


 

 

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.

ALEKSANDER FREDRO

Paweł i Gaweł
Paweł i Gaweł w ednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;

Sąsiad, Zemsta, Obycza e

Paweł spoko ny, nie waǳił nikomu,
Gaweł na ǳiksze wymyślał swawole.
Ciągle polował po swoim poko u:
To pies, to za ąc — mięǳy stoły, stołki,
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do zno u¹.
Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schoǳi do Gawła i prosi w pokorze:
«Zmiłu się waćpan, polu cisze nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą!»
A na to Gaweł: «Wolnoć Tomku

W swoim domku».
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.
Naza utrz Gaweł eszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pęǳi na górę.
Stuk, puk! — Zamknięto.

Spogląda przez ǳiurę,
I wiǳi — Cóż tam? Cały pokó w woǳie,
A Paweł z wędką sieǳi na komoǳie.
— «Co waćpan² robisz?» — «Ryby sobie łowię».
— «Ależ mospanie³, mnie kapie po głowie!»
A Paweł na to: «Wolnoć Tomku

W swoim domku».
Z te to powiastki morał w tym sposobie:

Jak ty komu, tak on tobie.

¹znój — zmęczenie. [przypis edytorski]
²waćpan — skrót od daw. grzecznościowego zwrotu: waszmość pan (wasza miłość pan). [przypis edytorski]
³mospanie — skrót od daw. grzecznościowego zwrotu: mości panie. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/edro-pawel-i-gawel
Tekst opracowany na podstawie: Aleksander Fredro, Ba ki, Wydawnictwo Feliksa Owczarka, Łódź .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pięć zmysłów, Jean Bernard (-), domena publiczna
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.

  Paweł i Gaweł 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fredro-pawel-i-gawel
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/7012
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

