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Crazy comedy

Wyskoczyłem ze snu jak Filip z konopi
a moje ciśnienie jak mój maltańczyk
na widok golden retrivera dosłownie oszalało
kiedy czytałem wiersze najeżone obcymi zwrotami

tymczasem ich autor* rozbawiony nieuctwem
konstruował kolejny centon czy sonet
a przecież wszystko o czym myślałem
było snem Wyskoczyłem z podwyższonym ciśnieniem

wprost do kuchni na kieliszek Intractum Crataegi
aby stwierdzić iż pięćdziesiątka zbiła ciśnienie
szybko i skutecznie o tyleż jednostek
do normalnego Wróciłem Mój maltańczyk

trzymał za gardło golden retrivera a ten 
leżał na grzbiecie i machał łapami
Też byłem królem Midasem – nie mogłem czytać
bo co przeczytałem rozkładało na łopatki

ze śmiechu Nic nie mogłem Nawet
tych prostych słów Wilkinson Polsilver Gilette
Irydium uczyłem się pięćset siedemdziesiąt pięć dni
a i tak miałem piasek w oczach

i w zębach więc chociaż kieliszki
stały mocno na nóżkach lód topił się w szklaneczkach
nie mogłem się napić Nic nie mogłem
bo wciąż uczyłem się czytać Sen

przybierał na sile Lód stopił się a wódka była 
ciepła Zupełnie na nic więc przeciąłem sobie
tętnicę szyjną i żal mnie zalał
na posadzkę tego nocnego sklepu który zamknięto

Więc komedia stała się horrorem Moje ciśnienie
znowu skoczyło na sto osiemdziesiąt
Maltańczyk przegryzł gardło goldena
z którego wyskoczyłem wprost do kuchni

(we śnie wszystko jest przecież możliwe)
_____                                                           
* Bohdan  Zadura                                   

Krzysztof Bieńkowski 
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Poeta przed portretem matki pędzla Wlastimila Hofmana
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Z córką poety, ANNĄ SZTAUDYNGER-KALISZEWICZ, 
rozmawia ZBIGNIEW MIROSŁAWSKI

- Rozpocznijmy rozmowę od teatrów dla lalek. Pani Ojciec był jego pasjonatem. Napisał bardzo 
interesującą pracę pt. Marionetki (1938). Jeszcze przed II wojną światową pracował w Kuratorium 
Szkolnym w Poznaniu na stanowisku instruktora do spraw lalkarstwa. Był wykładowcą na 
Uniwersytecie Poznańskim i po wojnie w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów Lalek UNIMA przyznało mu tytuł członka honorowego. 
- Ojciec przeżył, w trudnych pierwszych latach po II wojnie światowej, ogromny zawód. Udało mu się co prawda namówić 
Resort Kultury i Sztuki Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie (PKWN) na rozwijanie teatrów lalek 
w Polsce. Jednak, kiedy już w Łodzi doprowadził w 1950 roku do powstania pisma „Teatr Lalek”, po dziesięciu numerach 
tego kwartalnika, odebrano rodzicom redakcję. Nasza, wtedy, czteroosobowa rodzina była przez kilkanaście miesięcy 
prawie bez środków do życia. Dopiero Wojciech Natanson załatwił Ojcu pracę w redakcji pisma „Teatr” w Warszawie. Nie 
chcę wymieniać nazwisk dygnitarza Ministerstwa Kultury i Sztuki i dyrektorów teatrów lalek, którzy uczestniczyli w tej 
sprawie. Ciekawych odsyłam do mojej książki Życie nie jest fraszką. Lalkarzy Ojciec pożegnał fraszkami:

*   *   *
Nic tak serca nie studzi,
Jak poznawanie ludzi.

Ja i lalkarze
„Wilki udające owce
zagryzały ideowce”.

Niestety taki był początek ciężkiej choroby Taty i nigdy już nie wrócił do pełni sił.
- Natomiast czy tata też w jakiś sposób zabawiał swoją córkę i syna (pana Jacka) laleczkami?
- W książce Marionetki Ojciec opisuje jak polubiłam jedzenie buraczków. Otóż Kubuś-lalka-pacynka (ubrana na rękę Taty) 
zajadała się buraczkami i dzięki temu była silna i zdrowa. I ja potem też zjadałam buraczki. Ale okres, kiedy urodził się 
Jacek to czas, kiedy ojciec walczył, i walczył z wielkim trudem. Twórców się bardzo dobrze i łatwo niszczy, ponieważ oni 
mają bardzo „cienką skórkę”.
- Tak, bo ludzie z pasją nie są przygotowani na to, żeby ich gasić w tym ich najczulszym miejscu. 
Może zaproponowałbym zmianę tematu. 
- Bardzo proszę.
- Jan Sztaudynger jest znany jako fraszkopisarz, a co z jego wierszami lirycznymi? Wiersze 
zamieszczone w największym wyborze z całej twórczości poety Nie tylko Piórka* są wspaniałe. 
Wynotowałem bardzo wiele tytułów z tego tomu. Czytałem z rosnącą satysfakcją Balladę o Panu 
Jezusie Frasobliwym i o pątniku, Harmonię i także o ludziach: Balladę o Stanisławie Wysockiej, Przed 
portretem Heleny Modrzejewskiej, dla Vlastimila Hoffmana Kuźnia skrzydeł. Szczególnie mnie 
zachwycił i chcę go tu przytoczyć w całości wiersz pt. Wyznanie miłości:

Kocham Kraków. Nie wstydzę się tego wyznać,
Choć właściwie wstydliwa to rzecz wyznanie miłości.
Wierzę, że w trąbce mariackiej w pieśń się zmienia ojczyzna
I krew mej krwi, i kość moich kości.
Trębacz tę piosenkę z ust wyjmuje jak kuglarz wstążkę
I owija nią dachy domów i Polskę całą.
Pomyślcie, nie słyszałem jej przez lat dziesięć
I serce mi skamieniało.
Łkanie za gardło chwyta...
Kraków – i kwita.
Wiewiórka przebiegła Planty na ukos,
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W salonie Anny Sztaudynger-Kaliszewicz, Elżbieta i Zbigniew Mirosławski

Z córką poety, Anną Sztaudynger-Kaliszewicz, rozmawia Zbigniew Mirosławski
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Pachną pieczone kasztany dzieciństwem sielskim, anielskim,
Kościół Mariacki stanął na palcach,
wygląda znad kamienic.

Powtórzę pointę „...Kościół Mariacki stanął na palcach / wygląda znad kamienic”. Jest to rzecz 
fantastyczna. Tutaj Kościół otrzymuje taką osobowość, że może wspiąć się na palcach i wykonywać 
jakiś ruch. I to jest czysta liryka, tkliwość w postrzeganiu starych murów, dostrzeganie i nadawanie 
cech ludzkich cegłom. To także moc wielkiego uczucia i wielkiej tkliwości.
- Nawiązując do wiersza Wyznanie miłości i krakowskich wspomnień Ojca z młodości chciałabym opowiedzieć Panu 
o katechecie ks. Bogdanie Niemczewskim z gimnazjum Króla Jana Sobieskiego. Świetny wykładowca, zakochany 
w architekturze rzymskich budowli sakralnych, zawsze pogodny i życzliwy (nawet wobec wagarowiczów) i przy 
tym niesłychanie elegancki i wytwornie ubrany. Byłam w 1962 roku, jeszcze za życia Ojca, na zjeździe absolwentów, 
w 40-lecie matury i widziałam na własne oczy wspaniałą postać księdza – o pięknej ascetycznej twarzy i białych, gęstych 
włosach, w nieskazitelnej, eleganckiej sutannie. Otóż ksiądz Niemczewski był skutecznym orędownikiem wydania przez 
Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu debiutanckiego tomiku wierszy Ojca Dom mój (1925). Ks. Niemczewski 
interweniował też, bo św. Wojciech (Księgarnia i Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu, przyp. aut.) nie był pewny 
czy te wiersze, na przykład Chrystus frasobliwy, i ta opowieść o Panu Jezusie, Matka Boska na nartach i cała książka jest 
„prawowierna”. A na koniec nie tylko odwiedzał Ojca w 1970 roku w Klinice Hematologicznej, ale - pomimo sędziwego 
wieku - prowadził uroczystość pogrzebową na cmentarzu Salwatorskim.
- To ciekawe. Zwłaszcza ta interwencja czy książka jest zgodna z doktryną kościoła, to znaczy 
„prawowierna”. A są to lekkie i doskonałe strofy. Przytoczmy fragmenty:

„Matka Boska na nartach
Zjechała z gór Beskidu
(A dobrze jeździć umie,
Nie zrobi narciarzom wstydu!)...

