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CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Cântarea* Cântărilor, care
este a lui Solomon.

Să mă sărute cu sărutările gurii
lui! Pentru că iubireaa ta este mai
bună decât* vinul.

Miresmeleb tale au un miros
plăcut. Numele tău este o mireas-
mă vărsată; de aceea te iubesc
fecioarele.

Trage-mă*! Să alergăm** după
tine! � Împăratul m-a dus� în ca-
merele sale. � Ne vom veseli şi ne
vom bucura de tine. Ne vom amin-
tic de iubireaa ta mai mult decât
de vin; pe drept te iubesc ele.

Sunt neagră, dar sunt plăcută,
fiice* ale Ierusalimului, ca şi cor-
turile** Chedarului, ca perdelele
lui Solomon.

Nu vă uitaţi la mine că sunt
neagră, pentru că m-a privitd soa-
rele. Fiii* mamei mele s-au mâ-
niat pe mine: m-au pus păzitoa-
re** la vii; via mea, care este a
mea, nu am păzit-o.

e! Spune-mi, tu, pe care te
iubeşte sufletul meu, unde-ţi
paşti* turma, unde o odihneşti**
la amiază? Pentru că, de ce să fiu
ca una rătăcităf pe lângă turmele
tovarăşilor tăi?

Dacă nu ştii unde, tu, cea*
mai frumoasă dintre femei, ieşi pe
urmele turmei şi paşte-ţi iezii lâ-
ngă colibele păstorilor!

Iubitag mea, te asemăn cu o
iapăh* de la carele lui Faraon.

Frumoşi sunt obrajii* tăi cu
şiraguri de mărgăritare, gâtul tău
cu lănţişoare de podoabă!

Îţi vom face şiraguri de aur cu
stropituri de argint.

În timp ce împăratul este la
masa lui, nardul meu îşi răs-
pândeşte* mirosul.
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*1 Împ. 4.32.

*Cap. 4.10.

*Osea 11.4.
Ioan 6.44;
12.32.
**Filip.3.12-14
�Ps. 45.14,15
Ioan 14.2.
Ef. 2.6.

*Cap. 2.7;
3.5,10.
**Ps. 120.5.
Is. 60.7.

*Ps. 69.8.
**Cap. 8.11.

*Cap. 2.16;
6.3.
**Is. 13.20.
Ier. 33.12.

*Cap. 5.9;
6.1.

*2 Cr.1.16,17

*Ezec.16.11-13

*Cap. 4.14.
Mc. 14.3.
Ioan 12.3.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Iubirea
mirelui şi a

miresei

1 Un mănunchi de mir* este
preaiubitul meu pentru mine; el va
petrece noapteai între sânii mei.

Preaiubitul meu este pentru
mine un ciorchine de flori* de
henaj în viile din En-Ghedi**.

Iată, ce frumoasă* eşti, iubita
mea! Iată, ce frumoasă eşti:
ochii** tăi sunt porumbei.

Iată, ce frumos eşti, preaiu-
bitul* meu, ce plăcut eşti! Şi patul
nostru este verdeaţăk.

!  Grinzile caselor noastre
sunt cedri*; bolţile noastre sunt
chiparoşi**.

Eu sunt un trandafirl* din
Saron**, un crin� din văi!

Ca un crin între spini, aşa este
iubita mea între fete.

! Ca mărul* între copacii pă-
durii, aşa este preaiubitul meu
între fii; la umbra lui m-am des-
fătat şi m-am aşezat; şi rodul**
lui este dulce pentru cerul gurii
mele.

El m-a adus* în casa vinului,
şi dragostea este steagul** lui pes-
te mine.

Întăriţi-mă cu turte* de stru-
guri, învioraţi-mă cu mere**,
pentru că sunt bolnavă� de dra-
goste.

Stânga* lui este sub capul meu
şi dreapta lui mă îmbrăţişează.

