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Czatyrdah¹


Drżąc muślimin² cału e stopy twé opoki,
Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdahu!
O minarecie świata! o gór padyszachu³!
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki,

Sieǳisz sobie pod bramą niebios, ak wysoki
Gabry el, pilnu ący edeńskiego gmachu.
Ciemny las twoim płaszczem, a anczary⁴ strachu
Twó turban z chmur hau ą błyskawic potoki.

Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia,
Czy szarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy, —
Czartydahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy,

Mięǳy światem i niebem ak drogman⁵ stworzenia,
Podesławszy pod nogi ziemie, luǳi, gromy,
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyroǳenia.

Bóg, Natura

¹Odczucie Wschodu w tym sonecie zwróciło natychmiast uwagę znawców, o czym świadczy przetłumaczenie
sonetu w r.  przez Hafiza Topczy–Paszę na ęzyk perski. [przypis redakcy ny]

²muślimin — est to właściwie l. mn. imiesłowu słowa arab. islam i oznacza tyle co: podda ący się. Stąd
wyrazy perskie muśliman i miusiulman; tę ostatnią formę, przy ętą przez Turków, myśmy przekształcili na
muzułmanin. [przypis redakcy ny]

³padyszach — tytuł sułtana tureckiego. [przypis autorski]
⁴janczary— groźna piechota turecka, tworzona z poturczonych ǳieci chrześcĳańskich. [przypis redakcy ny]
⁵drogman — drogoman, tłumacz; wyraz arabskiego pochoǳenia: tardżaman. [przypis redakcy ny]
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