mare dels II,
segeta. Cridà Jonatàs e dix a l’infant:
segeta qui és més enlà que tu. 38 E cridà
segetas e portà-las a son senyor. 39 E
segete, Jonatàs gità altre segete més enlà
segete més enlà de l’infant. 37 E axí
segetes un infant e dir-li-he: “Vé,
segetes.” 22 E si jo diré a l’infant:
segí, e tantost morí Azael en aquell matex
segí e ocís-lo en venjansa de Azael son
segí [*]. 7 [*] Car ell dormia en son lit,
segon és apellat Elesmon, lo qual nós
segon, lo terç e lo quart, que és apellat
segon, a David, lo qual és comprès en V
segon de Paralipèmenon; lo VIII és Sdras,
segon, en grech; la qual cose d’aquella
segon e càntich que féu Anna a nostro
segon havia nom Abià, e foren jutges de
segon, Aminedab; e lo terç, Seman. 14 E
segon die aprés las calendes, encara no
segon die de las calendes, car fou fet
segon aprés tu. E Saül, mon pare, sap bé
segon 1 Adonchs, aprés aquestas coses,
segon, Celeab, qui fou fill de Abiegayl,
Segon libre dels Reys, qui és lo deèn
Segon libre dels Reys, qui és lo deèn
segona batalla fou en Job contre los
segons la qual lengua en gran partida és
segons los jueus, ço és a saber, caph,
segons los jueus és apellat Bresith, lo
segons los profetes, Josuè, fill de Nuu. E
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Re Prol,61
fou feta la història dels jutges,
Re Prol,71
dels XII Profetes, qui és apellat,
Re Prol,79
en III libres, que són apellats,
Re Prol,86
de divinal scriptura, lo qual,
Re Prol,88
lo VIII és Sdras, qui és axí matex,
Re Prol,152
jueus, ço és, aquell en qui més,
1Re 2,16
-li: «Lexa cremar primer lo grex
1Re 2,35
a mi un prevere fael, lo qual ferà
1Re 2,35
fael, lo qual ferà segons mon cor e
1Re 3,21
Ciloè, on havia stat [*] a Samuel
1Re 6,5
dels secrets de natura d’or,
1Re 6,18
altre, Gatza. 18 E las rates d’or,
1Re 12,1
–Veus que jo he oÿda la vostra veu
1Re 13,14
Nostro Senyor †ama cascun† hom
1Re 16,7
no l’he pas alet, ni jo no jutge
1Re 20,25
25 E com lo rey se fou asegut
1Re 25,25
qui és malvat hom, car ell és foll,
1Re 26,23 E nostro Senyor reta guardó a cascú
1Re 26,23
cascú segons [*] la sua justícia e
2Re 3,39
reguardon en aquell qui fa mal
2Re 7,9
tua cara e are he fet a tu gran nom
2Re 7,17
17 Segons totas aquestas coses e
2Re 7,21
teu. 21 Per la tua peraule e
2Re 12,27
e he combatut contre Rebaach, e,
2Re 13,18
vestia una gonella e un brial,
2Re 22,21 21 e nostro Senyor me reguardonerà
2Re 22,21
segons la mia justícia e retrà a mi
2Re 22,25 E reguardonerà a mi nostro Senyor
2Re 22,25
Senyor segons la mia justícia e
2Re 24,19 de Aurena gebuseu. 19 E pujà David
Re Prol,55
apellats Torà, ço és, Lig.
1Re 8, 8
a mi, que jo regne sobre ells. 8
2Re 7,17
cadira serà ferma contínuament. 17
1Re 14,26 bocha, car lo poble havia pahor del
1Re 14,28
–Ton pare ha costret lo poble per
1Re 20,17 E anedí Jonatàs que David feés gran
1Re 28,10
vols que jo muyre? 10 E Saül féu
2Re 21,7
de Jonatàs, fill de Saül, per lo
2Re 2,13
tots se foren ajustats en un loch,
Re Prol,62
segons que’s compte. Lo terç se
1Re 15,31 Déu. 31 Donch Samuel se’n tornà e
1Re 25,42
ab ella e las suas serventas, e
2Re 3,16
tramès-la a David, 16 e son marit
2Re 19,31
31 E Batzalay, galatide de Gelim,
2Re 20,13
aturàs aquí. 13 E puxs tot lo poble
1Re 14,13
e los altres ocia son scuder, que
2Re 3,31
cos de Abner. Emperò lo rey David
2Re 7,8
de las pasturas en las quals tu
1Re 30,21
so car éran ujats e no havían pogut
2Re 17,10
no morissen tots e no’t volrien
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segons que’s compte. Lo terç se seguex
segons ells, Careafija. Lo terç orde
segons los jueus, Masloth, ço és, libre de
segons nós, és apellat e és scrit primer e
segons los grechs e los letins; dels
segons tos vijares, te pusques fiar. E si
segons la costuma e puxs pren-te’n a ta
segons mon cor e segons ma ànima, e jo
segons ma ànima, e jo edificaré a ell fael
segons la peraula. E la peraula que Samuel
segons lo nombre de las províncies dels
segons los nombres de las ciutats dels
segons totas las coses que vosaltres haveu
segons son cor, e nostro Senyor ha manat a
segons la vista dels hòmens, com l’home
segons la costuma en la sua taula e en la
segons son nom, e follia és ab ell. E jo,
segons [*] la sua justícia e segons la sua
segons la sua fe, car nostro Senyor t’ha
segons la sua malícia. 4,Tit Capítol quart
segons lo nom dels majors que són en la
segons aquesta visió, tot axí dix Natam a
segons lo teu cor has fetas totas aquestas
segons que jo veig, la ciutat de las
segons dien alguns ab mànagues, car aytals
segons la mia justícia e retrà a mi segons
segons la mia mundícia de las mias mans.
segons la mia justícia e segons la
segons la mundícia de las mias mans en l’
segons lo manament de nostro Senyor que
Segons orde dels Profetes són ordonats, e
Segons totas las lurs obres, las quals
Segons totas aquestas coses e segons
segrament. 27 Mas Jonatàs no havia pas oÿt
segrament e ha dit: “Maleït sia aquell hom
segrament e gran jura per ço car ell amava
segrament a ella en nostro Senyor Déu e
segrament de nostro Senyor Déu que era
segueren los uns de la una part sinestre
seguex que és Samuel, lo qual nós apellam
seguí Saül. E Saül ahorà nostro Senyor. 32
seguí los missatgers de David [*]. 43 E
seguí-la plorant entrò Auiam. E dix
seguí lo rey entrò que hach passat Jordà e
seguí a Joab e encalsaren Siba, fill de
seguia ell. 14 E la primera occizió que
seguia lo lit en què portaven Abner. 32 E
seguias lo bestiar, per ço que fosses
seguir David, qui los havia manat que
seguir, com si negú n’hi havia ten fort
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1Re 30,8
Senyor Déu e dix: –Senyor Déu,
1Re 6,12
E los prínceps dels felisteus
1Re 25,13 sua spasa, e entorn de CCCC hòmens
2Re 19,31
Jordà e encara era aparellat que’l
1Re 17,14
los III fills primers hagueren
1Re 12,14
e lo rey que mana sobre vosaltres,
2Re 5,17
’n en un loch en lo qual ell era
2Re 19,33
ab mi en Jerusalem, e staràs aquí
1Re 12,11
entorn entrò que vosaltres habitàs
1Re 27,8
malechites. Car aquests en pau e
1Re 23,19
amaga entre nós en los lochs molt
1Re 24,1
de aquí e habità en lochs molt
1Re 21,13
posts de las portas de la casa, e
2Re 15,5
5 E com null hom venia, ell lo
1Re 7,12
pedre e mès aquella entre Masfat e
1Re 17,13
lo segon, Aminedab; e lo terç,
Re Prol,7
diverses caràcters e figures. Los
Re Prol,14
entrò en aquell temps, ço és dels
2Re 18,27
la guarda: –Aquest qui ve primer
1Re 6,17
per lur peccat: Azot hi donà una
1Re 6,5
ells digueren: 5 –Vosaltres fareu V
1Re 6,5
Donchs vosaltres fareu las
1Re 6,5
del vostro secret de natura, e las
1Re 6,11
caxa on éran las rates d’or e las
1Re 6,17
aquell die. 17 Aquestas són las
2Re 14,19
serventa tua, que digués aquesta
Re Prol,115
Tobies e lo libre Pastoral, qui és
1Re 10,24
és en tot lo poble un home que sia
1Re 10,27
no li portaren null do. E ell feya
1Re 23,13
e que ell era salvat, e per ço féu
1Re 26,15
–Donchs, no ést tu baró, e qui és
2Re 7,22
tu ést gran, car no és nengú
2Re 9,8
Car tu has guardat sobre un ca mort
1Re 14,40
respòs [*]: –Fes ço que’t [*]
1Re 25,36
ten gran convit en la casa, que
1Re 1,23
dix a ella: –Tu fes ço que’t
2Re 23,11
morts. 11 E aprés d’aquest fou
2Re 19,16
e que passàs Jordà. 16 E cuytà’s
2Re 16,5
de la casa de Saül, que havia nom
2Re 16,7
e a la cinestra de David. 7 E
2Re 16,13
ceus companyons per la carrera, e
2Re 19,18
faéssan lo ceu manament. Emperò
2Re 19,21 de Servià e dix: –Donchs, no morrà
2Re 19,23
sobre Yrrael? 23 E dix lo rey a
2Re 23,33 fills de Gessèn Jonatan e Matan; 33
2Re 23,25
fill de son oncle, de Betlem; 25
2Re 13,32 David. 32 E respòs Jonadap, fill de
1Re 11,11
tot ço que us plaurà. 11 E com lo
Re Prol,131 ballesa del tabernacle, la qual per
1Re 9,6
hom, e tot ço que ell diu s’esdevé
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seguiré aquests ladres o no? E dix nostro
seguiren aquellas entrò a las fins del
seguiren David, e CC ne romangueren per
seguís d’aquí avant, si lo rey ho
seguit Saül a la batalla, 15 e David se
seguiu lo Senyor, Déu vostro, serà bé a
segur, es podia d’ells bé defensar. 18 E
segur ab mi. 34 E dix Batzalay al rey:
segurament. 12 E com vosaltres veés que
segurament habitaven entigament ab aquells
segurs d’un bosch qui és en lo coll que
segurs, qui són apellats la terra de
selivava ten fort, que la saliva li anave
seludave e’l prenia per la mà e besaveSem, qui són II lochs prop, e apellà lo
Seman. 14 E David era lo menor de dies de
semaritans encara ab aitants letres lo
semaritans, dels jueus, caractes sían
sembla que sia Achimàs, fill de Sadoch. E
semblança [*]; e altre, Scalon; e altre,
semblances dels secrets de natura d’or,
semblances del vostro secret de natura, e
semblances de las rates qui han deguastade
semblances del sacret de natura, que
semblances del secret de natura d’or, las
semblansa de aquestas paraules que t’he
semblant a l’Apocalipci de sent Johan, no
semblant a ell. E tot lo poble cridà e
semblant que no oÿa neguna cose de lur
semblant que ell volgués anar en altre
semblant a tu en tot Yrrael? Per què,
semblant a tu en negunes coses que nós
semblant de mi. 9 E lo rey apellà Cibà,
semblarà bo. 41 E Saül pregà e dix [*]:
semblave convit de rey. E lo cor de Nabal
semble que sia bo e roman tant tro que l’
Semeà, fill de Agehè, de Arrarí, e
Semeí, fill de Gerà, fill de Geraminí, de
Semeý, fill de Gerrà, e anave devant ells
Semeý deya aquestas peraules al rey: –Ix,
Semeý anave per lo costat del munt, pus
Semeý fill de Gerà, se gità devant lo rey
Semeý per ço que flastomave e maleÿa l’
Semeý: –No hages pahor, que no morràs. E
Seminà de Oradí; Barom, fill de Saratey,
Semmà de Ararí; Elitzachà de Arodí; 26
Semnà, frare de David, e dix: –Senyor meu,
sendemà fou vengut, Saül pertí lo poble en
sengles spècies e destinció e departiment
sens dupte. Donchs, anem-nos-ne are a
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1Re 14,39
per mon fill Jonatàs, ell morrà
1Re 14,44 a Jonatàs: –[*] Cové que tu muyres,
1Re 17,25
la casa de son pare serà francha e
1Re 21,1
’s molt com fou vengut David
1Re 30,8
Senyor a ell: –Encalce-los. Car
2Re 3,10
10 que regne sobre la casa de Saül
2Re 19,41
a tu e a tota la tua casa a Jordà
2Re 22,31 lo Déu meu. 31 E nostro Senyor és
2Re 23,4
en l’alba o com lo sol ix al matí,
Re Prol,Inc
Prol,Inc Comensa lo pròlech de
Re Prol,116 qui és semblant a l’Apocalipci de
Re Prol,Expl
Expl Ací acaba lo pròlech de
Re Prol,27 e unas matexas letres en habrayques
2Re 12,19 se turmenterà més.» 19 E com David
1Re 7,1
en la casa de Aminadab, en Gabaà, e
1Re 16,5
per secrificar a nostro Senyor.
1Re 16,5
jo fassa lo secrifici. Donchs ell
Re Prol,17
e preveres, per centència o per
1Re 25,37
vi que havia begut e fou tornat en
2Re 1,9
treball e encara sóm en tot mon
1Re 2,34
a edat d’home. 34 E açò serà a tu
1Re 10,1
que entorn ell són. E açò serà lo
1Re 14,10 nostres mans. Aquest serà lo nostre
1Re 15,12
e aquí havia dressat un altar en
1Re 20,20
e gitar-las-he quax qui tira a
1Re 10,7
en altre home. 7 Com tots aquests
1Re 10,9
a ell altre cor. E tots aquests
1Re 25,13
se senyiren lurs spases, e David se
1Re 25,13
cascú sa spasa! E adonchs ells se
1Re 19,4
Saül, pare ceu, de David e dix: –O
1Re 20,38
ses segetas e portà-las a son
1Re 24,7 me guard que jo no fassa mal a mon
1Re 24,9
aprés Saül e dix a ell: –O rey,
1Re 24,11 “No stendré la mia mà contre lo meu
1Re 25,10
los servents que fugen a lur
1Re 25,14 desert per ço que beneÿssen nostro
1Re 25,24
24 e caech a sos peus e dix: –O
1Re 25,25
25 Jo’t prech que lo rey, mon
1Re 25,25
no viu tos servents, los quals tu,
1Re 25,26
trematist a ell. 26 Mas are,
1Re 25,26
mans nèdeas. E axí are, donchs,
1Re 25,27
ne’t serquen mal. 27 E per açò,
1Re 25,27
la tua serventa ha aportade a tu,
1Re 25,28
qui servexen a tu. 28 E tol,
1Re 25,28
»Car nostro Senyor ferà a tu,
1Re 25,28 Car batallas de nostro Senyor Déu,
1Re 25,29
la tua ànima, serà la ànima del
1Re 25,29
senyor meu guardade [*]. Emperò,
1Re 25,30
com nostro Senyor haurà fet a tu,
1Re 25,30
que ha parlades de tu e haurà a tu,
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sens nenguna remsó. E nengú de tot lo
sens dupte, de mort. 45 E lo poble dix a
sens trahut en Yrrael. 26 Adonchs dix
sens cavallers e dix-li: –Per què ést
sens dupte tu los pendràs e amaneràs la
sens tresmudar e sia levade la cadira de
sens nós e tots los teus hòmens ab tu? 42
sens tota màcula. E la peraule de nostro
sens nuus gita los raigs, axí com la pluja
sent Gerònim sobre lo Primer libre dels
sent Johan, no són en la retgle ni en la
sent Gerònim. 1Re Inc Comença lo Primer
sentències són comptats. Emperò V letres
sentí’s que’ls ceus servicials se
sentificaren Aleatzar, fill de Aminadab,
Sentificau-vos e veniu ab mi per ço que
sentifichà Ysaý e sos fills e apellà a
seny místich, és mostrat lo nom de nostro
seny, sa muller li dix totas aquellas
seny e tota la fortsa de la mia ànima és
senyal que’s sdevendrà en II de tos
senyal per què tu sabràs que nostro Senyor
senyal. 11 E donchs ell aparech a la una e
senyal de victòria e que despuxs se n’era
senyal, 21 e tremetré a las segetes un
senyals seran venguts a tu, tu secrificha
senyals vingueren a ell aquell die que
senyí atrecí la sua spasa, e entorn de
senyiren lurs spases, e David se senyí
senyor rey, no vullas peccar contre David,
senyor. 39 E l’infant no sabia què’s
senyor, untat de Déu! [*] E nostro Senyor
senyor meu! E Saül reguardà detràs si. E
senyor, car és untat de Déu.” 12 Pare meu,
senyor! 11 Donchs, pendré jo los meus pans
senyor, e ell ha a ells contrestat. 15 E
senyor meu, aquest peccat sia sobre mi! Jo
senyor, no pos son cor sobre Nabal, mon
senyor, trematist a ell. 26 Mas are,
senyor meu, beneex Déu, [*] qui ha a tu
senyor meu, viva nostro Senyor Déu e viva
senyor, pren aquesta benedicció que la tua
senyor meu, e done’n als servecials qui
senyor, la iniquitat de la tua serventa.
senyor meu, casa fael. Car batallas de
senyor meu, tu batellaràs. Senyor, donchs
senyor meu guardade [*]. Emperò, senyor
senyor meu, la ànima e la vida dels teus
senyor meu, totas aquellas coses bonas que
senyor, stablit sobre Yrrael, 31 no serà a
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remembrament ni serà en ton cor,
merexen mal ni són colpables, e tu,
E com nostro Senyor haurà bé fet al
tua. Jo vull ésser serventa del meu
què, donchs, no has guardat lo rey,
és intrat per ço que ociés lo rey,
he oÿda és veu tua? E David dix: –O
és mia. 18 E dix David: –Per què lo
qui és en las mias mans? 19 Donchs
manera porà ell fer pau ab son
contre los enamichs del rey,
matí, tu e’ls servecials teus del
e sóm misatge de un ysmaleÿte. E lo
ceu cap e [*] jo la he portade ací,
feta aquesta misericòrdia ab lo
Judà regnà David en Hebron 11 e fou
ço que t’ajust tot Yrrael a tu,
que fassa ab tu covinensa que sias
no conexeu que fort gran príncep e
la tua vida. E ha donat Déu al
al meu poble de Yrrael e tu seràs
la ànima de David, que ell lo feria
la sua casada e manà a mi que fos
per ço que fosses guiador e
16 Emperò Joab, fill de Servià, era
e Felon, que éran guardes del
haja. Emperò Mifibòsech, fill del
dels fills de Amon a Amon, lur
de Adadàser, fou lur príncep e lur
e de Judà stan en las tendas, e lo
ans dormí ab los missatges de son
Saül, 8 e doní a tu la casa de ton
de ton senyor e las mullers de ton
se porà pendre. 28 Donchs, are,
dix Amon al rey: –Prech-te,
las mias ovellas. Prech-te,
e lo meu marit és mort. E jo,
jura-ho a mi e no a ell; tu,
la fembra: –Membre e recort-se lo
–Parle. 13 E ella dix: –Per què,
jo parle e diga aquesta peraule al
jo la tua serventa: Parlaré a tu,
que sia feta la peraule del
que t’he dites. 20 [*] Emperò tu,
–Vive nostro Senyor Déu e vives tu,
rey: –On és Mifibòzech, fill de ton
E dix Cibà: –Prech-te,
qui’s són levats contre tu,
de Josep e sóm axit a carrera a tu,
que jo no conega que m’ha vuy fet
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senyor meu, que tu hages scampade sanch d’
senyor, hauràs venjat a tu matex. E com
senyor meu, seràs membrant de la tua
senyor, per ço que lav los peus dels teus
senyor teu? Car un de la companya hi és
senyor teu. 16 No és bona cose, açò que
senyor, rey meu, aquesta veu és mia. 18 E
senyor meu perseguex lo servicial ceu? Què
senyor [*], jo’t prech que m’oges ara.
senyor, si no sobre los nostros prínceps?
senyor meu? 9 E respòs Achís e dix a
senyor teu qui vengueren ab tu, e com
senyor meu ha’m jaquit per ço com l’
senyor meu. 11 E aytantost com David hach
senyor vostro Saül e haveu-lo soterrat.
senyor sobre la casa de Judà VII anys e VI
senyor meu [*], per ço que fassa ab tu
senyor e que senyoreigs e mans a tots axí
senyor és vuy caygut en Yrrael? 39 Jo,
senyor nostro rey [*] venjansa de Saül e
senyor sobre Yrrael. 3 E lavors vingueren
senyor de la sua cavalleria. E per açò diu
senyor e guaytedor sobre lo poble d’
senyor sobre lo meu poble d’Irrael. 9 E
senyor sobre la host, e Josafat [*] era
senyor rey e guardaven lo ceu cap. E los
senyor teu, menjarà tostemps en la mia
senyor: –Cuydes-te que David hage tremès
senyor. E com David sabé aquestas coses,
senyor meu Joab e los servicials jaen en
senyor. 14 E en lo matí lo rey sabé que no
senyor e las mullers de ton senyor a la
senyor a la tua volentat, e he donade a tu
senyor, tost fes ajustar la part del poble
senyor meu, que vinga ma germane Temar per
senyor, que tu hi vulles anar ab los
senyor, serventa tua, havia II fills, e
senyor, e la tua cadira sia ignosent, que
senyor de la casa de nostro Senyor Déu, e
senyor meu, has pensade aquesta cose
senyor devant tot lo poble. E dix jo la
senyor meu, si en neguna manera volia
senyor meu, car axí com a secrifici e axí
senyor rey, ést savi e has saviesa axí com
senyor meu, car en tot loch on iràs, o en
senyor? Respòs Cibà e dix: –Romàs és en
senyor, que jo tròpia gràcia devant tu. 5
senyor meu. 33 E lavors lo rey fou fort
senyor meu. 21 E lavors respòs Abisay fill
senyor sobre Yrrael? 23 E dix lo rey a
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2Re 19,26
ço que cavalcàs e anàs ab lo rey,
2Re 19,27
açò, me acusa a mi a tu. Emperò,
2Re 19,28
noent sinó a la mort. Tu, emperò,
2Re 19,28
menjars de la tua taula. Donchs,
2Re 19,30 dix Mifibòzech al rey: –Pus que tu,
2Re 19,35
35 Car LXXX anys he viscut vuy,
2Re 19,35
vuy, senyor meu. Los meus senys,
2Re 19,35
teu, feria gran afany a tu,
2Re 19,36 afany a tu, senyor meu. 36 Un poch,
2Re 19,37
’m vols donar. 37 Mas prech-te,
2Re 20,2
Jerusalem ab David, lur rey e lur
2Re 20,6
Pren, donchs, dels servecials del
2Re 20,23
en Jerusalem al rey. 23 E fou Joab
2Re 22,51
e feent grans las saluts del
2Re 24,21
e adorà lo rey e dix: –Per què lo
2Re 24,22 poble. 22 E dix Aurena al rey: –Lo
Re Prol,18
és mostrat lo nom de nostro
Re Prol,114
«Tota saviesa és en nostro
Re Prol,158
e de fe unteu lo cap de nostro
1Re 1,3
per orar e per sacrifichar a nostro
1Re 1,3
e Fineès, e eren preveres de nostro
1Re 1,5
ell amave molt a Anna, mas nostro
1Re 1,6
tant que li feya retret que nostro
1Re 1,7
qu’ells anaven a la casa de nostro
1Re 1,9
las portes de la casa de nostro
1Re 1,10
ella plorave molt agrement a nostre
1Re 1,11
agrement a nostre Senyor, e dix:
1Re 1,11
mascle, jo donaré aquell a nostro
1Re 1,12
ses paraules devant nostro
1Re 1,17
a ella: –Vé-te’n en pau, e lo
1Re 1,19
matí e aoraren devant nostro
1Re 1,19
jach ab Anna, se muller, e nostro
1Re 1,20
com ella l’havia demanat a nostro
1Re 1,21
en Siloè per sacrificar a nostro
1Re 1,22
e que ell aparega devant nostro
1Re 1,23
sia desletat. E jo prech nostro
1Re 1,24
plena de vi e amenà aquell a nostro
1Re 1,26
la conexia. 26 Mas Anna dix a ell:
1Re 1,26
stiguí ací devant e preguí a nostro
1Re 1,28
E per açò jo he ell donat a nostro
1Re 1,28
Donchs, ells aoraren aquí nostro
1Re 2,Tit
e càntich que féu Anna a nostro
1Re 2,1
1 Mon cor s’és alegrat en nostre
1Re 2,2
2 No és negú sant axí com nostro
1Re 2,3
de la tua bocha, car Déu és
1Re 2,6
molts fills fou malalte. 6 Nostro
1Re 2,7
hom en infern e’n trau. 7 Nostro
1Re 2,8
fonaments de la terra són de nostro
1Re 2,10
fortsa. 10 Los adversaris de nostro
1Re 2,10
en los cels sobre aquells. Nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

senyor meu, car jo, servecial teu, sóm
senyor meu, tu ést com a àngel de Déu. Fes
senyor meu, has posat a mi, servecial teu,
senyor, no he clams justs ni no poria més
senyor meu, ést tornat en la casa tua en
senyor meu. Los meus senys, senyor, no han
senyor, no han poder de jutjar suau o dols
senyor meu. 36 Un poch, senyor, iré més
senyor, iré més enllà Jordà ab tu. No’m
senyor, que me’n jaquesques tornar, e que
senyor. 3 E com lo rey fou en la sua casa
senyor teu e encalsa-lo, car per ventura
senyor de la cavalleria, e fou Banaÿas,
senyor rey e faent misericòrdia al ceu
senyor meu ve al ceu servecial? E dix lo
senyor rey meu don-me ço que ell vulla
Senyor per IIII letres. E trobam scrit en
Senyor»; e Judith e Tobies e lo libre
Senyor seent a la taula, que en nenguna
Senyor Déu en Ciloè. E en aquell loch
Senyor. 4 E adonchs lo die vench que
Senyor havia tencat son ventre enaxí que
Senyor li havia tanchat son ventre. 7 E
Senyor, e axí la feya irade, e Anna
Senyor. 10 E axí com Anna era irade ab
Senyor, e dix: –Senyor, Déu de companyes,
–Senyor, Déu de companyes, si tu guardes e
Senyor en tots los dies de la sua vida, e
Senyor, Elí, prevere, la comensà a guardar
Senyor Déu d’Irrael don a tu la demande
Senyor, e tornaren-se’n e vingueren a
Senyor hach remembransa d’ella. 20 E com
Senyor. 21 E aprés annà Elcanà, son marit,
Senyor solempne sacrifici e lo vot que
Senyor, e que stiga aquí contínuament. 23
Senyor que ell complescha la tua peraule.
Senyor Déu en Siloè, e l’infant era
–Senyor, sàpies per cert que jo sóm la
Senyor 27 per aquest infant. Jo’l preguí,
Senyor en tots los dies de la sua vida.
Senyor, e Anna aorà e dix: 2,Tit Capítol
Senyor 1 Mon cor s’és alegrat en nostre
Senyor, e lo cor meu s’és axelsat en lo
Senyor, e no és negú altre sinó ell e no
Senyor de la tua bocha, e a ell són
Senyor dóna mort e vida, e ell met hom en
Senyor dóna pobreses e riqueses e ell
Senyor, e ell ha posat lo setgle sobre
Senyor tembran aquell, e tronerà en los
Senyor jutgerà las encontrades de la terra
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era menistre en la casa de nostro
malvats e no conexían pas nostro
infants era molt gran devant nostro
E Samuel ministrave devant nostro
sa muller, e dix a ell: –Nostro
lo qual tu has donat a nostro
tornaren en lur casa. 21 E nostro
l’infant, cresch devant nostro
feu peccar al poble de nostro
la veu de lur pare, perquè nostro
a ell: –Aquestas coses diu nostro
més que a mi. 30 Per ço diu lo
perdurablement.” Mas are diu nostro
l’infant, ministrave a nostro
dormia en lo temple de nostro
on era la archa de Déu. 4 E nostro
Samuel encara no conexia nostro
Senyor, ni la peraule de nostro
a ell stade revelade. 8 E nostro
Adonchs entès Elí que nostro
avant negú apella a tu, tu digues:
e dormí en son loch. 10 E nostro
–Samuel, Samuel! E Samuel dix:
que lo servent ou a tu. 11 E nostro
las portas del tabernacle de nostro
-li: –Qual és la peraula de nostro
res. E Elí respòs: –Ell és nostro
plaurà. 19 Samuel cresch, e nostro
Samuel era leyal profeta a nostro
a nostro Senyor. 21 E nostro
nats d’Irrael: –Per què nostro
l’archa de la amistansa de nostro
l’archa de la amistansa de nostro
l’archa de la amistansa de nostro
Fineès. 5 E com l’archa de nostro
l’archa de la amistansa de nostro
molt temorós per l’archa de nostro
Ycabot, e dix: «La glòria de nostro
per ço com l’archa de nostro
en terra, devant l’archa de nostro
en terra, devant la archa de nostro
die de vuy. 6 La mà de nostro
ells tremateren l’archa de nostro
en Acaron. E com l’archa de nostro
pahor de mort, com la mà de nostro
VI 1 Donchs l’archa de nostro
Irrael fore de sa terra, car nostro
casa. 8 E preneu la archa de nostro
ells vaeren l’archa de nostro
desús e feren sacrifici a nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor, devant Elí, lo prevera. 12 Mas los
Senyor 13 ni l’ofici dels preveres, ans
Senyor [*]. 18 E Samuel ministrave devant
Senyor, e era infant, e havia vestidura de
Senyor reta sament d’aquesta fembra per
Senyor. E adonchs ells se’n tornaren en
Senyor visità Anna, car ella consabé e
Senyor. 22 E Elí era molt vell, e oyí
Senyor. 25 Si un home pecca contre un
Senyor volch aquells ociure. 26 E Samuel,
Senyor: “No apereguí jo apertament a la
Senyor, Déu d’Irrael: “Jo parlé que la
Senyor: “Jo no vull açò.” Mas ell diu: “Jo
Senyor devant Elí, e la peraule de Déu era
Senyor, on era la archa de Déu. 4 E nostro
Senyor apellà Samuel, lo qual respòs a
Senyor, ni la peraule de nostro Senyor no
Senyor no era a ell stade revelade. 8 E
Senyor apellà a ell altre vegade: –Samuel!
Senyor apellave l’infant e dix a ell: –Vé
“Senyor, parle, com lo teu servent te ou.”
Senyor vench e apellà’l axí com l’havia
–Senyor, parle, que lo servent ou a tu. 11
Senyor dix a Samuel: –Vet que jo fas aytal
Senyor. E Samuel havia pahor de manifestar
Senyor qui a tu ha perlada. Jo’t prech
Senyor. Ell fasso ço que li plaurà. 19
Senyor era ab ell. E anch de las suas
Senyor. 21 E nostro Senyor volch aparer en
Senyor volch aparer en Ciloè, on havia
Senyor ha fet a nós [*] fugir devant los
Senyor, de Ciloè, e vage en mig loch de
Senyor de las companyes que seya sobre
Senyor, ço és, Ofiní e Fineès. 5 E com l’
Senyor fou venguda en las tendas, tot lo
Senyor era venguda en la host. 7 E los
Senyor. E, mantinent que aquell fou intrat
Senyor és tolta del poble d’Irrael, car
Senyor Déu és presa. 1Re 5,Tit Capítol
Senyor, on ells prengueren Degon e
Senyor, e lo cap de Degon e abdues ses
Senyor se agreujà sobre los hòmens de Azot
Senyor en Acaron. E com l’archa de nostro
Senyor fou venguda en Acharon, los hòmens
Senyor era agreujade sobre ells, per ço
Senyor fou en la regió dels felisteus per
Senyor hach ell ferit. 7 »Donchs, feu are
Senyor e mateu-la en la carreta e los
Senyor, e hagueren molt gran goig, com
Senyor. 15 Aquells qui éran de la companya
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1Re 6,15
descharregaren l’archa de nostro
1Re 6,15
holocausts e sacrificis a nostro
1Re 6,17
los felisteus reteren a nostro
1Re 6,18
ells posaren l’archa de nostro
1Re 6,19
de Josuè de Betzames. 19 E nostro
1Re 6,19
E lo poble plorà per ço com nostro
1Re 6,20
–Qual porà star devant nostro
1Re 7,1
portaren-se’n l’archa de nostro
1Re 7,1
que ell guardàs l’archa de nostro
1Re 7,2
del die ensà que l’archa de nostro
1Re 7,2
d’Irrael se reposà aprés nostro
1Re 7,3
–Si vosaltres vos tornau a nostro
1Re 7,3
aparallau los vostros cors a nostro
1Re 7,4
e Scaroch e serviren a nostro
1Re 7,5
Irrael en Masfa, que aorem a nostro
1Re 7,6
en Masfa e ploraren devant nostro
1Re 7,6
aquell die e digueren: –A tu,
1Re 7,8
cessar de cridar per nós a nostro
1Re 7,9
aquell entir en secrifici a nostro
1Re 7,9
per lo poble de Yrrael, e nostro
1Re 7,10
se que, com Samuel oferia a nostro
1Re 7,10
los fills d’Irrael, e nostro
1Re 7,12
loch pedre d’Ajuda, e dix: «Nostro
1Re 7,13
poble d’Irrael. E la mà de nostro
1Re 7,17
e aquí ell edifichà altar a nostro
1Re 8,6
E Samuel féu oració a nostro
1Re 8,7
oració a nostro Senyor, 7 e nostro
1Re 8,18
en aquell die mercè a nostro
1Re 8,18
vosaltres haureu alet, e nostro
1Re 8,21
poble e recomptà aquellas a nostro
1Re 8,22
a nostro Senyor. 22 E nostro
1Re 9,9
qui volien demanar concell a nostro
1Re 9,15
muntar a la muntanya. 15 E nostro
1Re 9,17
Samuel hagué guardat Saül, nostro
1Re 9,27
mostre a tu la peraula de nostro
1Re 10,1
e besà a ell e dix: –Vet que nostro
1Re 10,1
senyal per què tu sabràs que nostro
1Re 10,3 muntaran en Batel per pregar nostro
1Re 10,5
despuxs en un coll de nostro
1Re 10,6
tempe [*]. 6 E l’espirit de nostro
1Re 10,7
que trobaràs en ta mà, com nostro
1Re 10,17
E Samuel apellà lo poble a nostro
1Re 10,18
18 e dix als fills d’Irrael: –Lo
1Re 10,19
19 E vosaltres haveu gitat vuy lo
1Re 10,19 nós.” Donchs are stau devant nostro
1Re 10,22
ells demanaren concell a nostro
1Re 10,22
si ell vendria aquí o no. E nostro
1Re 10,24 –Vosaltres haveu aquell que nostro
1Re 10,25 le en un loch de Saül devant nostro
1Re 10,26
ab ell, los cors dels quals nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor e la petita caxa qui era prop ella,
Senyor en aquell die. 16 E V dels prínceps
Senyor per lur peccat: Azot hi donà una
Senyor, la qual era entrò aquell die en lo
Senyor ferí dels hòmens de Betzames, per
Senyor havia ferit lo mitjà poble de fort
Senyor sant, car ell se pertirà de nós? 21
Senyor e materen-la en la casa de
Senyor. 2 E del die ensà que l’archa de
Senyor stech en Cariatiarim los dies foren
Senyor. 3 E ladonchs dix Samuel a tot lo
Senyor de tot vostro cor, toleu los déus
Senyor e serviu aquell tot sol, ell
Senyor solament. 5 E Samuel dix: –Ajustau
Senyor per vós. 6 E ells vingueren en
Senyor e dejunaren aquell die e digueren:
Senyor, havem peccat. E Samuel jutjà los
Senyor Déu, que ell nos desliure de la mà
Senyor. [*] per lo poble de Yrrael, e
Senyor axaudí a ell, 10 E sdevench-se
Senyor lo secrifici, los felisteus
Senyor tronà aquell die ab ten gran
Senyor ha a nosaltres ajudat entrò ací.»
Senyor fou sobre los felisteus en tots los
Senyor Déu. 1Re 8,Tit Capítol VIII 1 Com
Senyor, 7 e nostro Senyor dix a Samuel:
Senyor dix a Samuel: –Oges la veu del
Senyor contre vostre rey, lo qual
Senyor no us axaudirà en aquell die, per
Senyor. 22 E nostro Senyor dix a Samuel:
Senyor dix a Samuel: –Oges lurs veus e
Senyor deyen: «Veniu, anem al vaent.»
Senyor havia revelat a Samuel, un die
Senyor dix a ell: –Aquest és l’home del
Senyor. 1Re 10,Tit Capítol X 1 E Samuel
Senyor ha a tu untat sobre la sua haretat
Senyor ha a tu untat per ésser rey. 2 Car
Senyor. E la un d’aquells aporterà III
Senyor, on ha una posta d’host dels
Senyor devallerà sobre tu, e ells
Senyor és e serà ab tu. 8 E tu iràs devant
Senyor en Masfat, 18 e dix als fills d’
Senyor, Déu d’Irrael, diu aquestas coses:
Senyor, vostro Déu, que tot sol vos ha
Senyor per los vostros trips e per las
Senyor, per saber si ell vendria aquí o
Senyor respòs: –Veus que ell és amagat en
Senyor ha alegit. E no és en tot lo poble
Senyor. E Samuel lexà anar tot lo poble,
Senyor havia tochats. 27 Mas los fills de
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1Re 11,6
de Jabès. 6 E l’espirit de nostro
1Re 11,13
en aquest die de vuy, car nostro
1Re 11,15
pacificables devant nostro
1Re 12,3
compte. 3 Digau-me devant nostro
1Re 12,5
cose. 5 Ell dix a ells: –Nostro
1Re 12,6
6 E Samuel dix al poble: –Nostro
1Re 12,7
per jutjament devant nostro
1Re 12,8
E cridaren los pares a nostro
1Re 12,8
los pares a nostro Senyor, e nostro
1Re 12,9
aquell loch. 9 E ells oblidaren lo
1Re 12,10
ells. 10 E puxs cridaren a nostro
1Re 12,10 per ço com havem desemperat nostro
1Re 12,11
e nós servirem a tu.” 11 E nostro
1Re 12,12
contre vosaltres, [*] jatsia que lo
1Re 12,13
alet e demanat. Veus que nostro
1Re 12,14
rey. 14 Si vosaltres temeu nostro
1Re 12,14 que mana sobre vosaltres, seguiu lo
1Re 12,15 Emperò, si no oÿu la veu de nostro
1Re 12,15
sues peraules, las mans de nostro
1Re 12,16
aquesta gran cose, la qual nostro
1Re 12,17
los forments? Jo apellaré nostro
1Re 12,17 haveu fets grans mals devant nostro
1Re 12,18
18 E Samuel cridà a Déu, e nostro
1Re 12,19
–Pregue per los teus servents al
1Re 12,20
no us vullau partir de nostro
1Re 12,20 nostro Senyor, anau e serviu nostro
1Re 12,22
car ellas són vanes. 22 E nostro
1Re 12,22
per lo ceu gran nom, car nostro
1Re 12,24 e bona. 24 Donchs, temeu lo vostro
1Re 12,24
las grans maravellas que nostro
1Re 13,12
he oferta nenguna oferena a nostro
1Re 13,12
jo oferí holocausts a nostro
1Re 13,13 no has guardats los manements del
1Re 13,13
si tu no haguesses açò fet, nostro
1Re 13,14
s’estendrà a ton linatge. Nostro
1Re 13,14
hom segons son cor, e nostro
1Re 14,6
circumcizos, per saber si nostro
1Re 14,6
nós, car no és gran cose en nostro
1Re 14,10
a nós”, nós irem a ells, car nostro
1Re 14,12
-hi, e tu saguex-me, car nostro
1Re 14,18
a Achià: –Aporta l’archa de nostro
1Re 14,23 entorn de XXM hòmens. 23 E nostro
1Re 14,33
que lo poble havia peccat a nostro
1Re 14,34
menjau-ne, e no peccareu a nostro
1Re 14,35
edifichà aquí un altar a nostro
1Re 14,37
37 E Saül demanà concell a nostro
1Re 14,37
mans del poble d’Irrael? E nostro
1Re 14,39
[*] aquest peccat. 39 Nostro
1Re 14,41
bo. 41 E Saül pregà e dix [*]:
1Re 14,45
Açò serà gran peccat! Nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor vench en Saül, e com hach oÿdes
Senyor ha feta vuy salut al poble d’
Senyor. E Saül e tots los hòmens d’Irrael
Senyor e devant lo rey que ha untat sobre
Senyor és mon testimoni [*], e lo ceu rey
Senyor, qui féu Moysès e Aron e qui amenà
Senyor, las misericòrdies que ell ha fetas
Senyor, e nostro Senyor los tremès Moysès
Senyor los tremès Moysès e Aron e amenà
Senyor, lur Déu, lo qual los liurà en las
Senyor e digueren: “Nós havem peccat, per
Senyor e havem servit a Balaÿm e Scaroch.
Senyor tremès a vosaltres Geroboal [*]. E
Senyor, vostro Déu, regne entre vosaltres.
Senyor ha donat a vosaltres rey. 14 Si
Senyor e serviu a ell e oÿu la sua veu,
Senyor, Déu vostro, serà bé a vosaltres.
Senyor e menyspresau las sues peraules,
Senyor seran sobre vosaltres e sobre
Senyor ferà denant vosaltres. 17 Donchs,
Senyor e ell derà trons e pluges; lavors
Senyor, car vosaltres haveu demanat rey
Senyor donà en aquell die trons e pluges.
Senyor, ton Déu, per ço que no muyram, car
Senyor, anau e serviu nostro Senyor de tot
Senyor de tot vostro cor e de tota vostra
Senyor no desemparerà lo ceu poble per lo
Senyor ha jurat que ell ferà de vosaltres
Senyor e serviu a ell en veritat de tot
Senyor ha fetas entre vosaltres. 25 E si
Senyor.” Per ço com jo era destret per
Senyor. 13 E Samuel dix a Saül: –Tu has
Senyor, ton Déu, los quals ell havia
Senyor haguera ja aperellat lo teu regne
Senyor †ama cascun† hom segons son cor, e
Senyor ha manat a ell que ell sia príncep
Senyor ferrà per nós, car no és gran cose
Senyor salvar en molts o en pochs. 7 E son
Senyor liurerà aquells en nostres mans.
Senyor ha a ells liurats en las mans del
Senyor. Car l’archa de Déu era aquí
Senyor salvà aquell jorn lo poble d’
Senyor, que havían menjade la sanch. Lo
Senyor, si vosaltres los menjau ab la
Senyor [*]. 36 E dix Saül: –Anem sobre los
Senyor e dix: –Jo perseguiré los
Senyor no li respòs aquell die. 38 E Saül
Senyor, salvador d’Irrael, és viu, e sap,
–Senyor, Déu d’Irrael, dóna a mi
Senyor sàpia que ell no haurà vuy negun
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1Re 15,1
XV 1 Samuel dix a Saül: –Nostro
1Re 15,1
Donchs, oges are la veu de nostro
1Re 15,10
vil e de pocha valor. 10 E nostro
1Re 15,11
Samuel molt trist, e cridà a nostro
1Re 15,12
e Saül oferia holocausts a nostro
1Re 15,13
li dix: –Beneÿt sies tu de nostro
1Re 15,13 Jo he complida la paraula de nostro
1Re 15,15
per ço que hom ho secrificàs al
1Re 15,16
jo mostraré a tu quals coses nostro
1Re 15,17
que tu fosses lo manor? E nostro
1Re 15,19 què tu no has oÿda la veu de nostro
1Re 15,19
presa e has mal fet devant nostro
1Re 15,20 –Anans he jo oÿda la veu de nostro
1Re 15,20
en la carrera per la qual nostro
1Re 15,22 22 E Samuel dix: –Donchs, ¿nostro
1Re 15,23
contredir a la volentat de nostro
1Re 15,23
menyspresade la peraula de nostro
1Re 15,25 ’n ab mi, per ço que jo ahor lo meu
1Re 15,26
menyspresade la peraule de nostro
1Re 15,26
peraule de nostro Senyor, e nostro
1Re 15,28
28 E Samuel dix a ell: –Nostro
1Re 15,30
’n ab mi, per ço que jo ahor nostro
1Re 15,31
e seguí Saül. E Saül ahorà nostro
1Re 15,33
Agaig per pessas devant nostro
1Re 15,35
Samuel plorave per ço car nostro
1Re 16,1
1Re 16,Tit Capítol XVI 1 Nostro
1Re 16,2
Saül ho oyrà e auciurà’m. E nostro
1Re 16,2
sóm vengut per secrificar a nostro
1Re 16,4 4 Donchs Samuel féu axí com nostro
1Re 16,5
sóm vengut per secrificar a nostro
1Re 16,6
–Donchs, ést tu aquell que nostro
1Re 16,7
ha alet devant ell? 7 E nostro
1Re 16,7
que aparexen defora, mas nostro
1Re 16,9
qual ell dix: –Encare no ha nostro
1Re 16,10 Lavors Samuel dix a Ysaý: –Nostro
1Re 16,12
veura e havia bella cara. E nostro
1Re 16,13
die avant l’espirit de nostro
1Re 16,14
Remata. 14 E l’espirit de nostro
1Re 16,14
star en ell per voluntat de nostro
1Re 16,18
e és molt bell hom, e nostro
1Re 17,37 Déu vivent. 37 E dix David: –Nostro
1Re 17,37
E Saül dix a David: –Vé, e nostro
1Re 17,45
a tu en lo nom del Déu de Yrrael,
1Re 17,46
tu has vuy ahontades. 46 Nostro
1Re 17,46
qui són en terra sàpien que Déu és
1Re 17,47
tota la moltitut sàpie que nostro
1Re 17,55
és aquest infant? E aquell dix:
1Re 18,12
temé a David, per ço car nostro
1Re 18,14
tots sos fets sàviament, e nostro
1Re 18,17
fort hom e fael bataller de nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor tremès ha mi a tu per ço que jo
Senyor 2 [*] que diu: “Aquestas coses yo
Senyor vench a Samuel e dix a ell: 11 –Jo
Senyor tota la nit mercè. 12 E com Samuel
Senyor de las promícies de la presa que
Senyor. Jo he complida la paraula de
Senyor. 14 E Samuel dix lavors a ell:
Senyor, ton Déu, e havem mortas totas las
Senyor ha parlades e ditas a mi [*]. E
Senyor ha a tu untat sobre lo poble d’
Senyor Déu, ans ést tornat ab presa e has
Senyor? 20 E Saül dix a Samuel: –Anans he
Senyor e sóm anat en la carrera per la
Senyor m’ha tremès e he amenat Gaig, rey
Senyor vol holocausts e secrificis, que
Senyor axí és com peccat de devinar, e no
Senyor Déu, ell ha a tu tornat enrera, que
Senyor. 26 E Samuel dix a Saül: –Jo no me
Senyor, e nostro Senyor ha tornat a tu
Senyor ha tornat a tu enrera, que no sias
Senyor ha vuy tolt a tu tot lo regne d’
Senyor, ton Déu. 31 Donch Samuel se’n
Senyor. 32 E Samuel dix: –Amenau-me
Senyor en Galgala. 34 E puxs se n’anaren
Senyor se penedia com havia fet a Saül rey
Senyor dix a Samuel: –Entrò a quant
Senyor dix: –Tu pendràs un vadell de ton
Senyor.” 3 E tu apellaràs a Ysaý al
Senyor li havia manat, e vench en Betlem,
Senyor. Sentificau-vos e veniu ab mi per
Senyor ha alet devant ell? 7 E nostro
Senyor dix [*]: –No reguardaràs la sua
Senyor reguarde lo cor. 8 Donchs Ysaý
Senyor aquest alet. 10 Donchs Ysaý amenà
Senyor no ha alet nengú d’aquests encara.
Senyor dix a Samuel: –Leve’t e unta-lo,
Senyor devallà sobre David. Ab aytant, se
Senyor se partí de Saül, e lo maligne
Senyor. 15 E los servents digueren a ell:
Senyor és ab ell. 19 Donchs Saül tremès
Senyor, qui’m desliurà de la mà del leó e
Senyor sia ab tu. 38 E Saül vestí a David
Senyor de las companyes d’Irrael, las
Senyor donerà tu a mi, [*] e jo donaré vuy
Senyor del poble de Yrrael. 47 E que tota
Senyor no salve negú ab spasa ni ab lansa,
–Senyor, sàpies certament que jo no hu sé.
Senyor era ab ell e s’era pertit d’ell.
Senyor era ab ell. 15 E Saül veé que David
Senyor. E Saül se pensave e deya en son
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1Re 18,24
servents de Saül recomptaren a lur
1Re 19,5
mà, e ha mort lo felisteu, e nostro
1Re 19,20
sobre ells, l’espirit de nostro
1Re 19,23
ell vench l’espirit de nostro
1Re 20,3
Mas jurà David e dix: –Viva nostro
1Re 20,8
m’has feta fer covinensa de nostro
1Re 20,13
no t’ho fas a saber, 13 que nostro
1Re 20,13
jaquiré anar en pau. E sia nostro
1Re 20,14
fasses las misericòrdies de nostro
1Re 20,15
E si jo no faré açò, prech nostro
1Re 20,15
Jonatàs de la sua casa, e nostro
1Re 20,22
a tu, e no hauràs mal, vive nostro
1Re 20,22
enlà [*]”, vé-te’n, car nostro
1Re 20,23
havem entre nós matexs, nostro
1Re 20,42 havem jurades en lo nom de nostro
1Re 20,42
nostro Senyor sían fermas. Nostro
1Re 21,6
que havían levat devant nostro
1Re 21,7
dins en lo tabernacle de nostro
1Re 22,10
prevera 10 qui pregà per ell nostro
1Re 22,12
–[*] oges. E ell respòs:
1Re 22,13
demanat per ell concell a nostro
1Re 22,15
jo vuy a demanar concell a nostro
1Re 22,17
vos e oceÿts los preveres de nostro
1Re 22,17
mà contre los preveres de nostro
1Re 22,18
levà e ocís los preveres de nostro
1Re 23,2
2 E David demanà concell a nostro
1Re 23,2
aquells felisteus? E dix nostro
1Re 23,4
altre vegade concell a nostro
1Re 23,10
avant l’efot. 10 E David dix:
1Re 23,11
ell destrua la ciutat per mi. 11
1Re 23,11
ni si Saül vendrà ací. E nostro
1Re 23,12 ab mi en las mans de Saül? E nostro
1Re 23,14
perseguia a ell tots dies, e nostro
1Re 23,16
bosch, e confortà aquell en nostro
1Re 23,18 feéran aquí amistansa devant nostro
1Re 23,21
sou vosaltres de nostro
1Re 24,5
aquest és lo die del qual nostro
1Re 24,7
senyor, untat de Déu! [*] E nostro
1Re 24,7
la mia mà en lo untat de nostro
1Re 25,22
a mi mal per bé. 22 Mas nostro
1Re 25,26
donchs, senyor meu, viva nostro
1Re 25,28
de la tua serventa. »Car nostro
1Re 25,28
casa fael. Car batallas de nostro
1Re 25,28
Déu, senyor meu, tu batellaràs.
1Re 25,30 la fona. 30 »E, donchs, com nostro
1Re 25,31
venjat a tu matex. E com nostro
1Re 25,32
a Abiegayl: –Beneÿt sia nostro
1Re 25,34 mà. 34 En altre manera, viva nostro
1Re 25,38
E com foren passats X dies, nostro
1Re 25,39
era mort, dix: –Beneÿt sia nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor ço que David los havia dit, 25 e
Senyor ha feta gran salut per ell a tot lo
Senyor intrà en ells, e ells comensaren a
Senyor, e anà defora e profetitzà fins que
Senyor Déu e viva la tua ànima, Jonatàs,
Senyor a mi, servicial teu, ab tu. Emperò,
Senyor, Déu d’Irrael, fassa a mi aquestas
Senyor Déu ab tu axí com ha stat ab mon
Senyor ab mi. E si, emperò, jo morré, 15
Senyor que, com destruyrà e dissiparà los
Senyor ho requira de la mà dels enamichs
Senyor Déu. Si, emperò, jo diré a l’
Senyor te haurà desliurat. 23 Emperò de
Senyor sia entre mi e tu tostemps. 24 E
Senyor sían fermas. Nostro Senyor sia
Senyor sia entre mi e tu e entre la mia
Senyor Déu, per ço que n’hi posacen de
Senyor, e havia nom Odech, de Ydomea, e
Senyor, e li donà a menjar e li donà lo
–Senyor, jo sóm aparellat. 13 E ladonchs
Senyor, per ço que ell s’alçàs contra mi,
Senyor per ell? Déu me guard de açò! No
Senyor, car la lur mà és ab David, car
Senyor. 18 E dix lo rey a Doech: –OciuSenyor, enaxí que ell ocís en aquell die
Senyor e dix: –Iré jo a ociure aquells
Senyor a David: –Vé e tu ociuràs los
Senyor, e ell li respòs e dix: –Leve’t e
–Senyor, Déu d’Irrael, jo he oÿt dir que
Senyor Déu, tu demostra a mi si los hòmens
Senyor dix a ell: –Ell hi vendrà. 12 E
Senyor dix: –Verament ells te liureran. 13
Senyor no liurà pas aquell en las suas
Senyor, e dix a ell: 17 –No hages pahor,
Senyor, e David romàs en lo bosch e
Senyor per ço car vos sou dolguts de la
Senyor havia perlat a tu e dit: “Jo
Senyor ho sàpia, que si ell no l’ociu o
Senyor. 8 On David castigà los ceus hòmens
Senyor ho sàpia, que jo no hauré lexat de
Senyor Déu e viva la tua ànima, lo qual ha
Senyor ferà a tu, senyor meu, casa fael.
Senyor Déu, senyor meu, tu batellaràs.
Senyor, donchs malícia no sia trobade en
Senyor haurà fet a tu, senyor meu, totas
Senyor haurà bé fet al senyor meu, seràs
Senyor, Déu de Yrrael, qui t’ha tremesa
Senyor, Déu d’Irrael, que ha vedat a mi
Senyor ferí Nabal, e morí. 39 E com David
Senyor Déu, com ha jutjade la mia onta de
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1Re 25,39
lo ceu missatge de mal, e nostro
1Re 26,8
8 E dix Abisay a David: –Nostro
1Re 26,9
és untat de Déu e crist de nostro
1Re 26,10
10 E dix David: –Viva nostro
1Re 26,10
Senyor, car, si donchs nostro
1Re 26,11
ell muyre en la batalla, 11 nostro
1Re 26,11
la mia mà en l’untat de nostro
1Re 26,12
vetlàs, [*] que la son de nostro
1Re 26,16
cose, açò que has fet! Viva nostro
1Re 26,16
de mort, que no guardau lo vostro
1Re 26,19
·t prech que m’oges ara. Si nostro
1Re 26,19
mi, maleÿts són devant nostro
1Re 26,19
habit vuy en la haretat de nostro
1Re 26,20 scampada la mia sanch devant nostro
1Re 26,23
e port-la-se’n. 23 E nostro
1Re 26,23
e segons la sua fe, car nostro
1Re 26,23
la mia mà en crist de nostro
1Re 26,24
la mia ànima en los ulls de nostro
1Re 28,6
6 e demanà de concell a nostro
1Re 28,6
concell a nostro Senyor, e nostro
1Re 28,10 Saül féu segrament a ella en nostro
1Re 28,10
Senyor Déu e dix-li: –Viva nostro
1Re 28,16
16 E dix Samuel: –Pus que nostro
1Re 28,17
anat al teu envejós? 17 Car nostro
1Re 28,18
tu no has obeÿt a la veu de nostro
1Re 28,18
aquestas coses que fas vuy nostro
1Re 28,19
ho ha fet. 19 Encara que nostro
1Re 28,19
d’Irrael seran liurades per nostro
1Re 29,6
David e dix-li: –Viva nostro
1Re 29,9
tot axí com és l’àngel de nostro
1Re 30,6
E confortà’s David en nostro
1Re 30,8
lavors David aconsellà’s ab nostro
1Re 30,8
’s ab nostro Senyor Déu e dix:
1Re 30,8
aquests ladres o no? E dix nostro
1Re 30,15
ne’m liureràs en las mans de mon
1Re 30,23
axí aquellas coses que nostro
1Re 30,26
de la benedicció [*] de nostro
2Re 1,12
ceu, e sobre tot lo poble de nostro
2Re 1,14
temor e ociest lo crist de nostro
2Re 1,15
hom qui ha mort lo crist de nostro
2Re 1,16
dit: “Jo he mort l’untat de nostre
2Re 2,1
coses, David aconsellà’s a nostro
2Re 2,1
a nostro Senyor Déu e dix: –Donchs,
2Re 2,1
ciutats de Judà? E dix-li nostro
2Re 2,1
qual loch pujaré? E dix-li nostro
2Re 2,5
–Beneÿts sou, vosaltres, de nostro
2Re 2,6
-lo soterrat. 6 Per cert, nostro
2Re 2,27
frares? 27 E dix Joab: –Viva nostro
2Re 3,18
Donchs are demanau-lo, car nostro
2Re 3,39
fort me són durs e braus. Nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor ha retornade la malesa de Nabal
Senyor ha tancats [*] los enamichs teus en
Senyor. E que no fosses culpable! 10 E dix
Senyor, car, si donchs nostro Senyor no l’
Senyor no l’ociu o vendrà lo die que ell
Senyor me guard que jo no stena la mia mà
Senyor Déu. Mas pren la lansa que té prop
Senyor era sobre ells. 13 E com David fou
Senyor Déu, car vosaltres sou tots fills
Senyor, untat de Déu. Donchs, guarde e
Senyor Déu scomou [*] contre mi, sia
Senyor, car ells m’han gitat, que jo no
Senyor, e han dit: “Vé-te’n servir los
Senyor, car [*] Yrrael és levat per ço que
Senyor reta guardó a cascú segons [*] la
Senyor t’ha vuy liurat en la mia mà, e no
Senyor Déu. 24 E axí com és magnificade la
Senyor, e guard e desliure a mi de tot
Senyor, e nostro Senyor no li respòs ni
Senyor no li respòs ni per preveras ni per
Senyor Déu e dix-li: –Viva nostro Senyor
Senyor Déu, car per cert no vendrà negun
Senyor s’és pertit de tu, per què’m
Senyor farà a tu axí com ell ha perlat en
Senyor ni complit a la ira sua que ell t’
Senyor ho ha fet. 19 Encara que nostro
Senyor vulla dar ab tu Yrrael en las mans
Senyor en las mans dels felisteus. 20 E
Senyor Déu, car tu ést just e bé devant
Senyor Déu. Mas los prínceps dels
Senyor Déu [*] 7 e dix a Abiatar prevera
Senyor Déu e dix: –Senyor Déu, seguiré
–Senyor Déu, seguiré aquests ladres o no?
Senyor a ell: –Encalce-los. Car sens
Senyor, e manar-t’he en aquesta
Senyor ha liurades a vosaltres [*] e haSenyor Déu, dels enamichs. 27 E tramèsSenyor Déu e sobre tota la casa d’Irrael,
Senyor? 15 E apellà David un dels seus
Senyor Déu. E aquell acostà’s e ferí’l e
Senyor Déu.” 17 Emperò David féu gran
Senyor Déu e dix: –Donchs, Senyor, pujaré
Senyor, pujaré en una de las ciutats de
Senyor: –Puja. E dix David: –E en qual
Senyor: –En Hebron. 2 Pujà, donchs, David
Senyor Déu, que haveu feta aquesta
Senyor guardonerà ara a vosaltres
Senyor Déu, que si tu haguessas parlat vuy
Senyor parlà a David e dix: “En la mà del
Senyor reguardon en aquell qui fa mal
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berotite, e dix-los: –Viva nostro
e tornaves Yrrael. E nostro
pau ab ells en Hebron devant nostro
e grans cases. 10 E crexia nostro
12 E lavors conech David que nostro
19 E David aconcellà’s ab nostro
’s ab nostro Senyor e dix:
has en las mias mans? E dix nostro
los felisteus aquí, e dix: –Nostro
23 E David aconcellà’s ab nostro
’s ab nostro Senyor e dix:
has en las mias mans? E dix nostro
felisteus, car lavors axirà nostro
25 E féu David axí com nostro
la qual és apellat lo nom de nostro
3 E posaren l’archa de nostro
haguéran treta l’archa de nostro
jugaven e cantaven devant nostro
declinà’s un poch. 7 E nostro
trist e falló per ço com nostre
de vuy. 9 E David temé fort nostro
geteu per III mesos, e beneý nostro
12 E diguéran a David que nostro
en lo coll e saltave devant nostro
l’archa del testament de nostro
David ballar e saltar devant nostro
17 E materen l’archa de nostro
oferí David oferenes devant nostro
David beneý lo poble en nostro
E dix David a Micol: –Viva nostro
rey seya en la sua casa, e nostro
quant pensas en ton cor, car nostro
-li: “Aquestas coses diu nostro
de tots los enamichs teus, e nostro
-ce’n lo rey David devant nostro
devant nostro Senyor Déu e dix:
los teus ulls ésser pocha cose,
cose, Senyor Déu, ans has parlat,
car aquesta és la lig de Adam,
de Adam, Senyor Déu. 20 E donchs,
enadir David encare que parle a tu,
al teu servicial. 22 »Per ço,
poble en poble per tostemps. E tu,
has fet a ells en Déu. 25 E are,
lo teu nom perdurablement e sia dit
David serà stablida devant nostro
devant nostro Senyor. 27 Car tu,
per aquesta oració. 28 Donchs, are,
perdurablement devant tu, car tu,
serví a David sots trehut. E nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor Déu, que ha desliurade la mia ànima
Senyor ha dit a tu: »–Tu deràs a menjar al
Senyor Déu, e untaren David en rey sobre
Senyor Déu tots dies David, e tots dies
Senyor havia axalsat lo ceu regne e havia
Senyor e dix: –Senyor Déu, si jo puig als
–Senyor Déu, si jo puig als felisteus,
Senyor: –Puja, e jo liuraré e daré a tu
Senyor ha departits los meus enamichs
Senyor e dix: –Senyor Déu, pujaré contre
–Senyor Déu, pujaré contre los felisteus e
Senyor: –No hy puges ni los isques a
Senyor Déu devant la tua cara per ço que
Senyor li hach manat e encalsà los
Senyor, Déu de las companyes, seent sobre
Senyor sobre un carro nou e tregueren-la
Senyor, Ayó anave devant l’archa. 5 E
Senyor Déu e tochaven de tots sturments
Senyor fou indignat contre Ozà e ferí’l
Senyor havia mort Ozà, e aquell loch és
Senyor en aquell die e dix: «Quant intrerà
Senyor a ell e a tota se casade. 12 E
Senyor havia beneÿt Obededon e tota la sua
Senyor com pus fort e pus leugerament
Senyor Déu en tota alegria e en tot goig e
Senyor Déu e menyspresà’l en son cor. 17
Senyor Déu dins en lo tabernacle, en lo
Senyor, coses de pau. 18 E, quant hagueren
Senyor Déu, 19 e partí a cascú d’aquells
Senyor, car jo jugaré devant ell, que ell
Senyor li havia dat repòs e pau de tota
Senyor Déu és ab tu. 4 E fou fet aquella
Senyor Déu: Donchs tu no edificharàs a mi
Senyor ha ja dit a tu que ferà a tu casa,
Senyor Déu e dix: –Senyor, qual és la mia
–Senyor, qual és la mia casa e qui sóm jo,
Senyor Déu, ans has parlat, Senyor, de la
Senyor, de la casa del teu servicial per
Senyor Déu. 20 E donchs, Senyor, porà
Senyor, porà enadir David encare que parle
Senyor? Saps lo servicial teu. 21 Per la
Senyor, tu ést gran, car no és nengú
Senyor, has fet a ells en Déu. 25 E are,
Senyor, sucita e referma enperdurablement
Senyor de companyes, Déu sobre Yrrael. La
Senyor. 27 Car tu, Senyor de companyes,
Senyor de companyes, Déu d’Irrael, has
Senyor Déu, tu ést ver Déu e las tuas
Senyor, has parlades e ditas aquestas
Senyor guardave David en totas coses que
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rey David e santificà-la a nostro
tota Ydumea serví a David. E nostro
servicials. 11 E dix Cibà al rey:
nostre e per la ciutat de nostro
de nostro Senyor Déu, e nostro
cose fou molt desplasent a nostro
12,Tit Capítol XII 1 E nostro
hom e dix a Natan: –Vive nostro
hom que has fet açò. E diu nostro
menyspresade la peraula de nostro
l’adulteri? 10 E per ço diu nostro
casa, per ço com has menyspresat lo
sia ta muller. E axí diu nostro
he greument peccat devant nostro
Déu. E dix Natan: –Per cert nostro
als enamichs lo nom de nostro
se’n Natan a la sua casa. E nostro
[*]. 16 E David féu oració a nostro
e intrà en la casa de nostro
e plorave per ço que nostro
e mès-li nom Salamó, e nostro
apellà lo ceu nom “Amable de nostro
Senyor Déu”, per ço com nostro
-lo. 26 E dix Absalon al rey:
de Semnà, frare de David, e dix:
hac fortsade sa germane Tamar. 33
en terra e adorà-lo. E dix-li:
-se lo senyor de la casa de nostro
fill. E dix lo rey: –Vive nostro
tochat. 12 E dix lavors la fembra:
per la terra, e per cert nostro
mou ni per mal ni per bé. E nostro
jo demanaré a tu. E dix la fembra:
peraules? E respòs la fembra:
los vots que he promesos a nostro
en Jerusalem, secrificaria a nostro
los ceus servicials a David:
teus frares en Jerusalem, e nostro
E respòs Atey al rey: –Vive nostro
qui portaven l’archa de nostro
jo trop gràcia devant nostro
jurat ab ell. E dix lavors David:
munt en lo qual volia adorar nostro
ferà en la cort. E diràs a Absalon:
a Cibà: –Què farem açò? E dix Cibà:
e diu: “Vuy restituyrà nostro
e hom del diable, 8 car nostro
t’ho levà, e liurerà nostro
aytant com se vulla, car nostro
ço que maleescha aytant com nostro

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

Senyor Déu ab molt altre or e argent que
Senyor guardave’l en totas las coses que
–Senyor, axí com tu has manat a mi, axí ho
Senyor Déu, e nostro Senyor fassa de
Senyor fassa de nosaltres ço que li
Senyor Déu de Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1
Senyor tremès Natan profete a David, e dix
Senyor, que aquex hom qui axò ha fet deu
Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’untí en rey
Senyor Déu [*] e has mort ab cultell dels
Senyor Déu que per null temps no pertirà
Senyor Déu e has presa la muller de Urries
Senyor Déu: “Jo sucitaré e scomouré sobre
Senyor Déu. E dix Natan: –Per cert nostro
Senyor ha tresmudat lo teu peccat e no
Senyor Déu, per aquesta paraule lo fill
Senyor ferí lo fill que David havia hagut
Senyor Déu per l’infant, e dejunà e intrà
Senyor Déu e adorà-lo. E tornà-se’n a
Senyor lo gorís e’l me donàs. 23 Mas are
Senyor amà-lo molt, 25 e liurà-lo a
Senyor Déu”, per ço com nostro Senyor lo
Senyor lo amava. 26 E lavors combatia e
–Senyor, pus que tu no vols venir, prech–Senyor meu, no’t cuyds que tots los teus
Senyor meu, no poses aquestas coses en lo
–Senyor, prech-te que m’hages
Senyor Déu, e d’aquí avant los perents d’
Senyor Déu, que sol un cabell del cap de
–Senyor rey, prech-te que jo, serventa
Senyor no’ns vol destruyr la ànima, mas
Senyor és ab mi. 18 E respòs lo rey e dix
–Senyor meu, parle. 19 E dix lo rey: –Per
–Senyor meu, per la salut de la tua ànima,
Senyor Déu, 8 car, com lo teu servecial
Senyor Déu. 9 E dix-li lo rey: –Vé en
–Senyor, totas las coses que tu mans ni
Senyor fassa misericòrdia e veritat a tu,
Senyor Déu e vives tu, senyor meu, car en
Senyor Déu. E posaren l’archa de Déu [*]
Senyor Déu, retornarem-hi, e mostra-le
–Senyor Déu, jo’t prech que lo concell
Senyor, Cuzín Arachites vench a ell ab la
“Senyor, axí com jo sóm stat servidor de
–Senyor meu, per ço amèn los àzens, que hi
Senyor Déu la casa d’Irrael a mi e lo
Senyor te carvé are tota la sanch que has
Senyor lo regne en sa mà, e are los teus
Senyor li ha manat que maleescha a mi, e
Senyor vulla, 12 car per ventura nostro
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2Re 16,12
vulla, 12 car per ventura nostro
2Re 16,18
ans seré de aquell que nostro
2Re 18,19
e diré-ho al rey, que nostro
2Re 18,28
e adorà-lo e dix: –Beneÿt és lo
2Re 18,29
lo meu fill Absalon? E dix aquell:
2Re 18,31
31 E aytentost vench Cozim e dix:
2Re 18,31
meu, bon missatge te aport: nostro
2Re 19,19
passat Jordà, 19 e dix-li:
2Re 19,21
e maleÿa l’untat de nostro
2Re 19,26
mi? 26 E respòs Mifibòzech e dix:
2Re 20,19
e destrovir la haretat de nostro
2Re 21,1
E David demanà concell a nostro
2Re 21,1
a nostro Senyor, e dix nostro
2Re 21,6
fou de Saül, que fou alet de nostro
2Re 21,7
de Saül, per lo segrament de nostro
2Re 21,9
-los en lo munt devant nostro
2Re 21,14
aquestas coses foren fetas, nostro
2Re 21,19
Adeudatus, fill de Salt, car nostro
2Re 21,19
axemplave l’honrament de nostro
2Re 22,1 Capítol XXII 1 Perlà David a nostro
2Re 22,1
dictat e cant aquell die que nostro
2Re 22,2
de la mà de Saül, 2 e dix a nostro
2Re 22,4
la iniquitat. 4 Jo apellaré nostro
2Re 22,7
la mia tribulació apellaré nostro
2Re 22,14
esguardament d’aquell. 14 Nostro
2Re 22,16
per la †representació† de nostro
2Re 22,19
lo die de la mia aflicció e nostro
2Re 22,21
car jo he plegut a ell, 21 e nostro
2Re 22,22
jo he tenguda la carrera de nostro
2Re 22,25
25 E reguardonerà a mi nostro
2Re 22,29
ab los teus ulls. 29 Car tu,
2Re 22,29
tu, Senyor, ést luerna mia e tu,
2Re 22,31
truyll en lo Déu meu. 31 E nostro
2Re 22,31
tota màcula. E la peraule de nostro
2Re 22,32
ell. 32 E qui és Déu enfora nostro
2Re 22,36
axí com a arch d’aram. 36 Tu,
2Re 22,40
mi de fortalesa en la batalla. Tu,
2Re 22,42
-he. 42 E ells crideran a nostro
2Re 22,47
en lurs treballs. 47 Vive nostro
2Re 22,50
a mi de l’hom malvat. 50 E açò,
2Re 23,2
de Ysrael. 2 E l’espirit de nostro
2Re 23,3
dels hòmens, en temor de nostro
2Re 23,10
cecade. E en aquell die féu nostro
2Re 23,16
beure, mas secrificà-la a nostro
2Re 23,17 Senyor Déu 17 e dix –Prech nostro
2Re 24,1
Capítol XXIIII 1 E la ira de nostro
2Re 24,3
som. 3 E dix Joab al rey: –Nostro
2Re 24,10
lo poble e dix David a nostro
2Re 24,10
e dix David a nostro Senyor Déu:
2Re 24,10
en aquest fet. Mas prech-te,
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Senyor guarderà la mia aflicció e lo meu
Senyor ha alegit e tot lo poble d’Irrael,
Senyor l’ha venjat dels ceus enamichs. 20
Senyor, Déu teu, que ha tocats e presos
–Senyor, jo he vist un gran vas com Joab
–Senyor meu, bon missatge te aport: nostro
Senyor ha feta vuy justícia de tots
–Senyor rei, prech-te que no’t membren
Senyor Déu? 22 E dix David al fill de
–Senyor, rey meu, lo meu servecial me
Senyor Déu? 20 E respòs Joab e dix: –Ja
Senyor, e dix nostro Senyor Déu: –Açò és
Senyor Déu: –Açò és fet per Saül e per la
Senyor Déu sa enrera. E dix lo rey: –Jo
Senyor Déu que era entre Jonatàs, fill de
Senyor. E aquests VII caygueren morts tots
Senyor perdonà a la terra. 15 E faeren
Senyor lo trasch de la pastura del folch
Senyor Déu és dit betelenita, car és de la
Senyor aquest dictat e cant aquell die que
Senyor Déu lo desliurà de las mans de sos
Senyor Déu: «Tu ést pedra mia e fortsa mia
Senyor Déu loable, e seré saul de mos
Senyor e cridaré al Déu meu, e ell oyrà la
Senyor Déu tronerà del cel, e ell, qui és
Senyor e per l’espirament del spirit de
Senyor és fort fermatat mia. 20 E manà a
Senyor me reguardonerà segons la mia
Senyor, e no he feta neguna cose mala
Senyor segons la mia justícia e segons la
Senyor, ést luerna mia e tu, Senyor,
Senyor, inlumineràs las mias tenebres. 30
Senyor és sens tota màcula. E la peraule
Senyor Déu és axeminade per foch e és scut
Senyor e qui és fort enfora lo nostro Déu?
Senyor, has donat a mi l’escut de la mia
Senyor, encorbaràs sots mi aquells qui’m
Senyor Déu, e no hy haurà qui’ls fassa
Senyor e beneÿt sia lo Déu meu, e Déu fort
Senyor, jo confessaré a tu devant totas
Senyor ha parlat per mi, e la peraule de
Senyor Déu, 4 axí com la lud en l’alba o
Senyor Déu gran salut en Yrrael, e lo
Senyor Déu 17 e dix –Prech nostro Senyor
Senyor que’m perdó, car jo no faré
Senyor enfelloní’s contre Yrrael, [*] e
Senyor anadescha al poble, car tu has are
Senyor Déu: –Senyor, jo he peccat molt
–Senyor, jo he peccat molt fortment en
Senyor, que tu muds la iniquitat del teu
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2Re 24,11
levà’s David al matí, e dix nostro
2Re 24,12
“Aquestes coses diu nostro
2Re 24,13 Gad a David dient: –Açò diu nostro
2Re 24,14 més que vinga en las mans de nostro
2Re 24,14
són las misericòrdies de nostro
2Re 24,15
Senyor Déu. 15 E, adonchs, nostro
2Re 24,16 hòmens. 16 E com l’àngel de nostro
2Re 24,16
ço que destruýs Jerusalem, nostro
2Re 24,16
tua mà! Emperò l’àngel de nostro
2Re 24,17
gebuzeu. 17 E dix David a nostro
2Re 24,17
qui tallave lo poble: –Jo sóm,
2Re 24,17
mias e no han res fet. Plàcie’t,
2Re 24,18
li: –Puja e stablesx altar a nostro
2Re 24,19 David segons lo manament de nostro
2Re 24,21
e adificaré aquí altar a nostro
2Re 24,23
rey aquestas coses, e dix: –Nostro
2Re 24,24
per just preu e oferiré a nostro
2Re 24,25
David edifichà aquí altar a nostro
2Re 24,25
Senyor e oferí aquí oferta a nostro
2Re 24,25
Senyor de coses de pau. E nostro
2Re 3,21
tu covinensa que sias senyor e que
2Re 23,3
ha perlat a mi, lo fort d’Irrael,
1Re 9,17
home del qual jo’t parlé. Aquest
2Re 8,3
de Sobà, quant hi anà per ço que
1Re 2,28
dels fills d’Irrael tota la
2Re 18,1
parts del ceu poble e stablí alguns
2Re 18,1
stablí alguns senyors de C, altres
2Re 19,35 he viscut vuy, senyor meu. Los meus
2Re 3,4
Adonias, fill de Agit; e lo quint,
2Re 21,18
e lavors ocís Sobocay de Usari
Re Prol,160 manera no querets lo Salvedor en lo
2Re 4,12
en Hebron e soterraren-lo en lo
2Re 19,37
ciutat e que sia soterrat prop del
2Re 21,14
terra de Benjamín, en lo costat del
2Re 16,1
pances e C pans de figues que éran
Re Prol,154
coses, jo’m cuyt que aquell no
1Re 2,9
cauran en tenebres, car null hom no
1Re 2,16
E ell responia e deya: «No
1Re 2,34
venguts a edat d’home. 34 E açò
1Re 3,14
Elí que lo peccat de la sua casa no
1Re 8,19
veu de Samuel, e digueren: –Ja no
1Re 8,19
–Ja no serà axí pas! Nostre rey
1Re 10,1
ceus que entorn ell són. E açò
1Re 10,7
en ta mà, com nostro Senyor és e
1Re 11,7
e no saguescha Saül e Samuel, axí
1Re 11,9
haureu demà salut com lo sol
1Re 11,13
-los. 13 E Saül dix: –[*] No
1Re 12,14
seguiu lo Senyor, Déu vostro,
1Re 14,10
aquells en nostres mans. Aquest
1Re 14,45
gran salut al poble d’Irrael? Açò
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Senyor a Gad profeta: 12 –Vé-te’n a
Senyor, Déu d’Irrael: De III coses aligSenyor, Déu d’Irrael: que de aquestas III
Senyor Déu, que en las mans dels hòmens,
Senyor Déu. 15 E, adonchs, nostro Senyor
Senyor tremès pastilència en Yrrael [*]
Senyor Déu hach stesa la sua mà per ço que
Senyor Déu hach mercè sobre la aflicció
Senyor era de prop la era de Eurena, qui
Senyor Déu com hach vist l’àngel qui
Senyor, aquell qui he peccat e qui he feta
Senyor, que la tua mà se gir envés mi e
Senyor en la era de Aurena gebuseu. 19 E
Senyor que Gad profete li havia fet. 20 E
Senyor Déu per tal que ses aquesta
Senyor, Déu teu, te reba lo teu vot e lo
Senyor Déu oferta agradable. E comprà
Senyor e oferí aquí oferta a nostro Senyor
Senyor de coses de pau. E nostro Senyor
Senyor hagué mercè de tota la terra e
senyoreigs e mans a tots axí com desija la
senyorejador just en temor dels hòmens, en
senyorejarà sobre lo meu poble. 18 E Saül
senyorejàs sobre lo flum de Eufratres. 4
senyoria? 29 Per què has tu gitat mon
senyors de C, altres senyors de M, 2 e
senyors de M, 2 e liurà’n una partida a
senys, senyor, no han poder de jutjar suau
Sephacias, fill de Abiga; 5 lo sizèn hach
Sephi, que fou del linatge de Rafà, del
sepulcre, al qual ja és pujat Jesucrist al
sepulcre de Abner, fill de Ner. 5,Tit
sepulcre de mon pare e de ma mare. Canaan,
sepulcre de Sis, qui era pare de Saül. E
seques e II odres de vi. 2 E dix lo rey a
serà enterpetredor, mas en aquell loch
serà salvat en la sua fortsa. 10 Los
serà pas axí, ans me’n deràs are o, d’
serà a tu senyal que’s sdevendrà en II de
serà denejat per sacrificis ni per dons
serà axí pas! Nostre rey serà sobre nós,
serà sobre nós, 20 e nós serem axí com
serà lo senyal per què tu sabràs que
serà ab tu. 8 E tu iràs devant mi en
serà fet d’ell com ha fet de sos bous. E
serà scalfat.” Donchs los missatgers
serà mort en aquest die de vuy, car nostro
serà bé a vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu
serà lo nostre senyal. 11 E donchs ell
serà gran peccat! Nostro Senyor sàpia que
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1Re 15,29
pas en aquells qui ell vençrà ni no
1Re 17,25
ell sa filla, e la casa de son pare
1Re 17,36
ocís lo leó e l’ors. Donchs,
1Re 19,3
e jo staré prop mon pare là on ell
1Re 19,6
e jurà e dix: –Sàpies que ell no
1Re 20,7
lo teu pare [*]: “[*] stà”, en pau
1Re 20,7
servecial teu. E si, emperò, ell
1Re 20,13 Si, emperò, la malícia de mon pare
1Re 20,22
las-me”, tu vendràs a mi, car pau
1Re 20,31
en rey stablit, ni lo regne no
1Re 21,5
Emperò aquesta carrera és leja, mas
1Re 25,29
a tu e volrà la tua ànima,
1Re 25,31
senyor, stablit sobre Yrrael, 31 no
1Re 25,31 31 no serà a tu açò remembrament ni
1Re 27,12
al poble [*] d’Irrael, e per açò
2Re 3,12
parle ab tu, fes ab mi amistansa, e
2Re 7,10
habitaré ab ell. E d’aquí avant no
2Re 7,14
14 e jo faré a ell en pare, e ell
2Re 7,16
de la mia faç. 16 E la tua casa
2Re 7,16
tua casa serà fael, e lo regne teu
2Re 7,16
devant la mia faç, e la tua cadira
2Re 7,26
La casa del teu servicial David
2Re 7,29
coses, e de la tua benedicció
2Re 13,28
servecials e dix-los: –Com Amon
2Re 14,11
un cabell del cap de ton fill no
2Re 17,11
Irrael, de Dan entrò a Bersabe, e
2Re 17,16
li que se’n vage demà tost, si no,
2Re 18,14
devant. 14 E dix Joab: –No
2Re 18,18
car havia dit: «No he fill, e açò
2Re 19,7
[*], e si nós nos ne anam, pijor te
2Re 22,47 Déu meu, e Déu fort de la mia salut
2Re 23,7
mans. 7 E si negú las volrà tocar,
1Re 2,30
a mi, e aquells qui menyspreseran
1Re 2,33
de ta companye morrà, com ells
1Re 9,13
e puxs menjaran aquells qui
1Re 9,20
en la terra dels fills d’Irrael
1Re 10,7
home. 7 Com tots aquests senyals
1Re 12,15 peraules, las mans de nostro Senyor
1Re 20,18
18 E dix Jonatàs a David: –Demà
1Re 28,19
e, encara, las tendas d’Irrael
2Re 7,12
a tu que ferà a tu casa, 12 e, com
2Re 15,35
35 E Sadoch e Abiatar preveras
2Re 19,29
és ço que jo diguí: entre tu e Sibà
2Re 23,6
de Déu, en manera d’espines
2Re 23,7
ferro e de lansa de fust, e metrà e
1Re 1,14
dix a ella: –O Anna, entrò a quant
1Re 10,2
a tu untat per ésser rey. 2 Car tu
1Re 10,3
faré jo de mon fill?’” 3 »E, com tu
1Re 10,3
3 »E, com tu seràs pertit de aquí e
1Re 10,3
de aquí e seràs passat ultre e
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serà enflequit de penedensa, ne ell no és
serà francha e sens trahut en Yrrael. 26
serà aquest felisteu, qui no és circumcís,
serà e parlaré [*] ab ell e jo faré saber
serà mort. 7 Donchs Jonatàs apellà David e
serà ab mi, servecial teu. E si, emperò,
serà irat e falló, sàpies que complida és
serà contre tu, jo hu revelaré a tu e’t
serà a tu, e no hauràs mal, vive nostro
serà teu. Donchs, tremet are e amena’lserà vuy santificade en los vaxells. 6 E
serà la ànima del senyor meu guardade [*].
serà a tu açò remembrament ni serà en ton
serà en ton cor, senyor meu, que tu hages
serà tostemps lo meu servicial. 28,Tit
serà la mia mà ab tu, e jo’t retornaré
serà torbat e los fills de la iniquitat no
serà a mi en fill. E aquell no ferà res de
serà fael, e lo regne teu serà tostemps
serà tostemps devant la mia faç, e la tua
serà ferma contínuament. 17 Segons totas
serà stablida devant nostro Senyor. 27 Car
serà beneyta la casa del teu servicial
serà scalfat de vi, e jo diré a vosaltres
serà tochat. 12 E dix lavors la fembra:
serà axí com la arena de la mar, e tu
serà destrovit ell e tot lo poble qui és
serà axí com tu dius, mas jo iré devant
serà recordació e mamòria del meu nom.» E
serà que tot quant mal ni treball null
serà axalsat. 48 Déu qui dónas a mi
serà armat de ferro e de lansa de fust, e
seran vils. 31 Vet que los dies vénen que
seran venguts a edat d’home. 34 E açò
seran apellats. Donchs, anau tost e
seran de tu [*]. 21 E Saül respòs e dix:
seran venguts a tu, tu secrificha tot ço
seran sobre vosaltres e sobre vostros
seran calendes e sercharà hom a tu 19
seran liurades per nostro Senyor en las
seran complits tots los teus dies,
seran ab tu, e tot ço que tu oyràs en la
seran las possecions que éran tuas tan
seran arrencats, e no’ls pendrà hom e no
seran encessas de foch e cremaran entrò
seràs tu embriaga? Repose’t un poch entrò
seràs vuy pertit de mi e te n’iràs e tu
seràs pertit de aquí e seràs passat ultre
seràs passat ultre e seràs vengut al roure
seràs vengut al roure de Tabor, tu
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1Re 10,5
d’host dels felisteus, e com tu
1Re 10,6
tu profetaràs ab ells ensemps e tu
1Re 18,21
E Saül dix a David: –Mon gendre
1Re 20,31
lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no
1Re 22,23
mal, ell lo percassarà a mi, e tu
1Re 25,31 Senyor haurà bé fet al senyor meu,
2Re 5,2
menjar al meu poble de Yrrael e tu
2Re 13,13
ten gran que tu vols fer a mi, e tu
2Re 15,34
e te’n vas a Absalon e li dius que
2Re 17,11
axí com la arena de la mar, e tu
2Re 22,26 esguardament dels ceus ulls. 26 Tu
2Re 22,27
hom sant e alet. 27 E ab hom fort
2Re 22,27
fort seràs alet e ab hom desestruch
2Re 24,8
tornaren en Jerusalem e hagueren
1Re 9,8
ço que ell enseny a nós ço que anam
1Re 9,3
tu un dels servents e leve’t e vé
1Re 10,14 ells respongueren: –Nós som anats a
1Re 23,25
Saül e sos companyons anaven
1Re 24,3
poble d’Irrael, e anà-sse’n per
1Re 27,4
d’aquí avant no hach ància Saül de
1Re 23,23
per ventura ell és sots terra, jo
1Re 10,21
a Saül, fill de Sis. Donchs ells
1Re 26,2
e millors d’Irrael, per ço que
2Re 5,17
pujaren-hi tots per ço que
1Re 23,23 ’l serch bé cuytosament. 23 Donchs
1Re 16,17
17 Donchs dix Saül a sos servents:
1Re 28,7
7 E dix Saül als ceus servicials:
1Re 23,22
bé de mi que jo l’aguayt e’l
1Re 26,20
car [*] Yrrael és levat per ço que
1Re 27,1
se desesper de mi e stiga que no’m
1Re 28,8
fembra, e dix Saül: –Devina a mi e
1Re 9,6
aventura ensenyerà a nós ço que nós
1Re 10,2
trobades, las quals havían anades a
1Re 20,18
a David: –Demà seran calendes e
2Re 15,14
ventura ve Absalon, pendrà’ns e
1Re 14,40
–Partiu-vos tots a una part, e jo
1Re 23,17
sobre lo poble d’Irrael, e jo
2Re 3,28 dix: –Munde çó jo e lo regne meu, e
2Re 6,22
lo poble d’Irrael. E jo jugaré e
2Re 6,22
e seré fet humil més que no sóm e
2Re 15,21
iràs, o en mort o en vida, jo iré e
2Re 16,18 a Absalon: –Ja Déu no hu vulla, ans
2Re 22,4
nostro Senyor Déu loable, e
2Re 22,30
las mias tenebres. 30 E jo
1Re 8,20
Nostre rey serà sobre nós, 20 e nós
1Re 17,9
cos. 9 E si ell me pot vençre, nós
1Re 20,3
la tua ànima, Jonatàs, que jo e tu
1Re 23,3
gran. Donchs, quant més, com nós
Re Prol,168 E, jo sabent la humilitat mia, tots
1Re 6,3
vostro peccat. E lavors vosaltres
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seràs intrat en la ciutat, aquí tu
seràs mudat en altre home. 7 Com tots
seràs vuy en dues coses. 22 E Saül manà a
seràs en rey stablit, ni lo regne no serà
seràs reservat ab mi. Tit Capítol XXIII 1
seràs membrant de la tua serventa e feràs
seràs senyor sobre Yrrael. 3 E lavors
seràs tengut per un dels pus folls e dels
seràs son servent, e feràs-ma a saber ço
seràs enmig, 12 e ferirem sobre aquells en
seràs salut a l’hom sant e alet. 27 E ab
seràs alet e ab hom desestruch seràs
seràs desestruch. 28 E tu feràs saul lo
sercade tota la terra. 9 E lavors Joab
sercant. 9 Sa enrera havia aytal costuma
sercar las someras. E com ells foren
sercar las someras e, com no las poguem
sercar David, e açò fou denunciat a David,
sercar David [*], e anaven sobre las
sercar David. 5 E dix David a Achís: –Si
sercaré aquell en tots los angles de la
sercaren a ell, e no poch ésser atrobat
sercàs David en lo desert de Ciff. 3 E
sercassen David. E com oý David que los
sercau tost los amagatalls on ell se
–Sercau-me un hom qui sàpia bé viular e
–Sercau-me una fembra que haja spirit
serch bé cuytosament. 23 Donchs sercau
serch una pussa o un poy, axí com és
serch vuymés en tota la terra d’Irrael.
sercha en l’espirit fitònich ço que jo’t
sercham. 7 E Saül dix al servent: –Vet que
serchar. E ton pare las ha trobades, e és
sercharà hom a tu 19 entrò a la barena,
sercuyr-nos-ha ací e gitar-nos-ha
seré en l’altre part ab mon fill Jonatàs.
seré lo segon aprés tu. E Saül, mon pare,
seré tostemps, de la mort de Abner, car jo
seré fet humil més que no sóm e seré humil
seré humil devant los seus ulls. E aparré
seré servicial teu. 22 E dix lo rey: –Vina
seré de aquell que nostro Senyor ha alegit
seré saul de mos enamichs, 5 car las
seré sint e correré en tu e saltaré lo
serem axí com totas las altres nacions. E
serem vostros servents, e si jo’l vens,
serem depertits per mort en poch de temps.
serem en major perill, si nós anam en
sereu membrants d’aquella centència que
sereu curats e sabreu per què la mà de Déu
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

