
Sulamita:  

1.2   O,daca el ar dori sa ma sarute cat mai intens cu sarutarile gurii lui - 

   pentru ca dragostea
1
 lui este mai incantatoare decat vinul. 

1.3   Mirosul dulce din parfumul tau imi da placere; 

   numele tau este ca parfumul varsat afara. 

Nu-i de mirare ca fetele de maritat te adora !  

1.4   Ia-ma cu tine  – hai sa ne grabim!      

        O,daca imparatul ar dori sa ma duca in camerele lui ascunse.  

Fiicele Ierusalimului: 

Noi ne vom bucura si ne vom veseli pentru tine; 

    vom lauda dragostea ta mai mult decat vinul.  

Sulamita :      Pe drept esti adorat ! 

 

1.5   Sunt neagra dar adorabila, 

   O fiice
2
 ale Ierusalimului,  

   neagra ca si corturile Chedarului
3
,  

   ca si perdelele ce atarna in curtea regala a lui Solomon.  

1.6   Nu va holbati la mine ca sunt neagra,  

   caci m-am innegrit de la soare.  

Fratii mei vitregi de mama, s-au maniat pe mine 

  si m-au trimes sa am grija de via familiei; 

  dar via personala din mine am neglijat-o.  

1.7 Spune-mi tu pe care eu te iubesc, unde-ti pasti turma ta 

si unde te odihnesti cu oile tale la amiaza. 

  Caci de ce trebuie sa fiu eu ca o femeie ratacita  

   sezand langa turmele prietenilor tai? 

Solomon: 

1.8 Daca tu nu stii, o cea mai frumoasa dintre femei,  

                                                 
1
 Cuvantul dodhim exprima  relatia sexuala fizica dintre sot si sotie ce cuprinde un intreg joc de dragoste si 

pozitii, exprimari ale bucuriei, tandretii si satisfactiei depline.   
2
 Sunt femeile tinere din Israel. 

3
 Chedariti erau Beduinii din Nordul Arabiei care-si inveleau corturile cu piele de capre negre.  



urmareste urmele turmei de oi  

si pasunea caprelor tinere de pe langa 

                                    corturile pastorilor.  

Solomon: 

1.9 Eu adesea te compar, scumpa mea, cu o iapa 

printre carele de lupta a lui Faraon. [trimisa acolo in timpul luptei 

pentru a crea haos printre armasarii lui] 

1.10 Obrajii tai sunt minunati intre cerceii de la urechi, 

   si gatul tau intre siragurile de bijuterii.  

1.11 Noi iti vom face cercei de aur,  

   stropiti cu argint.  

Sulamita:  

1.12 In timp ce imparatul era la masa lui relaxat,  

   parfumul meu de nard
4
 isi raspandea mirosul lui. 

1.13 Iubitul meu este pentru mine un buchet de mirt
5
 

   atarnand intre sanii mei.  

1.14  Iubitul meu este pentru mine un ciorchine de floricele de arbust
6
 

   din viile din En-Ghedi. 

Solomon: 

1.15  Ce frumoasa esti tu, draga mea! 

   O, ce frumoasa! 

   Ochii tai sunt porumbite ! 

Sulamita: 

1.16    Ce frumos esti tu iubitule! 

O, ce fermecator! 

Si patul nostru este pajistea cu iarba  proaspata.  

Solomon: 

1.17   Cedrii dunt grinzile de la casa noastra; 

                                                 
4
 Nardul – planta din India din care se extragea un ulei puternic mirositor si foarte scump 

5
 Femeile din Orient umpleau saculeti cu plante aromatice pe care-i atarnau la gat pana intre sani si il tineau 

pe sub imbracaminte.  
6
 Semn al delicatetii si adorarii – aceste ciorchine de floricele erau stranse din arbustii ce cresteau in 

vii.[asemeni ciorchinelor de floricele de malin] 



iar brazii sunt pardoselile noastre.  

Sulamita: 

2.1 Eu sunt un trandafir din Saron,  

un crin din vaile Israelului. 

