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Poznajemy
Żoliborz  
śladami znanych poetów - towarzyszy
dzieciństwa. Cmentarz Wojskowy na
Powązkach



Będąc w granicach Żoliborza nie sposób nie zahaczyć o ten istny "podręcznik" do historii,

miejsce wyjątkowe ze względu na wybitne postaci, które znalazły tu swój pochówek.

Wnikliwa wędrówka po Powązkach Wojskowych zajęłaby nam pół dnia, dlatego skupmy

się choć na kilku osobach, bez których większość z nas na pewno nie jest w stanie

wyobrazić sobie dzieciństwa. 

W pobliżu głównej bramy wejściowej czeka na nas Jan Brzechwa (kwatera C 2-6-4), który

naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman. Tego pana nie trzeba przedstawiać, ponieważ

kto z nas nie czytał z wypiekami "Akademii Pana Kleksa", albo nie potrafi wyrecytować

“Tańcowała igła z nitką”? 

Zostawiając pisarza w spokoju, odwiedźmy grób kolejnego towarzysza dzieciństwa, czyli

Juliana Tuwima. “Rzepka” czy “Lokomotywa” to tylko garstka utworów, dzięki którym

poeta zaskarbił sobie naszą sympatię. 

Jeśli wciąż mamy siłę, nie ma na co czekać. Przed nami znani sportowcy, jak Kamila
Skolimowska, Kazimierz Deyna, aktorzy, pisarze, żołnierze, których akurat łatwo poznać

dzięki charakterystycznym pomnikom, i wielu innych czekających na odwiedziny.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach



Julian Tuwim "Rzepka"

 

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,

Chodził te rzepkę oglądać co dzień.

Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,

Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!

Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę,

Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!

 

Zawołał dziadek na pomoc babcię:

"Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!"

I biedny dziadek z babcią niebogą

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Babcia za dziadka,Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
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Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka,

Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka!

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Przyleciał wnuczek, babci się złapał,

Poci się, stęka, aż się zasapał!

Wnuczek za babcię,Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!



 

 

 

Więc woła Kicia kurkę z podwórka,

Wnet przyleciała usłużna kurka.

Kurka za Kicię,

Kicia za Mruczka,

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Na kurkę czyhał kotek w ukryciu,

Zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Kiciu!"

Kicia za Mruczka,

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!!
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Leciał wysoko bocian-długonos,

"Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!"

Bociek za gąskę,

Gąska za kurkę,

Kurka za Kicię,

Kicia za Mruczka,

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Szła sobie gąska ścieżynką wąską,

Krzyknęła kurka: "Chodź no tu gąsko!"

Gąska za kurkę,

Kurka za Kicię,

Kicia za Mruczka,

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Pocą się, sapią, stękają srogo,

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!



Julian Tuwim "Rzepka"  

 

 

Aż wstyd powiedzieć, Co było dalej!

Wszyscy na siebie poupadali:

Rzepka na dziadka,

Dziadek na babcię,

Babcia na wnuczka,

Wnuczek na Mruczka,

Mruczek na Kicię,

Kicia na kurkę,

Kurka na gąskę,

Gąska na boćka,

Bociek na żabkę,

Żabka na KawkęI 

na ostatku Kawka na trawkę.

Skakała drogą zielona żabka,

Złapała boćka - rzadka to gratka!

Żabka za boćka,

Bociek za gąskę,

Gąska za kurkę,

Kurka za Kicię,

Kicia za Mruczka,

Mruczek za wnuczka,

Wnuczek za babcię,

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

A na przyczepkę Kawka za żabkę

Bo na tę rzepkę też miała chrapkę.

Tak się zawzięli,

Tak się nadęli,

Ze nagle rzepkęTrrrach!! - wyciągnęli!