! Vă jurm*, fiice ale Ierusa-
limului, pe gazelele** sau pe că-
prioarele� câmpului, nu stârniţi,
nici nu treziţi dragostea, până nu
va voi ea.

" Glasul preaiubitului meu!
Iată, el vine sărind* pe munţi,
săltând pe dealuri!

Preaiubitul meu este ca o ga-
zelă sau ca un pui* de cerb. Iată,
el stă în spatele zidului nostru,
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a Lit. plural    b Lit. �Untdelemnurile�    c Sau �Vom sărbători�   d Sau �m-a ars�    e Paragrafele indică
succesiunea vorbitorilor, atât cât este posibil    f Sau �acoperită cu un văl�    g Sau �Prietena�    h Sau
�cu o pereche de cai�    i Sau �care rămâne noaptea�    j Arbust cu flori albe    k Sau �umbros�    l Sau �o
narcisă�    m Sau �Vă rog stăruitor�

*Ps. 45.8.
Cap. 4.6.
Ioan 19.39.

*Cap. 4.13.
**1Sam. 23.29

*Cap. 2.10.
**Cap. 4.1;
5.12.

*Cap. 2.3;
2.9,17; 5.2,5.

*1Împ.6.9,10
Ier. 22.14.
**2 Cr. 3.5.

*Is. 35.1.
**Is. 33.9;
35.2.
�Cap. 5.13;
7.2.
Osea 14.5.

*Cap. 8.5.
**Cap. 4.13;
8.11.
Apoc. 22.2.

*Cap. 1.4.
**Ps. 20.5.

*2 Sam. 6.19
1 Cr. 16.3.
Osea 3.1.
**Cap. 7.8.
�Cap. 5.8.

*Cap. 8.3.

*Cap. 3.5;
5.8,9; 8.4.
**Pr. 6.5.
Cap. 8.14.
�Ps. 18.33.
Hab. 3.19.

*Is. 52.7.

*Cap. 8.14.

Dorul miresei
după mirele ei

2

Timpul
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priveşte prin ferestre, arătân-
du-sea printre** zăbrele.

! Preaiubitul meu a vorbit şi
mi-a zis: �Ridică-te, iubita mea,
frumoasa mea, şi vino!

Pentru că, iată, iarna a trecut,
ploaia a încetat, s-a dus;

florile se arată pe pământ,
timpul cântării a venit şi glasul
turturicii* se aude în ţara noastră;

smochinul* îşi înmiresmea-
ză smochinele de iarnă şi viţele**
în floare răspândesc miros. Ridi-
că-te, iubita mea, frumoasa mea,
şi vino!�

Porumbiţa* mea din crăpătu-
rile** stâncii, din ascunzişul pră-
păstiilorb, lasă-mă să-ţi văd chi-
pul, lasă-mă să-ţi aud� glasul!
Pentru că glasul tău este dulce şi
chipul tău este plăcut��.

! Prindeţi-ne* vulpile, vulpile
cele mici, care strică viile; pentru
că viile noastre sunt în floare.

! Preaiubitul meu este al meu
şi eu sunt a lui. El îşi paşte turma
printre crini.

Până* la răcoarea zilei şi până
fug umbrele, întoarce-te, prea-
iubitul meu, fii ca o gazelă sau ca
un pui de cerb pe munţii Beterc!

În patul meu, nopţile*, l-am
căutat pe cel pe care-l iubeşte**
sufletul meu; l-am căutat�, dar nu
l-am găsit.

Mă voi ridica acum şi voi cu-
treiera cetatea, pe străzi* şi pe
drumuri marid; voi căuta pe cel
pe care-l iubeşte sufletul meu.
L-am căutat, dar nu l-am găsit.

! M-au găsit păzitorii* care
cutreieră cetatea. �L-aţi văzut pe
cel pe care-l iubeşte sufletul meu?�

Abia trecusem de eie, că l-am
şi găsit* pe cel pe care-l iubeşte
sufletul meu; l-am apucat şi nu
l-am lăsat** până nu l-am adus�
în casa mamei mele şi în camera
celei care m-a zămislit.

