


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Rzepa
Kulawy, głuchy, stary i ślepy

Zeszli wór rzepy.
Głód, Korzyść, Praca,
Współpraca, Słowo, Wieża
BabelChciało się pod eść, bo eść nie mieli.

Lecz gdy szło o to, akby ą wzięli,
Powieǳiał stary: «Ja nie ugryzę».
Powieǳiał chromy¹: «Ja ledwo lezę».
Ślepy: «Nie wiǳę e , towarzysze».
Głuchy: «A a was, bracia, nie słyszę».
I tak gdy ciągle spór z sobą wiedli,
Została rzepa i nic nie edli.
Jak u nich rzepa tak u nas mienie —
Każdy ma swo e wyrozumienie.
Gdy o zysk iǳie, chcemy zarobić,
A kiedy na zysk, nikt nie chce robić.

¹chromy — kulawy. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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