Solomon: 

2.2 Ca un crin intre spini 

este iubita mea intre fete.  

Sulamita:  

2.3 Ca un mar intre copacii padurii 

este iubitul meu intre tineri. 

  Eu sunt incantata sa ma asez la umbra lui  

   si rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele.  

2.4 El m-a luat in sala de petreceri, 

si dragostea lui era ca un steag ce flutura peste mine . 

2.5 Intariti-ma cu stafide, 

improspatati-ma cu parfumul florilor de mar, 

pentru ca eu sunt in lesin de dragoste.  

2.6 Bratul lui stang este sub capul meu, 

iar bratul drept ma imbratiseaza.  

2.7 Fiice ale Ierusalimului, eu va implor 

pe gazelele si caprioarele de pe camp: 

  Nu starniti, nu treziti dragostea 

   pana la timpul potrivit, cand vine ea de la Dumnezeu.  

Sulamita: 

2.8 Ascult atenta! Iubitul meu se apropie! 

Ma uit! El vine aici, 

  sarind peste munti, 

   saltand pe dealuri. 

2.9 Iubitul meu este ca o gazela si ca un cerb tanar.  

Iata! Acolo el sta in spatele zidului nostru, 

  privind fix printre ferestre, 



   priving cu atentie printre zabrele.  

2.10 Iubitul meu mi-a vorbit spunandu-mi : 

Solomon:       

Scoala-te, draga mea,  

unica mea frumusete si vino cu mine. 

2.11 Caci iata iarna a trecut; 

ploile au incetat si s-au dus.
7
  

2.12 Florile apar din nou pe pamant; 

sezonul cantecelor a venit, 

  vocea turturicii ce-si cheama iubitul  

   se aude in campiile tarii noastre. 

2.13 Fructele smochinului sunt in formare; 

si floricelele  viilor isi imprastie parfumul lor.
8
 

  Scoala-te, vino, draga mea;  

   unica mea frumusete, vino cu mine. 

2.14 Porumbita mea din despicaturile stancii,
9
 

din locurile secrete si inaccesibile ale prapastiilor, 

  arata-mi toate aspectele frumusetii tale,  

   permite-mi sa-ti aud vocea ; 

  pentru ca ea este dulce, 

   si esti asa de placuta la vedere. 

2.15 Prindeti-ne vulpile,
10

  

vulpile mici
11

 

  cari distrug viile, 

   viile noastre care sunt in floare.
12

  

                                                 
7
 Iarna este sezonul ploios in Israel. Primavara incepe cand sezonul ploios se sfarseste prin lunile Martie, 

Aprilie.  
8
 Se stie ca acest sezon, cand toata natura revine la viata, ii favorizeaza pe tineri sa se indragosteasca.  

9
 Locul unde porumbeii isi fac cuibul spre a se proteja de pasarile rapitoare.  

10
 In Tara Sfanta vulpile tinere formau haite de 200-300 si alergau impreuna distrugand viile aflate in 

floare. 
11

 “Vulpile mici” – reprezentand cuvinte rele, urate care distrug adesea frumusetea fragila a dragostei dintre 

doua persoane.  
12

 Imaginea viei in floare era frecvent folosita in Vechiul Orient Apropiat, reprezentand feminitatea iubitei 

in deplina splendoare a ei, in perioada ei infloritoare.  



Sulamita: 

2.16  Prea iubitul meu este al meu si eu sunt al lui; 

   el se reimprospateaza spiritual plimbandu-se printre crini.  

2.16 Pana in zorii zilei 

si pana la fuga umbrelor, 

  invarteste-te…,
13

 iubitul meu, 

   si fii ca o gazela  

  sau ca un cerb tanar 

   pe dealurile accidentate.
14

  

 

3.1  Noapte de noapte in patul meu  

   l-am cautat pe unicul iubit al inimii mele; 

  l-am cautat dar nu l-am gasit. 

