Song of Solomon
Chapter 1
1
ασµα ασµατων ο εστιν τω σαλωµων2φιλησατω µε απο φιληµατων στοµατοσ αυτου οτι αγαθοι µαστοι
σου υπερ οινον3και οσµη µυρων σου υπερ παντα τα αρωµατα µυρον εκκενωθεν ονοµα σου δια τουτο
νεανιδεσ ηγαπησαν σε4ειλκυσαν σε οπισω σου εισ οσµην µυρων σου δραµουµεν εισηνεγκεν µε ο βασ
ιλευσ εισ το ταµιειον αυτου αγαλλιασωµεθα και ευφρανθωµεν εν σοι αγαπησοµεν µαστουσ σου υπερ
οινον ευθυτησ ηγαπησεν σε5µελαινα ειµι και καλη θυγατερεσ ιερουσαληµ ωσ σκηνωµατα κηδαρ ωσ
δερρεισ σαλωµων6µη βλεψητε µε οτι εγω ειµι µεµελανωµενη οτι παρεβλεψεν µε ο ηλιοσ υιοι µητροσ µ
ου εµαχεσαντο εν εµοι εθεντο µε φυλακισσαν εν αµπελωσιν αµπελωνα εµον ουκ εφυλαξα7απαγγειλον
µοι ον ηγαπησεν η ψυχη µου που ποιµαινεισ που κοιταζεισ εν µεσηµβρια µηποτε γενωµαι ωσ περιβα
λλοµενη επ′ αγελαισ εταιρων σου8εαν µη γνωσ σεαυτην η καλη εν γυναιξιν εξελθε συ εν πτερναισ τω
ν ποιµνιων και ποιµαινε τασ εριφουσ σου επι σκηνωµασιν των ποιµενων9τη ιππω µου εν αρµασιν φαρ
αω ωµοιωσα σε η πλησιον µου10τι ωραιωθησαν σιαγονεσ σου ωσ τρυγονεσ τραχηλοσ σου ωσ ορµισκ
οι11οµοιωµατα χρυσιου ποιησοµεν σοι µετα στιγµατων του αργυριου12εωσ ου ο βασιλευσ εν ανακλισ
ει αυτου ναρδοσ µου εδωκεν οσµην αυτου13αποδεσµοσ τησ στακτησ αδελφιδοσ µου εµοι ανα µεσον τ
ων µαστων µου αυλισθησεται14βοτρυσ τησ κυπρου αδελφιδοσ µου εµοι εν αµπελωσιν εγγαδδι15ιδου ει
καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι16ιδου ει καλοσ ο αδελφιδοσ µου και γε ω
ραιοσ προσ κλινη ηµων συσκιοσ17δοκοι οικων ηµων κεδροι φατνωµατα ηµων κυπαρισσοι
Chapter 2
εγω ανθοσ του πεδιου κρινον των κοιλαδων2ωσ κρινον εν µεσω ακανθων ουτωσ η πλησιον µου ανα µ
εσον των θυγατερων3ωσ µηλον εν τοισ ξυλοισ του δρυµου ουτωσ αδελφιδοσ µου ανα µεσον των υιων
εν τη σκια αυτου επεθυµησα και εκαθισα και καρποσ αυτου γλυκυσ εν λαρυγγι µου4εισαγαγετε µε εισ
οικον του οινου ταξατε επ′ εµε αγαπην5στηρισατε µε εν αµοραισ στοιβασατε µε εν µηλοισ οτι τετρωµ
ενη αγαπησ εγω6ευωνυµοσ αυτου υπο την κεφαλην µου και η δεξια αυτου περιληµψεται µε7ωρκισα υ
µασ θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγ
ειρητε την αγαπην εωσ ου θεληση8φωνη αδελφιδου µου ιδου ουτοσ ηκει πηδων επι τα ορη διαλλοµενο
σ επι τουσ βουνουσ9οµοιοσ εστιν αδελφιδοσ µου τη δορκαδι η νεβρω ελαφων επι τα ορη βαιθηλ ιδου
ουτοσ εστηκεν οπισω του τοιχου ηµων παρακυπτων δια των θυριδων εκκυπτων δια των δικτυων10απο
κρινεται αδελφιδοσ µου και λεγει µοι αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου11οτι ιδου ο
χειµων παρηλθεν ο υετοσ απηλθεν επορευθη εαυτω12τα ανθη ωφθη εν τη γη καιροσ τησ τοµησ εφθακ