[*] del vostro bestiar, e vosaltres
e si jo’l vens, vosaltres
vengueren ab tu, e com vosaltres
qui van ab ell, 11 e, axí, açò no
fill, per què hy vols anar? Que no
caygueren morts en la carrera de
ha restaurats del temple sots
tots los servents qui són devant tu
teus e aquells qui’t demanen ne’t
e Ayó, fills de Aminadab, manaven e
dix David a Achimàlech, [*] fill de
part, Samuel dix a Saül: –Digues al
[*]: “[*] stà”, en pau serà ab mi,
que puscha star aquí. E per què jo,
parlà a David e dix: “En la mà del
E aquell respòs: –Jo sóm Sibà,
E ell respòs: –Ací sóm jo,
e no en altre manera, car lo teu
tu has atorgade la peraule del teu
Senyor Déu, 8 car, com lo teu
cap del munt, vench Cibà, qui era
·t partist de Jerusalem, 20 car jo,
e dix: –Senyor, rey meu, lo meu
anàs ab lo rey, senyor meu, car jo,
emperò, senyor meu, has posat a mi,
la veu dels cantors [*]; per ço jo,
–Per què lo senyor meu ve al ceu
de mi: “Tu plaus al rey, e tots los
aquell die havia aquí un hom dels
al rey: –Qual és entre tots los
a tu, senyor meu, e done’n als
lansa del rey. Pas ací un dels teus
leve’t per lo matí, tu e’ls
E dix Abner a Joab: –Leven-se los
tot lo poble. E falliren dels
car ab ell éran XX. 31 E emperò los
en pau, 22 aytantost Joab e los
que tu hi vulles anar ab los
28 E Absalon féu manament als ceus
e gità’s en terra. E tots los ceus
34 E lavors fugí Absalon. E un dels
venir, 30 dix Absalon als ceus
-li: –Vuy has confuzos tots tos
e digueren: –Torna tu e tots los
ab M hòmens de Benjamín [*] e XX
ha fet Absalon. Pren, donchs, dels
algú secrifichave son secrifici, lo
lo grex dels sacrificis, venia lo
digues: “Senyor, parle, com lo teu
Samuel dix: –Senyor, parle, que lo
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sereu sos servents. 18 E vosaltres
sereu nostros servents e servireu a nós.
sereu levats de nit, e comenserà a fer
seria bon concell. Mas ajusta tot lo poble
series portador de bon novell. 23 E dix
Serim entrò a Get e entrò a Acharon. 53 E
Serobabel, que atrobà altres letres de las
serquen un hom qui sàpia sonar rauta
serquen mal. 27 E per açò, senyor, pren
servaven lo carro nou. 4 E, com haguéran
Serve, frare de Joab: –Qui devallerà ab mi
servecial que pas e que vage devant nós.
servecial teu. E si, emperò, ell serà irat
servecial teu, stiga en la ciutat del rey
servecial meu David salvaré lo meu poble
servecial teu. 3 E dix lo rey: –Ha-hy
servecial teu. 7 E dix-li David: –No
servecial Joab dix e manà a mi, serventa
servecial. 23 E levà’s lavors Joab e anà
servecial era en Gessur, ell promès a Déu
servecial de Mifibòzech, al rey ab II
servecial teu, conech lo meu peccat. Per
servecial me menyspresà e no’m volch a mi
servecial teu, sóm rencallós. 27 E, part
servecial teu, als convits e als menjars
servecial teu, feria gran afany a tu,
servecial? E dix lo rey: –Per ço çóm
servecials amen a tu. Donchs, tu sias are
servecials de Saül dins en lo tabernacle
servecials teus axí [*] com David, qui és
servecials qui servexen a tu. 28 E tol,
servecials e port-la-se’n. 23 E
servecials teus del senyor teu qui
servecials e jutgen devant nós. E respòs
servecials de David XVIIII; e no comptaren
servecials de David ocieren dels hòmens de
servecials seus vingueren ab gran presa
servecials teus. 25 E lo rey David dix a
servecials e dix-los: –Com Amon serà
servecials que hy éran feeren açò matex
servecials del rey elevà sos ulls e guardà
servecials: –Sabeu lo camp de Joab prop lo
servecials, qui han desliurat a tu de mort
servecials teus. 15 E tornà-se’n David
servecials ab ell, e passaren Jordà ans
servecials del senyor teu e encalsa-lo,
servent del prevera venia com hom coÿa la
servent del prevera e deya en aquell que
servent te ou.” Donchs Samuel se n’anà e
servent ou a tu. 11 E nostro Senyor dix a
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hagueren trobades, Saül dix a son
ço que nós sercham. 7 E Saül dix al
hom de Déu [*]. 8 E altre vegada lo
entre nós [*]. 10 E Saül dix a son
22 E Samuel pres Saül e son
de sos avonclos dix a ell e a son
per què tu vuy no has respòs a ton
d’aquest felisteu. Jo sóm ton
ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo, ton
–Jo çó fill de Ysaý, de Betlem, ton
no vullas peccar contre David, ton
mon pare, car jo anch, qui sóm ton
la peraula sobre lo teu
a Absalon e li dius que seràs son
guardes e veus lo turment de la tua
16 E no’t cuyts que jo, qui sóm ta
aquella dix: –Jo volria que la tua
prech que tu’t sofires que la tua
e que oges las peraules de la tua
nom, e follia és ab ell. E jo, ta
pren aquesta benedicció que la tua
tol, senyor, la iniquitat de la tua
meu, seràs membrant de la tua
cap en terra e adorà e dix: –Vet la
–Vet la serventa tua. Jo vull ésser
torbat, e dix-li: –Vet la tua
22 Donchs are oges la veu de la tua
lo meu marit és mort. E jo, senyor,
–Senyor rey, prech-te que jo,
tot lo poble. E dix jo la tua
volia complir la peraule de la sua
per ço que desliures la tua
fill [*]. 17 Diga, donchs, la tua
teu servecial Joab dix e manà a mi,
prop la font de Raguel. E una
viu-los un infant, fill de la
–Oges las paraules de la tua
tolrà vostros servents e vostres
donzellas anaren ab ella e las suas
delme a sos faels missatges e a sos
servents. 16 Ell vos tolrà vostros
bestiar, e vosaltres sereu sos
Saül: –Mon fill, pren a tu un dels
dix a Samuel: –Pregue per los teus
voluntat de nostro Senyor. 15 E los
te turmenta. 16 Mana que tots los
17 Donchs dix Saül a sos
amenau-me aquell. 18 E un de sos
no sóm jo felisteu e vosaltres sou
me pot vençre, nós serem vostros
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servent, lo qual era ab ell: –Vina e
servent: –Vet que nós hi irem. Mas qual
servent respòs a Saül e dix: –Vet que jo
servent: –Molt és bo ço que dius. Vina, e
servent e manà a ells là on ell havia a
servent: –Què feu? E ells respongueren:
servent. Si aquest peccat és sobre mi o
servent e iré’m combatre ab ell e ociuré
servent, ocís lo leó e l’ors. Donchs,
servent. 18,Tit Capítol XVIII 1 Axí com
servent, car ell no ha peccat contre tu, e
servent, no he sabuda neguna cose pocha ni
servent e sobre la casa d’aquell e fes
servent, e feràs-ma a saber ço que’s
serventa [*] e’m dónes infant mascle, jo
serventa, sia axí com una de las fillas de
serventa trobàs gràcia devant los teus
serventa parle devant tu e que oges las
serventa. 25 Jo’t prech que lo rey, mon
serventa, anch no viu tos servents, los
serventa ha aportade a tu, senyor meu, e
serventa. »Car nostro Senyor ferà a tu,
serventa e feràs bé a ella. 32 E dix David
serventa tua. Jo vull ésser serventa del
serventa del meu senyor, per ço que lav
serventa, que ha obeÿt a la tua veu e he
serventa, e posaré devant tu un bocí de pa
serventa tua, havia II fills, e barellaren
serventa tua, parle una peraule devant tu.
serventa: Parlaré a tu, senyor meu, si en
serventa, 16 e lo rey oge las mias
serventa de las mans de tots aquells qui
serventa que sia feta la peraule del
serventa tua, que digués aquesta semblansa
serventa anà-sse’n a ells e dix-los
serventa, e dix-ho a Absalon. E Absalon
serventa. E respòs Joab: –Jo las oig. 18 E
serventas e los vostros bons macips e los
serventas, e seguí los missatgers de David
servents. 16 Ell vos tolrà vostros
servents e vostres serventas e los vostros
servents. 18 E vosaltres cridareu en
servents e leve’t e vé sercar las
servents al Senyor, ton Déu, per ço que no
servents digueren a ell: –Vet que lo
servents qui són devant tu serquen un hom
servents: –Sercau-me un hom qui sàpia bé
servents respòs e dix: –Vet que jo he vist
servents de Saül? Alegiu un hom de
servents, e si jo’l vens, vosaltres sereu
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1Re 17,9
jo’l vens, vosaltres sereu nostros
1Re 18,5
a tot lo poble, e majorment als
1Re 18,22 en dues coses. 22 E Saül manà a sos
1Re 18,23
del rey.” 23 E lavors digueren los
1Re 18,24 que çó pobre home e bax! 24 E los
1Re 18,26
mans dels felisteus. 26 E com los
1Re 18,30
sos fets pus sàviament que tots los
1Re 19,1
a Jonatàs [*] e a tots los ceus
1Re 19,11
nit. 11 Donchs Saül tremès sos
1Re 19,14
vestidures. 14 E Saül tremès sos
1Re 19,20 Ramata. 19 [*] 20 E Saül hi tremès
1Re 19,21
a Saül, ell hi tremès altres
1Re 21,14
avall. 14 E dix Achís als ceus
1Re 22,17
ton pare. 17 Donchs, ell dix a sos
1Re 22,17
e no m’ho faeren a saber. E los
1Re 24,5
en [*] aquella cove. 5 E los
1Re 25,5
son bestiar, 5 ell li tremès X
1Re 25,8
Carmel. 8 Emperò demane-ho a tos
1Re 25,8
e diran-ho a tu. Donchs nós, tos
1Re 25,8
venguts a tu en bon die, dóna a tos
1Re 25,9 ço que tu hauràs a mà.” 9 E com los
1Re 25,10
de Ysaý? Molt són are creguts los
1Re 25,12
no sé d’on són? 12 E donchs, los
1Re 25,13
ells. 13 E adonchs dix David a sos
1Re 25,14
guardar lurs coses. 14 Mas un dels
1Re 25,19
-hu sobre los àzens 19 e dix a sos
1Re 25,20
peu de la muntanya. E David e sos
1Re 25,25
E jo, ta serventa, anch no viu tos
1Re 25,41
per ço que lav los peus dels teus
2Re 1,15
15 E apellà David un dels seus
2Re 2,13
lavors Joab, fill de Servià, e los
2Re 4,12 terra? 12 E lavors manà David a sos
2Re 6,20
qui’s descobria devant [*] sos
2Re 6,22
bo e més gloriós devant aquells
2Re 12,19
infant era mort, e dix David a sos
2Re 14,30
cremau lo blat que hi és. E axí los
2Re 15,14
contre tu. 14 E dix David als ceus
1Re 4,9
com a barons, perquè vosaltres no
1Re 25,27
meu, e done’n als servecials qui
2Re 8,2
a ociure e altre a viure. E Moab
2Re 8,6
de Damàs. [*] E fou fet que Síria
2Re 8,14
que la defensacen, e tota Ydumea
1Re 22,9
9 E respòs Doech, de Ydumea, qui
2Re 9,12
Michà, emperò tota la casa de Cibà
2Re 13,18
éran vèrgens. E lo servicial que
2Re 2,13
Gabaon. 13 E lavors Joab, fill de
2Re 2,18
hòmens. 18 E éran aquí III fills de
2Re 3,39
mort és. E aquests hòmens fills de
2Re 8,16
poble ceu. 16 Emperò Joab, fill de
2Re 16,9
homeyer. 9 E dix Abisay, fill de
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servents e servireu a nós. 10 E lo
servents de Saül. 6 Mas, com David se’n
servents e dix: –Dieu a David menys de mi:
servents del rey totas aquestas coses a
servents de Saül recomptaren a lur Senyor
servents de Saül haguéssan recomptades [*]
servents de Saül. E lo ceu nom fou fet
servents que ociessen David. Mas Jonatàs,
servents de nits a la casa de David per ço
servents per pendre David [*] 15 [*] e dix
servents per pendre David. E com ells
servents, los quals comensaren atrecí a
servents: –Vosaltres me haveu amanat hom
servents qui staven entorn d’ell: –Levau
servents del rey no volgueren stendre lur
servents de David digueren a ell: –Vet que
servents e dix a ells: –Anau en Carmel, a
servents, e diran-ho a tu. Donchs nós,
servents, atrobem gràcia devant tu. Car
servents e a ton fill David ço que tu
servents de David foren venguts a Nabal,
servents que fugen a lur senyor! 11
servents de David se’n tornaren per
servents: –Sinye’s cascú sa spasa! E
servents de Nabal anuncià açò a Abigayl,
servents: –Anau devant mi, car jo iré
servents éran al peu de la muntanya e
servents, los quals tu, senyor, trematist
servents. 42 E levà’s e cuytozament muntà
servents e dix-li: –Acoste’t e ociu
servents de David exiren-los a carrera
servents que’ls ociéssan, e ocieren-los
servents e’s despullave axí com un bastax
servents que tu has parlats. 23 E axí
servents –Donchs, mort és l’infant? E
servents de Absalon materen foch al camp
servents que éran ab ell en Jerusalem:
serveschau als hebreus axí com ells han
servexen a tu. 28 E tol, senyor, la
serví David sots tribut. 3 E combaté David
serví a David sots trehut. E nostro Senyor
serví a David. E nostro Senyor guardave’l
servia primer al rey, e dix: –Jo he vist
servia a Mifibòsech. 13 E Mifibòsech
servia Amon gità fora Tamar e aprés tenchà
Servià, e los servents de David exirenServià, ço és, Joab e Abisay e Azael.
Servià fort me són durs e braus. Nostro
Servià, era senyor sobre la host, e
Servià, al rey: –Per aquest cha que tost
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2Re 16,10
en què’n sou vosaltres, fills de
2Re 17,25 Nabigail, filla de Naàs, germana de
2Re 19,21
21 E lavors respòs Abisay fill de
2Re 19,22
Déu? 22 E dix David al fill de
2Re 21,17 de temps havia. 17 E Abizay fill de
2Re 23,18
18 Abisay, frare de Joab, fill de
2Re 23,37
beronita, scuder de Joab, fill de
1Re 20,8
8 Fes, donchs, misericòrdia en mi,
1Re 20,8
covinensa de nostro Senyor a mi,
1Re 26,18 –Per què lo senyor meu perseguex lo
1Re 27,12
e per açò serà tostemps lo meu
1Re 28,2
a Achís: –Are veuràs què ferà ton
1Re 29,3
–Encare no conexeu David, qui fou
1Re 29,8
he jo fet, e què has trobat en mi,
1Re 30,13
ést tu? E respòs e dix: –Jo sóm
2Re 7,5
e dix-li: 5 –Vé-te’n al meu
2Re 7,8
sedrina? 8 E are tu diràs al meu
2Re 7,19
parlat, Senyor, de la casa del teu
2Re 7,20
que parle a tu, Senyor? Saps lo
2Re 7,21
que tu ho donasses a conèxer al teu
2Re 7,26
Déu sobre Yrrael. La casa del teu
2Re 7,27
Irrael, has ravelat a la orella del
2Re 7,27
edificaré a tu.” E per ço lo teu
2Re 7,28
són veras, car tu has parlat al teu
2Re 7,29
comensa, beneex la casa del teu
2Re 7,29
serà beneyta la casa del teu
2Re 9,2
per Jonatàs? 2 E havia aquí un
2Re 9,8
adorà David e dix: –E qui sóm jo,
2Re 9,9
de mi. 9 E lo rey apellà Cibà,
2Re 11,21
mur?” E diràs-li encara: “Lo teu
2Re 11,24
éran en lo mur, [*] e morí lo teu
2Re 13,18
dels reys que éran vèrgens. E lo
2Re 15,2
responia: –De aytal trip sóm jo,
2Re 15,21
o en mort o en vida, jo iré e seré
2Re 24,10
que tu muds la iniquitat del teu
1Re 21,5
com anàvem. E las vaxellas dels
1Re 21,11
a Achís, en Get. 11 E digueren los
1Re 22,6
sa lansa en la mà, e tots sos
1Re 22,7
engir e entorn, 7 dix a tots sos
1Re 28,7
per profetes. 7 E dix Saül als ceus
1Re 28,25
-lo devant Saül e devant los ceus
1Re 30,1
fou vengut en Sichalet ab los ceus
1Re 30,22
malvat e desestruch que era dels
1Re 31,6
e lo ceu scuder e tots los ceus
2Re 2,12
12 E axí Abner, fill de Ner, e los
2Re 9,10
Saül. 10 E axí los fills teus e los
2Re 9,10
taula. E Cibà havia XV fills e XX
2Re 10,2
2 [*] [*] E David tremès dels seus
2Re 11,1
David tramès Joab e los ceus
2Re 11,9
la porta del rey ab los altres
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Servià? Maleesca aytant com se vulla, car
Servià, que fou mare de Joab. 26 E
Servià e dix: –Donchs, no morrà Semeý per
Servià: –Què m’ha a fer a mi ni a vós?
Servià ajudà a David, e David ocís Gebí
Servià, era príncep dels III, e aquell és
Servià; 38 Iray genite; Gareb, entre tots
servicial teu, car tu m’has feta fer
servicial teu, ab tu. Emperò, si tu trobes
servicial ceu? Què ha fet? Qual és lo mal
servicial. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E fou
servicial. E dix Achís a David: –Jo posaré
servicial de Saül, rey d’Irrael, e ha
servicial teu, del die ensà que he stat
servicial teu, de Egipte, e sóm misatge de
servicial David e digues-li: “Aquestas
servicial David: “[*] Jo’t prenguí de las
servicial per luny e per avant, car
servicial teu. 21 Per la tua peraule e
servicial. 22 »Per ço, Senyor, tu ést
servicial David serà stablida devant
servicial teu e has dit: “Casa edificaré a
servicial ha trobat lo ceu cor per ço que
servicial aquestas bonas coses. 29 E
servicial per ço que sia perdurablement
servicial empertostemps. 8,Tit Capítol
servicial de la casa de Saül qui havia nom
servicial teu? Car tu has guardat sobre un
servicial de Saül, e dix-li: –Jo he
servicial Urries és mort.” 22 E lavors
servicial Urries etey. 25 E dix David al
servicial que servia Amon gità fora Tamar
servicial teu. 3 E deya Absalon: –Las
servicial teu. 22 E dix lo rey: –Vina e
servicial, car fort he fetas follament las
servicials són stats sants. Emperò aquesta
servicials de Chis a ell: –Donchs, no és
servicials staven engir e entorn, 7 dix a
servicials: –Oÿu-me are, fills de
servicials: –Sercau-me una fembra que
servicials. E com hagueren menjat, levaren
servicials, los ysmaleÿtes havían saltat
servicials qui éran anats ab David: –No
servicials que éran de la sua casa moriren
servicials de Ysbòzech, fill de Saül, e
servicials teus laurau-li la terra e dau
servicials. 11 E dix Cibà al rey: –Senyor,
servicials que l’aconortacen de la mort
servicials qui éran ab ell e tots los
servicials del rey e no anà a la sua casa.
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2Re 11,11
tendas, e lo senyor meu Joab e los
2Re 12,18
lo sizèn die l’infant morí. E los
2Re 12,19
E com David sentí’s que’ls ceus
2Re 12,21
e menjà. 21 E digueren-li los
2Re 13,17
scoltar, 17 ans féu venir dels ceus
2Re 13,29
-vos e siau hòmens forts. 29 E los
2Re 13,36
e cridant, e ells e lo rey e los
2Re 14,31 Johab a Absalon: –Per què los teus
2Re 15,15
la ciutat. 15 E digueren los ceus
2Re 15,18
luny de la casa, 18 e tots los
2Re 16,2
aport per ço que viven los teus
2Re 16,11
lo rey a Abisay e a tots los ceus
2Re 15,34
“Senyor, axí com jo sóm stat
2Re 15,34
ton pare David, axí vull ésser ton
1Re 8,14
millors e donar-las-ha a sos
2Re 19,7
leve’t e vé-te’n als teus
1Re 26,19
Senyor, e han dit: “Vé-te’n
2Re 22,44
gents. E lo poble que jo no conech
2Re 16,19
d’Irrael, e ab ell staré. 19 E jo
1Re 11,1
–Rep-nós volem te amistansa e nós
1Re 12,10 de la mà de nostros enamichs, e nós
1Re 7,4
del mig de ells Balaÿm e Scaroch e
1Re 17,9
vosaltres sereu nostros servents e
1Re 4,9
als hebreus axí com ells han
1Re 8, 8
com ells han a mi desemparat e han
1Re 12,10 desemperat nostro Senyor e havem
2Re 7,6
los fills d’Irrael de la terra de
1Re 7,3
los vostros cors a nostro Senyor e
1Re 12,14
Si vosaltres temeu nostro Senyor e
1Re 12,20
partir de nostro Senyor, anau e
1Re 12,24 24 Donchs, temeu lo vostro Senyor e
2Re 22,34 34 e ha fets aguals los peus meus a
1Re 1,12
cap. 12 E axí com ella multiplicave
1Re 3,11
que qualquequal home oge ab II
1Re 5,4
Senyor, e lo cap de Degon e abdues
1Re 8,11
vostros fills e metrà’ls a menar
1Re 8,11
ha sos cavallers e corredors devant
1Re 8,12
de blats e ferrers d’armes e de
1Re 17,38
ab tu. 38 E Saül vestí a David de
1Re 19,24
24 E adonchs ell se despullà
1Re 20,38
aturs! E pres l’infant de Jonatàs
2Re 24,21
a nostro Senyor Déu per tal que
2Re 17,29
molt ujament e molt anuig e molta
2Re 1,22
com si no fos untat d’oli. 22 E la
2Re 11,24
porta de la ciutat. 24 E trematéran
1Re 2,8
de nostro Senyor, e ell ha posat lo
1Re 2,13
ans fèyan molt de mal en lo
2Re 12,3
2 [*] 3 E lo pobre no havia res del
2Re 22,16
de la mar, e los fonaments del
1Re 26,7
sua lansa ficade en terra, prop del
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servicials jaen en terra, e jo intraré en
servicials no hu volían dir a David, per
servicials se concellaven e perlaven gint,
servicials ceus: –Per què dejunaves e
servicials e féu-la gitar de la cambra e
servicials de Absalon feeren contre Amon
servicials de la casa del rey, tots feeren
servicials han cremat lo meu blat? 32 E
servicials a David: –Senyor, totas las
servicials anaren ab ell, e Celech e
servicials. 3 E dix lo rey: –On és
servicials: –Veus lo meu fill qui és axit
servidor de ton pare David, axí vull ésser
servidor.” E destroyràs lo concell que
servidors. 15 E ell delmerà los vostros
servidors e parle ab ells bonas peraules e
servir los déus stranys.” 20 E no sia
servirà a mi. 45 [*] 46 Los fills de l’
serviré lo fill del rey. Tot axí com jo he
servirem a tu. 2 E Naàs, rey dels fills d’
servirem a tu.” 11 E nostro Senyor tremès
serviren a nostro Senyor solament. 5 E
servireu a nós. 10 E lo felisteu deya: –Jo
servit a vosaltres. Confortau-vos e
servit a déus stranys, axí ho fan ells a
servit a Balaÿm e Scaroch. Donchs,
servitut de Egipte entrò en aquest die de
serviu aquell tot sol, ell desliurerà a
serviu a ell e oÿu la sua veu, [*]
serviu nostro Senyor de tot vostro cor e
serviu a ell en veritat de tot vostro cor,
servo e sobre las altesas ha a mi stablit.
ses paraules devant nostro Senyor, Elí,
ses orellas en Yrrael. 12 En aquell die jo
ses mans éran tallades sobre lo lindar del
ses carretas, e fer-n’ha sos cavallers
ses carretas, 12 e ferà atrecí sos
ses carretas. 13 E ferà vostros fills
ses vestidures e posà-li un elm ceu
ses vestidures e profetitzà ab los altres
ses segetas e portà-las a son senyor. 39
ses aquesta morteldat qui és venguda sobre
set e molta fam havían sostenguda e
setgeta de Jonatàs negun temps no tornerà
setgetes e lances a nós aquells qui éran
setgle sobre ells. 9 E ell guarde los peus
setgle e al poble. E quant algú
setgle sinó una ovella petita que havia
setgle són revelats per la †representació†
seu cap. E Abner e tot l’altre poble
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1Re 23,26
de la mà de Saül. E Saül ab los
2Re 1,15
Senyor? 15 E apellà David un dels
2Re 3,22
22 aytantost Joab e los servecials
2Re 6,22
que no sóm e seré humil devant los
2Re 10,2
[*] 2 [*] [*] E David tremès dels
1Re 14,4
la una havia nom Deses, e l’altre,
1Re 1,9
ella se levà, e Elí, prevere,
1Re 4,4
nostro Senyor de las companyes que
2Re 7,1
Capítol VIIè 1 Fet fou que lo rey
2Re 18,24 abans al rey que Cozim. 24 E David
2Re 19,8
E tot lo poble oyí dir que lo rey
1Re 30,16
l’hach amanat, veeren aquells qui
2Re 13,28
qui man e dich a vosaltres.
1Re 19,10
viulave devant ell. 10 E Saül se
2Re 21,16 Denob, que fou del linatge de Rafà,
2Re 11,23
nós e isqueren a batalla, e nós
1Re 30,12 de pances. E com hach menjat, fou
Re Prol,133
e destinció e departiment de la
Re Prol,118 en la costuma aprovade en la santa
2Re 23,12
12 aquell stech enmig lo camp e
2Re 6,16
de David, Micol, la filla de Saül,
2Re 14,4
–Senyor, prech-te que m’hages
Re Prol,142
e tu stimaràs mi enterpetrador,
Re Prol,144
fals parler o fals enterpetredor,
Re Prol,146
de l’habraycha veritat. Cert,
Re Prol,150 en qualque loch tu las veuràs entre
Re Prol,153
tos vijares, te pusques fiar. E
Re Prol,165
en aquella cose savis e sabents,
1Re 1,8
no sóm jo millor a tu que X fills,
1Re 1,11
e dix: –Senyor, Déu de companyes,
1Re 1,24
l’infant desletat, amenà’l ab
1Re 2,25
un altre, Déu li pot perdonar; mas,
1Re 3,9
e dix a ell: –Vé-te’n e dorm e,
1Re 3,17
tu aquestas coses e anadescha a tu,
1Re 6,5
glòria al Déu d’Irrael per saber
1Re 6,9
-la anar. 9 E guardau-la, e
1Re 6,9
ha fet a nós aquest gran mal. E
1Re 10,22
concell a nostro Senyor, per saber
1Re 11,3
per tota la terra d’Irrael e,
1Re 12,3
rey que ha untat sobre vosaltres,
1Re 12,3
si jo he tolt bou o aze, e
1Re 12,3
o aze, e si jo he acusat a tort, ni
1Re 12,3
jo he pres do de la vostra mà, ni
1Re 12,15
serà bé a vosaltres. 15 Emperò,
1Re 12,25
ha fetas entre vosaltres. 25 E
1Re 13,2
per II anys. 2 E Saül alegí a
1Re 13,6
6 Quant los fills d’Irrael veeren
1Re 13,13
quals ell havia manats a tu. Car,
1Re 14,6
que no són circumcizos, per saber
1Re 14,10 aturarem en nostro loch [*]. 10 Mas
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seus resinglave David [*] a manera de
seus servents e dix-li: –Acoste’t e
seus vingueren ab gran presa que havían
seus ulls. E aparré bo e més gloriós
seus servicials que l’aconortacen de la
Seve. 5 La un scull axia envés aguiló,
seya sobre sa cella devant las portes de
seya sobre xerubín. E los fills de Elí
seya en la sua casa, e nostro Senyor li
seya entre abdues las portes, e la guarda
seya en la porta, e vench tot lo poble
seyen sobre la terra e menjaven e bevien e
Sforsau-vos e siau hòmens forts. 29 E
sfortsà de ferir David ab la lansa e que
sfortsà’s que pogués ferir David. E lo
sfortsam-nos e prenguem fortsa e
sfortsat, e revengué lo ceu spirit, car
sgleya present e sdevenidora és cubert de
Sgleya. Yo he atrobat lo primer libre dels
sguardà’s los felisteus e no’ls jaquí
sguardave per la finestra e veé lo rey
sguardement. 5 E dix lo rey: –Què vols,
si ve de grat; e stimeràs tu mi ésser
si no’t ve de grat, jatsia açò que a mi
si no ho creus, lig los libres grechs e
si matex discordar, e demana qualque’t
si aferma las nostres coses, jo’m cuyt
si en altres coses metra enrera ni’m
si los havies? 9 Donchs, com Anna hach
si tu guardes e veus lo turment de la tua
si en Ciloè e pres III vadells e III muygs
si hom pecca contre Déu, qui preguerà per
si d’equí avant negú apella a tu, tu
si tu’m celes neguna de aquestas coses ni
si per ventura aleugerà la mà de vosaltres
si ella munta per la carrera de las suas
si ella no se’n va per aquella, nós
si ell vendria aquí o no. E nostro Senyor
si no hy ha negú qui’ns defena, nós
si jo he tolt bou o aze, e si jo he acusat
si jo he acusat a tort, ni si jo he pres
si jo he pres do de la vostra mà, ni si he
si he opremut algú, ni he condempnat algú
si no oÿu la veu de nostro Senyor e
si vosaltres perseverau en malesa,
si IIIM hòmens d’Irrael. E havían ab ell
si mateys ésser posats en loch stret, ells
si tu no haguesses açò fet, nostro Senyor
si nostro Senyor ferrà per nós, car no és
si ells nos dien: “Veniu a nós”, nós irem
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1Re 14,24
d’Irrael foren acompanyats entre
1Re 14,30
quant més fóra lo poble inluminat,
1Re 14,34
ne, e no peccareu a nostro Senyor,
1Re 14,39
salvador d’Irrael, és viu, e sap,
1Re 14,41
done’ns-en vuy demostransa. E
1Re 14,52
de Saül, car Saül acompanyave a
1Re 17,9
’s combate ab mi, cos per cos. 9 E
1Re 17,9
nós serem vostros servents, e
1Re 17,18
e vizitaràs tos frares,
1Re 17,22
on devia ésser la batalla e demanà
1Re 17,39 sobre las armes, ell comensà asejar
1Re 17,40
en una sportella que ell havia ab
1Re 18,1
fill de Saül, amà a ell tant com a
1Re 18,3
e Jonatàs amave a ell aytant com a
1Re 18,13
d’ell. 13 Donchs Saül lo moch de
1Re 19,17
parlà a mi e dix: “Lexa’m anar,
1Re 20,6
entrò al vespre del terç die. 6 E
1Re 20,7
amichs fan gran solempnitat.” 7 E
1Re 20,7
en pau serà ab mi, servecial teu. E
1Re 20,8
a mi, servicial teu, ab tu. Emperò,
1Re 20,9
açò, car jo dich per cert a tu que,
1Re 20,12
la centència de mon pare, e
1Re 20,12
e si ell diu a mi res [*] de tu,
1Re 20,14
axí com ha stat ab mon pare. 14 E
1Re 20,14
de nostro Senyor ab mi. E
1Re 20,15
tua de la mia casa negun temps. E
1Re 20,17
molt David, car tant lo amave com
1Re 20,22
“Vé, aporte’m las segetes.” 22 E
1Re 20,29
m’ho ha vengut a dir. Donchs,
1Re 21,5
David al prevera e dix: –E què,
1Re 22,23 23 Stà ab mi e no hages pahor, car,
1Re 23,3 més, com nós serem en major perill,
1Re 23,6
fugí a David, [*] ell aportave ab
1Re 23,11 mi. 11 Senyor Déu, tu demostra a mi
1Re 23,11
liureran a mi en las suas mans ni
1Re 23,23
ço que jo hi vage ab vosaltres, e
1Re 24,7
[*] E nostro Senyor ho sàpia, que
1Re 24,7
o son die no vé que ell muyre, o
1Re 24,9
senyor meu! E Saül reguardà detràs
1Re 25,29
los dies de la tua vida, 29 car
1Re 26,10
David: –Viva nostro Senyor, car,
1Re 26,10
o vendrà lo die que ell muyre per
1Re 28,16
pertit de tu, per què’m demanes, e
1Re 29,4
porà ell fer pau ab son senyor,
1Re 30,2
mas [*] amanaven-los-se’n ab
1Re 30,20
tot lo bestiar e manà’l devant
2Re 1,21
forts, l’escut de Saül, axí com
2Re 2,22
covendrà’m a fer que t’ocia. E
2Re 2,25
una companya e feeren una mota de
2Re 2,27 Joab: –Viva nostro Senyor Déu, que
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si. E aquell die Saül conjurà lo poble e
si ell hagués menjat de la presa de sos
si vosaltres los menjau ab la sanch.
si açò és sdevengut per mon fill Jonatàs,
si aquest peccat és sobre aquest poble,
si tots los hòmens que veya ésser forts e
si ell me pot vençre, nós serem vostros
si jo’l vens, vosaltres sereu nostros
si stan bé, e sàpies ab quals són ells
si sos frares staven bé. 23 E com ell
si poria anar armat, car ell no hu havia
si, la qual portaven los pastors, e pres
si matex. 2 E Saül retench a ell aquell
si matex. 4 Car Jonetàs se despullà de una
si e féu-lo conestable de M hòmens. E
si no, jo t’ociuré.” 18 E adonchs David
si ton pare demane a mi, respon-li axí:
si lo teu pare [*]: “[*] stà”, en pau serà
si, emperò, ell serà irat e falló, sàpies
si tu trobes ab mi neguna iniquitat, tu m’
si jo veuré la malícia de mon pare
si ell diu a mi res [*] de tu, si jo
si jo tentost no t’ho fas a saber, 13 que
si jo viuré, prec-te que fasses las
si, emperò, jo morré, 15 prech-te que no
si jo no faré açò, prech nostro Senyor
si matex. 18 E dix Jonatàs a David: –Demà
si jo diré a l’infant: “Vett las sagetas
si jo trop gràcia devant tu, iré allà tost
si perlam de fembras? Nós nos en som
si algú te percassa mal, ell lo percassarà
si nós anam en Cellà contre la companya
si lo vestiment que ha nom efot. 7 E a
si los hòmens de Cellà liureran a mi en
si Saül vendrà ací. E nostro Senyor dix a
si per ventura ell és sots terra, jo
si ell no l’ociu o son die no vé que ell
si ell no és mort en batalla, ell ma guard
si. E David se enclinà en terra e aorà a
si alguna vegade algun hom se levarà e
si donchs nostro Senyor no l’ociu o
si matex o que ell muyre en la batalla, 11
si ha’s anat al teu envejós? 17 Car
si no sobre los nostros prínceps? 5
si matexs. 3 E David e aquells qui éran ab
si matex. E digueren: –Aquesta presa és de
si no fos untat d’oli. 22 E la setgeta de
si açò fas, no poré dressar la cara devant
si matexs sus alt en un pujalet petit. 26
si tu haguessas parlat vuy matí, lo poble
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2Re 3,9
Déu a Abner e açò li anadescha,
2Re 3,12 Abner tremès missatgers a David per
2Re 3,13
a mi Micol, filla de Saül. E
2Re 3,35
fassa Déu a mi e açò me anedesca,
2Re 5,6
diguéran a David: –No intreràs ací,
2Re 5,19
nostro Senyor e dix: –Senyor Déu,
2Re 8,13
tornà-ce’n e posà gran nom a
2Re 10,11 mia companya, tu ajuderàs a nós, e,
2Re 11,20
totas aquestes peraules al rey, 20
2Re 12,3
prop ell, car aytant la amava com
2Re 12,8
a tu la casa d’Irrael e de Judà e,
2Re 12,18
e no se’n torbàs, e digueren entre
2Re 12,18
e no’ns volia oyr, e are,
2Re 14,9
e en la casa del meu pare,
2Re 14,15
serventa: Parlaré a tu, senyor meu,
2Re 14,32
jo puga veura la cara del rey e,
2Re 15,1
XV 1 Aprés açò Absalon féu fer a
2Re 15,6
ell tirave lo poble d’Irrael a
2Re 15,8
en Gessur, ell promès a Déu que,
2Re 15,12
conjurament e gran concell entre
2Re 15,14
–Levau-vos e fugiam, car,
2Re 15,14
E cuytau-vos e iscam hich, car,
2Re 15,34
ab mi, hauràs afany. 34 Emperò,
2Re 17,3
que no’n romandrà nengú axí com
2Re 17,6
tens-ho per bo? Tu digues-ho,
2Re 17,8
forts, e són are fellons e irats. E
2Re 17,9
algunes coves o en altre loch. E,
2Re 17,10
tots e no’t volrien seguir, com
2Re 17,13
que sol un no’n romandrà. 13 E
2Re 17,16
-li que se’n vage demà tost,
2Re 18,3
altre cose, sinó de tu, car,
2Re 18,3
no haurían cura de nosaltres, ne,
2Re 18,5
e a Atey devant tot lo poble que,
2Re 18,12
lo rey a tu e Abisax e Atey que,
2Re 18,13
que no l’ociésseu. 13 Mas,
2Re 18,13
res fer a mi, jo l’ociera. E
2Re 18,18
havia erigit Absalon un títol a
2Re 18,23 23 E dix Achimàs: –E què hy hauria,
2Re 18,23
aquell? E dix Joab: –Corre-hy,
2Re 19,3
ciutat, adés u adés altre, axí com
2Re 19,7
a ells. Car jo’t jur per Déu que,
2Re 19,7
leves, que tots nos n’irem [*], e
2Re 19,13
ni carn mia? E açò fasse Déu a mi,
2Re 19,30
casa tua en pau, prengue-ho tot,
2Re 19,31
que’l seguís d’aquí avant,
2Re 22,12
tenebres amagament ceu entorn de
2Re 23,5
e la mia volentat no ha res en
2Re 23,7
de terra hom ab las mans. 7 E
1Re 2,25
al poble de nostro Senyor. 25
1Re 6,3
loch. Los quals digueren a ells: 3
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si jo no fas aquella covinensa ab David,
si matex e dix: –Da qui és la terra? E per
si tu le’m menas, tu veuràs la mia cara.
si jo tast pa ni altre cose entrò al
si no te’n portes los sechs e los
si jo puig als felisteus, liurar-lossi matex. 14 E posà en Ydumea guardes e
si los fills de Amon vencían a tu, nós te
si tu veus lo rey enfellonir e que diga:
si fos sa filla. 4 »E un palegrí (ço és,
si aquestas coses són poques, a tu jo te
si matexs: «Com l’infant era viu, nós lo
si li diem que l’infant és mort, ja’ns
si tu’t cuydes que no sia bona cose que
si en neguna manera volia complir la
si li membra lo peccat que jo fiu, que m’
si mateix un carro, que anacen ab ell
si. 7 E aprés IIII anys dix Absalon al rey
si ell tornave en Jerusalem, secrificaria
si matex, e lo poble de poch en poch
si venia, no li hauríam fortsa ne li
si per ventura ve Absalon, pendrà’ns e
si te’n vas en la ciutat e te’n vas a
si se’n tornàs un hom tot sol, car tu
si ho ferem. 7 E dix Cozim a Absalon: –No
si hom los scomovia, saltarien a hom en la
si en lo comensament nengú d’aquells qui
si negú n’hi havia ten fort com a leó,
si per ventura ell se n’intrava en alguna
si no, serà destrovit ell e tot lo poble
si nós fugíem tots, no haurían cura de
si la mitat de nós morie, no n’haurien
si podien pendre Absalon, que no l’
si preníeu Absalon, que no l’ociésseu. 13
si ell volgués res fer a mi, jo l’ociera.
si lo rey me reptàs, tu me’n stigueres
si matex, com era viu, que és en la vall
si jo corria tembé com aquell? E dix Joab:
si’t vols. E Achimàs correch per un camí
si fugissen de la batalla. 4 E David cobrí
si no’t leves, que tots nos n’irem [*],
si nós nos ne anam, pijor te serà que tot
si jo no’t fas maestre tostemps de la
si’s vol. 31 E Batzalay, galatide de
si lo rey ho volgués. 32 Emperò Batzalay,
si matex garbellant las aygües de las nuus
si matexa que no brot. 6 Aquells, emperò,
si negú las volrà tocar, serà armat de
Si un home pecca contre un altre, Déu li
–Si vosaltres ne trameteu l’archa del
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1Re 7,3
Samuel a tot lo poble d’Irrael:
1Re 11,7
mans de sos missatgers, que dèyan:
1Re 12,14 Senyor ha donat a vosaltres rey. 14
1Re 14,9
barons com ells nos veuran. 9
1Re 14,37
dix: –Jo perseguiré los felisteus?
1Re 14,41
tu vuy no has respòs a ton servent.
1Re 19,11
se muller, ho hach oÿt, dix a ell:
1Re 20,10
a saber. 10 E dix David a Jonatàs:
1Re 20,13
e anadesca a mi aquestas coses.
1Re 20,22 hauràs mal, vive nostro Senyor Déu.
1Re 21,4
donar, car no he sinó pa sant [*].
1Re 21,8
Saül. 8 E dix David a Achimàlech:
1Re 21,9
que és enbolicat en un drap [*].
1Re 25,34
ha vedat a mi que no feés mal a tu.
1Re 26,19
[*], jo’t prech que m’oges ara.
1Re 26,19
e preguen-lo, car axí cové a fer.
1Re 27,1
XXVII 1 Dix David en son cor:
1Re 27,5
David. 5 E dix David a Achís:
2Re 10,11
d’Amon. 11 E dix Joab a Abisay:
2Re 15,25
l’archa de Déu en la ciutat.
2Re 15,26
-le en lo ceu tabernacle. 26
2Re 15,33
de pols e terra. 33 E dix David:
2Re 18,12 armes. 12 E dix aquell hom a Joab:
2Re 18,25
e dix-ho al rey, e lo rey dix:
2Re 18,26
un altre home que ve. E lo rey dix:
2Re 23,15
David aygüe de sisterne e dix:
1Re 2,36
romandrà en la tua casa,
1Re 11,11
matines e ocís los fills de Amon,
2Re 17,10
hi havia ten fort com a leó, encare
Re Prol,124 pens ni t’stims que lo meu treball
Re Prol,145
ve de grat, jatsia açò que a mi no
1Re 1,16
cuyts que jo, qui sóm ta serventa,
1Re 1,22
–No hy iré pas tro que l’infant
1Re 1,23
ella: –Tu fes ço que’t semble que
1Re 1,23
bo e roman tant tro que l’infant
1Re 9,13
lo poble no menjarà entrò que ell
1Re 10,19
haveu dit: “No volem que axí
1Re 10,24 E no és en tot lo poble un home que
1Re 13,14
Senyor ha manat a ell que ell
1Re 14,24
conjurà lo poble e dix: –Maleÿt
1Re 14,24
pa entrò al vespre, entrò que jo’m
1Re 14,28
per segrament e ha dit: “Maleït
1Re 14,36
e destruyam-los ans que’l matí
1Re 14,36
viu. E dix lo poble: –Tot ço que
1Re 16,1
jo he previst un de sos fills que
1Re 16,11
’ns ciurem a menjar entrò que ell
1Re 17,37
dix a David: –Vé, e nostro Senyor
1Re 18,18
és mon pare en Yrrael, que jo
1Re 18,21
daré a ell aquella per ço que ella
1Re 18,21
per ço que la mà dels felisteus
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–Si vosaltres vos tornau a nostro Senyor
–Si n’hi ha negú que no ischa defora e no
Si vosaltres temeu nostro Senyor e serviu
Si ells nos dien enaxí: “Sperau-nos
Si tu liures aquells en las mans del poble
Si aquest peccat és sobre mi o sobre
–Si tu no’t salves aquesta nit, tu morràs
–Si lo teu pare per ventura respondrà
Si, emperò, la malícia de mon pare serà
Si, emperò, jo diré a l’infant: “Vet las
Si tu ést sant e nèdeu e pur e munde, e
–Si has ací cultell o lansa, da-l’em,
Si’l vos, porta’l-te’n, car no he
Si no fosses venguda a mi tentost, no fóra
Si nostro Senyor Déu scomou [*] contre mi,
Si, emperò, los fills dels hòmens scomoven
«Si jo no guard a mi matex, alguna vegade
–Si jo he trobade gràcia devant tu, done
–Si per ventura los cirienchs vencían a mi
Si per ventura jo trop gràcia devant
Si, emperò, dirà: “A mi no’m plau”, jo
–Si tu véns ab mi, hauràs afany. 34
–Si tu donaves a mi C cicles d’or, jo no
–Si ve sol, bon missatge aporta. E
–Si sol ve, bon missatge aporta. 27 E dix
–Si hi havia nengú qui’m donàs a beura de
sí covendrà que hom prech per ell, e que
sí que anch no cessà entrò que lo die
sí hauria pahor, car tot lo poble d’
sia reprenció dels entichs. Cascú oferex
sia vijares, que jo hi hage mudat de l’
sia axí com una de las fillas de Belial,
sia desletat, e que lo hy amèn, e que ell
sia bo e roman tant tro que l’infant sia
sia desletat. E jo prech nostro Senyor que
sia vengut, car ell beneyrà lo sacrifici,
sia, mas stablex rey sobre nós.” Donchs
sia semblant a ell. E tot lo poble cridà e
sia príncep sobre son poble, per ço com tu
sia aquell hom qui menjarà pa entrò al
sia venjat de mos enamichs. Donchs tot lo
sia aquell hom qui menjarà vuy pa!” E lo
sia vengut. E no lexaren un d’ells viu. E
sia vijares en los teus ulls, de bé, fes.
sia rey sobre mon poble. 2 E Samuel dix:
sia vengut ací. 12 Donchs Ysaý tremès per
sia ab tu. 38 E Saül vestí a David de ses
sia gendre del rey? 19 Donchs sdevenchsia feta a ell en scàndol, per ço que la
sia sobre ell.» E Saül dix a David: –Mon
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1Re 18,25
de C felisteus, per ço que venjansa
1Re 19,15 –Aportau aquell a mi [*] per ço que
1Re 20,3
per ço que per ventura ell no
1Re 20,13
a tu e’t jaquiré anar en pau. E
1Re 20,23
entre nós matexs, nostro Senyor
1Re 20,42 Senyor sían fermas. Nostro Senyor
1Re 21,9
–No n’hich ha negun altre que
1Re 25,6
mia pacificablement 6 e dieu: “Pau
1Re 25,6
sia ab tu e ab tos frares, e pau
1Re 25,24 e dix: –O senyor meu, aquest peccat
1Re 25,28
Senyor, donchs malícia no
1Re 25,29
ànima e la vida dels teus enamichs
1Re 25,32 32 E dix David a Abiegayl: –Beneÿt
1Re 25,33
fet, que has vedat a mi vuy que no
1Re 25,39
que Nabal era mort, dix: –Beneÿt
1Re 26,19
Senyor Déu scomou [*] contre mi,
1Re 26,20
servir los déus stranys.” 20 E no
1Re 26,24 tua ànima vuy en los meus ulls, axí
1Re 27,1
de Saül. Més ma val que fuge e que
2Re 1,5
dit açò: –[*] saps tu que mort
2Re 1,16
–La tua sanch e la tua dempnació
2Re 2,7
de fortalesa. E jatcia que Saül
2Re 2,7
a mi ha untat la casa de Judà que
2Re 2,26
e no conexs tu que la desperació
2Re 3,10
la casa de Saül sens tresmudar e
2Re 3,35
cose entrò al vespre, que lo sol
2Re 3,35
vespre, que lo sol sia post e se’n
2Re 3,39
en Yrrael? 39 Jo, emperò, com
2Re 7,2
de fust de cedre, e la archa de Déu
2Re 7,23
23 Qual poble és en la terra que
2Re 7,26
e fes axí com has perlat. 26 E
2Re 7,26
gran lo teu nom perdurablement e
2Re 7,29
casa del teu servicial per ço que
2Re 10,5
–Stau-vos en Gericó entrò que
2Re 11,15
e desemparau-lo enaxí que ell
2Re 12,10
la muller de Urries per ço que
2Re 14,7
altre, per ço que l’ociam, e que
2Re 14,7
aquí avant lo nom de mon marit no
2Re 14,9
la fembra de Techua al rey: –En mi
2Re 14,9
meu pare, si tu’t cuydes que no
2Re 14,9
a ell; tu, senyor, e la tua cadira
2Re 14,17
Diga, donchs, la tua serventa que
2Re 15,4
e poserà a mi sobre la terra, que
2Re 15,9
dix-li lo rey: –Vé en pau, e Déu
2Re 15,31
lo concell que Atitòfel derà, que
2Re 18,20
tu no lo hy digues vuy que son fill
2Re 18,27
–Aquest qui ve primer sembla que
2Re 19,22 a mi ni a vós? Per què voleu que jo
2Re 19,37
e que muyre en la mia ciutat e que
2Re 21,4
e sobre la casa sua, e no volem que
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sia feta dels enamichs del rey.” E tot açò
sia mort. 16 E com los missatges foren
sia trist.” Mas jurà David e dix: –Viva
sia nostro Senyor Déu ab tu axí com ha
sia entre mi e tu tostemps. 24 E adonchs
sia entre mi e tu e entre la mia sament e
sia tal com aquell. Da’l-me. 10 E axí
sia ab tu e ab tos frares, e pau sia a la
sia a la tua casa e a totas las coses que
sia sobre mi! Jo’t prech que tu’t
sia trobade en tu en tots los dies de la
sia rodade axí com lo regirament e la
sia nostro Senyor, Déu de Yrrael, qui t’
sia anat a scampar sanch e que jo venjàs a
sia nostro Senyor Déu, com ha jutjade la
sia odorat secrifici e preguen-lo, car
sia scampada la mia sanch devant nostro
sia magnificade la mia ànima en los ulls
sia salvat en la terra dels felisteus, per
sia Saül e Jonatàs, son fill? 6 E respòs
sia sobre lo teu cap, car la tua bocha ha
sia mort, emperò a mi ha untat la casa de
sia rey d’ella. 8 Emperò Abner, fill de
sia perillosa? Donchs per què no dius al
sia levade la cadira de David sobre Yrrael
sia post e se’n sia intrat. 36 E tot lo
sia intrat. 36 E tot lo poble oyí açò e
sia novell rey e poch ha untat, gran ajuda
sia posade enmig de las pells. 3 E dix
sia axí com lo teu poble d’Irrael, per lo
sia fet gran lo teu nom perdurablement e
sia dit Senyor de companyes, Déu sobre
sia perdurablement devant tu, car tu,
sia crescuda la vostra barba e lavors
sia ferit e que muyra.» 16 E, donchs, com
sia ta muller. E axí diu nostro Senyor
sia feta justícia d’ell per ço car ha
sia anomenat sobre terra. 8 E dix lo rey a
sia aquesta iniquitat e en la casa del meu
sia bona cose que hom perdó en aquell qui
sia ignosent, que jo no hy mira mal. 10 E
sia feta la peraule del senyor meu, car
sia jutge, e vinga tot hom a mi qui hage
sia ab tu. E levà’s Absalon e anà-sse
sia foll e fat e orat. 32 E, con David fou
sia mort. 21 E dix Joab a Cozim: –Vé-te
sia Achimàs, fill de Sadoch. E dix lo rey:
sia tengut per diable? Per cert, vuy no
sia soterrat prop del sepulcre de mon pare
sia mort null hom d’Irrael. E dix David:
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2Re 22,47
47 Vive nostro Senyor e beneÿt
2Re 24,3
aytant com are n’has per ço que
2Re 24,24 a Aurena: –Ja Déu no vulla que axí
Re Prol,14
semaritans, dels jueus, caractes
Re Prol,22 e lo CXIIII e lo CXVIII, jatsia que
Re Prol,33 del mot. On molts stimen que V [*]
1Re 20,42 jurades en lo nom de nostro Senyor
1Re 25,26
ha salvade la vida tua a tu. E are
2Re 13,32
no’t cuyds que tots los teus fills
2Re 13,33
ni’t cuyds que tots los teus fills
2Re 15,27
de Abiatar, abdosos fills vostres,
2Re 16,4
pare.” 4 E lo rey dix a Cibà: –Tuas
2Re 16,21
entès que tu has ensutzat ton pare,
2Re 23,7
encessas de foch e cremaran entrò
2Re 2,7
feta e complida aquesta peraula. 7
1Re 1,14
Repose’t un poch entrò que tu
1Re 15,26
ha tornat a tu enrera, que no
1Re 18,17
muller, jo no deman a tu sinó que
1Re 18,22
servecials amen a tu. Donchs, tu
1Re 25,6
a totas las coses que tu has, e tu
1Re 25,32
qui t’ha tremesa vuy a mi, que’m
1Re 25,33
axida a carrera, [*] 33 e beneyta
1Re 28,2
tu, tostemps que jo vive, que tu
1Re 28,22
pa per ço que, com hauràs menjat,
2Re 3,21
ço que fassa ab tu covinensa que
2Re 20,4
dies tots los hòmens de Judà e tu
2Re 10,12
vencían a tu, nós te ajudarem. 12
1Re 4,9
9 O, felisteus, comfortau-vos e
1Re 11,2
l’ull dret, enaxí que vosaltres
2Re 2,7
Sían confortades las vostres mans e
2Re 13,28
e dich a vosaltres. Sforsau-vos e
2Re 20,1
un hom del diable qui havia nom
2Re 20,6
treball e major aflicció nos derà
2Re 20,10
e Abizay, son frare, encalsaren
2Re 20,13
lo poble seguí a Joab e encalsaren
2Re 20,21 un hom del munt de Efraÿm, apellat
2Re 20,22
sàviament. E tolgueren lo cap a
2Re 9,2
de la casa de Saül qui havia nom
2Re 9,2
e lo rey apellà-lo e dix: –Tu ést
2Re 9,2
ést Sibà? E aquell respòs: –Jo sóm
2Re 9,3
ab ell misericòrdia de Déu? E dix
2Re 19,29
ferm és ço que jo diguí: entre tu e
2Re 20,14
Siba, fill de Bocrí. 14 Emperò
1Re 30,1
de la part envés tremuntana, en
1Re 30,1
en Sichalech, e havían combatuda
1Re 30,14
e havem cremade la ciutat de
1Re 30,26 batalla. 26 E lavors vench David en
2Re 4,10
bon missatge, tenguí e maté-lo en
1Re 30,1
terç die, com David fou vengut en
2Re 24,6
qui és en lo bosch, e environaren
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sia lo Déu meu, e Déu fort de la mia salut
sia doblat e puxs tot aquest te doble en C
sia com tu dius, ans t’ho compraré per
sían atrobades e stades. En lo libre dels
sían scrits ab diversos scrits. Emperò d’
sían dobles, ço és a saber, Samuel,
sían fermas. Nostro Senyor sia entre mi e
sían fets axí com Nabal los enamichs teus
sían morts, mas solament és mort Amon, per
sían morts, car Amon solament és mort. 34
sían ab vosaltres. 28 E jo amagar-m’he
sían aquellas coses que foren de
sían confortades las mans de aquells ab
sían tornades a no res.» 8 Aquests són los
Sían confortades las vostres mans e siau
sias desembriagada del vi que tu has
sias rey sobre lo ceu poble d’Irrael. 27
sias fort hom e fael bataller de nostro
sias are gendre del rey.” 23 E lavors
sias fet saul per molts anys, e la tua
sias axida a carrera, [*] 33 e beneyta
sias tu, qui has bé fet, que has vedat a
sias guardedor del meu [*] e de la mia
sias fort e pugues fer ton camí. 23 E Saül
sias senyor e que senyoreigs e mans a tots
sias ací present. 5 E anà-sse’n Amasè
Sias are fort e combat-te per lo poble
siau axí com a barons, perquè vosaltres no
siau onta a tot lo poble d’Irrael. 3
siau fills de fortalesa. E jatcia que Saül
siau hòmens forts. 29 E los servicials de
Siba, fill de Bocrí, baró de Benjamín, e
Siba fill de Bocrí que no ha fet Absalon.
Siba fill de Bocrí. 11 E entretant, com
Siba, fill de Bocrí. 14 Emperò Sibe era
Siba, fill de Bocrí, ha levade la sua mà
Siba fill de Bocrí e lensaren-lo a Joab
Sibà, e lo rey apellà-lo e dix: –Tu ést
Sibà? E aquell respòs: –Jo sóm Sibà,
Sibà, servecial teu. 3 E dix lo rey: –HaSibà al rey: –Un fill de Jonatàs hich ha
Sibà seran las possecions que éran tuas
Sibe era passat per los trips d’Irrael e
Sichalech, e havían combatuda Sichalech e
Sichalech e havían-la cremade 2 e havían
Sichalech. 15 E dix David: –Poràs-ma tu
Sichalech e donà de la presa als vells de
Sichalech per ço com me covenia de darSichalet ab los ceus servicials, los
Sidon 7 e passaren per los murs de Tiri e
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1Re 9,24
tu e menge, car a tu és stat stojat
1Re 9,20
coses que són en ton cor. 20 E no
1Re 15,13
a Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt
1Re 15,23
ha a tu tornat enrera, que tu no
2Re 3,33
«Ja Déu no vulla que tu, Abner,
Re Prol,85 lo qual nós podem apellar en major
2Re 18,17
-lo en lo bosch en una gran
2Re 23,37 Natan, de Sobà; Bonibà de Gaddí; 37
1Re 1,9
com Anna hach menjat e begut en
1Re 1,21
son marit, e tota se companye en
1Re 1,24 amenà aquell a nostro Senyor Déu en
2Re 5, 16
e Elisua e Naphes 16 e Jasia e
2Re 5,24
brogit d’aquell qui irà per las
2Re 23,31
de Gàlaad; 31 Abralbon arbatites;
2Re 2,19
jaquí anar a la dreta part ni a la
2Re 2,23
jaquia anar a la dreta part ni a la
1Re 6,12
e anch no’s torseren a destre ni a
2Re 2,13
segueren los uns de la una part
1Re 1,13
e ella parlave en son cor e no feya
1Re 2,2
nostro Senyor, e no és negú altre
1Re 17,29 –Què he jo fet, donchs? Açò no són
1Re 18,8
a David XM e a mi no han donat
1Re 18,8
M! Donchs, qual cose defall a ell
1Re 18,17
a tu per muller, jo no deman a tu
1Re 18,25
dons castells per haver sa filla,
1Re 21,4
que’t puscha donar, car no he
1Re 21,6
del pa santificat, car no havia pa,
1Re 21,9
·l vos, porta’l-te’n, car no he
1Re 24,3
pedres scaxoses on no podien anar
1Re 30,17
de l’altre die, e no n’scapà negú
2Re 1,26
la mare ame son fill qui no n’ha
2Re 2,22
-te de mi, no’m vullas encalsar,
2Re 4,4
e malalt en los peus, car no havia
2Re 12,3
E lo pobre no havia res del setgle
2Re 13,35
vénen, car no n’hi ha negú mort,
2Re 17,21
-li: –Anem, passem tost l’aygüe,
2Re 18,3
no’s curen de nenguna altre cose,
2Re 19,28 pare no és estade obligade ne noent
2Re 19,40
amanat lo rey, e no hy havia hagut
Re Prol,35
Dabreiamín, Sdras, Geremies ab
2Re 20,8
a masura d’ell matex e desobra era
2Re 22,30
las mias tenebres. 30 E jo seré
1Re 17,39 ceu sberch. 39 E, com David se hach
1Re 25,13 E adonchs dix David a sos servents:
2Re 5,7
David pres la torra e la altesa de
2Re 5,9
e habità David en la altesa de
Re Prol,113
e lo libre de Jesú, fill de
1Re 14,49
foren los fills de Saül: Jonatàs e
2Re 8,5
’n C. 5 E vingueren aquells de
2Re 8,5
Sobà, e David ocís dels hòmens de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