3.2   Ma voi scula si voi merge prin cetate, 

   pe strazile si pietele ei; 

  il voi cauta pe unicul iubit al inimii mele. 

   L-am cautat dar nu l-am gasit. 

3.3   Strajerii cetatii m-au gasit  

   in timp ce-si faceau rondul. 

   -“L-ati vazut pe unicul iubit al inimii mele?” 

3.4 Abia trecusem de ei  

cand l-am gasit pe cel iubit de inima mea.  

  L-am inhatat si nu l-am lasat sa mearga  

   pana ce l-am dus in casa mamei mele, 

   in camera in care am fost conceputa eu. 

3.5 Fiice ale Ierusalimului, eu va implor 

pe gazelele si caprioarele de pe camp: 

  Nu starniti, nu treziti dragostea  

   pana la timpul potrivit cand vine ea de la Dumnezeu. 

                                                 
13

 Exprima literal un intreg joc de dragoste (pozitii) de-alungul intregii nopti. 
14

 Referinta simbolica la pieptul iubitei.  



Sulamita: 

3.6 Cine este acesta ce se urca
15

 din desert 

ca un stalp de fum, parfumat cu mir 

 si tamaie 

fabricate din toate mirodeniile negustorilor? 

3.7 Iata! Este caleasca
16

 lui Solomon,  

escortata de 60 de ostasi
17

 

cei mai nobili din Israel, 

3.8 toti manuiesc sabia, 

toti s-au instruit in razboaie, 

  fiecare are sabia lui la cingatoare, 

   pregatita pentru pericolele din timpul noptii. 

3.9 Imparatul Solomon si-a construit aceasta caleasca  

din lemn de Liban. 

3.10 Stalpii i-a facut din argint, 

iar platforma acoperita cu aur. 

  Si scaunul era invelit in purpura, 

   si interiorul impodobit cu tesaturi alese 

   lucrate cu dragoste de fiicele Ierusalimului. 

3.11 Iesiti fiicele Sionului, 

si priviti la Regele Solomon purtand coroana, 

coroana cu care l-a incoronat mama lui  

in ziua nuntii lui, 

 in ziua fericita a inimii lui.  

Solomon: 

4.1 Ce frumoasa esti tu, draga mea! 

O, ce frumoasa! 

                                                 
15

 Asemanator cu ascensiunea soarelui cand rasare provocand admiratia privitorilor. 
16

 Era un pat mobil purtat pe umeri. Avea patru stalpi la colturi si acoperit cu panzeturi tesute manual 

pentru a tine umbra imparatului.  
17

 In Orient, mirele si mireasa erau paziti in noaptea nuntii de ostasi de incredere, prevenind astfel orice 

pericol ce li s-ar fi putut intampla celor doi. 



Ochii tai ascunsi sub invelitoarea capului sunt ca ochii stralucitori ai unei 

porumbite. 

Parul tau unduind pe spate este ca o turma de capre  

 ce se revarsa
18

 de pe Muntele Galaad.  

4.2 Dintii tai albi sunt ca o turma de oi proaspat tunse, 

ce ies albite din scaldatoare. 

  Fiecare din ele au gemeni; 

   nici una nu este stearpa
19

.  

4.3 Buzele tale sunt ca o panglica rosu stralucitoare; 

gura ta este draguta. 

  Obrajii tai sub valul tau 

   sunt fini si rozalii ca o felie de rodie. 

4.4 Gatul tau lung este ca Turnul lui David, 

construit cu eleganta; 

  atarnand de el o mie de scuturi, 

   toate scuturi de razboinici. 

4.5 Ambii sani ai tai sunt ca doi pui de caprioara, 

ca gemenii unei gazele
20

 

care pasc printre crini. 

4.6 Pana la sfarsitul zilei  

si caderea umbrelor, 

  Eu voi veni la muntele de mir 

   si la dealul de tamaie care esti tu mireasa mea. 

4.7 Esti in totalitate atat de frumoasa , draga mea; 

si n-ai nici un cusur in tine. 

