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Píseň písní
Píseò nejpøednìjší z písní Šalomounových. 2 Ó by
mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti
tvé nežli víno. 3 Pro vùni masti tvé jsou výborné, mast
rozlitá jméno tvé; protož tì mladice milují. 4 Táhniž mne,
a pobìhnem za tebou. Uvedltì mne král do pokojù svých,
plésati a veseliti se v tobì budeme, a vychvalovati milosti
tvé více než víno; upøímí milují tì. 5 Jsemꜜ èerná, ale
milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští,
jako opony Šalomounovy. 6 Nehleïte na mne, žeꜜ jsem
snìdá, nebo jsem obhoøela od slunce. Synové matky mé
rozpálivše se proti mnì, postavili mne, abych ostøíhala
vinic, a vinice své nehlídala jsem. 7 Oznam mi ty, kteréhož
miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpoèinutí o
poledni? Nebo proè mám býti tak jako pobìhlá pøi stádích
tovaryšù tvých? 8 Jestliže nevíš, ó nejkrašší mezi ženami,
vyjdi po šlepìjích ovcí, a pas kozlátka svá podlé obydlí
pastýøù. 9 Jízdì v vozích Faraonových pøipodobòuji tì,
ó milostnice má. 10 Líce tvá okrášlena jsou ozdobami,
a hrdlo tvé halžemi. 11 Ozdob zlatých nadìláme tobì
s promìnami støíbrnými. 12 Dotud, dokudž král stolí,
nardus mùj vydává vùni svou. 13 Svazèek mirry jest mi
milý mùj, na prsech mých odpoèívaje. 14 Milý mùj jest
mi hrozen cyprový na vinicích v Engadi. 15 Aj, jak jsi
ty krásná, pøítelkynì má, aj, jak jsi krásná! Oèi tvé jako
holubièí. 16 Aj, jak jsi ty krásný, milý mùj, jak utìšený! I to
lùže naše zelená se. 17 Trámové domù našich jsou z cedrù,
a pavlaèe naše z boroví.
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Já jsem rùže Sáronská, a lilium pøi dolinách. 2 Jako
lilium mezi trním, tak pøítelkynì má mezi pannami. 3 Jako
jabloò mezi døívím lesním, tak milý mùj mezi mládenci.
V stínu jeho žádostiva jsem byla sedìti, a sedímꜜ; nebo
ovoce jeho sladké jest ústùm mým. 4 Uvedl mne na hody,
maje za korouhev lásku ke mnì. 5 Oèerstvìtež mne tìmi
flašemi, posilòte mne tìmi jablky, nebo umdlévám milostí,
6 Levice jeho pod hlavou mou, a pravicí svou objímá mne.
7 Zavazujiꜜ vás pøísahou, dcery Jeruzalémské, skrze srny
a lanì polní, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého
mého, dokudž by nechtìl. 8 Hlas milého mého, aj, onꜜ se
béøe, skáèe po tìch horách, poskakuje na tìch pahrbcích.
9 Podobný jest milý mùj srnì aneb mladému jelenu; aj,
on stojí za stìnou naší, vyhlédá z oken, patøí skrze møíži.
10 Ozval se milý mùj, a øekl mi: Vstaò, pøítelkynì má,
krásná má, a poï. 11 Nebo aj, zima pominula, prška
pøestala a odešla. 12 Kvítíèko se ukazuje po zemi, èas
prozpìvování pøišel, a hlas hrdlièky slyší se v krajinì naší.
13 Fík vypustil holièky své, a réví rozkvetlé vydalo vùni.
Vstaniž, pøítelkynì má, krásná má, a poï. 14 Holubièko má,
v rozsedlinách skalních, v skrýši pøíkré, ukaž mi oblíèej
svùj, nechaꜜ slyším hlas tvùj; nebo hlas tvùj libý jest, a
oblíèej tvùj žádostivý. 15 Zlapejte nám lišky, lišky malièké,
ješto škodu dìlají na vinicích, ponìvadž vinice naše kvete.
16 Milý mùj jest mùj, a já jeho, jenž pase mezi lilium.
17 Ažby zavítal ten den, a utekli by stínové ti, navratiž
se, pøipodobni se, milý mùj, srnì neb mladému jelenu na
horách Beter.