...Tak szybko przejechała,
Tylko mignęła w bieli,
Że Już im w dali znikła.
Nim, kto jest, odgadnęli.

Biegli więc za nią śpiesznie
Ale nie dali rady,
Więc tylko poklękali
Całując nartów ślady

A z łaski przenajświętszej,
Gdzie padły ich całusy,
Tam wiosną się rozkwitły
Śnieżyczki i krokusy.

- Tak, zastanawiano się czy jest „prawowierna”. I interwencja ks. Niemczewskiego się temu przysłużyła, tak że wątpliwości 
się rozproszyły. Mój ojciec całe życie miał z nim kontakt.
- Nie rozmawialiśmy jeszcze o zainteresowaniach przyrodniczych pani Ojca. Zdaje się Myślenice, 
dom dziadków Kokowskich, na Zarabiu był źródłem tych zainteresowań.
- Ma Pan rację. Wszystkie wakacje dzieciństwa i młodości Tata spędzał w domu z sadem, parkiem i ogrodem, w gronie 
kuzynów i młodszego brata. Opisał te przeżycia i doświadczenia w książce Szczęście z datą wczorajszą, w rozdziale Dom 
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na rzeczkach, opisuje także płynącą opodal górską rzekę Rabę. W świat roślin, drzew, owoców, kwiatów i domowych 
zwierząt wprowadzała wnuka ukochana Babka, która prowadziła całe myślenickie gospodarstwo. Dziadek natomiast był 
zapalonym grzybiarzem i uczył wnuka tajemnic świata grzybów. W rezultacie Tata całe życie zbierał z zapałem grzyby 
i książki o grzybach, poznawał nowe gatunki, uczył się nazw łacińskich, naukowych i ludowych, a specjalnie regionalnych 
różnych gatunków grzybów. W lecie i jesienią w każdej wolnej chwili wybierał się na grzyby sam, a w czasie wakacji 
z nami. Znał się dzięki temu także na lasach, drzewach, leśnych roślinach, ptakach i stale się uczył poznawania nowych 
gatunków. Pod koniec życia, kiedy zamieszkał w Zakopanem zainteresował się roślinnością Czerwonych Wierchów 
i dzięki prof. Benedyktowi Haliczowi, wybitnemu biologowi, poznał kilka gatunków porostów występujących na tych 
szczytach. I tak polonista był z zamiłowania przyrodnikiem.
Wróćmy jednak do wierszy – może do wierszy satyrycznych z tomiku Rzeź na Parnasie, gdzie żartuje...
- Żartuje z całej plejady znakomitości.
- Tak, żartuje z całej plejady twórców polskiej literatury, ale napisał prawie jednocześnie, (zdaje się, że to wyszło prawie 
równolegle w jednym roku), drugi tom, Ludzie, w którym oddaje hołd Józefowi Piłsudskiemu i Vlastimilowi Hofmanowi, 
z którym się jeszcze moi dziadkowie przyjaźnili, ale wracając do sprawy liryzmu.
Recenzenci kolejnych tomików fraszek, a byli to często poeci, na przykład Stanisław Czernik czy Jan Huszcza, zwracali 
uwagę na tony liryczne zawarte we fraszkach. Uważali, że zmieszanie tonu satyrycznego i lirycznego nadaje fraszkom 
specyficznego uroku. Na przykład we fraszce pt. Żal:

„Mam żal do ciebie – Czemu?
Przyśniłaś się innemu”.

Hahahaha.

Albo: 
Na wysmukłonogą
„Dziewczęcym udkiem
Bronię się przed smutkiem”.

- Hahaha. Tak, jest wiele wierszy lirycznych, które mogą budzić zachwyt, a potem ta lekkość 
z liryczności przeniknęła do fraszek. Ktoś podzielił fraszki na dobre i przyzwoite.
- Tak, i to nie byle kto, bo to był Kopaliński.
- Tak, Władysław Kopaliński tak się wyraził. Ale sama tematyka fraszek; one są przyzwoite, są 
lekkie, frywolne i często są z niedopowiedzeniem.
Ja na przykład zacytuję: 

„To dziwne, że czyjeś nogi
mnie sprowadzają z drogi”.

- No tak, ale ja mogę mówić o tych frywolnych fraszkach, gdy nie ma mojej córki. Bo inaczej mnie nie wolno.
- To chyba ostateczny dowód na to, że wspaniała atmosfera rodzinnego domu dostarczała wielu 
zabawnych zdarzeń i stąd powstawały fraszki, którymi teraz wszyscy się zachwycamy. Dziękuję 
za rozmowę.

* Nie tylko Piórka (Fraszki, wiersze, bajki), wstęp J. Poradecki, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986, s. 516.
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Z listem, w Zakopanem 1966 r.
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Jeszcze nie publikowane 5.VIII.1964
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Przed domem w Zakopanem, Koszysta, od lewej Jan Sztaudynger, Zofia z Jankowskich Sztaudynger, Anna z Kokowskich-Sztaudynger
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Iwonna Buczkowska

Warszawianka. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. 
Debiutowała w 2000 roku tomikiem: Moje wierszy pisanie. 
Następne zbiorki to: Ten wiersz chce być piosenką, Stacja 
Ziemia i skierowane do najmłodszych: W domu, W lesie, 
Na łące oraz W szkole i na podwórku. Jej utwory spotkać 
można również w licznych antologiach. Laureatka wielu 
konkursów literackich. Pisze wiersze, teksty piosenek, 
prozę. Lirycznie i satyrycznie, równie chętnie dla dzieci 
jak i dla dorosłych. Autorka bajek scenicznych i musicali, 
które od lat bawią i uczą dzieci w całej Polsce. Należy 
do warszawskiej grupy literackiej „Terra poetica”. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.

* * *
 
Marny literat z miasta Stryków 
miał całe teczki limeryków.
Gdy podniosły się głosy,
że ty były donosy,
zyskał nagle moc czytelników.

* * * 

Raz pewien pionek z mafii z Pruszkowa
lody na boku kręcić próbował.
Lecz wkrótce przez lody
miał z brzuchem kłopoty,
gdyż kulką go herszt poczęstował.

* * * 

Zajączka ze wsi Wólka Kacza 
intrygowała reinkarnacja.
I pytał buraczki:
„Czy ja mam coś z kaczki?”
I, biedny, przez Brzechwę zdziwaczał.

* * * 

Pewien B. Krzysztof z miasta Płock
literatury chciał wzmóc głos.
Pomysłem więc błysnął:
założył ZNAJ – pismo,
dziś wdzięcznych ZNAJomych ma moc.