sientment com jo apellí lo poble. Donchs
sies engoxós de las someras que perdist l’
sies tu de nostro Senyor. Jo he complida
sies rey. 24 E Saül dix a Samuel: –Jo he
sies mort axí com moren los hòmens coarts
significació canònicha de divinal
sija e posaren-li demunt un grant munt
Sílech, fill de Amoní Naarum beronita,
Siloè aytant com li plach, ella se levà, e
Siloè per sacrificar a nostro Senyor
Siloè, e l’infant era encare molt petit.
Simà e Elidà e Elifàlech. 17 E oyiren los
simas de los parés, tu lavors comenseràs e
Sinàbech de Beromí; 32 Aliab de Salboní;
sinestra, ans lo encalsave tot dret per ço
sinestra. E lavors Abner girà la asta de
sinestre. E los prínceps dels felisteus
sinestre de l’aygüe e los altres de l’
sinó moure sos labis, e la sua veu no era
sinó ell e no és negú axí fort com és lo
sinó peraules! 30 E ell s’elunyà d’ell
sinó M! Donchs, qual cose defall a ell
sinó lo regne! 9 E d’aquell die avant
sinó que sias fort hom e fael bataller de
sinó ten solament la circuncizió de C
sinó pa sant [*]. Si tu ést sant e nèdeu e
sinó ten solament de prepuzició, que
sinó aquell. E dix David: –No n’hich ha
sinó †ginollant-se†. E vench a un
sinó CCCC hòmens jóvens que pujaren en los
sinó u solament, axí com jo amave a tu. 27
sinó covendrà’m a fer que t’ocia. E si
sinó V anys com vench missatge de Saül e
sinó una ovella petita que havia comprade
sinó Amon, axí com jo t’havia dit. 36 E
sinó tots som morts. 22 E David e tot lo
sinó de tu, car, si nós fugíem tots, no
sinó a la mort. Tu, emperò, senyor meu,
sinó la mitat del poble d’Irrael. 41 E
Sinot, ab les suas Lementacions o plors.
sint. E portave un cultell qui li penjave
sint e correré en tu e saltaré lo truyll
sinta la spasa sobre las armes, ell
–Sinye’s cascú sa spasa! E adonchs ells
Sion, e aquesta és apellade ciutat de
Sion e apellà aquella ciutat de David e
Sirach, qui comensa: «Tota saviesa és en
Sirí e Melchisua. [*] 50 E la muller de
Síria e de Damàs per ço que ajudassen
Síria XXIIM. 6 E David posà defenció e
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2Re 8,6
David posà defenció e ajudament en
2Re 8,6
Síria de Damàs. [*] E fou fet que
2Re 8,12
a la sua ceyoria, 12 ço és, de
2Re 8,13 de Sobà. 13 E com David hach presa
2Re 10,9
e aparallà batalla contre los
2Re 10,13
ell era de donar batalla contre los
2Re 10,13
batalla contre los sirienchs, e los
2Re 10,16
se tots, 16 e Adadàsser tremès als
2Re 10,17 passà Jordà e vench en Elema, e los
2Re 10,18
e fusqueren [*]. E ocís David dels
2Re 10,19
feeren pau ab Yrrael [*], e los
Re Prol,1
libre dels Reys. La lengua dels
1Re 9,1
del trip de Benjamín, qui havia nom
1Re 9,3
spatles amunt. 3 E las someras de
1Re 9,3
Sis, pare de Saül, éran perdudes, e
1Re 9,21
respòs e dix: –No sóm jo fill de
1Re 10,11 –Qual cose és sdevenguda al fill de
1Re 10,21
Metí. E vench entrò a Saül, fill de
1Re 14,51
fill de Ner, cosí de Saül. 51
2Re 21,14
en lo costat del sepulcre de
2Re 23,15
’m donàs a beura de l’aygüe de la
2Re 23,16
felisteus e aportaren aygüe de la
2Re 23,15
15 E lavors desijà David aygüe de
1Re 13,6
e en fosses e en pedres [*] e en
Re Prol,82
Càntich de Cants, que és apellat
2Re 3,5
Sephacias, fill de Abiga; 5 lo
2Re 12,18
ells. 18 E sdevench-se que en lo
1Re 12,9
lo qual los liurà en las mans de
2Re 11,25 missatge: –Açò diràs a Joab: “No t’
Re Prol,6 caldeus, XXII letres han a un matex
1Re 30,21 en aquells CC que éran romasos per
2Re 6,15
alegria e en tot goig e ab gran
2Re 21,17
no iràs ab nós a la batalla, per
2Re 8,3
David Adoàser fill de Roob, rey de
2Re 8,5
ço que ajudassen Adoàser, rey de
2Re 8,12
mà de Adoàser fill de Roob, rey de
2Re 10,6
cavallers de Círia e de Teob e de
2Re 23,36
Arabí; 36 Egaal, fill de Natan, de
2Re 10,18 càrreus e XXXXM cavallers e ocís
2Re 10,16
féu-los aperellar a la batalla, e
2Re 17,27 com David fou vengut en las tendes,
2Re 21,18
contre los felisteus, e lavors ocís
1Re 13,18
de Gabaà, prop de la gran vall de
1Re 14,47
Sabbà e contre los felisteus. E ell
1Re 2,4
4 L’arch dels forts hòmens és
Re Prol,Inc
lo pròlech de sent Gerònim
Re Prol,148
ab aquests las obres que jo he
1Re 1,9
ella se levà, e Elí, prevere, seya
1Re 1,11
de la sua vida, e raor no munterà
1Re 2,8
Senyor, e ell ha posat lo setgle
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Síria de Damàs. [*] E fou fet que Síria
Síria serví a David sots trehut. E nostro
Síria e de Moab e dels fills d’Amon e
Síria e hach morts XIIM hòmens en la vall
sirienchs. 10 E altre partida del poble
sirienchs, e los sirienchs, tantost com
sirienchs, tantost com ells se acostaren,
sirienchs qui éran dallà lo flum e féusirienchs aperellaren batalla contre David
sirienchs DCC càrreus e XXXXM cavallers e
sirienchs hagueren pahor de tornar als
siris e dels caldeus testimonieja que XXII
Sis, fill de Abiel, fill de Ceor, fill de
Sis, pare de Saül, éran perdudes, e Sis
Sis dix a Saül: –Mon fill, pren a tu un
Sis de Benjamín, del pus bax trip del
Sis? Donchs, no és Saül entre los
Sis. Donchs ells sercaren a ell, e no poch
Sis era stat pare de Saül, e Ner era stat
Sis, qui era pare de Saül. E faeren totas
sisterna qui és en Betlem, de prop la
sisterna de Betlem que era prop la porta e
sisterne e dix: –Si hi havia nengú qui’m
sisternes. 7 E los hebreus passaren lo
Sitarazim; lo VIè, Deniel; lo VIIè és
sizèn hach nom Getam, fill de Aglà, muller
sizèn die l’infant morí. E los servicials
Sizerà, maestre de la cavalleria de Asser,
smaÿs ni t’spaordeschas per aquesta
so, mas en diverses caràcters e figures.
so car éran ujats e no havían pogut seguir
so de nafils e de trompes. 16 Dementre que
so que no apachs la luerna d’Irrael. 18 E
Sobà, quant hi anà per ço que senyorejàs
Sobà, e David ocís dels hòmens de Síria
Sobà. 13 E com David hach presa Síria e
Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7 E com
Sobà; Bonibà de Gaddí; 37 Sílech, fill de
Sobay, qui era príncep de la cavalleria.
Sobaych, qui era maestre de la cavallaria
Sobí, fill de Naàs, de Rabat dels fills d’
Sobocay de Usari Sephi, que fou del
Soboÿm, contre lo desert. 19 En aquell
sobrà tots aquells contre los quals ell se
sobrat, e los febbles són complits de
sobre lo Primer libre dels Reys. La lengua
sobre nomenades, en qualque loch tu las
sobre sa cella devant las portes de la
sobre lo ceu cap. 12 E axí com ella
sobre ells. 9 E ell guarde los peus dels
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1Re 2,10
aquell, e tronerà en los cels
1Re 4,4
Senyor de las companyes que seya
1Re 4,13
13 E quant ell fou vengut, Elí ceya
1Re 4,19
car dolors li vingueren soptosament
1Re 5,4
e abdues ses mans éran tallades
1Re 5,5
en lo temple de Degon no calsigaren
1Re 5,6
6 La mà de nostro Senyor se agreujà
1Re 5,7
ab nós, car la sua mà és dura
1Re 5,7
car la sua mà és dura sobre nós e
1Re 5,9
Déu era feta en molt gran mortaldat
1Re 5,12
mà de nostro Senyor era agreujade
1Re 6,11
casa, 11 e posaren l’archa de Déu
1Re 6,15
los falisteus, e posaren-la
1Re 6,18
de mur, e entrò Abeel lo gran,
1Re 7,7
prínceps dels felisteus, vingueren
1Re 7,10
aquell die ab ten gran tabustol
1Re 7,13
E la mà de nostro Senyor fou
1Re 8,1
ell féu abdós sos fills jutges
1Re 8,7
menyspreu, mas a mi, que jo regne
1Re 8,9
ells la dretura del rey que regnerà
1Re 8,19
no serà axí pas! Nostre rey serà
1Re 8,22
–Oges lurs veus e stablex rey
1Re 9,16
e tu unteràs aquell per ésser rey
1Re 9,17
jo’t parlé. Aquest senyorejarà
1Re 10,1
pres un cetrill d’oli e buydà-lo
1Re 10,1
que nostro Senyor ha a tu untat
1Re 10,2
envés migjorn, que salteran
1Re 10,6
espirit de nostro Senyor devallerà
1Re 10,19
volem que axí sia, mas stablex rey
1Re 10,20
trips d’Irrael, e la sort caech
1Re 10,21
e tot son linatge, e la sort caech
1Re 11,12
aquell qui diu que Saül no regnerà
1Re 12,1
perlades a mi, e jo he stablit rey
1Re 12,3
Senyor e devant lo rey que ha untat
1Re 12,14
[*] vosaltres e lo rey que mana
1Re 12,15
las mans de nostro Senyor seran
1Re 12,15
Senyor seran sobre vosaltres e
1Re 12,17
car vosaltres haveu demanat rey
1Re 13,1
ell comensà a regnar, e regnà ell
1Re 13,12
vendran los felisteus en Galgala
1Re 13,13
haguera ja aperellat lo teu regne
1Re 13,14
ha manat a ell que ell sia príncep
1Re 14,8
a ell Jonatàs: –Vet que nós anam
1Re 14,25 una lande on havia mel que decorria
1Re 14,34
son bou e son moltó, e oceÿts-los
1Re 14,36
Senyor [*]. 36 E dix Saül: –Anem
1Re 14,41
a ton servent. Si aquest peccat és
1Re 14,41
Si aquest peccat és sobre mi o
1Re 14,41
demostransa. E si aquest peccat és
1Re 14,42
de nós ho ha fet. E la sort caech
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sobre aquells. Nostro Senyor jutgerà las
sobre xerubín. E los fills de Elí eren ab
sobre la cella e guardave la carrera per
sobre ella. 20 E [*] digueren-li aquells
sobre lo lindar del temple, 5 e Degon era
sobre lo lindar d’aquell loch en Azot
sobre los hòmens de Azot e destruý aquells
sobre nós e sobre Degon, nostro déu. 8
sobre Degon, nostro déu. 8 Adonchs ells
sobre cascuna ciutat, enaxí que ell feria
sobre ells, per ço com los hòmens qui no
sobre la carreta e la petita caxa on éran
sobre la gran pedre. E los hòmens de
sobre lo qual ells posaren l’archa de
sobre ells, e com los fills d’Irrael
sobre los felisteus e spaventà aquells, e
sobre los felisteus en tots los dies de
sobre lo poble d’Irrael. 2 E son fill
sobre ells. 8 Segons totas las lurs obres,
sobre ells. 10 [*] 11 [*] –[*] Ell pendrà
sobre nós, 20 e nós serem axí com totas
sobre ells. E Samuel dix a tot lo poble d’
sobre lo meu poble d’Irrael, e ell
sobre lo meu poble. 18 E Saül se acostà a
sobre lo cap de Saül e besà a ell e dix:
sobre la sua haretat en príncep, e tu
sobre grans coves. E diran a tu: “Las
sobre tu, e ells profetaran, e tu
sobre nós.” Donchs are stau devant nostro
sobre lo trip de Benjamín. 21 Donchs ell
sobre la cognació de Metí. E vench entrò a
sobre nós? Feu-los-nos liurar, e nós
sobre vosaltres, 2 e are va rey e ix
sobre vosaltres, si jo he tolt bou o aze,
sobre vosaltres, seguiu lo Senyor, Déu
sobre vosaltres e sobre vostros fills. 16
sobre vostros fills. 16 Mas are stau e
sobre vosaltres. 18 E Samuel cridà a Déu,
sobre lo poble d’Irrael per II anys. 2 E
sobre mi, e jo no he oferta nenguna
sobre lo poble d’Irrael perdurablement.
sobre son poble, per ço com tu no has
sobre aquests barons com ells nos veuran.
sobre la fas [*], 26 mas negú no acostà sa
sobre aquesta pedre e menjau-ne, e no
sobre los felisteus de nits e destruyamsobre mi o sobre Jonatàs, mon fill, done
sobre Jonatàs, mon fill, done’ns-en vuy
sobre aquest poble, demostre’ns-ho
sobre Jonatàs. 43 E dix Saül a Jonatàs:
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1Re 14,47 com lo regne de Saül fou confermat
1Re 15,1
a tu per ço que jo untàs a tu rey
1Re 15,17
¿no fust tu fet cap e príncep
1Re 15,17
E nostro Senyor ha a tu untat
1Re 15,26
tornat a tu enrera, que no sias rey
1Re 15,35 se penedia com havia fet a Saül rey
1Re 16,1
gitat enrera, que ell no regnerà
1Re 16,1
previst un de sos fills que sia rey
1Re 16,13
l’espirit de nostro Senyor devallà
1Re 17,3
felisteus. 3 E los felisteus staven
1Re 17,3
part, e lo poble d’Irrael stave
1Re 17,5
e I palm. 5 E havia un ellm d’aram
1Re 17,38
vestidures e posà-li un elm ceu
1Re 17,39 E, com David se hach sinta la spasa
1Re 17,51
en la mà, 51 ell correch e stech
1Re 18,5
sàviament sos afers. E Saül lo posà
1Re 18,21
per ço que la mà dels felisteus sia
1Re 19,20
profatitzaven e Samuel qui stave
1Re 19,23
en Ramata. 23 [*] E fou fet que
1Re 22,15 he sabuda neguna cose pocha ni gran
1Re 23,17
Saül no’t troberà, e tu regneràs
1Re 24,3
’n per sercar David [*], e anaven
1Re 25,18
e CC sportes de figues e posà-hu
1Re 25,20
marit [*]. 20 E ella fou muntade
1Re 25,23
’s devant David e aorà aquell
1Re 25,24
–O senyor meu, aquest peccat sia
1Re 25,25
lo rey, mon senyor, no pos son cor
1Re 25,30
de tu e haurà a tu, senyor, stablit
1Re 25,39
ha retornade la malesa de Nabal
1Re 25,42
42 E levà’s e cuytozament muntà
1Re 26,12 [*] que la son de nostro Senyor era
1Re 28,3
morí, e tot Yrrael féu gran dol
1Re 28,14
Samuel era, e enclinà’s en terra
1Re 28,23
d’ells e levà’s de terra e stech
1Re 29,1
en Afet. E Yrrael posà las tendes
1Re 29,4
ell fer pau ab son senyor, si no
1Re 30,16
amanat, veeren aquells qui seyen
1Re 30,24
mans. 24 Ni negun hom no oyrà
2Re 1,2
vestidures e s’havia posade pols
2Re 1,2
fou vengut de devant David, caygué
2Re 1,6
munt de Gelboe, e Saül se soferia
2Re 1,9
çó. 9 »E dix-me Saül: »–Stà
2Re 1,10
mia ànima és ab mi. 10 »E jo stiguí
2Re 1,12
e dejunaren entrò al vespre
2Re 1,12
entrò al vespre sobre Saül e
2Re 1,12
Saül e sobre Jonatàs, fill ceu, e
2Re 1,12
tot lo poble de nostro Senyor Déu e
2Re 1,16
tua sanch e la tua dempnació sia
2Re 1,17
17 Emperò David féu gran plant
2Re 1,17
David féu gran plant sobre Saül e
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sobre lo poble d’Irrael, ell se combatia
sobre lo poble d’Irrael. Donchs, oges are
sobre tots los trips d’Irrael, com a tu
sobre lo poble d’Irrael, 18 e ha a tu
sobre lo ceu poble d’Irrael. 27 Ab tant,
sobre lo ceu poble de Yrrael. 1Re 16,Tit
sobre lo poble d’Irrael? Complex ton corn
sobre mon poble. 2 E Samuel dix: –En qual
sobre David. Ab aytant, se n’anà Samuel e
sobre la muntanya de la una part, e lo
sobre la altre part de la muntanya. E
sobre son cap, e era vestit de un sberch,
sobre son cap e vestí a ell lo ceu sberch.
sobre las armes, ell comensà asejar si
sobre lo felisteu e pres la sua spasa e
sobre tots los combatedors, e ell pleÿa
sobre ell.» E Saül dix a David: –Mon
sobre ells, l’espirit de nostro Senyor
sobre ell vench l’espirit de nostro
sobre aquest fet. 16 E lo rey dix: –Oh
sobre lo poble d’Irrael, e jo seré lo
sobre las pedres scaxoses on no podien
sobre los àzens 19 e dix a sos servents:
sobre son aze e fou devallade al peu de la
sobre terra 24 e caech a sos peus e dix:
sobre mi! Jo’t prech que tu’t sofires
sobre Nabal, mon marit, qui és malvat hom,
sobre Yrrael, 31 no serà a tu açò
sobre son cap. E lavors tremès David III
sobre un aze, e V donzellas anaren ab ella
sobre ells. 13 E com David fou passat en
sobre ell, e soterraren-lo en Ramata, en
sobre la sua cara e adorà-lo. 15 E dix
sobre lo lit. 24 E aquella fembra havia un
sobre la font que era en Gezrael. 2 E los
sobre los nostros prínceps? 5 Donchs, no
sobre la terra e menjaven e bevien e fèyan
sobre aquestas paraules. Per aguals parts
sobre lo cap. E aytantost com fou vengut
sobre la sua cara e adorà David. 3 E David
sobre la sua lansa, e los carros e los
sobre mi e ociu-ma, car jo sofir gran
sobre ell e ocís-lo axí com ell me dix,
sobre Saül e sobre Jonatàs, fill ceu, e
sobre Jonatàs, fill ceu, e sobre tot lo
sobre tot lo poble de nostro Senyor Déu e
sobre tota la casa d’Irrael, per ço car
sobre lo teu cap, car la tua bocha ha
sobre Saül e sobre Jonatàs fill de Saül.
sobre Jonatàs fill de Saül. 18 E manà
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2Re 1,19
19 los nobles d’Irrael són morts
2Re 1,21
de Gelboe, ros ni pluja no vinga
2Re 1,24
24 O filles d’Irrael, plorau
2Re 1,26
m’eras amable e devias ésser amat
2Re 2,4
a David aquí per ço que regnàs
2Re 2,9
fills d’Irrael 9 e stablí-lo rey
2Re 2,9
9 e stablí-lo rey sobre Galaad e
2Re 2,9
rey sobre Galaad e sobre Getzurí e
2Re 2,9
Getzurí e sobre Gesrael e Efraÿm e
2Re 2,10
fill de Saül, com comensà a regnar
2Re 2,10
sobre Yrrael e regnà II anys. E
2Re 2,11
David en Hebron 11 e fou senyor
2Re 3,8
Judà, com jo hage feta misericòrdia
2Re 3,8
sobre la casa de Saül, pare teu, e
2Re 3,8
pare teu, e sobre los ceus frares e
2Re 3,10
axí com ell volia 10 que regne
2Re 3,10
e sia levade la cadira de David
2Re 3,10
la cadira de David sobre Yrrael e
2Re 3,17
demanàveu David que regnàs
2Re 3,29
car jo no hy mir mal. 29 E venga
2Re 3,29
29 E venga sobre lo cap de Joab e
2Re 3,31
e vestiu-vos de sachs e feu plant
2Re 3,32
levà lo rey la sua veu e plorà
2Re 3,34
Encare tot lo poble de Yrrael plorà
2Re 4,11
qui no marexia mal en res e dormia
2Re 4,12
mans e los peus e penjaren-los
2Re 5,2
e d’aquí avant, com Saül era rey
2Re 5,2
poble de Yrrael e tu seràs senyor
2Re 5,3
Senyor Déu, e untaren David en rey
2Re 5,5
e regnà en Jerusalem XXXIII anys
2Re 5,5
XXXIII anys sobre tot Yrrael e
2Re 5,12
regne e havia confermat ell en rey
2Re 6,2
per ço que portacen l’archa de Déu
2Re 6,2
Senyor, Déu de las companyes, seent
2Re 6,3
E posaren l’archa de nostro Senyor
2Re 6,21
a mi que fos senyor e guaytedor
2Re 7,8
per ço que fosses guiador e senyor
2Re 7,11
del die ensà que stablí los jutges
2Re 7,25 referma enperdurablement la peraula
2Re 7,25
la peraula sobre lo teu servent e
2Re 7,26
e sia dit Senyor de companyes, Déu
2Re 8,3
quant hi anà per ço que senyorejàs
2Re 8,15
que ell feya. 15 E regnà David
2Re 8,16
Joab, fill de Servià, era senyor
2Re 8,18
18 emperò Banaÿas [*] era
2Re 9,8
servicial teu? Car tu has guardat
2Re 9,11
ho faré, e Mifibòsech menjarà pa
2Re 11,26
era mort, féu gran plant e gran dol
2Re 12,7
Déu d’Irrael: “Jo t’untí en rey
2Re 12,11 Senyor Déu: “Jo sucitaré e scomouré
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sobre las tuas muntanyes. E com són axí ja
sobre vosaltres ni hage en vosaltres camps
sobre Saül, que vestia a vosaltres de drap
sobre tota amor de fembra. Axí com la mare
sobre la casa de Judà. E digueren a David
sobre Galaad e sobre Getzurí e sobre
sobre Getzurí e sobre Gesrael e Efraÿm e
sobre Gesrael e Efraÿm e sobre tot Yrrael.
sobre tot Yrrael. 10 E era en edat de XXXX
sobre Yrrael e regnà II anys. E sobre la
sobre la casa de Judà regnà David en
sobre la casa de Judà VII anys e VI mesos.
sobre la casa de Saül, pare teu, e sobre
sobre los ceus frares e sobre los ceus
sobre los ceus parents, e no he liurat a
sobre la casa de Saül sens tresmudar e sia
sobre Yrrael e sobre Judà de Dan entrò a
sobre Judà de Dan entrò a Berzabe. 11 E
sobre vosaltres. 18 Donchs are demanausobre lo cap de Joab e sobre la casa de
sobre la casa de son pare e no defellega
sobre lo cos de Abner. Emperò lo rey David
sobre lo vas de Abner, e tot lo poble
sobre Abner altre vegade. 35 E com fou
sobre son lit. Doncs, no querré jo la
sobre la cisterna en Hebron. Emperò lo cap
sobre nós, tu eras qui manaves tot Yrrael
sobre Yrrael. 3 E lavors vingueren los
sobre Yrrael. 4 David fill de Ysaý era de
sobre tot Yrrael e sobre Judà. 6 E anà lo
sobre Judà. 6 E anà lo rey e tots aquells
sobre Yrrael. 13 E puxs que David fou
sobre la qual és apellat lo nom de nostro
sobre ella xerubín. 3 E posaren l’archa
sobre un carro nou e tregueren-la de la
sobre lo poble d’Irrael. E jo jugaré e
sobre lo meu poble d’Irrael. 9 E he stat
sobre lo meu poble d’Irrael. E jo daré
sobre lo teu servent e sobre la casa d’
sobre la casa d’aquell e fes axí com has
sobre Yrrael. La casa del teu servicial
sobre lo flum de Eufratres. 4 E, com David
sobre tot Yrrael e ell feya juý e justícia
sobre la host, e Josafat [*] era scrivà,
sobre Ceretí e Felon, que éran guardes del
sobre un ca mort semblant de mi. 9 E lo
sobre la tua taula axí com un dels fills
sobre ell. 27 E com hach tengut lo dol de
sobre Yrrael e desliurí’t de la mà de
sobre la tua casa mal e tolré a tu las
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2Re 12,30
de gran preu, e David posà-la
2Re 13,5
Absalon. 5 E dix Jonadap: –Jau-te
2Re 13,19
la gonella e posà’s pols e terra
2Re 14,7 lo nom de mon marit no sia anomenat
2Re 14,20
tu entens aquestas coses que’s fan
2Re 14,22
22 E levà’s Joab e jach-se
2Re 14,33
e intrà al rey e enclinà’s e jach
2Re 15,4
4 –Qui stablirà a mi e poserà a mi
2Re 17,12 mar, e tu seràs enmig, 12 e ferirem
2Re 17,13 ab cordes, que no hy romandrà pedre
2Re 17,19
parat quaix qui’l volia axugar
2Re 17,25 25 E Absalon stablí e posà Amasam
2Re 18,24
las portes, e la guarda qui stave
2Re 19,22 no conega que m’ha vuy fet senyor
2Re 20,24
cereteus e falateus. 24 E Auran,
2Re 21,4
[*] 4 [*] –Nós no havem qüestió
2Re 21,4
–Nós no havem qüestió sobre or ni
2Re 21,4
sobre or ni sobre argent, mas
2Re 21,4
ni sobre argent, mas sobre Saül e
2Re 21,10
II, vestí celici e féu-se lit
2Re 21,10
de las messas entrò que ploch
2Re 22,11
sots los ceus peus. 11 E muntà
2Re 22,11
sobre xerubín e volà e alenegà
2Re 22,34 fets aguals los peus meus a servo e
2Re 24,4
4 Emperò la peraula del rey és
2Re 24,16
nostro Senyor Déu hach mercè
2Re 24,21
aquesta morteldat qui és venguda
2Re 7,12
dies, dormiràs ab tos pares, jo
1Re 15,16
16 E lavors dix Samuel a Saül:
1Re 24,8
los ceus hòmens de peraula e no
1Re 16,23
e confortave a Saül, axí que ell
2Re 1,6
en lo munt de Gelboe, e Saül se
2Re 3,29
de la casa de Joab sosteniment e
2Re 13,13
ten gran follia, 13 car jo no poré
2Re 17,29 set e molta fam havían sostenguda e
2Re 1,9
»–Stà sobre mi e ociu-ma, car jo
1Re 16,16
que ell viule ab se mà e que tu ho
1Re 25,24
sia sobre mi! Jo’t prech que tu’t
1Re 4,21
de Déu és presa.» E dix per son
Re Prol,135 que són pus vils veden la calor del
1Re 5,5
5 e Degon era romàs axí com un
1Re 7,3
a nostro Senyor e serviu aquell tot
1Re 10,19
vuy lo Senyor, vostro Déu, que tot
1Re 11,7
e tots axiren ensemps axí com un
1Re 11,9 “Vosaltres haureu demà salut com lo
1Re 21,1
e dix-li: –Per què ést vengut tot
2Re 2,24
encalsaven Abner, que fugia, lo
2Re 3,35
altre cose entrò al vespre, que lo
2Re 12,12
dit devant tot Yrrael e devant lo
2Re 14,11 rey: –Vive nostro Senyor Déu, que
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sobre son cap. E trasch de la ciutat gran
sobre lo teu lit e fes aparès que ést
sobre lo ceu cap e anà-sse’n a la casa
sobre terra. 8 E dix lo rey a la fembra:
sobre la terra. E axí la fembra se n’anà.
sobre la terra e adorà [*] lo rey e dixsobre la terra e adorà-lo. E lo rey besà
sobre la terra, que sia jutge, e vinga tot
sobre aquells en qualque loch nós los
sobre pedre. 14 E dix Absalon a tot lo
sobre lo pou, e enaxí no’ls trobaren. 20
sobre la cavalleria de Joab. E Amasam era
sobre lo mur veé venir un home tot sol
sobre Yrrael? 23 E dix lo rey a Semeý: –No
sobre los trehuts, e Josafat, fill de
sobre or ni sobre argent, mas sobre Saül e
sobre argent, mas sobre Saül e sobre la
sobre Saül e sobre la casa sua, e no volem
sobre la casa sua, e no volem que sia mort
sobre una pedre, del comensament de las
sobre ells, e no hy jaquí acostar los
sobre xerubín e volà e alenegà sobre las
sobre las ales dels vents. 12 E posà las
sobre las altesas ha a mi stablit. 35 E ha
sobre aquella de Joab. E [*] los prínceps
sobre la aflicció ten gran e dix a l’
sobre lo poble. 22 E dix Aurena al rey:
socitaré la sament tua aprés tu, la qual
–Sofer-me, e jo mostraré a tu quals
soferí que ells se levassen contre Saül.
soferia pus leugerament lo turment, e
soferia sobre la sua lansa, e los carros e
soferiment flux e decorriment de sament
soferir aquesta onta ten gran que tu vols
soferta en lo desert. 18,Tit Capítol XVIII
sofir gran pena e gran treball e encara
sofires pus laugerament. 17 Donchs dix
sofires que la tua serventa parle devant
sogre e son marit: 22 –La glòria de Déu és
sol e l’aygüe de las pluges. Donchs, lig
sol tronch en son loch. E per aquesta rahó
sol, ell desliurerà a vosaltres de la mà
sol vos ha desliurats de tots mals e de
sol hom, 8 e Saül nombrà aquells en Bezet,
sol serà scalfat.” Donchs los missatgers
sol? No ha vengut null hom ab tu? 2 E dix
sol fou post o defallí lo die. E vingueren
sol sia post e se’n sia intrat. 36 E tot
sol.” 13 E dix David a Natan: –Jo he
sol un cabell del cap de ton fill no serà
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2Re 17,3
axí com si se’n tornàs un hom tot
2Re 17,12
-los-hem de la terra axí com
2Re 17,12
de la terra axí com sol levar lo
2Re 17,12
com sol levar lo sol lo ros, que
2Re 18,3
no n’haurien ància; a tu volen tot
2Re 18,24 sobre lo mur veé venir un home tot
2Re 18,25
-ho al rey, e lo rey dix: –Si ve
2Re 18,26
home que ve. E lo rey dix: –Si
2Re 23,4
axí com la lud en l’alba o com lo
2Re 23,8
del fust, e ell ocís DCCC hòmens
1Re 1,5
sacrifici ceu, 5 e donà’n a Anna
Re Prol,9
cant desacorden-se, en letres
Re Prol,67
dels Regnes de moltas gents, mas
1Re 2,36
deu haver, per ço que jo menge ten
1Re 7,4
Scaroch e serviren a nostro Senyor
1Re 18,25
per haver sa filla, sinó ten
1Re 20,2
mon pare celà a mi aquesta peraula
1Re 20,39
no sabia què’s feya, car ten
1Re 21,6
car no havia pa, sinó ten
2Re 1,26
ame son fill qui no n’ha sinó u
2Re 13,32
tots los teus fills sían morts, mas
2Re 13,33
los teus fills sían morts, car Amon
2Re 18,3
no hy iràs, car a tu demanen ten
2Re 19,29
las possecions que éran tuas tan
2Re 20,21
David. Liurau-nos aquell ten
1Re 1,21
per sacrificar a nostro Senyor
1Re 2,19
Ciloè ab son marit per secrificar
1Re 20,29
en la mia ciutat, car secrifici
1Re 20,6
parents e tots sos amichs fan gran
2Re 3,34
e mort com los fills de iniquitat
1Re 9,25
ciutat, e ell perlà ab Samuel en un
2Re 16,22
tabernacle (ço és, una tenda) en un
1Re 19,7
e David fou devant ell axí com
1Re 20,25
de Saül, e null hom no sech là on
1Re 20,27
encara no sech null hom là on
2Re 1,27
las armes batallaroses que
2Re 11,1
en temps d’hivern, com los reys
1Re 10,14 –Què feu? E ells respongueren: –Nós
1Re 21,5
si perlam de fembras? Nós nos en
1Re 25,8
atrobem gràcia devant tu. Car nós
1Re 30,14 die ma vingué la malaltia, 14 e nós
1Re 30,14
de Ceretí, e havem aquí robat, e
1Re 30,14
robat, e som anats contre Judà e
2Re 5,1
-li: –Vet nós carn tua e os teu
2Re 14,14
qui ha fet axir. 14 Tots quants
2Re 17,21
passem tost l’aygüe, sinó tots
2Re 19,43 hòmens de Judà e dix: –Las X parts
2Re 24,2
lo poble per ço que sapiam quants
Re Prol,174
mi; jo he tancada la mia bocha e
1Re 1,8
és turmentat lo teu cor. Donchs, no
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sol, car tu demanes un home, e, pus l’
sol levar lo sol lo ros, que sol un no’n
sol lo ros, que sol un no’n romandrà. 13
sol un no’n romandrà. 13 E si per ventura
sol e no altre, car a tu comprenen per XM;
sol corrent, 25 cridà e dix-ho al rey, e
sol, bon missatge aporta. E dementre que
sol ve, bon missatge aporta. 27 E dix la
sol ix al matí, sens nuus gita los raigs,
sol en una vegade que anà a la batalla. 9
sola una part, per què ell fou molt trist,
solament e en altesa de letres. Certa cosa
solament de un poble d’Irrael, qui’s
solament un bocí de pa.” 3,Tit Capítol
solament. 5 E Samuel dix: –Ajustau tot lo
solament la circuncizió de C felisteus,
solament. [*] 3 E David jurà altre vegade
solament sabían açò Jonatàs e David. 40 E
solament de prepuzició, que havían levat
solament, axí com jo amave a tu. 27 O Déu,
solament és mort Amon, per ço car Absalon
solament és mort. 34 E lavors fugí
solament e no’s curen de nenguna altre
solament. 30 E dix Mifibòzech al rey: –Pus
solament, e nós partir-nos-hem de la
solempne sacrifici e lo vot que ella havia
solempne secrifici e lur vot. 20 E Elí
solempnial fan aquí, car u de mos frares
solempnitat.” 7 E si lo teu pare [*]: “[*]
solen caure devant los fills d’Irrael.»
soler. [*] 26 [*] E dix a ell: –Leve’t,
soler e intrà a las concupines de son pare
solia ésser abans. 8 Una altre batalla fou
solia ceura David. 26 E Saül no parlà
solia ceure David. E dix Saül a son fill
solían batallar e combatre!» 2,Tit Capítol
solían anar en batalla, David tramès Joab
som anats a sercar las someras e, com no
som guardats hir e l’altre die tercer,
som venguts a tu en bon die, dóna a tos
som anats envés tremuntane, en la terra de
som anats contre Judà e som anats en las
som anats en las encontrades de Calef, que
som, 2 mes hir e l’altre [*] e d’aquí
som tots morim e tots nos ne anam per
som morts. 22 E David e tot lo poble
som majors que vosaltres ab lo rey, e jo
som. 3 E dix Joab al rey: –Nostro Senyor
sóm-me humiliat e he callat de bones
sóm jo millor a tu que X fills, si los
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1Re 1,15
axí com tu dius ni pences, com jo
1Re 1,16
Déu. 16 E no’t cuyts que jo, qui
1Re 1,26
–Senyor, sàpies per cert que jo
1Re 2,1
contre mos enamichs, per ço com jo
1Re 3,4
lo qual respòs a ell: –Vet que jo
1Re 3,9
a Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo
1Re 3,16
mon fill! Lo qual li respòs: –Jo
1Re 4,16
Adonchs dix lo missatge a ell: –Jo
1Re 4,16
missatge a ell: –Jo sóm aquell qui
1Re 9,19
19 E Samuel respòs a ell e dix: –Jo
1Re 9,21
tu [*]. 21 E Saül respòs e dix: –No
1Re 12,2
e ix devant vosaltres. E jo vuymés
1Re 12,2
aquest die de vuy. Veus que jo
1Re 15,20
jo oÿda la veu de nostro Senyor e
1Re 16,2
ton bestiar en ta mà e diràs: “Jo
1Re 16,5
dix: –Hoch, jo vinch per pau. Jo
1Re 17,8
axí com per combatre? Donchs, no
1Re 17,32
hage pahor d’aquest felisteu. Jo
1Re 17,43 E lo felisteu dix a David: –Donchs,
1Re 21,2
hom no sàbia la cose per què jo
1Re 22,12
oges. E ell respòs: –Senyor, jo
1Re 22,15
casa de mon pare, car jo anch, qui
1Re 22,22
diria al rey que jo hi era stat. Jo
1Re 28,15
Saül: –Per ço ho he fet, car fort
1Re 30,13
loch ést tu? E respòs e dix: –Jo
1Re 30,13
–Jo sóm servicial teu, de Egipte, e
2Re 1,9
gran pena e gran treball e encara
2Re 1,13
–D’on ést, tu? E aquell dix: –Jo
2Re 2,20
–Ést tu Azael? E ell respòs: –Jo
2Re 3,8
e dix-li: –Donch, cap de cha jo
2Re 6,22
jugaré e seré fet humil més que no
2Re 7,7
per tots los lochs en los quals jo
2Re 7,18
–Senyor, qual és la mia casa e qui
2Re 9,2
–Tu ést Sibà? E aquell respòs: –Jo
2Re 9,6
–Mifibòsech! E ell respòs: –Ací
2Re 9,8
adorà David e dix: –E qui
2Re 13,28
pahor ne us spaordiscau, car jo
2Re 14,5
vols, fembra? E ella li respòs: –Jo
2Re 14,5
respòs: –Jo sóm fembra mesquina e
2Re 14,21
venir Joab e dix-li: –Vet que jo
2Re 15,2
E aquell responia: –De aytal trip
2Re 15,26 emperò, dirà: “A mi no’m plau”, jo
2Re 15,34
a Absalon: “Senyor, axí com jo
2Re 16,10
lo cap! 10 E dix lo rey: –En què’n
2Re 19,20
teu, conech lo meu peccat. Per açò
2Re 19,20
vengut de tota la casa de Josep e
2Re 19,26
senyor meu, car jo, servecial teu,
2Re 19,43
que vosaltres ab lo rey, e jo
2Re 20,17
acostàs a ella, e dix: [*] [*] –Jo
2Re 20,19 ’n en aquella ciutat. 19 Donchs, no
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sóm una fembra prou malaurade e jo no he
sóm ta serventa, sia axí com una de las
sóm la fembra que stiguí ací devant e
sóm alegrade en la mia salut. 2 No és negú
sóm ací. 5 On ell correch a Elí e dixsóm vengut per ço com tu m’has apellat.
sóm ací. 17 E ell demanà-li: –Qual és la
sóm aquell qui sóm vengut e fugit de la
sóm vengut e fugit de la batalla e de la
sóm lo veent. Munta devant mi en la
sóm jo fill de Sis de Benjamín, del pus
sóm envellit e canut, e mos fills són ab
sóm ací present de retre compte. 3 Digausóm anat en la carrera per la qual nostro
sóm vengut per secrificar a nostro
sóm vengut per secrificar a nostro Senyor.
sóm jo felisteu e vosaltres sou servents
sóm ton servent e iré’m combatre ab ell e
sóm jo cha, que tu vingues contre mi ab
sóm vengut ací [*]. 3 Donchs, prech-te
sóm aparellat. 13 E ladonchs dix a ell
sóm ton servent, no he sabuda neguna cose
sóm colpable de aquells de la casa de ton
sóm en gran treball. Vet que los felisteus
sóm servicial teu, de Egipte, e sóm
sóm misatge de un ysmaleÿte. E lo senyor
sóm en tot mon seny e tota la fortsa de la
sóm fill de un hom strany de la terra de
sóm Azael. 21 E dix-li Abner: –Vé-te
sóm contre Judà, com jo hage feta
sóm e seré humil devant los seus ulls. E
sóm stat ab los fills d’Irrael. E donchs
sóm jo, que tu m’has amanat e aportat
sóm Sibà, servecial teu. 3 E dix lo rey:
sóm jo, servecial teu. 7 E dix-li David:
sóm jo, servicial teu? Car tu has guardat
sóm Absalon, qui man e dich a vosaltres.
sóm fembra mesquina e sóm vídua, e lo meu
sóm vídua, e lo meu marit és mort. E jo,
sóm pegat e alegre de açò que tu m’has
sóm jo, servicial teu. 3 E deya Absalon:
sóm aperellat que fassa tot ço que li
sóm stat servidor de ton pare David, axí
sóm jo ni en què’n sou vosaltres, fills
sóm jo vengut de tota la casa de Josep e
sóm axit a carrera a tu, senyor meu. 21 E
sóm rencallós. 27 E, part açò, me acusa a
sóm primer engendrat [*] ab lo rey que
sóm así. E dix la fembra: –Oges las
sóm jo aquella qui respon en Yrrael, e tu
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2Re 24,17
l’àngel qui tallave lo poble: –Jo
1Re 9,3
poble de las spatles amunt. 3 E las
1Re 9,3
servents e leve’t e vé sercar las
1Re 9,5
mon pare no haja oblidades las
1Re 9,20
cor. 20 E no sies engoxós de las
1Re 10,14
–Nós som anats a sercar las
1Re 10,16
e dix: –Ell dix a nós que las
1Re 10,2
grans coves. E diran a tu: “Las
1Re 28,6
no li respòs ni per preveras ni per
1Re 28,15
resposta ni per profetes ni per
2Re 22,8
a las suas orellas. 8 La terra se
2Re 22,8
los fonaments dels puigs se són
Re Prol,95 e cuyden comptar aquests libres en
1Re 1,5
mas nostro Senyor havia tencat
1Re 1,6
que nostro Senyor li havia tanchat
1Re 1,8
menjar. 8 Ladonchs li dix Elcanà,
1Re 1,13
atentivament, 13 e ella parlave en
1Re 1,21
Senyor. 21 E aprés annà Elcanà,
1Re 1,22
22 E Anna no hy anà, car ella dix a
1Re 1,23
aquí contínuament. 23 E Elcanà,
1Re 1,23 peraule. Donchs Anna romàs e aletà
1Re 2,13
al poble. E quant algú secrifichave
1Re 2,19
stablits com venían en Ciloè ab
1Re 3,2
-se un die que Elí geya en
1Re 3,9
Donchs Samuel se n’anà e dormí en
1Re 4,10
Irrael fou vensut, e cascú fugí en
1Re 4,12
Ciloè en aquell die matex e havia
1Re 4,12
e havia son vestiment squinsat e
1Re 4,19
oyí que l’archa de Déu era presa e
1Re 4,21
archa de Déu és presa.» E dix per
1Re 4,21
és presa.» E dix per son sogre e
1Re 5,3
Degon e tornaren-lo posar en
1Re 5,5
era romàs axí com un sol tronch en
1Re 5,11
de déu d’Irrael e que torn en
1Re 6,2
en qual manera tornarem a ella en
1Re 8,2
sobre lo poble d’Irrael. 2 E
1Re 9,5
las hagueren trobades, Saül dix a
1Re 9,10
entre nós [*]. 10 E Saül dix a
1Re 9,22
peraule? 22 E Samuel pres Saül e
1Re 10,14
E un de sos avonclos dix a ell e a
1Re 10,15 trobar, nós vinguem a Samuel. 15 E
1Re 10,16
t’ha dit. 16 E Saül respòs a
1Re 10,21
tot lo trip de Benjamín e tot
1Re 12,22
ha jurat que ell ferà de vosaltres
1Re 13,2
l’altre poble era cascú tramès a
1Re 13,10
10 E com ell hagué complit e ofert
1Re 13,14
Senyor †ama cascun† hom segons
1Re 13,14
a ell que ell sia príncep sobre
1Re 13,20
per a aguar cascú se reya e
1Re 13,20
se reya e son càvech e se destral e
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sóm, Senyor, aquell qui he peccat e qui he
someras de Sis, pare de Saül, éran
someras. E com ells foren passats per lo
someras per engoxa de nós. 6 Lo qual dix a
someras que perdist l’altre die, que
someras e, com no las poguem trobar, nós
someras éran trobades. Mas no li dix
someres són trobades, las quals havían
somnis ni per profetes. 7 E dix Saül als
somnis. E jo he apellat a tu per ço que’m
somoch e tremolà, los fonaments dels puigs
somoguts e secudits e manats e trencats,
son nombre, e per açò diuhen los libres de
son ventre enaxí que no podia haver
son ventre. 7 E axí ho feya ella cascun
son marit: –Anna, digues-me per què
son cor e no feya sinó moure sos labis, e
son marit, e tota se companye en Siloè per
son marit: –No hy iré pas tro que l’
son marit, dix a ella: –Tu fes ço que’t
son fill entrò que ella li tolch la let.
son secrifici, lo servent del prevera
son marit per secrificar solempne
son lit, e sos ulls éran ja tenebrosos,
son loch. 10 E nostro Senyor vench e
son tabernacle, e gran morteldat fou en lo
son vestiment squinsat e son cap cubert de
son cap cubert de pols. 13 E quant ell fou
son [*] marit era mort, ella s’encorbà e
son sogre e son marit: 22 –La glòria de
son marit: 22 –La glòria de Déu és mudade
son loch. 4 E altre vegade, l’endemà, com
son loch. E per aquesta rahó los preveres
son loch, per ço que no ocie nós ab tot
son loch. Los quals digueren a ells: 3 –Si
son fill primer engendrat havia nom Jobel,
son servent, lo qual era ab ell: –Vina e
son servent: –Molt és bo ço que dius.
son servent e manà a ells là on ell havia
son servent: –Què feu? E ells
son avonclo dix a ell: –Digues-ma ço que
son avonclo e dix: –Ell dix a nós que las
son linatge, e la sort caech sobre la
son poble. 23 Déu me guard que jo fasse
son tabernacle. 3 E Jonatàs ferí una
son holocaust, Samuel vench a Saül, e Saül
son cor, e nostro Senyor ha manat a ell
son poble, per ço com tu no has guardats
son càvech e se destral e son pich. 21
son pich. 21 Donchs totas las ferramentes
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poble que era ab Saül e ab Jonatàs,
[*] lansa, fora Saül e Jonatàs,
fill de Saül, dix a un jove,
loch. E ell no féu a saber açò a
dix lavors al jovencell qui era
salvar en molts o en pochs. 7 E
felisteus perlaren a Jonatàs e a
mostrarem una cose. E Jonatàs dix a
ab los peus e ab las mans, e
devant Jonatàs, e los altres ocia
E la primera occizió que Jonatàs e
vist, ells trobaren que Jonatàs e
E cascú dels felisteus havia girat
havia girat son cultell contre
27 Mas Jonatàs no havia pas oÿt com
dient a ells que cascú aduga a mi
ells que cascú aduga a mi son bou e
Donchs tot lo poble amenà cascú
rey de Amalech, pres e he mort tot
Mas Saül lo pres per lo pany de
e ell amà molt a David e féu d’ell
5 E havia un ellm d’aram sobre
DC cicles de ferro. E portave
primers [*] éran aquests: Eliab era
se pertí de Saül e tornà-sse’n a
passats XXXX dies. 17 E Ysaý dix a
ceu bestiar a un guardià, axí com
e derà a ell sa filla, e la casa de
ociurà lo felisteu. 28 E com Eliab,
e posà-li un elm ceu sobre
ell tornàs a sa casa o a casa de
vestiments e ornaments entrò a
entrò a son cultell e entrò a
e entrò a son arch e entrò a
Senyor. E Saül se pensave e deya en
e aportà-las al rey per què fos
e mès una pell de cabre palosa en
David, ells trobaren la ymatge en
on solia ceure David. E dix Saül a
és de mort. 32 E respòs Jonatàs a
ferir. E lavors conech Jonatàs que
falló e trist per David, per ço que
Jonatàs ses segetas e portà-las a
e David, XM”? 12 E pensà David en
los ceus frares e tota la casa de
Achirob, [*] e tota la companya de
on intrà Saül perquè purgàs aquí
ho sàpia, que si ell no l’ociu o
E sdevench-se que ell féu tondre
molt sàvia fembra e molt bella. Mas
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son fill, no havia [*] lansa, fora Saül e
son fill. 23 Donchs la companya dels
son scuder: –Passem a la hosts dels
son pare. 2 Saül estave adonchs en la
son scuder: –Vina e passem a la host dels
son scuder dix a ell: –Fes tot ço que
son scuder de lur host e digueren a ells:
son scuder: –Anem-hi, e tu saguex-me,
son scuder aprés greponant. E com ells
son scuder, que seguia ell. 14 E la
son scuder féran mataren XX hòmens en
son scuder no hy éran. 18 Adonchs dix Saül
son cultell contre son companyó, e la
son companyó, e la occizió era molt gran.
son pare havia conjurat lo poble, on ell
son bou e son moltó, e oceÿts-los sobre
son moltó, e oceÿts-los sobre aquesta
son bou en la mà entrò a la nit e ocieren
son poble. 21 Mas lo poble ha presa presa
son mantell e axí ell lo li squinsà. 28 E
son scuder. 22 Saül tremès a dir a Ysaý:
son cap, e era vestit de un sberch, que
son scuder devant. 8 E venia en la host
son primer fill engendrat; lo segon,
son pare en Betlem per guardar lo bestiar.
son fill David: –Prin e porta a tos frares
son pare li havia manat, e vench al loch
son pare serà francha e sens trahut en
son frare major, oý assò que David deya
son cap e vestí a ell lo ceu sberch. 39 E,
son pare. 3 Adonchs despuxs feeren Jonatàs
son cultell e entrò a son arch e entrò a
son arch e entrò a son braguer. 5 E David
son braguer. 5 E David anava a totas coses
son cor: «Jo no ociuré pas David, mas lo
son gendre. Donchs, Saül donà a ell Micol,
son cap, e cobrí aquella de las suas
son lit [*]. 17 E Saül dix a Micol: –Per
son fill Jonatàs: –Per què no és vengut lo
son pare: –Per què morrà? Què ha fet? 33 E
son pare havia donade centència que ociés
son pare l’hach confús e deshonrat per
son senyor. 39 E l’infant no sabia què’s
son cor e hach gran pahor de Achís, qui
son pare, devallaren a ell a la spluga. 2
son pare, dels preveras qui éran en Nobe.
son ventre. E David e los hòmens ceus
son die no vé que ell muyre, o si ell no
son bestiar en Carmel. 3 E aquell hom
son marit era dur e malvat e molt
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1Re 25,4
en lo desert que Nabal feya tondre
1Re 25,19
vosaltres. E ella no dix res anch a
1Re 25,20
[*]. 20 E ella fou muntade sobre
1Re 25,25
que lo rey, mon senyor, no pos
1Re 25,25
malvat hom, car ell és foll, segons
1Re 25,39 retornade la malesa de Nabal sobre
1Re 25,41
41 E ella lavors [*] enclinà
1Re 26,12
havia negú que vetlàs, [*] que la
1Re 26,25
ceus hòmens e Saül se’n tornà en
1Re 27,1
Tit Capítol XXVII 1 Dix David en
1Re 29,4
–Torn-se’n aquex hom e stiga en
1Re 29,4
en quina manera porà ell fer pau ab
2Re 1,4
són fugits, e Saül e Jonatàs,
2Re 1,5
tu que mort sia Saül e Jonatàs,
2Re 1,26 amor de fembra. Axí com la mare ame
2Re 2,3
qui anaven ab ell, cascú ab tot
2Re 2,32
soterraren-lo en la sapoltura de
2Re 3,15
15 E Ysbòzech tolch Micol a
2Re 3,16
Lachis, e tramès-la a David, 16 e
2Re 3,16
plorant entrò Auiam. E dix Abner a
2Re 3,16
–Vés-te’n e torna-te’n. E
2Re 3,27
e ocís-lo en venjansa de Azael
2Re 3,29
lo cap de Joab e sobre la casa de
2Re 3,30
freturants de pa. 30 Donchs Joab e
2Re 4,6
forment [*]. 6 E [*] Recap e
2Re 4,7
segí [*]. 7 [*] Car ell dormia en
2Re 4,8
rey [*] venjansa de Saül e de
2Re 4,11
marexia mal en res e dormia sobre
2Re 6,16
Senyor Déu e menyspresà’l en
2Re 10,1
dels fills d’Amon, e regnà Amon,
2Re 10,2
que l’aconortacen de la mort de
2Re 10,10
E altre partida del poble liurà a
2Re 11,13
sua, ans dormí ab los missatges de
2Re 11,26 26 E com oý la muller de Urries que
2Re 11,27 ell. 27 E com hach tengut lo dol de
2Re 11,27
de son marit, David féu-la anar a
2Re 12,3
com ell, e tots dies dormia en
2Re 12,24
-la e aconsolà-la de la mort de
2Re 12,30
gran preu, e David posà-la sobre
2Re 13,7
David tremès Tamar a la casa de
2Re 13,20
e cridant. 20 E dix Absalon,
2Re 13,39 David fou aconhortat de la mort de
2Re 15,13
a David que li dix: –Ab tot
2Re 15,34
vas a Absalon e li dius que seràs
2Re 16,22
soler e intrà a las concupines de
2Re 17,23
e soterraren-lo en lo vas de
2Re 18,20 vull que tu no lo hy digues vuy que
2Re 19,1
a Joab que lo rey plorave e planyia
2Re 19,2
dir aquell die que lo rey plorave
2Re 20,10 que Joab aportave. E Joab e Abizay,
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son bestiar, 5 ell li tremès X servents e
son marit [*]. 20 E ella fou muntade sobre
son aze e fou devallade al peu de la
son cor sobre Nabal, mon marit, qui és
son nom, e follia és ab ell. E jo, ta
son cap. E lavors tremès David III
son cap en terra e adorà e dix: –Vet la
son de nostro Senyor era sobre ells. 13 E
son loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix David en
son cor: «Si jo no guard a mi matex,
son loch, en lo qual tu l’has stablit e
son senyor, si no sobre los nostros
son fill, són morts. 5 E dix David en
son fill? 6 E respòs aquell e dix: –Jo
son fill qui no n’ha sinó u solament, axí
son mainatge, e stigueren en los castells
son pare en Betlem e anaren tota la nit
son marit Faciel, fill de Lachis, e tramès
son marit seguí-la plorant entrò Auiam.
son marit: –Vés-te’n e torna-te’n. E
son marit tornà-ce’n. 17 E Abner tremès
son frare. 28 E com David sabé aquesta
son pare e no defellega de la casa de Joab
son frare Abisay ocieren Abner per ço com
son frare feriren Ysbòzech, com foren
son lit, e fou mort, e tolgueren-li lo
son linatge. 9 E respòs David a Racab e a
son lit. Doncs, no querré jo la ànima d’
son cor. 17 E materen l’archa de nostro
son fill. [*] 2 [*] [*] E David tremès
son pare. E com los missatgers de David
son frare a Abisay e aperellà la sua
son senyor. 14 E en lo matí lo rey sabé
son marit era mort, féu gran plant e gran
son marit, David féu-la anar a son palau
son palau e pres-la per muller, e ella
son lit prop ell, car aytant la amava com
son fill e dormí ab ella. E engendrà un
son cap. E trasch de la ciutat gran roba e
son frare Amon [*]. 8 [*] E Amon jahia en
son frare: –Ha jagut ton frare ab tu?
son fill Amon, cessà d’aquí avant que no
son cor e ab tota sa volentat és Absalon
son servent, e feràs-ma a saber ço que
son pare devant tot Yrrael 23 E Atitòfel
son pare. 24 Emperò David se’n vench a
son fill sia mort. 21 E dix Joab a Cozim:
son fill Absalon. 2 E la victòria que
son fill Absalon. 3 E lo poble venia de
son frare, encalsaren Siba fill de Bocrí.
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2Re 21,13
la ossa de Saül e de Jonatàs,
2Re 23,9
E aprés ell sech Aleatzar, fill de
2Re 23,24
Joab, entre XXX; Elicanà, fill de
Re Prol,2
testimonieja que XXII letres
Re Prol,23 scrits. Emperò d’un matex nombre
Re Prol,27
letres en habrayques sentències
Re Prol,28
són comptats. Emperò V letres
Re Prol,37
o plors. Donchs, axí com
Re Prol,40
és compresa; enaxí XXII volums
Re Prol,52 nós apellam Uteronòmim. Aquests
Re Prol,53
los V libres de Moysès, los quals
Re Prol,55
és, Lig. Segons orde dels Profetes
Re Prol,78
que’s pertex en III libres, que
Re Prol,90
libres, lo VIIIIè és Ster. E axí
Re Prol,116
a l’Apocalipci de sent Johan, no
Re Prol,134
de celicis. E aquelles coses que
1Re 2,3
és Senyor de la tua bocha, e a ell
1Re 2,4
hòmens és sobrat, e los febbles
1Re 2,5
pans, e aquells qui havían fam se
1Re 2,8
glòria. Los fonaments de la terra
1Re 3,17
de totas aquestas peraules qui’t
1Re 4,17
e, ultre açò, abdós tos fills
1Re 6,17
en Acaron aquell die. 17 Aquestas
1Re 7,12 mès aquella entre Masfat e Sem, qui
1Re 9,19
ensenyaré a tu totas las coses que
1Re 9,20
que perdist l’altre die, que ellas
1Re 9,20
ància, que las millós coses que
1Re 10,1
dels enamichs ceus que entorn ell
1Re 10,2
coves. E diran a tu: “Las someres
1Re 10,18
e de la mà de tots los reys que
1Re 12,2
sóm envellit e canut, e mos fills
1Re 12,21
de las vostres engoxas, car ellas
1Re 14,6
a la host dels felisteus, que no
1Re 14,29
terra. Vosaltres veeu que mos ulls
1Re 16,16
16 Mana que tots los servents qui
1Re 17,18
si stan bé, e sàpies ab quals
1Re 17,29 dix: –Què he jo fet, donchs? Açò no
1Re 17,46
terra, per ço que tots aquells qui
1Re 19,4
peccat contre tu, e las suas obres
1Re 19,22
ell demanà e dix: –En qual loch
1Re 20,5 que David dix a Jonatàs: –Vet demà
1Re 20,22
a l’infant: “Vett las sagetas que
1Re 20,22
a l’infant: “Vet las sagetas qui
1Re 21,5
E las vaxellas dels servicials
1Re 23,12 hòmens de Cellà ni los hòmens qui
1Re 23,27
e cuyte’t, que los felisteus se
1Re 24,1
e habità en lochs molt segurs, qui
1Re 25,10
ne qui és lo fill de Ysaý? Molt
1Re 25,11
-ho-he a hòmens que no sé d’on
1Re 25,31
d’aquells qui no merexen mal ni
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son fill, [*] 14 [*] en la terra de
son oncle Ahoy, qui era un dels III forts
son oncle, de Betlem; 25 Semmà de Ararí;
són [*], segons la qual lengua en gran
són las Lemantecions de Geremies e la sua
són comptats. Emperò V letres són dobles
són dobles segons los jueus, ço és a
són XXII letres, per las quals scriuen en
són compilats, ab los quals quax ab letres
són los V libres de Moysès, los quals són
són pròpiament apellats Torà, ço és, Lig.
són ordonats, e comensen a Jesú, fill de
són apellats, segons los jueus, Masloth,
són agualment XXII libres de la vella lig,
són en la retgle ni en la costuma aprovade
són pus vils veden la calor del sol e l’
són aperellades las pences. 4 L’arch dels
són complits de fortsa. 5 E aquells qui
són sedollats, e entrò aquella qui era
són de nostro Senyor, e ell ha posat lo
són stades dites. 18 Donchs Samuel dix a
són morts, Ofiní e Fineès, e l’archa de
són las semblances del secret de natura d’
són II lochs prop, e apellà lo nom d’
són en ton cor. 20 E no sies engoxós de
són trobades. Donchs, no hages ància, que
són en la terra dels fills d’Irrael seran
són. E açò serà lo senyal per què tu
són trobades, las quals havían anades a
són stats turmentadors vostros.” 19 E
són ab vosaltres. Jo he stat e conversat
són vanes. 22 E nostro Senyor no
són circumcizos, per saber si nostro
són inluminats per ço com jo he menjade
són devant tu serquen un hom qui sàpia
són ells ordonats en companya. 19 E
són sinó peraules! 30 E ell s’elunyà d’
són en terra sàpien que Déu és Senyor del
són molt bonas [*], 5 e are ha preposade
són Samuel e David? E fou-li dit que
són calendes, e jo ciuré axí com és
són més ensà que tu, aporta-las-me”,
són més enlà [*]”, vé-te’n, car nostro
són stats sants. Emperò aquesta carrera és
són ab mi en las mans de Saül? E nostro
són stesos per la terra. 28 Donchs Saül se
són apellats la terra de Gandí. 2 E com
són are creguts los servents que fugen a
són? 12 E donchs, los servents de David se
són colpables, e tu, senyor, hauràs venjat
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1Re 26,19
scomoven a tu contre mi, maleÿts
1Re 30,14
en las encontrades de Calef, que
1Re 30,22 David: –No darem res en aquests qui
1Re 30,22
qui són ací romasos, per ço car no
1Re 30,24
e aytant se n’hauran aquells qui
1Re 30,24
e las càrragues com aquells qui
1Re 31,4
vendrien aquells felisteus, qui no
2Re 1,4
e molts del poble de Yrrael
2Re 1,4
de Yrrael són morts e los altres
2Re 1,4
fugits, e Saül e Jonatàs, son fill,
2Re 1,18
’t per quina colpa aquells qui
2Re 1,19
de Gelboe), 19 los nobles d’Irrael
2Re 1,19
sobre las tuas muntanyes. E com
2Re 1,20
de Get ni en aquellas carreras que
2Re 1,20
hían las persones de aquells qui no
2Re 1,23
en la vida, ni en la mort no’s
2Re 1,25
als vostros abelliments. 25 E com
2Re 1,27 com jo amave a tu. 27 O Déu, e com
2Re 1,27
e cayguts los hòmens forts! E com
2Re 3,18
de la mà de tots los felisteus, que
2Re 3,34
e poruchs. 34 Las tuas mans no
2Re 3,34
no són ligades ni los teus peus no
2Re 3,39
hòmens fills de Servià fort me
2Re 5,14
aquells que havia. 14 E aquests
2Re 7,9
nom segons lo nom dels majors que
2Re 7,28
tu ést ver Déu e las tuas peraules
2Re 12,8
e de Judà e, si aquestas coses
2Re 15,3
Absalon: –Las peraules que tu dius
2Re 15,14
desús e ociurà tots aquells qui
2Re 15,36 a saber per Achimàs e Jonatàs, que
2Re 16,2
àzens, que hi cavalquen aquells qui
2Re 17,8
ja conexs ton pare e los hòmens qui
2Re 17,8
e los hòmens qui són ab ell, com
2Re 17,8
qui són ab ell, com són forts, e
2Re 17,9 lo comensament nengú d’aquells qui
2Re 17,20
–Una pocha d’aygüe han beguda e
2Re 18,32
cas fossen tots aquells qui’s
2Re 19,34
34 E dix Batzalay al rey: –Quals
2Re 21,2
los-ho. Emperò los gabaonites no
2Re 21,2
no són dels fills d’Irrael, mas
2Re 21,20 en cascuna mà e en cascun peu, que
2Re 22,6
a mi, los ligams de la mort
2Re 22,8
los fonaments dels puigs se
2Re 22,13
dels cels. 13 Los carbons de foch
2Re 22,16
e ha consumats aquells. 16 E
2Re 22,16
la mar, e los fonaments del setgle
2Re 22,23
ell. 23 Car tots los juýs d’aquell
2Re 22,46
[*] 46 Los fills de l’hom strany
2Re 22,46
de l’hom strany són scampats e
2Re 23,1
23,Tit Capítol XXIII 1 Aquestas
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són devant nostro Senyor, car ells m’han
són envés migjorn, e havem cremade la
són ací romasos, per ço car no són anats
són anats ab nós. Basta que’ls donem lurs
són romasos en las tendes e han guardade
són anats a la batalla. 25 E d’aquell die
són circumcizos, e auciurien-me en gran
són morts e los altres són fugits, e Saül
són fugits, e Saül e Jonatàs, son fill,
són morts. 5 E dix David en aquell hom qui
són morts en las altesas (ço és, en lo
són morts sobre las tuas muntanyes. E com
són axí ja cayguts en tu aquests, los pus
són en Scalon, car per ventura alegrarsón circuncizos. 21 O muntanyes de Gelboe,
són departits. E éran pus laugers que
són axí cayguts los forts en la batalla!
són morts e cayguts los hòmens forts! E
són axí perides e destrovides las armes
són sos enamichs.” 19 E Abner parlà encare
són ligades ni los teus peus no són
són agreujats ni han stat en cadenes, mas
són durs e braus. Nostro Senyor reguardon
són los noms de aquells que nasqueren en
són en la terra. 10 E posaré loch al meu
són veras, car tu has parlat al teu
són poques, a tu jo te n’anediré encare
són bonas e justas, mas no ha posat lo rey
són en la ciutat. 15 E digueren los ceus
són lurs fills. 37 E Cuzín, amich de
són de la tua casa, e las altres coses
són ab ell, com són forts, e són are
són forts, e són are fellons e irats. E si
són are fellons e irats. E si hom los
són ab tu moria, aquell qui ho veurà dirà:
són-se’n anats corrent. E aquells, pus
són levats contre tu, senyor meu. 33 E
són los anys de la mia vida, que jo puig
són dels fills d’Irrael, mas són
són relíquies que romangueren dels
són XXIIII entre tots. E aquest fou del
són venguts devant mi. 7 En la mia
són somoguts e secudits e manats e
són encesos per la gran resplandor qui és
són apareguts los scampaments de la mar, e
són revelats per la †representació† de
són stats devant mi, e los manaments d’
són scampats e són tirats en lurs
són tirats en lurs treballs. 47 Vive
són las derreras paraules que dix David,
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2Re 23,8
sían tornades a no res.» 8 Aquests
2Re 23,17
la sanch d’aquells hòmens que hy
2Re 23,39
39 Uries eteu. Entre tots aquests
2Re 24,14 en las mans dels hòmens, car moltas
2Re 24,17
he feta aquesta iniquitat. Aquests
1Re 15,14
aquesta del folch del bestiar que
2Re 2,28
no perseguira sos frares. 28 E Joab
1Re 13,3 Gabaà, e com Saül hach açò oÿt, féu
1Re 16,16 devant tu serquen un hom qui sàpia
1Re 18,10 en mig loch de la sua casa. E David
1Re 4,19
e infantà, car dolors li vingueren
1Re 10,20
tots los trips d’Irrael, e la
1Re 10,21
de Benjamín e tot son linatge, e la
1Re 14,42
fill, qual de nós ho ha fet. E la
1Re 14,42
quiti. 42 Lavors dix Saül: –Meteu
1Re 1,4
e donà a Fenennà [*] e a tots
1Re 1,13
en son cor e no feya sinó moure
1Re 2,14
losa portave, lo prevera prenia a
1Re 2,22
vell, e oyí totas las coses que
1Re 3,2
un die que Elí geya en son lit, e
1Re 3,13
per ço com ell sabia que
1Re 4,15 Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII anys, e
1Re 7,14
de Acaron entrò Aget e entrò a
1Re 8,1
Samuel fou envellit, ell féu abdós
1Re 8,11
a menar ses carretas, e fer-n’ha
1Re 8,12
ses carretas, 12 e ferà atrecí
1Re 8,12
12 e ferà atrecí sos conestables e
1Re 8,12
e sos sanescals e lauradors de
1Re 8,14
millors e donar-las-ha a
1Re 8,15
vinyes, per ço que ell do delme a
1Re 8,15
do delme a sos faels missatges e a
1Re 8,17
vostro bestiar, e vosaltres sereu
1Re 10,14
e vench a la muntanya. 14 E un de
1Re 11,5
a plorar. 5 E Saül venia aprés
1Re 11,7
dels fills d’Irrael per mans de
1Re 11,7
axí serà fet d’ell com ha fet de
1Re 14,27
la mel e tornà sa mà a sa bocha, e
1Re 14,30
si ell hagués menjat de la presa de
1Re 15,5
a la ciutat de Amalech, ell mès
1Re 16,1
per ço car jo he previst un de
1Re 16,5
Donchs ell sentifichà Ysaý e
1Re 16,13
l’oli e untà aquell en mig loch de
1Re 16,17 laugerament. 17 Donchs dix Saül a
1Re 16,18
e amenau-me aquell. 18 E un de
1Re 16,19
és ab ell. 19 Donchs Saül tremès
1Re 17,6
hozes de aram [*] qui li cobrían
1Re 17,22
devia ésser la batalla e demanà si
1Re 17,43
bastó? E lo felisteu maleý David e
1Re 18,5
Saül lo trematia, e feya sàviament
1Re 18,14 lo poble. 14 David deya e feya tots
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són los noms dels hòmens forts de David:
són anats [*]? [*] E açò faeren III hòmens
són XXXVII. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E la
són las misericòrdies de nostro Senyor
són ovellas mias e no han res fet. Plàcie
sona en las mias orrellas, lo qual jo oig?
sonà la nafil, e tots se ajustaren e
sonar una butzina per tota la terra e dix:
sonar rauta devant tu per ço que, com lo
sonave la rauta ab la mà cascun die. E
soptosament sobre ella. 20 E [*] digueren
sort caech sobre lo trip de Benjamín. 21
sort caech sobre la cognació de Metí. E
sort caech sobre Jonatàs. 43 E dix Saül a
sorts entre mi e Jonatàs, mon fill, qual
sos fills e sas fillas part del sacrifici
sos labis, e la sua veu no era oÿda de
sos obs. E axí ho feyen ells a tots
sos fills fèyan a tot lo poble d’Irrael e
sos ulls éran ja tenebrosos, enaxí que ell
sos fills fèyan lurs fets malvadement e
sos ulls éran enfosquits, que no’s veye.
sos térmens. Donchs ell desliurà lo poble
sos fills jutges sobre lo poble d’Irrael.
sos cavallers e corredors devant ses
sos conestables e sos sanescals e
sos sanescals e lauradors de sos camps e
sos camps e masseguers de blats e ferrers
sos servidors. 15 E ell delmerà los
sos faels missatges e a sos servents. 16
sos servents. 16 Ell vos tolrà vostros
sos servents. 18 E vosaltres cridareu en
sos avonclos dix a ell e a son servent:
sos bous de un camp e dix: –Què ha lo
sos missatgers, que dèyan: –Si n’hi ha
sos bous. E adonchs lo poble hach gran
sos ulls foren inluminats. 28 E lavors dix
sos enamichs, la qual ell ha atrobade.
sos aguayts en un torrent qui era prop de
sos fills que sia rey sobre mon poble. 2 E
sos fills e apellà a ells al secrifici. 6
sos frares. E d’aquell die avant l’
sos servents: –Sercau-me un hom qui
sos servents respòs e dix: –Vet que jo he
sos missatgers a Ysaý e dix: –Tremet a mi
sos muscles. 7 E lo fust de la sua lansa
sos frares staven bé. 23 E com ell perlave
sos déus. 44 E dix a David: –Vina a mi e
sos afers. E Saül lo posà sobre tots los
sos fets sàviament, e nostro Senyor era ab

869

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 18,22 vuy en dues coses. 22 E Saül manà a
1Re 18,29
fou fet enamich de David en tots
1Re 18,30
de lur axida David feya tots
1Re 19,11 aquella nit. 11 Donchs Saül tremès
1Re 19,14
suas vestidures. 14 E Saül tremès
1Re 20,6
la sua ciutat de Betlem, car tots
1Re 20,6
Betlem, car tots sos parents e tots
1Re 22,6
e tingués sa lansa en la mà, e tots
1Re 22,7
staven engir e entorn, 7 dix a tots
1Re 22,17
de ton pare. 17 Donchs, ell dix a
1Re 23,25 part de Gesimuch. 25 Donchs, Saül e
1Re 24,7
de Saül [*]. 6 [*] 7 E dix a
1Re 25,13
a ells. 13 E adonchs dix David a
1Re 25,14 a ella: –Vet que David ha tremesos
1Re 25,19
-hu sobre los àzens 19 e dix a
1Re 25,20
al peu de la muntanya. E David e
1Re 25,24
aquell sobre terra 24 e caech a
1Re 30,26
vells de Judà e en aquells qui éran
1Re 30,26
en aquells qui éran sos proÿsmes e
1Re 31,12
lo cos de Saül e los cossos de
2Re 1,18 los hòmens de Judà que ensenyacen a
2Re 2,27
se’n fóra pertit e no perseguira
2Re 3,18
mà de tots los felisteus, que són
2Re 4,12
la terra? 12 E lavors manà David a
2Re 6,20
Irrael, qui’s descobria devant [*]
2Re 12,3
havia-la nodrida [*], e ella e
2Re 12,19
l’infant era mort, e dix David a
2Re 13,34
E un dels servecials del rey elevà
2Re 14,17 com a àngel de Déu és ferm en tots
2Re 21,6
la sua natura. 6 Dóna a nós VII de
2Re 22,1
Déu lo desliurà de las mans de
1Re 22,15 me guard de açò! No hages nenguna
2Re 17,29
e molta set e molta fam havían
2Re 3,29
e no defellega de la casa de Joab
1Re 28,3
Yrrael féu gran dol sobre ell, e
2Re 2,32 Abner CCCLX. 32 E portaren Azael e
2Re 4,12
de Ysbòzech aportaren en Hebron e
2Re 17,23
pres un ligam e penjà’s e morí, e
2Re 2,4
los hòmens de Jabès-Galaad havían
2Re 2,5
lo senyor vostro Saül e haveu-lo
2Re 3,32 portaven Abner. 32 E com haguéran
2Re 19,37
muyre en la mia ciutat e que sia
2Re 8,11
altres gents e diversas que havia
Re Prol,12
Jerusalem ha restaurats del temple
1Re 18,27
en Acaron ab los hòmens qui éran
1Re 23,23
vosaltres, e si per ventura ell és
2Re 8,2
e altre a viure. E Moab serví David
2Re 8,6
E fou fet que Síria serví a David
2Re 22,10
enclinà los cels e devallà, calija
2Re 22,37 37 Tu axemplaràs los meus anaments

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

sos servents e dix: –Dieu a David menys de
sos dies. 30 E los prínceps dels felisteus
sos fets pus sàviament que tots los
sos servents de nits a la casa de David
sos servents per pendre David [*] 15 [*] e
sos parents e tots sos amichs fan gran
sos amichs fan gran solempnitat.” 7 E si
sos servicials staven engir e entorn, 7
sos servicials: –Oÿu-me are, fills de
sos servents qui staven entorn d’ell:
sos companyons anaven sercar David, e açò
sos hòmens: –Déu me guard que jo no fassa
sos servents: –Sinye’s cascú sa spasa! E
sos missatgers del desert per ço que
sos servents: –Anau devant mi, car jo iré
sos servents éran al peu de la muntanya e
sos peus e dix: –O senyor meu, aquest
sos proÿsmes e sos parents. E dix-los
sos parents. E dix-los David: –Rebeu de
sos fills, qui éran en lo mur de Betasan
sos fills portar armes e a tirar d’arch e
sos frares. 28 E Joab sonà la nafil, e
sos enamichs.” 19 E Abner parlà encare a
sos servents que’ls ociéssan, e ocierensos servents e’s despullave axí com un
sos fills menjaven aytal menjar e aytal
sos servents –Donchs, mort és l’infant? E
sos ulls e guardà e veé una gran companya
sos fets e no’s mou ni per mal ni per bé.
sos fills, per ço que’ls turmentem en
sos enamichs e de la mà de Saül, 2 e dix a
sospita contre mi de mal ni contre negú de
sostenguda e soferta en lo desert. 18,Tit
sosteniment e soferiment flux e
soterraren-lo en Ramata, en la sua
soterraren-lo en la sapoltura de son
soterraren-lo en lo sepulcre de Abner,
soterraren-lo en lo vas de son pare. 24
soterrat Saül. 5 E lavors tremès
soterrat. 6 Per cert, nostro Senyor
soterrat Abner en Hebron, levà lo rey la
soterrat prop del sepulcre de mon pare e
sotmesas a la sua ceyoria, 12 ço és, de
sots Serobabel, que atrobà altres letres
sots ell e ocís dels felisteus CC hòmens e
sots terra, jo sercaré aquell en tots los
sots tribut. 3 E combaté David Adoàser
sots trehut. E nostro Senyor guardave
sots los ceus peus. 11 E muntà sobre
sots mi, e no’m defalliran los meus
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2Re 22,39
per ço que no’s leven, e jauran
2Re 22,40
la batalla. Tu, Senyor, encorbaràs
2Re 22,48
a mi venjanses e gitas los pobles
2Re 13,16
mal, are com me deuries amar.
1Re 17,8
e deya cridant a ells: –Per què
1Re 17,8
no sóm jo felisteu e vosaltres
1Re 22,8
o de C? 8 Tots vosaltres vos
1Re 23,21 mans. 21 E Saül dix: –Benevuyrats
1Re 23,21
de nostro Senyor per ço car vos
1Re 26,16
nostro Senyor Déu, car vosaltres
1Re 27,10
10 E deya-li Achís: «Contre qui
2Re 2,5
-Galaad e dix-los: –Beneÿts
2Re 16,10
rey: –En què’n sóm jo ni en què’n
2Re 19,12 com lo rey havia dit: 12 “Vosaltres
2Re 19,12
sou mos frares, vosaltres
2Re 19,12
meus ossos e la mia carn. Per què
2Re 11,25
diràs a Joab: “No t’smaÿs ni t’
1Re 28,5
dels felisteus e hach gran pahor, e
2Re 13,28
-lo, e no hajau pahor ne us
1Re 31,4
ni’l volch ociure, car era fort
1Re 13,19
per ço que [*] no feessen lansa ni
1Re 15,8
viu, e ocís tot l’altre poble a
1Re 17,39
39 E, com David se hach sinta la
1Re 17,45
al felisteu: –Tu véns contre mi ab
1Re 17,47 que nostro Senyor no salve negú ab
1Re 17,50
fona. E per ço car David no tenia
1Re 17,51
sobre lo felisteu e pres la sua
1Re 22,19
e los àzens e las ovellas ocís ab
1Re 25,13
a sos servents: –Sinye’s cascú sa
1Re 25,13
e David se senyí atrecí la sua
2Re 2,26
a la mort se enfellonirà la tua
2Re 21,16
pesave CCC onzes. E portave una
1Re 25,13
E adonchs ells se senyiren lurs
1Re 9,24
loch. 24 Donchs lo coch aportà una
1Re 9,2
pus alt que negú del poble de las
1Re 10,9 Adonchs, com Saül hach girades las
1Re 10,23
E fou pus alt que tots de las
1Re 7,10
gran tabustol sobre los felisteus e
1Re 13,7
e tot lo poble qui era ab ell era
1Re 26,13
e stech al cap del puig e hach gran
Re Prol,132 del tabernacle, la qual per sengles
1Re 13,8
qui era ab ell era spaventat. 8 E
2Re 22,3
fortsa mia e salvador meu. 3 Jo he
2Re 22,31
e és scut de tots aquells qui han
2Re 23,21 un hom egipcià en què havían gran
1Re 14,9
veuran. 9 Si ells nos dien enaxí:
2Re 3,39
rey e poch ha untat, gran ajuda
1Re 9,27
pas e que vage devant nós. Mas tu
1Re 10,8
passificables. Per VII dies e tu me
1Re 13,5
e tot lo poble manut era axí
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sots los meus peus. 40 E tu has cint a mi
sots mi aquells qui’m contrasten. 41 Tu
sots la mia mà. 49 Qui has tret a mi dels
Sots molt major peccat e major scarn és
sou vosaltres venguts axí com per
sou servents de Saül? Alegiu un hom de
sou jurats contre mi, e no és nengú de
sou vosaltres de nostro Senyor per ço car
sou dolguts de la mia dolor. 22 Donchs, jo
sou tots fills de mort, que no guardau lo
sou anats vuy?» E responia David: «En
sou, vosaltres, de nostro Senyor Déu, que
sou vosaltres, fills de Servià? Maleesca
sou mos frares, vosaltres sou los meus
sou los meus ossos e la mia carn. Per què
sou vosaltres durs en tornar lo rey en la
spaordeschas per aquesta batalla. Car
spaordí’s lo ceu cor règeament, 6 e
spaordiscau, car jo sóm Absalon, qui man e
spaordit per la gran pahor que havia
spasa. 20 Donchs los fills d’Irrael
spasa. 9 E Saül e tot lo poble perdonaren
spasa sobre las armes, ell comensà asejar
spasa e ab lansa e ab scut, mas jo vench a
spasa ni ab lansa, car aquesta batalla és
spasa en la mà, 51 ell correch e stech
spasa e trach-la fora de la beyna e
spasa. 20 Mas un dels fills de Achimàlech,
spasa! E adonchs ells se senyiren lurs
spasa, e entorn de CCCC hòmens seguiren
spasa, e no conexs tu que la desperació
spasa que era feta poch de temps havia. 17
spases, e David se senyí atrecí la sua
spatle e posà-le devant Saül, e Samuel
spatles amunt. 3 E las someras de Sis,
spatles a Samuel, axí que’s pertia d’
spatles amunt. 24 E Samuel dix a tot lo
spaventà aquells, e foren morts per los
spaventat. 8 E sperà’s VII dies, axí com
spay entre ells, 14 David cridà al poble
spècies e destinció e departiment de la
sperà’s VII dies, axí com Samuel li havia
speransa en tu, scut meu e corn de la mia
speransa en ell. 32 E qui és Déu enfora
speransa aquells qui éran ab ell e tenia
“Sperau-nos entrò que nós vingam a
sperave d’aquest que mort és. E aquests
spere’t un poch, per tal que mostre a tu
spereràs entrò que jo vingue a tu e que
spes com la arena de la mar. E ells se n’
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1Re 15,33 fembres, enaxí morràs tu. E Samuel
1Re 26,4
desert de prop ell, 4 tramès-hi
2Re 14,7
E volen destroyr e apagar la
1Re 16,14
se partí de Saül, e lo maligne
1Re 16,15 digueren a ell: –Vet que lo maligna
1Re 16,16
tu per ço que, com lo maligne
1Re 16,23
lavors se pertia d’ell lo maligne
1Re 18,10
10 Aprés lo altre die, lo maligne
1Re 19,9
fugiren devant ells. 9 E lo maligne
1Re 28,3
e ocís tots aquells qui havían
1Re 28,7
–Sercau-me una fembra que haja
1Re 28,8
e anà a una fembra qui havia
1Re 30,12
fou sfortsat, e revengué lo ceu
2Re 22,16
Senyor e per l’espirament del
2Re 22,33
Qui ha cint a mi de fortalesa e ha
1Re 22,1
-ce’n a Adelam e mès-se en una
1Re 22,1
de son pare, devallaren a ell a la
2Re 23,13
de messas a David, qui era en la
1Re 17,40
d’un torrent e mès aquellas en una
1Re 17,49
l’altre part, 49 e mès la mà en se
1Re 25,18
torrons e C ligays de pances e CC
2Re 3,14
me la mia muller Micol, la qual jo
2Re 23,9
hòmens qui éran ab David com lo
1Re 15,27
pany de son mantell e axí ell lo li
2Re 1,11 E aytantost com David hach oÿt açò
2Re 10,4
e ragué’ls la mitat de lur barba e
2Re 13,19
las portas. 19 E lavors Tamar
2Re 13,31
romàs. 31 E tantost lo rey [*]
2Re 15,32
vench a ell ab la vestidura
2Re 1,2
de las tendas de Saül, que s’havia
1Re 4,12
die matex e havia son vestiment
2Re 3,31
e a tot lo poble qui era ab ell:
1Re 18,15 David era molt savi; ell lo comensà
2Re 23,35
fill de Achitòfel, geronites; 35
1Re 30,18
-se-n’ho tot. E amanà1Re 17,15
e David se pertí de Saül e tornà1Re 21,1
ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1 Anà1Re 23,5
’s contre los felisteus, e amanà1Re 23,16
fill de Saül, se levà e anà1Re 24,3
de tot lo poble d’Irrael, e anà2Re 3,7
concopina de Saül, e Abner intrà2Re 3,24
anar en pau. 24 E Joab intrà2Re 5,17
que los felisteus venían, pujà2Re 12,16
per l’infant, e dejunà e intrà2Re 13,19
e terra sobre lo ceu cap e anà2Re 14,23
23 E levà’s lavors Joab e anà2Re 14,23
e anà-sse’n en Gessur e amanà2Re 14,33
fiu, que m’ocia. 33 E Joab intrà2Re 15,9
ab tu. E levà’s Absalon e anà2Re 15,37
37 E Cuzín, amich de David, anà-
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spesejà Agaig per pessas devant nostro
spies e sabé certament que Saül era aquí.
spirelleta que m’és romasa, per ço que d’
spirit lo comensà a turmentar e star en
spirit te turmenta. 16 Mana que tots los
spirit te turmentarà, que ell viule ab se
spirit. 1Re 17,Tit Capítol XVII 1 Los
spirit esvaý Saül, enaxí que ell comensà a
spirit intrà en Saül, lo qual stave en sa
spirit fitònich en lo ventre. 4 E
spirit fitònich [*]. [*] 8 E lavors Saül
spirit fitònich, ell e II altres ab ell, e
spirit, car III dies e III nits éran
spirit de la fallonia d’aquell. 17 E
splanada la mia carrera e la ha acabada,
spluga. E com oÿren açò los ceus frares e
spluga. 2 E tots aquells qui havien
spluga d’Oble, e las tendas dels
sportella que ell havia ab si, la qual
sportella e pres una pedre e mès-la en
sportes de figues e posà-hu sobre los
sposí per C prepucis dels felisteus. 15 E
sprovaren los felisteus e s’ajustaren en
squinsà. 28 E Samuel dix a ell: –Nostro
squinsà totas las suas vestidures, e tots
squinsà-los la mitat de las vestidures
squinsà’s la gonella e posà’s pols e
squinsà’s las vestidures que vestia e
squinsade e ab lo cap ple de pols e terra.
squinsades las vestidures e s’havia
squinsat e son cap cubert de pols. 13 E
–Squinsau vostres vestiduras e vestiusquivar. 16 Mas tots los fills d’Irrael e
Sray de Carmel; Fassay de Arabí; 36 Egaal,
ssa’n las suas [*] mullers 19 e totas las
sse’n a son pare en Betlem per guardar lo
sse’n David en Nobe, on era Achimàlech,
sse’n tot lur bestiar, e ferí aquells de
sse’n a David, en lo bosch, e confortà
sse’n per sercar David [*], e anaven
sse’n a ella e conech-la. E dix
sse’n al rey e dix-li: –E què has fet?
sse’n en un loch en lo qual ell era
sse’n en una cambra de dins e jach en
sse’n a la casa de Absalon plorant e
sse’n en Gessur e amanà-sse’n Absalon
sse’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*] en la
sse’n al rey e dix-li ço que Absalon
sse’n en Hebron, 10 e tramès missatgers a
sse’n a Absalon en la ciutat de
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2Re 17,15 a Absalon. 15 E tentost Cozim anà2Re 17,17
de Raguel. E una serventa anà2Re 17,22
[*], que no romàs negú, e anà2Re 17,23
pujà-se’n en un aze e anà2Re 18,33
fou fort irat e despagat, e intrà2Re 19,5
Joab vench de la batalla e entrà2Re 20,5
e tu sias ací present. 5 E anà1Re 20,7
7 E si lo teu pare [*]: “[*]
2Re 14,2
e no’t laves ni t’untes d’oli, e
2Re 18,30
cose. 30 E dix lo rey: –Passe e
1Re 22,23
aquells de la casa de ton pare. 23
2Re 1,9
maleÿta çó. 9 »E dix-me Saül:
2Re 11,12
aytal cose! 12 E dix David [*]:
2Re 24,18
en aquell die e digué-li: –Puja e
1Re 8,22
dix a Samuel: –Oges lurs veus e
1Re 10,19
dit: “No volem que axí sia, mas
2Re 2,9
on éran los fills d’Irrael 9 e
2Re 7,11
fèyan 11 del die ensà que
2Re 17,25 ab ell passaren Jordà. 25 E Absalon
2Re 18,1
David féu III parts del ceu poble e
2Re 7,26
casa del teu servicial David serà
1Re 3,11
dix a Samuel: –Vet que jo fas aytal
2Re 15,4 ·t puga oyr. E deya Absalon: 4 –Qui
2Re 7,13
13 E edificarà casa al meu nom, e
1Re 30,25
batalla. 25 E d’aquell die avant
1Re 12,1
haveu perlades a mi, e jo he
1Re 15,11
e dix a ell: 11 –Jo’m pinet com he
1Re 20,31 Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en rey
1Re 25,30
de tu e haurà a tu, senyor,
1Re 29,4
en son loch, en lo qual tu l’has
2Re 22,34
a servo e sobre las altesas ha a mi
2Re 24,15
en Yrrael [*] entrò al temps
1Re 1,3
anave de la sua ciutat per VII dies
1Re 2,19
ell aportave en los dies que éran
2Re 23,11
ajustaren-se los felisteus en una
2Re 23,14
e David stave en defeniment, e la
1Re 3,7
de nostro Senyor no era a ell
1Re 4,17
los felisteus, e gran morteldat és
1Re 6,5
V rates d’or. Car una plague és
2Re 3,7
7 E Resfà, filla de Achià, era
Re Prol,15
jueus, caractes sían atrobades e
1Re 3,17
totas aquestas peraules qui’t són
1Re 23,3
David digueren a ell: –Vet que nós
1Re 17,18
e vizitaràs tos frares, si
2Re 2,18
lauger, axí com un dels camells qui
2Re 11,11
Déu e aquells d’Irrael e de Judà
Re Prol,99
en terra, ofertas las suas corones,
1Re 6,20 los hòmens de Betzames: –Qual porà
1Re 16,14
spirit lo comensà a turmentar e
1Re 22,4
quals se havia a defensar ni havia
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sse’n a Sedoch e Abiatar, preveras, e
sse’n a ells e dix-los tot açò, e ells
sse’n en Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel, com
sse’n [*] en la sua ciutat, [*] e pensà
sse’n en una cambra e plorà e féu gran
sse’n en la casa e anà al rey e dix-li:
sse’n Amasè als fills de Judà per ço que
stà”, en pau serà ab mi, servecial teu. E
stà axí com a fembra que ha molt plorat, 3
stà ací. 31 E aytentost vench Cozim e dix:
Stà ab mi e no hages pahor, car, si algú
»–Stà sobre mi e ociu-ma, car jo sofir
–Stà vuy encara ací, e demà iràs-te’n.
stablesx altar a nostro Senyor en la era
stablex rey sobre ells. E Samuel dix a tot
stablex rey sobre nós.” Donchs are stau
stablí-lo rey sobre Galaad e sobre
stablí los jutges sobre lo meu poble d’
stablí e posà Amasam sobre la cavalleria
stablí alguns senyors de C, altres senyors
stablida devant nostro Senyor. 27 Car tu,
stabliment en Yrrael, que qualquequal home
stablirà a mi e poserà a mi sobre la
stabliré la cadira del regne d’aquell
stabliren que fos lig en Yrrael que aytant
stablit rey sobre vosaltres, 2 e are va
stablit Saül en rey, car ell ha a mi
stablit, ni lo regne no serà teu. Donchs,
stablit sobre Yrrael, 31 no serà a tu açò
stablit e donat, e no devall ab nós [*]
stablit. 35 E ha ensenyat de batallar als
stablit e dit per ell, e moriren del poble
stablits per orar e per sacrifichar a
stablits com venían en Ciloè ab son marit
stació en un camp ple de lenties. E com
stació dels felisteus era levors en
stade revelade. 8 E nostro Senyor apellà a
stade feta en lo poble, e, ultre açò,
stade a vosaltres tots e a vostros
stade concopina de Saül, e Abner intràstades. En lo libre dels Noms, un matex
stades dites. 18 Donchs Samuel dix a ell
stam ací en Judà e encara nós havem ací
stan bé, e sàpies ab quals són ells
stan en la muntanya 19 e Azael corria
stan en las tendas, e lo senyor meu Joab e
stant devant IIII bísties plenes d’ulls
star devant nostro Senyor sant, car ell se
star en ell per voluntat de nostro Senyor.
star guarnit. 5 E dix Gad profeta a David:
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1Re 22,5 dix Gad profeta a David: –No vullas
1Re 27,5
tuas ciutats [*] per ço que puscha
2Re 2,21
te’n la sua roba. E Azael no volch
2Re 13,14 negarà. 14 Emperò Amon no’s volch
2Re 17,3
e, pus l’hages hagut, tot lo poble
2Re 17,9
ab lo poble, 9 ans per ventura
2Re 19,33
–Vina ab mi en Jerusalem, e
1Re 19,3
al matí e que t’amachs, 3 e jo
2Re 16,18
e tot lo poble d’Irrael, e ab ell
1Re 3,21
volch aparer en Ciloè, on havia
1Re 9,24
-hu devant tu e menge, car a tu és
1Re 12,2
e mos fills són ab vosaltres. Jo he
1Re 14,51
de Ner, cosí de Saül. 51 Sis era
1Re 14,51
era stat pare de Saül, e Ner era
1Re 20,13 nostro Senyor Déu ab tu axí com ha
1Re 22,22
que ell diria al rey que jo hi era
1Re 26,21
avant, per ço com la ànima mia ha
1Re 29,3
de Saül, rey d’Irrael, e ha
1Re 29,8
servicial teu, del die ensà que he
1Re 30,31
e los ceus hòmens havían habitat e
2Re 3,34
teus peus no són agreujats ni han
2Re 6,20
a David e dix-li: –O, quant ha
2Re 7,7
tots los lochs en los quals jo sóm
2Re 7,9
lo meu poble d’Irrael. 9 E he
2Re 7,9
ab tu en tots los lochs on tu ést
2Re 11,14
en lo matí lo rey sabé que no hach
2Re 11,22
e comptà-li tot ço que era
2Re 15,34 a Absalon: “Senyor, axí com jo sóm
2Re 17,15
comptà-los tot lo fet axí com era
2Re 20,11
Joab hagueren vist açò e hagueren
1Re 5,12
per ço com los hòmens qui no éran
1Re 9,22
en cap de tots aquells qui éran
1Re 10,18
e de la mà de tots los reys que són
1Re 21,5
E las vaxellas dels servicials són
2Re 22,23
23 Car tots los juýs d’aquell són
1Re 16,7
la sua cara ne altesa de la sua
1Re 10,19
stablex rey sobre nós.” Donchs are
1Re 12,7
és present ací. 7 Donchs, vosaltres
1Re 12,16
e sobre vostros fills. 16 Mas are
2Re 10,5
-los feya. E dix-los David:
1Re 17,3
la una part, e lo poble d’Irrael
1Re 17,27
de Déu vivent? 27 E lo poble qui
1Re 19,9
spirit intrà en Saül, lo qual
1Re 19,20
que profatitzaven e Samuel qui
1Re 23,14
en altre loch. 14 Donchs, David
1Re 23,15
bé que Saül lo volia ociure. E
1Re 23,26
de una part, e David ab los ceus
1Re 26,5
e com ell hach vist lo loch on
1Re 26,12
la anap de l’aygüe e la lansa que
2Re 4,5
hora de migjorn. E la portera, que
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star en loch guarnit ne en defenció. Véstar aquí. E per què jo, servecial teu,
star que no encalsàs Abner. 22 E dix-li
star que ell no la fortsàs, e hagué major
starà en pau. 4 E lo concell que donà
starà amagat per algunes coves o en altre
staràs aquí segur ab mi. 34 E dix Batzalay
staré prop mon pare là on ell serà e
staré. 19 E jo serviré lo fill del rey.
stat [*] a Samuel segons la peraula. E la
stat stojat sientment com jo apellí lo
stat e conversat ab vosaltres de ma
stat pare de Saül, e Ner era stat pare de
stat pare de Emsí, fill de Ebiel. 52 E
stat ab mon pare. 14 E si jo viuré, precstat. Jo sóm colpable de aquells de la
stat de gran preu vuy en los teus ulls.
stat ab mi molts dies [*]? E jo no he
stat devant tu entrò en aquest die de vuy,
stat. Tit Capítol XXXI 1 E los felisteus
stat en cadenes, mas axí ést caygut e mort
stat vuy gloriós lo rey d’Irrael, qui’s
stat ab los fills d’Irrael. E donchs jo
stat ab tu en tots los lochs on tu ést
stat e he morts tots los teus enamichs
stat ab sa muller, e scriví David a Joab
stat fet en la batalla, axí com li dix
stat servidor de ton pare David, axí vull
stat. 16 E dix-los: –Tremeteu-ho
stat prop de Amassè, que era mort,
stats morts éran ferits en la pus secreta
stats convidats, e havia-hy entrò a XXX
stats turmentadors vostros.” 19 E
stats sants. Emperò aquesta carrera és
stats devant mi, e los manaments d’ell no
statura, car jo no l’he pas alet, ni jo
stau devant nostro Senyor per los vostros
stau are que jo contena contre vosaltres,
stau e veeu aquesta gran cose, la qual
–Stau-vos en Gericó entrò que sia
stave sobre la altre part de la muntanya.
stave entorn de David retornaven a ell
stave en sa casa. E tenia una lansa en la
stave sobre ells, l’espirit de nostro
stave en lo desert, en los lochs ben
stave David en lo desert de Xiff, en un
stave al costat del munt de l’altre part.
stave Saül e Abner, fill de Ner, príncep
stave prop Saül e anaren-se’n. E no hy
stave a la porta, purgava forment [*]. 6 E

874

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2Re 15,2
als matins, com Absalon era levat,
2Re 18,24
abdues las portes, e la guarda qui
2Re 23,14
en la vall dels gegants, 14 e David
1Re 1,3
Déu en Ciloè. E en aquell loch
1Re 4,20
digueren-li aquells hòmens qui
1Re 17,3
los felisteus. 3 E los felisteus
1Re 17,22
la batalla e demanà si sos frares
1Re 22,6
en la mà, e tots sos servicials
1Re 22,17
Donchs, ell dix a sos servents qui
1Re 24,4
ventre. E David e los hòmens ceus
2Re 17,17
és ab ell. 17 E Jonatàs e Achimàs
2Re 24,15
per ell, e moriren del poble que
Re Prol,172
en la mia bocha com lo peccador
1Re 6,14
en un camp de Josuè de Betzames e
1Re 7,2
ensà que l’archa de nostro Senyor
1Re 10,23
hi corregueren e amanaren-lo, e
1Re 16,21
a Saül. 21 E David vench a Saül e
1Re 17,51
spasa en la mà, 51 ell correch e
1Re 23,14
en los lochs ben guarnits, e
1Re 26,13
David fou passat en l’altre part e
1Re 27,7
entrò en aquest die de vuy. 7 E
1Re 28,23
la veu d’ells e levà’s de terra e
2Re 5,9
no intrerà en lo temple.» 9 E
2Re 6,11
en la casa de Obedeon getei. 11 E
2Re 11,12
encara ací, e demà iràs-te’n. E
2Re 13,20
frare ni plors per açò. E aprés açò
2Re 13,38 Amon per gran temps. 38 E Absalon
2Re 14,28
qui havia nom Tamar. 28 E
2Re 18,4
vosaltres vullau. E lavors lo rey
2Re 19,8
lo rey se levà de terra on jaÿa e
2Re 20,5
Judà per ço que’ls ajustàs tots e
2Re 23,10
d’Irrael foren pujats [*], aquell
2Re 23,12
fet fugir lo poble, 12 aquell
1Re 24,7
en batalla, ell ma guard que jo no
1Re 26,11 11 nostro Senyor me guard que jo no
1Re 22,17 E los servents del rey no volgueren
1Re 24,12
vora de ton mantell, jo no volguí
1Re 26,23
liurat en la mia mà, e no volguí
1Re 24,11
jo’t perdoní, car diguí: “No
2Re 24,16
qui feria lo poble: –Basta are! No
Re Prol,89
letins; dels libres, lo VIIIIè és
1Re 14,27
havia conjurat lo poble, on ell
1Re 17,49
li encastà en lo front, e caech tot
2Re 6,6
puxs que foren en la era [*], Ozà
2Re 24,16
l’àngel de nostro Senyor Déu hach
1Re 23,27
cuyte’t, que los felisteus se són
1Re 1,22 aparega devant nostro Senyor, e que
1Re 16,22
Ysaý: –Jo vull que David, ton fill,
1Re 27,1
per ço que Saül se desesper de mi e
1Re 27,5
aquí. E per què jo, servecial teu,
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stave a la porta e, com venia algun hom
stave sobre lo mur veé venir un home tot
stave en defeniment, e la stació dels
staven II fills de Elí, Ophín e Fineès, e
staven entorn d’ella: –No hages pahor,
staven sobre la muntanya de la una part, e
staven bé. 23 E com ell perlave encare a
staven engir e entorn, 7 dix a tots sos
staven entorn d’ell: –Levau-vos e
staven aquí amagats en [*] aquella cove. 5
staven prop la font de Raguel. E una
staven de Dan entrò a Bersabe LXXM hòmens.
stech envés mi o contre mi; jo he tancada
stech aquí. E en aquell loch havia una
stech en Cariatiarim los dies foren
stech aquí en mig loch del poble. E fou
stech devant ell, e ell amà molt a David e
stech sobre lo felisteu e pres la sua
stech en la muntanya del desert de Cister,
stech al cap del puig e hach gran spay
stech David en la regió dels felisteus
stech sobre lo lit. 24 E aquella fembra
stech e habità David en la altesa de Sion
stech l’archa en la casa de Obededon de
stech Urries en Jerusalem altre die. 13 E,
stech lonch temps en la casa de Absalon
stech ab lo rey de Geassur tres anys. 39 E
stech Absalon en Jerusalem II anys que no
stech a la porta, e lo poble axí per
stech a la porta. E tot lo poble oyí dir
stech més del terme que David li havia
stech e ocís tants dels felisteus entrò
stech enmig lo camp e sguardà’s los
stena la mia mà en lo untat de nostro
stena la mia mà en l’untat de nostro
stendre lur mà contre los preveres de
stendre la mia mà contre tu. Pensa e
stendre la mia mà en crist de nostro
stendré la mia mà contre lo meu senyor,
stenes d’aquí avant la tua mà! Emperò l’
Ster. E axí són agualment XXII libres de
stès lo cap d’una verga que tenia en la
stès en terra. 50 E axí ocís David lo
stès la mà a la archa de Déu e tench-la,
stesa la sua mà per ço que destruýs
stesos per la terra. 28 Donchs Saül se’n
stiga aquí contínuament. 23 E Elcanà, son
stiga devant mi, car ell ha trobade gràcia
stiga que no’m serch vuymés en tota la
stiga en la ciutat del rey ab tu? 6 E
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1Re 29,4
a Achís: –Torn-se’n aquex hom e
2Re 7,5
no edificharàs a mi casa per ço que
2Re 17,16
a dir a David e digau-li que no
1Re 22,3
–Prech-te que mon pare e me mare
1Re 19,18
li havia fetas Saül. E ell e Samuel
1Re 22,4
devant la cara del rey de Moab, e
1Re 25,7
nós en nostro temps aytant com ells
1Re 25,15
de nostres bísties aytant com ells
2Re 2,3
ell, cascú ab tot son mainatge, e
2Re 2,28
la nafil, e tots se ajustaren e
2Re 15,17
rey e tot lo poble a peu descals e
2Re 15,29
tornaren l’archa en Jerusalem e
2Re 20,3
e féu-los donar a menjar, e
2Re 20,3
David despux no intrà a ellas, ans
2Re 18,13
E si lo rey me reptàs, tu me’n
2Re 18,3 comprenen per XM; axí més val que
1Re 22,6
qui éran venguts ab ell. E com Saül
2Re 14,25
al cap no havia res que mal li
1Re 1,26
per cert que jo sóm la fembra que
2Re 1,10
de la mia ànima és ab mi. 10 »E jo
Re Prol,139
pus volenterosament en gitant e
Re Prol,141
allò que debans tu no sabies, e tu
Re Prol,33
matexas la fi del mot. On molts
Re Prol,142
mi enterpetrador, si ve de grat; e
1Re 23,22
e curiosa, enaxí que vosaltres
Re Prol,123
a tu, legidor, que no’t pens ni t’
1Re 9,23
la part que jo’t comaní que tu la
1Re 9,24
devant tu e menge, car a tu és stat
2Re 1,13
aquell dix: –Jo sóm fill de un hom
2Re 22,46
a mi. 45 [*] 46 Los fills de l’hom
1Re 7,3
de tot vostro cor, toleu los déus
1Re 8, 8
a mi desemparat e han servit a déus
1Re 26,19
dit: “Vé-te’n servir los déus
2Re 4,3
los berotites en Getaym e foren
1Re 13,6
si mateys ésser posats en loch
2Re 20,8
E lavors Joab vestia una gonella
2Re 11,25
Conforta tu matex e la tua host e
2Re 6,5
Senyor Déu e tochaven de tots
2Re 6,14
tocava los òrguens e los altres
Re Prol,24 las Lemantecions de Geremies e la
1Re 1,3
negú. 3 E aquell hom anave de la
1Re 1,11
Senyor en tots los dies de la
1Re 1,13
no feya sinó moure sos labis, e la
1Re 1,28
Senyor en tots los dies de la
1Re 2,9
car null hom no serà salvat en la
1Re 2,11
e anà-ce’n en Ramata, en la
1Re 3,12
las coses que he parlades contre la
1Re 3,13
Jo he dit a ell que jo jutgeria la
1Re 3,14
la casa de Elí que lo peccat de la
1Re 5,7
del déu d’Israel ab nós, car la
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stiga en son loch, en lo qual tu l’has
stiga e habit en ella, 6 car jo no he
stiga aquesta nit en los camps ni en lo
stiguen ab vosaltres entrò que jo sàpia
stigueren [*] en Ramata. 19 [*] 20 E Saül
stigueren ab ell tots los dies en los
stigueren ab nós en Carmel. 8 Emperò
stigueren ab nós en lo desert. 16 E ells
stigueren en los castells de Hebron. 4 E
stigueren d’aquí avant e no encalsaren
stigueren luny de la casa, 18 e tots los
stigueren aquí. 30 Emperò David, ab lo cap
stigueren aquí a manera de vídues, e anch
stigueren tencades entrò que foren mortas.
stigueres devant. 14 E dix Joab: –No serà
stigues en la ciutat, e defèn-la dels
stigués en Gabaà e fos en lo bosch qui és
stigués, anans era fort bell. 26 E levave
stiguí ací devant e preguí a nostro Senyor
stiguí sobre ell e ocís-lo axí com ell
stimant havem complida e tenim nostra és.
stimaràs mi enterpetrador, si ve de grat;
stimen que V [*] sían dobles, ço és a
stimeràs tu mi ésser parafrasten, ço és,
stimeu lo loch on ell és, [*] car ell se
stims que lo meu treball sia reprenció
stojaces en bon loch. 24 Donchs lo coch
stojat sientment com jo apellí lo poble.
strany de la terra de Amalech. 14 E dixstrany són scampats e són tirats en lurs
stranys del mig de vosaltres, ço és Balaÿm
stranys, axí ho fan ells a tu. 9 Donchs,
stranys.” 20 E no sia scampada la mia
stranys entrò en aquest die. 4 Emperò
stret, ells hagueren pahor, car lur poble
streta que era feta a masura d’ell matex
struex-los contre la ciutat e amonesta
sturments [*]. 6 E, puxs que foren en la
sturments que tenia ligats en lo coll e
sua oració, e en la fi dels Proverbis de
sua ciutat per VII dies stablits per orar
sua vida, e raor no munterà sobre lo ceu
sua veu no era oÿda de negú. Donchs, Elí
sua vida. Donchs, ells aoraren aquí nostro
sua fortsa. 10 Los adversaris de nostro
sua casa. E l’infant era menistre en la
sua casa. Jo comensaré e compliré. 13 Jo
sua casa per lo ceu peccat perdurablement,
sua casa no serà denejat per sacrificis ni
sua mà és dura sobre nós e sobre Degon,
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per ço car ells hagueren vista la
poble d’Irrael tots los dies de la
tornave en Remate, car aquí era la
los vostros àzens e metrà’ls en la
d’Irrael: –Cascú se’n vaja a la
Senyor ha a tu untat sobre la
Senyor e serviu a ell e oÿu la
de Achimàs. E lo príncep de la
hom no l’obaesca majorment a la
de sa vida, entrò als dies de la
Senyor dix [*]: –No reguardaràs la
la sua cara ne altesa de la
sos muscles. 7 E lo fust de la
ni ab lansa, car aquesta batalla és
e stech sobre lo felisteu e pres la
ell dix a Abner, príncep de la
a profetitzar en mig loch de la
bonas [*], 5 e are ha preposade la
’l jaquís anar cuytosament en la
e falló, sàpies que complida és la
e destrovescha Jonatàs de la
fou asegut segons la costuma en la
la costuma en la sua taula e en la
me pregà que’l jaquís anar en la
ell fou devant Achís, ell mudà la
bosch e Jonatàs se’n tornà en la
que David los havia ditas de part
spases, e David se senyí atrecí la
Saül en la tenda durment e la
reta guardó a cascú segons [*] la
[*] la sua justícia e segons la
poràs. E anà-ce’n David per la
e soterraren-lo en Ramata, en la
terra. 14 E dix Saül: –E qual és la
era, e enclinà’s en terra sobre la
nostro Senyor ni complit a la ira
los ceus servicials que éran de la
era sdevengut a Saül e a tota la
de devant David, caygué sobre la
Gelboe, e Saül se soferia sobre la
havia per tot lo cors. E prenguí la
un dels jóvens e porta-te’n la
sament (ço és, de luxúria), e de la
Abner en Hebron, levà lo rey la
en aquell qui fa mal segons la
que ell lo feria senyor de la
que l’archa de Déu se giràs en la
havia beneÿt Obededon e tota la
l’archa e posà-la en la
ab oli, e anà-ce’n cascú a la
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sua archa, entrò a LXX hòmens armats e LM
sua vida. 16 E environave cascun any Betel
sua casa e aquí ell jutjave lo poble e
sua obre. 17 E ell pendrà [*] del vostro
sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol VIIIIº 1 En
sua haretat en príncep, e tu desliureràs
sua veu, [*] vosaltres e lo rey que mana
sua cavalleria hach nom Abner, fill de
sua veu? Car obadiència és major que
sua mort. Emperò Samuel plorave per ço car
sua cara ne altesa de la sua statura, car
sua statura, car jo no l’he pas alet, ni
sua lansa era axí gros com a plegador de
sua, e ell vos liurerà en nostres mans. 48
sua spasa e trach-la fora de la beyna e
sua cavalleria: –O Abner, de qual linatge
sua casa. E David sonave la rauta ab la mà
sua ànima en la tua mà, e ha mort lo
sua ciutat de Betlem, car tots sos parents
sua malícia. 8 Fes, donchs, misericòrdia
sua casa, e nostro Senyor ho requira de la
sua taula e en la sua cadira, qui era prop
sua cadira, qui era prop la paret, levà’s
sua ciutat de Betlem. 29 E dix-me:
sua bocha e feya aparès que caygués entre
sua casa. 19 Ab aytant vingueren los
sua e despuxs ells callaren. 10 E Nabal
sua spasa, e entorn de CCCC hòmens
sua lansa ficade en terra, prop del seu
sua justícia e segons la sua fe, car
sua fe, car nostro Senyor t’ha vuy liurat
sua carrera ab los ceus hòmens e Saül se
sua ciutat. E Saül gità los encantadors de
sua forma? E dis la fembra: –Hom vell,
sua cara e adorà-lo. 15 E dix Samuel a
sua que ell t’havia manat que complisses
sua casa moriren en aquell die. 7 E com
sua companya. 10 E posaren las armes de
sua cara e adorà David. 3 E David dix en
sua lansa, e los carros e los cavallers
sua corona que tenia en lo ceu cap e [*]
sua roba. E Azael no volch star que no
sua casa no defallega mal [*] ni cultell e
sua veu e plorà sobre lo vas de Abner, e
sua malícia. 4,Tit Capítol quart 1 E
sua cavalleria. E per açò diu hom lo
sua ciutat, mas volch que la posacen en la
sua casade per l’archa de Déu. E dix
sua ciutat ab gran goig. E éran ab David
sua casa. 20 [*] E la sua muller Micol,
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2Re 6,20
’n cascú a la sua casa. 20 [*] E la
2Re 6,21
que lo teu pare Saül e que tota la
2Re 7,1
1 Fet fou que lo rey seya en la
2Re 8,11
e diversas que havia sotmesas a la
2Re 10,7
oÿt, tremès-hi Joab ab tota la
2Re 10,10
a son frare a Abisay e aperellà la
2Re 11,2
veé en una casa que era endret la
2Re 11,4
missatge e féu-la venir en casa
2Re 11,4
fembra fou santificade de la
2Re 11,9
servicials del rey e no anà a la
2Re 11,10
a David: –Urries no és anat a la
2Re 11,13
E al vespre no volch anar a casa
2Re 11,17
e combateren contre Joab e la
2Re 12,15
15 E tornà-se’n Natan a la
2Re 12,17 vingueren los hòmens asenyats de la
2Re 12,20
e adorà-lo. E tornà-se’n a la
2Re 12,31
E David se’n tornà ab tota la
2Re 13,6
per ço que aparell de menjar de la
2Re 14,15
volia complir la peraule de la
2Re 14,24
’n Absalon [*] 24 [*] [*] [*] en la
2Re 14,31
lavà’s e vench a Absalon, a la
2Re 15,12
David, qui era d’Aguiló, ciutat
2Re 15,16
16 E lavors axí lo rey de la
2Re 15,16
lo rey de la sua casa, e tota la
2Re 17,2
-l’he, car ujat és ell e la
2Re 17,23
en un aze e anà-sse’n [*] en la
2Re 19,11
venits derrés a tornar lo rey de la
2Re 19,11
al rey que’l tornassen en la
2Re 19,12
durs en tornar lo rey en la
2Re 19,39
-lo. E Batzalay se n’anà a la
2Re 20,3
senyor. 3 E com lo rey fou en la
2Re 20,21
Siba, fill de Bocrí, ha levade la
2Re 21,1
Déu: –Açò és fet per Saül e per la
2Re 21,4
mas sobre Saül e sobre la casa
2Re 21,5
u del ceu parentat ni de la
2Re 22,9
suas narils, e vorerà foch de la
2Re 22,14
e ell, qui és molt alt, derà la
2Re 22,15
destrovits aquells, e ha tremesa la
2Re 22,51
al ceu crist untat David e la
2Re 23,18
aquell és aquell qui levà la lansa
2Re 23,21
qui éran ab ell e tenia en la
2Re 23,21
egipcià per fortsa e l’ocís ab la
2Re 23,23 E David féu aquest concellador a la
2Re 24,16 de nostro Senyor Déu hach stesa la
Re Prol,36
Sdras, Geremies ab Sinot, ab les
Re Prol,99
las cares en terra, ofertas las
1Re 3,19
Senyor era ab ell. E anch de las
1Re 5,6
secreta part de las nalgues, e las
1Re 6,9
si ella munta per la carrera de las
1Re 8,3
3 E los fills no anaren per las
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sua muller Micol, filla de Saül, axí a
sua casada e manà a mi que fos senyor e
sua casa, e nostro Senyor li havia dat
sua ceyoria, 12 ço és, de Síria e de Moab
sua host. 8 E axiren los fills d’Amon e
sua companya contre los fills d’Amon. 11
sua una dona qui’s levave en una sala, e
sua e dormí ab ella. E tantost aquella
sua letgesa. 5 Ço és, aprés que lo rey
sua casa. 10 E diguéran a David: –Urries
sua casa. E dix David a Urries: –Tanta
sua, ans dormí ab los missatges de son
sua companya, e moriren d’aquells de
sua casa. E nostro Senyor ferí lo fill que
sua casa e confortaren-lo e pregarensua casa e meteren-li taula, e menjà. 21
sua host e ab tot lo poble d’Irrael que
sua mà. 7 E lavor David tremès Tamar a la
sua serventa, 16 e lo rey oge las mias
sua casa e no veé la cara del rey. 25
sua casa, e dix Johab a Absalon: –Per què
sua. E com hach Absalon oferts secrificis,
sua casa, e tota la sua companya a peu
sua companya a peu descals, e lo rey jaquí
sua gent, e jaquiré córrer a ells, e
sua ciutat, [*] e pensà’s que lo regne
sua casa?” Car tot Yrrael havia demanat al
sua casa, per ço com lo rey havia dit: 12
sua casa?” 13 E dieu a Amassà: “No ést tu
sua ciutat. 40 E lo rey anà en Galgala, e
sua casa en Jerusalem, pres X concupines
sua mà contre David. Liurau-nos aquell
sua casade e la sanch que ell scampà, car
sua, e no volem que sia mort null hom d’
sua natura. 6 Dóna a nós VII de sos fills,
sua bocha e encès los carbons. 10 E
sua veu. 15 Ell ha tremès las suas sagetes
sua resplandor e ha consumats aquells. 16
sua sament perdurablement.» 23,Tit Capítol
sua contre CCC hòmens, los quals ocís, e
sua mà una lansa. E axí com ell fou
sua lansa. 22 Aquestas coses féu Banaÿas
sua orella en sacret. 24 Azael, frare de
sua mà per ço que destruýs Jerusalem,
suas Lementacions o plors. Donchs, axí com
suas corones, stant devant IIII bísties
suas peraules no’n caech una en terra que
suas encontrades, e las vilas e los camps
suas encontrades contra Betzames, nós
suas carreras, ans trestornaren arrera
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1Re 15,3
de res, ni cobeges nenguna de las
1Re 17,54
aquell en Jerusalem e posà las
1Re 19,4
ell no ha peccat contre tu, e las
1Re 19,13
en son cap, e cobrí aquella de las
1Re 23,11
de Cellà liureran a mi en las
1Re 23,14
Senyor no liurà pas aquell en las
1Re 25,42
e V donzellas anaren ab ella e las
1Re 26,3
desert de Ciff. 3 E Saül posà las
1Re 27,1
d’Irrael. Fogiré, donchs, a las
1Re 28,8
[*]. [*] 8 E lavors Saül posà las
1Re 30,18
-n’ho tot. E amanà-ssa’n las
1Re 31,9
a Saül e despullaren-lo de las
2Re 1,11
hach oÿt açò squinsà totas las
2Re 2,2
Pujà, donchs, David e dues mullers
2Re 4,1
que mort era Abner en Hebron, las
2Re 12,4
bestiar, que no volch pendre de las
2Re 12,6
per ço com la ocís e perdonà a las
2Re 13,23
-se que Absalon feya tondre las
2Re 19,8
Yrrael fugí e anà-se’n en las
2Re 20,3
en Jerusalem, pres X concupines
2Re 22,7
sant, e lo meu crit irà a las
2Re 22,9
contre ells. 9 E pujà foch de las
2Re 22,15
la sua veu. 15 Ell ha tremès las
2Re 19,35
senyor, no han poder de jutjar
2Re 22,36
de la mia salut, e la mia manseza e
1Re 28,11
–Què vols que’t diga o que’t
1Re 2,8
e ell axalsa e abaxa. 8 E ell
2Re 7,25
a ells en Déu. 25 E are, Senyor,
1Re 2,35 que abdós morran en un die. 35 E jo
1Re 3,12
en Yrrael. 12 En aquell die jo
2Re 12,11
E axí diu nostro Senyor Déu: “Jo
1Re 28,11
·t diga o que’t sucit? E dix Saül:
1Re 12,15 de nostro Senyor e menyspresau las
2Re 15,16
e lo rey jaquí X cuncupines
1Re 1,1
fill Eliüd, fill de Thau, fill de
1Re 9,5
ells fossen venguts en la terra de
1Re 27,8 entigament ab aquells que anaven de
2Re 2,25
e feeren una mota de si matexs
Re Prol,58 Josuè, fill de Nuu. E aprés ordonen
1Re 28,4
vingueren e posaren lurs tendes en
1Re 2,8
de la pols e leva lo pobre de la
1Re 17,53
los felisteus, e despuxs ells
Re Prol,123
axí prech a tu, legidor, que no
Re Prol,144
parler o fals enterpetredor, si no
Re Prol,150 matex discordar, e demana qualque
1Re 1,16 molt turmentade devant Déu. 16 E no
1Re 1,23
marit, dix a ella: –Tu fes ço que
1Re 3,17
Senyor qui a tu ha perlada. Jo
1Re 3,17
ni de totas aquestas peraules qui
1Re 9,17
ell: –Aquest és l’home del qual jo
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suas coses, mas ociu hòmens e fembres,
suas armes en lo ceu tabernacle. 55 E en
suas obres són molt bonas [*], 5 e are ha
suas vestidures. 14 E Saül tremès sos
suas mans ni si Saül vendrà ací. E nostro
suas mans. 15 E David sabia bé que Saül lo
suas serventas, e seguí los missatgers de
suas tendes en Gabaà de Achilà, que era en
suas mans.» 2 E levà’s David e anà-se
suas vestidures e vestí-se’n d’altres,
suas [*] mullers 19 e totas las altres
suas armes e tremateren-ho per tota la
suas vestidures, e tots los hòmens qui
suas, Achimòneun de Gesrael e Abiegayl,
suas mans foren disolutes, e tot Yrrael
suas ovellas ni dels ceus bous, per ço que
suas! 7 E dix Natan a David: –Tu ést
suas ovellas en Balasar, que era prop
suas tendes, 9 e lo poble d’Irrael
suas que havia jaquides per guardar la
suas orellas. 8 La terra se somoch e
suas narils, e vorerà foch de la sua bocha
suas sagetes e ha destrovits aquells, e ha
suau o dols o amargós, e jo vuymés no’m
suavetat ha multiplicat en mi. 37 Tu
sucit? E dix Saül: –Sucite’m Samuel. 12 E
sucita los freturosos de la pols e leva lo
sucita e referma enperdurablement la
sucitaré a mi un prevere fael, lo qual
sucitaré contre Elí totas las coses que he
sucitaré e scomouré sobre la tua casa mal
–Sucite’m Samuel. 12 E com la fembra hach
sues peraules, las mans de nostro Senyor
sues que guardassen la casa, 17 e anà-ce
Suf, efratén. 2 Aquell hach II mullers, e
Suf e no las hagueren trobades, Saül dix a
Sur entrò a la terra de Egipte. 9 E
sus alt en un pujalet petit. 26 E cridà
Sustín, ço és libre de Jutges. E en aquell
Sutjam. E Saül ajustà tot Yrrael e venchsutzura, per ço que ell sega ab los
svaÿren e intraren en las tendes dels
·t pens ni t’stims que lo meu treball sia
·t ve de grat, jatsia açò que a mi no sia
·t vulles dels jueus, ço és, aquell en qui
·t cuyts que jo, qui sóm ta serventa, sia
·t semble que sia bo e roman tant tro que
·t prech que no le’m cels per neguna
·t són stades dites. 18 Donchs Samuel dix
·t parlé. Aquest senyorejarà sobre lo meu
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1Re 9,18
loch de la porta e dix a ell: –Jo
1Re 9,23
coch: –Aporta a mi la part que jo
1Re 14,40
E lo poble respòs [*]: –Fes ço que
1Re 15,25
e he obeÿt a lur veu. 25 Mas jo
1Re 16,3
fasses, e tu unteràs aquell que jo
1Re 17,33
contrestar en aquest felisteu ni
1Re 19,2
mon pare, te vol ociure. Per què jo
1Re 19,2
vol ociure. Per què jo’t prech que
1Re 19,11
ho hach oÿt, dix a ell: –Si tu no
1Re 20,13
contre tu, jo hu revelaré a tu e
1Re 21,4
respòs: –No he pa de poble que
1Re 23,17
hages pahor, car mon pare Saül no
1Re 24,5
per ço que fasses a ell ço que
1Re 24,10
tu las peraules de aquells qui
1Re 24,10
qui’t diuhen mal de mi, ni qui
1Re 24,11
’m que t’ociés, mas despuxs jo
1Re 25,24 meu, aquest peccat sia sobre mi! Jo
1Re 25,24
sia sobre mi! Jo’t prech que tu
1Re 25,25
peraules de la tua serventa. 25 Jo
1Re 25,26
ànima, lo qual ha vedat que tu no
1Re 25,26
los enamichs teus e aquells qui
1Re 25,26
teus e aquells qui’t demanen ne
1Re 25,40
nos ha tremesos a tu per ço que
1Re 26,19 mias mans? 19 Donchs senyor [*], jo
1Re 26,21
’n, mon fill David. Per cert jo no
1Re 28,8
en l’espirit fitònich ço que jo
1Re 28,11 dix la fembra a Saül: –Què vols que
1Re 28,11
a Saül: –Què vols que’t diga o que
2Re 3,12
e serà la mia mà ab tu, e jo
2Re 7,8
al meu servicial David: “[*] Jo
2Re 12,1
Natan a David: –Jutge’m açò que jo
2Re 13,20
frare ab tu? Calla, germana, [*] no
2Re 13,32
de David, e dix: –Senyor meu, no
2Re 13,33
coses en lo teu cor ni digues ni
2Re 14,2
letge e vil e fort amargosa, e no
2Re 14,9
e en la casa del meu pare, si tu
2Re 14,10
amena’l-me, e d’aquí avant no
2Re 14,10
e d’aquí avant no’t tocharà ni
2Re 14,32
ço que vinguesses a mi, per ço que
2Re 14,32 ma valguera que encara fos allà! Jo
2Re 15,3
mas no ha posat lo rey null hom qui
2Re 15,31 E dix lavors David: –Senyor Déu, jo
2Re 16,8
mà, e are los teus mals te prenen e
2Re 17,10
pahor que no morissen tots e no
2Re 18,23
aquell? E dix Joab: –Corre-hy, si
2Re 19,6
[*]. 6 Car tu ames aquells qui
2Re 19,7
greuge que has fet a ells. Car jo
2Re 19,7
Car jo’t jur per Déu que, si no
2Re 19,13 mia? E açò fasse Déu a mi, si jo no
2Re 19,19
li: –Senyor rei, prech-te que no

