
 Szlakiem lubelskich kupców 
 czas przejścia: 45 min 

 Dzień dobry, Gościu miły! Witamy w Lublinie,
 Który - jak sam widzisz - od lat z kupców słynie. 
 Na lubelskich jarmarkach przez całe stulecia 
 Handlowała Europa. Dziś czar ten uleciał… 
 Ale czy na pewno? Z tym się nie zgadzamy, 
 Bo wciąż się kupiecko czym pochwalić mamy! 

Dlatego dziś na szlak kupiecki Cię, Gościu, zaprosimy,
Na schodach przed Katedrą właśnie stoimy.
Na wieży po prawej furkocze kogucik:
Skręć w lewo, na schodach postaw swój bucik.
 
Ulicę Królewską dziarsko teraz przekrocz,
rozejrzyj się, Gościu, za złotą torebką!
Znaleźć ją można w szklanej witrynie…
Tutejszy rzemieślnik z torebki tej słynie.
Znalazłeś witrynę, lecz nie ma torebki?
To znaczy, że dziś nie pracuje… Lecz zerknij.
Ma bowiem w zwyczaju wywieszać ją w chwilach,
Gdy się w swym zakładzie nad galanterią pochyla.
Brama numer siedemnaście? Gościu, jesteś świetny!
        Tam Cię właśnie z uśmiechem powita nasz 

Podróżujesz w południe? Jeśli tak, to słuchaj,
Bo lubelski hejnał wpaść powinien Ci do ucha. 
Jeśli Twa wędrówka w innej się odbywa porze,
No cóż, trudno - kiedy indziej go posłuchasz może?
Przekrocz bramę pod obrazem z Matką Boską.
Tę bramę - od przedmieścia - nazywamy 

.
Idź wciąż prosto i Trybunał miń po prawej,

A po lewej szukaj bramy. Widzisz? Wejdź tam. Żwawiej!
Ta uliczka Cię zawiedzie w miejsce takie,
Gdzie nikt dziś już właściwie nie jest rybakiem…
Ale plac to znany z rybiej swej przeszłości.
Zgadniesz nazwę? Tak, to  
Cię ugości.

Tu, drogi Gościu, osiągnąłeś kres naszego szlaku.
Możesz z dumą usiąść. Zasłużyłeś na uznanie lubelaków!
I tylko jeszcze hasło zdradzić nam przystoi.
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Pamiętasz koguta na szczycie wieży?
Teraz tamtą bramę przyjdzie Ci przemierzyć.
Idź prosto, na rogu skręć w ulicę Złotą
I tam kolejnego kupca szukaj z ochotą.
Kto tu mieszkał, napis ci podpowie...
Już widzisz? Coś chodzi ci po głowie?

To  - pierścienie, bransolety
Latami kupowały tu modne kobiety.
Piękna kamienica, adres: Złota 4,
Do dziś wśród lublinian wzbudza zachwyt szczery…

Lecz ją zostawmy, czas wracać na szlak.
Ciekawyś, co dalej? Dalej będzie tak: 
W oddali ujrzysz dominikanów zakon.
Skręć w lewo - tu swój dom miał archidiakon.
Niebawem na wprost Ci się ukaże

Fundament kościoła na 
Po prawej masz akacji drzewa:
Stań tam, posłuchaj, jak archanioł śpiewa...
Bo choć nie ma już Fary - został jej duch,
Co całe Stare Miasto co dzień wprawia w ruch.

Tym razem w prawo skręć do Grodzkiej bramy:
Przejdź przez nią, schodami w dół cię zapraszamy.
 
Przed wojną tu ulica Szeroka była
Kupieckim gwarem na co dzień tętniła…

Dziś to  -  
przekręć w prawo główkę.
Ten widok zdobi często lubelską pocztówkę...
Do lubelskich plenerów wrócisz niebawem,
Teraz jednak czas kontynuować zabawę…

Skręć w Kowalską - zmierzaj chyżo w górę;

Jadłodajni  poszukaj, do której
Wejdź, Gościu, śmiało swym krokiem tanecznym:
Czy widziałeś kiedykolwiek tak wspaniały

 ?