! Vă jur, fiice ale Ierusali-
mului, pe gazelele sau pe căpri-
oarele câmpului, nu stârniţi, nici
nu treziţi dragostea, până nu va
voi ea.

" Cine este aceasta* care se
suie din pustiu ca nişte stâlpi**
de fum înmiresmaţi cu smirnă�
şi tămâie, cu toate pudrelef ne-
gustorului?

! Iată lectica lui, chiar a lui
Solomon! Şaizeci de viteji o în-
conjoară, dintre cei puternici ai lui
Israel.

Ei toţi ţin sabia, fiind deprinşi*
la război; fiecare îşi are sabia**
la coapsă, din cauza spaimelor�
nopţii.

!  Împăratul Solomon şi-a
făcut o lectică din lemnul Liba-
nului.

I-a făcut stâlpii din argint,
spătarulg de aur, scaunul de pur-
pură; mijlocul i-a fost pardosit
cu dragoste de către fiicele Ieru-
salimului.

! Ieşiţi, fiice* ale Sionului,
şi priviţi-l pe împăratul Solomon,
cu coroana cu care l-a încoronat
mama lui în ziua** nunţii lui şi
în ziua veseliei inimii lui.

! Iată, ce frumoasă eşti, iubita
mea; iată, ce frumoasă eşti! Ochii
tăi sunt porumbei, sub* vălul tău,
părul** tău este ca o turmă de
capre pe povârnişurile munte-
lui� Galaad.

Dinţii* tăi sunt ca o turmă de
oi tunse, se suie din scăldătoare;
care toate au gemeni şi nu este
nici una sterilă printre ele.

Buzele tale sunt ca un fir* de
stacojiu şi gurah** ta este plăcu-
tă; ca o bucată de rodie sunt
obrajii� tăii sub vălul tău.

Gâtul* tău este ca turnul lui
David, clădit pentru a fi o casă**
de arme. O mie de scuturi atârnă
pe el, toate scuturi� de viteji.

**Jud. 5.28.

*Gen. 15.9.
Ps. 74.19.

*Mt. 24.32.
**Cap. 7.12.

*Cap. 5.2;
6.9.
**Ier. 48.28.
�Cap. 8.13.
��Cap. 1.5.

*Ps. 80.13.
Ezec. 13.4.
Lc. 13.32.

*Cap. 4.6.

*Is. 26.9.
**Cap. 1.7.
�Cap. 5.6.

*Ier. 5.1.

*Cap. 5.7.
Is. 21.6-8;
21.11,12.

*Pr. 8.17.
**Pr. 4.13.
Rom.8.35,39
�Cap. 8.2.

*Cap. 8.5.
**Ex. 13.21.
Ioel 2.30.
�Cap. 1.13;
4.6,14.
Mt. 2.11.

*Ier. 50.9.
**Ps. 45.3.
�Ps. 91.5.

*Is. 3.16;
4.4.
**Is. 62.5.

*Cap. 6.7.
**Cap. 6.5.
�Mica 7.14.

*Cap. 6.6.

*Ios. 2.18.
**Cap. 5.16.
�Cap. 6.7.

*Cap. 7.4.
**Neem.3.19
Ezec.27.10,11
�2 Sam. 1.21
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3Credincioşia
miresei 4

a Lit. �strălucind�; sau �privind în treacăt�    b Lit. �suişului�    c Plini de râpe; sau �Munţii Despărţirii�
d Sau �prin pieţe�    e Lit. �departe de ei�    f Pudre parfumate    g Sau �partea de jos�    h Sau �vorbirea�
i Sau �tâmplele tale� (şi în 6.7)

Ziua veseliei

Însuşirile
alese ale
miresei
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Sânii* tăi sunt ca doi pui de
cerb, ca gemenii unei gazele, care
pasc printre crini.

