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V.

Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta.
Hör! Då knackade min vän på dörren.

Öppna för mig, du min syster, min älskade, min fromma; 
ty mitt huvud är fullt av dagg, mina lockar av nattens droppar.
Jag har lagt av mina kläder, skulle jag nu åter taga dem på mig?
Jag har tvagit mina fötter, skulle jag nu orena dem?
Min vän sträckte in sin hand genom luckan; 
då rördes mitt hjärta över honom.
Jag steg upp att öppna för min vän,
mina händer dröpa av myrra, som fuktade rigelns handtag.
Så öppnade jag för min vän, 
men han var borta och försvunnen.
Jag sökte honom, men fann honom ej.

I Jag ropade på honom, men han svarade mig icke.
Väktarna mötte mig, de slogo mig, 
sårade mig, de ryckte av mig min mantel.

Jag besvär Er, I Jerusalems döttrar,
om 1 finnen min vän, så sägen — ja, vad skolen I säga honom?
Att jag är sjuk av kärlek!
Vad är din vän för mer än andra vänner, du skönaste bland kvinnor?
Vad är din vän för mer än andra vänner, eftersom du så besvär oss?
Min vän är strålande röd och vit, härlig framför tiotusen.
Hans huvud är finaste guld, hans lockar som palmträdsvippor och svarta som korpen,
Hans ögon likna duvor invid vattubäckar,
duvor, som bada sig i mjölk och sitta vid bräddfylld rand.
Hans kinder likna välluktrika blomstersängar, skrin med doftande kryddor.
Hans läppar äro röda liljor, som drypa av flytande myrra.
Hans händer äro tenar av guld, hans midja är formad av elfenben, 
hans ben äro peiare av vitaste marmor, som vila på fot av finaste guld.

, Att se honom är såsom att se Libanon; ståtlig är han som en ceder.
Sådan är min vän, ja sådan är min älskade, 1 Jerusalems döttrar.
Jag är min väns, och min vän är min, där han går vall ibland liljor.

VII.

Ack, att du vore såsom en min broder, ammad vid min moders bröst!
Om jag då mötte dig därute, så finge jag kyssa dig, 

och ingen skulle tänka illa om mig därför.
Jag finge då ledsaga dig, föra dig in i min moders hus 
och du skulle undervisa mig;
kryddat vin skulle jag giva dig att dricka, saft från mitt granat träd.
Oroen icke kärleken, stören den icke, förrän den själv så vill.

T U R E  R Ä N O S T R O M :
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Staffan, Staffan stalledräng Just då klockorna slå tolv
vattnar sina hästar fem, träda de från stallets golv

klar är nyårsnatten. ut i gårdens driva.
Jesus ställt dem i hans vård, Himmelen är hög och blå,

' låtit kvälla på hans gård klart bland alla stjärnor små
brunn med livsens vatten. lyser månens skiva.

.... ........... ........................... .................................... ............ ............................................ is

p m g B M — .... B ......I  ....I — BE—


