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¹renegat — odstępca; osoba, która zmieniła wiarę, narodowość, przekonania polityczne. [przypis edytorski]
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I
Co się niedawno stało w Iranie,

Opowiem światu całemu.
Na kaszemirskim² usiadł dywanie³,
Basza⁴ pośrodku haremu⁵.

Pie ą⁶ Greczynki, pie ą Czerkieski⁷.
Pląsa ą branki Kirgisa⁸;
U tych w źrenicach szafir niebieski,
U tamtych cienie Eblisa⁹.

Basza nie wiǳi, Basza nie słucha,
Turban zawiesił nad okiem,
Drzemie i dymy ciągnąc z cybucha¹⁰
Okrył się wonnym obłokiem.

Wtem u wrót szczęścia hałas się wzmaga,
Rozstąpiły się sług rzędy.
Nieznaną brankę wiódł Kyzlar-Aga¹¹,
Skłonił się i rzekł: «Effendy¹²!

Którego asność takie est mocy
Mięǳy gwiazdami dywanu,
Jak śród brylantów na szatach nocy
Ognisko Aldeboranu¹³.

Racz ku mnie błysnąć, gwiazdo dywanu,
Bom dobrych nowin tłumaczem,
Oto służebny wiatr z Lechistanu¹⁴
Darzy cię nowym haraczem¹⁵.

Padyszach nie ma takie krzewiny
W saǳie rozkoszy w Stambule,
Ona est rodem z zimne krainy,
Którą wspominasz tak czule».

Tu gazę, co e wǳięki przygasza,
Odsłonił — cały dwór klasnął¹⁶;

²kaszemirski — ǳiś: kaszmirski; nazwa od regionu Kaszmir, ǳiś poǳielonego mięǳy Indie i Pakistan.
[przypis edytorski]

³dywan (z arab. diwan: rada, administrac a, kancelaria) — tu: rada dosto ników w kra ach muzułmańskich.
[przypis edytorski]

⁴basza — właść. pasza; tytuł dosto ników cywilnych i wo skowych w Imperium Osmańskim. [przypis edy-
torski]

⁵harem — w tradycy nym domu muzułmańskim odosobniona część domu przeznaczona dla kobiet (żon
i nałożnic). [przypis edytorski]

⁶piać — tu: śpiewać; w tekście forma .os.lm cz.ter.: pie ą. [przypis edytorski]
⁷Czerkieski — kobiety czerkieskie; Czerkiesi: w kra ach Bliskiego Wschodu określenie potomków górali

kaukaskich, którzy opuścili Kaukaz po podbo u ros. w . poł. XIX w. [przypis edytorski]
⁸branki Kirgisa — niewolnice kirgiskie; Kirgistan państwo w Az i Środkowe . [przypis edytorski]
⁹Eblis — właśc. Iblis; w muzułmańskich wierzeniach: zły duch, szatan. [przypis edytorski]

¹⁰cybuch — rurka w fa ce, łącząca ustnik z główką. [przypis edytorski]
¹¹Kyzlar Aga — naczelnik haremu. [przypis edytorski]
¹²Effendi — pan; tu w W.lp: panie. [przypis edytorski]
¹³Aldeboran — właśc. Aldebaran: nazwa gwiazdy podwó ne , na aśnie sze w konstelac i Byka. [przypis edy-

torski]
¹⁴Lechistan — Polska. [przypis edytorski]
¹⁵haracz — okup wo enny, kontrybuc a. [przypis edytorski]
¹⁶cały dwór klasnął — wyrażenie europe skie. W duchu wschodnim należałoby powieǳieć: „cały dwór włożył

do ust otwartych milczenia palec poǳiwu”. [przypis autorski]
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Spo rzał raz na nią trzytulny¹⁷ Basza,
Wypuścił cybuch i zasnął.

Chyli się na bok, turban mu spada,
Biegą¹⁸ przebuǳić — o ǳiwy!
Usta zsiniałe, twarz śmiercią blada,
Basza renegat nieżywy!

¹⁷trzytulny — o trzech buńczukach; buńczuk to dawna tatarsko-turecka oznaka właǳy w postaci drzewca
zakończonego złotą kulą i zwisa ącymi spod nie pękami końskiego włosia, noszona przed sprawu ącym właǳę.
[przypis edytorski]

¹⁸biegą — ǳiś forma . os. lm: biegną. [przypis edytorski]
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II
«O ǳiwy, zgroza!» — woła ą anczary¹⁹

I mędrce w prawie ćwiczeni —
Czarownica, Czary, Kara

Tę Nazaretkę²⁰ za okropne czary,
Zakopiem w stosie kamieni.