Până la răcoarea zilei şi până fug
umbrele, voi veni la muntele de
smirnă şi la dealul de tămâie!

! Eşti frumoasă de tot*, iubita
mea, şi fără nici un cusur.

Vino cu mine din Liban*,
mireaso**, vino cu mine din Li-
ban! Vino, priveşte de pe vârful
Amana�, de pe vârful Senir�� şi
Hermon, din vizuinile leilor, din
munţii leoparzilor!

Mi-ai răpit inima, sora mea,
mireaso! Mi-ai răpit inima numai
cu o privire a ochilor tăi, numai
cu un lănţişor* al gâtului tău!

Ce frumoasă este dragostea
ta, sora mea, mireaso! Cu cât mai
plăcută* este dragostea ta decât
vinul şi mirosul miresmelor tale
decât toate mirodeniile!

Buzele tale, mireaso, picură
ca fagurul de miere! Miere* şi
lapte sunt sub limba ta şi miro-
sul** hainelor tale este ca miro-
sul Libanului.

! Eşti o grădină închisă, sora
mea, mireaso! Un izvor închis, o
fântână* pecetluită**!

Lăstarii tăi sunt un paradis* de
rodii**, cu roade� scumpe; he-
na�� cu nard,

nard* şi şofran, trestie mirosi-
toare şi scorţişoară**, cu tot felul
de arbori de tămâie; smirnă� şi
aloe, cu cele mai alese miresme:

o fântână în grădini, un izvor
de ape* vii, care curg din Liban.

Trezeşte-te, vânt de la nord, şi
vino, vântule de la sud! Suflă
peste grădina* mea, ca să-i picu-
re miresmele! Să vină preaiubitul
meu în grădina lui şi să mănânce
roadele eia scumpe.

Am venit în grădina mea, sora
mea, mireaso! Am cules smirna
mea cu mireasma mea; am mân-
cat* fagurul meu cu mierea mea;
am băut vinul meu cu laptele meu;

mâncaţi, prieteni**; beţi, da, beţi
din belşug, preaiubiţilor!

" Dormeam, dar inima mea
veghea... Glasul preaiubitului
meu! El bate*: �Deschide-mi, sora
mea, iubita mea, porumbiţa
mea, tu, desăvârşita mea! Pentru
că-mi este capul plin de rouă,
buclele** mele, de picurii nopţii�.

! Mi-am dezbrăcat* haina,
cum să mi-o pun? Mi-am spă-
lat** picioarele, cum să mi le
murdăresc?

! Preaiubitul meu şi-a intro-
dus mâna prin deschizătura zăvo-
rului şi lăuntrul* meu s-a aprins
de dorul lui.

M-am ridicat să deschid prea-
iubitului meu, şi mâinile mele
picurau* smirnă, şi de pe degete-
le mele curgea smirnă pe mâne-
rul zăvorului.

Am deschis preaiubitului
meu, dar preaiubitul meu se retră-
sese, plecase. Mi se topea sufle-
tul când vorbea* el. L-am cău-
tat**, dar nu l-am găsit; l-am
chemat�, dar nu mi-a dat nici
un  răspuns.

Păzitorii* care cutreieră ceta-
tea m-au găsit, m-au bătut, m-au
rănit; păzitorii zidurilor mi-au luat
vălul.

! Vă jur, fiice ale Ierusalimu-
lui, dacă veţi găsi pe preaiubitul
meu, ce-i veţi spune? Că sunt
bolnavă* de dragoste!

Cu ce este preaiubitul tău mai
mult decât un alt preaiubit, tu,
cea mai frumoasă dintre femei?
Cu ce este preaiubitul tău mai
mult decât un alt preaiubit, că
ne rogi astfel?

! Preaiubitul meu este alb şi
rumen*, cel dintâib** între zece
mii.

