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ALEKSANDER FREDRO

Dwa koguty
Na ǳieǳińcu przy kurniku
Krzyknął kogut — kukuryku!
Bĳą skrzydła ak kańczugi¹,
ǲiobią ǳióby,
Drą pazury aż do skóry.

Ptak

Już krew kapie, pierze leci —
Z kwoczką uszedł rywal trzeci.
A wtem indor dmuchnął: «Hola!» —
Stała się ego wola.
«O co iǳie, o co choǳi?
Indor was pogoǳi».
Na to oba, każdy sobie:
«Przedrzeźniał się me osobie».
«Moi panowie — indor powie —
Niepotrzebnie się czubiło,
Przedrzeźniania tu nie było;
Obydwa z edne zapialiście nuty,
Boście obydwa koguty». —
Kiedy głupstwo eden powie,
Głupstwo drugi mu odpowie;
Potem płacą życiem, zdrowiem.
Co rzec na to? Wiem — nie powiem!

¹kańczug (z tur.) — bicz z ręko eścią spleciony z pęku rzemieni skórzanych. [przypis edytorski]

Kłótnia, Konﬂikt, Głupota
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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