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

·t prech que tu mostres a mi qual és la
·t comaní que tu la stojaces en bon loch.
·t [*] semblarà bo. 41 E Saül pregà e dix
·t prech que tu ports are lo meu peccat, e
·t mostraré. 4 Donchs Samuel féu axí com
·t poràs combatre contre ell, car tu ést
·t prech que’t guards al matí e que t’
·t guards al matí e que t’amachs, 3 e jo
·t salves aquesta nit, tu morràs demà. 12
·t jaquiré anar en pau. E sia nostro
·t puscha donar, car no he sinó pa sant
·t troberà, e tu regneràs sobre lo poble
·t plaurà.” Donchs, David se levà e tallà
·t diuhen mal de mi, ni qui’t dóna
·t dóna entendre que David te percassa la
·t perdoní, car diguí: “No stendré la mia
·t prech que tu’t sofires que la tua
·t sofires que la tua serventa parle
·t prech que lo rey, mon senyor, no pos
·t venjasses en sanch e ha salvade la vida
·t demanen ne’t serquen mal. 27 E per
·t serquen mal. 27 E per açò, senyor, pren
·t prenga per muller. 41 E ella lavors [*]
·t prech que m’oges ara. Si nostro Senyor
·t faré mal d’aquí avant, per ço com la
·t demanaré. 9 E dix la fembra a ell: –Vet
·t diga o que’t sucit? E dix Saül:
·t sucit? E dix Saül: –Sucite’m Samuel.
·t retornaré are tot Yrrael. 13 E dix
·t prenguí de las pasturas en las quals tu
·t diré: Dos hòmens havia en una ciutat, e
·t dons ira ni dol de ton frare ni plors
·t cuyds que tots los teus fills sían
·t cuyds que tots los teus fills sían
·t laves ni t’untes d’oli, e stà axí com
·t cuydes que no sia bona cose que hom
·t tocharà ni’t goserà res dir. 11 E dix
·t goserà res dir. 11 E dix la fembra:
·t tremetés al rey, e que li diguesses per
·t prech que tu fasses que jo puga veura
·t puga oyr. E deya Absalon: 4 –Qui
·t prech que lo concell que Atitòfel derà,
·t destroexen per ço car tu ést homeyer. 9
·t volrien seguir, com si negú n’hi havia
·t vols. E Achimàs correch per un camí que
·t volen mal e vols mal en aquells qui t’
·t jur per Déu que, si no’t leves, que
·t leves, que tots nos n’irem [*], e si
·t fas maestre tostemps de la cavalleria
·t membren las injúries ni las iniquitats
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2Re 19,19
que jo t’he fetas del die ensà que
2Re 19,27
a àngel de Déu. Fes de mi ço que
2Re 19,29
cridar. 29 E dix lo rey a ell: –No
2Re 19,37
tu, e tu feràs a ell aquell bé que
2Re 24,13
coses, que alegescas aquella que
1Re 1,14
a quant seràs tu embriaga? Repose
1Re 9,3
pren a tu un dels servents e leve
1Re 9,26
[*] 26 [*] E dix a ell: –Leve
1Re 9,27 e que vage devant nós. Mas tu spere
1Re 16,12 E nostro Senyor dix a Samuel: –Leve
1Re 23,4
e ell li respòs e dix: –Leve
1Re 23,27
a Saül e dix a ell: –Vina e cuyte
1Re 28,17
ell ha perlat en la mia mà, e tolrà
1Re 29,10
nós a la batalla. 10 Donchs, leve
2Re 1,15
seus servents e dix-li: –Acoste
2Re 1,18
Irrael, qui és romàs: Veges e pence
2Re 11,8
–Vé-te’n a la casa tua e lave
2Re 12,7
untí en rey sobre Yrrael e desliurí
2Re 19,7
tots fóssem morts. 7 Donchs leve
2Re 24,17
mias e no han res fet. Plàcie
Re Prol,123
a tu, legidor, que no’t pens ni
1Re 3,6
[*] E Elí respòs: –O, mon fill, no
1Re 9,19
tu menges vuy ab mi, e jo lexar1Re 10,4
una canade de vi. 4 E quant ells
1Re 10,15
a ell: –Digues-ma ço que Samuel
1Re 19,2
prech que’t guards al matí e que
1Re 19,17
mi e dix: “Lexa’m anar, si no, jo
1Re 20,9 mon pare complidament contre tu, jo
1Re 20,12
mi res [*] de tu, si jo tentost no
1Re 20,38
infant e dix: –Corra e vé tost e no
1Re 22,13 E ladonchs dix a ell Saül: –Per què
1Re 24,11 mà en la cova. E jo perpensé’m que
1Re 25,32
nostro Senyor, Déu de Yrrael, qui
1Re 26,23
segons la sua fe, car nostro Senyor
1Re 28,18
ni complit a la ira sua que ell
1Re 30,15
las mans de mon Senyor, e manar2Re 2,22
sinó covendrà’m a fer que
2Re 3,21
a David: –Jo’m levaré per ço que
2Re 11,25 al missatge: –Açò diràs a Joab: “No
2Re 11,25
–Açò diràs a Joab: “No t’smaÿs ni
2Re 12,7
nostro Senyor, Déu d’Irrael: “Jo
2Re 12,9
Orries etey, e la muller d’aquell
2Re 12,12
açò amagadament, jo faré açò que
2Re 13,5
ta germane, venga a tu per ço que
2Re 13,13
germà: digues-ho al rey, e ell no
2Re 13,35 ha negú mort, sinó Amon, axí com jo
2Re 14,2
e fort amargosa, e no’t laves ni
2Re 14,19 semblansa de aquestas paraules que
2Re 16,8
regne, e la mà de ton fill Absalon
2Re 19,6
volen mal e vols mal en aquells qui
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·t partist de Jerusalem, 20 car jo,
·t plàcia, 28 car la casa de mon pare no
·t cal més perlar, car ferm és ço que jo
·t plaurà. 38 E dix a ell lo rey: –Canaan,
·t vullas: o haurà VII anys de fam en la
’t un poch entrò que tu sias desembriagada
’t e vé sercar las someras. E com ells
’t, e iràs-te’n. E ell se levà, e
’t un poch, per tal que mostre a tu la
’t e unta-lo, car aquest és aquell que
’t e vé-te’n en Cellà, car jo liuraré
’t, que los felisteus se són stesos per la
’t lo regne e dar-l’ha a ton proÿsme
’t per lo matí, tu e’ls servecials teus
’t e ociu aquest hom qui ha mort lo crist
’t per quina colpa aquells qui són morts
’t tos peus. E com Urries fou axit de la
’t de la mà de Saül, 8 e doní a tu la casa
’t e vé-te’n als teus servidors e parle
’t, Senyor, que la tua mà se gir envés mi
t’stims que lo meu treball sia reprenció
t’he jo apellat. Torna-te’n e dorm. 7
t’he anar al matí, e ensenyaré a tu totas
t’hauran saludat, ells doneran a tu II
t’ha dit. 16 E Saül respòs a son avonclo
t’amachs, 3 e jo staré prop mon pare là
t’ociuré.” 18 E adonchs David fugí, e fou
t’ho faré a saber. 10 E dix David a
t’ho fas a saber, 13 que nostro Senyor,
t’aturs! E pres l’infant de Jonatàs ses
t’ést tu conjurat contre mi, tu e lo fill
t’ociés, mas despuxs jo’t perdoní, car
t’ha tremesa vuy a mi, que’m sias axida
t’ha vuy liurat en la mia mà, e no volguí
t’havia manat que complisses en Amalech.
t’he en aquesta companye. E jurà-li
t’ocia. E si açò fas, no poré dressar la
t’ajust tot Yrrael a tu, senyor meu [*],
t’smaÿs ni t’spaordeschas per aquesta
t’spaordeschas per aquesta batalla. Car
t’untí en rey sobre Yrrael e desliurí’t
t’has presa en muller, e has mort a ell
t’he dit devant tot Yrrael e devant lo
t’aperell de menjar e que te’n do. 6 E
t’ho negarà. 14 Emperò Amon no’s volch
t’havia dit. 36 E aytentost com ell se
t’untes d’oli, e stà axí com a fembra
t’he dites. 20 [*] Emperò tu, senyor rey,
t’ho levà, e liurerà nostro Senyor lo
t’amen. E vuy has mostrat que no has
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2Re 19,19
mias ni las poses en ton cor que jo
2Re 19,38
e tot ço que tu demanaràs, a tu, jo
2Re 24,24
vulla que axí sia com tu dius, ans
1Re 1,16
16 E no’t cuyts que jo, qui sóm
1Re 2,16
la costuma e puxs pren-te’n a
1Re 2,33
altar, mas tos ulls te falliran e
1Re 2,33
ta ànima podrirà, e gran partida de
1Re 10,7
secrificha tot ço que trobaràs en
1Re 16,2
pendràs un vadell de ton bestiar en
1Re 22,14 e va a ton manament e és gloriós en
1Re 25,17
és [*] contre ton marit e contre
1Re 25,25
son nom, e follia és ab ell. E jo,
2Re 12,10
la muller de Urries per ço que sia
2Re 13,5
a vesitar, prega-lo que Tamar,
2Re 13,16
com m’has coneguda e haguda a
2Re 11,1
e destroÿren-los e asetjaren
Re Prol,125
dels entichs. Cascú oferex en lo
Re Prol,131
En tota aquella ballesa del
1Re 2,22
fembras qui vetlaven a la porta del
1Re 3,15
matí e al matí obrí las portas del
1Re 4,10
fou vensut, e cascú fugí en son
1Re 13,2
altre poble era cascú tramès a son
1Re 17,54
e posà las suas armes en lo ceu
1Re 21,7
dels servecials de Saül dins en lo
2Re 6,17
de nostro Senyor Déu dins en lo
2Re 6,17
lo tabernacle, en lo mig loch del
2Re 7,6
aquest die de vuy, mas he anat en
2Re 15,25
-hi, e mostra-le en lo ceu
2Re 16,22 ab tu. 22 E lavors posà Absalon un
2Re 11,21
una pedre del mur e ocís-lo en
1Re 10,3
ultre e seràs vengut al roure de
1Re 7,10
Senyor tronà aquell die ab ten gran
1Re 9,27
nós. Mas tu spere’t un poch, per
1Re 21,9
–No n’hich ha negun altre que sia
2Re 13,21 dir a Amon ne’l volch manessar per
2Re 24,21
aquí altar a nostro Senyor Déu per
2Re 12,30
cap del rey, e aquella pesave un
1Re 24,5
·t plaurà.” Donchs, David se levà e
1Re 5,4 cap de Degon e abdues ses mans éran
1Re 2,31
31 Vet que los dies vénen que jo
2Re 24,17
Déu com hach vist l’àngel qui
1Re 24,12
qui és en la mia mà, car com jo
2Re 22,37
mi, e no’m defalliran los meus
2Re 13,1
germana fort bella, que havia nom
2Re 13,4
E dix Amon: –Fort çó anemorat de
2Re 13,5
te vindrà a vesitar, prega-lo que
2Re 13,7
la sua mà. 7 E lavor David tremès
2Re 13,8
8 [*] E Amon jahia en lo lit, e
2Re 13,10 com tots foren fora, 10 dix Amon a
2Re 13,10
donar-m’has a menjar. E pres
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t’he fetas del die ensà que’t partist de
t’ho doneré. 39 E, com lo rey e tot lo
t’ho compraré per just preu e oferiré a
ta serventa, sia axí com una de las fillas
ta volentat.» E ell responia e deya: «No
ta ànima podrirà, e gran partida de ta
ta companye morrà, com ells seran venguts
ta mà, com nostro Senyor és e serà ab tu.
ta mà e diràs: “Jo sóm vengut per
ta casa? 15 E donchs, comens jo vuy a
ta companya. E ell és dels fills de
ta serventa, anch no viu tos servents, los
ta muller. E axí diu nostro Senyor Déu:
ta germane, venga a tu per ço que t’
ta guisa, ma vols aviar. Prech-te que no
Tabaach. Emperò David romàs en Jerusalem.
tabernacle de Déu ço que pot haver, ço és,
tabernacle, la qual per sengles spècies e
tabernacle. 23 Per què ell dix a ells:
tabernacle de nostro Senyor. E Samuel
tabernacle, e gran morteldat fou en lo
tabernacle. 3 E Jonatàs ferí una companya
tabernacle. 55 E en aquell temps que Saül
tabernacle de nostro Senyor, e havia nom
tabernacle, en lo mig loch del tabernacle
tabernacle que David havia aperellat a l’
tabernacle e en tende 7 per tots los lochs
tabernacle. 26 Si, emperò, dirà: “A mi no
tabernacle (ço és, una tenda) en un soler
Tabés? Per què us acostàs tant al mur?” E
Tabor, tu trobaràs III hòmens aquí, los
tabustol sobre los felisteus e spaventà
tal que mostre a tu la peraula de nostro
tal com aquell. Da’l-me. 10 E axí levà
tal que Amon no se n’enfellonís ni fos
tal que ses aquesta morteldat qui és
talent d’or e havia pedres preciozes de
tallà la vora del mantell de Saül [*]. 6
tallades sobre lo lindar del temple, 5 e
tallaré ton bras e lo bras de la casa de
tallave lo poble: –Jo sóm, Senyor, aquell
tallí la vora de ton mantell, jo no volguí
talons. 38 E encalsaré los meus enamichs e
Tamar. E sdevench-se que Amon, fill de
Tamar, germane de mon frare Absalon. 5 E
Tamar, ta germane, venga a tu per ço que
Tamar a la casa de son frare Amon [*]. 8
Tamar pres ferina e mesclà-la en aygüe e
Tamar: –Porte’m lo menjar en la cambreta,
Tamar las ferines que havia fetas e mès-
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2Re 13,12
mia, vina e jau ab mi! 12 E dix
2Re 13,15
hagués coneguda. E dix-li Amon:
2Re 13,16
leva e vé-te’n! 16 E respòs
2Re 13,18
tencar derrera ella la porta. 18 E
2Re 13,18 servicial que servia Amon gità fora
2Re 13,19
tenchà las portas. 19 E lavors
2Re 13,22
volia per la onta que havia feta a
2Re 13,32 despuxs que hac fortsade sa germane
2Re 14,27 bella marevellosament qui havia nom
2Re 10,14
los cirienchs fugien, fugiren ells
2Re 19,29
seran las possecions que éran tuas
Re Prol,173
stech envés mi o contre mi; jo he
1Re 26,8
Abisay a David: –Nostro Senyor ha
1Re 1,6
retret que nostro Senyor li havia
1Re 1,6
fortment e la destrenyia en
1Re 1,23
ço que’t semble que sia bo e roman
1Re 3,21
sdevench en tot lo poble d’Irrael
1Re 14,14
part d’un jornal de bous, ço és
1Re 15,27
sobre lo ceu poble d’Irrael. 27 Ab
1Re 17,4
E havia una vall entre ells. 4 Ab
1Re 18,1
Jonatàs, lo fill de Saül, amà a ell
1Re 20,17
ço car ell amava molt David, car
1Re 23,20
dreta part del desert? 20 Donchs,
1Re 30,4
lurs veus e plangueren e ploraren
2Re 2,3
muller de Nabal de Carmel. 3 E ab
2Re 11,21
-lo en Tabés? Per què us acostàs
2Re 12,21 ceus: –Per què dejunaves e ploraves
2Re 13,2
d’ella, 2 e amava-la molt fort,
2Re 21,15
que David defallia en la batalla
2Re 11,10
la sua casa. E dix David a Urries:
2Re 2,23
la lansa e donà-li en lo segí, e
2Re 6,7
indignat contre Ozà e ferí’l [*]
2Re 10,13
los sirienchs, e los sirienchs,
2Re 11,4
en casa sua e dormí ab ella. E
2Re 11,5
dona fou aytentost prenys, e tremès
2Re 13,31 rey, que no n’ha negun romàs. 31 E
2Re 14,26
del pes comú. (E diu Josefus que
2Re 23,10
pujats [*], aquell stech e ocís
2Re 3,35
Déu a mi e açò me anedesca, si jo
Re Prol,159 lo cap de nostro Senyor seent a la
1Re 20,5
axí com és costuma prop lo rey a la
1Re 20,24
de las calendes e sech lo rey a
1Re 20,25
asegut segons la costuma en la sua
1Re 20,29
Per ço no és vengut a menjar a la
1Re 20,34
ociés a David. 34 E levà’s de la
2Re 9,7
avi teu, e tu menjaràs pa a la mia
2Re 9,10
teu, menjarà tostemps en la mia
2Re 9,11
Mifibòsech menjarà pa sobre la tua
2Re 12,20
se’n a la sua casa e meteren-li
2Re 13,9
les e aperellà-les, 9 e mès-li
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Tamar: –Germà meu, no’m vullas fortsar,
–Tamar, leva e vé-te’n! 16 E respòs
Tamar: –Germà, com m’has coneguda e
Tamar vestia una gonella e un brial,
Tamar e aprés tenchà las portas. 19 E
Tamar squinsà’s la gonella e posà’s pols
Tamar. 23 E aprés II anys, sdevench-se
Tamar. 33 Senyor meu, no poses aquestas
Tamar. 28 E stech Absalon en Jerusalem II
també [*] e intraren-se’n en la ciutat.
tan solament. 30 E dix Mifibòzech al rey:
tancada la mia bocha e sóm-me humiliat e
tancats [*] los enamichs teus en las tuas
tanchat son ventre. 7 E axí ho feya ella
tant que li feya retret que nostro Senyor
tant tro que l’infant sia desletat. E jo
tant com ell visqué. 1Re 4,Tit Capítol
tant com un parell de bous han acostumat
tant, Samuel se mès en la carrera, per ço
tant, axí un bort de la part dels
tant com a si matex. 2 E Saül retench a
tant lo amave com si matex. 18 E dix
tant has desijat que hi anasses, vina are,
tant, que làgremes los defallien. 5 E
tant pujaren ab David tots los hòmens qui
tant al mur?” E diràs-li encara: “Lo teu
tant quant l’infant era viu, e are, com
tant, que per ella fou malalt, e per ço
–tant havia combatut–, 16 Gebí Denob, que
–Tanta carrera has anada, per què no ést
tantost morí Azael en aquell matex loch. E
tantost de prop l’archa. 8 E David fou
tantost com ells se acostaren, fugiren. 14
tantost aquella fembra fou santificade de
tantost missatge a David e dix-li com
tantost lo rey [*] squinsà’s las
tants cabells havia Absalon, que VII dies
tants dels felisteus entrò que, ocient,
tast pa ni altre cose entrò al vespre, que
taula, que en nenguna manera no querets lo
taula. E donchs, jaquex-ma anar per ço
taula per menjar. 25 E com lo rey se fou
taula e en la sua cadira, qui era prop la
taula del rey. 30 E Saül fou fort irat
taula ab gran fallonia e no menjà en tot
taula tostemps. 8 E Mifibòsech adorà David
taula. E Cibà havia XV fills e XX
taula axí com un dels fills del rey. 12 E
taula, e menjà. 21 E digueren-li los
taula e posà-li devant las ferines. E no
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2Re 19,28
als convits e als menjars de la tua
2Re 21,19
asta del qual era axí com a lis de
Re Prol,152
en qui més, segons tos vijares,
1Re 1,17
17 Lavors Elí dix a ella: –Vé1Re 2,16
segons la costuma e puxs pren1Re 2,29
què has tu gitat mon secrifici ab
1Re 2,31
que no hage negun hom vell en tota
1Re 2,33
de tu de mon altar, mas tos ulls
1Re 3,6
fill, no t’he jo apellat. Torna1Re 3,9
l’infant e dix a ell: –Vé1Re 3,9
“Senyor, parle, com lo teu servent
1Re 9,26
[*] E dix a ell: –Leve’t, e iràs1Re 10,2
2 Car tu seràs vuy pertit de mi e
1Re 11,1
digueren a Naàs: –Rep-nós volem
1Re 14,19
E lavors dix Saül al prevera: –Tira
1Re 15,18 los peccadors de Amalech e combat1Re 15,25
ports are lo meu peccat, e torna1Re 15,30
los fills d’Irrael. E torna1Re 16,15
a ell: –Vet que lo maligna spirit
1Re 16,16
per ço que, com lo maligne spirit
1Re 19,2
a David e li dix: –Saül, mon pare,
1Re 19,5
lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst e
1Re 20,2
vol ociure? 2 E ell li respòs: –Déu
1Re 20,14
mon pare. 14 E si jo viuré, prec1Re 20,15
E si, emperò, jo morré, 15 prech1Re 20,19
allà on tu deus ceura. E adonchs tu
1Re 20,19
te n’iràs tost e iràs en loch on
1Re 20,22
sagetas qui són més enlà [*]”, vé1Re 20,22
[*]”, vé-te’n, car nostro Senyor
1Re 20,40
armes a l’infant e dix-li: –Vé1Re 20,42
David. 42 E dix Jonatàs [*]: –Vé1Re 21,3
vengut ací [*]. 3 Donchs, prech1Re 21,9
un drap [*]. Si’l vos, porta’l1Re 22,3
dix David al rey de Moab: –Prech1Re 22,5
loch guarnit ne en defenció. Vé1Re 22,23
mi e no hages pahor, car, si algú
1Re 23,4
li respòs e dix: –Leve’t e vé1Re 23,12 E nostro Senyor dix: –Verament ells
1Re 24,10
ni qui’t dóna entendre que David
1Re 25,35
aportave e dix a ella David: –Vé1Re 26,19
de nostro Senyor, e han dit: “Vé1Re 26,21
E dix Saül: –Jo he peccat. Torna1Re 29,7
que vingues ab nós. 7 Torna2Re 1,4
tendas. E dix aquell home: –Fas2Re 2,21
Azael. 21 E dix-li Abner: –Vé2Re 2,21
e pren un dels jóvens e porta2Re 2,22
-li altre vegade Abner: –Pertex2Re 3,13
faré ab tu amistansa. Mas una cose
2Re 3,16
E dix Abner a son marit: –Vés2Re 3,16
a son marit: –Vés-te’n e torna-
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taula. Donchs, senyor, no he clams justs
taxidor. (Per aquests IIII noms és nomenat
te pusques fiar. E si aferma las nostres
te’n en pau, e lo Senyor Déu d’Irrael
te’n a ta volentat.» E ell responia e
te fellonia e los meus dons, los quals jo
te casa 32 [*] null temps. 33 Emperò jo no
te falliran e ta ànima podrirà, e gran
te’n e dorm. 7 E, certes, Samuel encara
te’n e dorm e, si d’equí avant negú
te ou.” Donchs Samuel se n’anà e dormí en
te’n. E ell se levà, e abdosos axiren
te n’iràs e tu trobaràs II hòmens prop lo
te amistansa e nós servirem a tu. 2 E
te mà a tu. 20 Donchs Saül cridà e tot lo
te contre ells entrò que tu los hages tots
te’n ab mi, per ço que jo ahor lo meu
te’n ab mi, per ço que jo ahor nostro
te turmenta. 16 Mana que tots los servents
te turmentarà, que ell viule ab se mà e
te vol ociure. Per què jo’t prech que’t
te n’alegrist. Donchs, per què peccas
te guard! Tu no morràs pas, car mon pare
te que fasses las misericòrdies de nostro
te que no tolgues la misericòrdia tua de
te n’iràs tost e iràs en loch on te
te pusques amagar, en lo primer die de las
te’n, car nostro Senyor te haurà
te haurà desliurat. 23 Emperò de las
te’n tost e porta-las a casa. 41 E com
te’n en pau. E totas aquellas coses que
te que em dons are alguna cose o [*] pa o
te’n, car no he sinó aquell. E dix David:
te que mon pare e me mare stiguen ab
te’n en terra de Judà. E anà-ce’n
te percassa mal, ell lo percassarà a mi, e
te’n en Cellà, car jo liuraré los
te liureran. 13 Donchs, David se levà ab
te percassa la mort? 11 Vet que tu pots bé
te’n en pau a la tua casa. Jo he oÿda la
te’n servir los déus stranys.” 20 E no
te’n, mon fill David. Per cert jo no’t
te’n, donchs, [*] e no agreujaràs los
te a saber que ha haguda gran batalla, e
te’n a la dreta part o a la cinestra e
te’n la sua roba. E Azael no volch star
te de mi, no’m vullas encalsar, sinó
te deman —e David dix–: no veuràs la mia
te’n e torna-te’n. E son marit tornàte’n. E son marit tornà-ce’n. 17 E
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2Re 5,6
a David: –No intreràs ací, si no
2Re 7,5
a Natan profeta e dix-li: 5 –Vé2Re 10,3 Amon a Amon, lur senyor: –Cuydes2Re 10,11 los fills de Amon vencían a tu, nós
2Re 10,12
12 Sias are fort e combat2Re 11,8
8 E David dix a Urries: –Vé2Re 11,12
–Stà vuy encara ací, e demà iràs2Re 12,8
aquestas coses són poques, a tu jo
2Re 13,5
Absalon. 5 E dix Jonadap: –Jau2Re 13,5
que ést malalt, e com ton pare
2Re 13,5
ço que t’aperell de menjar e que
2Re 13,6
vesitar, dix Amon al rey: –Prech2Re 13,12
tot Yrrael ne hu deu fer. Prech2Re 13,15
dix-li Amon: –Tamar, leva e vé2Re 13,16
a ta guisa, ma vols aviar. Prech2Re 13,24
tondre las mias ovellas. Prech2Re 13,25
que hi anem tots, car gran afany
2Re 13,25
mació e per ventura agreujaríem2Re 13,26
pus que tu no vols venir, prech2Re 14,2
–Fes aparès que plores, e vist2Re 14,3
que ha molt plorat, 3 e intre2Re 14,4
-lo. E dix-li: –Senyor, prech2Re 14,8
8 E dix lo rey a la fembra: –Vé2Re 14,12
la fembra: –Senyor rey, prech2Re 15,19
rey: –Per què véns ab nós? Torna2Re 15,20
loch. 20 Hir hi venguist, e que vuy
2Re 15,20
no és cose covinent. [*] Torna2Re 15,27
–Tu qui ést vengut, torna2Re 15,34 ab mi, hauràs afany. 34 Emperò, si
2Re 15,34
Emperò, si te’n vas en la ciutat e
2Re 16,4
de Mifibòzech. E dix Cibà: –Prech2Re 16,8
hom del diable, 8 car nostro Senyor
2Re 16,8
regne en sa mà, e are los teus mals
2Re 16,16
de David, a Absalon e dix-li –Déu
2Re 18,11
Joab: –Per què no l’ociest? E jo
2Re 18,21 mort. 21 E dix Joab a Cozim: –Vé2Re 18,28 E dix Achimàs cridant al rey: –Déu
2Re 18,31
e dix: –Senyor meu, bon missatge
2Re 19,7
morts. 7 Donchs leve’t e vé2Re 19,7
[*], e si nós nos ne anam, pijor
2Re 19,19
19 e dix-li: –Senyor rei, prech2Re 19,22
null hom d’Irrael. E cuydes2Re 19,37
que’m vols donar. 37 Mas prech2Re 20,1
haretat en lo fill de Ysaý. Torna2Re 20,9
volia. 9 E dix Joab a Amasè: –Déu
2Re 24,3
ço que sia doblat e puxs tot aquest
2Re 24,10
fortment en aquest fet. Mas prech2Re 24,12
Senyor a Gad profeta: 12 –Vé2Re 24,13
de fam en la tua terra o III mesos
2Re 24,23
e dix: –Nostro Senyor, Déu teu,
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te’n portes los sechs e los contrets
te’n al meu servicial David e digueste que David hage tremès a tu aconortadors
te ajudarem. 12 Sias are fort e combatte per lo poble nostre e per la ciutat de
te’n a la casa tua e lave’t tos peus. E
te’n. E stech Urries en Jerusalem altre
te n’anediré encare més.” 9 »E, donchs,
te sobre lo teu lit e fes aparès que ést
te vindrà a vesitar, prega-lo que Tamar,
te’n do. 6 E lavors Amon se gità al lit e
te, senyor meu, que vinga ma germane Temar
te que no vullas fer ten gran follia, 13
te’n! 16 E respòs Tamar: –Germà, com m’
te que no’m vullas mal, are com me
te, senyor, que tu hi vulles anar ab los
te feríem e gran mació e per ventura
te. E lo rey no volch obeyr las pregàries
te que vinga mon frare Amon. E dix lo rey:
te vestidure letge e vil e fort amargosa,
te’n al rey e digues-li aquestas
te que m’hages sguardement. 5 E dix lo
te’n a la tua casa, que jo faré fer a tu
te que jo, serventa tua, parle una peraule
te’n e habita ab lo rey, car tu ést
te fassa hom axir ab nós no és cose
te’n ab los teus frares en Jerusalem, e
te’n en pau en la ciutat, e Achimàs, fill
te’n vas en la ciutat e te’n vas a
te’n vas a Absalon e li dius que seràs
te, senyor, que jo tròpia gràcia devant
te carvé are tota la sanch que has
te prenen e’t destroexen per ço car tu
te sal, rey! 17 E dix-li Absalon:
te’n donaré X cicles d’argent e una
te’n al rey e digues-li ço que has
te salv, rey! E gità’s en terra e adoràte aport: nostro Senyor ha feta vuy
te’n als teus servidors e parle ab ells
te serà que tot quant mal ni treball null
te que no’t membren las injúries ni las
te que jo no conega que m’ha vuy fet
te, senyor, que me’n jaquesques tornar, e
te’n, Yrrael, en las tuas tendes. 2 E tot
te sal, frare meu. E posà-li la mà en la
te doble en C dobles. Mas què vol dir que
te, Senyor, que tu muds la iniquitat del
te’n a David e digues-li aquestas
te encalseran los teus anamichs a glay, e
te reba lo teu vot e lo teu secrifici. 24
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1Re 26,11 Senyor Déu. Mas pren la lansa que
2Re 14,2
gran mal a Absalon, 2 tremès a
2Re 14,9
que demanes. 9 E dix la fembra de
2Re 23,26
de Faltí; Irà, fill de Achès, de
2Re 13,6
senyor meu, que vinga ma germane
2Re 18,23
–E què hy hauria, si jo corria
1Re 18,6
a Saül e cantaven e feyan balls ab
1Re 2,10
10 Los adversaris de nostro Senyor
1Re 18,29
David. 29 E Saül comensà més a
1Re 18,12
d’ell altre vegade. 12 E Saül
2Re 6,9
en aquest die de vuy. 9 E David
1Re 12,14
a vosaltres rey. 14 Si vosaltres
1Re 12,24
dreta carrera e bona. 24 Donchs,
1Re 28,20
Saül caech tot dret en terra, car
2Re 3,11
volch respondre per ço car fort lo
2Re 1,14
–Per què tu no haguist pahor ni
2Re 23,3
d’Irrael, senyorejador just en
2Re 23,3
just en temor dels hòmens, en
1Re 4,13
aquell venia, e lo ceu cor era molt
1Re 10,5
hauran devant ells un saltiri e un
Re Prol,12
de Jerusalem ha restaurats del
1Re 2,29
jo maní que fossen oferts en lo meu
1Re 3,3
fos apagat. E Samuel dormia en lo
1Re 5,2
en Azot. 2 E materen-la en lo
1Re 5,4
éran tallades sobre lo lindar del
1Re 5,5
e tots aquells qui anaren en lo
1Re 31,10
E posaren las armes de Saül en lo
2Re 5,8
cech e lo contret no intrerà en lo
2Re 8,8
féu Salamó la vaxella de aram en lo
2Re 22,7
meu, e ell oyrà la mia veu del ceu
1Re 31,9
entorn, que faéssan a saber en los
Re Prol,13 las quals usam, car entrò en aquell
1Re 2,32
vell en tota te casa 32 [*] null
1Re 3,1
de Déu era preciosa en aquell
1Re 4,1
quart 1 E sdevench-se en aquell
1Re 6,7
II vaques qui hagen vadells e null
1Re 9,1
9,Tit Capítol VIIIIº 1 En aquell
1Re 12,17
17 Donchs, no és are tot dret
1Re 13,19
contre lo desert. 19 En aquell
1Re 17,12
e era lo pus vell hom que fos en lo
1Re 17,55
lo ceu tabernacle. 55 E en aquell
1Re 20,3
serem depertits per mort en poch de
1Re 20,15
tua de la mia casa negun
1Re 23,6
habitaven en Cellà. 6 E en aquell
1Re 25,7
perderen anch res per nós en nostro
2Re 1,22
22 E la setgeta de Jonatàs negun
2Re 3,1
de David e, com més anave e més
2Re 3,6
David en Hebron. 6 E en aquell
2Re 3,17
d’Irrael: –Hir e l’altre e lonch
2Re 11,1
se que, com hach passat un any, en
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té prop lo cap e aquest anap d’aygüe e
Techua e féu venir una fembra fort
Techua al rey: –En mi sia aquesta
Tecua; 27 Abiàsser de Anatot; Moloyay de
Temar per ço que aparell de menjar de la
tembé com aquell? E dix Joab: –Corre-hy,
temborets de alegransa [*], 7 e las demés
tembran aquell, e tronerà en los cels
tembre David. E axí Saül fou fet enamich
temé a David, per ço car nostro Senyor era
temé fort nostro Senyor en aquell die e
temeu nostro Senyor e serviu a ell e oÿu
temeu lo vostro Senyor e serviu a ell en
temia fort las paraules de Samuel e no
temia. 12 E lavors Abner tremès missatgers
temor e ociest lo crist de nostro Senyor?
temor dels hòmens, en temor de nostro
temor de nostro Senyor Déu, 4 axí com la
temorós per l’archa de nostro Senyor. E,
tempe [*]. 6 E l’espirit de nostro Senyor
temple sots Serobabel, que atrobà altres
temple? Per ço que vosaltres menjàceu las
temple de nostro Senyor, on era la archa
temple de Degon e asigueren aquella prop
temple, 5 e Degon era romàs axí com un sol
temple de Degon no calsigaren sobre lo
temple de Scaroch, emperò lo cos ceu
temple.» 9 E stech e habità David en la
temple e un lavador d’aram en què
temple sant, e lo meu crit irà a las suas
temples de las ýdolas e tots los pobles
temps, ço és dels semaritans, dels jueus,
temps. 33 Emperò jo no tolré de tot en tot
temps, no era vizió manifestade. 2 E
temps que los felisteus se ajustaren a
temps no hagen aportat jou, e ajustau
temps era un home del trip de Benjamín,
temps de cullir los forments? Jo apellaré
temps no podia hom trobar negun ferrer en
temps de Saül. 13 E los III fills primers
temps que Saül veé anar David combatre
temps. 4 E dix Jonatàs a David: –Tot quant
temps. E si jo no faré açò, prech nostro
temps que Abiatar, fill de Achimàlech,
temps aytant com ells stigueren ab nós en
temps no tornerà atràs de sanch de morts,
temps passave, David profitave e era molt
temps, com era ten gran batalla entre la
temps ha que vosaltres demanàveu David que
temps d’hivern, com los reys solían anar
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2Re 12,10 diu nostro Senyor Déu que per null
2Re 13,20
per açò. E aprés açò stech lonch
2Re 13,37 plorà e planch molt Amon per gran
2Re 19,7
que tot quant mal ni treball null
2Re 21,16
una spasa que era feta poch de
2Re 23,5
fassa covinensa ferma que en tot
2Re 23,13
entrò a XXX, e vinguéran en
2Re 23,20
e ferí lo leó e ocís-lo en
2Re 24,15
pastilència en Yrrael [*] entrò al
1Re 15,24
e las peraules de Déu. Mes he
1Re 2,36
deu haver, per ço que jo menge
1Re 4,8
Car ells no foren ahir ni debans
1Re 7,10
e nostro Senyor tronà aquell die ab
1Re 12,23 poble. 23 Déu me guard que jo fasse
1Re 18,25
castells per haver sa filla, sinó
1Re 20,39
l’infant no sabia què’s feya, car
1Re 21,6
santificat, car no havia pa, sinó
1Re 21,13
las portas de la casa, e selivava
1Re 25,36
E vench Abiegayl a Nabal, e havia
2Re 3,6
6 E en aquell temps, com era
2Re 7,21
has fetas totas aquestas coses e
2Re 13,12
fer. Prech-te que no vullas fer
2Re 13,13
car jo no poré soferir aquesta onta
2Re 13,16
què’m gites de la casa ni’m menes
2Re 14,25
25 Emperò en tot Yrrael no havia
2Re 17,10
seguir, com si negú n’hi havia
2Re 18,3
–Tu no hy iràs, car a tu demanen
2Re 20,21
contre David. Liurau-nos aquell
2Re 23,5
la herba de la terra, 5 no és
2Re 24,16
Déu hach mercè sobre la aflicció
2Re 20,3
no intrà a ellas, ans stigueren
2Re 13,17
e féu-la gitar de la cambra e féu
1Re 1,5
a Anna, mas nostro Senyor havia
1Re 1,18
los teus ulls. Donchs la fembra
2Re 6,6
Ozà stès la mà a la archa de Déu e
2Re 13,18 servia Amon gità fora Tamar e aprés
1Re 26,5
e veé Saül durment en la
1Re 26,7
poble de nits e trobaren Saül en la
2Re 16,22
Absalon un tabernacle (ço és, una
1Re 4,1
felisteus en batalla e fichà las
1Re 4,5
de nostro Senyor fou venguda en las
1Re 17,20
e la host era axida fora las
1Re 26,6
Joab: –Qui devallerà ab mi en las
1Re 28,19
los fills teus [*]; e, encara, las
2Re 1,2
die aparech un hom qui venia de las
2Re 1,4
ma què fa hom ni què’s diu en las
2Re 1,13
en aquell hom qui era fugit de las
2Re 11,11
d’Irrael e de Judà stan en las
2Re 17,26
ab tota sa host, passà en las
2Re 18,17
aquells d’Irrael fugiren a las
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temps no pertirà cultell de la tua casa,
temps en la casa de Absalon plorant e quax
temps. 38 E Absalon stech ab lo rey de
temps hages hagut de la tua infantesa
temps havia. 17 E Abizay fill de Servià
temps duren totas coses, car tota la mia
temps de messas a David, qui era en la
temps de neus. 21 E aquest matex ocís un
temps stablit e dit per ell, e moriren del
temut lo poble e he obeÿt a lur veu. 25
ten solament un bocí de pa.” 3,Tit Capítol
ten alegres com vuy lassos catius. Què
ten gran tabustol sobre los felisteus e
ten gran peccat, que jo ces de pregar per
ten solament la circuncizió de C
ten solament sabían açò Jonatàs e David.
ten solament de prepuzició, que havían
ten fort, que la saliva li anave per la
ten gran convit en la casa, que semblave
ten gran batalla entre la casa de Saül e
ten grans per ço que tu ho donasses a
ten gran follia, 13 car jo no poré soferir
ten gran que tu vols fer a mi, e tu seràs
ten mal? E Amon no la volch oyr ni
ten bell hom com Absalon era, ço és de la
ten fort com a leó, encare sí hauria
ten solament e no’s curen de nenguna
ten solament, e nós partir-nos-hem de
ten gran la mia casa envés Déu que fassa
ten gran e dix a l’àngel qui feria lo
tencades entrò que foren mortas. 4 E dix
tencar derrera ella la porta. 18 E Tamar
tencat son ventre enaxí que no podia haver
tench sa carrera e menjà e no mudà se care
tench-la, car los bous ensepagaren, e l’
tenchà las portas. 19 E lavors Tamar
tenda e l’altre poble engir e entorn d’
tenda durment e la sua lansa ficade en
tenda) en un soler e intrà a las
tendas prop la pedre de la Ajude, e los
tendas, tot lo poble cridà ab gran crit,
tendas per combatre [*]. 21 [*] los
tendas de Saül? E dix Abisay: –Jo
tendas d’Irrael seran liurades per nostro
tendas de Saül, que s’havia squinsades
tendas. E dix aquell home: –Fas-te a
tendas d’Irrael e havia ditas aquestas
tendas, e lo senyor meu Joab e los
tendas en la terra de Galaad. 27 E com
tendas lurs. 18 Emperò havia erigit
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2Re 23,13
qui era en la spluga d’Oble, e las
2Re 7,6
vuy, mas he anat en tabernacle e en
1Re 4,3
poble d’Irrael se’n tornà a las
1Re 13,5
E ells se n’anaren e ficharen las
1Re 17,1
la terra de Judà, e ficharen lurs
1Re 17,22
part. 22 Donchs David lexà en las
1Re 17,53
ells svaÿren e intraren en las
1Re 26,3
de Ciff. 3 E Saül posà las suas
1Re 28,1
los hòmens teus axireu ab mi en las
1Re 28,4
e vingueren e posaren lurs
1Re 28,5
-se’n en Gelboe. 5 E Saül veé las
1Re 29,1
en Afet. E Yrrael posà las
1Re 29,6
teu e l’intrament és ab mi en las
1Re 30,24
aquells qui són romasos en las
2Re 2,12
fill de Saül, e posaren lurs
2Re 2,29
entorn de Beteron, vingueren a las
2Re 5,24
per ço que perda e destroesca las
2Re 17,24
24 Emperò David se’n vench a las
2Re 17,27
27 E com David fou vengut en las
2Re 19,8
fugí e anà-se’n en las suas
2Re 19,32
dementre que lo rey era en las
2Re 20,1
Torna-te’n, Yrrael, en las tuas
2Re 20,22
e anaren-se’n tots en lurs
Re Prol,41
quals quax ab letres e ab cara [*]
2Re 23,8
molt savi príncep entre III, axí
1Re 2,9
ceus sants, e los folls cauran en
2Re 22,12
las ales dels vents. 12 E posà las
2Re 22,29
e tu, Senyor, inlumineràs las mias
1Re 3,2
geya en son lit, e sos ulls éran ja
2Re 22,22
de las mias mans. 22 Car jo he
2Re 4,10 cuydave que’m portàs bon missatge,
2Re 11,27 e gran dol sobre ell. 27 E com hach
2Re 13,13
que tu vols fer a mi, e tu seràs
2Re 19,22
ni a vós? Per què voleu que jo sia
2Re 22,5
e los torrents del diable han
1Re 14,27
on ell stès lo cap d’una verga que
1Re 14,43 prenguí ab lo cap de una verga que
1Re 17,40
40 e pres un bastó, lo qual ell
1Re 17,50
de la fona. E per ço car David no
1Re 17,57 pres e menà’l devant Saül. E David
1Re 18,10
rauta ab la mà cascun die. E Saül
1Re 19,9
Saül, lo qual stave en sa casa. E
2Re 1,10
cors. E prenguí la sua corona que
2Re 6,14
òrguens e los altres sturments que
2Re 23,21
speransa aquells qui éran ab ell e
2Re 10,5
axí-los a carrera, car aquells se
Re Prol,139 gitant e stimant havem complida e
2Re 16,20
a tu. 20 E dix Absalon a Atitòfel:
2Re 17,6
concell ha donat Atitòfel. Cozim,
1Re 20,12
ell diu a mi res [*] de tu, si jo
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tendas dels felisteus éran posades en la
tende 7 per tots los lochs en los quals jo
tendes. Lavors digueren los primers nats
tendes dellà Machinàs, ves orient, prop
tendes entre Sechot e Azachà, en las
tendes ço que havia aportat e comana-hu
tendes dels felisteus. 54 E David pres lo
tendes en Gabaà de Achilà, que era en la
tendes. 2 E dix David a Achís: –Are veuràs
tendes en Sutjam. E Saül ajustà tot Yrrael
tendes dels felisteus e hach gran pahor, e
tendes sobre la font que era en Gezrael. 2
tendes, e no he trobade neguna cose de mal
tendes e han guardade la roba e las
tendes en Gabaon. 13 E lavors Joab, fill
tendes. 30 E Joab jaquí Abner e tornà-ce
tendes dels felisteus. 25 E féu David axí
tendes, e Absalon e tots los qui éran ab
tendes, Sobí, fill de Naàs, de Rabat dels
tendes, 9 e lo poble d’Irrael regonech lo
tendes, car era fort rich hom. 33 E dix lo
tendes. 2 E tot lo poble pertí’s de David
tendes. E Joab tornà-ce’n en Jerusalem
tendre e aleytant és adoctrinat en la
tendre com lo verm del fust, e ell ocís
tenebres, car null hom no serà salvat en
tenebres amagament ceu entorn de si matex
tenebres. 30 E jo seré sint e correré en
tenebrosos, enaxí que ell no podia veura 3
tenguda la carrera de nostro Senyor, e no
tenguí e maté-lo en Sichalech per ço com
tengut lo dol de son marit, David féu-la
tengut per un dels pus folls e dels pus
tengut per diable? Per cert, vuy no morrà
tengut a mi. 6 Las cordes d’infern han
tenia en la mà, e mullà-le en la brescha
tenia en la mà un poch de mel e mengé’n.
tenia tostemps [*], e pres V pedres bellas
tenia spasa en la mà, 51 ell correch e
tenia en se mà lo cap del felisteu. 58 E
tenia una lansa 11 e tirà-la a David,
tenia una lansa en la mà, e David viulave
tenia en lo ceu cap e [*] jo la he portade
tenia ligats en lo coll e saltave devant
tenia en la sua mà una lansa. E axí com
tenían fort per scarnits e per confuzos, e
tenim nostra és. E, com hauràs entès allò
–Teniu concell e vejau què devem fer. 21 E
tens-ho per bo? Tu digues-ho, si ho
tentost no t’ho fas a saber, 13 que
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1Re 25,34 mal a tu. Si no fosses venguda a mi
2Re 17,15 que Déu donàs mal a Absalon. 15 E
2Re 17,16
16 E dix-los: –Tremeteu-ho
2Re 15,10
a tots los trips d’Irrael e dix:
2Re 10,6
logaren cavallers de Círia e de
2Re 17,28
de Regelim, 28 li donaren
Re Prol,47
lo qual nós apellam Èxodus. Lo
Re Prol,62
jutges, segons que’s compte. Lo
Re Prol,63
primer de Regnes. Lo segon, lo
Re Prol,73
apellat, segons ells, Careafija. Lo
Re Prol,77 pertides, en un volum de Salms; lo
1Re 3,Tit
un bocí de pa.” 3,Tit Capítol
1Re 17,13 engendrat; lo segon, Aminedab; e lo
1Re 20,5
en lo camp entrò al vespre del
1Re 30,1 Gesrael. 30,Tit Capítol XXX 1 En lo
2Re 1,2
havia feta a Amalech, [*] 2 e en lo
2Re 3,Tit
die, foren en Hebron. 3,Tit Capítol
2Re 3,3
fou muller de Nabal de Carmel; e lo
2Re 21,19
del linatge dels gegants. 19 La
1Re 21,5
en som guardats hir e l’altre die
1Re 17,2
Irrael se ajustaren en la vall de
1Re 17,19
ab los felisteus en la vall de
1Re 1,20
remembransa d’ella. 20 E com lo
1Re 4,19
Fineès, era prenys, e era prop del
1Re 6,12
aquellas entrò a las fins del
1Re 13,11
a poch, e que tu no eras vengut al
2Re 20,5
’ls ajustàs tots e stech més del
1Re 7,14
de Acaron entrò Aget e entrò a sos
1Re 11,7
pessas e tramès-ne per tots los
1Re 7,13
e no gosaren despuxs venir en los
Re Prol,98
l’Anyell e enclinades las cares en
1Re 2,8
de glòria. Los fonaments de la
1Re 2,10
jutgerà las encontrades de la
1Re 3,19
suas peraules no’n caech una en
1Re 4,5
cridà ab gran crit, axí que tota la
1Re 5,3
Degon, lur déu, geya enclinat en
1Re 5,4
trobaren Dagon caygut en sa care en
1Re 6,5
de las rates qui han deguastade la
1Re 6,5
e dels vostros déus e de la vostra
1Re 6,6
anar los fills d’Irrael fore de sa
1Re 8, 8
del die ensà que jo los amení de
1Re 9,4
per lo munt de Efraÿm 4 e per la
1Re 9,4
trobades, encara passaren per la
1Re 9,4
per la terra de Salim [*] e per la
1Re 9,5
5 E com ells fossen venguts en la
1Re 9,9
Sa enrera havia aytal costuma en la
1Re 9,16
jo tremetré a tu demà un home de la
1Re 9,20
que las millós coses que són en la
1Re 11,3
tremetre missatgers per tota la
1Re 13,3
féu sonar una butzina per tota la