Capul lui este ca aurul cel mai
fin; buclele lui se revarsăc, negre
cum e corbul;

ochii* lui sunt ca porumbeii
lângă pâraiele de apă, scăldaţi în

*Pr. 5.19.
Cap. 7.3.

*Ef. 5.27.

*1 Împ. 4.33.
Ps. 72.16.
**Cap. 5.1.
Is. 62.5.
�2 Împ. 5.12.
��Deut. 3.9.
1 Cr. 5.23.
Ezec. 27.5.

*Gen. 41.42.
Pr. 1.9.
Ezec. 16.11.
Dan. 5.7.

*Cap. 1.2.

*Pr. 24.13.
Cap. 5.1.
**Gen. 27.27
Osea 14.6,7.

*Pr. 5.15.
**Gen. 29.3.

*Ecl. 2.5.
**Cap. 6.11.
�Cap. 2.13.
��Cap. 1.14.

*Cap. 1.12.
**Ex. 30.23.
�Ps. 45.8.
Ioan 19.39.

*Ioan 4.10;
7.38.
Zah. 14.8.

*Cap. 5.1.

*Cap. 4.11.

**Lc.15.7,10
Ioan 3.29;
15.14.

*Apoc. 3.20.
**Vers. 11.

*Lc. 11.7.
**Gen. 19.2.

*Ier. 31.20.

*Vers. 13.

*Cap. 6.1.
**Cap. 3.1.
�Pr. 1.28.

*Cap. 3.3.

*Cap. 2.5.

*1Sam.16.12
**Ps. 45.2.

*Cap. 1.15; 4.1
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a Sau �care-i sunt�    b Lit. �înălţat ca un steag�    c Sau �sunt un mănunchi de curmale�
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lapte, frumos aşezaţia;
obrajii lui sunt ca un strat* de

miresme, rânduri de plante aro-
mate; buzele lui, crini** picurând
smirnă curgătoare;

mâinile lui, inele de aur, fe-
recate cu crisolit*; pântecele lui
este fildeş strălucitorb, acoperit
cu  safire**;

picioarele lui, stâlpi de mar-
mură, aşezaţi pe postamente de
aur fin; înfăţişarea lui, ca Liba-
nul*, măreaţă ca cedrii**;

cerul gurii lui este plin de
dulceaţă; fiinţa lui este plină de
farmecc. Acesta este preaiubitul
meu, da, acesta este prietenul*
meu, fiice ale Ierusalimului!

Unde s-a dus preaiubitul tău,
tu, cea mai frumoasă dintre fe-
mei? Încotro s-a îndreptat prea-
iubitul tău? Şi îl vom căuta cu
tine.

Preaiubitul meu a coborât în
grădina lui, la straturile de mires-
me, să pască turma în grădini şi
să culeagă crini.

!  Eu* sunt a preaiubitului
meu şi preaiubitul meu este al
meu. El îşi paşte turma printre
crini.

Ce frumoasă eşti, iubita mea,
ca Tirţa*, plăcută ca Ierusali-
mul**, cumplită� ca cetele cu
steaguri!

Întoarce-ţi ochii de la mine,
pentru că mă copleşesc! Părul tău
este ca* o turmă de capre pe po-
vârnişurile Galaadului.

Dinţii* tăi sunt ca o turmă de
oi care se suie din scăldătoare;
toate au gemeni şi nu este nici
una sterilă printre ele.

Ca* o bucată de rodie sunt
obrajii tăi sub vălul tău.

Sunt şaizeci de împărătese* şi
optzeci de ţiitoare şi fecioare**
fără număr,

dar porumbiţa mea, desăvâr-

şita mea, este unică; ea este sin-
gură la mama ei, ea este aleasa
celei care a născut-o. Fetele* au
văzut-o şi au numit-o fericită; la
fel împărătesele şi ţiitoarele, şi au
lăudat-o:

! Cine este aceasta care se
iveşte ca zorile, frumoasă ca lu-
na*, curată ca soarele**, cumpli-
tă� ca cetele cu steaguri?