εν φωνη του τρυγονοσ ηκουσθη εν τη γη ηµων13η συκη εξηνεγκεν ολυνθουσ αυτησ αι αµπελοι κυπριζ
ουσιν εδωκαν οσµην αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου14και ελθε συ περιστερα µο
υ εν σκεπη τησ πετρασ εχοµενα του προτειχισµατοσ δειξον µοι την οψιν σου και ακουτισον µε την φ
ωνην σου οτι η φωνη σου ηδεια και η οψισ σου ωραια15πιασατε ηµιν αλωπεκασ µικρουσ αφανιζοντα
σ αµπελωνασ και αι αµπελοι ηµων κυπριζουσιν16αδελφιδοσ µου εµοι καγω αυτω ο ποιµαινων εν τοισ
κρινοισ17εωσ ου διαπνευση η ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι αποστρεψον οµοιωθητι συ αδελφιδε µου
τω δορκωνι η νεβρω ελαφων επι ορη κοιλωµατων
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Chapter 3
επι κοιτην µου εν νυξιν εζητησα ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλ
εσα αυτον και ουχ υπηκουσεν µου2αναστησοµαι δη και κυκλωσω εν τη πολει εν ταισ αγοραισ και εν
ταισ πλατειαισ και ζητησω ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον3ευροσαν µ
ε οι τηρουντεσ οι κυκλουντεσ εν τη πολει µη ον ηγαπησεν η ψυχη µου ειδετε4ωσ µικρον οτε παρηλθο
ν απ′ αυτων εωσ ου ευρον ον ηγαπησεν η ψυχη µου εκρατησα αυτον και ουκ αφησω αυτον εωσ ου ει
σηγαγον αυτον εισ οικον µητροσ µου και εισ ταµιειον τησ συλλαβουσησ µε5ωρκισα υµασ θυγατερεσ
ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπ
ην εωσ αν θεληση6τισ αυτη η αναβαινουσα απο τησ ερηµου ωσ στελεχη καπνου τεθυµιαµενη σµυρν
αν και λιβανον απο παντων κονιορτων µυρεψου7ιδου η κλινη του σαλωµων εξηκοντα δυνατοι κυκλω
αυτησ απο δυνατων ισραηλ8παντεσ κατεχοντεσ ροµφαιαν δεδιδαγµενοι πολεµον ανηρ ροµφαια αυτο
υ επι µηρον αυτου απο θαµβουσ εν νυξιν9φορειον εποιησεν εαυτω ο βασιλευσ σαλωµων απο ξυλων τ
ου λιβανου10στυλουσ αυτου εποιησεν αργυριον και ανακλιτον αυτου χρυσεον επιβασισ αυτου πορφ
υρα εντοσ αυτου λιθοστρωτον αγαπην απο θυγατερων ιερουσαληµ11εξελθατε και ιδετε εν τω βασιλει
σαλωµων εν τω στεφανω ω εστεφανωσεν αυτον η µητηρ αυτου εν ηµερα νυµφευσεωσ αυτου και εν ηµ
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ερα ευφροσυνησ καρδιασ αυτου
Chapter 4
1
ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι εκτοσ τησ σιωπησεωσ σου τριχω
µα σου ωσ αγελαι των αιγων αι απεκαλυφθησαν απο του γαλααδ2οδοντεσ σου ωσ αγελαι των κεκαρµ
ενων αι ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταισ3ωσ σ
παρτιον το κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωραια ωσ λεπυρον τησ ροασ µηλον σου εκτοσ τησ σ
ιωπησεωσ σου4ωσ πυργοσ δαυιδ τραχηλοσ σου ο ωκοδοµηµενοσ εισ θαλπιωθ χιλιοι θυρεοι κρεµαντα