Gdy się tam posilisz, kilka kroków dalej 
Odnajdziesz bogate królestwo śrub i metali...
Jego władcy w nazwie jedynkę schowali,
Nad wejściem sklepu szyld widać z oddali:
Tam nazwę  dużymi literami wypisali.
 
Jak się masz, nasz Gościu? Jak trudy wędrówki 
Znosi twe obuwie? Zdarte już zelówki?
Głowa do góry - tą usterką się zajmie
Ktoś, kto się tym para już czterdzieści lat co najmniej...
Maszeruj w górę, wciąż i ciągle prosto,
A potem w prawo skręć w Lubartowską.
Tam mistrza znajdziesz zapomnianego zawodu,
Co naprawia obuwie mieszkańców Koziego Grodu.

Nie zowie się Dratewka, lecz  to doskonały...
W jego oknie w QR-kodzie dźwięki się schowały.
Słuchaj dobrze, a te odgłosy podpowiedzą,
Gdzie kolejne bohaterki tej wędrówki siedzą…

Słyszysz? Czy już wiesz, kogo teraz czas poszukać?
Czy poznałeś, co tam w tej pracowni stuka?
Gdzieś w pobliżu, drogi Gościu, całkiem blisko Ciebie
Wszystko to się dzieje. Tu pomaga się w potrzebie
Tym, co przetarcia mają w garniturze
Albo panieńskim sukienkom, gdzie dziura na dziurze...
Bo gdy u wrót   staniesz,
Od ręki naprawione odzienie dostaniesz.
Łatanie i szycie ubiorów od nowa:
Gościu, wiesz przecież, że właśnie to robi

 !

Po tej miłej wizycie czas na więcej wrażeń:
Przenieśmy się teraz na chwilę w krainę marzeń...
 
Wróć, Gościu, na ulicę, pomyśl, co byś zrobił,
Gdybyś w weselny dzień chciał pannę młodą przyozdobić?
Choć, to prawda, nie szata zdobi człowieka,
Każda, by się na biało wystroić, całe życie czeka…
Panna w białej sukni, dla młodego garnitur skrojony na miarę,
Ach, w ten dzień wyjątkowy stworzą idealną parę!

Marzenia, marzenia… A wiesz, gdzie się spełniają?
Poszukaj pasażu, do którego przechodnie chętnie zaglądają
Tu ulica Świętoduska dziwnie się wykrzywia…
Zakład, którego szukasz, nazywa się 

To salon ,  

Gdzie - gdy tu wrócisz z ukochaną,
Która powie, że tak, chętnie za Ciebie wyjdzie za mąż 
I szczęśliwej podkowy razem szukać będziecie -
właśnie tu swoje ślubne szczęście znajdziecie.
 
Gdy już wiesz, gdzie przed ślubem zjawić musisz się  
            raz jeszcze,
Czy aż z ekscytacji nie ogarniają Cię dreszcze?
Mamy i na to sposób - teraz, Gościu drogi,
Skieruj w górę Świętoduską swe strudzone nogi.
W pewnej bramie znajdziesz maści, ziół bez liku...
Tam szukaj kolejnych liter, podróżniku…
Więcej wskazówek? Patrz uważnie w prawo,
A znajdziesz miejsce, gdzie natura Cię uleczy żwawo:
W bramie przed karmelitów kościoła murami
Pani ze 

 
wiedzą podzieli się z nami.
Dla każdego, kto zziajany tam z nadzieją zajdzie,
Skuteczny jakiś środek na zmęczenie znajdzie.

Poczułeś się lepiej? Problem zażegnany?
Już niedługo się niestety, Gościu, pożegnamy…
Teraz chcemy, byś się udał Świętoduską w górę jeszcze,
I na krótką chwilę wkroczył na Krakowskie Przedmieście.
Tam skręć w lewo, a na swojej trasie
Ujrzysz lubelski ratusz w całej krasie.