Am coborât în grădina de
nuci, să văd verdeaţa din vale, să
văd dacă a înmugurit* viţa, dacă
au înflorit rodiile**.

Fără să-mi dau seama, sufle-
tul meu m-a dus la carele poporu-
lui meu binevoitor.

" Întoarce-te, întoarce-te, o,
Sulamitad! Întoarce-te, întoar-
ce-te, ca să te privim! � Ce vreţi
să vedeţi la Sulamita? � Ca şi
cum ar fi dansul* a două cetee**.

Ce frumoşi sunt paşii tăi în
sandale, o, fiică* de domn! Ro-
tunjimile coapselor tale sunt ca
nişte bijuterii, lucrarea mâinilor
unui artist.

Buricul tău este un potir ro-
tunjit, din care nu lipseşte vinul a-
mestecat; pântecele tău, un snop
de grâu, încins cu crini.

Sânii* tăi sunt ca doi pui de
cerb, ca gemenii unei gazele.

Gâtul* tău este ca un turn
de fildeş; ochii tăi, ca iazurile
din Hesbon**, de lângă poarta
Bat-Rabim; nasul tău, ca turnul
Libanului care priveşte spre Da-
masc;

capul tăuf este ca şi Carme-
lul*; şi părul capului tău, ca pur-
pura. Împăratul este înlănţuit de
buclele tale!

Ce frumoasă şi ce plăcută eşti
tu, iubita mea, în desfătări!

Statura ta este asemenea unui
palmier şi sânii tăi, asemenea
ciorchinilor de struguri.

Am zis: �Mă voi sui în pal-

*Cap. 6.2.
**Cap. 2.1.

*Ex. 28.20.
Ezec. 1.16.
**Ex. 24.10.
Iov 28.16.
Is. 54.11.

*Cap. 7.4.
**1Împ. 4.33
Ps. 80.10.
Ezec. 17.23;
31.8.

*1 Sam. 18.3
2 Sam. 1.23.

*Cap. 2.16;
7.10.

*1 Împ.14.17
**Ps. 48.2;
50.2.
�Vers. 10.

*Cap. 4.1.

*Cap. 4.2.

*Cap. 4.3.

*1 Împ. 11.3.
**Cap. 1.3.
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*Gen. 30.13.

*Iov 31.26.
**Mt. 17.2.
Apoc. 1.16.
�Vers. 4.

*Cap. 7.12.
**Cap. 4.13.

*Jud. 21.21.
**Gen. 32.2.
2 Sam. 17.24

*Ps. 45.13.

*Cap. 4.5.

*Cap. 4.4.
**Num.21.26

*Is. 35.2.
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6Frumuseţea
miresei

a Ca pietrele preţioase în ferecăturile lor; sau �odihnindu-se în mijlocul belşugului�   b Sau �sculptat�
c Lit. �este de dorit�     d �Sulamita� este forma feminină a numelui �Solomon�,�Cea paşnică�, �Cea
care a găsit pace�      e Sau �Mahanaim�    f Lit. �capul tău pe tine�

7 Mirele
vorbeşte
miresei
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mier, îi voi apuca ramurile�. Şi
sânii tăi vor fi, în adevăr, ca
ciorchinii viţei, şi mirosul răsuflă-
rii talea, ca merele*;
şi cerul gurii* tale, ca vinul cel

mai bun, ... care alunecă** uşor
pentrub preaiubitul meu şi se fu-
rişează peste buzele celor care
dorm.

! Eu sunt a preaiubitului meu
şi dorinţa* lui este pentru mine.

Vino, preaiubitul meu, să ie-
şim pe câmpii, să rămânemc în
sate!