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

tentost, no fóra romàs Nabal entrò demà
tentost Cozim anà-sse’n a Sedoch e
tentost a dir a David e digau-li que no
–Tentost com vosaltres oyreu tochar la
Teob e de Sobà XXM hòmens [*] d’armes. 7
tepits e bancals e cortines e vaxells
terç és apellat Vagueta, que nós apellam
terç se seguex que és Samuel, lo qual nós
terç e lo quart, que és apellat Malachim,
terç orde poseex hagiografia, ço és, la
terç, a Salamó, que’s pertex en III
terç 1 Samuel, l’infant, ministrave a
terç, Seman. 14 E David era lo menor de
terç die. 6 E si ton pare demane a mi,
terç die, com David fou vengut en Sichalet
terç die aparech un hom qui venia de las
terç 1 E fou feta longa batalla e gran
terç, Absalon, fill de Matà, que fou filla
terça batalla fou en Gob contre los
tercer, com anàvem. E las vaxellas dels
Terebinti e endressaren lur host e
Terebinti. 20 E David se levà matí e
terme fou complit, ella consabé e infantà
terme de l’infantament. E, quant ella oyí
terme de Betzames. 13 E los hòmens de
terme que tu eras ab mi en covinensa, e
terme que David li havia asignat. 6 E dix
térmens. Donchs ell desliurà lo poble d’
térmens dels fills d’Irrael per mans de
termes del poble d’Irrael. E la mà de
terra, ofertas las suas corones, stant
terra són de nostro Senyor, e ell ha posat
terra e donerà l’emperi al ceu rey e
terra que no’s sdevengués 20 en tot lo
terra ne resonave. 6 E com los felisteus
terra, devant l’archa de nostro Senyor,
terra, devant la archa de nostro Senyor, e
terra. E donau glòria al Déu d’Irrael per
terra. 6 Perquè no endureescha vostros
terra, car nostro Senyor hach ell ferit. 7
terra de Egipte entrò en aquest die de
terra de Salice e no las hagueren
terra de Salim [*] e per la terra de
terra de Benjamín, e no las trobaren. 5 E
terra de Suf e no las hagueren trobades,
terra dels fills d’Irrael que tots
terra de Benjamín, e tu unteràs aquell per
terra dels fills d’Irrael seran de tu
terra d’Irrael e, si no hy ha negú qui
terra e dix: «Ogen los hebreus e tot lo
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passaren lo flum Jordà, en la
contre la carrera de Efraÿm en la
18 e l’altre companya anà per la
companye anave per un camí de la
podia hom trobar negun ferrer en la
Jonatàs: –Mon pare ha torbade la
e vingueren en Secot, en la
del cel e a las bísties de la
del cel e a las bísties de la
per ço que tots aquells qui són en
en lo front, e caech tot stès en
qui era ves tremuntana e gità’s en
no és aquest David rey de la
ni pahor ne éran fallons en tota la
ne en defenció. Vé-te’n en
conbatien Cellà e robaven tota la
e si per ventura ell és sots
aquell en tots los angles de la
los felisteus se són stesos per la
molt segurs, qui són apellats la
detràs si. E David se enclinà en
’s devant David e aorà aquell sobre
ella lavors [*] enclinà son cap en
durment e la sua lansa ficade en
are clave aquell ab la lansa en
val que fuge e que sia salvat en la
que no’m serch vuymés en tota la
que anaven de Sur entrò a la
Egipte. 9 E destroví David tota la
los dies en los quals habità en la
E Saül gità los encantadors de la
encantedors e los devinadors de la
Saül: –Déu he vist que pujave de la
vell Samuel era, e enclinà’s en
E aytantost Saül caech tot dret en
ell oyí la veu d’ells e levà’s de
anassen gran matí e tornacen a la
som anats envés tremuntane, en la
veeren aquells qui seyen sobre la
de la roba que havían robade en la
en la terra dels felisteus e en la
e tremateren-ho per tota la lur
–Jo sóm fill de un hom strany de la
aquestas coses anunciar en la
per si matex e dix: –Da qui és la
Berot, qui és ciutat e és en la
e fugia cuytosament, caech-li en
mà vostra e tolré a vosaltres de la
e’ls gebuzeus, habitadors de la
jo amaní los fills d’Irrael de la
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terra de Gad e de Galaad. E Saül era
terra de Saül, 18 e l’altre companya anà
terra de Beteron, e l’altre companye
terra de Gabaà, prop de la gran vall de
terra dels fills d’Irrael, car los
terra. Vosaltres veeu que mos ulls són
terra de Judà, e ficharen lurs tendes
terra. 45 E David dix al felisteu: –Tu
terra, per ço que tots aquells qui són en
terra sàpien que Déu és Senyor del poble
terra. 50 E axí ocís David lo felisteu ab
terra e ahorà III vegades a Jonatàs, e
terra? E no cantaven per ell e no dèyan:
terra vingueren a ell e faeren-lo cap e
terra de Judà. E anà-ce’n David e vench
terra. 2 E David demanà concell a nostro
terra, jo sercaré aquell en tots los
terra de Judà. 24 E ells se partiren
terra. 28 Donchs Saül se’n tornà e cells
terra de Gandí. 2 E com Saül fou tornat de
terra e aorà a ell 10 e despuxs li dix:
terra 24 e caech a sos peus e dix: –O
terra e adorà e dix: –Vet la serventa tua.
terra, prop del seu cap. E Abner e tot l’
terra una vegade e no’l ne calrà ferir
terra dels felisteus, per ço que Saül se
terra d’Irrael. Fogiré, donchs, a las
terra de Egipte. 9 E destroví David tota
terra de aquells e no hy jaquí null hom
terra dels felisteus. 12 E crech-lo
terra e ocís tots aquells qui havían
terra. Per què, donchs, vols que jo muyre?
terra. 14 E dix Saül: –E qual és la sua
terra sobre la sua cara e adorà-lo. 15 E
terra, car temia fort las paraules de
terra e stech sobre lo lit. 24 E aquella
terra dels felisteus. E los felisteus
terra de Ceretí, e havem aquí robat, e som
terra e menjaven e bevien e fèyan gran
terra dels felisteus e en la terra de
terra de Judà. 17 E levà’s David e
terra, engir e entorn, que faéssan a saber
terra de Amalech. 14 E dix-li David:
terra de Get ni en aquellas carreras que
terra? E per ço que parle ab tu, fes ab mi
terra dels fills de Benjamín. 3 E fugiren
terra e fou rencallós [*] Ysbòzech. 5 E
terra? 12 E lavors manà David a sos
terra, diguéran a David: –No intreràs ací,
terra de servitut de Egipte entrò en
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2Re 7,9
lo nom dels majors que són en la
2Re 7,23
com tu. 23 Qual poble és en la
2Re 8,2
una cordelleta e agolà-los ab la
2Re 9,6
David, enclinà-se e jach-se en
2Re 9,10
los servicials teus laurau-li la
2Re 10,2
de David foren venguts en la
2Re 11,11
meu Joab e los servicials jaen en
2Re 12,16
’n en una cambra de dins e jach en
2Re 12,17
e pregaren-lo que’s levàs de la
2Re 12,20
és. 20 E lavors levà’s David de
2Re 13,19
’s la gonella e posà’s pols e
2Re 13,31
vestidures que vestia e gità’s en
2Re 14,4
anà-ce’n al rey e gità’s en
2Re 14,7 de mon marit no sia anomenat sobre
2Re 14,14
axí com aygüe qui corre per la
2Re 14,20
aquestas coses que’s fan sobre la
2Re 14,22
E levà’s Joab e jach-se sobre la
2Re 14,33
al rey e enclinà’s e jach sobre la
2Re 15,4
a mi e poserà a mi sobre la
2Re 15,32
squinsade e ab lo cap ple de pols e
2Re 16,13
David e tremetia-li pedres e
2Re 17,12
trobem e levar-los-hem de la
2Re 17,26
sa host, passà en las tendas en la
2Re 18,28
–Déu te salv, rey! E gità’s en
2Re 19,8
are. 8 E lavors lo rey se levà de
2Re 19,9
e are era fugit e era axit de la
2Re 21,14
Jonatàs, son fill, [*] 14 [*] en la
2Re 21,14
fetas, nostro Senyor perdonà a la
2Re 21,19
Déu és dit betelenita, car és de la
2Re 22,8
crit irà a las suas orellas. 8 La
2Re 22,43
aquells axí com a pols de
2Re 23,4
la pluja fa brotar la herba de la
2Re 23,6
’ls pendrà hom e no’ls levarà de
2Re 24,6
6 [*] passeren en Galaad, en la
2Re 24,7
murs de Tiri e environaren tota la
2Re 24,7
e dels cananeus e vingueren en la
2Re 24,8
e hagueren sercade tota la
2Re 24,13
o haurà VII anys de fam en la tua
2Re 24,13
e gran mortaldat en la tua
2Re 24,21
ell. 21 E axí Aurena e gità’s en
2Re 24,25
Senyor hagué mercè de tota la
2Re 7,23
remés [*] e que feés a ells coses
1Re 16,19
a mi David, ton fill, qui guarde
2Re 6,15
e tot Yrrael portaven l’archa del
1Re 12,5
dix a ells: –Nostro Senyor és mon
1Re 12,5
[*], e lo ceu rey n’és vuy
Re Prol,2
La lengua dels siris e dels caldeus
1Re 1,8
menges, ni per què és turmentat lo
1Re 3,9
tu digues: “Senyor, parle, com lo
1Re 13,13
Senyor haguera ja aperellat lo
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terra. 10 E posaré loch al meu poble d’
terra que sia axí com lo teu poble d’
terra e masurà II cordelletas, una a
terra e adorà-lo. E dix David:
terra e dau-li a manjar en tot ço que
terra dels fills d’Amon, 3 digueren los
terra, e jo intraré en la mia casa per ço
terra. 17 E vingueren los hòmens asenyats
terra, e ell no ho volch fer ni volch
terra e rentà’s la cara e untà’s e mudà
terra sobre lo ceu cap e anà-sse’n a la
terra. E tots los ceus servecials que hy
terra e adorà-lo. E dix-li: –Senyor,
terra. 8 E dix lo rey a la fembra: –Véterra, e per cert nostro Senyor no’ns vol
terra. E axí la fembra se n’anà. 21 E lo
terra e adorà [*] lo rey e dix-li: –Vuy
terra e adorà-lo. E lo rey besà Absalon.
terra, que sia jutge, e vinga tot hom a mi
terra. 33 E dix David: –Si tu véns ab mi,
terra. 14 E axí vench lo rey e tot lo
terra axí com sol levar lo sol lo ros, que
terra de Galaad. 27 E com David fou vengut
terra e adorà-lo e dix: –Beneÿt és lo
terra on jaÿa e stech a la porta. E tot lo
terra per Absalon. 10 E Absalon, lo qual
terra de Benjamín, en lo costat del
terra. 15 E faeren batalla altre vegade
terra de Betlem.) 20 La quarta batalla fou
terra se somoch e tremolà, los fonaments
terra e axí com a brach de places [*] e
terra, 5 no és ten gran la mia casa envés
terra hom ab las mans. 7 E si negú las
terra jusana de Ozot e vingueren en Dan,
terra dels eveus e dels cananeus e
terra de Judà, qui és envés migdie, en
terra. 9 E lavors Joab liurà lo nombre del
terra o III mesos te encalseran los teus
terra. Donchs, are deslibera e veges què
terra e adorà lo rey e dix: –Per què lo
terra e tolch aquella plaga e aquella
terribles devant la faç del teu poble que
tes ovellas. 20 E donchs Ysaý tremès un
testament de nostro Senyor Déu en tota
testimoni [*], e lo ceu rey n’és vuy
testimoni, que vosaltres no haveu vuy
testimonieja que XXII letres són [*],
teu cor. Donchs, no sóm jo millor a tu que
teu servent te ou.” Donchs Samuel se n’
teu regne sobre lo poble d’Irrael
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1Re 13,14
perdurablement. 14 Mas lo regne
1Re 15,33
33 E Samuel li dix: –Enaxí com lo
1Re 17,46
tu a mi, [*] e jo donaré vuy lo
1Re 20,7
fan gran solempnitat.” 7 E si lo
1Re 20,7
stà”, en pau serà ab mi, servecial
1Re 20,8
misericòrdia en mi, servicial
1Re 20,8
de nostro Senyor a mi, servicial
1Re 20,10
10 E dix David a Jonatàs: –Si lo
1Re 20,31
en rey stablit, ni lo regne no serà
1Re 26,15
no has guardat lo rey, senyor
1Re 26,15
per ço que ociés lo rey, senyor
1Re 27,5
star aquí. E per què jo, servecial
1Re 28,16
què’m demanes, e si ha’s anat al
1Re 29,6
just e bé devant mi, e lo aximent
1Re 29,8
e què has trobat en mi, servicial
1Re 29,10
tu e’ls servecials teus del senyor
1Re 30,13
E respòs e dix: –Jo sóm servicial
2Re 1,16
e la tua dempnació sia sobre lo
2Re 2,22
dressar la cara devant Joab, frare
2Re 3,8
sobre la casa de Saül, pare
2Re 4,8
de Ysbòzech, fill de Saül, enemich
2Re 5,1
-li: –Vet nós carn tua e os
2Re 6,21
ell, que ell alegí més a mi que lo
2Re 7,12
tua aprés tu, la qual axirà del
2Re 7,16
E la tua casa serà fael, e lo regne
2Re 7,19
has parlat, Senyor, de la casa del
2Re 7,20
a tu, Senyor? Saps lo servicial
2Re 7,21
21 Per la tua peraule e segons lo
2Re 7,21
ço que tu ho donasses a conèxer al
2Re 7,23
és en la terra que sia axí com lo
2Re 7,23
coses terribles devant la faç del
2Re 7,24
d’ells. 24 »E has fermat a tu lo
2Re 7,25
la peraula sobre lo
2Re 7,26
has perlat. 26 E sia fet gran lo
2Re 7,26
Déu sobre Yrrael. La casa del
2Re 7,27
ravelat a la orella del servicial
2Re 7,27
“Casa edificaré a tu.” E per ço lo
2Re 7,28
són veras, car tu has parlat al
2Re 7,29 donchs, comensa, beneex la casa del
2Re 7,29
benedicció serà beneyta la casa del
2Re 9,2
respòs: –Jo sóm Sibà, servecial
2Re 9,6
ell respòs: –Ací sóm jo, servecial
2Re 9,7
a tu tots los camps de Saül, avi
2Re 9,8
e dix: –E qui sóm jo, servicial
2Re 9,10
Emperò Mifibòsech, fill del senyor
2Re 11,21
al mur?” E diràs-li encara: “Lo
2Re 11,24
qui éran en lo mur, [*] e morí lo
2Re 12,13
cert nostro Senyor ha tresmudat lo
2Re 13,5
5 E dix Jonadap: –Jau-te sobre lo
2Re 13,33 meu, no poses aquestas coses en lo
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teu no s’estendrà a ton linatge. Nostro
teu cultell ha fetas moltas fembras menys
teu cos mort e aquells dels felisteus als
teu pare [*]: “[*] stà”, en pau serà ab
teu. E si, emperò, ell serà irat e falló,
teu, car tu m’has feta fer covinensa de
teu, ab tu. Emperò, si tu trobes ab mi
teu pare per ventura respondrà durament a
teu. Donchs, tremet are e amena’l-me,
teu? Car un de la companya hi és intrat
teu. 16 No és bona cose, açò que has fet!
teu, stiga en la ciutat del rey ab tu? 6 E
teu envejós? 17 Car nostro Senyor farà a
teu e l’intrament és ab mi en las tendes,
teu, del die ensà que he stat devant tu
teu qui vengueren ab tu, e com vosaltres
teu, de Egipte, e sóm misatge de un
teu cap, car la tua bocha ha parlat contre
teu. 23 E Azael no’l volch entendre ni’l
teu, e sobre los ceus frares e sobre los
teu, que volia la tua vida. E ha donat Déu
teu som, 2 mes hir e l’altre [*] e d’
teu pare Saül e que tota la sua casada e
teu ventre, e fermaré lo regne d’aquell.
teu serà tostemps devant la mia faç, e la
teu servicial per luny e per avant, car
teu. 21 Per la tua peraule e segons lo teu
teu cor has fetas totas aquestas coses e
teu servicial. 22 »Per ço, Senyor, tu ést
teu poble d’Irrael, per lo qual ha jurat
teu poble que has remut a tu matex de la
teu poble en poble per tostemps. E tu,
teu servent e sobre la casa d’aquell e
teu nom perdurablement e sia dit Senyor de
teu servicial David serà stablida devant
teu e has dit: “Casa edificaré a tu.” E
teu servicial ha trobat lo ceu cor per ço
teu servicial aquestas bonas coses. 29 E
teu servicial per ço que sia
teu servicial empertostemps. 8,Tit Capítol
teu. 3 E dix lo rey: –Ha-hy negú romàs
teu. 7 E dix-li David: –No hages pahor,
teu, e tu menjaràs pa a la mia taula
teu? Car tu has guardat sobre un ca mort
teu, menjarà tostemps en la mia taula. E
teu servicial Urries és mort.” 22 E lavors
teu servicial Urries etey. 25 E dix David
teu peccat e no morràs. 14 Emperò com tu
teu lit e fes aparès que ést malalt, e com
teu cor ni digues ni’t cuyds que tots los
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2Re 14,7
levat e diuen-me: “Liura a nós lo
2Re 14,19
dit e no en altre manera, car lo
2Re 14,22
lo rey e dix-li: –Vuy ha entès lo
2Re 14,22
car tu has atorgade la peraule del
2Re 15,2
–De aytal trip sóm jo, servicial
2Re 15,8
a nostro Senyor Déu, 8 car, com lo
2Re 15,21
o en vida, jo iré e seré servicial
2Re 15,27
pau en la ciutat, e Achimàs, fill
2Re 16,17
és la gràcia tua que has a l’amich
2Re 16,19
rey. Tot axí com jo he obeyit al
2Re 17,8
cadells. E tu creu per cert que lo
2Re 18,28 lo e dix: –Beneÿt és lo Senyor, Déu
2Re 19,20
de Jerusalem, 20 car jo, servecial
2Re 19,26
rey, senyor meu, car jo, servecial
2Re 19,28
meu, has posat a mi, servecial
2Re 19,35
cantors [*]; per ço jo, servecial
2Re 19,38
E dix a ell lo rey: –Canaan, fill
2Re 20,6
donchs, dels servecials del senyor
2Re 22,50
devant totas las gents e cantaré al
2Re 24,10
que tu muds la iniquitat del
2Re 24,23
coses, e dix: –Nostro Senyor, Déu
2Re 24,23 –Nostro Senyor, Déu teu, te reba lo
2Re 24,23
Déu teu, te reba lo teu vot e lo
1Re 1,18
serventa trobàs gràcia devant los
1Re 12,19 poble dix a Samuel: –Pregue per los
1Re 14,36
–Tot ço que sia vijares en los
1Re 20,3
que jo he trobade gràcia devant los
1Re 22,14
–Qual és entre tots los servecials
1Re 25,7
que tu has. 7 Yo he oÿt dir que los
1Re 25,26
fets axí com Nabal los enamichs
1Re 25,29 senyor meu, la ànima e la vida dels
1Re 25,41
per ço que lav los peus dels
1Re 26,8
Senyor ha tancats [*] los enamichs
1Re 26,21 mia ha stat de gran preu vuy en los
1Re 26,22
la lansa del rey. Pas ací un dels
1Re 28,1
sabut are e sé que tu e los hòmens
1Re 28,19
felisteus. Emperò tu e los fills
1Re 29,10
’t per lo matí, tu e’ls servecials
2Re 3,25
sàpia los intraments e los aximents
2Re 3,34
Las tuas mans no són ligades ni los
2Re 7,9
on tu ést stat e he morts tots los
2Re 7,11
repòs a tu de tots los enamichs
2Re 7,12
12 e, com seran complits tots los
2Re 7,19
Mas encara açò és vist devant los
2Re 9,10
que fou de Saül. 10 E axí los fills
2Re 9,10
axí los fills teus e los servicials
2Re 12,9
Déu [*] e has mort ab cultell dels
2Re 13,24
tu hi vulles anar ab los servecials
2Re 13,32
meu, no’t cuyds que tots los
2Re 13,33
ni digues ni’t cuyds que tots los
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teu fill qui ha mort aquell altre, per ço
teu servecial Joab dix e manà a mi,
teu missatge que ha trobada gràcia devant
teu servecial. 23 E levà’s lavors Joab e
teu. 3 E deya Absalon: –Las peraules que
teu servecial era en Gessur, ell promès a
teu. 22 E dix lo rey: –Vina e passe
teu, e Jonatàs, fill de Abiatar, abdosos
teu? [*] 18 E dix Cozim a Absalon: –Ja Déu
teu pare, tot axí obeyré a tu. 20 E dix
teu pare és gran guerrer e sap molt d’
teu, que ha tocats e presos aquells hòmens
teu, conech lo meu peccat. Per açò sóm jo
teu, sóm rencallós. 27 E, part açò, me
teu, als convits e als menjars de la tua
teu, feria gran afany a tu, senyor meu. 36
teu, vage ab mi, e jo faré a ell tot ço
teu e encalsa-lo, car per ventura matrie
teu nom, 51 magnificant e feent grans las
teu servicial, car fort he fetas follament
teu, te reba lo teu vot e lo teu
teu vot e lo teu secrifici. 24 E dix lo
teu secrifici. 24 E dix lo rey a Aurena:
teus ulls. Donchs la fembra tench sa
teus servents al Senyor, ton Déu, per ço
teus ulls, de bé, fes. E dix lo prevere:
teus ulls. Per què ell dirà: “No sàpia açò
teus axí [*] com David, qui és ton gendre
teus pastors qui éran ab nós en lo desert
teus e aquells qui’t demanen ne’t
teus enamichs sia rodade axí com lo
teus servents. 42 E levà’s e cuytozament
teus en las tuas mans. Donchs are clave
teus ulls. Car are par que ço que jo he
teus servecials e port-la-se’n. 23 E
teus axireu ab mi en las tendes. 2 E dix
teus [*]; e, encara, las tendas d’Irrael
teus del senyor teu qui vengueren ab tu, e
teus e conega las coses que tu fas. 26 E
teus peus no són agreujats ni han stat en
teus enamichs devant la tua cara e are he
teus, e nostro Senyor ha ja dit a tu que
teus dies, dormiràs ab tos pares, jo
teus ulls ésser pocha cose, Senyor Déu,
teus e los servicials teus laurau-li la
teus laurau-li la terra e dau-li a
teus enamichs a Orries etey, e la muller
teus. 25 E lo rey David dix a Absalon: –No
teus fills sían morts, mas solament és
teus fills sían morts, car Amon solament
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2Re 13,35
35 E dix Jonadap al rey: –Vet los
2Re 14,22
que ha trobada gràcia devant los
2Re 14,31 e dix Johab a Absalon: –Per què los
2Re 15,20
covinent. [*] Torna-te’n ab los
2Re 16,2
coses aport per ço que viven los
2Re 16,8
Senyor lo regne en sa mà, e are los
2Re 19,5
han desliurat a tu de mort e los
2Re 19,6
que no has ància nenguna dels
2Re 19,6
nenguna dels teus prínceps ni dels
2Re 19,7
7 Donchs leve’t e vé-te’n als
2Re 19,14
–Torna tu e tots los servecials
2Re 19,41
casa a Jordà sens nós e tots los
2Re 22,28
los hòmens argullosos ab los
2Re 24,13
terra o III mesos te encalseran los
1Re 17,7
era axí gros com a plegador de
1Re 1,1
de Geroboam, fill Eliüd, fill de
1Re 2,8
que ell sega ab los prínceps e que
2Re 23,10
ocient, las mans li defalliren e’s
1Re 22,6
fos en lo bosch qui és en Ramata, e
2Re 5,11
ab ell. 11 E llavors Iram, rey de
1Re 20,20
pedre e gitar-las-he quax qui
1Re 14,19
E lavors dix Saül al prevera:
1Re 18,11
die. E Saül tenia una lansa 11 e
2Re 3,27 Abner fou tornat en Hebron, Joab lo
2Re 3,26
e féu-lo tornar de la cisterna de
2Re 1,18
a sos fills portar armes e a
2Re 17,13
engir e entorn, entrò al torrent la
2Re 22,46 de l’hom strany són scampats e són
2Re 15,6
demanave. E en aquesta manera ell
1Re 31,3
e encalsaren-lo los hòmens qui
2Re 24,7
Sidon 7 e passaren per los murs de
2Re 18,18 18 Emperò havia erigit Absalon un
2Re 18,18 e mamòria del meu nom.» E apellà lo
Re Prol,115
és en nostro Senyor»; e Judith e
2Re 23,7
ab las mans. 7 E si negú las volrà
2Re 5,8
ociuria los gebuzeus. E aquell qui
2Re 18,28
és lo Senyor, Déu teu, que ha
2Re 6,14
un bou e un moltó. 14 E David
2Re 18,16
de Joab e ocieren-lo. 16 E Joab
2Re 20,1
Bocrí, baró de Benjamín, e aquell
2Re 20,22
lo a Joab per lo mur. E lavors Joab
2Re 15,10 e dix: –Tentost com vosaltres oyreu
2Re 14,10
’l-me, e d’aquí avant no’t
2Re 14,11
cabell del cap de ton fill no serà
1Re 10,26 cors dels quals nostro Senyor havia
2Re 6,5 cantaven devant nostro Senyor Déu e
1Re 25,28
servecials qui servexen a tu. 28 E
1Re 1,23
e aletà son fill entrò que ella li
1Re 17,51
e trach-la fora de la beyna e
2Re 3,15
dels felisteus. 15 E Ysbòzech
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teus fills qui vénen, car no n’hi ha negú
teus ulls, car tu has atorgade la peraule
teus servicials han cremat lo meu blat? 32
teus frares en Jerusalem, e nostro Senyor
teus servicials. 3 E dix lo rey: –On és
teus mals te prenen e’t destroexen per ço
teus fills e las tuas mullers e las tuas
teus prínceps ni dels teus majorals. En
teus majorals. En veritat jo he conegut
teus servidors e parle ab ells bonas
teus. 15 E tornà-se’n David entrò a
teus hòmens ab tu? 42 E respongueren los
teus ulls. 29 Car tu, Senyor, ést luerna
teus anamichs a glay, e tu fugiràs, o per
texidor, e lo ferre de la lansa pesave DC
Thau, fill de Suf, efratén. 2 Aquell hach
tinga la cadira de glòria. Los fonaments
tingueren ab lo cultell per la sanch qui
tingués sa lansa en la mà, e tots sos
Tir, tremès missatgers a David e fusta de
tira a senyal, 21 e tremetré a las segetes
–Tira te mà a tu. 20 Donchs Saül cridà e
tirà-la a David, car cuydave’s que’l
tirà en una part enmig de la porta per ço
Tirà. E d’açò no sabia res David. 27 E
tirar d’arch e de ballesta, axí com és
tirarem ligant-la ab cordes, que no hy
tirats en lurs treballs. 47 Vive nostro
tirave lo poble d’Irrael a si. 7 E aprés
tiraven ab sagetes e encalsaren e
Tiri e environaren tota la terra dels
títol a si matex, com era viu, que és en
títol per lo nom ceu, e aquell loch és
Tobies e lo libre Pastoral, qui és
tocar, serà armat de ferro e de lansa de
tocaria a las canals de las cobertores,
tocats e presos aquells hòmens qui s’éran
tocava los òrguens e los altres sturments
tochà la nafil e manà que d’aquí avant no
tochà la nafil e dix: –No havem nós part
tochà la corneta, e pertiren-se de la
tochar la nafil, digau: “Absalon regna en
tocharà ni’t goserà res dir. 11 E dix la
tochat. 12 E dix lavors la fembra: –Senyor
tochats. 27 Mas los fills de Belial
tochaven de tots sturments [*]. 6 E, puxs
tol, senyor, la iniquitat de la tua
tolch la let. 24 Mas, com ella hach l’
tolch-li lo cap ab s’espasa matexa. E
tolch Micol a son marit Faciel, fill de
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2Re 21,12
de Saül e de Jonatàs, fill ceu, e
2Re 24,25
hagué mercè de tota la terra e
1Re 7,3
a nostro Senyor de tot vostro cor,
1Re 7,4
4 Adonchs los fills d’Irrael
1Re 31,9
morts en lo munt de Gelboe. 9 E
2Re 4,7
dormia en son lit, e fou mort, e
2Re 4,12
que’ls ociéssan, e ocieren-los e
2Re 20,22
parlà ab tot lo poble sàviament. E
1Re 20,15
jo morré, 15 prech-te que no
2Re 16,8
de la casa de Saül, car tu li
2Re 3,3
fill de Matà, que fou filla de
2Re 13,37
Emperò Absalon fugí e anà-se’n a
2Re 5,8
corria, e aquell qui los poria
1Re 8,16
e a sos servents. 16 Ell vos
1Re 17,26
qui ociurà aquest felisteu, e qui
1Re 28,17
com ell ha perlat en la mia mà, e
1Re 13,17
per robar alguna cose e per
1Re 17,35
35 e jo perseguí-los [*] per
1Re 2,33
32 [*] null temps. 33 Emperò jo no
1Re 17,36
aquells; donchs, jo iré en aquell e
2Re 4,11
sanch d’aquell de la mà vostra e
2Re 12,11
e scomouré sobre la tua casa mal e
2Re 16,9
morrà és maleÿt lo rey? Iré-hy e
1Re 12,3
ha untat sobre vosaltres, si jo he
1Re 15,28
dix a ell: –Nostro Senyor ha vuy
1Re 4,21
dix: «La glòria de nostro Senyor és
1Re 30,8 pendràs e amaneràs la presa que han
2Re 3,22
vingueren ab gran presa que havían
2Re 7,15
15 E la mia misericòrdia no he
2Re 7,15
he tolta d’aquell, axí com la he
1Re 7,14
las quals los felisteus los havían
1Re 2,27
apereguí jo apertament a la casa de
1Re 2,28
ha nom efot, e jo doní a la casa de
1Re 2,30
parlé que la tua casa e la casa de
1Re 2,31
que los dies vénen que jo tallaré
1Re 2,31
ton bras e lo bras de la casa de
1Re 9,19
a tu totas las coses que són en
1Re 10,2
quals havían anades a serchar. E
1Re 12,19
per los teus servents al Senyor,
1Re 13,13 guardats los manements del Senyor,
1Re 13,14
Mas lo regne teu no s’estendrà a
1Re 14,7
dix a ell: –Fes tot ço que plàcia a
1Re 14,41
açò per què tu vuy no has respòs a
1Re 15,15 ço que hom ho secrificàs al Senyor,
1Re 15,30
per ço que jo ahor nostro Senyor,
1Re 16,1
sobre lo poble d’Irrael? Complex
1Re 16,2
dix: –Tu pendràs un vadell de
1Re 16,19
a Ysaý e dix: –Tremet a mi David,
1Re 16,22
a dir a Ysaý: –Jo vull que David,
1Re 17,28
conech l’argull e la malvestat de
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tolch-los als hòmens de Jabès Galaad,
tolch aquella plaga e aquella pestilència
toleu los déus stranys del mig de
tolgueren del mig de ells Balaÿm e Scaroch
tolgueren lo cap a Saül e despullaren-lo
tolgueren-li lo cap e anaren-se’n
tolgueren-los las mans e los peus e
tolgueren lo cap a Siba fill de Bocrí e
tolgues la misericòrdia tua de la mia casa
tolguist lo regne, e la mà de ton fill
Tolomay, rey d’Assur; 4 e lo quart hach
Tolomay, qui era fill de Amisar, rey de
tolra los sechs e los contrets que
tolrà vostros servents e vostres serventas
tolrà aquesta onta del poble d’Irrael?
tolrà’t lo regne e dar-l’ha a ton
tolre als fills d’Irrael; e la una d’
tolre a ells mon moltó, mas ells se
tolré de tot en tot sament de tu de mon
tolré la onta del poble d’Irrael. Car
tolré a vosaltres de la terra? 12 E lavors
tolré a tu las tuas mullers devant tu
tolré-li lo cap! 10 E dix lo rey: –En
tolt bou o aze, e si jo he acusat a tort,
tolt a tu tot lo regne d’Irrael e aquell
tolta del poble d’Irrael, car l’archa de
tolta. 9 E levà’s David ab DC hòmens qui
tolta a ladres e hagueren-los morts. E
tolta d’aquell, axí com la he tolta de
tolta de Saül, lo qual jo he mogut de la
toltas, de Acaron entrò Aget e entrò a sos
ton pare, com ell era en Egipte, en la
ton pare dels secrificis dels fills d’
ton pare, que ministràs devant mi
ton bras e lo bras de la casa de ton pare,
ton pare, per ço que no hage negun hom
ton cor. 20 E no sies engoxós de las
ton pare las ha trobades, e és engoxós per
ton Déu, per ço que no muyram, car nós
ton Déu, los quals ell havia manats a tu.
ton linatge. Nostro Senyor †ama cascun†
ton coratge e vés allà on volràs, car jo
ton servent. Si aquest peccat és sobre mi
ton Déu, e havem mortas totas las altres
ton Déu. 31 Donch Samuel se’n tornà e
ton corn d’oli e vine per ço que jo
ton bestiar en ta mà e diràs: “Jo sóm
ton fill, qui guarde tes ovellas. 20 E
ton fill, stiga devant mi, car ell ha
ton cor, car tu ést vengut ací per veure
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1Re 17,32
pahor d’aquest felisteu. Jo sóm
1Re 17,36
e ofeguí’ls [*], 36 e enaxí jo,
1Re 17,58
–Jo çó fill de Ysaý, de Betlem,
1Re 19,4
rey, no vullas peccar contre David,
1Re 20,1
ni qual peccat he jo fet contre
1Re 20,6
al vespre del terç die. 6 E si
1Re 20,8
tu m’ociu e no m’amens a
1Re 22,14
teus axí [*] com David, qui és
1Re 22,14 com David, qui és ton gendre e va a
1Re 22,15
de mon pare, car jo anch, qui sóm
1Re 22,16
tu morràs de mort, tu e la casa de
1Re 22,22
colpable de aquells de la casa de
1Re 24,5
perlat a tu e dit: “Jo liuraré a tu
1Re 24,12
reguarde are e regonex la vora de
1Re 24,12
mia mà, car com jo tallí la vora de
1Re 25,8
en bon die, dóna a tos servents e a
1Re 25,16
e de nit, aytant com nós guardam
1Re 25,17
fasses, car la malesa és [*] contre
1Re 25,31
a tu açò remembrament ni serà en
1Re 28,2 David a Achís: –Are veuràs què ferà
1Re 28,17
e tolrà’t lo regne e dar-l’ha a
1Re 28,22
menjat, sias fort e pugues fer
2Re 7,3
rey: –Vé e fes tot quant pensas en
2Re 9,7
a tu misericòrdia per amor de [*]
2Re 10,3
per amor ni per honrament de
2Re 12,8
de Saül, 8 e doní a tu la casa de
2Re 12,8
casa de ton senyor e las mullers de
2Re 12,11
devant tu matex e dar-las-he a
2Re 13,5
e fes aparès que ést malalt, e com
2Re 13,20 E dix Absalon, son frare: –Ha jagut
2Re 13,20
[*] no’t dons ira ni dol de
2Re 14,11
Déu, que sol un cabell del cap de
2Re 15,19
car tu ést palegrí e ést axit de
2Re 15,34
axí com jo sóm stat servidor de
2Re 15,34
de ton pare David, axí vull ésser
2Re 16,3
lo rey: –On és Mifibòzech, fill de
2Re 16,8
tu li tolguist lo regne, e la mà de
2Re 16,21 Absalon: –Intre a las concopines de
2Re 16,21
haurà entès que tu has ensutzat
2Re 17,8 dix Cozim a Absalon: –Tu ja conexs
2Re 17,10
car tot lo poble d’Irrael sap que
2Re 19,19
las iniquitats mias ni las poses en
1Re 14,28
28 E lavors dix un hom del poble:
1Re 20,3
3 E David jurà altre vegade e dix:
1Re 24,13
cabres. E sdevench-se que ell féu
1Re 25,4
oÿt en lo desert que Nabal feya
2Re 13,23
sdevench-se que Absalon feya
2Re 13,24
al rey e dix-li: –Vet que jo fas
2Re 14,26
Absalon, que VII dies leguiave a
1Re 25,11
que jo he fet ociure per a mos
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ton servent e iré’m combatre ab ell e
ton servent, ocís lo leó e l’ors. Donchs,
ton servent. 18,Tit Capítol XVIII 1 Axí
ton servent, car ell no ha peccat contre
ton pare, que ell me vol ociure? 2 E ell
ton pare demane a mi, respon-li axí:
ton pare. 9 E dix Jonatàs a David: –Ja Déu
ton gendre e va a ton manament e és
ton manament e és gloriós en ta casa? 15 E
ton servent, no he sabuda neguna cose
ton pare. 17 Donchs, ell dix a sos
ton pare. 23 Stà ab mi e no hages pahor,
ton enamich per ço que fasses a ell ço que
ton mantell qui és en la mia mà, car com
ton mantell, jo no volguí stendre la mia
ton fill David ço que tu hauràs a mà.” 9 E
ton bestiar entre ells. 17 La qual cose tu
ton marit e contre ta companya. E ell és
ton cor, senyor meu, que tu hages scampade
ton servicial. E dix Achís a David: –Jo
ton proÿsme David, 18 car tu no has obeÿt
ton camí. 23 E Saül no’n volch pendre e
ton cor, car nostro Senyor Déu és ab tu. 4
ton pare, e restituyré a tu tots los camps
ton pare? Ans ho ha fet per ço que venguen
ton senyor e las mullers de ton senyor a
ton senyor a la tua volentat, e he donade
ton proÿsme, e dormiran ab ellas devant tu
ton pare te vindrà a vesitar, prega-lo
ton frare ab tu? Calla, germana, [*] no’t
ton frare ni plors per açò. E aprés açò
ton fill no serà tochat. 12 E dix lavors
ton loch. 20 Hir hi venguist, e que vuy te
ton pare David, axí vull ésser ton
ton servidor.” E destroyràs lo concell que
ton senyor? Respòs Cibà e dix: –Romàs és
ton fill Absalon t’ho levà, e liurerà
ton pare, las quals ha jaquides per ço que
ton pare, sían confortades las mans de
ton pare e los hòmens qui són ab ell, com
ton pare és fort e règeu, e tots aquells
ton cor que jo t’he fetas del die ensà
–Ton pare ha costret lo poble per
–Ton pare sap certament que jo he trobade
tondre son bestiar en Carmel. 3 E aquell
tondre son bestiar, 5 ell li tremès X
tondre las suas ovellas en Balasar, que
tondre las mias ovellas. Prech-te,
tondre lo ceu cap, e las fembras los
tonedors e donar-ho-he a hòmens que no
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1Re 25,7
qui éran ab nós en lo desert
2Re 10,8
devant la porta, e Cirus e Sabbaà e
Re Prol,54
los quals són pròpiament apellats
1Re 14,15
s’esbalaÿren, e tota lur host fou
1Re 14,29
29 E dix Jonatàs: –Mon pare ha
2Re 12,18
que li fos fort greu e no se’n
1Re 28,21
-ce’n a Saül, que era règeament
2Re 4,1
disolutes, e tot Yrrael fou molt
2Re 7,10
ab ell. E d’aquí avant no serà
1Re 5,11
la archa de déu d’Irrael e que
1Re 29,4
irats e fallons e digueren a Achís:
1Re 15,25
que tu ports are lo meu peccat, e
1Re 15,30
e devant los fills d’Irrael. E
2Re 3,16
Abner a son marit: –Vés-te’n e
2Re 15,27 Sedoch prevera: –Tu qui ést vengut,
1Re 3,6
–O, mon fill, no t’he jo apellat.
1Re 26,21
21 E dix Saül: –Jo he peccat.
1Re 29,7
als majorals que vingues ab nós. 7
2Re 15,19 E dix lo rey: –Per què véns ab nós?
2Re 15,20
ab nós no és cose covinent. [*]
2Re 19,14
e tremateren al rey e digueren:
2Re 20,1
havem haretat en lo fill de Ysaý.
1Re 2,11
del ceu crist. 11 E Elcanà se’n
1Re 4,3
[*]. 3 E lo poble d’Irrael se’n
1Re 14,27
-le en la brescha de la mel e
1Re 14,32
e lo poble fou molt ujat. 32 E
1Re 14,46
que no morí. 46 E Saül se’n
1Re 15,31
ton Déu. 31 Donch Samuel se’n
1Re 16,13
Ab aytant, se n’anà Samuel e
1Re 17,15
15 e David se pertí de Saül e
1Re 17,57
és fill. 57 Donchs com David se’n
1Re 20,43
e anà-ce’n. E Jonatàs se’n
1Re 23,18
romàs en lo bosch e Jonatàs se’n
1Re 23,28
per la terra. 28 Donchs Saül se’n
1Re 26,25
ab los ceus hòmens e Saül se’n
2Re 1,1
Saül fou mort, que David vench e
2Re 2,30
las tendes. 30 E Joab jaquí Abner e
2Re 3,16
te’n e torna-te’n. E son marit
2Re 8,13 de las Celinas e XXIIIM en Gebelem,
2Re 12,15
tu has hagut d’ella morrà. 15 E
2Re 12,20
nostro Senyor Déu e adorà-lo. E
2Re 12,31
dels fills d’Amon. E David se’n
2Re 19,15
tu e tots los servecials teus. 15 E
2Re 19,24 rey isqué de Jerusalem entrò que hy
2Re 20,22
-se’n tots en lurs tendes. E Joab
1Re 29,11
ço que se n’anassen gran matí e
2Re 23,7
de foch e cremaran entrò sían
2Re 3,26
missatgers derrera Abner e féu-lo
2Re 10,19
e los sirienchs hagueren pahor de
2Re 12,23
ni ploreria? Car jo no’l poria fer
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tonen las tuas ovellas, e nós no’ns
Toob e Istab e Maatà éran en lo camp. 9 E
Torà, ço és, Lig. Segons orde dels
torbade [*]. E açò fou axí com un miracle
torbade la terra. Vosaltres veeu que mos
torbàs, e digueren entre si matexs: «Com
torbat, e dix-li: –Vet la tua serventa,
torbat. 2 E II hòmens prínceps de ladres
torbat e los fills de la iniquitat no
torn en son loch, per ço que no ocie nós
–Torn-se’n aquex hom e stiga en son
torna-te’n ab mi, per ço que jo ahor lo
torna-te’n ab mi, per ço que jo ahor
torna-te’n. E son marit tornà-ce’n.
torna-te’n en pau en la ciutat, e
Torna-te’n e dorm. 7 E, certes, Samuel
Torna-te’n, mon fill David. Per cert jo
Torna-te’n, donchs, [*] e no agreujaràs
Torna-te’n e habita ab lo rey, car tu
Torna-te’n ab los teus frares en
–Torna tu e tots los servecials teus. 15 E
Torna-te’n, Yrrael, en las tuas tendes.
tornà e anà-ce’n en Ramata, en la sua
tornà a las tendes. Lavors digueren los
tornà sa mà a sa bocha, e sos ulls foren
tornà-ce’n a pendre presa, e prengueren
tornà e [*] perseguí los felisteus, qui se
tornà e seguí Saül. E Saül ahorà nostro
tornà-ce’n en Remata. 14 E l’espirit
tornà-sse’n a son pare en Betlem per
tornà, qui havia ja mort lo felisteu,
tornà en la ciutat. 21,Tit Capítol XXI 1
tornà en la sua casa. 19 Ab aytant
tornà e cells qui perseguien David, e
tornà en son loch. Tit Capítol XXVII 1 Dix
tornà de la mort que havia feta a Amalech,
tornà-ce’n e ajustà tot lo poble. E
tornà-ce’n. 17 E Abner tremès e dix
tornà-ce’n e posà gran nom a si matex.
tornà-se’n Natan a la sua casa. E
tornà-se’n a la sua casa e meteren-li
tornà ab tota la sua host e ab tot lo
tornà-se’n David entrò a Jordà, e tot
tornà en pau. 25 [*] E dix lo rey a
tornà-ce’n en Jerusalem al rey. 23 E
tornacen a la terra dels felisteus. E los
tornades a no res.» 8 Aquests són los noms
tornar de la cisterna de Tirà. E d’açò no
tornar als fills d’Amon. 11,Tit Capítol
tornar de allà on és. Jo iré de vuymés a
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2Re 17,3
córrer a ells, e ociuré’ls, 3 e
2Re 19,11
a ells: “Per què venits derrés a
2Re 19,12
carn. Per què sou vosaltres durs en
2Re 19,37
-te, senyor, que me’n jaquesques
1Re 15,26
E Samuel dix a Saül: –Jo no me’n
1Re 6,2
Ensenyau-nos en qual manera
1Re 1,19
e aoraren devant nostro Senyor, e
1Re 2,20
nostro Senyor. E adonchs ells se’n
1Re 5,3
Senyor, on ells prengueren Degon e
1Re 6,16
dels felisteus qui vaeren açò
1Re 14,21
de la part dels felisteus [*] se’n
1Re 17,35
tolre a ells mon moltó, mas ells se
1Re 17,53
53 E los fills d’Irrael se’n
1Re 25,12
donchs, los servents de David se’n
2Re 15,29
29 E lavors Sadoch e Abiatar
2Re 17,20
E aquells, pus no’ls trobaren,
2Re 24,8
Bersabe. 8 E aprés VIIII mesos [*]
2Re 10,5
crescuda la vostra barba e lavors
2Re 17,23
ciutat, [*] e pensà’s que lo regne
1Re 15,27
mès en la carrera, per ço que se’n
1Re 18,2
aquell die e no li atorgà que ell
2Re 17,3
’n romandrà nengú axí com si se’n
2Re 19,43
què no digueren abans a mi que jo
2Re 19,11
Yrrael havia demanat al rey que’l
1Re 15,12
de victòria e que despuxs se n’era
1Re 15,19
veu de nostro Senyor Déu, ans ést
1Re 15,23
de nostro Senyor Déu, ell ha a tu
1Re 15,26
nostro Senyor, e nostro Senyor ha
1Re 24,2
la terra de Gandí. 2 E com Saül fou
1Re 25,37
digest lo vi que havia begut e fou
2Re 1,22
forts, e lo coltel de Saül no és
2Re 3,27 sabia res David. 27 E com Abner fou
2Re 19,30
rey: –Pus que tu, senyor meu, ést
2Re 17,21 en Jerusalem. 21 E, com se’n foren
1Re 7,3
poble d’Irrael: –Si vosaltres vos
1Re 23,23
los amagatalls on ell se amague e
1Re 27,9
e àzens e camells e vestidures e
1Re 7,17
dits lochs, 17 e despuxs ell se’n
1Re 18,6
de Saül. 6 Mas, com David se’n
2Re 15,8
ell promès a Déu que, si ell
2Re 5,2
manaves tot Yrrael e remanaves e
1Re 9,5
lo qual era ab ell: –Vina e
2Re 1,22
setgeta de Jonatàs negun temps no
2Re 12,23
és. Jo iré de vuymés a ell, e el no
2Re 5,7
ací David.” 7 Emperò David pres la
1Re 15,5
Amalech, ell mès sos aguayts en un
1Re 17,40
V pedres bellas e rodones d’un
1Re 30,9
éran ab ell e vingueren entrò al
1Re 30,10
que no havían pogut passar lo
1Re 30,21 havia manat que romanguéssan en lo
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tornar-me-n’he, e lo poble qui és ab
tornar lo rey de la sua casa?” Car tot
tornar lo rey en la sua casa?” 13 E dieu a
tornar, e que muyre en la mia ciutat e que
tornaré ab tu, car tu has menyspresade la
tornarem a ella en son loch. Los quals
tornaren-se’n e vingueren a casa lur,
tornaren en lur casa. 21 E nostro Senyor
tornaren-lo posar en son loch. 4 E altre
tornaren-se’n en Acaron aquell die. 17
tornaren per ésser ab Saül e ab Jonatàs e
tornaren contre mi, e jo prenguí aquells
tornaren com ells hagueren encalsats los
tornaren per aquella carrera per on éran
tornaren l’archa en Jerusalem e stigueren
tornaren-se’n en Jerusalem. 21 E, com
tornaren en Jerusalem e hagueren sercade
tornareu. 6 E com los fills d’Amon
tornaria a David, e David qui pensaria mal
tornàs. Mas Saül lo pres per lo pany de
tornàs a sa casa o a casa de son pare. 3
tornàs un hom tot sol, car tu demanes un
tornàs a mi matex lo rey meu? E lavors los
tornassen en la sua casa, per ço com lo
tornat en Galgala. Adonchs Samuel vench
tornat ab presa e has mal fet devant
tornat enrera, que tu no sies rey. 24 E
tornat a tu enrera, que no sias rey sobre
tornat de perseguir los felisteus, a ell
tornat en seny, sa muller li dix totas
tornat en va ni en foll de la batalla. 23
tornat en Hebron, Joab lo tirà en una part
tornat en la casa tua en pau, prengue-ho
tornats, los missatgés aquells axiren del
tornau a nostro Senyor de tot vostro cor,
tornau a mi, que’m digau certa cose, per
tornava-se’n a Achís. 10 E deya-li
tornave en Remate, car aquí era la sua
tornave aprés que hach mort lo felisteu e
tornave en Jerusalem, secrificaria a
tornaves Yrrael. E nostro Senyor ha dit a
tornem-nos-en, car per ventura mon
tornerà atràs de sanch de morts, de [*]
tornerà a mi. 24 E anà-se’n David a
torra e la altesa de Sion, e aquesta és
torrent qui era prop de la ciutat. 6 E
torrent e mès aquellas en una sportella
torrent de Besor, e aquí aquells qui éran
torrent de Besor. 11 E trobaren un hom de
torrent de Bezor. E aquests axiren a
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2Re 15,23
e cridant, e lo rey passave per lo
2Re 17,13
la ciutat engir e entorn, entrò al
2Re 23,30
fill de Asratonites; Oday del
2Re 22,5
de la mort m’han environat, e los
1Re 17,17
e porta a tos frares una masura de
1Re 25,18 vi e V moltons cuyts e V masures de
1Re 6,12
per un camí bruolans, e anch no’s
1Re 12,3
tolt bou o aze, e si jo he acusat a
1Re 12,4
–Tu no has nengú agreujat a
1Re 26,21
tu, que jo ho he fet follament e a
1Re 2,36
que ell ofira I diner d’argent e I
1Re 10,3
III cabrits; e l’altre, III
Re Prol,152
ço és, aquell en qui més, segons
1Re 2,29
poble d’Irrael e tu has honrats
1Re 2,33
tot sament de tu de mon altar, mas
1Re 2,34
tu senyal que’s sdevendrà en II de
1Re 4,17
en lo poble, e, ultre açò, abdós
1Re 8,5
digueren a ell: –Tu ést envellit, e
1Re 17,17
a son fill David: –Prin e porta a
1Re 17,17
torrons e X pans e vés a la host, a
1Re 17,18
als conestables, e vizitaràs
1Re 25,6
6 e dieu: “Pau sia ab tu e ab
1Re 25,8
en Carmel. 8 Emperò demane-ho a
1Re 25,8
e diran-ho a tu. Donchs nós,
1Re 25,8
som venguts a tu en bon die, dóna a
1Re 25,25
ell. E jo, ta serventa, anch no viu
2Re 7,12
tots los teus dies, dormiràs ab
2Re 11,8
–Vé-te’n a la casa tua e lave’t
2Re 19,5
e dix-li: –Vuy has confuzos tots
1Re 9,13
qui seran apellats. Donchs, anau
1Re 20,19
deus ceura. E adonchs tu te n’iràs
1Re 20,29
jo trop gràcia devant tu, iré allà
1Re 20,38
a l’infant e dix: –Corra e vé
1Re 20,40
a l’infant e dix-li: –Vé-te’n
1Re 23,23
bé cuytosament. 23 Donchs sercau
2Re 12,28
pendre. 28 Donchs, are, senyor,
2Re 16,9
Servià, al rey: –Per aquest cha que
2Re 17,16
mas digau-li que se’n vage demà
2Re 17,21 e puxs digueren-li: –Anem, passem
2Re 20,8
que’l podia traure e podia ferir
1Re 2,35
irà devant mon crist (ço és, untat)
1Re 17,40
e pres un bastó, lo qual ell tenia
1Re 20,23
nostro Senyor sia entre mi e tu
1Re 27,12
poble [*] d’Irrael, e per açò serà
1Re 28,2
E dix Achís a David: –Jo posaré tu,
2Re 3,28 –Munde çó jo e lo regne meu, e seré
2Re 7,16
casa serà fael, e lo regne teu serà
2Re 7,24
a tu lo teu poble en poble per
2Re 9,7
e tu menjaràs pa a la mia taula
2Re 9,10
fill del senyor teu, menjarà
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torrent de Cedron, e tot l’altre poble
torrent la tirarem ligant-la ab cordes,
torrent de Gàlaad; 31 Abralbon arbatites;
torrents del diable han tengut a mi. 6 Las
torrons e X pans e vés a la host, a tos
torrons e C ligays de pances e CC sportes
torseren a destre ni a sinestre. E los
tort, ni si jo he pres do de la vostra mà,
tort, ni no has opremut negú, ni no has
tort. Car no sabia ni conexia moltas coses
tortell de pa e que diga: “Jo us prech que
tortells de pa; e l’altre, una canade de
tos vijares, te pusques fiar. E si aferma
tos fills més que a mi. 30 Per ço diu lo
tos ulls te falliran e ta ànima podrirà, e
tos fills, Ofiní e Fineès: que abdós
tos fills són morts, Ofiní e Fineès, e l’
tos fills no van per las tuas carreras.
tos frares una masura de torrons e X pans
tos frares, 18 e porta aquests X formatges
tos frares, si stan bé, e sàpies ab quals
tos frares, e pau sia a la tua casa e a
tos servents, e diran-ho a tu. Donchs
tos servents, atrobem gràcia devant tu.
tos servents e a ton fill David ço que tu
tos servents, los quals tu, senyor,
tos pares, jo socitaré la sament tua aprés
tos peus. E com Urries fou axit de la casa
tos servecials, qui han desliurat a tu de
tost e desliurament, car vosaltres
tost e iràs en loch on te pusques amagar,
tost e veuré mos frares.” Per ço no és
tost e no t’aturs! E pres l’infant de
tost e porta-las a casa. 41 E com lo
tost los amagatalls on ell se amague e
tost fes ajustar la part del poble e
tost morrà és maleÿt lo rey? Iré-hy e
tost, si no, serà destrovit ell e tot lo
tost l’aygüe, sinó tots som morts. 22 E
tost e leugerament com se volia. 9 E dix
tostemps. 36 E sdevendrà’s que
tostemps [*], e pres V pedres bellas e
tostemps. 24 E adonchs se amagà David en
tostemps lo meu servicial. 28,Tit Capítol
tostemps que jo vive, que tu sias
tostemps, de la mort de Abner, car jo no
tostemps devant la mia faç, e la tua
tostemps. E tu, Senyor, has fet a ells en
tostemps. 8 E Mifibòsech adorà David e
tostemps en la mia taula. E Cibà havia XV
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2Re 9,13
habitave en Jerusalem, car
2Re 19,13
Déu a mi, si jo no’t fas maestre
Re Prol,38
per las quals scriuen en habraych
1Re 2,14
o en l’olla o en la parola, e
1Re 2,22
las coses que sos fills fèyan a
1Re 2,23
las quals jo oig e de las quals
1Re 2,33
temps. 33 Emperò jo no tolré de
1Re 2,33
33 Emperò jo no tolré de tot en
1Re 3,20
en terra que no’s sdevengués 20 en
1Re 3,20
d’Irrael [*] entrò a Berzabe. E
1Re 3,21
que Samuel dix se sdevench en
1Re 4,5
Senyor fou venguda en las tendas,
1Re 4,13
en la ciutat, ell recomptà [*]
1Re 4,13
[*] tot ço que s’era sdevengut, e
1Re 5,10
Irrael per ço que ella ocia a nós e
1Re 5,11
son loch, per ço que no ocie nós ab
1Re 6,12
d’or. 12 E las vaques se n’anaren
1Re 7,2
enaxí que XX anys foren complits. E
1Re 7,3
Senyor. 3 E ladonchs dix Samuel a
1Re 7,3
vos tornau a nostro Senyor de
1Re 7,3
a nostro Senyor e serviu aquell
1Re 7,5
solament. 5 E Samuel dix: –Ajustau
1Re 7,15 los amoreus. 15 Donchs Samuel jutjà
1Re 8,22
rey sobre ells. E Samuel dix a
1Re 9,6 ha un home de Déu e és noble hom, e
1Re 10,7
seran venguts a tu, tu secrificha
1Re 10,19
vuy lo Senyor, vostro Déu, que
1Re 10,21 de Benjamín. 21 Donchs ell aplegà
1Re 10,21
aplegà tot lo trip de Benjamín e
1Re 10,24
spatles amunt. 24 E Samuel dix a
1Re 10,24
nostro Senyor ha alegit. E no és en
1Re 10,24
un home que sia semblant a ell. E
1Re 10,25
nostro Senyor. E Samuel lexà anar
1Re 11,2
enaxí que vosaltres siau onta a
1Re 11,4
-li aquestas peraules devant
1Re 11,4
peraules devant tot lo poble. E
1Re 11,10
axirem demà a vosaltres, e fareu
1Re 11,15
aquí lo regne. 15 E anà-se’n
1Re 12,1
12,Tit Capítol XII 1 Samuel dix a
1Re 12,11
vós de la mà de vostros enamichs
1Re 12,17
vosaltres. 17 Donchs, no és are
1Re 12,19
aquell die trons e pluges. 19 [*] E
1Re 12,20
–No hajau paor. Vosaltres haveu
1Re 12,20
anau e serviu nostro Senyor de
1Re 12,24
Senyor e serviu a ell en veritat de
1Re 13,2
qui és del trip de Benjamín. E
1Re 13,3
la terra e dix: «Ogen los hebreus e
1Re 13,4
e tot lo poble d’Irrael!» 4 Donchs
1Re 13,5
de carretes e VIM cavallers, e
1Re 13,7
E Saül era encara en Galgala, e
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tostemps menjave de açò que lo rey David
tostemps de la cavalleria aprés Joab.” 14
tot ço que parlen, en lo comensament de
tot ço que la losa portave, lo prevera
tot lo poble d’Irrael e en qual manera
tot lo poble se plany? 24 No ho fassau,
tot en tot sament de tu de mon altar, mas
tot sament de tu de mon altar, mas tos
tot lo poble d’Irrael [*] entrò a
tot Yrrael conech que Samuel era leyal
tot lo poble d’Irrael tant com ell
tot lo poble cridà ab gran crit, axí que
tot ço que s’era sdevengut, e tot lo
tot lo poble comensà a plorar. 14 Adonchs,
tot nostro poble! 11 Donchs ells
tot nostro poble! 12 Car no havia en
tot dret per la via per on hom va a
tot lo poble d’Irrael se reposà aprés
tot lo poble d’Irrael: –Si vosaltres vos
tot vostro cor, toleu los déus stranys del
tot sol, ell desliurerà a vosaltres de la
tot lo poble d’Irrael en Masfa, que aorem
tot lo poble d’Irrael tots los dies de la
tot lo poble d’Irrael: –Cascú se’n vaja
tot ço que ell diu s’esdevé sens dupte.
tot ço que trobaràs en ta mà, com nostro
tot sol vos ha desliurats de tots mals e
tot lo trip de Benjamín e tot son linatge,
tot son linatge, e la sort caech sobre la
tot lo poble: –Vosaltres haveu aquell que
tot lo poble un home que sia semblant a
tot lo poble cridà e dix: –Nostro rey
tot lo poble, cascú en sa casa. 26 [*] E
tot lo poble d’Irrael. 3 Llavors digueren
tot lo poble. E tot lo poble levà se veu
tot lo poble levà se veu en alt e comensà
tot ço que us plaurà. 11 E com lo sendemà
tot lo poble en Galgala [*] e aquí
tot lo poble d’Irrael: –Veus que jo he
tot entorn entrò que vosaltres habitàs
tot dret temps de cullir los forments? Jo
tot lo poble dix a Samuel: –Pregue per los
tot aquest mal. Mas emperò no us vullau
tot vostro cor e de tota vostra ànima, 21
tot vostro cor, car vosaltres haveu vistas
tot l’altre poble era cascú tramès a son
tot lo poble d’Irrael!» 4 Donchs tot lo
tot lo poble d’Irrael oyí aquesta fama:
tot lo poble manut era axí spes com la
tot lo poble qui era ab ell era spaventat.
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1Re 13,22
la batalla fou vengut, null hom de
1Re 14,7
7 E son scuder dix a ell: –Fes
1Re 14,20
te mà a tu. 20 Donchs Saül cridà e
1Re 14,24 sia venjat de mos enamichs. Donchs
1Re 14,25 poble dejunà, que no menjà pa. 25 E
1Re 14,34
dix Saül: –Departiu-vos per
1Re 14,34
los menjau ab la sanch. Donchs
1Re 14,38 aquell die. 38 E Saül dix: –Aplegau
1Re 14,39
sens nenguna remsó. E nengú de
1Re 14,40
li contredix. 40 Donchs ell dix a
1Re 14,47 ell se combatia contre los enamichs
1Re 15,3
vé are e ociu Amalech e guasta
1Re 15,8
8 e pres Aguays, rey de Amalech,
1Re 15,8
rey de Amalech, tot viu, e ocís
1Re 15,9
l’altre poble a spasa. 9 E Saül e
1Re 15,9
aquellas destrovir, mas deguastaren
1Re 15,12 en Galgala. Adonchs Samuel vench
1Re 15,20
rey de Amalech, pres e he mort
1Re 15,28
–Nostro Senyor ha vuy tolt a tu
1Re 17,5
que era, de la part de fora,
1Re 17,49
e mès-la en la fona e menà-la
1Re 17,49
li encastà en lo front, e caech
1Re 18,5
los combatedors, e ell pleÿa molt a
1Re 18,25
sia feta dels enamichs del rey.” E
1Re 19,3
[*] ab ell e jo faré saber a tu
1Re 19,5
Senyor ha feta gran salut per ell a
1Re 19,24
los altres devant Samuel, e cantà
1Re 19,24
devant Samuel, e cantà tot nuu
1Re 20,4
a David: –Tot quant tu diràs a mi,
1Re 20,12
a David: –Vet que jo demà per
1Re 20,26
E Saül no parlà neguna peraule en
1Re 20,34
ab gran fallonia e no menjà en
1Re 21,1
e dix-li: –Per què ést vengut
1Re 23,5
los felisteus, e amanà-sse’n
1Re 23,8
e barras. 8 Adonchs Saül manà a
1Re 24,3
pres IIIM hòmens, tots alets de
1Re 25,35
pres Davidd de la mà d’aquella
1Re 26,7
terra, prop del seu cap. E Abner e
1Re 26,15
tu baró, e qui és semblant a tu en
1Re 26,24
Senyor, e guard e desliure a mi de
1Re 28,3 persona. 3 E emperò Samuel morí, e
1Re 28,4
tendes en Sutjam. E Saül ajustà
1Re 28,20
20 E aytantost Saül caech
1Re 28,20
fortsa, car no havia menjat pa en
1Re 29,9
que tu ést bo devant los meus ulls
1Re 30,18
portades e aportaren-se-n’ho
1Re 30,20
se n’havían amenades. 20 E pres
1Re 31,3
los quals éran fills de Saül. 3 E
1Re 31,9
de las ýdolas e tots los pobles
2Re 1,9
pena e gran treball e encara sóm en
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tot lo poble que era ab Saül e ab Jonatàs,
tot ço que plàcia a ton coratge e vés allà
tot lo poble qui era ab ell. E vingueren
tot lo poble dejunà, que no menjà pa. 25 E
tot lo poble [*] vench en una lande on
tot lo poble dient a ells que cascú aduga
tot lo poble amenà cascú son bou en la mà
tot lo poble e sapiau e vejau per qual és
tot lo poble no li contredix. 40 Donchs
tot lo poble: –Partiu-vos tots a una
tot entorn: contre Moab e contre los fills
tot ço que ell ha. Tu no perdoneràs a ell
tot viu, e ocís tot l’altre poble a
tot l’altre poble a spasa. 9 E Saül e tot
tot lo poble perdonaren Aguays e a molt
tot ço qui era vil e de pocha valor. 10 E
tot dret a Saül, e Saül oferia holocausts
tot son poble. 21 Mas lo poble ha presa
tot lo regne d’Irrael e aquell ha liurat
tot ple d’hams. Lo pes del qual era VM
tot entorn e ferí’n lo felisteu en lo
tot stès en terra. 50 E axí ocís David lo
tot lo poble, e majorment als servents de
tot açò feya Saül per ço que liuràs David
tot ço que jo veuré e que jo oyré. 4
tot lo poble d’Irrael. Tu ho veÿst e te
tot nuu tot aquell die e tota aquella nit.
tot aquell die e tota aquella nit. E de
tot ho faré volenters. 5 E veus que David
tot lo die ensercaré la centència de mon
tot aquell die, que pensave’s que per
tot lo segon die de las calendes, car fou
tot sol? No ha vengut null hom ab tu? 2 E
tot lur bestiar, e ferí aquells de molt
tot lo poble que ells vinguéssan a batalla
tot lo poble d’Irrael, e anà-sse’n per
tot ço que ella li aportave e dix a ella
tot l’altre poble durmia engir e entorn
tot Yrrael? Per què, donchs, no has
tot treball. 25 E lavors dix Saül a David:
tot Yrrael féu gran dol sobre ell, e
tot Yrrael e vench-se’n en Gelboe. 5 E
tot dret en terra, car temia fort las
tot aquell die. 21 E axí aquella fembra
tot axí com és l’àngel de nostro Senyor
tot. E amanà-ssa’n las suas [*] mullers
tot lo bestiar e manà’l devant si matex.
tot lo càrrech de la batalla vench e’s
tot ço que era sdevengut a Saül e a tota
tot mon seny e tota la fortsa de la mia
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2Re 1,10
scapar a las nafres que havia per
2Re 1,12
e sobre Jonatàs, fill ceu, e sobre
2Re 2,3
hòmens qui anaven ab ell, cascú ab
2Re 2,9
e sobre Gesrael e Efraÿm e sobre
2Re 2,19
ni a la sinestra, ans lo encalsave
2Re 2,30
Abner e tornà-ce’n e ajustà
2Re 3,1
més aminvave e pus flacha era e
2Re 3,12
mia mà ab tu, e jo’t retornaré are
2Re 3,21
–Jo’m levaré per ço que t’ajust
2Re 3,31
Gabeon. 31 E dix David a Joab e a
2Re 3,32
e plorà sobre lo vas de Abner, e
2Re 3,34
devant los fills d’Irrael.» Encare
2Re 3,35
altre vegade. 35 E com fou vengut
2Re 3,36
sia post e se’n sia intrat. 36 E
2Re 3,37
dit [*]. 37 E en aquell die conech
2Re 3,37
en aquell die conech tot lo poble e
2Re 4,1
las suas mans foren disolutes, e
2Re 4,9
que ha desliurade la mia ànima de
2Re 5,2
rey sobre nós, tu eras qui manaves
2Re 5,5
en Jerusalem XXXIII anys sobre
2Re 6,5
anave devant l’archa. 5 E David e
2Re 6,15
qui és apellade efot. 15 E David e
2Re 6,15
Senyor Déu en tota alegria e en
2Re 7,3
3 E dix Natan al rey: –Vé e fes
2Re 7,17
coses e segons aquesta visió,
2Re 8,7
que portave en lo coll e portà-ho
2Re 8,15
ell feya. 15 E regnà David sobre
2Re 8,15
Yrrael e ell feya juý e justícia a
2Re 9,10
li la terra e dau-li a manjar en
2Re 10,17
David sabé aquestas coses, ajustà
2Re 11,18
18 E Joab tremès a dir a David
2Re 11,22
en Jerusalem e comptà-li
2Re 12,12
jo faré açò que t’he dit devant
2Re 12,31
’n tornà ab tota la sua host e ab
2Re 13,4
–Fill del rey, per què afeblexs axí
2Re 13,12
vols fer, null hom no gosa fer en
2Re 13,13
folls e dels pus orats hòmens de
2Re 14,7
e la un ocís l’altre. 7 E vet que
2Re 14,14
e’s pensa que no’s perdrà de
2Re 14,15
aquesta peraule al senyor devant
2Re 14,19
meu, per la salut de la tua ànima,
2Re 14,25
veé la cara del rey. 25 Emperò en
2Re 15,4
la terra, que sia jutge, e vinga
2Re 15,6
-lo. 6 E feya açò tots dies a
2Re 15,13 un missatge a David que li dix: –Ab
2Re 15,17
la casa, 17 e anà-ce’n lo rey e
2Re 15,21
Déu e vives tu, senyor meu, car en
2Re 15,22
e tots aquells qui éran ab ell e
2Re 15,23 passave per lo torrent de Cedron, e
2Re 15,24
l’archa de Déu [*] entrò que
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tot lo cors. E prenguí la sua corona que
tot lo poble de nostro Senyor Déu e sobre
tot son mainatge, e stigueren en los
tot Yrrael. 10 E era en edat de XXXX anys
tot dret per ço que l’ociés. 20 E girà’s
tot lo poble. E falliren dels servecials
tot die se destroÿa. 2 E David engendrà
tot Yrrael. 13 E dix David: –Jo volenter
tot Yrrael a tu, senyor meu [*], per ço
tot lo poble qui era ab ell: –Squinsau
tot lo poble plorà, 33 e planyent molt
tot lo poble de Yrrael plorà sobre Abner
tot lo poble perquè menjacen ab David e
tot lo poble oyí açò e plach-los molt ço
tot lo poble e tot Yrrael que lo rey no
tot Yrrael que lo rey no havia concentit
tot Yrrael fou molt torbat. 2 E II hòmens
tot treball! 10 Com aquell qui m’adux
tot Yrrael e remanaves e tornaves Yrrael.
tot Yrrael e sobre Judà. 6 E anà lo rey e
tot Yrrael jugaven e cantaven devant
tot Yrrael portaven l’archa del testament
tot goig e ab gran so de nafils e de
tot quant pensas en ton cor, car nostro
tot axí dix Natam a David. 18 E intrà-ce
tot en Jerusalem. 8 E aportà molt aram de
tot Yrrael e ell feya juý e justícia a tot
tot lo poble ceu. 16 Emperò Joab, fill de
tot ço que obs haja. Emperò Mifibòsech,
tot Yrrael e passà Jordà e vench en Elema,
tot ço que era fet en la batalla, 19 e
tot ço que era stat fet en la batalla, axí
tot Yrrael e devant lo sol.” 13 E dix
tot lo poble d’Irrael que era ab ell en
tot, per què no’m dius què has? E dix
tot Yrrael ne hu deu fer. Prech-te que
tot Yrrael. Mas fes-ho axí, germà:
tot lo perentat ceu que s’és levat e
tot aquell qui és foragitat. 15 E, donchs,
tot lo poble. E dix jo la tua serventa:
tot axí és com m’has dit e no en altre
tot Yrrael no havia ten bell hom com
tot hom a mi qui hage res a fer, jo
tot lo poble d’Irrael que venia al rey
tot son cor e ab tota sa volentat és
tot lo poble a peu descals e stigueren
tot loch on iràs, o en mort o en vida, jo
tot l’altre poble passaren aprés. 23 E
tot l’altre poble passave de la una part
tot lo poble fou passat, que era axit de
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2Re 15,26
plau”, jo sóm aperellat que fassa
2Re 15,30
carrera del munt Olivet plorant. E
2Re 15,35
e Abiatar preveras seran ab tu, e
2Re 16,6
e a tots aquells qui éran ab ell, e
2Re 16,14
e terra. 14 E axí vench lo rey e
2Re 16,15 e posaren aquí. 15 Emperò Absalon e
2Re 16,18
que nostro Senyor ha alegit e
2Re 16,19
axí com jo he obeyit al teu pare,
2Re 16,21
li guarden la casa, per ço que, com
2Re 16,22 a las concupines de son pare devant
2Re 16,23 e com era ab Absalon, axí matex que
2Re 16,23
axí matex que tot quant deya, de
2Re 17,3
-n’he, e lo poble qui és ab ell
2Re 17,3
axí com si se’n tornàs un hom
2Re 17,3
un home, e, pus l’hages hagut,
2Re 17,10
a leó, encare sí hauria pahor, car
2Re 17,11
no seria bon concell. Mas ajusta
2Re 17,14
sobre pedre. 14 E dix Absalon a
2Re 17,15
e Abiatar, preveras, e comptà-los
2Re 17,16
tost, si no, serà destrovit ell e
2Re 17,17
anà-sse’n a ells e dix-los
2Re 17,21
-se’n a David e digueren-li
2Re 17,22
sinó tots som morts. 22 E David e
2Re 18,3
no n’haurien ància; a tu volen
2Re 18,4
mal. 4 E dix lo rey: –Jo faré
2Re 18,5
a Abisay e a Joab e a Atey devant
2Re 18,8
que no’n moriren en la batalla. E
2Re 18,12
ociuria lo fill del rey, car devant
2Re 18,24
sobre lo mur veé venir un home
2Re 19,7
nós nos ne anam, pijor te serà que
2Re 19,8
terra on jaÿa e stech a la porta. E
2Re 19,8
lo rey seya en la porta, e vench
2Re 19,10
David en rey? E lo concell de
2Re 19,11
tornar lo rey de la sua casa?” Car
2Re 19,15
-se’n David entrò a Jordà, e
2Re 19,30
en la casa tua en pau, prengue-ho
2Re 19,38
teu, vage ab mi, e jo faré a ell
2Re 19,38
faré a ell tot ço que tu vulles, e
2Re 19,39
jo t’ho doneré. 39 E, com lo rey e
2Re 19,40
e Canahan se n’anà ab ell. Emperò
2Re 20,2
’n, Yrrael, en las tuas tendes. 2 E
2Re 20,13
poble no s’aturàs aquí. 13 E puxs
2Re 20,22 mur. 22 E lavors la fembra parlà ab
2Re 21,5
e’ns turmentà, enaxí que en
2Re 23,5
que fassa covinensa ferma que en
2Re 24,2 [*] de Dan entrò a Bersabe e nombre
2Re 24,3
n’has per ço que sia doblat e puxs
1Re 14,36
un d’ells viu. E dix lo poble:
1Re 20,4
de temps. 4 E dix Jonatàs a David:
2Re 16,19
19 E jo serviré lo fill del rey.
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tot ço que li plàcia de mi. 27 E dix lo
tot lo poble que anave ab ell plorave e
tot ço que tu oyràs en la casa del rey
tot lo poble e los hòmens de batalla
tot lo poble, fort ujats, e posaren aquí.
tot lo poble, e Atitòfell ab ells,
tot lo poble d’Irrael, e ab ell staré. 19
tot axí obeyré a tu. 20 E dix Absalon a
tot Yrrael haurà entès que tu has ensutzat
tot Yrrael 23 E Atitòfel era en aquells
tot quant deya, de tot era cregut. 17,Tit
tot era cregut. 17,Tit Capítol XVII 1 E
tot justat, que no’n romandrà nengú axí
tot sol, car tu demanes un home, e, pus l’
tot lo poble starà en pau. 4 E lo concell
tot lo poble d’Irrael sap que ton pare és
tot lo poble d’Irrael, de Dan entrò a
tot lo poble: –Més val lo concell de Cuzim
tot lo fet axí com era stat. 16 E dixtot lo poble qui és ab ell. 17 E Jonatàs e
tot açò, e ells anaren prestament a David
tot lo concell e puxs digueren-li:
tot lo poble passaren l’aygüe [*], que no
tot sol e no altre, car a tu comprenen per
tot açò que vosaltres vullau. E lavors lo
tot lo poble que, si podien pendre
tot l’altre poble fugí. 9 E, dementre que
tot lo poble manà lo rey a tu e Abisax e
tot sol corrent, 25 cridà e dix-ho al
tot quant mal ni treball null temps hages
tot lo poble oyí dir que lo rey seya en la
tot lo poble devant ell. Emperò Yrrael
tot Yrrael vench al rey David. 11 Emperò
tot Yrrael havia demanat al rey que’l
tot lo trip de Judà vench en Galgala per
tot, si’s vol. 31 E Batzalay, galatide de
tot ço que tu vulles, e tot ço que tu
tot ço que tu demanaràs, a tu, jo t’ho
tot lo poble hagueren passat Jordà, lo rey
tot lo poble de Judà havia amanat lo rey,
tot lo poble pertí’s de David e anarentot lo poble seguí a Joab e encalsaren
tot lo poble sàviament. E tolgueren lo cap
tot Yrrael no’n romangue u del ceu
tot temps duren totas coses, car tota la
tot lo poble per ço que sapiam quants som.
tot aquest te doble en C dobles. Mas què
–Tot ço que sia vijares en los teus ulls,
–Tot quant tu diràs a mi, tot ho faré
Tot axí com jo he obeyit al teu pare, tot
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Re Prol,130
ésser de major nassecitat. En
1Re 1,21
E aprés annà Elcanà, son marit, e
1Re 2,28
secrificis dels fills d’Irrael
1Re 2,31
ço que no hage negun hom vell en
1Re 4,5
poble cridà ab gran crit, axí que
1Re 11,3
nós pugam tremetre missatgers per
1Re 12,20
Senyor de tot vostro cor e de
1Re 13,3
açò oÿt, féu sonar una butzina per
1Re 14,15
per la host e per los camps. E
1Re 14,15
fills d’Irrael s’esbalaÿren, e
1Re 15,11
molt trist, e cridà a nostro Senyor
1Re 17,47
del poble de Yrrael. 47 E que
1Re 19,24
e cantà tot nuu tot aquell die e
1Re 22,1
E com oÿren açò los ceus frares e
1Re 22,2
reguard ni pahor ne éran fallons en
1Re 22,11
Achimàlech, fill de Achirob, [*] e
1Re 23,1
felisteus conbatien Cellà e robaven
1Re 27,1
e stiga que no’m serch vuymés en
1Re 27,3
en Get. E los ceus hòmens ab ell e
1Re 27,9
terra de Egipte. 9 E destroví David
1Re 28,25
menjat, levaren-se e anaren
1Re 31,9
suas armes e tremateren-ho per
1Re 31,9
tot ço que era sdevengut a Saül e a
1Re 31,12
tots los pus forts hòmens e anaren
2Re 1,9
e encara sóm en tot mon seny e
2Re 1,12
poble de nostro Senyor Déu e sobre
2Re 1,26
amable e devias ésser amat sobre
2Re 2,29
tots aquells qui éran ab ell anaren
2Re 2,32
de son pare en Betlem e anaren
2Re 3,23
se n’era anat en pau. 23 E Joab e
2Re 4,7
-li lo cap e anaren-se’n
2Re 6,11
e beneý nostro Senyor a ell e a
2Re 6,12
Senyor havia beneÿt Obededon e
2Re 6,15
testament de nostro Senyor Déu en
2Re 6,21
més a mi que lo teu pare Saül e que
2Re 7,1
Senyor li havia dat repòs e pau de
2Re 8,9
oyí que David havia destroÿda
2Re 8,14
e gents que la defensacen, e
2Re 9,9
a Mifibòsech, fill de Jonatàs, [*]
2Re 9,12
petit que havia nom Michà, emperò
2Re 10,7
hach açò oÿt, tremès-hi Joab ab
2Re 12,31
d’Amon. E David se’n tornà ab
2Re 15,13
que li dix: –Ab tot son cor e ab
2Re 15,16
lavors axí lo rey de la sua casa, e
2Re 16,8
8 car nostro Senyor te carvé are
2Re 17,26 fou mare de Joab. 26 E Absalon, ab
2Re 17,29
que menjàs. E açò hach ell e
2Re 19,20
peccat. Per açò sóm jo vengut de
2Re 19,41
amblat a tu e han manat a tu e a
2Re 22,31 Déu meu. 31 E nostro Senyor és sens
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tota aquella ballesa del tabernacle, la
tota se companye en Siloè per sacrificar a
tota la senyoria? 29 Per què has tu gitat
tota te casa 32 [*] null temps. 33 Emperò
tota la terra ne resonave. 6 E com los
tota la terra d’Irrael e, si no hy ha
tota vostra ànima, 21 e no us vullau
tota la terra e dix: «Ogen los hebreus e
tota la host dels felisteus e sa companya
tota lur host fou torbade [*]. E açò fou
tota la nit mercè. 12 E com Samuel se fou
tota la moltitut sàpie que nostro Senyor
tota aquella nit. E de açò axí un
tota la casa de son pare, devallaren a ell
tota la terra vingueren a ell e faerentota la companya de son pare, dels
tota la terra. 2 E David demanà concell a
tota la terra d’Irrael. Fogiré, donchs, a
tota sa casade e II mullers de David, ço
tota la terra de aquells e no hy jaquí
tota aquella nit. 29,Tit Capítol XXVIIIIº
tota la lur terra, engir e entorn, que
tota la sua companya. 10 E posaren las
tota la nit e prengueren lo cos de Saül e
tota la fortsa de la mia ànima és ab mi.
tota la casa d’Irrael, per ço car éran
tota amor de fembra. Axí com la mare ame
tota la nit per los camps e passaren lo
tota la nit Joab e aquells qui éran ab ell
tota la companye qui era ab ell vingueren
tota la nit per la carrera del desert 8 e
tota se casade. 12 E diguéran a David que
tota la sua casade per l’archa de Déu. E
tota alegria e en tot goig e ab gran so de
tota la sua casada e manà a mi que fos
tota part de tots enamichs, 2 e dix a
tota la fortsa de Adoàser. 10 E Tou tremès
tota Ydumea serví a David. E nostro Senyor
tota la casa que fou de Saül. 10 E axí los
tota la casa de Cibà servia a Mifibòsech.
tota la sua host. 8 E axiren los fills d’
tota la sua host e ab tot lo poble d’
tota sa volentat és Absalon levat contre
tota la sua companya a peu descals, e lo
tota la sanch que has scampade de la casa
tota sa host, passà en las tendas en la
tota la companya, car molt ujament e molt
tota la casa de Josep e sóm axit a carrera
tota la tua casa a Jordà sens nós e tots
tota màcula. E la peraule de nostro Senyor
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2Re 23,5
en tot temps duren totas coses, car
2Re 24,7
per los murs de Tiri e environaren
2Re 24,8
en Jerusalem e hagueren sercade
2Re 24,25 pau. E nostro Senyor hagué mercè de
Re Prol,113
Jesú, fill de Sirach, qui comensa:
1Re 2,22
22 E Elí era molt vell, e oyí
1Re 3,12
aquell die jo sucitaré contre Elí
1Re 3,17
neguna de aquestas coses ni de
1Re 3,18
dites. 18 Donchs Samuel dix a ell
1Re 4,8
Aquest és lo déu qui ferí Egipte de
1Re 8,7
a Samuel: –Oges la veu del poble en
1Re 8, 8
que jo regne sobre ells. 8 Segons
1Re 8,20
sobre nós, 20 e nós serem axí com
1Re 8,21
per nós. 21 Adonchs oyí Samuel
1Re 9,19
he anar al matí, e ensenyaré a tu
1Re 9,21
e lo meu linatge és [*] derrer de
1Re 12,1
que jo he oÿda la vostra veu segons
1Re 13,21
e se destral e son pich. 21 Donchs
1Re 15,2
“Aquestas coses yo he comptades,
1Re 15,9
a las vestidures e als moltons e a
1Re 15,15 al Senyor, ton Déu, e havem mortas
1Re 18,5
a son braguer. 5 E David anava a
1Re 18,6
aquell en Jerusalem, las fembras de
1Re 18,23
digueren los servents del rey
1Re 19,7
Jonatàs apellà David e comptà-li
1Re 19,18
Samuel, en Ramata, e recomptà-li
1Re 20,42
Jonatàs [*]: –Vé-te’n en pau. E
1Re 25,6
frares, e pau sia a la tua casa e a
1Re 25,6
per molts anys, e la tua casa e
1Re 25,9
a Nabal, ells digueren a ell
1Re 25,12 éran venguts e recomptaren a David
1Re 25,21
–Verament jo he guardades en va
1Re 25,22
ho sàpia, que jo no hauré lexat de
1Re 25,30
Senyor haurà fet a tu, senyor meu,
1Re 25,37
tornat en seny, sa muller li dix
1Re 29,1
XXVIIIIº 1 E lavors foren ajustades
1Re 30,19
-ssa’n las suas [*] mullers 19 e
1Re 30,19
a la major, e fills e fillas e
1Re 31,11
en Jabès-Galaad haguéran oÿdes
2Re 1,11
com David hach oÿt açò squinsà
2Re 3,19 en Hebron per ço que perlàs a David
2Re 7,17 serà ferma contínuament. 17 Segons
2Re 7,21
e segons lo teu cor has fetas
2Re 8,6
E nostro Senyor guardave David en
2Re 8,14
E nostro Senyor guardave’l en
2Re 11,19
paraules: –Com hauràs ditas
2Re 12,31
ladres. E açò matex féu David de
2Re 13,29
de Absalon feeren contre Amon
2Re 14,19
rey: –Per cert Joab ha ditas a tu
2Re 15,15
ceus servicials a David: –Senyor,
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tota la mia salut e la mia volentat no ha
tota la terra dels eveus e dels cananeus e
tota la terra. 9 E lavors Joab liurà lo
tota la terra e tolch aquella plaga e
«Tota saviesa és en nostro Senyor»; e
totas las coses que sos fills fèyan a tot
totas las coses que he parlades contre la
totas aquestas peraules qui’t són stades
totas las peraules, enaxí que no li celà
totas plagues en lo desert. 9 O,
totas coses que diguen a tu. Com ells no
totas las lurs obres, las quals ells han
totas las altres nacions. E ell jutgerà a
totas las paraules del poble e recomptà
totas las coses que són en ton cor. 20 E
totas las companyes [*] de Benjamín?
totas las coses que vosaltres haveu
totas las ferramentes de las reyas e dels
totas las coses que Amalech ha fetas al
totas las coses qui éran bellas, e anch no
totas las altres coses. 16 E lavors dix
totas coses que Saül lo trematia, e feya
totas las ciutats d’Irrael axiren a
totas aquestas coses a David. E David los
totas aquestas peraules. E Jonatàs amenà
totas las coses que li havia fetas Saül. E
totas aquellas coses que havem jurades en
totas las coses que tu has, e tu sias fet
totas las coses que tu has. 7 Yo he oÿt
totas las coses que David los havia ditas
totas las peraulas que Nabal havia ditas a
totas las coses de Nabal que éran en lo
totas las coses que a ell pertanyen, d’
totas aquellas coses bonas que ha parlades
totas aquellas peraules que li dix David.
totas las companyes de los felisteus en
totas las altres coses que ells havían,
totas las altres coses que se n’havían
totas aquestas coses que los felisteus
totas las suas vestidures, e tots los
totas aquestas coses que plaÿen a Yrrael e
totas aquestas coses e segons aquesta
totas aquestas coses e ten grans per ço
totas coses que ell feya ni anave ni
totas las coses que ell feya. 15 E regnà
totas aquestes peraules al rey, 20 si tu
totas las ciutats dels fills d’Amon. E
totas aquellas coses que Absalon los havia
totas aquestas peraules? E respòs la
totas las coses que tu mans ni digues
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2Re 18,14
pres Joab III lances e fichà-las
2Re 21,14
Sis, qui era pare de Saül. E faeren
2Re 21,14 que lo rey los havia manades. E com
2Re 22,50
Senyor, jo confessaré a tu devant
2Re 23,5
ferma que en tot temps duren
2Re 13,9 ·n volch menjar. E dix Amon: –Isque
Re Prol,16 libre dels Noms, un matex compte de
Re Prol,107
a comensament armat e guarnit a
Re Prol,168
E, jo sabent la humilitat mia,
1Re 1,4
e donà a Fenennà [*] e a
1Re 1,11
jo donaré aquell a nostro Senyor en
1Re 1,28
jo he ell donat a nostro Senyor en
1Re 2,14
a sos obs. E axí ho feyen ells a
1Re 2,28
de faraó, 28 e jo alegí a ell de
1Re 2,29
menjàceu las promíssias de
1Re 5,5
rahó los preveres de Degon e
1Re 5,8
Adonchs ells tremateren e ajustaren
1Re 6,5
Car una plague és stade a vosaltres
1Re 7,13
Senyor fou sobre los felisteus en
1Re 7,15
Samuel jutjà tot lo poble d’Irrael
1Re 8,4
ells jutjaven falsament. 4 Donchs,
1Re 9,9
la terra dels fills d’Irrael que
1Re 9,22
menjar e ell los féu loch en cap de
1Re 10,7 tu seràs mudat en altre home. 7 Com
1Re 10,9
d’ell, Déu mudà a ell altre cor. E
1Re 10,18
la mà dels egipcians e de la mà de
1Re 10,19
que tot sol vos ha desliurats de
1Re 10,20 companyes. 20 Enaxí Samuel aplegà
1Re 10,23
loch del poble. E fou pus alt que
1Re 11,1
que ha nom Jabès de Galaad, e
1Re 11,2
que jo trague a cascú de vosaltres
1Re 11,7
’ls per pessas e tramès-ne per
1Re 11,7 adonchs lo poble hach gran pahor, e
1Re 11,11 entrò que lo die comensà scalfar. E
1Re 11,15
devant nostro Senyor. E Saül e
1Re 12,19 muyram, car nós havem ajustat mal a
1Re 12,25
vosaltres e vostro rey perireu
1Re 13,11
tu eras ab mi en covinensa, e que
1Re 13,19
car los felisteus los havían
1Re 13,21
éran rebavats e fèyan a lozar
1Re 14,21
per ésser ab Saül e ab Jonatàs e ab
1Re 14,40
dix a tot lo poble: –Partiu-vos
1Re 14,47
e contre los felisteus. E ell sobrà
1Re 14,52
batalla era contre los felisteus en
1Re 14,52 de Saül, car Saül acompanyave a si
1Re 15,17
¿no fust tu fet cap e príncep sobre
1Re 15,18
contre ells entrò que tu los hages
1Re 16,16
spirit te turmenta. 16 Mana que
1Re 17,11
d’Irrael [*]. 11 E com Saül e
1Re 17,14 14 E David era lo menor de dies de
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totas III en lo cors de Absalon, e com
totas aquellas coses que lo rey los havia
totas aquestas coses foren fetas, nostro
totas las gents e cantaré al teu nom, 51
totas coses, car tota la mia salut e la
tothom defora. E com tots foren fora, 10
tots diaques e preveres, per centència o
tots los libres, los quals havem trets de
tots sereu membrants d’aquella centència
tots sos fills e sas fillas part del
tots los dies de la sua vida, e raor no
tots los dies de la sua vida. Donchs, ells
tots aquells del poble d’Irrael que venia
tots los trips d’Irrael a mos obs en
tots los secrificis del meu poble d’
tots aquells qui anaren en lo temple de
tots los prínceps dels felisteus e
tots e a vostros prínceps. Donchs
tots los dies de Samuel. 14 E las ciutats
tots los dies de la sua vida. 16 E
tots los primers nats del poble se
tots aquells qui volien demanar concell a
tots aquells qui éran stats convidats, e
tots aquests senyals seran venguts a tu,
tots aquests senyals vingueren a ell
tots los reys que són stats turmentadors
tots mals e de las vostres tribulacions, e
tots los trips d’Irrael, e la sort caech
tots de las spatles amunt. 24 E Samuel dix
tots los hòmens de Jabès digueren a Naàs:
tots l’ull dret, enaxí que vosaltres siau
tots los térmens dels fills d’Irrael per
tots axiren ensemps axí com un sol hom, 8
tots los altres foren scampats, enaxí que
tots los hòmens d’Irrael hagueren aquí
tots los peccats, com nós demanam rey. 20
tots ensemps. 1Re 13,Tit Capítol XIII 1
tots los felisteus s’eren ajustats en
tots gitats defora, per ço que [*] no
tots entrò a l’aguyó. 22 E com lo die de
tots los fills d’Irrael 22 que éran
tots a una part, e jo seré en l’altre
tots aquells contre los quals ell se
tots los dies de Saül, car Saül
tots los hòmens que veya ésser forts e
tots los trips d’Irrael, com a tu fos
tots morts.” 19 Donchs, per què tu no has
tots los servents qui són devant tu
tots los fills d’Irrael hagueren oÿdes
tots ells. Donchs, los III fills primers
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1Re 17,16
anave cascun vespre e cade matí,
1Re 17,24
havia ditas, e David las oyí. 24 E
1Re 17,46
las bísties de la terra, per ço que
1Re 18,4
e donà-la a David, e donà-li
1Re 18,5
sos afers. E Saül lo posà sobre
1Re 18,14
lo poble. 14 David deya e feya
1Re 18,16
ell lo comensà squivar. 16 Mas
1Re 18,16
16 Mas tots los fills d’Irrael e
1Re 18,22
menys de mi: “Tu plaus al rey, e
1Re 18,29
Saül fou fet enamich de David en
1Re 18,30 comensament de lur axida David feya
1Re 18,30
tots sos fets pus sàviament que
1Re 19,1
1 Saül parlà a Jonatàs [*] e a
1Re 20,6
en la sua ciutat de Betlem, car
1Re 20,6
de Betlem, car tots sos parents e
1Re 21,7
de Ydomea, e era lo pus poderós de
1Re 22,2
devallaren a ell a la spluga. 2 E
1Re 22,2
ell e faeren-lo cap e príncep de
1Re 22,4
del rey de Moab, e stigueren ab ell
1Re 22,6
e tingués sa lansa en la mà, e
1Re 22,7
staven engir e entorn, 7 dix a
1Re 22,7
E donchs, derà lo fill de Ysaý a
1Re 22,7
vosaltres camps e vinyes e ferà
1Re 22,11
qui éran en Nobe. E ells vingueren
1Re 22,14
respòs al rey: –Qual és entre
1Re 22,18 ocís en aquell die LXXV hòmens que
1Re 23,5
de molt gran plague. E David salvà
1Re 23,14
scura. E Saül perseguia a ell
1Re 23,23
és sots terra, jo sercaré aquell en
1Re 24,3
3 Donchs Saül pres IIIM hòmens,
1Re 25,28
malícia no sia trobade en tu en
1Re 26,16
Senyor Déu, car vosaltres sou
1Re 27,11
David.”» E açò era decret ceu en
1Re 28,3
los encantadors de la terra e ocís
1Re 31,6
e III fills ceus, e lo ceu scuder e
1Re 31,9
en los temples de las ýdolas e
1Re 31,12
fetas a Saül, 12 levaren-se
2Re 1,11
totas las suas vestidures, e
2Re 1,18
fill de Saül. 18 E manà David a
2Re 2,3
3 E ab tant pujaren ab David
2Re 2,8
fill de Saül, e manà’l per
2Re 2,8
manà’l per tots los castells e per
2Re 2,13
d’aygüe qui és en Gabaon e, com
2Re 2,16
per los costats e caygueren morts
2Re 2,23
morí Azael en aquell matex loch. E
2Re 2,25
fills de Benjamín ajustaren-se
2Re 2,28
frares. 28 E Joab sonà la nafil, e
2Re 2,29
batalla. 29 Emperò Abner e
2Re 3,5
fill de Aglà, muller de David. E
2Re 3,18
lo meu poble d’Irrael de la mà de
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tots dies, e cridave devant ells tro que
tots los fills de Yrrael, com hagueren
tots aquells qui són en terra sàpien que
tots los altres vestiments e ornaments
tots los combatedors, e ell pleÿa molt a
tots sos fets sàviament, e nostro Senyor
tots los fills d’Irrael e tots los fills
tots los fills de Judà amaven David [*].
tots los servecials amen a tu. Donchs, tu
tots sos dies. 30 E los prínceps dels
tots sos fets pus sàviament que tots los
tots los servents de Saül. E lo ceu nom
tots los ceus servents que ociessen David.
tots sos parents e tots sos amichs fan
tots sos amichs fan gran solempnitat.” 7 E
tots los pastors de Saül. 8 E dix David a
tots aquells qui havien reguard ni pahor
tots. E foren ab ell quax CCCC hòmens. 3 E
tots los dies en los quals se havia a
tots sos servicials staven engir e entorn,
tots sos servicials: –Oÿu-me are, fills
tots vosaltres camps e vinyes e ferà tots
tots vosaltres caps de M cavallers o de C?
tots al rey. 12 E Saül dix a Achimàlech:
tots los servecials teus axí [*] com
tots éran vestits de vestiments que hom
tots aquells qui habitaven en Cellà. 6 E
tots dies, e nostro Senyor no liurà pas
tots los angles de la terra de Judà. 24 E
tots alets de tot lo poble d’Irrael, e
tots los dies de la tua vida, 29 car si
tots fills de mort, que no guardau lo
tots los dies en los quals habità en la
tots aquells qui havían spirit fitònich en
tots los ceus servicials que éran de la
tots los pobles tot ço que era sdevengut a
tots los pus forts hòmens e anaren tota la
tots los hòmens qui eren ab ell, axí
tots los hòmens de Judà que ensenyacen a
tots los hòmens qui anaven ab ell, cascú
tots los castells e per tots los lochs on
tots los lochs on éran los fills d’Irrael
tots se foren ajustats en un loch,
tots ensemps. E apellaren lo loch on açò
tots aquells qui passaven per aquell loch
tots en una companya e feeren una mota de
tots se ajustaren e stigueren d’aquí
tots aquells qui éran ab ell anaren tota
tots aquests fills engendrà David en
tots los felisteus, que són sos enamichs.”
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E David féu gran convit a Abner e a
senyor e que senyoreigs e mans a
5,Tit Capítol quint 1 E vingueren
e sobre Judà. 6 E anà lo rey e
ciutat de David. 8 E gità’n
10 E crexia nostro Senyor Déu
Senyor Déu tots dies David, e
en rey en Jerusalem, pujaren-hi
VI 1 E ajustà altre vegade David
e levà’s David e anà-ce’n ell e
nostro Senyor Déu e tochaven de
dat repòs e pau de tota part de
anat en tabernacle e en tende 7 per
d’Irrael. 9 E he stat ab tu en
los lochs on tu ést stat e he morts
d’Irrael. E jo daré repòs a tu de
a tu casa, 12 e, com seran complits
de peu, ell féu segar los nirvis a
de [*] ton pare, e restituyré a tu
los havia vensuts, ajustaren-se
príncep de la cavalleria. 19 E com
ceus servicials qui éran ab ell e
menjar e aytal beure com ell, e
Amon: –Isque tothom defora. E com
que era prop Efraÿm, e convidà
–No’ns vullas pregar que hi anem
de Absalon lo rey jaquí anar Amon e
ditas e manades. E com açò fou fet,
al rey David: –Absalon ha morts
que vestia e gità’s en terra. E
e dix: –Senyor meu, no’t cuyds que
teu cor ni digues ni’t cuyds que
los servicials de la casa del rey,
qui ha fet axir. 14 Tots quants som
14 Tots quants som tots morim e
la tua serventa de las mans de
e axí com a àngel de Déu és ferm en
la mà e besave-lo. 6 E feya açò
en Hebron, 10 e tramès missatgers a
ventura los alberchs desús e ociurà
e stigueren luny de la casa, 18 e
–Vina e passe primer. E lo rey e
l’altre poble passaren aprés. 23 E
desert. 24 E vench Sadoch prevere e
David 6 e tremetia-li pedres e a
hom! 11 E dix lo rey a Abisay e a
haurían pahor que no morissen
sap que ton pare és fort e règeu, e
–Anem, passem tost l’aygüe, sinó
’n vench a las tendes, e Absalon e
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tots aquells qui éran venguts ab ell. 21 E
tots axí com desija la tua ànima. E com
tots los trips d’Irrael a David en Hebron
tots aquells qui éran ab ell en Jerusalem,
tots los gebuzeus, car David havia dit que
tots dies David, e tots dies era ab ell.
tots dies era ab ell. 11 E llavors Iram,
tots per ço que sercassen David. E com oý
tots los ceus alets d’Irrael, e foren
tots los hòmens del poble de Judà, per ço
tots sturments [*]. 6 E, puxs que foren en
tots enamichs, 2 e dix a Natan profeta:
tots los lochs en los quals jo sóm stat ab
tots los lochs on tu ést stat e he morts
tots los teus enamichs devant la tua cara
tots los enamichs teus, e nostro Senyor ha
tots los teus dies, dormiràs ab tos pares,
tots los cavalls, emperò jaquí’n C. 5 E
tots los camps de Saül, avi teu, e tu
tots, 16 e Adadàsser tremès als sirienchs
tots los reys que ajudaven Adadàser veeren
tots los fills d’Irrael als fills d’
tots dies dormia en son lit prop ell, car
tots foren fora, 10 dix Amon a Tamar:
tots los fills del rey 24 e vench al rey e
tots, car gran afany te feríem e gran
tots los altres fills ceus. E Absalon féu
tots los fills del rey pujaren en los muls
tots los fills del rey, que no n’ha negun
tots los ceus servecials que hy éran
tots los teus fills sían morts, mas
tots los teus fills sían morts, car Amon
tots feeren gran plant e gran plor. 37
tots morim e tots nos ne anam per mort,
tots nos ne anam per mort, axí com aygüe
tots aquells qui volen destrovir a mi e lo
tots sos fets e no’s mou ni per mal ni
tots dies a tot lo poble d’Irrael que
tots los trips d’Irrael e dix: –Tentost
tots aquells qui són en la ciutat. 15 E
tots los servicials anaren ab ell, e
tots aquells qui éran ab ell e tot l’
tots passaren plorant e cridant, e lo rey
tots los levites ab ell, qui portaven l’
tots aquells qui éran ab ell, e tot lo
tots los ceus servicials: –Veus lo meu
tots e no’t volrien seguir, com si negú
tots aquells qui van ab ell, 11 e, axí,
tots som morts. 22 E David e tot lo poble
tots los qui éran ab ell passaren Jordà.
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2Re 18,3
sinó de tu, car, si nós fugíem
2Re 18,17 demunt un grant munt de pedres. E
2Re 18,31
Senyor ha feta vuy justícia de
2Re 18,32
Cozim e dix: –En aytal cas fossen
2Re 19,5
rey e dix-li: –Vuy has confuzos
2Re 19,6
que Absalon fos viu e que nós
2Re 19,7
per Déu que, si no’t leves, que
2Re 19,14 quants ne havia en Yrrael, que quax
2Re 19,14
al rey e digueren: –Torna tu e
2Re 19,41
del poble d’Irrael. 41 E lavors
2Re 19,41
tota la tua casa a Jordà sens nós e
2Re 20,4
Amasè: –Fes venir d’ecí a III dies
2Re 20,5
de Judà per ço que’ls ajustàs
2Re 20,7
de Joab, de Ceretí e de Feletí e
2Re 20,14
se’n anat entrò a Abela. E Joab e
2Re 20,22
-se de la ciutat e anaren-se’n
2Re 21,9
E aquests VII caygueren morts
2Re 21,20 en cascun peu, que són XXIIII entre
2Re 22,23 neguna cose mala devant ell. 23 Car
2Re 22,31
és axeminade per foch e és scut de
2Re 23,38
38 Iray genite; Gareb, entre
2Re 23,39 aytembé getre; 39 Uries eteu. Entre
1Re 22,8
caps de M cavallers o de C? 8
2Re 14,14
retornar aquell qui ha fet axir. 14
2Re 8,9
na colones en l’altar. 9 E lavors
2Re 8,10
tota la fortsa de Adoàser. 10 E
2Re 8,10
contre Adoàser e l’havia mort, car
1Re 17,51
lo felisteu e pres la sua spasa e
1Re 31,5
de Saül veé que Saül era mort,
1Re 11,2
faré aytal pau ab vosaltres, que jo
1Re 17,25
de son pare serà francha e sens
1Re 11,7
II bous e trencà’ls per pessas e
1Re 13,2
E tot l’altre poble era cascú
1Re 22,11
lo felisteu. 11 Donchs, lo rey
1Re 26,4
vengut en lo desert de prop ell, 4
1Re 30,27
Senyor Déu, dels enamichs. 27 E
2Re 3,15
son marit Faciel, fill de Lachis, e
2Re 3,26
aytentost Joab se pertí de David e
2Re 5,11
a David e fusta de cedre, e
2Re 11,1
reys solían anar en batalla, David
2Re 11,6
com era prenys. E aytentost David
2Re 15,10
e anà-sse’n en Hebron, 10 e
1Re 6,3
digueren a ells: 3 –Si vosaltres ne
2Re 12,30
e David posà-la sobre son cap. E
2Re 20,10
barba quax qui’l volia besar. 10 E
2Re 21,19
fill de Salt, car nostro Senyor lo
2Re 23,21
fou devallat a ell ab una verga,
2Re 6,12
anà David a la casa de Obededon e
1Re 2,6
vida, e ell met hom en infern e’n
1Re 31,4
4 E dix Saül al ceu scuder:
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tots, no haurían cura de nosaltres, ne, si
tots aquells d’Irrael fugiren a las
tots aquells qui s’éran levats contre tu.
tots aquells qui’s són levats contre tu,
tots tos servecials, qui han desliurat a
tots fóssem morts. 7 Donchs leve’t e vétots nos n’irem [*], e si nós nos ne
tots foren de un coratge e de una
tots los servecials teus. 15 E tornà-se
tots los hòmens del poble d’Irrael anaren
tots los teus hòmens ab tu? 42 E
tots los hòmens de Judà e tu sias ací
tots e stech més del terme que David li
tots quants hòmens forts havia en
tots los hòmens forts d’Irrael 15
tots en lurs tendes. E Joab tornà-ce’n
tots ensemps com hom comensa las messas
tots. E aquest fou del linatge de Rafà, 21
tots los juýs d’aquell són stats devant
tots aquells qui han speransa en ell. 32 E
tots aquests, qui és aytembé getre; 39
tots aquests són XXXVII. 24,Tit Capítol
Tots vosaltres vos sou jurats contre mi, e
Tots quants som tots morim e tots nos ne
Tou, lo rey de Emach, oyí que David havia
Tou tremès Joram, fill ceu, a David per ço
Tou era enamich de Adoàser. E en la mà d’
trach-la fora de la beyna e tolch-li
trach lo ceu cultell e ocís axí matex. E
trague a cascú de vosaltres tots l’ull
trahut en Yrrael. 26 Adonchs dix David als
tramès-ne per tots los térmens dels
tramès a son tabernacle. 3 E Jonatàs ferí
tramès a apellar Achimàlech, fill de
tramès-hi spies e sabé certament que
tramès-ne David en aquells qui éran en
tramès-la a David, 16 e son marit seguí
tramès missatgers derrera Abner e féu-lo
tramès-li maestres de fusta [*] e de
tramès Joab e los ceus servicials qui éran
tramès missatgers a Joab e dix-li:
tramès missatgers a tots los trips d’
trameteu l’archa del Déu d’Irrael, no la
trasch de la ciutat gran roba e fort gran
trasch lo cultell e ferí-lo per lo
trasch de la pastura del folch de las
trasch la lansa de la mà de l’egipcià per
trasqueren l’archa e posà-la en la sua
trau. 7 Nostro Senyor dóna pobreses e
–Trau lo meu cultell de la beyna e ociu-
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2Re 20,8
qui era fet en guisa que’l podia
Re Prol,124
no’t pens ni t’stims que lo meu
1Re 26,24
e guard e desliure a mi de tot
1Re 28,15
ço ho he fet, car fort sóm en gran
2Re 1,9
-ma, car jo sofir gran pena e gran
2Re 4,9
ha desliurade la mia ànima de tot
2Re 19,7
pijor te serà que tot quant mal ni
2Re 20,6 dix David a Abisach: –Donchs, major
2Re 24,14 14 E dix David a Gad profeta: –Gran
1Re 28,15 dix Samuel a Saül: –Per què m’has
2Re 22,46
són scampats e són tirats en lurs
2Re 3,27
per ço que li parlàs a engan e a
2Re 6,3
nostro Senyor sobre un carro nou e
2Re 8,6
fet que Síria serví a David sots
2Re 20,24
e falateus. 24 E Auran, sobre los
2Re 15,28
del desert entrò que vosaltres me
2Re 11,24
entrò a la porta de la ciutat. 24 E
1Re 5,8
Degon, nostro déu. 8 Adonchs ells
1Re 5,10
citis de pells. 10 Donchs ells
1Re 5,11
e tot nostro poble! 11 Donchs ells
1Re 6,21
se pertirà de nós? 21 Donchs ells
1Re 31,9
-lo de las suas armes e
2Re 19,14
de un coratge e de una volentat, e
2Re 14,32
blat? 32 E dix Absalon a Joab: –Jo
1Re 18,5
anava a totas coses que Saül lo
2Re 8,6
coses que ell feya ni anave ni
1Re 25,25
tos servents, los quals tu, senyor,
1Re 2,27
de Déu vench a Elí, lo qual Déu li
1Re 4,4
nostros enamichs. 4 Donchs lo poble
1Re 12,8
nostro Senyor, e nostro Senyor los
1Re 12,11
servirem a tu.” 11 E nostro Senyor
1Re 15,1 1 Samuel dix a Saül: –Nostro Senyor
1Re 15,18
lo poble d’Irrael, 18 e ha a tu
1Re 15,20
per la qual nostro Senyor m’ha
1Re 16,12
ell sia vengut ací. 12 Donchs Ysaý
1Re 16,19
Senyor és ab ell. 19 Donchs Saül
1Re 16,20
tes ovellas. 20 E donchs Ysaý
1Re 16,20
de vi e un cabrit de las cabres e
1Re 16,22
e féu d’ell son scuder. 22 Saül
1Re 19,11
salvat aquella nit. 11 Donchs Saül
1Re 19,14
de las suas vestidures. 14 E Saül
1Re 19,20
[*] en Ramata. 19 [*] 20 E Saül hi
1Re 19,21
cose fou denunciade a Saül, ell hi
1Re 21,2
que negú no sabés per què ell me
1Re 25,5
feya tondre son bestiar, 5 ell li
1Re 25,39
de Nabal sobre son cap. E lavors
2Re 2,5
havían soterrat Saül. 5 E lavors
2Re 3,12
fort lo temia. 12 E lavors Abner
2Re 3,14
la mia cara. 14 E lavors David
2Re 3,17
son marit tornà-ce’n. 17 E Abner

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

traure e podia ferir tost e leugerament
treball sia reprenció dels entichs. Cascú
treball. 25 E lavors dix Saül a David:
treball. Vet que los felisteus se combaten
treball e encara sóm en tot mon seny e
treball! 10 Com aquell qui m’adux
treball null temps hages hagut de la tua
treball e major aflicció nos derà Siba
treball m’és de cascuna part. Mas a mi
treballat per ço que jo resucitàs? E dix
treballs. 47 Vive nostro Senyor e beneÿt
treció e ferí-lo en lo segí e ocís-lo
tregueren-la de la casa de Aminedab, qui
trehut. E nostro Senyor guardave David en
trehuts, e Josafat, fill de Acilius, era
trematau missatge. 29 E lavors Sadoch e
trematéran setgetes e lances a nós aquells
tremateren e ajustaren tots los prínceps
tremateren l’archa de nostro Senyor en
tremateren e ajustaren los primers nats e
tremateren missatgers als habitadors de
tremateren-ho per tota la lur terra,
tremateren al rey e digueren: –Torna tu e
trematí per tu per ço que vinguesses a mi,
trematia, e feya sàviament sos afers. E
trematia. 7 E David pres las armes de aur
trematist a ell. 26 Mas are, senyor meu,
tremès, e dix a ell: –Aquestas coses diu
tremès en Ciloè, e faéran aportar l’archa
tremès Moysès e Aron e amenà vostros pares
tremès a vosaltres Geroboal [*]. E ell
tremès ha mi a tu per ço que jo untàs a tu
tremès en aquella carrera e dix a tu: “Vé
tremès e he amenat Gaig, rey de Amalech,
tremès per l’infant, e vench devant
tremès sos missatgers a Ysaý e dix:
tremès un aze carregat de pa e una canade
tremès-ho per la mà de David [*] a Saül.
tremès a dir a Ysaý: –Jo vull que David,
tremès sos servents de nits a la casa de
tremès sos servents per pendre David [*]
tremès servents per pendre David. E com
tremès altres servents, los quals
tremès ací, ni null hom no sàbia la cose
tremès X servents e dix a ells: –Anau en
tremès David III missatges a Abiegayl, que
tremès missatgers als hòmens de Jabèstremès missatgers a David per si matex e
tremès missatgers a Ysbòzech, fill de
tremès e dix aquesta paraula als vells d’
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2Re 5,11
ell. 11 E llavors Iram, rey de Tir,
2Re 8,10
tota la fortsa de Adoàser. 10 E Tou
2Re 10,2
son fill. [*] 2 [*] [*] E David
2Re 10,3
senyor: –Cuydes-te que David hage
2Re 10,4
las vestidures entrò a las anques e
2Re 10,7 armes. 7 E com David hach açò oÿt,
2Re 10,16
ajustaren-se tots, 16 e Adadàsser
2Re 11,4
muller de Orries etey. 4 E David
2Re 11,5
e la dona fou aytentost prenys, e
2Re 11,6
-me Urries etey.» E Joab aytentost
2Re 11,8
axit de la casa del rey, lo rey li
2Re 11,14
e scriví David a Joab una letre e
2Re 11,18 morí aytambé Urries etey. 18 E Joab
2Re 11,21
Donchs, no l’ocís una fembra qui
2Re 12,1
Capítol XII 1 E nostro Senyor
2Re 12,27
la ciutat del rey. 27 E Joab
2Re 13,7
de la sua mà. 7 E lavor David
2Re 14,2
rey no volia gran mal a Absalon, 2
2Re 14,29
no veé la cara del rey David. 29 E
2Re 14,29 no volch venir. E, com Absalon hach
2Re 17,18
e dix-ho a Absalon. E Absalon
2Re 18,29 jo he vist un gran vas com Joab me
2Re 19,11
al rey David. 11 Emperò lo rey
2Re 22,15
alt, derà la sua veu. 15 Ell ha
2Re 22,17
de la fallonia d’aquell. 17 E
2Re 24,13
ço que ho diga en aquell qui m’ha
2Re 24,15
Déu. 15 E, adonchs, nostro Senyor
1Re 25,32
Senyor, Déu de Yrrael, qui t’ha
2Re 22,15
e ha destrovits aquells, e ha
1Re 25,14
e dix a ella: –Vet que David ha
1Re 25,40
[*] e digueren-li: –David nos ha
2Re 10,4
los missatgers que David li havia
1Re 20,31
ni lo regne no serà teu. Donchs,
1Re 16,11
E lavors dix Samuel a Ysaý:
1Re 16,19 tremès sos missatgers a Ysaý e dix:
2Re 11,6
missatgers a Joab e dix-li:
1Re 16,1
corn d’oli e vine per ço que jo
1Re 6,3
l’archa del Déu d’Irrael, no la
2Re 14,29 tremès Absalon a Joab per ço que’l
2Re 14,32
que vinguesses a mi, per ço que’t
2Re 17,16
axí com era stat. 16 E dix-los:
2Re 16,6
devant ells e maleÿa David 6 e
2Re 16,13
pus alt que ells, e maleÿa David e
1Re 11,3
VII dies d’espay, que nós pugam
1Re 9,16
aquesta matexa hora que are és jo
1Re 20,20
una pedre qui ha nom Ezel. 20 E
1Re 20,21
-he quax qui tira a senyal, 21 e
1Re 15,32
amenat, lo qual era molt gros, e
2Re 22,8
orellas. 8 La terra se somoch e
1Re 20,41
’s David de un loch qui era ves
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tremès missatgers a David e fusta de
tremès Joram, fill ceu, a David per ço que
tremès dels seus servicials que l’
tremès a tu aconortadors ni concelladors
tremès-los a David. 5 E com David oyí
tremès-hi Joab ab tota la sua host. 8 E
tremès als sirienchs qui éran dallà lo
tremès-li missatge e féu-la venir en
tremès tantost missatge a David e dix-li
tremès-lo-li. 7 E vench Urries a
tremès de açò que menjave. 9 Emperò Urries
tremès-la-li per Urries matex. 15 E
tremès a dir a David tot ço que era fet en
tremès una pedre del mur e ocís-lo en
tremès Natan profete a David, e dix Natan
tremès missatgers al rey David dient: –Jo
tremès Tamar a la casa de son frare Amon
tremès a Techua e féu venir una fembra
tremès Absalon a Joab per ço que’l
tremès II vegades per ell e ell no era
tremès missatges en aquells, e ells,
tremès así a tu, e no hy sé altre cose. 30
tremès Sadoch e Abiatar, preveres, e dixtremès las suas sagetes e ha destrovits
tremès de alt e reemé a mi de moltas
tremès a tu. 14 E dix David a Gad profeta:
tremès pastilència en Yrrael [*] entrò al
tremesa vuy a mi, que’m sias axida a
tremesa la sua resplandor e ha consumats
tremesos sos missatgers del desert per ço
tremesos a tu per ço que’t prenga per
tremesos e ragué’ls la mitat de lur barba
tremet are e amena’l-me, car fill és de
–Tremet per aquell qui és derrer e amena–Tremet a mi David, ton fill, qui guarde
«Tremet-me Urries etey.» E Joab
tremeta tu a Ysaý de Betlem, per ço car jo
tremetau buyda, mas reteu-li ço que
tremetés al rey, e Joab no volch venir. E,
tremetés al rey, e que li diguesses per
–Tremeteu-ho tentost a dir a David e
tremetia-li pedres e a tots aquells qui
tremetia-li pedres e terra. 14 E axí
tremetre missatgers per tota la terra d’
tremetré a tu demà un home de la terra de
tremetré jo III sagetes prop la pedre e
tremetré a las segetes un infant e dirtremolà, e Gaig dix: «Assí departex mi
tremolà, los fonaments dels puigs se són
tremuntana e gità’s en terra e ahorà III
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havían saltat de la part envés
malaltia, 14 e nós som anats envés
caech de la cella, prop la porta, e
fou molt irat, 7 e pres II bous e
e axí com a brach de places [*] e
39 Yo los destroviré e los
loch havia una gran pedre, e ells
són somoguts e secudits e manats e
Absalon stech ab lo rey de Geassur
regne sobre la casa de Saül sens
Natan: –Per cert nostro Senyor ha
–Jo he peccat, per ço com he
en la paret, mas David se’n
anaren per las suas carreras, ans
haveu menyspresade la lig.
pobles sots la mia mà. 49 Qui has
lo carro nou. 4 E, com haguéran
a tots los libres, los quals havem
aperellade devant a combatre [*],
són venguts devant mi. 7 En la mia
de tots mals e de las vostres
a viure. E Moab serví David sots
-se que un hom de la host del
1 En aquell temps era un home del
fill de Asià, fill de un hom del
de Sis de Benjamín, del pus bax
d’Irrael, e la sort caech sobre lo
21 Donchs ell aplegà tot lo
ab Jonatàs en Gabaat, qui és del
de peu de Yrrael e XM hòmens del
donchs jo parlant no parlé a la un
tu? E aquell responia: –De aytal
se’n David entrò a Jordà, e tot lo
d’Irrael, qui’s compte en XII
28 e jo alegí a ell de tots los
nostro Senyor per los vostros
20 Enaxí Samuel aplegà tots los
tu fet cap e príncep sobre tots los
quint 1 E vingueren tots los
10 e tramès missatgers a tots los
14 Emperò Sibe era passat per los
sola una part, per què ell fou molt
per obre. Adonchs fou Samuel molt
per ço que per ventura ell no sia
las calendes, car fou fet falló e
Carmel. 6 E David fou fort dolent e
prop l’archa. 8 E David fou fort
que Amon no se n’enfellonís ni fos
dix a son marit: –No hy iré pas
’t semble que sia bo e roman tant
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tremuntana, en Sichalech, e havían
tremuntane, en la terra de Ceretí, e havem
trencà’s lo cap, e fou mort, car era vell
trencà’ls per pessas e tramès-ne per
trencar-los-he e fer-n’he pessas
trencaré per ço que no’s leven, e jauran
trencaren los fusts de la carreta e
trencats, car Déu és enfelonit contre
tres anys. 39 E com David fou aconhortat
tresmudar e sia levade la cadira de David
tresmudat lo teu peccat e no morràs. 14
trespassat lo manament e las peraules de
trestornà [*], e la lansa ficà’s en la
trestornaren arrera [*], car ells
Trestornau vuymés a mi una gran pedre. 34
tret a mi dels meus enamichs e has salvat
treta l’archa de nostro Senyor, Ayó anave
trets de habraych en latí, per ço que
trià alguns dels millós d’Irrael e
tribulació apellaré nostro Senyor e
tribulacions, e vosaltres haveu dit: “No
tribut. 3 E combaté David Adoàser fill de
trip de Benjamín vench en Ciloè en aquell
trip de Benjamín, qui havia nom Sis, fill
trip de Benjamín, qui havia molt gran
trip del poble d’Irrael, e lo meu linatge
trip de Benjamín. 21 Donchs ell aplegà tot
trip de Benjamín e tot son linatge, e la
trip de Benjamín. E tot l’altre poble era
trip de Judà. 5 E, com Saül fou vengut a
trip d’Irrael al qual maní que donàs a
trip sóm jo, servicial teu. 3 E deya
trip de Judà vench en Galgala per ço que
trips. E lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè,
trips d’Irrael a mos obs en prevere, per
trips e per las vostres companyes. 20
trips d’Irrael, e la sort caech sobre lo
trips d’Irrael, com a tu fos vijares que
trips d’Irrael a David en Hebron e
trips d’Irrael e dix: –Tentost com
trips d’Irrael e era-se’n anat entrò a
trist, car ell amave molt a Anna, mas
trist, e cridà a nostro Senyor tota la nit
trist.” Mas jurà David e dix: –Viva nostro
trist per David, per ço que son pare l’
trist, car lo poble lo volia alepidar, car
trist e falló per ço com nostre Senyor
trist, per ço car molt for l’amave, per
tro que l’infant sia desletat, e que lo
tro que l’infant sia desletat. E jo prech
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1Re 17,16
tots dies, e cridave devant ells
1Re 15,4
ells axí com hom compte ovellas, e
2Re 14,22
ha entès lo teu missatge que ha
1Re 16,22
fill, stiga devant mi, car ell ha
1Re 20,3
–Ton pare sap certament que jo he
1Re 25,28
Senyor, donchs malícia no sia
1Re 27,5
5 E dix David a Achís: –Si jo he
1Re 29,6
és ab mi en las tendes, e no he
1Re 9,4
terra de Salice e no las hagueren
1Re 9,5
la terra de Suf e no las hagueren
1Re 9,20
perdist l’altre die, que ellas són
1Re 10,2
E diran a tu: “Las someres són
1Re 10,2
anades a serchar. E ton pare las ha
1Re 10,16 –Ell dix a nós que las someras éran
Re Prol,18
de nostro Senyor per IIII letres. E
1Re 10,14
las someras e, com no las poguem
1Re 13,19
19 En aquell temps no podia hom
1Re 10,2
vuy pertit de mi e te n’iràs e tu
1Re 10,3
seràs vengut al roure de Tabor, tu
1Re 10,5
seràs intrat en la ciutat, aquí tu
1Re 10,7
a tu, tu secrificha tot ço que
1Re 5,4
l’endemà, com se levaren, ells
1Re 9,4
per la terra de Benjamín, e no las
1Re 9,11
per una muntada de la ciutat, ells
1Re 14,17
E com ells ho hagueren vist, ells
1Re 19,16
venguts en la casa de David, ells
1Re 26,7
David e Abisay al poble de nits e
1Re 30,3
ab ell vingueren en la ciutat e
1Re 30,11
passar lo torrent de Besor. 11 E
1Re 31,8
qui éran morts en la batalla, e
2Re 17,19
axugar sobre lo pou, e enaxí no’ls
2Re 17,20
corrent. E aquells, pus no’ls
2Re 24,9
liurà lo nombre del poble al rey, e
2Re 24,9
forts d’armes per a combatre e
1Re 9,13
intrareu en la ciutat, vosaltres lo
1Re 9,13
tost e desliurament, car vosaltres
1Re 1,18
dix: –Jo volria que la tua serventa
1Re 12,5
que vosaltres no haveu vuy
1Re 29,3
ab mi molts dies [*]? E jo no he
1Re 29,8
a Achís: E què he jo fet, e què has
2Re 7,27
a tu.” E per ço lo teu servicial ha
1Re 13,15
lo poble qui era ab ell, e foren
1Re 24,4
a un corral d’ovellas que hom
2Re 17,12
aquells en qualque loch nós los
1Re 23,17
pahor, car mon pare Saül no’t
1Re 20,8
servicial teu, ab tu. Emperò, si tu
2Re 6,15
goig e ab gran so de nafils e de
1Re 7,10
fills d’Irrael, e nostro Senyor
1Re 5,5
5 e Degon era romàs axí com un sol
1Re 2,10
de nostro Senyor tembran aquell, e
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tro que foren passats XXXX dies. 17 E Ysaý
trobà-hy CCM hòmens de peu de Yrrael e
trobada gràcia devant los teus ulls, car
trobade gràcia devant mi. 23 Donchs, can
trobade gràcia devant los teus ulls. Per
trobade en tu en tots los dies de la tua
trobade gràcia devant tu, done’m loch en
trobade neguna cose de mal del die ensà
trobades, encara passaren per la terra de
trobades, Saül dix a son servent, lo qual
trobades. Donchs, no hages ància, que las
trobades, las quals havían anades a
trobades, e és engoxós per tu e diu: ‘Què
trobades. Mas no li dix nenguna cose de la
trobam scrit en alguns volums grechs
trobar, nós vinguem a Samuel. 15 E son
trobar negun ferrer en la terra dels fills
trobaràs II hòmens prop lo vas de Ratxel,
trobaràs III hòmens aquí, los quals
trobaràs una gran companya de profetes,
trobaràs en ta mà, com nostro Senyor és e
trobaren Dagon caygut en sa care en terra,
trobaren. 5 E com ells fossen venguts en
trobaren donzellas qui anaven poar aygüe,
trobaren que Jonatàs e son scuder no hy
trobaren la ymatge en son lit [*]. 17 E
trobaren Saül en la tenda durment e la sua
trobaren-la cremade, e los fills e las
trobaren un hom de Egipte en un camp e
trobaren Saül e III fills ceus qui gèyan
trobaren. 20 Los missatgers de Absalon,
trobaren, tornaren-se’n en Jerusalem.
trobaren que en Yrrael havia per compte
trobaren de aquells de Judà LM hòmens
trobareu abans que ell munt en la muntanya
trobareu vuy a ell. 14 E ells muntaren en
trobàs gràcia devant los teus ulls. Donchs
trobat que jo us hage res fet de mal. E
trobat [*] null mal del die ensà que fogí
trobat en mi, servicial teu, del die ensà
trobat lo ceu cor per ço que pregàs a tu
trobats per nombre DC hòmens. 16 Ab Saül e
trobave enmig de la carrera, e aquí havia
trobem e levar-los-hem de la terra axí
troberà, e tu regneràs sobre lo poble d’
trobes ab mi neguna iniquitat, tu m’ociu
trompes. 16 Dementre que la archa passave
tronà aquell die ab ten gran tabustol
tronch en son loch. E per aquesta rahó los
tronerà en los cels sobre aquells. Nostro
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2Re 22,14
d’aquell. 14 Nostro Senyor Déu
1Re 12,17
apellaré nostro Senyor e ell derà
1Re 12,18
e nostro Senyor donà en aquell die
1Re 20,29
ho ha vengut a dir. Donchs, si jo
2Re 15,25
Déu en la ciutat. Si per ventura jo
2Re 16,4
Cibà: –Prech-te, senyor, que jo
1Re 21,3
are alguna cose o [*] pa o ço que
1Re 30,12
que bagués, 12 e donaren-li un
2Re 22,30
sint e correré en tu e saltaré lo
2Re 3,25
de Ner? Car per ço és vengut, que
Re Prol,122
E és aquestas coses, axí prech a
Re Prol,141 com hauràs entès allò que debans
Re Prol,141
allò que debans tu no sabies, e
Re Prol,142
si ve de grat; e stimeràs
Re Prol,149 sobre nomenades, en qualque loch
1Re 1,8
teu cor. Donchs, no sóm jo millor a
1Re 1,11 dix: –Senyor, Déu de companyes, si
1Re 1,14
ella: –O Anna, entrò a quant seràs
1Re 1,14
Repose’t un poch entrò que
1Re 1,14
tu sias desembriagada del vi que
1Re 1,15
axí m’ajut Déu, que no és axí com
1Re 1,17
e lo Senyor Déu d’Irrael don a
1Re 2,15
del prevera, com jo no pendré de
1Re 2,20
fembra per aquest infant, lo qual
1Re 2,29
tota la senyoria? 29 Per què has
1Re 2,29
del meu poble d’Irrael e
1Re 2,33
jo no tolré de tot en tot sament de
1Re 2,34
a edat d’home. 34 E açò serà a
1Re 3,5
Elí e dix-li: –Vet-me ací, car
1Re 3,9
–Vet que jo sóm vengut per ço com
1Re 3,9
e, si d’equí avant negú apella a
1Re 3,9
si d’equí avant negú apella a tu,
1Re 3,10
–Senyor, parle, que lo servent ou a
1Re 3,17
la peraula de nostro Senyor qui a
1Re 3,17
cels per neguna cose. Déu fasse a
1Re 3,17
a tu aquestas coses e anadescha a
1Re 3,17
aquestas coses e anadescha a tu, si
1Re 4,20
d’ella: –No hages pahor, car
1Re 7,6
dejunaren aquell die e digueren: –A
1Re 8,7
poble en totas coses que diguen a
1Re 8,7
que diguen a tu. Com ells no han a
1Re 8, 8
a déus stranys, axí ho fan ells a
1Re 8,9
axí ho fan ells a tu. 9 Donchs,
1Re 9,3
e Sis dix a Saül: –Mon fill, pren a
1Re 9,16
hora que are és jo tremetré a
1Re 9,16
un home de la terra de Benjamín, e
1Re 9,18
porta e dix a ell: –Jo’t prech que
1Re 9,19 devant mi en la muntanya per ço que
1Re 9,19
-t’he anar al matí, e ensenyaré a
1Re 9,20
terra dels fills d’Irrael seran de