Tadeusz  Dejnecki
ur.1964 r. w Inowrocławiu. Dziennikarz i filolog, z zamiło-
wania informatyk. Miłośnik jazzu i literatury s-f. Publikuje 
głównie w internecie, na forach poświęconych poezji. Jego 
wiersze umieszczono w zbiorach: Kujawskie czakramy, 
a także @ntologia Postscriptum. Pracuje w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

Porada

Dziwił się emerytowany policjant ze wsi Konary,
że z wiekiem ma mniejsze rozmiary.
Wtedy powiedział mu lekarz:
po co narzekasz? 
Niech twa żona wkłada okulary.

O kochającej policjantce

Pewna przemiła policjantka z miasta Kłodzka 
Zmieniała kochanków co nocka.
Nawet weszła do łóżka pewnego kapelana.
Taka była niewyspana.
Mówią, że brak jej jednego „klocka”.

O dochodzeniowcu

Pewien dochodzeniowiec, co mieszkał w Międzyzdrojach
Pracował na zabójstwach i rozbojach.
Zaczął widzieć przestępców cały dzień.
Chodzili za nim jak cień.
Teraz świat widzi w „różowych pokojach”.

O gliniarzach

Pewien stójkowy rodem z Nidzicy
robił wyroby z gliny dla całej okolicy.
Odtąd jadących radiowozami
policjantów zwą gliniarzami
na rogu każdej ulicy.

O poszukiwanym 

Poszukiwany za przestępstwa z miasta Piły
będąc na melinie nabawił się kiły,
gdyby nie zatrzymanie przez dzielnicowego
doszło by do amputacji tego „małego”.
Odtąd dla policji jest miły.
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O zaliczeniu

Kandydatka na policjantkę z miasta Werona 
na egzamin poszła napalona.
Chciała bowiem szalenie
otrzymać zaliczenie.
I faktycznie - została zaliczona.

O pewnej ciąży

Dzielnicowy z miasta Raciąża
nie wiedział skąd u żony ciąża.
Wyśledzić był skory, 
z kim miewa amory 
i widzi - jak do księdza zdąża.

O przezwisku

Policjanci z rejonu pod Kielcami 
modlili się do Najwyższego parami 
– Daj nam Panie takie powonienie, 
aby wykryć każde przewinienie. 
Dostali! I od tej chwili zwą ich psami.

Fraszki 

O niewinności

Często niewinne żony małżonkowie obwiniają,
że im rogi doprawiają.
Niech każdy swej spyta: a ta mu odpowie:
„Jak róg będzie gdzie trzeba, nie będzie na głowie”.

O korupcji

Many, many
Biorą w tany.

O grzesznej żonie

Z każdym grzeszyła sypianiem
Z mężem… zaniedbaniem.

Amorałki
 
Ten mężczyzna najbardziej kobietę kaleczy,
co na randce nic z tych rzeczy.

Kto pięknej płci nie dotyka
Temu nie rośnie a zanika.

Kiedy kobietę miłość opęta, 
to i bez nieba jest wniebowzięta.

Taka kobieta to wymęczy człowieka, 
co podaje deser, a z drugim daniem zwleka.

Teraz nim chłopak się oświadczyć zdąży 
ona pierwsza oświadcza „jestem w ciąży”.

Altruitki

Lepszą będziesz miał karnację,
gdy u siebie zjesz kolację.

Oszczędzając trud kochanki, 
pijaj kawę z brudnej szklanki.

Miast okradać krowę z mleka, 
dój bliskiego ci człowieka.

Mając wzgląd na czas poety,
sam za niego pisz wersety.

Zapiski policyjne

W trakcie oględzin zwłok, pozycja leżąca, nogi złączone 
wyprostowane obie na brzuchu, po odsłonięciu klatki 
piersiowej na głowie nie stwierdzono śladów mogących 
świadczyć o udziale osób trzecich.

N/n sprawca po zatankowaniu gazu do sam. BMW 
dodał gazu i odjechał z gazem, prawdopodobnie był na 
niewielkim gazie.

Policjanci ustalili, iż za dnia siedzi w Opel lagunie i kradnie 
wyposażenie z kuchni na I piętrze.

150 policjantów skierowano do grobów, by kierowali 
bezpieczeństwem odwiedzających.

Bił syn konia, ale nie było to znęcanie się nad zwierzęciem.

Pokrzywdzony był na lekkim rauszu, ale trzymał fason, 
gdyż szedł pod rękę.

Podbiegł do niego pies mieszaniec o niezbyt przyjaznych 
zamiarach.
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Elżbieta Grabosz

Urodzona w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczycielka, 
aforystka, fraszkopisarka, satyryczka, autorka tekstów 
dla dzieci. Debiutowała w 1976 r. w prasie i na antenie 
Polskiego Radia. Drukowała w prasie ogólnopolskiej. 
Od 1995 wydaje książki i jest członkiem ZLP Oddział 
Warszawski. Wydała 16 książek w tym książeczki dla 
dzieci. Zaistniała w antologiach: Myśli Pań Niepospolitych, 
Aforyzmy Świata, Wielka Księga Myśli Polskiej, Encyklopedia 
Aforyzmów i inne (w sumie ok. 40 antologii).

Fraszki

Zbrodnia doskonała

Słowem zabić można,
Nie ruszając ciała. 

Marynistyczna

Nie popłynie okrętem,
kto dziury zatyka.
Nie dość, że dziurawy
wciąż zmiana sternika.

Staropolskim obyczajem

Radzili:
Z prośbą o pracę
kłaniaj się przed panem.
Czyżby pan miał uszy,
nisko pod kolanem?

Do Jana z Czarnolasu

Nie wiedziałeś Janie
co po latach będzie.
Była lipa jedna,
dzisiaj …
lipa wszędzie.

Kanibalizm

Czy ma apetyt czy nie,
jeden drugiego kąsa,
jeden drugiego żre.

Co tam ręka

„Oddaj mi rękę”
prosił nieśmiało.
Ręki nie dała,
oddała ciało. 

Niewielka strata

Straciła głowę?
Wielka mi rzecz.
By stracić głowę…
trzeba ją mieć.

Aforyzmy

Dobrze, że w podróż do nieba nie zabiera się bagażu.

Każdy ma okno na świat. Tak, tylko z innym widokiem.

Bywa, że do historii wjeżdża się na czołgu, a wyjeżdża na 
taczkach.

Dawniej ułomnych strącano ze skały Tarpejskiej, 
w demokracji umieszcza się pod grubą kreską.

I w socjalizmie mieli ludzie cechy szlacheckie. Lenistwo.

Zabity czas nie zmartwychwstanie.

Kiedy mąż kupuje sobie psa? Gdy żona zaczyna warczeć.

Peruką łysego sumienia nie zasłonisz.

Nie łap za ster, gdy masz lepkie ręce.

Zaciśniętą pięścią nie utrzymasz łyżki.

Bywają piersi, na których medale odwracają się na drugą 
stronę.

Ludzie dzielą się na: wyrzeźbionych dłutem i wyciosanych 
toporkiem.

Nie wyrzucaj starych butów, skoro nie masz nowych.
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Jan Ryszard Kalinowski
Rocznik 1957, Płocczanin. Autor tomików satyrycznych: 
Po stopniach kpiny (2003), Śmiechoskręt kontrolowany 
(2004), Skołtunienie rozsiane (2006) oraz albumu 
satyrycznego Drzekaliada (2009).  Zawodowo pracownik 
naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej gdzie  chwilowo pełni funkcję prorektora, 
autor czterech książek naukowych. Społecznik, członek 
władz  Stowarzyszenia Autorów Polskich, członek 
honorowy Płockiego Towarzystwa Oświatowego. 