ι επ′ αυτον πασαι βολιδεσ των δυνατων5δυο µαστοι σου ωσ δυο νεβροι διδυµοι δορκαδοσ οι νεµοµενο
ι εν κρινοισ6εωσ ου διαπνευση η ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι πορευσοµαι εµαυτω προσ το οροσ τη
σ σµυρνησ και προσ τον βουνον του λιβανου7ολη καλη ει η πλησιον µου και µωµοσ ουκ εστιν εν σοι8
δευρο απο λιβανου νυµφη δευρο απο λιβανου ελευση και διελευση απο αρχησ πιστεωσ απο κεφαλησ
σανιρ και ερµων απο µανδρων λεοντων απο ορεων παρδαλεων9εκαρδιωσασ ηµασ αδελφη µου νυµφη
εκαρδιωσασ ηµασ ενι απο οφθαλµων σου εν µια ενθεµατι τραχηλων σου10τι εκαλλιωθησαν µαστοι σ
ου αδελφη µου νυµφη τι εκαλλιωθησαν µαστοι σου απο οινου και οσµη ιµατιων σου υπερ παντα τα α
ρωµατα11κηριον αποσταζουσιν χειλη σου νυµφη µελι και γαλα υπο την γλωσσαν σου και οσµη ιµατι
ων σου ωσ οσµη λιβανου12κηποσ κεκλεισµενοσ αδελφη µου νυµφη κηποσ κεκλεισµενοσ πηγη εσφραγι
σµενη13αποστολαι σου παραδεισοσ ροων µετα καρπου ακροδρυων κυπροι µετα ναρδων14ναρδοσ και
κροκοσ καλαµοσ και κινναµωµον µετα παντων ξυλων του λιβανου σµυρνα αλωθ µετα παντων πρωτω
ν µυρων15πηγη κηπων φρεαρ υδατοσ ζωντοσ και ροιζουντοσ απο του λιβανου 16εξεγερθητι βορρα και
ερχου νοτε διαπνευσον κηπον µου και ρευσατωσαν αρωµατα µου καταβητω αδελφιδοσ µου εισ κηπο
ν αυτου και φαγετω καρπον ακροδρυων αυτου
Chapter 5
1
εισηλθον εισ κηπον µου αδελφη µου νυµφη ετρυγησα σµυρναν µου µετα αρωµατων µου εφαγον αρτο
ν µου µετα µελιτοσ µου επιον οινον µου µετα γαλακτοσ µου φαγετε πλησιοι και πιετε και µεθυσθητε
αδελφοι2εγω καθευδω και η καρδια µου αγρυπνει φωνη αδελφιδου µου κρουει επι την θυραν ανοιξον
µοι αδελφη µου η πλησιον µου περιστερα µου τελεια µου οτι η κεφαλη µου επλησθη δροσου και οι βο
στρυχοι µου ψεκαδων νυκτοσ3εξεδυσαµην τον χιτωνα µου πωσ ενδυσωµαι αυτον ενιψαµην τουσ ποδ
ασ µου πωσ µολυνω αυτουσ4αδελφιδοσ µου απεστειλεν χειρα αυτου απο τησ οπησ και η κοιλια µου ε
θροηθη επ′ αυτον5ανεστην εγω ανοιξαι τω αδελφιδω µου χειρεσ µου εσταξαν σµυρναν δακτυλοι µου
σµυρναν πληρη επι χειρασ του κλειθρου6ηνοιξα εγω τω αδελφιδω µου αδελφιδοσ µου παρηλθεν ψυχη
µου εξηλθεν εν λογω αυτου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλεσα αυτον και ουχ υπηκουσεν
µου7ευροσαν µε οι φυλακεσ οι κυκλουντεσ εν τη πολει επαταξαν µε ετραυµατισαν µε ηραν το θεριστ
ρον µου απ′ εµου φυλακεσ των τειχεων8ωρκισα υµασ θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και ε
ν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν ευρητε τον αδελφιδον µου τι απαγγειλητε αυτω οτι τετρωµενη αγαπη
σ ειµι εγω9τι αδελφιδοσ σου απο αδελφιδου η καλη εν γυναιξιν τι αδελφιδοσ σου απο αδελφιδου οτι ο
