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Góra Kikineis¹

Spojrzyj w przepaść — niebiosa leżące na dole,
To jest morze; — śród fali, zda się, że ptak–góra²,
Piorunem zastrzelony, swe masztowe pióra
Roztoczył kręgiem, szerszym niż tęczy półkole,

Morze

I wyspą śniegu nakrył błękitne wód pole.
Ta wyspa, żeglująca w otchłani — to chmura!³
Z jéj piersi na pół świata spada noc ponura;
Czy wiǳisz płomienistą wstążkę na jéj czole?
To jest piorun! — Lecz stójmy, otchłanie pod nogą,
Musim wąwóz przesaǳić w całym konia pęǳie;
Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą,
Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skał krawęǳie:
Jeśli tam pióro błyśnie, to mój kołpak bęǳie;
Jeżeli nie, już luǳiom nie jechać tą drogą.

¹Góra Kikineis — wioska Kikineis leży o  km na wschód od Bajdarów. [przypis redakcyjny]
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ró a i a si e ak óra — ptak–góra, znajomy z si a
. Jest to sławny w mi² es
tologii perskiej, po wielokroć od poetów wschodnich opisywany, ptak Simurg. „Wielki on (powiada Firdussi
w a
a e) jak góra, a mocny jak twierǳa, słonia unosi w szponach swoich”, i dalej: „ujrzawszy rycerzy
(Simurg) zerwał się jak chmura ze skały, na której mieszka, i ciągnął przez powietrze jak huragan, rzucając cień
na wojska jeźdźców”. [przypis autorski]
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spojrzymy na chmury, płynące ponad morzem, zdaje się, że leżą na woǳie w kształcie wielkich wysp białych.
Ciekawy ten fenomen oglądałem z Czatyrdahu. [przypis autorski]
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