«Owóż to Hassan, ów renegat Basza,
Sroższy nad lwa i tygrysa,
Co go nie tknęła żadna ǳiewka nasza
Ni Dżurdżistanu²¹ hurysa²².

On, gdy Chanowi²³ na srebrny półmisek
Rzucił łeb księcia Iflaku²⁴,
Wǳięczny mu Chagan ²⁵ǳiesięć odalisek²⁶
Z własnego przysłał orszaku.

Wszystkimi wzgarǳił! Teraz go zabĳa
Postać lękliwe gazeli;
Jako motyla lada modra żmĳa
Promieniem oczu zastrzeli.

Niechże tę żmĳę Be ²⁷, na pastwę czerni²⁸,
Z warowne straży przywieǳie,
Już od goǳiny zebrali się wierni
I Kady²⁹ z miasta uż eǳie».

Przy echał Kady, zbiera ą kamienie,
Czeka ą — próżna naǳie a!
Be nie przychoǳi, odbite więzienie;
Ani ǳiewicy, ni Be a!…

¹⁹janczar — żołnierz dawne piechoty tureckie . [przypis edytorski]
²⁰Nazaretka — tu: chrześcĳanka; wyznawczyni nauk Jezusa z Nazaretu. [przypis edytorski]
²¹Dżurdżistan — w ęz. arabskim dawne określenie Gruz i. [przypis edytorski]
²²hurysa — piękna kobieta. [przypis edytorski]
²³chan — tytuł panu ącego w niektórych kra ach Wschodu; też: osoba, które przysługu e ten tytuł. [przypis

edytorski]
²⁴Iflak — Eflak; turecka nazwa Wołoszczyzny, historyczne krainy w płd. Rumunii. [przypis edytorski]
²⁵Chagan — właść. kagan; tytuł władcy u wielu ludów turecko ęzycznych; też: osoba, które przysługu e ten

tytuł. [przypis edytorski]
²⁶odaliska — biała niewolnica w haremie sułtana tureckiego. [przypis edytorski]
²⁷bej — tytuł wyższych urzędników w dawne Turc i np. oficerów; także osoba nosząca ten tytuł. [przypis

edytorski]
²⁸czerń — tłum, gawiedź. [przypis edytorski]
²⁹Kady — właść. kadi; sęǳia muzułmański. [przypis edytorski]
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III
Wkrótce o czyznę u rzała branka³⁰,
Lecz wszęǳie e niemiło:

Śmierć, Ślub, Religia

Nie wiǳi bowiem swego kochanka,
Z którym się wszystko skończyło.

Wszystko! i w swoich pamiątek kra u
Wkrótce z rozpaczy umarła;
A ciało martwe, według zwycza u,
Dębowa trumna zawarła.

A gdy roǳina płacz swó rozwoǳi
I ksiąǳ do modlitwy wzywa —
Nieznany Turczyn zzia any wchoǳi
I tak się do nich oǳywa:

«Basza zostawił w zgonie rozkazy,
Abym tę urnę wziął z sobą,
Gdy go śmiertelne okry ą głazy,
Gdy go okry ą żałobą.

Kazał, bym obszedł cały świat kołem,
Trafił do północne ziemi
I niósł tę urnę z ego popiołem
Złączyć z prochami lubemi.

Znalazłem popiół! Ty, o kapłanie!
Wypełnĳ Baszy zlecenie.
Z urną swat wchoǳi, przed tobą stanie,
ǲiwne bęǳie ożenienie!

Zde mĳ z te martwe ręki pierścionek
I włóż e pierścień Turczyna;
Ona małżonką, on e małżonek,
Po śmierci się ślub zaczyna!»

Ksiąǳ odpowieǳiał: «Czyż te zamiary
Mam w groźnym wykonać musie?
Czyliż twó Basza był nasze wiary,
Czyliż on umarł w Chrystusie?»

Ksiąǳ mówił, ale na księǳa głosy
Turczyn nic nie odpowiadał —
I tylko z czoła rozgarnął włosy
I milcząc, księǳa twarz badał.

Ksiąǳ obrażony chciał zerwać śluby,
Chciał e z palca zd ąć pierścienie;
Lecz próżne były ego rachuby:
Broniło dłoni ściśnienie.

Martwa ǳiewica ścisnęła rękę,
Pierścienia wydrzeć nie dała. —
Na tem a, bracie, kończę piosenkę,
I piosenka mo a skonała.

³⁰branka (daw.) — kobieta wzięta do niewoli. [przypis edytorski]
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