υτωσ ωρκισασ ηµασ10αδελφιδοσ µου λευκοσ και πυρροσ εκλελοχισµενοσ απο µυριαδων11κεφαλη αυτ
ου χρυσιον και φαζ βοστρυχοι αυτου ελαται µελανεσ ωσ κοραξ12οφθαλµοι αυτου ωσ περιστεραι επι
πληρωµατα υδατων λελουσµεναι εν γαλακτι καθηµεναι επι πληρωµατα υδατων13σιαγονεσ αυτου ωσ
φιαλαι του αρωµατοσ φυουσαι µυρεψικα χειλη αυτου κρινα σταζοντα σµυρναν πληρη14χειρεσ αυτο
υ τορευται χρυσαι πεπληρωµεναι θαρσισ κοιλια αυτου πυξιον ελεφαντινον επι λιθου σαπφειρου15κνη
µαι αυτου στυλοι µαρµαρινοι τεθεµελιωµενοι επι βασεισ χρυσασ ειδοσ αυτου ωσ λιβανοσ εκλεκτοσ
ωσ κεδροι16φαρυγξ αυτου γλυκασµοι και ολοσ επιθυµια ουτοσ αδελφιδοσ µου και ουτοσ πλησιον µου
θυγατερεσ ιερουσαληµ
Chapter 6
που απηλθεν ο αδελφιδοσ σου η καλη εν γυναιξιν που απεβλεψεν ο αδελφιδοσ σου και ζητησοµεν αυ
τον µετα σου2αδελφιδοσ µου κατεβη εισ κηπον αυτου εισ φιαλασ του αρωµατοσ ποιµαινειν εν κηποισ
και συλλεγειν κρινα3εγω τω αδελφιδω µου και αδελφιδοσ µου εµοι ο ποιµαινων εν τοισ κρινοισ4καλη
ει η πλησιον µου ωσ ευδοκια ωραια ωσ ιερουσαληµ θαµβοσ ωσ τεταγµεναι5αποστρεψον οφθαλµουσ
σου απεναντιον µου οτι αυτοι ανεπτερωσαν µε τριχωµα σου ωσ αγελαι των αιγων αι ανεφανησαν απ
ο του γαλααδ6οδοντεσ σου ωσ αγελαι των κεκαρµενων αι ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµ
ευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταισ7ωσ σπαρτιον το κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωρ
αια ωσ λεπυρον τησ ροασ µηλον σου εκτοσ τησ σιωπησεωσ σου8εξηκοντα εισιν βασιλισσαι και ογδο
ηκοντα παλλακαι και νεανιδεσ ων ουκ εστιν αριθµοσ9µια εστιν περιστερα µου τελεια µου µια εστιν τ
η µητρι αυτησ εκλεκτη εστιν τη τεκουση αυτησ ειδοσαν αυτην θυγατερεσ και µακαριουσιν αυτην βα
σιλισσαι και παλλακαι και αινεσουσιν αυτην10τισ αυτη η εκκυπτουσα ωσει ορθροσ καλη ωσ σεληνη
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εκλεκτη ωσ ο ηλιοσ θαµβοσ ωσ τεταγµεναι11εισ κηπον καρυασ κατεβην ιδειν εν γενηµασιν του χειµα
ρρου ιδειν ει ηνθησεν η αµπελοσ εξηνθησαν αι ροαι εκει δωσω τουσ µαστουσ µου σοι12ουκ εγνω η ψ
υχη µου εθετο µε αρµατα αµιναδαβ
Chapter 7
επιστρεφε επιστρεφε η σουλαµιτισ επιστρεφε επιστρεφε και οψοµεθα εν σοι τι οψεσθε εν τη σουλαµιτι
δι η ερχοµενη ωσ χοροι των παρεµβολων2τι ωραιωθησαν διαβηµατα σου εν υποδηµασιν θυγατερ ναδ
αβ ρυθµοι µηρων σου οµοιοι ορµισκοισ εργω χειρων τεχνιτου3οµφαλοσ σου κρατηρ τορευτοσ µη υστ
ερουµενοσ κραµα κοιλια σου θιµωνια σιτου πεφραγµενη εν κρινοισ4δυο µαστοι σου ωσ δυο νεβροι δι
δυµοι δορκαδοσ5τραχηλοσ σου ωσ πυργοσ ελεφαντινοσ οφθαλµοι σου ωσ λιµναι εν εσεβων εν πυλαισ
θυγατροσ πολλων µυκτηρ σου ωσ πυργοσ του λιβανου σκοπευων προσωπον δαµασκου6κεφαλη σου ε
