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IGNACY KRASICKI
   

Łakomy i zazdrosny
Porzuciwszy o czyznę i żony, i ǳieci
Szedł łakomy z zazdrosnym, Jowisz z nimi trzeci.

Chciwość, Zazdrość

Gdy kończyli wędrówkę, bożek im powieǳiał:
«Jestem Jowisz i żeby każdy o tym wieǳiał,
Proście mnie, o co chcecie: zadosyć uczynię
Pierwszemu, a drugiemu w dwó nasób przyczynię».
Nie chce być skąpy pierwszym i stanął ak wryty;
Nie chce mówić zazdrosny, równie nieużyty.
Na koniec, kiedy przeprzeć¹ łakomcę nie może:
«Wyłup mi edno oko — rzecze — wielki boże!»
Stało się. I co mieli zyskać w takie dobie,
Stracił edno zazdrosny, a łakomy obie².

¹przeprzeć — pokonać, przezwyciężyć. [przypis redakcy ny]
²obie — forma ta w odniesieniu do rzeczownika oczy est reliktem dawne formy podwó ne . [przypis re-

dakcy ny]
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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.
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