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Na ložci svém v noci hledala jsem toho, kteréhož
miluje duše má. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho.
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2 Již tedy vstanu, a zchodím mìsto; po ryncích i po ulicech

hledati budu toho, kteréhož miluje duše má. Hledala jsem
ho, ale nenašla jsem ho. 3 Našli mne ponocní, kteøíž
chodí po mìstì. Vidìli-liž jste toho, kteréhož miluje duše
má? 4 A jakž jsem jich jen pominula, takž jsem našla
toho, kteréhož miluje duše má. Chopila jsem ho, aniž ho
pustím, až ho uvedu do domu matky své, a do pokojíka
rodièky své. 5 Pøísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské,
skrze srny a lanì polní, abyste nebudily a nevyrážely ze
sna milého mého, dokudž by sám nechtìl. 6 Která jest
to, jenž vstupuje z pouštì jako sloupové dymu, okouøena
jsuc mirrou a kadidlem, dražším nad všelijaký prach apatekáøský? 7 Aj, lože Šalomounovo, okolo nìhož šedesáte
udatných z nejsilnìjších Izraelských, 8 Vše vládnoucích
meèem, vycvièených v boji, z nichž jeden každý má svùj
meè pøi boku svém z pøíèiny strachu noèního. 9 Schranu
vystavìl sobì král Šalomoun z døíví Libánského, 10 Pøi
níž udìlal sloupy støíbrné, dno zlaté a ponebí šarlatové,
vnitøek pak jeho postlaný milostí dcer Jeruzalémských.
11 Vyjdìte a pohleïte, dcery Sionské, na krále Šalomouna v
korunì, kterouž ho korunovala matka jeho v den oddávání
jeho a v den veselí srdce jeho.
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Aj, jak jsi ty krásná, pøítelkynì má, aj, jak jsi krásná!
Oèi tvé jako holubièí mezi kadeøi tvými, vlasy tvé jako
stáda koz, kteréž vídati na hoøe Galád. 2 Zubové tvoji
podobní stádu ovcí jednostejných, když vycházejí z kupadla, z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není
žádné neplodné. 3 Jako provázek z hedbáví èerveného
dvakrát barveného rtové tvoji, a øeè tvá ozdobná; jako kus
jablka zrnatého židoviny tvé mezi kadeøi tvými. 4 Hrdlo
tvé jest jako vìže Davidova, vystavená k chování zbroje, v
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níž na tisíce pavéz visí, vše štítù mužù udatných. 5 Oba tvé
prsy jako dvé telátek bližencù srních, jenž se pasou v kvítí.
6 Ažby zavítal ten den, a utekli by stínové, poodejdu k
hoøe mirrové a pahrbku kadidlovému. 7 Všecka jsi krásná,
pøítelkynì má, a není na tobì poškvrny. 8 Se mnou z
Libánu, ó choti má, se mnou z Libánu pùjdeš, a pohledíš
s vrchu hory Amana, s vrchu Senir a Hermon, z peleší
lvových a s hor pardových. 9 Jala jsi srdce mé, sestro
má choti, jala jsi srdce mé jedním okem svým, a jedinou
toèenicí hrdla svého. 10 Jak utìšené jsou milosti tvé, sestro
má choti! Jak vzácnìjší jsou milosti tvé než víno, a vùnì
mastí tvých nade všecky vonné vìci. 11 Strdí tekou rtové
tvoji, ó choti, med a mléko pod jazykem tvým, a vùnì
roucha tvého jako vùnì Libánu. 12 Zahrada zamèená jsi,
sestro má choti, vrchovištì zamèené, studnice zapeèetìná.
13 Výstøelkové tvoji jsou zahrada stromù jablek zrnatých
s ovocem rozkošným cypru a nardu, 14 Nardu s šafránem,
prustvorce s skoøicí, a s každým stromovím kadidlo vydávajícím, mirry a aloes, i s všelijakými zvláštními vìcmi
vonnými. 15 Ó ty sám vrchovištì zahradní, studnice vod
živých, a tekoucích z Libánu. 16 Vìj, vìtøíèku pùlnoèní, a
pøiï, vìtøíèku polední, provìj zahradu mou, aꜜ tekou vonné
vìci její, a aꜜ pøíjde milý mùj do zahrady své, a jí rozkošné
ovoce své.