πι σε ωσ καρµηλοσ και πλοκιον κεφαλησ σου ωσ πορφυρα βασιλευσ δεδεµενοσ εν παραδροµαισ7τι ω
ραιωθησ και τι ηδυνθησ αγαπη εν τρυφαισ σου8τουτο µεγεθοσ σου ωµοιωθη τω φοινικι και οι µαστοι
σου τοισ βοτρυσιν9ειπα αναβησοµαι εν τω φοινικι κρατησω των υψεων αυτου και εσονται δη µαστοι
σου ωσ βοτρυεσ τησ αµπελου και οσµη ρινοσ σου ωσ µηλα10και λαρυγξ σου ωσ οινοσ ο αγαθοσ πορε
υοµενοσ τω αδελφιδω µου εισ ευθυθητα ικανουµενοσ χειλεσιν µου και οδουσιν11εγω τω αδελφιδω µου
και επ′ εµε η επιστροφη αυτου12ελθε αδελφιδε µου εξελθωµεν εισ αγρον αυλισθωµεν εν κωµαισ13ορθρ
ισωµεν εισ αµπελωνασ ιδωµεν ει ηνθησεν η αµπελοσ ηνθησεν ο κυπρισµοσ ηνθησαν αι ροαι εκει δω
σω τουσ µαστουσ µου σοι14οι µανδραγοραι εδωκαν οσµην και επι θυραισ ηµων παντα ακροδρυα νεα
προσ παλαια αδελφιδε µου ετηρησα σοι
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Chapter 8
1
τισ δωη σε αδελφιδον µου θηλαζοντα µαστουσ µητροσ µου ευρουσα σε εξω φιλησω σε και γε ουκ εξ
ουδενωσουσιν µοι2παραληµψοµαι σε εισαξω σε εισ οικον µητροσ µου και εισ ταµιειον τησ συλλαβο
υσησ µε ποτιω σε απο οινου του µυρεψικου απο ναµατοσ ροων µου3ευωνυµοσ αυτου υπο την κεφαλη
ν µου και η δεξια αυτου περιληµψεται µε4ωρκισα υµασ θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και
εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου τι εγειρητε και τι εξεγειρητε την αγαπην εωσ αν θεληση5τισ αυτη η ανα
βαινουσα λελευκανθισµενη επιστηριζοµενη επι τον αδελφιδον αυτησ υπο µηλον εξηγειρα σε εκει ωδι
νησεν σε η µητηρ σου εκει ωδινησεν σε η τεκουσα σου6θεσ µε ωσ σφραγιδα επι την καρδιαν σου ωσ σ
φραγιδα επι τον βραχιονα σου οτι κραταια ωσ θανατοσ αγαπη σκληροσ ωσ αδησ ζηλοσ περιπτερα α
υτησ περιπτερα πυροσ φλογεσ αυτησ7υδωρ πολυ ου δυνησεται σβεσαι την αγαπην και ποταµοι ου συ
γκλυσουσιν αυτην εαν δω ανηρ τον παντα βιον αυτου εν τη αγαπη εξουδενωσει εξουδενωσουσιν αυτ
ον8αδελφη ηµιν µικρα και µαστουσ ουκ εχει τι ποιησωµεν τη αδελφη ηµων εν ηµερα η εαν λαληθη εν
αυτη9ει τειχοσ εστιν οικοδοµησωµεν επ′ αυτην επαλξεισ αργυρασ και ει θυρα εστιν διαγραψωµεν επ′
αυτην σανιδα κεδρινην10εγω τειχοσ και µαστοι µου ωσ πυργοι εγω ηµην εν οφθαλµοισ αυτου ωσ ευρι
σκουσα ειρηνην11αµπελων εγενηθη τω σαλωµων εν βεελαµων εδωκεν τον αµπελωνα αυτου τοισ τηρο
υσιν ανηρ οισει εν καρπω αυτου χιλιουσ αργυριου12αµπελων µου εµοσ ενωπιον µου οι χιλιοι σοι σαλ
ωµων και οι διακοσιοι τοισ τηρουσι τον καρπον αυτου13ο καθηµενοσ εν κηποισ εταιροι προσεχοντεσ
τη φωνη σου ακουτισον µε14φυγε αδελφιδε µου και οµοιωθητι τη δορκαδι η τω νεβρω των ελαφων επι
ορη αρωµατων