                                       Kiedy ostatnią  fraszkę napiszę
                                                   O dalszy ciąg poproszę ciszę 

                                                                         J. Sztaudynger

  J. Sztaudyngerowi

  Wybacz, że zastąpię ciszę
  I kolejne fraszki spiszę

Betlejem XXI wieku

Wysłali maila z Betlejem
„… Bóg się rodzi moc truchleje..”.
Wigilia po polsku 

Śledzik w pracy, śledzik w domu 
I gorzałka po kryjomu.

Podobno 

Z rodziną najlepsze są zdjęcia
te,  z  opcją wyjęcia

Problem (zbyt wielu) Polaków

Piętą Achillesa
Jest kiesa.

*** 

A gdy grabarz Go oklepie
Niejeden pomyśli „..może i lepiej”.

Głowa siwieje … 

Choć siwizna głowę prószy
Wciąż frywolnie gra mu w duszy 

Zdzisław Michał Kamiński 
Jest autorem trzech obszernych zbiorów wierszy 
satyrycznych, fraszek, limeryków i aforyzmów. Publikował 
m.in. w łódzkiej „Karuzeli”. Od 1998 r. do końca programu 
w 2004 r. był autorem tekstów do kabaretu Olgi Lipińskiej. 
Ogółem w programach wykorzystano 33 teksty jego 
piosenek. Obecnie jest członkiem Klubu Literackiego 
Metafora w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Równość

Chwytliwe hasła każdy 
chętnie kupi.

Postulat równości 
bardzo się ceni.

Ale jeden jest mądry, 
a drugi jest głupi.

I żaden dekret tego nie 
odmieni...

Inspiracja

Ze Sztaudyngera zrzynać 
nieładnie!

Z całą pewnością można 
tak rzec.

A z drugiej strony czasem 
wypadnie 

po marynarsku z humorem 
Lec.

Autorefleksja

Prawda jest taka co tu kryć, 
choć czasem do zadumy 
skłania:

Z własną głupotą można 
żyć.

Cudza jest nie do 
wytrzymania!

Ruleta

Ruleta życia jeszcze w pędzie.
Kołowrót zaśnięć i przebudzeń.

Ale wygranej już nie będzie:
Właśnie przegrałem resztę złudzeń… 
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Wolny rynek

Wczoraj mnie kupiła.
Dziś ma przyjaciela.

Zapłaciła wekslem;
Na okaziciela…

Studia

Ja nie zazdroszczę dzisiaj
studentom
ni seminariów ni ćwiczeń;

Tylko jak patrzę na ich
dziewczyny,
to im zazdroszczę zaliczeń…

Grzeczna dziewczyna

Tak ją prosiłem: 
Ustąp miła!

Będzie rozkosznie nam 
jak w raju!

Niespodziewanie ustąpiła:
Wczoraj mi miejsca 
w tramwaju…

Wypadek

Człowiek dla sztuki się 
naraża;

Ból czuję we dnie 
i w nocy.

Jestem kopnięty przez Pegaza;
Pomocy, ludzie, pomocy!

Muzykalny Kozak

Miszka, Kozak z Taganrogu
grał hopaka raz na rogu.

Że to wysiłek niemały, 
z orbit wyszły mu gały.

I tak oddał ducha Bogu…

Mała hippika

Jerzy Perć mieszkaniec Cedyni 
lubił jeździć wierzchem na świni..
Te popisy jeździeckie 
rozpoczął będąc dzieckiem.
Ale dotąd go bawi ten wierzchowiec 
mini…

Bujny temperament

Żółw Ignacy z gminy Krętki 
wdał się w bójkę z racji miłosnej 

chętki.
Dobrze wyszedł z tej akcji.
Acz po akcie prokreacji, 

wyrzucał sobie swój charakter prędki…

Abstrakcjonista

Z malarzem z Krosna Janem Grzdylem 
był kłopot niemały i dziwny, o tyle 

że z tajemniczej przyczyny 
malował wyłącznie vaginy.
A twierdził przy tem, że są to motyle…

Nie ma tego złego

Był marynarz z miasta Rzepin 
co mu prącie odgryzł rekin.

Dzisiaj z seksem ma spokój.
I dużo luźniej ma w kroku.
Służy w sklepie za damski manekin.

Przodownica

Nina Pietrowa w przysiółku 
Ugłoju 

była przodownicą, mistrzynią udoju.
Co się rzadko spotyka 
wydoiła raz byka.

Na cześć, jak mówiła, 
sowieckiego ustroju…
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Ukryty talent

Jan Słowik z miasta Czorków 
kupił na bazarze raz kota w worku.

Zaskoczony był ceną.
Lecz ten kot to był tenor!

Dziś śpiewa w Metropolitan,
W Nowym Jorku.

Wezwać GOPR!

W polskich Tatrach na Giewoncie 
piorun strzelił Jaśka w prącie

Tu szkoda gadania!
Organ spuchł jak bania;

Po ratunek prędko dzwońcie!

Niewidzialna ręka

Chciałem wypić wódkę małą.
 Już, już miałem wejść do szynku.
Raptem coś mnie zatrzymało;
  Niewidzialna Ręka Rynku!

Dzisiaj co krok to agencja.
Miałem chęć na  seks z blondynką.

Aż tu znowu interwencja!
  Niewidzialnej Ręki Rynku!

Wiem, papieros zdrowiu szkodzi;
 Chcę zapomnieć już o dymku.
A do pionu mnie przywodzi
  Niewidzialna Ręka Rynku!

Dawniej zgodnie z Bożą wolą,
 Anioł Stróż mnie wiódł w ordynku.
Dzisiaj jestem pod kontrolą
  Niewidzialnej Ręki Rynku!

Szukam kasy bez wytchnienia.
 Ni spokoju, ni spoczynku.
Kto tak mi charakter zmienia?
  Niewidzialna Ręka Rynku!

Bogacz jeździ sobie fordem,
 Dumny z przewag i uczynków;
A biedaka wali w mordę
  Niewidzialna Ręka Rynku!

Zbigniew Kurzyński 

Urodził się w 1936 roku na Okęciu, obecnie mieszka 
w Warszawie-Wilanów. Technik mechanik – technolog. 
Od 57 lat tworzy drobne teksty satyryczne, humorystyczne 
i wierszowane szaradziarskie. Opublikował ponad 2150 
tekstów w ok. pięćdziesięciu tytułach pism, książek 
zbiorowych. Wydał sześć zbiorków fraszek, aforyzmów, 
limeryków itp. Od 2010 r. jest członkiem ZLP i SAP.

Fraszki

Powinność
 
W demokracji i „wszyscy święci” 
winni być spowiedzią objęci.

Nieustępliwość

Kiedy zwierzę podje sobie 
innym miejsce da przy żłobie. 
W tej materii podziw budzi 
nieustępliwość ludzi.    

Mój budulec

Jak Sztaudynger – fraszko-wieszczem
być – to marzeń mych gmach wielki,
na który już mam (lecz jeszcze
nie wypalone) cegiełki.

Zbliżenie

I wróg do wroga, gdy chce, to pomału 
może się zbliżyć... na odległość strzału

O nieugiętym intrygancie

Kopanie dołków po Iksem 
okupił wysiłkiem srogim; 
wyczerpany już, zwalił się 
jak kłoda... Iksowi pod nogi

O pewnym panu

Iks jest niezwykle zmienną osobą 
i – co ciekawsze – ciągle jest sobą.
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Dobre opakowanie

Nieraz zepsute do szpiku kości 
ciało najwyższej mają jakości.