Solomon: 

4.8 Vin-o aproape de mine, din Liban, mireasa
21

 mea, 

vin-o aproape de mine din Libanul mandriei tale. 

                                                 
18

 Referire la momentul cand turma de capre cobora de pe munte in apus de soare.  
19

 Expresia este folosita pentru a arata dantura perfecta a iubitei. 
20

 Gazela este simbolul feminitatii, gratiei si frumusetii. 
21

 Cuvantul “kallah”= mireasa   - se refera la o femeie maritata, unica la barabtul ei, care isi duce pana la 

capat legamantul casatoriei. 



  Coboara de pe creasta muntelui Amana, 

   din varful muntelui Senir, din inaltimea Hermonului,  

  din vizuinele leilor  

   si din muntele bantuit de leoparzi.  

4.9 Tu mi-ai furat inima mea, sora mea, mireasa mea; 

tu mi-ai rapit inima mea 

  numai printr-o privire rapida a ochilor tai, 

   numai cu o bijuterie de la gatul tau. 

4.10 Ce incantatoare este dragostea ta, sora mea, mireasa mea! 

Dragostea ta este mult mai placuta decat vinul, 

 si mirosul din parfumul tau este mult mai placut decat orice miros 

de planta aromata! 

4.11 Buzele tale emana dulceata fagurului de miere, mireasa mea, 

lapte si miere sunt sub limba ta.  

  Mirosul din articolele de imbracaminte din tinuta ta 

   este la fel ca cel din Liban. 

4.12 Tu esti o gradina inchisa, sora mea, mireasa mea, 

tu esti un izvor protejat si ingradit, o fantana pecetluita
22

.  

4.13 Imbratisarile tale ma fac sa ma simt ca intr-un paradis de rodii 

cu fructe alese,  

cu ciorchine de flori puternic mirositoare si nard, 

4.14 nard si sofran
23

, 

trestie mirositoare si scortisoara, 

cu toate felurile de tufe de tamaie, 

cu mir si aloe 

si cu toate plantele fin aromate. 

4.15 Tu esti o gradina cu sursa de apa,  

un izvor de apa curgatoare 

                                                 
22

 Sulamita este asemanata cu o gradina privata, rezervata numai pentru Solomon. Ea nu este un loc public 

si este pecetluita ca si odinioara bazinele si izvoarele de apa pentru a preveni poluarea. 
23

 Praf de culoare oranj obtinut din florile de primavara. Se folosea la gatit specialitati datorita mirosului 

placut.  



ce curge la vale din Liban. 

Sulamita:                                                                                                                                           

4.16                 Trezeste-te vantule de nord, 

si vino vantule de sud! 

  Suflati peste gradina mea, 

   ca parfumurile ei sa se poata imprastia prin toata zona.  

  Lasa-l pe iubitul meu sa intre in gradina lui 

   si sa guste din fructele ei alese
24

.  

Solomon: 

5.1 Eu vin degraba in gradina mea, sora mea, mireasa mea; 

Eu am cules pentru acest eveniment mir si plante aromate. 

  Am mancat fagure de miere si miere; 

   Am baut vin si lapte. 

Fiiecele Ierusalimului: 

  Mancati prieteni si beti; 

   imbatati-va de dragoste! O voi indragostitilor 

Sulamita: 

5.2 Eu adormisem dar inima mea era treaza. 

Asculta! Iubitul meu bate la usa: 

“Deschide-mi, sora mea, draga mea, 

 porumbita mea, neprihanita mea. 

Capul meu este udat de roua, 

 si parul meu este umezit de picaturile noptii. 

5.3 Mi-am scos haina cea lunga – 

trebuie sa mi-o pun din nou? 

  Mi-am spalat picioarele – 

   trebuie sa le murdaresc iarasi? 

5.4 Iubitul meu si-a varat mana pe gaura zavorului; 

iar inima mea a inceput sa bata salbatic pentru el. 

