Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WACŁAW POTOCKI

Pan Kurek pannę Maglownicę
Szlachcianka edna, panny nie miawszy służebne ,
Kmiotkę w lnianą koszulkę ubrawszy ze zgrzebne ¹,
Bierze z sobą w gościnę, ale wprzód napomni,
Żeby ak na przysto nie wszytko², ak na skromnie
Czyniła, co e każą, waszmościała wszytkim,
I odwykała wie skim obycza om brzydkim;
Mianowicie u stołu patrzyła, eśli ą
Posaǳą, ako panny eǳą, ako pĳą.
¹zgrzebny — utkany z lnu lub konopi. [przypis edytorski]
²wszytko (starop.) — wszystko. [przypis edytorski]

Milczeć; spyta kto, cicho odpowieǳieć; słuchać;
Na łyżkę całą gębą po wie sku nie dmuchać;
Nie rząǳić, nie przestawiać, żeby nie znać na
nie ;
Ręce założyć, skoro na nię³ po źry⁴ pani;
Pokra awszy, na nożu w gębę kłaść z talerza.
Uczy tańca wielbłąda i wilka pacierza.
Sieǳą panie; w niezwykłe stoi czuba⁵ szacie
Przed niemi⁶, aż się hałas akiś stał w komnacie;
Prosi e gospodyni, nie żału ąc prace⁷,
Żeby za źrała⁸, kto tam tak barzo⁹ kołace.
A ta z nizkim ukłonem: «Jegomość pan Kurek
Stłukł pannę Maglownicę, wleciawszy na murek».
Śmie ąc się gospodyni: «Da zdrowie Ichmościom,
³na nię (starop.) — ǳiś popr.: na nią. [przypis edytorski]
⁴poźrzeć (starop.; tu forma  os, lp: po źry) — spo rzeć. [przypis edytorski]
⁵czuba (daw.) — ǳiewka, właściwie suka. [przypis redakcy ny]
⁶niemi — ǳiś popr.: nimi. [przypis edytorski]
⁷prace (starop.) — ǳiś popr.: pracy. [przypis redakcy ny]
⁸zaźrzeć (starop.; tu forma  os., lp, r.ż.: za źrała) — za rzeć. [przypis edytorski]
⁹barzo (starop.) — barǳo. [przypis edytorski]
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Wielcem rada w domu swym niebywałym gościom’’
(Stąd przypowieść: «Pan Kurek z panną Maglownicą»,
Kiedy się waszmościa ą pachołek z woźnicą).
A że uż skończę ba kę z przypowieścią społu:
Posaǳono też czubę z inszymi do stołu.
Był na półmisku kapłon¹⁰ pieczony. Wziąwszy
ta
Kolano, z apetytu zębami go chwyta,
Ciągnie garścią, ako pies przystąpiwszy nogą.
W tym razie po źry pani twarzą na nię srogą,
A mo a czuba ręce, ako e kazano,
Wskok złoży, zostawiwszy w paszczece¹¹ kolano.
Wszyscy w śmiech, Pani tylko od wstydu nie
zgore.
«Nie wezmęż a cię, drągu! w gościnę powtóre!».
Dano kaszę na koniec¹²; eść się e chce sro¹⁰kapłon (starop.) — kogut. [przypis edytorski]
¹¹paszczeka (starop.; tu forma Msc, lp, r.ż.: w paszczece) — szczęka. [przypis
edytorski]
¹²Dano kaszę na koniec — kaszą zamykano niegdyś obiad. [przypis redakcy ny]
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ǳe.
Aż owa: «dmąć¹³ haw¹⁴, głosem zawoła, gospoǳe¹⁵!
Będę a też!» «Dmĳ, boda rozpukła¹⁶, do bydła,
Nie do luǳi, do świni, maszkaro obrzydła!
Prawiem¹⁷ ci się uczciła, od wideł, od gno u,
W panieńskim koczkodana¹⁸, czopa¹⁹, wożąc
stro u.
Niecha wszytkie ziemianki²⁰ mną się karzą ǳisia,
Że pstre cynki²¹ kondysa²² nie przerobią w lisa!»

¹³dąć (daw.; tu  os., lm: dmąć) — dmuchać. [przypis redakcy ny]
¹⁴haw (starop.) — tu. [przypis redakcy ny]
¹⁵gospoǳa (starop.; tu W, lp, r.ż.: gospoǳe) — pani. [przypis redakcy ny]
¹⁶rozpuknąć się (starop.; tu  os., lp, r.ż.: rozpukła) — rozpękła się. [przypis
redakcy ny]
¹⁷prawie — właśnie, dobrze. [przypis redakcy ny]
¹⁸koczkodan — małpa, brzydka kobieta. [przypis edytorski]
¹⁹czop (daw.) — niezdara, niedołęga. [przypis edytorski]
²⁰ziemianka (daw.) — szlachcianka. [przypis redakcy ny]
²¹pstre cynki — plamy, cętki. [przypis redakcy ny]
²²kondys (starop.) — pies podwórkowy. [przypis redakcy ny]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book
można
pobrać
ze
strony:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potocki-pan-kurek-panne-maglownice
Tekst opracowany na podstawie: Wacław Potocki, Wiersze wybrane, wyd. i oprac.
Aleksander Brückner, nakł. Krakowska Spółka Wydawnicza, druk. W.L. Anczyca
i Spółki w Krakowie, Kraków [].
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Elbląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BE. Utwór powstał
w ramach ”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku”
realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne
wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym
informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy
z Polonią i Polakami za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksander Brückner, Aneta Rawska, Katarzyna Dug, Magdalena Świekatoń, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Berliner Dom Inside Dome - Berlin’s neo-Baroque Cathedral, Glyn Lowe Photoworks.@Flickr, CC BY .
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
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Two emu wsparciu bęǳiemy e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?