Aforyzmy

Człowiek jest owocem miłości rodziców, z którego potem 
inni wyciskają soki.

Cierpienie uszlachetnia, zwłaszcza, gdy bolejemy nad 
swoją nikczemnością.

Powszechnie wiadomo, że człowiek jest nielotem, a jednak 
niejednemu radzą: „Fruwaj stąd!”.

Strawa duchowa również przysparza człowiekowi wagi.

Bezbarwni w towarzystwie traktowani są jak powietrze.

Kto tylko wiedzy liznął nie ma pojęcia, jak smakuje jej 
gruntowność.

Plagiat jest najwyższą formą inspiracji oryginałem.

Limeryki

***
Parweniusz pewien w Łazach
jest człowiekiem z żelaza.
Czyhają zbieracze,
gdy opuszcza daczę
by na złom go przekazać.

***
Majsterkowicz pewien z Falent 
miał do psucia wielki talent. 
Choć nie chciał być tatusiem 
zrobił z żony mamusię, 
bo zepsuć jej nie mógł wcale.

Parafrazy

Rzeźbiarka

Młodość jest rzeźbiarką,
co wykuwa żywot.
Ma talentu ziarnko

młodość – jest rzeźbiarką.

Późniejszy wiek miarką
kształtu życia bywa.
Młodość jest rzeźbiarką,
co wykuwa żywot.

Odczucie

Mądry czuje poprzez skórę, 
głupi musi wetknąć nos; 
mózg wspaniałą ma strukturę 
– mądry czuje poprzez skórę.

Nim wywęszy przyszłość dureń, 
rozumny już zna swój los.
– Mądry czuje poprzez skórę, 
głupi musi wetknąć nos.

Smak  miodu
 
Jeśli miód ma smak gorzki, 
pszczół nie wińmy za to. 
Smog wdarł się w kwietne stożki, 
jeśli miód ma smak gorzki.

Ochronne płyny, proszki,
woń zmieniają kwiatom
więc, gdy miód ma smak gorzki, 
pszczół nie wińmy za to.

Lepieje 

Lepiej się w leśnej kniei skryć w porę, 
niźli schronienia szukać pod BOR-em.

Lepiej już całkiem sflaczeć, 
niż zażywać dopalaczy.

Lepiej na wszystkie strony się kłaniać, 
niż od grzeczności miewać zachwiania.

Lepiej zbójnickiego z gazdą, 
niźli tańczyć z byle gwiazdą.
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Wiesława Ludwikowska 
Urodzona w Płocku, ekonomista. Sekretarz SAP O/Płock, 
należy do Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
(Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Pisze fraszki, 
aforyzmy i wiersze. Laureatka kilku ogólnopolskich 
konkursów poetyckich. Od 2007 roku juror Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nawrockiego. Swoje 
wiersze drukowała w wielu almanachach i periodykach 
literackich oraz w prasie, m.in: Strofy dla Kujawskiej 
Ziemi, Nawias, Ulica Tumska Street. W 2007 roku wydała 
indywidualny tomik wierszy Bieg Rzeczy. Prowadzi 
organizowane przez O/SAP w Płocku spotkania autorskie 
w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego 
oraz Kawiarni Literackiej „Czarny Kot”. Członek kolegium 
redakcyjnego kwartalnika artystyczno-naukowego „Znaj”.

Etatowy polityk

Kombinuje myśli mota 
Jak przed wyborami 
obrzucić rywala 
wielką górą błota.

Nowa era

Przyszła nowa era 
demokracja wszędzie 
tylko petent nadal 
intruzem w urzędzie

Stara prawda

Gdzie głupiec króluje 
tam lud błaznuje.

Przemiany w RP

Ubyło biednemu 
po co mu tak wiele 
przybyło bogatym 
ci to mają cele.

Odmienne patrzenie

Golizną świeci 
cały kraj 
góra na to 
mówi raj.

Aksjomat polityków

Prędzej nauczysz 
posłuszeństwa osła i oślicę
niż wyegzekwujesz 
wyborczą obietnicę.

S-fe-rmentowane

Znikają nam procenty 
jak z szampana bąbelki 
a wszystko to sprawka 
profesora Be-lki.

Wsteczny?

Konserwatyzm polityków 
bierze się z miłości 
do zbyt 
ciasnych beretów.

Rządowe zmiany czyli antyjanosiki

Co rząd nowy to inne 
przemian są etapy 
teraz łupi się biednych 
a rozdaje bogatym.

Zreformowana służba zdrowia

Siedzi pacjent na pryczy 
i płacze bieda bieda 
ordynator na skalpel 
dziś ostatnie łóżko sprzedał.

Rządowe zmiany

Rząd na głowie 
ma reformy-cały 
więc i funkcje organów 
też się pozmieniały.

Oportunista 

Zawsze zmienia upierzenie 
kiedy idzie nowe 
głowę chowa za sztandary 
klapy wciąż gotowe.
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Łakomy kąsek

Władza 
dobrobytu drabina 
dlatego niejeden 
choć już sapie 
lecz się wspina.

Anomalia natury

Kameleon barwę zmienia 
gdy mu coś zagraża 
niejeden dla kariery 
też się szybko przeobraża.

Nie jedyny egzemplarz

Poza pozera 
a bliski zera.

O zezowatej

Szukał odbicia 
w jej wzroku 
ona miała go 
na boku.

Długodystansowiec

Ledwie sapie i dyszy 
umysł mu się miesza 
lecz za spódniczkami 
dziarsko przyspiesza.

Zakompleksiony

Przed wszystkim 
się ukrywa 
za 
kufelkiem piwa

Praktyki kiwacza

Wykręcił kolegę 
wykręcił sąsiada 
teraz z wolnej stopy
będzie odpowiadał.

Wolny wybór

Był na filozofii 
historię studiował 
wybrał wolny zawód 
na szpadlu wylądował.

Bywalczyni haczyków

Nęciła na suma 
na leszcza i karpia 
trafił na nią szczupak 
została pożarta.

Filharmonia

Ten z przodu 
dmucha i sapie 
ten z tyłu 
sapie i chrapie.

Bimberek

Pędzi go Jasiek 
i mówi doń luby 
a potem on Jaśka 
prowadzi do zguby.

Przemiany ze ściany

Boże drogi 
po ślubnym
portrecie zostały
tylko rogi.

Bywa i tak

Nie zawsze Alicja
z krainy czarów
spełni swoją misję w
kuchni pełnej garów.
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Tadeusz Józef Maryniak (TAMAR) 

Poeta, fraszkopisarz, aforysta, wydawca. Autor 
26 tomików wierszy, fraszek, limeryków, aforyzmów 
i haiku. Współautor 38 antologii. Członek ZLP, Zasłużony 
Działacz Kultury. Jego biografia została opublikowana 
w 8. wydaniu encyklopedii Who is Who w Polsce. Mieszka 
w Warszawie. 

Fraszki

Los

Różnie los traktuje 
i jednych drugich.
Jednym daje krzyż pański,
drugim krzyż zasługi.

Bojownikom o wolność

Walczyliście o wolność 
nie szczędząc mozołu,
żeby żyć resztkami 
z Okrągłego Stołu.

Specjalista

Skończył wyższe studia, 
wcześniej zdał maturę,
dziś jest specjalistą
- układa glazurę.

Pytanie

Gdy król jest nagi i książęta nadzy,
to jakie wtedy są insygnia władzy?

