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ÚNOS NEVESTY
Aby sa únos vydaril, ženích – kráľ prichádza 

aj s družinou mládencov, ktorí mu pomáhajú pri únose. 
Nevesta sa únosu nebráni, naopak, ešte svojho únoscu 
povzbudzuje: „Ťahaj ma za sebou! A bežme!“ A pri tom 
spievajú:

 NEVESTA Opoj ma bozkom svojich úst!
  Každý tvoj dotyk je lepší než víno,
  voňajú nežne tvoje oleje.
  Rozliaty olej je aj tvoje meno,
  preto ťa každá miluje.
  Ťahaj ma za sebou! A bežme!
  Kráľ, uveď ma do svojich komnát,
  plesajme, radosť nech nás obleje!
  Ach, tvoje láskanie je mocnejšie než víno.
  Preto ťa každý miluje.

  Som čierna, ale nie som príšerná,
  som čierna ako stany Kédarcov
  a hune Šalamúnove.
  Jeruzalemské dcéry,
  nežasnite,
  že som opálená dočierna,
  to ma tak vyúdilo slnko júnové.

  Synovia mojej matky, vy ste ma tam hnali –
  a teraz vidíte ma šťastnú.
  Vinice strážiť ste mi prikázali
  a neustrážila som ani svoju vlastnú.
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  Ty, ktorého tak ľúbim, povedz mi,
  kde budeš pásť a kde dáš stádu cez obed
  na oddych trochu času?
  A prečo ako pobehlica musím
  byť zahalená tam, kde druhí pasú?

 MLÁDENCI Najkrajšia medzi ženami, ak sama
  nevieš prísť na to, čo ti hrozí,
  choď po šľapajach stád a na okolí
  pastierskych kolíb
  pas tie svoje kozy!

 ŽENÍCH Tvoj pôvab stotisíc ráz väčší je
  než pôvab kobyly,
  čo ťahá faraónov voz,,
  ó, krásavica,
  a než má šnúra perál,
  čo ti visí zo šije.
  Aj postriebrené zlaté retiazky
  vyrobím, aby zdobili
  dnes tvoje líca!

 NEVESTA Kým na ležadle je môj kráľ,
  aj môj nard vôňu vydáva.
  Keď medzi prsami mi spal,
  bol ako myrha voňavá.
  Môj milý ako strapec heny – ach! –
  v éngedských viniciach.

 ŽENÍCH Aká si krásna, moja milá,
  aká prespanilá,
  dve holubice – tvoje oči.
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 NEVESTA Aký si nádherný, môj milý,
  aký prespanilý!
  A naše lôžko – zeleň na úbočí.

 ŽENÍCH Náš dom má cédre v krove
  a trámy cyprusové.