5.5 M-am ridicat sa-i deschid iubitului meu, 

                                                 
24

 Referinta la o varietate de imbratisari, saruturi si jocuri de dragoste. 



si de pe mainile mele picurau stropi de mir, 

iar de pe degete curgea mirul , 

pe manerul zavorului. 

5.6 I-am deschis iubitului meu prea tarziu, 

si iubitul meu plecase; disparuse. 

  Inima mea s-a mahnit de plecarea lui. 

  L-am cautat dar nu l-am gasit. 

  L-am strigat dar nu mi-a raspuns. 

5.7  Paznicii cetatii m-au gasit  

   cand faceau de rond in cetate. 

  Ei m-au batut si m-au ranit; 

   mi-au luat mahrama, 

   cei ce faceau de straja pe ziduri! 

5.8  O, fiice ale Ierusalimului, va rog fierbinte – 

daca il gasiti pe iubitul meu, stiti ce sa-i spuneti? 

Spuneti-i ca sunt bolnava de dragoste!  

Fiicele Ierusalimului: 

5.9 Ce are iubitul tau mai bun decat altii, 

o, cea mai frumoasa dintre femei? 

  Prin ce se deosebeste el de altii, 

   de ne implori asa fierbinte? 

Sulamita: 

5.10 Iubitul meu are o fata radianta si rumena 

si arata mai bine decat zece mii de alti barbati. 

5.11 Capul lui este ca o cununa de aur curat
25

; 

iar pletele ii cad ca niste valuri 

avand culoarea neagra ca a corbului. 

5.12 Ochii lui sunt ca doua porumbite 

albastrui ce se spala intr-o apa curgatoare, 

  sunt ca scaldati in lapte, 

                                                 
25

 Referire la tenul bronzat al fetei. 



    si fixati in pozitia lor ca niste bijuterii. 

5.13 Obrajii lui sunt ca niste straturi de plante mirositoare 

ce emana parfumul lor aromat. 

  Buzele lui sunt ca si campul rosu de crini 

   din ele picura mirna
26

. 

5.14 Bratele lui sunt ca doua vergele drepte de aur 

incrustate cu crisolit
27

. 

  Abdomenul lui este ca un fildes lustruit 

   decorat cu safire
28

.  

5.15 Picioarele lui sunt ca stalpii de marmura alba 

asezati pe un postament de aur curat. 

  Infatisarea lui este impunatoare ca Libanul cu inaltimile lui, 

   si aleasa ca cedrii lui. 

5.16 Cerul gurii lui este numai dulceata; 

si toata fiinta lui este plina de farmecul iubirii. 

  Acesta este preaiubitul meu, asa este prietenul meu, 

   O, fiice ale Ierusalimului.  

Fiicele Ierusalimului: 

6.1 Unde a disparut iubitul tau, 

o, cea mai frumoasa dintre femei? 

  Pe care cale a apucat-o iubitul tau, 

   ca sa putem sa-l cautam impreuna cu tine? 

Sulamita: 

6.2 Iubitul meu a disparut in gradina lui, 

la straturile de plante aromate, 

  sa-si reimprospateze sufletul  

   si sa culeaga crini
29

. 

6.3 El este al meu si eu sunt al lui, fiice ale Ierusalimului; 

                                                 
26

 Un idiom folosit frecvent pentru a arata vorbirea gratioasa. Iov 29:22, Prov. 5:3 
27

 O piatra alba, simbolizeaza unghiile.  
28

 Piatra pretioasa albastra si transparenta.  
29

 Metoda excelenta de calmare sau de reincarcare spirituala pentru un barbat frustrat sau manios. (Estera 

7:7) 



el nu e al vostru spre al cauta. 

  El se reimprospateaza spiritual, impiedicand dezastrul iubirii noastre, 

   prin plimbarea printre crini.  

Solomon: 

6.4  Tu esti asa de frumoasa draga mea ca Tirta
30

, 

   vrednica de iubit ca Ierusalimul, dar teribil de infricosatoare   

ca ostile pornite la lupta sub steagurile lor. 