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

tronerà del cel, e ell, qui és molt alt,
trons e pluges; lavors vosaltres sabreu
trons e pluges. 19 [*] E tot lo poble dix
trop gràcia devant tu, iré allà tost e
trop gràcia devant nostro Senyor Déu,
tròpia gràcia devant tu. 5 E lavors anà lo
tròpies me vullas dar. 4 E lo prevere
tros de formatge de figues sechas e II
truyll en lo Déu meu. 31 E nostro Senyor
tt’engan e que sàpia los intraments e los
tu, legidor, que no’t pens ni t’stims
tu no sabies, e tu stimaràs mi
tu stimaràs mi enterpetrador, si ve de
tu mi ésser parafrasten, ço és, fals
tu las veuràs entre si matex discordar, e
tu que X fills, si los havies? 9 Donchs,
tu guardes e veus lo turment de la tua
tu embriaga? Repose’t un poch entrò que
tu sias desembriagada del vi que tu has
tu has begut. 15 E Anna li respòs: –Elí,
tu dius ni pences, com jo sóm una fembra
tu la demande de què l’has pregat. 18 E
tu carn cuyta, mas crua.» 16 E aquell qui
tu has donat a nostro Senyor. E adonchs
tu gitat mon secrifici ab te fellonia e
tu has honrats tos fills més que a mi. 30
tu de mon altar, mas tos ulls te falliran
tu senyal que’s sdevendrà en II de tos
tu m’has apellat. [*] [*] 6 [*] [*] E
tu m’has apellat. Adonchs entès Elí que
tu, tu digues: “Senyor, parle, com lo teu
tu digues: “Senyor, parle, com lo teu
tu. 11 E nostro Senyor dix a Samuel: –Vet
tu ha perlada. Jo’t prech que no le’m
tu aquestas coses e anadescha a tu, si tu
tu, si tu’m celes neguna de aquestas
tu’m celes neguna de aquestas coses ni de
tu has infantat un fill. E ella no’ls
tu, Senyor, havem peccat. E Samuel jutjà
tu. Com ells no han a tu en menyspreu, mas
tu en menyspreu, mas a mi, que jo regne
tu. 9 Donchs, tu ou are lur veu, emperò
tu ou are lur veu, emperò digues abans a
tu un dels servents e leve’t e vé sercar
tu demà un home de la terra de Benjamín, e
tu unteràs aquell per ésser rey sobre lo
tu mostres a mi qual és la casa del vaent.
tu menges vuy ab mi, e jo lexar-t’he
tu totas las coses que són en ton cor. 20
tu [*]. 21 E Saül respòs e dix: –No sóm jo
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1Re 9,21 Benjamín? Donchs, per què has dita
1Re 9,23
a mi la part que jo’t comaní que
1Re 9,24
ço que és romàs. Pose-hu devant
1Re 9,24
Pose-hu devant tu e menge, car a
1Re 9,27
que pas e que vage devant nós. Mas
1Re 9,27
’t un poch, per tal que mostre a
1Re 10,1
e dix: –Vet que nostro Senyor ha a
1Re 10,1
sobre la sua haretat en príncep, e
1Re 10,1
són. E açò serà lo senyal per què
1Re 10,1
tu sabràs que nostro Senyor ha a
1Re 10,2
ha a tu untat per ésser rey. 2 Car
1Re 10,2
vuy pertit de mi e te n’iràs e
1Re 10,2
sobre grans coves. E diran a
1Re 10,2
las ha trobades, e és engoxós per
1Re 10,3
faré jo de mon fill?’” 3 »E, com
1Re 10,3
e seràs vengut al roure de Tabor,
1Re 10,4
t’hauran saludat, ells doneran a
1Re 10,4
ells doneran a tu II pans, e
1Re 10,5
e tu los pendràs de la lur mà 5 e
1Re 10,5
posta d’host dels felisteus, e com
1Re 10,5
tu seràs intrat en la ciutat, aquí
1Re 10,6
de nostro Senyor devallerà sobre
1Re 10,6
sobre tu, e ells profetaran, e
1Re 10,6
e tu profetaràs ab ells ensemps e
1Re 10,7
aquests senyals seran venguts a
1Re 10,7
aquests senyals seran venguts a tu,
1Re 10,7
mà, com nostro Senyor és e serà ab
1Re 10,8
nostro Senyor és e serà ab tu. 8 E
1Re 10,8
mi en Galgala, e jo devallaré a
1Re 10,8
Galgala, e jo devallaré a tu, que
1Re 10,8
passificables. Per VII dies e
1Re 10,8
me spereràs entrò que jo vingue a
1Re 10,8
que jo vingue a tu e que amostre a
1Re 10,8
a tu e que amostre a tu qual cose
1Re 11,1 volem te amistansa e nós servirem a
1Re 11,3
negú qui’ns defena, nós vendrem a
1Re 12,10
e Scaroch. Donchs, desliure-nos
1Re 12,10 nostros enamichs, e nós servirem a
1Re 13,11 Samuel parlà ab ell e dix: –Què has
1Re 13,11
se partia de mi poch a poch, e que
1Re 13,11
que tu no eras vengut al terme que
1Re 13,13
a Saül: –Tu has fet follament, com
1Re 13,13
Déu, los quals ell havia manats a
1Re 13,13
ell havia manats a tu. Car, si
1Re 13,14 príncep sobre son poble, per ço com
1Re 13,14
los manaments que ell manà a
1Re 14,7
e vés allà on volràs, car jo iré ab
1Re 14,7
jo iré ab tu en qualque loch que
1Re 14,12
dix a son scuder: –Anem-hi, e
1Re 14,19
dix Saül al prevera: –Tira te mà a
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tu a mi aquesta peraule? 22 E Samuel pres
tu la stojaces en bon loch. 24 Donchs lo
tu e menge, car a tu és stat stojat
tu és stat stojat sientment com jo apellí
tu spere’t un poch, per tal que mostre a
tu la peraula de nostro Senyor. 1Re 10,Tit
tu untat sobre la sua haretat en príncep,
tu desliureràs lo poble de la mà dels
tu sabràs que nostro Senyor ha a tu untat
tu untat per ésser rey. 2 Car tu seràs vuy
tu seràs vuy pertit de mi e te n’iràs e
tu trobaràs II hòmens prop lo vas de
tu: “Las someres són trobades, las quals
tu e diu: ‘Què faré jo de mon fill?’” 3
tu seràs pertit de aquí e seràs passat
tu trobaràs III hòmens aquí, los quals
tu II pans, e tu los pendràs de la lur mà
tu los pendràs de la lur mà 5 e tu vendràs
tu vendràs despuxs en un coll de nostro
tu seràs intrat en la ciutat, aquí tu
tu trobaràs una gran companya de profetes,
tu, e ells profetaran, e tu profetaràs ab
tu profetaràs ab ells ensemps e tu seràs
tu seràs mudat en altre home. 7 Com tots
tu, tu secrificha tot ço que trobaràs en
tu secrificha tot ço que trobaràs en ta
tu. 8 E tu iràs devant mi en Galgala, e jo
tu iràs devant mi en Galgala, e jo
tu, que tu ofires oferenes e secrificis
tu ofires oferenes e secrificis
tu me spereràs entrò que jo vingue a tu e
tu e que amostre a tu qual cose tu fasses.
tu qual cose tu fasses. 9 Adonchs, com
tu fasses. 9 Adonchs, com Saül hach
tu. 2 E Naàs, rey dels fills d’Amon,
tu. 4 Donchs los missatgers vingueren a
tu are de la mà de nostros enamichs, e nós
tu.” 11 E nostro Senyor tremès a vosaltres
tu fet? E Saül dix: –Com jo viu que lo
tu no eras vengut al terme que tu eras ab
tu eras ab mi en covinensa, e que tots los
tu no has guardats los manements del
tu. Car, si tu no haguesses açò fet,
tu no haguesses açò fet, nostro Senyor
tu no has guardats los manaments que ell
tu. 15 Donchs Samuel se levà de Galgala
tu en qualque loch que tu volràs anar. 8
tu volràs anar. 8 Lavors dix a ell
tu saguex-me, car nostro Senyor ha a
tu. 20 Donchs Saül cridà e tot lo poble
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1Re 14,37
–Jo perseguiré los felisteus? Si
1Re 14,41
qual cose és açò per què
1Re 14,43 Jonatàs: –Digues-me qual cose has
1Re 14,44 E Saül dix a Jonatàs: –[*] Cové que
1Re 15,1 Saül: –Nostro Senyor tremès ha mi a
1Re 15,1
ha mi a tu per ço que jo untàs a
1Re 15,6
ventura jo no us ocia ab ell, car
1Re 15,13
Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt sies
1Re 15,16
Saül: –Sofer-me, e jo mostraré a
1Re 15,17 E Samuel li dix: –Donchs, ¿no fust
1Re 15,17
tots los trips d’Irrael, com a
1Re 15,17
d’Irrael, com a tu fos vijares que
1Re 15,17
lo manor? E nostro Senyor ha a
1Re 15,18
sobre lo poble d’Irrael, 18 e ha a
1Re 15,18
tremès en aquella carrera e dix a
1Re 15,18
e combat-te contre ells entrò que
1Re 15,19
tots morts.” 19 Donchs, per què
1Re 15,23
falsos déus. Donchs, per ço com
1Re 15,23
de nostro Senyor Déu, ell ha a
1Re 15,23
Déu, ell ha a tu tornat enrera, que
1Re 15,25
a lur veu. 25 Mas jo’t prech que
1Re 15,26
dix a Saül: –Jo no me’n tornaré ab
1Re 15,26
–Jo no me’n tornaré ab tu, car
1Re 15,26 Senyor, e nostro Senyor ha tornat a
1Re 15,28
a ell: –Nostro Senyor ha vuy tolt a
1Re 15,28
liurat a un altre que és millor que
1Re 15,30
dix: –Jo he peccat, mas are honre
1Re 15,33
las altres fembres, enaxí morràs
1Re 16,1
–Entrò a quant ploreràs, ni per què
1Re 16,1
d’oli e vine per ço que jo tremeta
1Re 16,3
secrificar a nostro Senyor.” 3 E
1Re 16,3
Ysaý al secrifici, e jo mostraré a
1Re 16,3
e jo mostraré a tu qual cose
1Re 16,3
a tu qual cose tu fasses, e
1Re 16,4
a carrera e digueren-li: –Véns
1Re 16,6
ell veé Eliab e dix: –Donchs, ést
1Re 16,16
tots los servents qui són devant
1Re 16,16 un hom qui sàpia sonar rauta devant
1Re 16,16
que ell viule ab se mà e que
1Re 17,25
poble d’Irrael dix a David: –Has
1Re 17,28
e dix a ell: –Per què ést vengut
1Re 17,28
e la malvestat de ton cor, car
1Re 17,33
’t poràs combatre contre ell, car
1Re 17,37 David: –Vé, e nostro Senyor sia ab
1Re 17,43 a David: –Donchs, sóm jo cha, que
1Re 17,45
ab lansa e ab scut, mas jo vench a
1Re 17,45
las companyes d’Irrael, las quals
1Re 17,46 ahontades. 46 Nostro Senyor donerà
1Re 17,58
dix a ell: –[*] De qual linatge ést
1Re 18,17
filla mia. Jo donaré aquella a
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tu liures aquells en las mans del poble d’
tu vuy no has respòs a ton servent. Si
tu feta. E Jonatàs dix a ell: –Jo prenguí
tu muyres, sens dupte, de mort. 45 E lo
tu per ço que jo untàs a tu rey sobre lo
tu rey sobre lo poble d’Irrael. Donchs,
tu feÿst misericòrdia a nostros pares com
tu de nostro Senyor. Jo he complida la
tu quals coses nostro Senyor ha parlades e
tu fet cap e príncep sobre tots los trips
tu fos vijares que tu fosses lo manor? E
tu fosses lo manor? E nostro Senyor ha a
tu untat sobre lo poble d’Irrael, 18 e ha
tu tremès en aquella carrera e dix a tu:
tu: “Vé e ociu los peccadors de Amalech e
tu los hages tots morts.” 19 Donchs, per
tu no has oÿda la veu de nostro Senyor
tu has menyspresade la peraula de nostro
tu tornat enrera, que tu no sies rey. 24 E
tu no sies rey. 24 E Saül dix a Samuel:
tu ports are lo meu peccat, e torna-te
tu, car tu has menyspresade la peraule de
tu has menyspresade la peraule de nostro
tu enrera, que no sias rey sobre lo ceu
tu tot lo regne d’Irrael e aquell ha
tu, 29 car ell no perdonerà pas en aquells
tu a mi devant los vells de mon poble e
tu. E Samuel spesejà Agaig per pessas
tu ores per Saül, com jo hage ell gitat
tu a Ysaý de Betlem, per ço car jo he
tu apellaràs a Ysaý al secrifici, e jo
tu qual cose tu fasses, e tu unteràs
tu fasses, e tu unteràs aquell que jo’t
tu unteràs aquell que jo’t mostraré. 4
tu per pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo vinch
tu aquell que nostro Senyor ha alet devant
tu serquen un hom qui sàpia sonar rauta
tu per ço que, com lo maligne spirit te
tu ho sofires pus laugerament. 17 Donchs
tu vist aquell hom qui és axit fora la
tu ací e has lexades aquellas pochas d’
tu ést vengut ací per veure la batalla. 29
tu ést infant, e ell és hom combatedor de
tu. 38 E Saül vestí a David de ses
tu vingues contre mi ab bastó? E lo
tu en lo nom del Déu de Yrrael, Senyor de
tu has vuy ahontades. 46 Nostro Senyor
tu a mi, [*] e jo donaré vuy lo teu cos
tu? E David li respòs: –Jo çó fill de
tu per muller, jo no deman a tu sinó que
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1Re 18,17
a tu per muller, jo no deman a
1Re 18,22
rey, e tots los servecials amen a
1Re 18,22
los servecials amen a tu. Donchs,
1Re 18,25
-li axí: “Lo rey no ha mester que
1Re 19,3
[*] ab ell e jo faré saber a
1Re 19,4
car ell no ha peccat contre
1Re 19,11
muller, ho hach oÿt, dix a ell: –Si
1Re 19,11
–Si tu no’t salves aquesta nit,
1Re 20,3
la tua ànima, Jonatàs, que jo e
1Re 20,4
4 E dix Jonatàs a David: –Tot quant
1Re 20,8
en mi, servicial teu, car
1Re 20,8
Senyor a mi, servicial teu, ab
1Re 20,8
servicial teu, ab tu. Emperò, si
1Re 20,8
tu trobes ab mi neguna iniquitat,
1Re 20,9
fasse açò, car jo dich per cert a
1Re 20,9
de mon pare complidament contre
1Re 20,10
per ventura respondrà durament a
1Re 20,12
pare, e si ell diu a mi res [*] de
1Re 20,13
la malícia de mon pare serà contre
1Re 20,13
serà contre tu, jo hu revelaré a
1Re 20,13 en pau. E sia nostro Senyor Déu ab
1Re 20,18
seran calendes e sercharà hom a
1Re 20,19
barena, car no ceurà negú allà on
1Re 20,19
allà on tu deus ceura. E adonchs
1Re 20,22
las sagetas que són més ensà que
1Re 20,22
ensà que tu, aporta-las-me”,
1Re 20,22
tu vendràs a mi, car pau serà a
1Re 20,23 Emperò de las peraules que jo he a
1Re 20,23
nostro Senyor sia entre mi e
1Re 20,29
Donchs, si jo trop gràcia devant
1Re 20,30
Donchs no conech jo are que
1Re 20,37
–Vet la segeta qui és més enlà que
1Re 20,42
Nostro Senyor sia entre mi e
1Re 21,1
tot sol? No ha vengut null hom ab
1Re 21,4
car no he sinó pa sant [*]. Si
1Re 21,9
ací és lo cutell de Goliàs, que
1Re 22,13
dix a ell Saül: –Per què t’ést
1Re 22,13
què t’ést tu conjurat contre mi,
1Re 22,16
16 E lo rey dix: –Oh Achimàlech!,
1Re 22,16 –Oh Achimàlech!, tu morràs de mort,
1Re 22,18
E dix lo rey a Doech: –Ociu-los
1Re 22,23
mal, ell lo percassarà a mi, e
1Re 23,2
E dix nostro Senyor a David: –Vé e
1Re 23,11
la ciutat per mi. 11 Senyor Déu,
1Re 23,17
car mon pare Saül no’t troberà, e
1Re 23,17
d’Irrael, e jo seré lo segon aprés
1Re 23,19
Gabaà, e digueren a ell: –No saps
1Re 24,5
qual nostro Senyor havia perlat a
1Re 24,5
perlat a tu e dit: “Jo liuraré a
1Re 24,10
li dix: –Saül, per què creus
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tu sinó que sias fort hom e fael bataller
tu. Donchs, tu sias are gendre del rey.”
tu sias are gendre del rey.” 23 E lavors
tu li dons castells per haver sa filla,
tu tot ço que jo veuré e que jo oyré. 4
tu, e las suas obres són molt bonas [*], 5
tu no’t salves aquesta nit, tu morràs
tu morràs demà. 12 E ella lo gità defora
tu serem depertits per mort en poch de
tu diràs a mi, tot ho faré volenters. 5 E
tu m’has feta fer covinensa de nostro
tu. Emperò, si tu trobes ab mi neguna
tu trobes ab mi neguna iniquitat, tu m’
tu m’ociu e no m’amens a ton pare. 9 E
tu que, si jo veuré la malícia de mon pare
tu, jo t’ho faré a saber. 10 E dix David
tu de mi, qui m’ho dirà? 11 E dix Jonatàs
tu, si jo tentost no t’ho fas a saber, 13
tu, jo hu revelaré a tu e’t jaquiré anar
tu e’t jaquiré anar en pau. E sia nostro
tu axí com ha stat ab mon pare. 14 E si jo
tu 19 entrò a la barena, car no ceurà negú
tu deus ceura. E adonchs tu te n’iràs
tu te n’iràs tost e iràs en loch on te
tu, aporta-las-me”, tu vendràs a mi,
tu vendràs a mi, car pau serà a tu, e no
tu, e no hauràs mal, vive nostro Senyor
tu dites, havem entre nós matexs, nostro
tu tostemps. 24 E adonchs se amagà David
tu, iré allà tost e veuré mos frares.” Per
tu ames lo fill de Ysaý? [*] 31 [*] Tu no
tu. 38 E cridà altre vegade Jonatàs a l’
tu e entre la mia sament e la tua
tu? 2 E dix David a Achimàlech prevere:
tu ést sant e nèdeu e pur e munde, e
tu ociest en la vall d’Ambrit, que és
tu conjurat contre mi, tu e lo fill de
tu e lo fill de Ysaý, e has donat a ell pa
tu morràs de mort, tu e la casa de ton
tu e la casa de ton pare. 17 Donchs, ell
tu, donchs. Doech, de Ydumea, se levà e
tu seràs reservat ab mi. Tit Capítol XXIII
tu ociuràs los felisteus e celvaràs Cellà.
tu demostra a mi si los hòmens de Cellà
tu regneràs sobre lo poble d’Irrael, e jo
tu. E Saül, mon pare, sap bé açò. 18
tu que David se amaga entre nós en los
tu e dit: “Jo liuraré a tu ton enamich per
tu ton enamich per ço que fasses a ell ço
tu las peraules de aquells qui’t diuhen
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te percassa la mort? 11 Vet que
bé saber que Déu ha liurat vuy a
no volguí stendre la mia mà contre
ni jo no he peccat contre
ni jo no he peccat contre tu. E
6 e dieu: “Pau sia ab
la tua casa e a totas las coses que
e a totas las coses que tu has, e
e la tua casa e totas las coses que
-ho a tos servents, e diran-ho a
tos servents, atrobem gràcia devant
devant tu. Car nós som venguts a
servents e a ton fill David ço que
bestiar entre ells. 17 La qual cose
sia sobre mi! Jo’t prech que
que la tua serventa parle devant
anch no viu tos servents, los quals
meu, beneex Déu, [*] qui ha a
que no scampasses sanch e ha a
la tua ànima, lo qual ha vedat que
en sanch e ha salvade la vida tua a
que la tua serventa ha aportade a
’n als servecials qui servexen a
serventa. »Car nostro Senyor ferà a
de nostro Senyor Déu, senyor meu,
donchs malícia no sia trobade en
algun hom se levarà e perseguirà a
com nostro Senyor haurà fet a
coses bonas que ha parlades de
que ha parlades de tu e haurà a
stablit sobre Yrrael, 31 no serà a
ni serà en ton cor, senyor meu, que
no merexen mal ni són colpables, e
e tu, senyor, hauràs venjat a
a carrera, [*] 33 e beneyta sias
que ha vedat a mi que no feés mal a
-li: –David nos ha tremesos a
E dix Abisay: –Jo devallaré ab
Abner? E respòs Abner: –Qui ést
dix David a Abner: –Donchs, no ést
no ést tu baró, e qui és semblant a
los fills dels hòmens scomoven a
are par que ço que jo he fet contre
dix Saül a David: –Beneÿt ést
Tu que has fet ja, a mi feràs, e
–Si jo he trobade gràcia devant
teu, stiga en la ciutat del rey ab
a David: –Jo he sabut are e sé que
E dix Achís a David: –Jo posaré
tu, tostemps que jo vive, que

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

tu pots bé saber que Déu ha liurat vuy a
tu en la mia mà en la cova. E jo perpensé
tu. Pensa e guarde que no és en mi negun
tu. E tu aguaytes a mi per ço que m’
tu aguaytes a mi per ço que m’ocies. e
tu e ab tos frares, e pau sia a la tua
tu has, e tu sias fet saul per molts anys,
tu sias fet saul per molts anys, e la tua
tu has. 7 Yo he oÿt dir que los teus
tu. Donchs nós, tos servents, atrobem
tu. Car nós som venguts a tu en bon die,
tu en bon die, dóna a tos servents e a ton
tu hauràs a mà.” 9 E com los servents de
tu pense què fasses, car la malesa és [*]
tu’t sofires que la tua serventa parle
tu e que oges las peraules de la tua
tu, senyor, trematist a ell. 26 Mas are,
tu vedat que no scampasses sanch e ha a tu
tu guardades las tuas mans nèdeas. E axí
tu no’t venjasses en sanch e ha salvade
tu. E are sían fets axí com Nabal los
tu, senyor meu, e done’n als servecials
tu. 28 E tol, senyor, la iniquitat de la
tu, senyor meu, casa fael. Car batallas de
tu batellaràs. Senyor, donchs malícia no
tu en tots los dies de la tua vida, 29 car
tu e volrà la tua ànima, serà la ànima del
tu, senyor meu, totas aquellas coses bonas
tu e haurà a tu, senyor, stablit sobre
tu, senyor, stablit sobre Yrrael, 31 no
tu açò remembrament ni serà en ton cor,
tu hages scampade sanch d’aquells qui no
tu, senyor, hauràs venjat a tu matex. E
tu matex. E com nostro Senyor haurà bé fet
tu, qui has bé fet, que has vedat a mi vuy
tu. Si no fosses venguda a mi tentost, no
tu per ço que’t prenga per muller. 41 E
tu. 7 E lavors vingueren David e Abisay al
tu qui axí crides [*]? 15 E dix David a
tu baró, e qui és semblant a tu en tot
tu en tot Yrrael? Per què, donchs, no has
tu contre mi, maleÿts són devant nostro
tu, que jo ho he fet follament e a tort.
tu, fill meu David! Tu que has fet ja, a
tu, poderós, qui are pots, a mi poràs. E
tu, done’m loch en una de las tuas
tu? 6 E lavors Achís donà a David en
tu e los hòmens teus axireu ab mi en las
tu, tostemps que jo vive, que tu sias
tu sias guardedor del meu [*] e de la mia
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1Re 28,9
9 E dix la fembra a ell: –Vet que
1Re 28,10
car per cert no vendrà negun mal a
1Re 28,12
per què has fet fer a mi mal? Car
1Re 28,15
ni per somnis. E jo he apellat a
1Re 28,16
que nostro Senyor s’és pertit de
1Re 28,17
17 Car nostro Senyor farà a
1Re 28,18
-l’ha a ton proÿsme David, 18 car
1Re 28,19
que nostro Senyor vulla dar ab
1Re 28,19
en las mans dels felisteus. Emperò
1Re 28,22
de la tua serventa, e posaré devant
1Re 29,4
hom e stiga en son loch, en lo qual
1Re 29,6
-li: –Viva nostro Senyor Déu, car
1Re 29,6 neguna cose de mal del die ensà que
1Re 29,8
del die ensà que he stat devant
1Re 29,9
Achís e dix a David: –Jo sé que
1Re 29,10
10 Donchs, leve’t per lo matí,
1Re 29,10
del senyor teu qui vengueren ab
1Re 30,8
ell: –Encalce-los. Car sens dupte
1Re 30,13 dix David lavors: –De qual loch ést
1Re 30,15
15 E dix David: –Poràs-ma
2Re 1,5
hom qui li havia dit açò: –[*] saps
2Re 1,8
respòs, 8 dix-me: »–Qui ést,
2Re 1,13
ditas aquestas coses: –D’on ést,
2Re 1,14
14 E dix-li David: –Per què
2Re 1,16
car la tua bocha ha parlat contre
2Re 1,19
E com són axí ja cayguts en
2Re 1,26
frare meu, for he gran dolor de
2Re 1,26 sinó u solament, axí com jo amave a
2Re 2,20
e veé Azael e dix-li Abner: –Ést
2Re 2,26
la tua spasa, e no conexs
2Re 2,27
–Viva nostro Senyor Déu, que si
2Re 3,8
de Saül, a Abner: 8 –Per què ést
2Re 3,8
los ceus parents, e no he liurat a
2Re 3,8
liurat a tu en las mans de David, e
2Re 3,12
és la terra? E per ço que parle ab
2Re 3,12
mi amistansa, e serà la mia mà ab
2Re 3,13
E dix David: –Jo volenter faré ab
2Re 3,13
a mi Micol, filla de Saül. E si
2Re 3,13
filla de Saül. E si tu le’m menas,
2Re 3,21
per ço que t’ajust tot Yrrael a
2Re 3,21
senyor meu [*], per ço que fassa ab
2Re 3,24
has fet? Vet Abner, qui és vengut a
2Re 3,25
l’has jaquit anar? 25 No conexs,
2Re 3,25
teus e conega las coses que
2Re 3,33
lo rey dix: «Ja Déu no vulla que
2Re 5,2
avant, com Saül era rey sobre nós,
2Re 5,2
Yrrael. E nostro Senyor ha dit a
2Re 5,2
a menjar al meu poble de Yrrael e
2Re 5,19
–Puja, e jo liuraré e daré a
2Re 5,24
qui irà per las simas de los parés,
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tu saps quantes coses ha fetas Saül e en
tu per aquesta cose. 11 E dix la fembra a
tu ést Saül! 13 E dix lo rey a ella: –No
tu per ço que’m mostres què faré. 16 E
tu, per què’m demanes, e si ha’s anat al
tu axí com ell ha perlat en la mia mà, e
tu no has obeÿt a la veu de nostro Senyor
tu Yrrael en las mans dels felisteus.
tu e los fills teus [*]; e, encara, las
tu un bocí de pa per ço que, com hauràs
tu l’has stablit e donat, e no devall ab
tu ést just e bé devant mi, e lo aximent
tu vinguist a mi entrò al die de vuy. Mas
tu entrò en aquest die de vuy, que jo no
tu ést bo devant los meus ulls tot axí com
tu e’ls servecials teus del senyor teu
tu, e com vosaltres sereu levats de nit, e
tu los pendràs e amaneràs la presa que han
tu? E respòs e dix: –Jo sóm servicial teu,
tu amanar en aquesta companye? E ell
tu que mort sia Saül e Jonatàs, son fill?
tu? »E jo diguí-li: »–Hom maleÿta çó. 9
tu? E aquell dix: –Jo sóm fill de un hom
tu no haguist pahor ni temor e ociest lo
tu matex e ha dit: “Jo he mort l’untat de
tu aquests, los pus forts que éran en
tu, qui eras fort bell e qui m’eras
tu. 27 O Déu, e com són morts e cayguts
tu Azael? E ell respòs: –Jo sóm Azael. 21
tu que la desperació sia perillosa? Donchs
tu haguessas parlat vuy matí, lo poble se
tu intrat a la concopina de mon pare? E
tu en las mans de David, e tu has request
tu has request vuy a mi, que’m
tu, fes ab mi amistansa, e serà la mia mà
tu, e jo’t retornaré are tot Yrrael. 13 E
tu amistansa. Mas una cose te deman —e
tu le’m menas, tu veuràs la mia cara. 14
tu veuràs la mia cara. 14 E lavors David
tu, senyor meu [*], per ço que fassa ab tu
tu covinensa que sias senyor e que
tu. Per què l’has jaquit anar? 25 No
tu, Abner fill de Ner? Car per ço és
tu fas. 26 E aytentost Joab se pertí de
tu, Abner, sies mort axí com moren los
tu eras qui manaves tot Yrrael e remanaves
tu: »–Tu deràs a menjar al meu poble de
tu seràs senyor sobre Yrrael. 3 E lavors
tu los felisteus. 20 Llavors vench David
tu lavors comenseràs e combatràs los

919

PERE CASANELLAS
2Re 6,22
2Re 7,3
2Re 7,5
2Re 7,8
2Re 7,8
2Re 7,9
2Re 7,9
2Re 7,9
2Re 7,11
2Re 7,11
2Re 7,11
2Re 7,12
2Re 7,18
2Re 7,20
2Re 7,21
2Re 7,22
2Re 7,22
2Re 7,22
2Re 7,23
2Re 7,24
2Re 7,24
2Re 7,27
2Re 7,27
2Re 7,27
2Re 7,28
2Re 7,28
2Re 7,29
2Re 7,29
2Re 9,7
2Re 9,7
2Re 9,7
2Re 9,8
2Re 9,11
2Re 10,3
2Re 10,11
2Re 10,11
2Re 11,20
2Re 11,25
2Re 12,8
2Re 12,8
2Re 12,8
2Re 12,11
2Re 12,11
2Re 12,11
2Re 12,14
2Re 12,14
2Re 12,21
2Re 13,5
2Re 13,12
2Re 13,13

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

gloriós devant aquells servents que
cor, car nostro Senyor Déu és ab
coses diu nostro Senyor Déu: Donchs
has feta a mi casa sedrina? 8 E are
de las pasturas en las quals
meu poble d’Irrael. 9 E he stat ab
he stat ab tu en tots los lochs on
devant la tua cara e are he fet a
poble d’Irrael. E jo daré repòs a
teus, e nostro Senyor ha ja dit a
Senyor ha ja dit a tu que ferà a
jo socitaré la sament tua aprés
és la mia casa e qui sóm jo, que
enadir David encare que parle a
coses e ten grans per ço que
teu servicial. 22 »Per ço, Senyor,
gran, car no és nengú semblant a
orellas, e no és Déus aytal com
faç del teu poble que has remut a
déus d’ells. 24 »E has fermat a
teu poble en poble per tostemps. E
devant nostro Senyor. 27 Car
teu e has dit: “Casa edificaré a
lo ceu cor per ço que pregàs a
oració. 28 Donchs, are, Senyor Déu,
e las tuas peraules són veras, car
ço que sia perdurablement devant
sia perdurablement devant tu, car
–No hages pahor, car jo faré a
de [*] ton pare, e restituyré a
tots los camps de Saül, avi teu, e
–E qui sóm jo, servicial teu? Car
E dix Cibà al rey: –Senyor, axí com
-te que David hage tremès a
vencían a mi e la mia companya,
e, si los fills de Amon vencían a
aquestes peraules al rey, 20 si
aquell, adés aquell altre. Conforta
’t de la mà de Saül, 8 e doní a
a la tua volentat, e he donade a
e, si aquestas coses són poques, a
sobre la tua casa mal e tolré a
tolré a tu las tuas mullers devant
proÿsme, e dormiran ab ellas devant
peccat e no morràs. 14 Emperò com
per aquesta paraule lo fill que
infant era viu, e are, com és mort,
-lo que Tamar, ta germane, venga a
no’m vullas fortsar, car açò que
soferir aquesta onta ten gran que
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tu has parlats. 23 E axí Micol [*] no hach
tu. 4 E fou fet aquella nit que la peraula
tu no edificharàs a mi casa per ço que
tu diràs al meu servicial David: “[*] Jo
tu seguias lo bestiar, per ço que fosses
tu en tots los lochs on tu ést stat e he
tu ést stat e he morts tots los teus
tu gran nom segons lo nom dels majors que
tu de tots los enamichs teus, e nostro
tu que ferà a tu casa, 12 e, com seran
tu casa, 12 e, com seran complits tots los
tu, la qual axirà del teu ventre, e
tu m’has amanat e aportat entrò ací? 19
tu, Senyor? Saps lo servicial teu. 21 Per
tu ho donasses a conèxer al teu servicial.
tu ést gran, car no és nengú semblant a tu
tu en negunes coses que nós hajam oÿdes ab
tu. 23 Qual poble és en la terra que sia
tu matex de la gent de Egypte e dels déus
tu lo teu poble en poble per tostemps. E
tu, Senyor, has fet a ells en Déu. 25 E
tu, Senyor de companyes, Déu d’Irrael,
tu.” E per ço lo teu servicial ha trobat
tu per aquesta oració. 28 Donchs, are,
tu ést ver Déu e las tuas peraules són
tu has parlat al teu servicial aquestas
tu, car tu, Senyor, has parlades e ditas
tu, Senyor, has parlades e ditas aquestas
tu misericòrdia per amor de [*] ton pare,
tu tots los camps de Saül, avi teu, e tu
tu menjaràs pa a la mia taula tostemps. 8
tu has guardat sobre un ca mort semblant
tu has manat a mi, axí ho faré, e
tu aconortadors ni concelladors per amor
tu ajuderàs a nós, e, si los fills de Amon
tu, nós te ajudarem. 12 Sias are fort e
tu veus lo rey enfellonir e que diga: “Per
tu matex e la tua host e struex-los
tu la casa de ton senyor e las mullers de
tu la casa d’Irrael e de Judà e, si
tu jo te n’anediré encare més.” 9 »E,
tu las tuas mullers devant tu matex e dar
tu matex e dar-las-he a ton proÿsme, e
tu matex. 12 Per ço com has fet açò
tu has fet blastomar als enamichs lo nom
tu has hagut d’ella morrà. 15 E tornàtu menges e beus? 22 E dix David: –Com l’
tu per ço que t’aperell de menjar e que
tu vols fer, null hom no gosa fer en tot
tu vols fer a mi, e tu seràs tengut per un
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2Re 13,13
ten gran que tu vols fer a mi, e
2Re 13,20
son frare: –Ha jagut ton frare ab
2Re 13,24
ovellas. Prech-te, senyor, que
2Re 13,26
Absalon al rey: –Senyor, pus que
2Re 13,26
mon fill, que Amon hi vage ab
2Re 14,8
’n a la tua casa, que jo faré fer a
2Re 14,9
e en la casa del meu pare, si
2Re 14,9
altre, jura-ho a mi e no a ell;
2Re 14,10
–Aquell qui contredirà en açò que
2Re 14,12
tua, parle una peraule devant
2Re 14,15
E dix jo la tua serventa: Parlaré a
2Re 14,18
aquesta peraule que jo demanaré a
2Re 14,19
lo rey: –Per cert Joab ha ditas a
2Re 14,20
que t’he dites. 20 [*] Emperò
2Re 14,20
com a saviesa d’àngel de Déu, car
2Re 14,21
jo sóm pegat e alegre de açò que
2Re 14,22
gràcia devant los teus ulls, car
2Re 14,32 dix Absalon a Joab: –Jo trematí per
2Re 14,32
encara fos allà! Jo’t prech que
2Re 15,2
lo e deya-li: –De qual ciutat ést
2Re 15,3 3 E deya Absalon: –Las peraules que
2Re 15,9
li lo rey: –Vé en pau, e Déu sia ab
2Re 15,13 sa volentat és Absalon levat contre
2Re 15,15 David: –Senyor, totas las coses que
2Re 15,19
-te’n e habita ab lo rey, car
2Re 15,20
fassa misericòrdia e veritat a
2Re 15,20
misericòrdia e veritat a tu, car
2Re 15,21
–Vive nostro Senyor Déu e vives
2Re 15,33
pols e terra. 33 E dix David: –Si
2Re 15,35 Sadoch e Abiatar preveras seran ab
2Re 15,35
preveras seran ab tu, e tot ço que
2Re 16,4
senyor, que jo tròpia gràcia devant
2Re 16,8
scampade de la casa de Saül, car
2Re 16,8
prenen e’t destroexen per ço car
2Re 16,10
qui li goserà dir are: “Per què fas
2Re 16,19
al teu pare, tot axí obeyré a
2Re 16,21 que, com tot Yrrael haurà entès que
2Re 16,21
confortades las mans de aquells ab
2Re 17,3
si se’n tornàs un hom tot sol, car
2Re 17,8
o a cha rebiós qui ha cadells. E
2Re 17,9
nengú d’aquells qui són ab
2Re 17,11
serà axí com la arena de la mar, e
2Re 18,3
poble e dix: –Tu no hy iràs, car a
2Re 18,3
de nenguna altre cose, sinó de
2Re 18,3
nós morie, no n’haurien ància; a
2Re 18,3
tu volen tot sol e no altre, car a
2Re 18,3
e defèn-la dels enamichs, e
2Re 18,12
12 E dix aquell hom a Joab: –Si
2Re 18,12
devant tot lo poble manà lo rey a
2Re 18,13
l’ociera. E si lo rey me reptàs,
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tu seràs tengut per un dels pus folls e
tu? Calla, germana, [*] no’t dons ira ni
tu hi vulles anar ab los servecials teus.
tu no vols venir, prech-te que vinga mon
tu. 27 E per las pregàries de Absalon lo
tu justícia de açò que demanes. 9 E dix la
tu’t cuydes que no sia bona cose que hom
tu, senyor, e la tua cadira sia ignosent,
tu dius, amena’l-me, e d’aquí avant no
tu. E dix lo rey: –Parle. 13 E ella dix:
tu, senyor meu, si en neguna manera volia
tu. E dix la fembra: –Senyor meu, parle.
tu totas aquestas peraules? E respòs la
tu, senyor rey, ést savi e has saviesa axí
tu entens aquestas coses que’s fan sobre
tu m’has fet demanar. Vé, donchs, e fes
tu has atorgade la peraule del teu
tu per ço que vinguesses a mi, per ço que
tu fasses que jo puga veura la cara del
tu? E aquell responia: –De aytal trip sóm
tu dius són bonas e justas, mas no ha
tu. E levà’s Absalon e anà-sse’n en
tu. 14 E dix David als ceus servents que
tu mans ni digues ferem nós ab gran goig e
tu ést palegrí e ést axit de ton loch. 20
tu, car tu has mostrade a mi gran graci e
tu has mostrade a mi gran graci e gran fe.
tu, senyor meu, car en tot loch on iràs, o
tu véns ab mi, hauràs afany. 34 Emperò, si
tu, e tot ço que tu oyràs en la casa del
tu oyràs en la casa del rey diràs-ho a
tu. 5 E lavors anà lo rey a Baürim, e axí
tu li tolguist lo regne, e la mà de ton
tu ést homeyer. 9 E dix Abisay, fill de
tu açò?” No null hom! 11 E dix lo rey a
tu. 20 E dix Absalon a Atitòfel: –Teniu
tu has ensutzat ton pare, sían confortades
tu. 22 E lavors posà Absalon un tabernacle
tu demanes un home, e, pus l’hages hagut,
tu creu per cert que lo teu pare és gran
tu moria, aquell qui ho veurà dirà: “Gran
tu seràs enmig, 12 e ferirem sobre aquells
tu demanen ten solament e no’s curen de
tu, car, si nós fugíem tots, no haurían
tu volen tot sol e no altre, car a tu
tu comprenen per XM; axí més val que
tu no pendràs mal. 4 E dix lo rey: –Jo
tu donaves a mi C cicles d’or, jo no
tu e Abisax e Atey que, si preníeu
tu me’n stigueres devant. 14 E dix Joab:
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14 E dix Joab: –No serà axí com
axí com tu dius, mas jo iré devant
mas demà lo hy diràs. Jo vull que
gran vas com Joab me tremès así a
aquells qui s’éran levats contre
aquells qui’s són levats contre
Com se pot ja fer que jo muyre per
tos servecials, qui han desliurat a
e las tuas fillas [*]. 6 Car
En veritat jo he conegut vuy que a
casa?” 13 E dieu a Amassà: “No ést
al rey e digueren: –Torna
de Josep e sóm axit a carrera a
27 E, part açò, me acusa a mi a
a mi a tu. Emperò, senyor meu,
car ferm és ço que jo diguí: entre
E dix Mifibòzech al rey: –Pus que
servecial teu, feria gran afany a
senyor, iré més enllà Jordà ab
ma mare. Canaan, fill meu, vage ab
Canaan, fill meu, vage ab tu, e
ab mi, e jo faré a ell tot ço que
tot ço que tu vulles, e tot ço que
e tot ço que tu demanaràs, a
Judà, frares nostres, han amblat a
han amblat a tu e han manat a
sens nós e tots los teus hòmens ab
III dies tots los hòmens de Judà e
jo aquella qui respon en Yrrael, e
la fembra a Joab: –Nós lensarem a
e salvador meu. 3 Jo he speransa en
desestruch seràs desestruch. 28 E
argullosos ab los teus ulls. 29 Car
29 Car tu, Senyor, ést luerna mia e
30 E jo seré sint e correré en
e jauran sots los meus peus. 40 E
e fer-n’he pessas manudes. 44 E
mi de aquells qui’m contrasten. E
50 E açò, Senyor, jo confessaré a
Senyor anadescha al poble, car
fet. Mas prech-te, Senyor, que
De III coses alig-ne aquella que
que tu vullas, e jo faré axí com
los teus anamichs a glay, e
diga en aquell qui m’ha tremès a
–Ja Déu no vulla que axí sia com
23 E Elcanà, son marit, dix a ella:
en Remata 5 e digueren a ell:
algú [*]. 4 E ells respongueren:
Senyor. 13 E Samuel dix a Saül:
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tu dius, mas jo iré devant tu. E pres Joab
tu. E pres Joab III lances e fichà-las
tu no lo hy digues vuy que son fill sia
tu, e no hy sé altre cose. 30 E dix lo
tu. 32 E dix lo rey a Cozín: –E lo meu
tu, senyor meu. 33 E lavors lo rey fou
tu, Absalon, fill meu, Absalon! 19,Tit
tu de mort e los teus fills e las tuas
tu ames aquells qui’t volen mal e vols
tu plaguera que Absalon fos viu e que nós
tu os meu ni carn mia? E açò fasse Déu a
tu e tots los servecials teus. 15 E tornà
tu, senyor meu. 21 E lavors respòs Abisay
tu. Emperò, senyor meu, tu ést com a àngel
tu ést com a àngel de Déu. Fes de mi ço
tu e Sibà seran las possecions que éran
tu, senyor meu, ést tornat en la casa tua
tu, senyor meu. 36 Un poch, senyor, iré
tu. No’m fa fretura vuymés aquest guardó
tu, e tu feràs a ell aquell bé que’t
tu feràs a ell aquell bé que’t plaurà. 38
tu vulles, e tot ço que tu demanaràs, a
tu demanaràs, a tu, jo t’ho doneré. 39 E,
tu, jo t’ho doneré. 39 E, com lo rey e
tu e han manat a tu e a tota la tua casa a
tu e a tota la tua casa a Jordà sens nós e
tu? 42 E respongueren los hòmens de Judà:
tu sias ací present. 5 E anà-sse’n
tu vols enderrocar aquesta qui és mare de
tu lo ceu cap per lo mur. 22 E lavors la
tu, scut meu e corn de la mia salut e
tu feràs saul lo poble pobre e humiliaràs
tu, Senyor, ést luerna mia e tu, Senyor,
tu, Senyor, inlumineràs las mias tenebres.
tu e saltaré lo truyll en lo Déu meu. 31 E
tu has cint a mi de fortalesa en la
tu salveràs a mi de las contrediccions del
tu desliureràs a mi de l’hom malvat. 50 E
tu devant totas las gents e cantaré al teu
tu has are aytant com are n’has per ço
tu muds la iniquitat del teu servicial,
tu vullas, e jo faré axí com tu volràs o
tu volràs o diràs.” 13 E vench Gad a David
tu fugiràs, o per cert III dies haurà de
tu. 14 E dix David a Gad profeta: –Gran
tu dius, ans t’ho compraré per just preu
–Tu fes ço que’t semble que sia bo e
–Tu ést envellit, e tos fills no van per
–Tu no has nengú agreujat a tort, ni no
–Tu has fet follament, com tu no has
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1Re 15,3
Amalech e guasta tot ço que ell ha.
1Re 16,2
e auciurà’m. E nostro Senyor dix:
1Re 17,33
e ociuré’l. 33 E Saül dix a David:
1Re 17,45
terra. 45 E David dix al felisteu:
1Re 18,22 e dix: –Dieu a David menys de mi:
1Re 19,5
per ell a tot lo poble d’Irrael.
1Re 20,2
2 E ell li respòs: –Déu te guard!
1Re 20,31
tu ames lo fill de Ysaý? [*] 31 [*]
1Re 26,25
–Beneÿt ést tu, fill meu David!
2Re 5,2
E nostro Senyor ha dit a tu:
2Re 9,2
Sibà, e lo rey apellà-lo e dix:
2Re 12,7
a las suas! 7 E dix Natan a David:
2Re 15,27
27 E dix lo rey a Sedoch prevera:
2Re 17,6
Atitòfel. Cozim, tens-ho per bo?
2Re 17,8
are. 8 E dix Cozim a Absalon:
2Re 18,3
vosaltres. 3 Respòs lo poble e dix:
2Re 19,28
obligade ne noent sinó a la mort.
2Re 22,2
Saül, 2 e dix a nostro Senyor Déu:
2Re 22,26
l’esguardament dels ceus ulls. 26
2Re 22,36
brassos axí com a arch d’aram. 36
2Re 22,37
e suavetat ha multiplicat en mi. 37
2Re 22,40
a mi de fortalesa en la batalla.
2Re 22,41
mi aquells qui’m contrasten. 41
1Re 1,11
tu guardes e veus lo turment de la
1Re 1,18
18 E aquella dix: –Jo volria que la
1Re 1,23 nostro Senyor que ell complescha la
1Re 2,3
Las vellas coses pertesquen de la
1Re 2,3
tua bocha, car Déu és Senyor de la
1Re 2,30
Déu d’Irrael: “Jo parlé que la
1Re 2,36
’s que qualquequal romandrà en la
1Re 17,44
a David: –Vina a mi e jo daré la
1Re 19,5
are ha preposade la sua ànima en la
1Re 20,3
–Viva nostro Senyor Déu e viva la
1Re 20,15
-te que no tolgues la misericòrdia
1Re 20,42
mi e tu e entre la mia sament e la
1Re 25,6
tu e ab tos frares, e pau sia a la
1Re 25,6
sias fet saul per molts anys, e la
1Re 25,24
’t prech que tu’t sofires que la
1Re 25,24
tu e que oges las peraules de la
1Re 25,26
viva nostro Senyor Déu e viva la
1Re 25,26
en sanch e ha salvade la vida
1Re 25,27
pren aquesta benedicció que la
1Re 25,28
E tol, senyor, la iniquitat de la
1Re 25,28
en tu en tots los dies de la
1Re 25,29
levarà e perseguirà a tu e volrà la
1Re 25,31 al senyor meu, seràs membrant de la
1Re 25,35
ella David: –Vé-te’n en pau a la
1Re 25,35
en pau a la tua casa. Jo he oÿda la
1Re 25,35
he oÿda la tua veu e he honrade la
1Re 25,41
e adorà e dix: –Vet la serventa
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Tu no perdoneràs a ell de res, ni cobeges
–Tu pendràs un vadell de ton bestiar en ta
–Tu no poràs contrestar en aquest felisteu
–Tu véns contre mi ab spasa e ab lansa e
“Tu plaus al rey, e tots los servecials
Tu ho veÿst e te n’alegrist. Donchs, per
Tu no morràs pas, car mon pare no ferà
Tu no seràs en rey stablit, ni lo regne no
Tu que has fet ja, a mi feràs, e tu,
»–Tu deràs a menjar al meu poble de Yrrael
–Tu ést Sibà? E aquell respòs: –Jo sóm
–Tu ést aquell hom que has fet açò. E diu
–Tu qui ést vengut, torna-te’n en pau
Tu digues-ho, si ho ferem. 7 E dix Cozim
–Tu ja conexs ton pare e los hòmens qui
–Tu no hy iràs, car a tu demanen ten
Tu, emperò, senyor meu, has posat a mi,
«Tu ést pedra mia e fortsa mia e salvador
Tu seràs salut a l’hom sant e alet. 27 E
Tu, Senyor, has donat a mi l’escut de la
Tu axemplaràs los meus anaments sots mi, e
Tu, Senyor, encorbaràs sots mi aquells qui
Tu has donats los meus enamichs a la part
tua serventa [*] e’m dónes infant mascle,
tua serventa trobàs gràcia devant los teus
tua peraule. Donchs Anna romàs e aletà son
tua bocha, car Déu és Senyor de la tua
tua bocha, e a ell són aperellades las
tua casa e la casa de ton pare, que
tua casa, sí covendrà que hom prech per
tua carn als ocells del cel e a las
tua mà, e ha mort lo felisteu, e nostro
tua ànima, Jonatàs, que jo e tu serem
tua de la mia casa negun temps. E si jo no
tua empertotstemps. 43 E levà’s David e
tua casa e a totas las coses que tu has, e
tua casa e totas las coses que tu has. 7
tua serventa parle devant tu e que oges
tua serventa. 25 Jo’t prech que lo rey,
tua ànima, lo qual ha vedat que tu no’t
tua a tu. E are sían fets axí com Nabal
tua serventa ha aportade a tu, senyor meu,
tua serventa. »Car nostro Senyor ferà a
tua vida, 29 car si alguna vegade algun
tua ànima, serà la ànima del senyor meu
tua serventa e feràs bé a ella. 32 E dix
tua casa. Jo he oÿda la tua veu e he
tua veu e he honrade la tua care. 36 E
tua care. 36 E vench Abiegayl a Nabal, e
tua. Jo vull ésser serventa del meu
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1Re 26,17
aquesta veu que jo he oÿda és veu
1Re 26,24 Déu. 24 E axí com és magnificade la
1Re 28,21
torbat, e dix-li: –Vet la
1Re 28,21
la tua serventa, que ha obeÿt a la
1Re 28,21 veu e he posade la mia ànima en la
1Re 28,22 mi. 22 Donchs are oges la veu de la
2Re 1,16 E dix David en aquell que morí: –La
2Re 1,16
aquell que morí: –La tua sanch e la
2Re 1,16
sia sobre lo teu cap, car la
2Re 2,26
entrò a la mort se enfellonirà la
2Re 3,21
e mans a tots axí com desija la
2Re 4,8
de Saül, enemich teu, que volia la
2Re 5,1
e digueren-li: –Vet nós carn
2Re 5,24
axirà nostro Senyor Déu devant la
2Re 7,9
tots los teus enamichs devant la
2Re 7,12
ab tos pares, jo socitaré la sament
2Re 7,16
jo he mogut de la mia faç. 16 E la
2Re 7,16
tostemps devant la mia faç, e la
2Re 7,21
Saps lo servicial teu. 21 Per la
2Re 7,29
e ditas aquestas coses, e de la
2Re 9,11
e Mifibòsech menjarà pa sobre la
2Re 11,8
dix a Urries: –Vé-te’n a la casa
2Re 11,10
has anada, per què no ést anat a la
2Re 11,11 e bega e dorma ab ma muller? Per la
2Re 11,11
la tua salut e per la salut de la
2Re 11,25
altre. Conforta tu matex e la
2Re 12,8
e las mullers de ton senyor a la
2Re 12,10
null temps no pertirà cultell de la
2Re 12,11
“Jo sucitaré e scomouré sobre la
2Re 14,6
és mort. E jo, senyor, serventa
2Re 14,8
rey a la fembra: –Vé-te’n a la
2Re 14,9
a mi e no a ell; tu, senyor, e la
2Re 14,12
rey, prech-te que jo, serventa
2Re 14,15
devant tot lo poble. E dix jo la
2Re 14,16
peraules per ço que desliures la
2Re 14,17
meu fill [*]. 17 Diga, donchs, la
2Re 14,19
–Senyor meu, per la salut de la
2Re 14,19
Joab dix e manà a mi, serventa
2Re 16,2
hi cavalquen aquells qui són de la
2Re 16,17
-li Absalon: –Aquesta és la gràcia
2Re 19,7
null temps hages hagut de la
2Re 19,28
als convits e als menjars de la
2Re 19,30
senyor meu, ést tornat en la casa
2Re 19,41
a tu e han manat a tu e a tota la
2Re 20,17 la fembra: –Oges las paraules de la
2Re 24,13
o haurà VII anys de fam en la
2Re 24,13
pastilència e gran mortaldat en la
2Re 24,16
are! No stenes d’aquí avant la
2Re 24,17
res fet. Plàcie’t, Senyor, que la
2Re 24,21
–Per ço çóm vengut que compre la
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tua? E David dix: –O senyor, rey meu,
tua ànima vuy en los meus ulls, axí sia
tua serventa, que ha obeÿt a la tua veu e
tua veu e he posade la mia ànima en la tua
tua mà e he oyides las tuas paraules que
tua serventa, e posaré devant tu un bocí
tua sanch e la tua dempnació sia sobre lo
tua dempnació sia sobre lo teu cap, car la
tua bocha ha parlat contre tu matex e ha
tua spasa, e no conexs tu que la
tua ànima. E com Abner se fou partit de
tua vida. E ha donat Déu al senyor nostro
tua e os teu som, 2 mes hir e l’altre [*]
tua cara per ço que perda e destroesca las
tua cara e are he fet a tu gran nom segons
tua aprés tu, la qual axirà del teu
tua casa serà fael, e lo regne teu serà
tua cadira serà ferma contínuament. 17
tua peraule e segons lo teu cor has fetas
tua benedicció serà beneyta la casa del
tua taula axí com un dels fills del rey.
tua e lave’t tos peus. E com Urries fou
tua casa? 11 E dix Urries a David: –L’
tua salut e per la salut de la tua ànima,
tua ànima, jo no faré aytal cose! 12 E dix
tua host e struex-los contre la ciutat e
tua volentat, e he donade a tu la casa d’
tua casa, per ço com has menyspresat lo
tua casa mal e tolré a tu las tuas mullers
tua, havia II fills, e barellaren-se
tua casa, que jo faré fer a tu justícia de
tua cadira sia ignosent, que jo no hy mira
tua, parle una peraule devant tu. E dix lo
tua serventa: Parlaré a tu, senyor meu, si
tua serventa de las mans de tots aquells
tua serventa que sia feta la peraule del
tua ànima, tot axí és com m’has dit e no
tua, que digués aquesta semblansa de
tua casa, e las altres coses aport per ço
tua que has a l’amich teu? [*] 18 E dix
tua infantesa entrò are. 8 E lavors lo rey
tua taula. Donchs, senyor, no he clams
tua en pau, prengue-ho tot, si’s vol.
tua casa a Jordà sens nós e tots los teus
tua serventa. E respòs Joab: –Jo las oig.
tua terra o III mesos te encalseran los
tua terra. Donchs, are deslibera e veges
tua mà! Emperò l’àngel de nostro Senyor
tua mà se gir envés mi e contra la casa de
tua era, e adificaré aquí altar a nostro
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1Re 8,5
e tos fills no van per las
1Re 23,4
car jo liuraré los falisteus en las
1Re 23,20 vuymés que nós liurem aquell en las
1Re 25,7
éran ab nós en lo desert tonen las
1Re 25,26
sanch e ha a tu guardades las
1Re 26,8
[*] los enamichs teus en las
1Re 27,5
tu, done’m loch en una de las
1Re 28,21
ànima en la tua mà e he oyides las
2Re 1,19
d’Irrael són morts sobre las
2Re 1,25
forts en la batalla! Jonatàs en las
2Re 3,34 los hòmens coarts e poruchs. 34 Las
2Re 7,28
Senyor Déu, tu ést ver Déu e las
2Re 12,11
la tua casa mal e tolré a tu las
2Re 19,5
a tu de mort e los teus fills e las
2Re 19,5
teus fills e las tuas mullers e las
2Re 19,29
Sibà seran las possecions que éran
2Re 20,1
Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en las
2Re 16,4
mon pare.” 4 E lo rey dix a Cibà:
2Re 7,10
e los fills de la iniquitat no
1Re 1,11
companyes, si tu guardes e veus lo
1Re 16,23
que ell soferia pus leugerament lo
2Re 16,12
guarderà la mia aflicció e lo meu
1Re 16,15
ell: –Vet que lo maligna spirit te
2Re 21,5
qui destroý a nosaltres e’ns
1Re 1,15 embriagar, mas la mia ànima és molt
1Re 10,18
mà de tots los reys que són stats
1Re 16,14
e lo maligne spirit lo comensà a
1Re 16,16
ço que, com lo maligne spirit te
1Re 1,8
que no menges, ni per què és
1Re 13,6
pahor, car lur poble era fort
1Re 16,23
devant mi. 23 Donchs, can [*]
2Re 21,6
VII de sos fills, per ço que’ls
2Re 12,18
e no ferà res que li digam, ans se
1Re 20,29
secrifici solempnial fan aquí, car
2Re 1,26
mare ame son fill qui no n’ha sinó
2Re 19,3
de poch en poch a la ciutat, adés
2Re 21,5
que en tot Yrrael no’n romangue
1Re 2,1
en lo meu Déu. E la mia bocha és
1Re 5,12
de mal de morenes. E lo crit e lo
2Re 17,29
ell e tota la companya, car molt
1Re 14,31
entrò a Aylon, e lo poble fou molt
2Re 17,2
anit 2 e aconseguir-l’he, car
1Re 30,9
de Besor, e aquí aquells qui éran
1Re 30,10 los CC éran romasos, qui éran molt
1Re 30,21 CC que éran romasos per so car éran
2Re 16,14
vench lo rey e tot lo poble, fort
1Re 11,2
trague a cascú de vosaltres tots l’
Re Prol,100
stant devant IIII bísties plenes d’
1Re 1,18
trobàs gràcia devant los teus
1Re 2,33
sament de tu de mon altar, mas tos
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tuas carreras. Dóna a nós rey que’ns
tuas mans. 5 Donchs, se n’anà David [*] e
tuas mans. 21 E Saül dix: –Benevuyrats sou
tuas ovellas, e nós no’ns iresquem anch
tuas mans nèdeas. E axí are, donchs,
tuas mans. Donchs are clave aquell ab la
tuas ciutats [*] per ço que puscha star
tuas paraules que has ditas a mi. 22
tuas muntanyes. E com són axí ja cayguts
tuas altesas és mort. 26 Jonatàs, frare
tuas mans no són ligades ni los teus peus
tuas peraules són veras, car tu has parlat
tuas mullers devant tu matex e dar-lastuas mullers e las tuas fillas [*]. 6 Car
tuas fillas [*]. 6 Car tu ames aquells qui
tuas tan solament. 30 E dix Mifibòzech al
tuas tendes. 2 E tot lo poble pertí’s de
–Tuas sían aquellas coses que foren de
turmanteran a ell d’aquí avant axí com
turment de la tua serventa [*] e’m dónes
turment, e lavors se pertia d’ell lo
turment e retrà a mi bé per aquesta
turmenta. 16 Mana que tots los servents
turmentà, enaxí que en tot Yrrael no’n
turmentade devant Déu. 16 E no’t cuyts
turmentadors vostros.” 19 E vosaltres
turmentar e star en ell per voluntat de
turmentarà, que ell viule ab se mà e que
turmentat lo teu cor. Donchs, no sóm jo
turmentat, per què ells se amagaren en
[turmen]tave Saül, e David prenia la viula
turmentem en Gabaà, que fou de Saül, que
turmenterà més.» 19 E com David sentí’s
u de mos frares m’ho ha vengut a dir.
u solament, axí com jo amave a tu. 27 O
u adés altre, axí com si fugissen de la
u del ceu parentat ni de la sua natura. 6
uberta contre mos enamichs, per ço com jo
udolament per cascuna part muntave per las
ujament e molt anuig e molta set e molta
ujat. 32 E tornà-ce’n a pendre presa, e
ujat és ell e la sua gent, e jaquiré
ujats romangueren. 10 E David ab CCCC
ujats, que no havían pogut passar lo
ujats e no havían pogut seguir David, qui
ujats, e posaren aquí. 15 Emperò Absalon e
ull dret, enaxí que vosaltres siau onta a
ulls devant e derrera, ço és, guardants en
ulls. Donchs la fembra tench sa carrera e
ulls te falliran e ta ànima podrirà, e
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1Re 3,2
die que Elí geya en son lit, e sos
1Re 4,15 15 Elí havia LXXXXVIII anys, e sos
1Re 6,13
en una vall, e com ells levaren los
1Re 14,27 mel e tornà sa mà a sa bocha, e sos
1Re 14,29
la terra. Vosaltres veeu que mos
1Re 14,36
–Tot ço que sia vijares en los teus
1Re 20,3
he trobade gràcia devant los teus
1Re 26,21
stat de gran preu vuy en los teus
1Re 26,24
la tua ànima vuy en los meus
1Re 26,24 sia magnificade la mia ànima en los
1Re 29,9
sé que tu ést bo devant los meus
2Re 6,22
no sóm e seré humil devant los seus
2Re 7,19
encara açò és vist devant los teus
2Re 13,34
dels servecials del rey elevà sos
2Re 14,22
ha trobada gràcia devant los teus
2Re 22,25
mans en l’esguardament dels ceus
2Re 22,28
los hòmens argullosos ab los teus
1Re 4,17
és stade feta en lo poble, e,
1Re 10,3
seràs pertit de aquí e seràs passat
1Re 14,1
a la hosts dels felisteus que és
1Re 31,7
E com los fills d’Irrael, qui éran
2Re 5,13
d’Irrael, e hach fills e fillas
Re Prol,5
e los caldeus, XXII letres han a
Re Prol,15
e stades. En lo libre dels Noms,
Re Prol,23
ab diversos scrits. Emperò d’
Re Prol,59 de Jutges. E en aquell matex afigen
Re Prol,68
de moltas gents, mas solament de
Re Prol,77
qual és comprès en V pertides, en
1Re 1,14
quant seràs tu embriaga? Repose’t
1Re 1,20
fou complit, ella consabé e infantà
1Re 1,25
petit. 25 Donchs ells sacrificaren
1Re 2,25
al poble de nostro Senyor. 25 Si
1Re 2,25 Senyor. 25 Si un home pecca contre
1Re 2,27 e pleÿa a Déu e a hòmens. 27 Donchs
1Re 2,34 Ofiní e Fineès: que abdós morran en
1Re 2,35
en un die. 35 E jo sucitaré a mi
1Re 2,36
me rebau en una part, axí com
1Re 2,36
per ço que jo menge ten solament
1Re 3,2
manifestade. 2 E sdevench-se
1Re 4,12
e Fineès. 12 Esdevench-se que
1Re 4,20
hages pahor, car tu has infantat
1Re 5,5 temple, 5 e Degon era romàs axí com
1Re 6,12
va a Betzames e anaren-se’n per
1Re 6,14
vista. 14 E la carreta vench en
1Re 7,9
felisteus. 9 Ladonchs pres Samuel
1Re 7,11
que ells los encalsaren entrò a
1Re 9,1
VIIIIº 1 En aquell temps era
1Re 9,1
de Assaret, fill de Asià, fill de
1Re 9,2
molt gran fortsa. 2 Aquell havia
1Re 9,3
dix a Saül: –Mon fill, pren a tu
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ulls éran ja tenebrosos, enaxí que ell no
ulls éran enfosquits, que no’s veye. 16
ulls, ells vaeren l’archa de nostro
ulls foren inluminats. 28 E lavors dix un
ulls són inluminats per ço com jo he
ulls, de bé, fes. E dix lo prevere:
ulls. Per què ell dirà: “No sàpia açò
ulls. Car are par que ço que jo he fet
ulls, axí sia magnificade la mia ànima en
ulls de nostro Senyor, e guard e desliure
ulls tot axí com és l’àngel de nostro
ulls. E aparré bo e més gloriós devant
ulls ésser pocha cose, Senyor Déu, ans has
ulls e guardà e veé una gran companya
ulls, car tu has atorgade la peraule del
ulls. 26 Tu seràs salut a l’hom sant e
ulls. 29 Car tu, Senyor, ést luerna mia e
ultre açò, abdós tos fills són morts,
ultre e seràs vengut al roure de Tabor, tu
ultre aquest loch. E ell no féu a saber
ultre lo flum Jordà, en una vall, veeren
ultre aquells que havia. 14 E aquests són
un matex so, mas en diverses caràcters e
un matex compte de tots diaques e
un matex nombre són las Lemantecions de
un libre qui és apellat Rut, car en los
un poble d’Irrael, qui’s compte en XII
un volum de Salms; lo terç, a Salamó, que
un poch entrò que tu sias desembriagada
un fill, e apellà lo ceu nom Samuel, per
un vadell e oferiren l’infant a Elí,
un home pecca contre un altre, Déu li pot
un altre, Déu li pot perdonar; mas, si hom
un hom de Déu vench a Elí, lo qual Déu li
un die. 35 E jo sucitaré a mi un prevere
un prevere fael, lo qual ferà segons mon
un prevera deu haver, per ço que jo menge
un bocí de pa.” 3,Tit Capítol terç 1
un die que Elí geya en son lit, e sos ulls
un hom de la host del trip de Benjamín
un fill. E ella no’ls respòs ni los
un sol tronch en son loch. E per aquesta
un camí bruolans, e anch no’s torseren a
un camp de Josuè de Betzames e stech aquí.
un anyell qui mamave e oferí aquell entir
un loch qui era desots Betachar. 12 E
un home del trip de Benjamín, qui havia
un hom del trip de Benjamín, qui havia
un fill, qui havia nom Saül, alet e bo,
un dels servents e leve’t e vé sercar las
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1Re 9,6
ell: –Vet que en aquesta ciutat ha
1Re 9,8
–Vet que jo he la quarta part d’
1Re 9,15
Senyor havia revelat a Samuel,
1Re 9,16
que are és jo tremetré a tu demà
1Re 9,25
la ciutat, e ell perlà ab Samuel en
1Re 9,27
vage devant nós. Mas tu spere’t
1Re 10,1
10,Tit Capítol X 1 E Samuel pres
1Re 10,3
per pregar nostro Senyor. E la
1Re 10,5
la lur mà 5 e tu vendràs despuxs en
1Re 10,5
la muntanya, e hauran devant ells
1Re 10,5
e hauran devant ells un saltiri e
1Re 10,14
e vench a la muntanya. 14 E
1Re 10,24
ha alegit. E no és en tot lo poble
1Re 10,25
lig del regne e scrich aquella en
1Re 10,25
en un libre e preposà-le en
1Re 11,5
5 E Saül venia aprés sos bous de
1Re 11,7
e tots axiren ensemps axí com
1Re 13,1
13,Tit Capítol XIII 1 Saül havia
1Re 13,1
XIII 1 Saül havia un fill qui havia
1Re 13,18
e l’altre companye anave per
1Re 14,1
Capítol XIIII 1 E sdevench-se
1Re 14,1
que Jonatàs, fill de Saül, dix a
1Re 14,5
nom Deses, e l’altre, Seve. 5 La
1Re 14,14 mataren XX hòmens en mitja part d’
1Re 14,14
un jornal de bous, ço és tant com
1Re 14,14 de bous han acostumat de laurar en
1Re 14,15
laurar en un die. 15 E açò fou fet
1Re 14,15
fou torbade [*]. E açò fou axí com
1Re 14,19
que Saül perlave al prevera,
1Re 14,28
foren inluminats. 28 E lavors dix
1Re 14,35
-los aquí. 35 E Saül edifichà aquí
1Re 14,36
’l matí sia vengut. E no lexaren
1Re 14,43 cap de una verga que tenia en la mà
1Re 15,5
de Amalech, ell mès sos aguayts en
1Re 15,12
a Carmel e aquí havia dressat
1Re 15,28
d’Irrael e aquell ha liurat a
1Re 16,1
de Betlem, per ço car jo he previst
1Re 16,2
E nostro Senyor dix: –Tu pendràs
1Re 16,10
amenà devant Samuel VII fills, la
1Re 16,11 dix Ysaý a Samuel: –Encara n’hi ha
1Re 16,16
servents qui són devant tu serquen
1Re 16,17
Saül a sos servents: –Sercau-me
1Re 16,18
viular e amenau-me aquell. 18 E
1Re 16,20
ovellas. 20 E donchs Ysaý tremès
1Re 16,20 carregat de pa e una canade de vi e
1Re 17,4
una vall entre ells. 4 Ab tant, axí
1Re 17,5
colzos d’alt e I palm. 5 E havia
1Re 17,5
aram sobre son cap, e era vestit de
1Re 17,8
sou servents de Saül? Alegiu
1Re 17,12
gran pahor. E David era fill de
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un home de Déu e és noble hom, e tot ço
un diner d’argent. Donem-la a l’hom de
un die abans que Saül vingués, e havia a
un home de la terra de Benjamín, e tu
un soler. [*] 26 [*] E dix a ell: –Leve
un poch, per tal que mostre a tu la
un cetrill d’oli e buydà-lo sobre lo
un d’aquells aporterà III cabrits; e l’
un coll de nostro Senyor, on ha una posta
un saltiri e un tempe [*]. 6 E l’espirit
un tempe [*]. 6 E l’espirit de nostro
un de sos avonclos dix a ell e a son
un home que sia semblant a ell. E tot lo
un libre e preposà-le en un loch de Saül
un loch de Saül devant nostro Senyor. E
un camp e dix: –Què ha lo poble ni per què
un sol hom, 8 e Saül nombrà aquells en
un fill qui havia un any com ell comensà a
un any com ell comensà a regnar, e regnà
un camí de la terra de Gabaà, prop de la
un die que Jonatàs, fill de Saül, dix a un
un jove, son scuder: –Passem a la hosts
un scull axia envés aguiló, contre
un jornal de bous, ço és tant com un
un parell de bous han acostumat de laurar
un die. 15 E açò fou fet un gran miracle
un gran miracle per la host e per los
un miracle de Déu. 16 E las guardes de
un gran brogit vench en la host dels
un hom del poble: –Ton pare ha costret lo
un altar a nostro Senyor [*]. 36 E dix
un d’ells viu. E dix lo poble: –Tot ço
un poch de mel e mengé’n. E vet que a mi
un torrent qui era prop de la ciutat. 6 E
un altar en senyal de victòria e que
un altre que és millor que tu, 29 car ell
un de sos fills que sia rey sobre mon
un vadell de ton bestiar en ta mà e diràs:
un aprés l’altre. Lavors Samuel dix a
un manor que guarde las ovellas. E lavors
un hom qui sàpia sonar rauta devant tu per
un hom qui sàpia bé viular e amenau-me
un de sos servents respòs e dix: –Vet que
un aze carregat de pa e una canade de vi e
un cabrit de las cabres e tremès-ho per
un bort de la part dels felisteus, qui
un ellm d’aram sobre son cap, e era
un sberch, que era, de la part de fora,
un hom de vosaltres qui’s combate ab mi,
un hom efrateu, de Judà, de Betlem, del
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1Re 17,20 levà matí e comenà lo ceu bestiar a
1Re 17,25
car havían-ne gran pahor. 25 E
1Re 17,30
peraules! 30 E ell s’elunyà d’ell
1Re 17,30
s’elunyà d’ell un poch e vench a
1Re 17,34 una vegade las ovellas de mon pare,
1Re 17,34
las ovellas de mon pare, un leó e
1Re 17,34 leó e un ors vingueren e prengueren
1Re 17,36
qui no és circumcís, axí com
1Re 17,38
David de ses vestidures e posà-li
1Re 17,40
l’ús. E posà les armes 40 e pres
1Re 17,40 e pres V pedres bellas e rodones d’
1Re 18,19
donade a David, ella fou donade a
1Re 19,24
e tota aquella nit. E de açò axí
1Re 20,21
senyal, 21 e tremetré a las segetes
1Re 20,35
promès a David, e vench ab ell
1Re 20,41
se’n fou anat, levà’s David de
1Re 21,7
calent. En aquell die havia aquí
1Re 21,9
vall d’Ambrit, que és enbolicat en
1Re 22,5
Judà. E anà-ce’n David e vench a
1Re 22,20
e las ovellas ocís ab spasa. 20 Mas
1Re 23,15
David en lo desert de Xiff, en
1Re 23,19
nós en los lochs molt segurs d’
1Re 23,27
ço que’l poguessen pendre. 27 E
1Re 24,4
sinó †ginollant-se†. E vench a
1Re 25,14
per guardar lurs coses. 14 Mas
1Re 25,42 E levà’s e cuytozament muntà sobre
1Re 26,15 has guardat lo rey, senyor teu? Car
1Re 26,20
levat per ço que serch una pussa o
1Re 26,22
–Vet ací la lansa del rey. Pas ací
1Re 28,14
dis la fembra: –Hom vell, vestit de
1Re 28,22
la tua serventa, e posaré devant tu
1Re 28,24
lo lit. 24 E aquella fembra havia
1Re 30,11
lo torrent de Besor. 11 E trobaren
1Re 30,11 11 E trobaren un hom de Egipte en
1Re 30,12
aygüe que bagués, 12 e donaren-li
1Re 30,13
teu, de Egipte, e sóm misatge de
1Re 30,17
David e encalsà’ls de vespre de la
1Re 30,22
-lo pacificablement. 22 E dix
2Re 1,2
[*] 2 e en lo terç die aparech
2Re 1,13
tu? E aquell dix: –Jo sóm fill de
2Re 1,15 de nostro Senyor? 15 E apellà David
2Re 2,13
exiren-los a carrera de prop
2Re 2,13
e, com tots se foren ajustats en
2Re 2,16
II e meteren-se los cultells la
2Re 2,18
era corredor fort lauger, axí com
2Re 2,21
dreta part o a la cinestra e pren
2Re 2,24
o defallí lo die. E vingueren en
2Re 2,25
una mota de si matexs sus alt en
2Re 4,2
éran ab lo fill de Saül, e la
2Re 4,4
die. 4 Emperò Jonatàs [*] havia
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un guardià, axí com son pare li havia
un d’aquells del poble d’Irrael dix a
un poch e vench a un altre e demanà
un altre e demanà aquella matexa cose. E
un leó e un ors vingueren e prengueren un
un ors vingueren e prengueren un moltó del
un moltó del mig loch del folch, 35 e jo
un d’aquells; donchs, jo iré en aquell e
un elm ceu sobre son cap e vestí a ell lo
un bastó, lo qual ell tenia tostemps [*],
un torrent e mès aquellas en una sportella
un altre que havia nom Adriel, de Molach.
un proverbi: «Donchs, no és Saül entre los
un infant e dir-li-he: “Vé, aporte’m
un infant petit. 36 E dix Jonatàs a l’
un loch qui era ves tremuntana e gità’s
un hom dels servecials de Saül dins en lo
un drap [*]. Si’l vos, porta’l-te’n,
un bosch de Arech. 6 E oyí Saül que David
un dels fills de Achimàlech, [*] que havia
un bosch. 16 E Jonatàs, fill de Saül, se
un bosch qui és en lo coll que ha nom
un missatge vench a Saül e dix a ell:
un corral d’ovellas que hom trobave enmig
un dels servents de Nabal anuncià açò a
un aze, e V donzellas anaren ab ella e las
un de la companya hi és intrat per ço que
un poy, axí com és perseguida una perdiu
un dels teus servecials e port-la-se
un mantell. E entès Saül que l’hom vell
un bocí de pa per ço que, com hauràs
un vadell [*] e pres pa [*] 25 e posà-lo
un hom de Egipte en un camp e amanarenun camp e amanaren-lo a David, e donaren
un tros de formatge de figues sechas e II
un ysmaleÿte. E lo senyor meu ha’m jaquit
un die entrò al vespre de l’altre die, e
un hom malvat e desestruch que era dels
un hom qui venia de las tendas de Saül,
un hom strany de la terra de Amalech. 14 E
un dels seus servents e dix-li: –Acoste
un aljup d’aygüe qui és en Gabaon e, com
un loch, segueren los uns de la una part
un a l’altre per los costats e caygueren
un dels camells qui stan en la muntanya 19
un dels jóvens e porta-te’n la sua
un loch qui hy passave aygüe, qui és entre
un pujalet petit. 26 E cridà Abner a Joab
un havia nom Baanà e l’altre, Recap, fill
un fill qui era dèbil e malalt en los
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2Re 4,11
malvats e desestruchs han mort
2Re 5,17
felisteus venían, pujà-sse’n en
2Re 6,3
l’archa de nostro Senyor sobre
2Re 6,6
ensepagaren, e l’archa declinà’s
2Re 6,13
hagueren anat III passes, oferiren
2Re 6,13
anat III passes, oferiren un bou e
2Re 6,19
fembra, una fogaceta de pa [*] e
2Re 6,20
servents e’s despullave axí com
2Re 6,20
e’s despullave axí com un bastax o
2Re 7,7
E donchs jo parlant no parlé a la
2Re 8,8
la vaxella de aram en lo temple e
2Re 9,2
per Jonatàs? 2 E havia aquí
2Re 9,8
teu? Car tu has guardat sobre
2Re 9,11
pa sobre la tua taula axí com
2Re 9,12
del rey. 12 E havia Mifibòsech
2Re 11,1
sdevench-se que, com hach passat
2Re 11,2
cosas se feyan, sdevench-se
2Re 11,27
-la per muller, e ella infantà
2Re 12,1
hòmens havia en una ciutat, e la
2Re 12,4
la amava com si fos sa filla. 4 »E
2Re 12,4
sa filla. 4 »E un palegrí (ço és,
2Re 12,24
fill e dormí ab ella. E engendrà
2Re 12,30
del cap del rey, e aquella pesave
2Re 13,13
fer a mi, e tu seràs tengut per
2Re 13,18
18 E Tamar vestia una gonella e
2Re 13,34
mort. 34 E lavors fugí Absalon. E
2Re 13,34
companya venir per una pertida de
2Re 14,6
fills, e barellaren-se abdosos en
2Re 14,6
camp que los pogués departir, e la
2Re 14,11
–Vive nostro Senyor Déu, que sol
2Re 15,1
açò Absalon féu fer a si mateix
2Re 15,13
se’n a Absalon. 13 E lavors vench
2Re 15,32
orat. 32 E, con David fou pujat en
2Re 16,1 Capítol XVI 1 Com David fou avellat
2Re 16,5
anà lo rey a Baürim, e axí d’aquí
2Re 16,22
ab tu. 22 E lavors posà Absalon
2Re 16,22
un tabernacle (ço és, una tenda) en
2Re 17,3
nengú axí com si se’n tornàs
2Re 17,3
un hom tot sol, car tu demanes
2Re 17,12
sol levar lo sol lo ros, que sol
2Re 17,18
e, dementre que anaven, viu-los
2Re 17,18
E a l’entrant de la casa havia
2Re 17,19
dins, 19 e la fembra posà dessobre
2Re 17,23
lo ceu concell, pujà-se’n en
2Re 17,23
mal per ventura contre ell. E pres
2Re 18,6
amanassen. [*] 6 E axí lo poble en
2Re 18,9
en que cavelcava passà devall
2Re 18,10
en las branques [*]. 10 E veé açò
2Re 18,10
-li: –Jo he vist Absalon penjat en
2Re 18,17
una gran sija e posaren-li demunt
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un hom qui no marexia mal en res e dormia
un loch en lo qual ell era segur, es podia
un carro nou e tregueren-la de la casa
un poch. 7 E nostro Senyor fou indignat
un bou e un moltó. 14 E David tocava los
un moltó. 14 E David tocava los òrguens e
un petit de menjar que hom fa de la millor
un bastax o un ribalt. 21 E dix David a
un ribalt. 21 E dix David a Micol: –Viva
un trip d’Irrael al qual maní que donàs a
un lavador d’aram en què ajustaven l’
un servicial de la casa de Saül qui havia
un ca mort semblant de mi. 9 E lo rey
un dels fills del rey. 12 E havia
un fill petit que havia nom Michà, emperò
un any, en temps d’hivern, com los reys
un dia que David se fou levat del lit que
un fill, que hach nom David. E aquesta
un era rich, e l’altre, pobre. 2 [*] 3 E
un palegrí (ço és, un hom de camí) vench
un hom de camí) vench al rich hom, e lo
un fill e mès-li nom Salamó, e nostro
un talent d’or e havia pedres preciozes
un dels pus folls e dels pus orats hòmens
un brial, segons dien alguns ab mànagues,
un dels servecials del rey elevà sos ulls
un puig on no havia camí. 35 E dix Jonadap
un camp, e no havia null hom en lo camp
un ocís l’altre. 7 E vet que tot lo
un cabell del cap de ton fill no serà
un carro, que anacen ab ell devant
un missatge a David que li dix: –Ab tot
un munt en lo qual volia adorar nostro
un poch del cap del munt, vench Cibà, qui
un hom qui era de la casa de Saül, que
un tabernacle (ço és, una tenda) en un
un soler e intrà a las concupines de son
un hom tot sol, car tu demanes un home, e,
un home, e, pus l’hages hagut, tot lo
un no’n romandrà. 13 E si per ventura ell
un infant, fill de la serventa, e dix-ho
un pou, e ells meteren-se dins, 19 e la
un drap de li e mès dessús ordi parat
un aze e anà-sse’n [*] en la sua
un ligam e penjà’s e morí, e soterrarenun camp contre Yrrael, e fou la batalla
un roure, e ell romàs penjat per los
un dels companyons de David e anà-ce’n
un roure. 11 E dix-li Joab: –Per què no
un grant munt de pedres. E tots aquells d’
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2Re 18,18
18 Emperò havia erigit Absalon
2Re 18,23
si’t vols. E Achimàs correch per
2Re 18,24
qui stave sobre lo mur veé venir
2Re 18,26
que ell se acostave, 26 viu venir
2Re 18,26
corrent, e cridà e dix: –Jo veig
2Re 18,29
E dix aquell: –Senyor, jo he vist
2Re 19,14
en Yrrael, que quax tots foren de
2Re 19,18
Jordà ans que lo rey 18 per
2Re 20,1
lavors sdevench-se que aquí havia
2Re 20,8
matex e desobra era sint. E portave
2Re 20,12
jaÿa mort enmig de la carrera, e
2Re 20,21
ni destroyr la ciutat! 21 Mas
2Re 21,20
en Get, en la qual batalla havia
2Re 23,9
fill de son oncle Ahoy, qui era
2Re 23,11
-se los felisteus en una stació en
2Re 23,21
de neus. 21 E aquest matex ocís
1Re 1,1
la Bíblia. 1,Tit Capítol primer 1
2Re 9,3
de Déu? E dix Sibà al rey:
2Re 19,36
gran afany a tu, senyor meu. 36
1Re 1,2
2 Aquell hach II mullers, e la
1Re 1,5
ceu, 5 e donà’n a Anna sola
1Re 1,15
com tu dius ni pences, com jo sóm
1Re 1,16
qui sóm ta serventa, sia axí com
1Re 1,24
III vadells e III muygs de farina e
1Re 2,13
venia com hom coÿa la carn e havia
1Re 2,19
19 E sa mare li feya cascun any
1Re 2,28 a mi encens e que aportàs devant mi
1Re 2,36
us prech que vosaltres me rebau en
1Re 3,19
de las suas peraules no’n caech
1Re 6,5
e fareu V rates d’or. Car
1Re 6,7
hach ell ferit. 7 »Donchs, feu are
1Re 6,7
carreta, e encloeu los vadells en
1Re 6,8
per vostro peccat e meteu-ho en
1Re 6,10
que aletaven los vadells [*] en
1Re 6,13
de Betzames cullien forment en
1Re 6,14
stech aquí. E en aquell loch havia
1Re 6,17
Senyor per lur peccat: Azot hi donà
1Re 7,12
desots Betachar. 12 E Samuel pres
1Re 9,11
11 E com ells se’n muntaven per
1Re 9,24
bon loch. 24 Donchs lo coch aportà
1Re 10,3
III tortells de pa; e l’altre,
1Re 10,5
en un coll de nostro Senyor, on ha
1Re 10,5
en la ciutat, aquí tu trobaràs
1Re 10,26
poble, cascú en sa casa. 26 [*] E
1Re 11,1
fills d’Amon, comensà a guerrajar
1Re 13,3
a son tabernacle. 3 E Jonatàs ferí
1Re 13,3
e com Saül hach açò oÿt, féu sonar
1Re 13,4
oyí aquesta fama: «Saül ha ferida
1Re 13,17
per tolre als fills d’Irrael; e la
1Re 14,3
Elí, prevera [*] en Ciloè, portave
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un títol a si matex, com era viu, que és
un camí que era pus breu, e fou abans al
un home tot sol corrent, 25 cridà e dixun altre home corrent, e cridà e dix: –Jo
un altre home que ve. E lo rey dix: –Si
un gran vas com Joab me tremès así a tu, e
un coratge e de una volentat, e tremateren
un loch on no havia molta aygüe, per ço
un hom del diable qui havia nom Siba, fill
un cultell qui li penjave per los flanchs,
un d’aquells veé que lo poble se aturave
un hom del munt de Efraÿm, apellat Siba,
un baró qui havia VI dits en cascuna mà e
un dels III forts hòmens qui éran ab David
un camp ple de lenties. E com los
un hom egipcià en què havían gran speransa
Un home fou de la ciutat de Ramataym [*],
–Un fill de Jonatàs hich ha romàs, qui és
Un poch, senyor, iré més enllà Jordà ab
una hach nom Anna, e l’altre, Fenennà. E
una part, per què ell fou molt trist, car
una fembra prou malaurade e jo no he vuy
una de las fillas de Belial, car jo he
una ampolla plena de vi e amenà aquell a
una losa ab III arpions en la mà 14 e
una petita gonella, la qual ell aportave
una vestidura que ha nom efot, e jo doní a
una part, axí com un prevera deu haver,
una en terra que no’s sdevengués 20 en
una plague és stade a vosaltres tots e a
una novella carreta e preneu II vaques qui
una casa. 8 E preneu la archa de nostro
una petita caxa prop l’archa e lexau-la
una casa, 11 e posaren l’archa de Déu
una vall, e com ells levaren los ulls,
una gran pedre, e ells trencaren los fusts
una semblança [*]; e altre, Scalon; e
una pedre e mès aquella entre Masfat e
una muntada de la ciutat, ells trobaren
una spatle e posà-le devant Saül, e
una canade de vi. 4 E quant ells t’hauran
una posta d’host dels felisteus, e com tu
una gran companya de profetes, que
una pertida de la host se n’anà ab ell,
una ciutat que ha nom Jabès de Galaad, e
una companya de felisteus, la qual era en
una butzina per tota la terra e dix: «Ogen
una companya de felisteus, e lo poble d’
una d’aquellas companyes anà contre la
una vestidura que ha nom efot. E lo poble
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1Re 14,4
dessà e dellà a manera de dents; la
1Re 14,11
11 E donchs ell aparech a la
1Re 14,12 –Veniu a nós, e nós vos mostrarem
1Re 14,16
de Benjamín reguardaren e veeren
1Re 14,25
pa. 25 E tot lo poble [*] vench en
1Re 14,27
lo poble, on ell stès lo cap d’
1Re 14,29 inluminats per ço com jo he menjade
1Re 14,33
la lig. Trestornau vuymés a mi
1Re 14,40
tot lo poble: –Partiu-vos tots a
1Re 14,43
dix a ell: –Jo prenguí ab lo cap de
1Re 16,20 Ysaý tremès un aze carregat de pa e
1Re 17,3
staven sobre la muntanya de la
1Re 17,3
altre part de la muntanya. E havia
1Re 17,17
David: –Prin e porta a tos frares
1Re 17,34 David dix a Saül: –Com jo guardave
1Re 17,40
d’un torrent e mès aquellas en
1Re 17,49
e mès la mà en se sportella e pres
1Re 18,4
matex. 4 Car Jonetàs se despullà de
1Re 18,10
ab la mà cascun die. E Saül tenia
1Re 18,20 Adriel, de Molach. 20 E David amave
1Re 19,9
lo qual stave en sa casa. E tenia
1Re 19,12
demà. 12 E ella lo gità defora per
1Re 19,13
fugí, e fou salvat. 13 E Micol pres
1Re 19,13
aquella en lo lit de David e mès
1Re 19,22 matex anà en Ramata e vench entrò a
1Re 20,19
com hom pot obrar, e ciuràs prop
1Re 22,1
anà-ce’n a Adelam e mès-se en
1Re 23,14
muntanya del desert de Cister, en
1Re 23,26
anaven per lo costat del munt de
1Re 24,4
enmig de la carrera, e aquí havia
1Re 25,22
a ell pertanyen, d’aquí al matí,
1Re 26,1
en lo coll de Achilà, que és la
1Re 26,3
Achilà, que era en la carrera a la
1Re 26,8
clave aquell ab la lansa en terra
1Re 26,20
Yrrael és levat per ço que serch
1Re 26,20
o un poy, axí com és perseguida
1Re 27,5
gràcia devant tu, done’m loch en
1Re 28,7
als ceus servicials: –Sercau-me
1Re 28,8
e vestí-se’n d’altres, e anà a
1Re 28,8
fitònich, ell e II altres ab ell, e
1Re 30,19
que ells havían, que no’n fallí
1Re 31,7
qui éran ultre lo flum Jordà, en
2Re 2,1
e dix: –Donchs, Senyor, pujaré en
2Re 2,13
en un loch, segueren los uns de la
2Re 2,24
aygüe, qui és entre Gabeon e
2Re 2,25
de Benjamín ajustaren-se tots en
2Re 2,25
-se tots en una companya e feeren
2Re 3,13
volenter faré ab tu amistansa. Mas
2Re 3,27
tornat en Hebron, Joab lo tirà en
2Re 6,14
podia saltar. E David vestia
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una havia nom Deses, e l’altre, Seve. 5
una e a l’altre host dels felisteus, e
una cose. E Jonatàs dix a son scuder:
una gran moltitut de felisteus qui fugien
una lande on havia mel que decorria sobre
una verga que tenia en la mà, e mullà-le
una pocha d’aquesta mel. 30 E quant més
una gran pedre. 34 E lavors dix Saül:
una part, e jo seré en l’altre part ab
una verga que tenia en la mà un poch de
una canade de vi e un cabrit de las cabres
una part, e lo poble d’Irrael stave sobre
una vall entre ells. 4 Ab tant, axí un
una masura de torrons e X pans e vés a la
una vegade las ovellas de mon pare, un leó
una sportella que ell havia ab si, la qual
una pedre e mès-la en la fona e menàuna gonella que vestia e donà-la a
una lansa 11 e tirà-la a David, car
una altre filla de Saül qui havia nom
una lansa en la mà, e David viulave devant
una finestra, e ell se n’anà e fugí, e
una ymatge de fust e posà aquella en lo
una pell de cabre palosa en son cap, e
una gran cisterna qui és en Sechot, e aquí
una pedre qui ha nom Ezel. 20 E tremetré
una spluga. E com oÿren açò los ceus
una muntanya scura. E Saül perseguia a ell
una part, e David ab los ceus stave al
una cove on intrà Saül perquè purgàs aquí
una que pix en la paret. 23 E com Biegayl
una part del desert. 2 E lavors Saül
una part del desert. E David, emperò,
una vegade e no’l ne calrà ferir altre. 9
una pussa o un poy, axí com és perseguida
una perdiu en las muntanyes. 21 E dix
una de las tuas ciutats [*] per ço que
una fembra que haja spirit fitònich [*].
una fembra qui havia spirit fitònich, ell
una nit vingueren a la fembra, e dix Saül:
una, de la manor entrò a la major, e fills
una vall, veeren que los barons d’Irrael
una de las ciutats de Judà? E dix-li
una part sinestre de l’aygüe e los altres
una vall del camí del desert. 25 E Abner e
una companya e feeren una mota de si
una mota de si matexs sus alt en un
una cose te deman —e David dix–: no veuràs
una part enmig de la porta per ço que li
una vestidura de li qui és apellade efot.
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2Re 6,19
a cascun hom e a cascuna fembra,
2Re 8,2
ferí Moab e mesurà los felisteus ab
2Re 8,2
la terra e masurà II cordelletas,
2Re 11,2
anave per la sala del palau, veé en
2Re 11,2
en una casa que era endret la sua
2Re 11,2
la sua una dona qui’s levave en
2Re 11,14
ab sa muller, e scriví David a Joab
2Re 11,21
de Geroboal? Donchs, no l’ocís
2Re 11,21
no l’ocís una fembra qui tremès
2Re 12,1
que jo’t diré: Dos hòmens havia en
2Re 12,3
pobre no havia res del setgle sinó
2Re 12,16
e dejunà e intrà-sse’n en
2Re 13,1
E [*] Absalon, fill de David, havia
2Re 13,18
ella la porta. 18 E Tamar vestia
2Re 13,34
rey elevà sos ulls e guardà e veé
2Re 13,34 e veé una gran companya venir per
2Re 14,2
2 tremès a Techua e féu venir
2Re 14,12
-te que jo, serventa tua, parle
2Re 14,26
26 E levave’s los cabells del cap
2Re 14,27
27 E Absalon havia III fills e
2Re 15,23
e tot l’altre poble passave de la
2Re 16,22
posà Absalon un tabernacle (ço és,
2Re 17,17
staven prop la font de Raguel. E
2Re 17,18
açò, amagaren-se en casa de
2Re 18,2
altres senyors de M, 2 e liurà’n
2Re 18,11
te’n donaré X cicles d’argent e
2Re 18,17
e gitaren-lo en lo bosch en
2Re 18,33
e despagat, e intrà-sse’n en
2Re 19,14
quax tots foren de un coratge e de
2Re 20,8
Bocrí. 8 E com ells foren prop de
2Re 20,8
los a carrera. E lavors Joab vestia
2Re 20,16
que enderrocassen los murs. 16 E
2Re 21,10
vestí celici e féu-se lit sobre
2Re 21,16 Denob pesave CCC onzes. E portave
2Re 23,8 fust, e ell ocís DCCC hòmens sol en
2Re 23,11
e ajustaren-se los felisteus en
2Re 23,21
éran ab ell e tenia en la sua mà
2Re 23,21
E axí com ell fou devallat a ell ab
1Re 19,8
ell axí com solia ésser abans. 8
2Re 17,20 Aximàs e Jonatàs. E dix la fembra:
Re Prol,26 diu: «Qui atroberà fembra fort?»; e
1Re 17,6
era VM cicles d’aram. 6 E portave
2Re 14,25
hom com Absalon era, ço és de la
Re Prol,157
de Crist, que ab preciós
1Re 8,13
13 E ferà vostros fills faedors d’
1Re 10,11
e profatitzave, digueren los
1Re 14,13
vista la cara de Jonatàs, los
2Re 2,13
ajustats en un loch, segueren los
2Re 19,9
lo rey los havia fet e digueren los
1Re 16,12
Senyor dix a Samuel: –Leve’t e
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una fogaceta de pa [*] e un petit de
una cordelleta e agolà-los ab la terra e
una a ociure e altre a viure. E Moab serví
una casa que era endret la sua una dona
una dona qui’s levave en una sala, e
una sala, e aquella dona era molt bella. 3
una letre e tremès-la-li per Urries
una fembra qui tremès una pedre del mur e
una pedre del mur e ocís-lo en Tabés?
una ciutat, e la un era rich, e l’altre,
una ovella petita que havia comprade e
una cambra de dins e jach en terra. 17 E
una germana fort bella, que havia nom
una gonella e un brial, segons dien alguns
una gran companya venir per una pertida de
una pertida de un puig on no havia camí.
una fembra fort sabenta. E dix Joab: –Fes
una peraule devant tu. E dix lo rey:
una vegade l’any, car los cabells li
una filla fort bella marevellosament qui
una part del munt Olivet envés lo desert.
una tenda) en un soler e intrà a las
una serventa anà-sse’n a ells e dixuna fembra en Baürim que no’ls descobrís.
una partida a Joab, altre a Abisay [*] e
una correja de cavaller en què aporta hom
una gran sija e posaren-li demunt un
una cambra e plorà e féu gran dol e dix:
una volentat, e tremateren al rey e
una gran pedra qui és en Gabaon, Amasè
una gonella streta que era feta a masura
una fembra fort sàvia de la ciutat cridà e
una pedre, del comensament de las messas
una spasa que era feta poch de temps
una vegade que anà a la batalla. 9 E aprés
una stació en un camp ple de lenties. E
una lansa. E axí com ell fou devallat a
una verga, trasch la lansa de la mà de l’
Una altre batalla fou venguda altre vegade
–Una pocha d’aygüe han beguda e són-se
unas matexas letres en habrayques
unas hozes de aram [*] qui li cobrían sos
ungle del peu entrò al cap no havia res
ungüent de mirra e de fe unteu lo cap de
ungüents e cuyners e pastadors de pa. 14
uns als altres: –Qual cose és sdevenguda
uns caÿen devant Jonatàs, e los altres
uns de la una part sinestre de l’aygüe e
uns als altres: –Lo rey desliurà a nós de
unta-lo, car aquest és aquell que jo he
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1Re 16,13
Samuel pres lo corn de l’oli e
2Re 12,20
David de terra e rentà’s la cara e
2Re 2,4
4 E vingueren los barons de Judà e
2Re 5,3
Hebron devant nostro Senyor Déu, e
1Re 15,1
tremès ha mi a tu per ço que jo
1Re 2,35
e ell irà devant mon crist (ço és,
1Re 10,1
dix: –Vet que nostro Senyor ha a tu
1Re 10,1
tu sabràs que nostro Senyor ha a tu
1Re 12,3
Senyor e devant lo rey que ha
1Re 15,17
lo manor? E nostro Senyor ha a tu
1Re 24,7
que jo no fassa mal a mon senyor,
1Re 24,7
que jo no stena la mia mà en lo
1Re 24,11 mia mà contre lo meu senyor, car és
1Re 26,9
a Abisay: –No l’ocies, car és
1Re 26,11
que jo no stena la mia mà en l’
1Re 26,16
que no guardau lo vostro Senyor,
2Re 1,16
tu matex e ha dit: “Jo he mort l’
2Re 1,21
l’escut de Saül, axí com si no fos
2Re 2,7
que Saül sia mort, emperò a mi ha
2Re 3,39
com sia novell rey e poch ha
2Re 5,17
los felisteus que David havían
2Re 19,21
per ço que flastomave e maleÿa l’
2Re 22,51
e faent misericòrdia al ceu crist
1Re 9,16
home de la terra de Benjamín, e tu
1Re 16,3
a tu qual cose tu fasses, e tu
2Re 14,2
fort amargosa, e no’t laves ni t’
Re Prol,158 ab preciós ungüent de mirra e de fe
2Re 12,7
Senyor, Déu d’Irrael: “Jo t’
2Re 23,39
aquests, qui és aytembé getre; 39
2Re 11,6
a Joab e dix-li: «Tremet-me
2Re 11,7
tremès-lo-li. 7 E vench
2Re 11,8
donaven batalla. 8 E David dix a
2Re 11,8
casa tua e lave’t tos peus. E com
2Re 11,9 tremès de açò que menjave. 9 Emperò
2Re 11,10 la sua casa. 10 E diguéran a David:
2Re 11,10
anat a la sua casa. E dix David a
2Re 11,11
no ést anat a la tua casa? 11 E dix
2Re 11,12
ací, e demà iràs-te’n. E stech
2Re 11,14
una letre e tremès-la-li per
2Re 11,15
peraules ab la letre: «Posau
2Re 11,16
Joab asetjàs la ciutat, ell posà
2Re 11,17
de David alguns, e morí aytambé
2Re 11,21
-li encara: “Lo teu servicial
2Re 11,24
lo mur, [*] e morí lo teu servicial
2Re 11,26
26 E com oý la muller de
2Re 12,10 Senyor Déu e has presa la muller de
2Re 12,15 hagut de Bersabé, qui fou muller de
1Re 2,3
muntiplicar vostres peraules ne no
1Re 2,36
e I tortell de pa e que diga: “Jo
1Re 6,21
arca [*]. Veniu ací e portau-la-
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untà aquell en mig loch de sos frares. E
untà’s e mudà’s las vestidures e intrà
untaren a David aquí per ço que regnàs
untaren David en rey sobre Yrrael. 4 David
untàs a tu rey sobre lo poble d’Irrael.
untat) tostemps. 36 E sdevendrà’s que
untat sobre la sua haretat en príncep, e
untat per ésser rey. 2 Car tu seràs vuy
untat sobre vosaltres, si jo he tolt bou o
untat sobre lo poble d’Irrael, 18 e ha a
untat de Déu! [*] E nostro Senyor ho
untat de nostro Senyor. 8 On David castigà
untat de Déu.” 12 Pare meu, reguarde are e
untat de Déu e crist de nostro Senyor. E
untat de nostro Senyor Déu. Mas pren la
untat de Déu. Donchs, guarde e mira on és
untat de nostre Senyor Déu.” 17 Emperò
untat d’oli. 22 E la setgeta de Jonatàs
untat la casa de Judà que sia rey d’ella.
untat, gran ajuda sperave d’aquest que
untat en rey en Jerusalem, pujaren-hi
untat de nostro Senyor Déu? 22 E dix David
untat David e la sua sament
unteràs aquell per ésser rey sobre lo meu
unteràs aquell que jo’t mostraré. 4
untes d’oli, e stà axí com a fembra que
unteu lo cap de nostro Senyor seent a la
untí en rey sobre Yrrael e desliurí’t de
Uries eteu. Entre tots aquests són XXXVII.
Urries etey.» E Joab aytentost tremès-lo
Urries a David, e David demanà-li què
Urries: –Vé-te’n a la casa tua e lave
Urries fou axit de la casa del rey, lo rey
Urries dormí devant la porta del rey ab
–Urries no és anat a la sua casa. E dix
Urries: –Tanta carrera has anada, per què
Urries a David: –L’archa de Déu e aquells
Urries en Jerusalem altre die. 13 E,
Urries matex. 15 E scriví aquestas
Urries en aquell loch on sapiau que haurà
Urries en aquell loch on sabia que éran
Urries etey. 18 E Joab tremès a dir a
Urries és mort.” 22 E lavors vench lo
Urries etey. 25 E dix David al missatge:
Urries que son marit era mort, féu gran
Urries per ço que sia ta muller. E axí
Urries [*]. 16 E David féu oració a nostro
us glorifiqueu en perlar argullosament.
us prech que vosaltres me rebau en una
us-en en la vostra ciutat. 1Re 7,Tit
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1Re 8,18
haureu alet, e nostro Senyor no
1Re 11,10
a vosaltres, e fareu tot ço que
1Re 12,5
no haveu vuy trobat que jo
1Re 12,20 haveu tot aquest mal. Mas emperò no
1Re 12,21
cor e de tota vostra ànima, 21 e no
1Re 12,21
que no profiten a vosaltres ne
1Re 15,6
per ço que per ventura jo no
1Re 23,22
de la mia dolor. 22 Donchs, jo
1Re 30,23
ha liurades a vosaltres [*] e ha2Re 11,21
mur e ocís-lo en Tabés? Per què
2Re 13,28
e ociureu-lo, e no hajau pahor ne
2Re 19,42
és a nós que a vosaltres. Per què
1Re 17,39
no puch axí anar, car jo no he l’
Re Prol,13
atrobà altres letres de las quals
2Re 21,18
felisteus, e lavors ocís Sobocay de
Re Prol,52 apellat Adabarim, que nós apellam
Re Prol,28
sentències són comptats. Emperò
Re Prol,33
la fi del mot. On molts stimen que
Re Prol,52
Uteronòmim. Aquests són los
Re Prol,76
a David, lo qual és comprès en
Re Prol,91
de la vella lig, ço és, de Moysès
1Re 6,5
E ells digueren: 5 –Vosaltres fareu
1Re 6,5
províncies dels felisteus, e fareu
1Re 6,16
a nostro Senyor en aquell die. 16 E
1Re 6,18
de las ciutats dels felisteus de
1Re 17,40
qual ell tenia tostemps [*], e pres
1Re 25,18
e pres CC pans e II odres de vi e
1Re 25,18
II odres de vi e V moltons cuyts e
1Re 25,42 e cuytozament muntà sobre un aze, e
2Re 4,4
en los peus, car no havia sinó
2Re 21,8
de Ayà, ço és Armoní e Isbòsech, e
1Re 6,9
aquest gran mal. E si ella no se’n
1Re 6,12
tot dret per la via per on hom
1Re 12,2
rey sobre vosaltres, 2 e are
1Re 22,14
[*] com David, qui és ton gendre e
1Re 25,21 David: –Verament jo he guardades en
2Re 1,22
e lo coltel de Saül no és tornat en
1Re 1,25
25 Donchs ells sacrificaren un
1Re 16,2 E nostro Senyor dix: –Tu pendràs un
1Re 28,24
lit. 24 E aquella fembra havia un
2Re 6,12
VII cors, e havia-hi secrifici de
1Re 1,24
amenà’l ab si en Ciloè e pres III
1Re 6,7
e preneu II vaques qui hagen
1Re 6,7
a la carreta, e encloeu los
1Re 6,10
II vaques que aletaven los
1Re 14,32
e prengueren ovellas e bous e
2Re 17,29 ciurons, 29 mel, mantega, ovellas e
1Re 18,28
ell Micol, sa filla [*]. 28 E Saül
1Re 9,9
Senyor deyen: «Veniu, anem al
1Re 9,11
e ells digueren a ellas: –És ací lo