Să ne suim devreme la vii, să
vedem dacă a înmugurit* viţa,
dacă se deschide floarea şi dacă
rodiile sunt în floare. Acolo îţi
voi da dragostele mele.

Mandragorele* răspândesc
miros şi la porţile noastre sunt
tot felul de roade** alese, noi şi
vechi. Le-am păstrat pentru tine,
preaiubitul meu!

O, de ai fi fost fratele meu,
care a supt la sânii mamei mele!
Dacă te-aş găsi afară, te-aş să-
ruta şi nimeni nu m-ar dispreţui.

Te-aş lua, te-aş aduce* în ca-
sa mamei mele: ea m-ar învăţad;
te-aş face să bei din vinul** aro-
mat, din sucul rodiei mele.

Stânga* lui ar fi sub capul meu
şi dreapta lui m-ar îmbrăţişa!

! Vă jur*, fiice ale Ierusali-
mului, de ce să stârniţi, de ce să
treziţi dragostea până nu va voi
ea?

" Cine* este aceasta care se
suie din pustiu rezemată de prea-
iubitul ei? Te-am trezit sub măr**:

acolo te-a născut în dureri mama
ta; acolo cea care te-a născut a
fost în munci.

Pune-mă ca o pecete pe inima
ta, ca o pecete* pe braţul tău.
Pentru că dragostea este tare ca
moartea; gelozia** este neîndu-
plecată ca Locuinţa morţilor, ja-
rule ei este jar de foc, o flacără
a Domnuluif.

Ape multe nu pot stinge dra-
gostea, nici şuvoaiele n-o îneacă.
Chiar dacă* cineva ar da toată
averea casei lui pentru dragoste,
ar fi profund dispreţuit.

Avem o soră mică* şi n-are**
sâni; ce vom face pentru sora
noastră în ziua când se va vorbi
pentru ea?

! Dacă ar fi zid, am construi
un turn de argint pe ea; şi dacă
ar fi uşă, am închide-o cu scân-
duri* de cedru.

Eu sunt un zid şi sânii mei sunt
ca nişte turnuri. Atunci am fost în
ochii lui ca una care a găsit pace.

!  Solomon avea o vie* la
Baal-Hamong. El a arendat** via
unor păzitori�; fiecare trebuia să
aducă pentru rodul ei o mie de
arginţi��.

Via mea, care este a mea, este
înaintea mea: o mie să fie pentru
tine, Solomon, iar două sute pen-
tru cei care păzesc rodul ei.

Tu, care locuieşti în grădini,
însoţitorii* ascultă de glasul tău:
fă-mă** să-l aud!

Vino repede*, preaiubitul meu,
şi fii ca** o gazelă sau ca un pui
de cerb pe munţii� de miresme!
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**Cap. 2.3.

*Is. 49.16.
Ier. 22.24.
Hag. 2.23.
**Pr. 6.34.

*Pr. 6.35.

*Ezec. 23.33
**Ezec. 16.7

*1 Împ. 6.15.

*Ecl. 2.4.
**Mt. 21.33.
�Cap. 1.6.
��Cap. 2.3.
Is. 7.23.

*Cap. 1.7.
**Cap. 2.14.

*Apoc.22.17.
**Cap. 2.17.
�Cap. 4.6.

8:14
*Cap. 2.5.

*Cap. 5.16.
**Pr. 23.31.

*Ps. 45.11.
Gal. 2.20.

*Cap. 6.11.

*Gen. 30.14.
**Mt. 13.52.

*Cap. 3.4.
**Pr. 9.2.

*Cap. 2.6.

*Cap. 2.7;
3.5.

*Cap. 3.6.

8Unirea
mirelui şi a
miresei în
dragoste

a Lit. �mirosul nasului tău�    b Sau �care curge drept către�    c Să rămânem noaptea    d Sau �tu m-ai
învăţa�    e Sau �scânteile�, �săgeţile�    f Ebr. �Yah�    g Stăpân al unei mulţimi