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Pøišelꜜ jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám
mirru svou i vonné vìci své, jím plást svùj i med svùj,
pijí víno své a mléko své. Jezte, pøátelé, píte a hojnì
se napíte, moji milí. 2 Spávámꜜ, a však srdce mé bdí.
Hlas milého mého, tlukoucího: Otevøi mi, sestro má,
pøítelkynì má, holubièko má, upøímá má; nebo hlava má
plná jest rosy, a kadeøe mé krùpìjí noèních. 3 Svlékla
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jsem sukni svou, kterakž ji obleku? Umyla jsem nohy
své, což je mám káleti? 4 Milý mùj sáhl rukou svou skrze
dvéøe, a vnitønosti mé pohnuly se ve mnì. 5 I vstala
jsem, abych otevøela milému svému, a aj, z rukou mých
kapala mirra, i z prstù mých, mirra tekutá na rukovìtech
závory. 6 Otevøelaꜜ jsem byla milému svému, ale milý
mùj již byl ušel, a pominul. Duše má byla vyšla, když on
promluvil. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho; volala
jsem ho, ale neozval se mi. 7 Nalezše mne strážní, kteøíž
chodí po mìstì, zbili mne, ranili mne, vzali i rouchu mou
se mne strážní zdí mìstských. 8 Zavazuji vás pøísahou
dcery Jeruzalémské, jestliže byste našly milého mého, co
jemu povíte? Že jsem nemocná milostí. 9 Což má milý
tvùj mimo jiné milé, ó nejkrásnìjší z žen? Co má milý
tvùj nad jiné milé, že nás tak pøísahou zavazuješ? 10 Milý
mùj jest bílý a èervený, znamenitìjší nežli deset tisícù
jiných. 11 Hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy jeho kadeøavé,
èerné jako havran. 12 Oèi jeho jako holubic nad stoky
vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti. 13 Líce jeho
jako záhonkové vonných vìcí, jako kvìtové vonných vìcí;
rtové jeho jako lilium prýštící mirru tekutou. 14 Ruce
jeho prstenové zlatí, vysazení kamením drahým jako
postavcem modrým; bøicho jeho stkvìlost slonové kosti
zafiry obložené. 15 Hnátové jeho sloupové mramoroví, na
podstavcích zlata nejèistšího založení; oblíèej jeho jako
Libán, výborný jako cedrové. 16 Ústa jeho pøesladká, a
všecken jest pøežádostivý. Takovýꜜ jest milý mùj, takový
jest pøítel mùj, ó dcery Jeruzalémské. 17 Kamže odšel milý
tvùj, ó nejkrásnìjší z žen? Kam se obrátil milý tvùj? A
hledati ho budeme s tebou.
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vonných, aby pásl v zahradách, a aby zbíral lilium. 2 Já
jsem milého mého, a milý mùj jest mùj, kterýž pase mezi
lilium. 3 Krásná jsi, pøítelkynì má, jako Tersa, pìkná jako
Jeruzalém, hrozná jako vojsko s praporci. 4 Odvraꜜ oèi
své od patøení na mne, nebo ony mne posilují. Vlasy
tvé jsou jako stáda koz, kteréž vídati v Galád. 5 Zubové
tvoji jsou podobní stádu ovcí, když vycházejí z kupadla,
z nichž každá mívá po dvém, a mezi nimiž není žádné
neplodné. 6 Jako kus jablka zrnatého židoviny tvé mezi
kadeøi tvými. 7 Šedesáte jest královen, a osmdesáte ženin,
a mladic bez poètu; 8 Jediná jest však má holubice, má
upøímá, jedinká pøi matce své, nepoškvrnìná pøi své
rodièce. Spatøivše ji dcery, blahoslavily ji, královny a
ženiny chválily ji, økouce: 9 Která jest to, kterouž vidìti
jako dennici, krásná jako mìsíc, èistá jako slunce, hrozná
jako vojsko s praporci? 10 Do zahrady vypravené sstoupila
jsem, abych spatøila ovoce údolí, abych vidìla, kvete-li
vinný kmen, a puèí-li se jablonì zrnaté. 11 Nezvìdìla jsem,
a žádost má ponukla mne na vùz pøednìjších z lidu mého.