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

us axaudirà en aquell die, per ço car
us plaurà. 11 E com lo sendemà fou vengut,
us hage res fet de mal. E ells
us vullau partir de nostro Senyor, anau e
us vullau declinar aprés vanes coses que
us desliureran de las vostres engoxas, car
us ocia ab ell, car tu feÿst misericòrdia
us prech que vosaltres vos ne aneu e que
us donats los ladres qui éran venguts
us acostàs tant al mur?” E diràs-li
us spaordiscau, car jo sóm Absalon, qui
us enfelloniu de aquesta cose? Nós no
ús. E posà les armes 40 e pres un bastó,
usam, car entrò en aquell temps, ço és
Usari Sephi, que fou del linatge de Rafà,
Uteronòmim. Aquests són los V libres de
V letres són dobles segons los jueus, ço
V [*] sían dobles, ço és a saber, Samuel,
V libres de Moysès, los quals són
V pertides, en un volum de Salms; lo terç,
V, e dels Profetes VIII, e de Hagiògafra,
V semblances dels secrets de natura d’or,
V rates d’or. Car una plague és stade a
V dels prínceps dels felisteus qui vaeren
V províncies, de la ciutat murade entrò a
V pedres bellas e rodones d’un torrent e
V moltons cuyts e V masures de torrons e C
V masures de torrons e C ligays de pances
V donzellas anaren ab ella e las suas
V anys com vench missatge de Saül e de
V fills de Meroab [*], los quals havia
va per aquella, nós sabrem que ella no ha
va a Betzames e anaren-se’n per un camí
va rey e ix devant vosaltres. E jo vuymés
va a ton manament e és gloriós en ta casa?
va totas las coses de Nabal que éran en lo
va ni en foll de la batalla. 23 Saül e
vadell e oferiren l’infant a Elí,
vadell de ton bestiar en ta mà e diràs:
vadell [*] e pres pa [*] 25 e posà-lo
vadell. 13 E, com aquells qui aportaven l’
vadells e III muygs de farina e una
vadells e null temps no hagen aportat jou,
vadells en una casa. 8 E preneu la archa
vadells [*] en una casa, 11 e posaren l’
vadells e secrificaren-los [*], e lo
vadells grassos que menjàs. E açò hach ell
vaé e entès que Déu era ab David. E Micol,
vaent.» Aquell qui és vuy apellat entre
vaent? 12 E ellas responent digueren a
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tu mostres a mi qual és la casa del
ciutat. 7 E com los hòmens de Azot
e com ells levaren los ulls, ells
V dels prínceps dels felisteus qui
per pendre David. E com ells
de nostro Senyor, de Ciloè, e
–Digues al servecial que pas e que
digau certa cose, per ço que jo hi
–No vullas, mon fill, que Amon hi
lo desert, mas digau-li que se’n
e de ma mare. Canaan, fill meu,
a ell lo rey: –Canaan, fill teu,
lurs fills, e com ho hauran rebut,
peraule: “En aquells qui demanen
la font que era en Gezrael. 2 E los
apellam Èxodus. Lo terç és apellat
lo poble d’Irrael: –Cascú se’n
ço és, libre dels Reys. Molt més
és major que secrificis, e obeyr
cauré en las mans de Saül. Més ma
E dix Absalon a tot lo poble: –Més
car a tu comprenen per XM; axí més
m’és de cascuna part. Mas a mi
què’m féu venir de Gessur. Més ma
de Betzames cullien forment en una
la terra de Gabaà, prop de la gran
fills d’Irrael se ajustaren en la
part de la muntanya. E havia una
combateren ab los felisteus en la
entrò que ells foren venguts en la
de Goliàs, que tu ociest en la
éran ultre lo flum Jordà, en una
aygüe, qui és entre Gabeon e una
vingueren e scamparen-se en la
20 Llavors vench David en la
ço que pujacen en Jerusalem, en la
e hach morts XIIM hòmens en la
si matex, com era viu, que és en la
dels felisteus éran posades en la
part de la ciutat que és en la
tot ço qui era vil e de pocha
–Tu ést envellit, e tos fills no
és fort e règeu, e tots aquells qui
21 e no us vullau declinar aprés
las vostres engoxas, car ellas són
are una novella carreta e preneu II
en aquesta manera e prengueren II
que atrecí éran d’or. 12 E las
fusts de la carreta e materen las
ni li plàcia. E Aurena pres bous e
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vaent. 19 E Samuel respòs a ell e dix: –Jo
vaeren aquesta plaga, ells digueren: –No
vaeren l’archa de nostro Senyor, e
vaeren açò tornaren-se’n en Acaron
vaeren la companya dels profetes que
vage en mig loch de nós, per ço que’ns
vage devant nós. Mas tu spere’t un poch,
vage ab vosaltres, e si per ventura ell és
vage ab tu. 27 E per las pregàries de
vage demà tost, si no, serà destrovit ell
vage ab tu, e tu feràs a ell aquell bé que
vage ab mi, e jo faré a ell tot ço que tu
vagen-se’n. 23 E dix David: –No fareu
vagen demanar en Abela”, com aquesta és
vaguers e los majorals dels felisteus
Vagueta, que nós apellam Levítich, qui és
vaja a la sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol
val dir Malachim, ço és, libre dels Reys,
val molt més que oferir grex de moltons.
val que fuge e que sia salvat en la terra
val lo concell de Cuzim que no fa aquell
val que stigues en la ciutat, e defèn-la
val molt més que vinga en las mans de
valguera que encara fos allà! Jo’t prech
vall, e com ells levaren los ulls, ells
vall de Soboÿm, contre lo desert. 19 En
vall de Terebinti e endressaren lur host e
vall entre ells. 4 Ab tant, axí un bort de
vall de Terebinti. 20 E David se levà matí
vall e entrò a las portas de Acaron. E
vall d’Ambrit, que és enbolicat en un
vall, veeren que los barons d’Irrael éran
vall del camí del desert. 25 E Abner e los
vall de Rafaÿm. 19 E David aconcellà’s ab
vall de Refaÿm e ferí los felisteus aquí,
vall de Rafaÿm. 23 E David aconcellà’s ab
vall de las Celinas e XXIIIM en Gebelem,
vall del Rey, car havia dit: «No he fill,
vall dels gegants, 14 e David stave en
vall de Gaad, 6 [*] passeren en Galaad, en
valor. 10 E nostro Senyor vench a Samuel e
van per las tuas carreras. Dóna a nós rey
van ab ell, 11 e, axí, açò no seria bon
vanes coses que no profiten a vosaltres ne
vanes. 22 E nostro Senyor no desemparerà
vaques qui hagen vadells e null temps no
vaques que aletaven los vadells [*] en una
vaques se n’anaren tot dret per la via
vaques desús e feren sacrifici a nostro
vaques e càrreus e jous de bous per a
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1Re 10,2
e tu trobaràs II hòmens prop lo
2Re 3,32
lo rey la sua veu e plorà sobre lo
2Re 15,34
hauràs afany. 34 Emperò, si te’n
2Re 15,34
si te’n vas en la ciutat e te’n
2Re 17,23
’s e morí, e soterraren-lo en lo
2Re 18,29
aquell: –Senyor, jo he vist un gran
2Re 8,8
Beroch, del qual aram féu Salamó la
2Re 8,10
E en la mà d’aquell era la
2Re 8,11
[*] e de l’aram. 11 E aquesta
1Re 21,5
altre die tercer, com anàvem. E las
1Re 6,8
e mateu-la en la carreta e los
1Re 6,15
era prop ella, en la qual éran los
1Re 21,5
mas serà vuy santificade en los
2Re 17,28
tepits e bancals e cortines e
Re Prol,4 lengua en gran partida és proÿsma e
Re Prol,142
e tu stimaràs mi enterpetrador, si
Re Prol,144
o fals enterpetredor, si no’t
2Re 15,14
e iscam hich, car, si per ventura
2Re 18,25
dix-ho al rey, e lo rey dix: –Si
2Re 18,26
e dix: –Jo veig un altre home que
2Re 18,26
home que ve. E lo rey dix: –Si sol
2Re 18,27
27 E dix la guarda: –Aquest qui
2Re 24,21
rey e dix: –Per què lo senyor meu
1Re 9,3
a tu un dels servents e leve’t e
1Re 15,3
ell, com venia de Egipte. 3 Donchs,
1Re 20,22
las sagetas qui són més enlà [*]”,
1Re 20,38
Jonatàs a l’infant e dix: –Corra e
1Re 23,4
e ell li respòs e dix: –Leve’t e
1Re 24,7
que si ell no l’ociu o son die no
2Re 13,15
E dix-li Amon: –Tamar, leva e
2Re 19,7
fóssem morts. 7 Donchs leve’t e
1Re 1,17
mon plor. 17 Lavors Elí dix a ella:
1Re 3,9
apellave l’infant e dix a ell:
1Re 15,18
en aquella carrera e dix a tu:
1Re 17,37
felisteu. E Saül dix a David:
1Re 20,21
segetes un infant e dir-li-he:
1Re 20,36
36 E dix Jonatàs a l’infant:
1Re 20,40
las armes a l’infant e dix-li:
1Re 20,42
plorà David. 42 E dix Jonatàs [*]:
1Re 22,5
en loch guarnit ne en defenció.
1Re 23,2
E dix nostro Senyor a David:
1Re 25,35
li aportave e dix a ella David:
1Re 26,19
de nostro Senyor, e han dit:
2Re 2,21
–Jo sóm Azael. 21 E dix-li Abner:
2Re 7,3
de las pells. 3 E dix Natan al rey:
2Re 7,5
feta a Natan profeta e dix-li: 5
2Re 11,8
batalla. 8 E David dix a Urries:
2Re 14,8
terra. 8 E dix lo rey a la fembra:
2Re 14,21
de açò que tu m’has fet demanar.
2Re 15,9
Senyor Déu. 9 E dix-li lo rey:
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vas de Ratxel, en las encontrades de
vas de Abner, e tot lo poble plorà, 33 e
vas en la ciutat e te’n vas a Absalon e
vas a Absalon e li dius que seràs son
vas de son pare. 24 Emperò David se’n
vas com Joab me tremès así a tu, e no hy
vaxella de aram en lo temple e un lavador
vaxella de l’argent [*] e de l’aram. 11
vaxella se’n portà lo rey David e
vaxellas dels servicials són stats sants.
vaxells d’or que vosaltres li haveu
vaxells d’or que hy posaren los
vaxells. 6 E axí donà-li lo prevere del
vaxells assats, e vianda, forment, ordi,
vaÿna a la habraycha. E en aquells, ço és
ve de grat; e stimeràs tu mi ésser
ve de grat, jatsia açò que a mi no sia
ve Absalon, pendrà’ns e sercuyr-nosve sol, bon missatge aporta. E dementre
ve. E lo rey dix: –Si sol ve, bon missatge
ve, bon missatge aporta. 27 E dix la
ve primer sembla que sia Achimàs, fill de
ve al ceu servecial? E dix lo rey: –Per ço
vé sercar las someras. E com ells foren
vé are e ociu Amalech e guasta tot ço que
vé-te’n, car nostro Senyor te haurà
vé tost e no t’aturs! E pres l’infant de
vé-te’n en Cellà, car jo liuraré los
vé que ell muyre, o si ell no és mort en
vé-te’n! 16 E respòs Tamar: –Germà, com
vé-te’n als teus servidors e parle ab
–Vé-te’n en pau, e lo Senyor Déu d’
–Vé-te’n e dorm e, si d’equí avant
“Vé e ociu los peccadors de Amalech e
–Vé, e nostro Senyor sia ab tu. 38 E Saül
“Vé, aporte’m las segetes.” 22 E si jo
–Vé e aporte’m las sagetes que jo gitaré.
–Vé-te’n tost e porta-las a casa. 41
–Vé-te’n en pau. E totas aquellas coses
Vé-te’n en terra de Judà. E anà-ce’n
–Vé e tu ociuràs los felisteus e celvaràs
–Vé-te’n en pau a la tua casa. Jo he
“Vé-te’n servir los déus stranys.” 20 E
–Vé-te’n a la dreta part o a la
–Vé e fes tot quant pensas en ton cor, car
–Vé-te’n al meu servicial David e
–Vé-te’n a la casa tua e lave’t tos
–Vé-te’n a la tua casa, que jo faré fer
Vé, donchs, e fes venir Absalon. 22 E levà
–Vé en pau, e Déu sia ab tu. E levà’s
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2Re 18,21
sia mort. 21 E dix Joab a Cozim:
2Re 24,1
Yrrael, [*] e dix David a Joab:
2Re 24,12 dix nostro Senyor a Gad profeta: 12
Re Prol,69
qui’s compte en XII trips. E lo
1Re 25,26
meu, beneex Déu, [*] qui ha a tu
1Re 25,26 Déu e viva la tua ànima, lo qual ha
1Re 25,33
sias tu, qui has bé fet, que has
1Re 25,34
Senyor, Déu d’Irrael, que ha
Re Prol,135 E aquelles coses que són pus vils
1Re 16,6
foren intrats là on ell era, ell
1Re 17,55
55 E en aquell temps que Saül
1Re 18,15 nostro Senyor era ab ell. 15 E Saül
1Re 26,3
emperò, habitave en lo desert e
1Re 26,5
de Ner, príncep de la cavalleria, e
1Re 28,5
e vench-se’n en Gelboe. 5 E Saül
1Re 31,5
matex. 5 E com l’escuder de Saül
2Re 1,7
-sa a ell, 7 e Saül girà’s e
2Re 2,20
que l’ociés. 20 E girà’s Abner e
2Re 6,16
Saül, sguardave per la finestra e
2Re 10,9
e Maatà éran en lo camp. 9 E com
2Re 11,2
ell anave per la sala del palau,
2Re 13,34
del rey elevà sos ulls e guardà e
2Re 14,24
24 [*] [*] [*] en la sua casa e no
2Re 14,28 Absalon en Jerusalem II anys que no
2Re 18,10
cabells en las branques [*]. 10 E
2Re 18,24
e la guarda qui stave sobre lo mur
2Re 20,12
de la carrera, e un d’aquells
2Re 24,20
li havia fet. 20 E Aurena guardà e
1Re 9,19
respòs a ell e dix: –Jo sóm lo
1Re 10,11
qui havían a ell debans conegut,
1Re 13,6
6 Quant los fills d’Irrael
1Re 14,16 en Gabaà de Benjamín reguardaren e
1Re 17,51
matexa. E quant los felisteus
1Re 30,16
demanà. 16 E com l’hach amanat,
1Re 31,7
ultre lo flum Jordà, en una vall,
2Re 10,15
e vench en Jerusalem. 15 E com
2Re 10,19 tots los reys que ajudaven Adadàser
2Re 18,14
III en lo cors de Absalon, e com
1Re 12,12
segurament. 12 E com vosaltres
1Re 26,12
-se’n. E no hy hagué negú qui açò
1Re 31,8
vingueren los felisteus per ço que
1Re 12,16
vostros fills. 16 Mas are stau e
1Re 14,29
pare ha torbade la terra. Vosaltres
1Re 9,8
a l’hom de Déu [*]. 8 E altre
1Re 3,8
E nostro Senyor apellà a ell altre
1Re 5,4
-lo posar en son loch. 4 E altre
1Re 17,34
dix a Saül: –Com jo guardave una
1Re 18,11
E David se pertí d’ell altre
1Re 19,8
Una altre batalla fou venguda altre
1Re 20,3
solament. [*] 3 E David jurà altre
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–Vé-te’n al rey e digues-li ço que
–Vé e nombre los hòmens d’Irrael e de
–Vé-te’n a David e digues-li aquestas
Vè és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e lo
vedat que no scampasses sanch e ha a tu
vedat que tu no’t venjasses en sanch e ha
vedat a mi vuy que no sia anat a scampar
vedat a mi que no feés mal a tu. Si no
veden la calor del sol e l’aygüe de las
veé Eliab e dix: –Donchs, ést tu aquell
veé anar David combatre contre lo
veé que David era molt savi; ell lo
veé David que Saül era vengut en lo desert
veé Saül durment en la tenda e l’altre
veé las tendes dels felisteus e hach gran
veé que Saül era mort, trach lo ceu
veé a mi e apellà’m e, com jo li haguí
veé Azael e dix-li Abner: –Ést tu Azael?
veé lo rey David ballar e saltar devant
veé Joab que la companya era aperellade
veé en una casa que era endret la sua una
veé una gran companya venir per una
veé la cara del rey. 25 Emperò en tot
veé la cara del rey David. 29 E tremès
veé açò un dels companyons de David e anà
veé venir un home tot sol corrent, 25
veé que lo poble se aturave a mirar Amasè,
veé lo rey e los cervecials ceus que
veent. Munta devant mi en la muntanya per
veeren que era enmig dels profetes e
veeren si mateys ésser posats en loch
veeren una gran moltitut de felisteus qui
veeren que lo pus fort d’ells era mort,
veeren aquells qui seyen sobre la terra e
veeren que los barons d’Irrael éran
veeren los acirienchs que Yrrael los havia
veeren que éran vensuts, feeren pau ab
veeren que encara era viu, que manejave
veés que Naàs, rey dels fills d’Amon, era
veés ni entenés, car no hy havia negú que
veessen aquells qui éran morts en la
veeu aquesta gran cose, la qual nostro
veeu que mos ulls són inluminats per ço
vegada lo servent respòs a Saül e dix:
vegade: –Samuel! Lo qual se levà e anà a
vegade, l’endemà, com se levaren, ells
vegade las ovellas de mon pare, un leó e
vegade. 12 E Saül temé a David, per ço car
vegade entre los fills d’Irrael e los
vegade e dix: –Ton pare sap certament que
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1Re 20,38
més enlà que tu. 38 E cridà altre
1Re 23,4
4 Donchs ell demanà altre
1Re 23,12
hi vendrà. 12 E David dix altre
1Re 25,29
de la tua vida, 29 car si alguna
1Re 26,8
aquell ab la lansa en terra una
1Re 27,1
«Si jo no guard a mi matex, alguna
2Re 2,22
encalsàs Abner. 22 E dix-li altre
2Re 3,34
de Yrrael plorà sobre Abner altre
2Re 5,22
-las-se’n. 22 E vingueren altre
2Re 6,1
6,Tit Capítol VI 1 E ajustà altre
2Re 14,26
E levave’s los cabells del cap una
2Re 18,22
E Achimàs fill de Sadoch dix altre
2Re 21,15
la terra. 15 E faeren batalla altre
2Re 23,8
e ell ocís DCCC hòmens sol en una
1Re 20,41
e gità’s en terra e ahorà III
2Re 14,29
E, com Absalon hach tremès II
2Re 24,13
tua terra. Donchs, are deslibera e
2Re 1,18
Justs: «O Irrael, qui és romàs:
2Re 12,27
contre Rebaach, e, segons que jo
2Re 18,26
home corrent, e cridà e dix: –Jo
2Re 17,5
e dix: –Apellau Cozim arechites, e
1Re 14,38
–Aplegau tot lo poble e sapiau e
2Re 16,20
a Atitòfel: –Teniu concell e
1Re 2,22
nostro Senyor. 22 E Elí era molt
1Re 2,31 pare, per ço que no hage negun hom
1Re 4,18
’s lo cap, e fou mort, car era
1Re 17,12
qui havia VIII fills e era lo pus
1Re 28,14 la sua forma? E dis la fembra: –Hom
1Re 28,14 un mantell. E entès Saül que l’hom
2Re 19,32 Emperò Batzalay, galatide, era fort
Re Prol,91 axí són agualment XXII libres de la
Re Prol,96
e per açò diuhen los libres de la
1Re 2,3
en perlar argullosament. Las
Re Prol,97
de la vella lig ésser XXIIII, [*]
1Re 11,3
3 Llavors digueren a ell los pus
1Re 15,30
mas are honre tu a mi devant los
1Re 16,4
manat, e vench en Betlem, e los
1Re 30,26
en Sichalech e donà de la presa als
2Re 3,17
tremès e dix aquesta paraula als
2Re 5,3
Yrrael. 3 E lavors vingueren los
1Re 14,48
com ell hach ajustada la host, ell
1Re 19,8
e combaté’s contre los felisteus e
2Re 10,18
e règeu contre ell. 18 E Yrrael
1Re 1,4
nostro Senyor. 4 E adonchs lo die
1Re 2,27 e a hòmens. 27 Donchs un hom de Déu
1Re 3,10
en son loch. 10 E nostro Senyor
1Re 4,12
hom de la host del trip de Benjamín
1Re 4,14
és aquest [*]? E aquell se cuytà e
1Re 6,14
l’hagueren vista. 14 E la carreta
1Re 10,13
Donchs ell cessà de profetitzar e
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vegade Jonatàs a l’infant e dix: –Corra e
vegade concell a nostro Senyor, e ell li
vegade: –Liureran-me los hòmens de Cellà
vegade algun hom se levarà e perseguirà a
vegade e no’l ne calrà ferir altre. 9 E
vegade cauré en las mans de Saül. Més ma
vegade Abner: –Pertex-te de mi, no’m
vegade. 35 E com fou vengut tot lo poble
vegade los felisteus per ço que pujacen en
vegade David tots los ceus alets d’
vegade l’any, car los cabells li feyan
vegade a Joab: –Correré aprés d’aquest. E
vegade los felisteus contre los fills d’
vegade que anà a la batalla. 9 E aprés ell
vegades a Jonatàs, e besaren-se endosos
vegades per ell e ell no era volgut venir,
veges què vols, per ço que ho diga en
Veges e pence’t per quina colpa aquells
veig, la ciutat de las aygües se porà
veig un altre home que ve. E lo rey dix:
vejam quin concell donerà. 6 E com Cozim
vejau per qual és sdevengut [*] aquest
vejau què devem fer. 21 E dix Atitòfel a
vell, e oyí totas las coses que sos fills
vell en tota te casa 32 [*] null temps. 33
vell e de gran edat, e ell jutjà lo poble
vell hom que fos en lo temps de Saül. 13 E
vell, vestit de un mantell. E entès Saül
vell Samuel era, e enclinà’s en terra
vell, car era en adat de LXXX anys, e
vella lig, ço és, de Moysès V, e dels
vella lig ésser XXIIII, [*] vells de l’
vellas coses pertesquen de la tua bocha,
vells de l’Apocalipci [*] adóran l’
vells hòmens de la ciutat de Jabès: –Dóna
vells de mon poble e devant los fills d’
vells de la ciutat se’n marevellaren e
vells de Judà e en aquells qui éran sos
vells d’Irrael: –Hir e l’altre e lonch
vells d’Irrael en Hebron, e lo rey féu
vencé Amalech, e desliurà los fills d’
vencé aquells, enaxí que ells fugiren
vencé-los, e fusqueren [*]. E ocís David
vench que Elcanà dech secrifichar, e donà
vench a Elí, lo qual Déu li tremès, e dix
vench e apellà’l axí com l’havia apellat
vench en Ciloè en aquell die matex e havia
vench a Elí. 15 Elí havia LXXXXVIII anys,
vench en un camp de Josuè de Betzames e
vench a la muntanya. 14 E un de sos
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caech sobre la cognació de Metí. E
6 E l’espirit de nostro Senyor
Samuel li havia dit, e Samuel no
e ofert son holocaust, Samuel
perlave al prevera, un gran brogit
lo poble d’Irrael, e la batalla
no menjà pa. 25 E tot lo poble [*]
de pocha valor. 10 E nostro Senyor
tornat en Galgala. Adonchs Samuel
com nostro Senyor li havia manat, e
Donchs Ysaý tremès per l’infant, e
mà de David [*] a Saül. 21 E David
axí com son pare li havia manat, e
bort que havia nom Goliàs, de Gech,
30 E ell s’elunyà d’ell un poch e
spasa e ab lansa e ab scut, mas jo
adonchs David fugí, e fou salvat, e
irat 22 e ell matex anà en Ramata e
23 [*] E fou fet que sobre ell
fugí de Ajoch, qui és en Ramata, e
levat ni purificat [*]. 27 E com
e deshonrat per ell. 35 E com
axí com havia promès a David, e
més enlà de l’infant. 37 E axí
de Judà. E anà-ce’n David e
5 Donchs, se n’anà David [*] e
poguessen pendre. 27 E un missatge
anar sinó †ginollant-se†. E
veu e he honrade la tua care. 36 E
aquí. 5 E lavors David amagadement
Sutjam. E Saül ajustà tot Yrrael e
mal del die ensà que fogí e se’n
–Aquesta presa és de David. 21 E
anaven a la batalla. 26 E lavors
3 E tot lo càrrech de la batalla
e habitaren en aquellas. 8 E com
aprés que Saül fou mort, que David
plaÿen a Yrrael e a Benjamín. 20 E
peus, car no havia sinó V anys com
daré a tu los felisteus. 20 Llavors
pertí’s Joab dels fills de Amon e
ajustà tot Yrrael e passà Jordà e
aytentost tremès-lo-li. 7 E
Urries és mort.” 22 E lavors
un palegrí (ço és, un hom de camí)
que fos malalt. E com lo rey lo
convidà tots los fills del rey 24 e
lo blat. 31 E lavors Joab lavà’s e
-se’n a Absalon. 13 E lavors
munt Olivet envés lo desert. 24 E

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

vench entrò a Saül, fill de Sis. Donchs
vench en Saül, e com hach oÿdes aquestas
vench en Galgala, e lo poble se comensà a
vench a Saül, e Saül axí a ell a carrera
vench en la host dels felisteus e crexia
vench entrò a Betaven. 24 E los hòmens d’
vench en una lande on havia mel que
vench a Samuel e dix a ell: 11 –Jo’m
vench tot dret a Saül, e Saül oferia
vench en Betlem, e los vells de la ciutat
vench devant Samuel. E l’infant era ros e
vench a Saül e stech devant ell, e ell amà
vench al loch que havia nom Magala, e la
vench e axí de la host dels felisteus e
vench a un altre e demanà aquella matexa
vench a tu en lo nom del Déu de Yrrael,
vench a Samuel, en Ramata, e recomptà-li
vench entrò a una gran cisterna qui és en
vench l’espirit de nostro Senyor, e anà
vench e parlà devant Jonatàs e dix: –Què
vench lo segon die aprés las calendes,
vench l’endemà, Jonatàs anà al camp, axí
vench ab ell un infant petit. 36 E dix
vench lo infant en lo loch on era la
vench a un bosch de Arech. 6 E oyí Saül
vench en Cellà e combaté’s contre los
vench a Saül e dix a ell: –Vina e cuyte
vench a un corral d’ovellas que hom
vench Abiegayl a Nabal, e havia ten gran
vench al loch on era Saül, e com ell hach
vench-se’n en Gelboe. 5 E Saül veé las
vench a mi entrò aquest die de vuy. 4 E
vench David en aquells CC que éran romasos
vench David en Sichalech e donà de la
vench e’s girà contre Saül, e encalsaren
vench l’altre die aprés aquell de la
vench e tornà de la mort que havia feta a
vench a David en Hebron ab XX hòmens. E
vench missatge de Saül e de Jonatàs, que
vench David en la vall de Refaÿm e ferí
vench en Jerusalem. 15 E com veeren los
vench en Elema, e los sirienchs
vench Urries a David, e David demanà-li
vench lo missatger en Jerusalem e comptàvench al rich hom, e lo rich perdonà al
vench a vesitar, dix Amon al rey: –Prechvench al rey e dix-li: –Vet que jo fas
vench a Absalon, a la sua casa, e dix
vench un missatge a David que li dix: –Ab
vench Sadoch prevere e tots los levites ab
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2Re 15,32
nostro Senyor, Cuzín Arachites
2Re 16,1
avellat un poch del cap del munt,
2Re 16,14
-li pedres e terra. 14 E axí
2Re 16,16
ells, intraren en Jerusalem. 16 E
2Re 17,24 de son pare. 24 Emperò David se’n
2Re 18,31
–Passe e stà ací. 31 E aytentost
2Re 19,5
meu! Fill meu, Absalon! 5 E Joab
2Re 19,8
dir que lo rey seya en la porta, e
2Re 19,10
en rey? E lo concell de tot Yrrael
2Re 19,15
a Jordà, e tot lo trip de Judà
2Re 20,8 gran pedra qui és en Gabaon, Amasè
2Re 24,13
axí com tu volràs o diràs.” 13 E
2Re 24,18
e contra la casa de mon pare. 18 E
2Re 10,11
–Si per ventura los cirienchs
2Re 10,11
a nós, e, si los fills de Amon
1Re 15,29 no perdonerà pas en aquells qui ell
1Re 17,9
mi, cos per cos. 9 E si ell me pot
1Re 23,11
a mi en las suas mans ni si Saül
1Re 23,11
E nostro Senyor dix a ell: –Ell hi
1Re 26,10
donchs nostro Senyor no l’ociu o
1Re 28,10
nostro Senyor Déu, car per cert no
1Re 13,12
en Machinàs, 12 jo diguí: “Are
1Re 10,5
tu los pendràs de la lur mà 5 e tu
1Re 20,22
ensà que tu, aporta-las-me”, tu
1Re 11,3
no hy ha negú qui’ns defena, nós
1Re 10,22
a nostro Senyor, per saber si ell
1Re 31,4
beyna e ociu-me, car per ventura
1Re 2,31
seran vils. 31 Vet que los dies
2Re 11,20
que moltas pedres e moltas lanses
2Re 13,35
al rey: –Vet los teus fills qui
1Re 29,8
en aquest die de vuy, que jo no
2Re 3,29
Abner, car jo no hy mir mal. 29 E
2Re 13,5
prega-lo que Tamar, ta germane,
1Re 4,5
E com l’archa de nostro Senyor fou
1Re 4,6
la amistansa de nostro Senyor era
1Re 5,10
E com l’archa de nostro Senyor fou
1Re 19,8
abans. 8 Una altre batalla fou
1Re 25,34
que no feés mal a tu. Si no fosses
2Re 24,21
que ses aquesta morteldat qui és
2Re 10,3
ton pare? Ans ho ha fet per ço que
1Re 29,10
servecials teus del senyor teu qui
2Re 1,6
fill? 6 E respòs aquell e dix: –Jo
2Re 15,20
e ést axit de ton loch. 20 Hir hi
1Re 3,9
Elí 9 e dix a ell: –Vet que jo sóm
1Re 4,13
cubert de pols. 13 E quant ell fou
1Re 4,16
a ell: –Jo sóm aquell qui sóm
1Re 9,12
vosaltres. Cuytau-vos, car ell és
1Re 9,13
poble no menjarà entrò que ell sia
1Re 9,16
lo meu poble, e lo lur crit és
1Re 10,3
aquí e seràs passat ultre e seràs
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vench a ell ab la vestidura squinsade e ab
vench Cibà, qui era servecial de
vench lo rey e tot lo poble, fort ujats, e
vench Cozim arechites, amich de David, a
vench a las tendes, e Absalon e tots los
vench Cozim e dix: –Senyor meu, bon
vench de la batalla e entrà-sse’n en la
vench tot lo poble devant ell. Emperò
vench al rey David. 11 Emperò lo rey
vench en Galgala per ço que isquéssan a
vench e axí-los a carrera. E lavors Joab
vench Gad a David dient: –Açò diu nostro
vench Gad profeta a David en aquell die e
vencían a mi e la mia companya, tu
vencían a tu, nós te ajudarem. 12 Sias are
vençrà ni no serà enflequit de penedensa,
vençre, nós serem vostros servents, e si
vendrà ací. E nostro Senyor dix a ell:
vendrà. 12 E David dix altre vegade:
vendrà lo die que ell muyre per si matex o
vendrà negun mal a tu per aquesta cose. 11
vendran los felisteus en Galgala sobre mi,
vendràs despuxs en un coll de nostro
vendràs a mi, car pau serà a tu, e no
vendrem a tu. 4 Donchs los missatgers
vendria aquí o no. E nostro Senyor respòs:
vendrien aquells felisteus, qui no són
vénen que jo tallaré ton bras e lo bras de
vénen del mur? 21 Qui ocís Abimàlech fill
vénen, car no n’hi ha negú mort, sinó
venga e combata contre los enamichs del
venga sobre lo cap de Joab e sobre la casa
venga a tu per ço que t’aperell de menjar
venguda en las tendas, tot lo poble cridà
venguda en la host. 7 E los felisteus
venguda en Acharon, los hòmens d’Ecaron
venguda altre vegade entre los fills d’
venguda a mi tentost, no fóra romàs Nabal
venguda sobre lo poble. 22 E dix Aurena al
venguen e que guarden la ciutat e que la
vengueren ab tu, e com vosaltres sereu
venguí per ventura en lo munt de Gelboe, e
venguist, e que vuy te fassa hom axir ab
vengut per ço com tu m’has apellat.
vengut, Elí ceya sobre la cella e guardave
vengut e fugit de la batalla e de la host.
vengut vuy en aquesta ciutat, car lo poble
vengut, car ell beneyrà lo sacrifici, e
vengut a mi. 17 E com Samuel hagué guardat
vengut al roure de Tabor, tu trobaràs III
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us plaurà. 11 E com lo sendemà fou
Naàs, rey dels fills d’Amon, era
de mi poch a poch, e que tu no eras
22 E com lo die de la batalla fou
destruyam-los ans que’l matí sia
del trip de Judà. 5 E, com Saül fou
Amalech de Julat entrò que ell fou
matí, a Samuel fou dit com Saül era
de Amalech. E quant Samuel fou
bestiar en ta mà e diràs: “Jo sóm
–Hoch, jo vinch per pau. Jo sóm
ciurem a menjar entrò que ell sia
David e dix a ell: –Per què ést
la malvestat de ton cor, car tu ést
48 Donchs, com lo felisteu fou
a son fill Jonatàs: –Per què no és
aquí, car u de mos frares m’ho ha
e veuré mos frares.” Per ço no és
[*] e maravellà’s molt com fou
cavallers e dix-li: –Per què ést
–Per què ést vengut tot sol? No ha
hom no sàbia la cose per què jo sóm
lo desert e veé David que Saül era
XXX 1 En lo terç die, com David fou
sobre lo cap. E aytantost com fou
a Joab que Abner, fill de Ner, era
–E què has fet? Vet Abner, qui és
Abner fill de Ner? Car per ço és
Abner altre vegade. 35 E com fou
Yrrael. 13 E puxs que David fou
felisteus de Gàbaa entrò que fou
de Lodobar. 5 [*] 6 E com fou
en aquell palegrí, com ell fou
la de menjar en aquell hom qui era
rey a Sedoch prevera: –Tu qui ést
concell donerà. 6 E com Cozim fou
terra de Galaad. 27 E com David fou
lo meu peccat. Per açò sóm jo
E dix lo rey: –Per ço çóm
ta companye morrà, com ells seran
las trobaren. 5 E com ells fossen
7 Com tots aquests senyals seran
digueren als missatgers que hy éran
16 Ab Saül e ab Jonatàs, [*] e éran
a ells: –Per què sou vosaltres
los felisteus entrò que ells foren
mort. 16 E com los missatges foren
aparegut ab aquells hòmens qui éran
gràcia devant tu. Car nós som
9 E com los servents de David foren
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vengut, Saül pertí lo poble en III parts e
vengut contre vosaltres, [*] jatsia que lo
vengut al terme que tu eras ab mi en
vengut, null hom de tot lo poble que era
vengut. E no lexaren un d’ells viu. E dix
vengut a la ciutat de Amalech, ell mès sos
vengut en Assur, qui és ves la regió de
vengut a Carmel e aquí havia dressat un
vengut a Saül, 13 Saül li dix: –Beneÿt
vengut per secrificar a nostro Senyor.” 3
vengut per secrificar a nostro Senyor.
vengut ací. 12 Donchs Ysaý tremès per l’
vengut tu ací e has lexades aquellas
vengut ací per veure la batalla. 29 E
vengut prop de David, ell se cuytà e axí a
vengut lo fill de Ysaý vuy ni hir a
vengut a dir. Donchs, si jo trop gràcia
vengut a menjar a la taula del rey. 30 E
vengut David sens cavallers e dix-li:
vengut tot sol? No ha vengut null hom ab
vengut null hom ab tu? 2 E dix David a
vengut ací [*]. 3 Donchs, prech-te que
vengut en lo desert de prop ell, 4 tramès
vengut en Sichalet ab los ceus servicials,
vengut de devant David, caygué sobre la
vengut al rey David e lo rey havia’l
vengut a tu. Per què l’has jaquit anar?
vengut, que tt’engan e que sàpia los
vengut tot lo poble perquè menjacen ab
vengut de Hebron, pres concopines e
vengut a Gatzar. 6,Tit Capítol VI 1 E
vengut Mifibòsech, fill de Jonatàs, fill
vengut a ell, e aquell rich pres la ovella
vengut a ell. 5 E David fou fort irat e
vengut, torna-te’n en pau en la ciutat,
vengut devant Absalon, Absalon li dix:
vengut en las tendes, Sobí, fill de Naàs,
vengut de tota la casa de Josep e sóm axit
vengut que compre la tua era, e adificaré
venguts a edat d’home. 34 E açò serà a tu
venguts en la terra de Suf e no las
venguts a tu, tu secrificha tot ço que
venguts: –Enaxí direu als hòmens de Jabès
venguts en Machinàs. 17 E III companyes
venguts axí com per combatre? Donchs, no
venguts en la vall e entrò a las portas de
venguts en la casa de David, ells trobaren
venguts ab ell. E com Saül stigués en
venguts a tu en bon die, dóna a tos
venguts a Nabal, ells digueren a ell totas
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1Re 25,12
per aquella carrera per on éran
1Re 29,11
David e los ceus hòmens qui éran
1Re 30,23
ha-us donats los ladres qui éran
2Re 3,20
a Abner e a tots aquells qui éran
2Re 10,2 E com los missatgers de David foren
2Re 15,18
ab armes, forts e règeus, que éran
2Re 22,6
a mi, los ligams de la mort són
1Re 1,7
feya ella cascun any quant lo die
1Re 2,13
secrifici, lo servent del prevera
1Re 2,14
aquells del poble d’Irrael que
1Re 2,15
cremassen lo grex dels sacrificis,
1Re 4,13
la carrera per la qual aquell
1Re 11,5
en alt e comensà a plorar. 5 E Saül
1Re 15,2
en qual manera contrestà a ell, com
1Re 17,8
E portave son scuder devant. 8 E
1Re 17,41
lo felisteu. 41 E lo felisteu
1Re 18,13
de M hòmens. E ell anave e
2Re 1,2
e en lo terç die aparech un hom qui
2Re 15,2
era levat, stave a la porta e, com
2Re 15,5 dretament e justa. 5 E com null hom
2Re 15,6
dies a tot lo poble d’Irrael que
2Re 15,14
–Levau-vos e fugiam, car, si
2Re 19,3
son fill Absalon. 3 E lo poble
1Re 2,19
en los dies que éran stablits com
2Re 5,17
E com oý David que los felisteus
1Re 15,6
a nostros pares com ells
2Re 15,12
matex, e lo poble de poch en poch
1Re 7,13
humiliats e no gosaren despuxs
1Re 23,10
Irrael, jo he oÿt dir que Saül vol
2Re 10,16
qui éran dallà lo flum e féu-los
2Re 11,4
tremès-li missatge e féu-la
2Re 13,17
la volch oyr ni scoltar, 17 ans féu
2Re 13,26 al rey: –Senyor, pus que tu no vols
2Re 13,34
e guardà e veé una gran companya
2Re 14,2
a Absalon, 2 tremès a Techua e féu
2Re 14,21
fembra se n’anà. 21 E lo rey féu
2Re 14,21
has fet demanar. Vé, donchs, e fes
2Re 14,29
·l tremetés al rey, e Joab no volch
2Re 14,29
vegades per ell e ell no era volgut
2Re 14,32
e que li diguesses per què’m féu
2Re 18,24
guarda qui stave sobre lo mur veé
2Re 18,26
que ell se acostave, 26 viu
2Re 20,4
4 E dix lo rey a Amasè: –Fes
2Re 19,11
de Yrrael e digau a ells: “Per què
1Re 16,5
a nostro Senyor. Sentificau-vos e
1Re 6,21
han devallade l’arca [*].
1Re 9,9
concell a nostro Senyor deyen:
1Re 11,14
Irrael. 14 E Samuel dix al poble:
1Re 14,10
loch [*]. 10 Mas si ells nos dien:
1Re 14,12
de lur host e digueren a ells:
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venguts e recomptaren a David totas las
venguts ab ell se levaren de nits per ço
venguts contre vosaltres en las vostres
venguts ab ell. 21 E dix Abner a David:
venguts en la terra dels fills d’Amon, 3
venguts ab lo rey David de Get, e anave
venguts devant mi. 7 En la mia tribulació
venia qu’ells anaven a la casa de nostro
venia com hom coÿa la carn e havia una
venia en Ciloè. 15 Neguex ans qu’ells
venia lo servent del prevera e deya en
venia, e lo ceu cor era molt temorós per
venia aprés sos bous de un camp e dix:
venia de Egipte. 3 Donchs, vé are e ociu
venia en la host dels fills d’Irrael e
venia e acostave’s de poch en poch devés
venia devant lo poble. 14 David deya e
venia de las tendas de Saül, que s’havia
venia algun hom que hagués afer ab lo rey,
venia, ell lo seludave e’l prenia per la
venia al rey per ço que l’oyís e que li
venia, no li hauríam fortsa ne li poríem
venia de poch en poch a la ciutat, adés u
venían en Ciloè ab son marit per
venían, pujà-sse’n en un loch en lo
venien de Egipte. Donchs los cineus se’n
venien-se’n a Absalon. 13 E lavors
venir en los termes del poble d’Irrael. E
venir en Cellà per ço que ell destrua la
venir e féu-los aperellar a la batalla,
venir en casa sua e dormí ab ella. E
venir dels ceus servicials e féu-la
venir, prech-te que vinga mon frare
venir per una pertida de un puig on no
venir una fembra fort sabenta. E dix Joab:
venir Joab e dix-li: –Vet que jo sóm
venir Absalon. 22 E levà’s Joab e jachvenir. E, com Absalon hach tremès II
venir, 30 dix Absalon als ceus servecials:
venir de Gessur. Més ma valguera que
venir un home tot sol corrent, 25 cridà e
venir un altre home corrent, e cridà e
venir d’ecí a III dies tots los hòmens de
venits derrés a tornar lo rey de la sua
veniu ab mi per ço que jo fassa lo
Veniu ací e portau-la-us-en en la
«Veniu, anem al vaent.» Aquell qui és vuy
–Veniu, e anem-nos-en en Galgala e
“Veniu a nós”, nós irem a ells, car nostro
–Veniu a nós, e nós vos mostrarem una
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2Re 14,30 –Sabeu lo camp de Joab prop lo meu?
1Re 18,25
de C felisteus, per ço que
2Re 3,27
ferí-lo en lo segí e ocís-lo en
2Re 4,8
donat Déu al senyor nostro rey [*]
2Re 22,48 serà axalsat. 48 Déu qui dónas a mi
2Re 14,11
no s’ajusten ni multipliquen a
1Re 25,33
sia anat a scampar sanch e que jo
1Re 25,26
lo qual ha vedat que tu no’t
1Re 14,24
al vespre, entrò que jo’m sia
1Re 25,31
són colpables, e tu, senyor, hauràs
2Re 18,19
ho al rey, que nostro Senyor l’ha
1Re 17,9
serem vostros servents, e si jo’l
1Re 17,45
45 E David dix al felisteu: –Tu
2Re 1,3
E David dix en aquell home: –D’on
2Re 15,19
de Get. 19 E dix lo rey: –Per què
2Re 15,33
e terra. 33 E dix David: –Si tu
1Re 16,4
a ell a carrera e digueren-li:
1Re 4,10
d’Irrael, e lo poble d’Irrael fou
2Re 10,15
los acirienchs que Yrrael los havia
2Re 10,19 ajudaven Adadàser veeren que éran
1Re 1,5
mas nostro Senyor havia tencat son
1Re 1,6
nostro Senyor li havia tanchat son
1Re 24,4
intrà Saül perquè purgàs aquí son
1Re 28,3
qui havían spirit fitònich en lo
2Re 7,12
tua aprés tu, la qual axirà del teu
2Re 16,11
lo meu fill qui és axit del meu
2Re 22,11
volà e alenegà sobre las ales dels
1Re 6,5
al Déu d’Irrael per saber si per
1Re 6,9
mas que açò és sdevengut a nós per
1Re 9,5
–Vina e tornem-nos-en, car per
1Re 15,6
-vos de Amalech, per ço que per
1Re 20,3
sàpia açò Jonatàs per ço que per
1Re 20,10
a Jonatàs: –Si lo teu pare per
1Re 20,26
aquell die, que pensave’s que per
1Re 23,23
jo hi vage ab vosaltres, e si per
1Re 27,11
ne manave nengú en Get, car «per
1Re 31,4
de la beyna e ociu-me, car per
2Re 1,6
respòs aquell e dix: –Jo venguí per
2Re 1,20
carreras que són en Scalon, car per
2Re 1,20
-s’hien [*] los felisteus e per
2Re 10,11
11 E dix Joab a Abisay: –Si per
2Re 13,25
afany te feríem e gran mació e per
2Re 15,14
-vos e iscam hich, car, si per
2Re 15,14
nos-ha ací e gitar-nos-ha per
2Re 15,25
archa de Déu en la ciutat. Si per
2Re 16,12 com nostro Senyor vulla, 12 car per
2Re 17,9
no habitarà ab lo poble, 9 ans per
2Re 17,10
qui saguexen Absalon”, 10 e per
2Re 17,13
sol un no’n romandrà. 13 E si per
2Re 17,23 David, e David qui pensaria mal per
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Veniu e cremau lo blat que hi és. E axí
venjansa sia feta dels enamichs del rey.”
venjansa de Azael son frare. 28 E com
venjansa de Saül e de son linatge. 9 E
venjanses e gitas los pobles sots la mia
venjar la sanch d’aquell qui és mort e no
venjàs a mi ab la mia mà. 34 En altre
venjasses en sanch e ha salvade la vida
venjat de mos enamichs. Donchs tot lo
venjat a tu matex. E com nostro Senyor
venjat dels ceus enamichs. 20 E dix Joab
vens, vosaltres sereu nostros servents e
véns contre mi ab spasa e ab lansa e ab
véns? E ell dix: –De las albergades d’
véns ab nós? Torna-te’n e habita ab lo
véns ab mi, hauràs afany. 34 Emperò, si te
–Véns tu per pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo
vensut, e cascú fugí en son tabernacle, e
vensuts, ajustaren-se tots, 16 e
vensuts, feeren pau ab Yrrael [*], e los
ventre enaxí que no podia haver infants. 6
ventre. 7 E axí ho feya ella cascun any
ventre. E David e los hòmens ceus staven
ventre. 4 E ajustaren-se los felisteus e
ventre, e fermaré lo regne d’aquell. 13 E
ventre, que vol la mia vida e la mia ànima
vents. 12 E posà las tenebres amagament
ventura aleugerà la mà de vosaltres e dels
ventura. 10 Donchs ells ho faeren en
ventura mon pare no haja oblidades las
ventura jo no us ocia ab ell, car tu feÿst
ventura ell no sia trist.” Mas jurà David
ventura respondrà durament a tu de mi, qui
ventura li fos avengut que no fos levat ni
ventura ell és sots terra, jo sercaré
ventura parlaren contra ells: “Aquestas
ventura vendrien aquells felisteus, qui no
ventura en lo munt de Gelboe, e Saül se
ventura alegrar-s’hien [*] los
ventura alegrar-s’hían las persones de
ventura los cirienchs vencían a mi e la
ventura agreujaríem-te. E lo rey no
ventura ve Absalon, pendrà’ns e sercuyrventura los alberchs desús e ociurà tots
ventura jo trop gràcia devant nostro
ventura nostro Senyor guarderà la mia
ventura starà amagat per algunes coves o
ventura haurían pahor que no morissen tots
ventura ell se n’intrava en alguna
ventura contre ell. E pres un ligam e
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2Re 20,6
senyor teu e encalsa-lo, car per
2Re 7,28
28 Donchs, are, Senyor Déu, tu ést
1Re 23,12 mans de Saül? E nostro Senyor dix:
1Re 25,21
e ella a ells. 21 E dix David:
2Re 7,28
ést ver Déu e las tuas peraules són
1Re 14,27
lo poble, on ell stès lo cap d’una
1Re 14,43
a ell: –Jo prenguí ab lo cap de una
2Re 23,21
com ell fou devallat a ell ab una
2Re 13,2
fou malalt, e per ço com era encara
2Re 13,18
las fillas dels reys que éran
Re Prol,146
jo hi hage mudat de l’habraycha
1Re 12,24
lo vostro Senyor e serviu a ell en
2Re 2,6
ara a vosaltres misericòrdia e
2Re 15,20
nostro Senyor fassa misericòrdia e
2Re 19,6
prínceps ni dels teus majorals. En
2Re 23,8
entre III, axí tendre com lo
2Re 1,24
que vestia a vosaltres de drap
1Re 13,5
ficharen las tendes dellà Machinàs,
1Re 15,7
que ell fou vengut en Assur, qui és
1Re 20,41
levà’s David de un loch qui era
1Re 14,7
tot ço que plàcia a ton coratge e
1Re 17,17
una masura de torrons e X pans e
2Re 5,23
puges ni los isques a carrera, mas
2Re 3,16
Auiam. E dix Abner a son marit:
2Re 13,5
malalt, e com ton pare te vindrà a
2Re 13,6
fos malalt. E com lo rey lo vench a
1Re 14,24 aquell hom qui menjarà pa entrò al
1Re 17,16
16 E aquell felisteu anave cascun
1Re 20,5 ço que m’amach en lo camp entrò al
1Re 30,17
17 E levà’s David e encalsà’ls de
1Re 30,17
’ls de vespre de la un die entrò al
2Re 1,12
e ploraren e dejunaren entrò al
2Re 3,35
jo tast pa ni altre cose entrò al
2Re 11,13
e menjà e bech ab ell. [*] E al
1Re 17,38
nostro Senyor sia ab tu. 38 E Saül
1Re 17,38
-li un elm ceu sobre son cap e
1Re 28,8
Saül posà las suas vestidures e
2Re 21,10
los ordis. 10 E Rafà, mare dels II,
1Re 18,4
se despullà de una gonella que
2Re 1,24
d’Irrael, plorau sobre Saül, que
2Re 6,14
leugerament podia saltar. E David
2Re 13,18
derrera ella la porta. 18 E Tamar
2Re 13,31
[*] squinsà’s las vestidures que
2Re 20,8
axí-los a carrera. E lavors Joab
1Re 2,18
Senyor, e era infant, e havia
1Re 2,28
encens e que aportàs devant mi una
1Re 14,3
prevera [*] en Ciloè, portave una
2Re 6,14
podia saltar. E David vestia una
2Re 15,32
Cuzín Arachites vench a ell ab la
2Re 3,31
qui era ab ell: –Squinsau vostres
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ventura matrie’s en algunes ciutats e
ver Déu e las tuas peraules són veras, car
–Verament ells te liureran. 13 Donchs,
–Verament jo he guardades en va totas las
veras, car tu has parlat al teu servicial
verga que tenia en la mà, e mullà-le en
verga que tenia en la mà un poch de mel e
verga, trasch la lansa de la mà de l’
verge no li gosave res dir ne la gosave
vèrgens. E lo servicial que servia Amon
veritat. Cert, si no ho creus, lig los
veritat de tot vostro cor, car vosaltres
veritat. E jo retré a vosaltres gran
veritat a tu, car tu has mostrade a mi
veritat jo he conegut vuy que a tu
verm del fust, e ell ocís DCCC hòmens sol
vermell en delicaments e donave ornaments
ves orient, prop Letavent. 6 Quant los
ves la regió de Egipte, 8 e pres Aguays,
ves tremuntana e gità’s en terra e ahorà
vés allà on volràs, car jo iré ab tu en
vés a la host, a tos frares, 18 e porta
vés derrera de la part qui és envés los
–Vés-te’n e torna-te’n. E son marit
vesitar, prega-lo que Tamar, ta germane,
vesitar, dix Amon al rey: –Prech-te,
vespre, entrò que jo’m sia venjat de mos
vespre e cade matí, tots dies, e cridave
vespre del terç die. 6 E si ton pare
vespre de la un die entrò al vespre de l’
vespre de l’altre die, e no n’scapà negú
vespre sobre Saül e sobre Jonatàs, fill
vespre, que lo sol sia post e se’n sia
vespre no volch anar a casa sua, ans dormí
vestí a David de ses vestidures e posàvestí a ell lo ceu sberch. 39 E, com David
vestí-se’n d’altres, e anà a una
vestí celici e féu-se lit sobre una
vestia e donà-la a David, e donà-li
vestia a vosaltres de drap vermell en
vestia una vestidura de li qui és apellade
vestia una gonella e un brial, segons dien
vestia e gità’s en terra. E tots los ceus
vestia una gonella streta que era feta a
vestidura de li, la qual hom apellave
vestidura que ha nom efot, e jo doní a la
vestidura que ha nom efot. E lo poble no
vestidura de li qui és apellade efot. 15 E
vestidura squinsade e ab lo cap ple de
vestiduras e vestiu-vos de sachs e feu
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–Fes aparès que plores, e vist-te
de ovellas e altre bestiar e a las
tu. 38 E Saül vestí a David de ses
cap, e cobrí aquella de las suas
24 E adonchs ell se despullà ses
ovellas e bous e àzens e camells e
[*] 8 E lavors Saül posà las suas
Saül, que s’havia squinsades las
hach oÿt açò squinsà totas las suas
e squinsà-los la mitat de las
’s la cara e untà’s e mudà’s las
dien alguns ab mànagues, car aytals
E tantost lo rey [*] squinsà’s las
ne s’havia levade la cara ni las
en aquell die matex e havia son
a David, [*] ell aportave ab si lo
David, e donà-li tots los altres
hòmens que tots éran vestits de
ellm d’aram sobre son cap, e era
forma? E dis la fembra: –Hom vell,
die LXXV hòmens que tots éran
ell: –Squinsau vostres vestiduras e
la mà un poch de mel e mengé’n. E
Hebron. E digueren a David: –Rey,
e la un ocís l’altre. 7 E
qui menyspreseran seran vils. 31
Samuel, lo qual respòs a ell:
5 On ell correch a Elí e dix-li:
se levà e anà a Elí 9 e dix a ell:
11 E nostro Senyor dix a Samuel:
engoxa de nós. 6 Lo qual dix a ell:
sercham. 7 E Saül dix al servent:
lo servent respòs a Saül e dix:
devant Saül, e Samuel dix a Saül:
lo cap de Saül e besà a ell e dix:
anar. 8 Lavors dix a ell Jonatàs:
15 E los servents digueren a ell:
E un de sos servents respòs e dix:
David [*]. 17 E dix Saül a David:
5 E veus que David dix a Jonatàs:
en lo camp, 12 dix Jonatàs a David:
Si, emperò, jo diré a l’infant:
Cridà Jonatàs e dix a l’infant:
fa fort cuytar. 9 E Dix lo prevera:
qui éran ab David digueren a ell:
a ell fou denunciat e dit:
servents de David digueren a ell:
que David te percassa la mort? 11
a Abigayl, sa muller, e dix a ella:
son cap en terra e adorà e dix:
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vestidure letge e vil e fort amargosa, e
vestidures e als moltons e a totas las
vestidures e posà-li un elm ceu sobre
vestidures. 14 E Saül tremès sos servents
vestidures e profetitzà ab los altres
vestidures e tornava-se’n a Achís. 10 E
vestidures e vestí-se’n d’altres, e
vestidures e s’havia posade pols sobre lo
vestidures, e tots los hòmens qui eren ab
vestidures entrò a las anques e tremèsvestidures e intrà en la casa de nostro
vestidures portaven lavors las fillas dels
vestidures que vestia e gità’s en terra.
vestidures despuxs que’l rey isqué de
vestiment squinsat e son cap cubert de
vestiment que ha nom efot. 7 E a Saül fou
vestiments e ornaments entrò a son cultell
vestiments que hom apella efot, qui és de
vestit de un sberch, que era, de la part
vestit de un mantell. E entès Saül que l’
vestits de vestiments que hom apella efot,
vestiu-vos de sachs e feu plant sobre lo
vet que a mi par que no dega morir. 44 E
vet lo cap de Ysbòzech, fill de Saül,
vet que tot lo perentat ceu que s’és
Vet que los dies vénen que jo tallaré ton
–Vet que jo sóm ací. 5 On ell correch a
–Vet-me ací, car tu m’has apellat. [*]
–Vet que jo sóm vengut per ço com tu m’
–Vet que jo fas aytal stabliment en
–Vet que en aquesta ciutat ha un home de
–Vet que nós hi irem. Mas qual cose
–Vet que jo he la quarta part d’un diner
–Vet ací ço que és romàs. Pose-hu devant
–Vet que nostro Senyor ha a tu untat sobre
–Vet que nós anam sobre aquests barons com
–Vet que lo maligna spirit te turmenta. 16
–Vet que jo he vist lo fill de Ysaý de
–Vet ací Meroab, la major filla mia. Jo
–Vet demà són calendes, e jo ciuré axí com
–Vet que jo demà per tot lo die ensercaré
“Vet las sagetas qui són més enlà [*]”, vé
–Vet la segeta qui és més enlà que tu. 38
–Vet ací és lo cutell de Goliàs, que tu
–Vet que nós stam ací en Judà e encara nós
–Vet que David és en lo desert de Gandí. 3
–Vet que aquest és lo die del qual nostro
Vet que tu pots bé saber que Déu ha liurat
–Vet que David ha tremesos sos missatgers
–Vet la serventa tua. Jo vull ésser
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a Saül, en Gabaà, e digueren-li:
conech. 22 E respòs David e dix:
demanaré. 9 E dix la fembra a ell:
fet, car fort sóm en gran treball.
era règeament torbat, e dix-li:
al rey e dix-li: –E què has fet?
a David en Hebron e digueren-li:
enamichs, 2 e dix a Natan profeta:
rey 24 e vench al rey e dix-li:
camí. 35 E dix Jonadap al rey:
E lo rey féu venir Joab e dix-li:
entenés, car no hy havia negú que
ells gèyan ab las fembras qui
22 E si jo diré a l’infant:
comensament de aquestas letres la
passat e en ço qui és avenir, e en
feya sinó moure sos labis, e la sua
per aquell? E ells no oÿren la
ni los crits, ells digueren: –Quina
Senyor dix a Samuel: –Oges la
ells a tu. 9 Donchs, tu ou are lur
19 E lo poble no volch anch oyr la
lo poble. E tot lo poble levà se
–Veus que jo he oÿda la vostra
Senyor e serviu a ell e oÿu la sua
vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu la
d’Irrael. Donchs, oges are la
E Samuel dix lavors a ell: –Quina
Donchs, per què tu no has oÿda la
dix a Samuel: –Anans he jo oÿda la
no l’obaesca majorment a la sua
he temut lo poble e he obeÿt a lur
la vista dels hòmens, com l’home
a la tua casa. Jo he oÿda la tua
al cap de Saül. 17 E Saül conech la
–Donchs David, fill meu, aquesta
meu, aquesta veu que jo he oÿda és
dix: –O senyor, rey meu, aquesta
hach vist Samuel, cridà ab gran
David, 18 car tu no has obeÿt a la
tua serventa, que ha obeÿt a la tua
ditas a mi. 22 Donchs are oges la
ffortsaren-lo, e ell oyí la
de nit, e comenserà a fer die,
Abner en Hebron, levà lo rey la sua
ni en beura, e no poria oyr la
al Déu meu, e ell oyrà la mia
e ell, qui és molt alt, derà la sua
tenebrosos, enaxí que ell no podia
E l’infant era ros e era bell per
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–Vet David, qui s’és amagat en lo coll de
–Vet ací la lansa del rey. Pas ací un dels
–Vet que tu saps quantes coses ha fetas
Vet que los felisteus se combaten contre
–Vet la tua serventa, que ha obeÿt a la
Vet Abner, qui és vengut a tu. Per què l’
–Vet nós carn tua e os teu som, 2 mes hir
–Vet que jo habit en la casa que he feta
–Vet que jo fas tondre las mias ovellas.
–Vet los teus fills qui vénen, car no n’
–Vet que jo sóm pegat e alegre de açò que
vetlàs, [*] que la son de nostro Senyor
vetlaven a la porta del tabernacle. 23 Per
“Vett las sagetas que són més ensà que tu,
veu humanal és compresa; enaxí XXII volums
veu no oÿda cridant: «Sant, sant, sant,
veu no era oÿda de negú. Donchs, Elí se
veu de lur pare, perquè nostro Senyor
veu ni quin crit és aquest que és en la
veu del poble en totas coses que diguen a
veu, emperò digues abans a ells la dretura
veu de Samuel, e digueren: –Ja no serà axí
veu en alt e comensà a plorar. 5 E Saül
veu segons totas las coses que vosaltres
veu, [*] vosaltres e lo rey que mana sobre
veu de nostro Senyor e menyspresau las
veu de nostro Senyor 2 [*] que diu:
veu és aquesta del folch del bestiar que
veu de nostro Senyor Déu, ans ést tornat
veu de nostro Senyor e sóm anat en la
veu? Car obadiència és major que
veu. 25 Mas jo’t prech que tu ports are
veu aquellas coses que aparexen defora,
veu e he honrade la tua care. 36 E vench
veu de David e dix: –Donchs David, fill
veu que jo he oÿda és veu tua? E David
veu tua? E David dix: –O senyor, rey meu,
veu és mia. 18 E dix David: –Per què lo
veu e dix: –O Saül, per què has fet fer a
veu de nostro Senyor ni complit a la ira
veu e he posade la mia ànima en la tua mà
veu de la tua serventa, e posaré devant tu
veu d’ells e levà’s de terra e stech
veu-vos-en. 11 E enaxí David e los
veu e plorà sobre lo vas de Abner, e tot
veu dels cantors [*]; per ço jo, servecial
veu del ceu temple sant, e lo meu crit irà
veu. 15 Ell ha tremès las suas sagetes e
veura 3 la lum de Déu anans que ell fos
veura e havia bella cara. E nostro Senyor
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2Re 14,32
’t prech que tu fasses que jo puga
2Re 17,9
qui són ab tu moria, aquell qui ho
1Re 14,8
sobre aquests barons com ells nos
Re Prol,149 nomenades, en qualque loch tu las
1Re 28,2 tendes. 2 E dix David a Achís: –Are
2Re 3,13 una cose te deman —e David dix–: no
2Re 3,13
de Saül. E si tu le’m menas, tu
1Re 17,28
ton cor, car tu ést vengut ací per
2Re 10,5
confuzos, e per cert ho éran e leig
1Re 19,3
e jo faré saber a tu tot ço que jo
1Re 20,9
jo dich per cert a tu que, si jo
1Re 20,29
gràcia devant tu, iré allà tost e
1Re 1,11
Déu de companyes, si tu guardes e
1Re 4,6
6 E com los felisteus oÿren las
1Re 5,3
se levaren de matí en l’altre die,
1Re 8,22
Senyor dix a Samuel: –Oges lurs
1Re 10,10
vingueren al demunt dit coll, e
1Re 20,5
a mi, tot ho faré volenters. 5 E
1Re 30,4
qui era ab ell levaren las lurs
2Re 11,20
aquestes peraules al rey, 20 si tu
2Re 19,4
ceu cap e plorave e cridave a altes
1Re 9,12
responent digueren a ells: –[*]
1Re 10,22
aquí o no. E nostro Senyor respòs:
1Re 12,1
dix a tot lo poble d’Irrael:
1Re 12,2
ensà, entrò aquest die de vuy.
1Re 12,13
vosaltres haveu alet e demanat.
1Re 14,11
e los felisteus digueren:
2Re 16,11
e a tots los ceus servicials:
2Re 20,11 de Amassè, que era mort, digueren:
1Re 14,52
a si tots los hòmens que
2Re 1,10
axí com ell me dix, car jo sabia e
1Re 4,15
sos ulls éran enfosquits, que no’s
1Re 19,5
ell a tot lo poble d’Irrael. Tu ho
1Re 1,14
entrò que tu sias desembriagada del
1Re 1,15 prou malaurade e jo no he vuy begut
1Re 1,24
de farina e una ampolla plena de
1Re 10,3
de pa; e l’altre, una canade de
1Re 16,20
aze carregat de pa e una canade de
1Re 25,18
cuytà e pres CC pans e II odres de
1Re 25,36
per ço com era embriach de bon
1Re 25,37 l’endemà, com Nabal hach digest lo
2Re 13,28
-los: –Com Amon serà scalfat de
2Re 16,1
que éran seques e II odres de
1Re 6,Tit
entrò al cel. 1Re 6,Tit Capítol
1Re 17,4
nom Goliàs, de Gech, lo qual havia
2Re 2,11
sobre la casa de Judà VII anys e
2Re 5,5
anys. Ell regnà en Judà VII anys e
2Re 6,Tit
fou vengut a Gatzar. 6,Tit Capítol
2Re 21,20
batalla havia un baró qui havia
1Re 6,12
vaques se n’anaren tot dret per la
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veura la cara del rey e, si li membra lo
veurà dirà: “Gran mort és feta en aquells
veuran. 9 Si ells nos dien enaxí: “Sperau
veuràs entre si matex discordar, e demana
veuràs què ferà ton servicial. E dix Achís
veuràs la mia care ans que hages amenade a
veuràs la mia cara. 14 E lavors David
veure la batalla. 29 E David dix: –Què he
veure-los feya. E dix-los David: –Stau
veuré e que jo oyré. 4 Donchs, Jonatàs
veuré la malícia de mon pare complidament
veuré mos frares.” Per ço no és vengut a
veus lo turment de la tua serventa [*] e
veus ni los crits, ells digueren: –Quina
veus que Degon, lur déu, geya enclinat en
veus e stablex rey sobre ells. E Samuel
veus que la companye dels profetes axí a
veus que David dix a Jonatàs: –Vet demà
veus e plangueren e ploraren tant, que
veus lo rey enfellonir e que diga: “Per
veus: –Absalon, fill meu! Fill meu,
Veus que ell és devant vosaltres. Cuytau–Veus que ell és amagat en se casa. 23
–Veus que jo he oÿda la vostra veu segons
Veus que jo sóm ací present de retre
Veus que nostro Senyor ha donat a
–Veus que hebreus ixen de las coves en las
–Veus lo meu fill qui és axit del meu
–Veus aquell qui volch ésser companyó de
veya ésser forts e covinents a batalla.
veya que ell no podia viura ni podia
veye. 16 Adonchs dix lo missatge a ell:
veÿst e te n’alegrist. Donchs, per què
vi que tu has begut. 15 E Anna li respòs:
vi ni neguna cose que puga embriagar, mas
vi e amenà aquell a nostro Senyor Déu en
vi. 4 E quant ells t’hauran saludat, ells
vi e un cabrit de las cabres e tremès-ho
vi e V moltons cuyts e V masures de
vi. E Abiegayl no li dix nenguna cose,
vi que havia begut e fou tornat en seny,
vi, e jo diré a vosaltres que li doneu,
vi. 2 E dix lo rey a Cibà: –Què farem açò?
VI 1 Donchs l’archa de nostro Senyor fou
VI colzos d’alt e I palm. 5 E havia un
VI mesos. 12 E axí Abner, fill de Ner, e
VI mesos, e regnà en Jerusalem XXXIII anys
VI 1 E ajustà altre vegade David tots los
VI dits en cascuna mà e en cascun peu, que
via per on hom va a Betzames e anaren-se
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2Re 17,28
e cortines e vaxells assats, e
2Re 19,32
e aquell havia donade al rey molta
1Re 15,12
havia dressat un altar en senyal de
2Re 19,2
e planyia son fill Absalon. 2 E la
Re Prol,74
és, la Santa Escriptura, ço és, la
Re Prol,92
VIII, e de Hagiògafra, ço és, de la
1Re 1,11
Senyor en tots los dies de la sua
1Re 1,28
Senyor en tots los dies de la sua
1Re 2,6
6 Nostro Senyor dóna mort e
1Re 7,15
d’Irrael tots los dies de la sua
1Re 15,35
no viu Saül en los dies de sa
1Re 18,18 Saül: –Quin hom çó jo o qual és ma
1Re 25,26
venjasses en sanch e ha salvade la
1Re 25,28
en tu en tots los dies de la tua
1Re 25,29
Emperò, senyor meu, la ànima e la
1Re 27,11 Hiramel [*].» 11 E David no jaquí a
2Re 1,23
bells e qui molt se amaven en la
2Re 4,8
Saül, enemich teu, que volia la tua
2Re 15,21
en tot loch on iràs, o en mort o en
2Re 16,11 axit del meu ventre, que vol la mia
2Re 19,34
rey: –Quals són los anys de la mia
2Re 13,20
de Absalon plorant e quax com a
2Re 14,5
–Jo sóm fembra mesquina e sóm
2Re 20,3
e stigueren aquí a manera de
Re Prol,69
XII trips. E lo Vè és Ysaÿes; e lo
Re Prol,82
Cants, que és apellat Sitarazim; lo
1Re 1,3
hom anave de la sua ciutat per
1Re 6,1
fou en la regió dels felisteus per
1Re 7,Tit
la vostra ciutat. 1Re 7,Tit Capítol
1Re 10,8
e secrificis passificables. Per
1Re 11,3
de la ciutat de Jabès: –Dóna a nós
1Re 13,8
ab ell era spaventat. 8 E sperà’s
1Re 16,10 Donchs Ysaý amenà devant Samuel
1Re 31,13
lo bosch de Jabès. E dejunaren per
2Re 2,11
e fou senyor sobre la casa de Judà
2Re 5,5 Hebron XXXX anys. Ell regnà en Judà
2Re 6,12
ab gran goig. E éran ab David
2Re 14,26
tants cabells havia Absalon, que
2Re 21,6
ni de la sua natura. 6 Dóna a nós
2Re 21,9
devant nostro Senyor. E aquests
2Re 24,13
aquella que’t vullas: o haurà
Re Prol,70 és Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e lo
Re Prol,83
Sitarazim; lo VIè, Deniel; lo
2Re 7,Tit
que morí de part. 7,Tit Capítol
Re Prol,87 primer e segon de Paralipèmenon; lo
Re Prol,92 ço és, de Moysès V, e dels Profetes
1Re 8,Tit
Senyor Déu. 1Re 8,Tit Capítol
1Re 17,12
lo qual havia nom Ysaý, qui havia
2Re 8,Tit
empertostemps. 8,Tit Capítol
Re Prol,70 Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e lo
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vianda, forment, ordi, ferina, fogasses,
viande dementre que lo rey era en las
victòria e que despuxs se n’era tornat en
victòria que havían haguda dels enamichs,
vida dels sants hòmens. E lo primer libre
vida dels sants hòmens, VIIII. E altres
vida, e raor no munterà sobre lo ceu cap.
vida. Donchs, ells aoraren aquí nostro
vida, e ell met hom en infern e’n trau. 7
vida. 16 E environave cascun any Betel e
vida, entrò als dies de la sua mort.
vida o de qual linatge és mon pare en
vida tua a tu. E are sían fets axí com
vida, 29 car si alguna vegade algun hom se
vida dels teus enamichs sia rodade axí com
vida hom ni fembra, ne manave nengú en
vida, ni en la mort no’s són departits. E
vida. E ha donat Déu al senyor nostro rey
vida, jo iré e seré servicial teu. 22 E
vida e la mia ànima destroyr. Quant més
vida, que jo puig ab lo rey en Jerusalem?
vídua. 21 Emperò, com David hach oÿdes
vídua, e lo meu marit és mort. E jo,
vídues, e anch David despux no intrà a
VIè, Geremies; e lo VIIè, Azetxiel; e lo
VIè, Deniel; lo VIIè és Benjamí, ço és,
VII dies stablits per orar e per
VII mesos. 2 Aprés açò los felisteus
VII 1 Adonchs los hòmens de Cariatiarim
VII dies e tu me spereràs entrò que jo
VII dies d’espay, que nós pugam tremetre
VII dies, axí com Samuel li havia dit, e
VII fills, la un aprés l’altre. Lavors
VII dies. Expl Ací finex lo Primer libre
VII anys e VI mesos. 12 E axí Abner, fill
VII anys e VI mesos, e regnà en Jerusalem
VII cors, e havia-hi secrifici de
VII dies leguiave a tondre lo ceu cap, e
VII de sos fills, per ço que’ls turmentem
VII caygueren morts tots ensemps com hom
VII anys de fam en la tua terra o III
VIIè, Azetxiel; e lo VIIIè és lo libre
VIIè és Benjamí, ço és, Paraules de dies,
VIIè 1 Fet fou que lo rey seya en la sua
VIII és Sdras, qui és axí matex, segons
VIII, e de Hagiògafra, ço és, de la vida
VIII 1 Com Samuel fou envellit, ell féu
VIII fills e era lo pus vell hom que fos
VIII 1 E fou fet aprés açò que combaté
VIIIè és lo libre dels XII Profetes, qui
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Re Prol,93
és, de la vida dels sants hòmens,
2Re 9,Tit
que los altres. 9,Tit Capítol
2Re 24,8 envés migdie, en Bersabe. 8 E aprés
Re Prol,89
e los letins; dels libres, lo
1Re 9,Tit
a la sua ciutat. 1Re 9,Tit Capítol
Re Prol,145 de grat, jatsia açò que a mi no sia
Re Prol,152
és, aquell en qui més, segons tos
1Re 14,36
E dix lo poble: –Tot ço que sia
1Re 15,17
los trips d’Irrael, com a tu fos
1Re 15,9
mas deguastaren tot ço qui era
2Re 14,2
e vist-te vestidure letge e
1Re 6,18
de la ciutat murade entrò a la
1Re 5,6
e las suas encontrades, e las
Re Prol,135
E aquelles coses que són pus
1Re 2,30
e aquells qui menyspreseran seran
1Re 13,5 e foren XXXM hòmens de carretes e
1Re 23,20
tant has desijat que hi anasses,
2Re 13,11
per la mà e dix-li: –Germane mia,
1Re 9,5
a son servent, lo qual era ab ell:
1Re 9,10
servent: –Molt és bo ço que dius.
1Re 14,6
al jovencell qui era son scuder:
1Re 17,44 David e sos déus. 44 E dix a David:
1Re 20,11
ho dirà? 11 E dix Jonatàs a David:
1Re 23,27
missatge vench a Saül e dix a ell:
2Re 15,22
servicial teu. 22 E dix lo rey:
2Re 19,33
hom. 33 E dix lo rey a Batzalay:
2Re 14,15
qui és foragitat. 15 E, donchs,
1Re 16,5
tu per pau? 5 E ell dix: –Hoch, jo
2Re 13,5
que ést malalt, e com ton pare te
1Re 16,1
Irrael? Complex ton corn d’oli e
1Re 13,15
contre lo poble que los combatia,
2Re 1,21
de Gelboe, ros ni pluja no
2Re 13,6
rey: –Prech-te, senyor meu, que
2Re 13,26
tu no vols venir, prech-te que
2Re 15,4
mi sobre la terra, que sia jutge, e
2Re 24,14
part. Mas a mi val molt més que
1Re 14,9
enaxí: “Sperau-nos entrò que nós
1Re 10,8
dies e tu me spereràs entrò que jo
1Re 30,13
jaquit per ço com l’altre die ma
1Re 10,14
e, com no las poguem trobar, nós
2Re 23,13
que éran prínceps entrò a XXX, e
1Re 1,19
nostro Senyor, e tornaren-se’n e
1Re 4,1
pedre de la Ajude, e los felisteus
1Re 4,19
s’encorbà e infantà, car dolors li
1Re 7,1 1 Adonchs los hòmens de Cariatiarim
1Re 7,6
a nostro Senyor per vós. 6 E ells
1Re 7,7
açò los prínceps dels felisteus,
1Re 8,4
nats del poble se ajustaren e
1Re 9,25
e puxs avallaren de la muntanya e
1Re 10,9
altre cor. E tots aquests senyals