Zawiść

Stojącego na czele 
zniszczą przyjaciele.

Świętoszkom

Od lat walczycie zaciekle,
dla siebie o lepsze jutro.
W jednym ręku z kadzidłem 
w drugim z Kamasutrą.

Dziś…

Skoczyła by Wanda, 
bo bariery prysły,
w objęcia Niemca,
a nie w nurty Wisły.

Ojczyzna nasza

Ojczyzna nasza, 
to stajnia Augiasza.

Aforyzmy

Był tak śmiertelnie poważny, że wszyscy jego żonie 
składali kondolencje.

Cenię niepiśmiennych, ponieważ nie są grafomanami.

Nawet bezzębni gryzą się z własnymi myślami.

Dzisiaj dygnitarze częściej nadużywają swojej władzy, niż 
rozumu.

Na drodze życia najciekawsze są objazdy.

Pokłady siarki mamy tak duże, że wystarczą na 
funkcjonowanie polskiego piekła przez długie lata.

Limeryki

Pani z Anina

Pewna pani w Aninie
często ulega anginie.
Najlepszy antybiotyk 
to kochanka dotyk,
po którym angina w niej ginie.

Baca z Poronina

Znany baca w Poroninie 
brzytwę ma po Leninie. 
I teraz do woli 
ceprów z dudków goli,
robiąc to w społecznym czynie.

Znachor z Sieradza

Znany znachor z Sieradza 
stare baby odmładza 
dając im z ziółek mikstury.
Czyniąc z nich Koryntu córy,
na pewno trochę przesadza.
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Sławomir Mierzejewski  

Autor fraszek, limeryków, aforyzmów i liryk. Mieszka 
w Warszawie. Swoje utwory publikował w licznych 
antologiach i pismach literackich. Autor tomiku poezji 
erotycznej Eropotyczki.

Fraszki

Elektryk wiosenny

Ma maxi parcie
na zwarcie.

Zachcianka

Ona zawsze u Jana
chce być rozbierana.

Pechowy

Buziaki skradał 
i wpadał.

Rada

Bądź otwarta i szczera
bo sknera
nie znajdzie partnera.

Odkrycie

Każda pora
jest dobra
dla Amora.

O jednej

Najbardziej ją bierze
Pokusa w plenerze.

Świta 

Każda świta
prowadzi do kryta.

Spostrzeżenie

Kto szefa pilnuje
tego on awansuje.

Przykra uwaga

W polskiej piłce kopanej
wszystko jest porąbane.

Polskie realia

***

Teczki
teki
rozmów przecieki.

***

Seksafery
Prawołamacze
Poprawiacze.

***

Speckomisje
Przesłuchania
Rozmów nagrania.

Warszawa

Warszawa pnie się do chmur
A w jezdniach pełno dziur 

Fani

Sportowi fani 
Są wierni i oddani
Ale często na bani

Dewiza łapówkodawcy

Jak się da
To się ma

Zwierciadło

Jeżeli krzywo w lustrze wypada stadło
Zawsze winne jest zwierciadło

Spostrzeżenie

Często cztery litery
Są szczeblem do kariery
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Krystyna Olędrzyńska

Prezes Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Należy 
również do SAP i ZLP. Pisze wiersze, fraszki i opowiadania. 
Redaguje almanachy i tomiki indywidualne. Drukowała 
w prasie, wydaniach zbiorowych i pokonkursowych. 
Wydała cztery tomiki: Zakwitnąć jemiołą (2002), Pestki 
(2006), Zapach lawendy (2008), Igraszki (2010). 

Fraszki  

Kiedy

Pacjent chory
i polityka chora
idzie się z kopertą
do pana doktora

Sex staruszka

Skok w bok to szok
Sex party to żarty
Rogi jelenia to wspomnienia

Mąż

Młody głodny
stary wygodny

Na uniwersytecie

Studenci Trzeciego Wieku
wolą romanse od leków

Emeryt

Bez przerwy
wpada w nerwy

Senior

Zamiast wina i dzierlatki
pije ziołowe herbatki

Dziadek

Kiedyś był wyrocznią
dziś w komputer stuka
aby zasłużyć
na szacunek wnuka

Kandydaci

Wybrać prezydenta
to nie lada sztuka
- jeden chce przemilczeć
a drugi oszukać

Za granicą

Codzienność taka
że Polak
unika Polaka

Emigranci

Los gotują sobie sami
z przekraczaniem wszelkich granic

Racje teściowej

Wojna na wpływy
tak się zaczyna
- wnuki są moje
zięć nie rodzina

Po rozwodzie

Już nie razem
lecz z bagażem

Modna wieloznaczność

Konkursy poetyckie wygrywają młodzi
gdy nie wiadomo o co w wierszu chodzi

Rozwój sztuki
Nadeszła pora
szukać sponsora

Literat

Chociaż plecie
Jest w onecie

Trudne pytania

Jak dzieci przekonać 
bez świętego patrona?
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Henryk Rej

Urodził się w 1962 roku w Katowicach, od 1965 r. 
mieszka w Tychach. Ukończył fizykę na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Obecnie jest nauczycielem fizyki, 
pracuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida 
i Gimnazjum Nr 1 im. AK w Tychach. Debiutował podczas 
XIII Tyskiego Lata Poetyckiego w 2004 roku. Zdobywca 
wielu nagród w konkursach literackich. Swoje wiersze, 
aforyzmy i fraszki publikował w miesięczniku literackim 
„Akant”, „Dzienniku Zachodnim”, „Tyskim Magazynie 
Kulturalnym” oraz zbiorach pokonkursowych.

Fraszki

Żyję powoli.
To mniej boli.

Ach te dziewczyny.
Z daleka zwietrzą
Zapach naftaliny.

Żyję jak mormon.
Między treścią a formą.

Sumienie. 
Dobrze gasi pragnienie.

Niebo gwiaździste nade mną.
Z rozdziawioną gębą.

Tyle możliwości.
Dla jednej miłości.

Złapać by czas za nogi.
Może zatrzyma się w pół drogi.

Kiedy myślę o raju.
Przychodzi mi do głowy
Tylko figa.
I listek figowy.

Pozycja dla świętego spokoju.
Zamknąć się w innym pokoju.

Pozycja na równe nogi.
Zerwać się z gołej podłogi.

Pozycja na brak wprawy.
Ciekawość zaspokoić. Obudzić obawy.

Pozycja na deser.
To danie doceni koneser.

Pozycja na rejs dziewiczy.
Zerwać się ze smyczy.

Pozycja pi razy oko.
Ten numer zapada głęboko.

Pozycja na własną rękę.
Wydajesz się na mękę.

Pozycja dla niewinnych igraszek.
Prawdziwa kopalnia fraszek.

Pozycja nie do zdobycia.
Mieć coś dla siebie z życia.

Pozycja z braku pomysłów.
Odchodzić od zmysłów.

Pozycja z przymrużeniem oka.
Zabawna, choć niezbyt głęboka.

Pozycja na dobre wrażenie.
Zrobić z siebie przedstawienie.

Pozycja: leżąc na sumieniu.
Kiedy coś ciąży po spełnieniu.

Pozycja ze spokojną głową
Nie martwić się swoją budową.

Pozycja origami. 
Zamknąć oczy, skulić uszy i nakryć się nogami.

Pozycja lepsza niż inne. 
Dmuchać na zimne.
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drapacz chmur
(fragmenty)

*
Oto prawdziwe wyzwanie dla człowieka: 
pobić siebie własną ironią!