6.5  Intoarce-ti ochii tai de la mine; 

ca ei ma intimideaza. 

  Parul tau lung cazut pe spate arata ca o turma de capre negre  

   ce coboara de pe muntele Gilead pe inserat. 

6.6  Dintii tai sunt asa de albi ca o turma de oi  

ce ies din scaldatoare. 

  Iar dantura este perfecta ca oile care au toate miei, 

   niciuna nu e strearpa. 

6.7  Obrajii tai din spatele invelitorii tale  

sunt fini ca doua jumatati de rodie.  

6.8 Pot fi 60 de regine, 

80 de concubine, 

si fete fecioare fara numar; 

6.9 ca porumbita mea, neprihanita mea este unica, 

unica fiica la mama ei, 

favorita unica a celei ce a nascut-o. 

  Fetele vazand-o o numesc fericita; 

   reginele si concubinele o lauda. 

Fiicele Ierusalimului: 

6.10 Cine este aceasta care apare ca zorile, 

draguta ca luna, stralucitoare ca soarele, 

maiestoasa ca stelele in mersul lor pe cer? 

                                                 
30

 Tirta – a fost capitala Israelului intre anii 900-871 i.Chr. Era asa de frumoasa ca s-a numit “Tirtah” ce 

inseamna: farmec gratie, incantare, obiect de placere. 



Solomon: 

6.11 M-am pogorat in gradina cu nuci 

sa vad noile lastare din vale, 

  sa privesc daca viile au inmugurit  

   sau daca rodiile au inflorit. 

6.12 Dar fara sa realizez  

dorinta mea m-a dus printre carale regale 

ale poporului meu! 

Fiicele Ierusalimului: 

6.13 Intoarce-te, suceste-te Sulamito; 

invarteste-te roata, ca noi sa te putem privi cu atentie.  

Sulamita: 

  De ce vreti s-o priviti atat de atent pe Sulamita 

   ca pe dansul fetelor din Mahanaim? 

Solomon: 

7.1 Ce frumoase iti sunt picioarele tale incaltate in sandale, 

O fiica de print! 

  Picioarele tale gratioase sunt ca bijuteriile  

   lucrate de un bijutier iscusit. 

7.2 Centrul abdomenului tau este ca un pahar larg si rotund 

din care nu lipseste vinul mirositor. 

  Talia trupului tau este ca un snop de grau 

   Incins la mijloc cu crini. 

7.3 Sanii tai sunt ca doi iezi,  

gemenii unei gazele. 

7.4 Gatul tau inalt este ca un turn de fildes. 

Ochii tai  sunt ca iazurile din Hebron 

 in care se reflecta poarta Bat-Rabim. 

Nasul tau elegant este ca turnul Libanului  

 din care puteai privi spre Damasc. 

7.5 Capul tau cu cununa pe el este ca Muntele Carmel. 



Parul tau negru cu reflexe albastrui este ca tapiseria regala; 

imparatul este tinut captiv vazand cum ti se unduiesc suvitele pe spate. 

7.6 O ce frumoasa esti iubita mea  

cu desfatarile tale! 

7.7 Statura ta este ca a unui palmier, 

si sanii tai ca un manunchi de fructe. 

7.8 Mi-am zis, “Ma voi sui in palmier 

si ma voi tine de ramurile lui.” 

  Sanii tai vor fi ca ciorchinele de struguri din vie, 

   iar parfumul respiratiei tale ca de mar, 

7.9 si sarutarile tale ca cel mai bun vin. 

Sulamita: 

   Fie sa curga vinul direct la iubitul meu, 

   alunecand usor peste buze si dinti pana ce noi vom cadea de somn. 

Sulamita: 

7.10 Eu apartin iubitului meu, 

si dorintele lui sunt numai dupa mine. 

7.11 Vino, iubitul meu, hai sa mergem in provincie, 

sa ne petrecem noapte in sate. 