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

VIIII. E altres dien que Rut e Craoth
VIIII 1 Dix David: –Ha-hi negú romàs de
VIIII mesos [*] tornaren en Jerusalem e
VIIIIè és Ster. E axí són agualment XXII
VIIIIº 1 En aquell temps era un home del
vijares, que jo hi hage mudat de l’
vijares, te pusques fiar. E si aferma las
vijares en los teus ulls, de bé, fes. E
vijares que tu fosses lo manor? E nostro
vil e de pocha valor. 10 E nostro Senyor
vil e fort amargosa, e no’t laves ni t’
vila qui és menys de mur, e entrò Abeel lo
vilas e los camps s’escalfaren en mig
vils veden la calor del sol e l’aygüe de
vils. 31 Vet que los dies vénen que jo
VIM cavallers, e tot lo poble manut era
vina are, car a nós pertanyerà de vuymés
vina e jau ab mi! 12 E dix Tamar: –Germà
–Vina e tornem-nos-en, car per ventura
Vina, e anem-hi, donchs. E anaren en la
–Vina e passem a la host dels felisteus,
–Vina a mi e jo daré la tua carn als
–Vina ab mi, e iscam defora al camp. E com
–Vina e cuyte’t, que los felisteus se són
–Vina e passe primer. E lo rey e tots
–Vina ab mi en Jerusalem, e staràs aquí
vinc per ço que jo parle e diga aquesta
vinch per pau. Jo sóm vengut per
vindrà a vesitar, prega-lo que Tamar, ta
vine per ço que jo tremeta tu a Ysaý de
vinents en Galgala, en lo coll de
vinga sobre vosaltres ni hage en vosaltres
vinga ma germane Temar per ço que aparell
vinga mon frare Amon. E dix lo rey: –No
vinga tot hom a mi qui hage res a fer, jo
vinga en las mans de nostro Senyor Déu,
vingam a vosaltres”, nos aturarem en
vingue a tu e que amostre a tu qual cose
vingué la malaltia, 14 e nós som anats
vinguem a Samuel. 15 E son avonclo dix a
vinguéran en temps de messas a David, qui
vingueren a casa lur, en Remadta. Donchs
vingueren en Afet 2 e ordonaren lur host
vingueren soptosament sobre ella. 20 E [*]
vingueren e portaren-se’n l’archa de
vingueren en Masfa e ploraren devant
vingueren sobre ells, e com los fills d’
vingueren a Samuel en Remata 5 e digueren
vingueren en la ciutat, e ell perlà ab
vingueren a ell aquell die que Samuel li

949

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Re 10,10
li havia dits. 10 Donchs ells
1Re 11,4
a tu. 4 Donchs los missatgers
1Re 11,9
scalfat.” Donchs los missatgers
1Re 14,20
e tot lo poble qui era ab ell. E
1Re 17,1
ajustaren lur host per combatre e
1Re 17,2
Terebinti e endressaren lur host e
1Re 17,34
de mon pare, un leó e un ors
1Re 20,24
se amagà David en lo camp. E
1Re 22,2
ne éran fallons en tota la terra
1Re 22,11
preveras qui éran en Nobe. E ells
1Re 23,19
tornà en la sua casa. 19 Ab aytant
1Re 26,1 de Gallim. 26,Tit Capítol XXVI 1 E
1Re 26,7
–Jo devallaré ab tu. 7 E lavors
1Re 28,4
4 E ajustaren-se los felisteus e
1Re 28,8
ell e II altres ab ell, e una nit
1Re 30,3
3 E David e aquells qui éran ab ell
1Re 30,9
ab DC hòmens qui éran ab ell e
1Re 31,2
morts en lo munt de Gelboe. 2 E
1Re 31,7
en què habitaven e fugiren. E
1Re 31,8
die aprés aquell de la batalla,
1Re 31,12
en lo mur de Betasan penjats, e
2Re 2,4
en los castells de Hebron. 4 E
2Re 2,24
lo sol fou post o defallí lo die. E
2Re 2,29
anat engir e entorn de Beteron,
2Re 3,22
Joab e los servecials seus
2Re 3,23
e tota la companye qui era ab ell
2Re 4,5
e fou rencallós [*] Ysbòzech. 5 E
2Re 5,1
de Ner. 5,Tit Capítol quint 1 E
2Re 5,3
senyor sobre Yrrael. 3 E lavors
2Re 5,18
bé defensar. 18 E los felisteus
2Re 5,22
las e portaren-las-se’n. 22 E
2Re 8,5
los cavalls, emperò jaquí’n C. 5 E
2Re 12,17
de dins e jach en terra. 17 E
2Re 18,15
manejave las mans e los peus, 15
2Re 20,15
tots los hòmens forts d’Irrael 15
2Re 24,5
d’Irrael. 5 E passaren Jordà e
2Re 24,6
en la terra jusana de Ozot e
2Re 24,7
terra dels eveus e dels cananeus e
1Re 17,43 David: –Donchs, sóm jo cha, que tu
1Re 29,6
als prínceps ni als majorals que
1Re 5,12
havia en neguna ciutat on l’archa
1Re 9,15
a Samuel, un die abans que Saül
1Re 23,8
Saül manà a tot lo poble que ells
2Re 15,2
afer ab lo rey, nengunes feenes qui
2Re 14,32
Joab: –Jo trematí per tu per ço que
1Re 29,6
cose de mal del die ensà que tu
2Re 19,25
lo rey a Mifibòzech: –Per què no
1Re 8,14
los vostros camps e las vostres
1Re 8,15
blats e las rendes de vostres
1Re 22,7
de Ysaý a tots vosaltres camps e
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vingueren al demunt dit coll, e veus que
vingueren a Saül en Gabaà e digueren-li
vingueren e recomptaren-ho als hòmens de
vingueren al loch on era la batalla. E
vingueren en Secot, en la terra de Judà, e
vingueren contre los felisteus. 3 E los
vingueren e prengueren un moltó del mig
vingueren los dies de las calendes e sech
vingueren a ell e faeren-lo cap e
vingueren tots al rey. 12 E Saül dix a
vingueren los hòmens de Xiff a Saül, en
vingueren los hòmens de Ciff a Saül, en
vingueren David e Abisay al poble de nits
vingueren e posaren lurs tendes en Sutjam.
vingueren a la fembra, e dix Saül: –Devina
vingueren en la ciutat e trobaren-la
vingueren entrò al torrent de Besor, e
vingueren los felisteus a Saül e contre
vingueren los felisteus e habitaren en
vingueren los felisteus per ço que veessen
vingueren los hòmens de Jabès-Galaad e
vingueren los barons de Judà e untaren a
vingueren en un loch qui hy passave aygüe,
vingueren a las tendes. 30 E Joab jaquí
vingueren ab gran presa que havían tolta a
vingueren despuxs e aytantost comptaren e
vingueren los fills de Ramaot barotite,
vingueren tots los trips d’Irrael a David
vingueren los vells d’Irrael en Hebron, e
vingueren e scamparen-se en la vall de
vingueren altre vegade los felisteus per
vingueren aquells de Síria e de Damàs per
vingueren los hòmens asenyats de la sua
vingueren X scuders de Joab e ocierenvingueren en Abela e en Betamà e asetjaren
vingueren en Arroer, en la dreta part de
vingueren en Dan, qui és en lo bosch, e
vingueren en la terra de Judà, qui és
vingues contre mi ab bastó? E lo felisteu
vingues ab nós. 7 Torna-te’n, donchs,
vingués neguna gent que no hagués pahor de
vingués, e havia a ell dit: 16 –En aquesta
vinguéssan a batalla en Cellà e que
vinguéssan a juý del rey, apellave-lo e
vinguesses a mi, per ço que’t tremetés al
vinguist a mi entrò al die de vuy. Mas no
vinguist ab mi? 26 E respòs Mifibòzech e
vinyes e las vostres oliveres millors e
vinyes, per ço que ell do delme a sos
vinyes e ferà tots vosaltres caps de M
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2Re 1,21
ni hage en vosaltres camps ni
2Re 10,14
fugiren. 14 E com los de Amon
2Re 19,35 en Jerusalem? 35 Car LXXX anys he
2Re 7,17
aquestas coses e segons aquesta
1Re 2,21
en lur casa. 21 E nostro Senyor
1Re 3,21
tot lo poble d’Irrael tant com ell
1Re 14,17
hi és anat. E com ells ho hagueren
1Re 16,18
respòs e dix: –Vet que jo he
1Re 17,24
los fills de Yrrael, com hagueren
1Re 17,25
d’Irrael dix a David: –Has tu
1Re 22,9
servia primer al rey, e dix: –Jo he
1Re 25,23 en la paret. 23 E com Biegayl hach
1Re 26,5
al loch on era Saül, e com ell hach
1Re 28,12 ’m Samuel. 12 E com la fembra hach
1Re 28,13
hages pahor. Digues-me què has
1Re 28,13
E dix la fembra a Saül: –Déu he
2Re 7,19
entrò ací? 19 Mas encara açò és
2Re 14,2
dix Joab: –Fes aparès que plores, e
2Re 18,10
-ce’n a Joab e dix-li: –Jo he
2Re 18,21
’n al rey e digues-li ço que has
2Re 18,29
E dix aquell: –Senyor, jo he
2Re 20,10
no’s guardave d’ells ni havia
2Re 20,11
alguns que éran de Joab hagueren
2Re 24,17 David a nostro Senyor Déu com hach
1Re 6,13
gran goig, com ells l’hagueren
1Re 6,19
Betzames, per ço car ells hagueren
1Re 14,13
greponant. E com ells haguéran
1Re 16,7
pas alet, ni jo no jutge segons la
1Re 17,42
David. E David era ros e bell de
1Re 12,24
tot vostro cor, car vosaltres haveu
1Re 13,11
has tu fet? E Saül dix: –Com jo
1Re 14,36
sia vengut. E no lexaren un d’ells
1Re 14,39
Senyor, salvador d’Irrael, és
1Re 15,8
e pres Aguays, rey de Amalech, tot
1Re 15,35 se casa. 35 E anch despux Samuel no
1Re 25,25
ab ell. E jo, ta serventa, anch no
1Re 27,9
de aquells e no hy jaquí null hom
2Re 12,18
entre si matexs: «Com l’infant era
2Re 12,21
e ploraves tant quant l’infant era
2Re 12,22
22 E dix David: –Com l’infant era
2Re 17,18
hy, [*] 18 e, dementre que anaven,
2Re 17,23 en Manaÿm. 23 Emperò Atitòfel, com
2Re 18,14
e com veeren que encara era
2Re 18,18
un títol a si matex, com era
2Re 18,26
E dementre que ell se acostave, 26
2Re 18,29
contre lo rey! 29 E dix lo rey: –És
2Re 18,32
a Cozín: –E lo meu fill Absalon és
2Re 19,6
que a tu plaguera que Absalon fos
1Re 16,23
Saül, e David prenia la
1Re 16,17
–Sercau-me un hom qui sàpia bé
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vinyes, car aquí és reprovat e destrovit
viren que los cirienchs fugien, fugiren
viscut vuy, senyor meu. Los meus senys,
visió, tot axí dix Natam a David. 18 E
visità Anna, car ella consabé e infantà
visqué. 1Re 4,Tit Capítol quart 1 E
vist, ells trobaren que Jonatàs e son
vist lo fill de Ysaý de Betlem, que sap bé
vist aquell felisteu, fugiren devant ell,
vist aquell hom qui és axit fora la host?
vist lo fill de Ysaý en Nobe, que era en
vist David, ella’s cuytà e devallà de l’
vist lo loch on stave Saül e Abner, fill
vist Samuel, cridà ab gran veu e dix: –O
vist. E dix la fembra a Saül: –Déu he vist
vist que pujave de la terra. 14 E dix
vist devant los teus ulls ésser pocha
vist-te vestidure letge e vil e fort
vist Absalon penjat en un roure. 11 E dix
vist. E Cozim adorà Joab e puxs correch
vist un gran vas com Joab me tremès así a
vist lo cultell que Joab aportave. E Joab
vist açò e hagueren stat prop de Amassè,
vist l’àngel qui tallave lo poble: –Jo
vista. 14 E la carreta vench en un camp de
vista la sua archa, entrò a LXX hòmens
vista la cara de Jonatàs, los uns caÿen
vista dels hòmens, com l’home veu
vista. 43 E lo felisteu dix a David:
vistas las grans maravellas que nostro
viu que lo poble se partia de mi poch a
viu. E dix lo poble: –Tot ço que sia
viu, e sap, si açò és sdevengut per mon
viu, e ocís tot l’altre poble a spasa. 9
viu Saül en los dies de sa vida, entrò als
viu tos servents, los quals tu, senyor,
viu ni nulla fembra. E prenia ovellas e
viu, nós lo aconortàvem e li perlàvem, e
viu, e are, com és mort, tu menges e beus?
viu, jo dejunave e plorave per ço que
viu-los un infant, fill de la serventa,
viu que no havían cregut lo ceu concell,
viu, que manejave las mans e los peus, 15
viu, que és en la vall del Rey, car havia
viu venir un altre home corrent, e cridà e
viu lo meu fill Absalon? E dix aquell:
viu? Respòs Cozim e dix: –En aytal cas
viu e que nós tots fóssem morts. 7 Donchs
viula e viulave devant ell e confortave a
viular e amenau-me aquell. 18 E un de
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1Re 16,18
fill de Ysaý de Betlem, que sap bé
1Re 16,23
Saül, e David prenia la viula e
1Re 19,9
E tenia una lansa en la mà, e David
1Re 16,16
spirit te turmentarà, que ell
2Re 1,10
jo sabia e veya que ell no podia
2Re 8,2
cordelletas, una a ociure e altre a
1Re 20,14 com ha stat ab mon pare. 14 E si jo
1Re 20,3
e dix: –Viva nostro Senyor Déu e
1Re 25,26
E axí are, donchs, senyor meu,
1Re 25,26
meu, viva nostro Senyor Déu e
1Re 25,34
ab la mia mà. 34 En altre manera,
1Re 20,3
sia trist.” Mas jurà David e dix:
1Re 26,10 no fosses culpable! 10 E dix David:
1Re 26,16
No és bona cose, açò que has fet!
1Re 28,10
en nostro Senyor Déu e dix-li:
1Re 29,6
6 E Achís apellà David e dix-li:
2Re 2,27
encalsen lus frares? 27 E dix Joab:
2Re 4,9
de Remnon berotite, e dix-los:
2Re 6,21
un ribalt. 21 E dix David a Micol:
1Re 10,24
lo poble cridà e dix: –Nostro rey
1Re 20,22
car pau serà a tu, e no hauràs mal,
1Re 28,2
–Jo posaré tu, tostemps que jo
2Re 12,5
contre lo rich hom e dix a Natan:
2Re 14,11
e no ocien mon fill. E dix lo rey:
2Re 15,21
e gran fe. 21 E respòs Atey al rey:
2Re 22,47
e són tirats en lurs treballs. 47
2Re 16,2
e las altres coses aport per ço que
1Re 17,26 que gosa ontar las companyes de Déu
1Re 17,36
qui gosà maleyr lo poble de Déu
2Re 15,21
al rey: –Vive nostro Senyor Déu e
1Re 3,1
preciosa en aquell temps, no era
1Re 3,15 Samuel havia pahor de manifestar la
1Re 17,18
X formatges als conestables, e
1Re 17,5
ple d’hams. Lo pes del qual era
1Re 15,22 Samuel dix: –Donchs, ¿nostro Senyor
1Re 19,2
David e li dix: –Saül, mon pare, te
1Re 20,1
jo fet contre ton pare, que ell me
1Re 23,10
d’Irrael, jo he oÿt dir que Saül
2Re 14,14
e per cert nostro Senyor no’ns
2Re 16,11
qui és axit del meu ventre, que
2Re 19,30
tua en pau, prengue-ho tot, si’s
2Re 24,3
te doble en C dobles. Mas què
2Re 22,11
peus. 11 E muntà sobre xerubín e
1Re 2,25
de lur pare, perquè nostro Senyor
1Re 3,21 a nostro Senyor. 21 E nostro Senyor
1Re 8,19 haveu demanat rey. 19 E lo poble no
1Re 20,33
ha fet? 33 E Saül pres la lansa e
1Re 28,23
fer ton camí. 23 E Saül no’n
1Re 31,4
scarniment. E lo ceu scuder no ho
1Re 31,4
lo ceu scuder no ho volch fer ni’l
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viular, e ha molt gran fortsa e sap molt
viulave devant ell e confortave a Saül,
viulave devant ell. 10 E Saül se sfortsà
viule ab se mà e que tu ho sofires pus
viura ni podia scapar a las nafres que
viure. E Moab serví David sots tribut. 3 E
viuré, prec-te que fasses las
viva la tua ànima, Jonatàs, que jo e tu
viva nostro Senyor Déu e viva la tua
viva la tua ànima, lo qual ha vedat que tu
viva nostro Senyor, Déu d’Irrael, que ha
–Viva nostro Senyor Déu e viva la tua
–Viva nostro Senyor, car, si donchs nostro
Viva nostro Senyor Déu, car vosaltres sou
–Viva nostro Senyor Déu, car per cert no
–Viva nostro Senyor Déu, car tu ést just e
–Viva nostro Senyor Déu, que si tu
–Viva nostro Senyor Déu, que ha desliurade
–Viva nostro Senyor, car jo jugaré devant
vive! 25 E Samuel dix al poble la lig del
vive nostro Senyor Déu. Si, emperò, jo
vive, que tu sias guardedor del meu [*] e
–Vive nostro Senyor, que aquex hom qui axò
–Vive nostro Senyor Déu, que sol un cabell
–Vive nostro Senyor Déu e vives tu, senyor
Vive nostro Senyor e beneÿt sia lo Déu
viven los teus servicials. 3 E dix lo rey:
vivent? 27 E lo poble qui stave entorn de
vivent. 37 E dix David: –Nostro Senyor,
vives tu, senyor meu, car en tot loch on
vizió manifestade. 2 E sdevench-se un
vizió a Elí. 16 Mas Elí apellà Samuel e
vizitaràs tos frares, si stan bé, e sàpies
VM cicles d’aram. 6 E portave unas hozes
vol holocausts e secrificis, que hom no l’
vol ociure. Per què jo’t prech que’t
vol ociure? 2 E ell li respòs: –Déu te
vol venir en Cellà per ço que ell destrua
vol destruyr la ànima, mas alongue’ns la
vol la mia vida e la mia ànima destroyr.
vol. 31 E Batzalay, galatide de Gelim,
vol dir que lo rey [*] vulla are comtar lo
volà e alenegà sobre las ales dels vents.
volch aquells ociure. 26 E Samuel, l’
volch aparer en Ciloè, on havia stat [*] a
volch anch oyr la veu de Samuel, e
volch-lo ferir. E lavors conech Jonatàs
volch pendre e dix: –No menjaré. E los
volch fer ni’l volch ociure, car era fort
volch ociure, car era fort spaordit per la
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2Re 2,21
-te’n la sua roba. E Azael no
2Re 2,23
Joab, frare teu. 23 E Azael no’l
2Re 3,11
a Berzabe. 11 E Ysbòzech no li
2Re 6,10
de Déu en la mia ciutat?» 10 E no
2Re 6,10
Déu se giràs en la sua ciutat, mas
2Re 11,13
e bech ab ell. [*] E al vespre no
2Re 12,4
rich perdonà al ceu bestiar, que no
2Re 12,17
’s levàs de la terra, e ell no ho
2Re 12,17
la terra, e ell no ho volch fer ni
2Re 13,9
-li devant las ferines. E no’n
2Re 13,14 t’ho negarà. 14 Emperò Amon no’s
2Re 13,16 ni’m menes ten mal? E Amon no la
2Re 13,21
fort felló e fort irat, emperò no
2Re 13,21
no volch res dir a Amon ne’l
2Re 13,22
22 E anch despuxs Absalon no
2Re 13,25
agreujaríem-te. E lo rey no
2Re 14,29
que’l tremetés al rey, e Joab no
2Re 19,26 meu servecial me menyspresà e no’m
2Re 20,11
mort, digueren: –Veus aquell qui
2Re 21,2
a ells que no’ls ocieren, e Saül
2Re 23,16
aportaren-la a David. E ell no la
1Re 10,19
e vosaltres haveu dit: “No
1Re 11,1
Jabès digueren a Naàs: –Rep-nós
2Re 21,4
Saül e sobre la casa sua, e no
2Re 14,7
a ell, qui deu ésser hereu.” E
2Re 14,16
de las mans de tots aquells qui
2Re 18,3
morie, no n’haurien ància; a tu
2Re 19,6
[*]. 6 Car tu ames aquells qui’t
1Re 2,16
la costuma e puxs pren-te’n a ta
1Re 15,23
de moltons. 23 Car contredir a la
2Re 12,8
las mullers de ton senyor a la tua
2Re 15,13
dix: –Ab tot son cor e ab tota sa
2Re 19,14
tots foren de un coratge e de una
2Re 23,5
car tota la mia salut e la mia
2Re 3,13
are tot Yrrael. 13 E dix David: –Jo
Re Prol,138 jo dix, meu. Car qualque cose pus
1Re 20,4
quant tu diràs a mi, tot ho faré
2Re 15,15
ni digues ferem nós ab gran goig e
1Re 15,23
axí és com peccat de devinar, e no
2Re 16,11 mia ànima destroyr. Quant més deu
2Re 19,22
m’ha a fer a mi ni a vós? Per què
2Re 21,4
hom d’Irrael. E dix David: –Què
1Re 28,15
e Déu s’és pertit de mi e no m’ha
1Re 15,9
coses qui éran bellas, e anch no
1Re 22,17
a saber. E los servents del rey no
1Re 23,13
e per ço féu semblant que ell
2Re 18,13
que no l’ociésseu. 13 Mas, si ell
2Re 19,31
seguís d’aquí avant, si lo rey ho
1Re 24,12
tallí la vora de ton mantell, jo no
1Re 26,23
t’ha vuy liurat en la mia mà, e no

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

volch star que no encalsàs Abner. 22 E dix
volch entendre ni’l jaquia anar a la
volch respondre per ço car fort lo temia.
volch David que l’archa de Déu se giràs
volch que la posacen en la casa de Obedeon
volch anar a casa sua, ans dormí ab los
volch pendre de las suas ovellas ni dels
volch fer ni volch menjar ab ells. 18 E
volch menjar ab ells. 18 E sdevench-se
volch menjar. E dix Amon: –Isque tothom
volch star que ell no la fortsàs, e hagué
volch oyr ni scoltar, 17 ans féu venir
volch res dir a Amon ne’l volch manessar
volch manessar per tal que Amon no se n’
volch perlar a Amon en mal ni en bé, car
volch obeyr las pregàries de Absalon, mas
volch venir. E, com Absalon hach tremès II
volch a mi aperellar l’aze, per ço que
volch ésser companyó de David per Joab. 12
volch-los ociure e’ls ocís quax qui hu
volch beure, mas secrificà-la a nostro
volem que axí sia, mas stablex rey sobre
volem te amistansa e nós servirem a tu. 2
volem que sia mort null hom d’Irrael. E
volen destroyr e apagar la spirelleta que
volen destrovir a mi e lo meu fill [*]. 17
volen tot sol e no altre, car a tu
volen mal e vols mal en aquells qui t’
volentat.» E ell responia e deya: «No serà
volentat de nostro Senyor axí és com
volentat, e he donade a tu la casa d’
volentat és Absalon levat contre tu. 14 E
volentat, e tremateren al rey e digueren:
volentat no ha res en si matexa que no
volenter faré ab tu amistansa. Mas una
volenterosament en gitant e stimant havem
volenters. 5 E veus que David dix a
volenters. 16 E lavors axí lo rey de la
voler obeyr és quax peccat de colre falsos
voler aquest la mia mort! Jaquex-lo per
voleu que jo sia tengut per diable? Per
voleu que fassa a vosaltres? 5 E ells
volguda retre resposta ni per profetes ni
volgueren aquellas destrovir, mas
volgueren stendre lur mà contre los
volgués anar en altre loch. 14 Donchs,
volgués res fer a mi, jo l’ociera. E si
volgués. 32 Emperò Batzalay, galatide, era
volguí stendre la mia mà contre tu. Pensa
volguí stendre la mia mà en crist de
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II vegades per ell e ell no era
e Anna plorave molt fortment e no
a ells, qui los axí a carrera, qui
15 E David sabia bé que Saül lo
missatges a Abiegayl, que ell la
dolent e trist, car lo poble lo
covinensa ab David, axí com ell
fill de Saül, enemich teu, que
aconortàvem e li perlàvem, e no’ns
en mal ni en bé, car gran mal li
és mort Amon, per ço car Absalon li
molt Absalon, entès que lo rey no
tu, senyor meu, si en neguna manera
fou pujat en un munt en lo qual
mès dessús ordi parat quaix qui’l
ferir tost e leugerament com se
-li la mà en la barba quax qui’l
infant morí. E los servicials no hu
d’Irrael que tots aquells qui
hom se levarà e perseguirà a tu e
hom ab las mans. 7 E si negú las
plàcia a ton coratge e vés allà on
jo iré ab tu en qualque loch que tu
que tu vullas, e jo faré axí com tu
has pregat. 18 E aquella dix: –Jo
pahor que no morissen tots e no’t
contre la sanch de l’ignocent e
de la terra. Per què, donchs,
11 E dix la fembra a Saül: –Què
’m vullas fortsar, car açò que tu
aquesta onta ten gran que tu
coneguda e haguda a ta guisa, ma
peccat e major scarn és açò que are
al rey: –Senyor, pus que tu no
sguardement. 5 E dix lo rey: –Què
E dix Joab: –Mon fill, per què hy
E dix Joab: –Corre-hy, si’t
tu ames aquells qui’t volen mal e
fretura vuymés aquest guardó que’m
aquella qui respon en Yrrael, e tu
de las ciutats? Donchs, per què
Donchs, are deslibera e veges què
és comprès en V pertides, en un
letres. E trobam scrit en alguns
humanal és compresa; enaxí XXII
a turmentar e star en ell per
Donchs, David se levà e tallà la
Pare meu, reguarde are e regonex la
en la mia mà, car com jo tallí la
9 E pujà foch de las suas narils, e
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volgut venir, 30 dix Absalon als ceus
volia menjar. 8 Ladonchs li dix Elcanà,
volia muntar a la muntanya. 15 E nostro
volia ociure. E stave David en lo desert
volia per muller. 40 [*] E ells parlaren
volia alepidar, car fort era amargosa la
volia 10 que regne sobre la casa de Saül
volia la tua vida. E ha donat Déu al
volia oyr, e are, si li diem que l’infant
volia per la onta que havia feta a Tamar.
volia gran mal despuxs que hac fortsade sa
volia gran mal a Absalon, 2 tremès a
volia complir la peraule de la sua
volia adorar nostro Senyor, Cuzín
volia axugar sobre lo pou, e enaxí no’ls
volia. 9 E dix Joab a Amasè: –Déu te sal,
volia besar. 10 E trasch lo cultell e ferí
volían dir a David, per ço com havían
volien demanar concell a nostro Senyor
volrà la tua ànima, serà la ànima del
volrà tocar, serà armat de ferro e de
volràs, car jo iré ab tu en qualque loch
volràs anar. 8 Lavors dix a ell Jonatàs:
volràs o diràs.” 13 E vench Gad a David
volria que la tua serventa trobàs gràcia
volrien seguir, com si negú n’hi havia
vols ociure David, qui és menys de colpa?
vols que jo muyre? 10 E Saül féu segrament
vols que’t diga o que’t sucit? E dix
vols fer, null hom no gosa fer en tot
vols fer a mi, e tu seràs tengut per un
vols aviar. Prech-te que no’m vullas
vols fer a mi que ço que has fet. Per què
vols venir, prech-te que vinga mon frare
vols, fembra? E ella li respòs: –Jo sóm
vols anar? Que no series portador de bon
vols. E Achimàs correch per un camí que
vols mal en aquells qui t’amen. E vuy has
vols donar. 37 Mas prech-te, senyor, que
vols enderrocar aquesta qui és mare de las
vols enderrocar e destrovir la haretat de
vols, per ço que ho diga en aquell qui m’
volum de Salms; lo terç, a Salamó, que’s
volums grechs entrò al die de vuy ab
volums són compilats, ab los quals quax ab
voluntat de nostro Senyor. 15 E los
vora del mantell de Saül [*]. 6 [*] 7 E
vora de ton mantell qui és en la mia mà,
vora de ton mantell, jo no volguí stendre
vorerà foch de la sua bocha e encès los
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1Re 4,9
desert. 9 O, felisteus, comfortau1Re 4,9
han servit a vosaltres. Confortau1Re 4,9
Confortau-vos e combateu1Re 7,3
lo poble d’Irrael: –Si vosaltres
1Re 8,16
missatges e a sos servents. 16 Ell
1Re 9,12
ell és devant vosaltres. Cuytau1Re 10,19
lo Senyor, vostro Déu, que tot sol
1Re 14,12
a ells: –Veniu a nós, e nós
1Re 14,34
34 E lavors dix Saül: –Departiu1Re 14,40
ell dix a tot lo poble: –Partiu1Re 15,6
6 E Saül dix als cineus: –Anau1Re 15,6
cineus: –Anau-vos-en e pertiu1Re 16,5
a nostro Senyor. Sentificau1Re 17,47
car aquesta batalla és sua, e ell
1Re 21,9
és enbolicat en un drap [*]. Si’l
1Re 22,8
cavallers o de C? 8 Tots vosaltres
1Re 22,17
qui staven entorn d’ell: –Levau1Re 23,21
de nostro Senyor per ço car
1Re 23,22
Donchs, jo us prech que vosaltres
1Re 29,10
nit, e comenserà a fer die, veu2Re 3,31
vostres vestiduras e vestiu2Re 10,5
feya. E dix-los David: –Stau2Re 11,20
rey enfellonir e que diga: “Per què
2Re 13,28
man e dich a vosaltres. Sforsau2Re 15,14
éran ab ell en Jerusalem: –Levau2Re 15,14
ne li poríem scapar. E cuytau1Re 7,5
que aorem a nostro Senyor per
1Re 10,18
lo poble d’Irrael de Egipte e he
1Re 12,11
Geroboal [*]. E ell desliurà
2Re 19,22
Servià: –Què m’ha a fer a mi ni a
Re Prol,156
ab mi devinerà. Mas jo prech a
1Re 2,23
què ell dix a ells: –Per què feu
1Re 2,24
fama no és pas bona que jo oig de
1Re 2,24
pas bona que jo oig de vosaltres:
1Re 2,29
oferts en lo meu temple? Per ço que
1Re 2,36
de pa e que diga: “Jo us prech que
1Re 4,9
vos e siau axí com a barons, perquè
1Re 4,9
hebreus axí com ells han servit a
1Re 6,3
Los quals digueren a ells: 3 –Si
1Re 6,3
buyda, mas reteu-li ço que
1Re 6,3
per lo vostro peccat. E lavors
1Re 6,3
què la mà de Déu no’s pertex de
1Re 6,5
d’or. Car una plague és stade a
1Re 6,5
tots e a vostros prínceps. Donchs
1Re 6,5
si per ventura aleugerà la mà de
1Re 6,8
la carreta e los vaxells d’or que
1Re 7,3
a tot lo poble d’Irrael: –Si
1Re 7,3
toleu los déus stranys del mig de
1Re 7,3
aquell tot sol, ell desliurerà a
1Re 8,17
pendrà [*] del vostro bestiar, e
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vos e siau axí com a barons, perquè
vos e combateu-vos. 10 Donchs los
vos. 10 Donchs los felisteus se combateren
vos tornau a nostro Senyor de tot vostro
vos tolrà vostros servents e vostres
vos, car ell és vengut vuy en aquesta
vos ha desliurats de tots mals e de las
vos mostrarem una cose. E Jonatàs dix a
vos per tot lo poble dient a ells que
vos tots a una part, e jo seré en l’altre
vos-en e pertiu-vos de Amalech, per ço
vos de Amalech, per ço que per ventura jo
vos e veniu ab mi per ço que jo fassa lo
vos liurerà en nostres mans. 48 Donchs,
vos, porta’l-te’n, car no he sinó
vos sou jurats contre mi, e no és nengú de
vos e oceÿts los preveres de nostro
vos sou dolguts de la mia dolor. 22
vos ne aneu e que aparelleu molt
vos-en. 11 E enaxí David e los ceus
vos de sachs e feu plant sobre lo cos de
vos en Gericó entrò que sia crescuda la
vos acostàs al mur? No sabeu que moltas
vos e siau hòmens forts. 29 E los
vos e fugiam, car, si venia, no li hauríam
vos e iscam hich, car, si per ventura ve
vós. 6 E ells vingueren en Masfa e
vós desliurats de la mà dels egipcians e
vós de la mà de vostros enamichs tot
vós? Per què voleu que jo sia tengut per
vosaltres, companyons de Crist, que ab
vosaltres aquestes coses malvades, las
vosaltres: vosaltres feu peccar al poble
vosaltres feu peccar al poble de nostro
vosaltres menjàceu las promíssias de tots
vosaltres me rebau en una part, axí com un
vosaltres no serveschau als hebreus axí
vosaltres. Confortau-vos e combateuvosaltres ne trameteu l’archa del Déu d’
vosaltres li deveu per lo vostro peccat. E
vosaltres sereu curats e sabreu per què la
vosaltres. 4 E adonchs ells digueren:
vosaltres tots e a vostros prínceps.
vosaltres fareu las semblances del vostro
vosaltres e dels vostros déus e de la
vosaltres li haveu pagats per vostro
vosaltres vos tornau a nostro Senyor de
vosaltres, ço és Balaÿm e Scaroch, e
vosaltres de la mà dels felisteus. 4
vosaltres sereu sos servents. 18 E
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1Re 8,18
vosaltres sereu sos servents. 18 E
1Re 8,18
Senyor contre vostre rey, lo qual
1Re 8,18
axaudirà en aquell die, per ço car
1Re 9,12
a ells: –[*] Veus que ell és devant
1Re 9,13
lasús al munt. 13 Mantinent que
1Re 9,13
vosaltres intrareu en la ciutat,
1Re 9,13
anau tost e desliurament, car
1Re 10,19
stats turmentadors vostros.” 19 E
1Re 10,19
e de las vostres tribulacions, e
1Re 11,2
a ells: –Jo faré aytal pau ab
1Re 11,2
vosaltres, que jo trague a cascú de
1Re 11,2
tots l’ull dret, enaxí que
1Re 11,10 digueren a Naàs: –Nós axirem demà a
1Re 12,1
veu segons totas las coses que
1Re 12,1
a mi, e jo he stablit rey sobre
1Re 12,2
2 e are va rey e ix devant
1Re 12,2
e canut, e mos fills són ab
1Re 12,2
Jo he stat e conversat ab
1Re 12,3
e devant lo rey que ha untat sobre
1Re 12,5
lo ceu rey n’és vuy testimoni, que
1Re 12,7
ell és present ací. 7 Donchs,
1Re 12,7
stau are que jo contena contre
1Re 12,7
misericòrdies que ell ha fetas ab
1Re 12,11
a tu.” 11 E nostro Senyor tremès a
1Re 12,11
enamichs tot entorn entrò que
1Re 12,12
habitàs segurament. 12 E com
1Re 12,12
fills d’Amon, era vengut contre
1Re 12,12
lo Senyor, vostro Déu, regne entre
1Re 12,13
lo vostro rey és present, lo qual
1Re 12,13 Veus que nostro Senyor ha donat a
1Re 12,14
ha donat a vosaltres rey. 14 Si
1Re 12,14
serviu a ell e oÿu la sua veu, [*]
1Re 12,14
vosaltres e lo rey que mana sobre
1Re 12,14
lo Senyor, Déu vostro, serà bé a
1Re 12,15 mans de nostro Senyor seran sobre
1Re 12,16
la qual nostro Senyor ferà denant
1Re 12,17
e ell derà trons e pluges; lavors
1Re 12,17
mals devant nostro Senyor, car
1Re 12,17
vosaltres haveu demanat rey sobre
1Re 12,21 aprés vanes coses que no profiten a
1Re 12,22
Senyor ha jurat que ell ferà de
1Re 12,23
peccat, que jo ces de pregar per
1Re 12,23
per vosaltres. Jo ensenyaré a
1Re 12,24
en veritat de tot vostro cor, car
1Re 12,24
que nostro Senyor ha fetas entre
1Re 12,25
ha fetas entre vosaltres. 25 E si
1Re 12,25
si vosaltres perseverau en malesa,
1Re 14,9
-nos entrò que nós vingam a
1Re 14,34
e no peccareu a nostro Senyor, si
1Re 17,8
e deya cridant a ells: –Per què sou
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vosaltres cridareu en aquell die mercè a
vosaltres haureu alet, e nostro Senyor no
vosaltres haveu demanat rey. 19 E lo poble
vosaltres. Cuytau-vos, car ell és vengut
vosaltres intrareu en la ciutat, vosaltres
vosaltres lo trobareu abans que ell munt
vosaltres trobareu vuy a ell. 14 E ells
vosaltres haveu gitat vuy lo Senyor,
vosaltres haveu dit: “No volem que axí
vosaltres, que jo trague a cascú de
vosaltres tots l’ull dret, enaxí que
vosaltres siau onta a tot lo poble d’
vosaltres, e fareu tot ço que us plaurà.
vosaltres haveu perlades a mi, e jo he
vosaltres, 2 e are va rey e ix devant
vosaltres. E jo vuymés sóm envellit e
vosaltres. Jo he stat e conversat ab
vosaltres de ma joventut ensà, entrò
vosaltres, si jo he tolt bou o aze, e si
vosaltres no haveu vuy trobat que jo us
vosaltres stau are que jo contena contre
vosaltres, per jutjament devant nostro
vosaltres e ab vostros pares, 8 e en quina
vosaltres Geroboal [*]. E ell desliurà vós
vosaltres habitàs segurament. 12 E com
vosaltres veés que Naàs, rey dels fills d’
vosaltres, [*] jatsia que lo Senyor,
vosaltres. 13 Donchs, lo vostro rey és
vosaltres haveu alet e demanat. Veus que
vosaltres rey. 14 Si vosaltres temeu
vosaltres temeu nostro Senyor e serviu a
vosaltres e lo rey que mana sobre
vosaltres, seguiu lo Senyor, Déu vostro,
vosaltres. 15 Emperò, si no oÿu la veu de
vosaltres e sobre vostros fills. 16 Mas
vosaltres. 17 Donchs, no és are tot dret
vosaltres sabreu que haveu fets grans mals
vosaltres haveu demanat rey sobre
vosaltres. 18 E Samuel cridà a Déu, e
vosaltres ne us desliureran de las vostres
vosaltres son poble. 23 Déu me guard que
vosaltres. Jo ensenyaré a vosaltres dreta
vosaltres dreta carrera e bona. 24 Donchs,
vosaltres haveu vistas las grans
vosaltres. 25 E si vosaltres perseverau en
vosaltres perseverau en malesa, vosaltres
vosaltres e vostro rey perireu tots
vosaltres”, nos aturarem en nostro loch
vosaltres los menjau ab la sanch. Donchs
vosaltres venguts axí com per combatre?
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1Re 17,8
Donchs, no sóm jo felisteu e
1Re 17,8
servents de Saül? Alegiu un hom de
1Re 17,9
vostros servents, e si jo’l vens,
1Re 18,23 a David. E David los respòs: –Par a
1Re 22,3
que mon pare e me mare stiguen ab
1Re 22,7
donchs, derà lo fill de Ysaý a tots
1Re 22,7
camps e vinyes e ferà tots
1Re 22,8
caps de M cavallers o de C? 8 Tots
1Re 22,8
jurats contre mi, e no és nengú de
1Re 23,21
21 E Saül dix: –Benevuyrats sou
1Re 23,22
dolor. 22 Donchs, jo us prech que
1Re 23,22
diligentment e curiosa, enaxí que
1Re 23,23
cose, per ço que jo hi vage ab
1Re 25,19
–Anau devant mi, car jo iré aprés
1Re 26,16
fet! Viva nostro Senyor Déu, car
1Re 29,10
teu qui vengueren ab tu, e com
1Re 30,23
que nostro Senyor ha liurades a
1Re 30,23
los ladres qui éran venguts contre
2Re 1,21
Gelboe, ros ni pluja no vinga sobre
2Re 1,21
no vinga sobre vosaltres ni hage en
2Re 1,24
plorau sobre Saül, que vestia a
2Re 2,5
-Galaad e dix-los: –Beneÿts sou,
2Re 2,6
nostro Senyor guardonerà ara a
2Re 2,6
e veritat. E jo retré a
2Re 3,17
e l’altre e lonch temps ha que
2Re 3,17
demanàveu David que regnàs sobre
2Re 4,11
d’aquell de la mà vostra e tolré a
2Re 13,28
serà scalfat de vi, e jo diré a
2Re 13,28
e jo diré a vosaltres que li doneu,
2Re 13,28
jo sóm Absalon, qui man e dich a
2Re 15,10
trips d’Irrael e dix: –Tentost com
2Re 15,27
abdosos fills vostres, sían ab
2Re 15,28
en los camps del desert entrò que
2Re 16,10
–En què’n sóm jo ni en què’n sou
2Re 18,2
E dix lo rey al poble: –Jo iré ab
2Re 18,4
E dix lo rey: –Jo faré tot açò que
2Re 19,12
dit: 12 “Vosaltres sou mos frares,
2Re 19,12
ossos e la mia carn. Per què sou
2Re 19,42 de Judà: –Car més atany a nós que a
2Re 19,42
vosaltres e pus prop és a nós que a
2Re 19,43 e dix: –Las X parts som majors que
2Re 19,43
primer engendrat [*] ab lo rey que
2Re 21,4 E dix David: –Què voleu que fassa a
2Re 21,6
enrera. E dix lo rey: –Jo donaré a
1Re 6,5
nostro peccat? E ells digueren: 5
1Re 10,24
24 E Samuel dix a tot lo poble:
1Re 11,9
als hòmens de Jabès de Galaad:
1Re 12,20
dix al poble: –No hajau paor.
1Re 14,29
–Mon pare ha torbade la terra.
1Re 14,33
menjade la sanch. Lo qual los dix:
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vosaltres sou servents de Saül? Alegiu un
vosaltres qui’s combate ab mi, cos per
vosaltres sereu nostros servents e
vosaltres pocha cose ésser gendre del rey?
vosaltres entrò que jo sàpia què ferà Déu
vosaltres camps e vinyes e ferà tots
vosaltres caps de M cavallers o de C? 8
vosaltres vos sou jurats contre mi, e no
vosaltres qui’m fassa a saber res, e
vosaltres de nostro Senyor per ço car vos
vosaltres vos ne aneu e que aparelleu molt
vosaltres stimeu lo loch on ell és, [*]
vosaltres, e si per ventura ell és sots
vosaltres. E ella no dix res anch a son
vosaltres sou tots fills de mort, que no
vosaltres sereu levats de nit, e comenserà
vosaltres [*] e ha-us donats los ladres
vosaltres en las vostres mans. 24 Ni negun
vosaltres ni hage en vosaltres camps ni
vosaltres camps ni vinyes, car aquí és
vosaltres de drap vermell en delicaments e
vosaltres, de nostro Senyor Déu, que haveu
vosaltres misericòrdia e veritat. E jo
vosaltres gran guardó, per ço com haveu
vosaltres demanàveu David que regnàs sobre
vosaltres. 18 Donchs are demanau-lo, car
vosaltres de la terra? 12 E lavors manà
vosaltres que li doneu, vosaltres lo
vosaltres lo ferreu e ociureu-lo, e no
vosaltres. Sforsau-vos e siau hòmens
vosaltres oyreu tochar la nafil, digau:
vosaltres. 28 E jo amagar-m’he en los
vosaltres me trematau missatge. 29 E
vosaltres, fills de Servià? Maleesca
vosaltres. 3 Respòs lo poble e dix: –Tu no
vosaltres vullau. E lavors lo rey stech a
vosaltres sou los meus ossos e la mia
vosaltres durs en tornar lo rey en la sua
vosaltres e pus prop és a nós que a
vosaltres. Per què us enfelloniu de
vosaltres ab lo rey, e jo sóm primer
vosaltres. Per què, donchs, haveu feta a
vosaltres? 5 E ells digueren al rey: –Nós
vosaltres aquells que demanareu. 7 E lo
–Vosaltres fareu V semblances dels secrets
–Vosaltres haveu aquell que nostro Senyor
“Vosaltres haureu demà salut com lo sol
Vosaltres haveu tot aquest mal. Mas emperò
Vosaltres veeu que mos ulls són inluminats
–Vosaltres haveu menyspresade la lig.
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1Re 21,14
14 E dix Achís als ceus servents:
2Re 3,38
38 E dix lo rey als ceus missatges:
2Re 19,12
per ço com lo rey havia dit: 12
1Re 6,5
e dels vostros déus e de la
1Re 6,21
ací e portau-la-us-en en la
1Re 12,1
d’Irrael: –Veus que jo he oÿda la
1Re 12,3
a tort, ni si jo he pres do de la
1Re 12,20
Senyor de tot vostro cor e de tota
2Re 4,11
e la sanch d’aquell de la mà
2Re 10,5
en Gericó entrò que sia crescuda la
1Re 8,18
die mercè a nostro Senyor contre
Re Prol,167
que m’ajudeu ab los scuts de
1Re 2,3
nostro Déu. 3 No vullau muntiplicar
1Re 8,14
Ell pendrà los vostros camps e las
1Re 8,14
camps e las vostres vinyes e las
1Re 8,15
los vostros blats e las rendes de
1Re 8,16
16 Ell vos tolrà vostros servents e
1Re 10,19
ha desliurats de tots mals e de las
1Re 10,19
per los vostros trips e per las
1Re 12,21
vosaltres ne us desliureran de las
1Re 30,23
venguts contre vosaltres en las
2Re 2,7
peraula. 7 Sían confortades las
2Re 3,31
lo poble qui era ab ell: –Squinsau
2Re 15,27
fill de Abiatar, abdosos fills
1Re 6,3
li ço que vosaltres li deveu per lo
1Re 6,5
vosaltres fareu las semblances del
1Re 6,8
que vosaltres li haveu pagats per
1Re 7,3
vos tornau a nostro Senyor de tot
1Re 8,17
sua obre. 17 E ell pendrà [*] del
1Re 10,19
haveu gitat vuy lo Senyor,
1Re 12,12
[*] jatsia que lo Senyor,
1Re 12,13
entre vosaltres. 13 Donchs, lo
1Re 12,14
vosaltres, seguiu lo Senyor, Déu
1Re 12,20
anau e serviu nostro Senyor de tot
1Re 12,24 carrera e bona. 24 Donchs, temeu lo
1Re 12,24
e serviu a ell en veritat de tot
1Re 12,25
perseverau en malesa, vosaltres e
1Re 26,16
fills de mort, que no guardau lo
2Re 2,5
aquesta misericòrdia ab lo senyor
1Re 6,5
és stade a vosaltres tots e a
1Re 6,5
aleugerà la mà de vosaltres e dels
1Re 6,6
terra. 6 Perquè no endureescha
1Re 7,3
Balaÿm e Scaroch, e aparallau los
1Re 8,11
ells. 10 [*] 11 [*] –[*] Ell pendrà
1Re 8,13
armes e de ses carretas. 13 E ferà
1Re 8,14
pastadors de pa. 14 Ell pendrà los
1Re 8,15
sos servidors. 15 E ell delmerà los
1Re 8,16
e a sos servents. 16 Ell vos tolrà
1Re 8,16
servents e vostres serventas e los
1Re 8,16
e los vostros bons macips e los

EGERTON: RE PROL, 1-2RE

–Vosaltres me haveu amanat hom orat! Per
–Vosaltres no conexeu que fort gran
“Vosaltres sou mos frares, vosaltres sou
vostra terra. 6 Perquè no endureescha
vostra ciutat. 1Re 7,Tit Capítol VII 1
vostra veu segons totas las coses que
vostra mà, ni si he opremut algú, ni he
vostra ànima, 21 e no us vullau declinar
vostra e tolré a vosaltres de la terra? 12
vostra barba e lavors tornareu. 6 E com
vostre rey, lo qual vosaltres haureu alet,
vostres oracions. E, jo sabent la
vostres peraules ne no us glorifiqueu en
vostres vinyes e las vostres oliveres
vostres oliveres millors e donar-lasvostres vinyes, per ço que ell do delme a
vostres serventas e los vostros bons
vostres tribulacions, e vosaltres haveu
vostres companyes. 20 Enaxí Samuel aplegà
vostres engoxas, car ellas són vanes. 22 E
vostres mans. 24 Ni negun hom no oyrà
vostres mans e siau fills de fortalesa. E
vostres vestiduras e vestiu-vos de sachs
vostres, sían ab vosaltres. 28 E jo amagar
vostro peccat. E lavors vosaltres sereu
vostro secret de natura, e las semblances
vostro peccat e meteu-ho en una petita
vostro cor, toleu los déus stranys del mig
vostro bestiar, e vosaltres sereu sos
vostro Déu, que tot sol vos ha desliurats
vostro Déu, regne entre vosaltres. 13
vostro rey és present, lo qual vosaltres
vostro, serà bé a vosaltres. 15 Emperò, si
vostro cor e de tota vostra ànima, 21 e no
vostro Senyor e serviu a ell en veritat de
vostro cor, car vosaltres haveu vistas las
vostro rey perireu tots ensemps. 1Re
vostro Senyor, untat de Déu. Donchs,
vostro Saül e haveu-lo soterrat. 6 Per
vostros prínceps. Donchs vosaltres fareu
vostros déus e de la vostra terra. 6
vostros cors axí com endureý en Egipte lo
vostros cors a nostro Senyor e serviu
vostros fills e metrà’ls a menar ses
vostros fills faedors d’ungüents e
vostros camps e las vostres vinyes e las
vostros blats e las rendes de vostres
vostros servents e vostres serventas e los
vostros bons macips e los vostros àzens e
vostros àzens e metrà’ls en la sua obre.
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1Re 10,18 los reys que són stats turmentadors
1Re 10,19
stau devant nostro Senyor per los
1Re 12,6
féu Moysès e Aron e qui amenà los
1Re 12,7
que ell ha fetas ab vosaltres e ab
1Re 12,8
los tremès Moysès e Aron e amenà
1Re 12,11
[*]. E ell desliurà vós de la mà de
1Re 12,15
seran sobre vosaltres e sobre
1Re 17,9
9 E si ell me pot vençre, nós serem
2Re 1,24
delicaments e donave ornaments als
1Re 1,21
Senyor solempne sacrifici e lo
1Re 2,19
secrificar solempne secrifici e lur
2Re 24,23
Senyor, Déu teu, te reba lo teu
2Re 15,7
David: –Iré en Hebron e pegaré los
Re Prol,111
aquell libre qui és apellat en
1Re 2,30
Mas are diu nostro Senyor: “Jo no
1Re 16,22
22 Saül tremès a dir a Ysaý: –Jo
1Re 25,41
e dix: –Vet la serventa tua. Jo
2Re 15,34
servidor de ton pare David, axí
2Re 18,20 diràs vuy, mas demà lo hy diràs. Jo
1Re 20,9 9 E dix Jonatàs a David: –Ja Déu no
1Re 28,19 ha fet. 19 Encara que nostro Senyor
2Re 3,33
molt Abner lo rey dix: «Ja Déu no
2Re 16,10 de Servià? Maleesca aytant com se
2Re 16,11 maleescha aytant com nostro Senyor
2Re 16,18 dix Cozim a Absalon: –Ja Déu no hu
2Re 20,20 E respòs Joab e dix: –Ja Déu no hu
2Re 20,20
e dix: –Ja Déu no hu vulla, que jo
2Re 24,3
Mas què vol dir que lo rey [*]
2Re 24,22
senyor rey meu don-me ço que ell
2Re 24,24
E dix lo rey a Aurena: –Ja Déu no
1Re 19,4
de David e dix: –O senyor rey, no
1Re 21,3
cose o [*] pa o ço que tròpies me
1Re 22,5
5 E dix Gad profeta a David: –No
2Re 2,22
Abner: –Pertex-te de mi, no’m
2Re 13,12 12 E dix Tamar: –Germà meu, no’m
2Re 13,12
ne hu deu fer. Prech-te que no
2Re 13,16
ma vols aviar. Prech-te que no’m
2Re 13,25 lo rey David dix a Absalon: –No’ns
2Re 13,26 mon frare Amon. E dix lo rey: –No
2Re 24,12
III coses alig-ne aquella que tu
2Re 24,13
coses, que alegescas aquella que’t
1Re 2,3
axí fort com és lo nostro Déu. 3 No
1Re 12,20
tot aquest mal. Mas emperò no us
1Re 12,21
e de tota vostra ànima, 21 e no us
2Re 1,20
pus forts que éran en Ysrael! 20 No
2Re 18,4
rey: –Jo faré tot açò que vosaltres
Re Prol,151
discordar, e demana qualque’t
1Re 7,8
8 e digueren a Samuel: –No
2Re 13,24
Prech-te, senyor, que tu hi
2Re 19,38
mi, e jo faré a ell tot ço que tu
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vostros.” 19 E vosaltres haveu gitat vuy
vostros trips e per las vostres companyes.
vostros pares de Egipte, ell és present
vostros pares, 8 e en quina manera intrà
vostros pares de Egipte e alogà ells en
vostros enamichs tot entorn entrò que
vostros fills. 16 Mas are stau e veeu
vostros servents, e si jo’l vens,
vostros abelliments. 25 E com són axí
vot que ella havia fet. 22 E Anna no hy
vot. 20 E Elí donchs beneý Elcanà e Anna,
vot e lo teu secrifici. 24 E dix lo rey a
vots que he promesos a nostro Senyor Déu,
vulgar Sapiència de Salamó, qui comensa:
vull açò.” Mas ell diu: “Jo glorificaré
vull que David, ton fill, stiga devant mi,
vull ésser serventa del meu senyor, per ço
vull ésser ton servidor.” E destroyràs lo
vull que tu no lo hy digues vuy que son
vulla que jo fasse açò, car jo dich per
vulla dar ab tu Yrrael en las mans dels
vulla que tu, Abner, sies mort axí com
vulla, car nostro Senyor li ha manat que
vulla, 12 car per ventura nostro Senyor
vulla, ans seré de aquell que nostro
vulla, que jo vulla enderrocar ni destroyr
vulla enderrocar ni destroyr la ciutat! 21
vulla are comtar lo poble? 4 Emperò la
vulla ni li plàcia. E Aurena pres bous e
vulla que axí sia com tu dius, ans t’ho
vullas peccar contre David, ton servent,
vullas dar. 4 E lo prevere respòs: –No he
vullas star en loch guarnit ne en
vullas encalsar, sinó covendrà’m a fer
vullas fortsar, car açò que tu vols fer,
vullas fer ten gran follia, 13 car jo no
vullas mal, are com me deuries amar. Sots
vullas pregar que hi anem tots, car gran
vullas, mon fill, que Amon hi vage ab tu.
vullas, e jo faré axí com tu volràs o
vullas: o haurà VII anys de fam en la tua
vullau muntiplicar vostres peraules ne no
vullau partir de nostro Senyor, anau e
vullau declinar aprés vanes coses que no
vullau aquestas coses anunciar en la terra
vullau. E lavors lo rey stech a la porta,
vulles dels jueus, ço és, aquell en qui
vulles cessar de cridar per nós a nostro
vulles anar ab los servecials teus. 25 E
vulles, e tot ço que tu demanaràs, a tu,
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volums grechs entrò al die de
fembra prou malaurade e jo no he
ahir ni debans ten alegres com
loch en Azot entrò en aquest die de
de Egipte entrò en aquest die de
anem al vaent.» Aquell qui és
Cuytau-vos, car ell és vengut
en aquesta ciutat, car lo poble fa
car vosaltres trobareu
en la muntanya per ço que tu menges
untat per ésser rey. 2 Car tu seràs
19 E vosaltres haveu gitat
–[*] No serà mort en aquest die de
de vuy, car nostro Senyor ha feta
joventut ensà, entrò aquest die de
testimoni [*], e lo ceu rey n’és
testimoni, que vosaltres no haveu
“Maleït sia aquell hom qui menjarà
qual cose és açò per què tu
Jonatàs, mon fill, done’ns-en
Senyor sàpia que ell no haurà
vuy negun mal, car ell ha obrat
Samuel dix a ell: –Nostro Senyor ha
lo felisteu deya: –Jo he ahontades
d’Irrael, las quals tu has
donerà tu a mi, [*] e jo donaré
Saül dix a David: –Mon gendre seràs
què no és vengut lo fill de Ysaý
aquesta carrera és leja, mas serà
qui m’ha aguaytat entrò al die de
ha aguaytat a mi entrò al die de
en ta casa? 15 E donchs, comens jo
tu pots bé saber que Déu ha liurat
Déu de Yrrael, qui t’ha tremesa
qui has bé fet, que has vedat a mi
ells m’han gitat, que jo no habit
la ànima mia ha stat de gran preu
la sua fe, car nostro Senyor t’ha
axí com és magnificade la tua ànima
reys de Judà entrò en aquest die de
-li Achís: «Contre qui sou anats
E per aquestas coses que fas
’n vench a mi entrò aquest die de
tu vinguist a mi entrò al die de
devant tu entrò en aquest die de
Déu, que si tu haguessas parlat
las mans de David, e tu has request
que fort gran príncep e senyor és
mort de Ozà entrò en aquest die de
David e dix-li: –O, quant ha stat
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vuy ab letres entigues encara los salms,
vuy begut vi ni neguna cose que puga
vuy lassos catius. Què farem? Qui’ns
vuy. 6 La mà de nostro Senyor se agreujà
vuy. E enaxí com ells han a mi desemparat
vuy apellat entre nós [*]. 10 E Saül dix a
vuy en aquesta ciutat, car lo poble fa vuy
vuy gran secrifici lasús al munt. 13
vuy a ell. 14 E ells muntaren en la
vuy ab mi, e jo lexar-t’he anar al
vuy pertit de mi e te n’iràs e tu
vuy lo Senyor, vostro Déu, que tot sol vos
vuy, car nostro Senyor ha feta vuy salut
vuy salut al poble d’Irrael. 14 E Samuel
vuy. Veus que jo sóm ací present de retre
vuy testimoni, que vosaltres no haveu vuy
vuy trobat que jo us hage res fet de mal.
vuy pa!” E lo poble era ja afablit. 29 E
vuy no has respòs a ton servent. Si aquest
vuy demostransa. E si aquest peccat és
vuy negun mal, car ell ha obrat vuy ab
vuy ab Déu. Donchs lo poble desliurà
vuy tolt a tu tot lo regne d’Irrael e
vuy las companyes d’Irrael [*]. 11 E com
vuy ahontades. 46 Nostro Senyor donerà tu
vuy lo teu cos mort e aquells dels
vuy en dues coses. 22 E Saül manà a sos
vuy ni hir a menjar? 28 E respòs Jonatàs e
vuy santificade en los vaxells. 6 E axí
vuy. 9 E respòs Doech, de Ydumea, qui
vuy? 14 E Achimàlech respòs al rey: –Qual
vuy a demanar concell a nostro Senyor per
vuy a tu en la mia mà en la cova. E jo
vuy a mi, que’m sias axida a carrera, [*]
vuy que no sia anat a scampar sanch e que
vuy en la haretat de nostro Senyor, e han
vuy en los teus ulls. Car are par que ço
vuy liurat en la mia mà, e no volguí
vuy en los meus ulls, axí sia magnificade
vuy. 7 E stech David en la regió dels
vuy?» E responia David: «En Judà, envés
vuy nostro Senyor ho ha fet. 19 Encara que
vuy. 4 E los prínceps dels felisteus foren
vuy. Mas no plau als prínceps ni als
vuy, que jo no venga e combata contre los
vuy matí, lo poble se’n fóra pertit e no
vuy a mi, que’m reprenguesses per la
vuy caygut en Yrrael? 39 Jo, emperò, com
vuy. 9 E David temé fort nostro Senyor en
vuy gloriós lo rey d’Irrael, qui’s
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2Re 7,6
de Egipte entrò en aquest die de
2Re 11,12
cose! 12 E dix David [*]: –Stà
2Re 15,20
ton loch. 20 Hir hi venguist, e que
2Re 18,18
de Absalon entrò en aquest die de
2Re 18,20 dix Joab en aquell: –No lo hy diràs
2Re 18,20
Jo vull que tu no lo hy digues
2Re 18,31
te aport: nostro Senyor ha feta
2Re 19,6
vols mal en aquells qui t’amen. E
2Re 19,6
majorals. En veritat jo he conegut
2Re 19,22
jo sia tengut per diable? Per cert,
2Re 19,22
-te que jo no conega que m’ha
2Re 19,35
35 Car LXXX anys he viscut
2Re 14,22
e adorà [*] lo rey e dix-li:
2Re 16,3
dix: –Romàs és en Jerusalem e diu:
2Re 19,5
en la casa e anà al rey e dix-li:
1Re 2,24
24 No ho fassau, mos fills, de
1Re 12,2
va rey e ix devant vosaltres. E jo
1Re 14,33
menyspresade la lig. Trestornau
1Re 23,20
vina are, car a nós pertanyerà de
1Re 27,1
de mi e stiga que no’m serch
2Re 12,23
fer tornar de allà on és. Jo iré de
2Re 19,35
jutjar suau o dols o amargós, e jo
2Re 19,36
enllà Jordà ab tu. No’m fa fretura
2Re 21,17 los hòmens de David e digueren: –De
1Re 1,8
Donchs, no sóm jo millor a tu que
1Re 10,Tit nostro Senyor. 1Re 10,Tit Capítol
1Re 17,17
tos frares una masura de torrons e
1Re 17,18
a tos frares, 18 e porta aquests
1Re 25,5
tondre son bestiar, 5 ell li tremès
1Re 25,38 com pedre. 38 E com foren passats
2Re 10,Tit de abdosos los peus. 10,Tit Capítol
2Re 15,16
a peu descals, e lo rey jaquí
2Re 18,11
què no l’ociest? E jo te’n donaré
2Re 18,15
las mans e los peus, 15 vingueren
2Re 19,43
als hòmens de Judà e dix: –Las
2Re 20,3
en la sua casa en Jerusalem, pres
1Re 4,4
de las companyes que seya sobre
2Re 6,2
de las companyes, seent sobre ella
2Re 22,11
los ceus peus. 11 E muntà sobre
1Re 11,Tit murmurament. 1Re 11,Tit Capítol
2Re 11,Tit
als fills d’Amon. 11,Tit Capítol
1Re 23,15
E stave David en lo desert de
1Re 23,19 Ab aytant vingueren los hòmens de
1Re 23,24
devant Saül e anaren-se’n en
Re Prol,68
poble d’Irrael, qui’s compte en
Re Prol,71
e lo VIIIè és lo libre dels
1Re 12,Tit
e gran alegria. 1Re 12,Tit Capítol
2Re 2,15
-se. 15 E levaren-se de Benjamín
2Re 2,15
part de Ysbòzech, fill de Saül, e
2Re 12,Tit
Déu de Yrrael. 12,Tit Capítol
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vuy, mas he anat en tabernacle e en tende
vuy encara ací, e demà iràs-te’n. E
vuy te fassa hom axir ab nós no és cose
vuy. 19 E dix Achimàs, fill de Sadoch:
vuy, mas demà lo hy diràs. Jo vull que tu
vuy que son fill sia mort. 21 E dix Joab a
vuy justícia de tots aquells qui s’éran
vuy has mostrat que no has ància nenguna
vuy que a tu plaguera que Absalon fos viu
vuy no morrà null hom d’Irrael. E cuydes
vuy fet senyor sobre Yrrael? 23 E dix lo
vuy, senyor meu. Los meus senys, senyor,
–Vuy ha entès lo teu missatge que ha
“Vuy restituyrà nostro Senyor Déu la casa
–Vuy has confuzos tots tos servecials, qui
vuymés, car la fama no és pas bona que jo
vuymés sóm envellit e canut, e mos fills
vuymés a mi una gran pedre. 34 E lavors
vuymés que nós liurem aquell en las tuas
vuymés en tota la terra d’Irrael. Fogiré,
vuymés a ell, e el no tornerà a mi. 24 E
vuymés no’m puch delitar en menjar ni en
vuymés aquest guardó que’m vols donar. 37
vuymés no iràs ab nós a la batalla, per so
X fills, si los havies? 9 Donchs, com Anna
X 1 E Samuel pres un cetrill d’oli e
X pans e vés a la host, a tos frares, 18 e
X formatges als conestables, e vizitaràs
X servents e dix a ells: –Anau en Carmel,
X dies, nostro Senyor ferí Nabal, e morí.
X 1 E fou fet que aprés açò morí Naàs, rey
X cuncupines sues que guardassen la casa,
X cicles d’argent e una correja de
X scuders de Joab e ocieren-lo. 16 E
X parts som majors que vosaltres ab lo
X concupines suas que havia jaquides per
xerubín. E los fills de Elí eren ab l’
xerubín. 3 E posaren l’archa de nostro
xerubín e volà e alenegà sobre las ales
XI 1 E sdevench-se que Nahàs, rey dels
XI 1 E sdevench-se que, com hach passat
Xiff, en un bosch. 16 E Jonatàs, fill de
Xiff a Saül, en Gabaà, e digueren a ell:
Xiff. E David e aquells qui éran ab ell
XII trips. E lo Vè és Ysaÿes; e lo VIè,
XII Profetes, qui és apellat, segons ells,
XII 1 Samuel dix a tot lo poble d’Irrael:
XII de la part de Ysbòzech, fill de Saül,
XII de la part de David. 16 E prenguerenXII 1 E nostro Senyor tremès Natan profete
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tots ensemps. 1Re 13,Tit Capítol
ab ell en Jerusalem. 13,Tit Capítol
fills d’Irrael. 1Re 14,Tit Capítol
no perseguí Absalon. 14,Tit Capítol
David hach presa Síria e hach morts
E dix a Absalon Atitòfell: –Alegex
-hy CCM hòmens de peu de Yrrael e
–Saül n’ha morts M, e David,
e dix: –Ellas han donat a David
“Saül n’ha morts M, e David,
[*]: “Saül n’ha morts M, e David,
e no altre, car a tu comprenen per
a batalla. 1Re 15,Tit Capítol
en la mia taula. E Cibà havia
lo rey besà Absalon. 15,Tit Capítol
poble de Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol
ciutat de Geruzalem. 16,Tit Capítol
maligne spirit. 1Re 17,Tit Capítol
de tot era cregut. 17,Tit Capítol
Betlem, ton servent. 18,Tit Capítol
en lo desert. 18,Tit Capítol
E falliren dels servecials de David
fill meu, Absalon! 19,Tit Capítol
fou fet molt gran. 19,Tit Capítol
los dies foren complits enaxí que
Jonatàs e son scuder féran mataren
entre los profetes?» 20,Tit Capítol
no comptaren Azael, car ab ell éran
20 E vench a David en Hebron ab
mia taula. E Cibà havia XV fills e
17 ab M hòmens de Benjamín [*] e
hòmens de Yrrael. 20,Tit Capítol
tornà en la ciutat. 21,Tit Capítol
prevera de David. 21,Tit Capítol
e dels caldeus testimonieja que
a saber, los ciris e los caldeus,
o plors. Donchs, axí com són
la veu humanal és compresa; enaxí
VIIIIè és Ster. E axí són agualment
en la mia casa. 22,Tit Capítol
ceus cervecials. 22,Tit Capítol
seràs reservat ab mi. Tit Capítol
perdurablement.» 23,Tit Capítol
los libres de la vella lig ésser
«Pedre Depertent». 24,Tit Capítol
cascuna mà e en cascun peu, que són
aquests són XXXVII. 24,Tit Capítol
hòmens en la vall de las Celinas e
e David ocís dels hòmens de Síria
batalla. E éran ab Saül entorn de
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XIII 1 Saül havia un fill qui havia un any
XIII 1 E [*] Absalon, fill de David, havia
XIIII 1 E sdevench-se un die que
XIIII 1 E com Joab [*], qui amava molt
XIIM hòmens en la vall de las Celinas e
XIIM hòmens, e encalsaré David anit 2 e
XM hòmens del trip de Judà. 5 E, com Saül
XM. 8 Ladonchs Saül fou molt irat, e
XM e a mi no han donat sinó M! Donchs,
XM”? 12 E pensà David en son cor e hach
XM”? 6 E Achís apellà David e dix-li:
XM; axí més val que stigues en la ciutat,
XV 1 Samuel dix a Saül: –Nostro Senyor
XV fills e XX servicials. 11 E dix Cibà al
XV 1 Aprés açò Absalon féu fer a si mateix
XVI 1 Nostro Senyor dix a Samuel: –Entrò a
XVI 1 Com David fou avellat un poch del
XVII 1 Los felisteus ajustaren lur host
XVII 1 E dix a Absalon Atitòfell: –Alegex
XVIII 1 Axí com David hach parlat a Saül,
XVIII 1 Lavors David féu III parts del ceu
XVIIII; e no comptaren Azael, car ab ell
XVIIII 1 Lavors digueren a Joab que lo rey
XVIIIIº 1 Saül parlà a Jonatàs [*] e a
XX anys foren complits. E tot lo poble d’
XX hòmens en mitja part d’un jornal de
XX 1 David fugí de Ajoch, qui és en
XX. 31 E emperò los servecials de David
XX hòmens. E David féu gran convit a Abner
XX servicials. 11 E dix Cibà al rey:
XX servecials ab ell, e passaren Jordà ans
XX 1 E lavors sdevench-se que aquí havia
XXI 1 Anà-sse’n David en Nobe, on era
XXI 1 Lavors fou gran fam en los dies de
XXII letres són [*], segons la qual lengua
XXII letres han a un matex so, mas en
XXII letres, per las quals scriuen en
XXII volums són compilats, ab los quals
XXII libres de la vella lig, ço és, de
XXII 1 Pertí’s d’aquí David e anà-ce
XXII 1 Perlà David a nostro Senyor aquest
XXIII 1 A David fou anunciat e dit que los
XXIII 1 Aquestas són las derreras paraules
XXIIII, [*] vells de l’Apocalipci [*]
XXIIII 1 Donchs David se departí de aquí e
XXIIII entre tots. E aquest fou del
XXIIII 1 E la ira de nostro Senyor
XXIIIM en Gebelem, tornà-ce’n e posà
XXIIM. 6 E David posà defenció e ajudament
XXM hòmens. 23 E nostro Senyor salvà
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2Re 8,4
aquells M e DCC hòmens a cavall e
2Re 10,6
de Círia e de Teob e de Sobà
2Re 18,7
de aquells de Absalon en aquell die
1Re 26,Tit
qui era de Gallim. 26,Tit Capítol
1Re 27,Tit
’n tornà en son loch. Tit Capítol
1Re 28,Tit
lo meu servicial. 28,Tit Capítol
1Re 29,Tit
tota aquella nit. 29,Tit Capítol
1Re 9,22
convidats, e havia-hy entrò a
1Re 30,Tit pujaren en Gesrael. 30,Tit Capítol
2Re 5,4
4 David fill de Ysaý era de edat de
2Re 23,13
pujats que éran prínceps entrò a
2Re 23,24
24 Azael, frare de Joab, entre
1Re 31,Tit
havían habitat e stat. Tit Capítol
2Re 5,5
e VI mesos, e regnà en Jerusalem
1Re 4,10
d’Irrael, car hach-hi, de morts,
1Re 11,8
CCCM hòmens, e los fills de Judà,
1Re 13,5
de Yrrael per combatre, e foren
2Re 6,1
los ceus alets d’Irrael, e foren
Re Prol,21
encara los salms, ço és, lo
2Re 23,39
Uries eteu. Entre tots aquests són
1Re 4,18
e ell jutjà lo poble d’Irrael per
1Re 17,16
devant ells tro que foren passats
2Re 2,10
tot Yrrael. 10 E era en edat de
2Re 5,5
a regnar 5 e regnà en Hebron
2Re 10,18 David dels sirienchs DCC càrreus e
1Re 4,21
21 E apellà, donchs, l’infant
1Re 27,6
Achís donà a David en aquell die
1Re 31,9
a saber en los temples de las
2Re 5,21
E los felisteus jaquiren aquí las
1Re 21,7
Senyor, e havia nom Odech, de
1Re 22,9
al die de vuy. 9 E respòs Doech, de
1Re 22,18
–Ociu-los tu, donchs. Doech, de
1Re 22,22 Abiatar: –Mantinent que Donech, de
2Re 8,14
gran nom a si matex. 14 E posà en
2Re 8,14
e gents que la defensacen, e tota
1Re 19,13
e fou salvat. 13 E Micol pres una
1Re 19,16
la casa de David, ells trobaren la
1Re 15,2
2 [*] que diu: “Aquestas coses
Re Prol,118
aprovade en la santa Sgleya.
1Re 25,7
e totas las coses que tu has. 7
2Re 22,39
entrò que’ls hage consumats. 39
1Re 3,11
–Vet que jo fas aytal stabliment en
1Re 3,11
home oge ab II ses orellas en
1Re 3,20
Irrael [*] entrò a Berzabe. E tot
1Re 7,9
nostro Senyor. [*] per lo poble de
1Re 13,5
se ajustaren contre los fills de
1Re 15,4
e trobà-hy CCM hòmens de peu de
1Re 15,35
a Saül rey sobre lo ceu poble de
1Re 17,24
las oyí. 24 E tots los fills de
1Re 17,25
pare serà francha e sens trahut en
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XXM de peu, ell féu segar los nirvis a
XXM hòmens [*] d’armes. 7 E com David
XXM. 8 [*] E las bísties del camp que n’
XXVI 1 E vingueren los hòmens de Ciff a
XXVII 1 Dix David en son cor: «Si jo no
XXVIII 1 E fou fet en aquells dies que los
XXVIIIIº 1 E lavors foren ajustades totas
XXX hòmens. 23 E samuel dix al coch:
XXX 1 En lo terç die, com David fou vengut
XXX anys com comensà a regnar 5 e regnà en
XXX, e vinguéran en temps de messas a
XXX; Elicanà, fill de son oncle, de
XXXI 1 E los felisteus combatien e
XXXIII anys sobre tot Yrrael e sobre Judà.
XXXM hòmens a peu. 11 E l’archa de Déu
XXXM. 9 E digueren als missatgers que hy
XXXM hòmens de carretes e VIM cavallers, e
XXXMª, 2 e levà’s David e anà-ce’n ell
XXXVI e lo CX e lo CXI e lo CXIIII e lo
XXXVII. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E la ira
XXXX anys. 19 E sa nora, muller de Fineès,
XXXX dies. 17 E Ysaý dix a son fill David:
XXXX anys Ysbòzech, fill de Saül, com
XXXX anys. Ell regnà en Judà VII anys e VI
XXXXM cavallers e ocís Sobay, qui era
Ycabot, e dix: «La glòria de nostro Senyor
Ychalet. E per ço és fet de lavors ensà
ýdolas e tots los pobles tot ço que era
ýdolas que aportaven. E David e aquells
Ydomea, e era lo pus poderós de tots los
Ydumea, qui servia primer al rey, e dix:
Ydumea, se levà e ocís los preveres de
Ydumea, era en Nobe poguí jo saber que ell
Ydumea guardes e gents que la defensacen,
Ydumea serví a David. E nostro Senyor
ymatge de fust e posà aquella en lo lit de
ymatge en son lit [*]. 17 E Saül dix a
yo he comptades, totas las coses que
Yo he atrobat lo primer libre dels
Yo he oÿt dir que los teus pastors qui
Yo los destroviré e los trencaré per ço
Yrrael, que qualquequal home oge ab II ses
Yrrael. 12 En aquell die jo sucitaré
Yrrael conech que Samuel era leyal profeta
Yrrael, e nostro Senyor axaudí a ell, 10 E
Yrrael per combatre, e foren XXXM hòmens
Yrrael e XM hòmens del trip de Judà. 5 E,
Yrrael. 1Re 16,Tit Capítol XVI 1 Nostro
Yrrael, com hagueren vist aquell felisteu,
Yrrael. 26 Adonchs dix David als hòmens
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

jo vench a tu en lo nom del Déu de
que Déu és Senyor del poble de
o de qual linatge és mon pare en
e haurà a tu, senyor, stablit sobre
–Beneÿt sia nostro Senyor, Déu de
baró, e qui és semblant a tu en tot
sanch devant nostro Senyor, car [*]
-se a la batalla contre
3 E emperò Samuel morí, e tot
tendes en Sutjam. E Saül ajustà tot
que nostro Senyor vulla dar ab tu
de los felisteus en Afet. E
die avant stabliren que fos lig en
combatien e batallaven contre
contre Yrrael. E partí’s
gran batalla, e molts del poble de
sobre Gesrael e Efraÿm e sobre tot
de Saül, com comensà a regnar sobre
d’aquí avant e no encalsaren
sia levade la cadira de David sobre
mà ab tu, e jo’t retornaré are tot
totas aquestas coses que plaÿen a
’m levaré per ço que t’ajust tot
d’Irrael.» Encare tot lo poble de
die conech tot lo poble e tot
príncep e senyor és vuy caygut en
suas mans foren disolutes, e tot
sobre nós, tu eras qui manaves tot
tot Yrrael e remanaves e tornaves
»–Tu deràs a menjar al meu poble de
de Yrrael e tu seràs senyor sobre
Déu, e untaren David en rey sobre
en Jerusalem XXXIII anys sobre tot
e havia confermat ell en rey sobre
devant l’archa. 5 E David e tot
és apellade efot. 15 E David e tot
dit Senyor de companyes, Déu sobre
feya. 15 E regnà David sobre tot
15 E com veeren los acirienchs que
sabé aquestas coses, ajustà tot
fort e règeu contre ell. 18 E
que éran vensuts, feeren pau ab
desplasent a nostro Senyor Déu de
d’Irrael: “Jo t’untí en rey sobre
faré açò que t’he dit devant tot
fer, null hom no gosa fer en tot
e dels pus orats hòmens de tot
la cara del rey. 25 Emperò en tot
la casa, per ço que, com tot
concupines de son pare devant tot
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Yrrael, Senyor de las companyes d’Irrael,
Yrrael. 47 E que tota la moltitut sàpie
Yrrael, que jo sia gendre del rey? 19
Yrrael, 31 no serà a tu açò remembrament
Yrrael, qui t’ha tremesa vuy a mi, que’m
Yrrael? Per què, donchs, no has guardat lo
Yrrael és levat per ço que serch una pussa
Yrrael. E dix Achís a David: –Jo he sabut
Yrrael féu gran dol sobre ell, e
Yrrael e vench-se’n en Gelboe. 5 E Saül
Yrrael en las mans dels felisteus. Emperò
Yrrael posà las tendes sobre la font que
Yrrael que aytant haguéssan aquells qui
Yrrael. E partí’s Yrrael dels felisteus e
Yrrael dels felisteus e fugí, e
Yrrael són morts e los altres són fugits,
Yrrael. 10 E era en edat de XXXX anys
Yrrael e regnà II anys. E sobre la casa de
Yrrael ni scomogueren batalla. 29 Emperò
Yrrael e sobre Judà de Dan entrò a
Yrrael. 13 E dix David: –Jo volenter faré
Yrrael e a Benjamín. 20 E vench a David en
Yrrael a tu, senyor meu [*], per ço que
Yrrael plorà sobre Abner altre vegade. 35
Yrrael que lo rey no havia concentit en la
Yrrael? 39 Jo, emperò, com sia novell rey
Yrrael fou molt torbat. 2 E II hòmens
Yrrael e remanaves e tornaves Yrrael. E
Yrrael. E nostro Senyor ha dit a tu: »–Tu
Yrrael e tu seràs senyor sobre Yrrael. 3 E
Yrrael. 3 E lavors vingueren los vells d’
Yrrael. 4 David fill de Ysaý era de edat
Yrrael e sobre Judà. 6 E anà lo rey e tots
Yrrael. 13 E puxs que David fou vengut de
Yrrael jugaven e cantaven devant nostro
Yrrael portaven l’archa del testament de
Yrrael. La casa del teu servicial David
Yrrael e ell feya juý e justícia a tot lo
Yrrael los havia vensuts, ajustaren-se
Yrrael e passà Jordà e vench en Elema, e
Yrrael vencé-los, e fusqueren [*]. E
Yrrael [*], e los sirienchs hagueren pahor
Yrrael. 12,Tit Capítol XII 1 E nostro
Yrrael e desliurí’t de la mà de Saül, 8 e
Yrrael e devant lo sol.” 13 E dix David a
Yrrael ne hu deu fer. Prech-te que no
Yrrael. Mas fes-ho axí, germà: diguesYrrael no havia ten bell hom com Absalon
Yrrael haurà entès que tu has ensutzat ton
Yrrael 23 E Atitòfel era en aquells dies
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2Re 18,6
6 E axí lo poble en un camp contre
2Re 19,8
tot lo poble devant ell. Emperò
2Re 19,10
David en rey? E lo concell de tot
2Re 19,11
e dix-los: –Perlau als majors de
2Re 19,11
lo rey de la sua casa?” Car tot
2Re 19,14
lo cor de quants ne havia en
2Re 19,22
que m’ha vuy fet senyor sobre
2Re 19,43
ne ha res donat a nós. 43 E respòs
2Re 19,43
malamén e dura als hòmens de
2Re 20,1
en lo fill de Ysaý. Torna-te’n,
2Re 20,19
no sóm jo aquella qui respon en
2Re 21,5
e’ns turmentà, enaxí que en tot
2Re 21,21
linatge de Rafà, 21 e flastomave
2Re 23,10 féu nostro Senyor Déu gran salut en
2Re 23,12
E aquell die fou feta gran salut en
2Re 24,1
nostro Senyor enfelloní’s contre
2Re 24,9
del poble al rey, e trobaren que en
2Re 24,15 nostro Senyor tremès pastilència en
2Re 24,25
plaga e aquella pestilència de
1Re 16,1
e vine per ço que jo tremeta tu a
1Re 16,3
nostro Senyor.” 3 E tu apellaràs a
1Re 16,5
lo secrifici. Donchs ell sentifichà
1Re 16,8
Senyor reguarde lo cor. 8 Donchs
1Re 16,9
dix: –[*] No ha aquest alet[*]. 9 E
1Re 16,10
Senyor aquest alet. 10 Donchs
1Re 16,10
aprés l’altre. Lavors Samuel dix a
1Re 16,11
d’aquests encara. 11 [*] E dix
1Re 16,11
las ovellas. E lavors dix Samuel a
1Re 16,12
que ell sia vengut ací. 12 Donchs
1Re 16,18
dix: –Vet que jo he vist lo fill de
1Re 16,19 Donchs Saül tremès sos missatgers a
1Re 16,20 qui guarde tes ovellas. 20 E donchs
1Re 16,22
son scuder. 22 Saül tremès a dir a
1Re 17,12
perlat debans, lo qual havia nom
1Re 17,17 que foren passats XXXX dies. 17 E
1Re 17,58
E David li respòs: –Jo çó fill de
1Re 20,27
–Per què no és vengut lo fill de
1Re 20,30
jo are que tu ames lo fill de
1Re 22,7
Benjamín: E donchs, derà lo fill de
1Re 22,8
ha feta covinensa ab lo fill de
1Re 22,9
rey, e dix: –Jo he vist lo fill de
1Re 22,13
conjurat contre mi, tu e lo fill de
1Re 25,10
–Qui és David ne qui és lo fill de
2Re 5,4
rey sobre Yrrael. 4 David fill de
2Re 20,1
ne havem haretat en lo fill de
2Re 23,1
paraules que dix David, fill de
Re Prol,69
’s compte en XII trips. E lo Vè és
2Re 2,8
de la cavalleria de Saül, pres
2Re 2,10
10 E era en edat de XXXX anys
2Re 2,12
fill de Ner, e los servicials de
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Yrrael, e fou la batalla aquell die prop
Yrrael fugí e anà-se’n en las suas
Yrrael vench al rey David. 11 Emperò lo
Yrrael e digau a ells: “Per què venits
Yrrael havia demanat al rey que’l
Yrrael, que quax tots foren de un coratge
Yrrael? 23 E dix lo rey a Semeý: –No hages
Yrrael als hòmens de Judà e dix: –Las X
Yrrael. 20,Tit Capítol XX 1 E lavors
Yrrael, en las tuas tendes. 2 E tot lo
Yrrael, e tu vols enderrocar aquesta qui
Yrrael no’n romangue u del ceu parentat
Yrrael, e ocís-lo Jonadab, [*] de Samaà,
Yrrael, e lo poble fugit retornà, e
Yrrael. 13 E ja dabans éran pujats que
Yrrael, [*] e dix David a Joab: –Vé e
Yrrael havia per compte DCCCLXXXM
Yrrael [*] entrò al temps stablit e dit
Yrrael. Expl Ací acaba lo Segon libre dels
Ysaý de Betlem, per ço car jo he previst
Ysaý al secrifici, e jo mostraré a tu qual
Ysaý e sos fills e apellà a ells al
Ysaý apellà Aminedab e amenà aquell devant
Ysaý li amenà Saman, del qual ell dix:
Ysaý amenà devant Samuel VII fills, la un
Ysaý: –Nostro Senyor no ha alet nengú d’
Ysaý a Samuel: –Encara n’hi ha un manor
Ysaý: –Tremet per aquell qui és derrer e
Ysaý tremès per l’infant, e vench devant
Ysaý de Betlem, que sap bé viular, e ha
Ysaý e dix: –Tremet a mi David, ton fill,
Ysaý tremès un aze carregat de pa e una
Ysaý: –Jo vull que David, ton fill, stiga
Ysaý, qui havia VIII fills e era lo pus
Ysaý dix a son fill David: –Prin e porta a
Ysaý, de Betlem, ton servent. 18,Tit
Ysaý vuy ni hir a menjar? 28 E respòs
Ysaý? [*] 31 [*] Tu no seràs en rey
Ysaý a tots vosaltres camps e vinyes e
Ysaý, [*] qui m’ha aguaytat entrò al die
Ysaý en Nobe, que era en l’alberch de
Ysaý, e has donat a ell pa e cultell e has
Ysaý? Molt són are creguts los servents
Ysaý era de edat de XXX anys com comensà a
Ysaý. Torna-te’n, Yrrael, en las tuas
Ysaý: «E dix l’hom al qual es feta la
Ysaÿes; e lo VIè, Geremies; e lo VIIè,
Ysbòzech, fill de Saül, e manà’l per tots
Ysbòzech, fill de Saül, com comensà a
Ysbòzech, fill de Saül, e posaren lurs
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-se de Benjamín XII de la part de
sse’n a ella e conech-la. E dix
per aquellas paraules que dix a ell
Judà de Dan entrò a Berzabe. 11 E
E lavors David tremès missatgers a
per C prepucis dels felisteus. 15 E
malícia. 4,Tit Capítol quart 1 E
-li en terra e fou rencallós [*]
[*]. E era descuyt en la casa de
6 E [*] Recap e son frare feriren
del desert 8 e aportaren lo cap de
a David: –Rey, vet lo cap de
en Hebron. Emperò lo cap de
teu, de Egipte, e sóm misatge de un
ab los ceus servicials, los
lavors pres David las coses que los
aquests, los pus forts que éran en
Déu de Jacob, noble cantador de
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Ysbòzech, fill de Saül, e XII de la part
Ysbòzech, fill de Saül, a Abner: 8 –Per
Ysbòzech e dix-li: –Donch, cap de cha jo
Ysbòzech no li volch respondre per ço car
Ysbòzech, fill de Saül, e dix-li: –RetYsbòzech tolch Micol a son marit Faciel,
Ysbòzech, fill de Saül, oyí que mort era
Ysbòzech. 5 E vingueren los fills de
Ysbòzech, que dormia en lo ceu lit en la
Ysbòzech, com foren intrats en la casa, en
Ysbòzech a David en Hebron. E digueren a
Ysbòzech, fill de Saül, enemich teu, que
Ysbòzech aportaren en Hebron e soterraren
ysmaleÿte. E lo senyor meu ha’m jaquit
ysmaleÿtes havían saltat de la part envés
ysmaleÿtes havían portades e aportarenYsrael! 20 No vullau aquestas coses
Ysrael. 2 E l’espirit de nostro Senyor ha
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