
NASZA
WSPÓLNA

MILANOWSKA
KSIĄŻKA

NASZA
WSPÓLNA

MILANOWSKA
KSIĄŻKA

STWORZONA PRZEZ MŁODYCH MIESZKAŃCÓW MILANÓWKA
I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W MILANÓWKU



KSIĄŻECZKA ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU BLISKO RYMKIEWICZA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILANÓWKU. PREZENTUJE EFEKTY
WARSZTATÓW Z PROJEKTOWANIA ILUSTRACJI I SKŁADU GRAFICZNEGO.



 Ida Valitalo



„Makówka z Milanówka”
 

Raz na letnisko do Milanówka,
Zjechali razem – mak i makówka.

Wspólnie orzekli w długiej naradzie,
Że będą mieszkać w przydrożnym sadzie.

Przez dwa tygodnie stali na słońcu,
Aż mak do żony powiedział w końcu:
„Wybacz mi, proszę, droga makówko,

O zdrówku twoim chciałbym rzec słówko;
Od dni już kilku wzdycham i płaczę

Słysząc, jak coś ci w głowie kołacze”.
Na to makówka, buzię w podkówkę:
„Sama się martwię o moją główkę.

Dziwna to sprawa lecz w Milanówku
Każdy mieszkaniec ma kłopot z główką”.

A mak jej na to: „Zbędne są słówka,
Co ma twa główka do Milanówka!
Pomówię z mrówką i bożą krówką,

Jakby twej główce przywrócić zdrówko”.
Rzekł bożej krówce: „Dam ci złotówkę
Zbadaj makówki zdrówko i główkę”.
Wnet boża krówka wzięła calówkę,
Bada makówkę, mierzy jej główkę.

W końcu wyrżnęła w główkę calówką.
„Do chrzanu – rzekła – z taką makówką”!

Mak się rozpłakał, płacze makówka:
„Ach jak okropnie boli mnie główka”.

A boża krówka wzięła złotówkę,
Po czym ruszyła w dalszą wędrówkę.

Płakał z makówką mak do obiadu,
Wreszcie ogrodnik nadszedł do sadu.
Wiódł na postronku łaciatą krówkę,

Która pożarła biedną makówkę.
W sposób ten chciałbym określić grzecznie,

Jak w Milanówku jest niebezpoecznie.

Ida Valitalo





Emilia Obwojska

Emilia Obwojska



 
A za nimi rzepak z rzepą,

I kalafior z kalarepą.
A tymczasem narzeczeni,
Wyszli sobie aż do sieni.

I z daleka od swych gości
Rozmawiali o przyszłości.

Tam znalazła ich kucharka,
I kładąc ich razem do garnka,

Rozpłakała nad ich losem,
Pociągając mocno nosem.

„Groch z kapustą”
 

Raz w Łowiczu na odpuście
Groch zakochał się w kapuście.

Tak, że świat by oddał wszystek,
Za jej jeden mały listek.

A kapusta, chociaż tłusta,
Pokochała drapichrusta.

Więc czym prędzej, w pół godziny
Wyprawili zaręczyny.

Na nich tańczył rak z burakiem,
Śliwka z gruszką, makuch z

makiem,
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„O Kasi pastereczce”
 

Pasała Kasieńka krówkę,
Dał jej gospodarz złotówkę,

Pasała Kasia baranki,
Dał jej śmietanki dwie szklanki.

Pasała Kasia owieczki,
Dał jej sieczki dwie miareczki.

Pasała Kasieńka kózkę,
Dał jej niebieską bluzkę. 
Pasała Kasieńka gąski, 

Dostała chrustu dwie wiązki.
Pasała Kasia kogutka,

Dostała malwę z ogródka.
Pasała Kasia, pasała,

Aż piękny posag zebrała.
I teraz pasie Kasia

Karego konika Jasia. Pola Woźniak
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„O chomiku komiku”
 

Między przyjaciółmi, chomik
Słynie jako świetny komik.
Raz pokropił farbą mrówkę
I zrobił z niej bożą krówkę.

Potem spotkał się z bocianem:
„Chciałbym porozmawiać z panem.

Bo wciąż dziwi mnie to srodze,
Że pan tak na jednej nodze…
Niech pan powie mi kolego,

Co pan widzi w tym mądrego?”
A bocian się odtąd biedzi,

Co by mu tu odpowiedzieć?
Potem poszedł sobie chomik

Na łączkę, gdzie pasł się konik.
Przyprawił mu rogi i w mig

Z konika zrobił się byk.
Powracając spotkał glistę

I wsadził jej w usta gwizdek.
„Nikt nie pozna cię po głosie,
Auta zatrzymuj na szosie”.
I tak sobie chomik chodził,

Wszędzie psocił, wszędzie szkodził,
Aż raz zjadł poezji tomik

I zwariował biedny chomik.

ilustr. Michał Kurnicki
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„Pies znad Warty”
 

Siedział sobie pies nad Wartą
I tak myślał: „”Czy to warto,

Mieszkać ciągle w jednym kraju,
Jak kokoszka albo zając?

Bez paszportu się przemycę
I wyjadę za granicę”.

Oszczędności wręczył zonie,
Machnął łatką na ogonie

I wyjechał do Paryża.
Tam gdy hycel doń się zbliżał,
Wsiadł na statek do Londynu.
Już na statku dostał spleenu,

„Dziwny kraj, pogoda zła,
Stare panny, dżem i mgła”.
Więc wyruszył do Madrytu,
By obejrzeć walki byków.

Ale tam już na granicy,
Chcieli zabić go celnicy.

Poprzez Włochy zwiał do Grecji,
Padwę zwiedził i Wenecję,
Maltę, Jałtę, Sewastopol,

Rzym, Krym i Konstantynopol.
W Konstantynopolu, Turek
Złapał go na długi sznurek,
Więc mu uciekł do Pekinu,

(Psy z Pekinu w świecie słyną)
Lecz go stamtąd Pekińczyki

Wygryzły do Ameryki.
Tam obejrzał drapacz nieba:

„Wielki dom, lecz cóż mi z tego,
Kiedy tęsknię do małego.

Niech po świecie jeżdżą ludzie,
Ja – zostaję w mojej budzie”.

Wsiadł na statek, a we wtorek,
Jadł już w domu podwieczorek.

Hania Budziewska
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