*
Każde moje słodkie kłamstwo przybliża mnie do gorzkiej 
prawdy. 
Prawdy o sobie samym.

*
I wyrafinowany mózg, po praniu, się kurczy.

*
Cudów nie ma. 
Lecz cudotwórców nigdy nie zabraknie.

*
Na szczęście, natura odradza się, 
bez powstawania z grobu.

*
Ludzie kanonizowali Prawdę. 
A to Kłamstwo dokonuje cudów!

*
Prawda jest taka, że kłamstwo ma długie i piękne nogi.

*
Kostium błazna nigdy nie jest szyty na miarę. 
Rozmiaru nie przewidzisz.

*
Niezasłużone powodzenie jest zawsze lepsze, 
od zasłużonego niepowodzenia.

*
Ochota wzbudza obawę. 
I odwrotnie. I odwrotnie.

*
W miłości klimat umiarkowany bywa zabójczy.

*
Małżeństwo to wiek pary, 
który kończy się epoką lodowcową.

*
Biada mężczyznom, którzy sądzą,  
że dzięki miłości wywalczą sobie równouprawnienie.

*
Idealna miłość, musi być ślepa.

*
Są ludzie, 
których nawet torturami nie zmusisz do milczenia.

*
Z ludźmi skazanymi na Sukces jest ten problem,  
że zawsze proszą o najwyższy wymiar kary.

*
Przyznajcie sami, byłoby rażącą niesprawiedliwością, 
gdyby ludziom mądrym jeszcze dobrze się powodziło.

*
Intensywne życie wewnętrzne zasługuje na osobną 
duszę.

*
Zawsze się znajdą kobyły i osły, 
które chciałyby Pegazowi upleść aureolę.

*
Prorok, z urzędu, nie powinien być optymistą.

*
Życie to najstarszy zawód świata.

*
Kto nie ma skrzydeł, 
niech merda ogonem.

*
Czyny ludzkie zdobią piekła zwierząt!

*
Niejeden niedouk dzięki wytrwałej pracy, 
stał się ciemniakiem.

*
Na wszelki wypadek zapisuj sobie myśli
z którymi sypiałeś. 

*
Gwiazdy jak ludzie, 
ewoluują,
 albo w karły, albo w olbrzymy.

*
Kompleksy są zaraźliwe.
Zarażamy nimi nasze dzieci.
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Rade Jovanović

Urodził się w 1939 roku w Srebrenicy. Ukończył studia 
filologiczne w Belgradzie. Pisze aforyzmy, epigramy 
i miniaturowe formy o charakterze humorystyczno-
satyrycznym. Jest autorem sześciu publikacji. Jego utwory 
tłumaczono na język: angielski, niemiecki, rosyjski etc. 
Publikował w wielu antologiach aforyzmów w kraju 
i zagranicą. Zdobywca złotej odznaki KPZ Serbii, nagrody 
„Dragiša Kašiković” za najlepszy zbiór aforyzmów (1994), 
nagrody „Jovan Hadži-Kostić”, „Radoje Domanović” za 
całokształt twórczości. Mieszka w Užicu.

Aforyzmy

Policjant przyłapał mnie na kradzieży... Teraz jesteśmy 
wspólnikami!

Dziadek obiecał, że jak będę grzeczny, zabierze mnie na 
obiad do konteneru przy Mc Donaldzie.

Blokada jest rygorystyczna. Europa nigdy nie wejdzie do 
Serbii!

Mówiąc szczerze, Serbia przeżyła gorsze czasy. Ale takich 
ekspertów jeszcze nie było!

Przez pewien czas o Przywódcy nie było słychać nic złego. 
Niestety, chwila milczenia szybko mija!

Władza zorganizowała akcję humanitarną. Nie będzie 
posiedzenia przez miesiąc!

Łatwo jest wymienić nieuczciwych polityków... Wymieńcie  
uczciwego!

Różnica pomiędzy pozycją a opozycją jest taka, że opozycja 
wierzy w różnicę!

Biedni rozleniwili się na dobre. Jeden dzień jedzą, a sześć 
odpoczywają.

Zawsze walczymy przeciwko całemu światu... Pozostali 
nas nie interesują!

Jesteśmy bardzo dumni ze swego pochodzenia.  Inni także 
pochodzą od małp!

Co piąty Serb jest analfabetą. Pozostała czwórka to 
pisarze!

Naród który wywozi Tesle, nigdy nie będzie eksportował 
prądu!

Problemów nie wolno rozwiązywać na ulicy, lecz 
w instytucjach. Tam, gdzie  powstają!
Przekład: Olga Lalić-Krowicka

Vesna Denčić

Urodziła się w 1963 roku w Belgradzie. Tam też na Wydziale 
Politologii ukończyła studia dziennikarskie. Pisze aforyzmy, 
poezję, haiku, prozę, szkice literackie, recenzje, komentarze. 
Autorka dziewięciu publikacji, współautorka sześciu 
publikacji, przekłada na język serbski wiersze wspólnie 
z Olgą Lalić-Krowicką. Jej utwory publikowano w ponad 
czterdziestu antologiach i zbiorach krótkich opowiadań, 
aforyzmów oraz wierszy, a niektóre z nich przełożono 
na język: polski, niemiecki, rosyjski, bułgarski, angielski, 
francuski, włoski, macedoński, słoweński. Współredaktor 
wielu czasopism i gazet. Otrzymała wiele nagród. Należy do 
Stowarzyszenia Literatów Serbskich. Autorka kilkudziesięciu 
web portali. Najważniejszy z nich, „Smeh do bola” (Aforyzmy 
i wszystko o aforyzmach), był kilkakrotnie nagradzany: 
www.aforizmi.dencic.com. Założycielka i redaktor naczelny 
pierwszego elektronicznego satyrycznego czasopisma 
„Etna” (www.etna.dencic.com). Redaktorka Balkanskog 
književnog glasnika www.balkanwriters.com.
  
Aforyzmy

Byliśmy największym narodem.
Musieliśmy sami sobie stanąć na drodze. 

Od kiedy serbska kolebka zaczęła się kołysać,
dzieci nie przestają płakać.

Jugosławia była bezcenna.
Dlatego została sprzedana w częściach.

Po co nam wieczne ogniwa?
Tam gdzie podążamy zawsze się pali.

Wymiana ognia była udana.
Wszystko spłonęło.

Jest wiele dat historycznych.
Wszystkie zostały zakrwawione.

Nie opuścił nas duch walki.
Duchy zazwyczaj nas nie opuszczają.

Walczyliśmy z powodu nadmiaru energii.
Musieliśmy się powystrzelać.

Kto ostatni się śmieje, ten najsłodziej się śmieje,
powiedział Serb i wszedł do Europy.

Przekład: Olga Lalić-Krowicka
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Slobodan Simić

Urodził się w 1963 roku w Užicu w Serbii. Pisze aforyzmy 
satyryczne, krótkie opowiadania, dramaty i scenariusze. 
Jest autorem dziewięciu publikacji. Współpracuje 
z czasopismami i gazetami. Jego utwory były przekładane 
na język: angielski, rosyjski, niemiecki, bułgarski, węgerski, 
polski i macedoński. Publikował w wielu antologiach 
poświęconych satyrze w kraju i zagranicą. Redaktor rubryki 
satyrycznej w regionalnym tygodniku „Uzicka nedelja”. 
Redaktor edycji Nova satira w wydawnictwie „AGORA”. 
Mieszka w Belgradzie, gdzie pracuje jako psychiatra.

Aforyzmy

Zajmuję się pracą intelektualną.
Zastanawiam się, jak znaleźć robotę.