7.12 Hai sa ne ducem devreme la vie  

sa vedem daca a inmugurit, 

  daca si-au deschis floricelele lor, 

   si daca rodiile sunt in floare – 

   acolo eu vreau sa-ti daruiesc dragostea mea. 

7.13 Mandragorele
31

 isi raspandesc mirosul lor, 

si deasupra usii noastre este orice delicatesa, 

  fie noua fie veche, 

   le-am pastrat pentru tine singur, iubitul meu. 

Sulamita: 

8.1 O, daca ai fi fost pentru mine ca un frate, 

                                                 
31

 Specie de iarba cu radacini ramificate. 



care s-a hranit la pieptul mamei mele! 

  Atunci, daca eu te-as fi gasit afara pe strada, 

   te-as fi sarutat, 

   si nimeni nu m-ar fi dispretuit pentru gestul acesta
32

. 

8.2 Te-as lua  

si duce la casa mamei mele – 

ea m-ar fi instruit in arta dragostei. 

  Ti-as fi dat sa bei vin aromat  

si nectar din rodiile mele.  

8.3 Bratul lui stang este sub capul meu 

si cel drept ma imbratiseaza. 

8.4 Fiice ale Ierusalimului, eu va implor fierbinte: 

Niciodata nu starniti sau treziti dragostea  

 pana la timpul potrivit, cand vine ea de la Dumnezeu. 

Fiicele Ierusalimului: 

8.5 Cine este aceasta ce se suie din desert 

sprijinita pe bratul iubitului ei? 

Sulamita: 

  Sub mar eu te-am ridicat din fecioria ta; 

   acolo mama ta te-a conceput, 

   si tot acolo te-a nascut. 

8.6 Pune-ma ca o pecete pe inima ta, 

ca o pecete pe bratul tau; 

  pentru ca dragostea este tare ca moartea, 

   si gelozia neinduplecata ca mormantul. 

  Arde ca flacarile de foc,  

   ca si focul mistuitor al Domnului. 

8.7 Inundatiile nu pot stinge dragostea; 

raurile nu pot s-o inece. 
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 In timpul acela numai fratele cu sora aveau dreptul sa se sarute afara pe strada. Ceilalti primeau dispretul 

si rusinea publicului. 



  Daca cineva ar da toate bogatiile din casa lui pentru dragoste, 

   nu ar avea decat dispret total. 

Fiicele Ierusalimului: 

8.8 Noi avem o sora adolescenta, 

al carei piept inca nu s-a dezvoltat.  

  Ce trebuie sa facem pentru sora noastra 

   pentru ziua cand va fi curtata de baieti? 

8.9 Daca ea este un zid
33

 inaccesibil, 

atunci noi vom construi turnuri de argint pe ea
34

.  

  Daca ea este o usa, 

   atunci o vom proteja cu panouri de cedru. 

Sulamita: 

8.10 Eu sunt un zid, 

si sanii mei ca doua turnuri. 

  Eu am devenit in ochii lui  

   ca una ce-i aduce o multumire deplina. 

Sulamita: 

8.11 Solomon a avut o vie in zona insorita si roditoare, Baal Hamon; 

el a  lasat-o in grija unor ingrijitori. 

  Fiecare trebuia sa-i aduca pentru rodul viei  

   o mie de sekeli de argint, un sekel pentru fiecare butuc de vie. 

8.12  Dar propria vie a inimii si sufletului meu este numai a mea,  

nu o inchiriez la nimeni; 

  Mia de sekeli sunt pentru tine, Solomon 

   si alti 200 de sekeli sunt ai ingrijitorilor tai! 

Solomon: 

8.13   Tu care locuiesti in gradini  

in prezenta prietenilor tai, 

permite-mi sa-ti aud vocea ta! 
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 Forta pe care o au de se abtine de la sex. 
34

 Sau o vom rasplati pentru aceasta.  



Sulamita: 

8.14      Vino iubitule, ca sunt gata pentru tine, 

si fii gratios ca o gazela  

  sau ca un cerb tanar 

   pe muntii plini de plante aromate. 

   

  

 