12 Navraꜜ se, navraꜜ, ó Sulamitská, navraꜜ se, navraꜜ, aꜜ na tì
patøíme. Co uzøíte na Sulamitské? Jako zástup vojenský.
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Jak jsou krásné nohy tvé v støevících, dcero knížecí!
Okolek bedr tvých jako zápony, dílo ruku výborného
øemeslníka. 2 Pupek tvùj koflík okrouhlý, ne bez nápoje;
bøicho tvé jako stoh pšenice obrostlý kvítím. 3 Oba tvé
prsy jako dvé telátek bližencù srních. 4 Hrdlo tvé jako vìže
z kostí slonových, oèi tvé rybníci v Ezebon podlé brány
Batrabbim, nos tvùj vìže Libánská patøící k Damašku.
5 Hlava tvá na tobì jako Karmel, a vlasy hlavy tvé jako
šarlat; i král pøivázán by byl na pavlaèích. 6 Jak jsi ty
krásná, a jak utìšená, ó milosti pøerozkošná! 7 Ta postava
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tvá podobna jest palmì, a prsy tvé hroznùm. 8 Øekl jsem:
Vstoupím na palmu, dosáhnu vrchù jejích. Nechažꜜ tedy
jsou prsy tvé jako hroznové vinného kmene, a vùnì chøípí
tvých jako jablek vonných. 9 Ústa tvá jako víno výborné,
milá pro upøímnost, pùsobící, aby i tìch, jenž spí, rtové
mluvili. 10 Já jsem milého svého, a ke mnì jest žádost
jeho. 11 Poï, milý mùj, vyjdìme na pole, pøenocujme ve
vsech. 12 Ráno pøivstaneme, na vinice pohledíme, kveteli vinný kmen, již-li se ukázal zaèátek hroznù, kvetou-li
jablka zrnatá, a tuꜜ dám tobì milosti své. 13 Pìkná jableèka
vydala vùni, a na dveøech našich všecky rozkoše nové i
staré, milý mùj, zachovala jsem tobì.
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Ó bys byl jako bratr mùj požívající prsí matky mé,
abych tì naleznuc vnì, políbila, a nebyla zahanbena.
2 Vedla bych tì, a uvedla do domu matky své, a tu bys
mne vyuèoval; a jáꜜ bych dala píti vína strojeného, a
mstu z jablek zrnatých. 3 Levice jeho pod hlavou mou,
a pravicí svou objímá mne. 4 Pøísahou vás zavazuji,
dcery Jeruzalémské, abyste nebudily a nevyrážely ze sna
milého mého, dokudž by sám nechtìl. 5 Která jest to,
jenž vstupuje z pouštì, zpolehši na milého svého? Pod
jabloní vzbudila jsem tì; tuꜜ tebe poèala matka tvá, tuꜜ
tì poèala rodièka tvá. 6 Položiž mne jako peèet na srdce
své, jako peèetní prsten na ruku svou. Nebo silné jest
jako smrt milování, tvrdá jako hrob horlivost; uhlí její
uhlí øeøavé, plamen nejprudší. 7 Vody mnohé nemohly by
uhasiti tohoto milování, aniž ho øeky zatopí. Kdyby nìkdo
dáti chtìl všecken statek domu svého za takovou milost,
se vším tím pohrdnut by byl. 8 Sestru máme malièkou,
kteráž ještì nemá prsí. Co uèiníme s sestrou svou v den,
v kterýž bude øeè o ní? 9 Jestliže jest zed, vzdìláme na
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ní palác støíbrný; pakli jest dveømi, obložíme je dskami
cedrovými. 10 Já jsem zed, a prsy mé jako vìže; takž jsem
byla pøed oèima jeho, jako nacházející pokoj. 11 Vinici
mìl Šalomoun v Balhamon, kteroužto pronajal strážným,
aby jeden každý pøinášel za ovoce její tisíc støíbrných.
12 Ale vinice má, kterouž mám, pøede mnou jest. Mìjž
sobì ten tisíc, ó Šalomoune, a dvì stì ti, kteøíž ostøíhají
ovoce jejího. 13 Ó ty, kteráž bydlíš v zahradách, pøáteléꜜ
pozorují hlasu tvého, ohlašujž mi se. 14 Pospìš, milý mùj,
a pøipodobni se k srnì nebo mladému jelenu, na horách
vonných vìcí.
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