


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Ałuszta w nocy
Rzeźwią się wiatry, ǳienna wolnie e posucha,
Na barki Czatyrdahu spada lampa światów¹, Światło
Rozbĳa się, rozlewa strumienie szkarłatów
I gaśnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha: Pielgrzym

Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha,
Źródła szemrzą ak przez sen na łożu z bławatów,
Powietrze, tchnące wonią, tą muzyką kwiatów,
Mówi do serca głosem, ta emnym dla ucha.

Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty:
Wtem buǳą mię rażące meteoru błyski,
Niebo, ziemię i góry oblał potop złoty!

Nocy wschodnia! ty na kształt wschodnié odaliski²,
Pieszczotami usypiasz, a kiedym snu bliski,
Ty iskrą oka znowu buǳisz do pieszczoty.

¹spada lampa światów — Słońce zachoǳi za górę Czatyrdah. [przypis redakcy ny]
²odaliska — wyraz tureckiego pochoǳenia (odalik), oznacza kobietę posługu ącą damom haremu sułtań-

skiego; w ogóle kobietę zalotną, namiętną. [przypis redakcy ny]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-aluszta-w-nocy
Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poez e, tom , Wiersze z lat - (Pieśni - Sonety -
Poez e patr otyczne, religĳne i filozoficzne - Wiersze okolicznościowe - Ba ki), wstęp i układ Józefa Kallenbacha,
ob aśn. zaopatrzył Jan Bystrzycki, Krakowska Spółǳielnia Wydawnicza, wyd.  popr., druk. W. L. Anczyca,
Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Outside Brighton Marina East Breakwater, seen om Harbour Entrance, Dominic’s
pics@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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