Pracowałem na rzecz państwa.
Państwo, to ja.

Nie będę już kibicował sprawiedliwości!
Ciągle przegrywa!

Z nami nie zabłądzicie.
Nie wybieramy się nigdzie.

Śpijcie spokojnie.
Dołączcie do wartowników!

Wszystko jest możliwe.
Nic nie jest pewne.

Witamy w Serbii!
Ile macie broni?

Historię piszą zwycięzcy.
Dlatego jej nie uczymy!

Wykupiłem dziesięciu posłów opozycji.
Boję się, że podrożeją.

Oto szpiegowskie media.
Donoszą o wszystkim, co się dzieje.

Kiedy utonął statek,
podrożała woda.

Przekład: Olga Lalić-Krowicka

Lucyna Siemińska  

Ur.1962r. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy, studia podyplomowe na Wydziale Prawa 
i Administracji  UMK w Toruniu. Wydała tomiki autorskie: 
Bliżej... (2006), Latawcom nie potrzeba skrzydeł (2007), 
Pryzmaty myśli (2008). Publikowała w almanachach 
poetyckich O wieniec Akantu (2007, 2008) i in. 
Z wyróżnień i nagród m.in. – I nagroda w Dziewiątym 
Agonie Poetyckim O Wieniec Akantu (2009). Mieszka 
i pracuje w Bydgoszczy.

Mówca
aby nie tracić wątku

zaczynał wciąż od początku

Zgodnie z fizjologią

nie mógł stać stale
na piedestale

Nie wszystko złoto

zakochał się w królewnie
teraz płacze rzewnie

Porozumienie

do konsensusu doszli okrężną drogą
uznając że zgodzić się nie mogą

Rachunek sumienia

rozrachunek z sumieniem był krótki
wszystko co zrobił to wina wódki

Dylemat słomianego wdowca

obrączka w kieszeni
stanu nie odmieni

Przewrotny

wczoraj szukał przyjaciela
dzisiaj drzwi mu nie otwiera
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Alfred Sierzputowski

Urodził się w 1937 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Mieszka w Ostrołęce. Opublikował: 
poezja – Akt wiary (1975), Ponad obojętność (1985), 
Serc ludzkich wzajemnej potrzebie (1995), Tryptyk 
polski (1995), Znamiona czasu (2001), Sonety (2004), 
satyra – Epitafia (1980), Wyjęte spod brawa (1982), 
Pod humorkiem (1984), Obrzeża powagi (1991), Między 
Satyrem a Stańczykiem (1999), Stańczyk na Pegazie (2009) 
oraz opowiadania – Władcy świata (2007). Jego fraszki 
znajdują się również w antologiach – Z kobietą nie ma 
żartu – 600 lat fraszki polskiej (KIW, 2000), Fraszki polskie 
(ANTYK, 2002), Z fraszką przez stulecia (ANTYK, 2005). 
Opracował także pośmiertne pamiętniki Janiny Grala 
– Kwiaty miłości (2002) oraz z Czesławem Parzychem – 
Poetycki Almanach Kurpiowszczyzny (2002). 

Gremium

Żart – za pan brat jest z Humorem
i przyjaźni się z Powagą. 
Satyr – gardzi ich ubiorem,
paraduje z Prawdą – nago. 
Wszystkich razem się spotyka 
tylko u Stańczyka. 

Zgorzkniałym 

Kiedy pretensje 
wypierają marzenia,
to – znak
procesu starzenia. 

Dojrzewającym 

Wiedza jest dzieckiem Mądrości?
- To krzepi na duchu.
Lecz… i w tej specjalności
Nie brak eunuchów. 

W rozgadanym świecie 

Sensu szukać na próżno,
chyba że… w wyjątkach.
Zbyt często są usta dla mózgu,
czym odbyt dla żołądka. 

Długowiecznym

Nikt nikogo za to nie wini, 
że dzielą nas niuanse.
Wiek przeżyty mędrcem nie czyni
chociaż… przedłuża szanse.

Zaduszki

Ile już padło mądrych słów!?
Ile czynów!?
Ile chęci!?
- Cześć ich pamięci.
O szczęściu

Jest to największy tułacz świata –
Przyjdzie,
uśmiechnie się 
i ulata.

Nad wyraz

Słowo C z ł o w i e k
cenimy drogo.
Gdyby tak jeszcze miało 
liczbę mnogą… 

Z głupia frant

Udawać głupiego?
To przyjemność tania. 
Wielu doszło do tego
bez udawania.

Spotkanie z Mikołajem

Stoi szkrabów dwóch
i rozmowa toczy się taka:
- Co ten Mikojaj ma taki duzy bzuch?
- Pewno zjadł niegzecnego dzieciaka. 

Medykom

O tym marzą 
nawet niedowiarki – 
ujrzeć w lekarzu
szczyptę pielęgniarki.
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Wierzącemu

Pamiętaj, że - w piątek,
zgodnie z wolą Bożą,
pości żołądek, 
a nie r o z u m .    

Talent

Mógłby być sztandarem,
a nie marnym drzewcem – 
gdyby się tak chciało,
jak chcieć się nie chce. 

Klientela

Chrzty - śluby i pogrzeby
święci.
Innej nie czują potrzeby
k l i e n c i . 

Zaślubiny

Ludzie - jak mogą,
tak to życie słodzą.
- Już panie się żenią,
panowie za mąż wychodzą… 

Do feministek

Czy to z nadmiaru
czy z braku czułości
zdrewniała 
część kobiecości?

Handel wymienny

Proponuję,
dzieweczko -  
plemnik 
za jajeczko. 

Na śluby panieńskie

U byłej narzeczonej
uchyliłem figowego listka,
a - tam…
A tam nie ma już zony!
Tylko terrorystka!

Rozterka

Czemu w swych uczuciach 
oszczędzasz oręża?
- Rzekła trzecia żona
do piątego męża. 

Nowość

Co tam działaczki społeczne!  
Chociaż… były ofiarne.
Dziś są bardziej dorzeczne   
wolontariuszki seksualne.  
Makijaż 

Sam cud i piękno - 
aż spojrzenie gna.
A… gdzie farby pękną,
r d z a . 

Fe…ministka

Taki z niej leń,
kiedy pora nocna,
ale - w dzień
akustycznie mocna.

Zalecenie

Ma buzię promienną,
nóżki i cycuszki…
Oto najlepsza
lektura do poduszki.

O jednej

Choć ją siwizna
przyprószyła bezcenna,
jest w dalszym ciągu 
c i e m n a . 
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Kazimierz Słomiński

Urodził się w 1948 r. w Hornikach. Ukończył filologię 
rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1982 r. wraz 
z żoną mieszka w Białymstoku. Pracownik dydaktyczny 
Uniwersytetu w Białymstoku, od października 2009 r. 
na emeryturze. Pisze aforyzmy i fraszki. Debiutował 
w 1971 r. Opublikował zbiorki: Aforyzmy (1988), Ze snów 
o człowieku. Aforyzmy (1987-1989; 1991), Clown story. 
Fraszki. Parada niuansów. Aforyzmy (z notatnika 1970-
1990) (1992), Zgrzeszyłem myślą. Aforyzmy (1997), 
Będziemy szybciej europieć. Aforyzmy (1997-2000) 
(2000). Opracował antologię poezji z kręgu białostockiego 
środowiska nauczycielskiego: Aby nie umknęło SŁOWO 
(1994). Jest członkiem Związku Literatów Polskich. 
Związany z Nauczycielskim Klubem Literackim 
w Białymstoku, redaguje kwartalnik NKL „Najprościej”.

Fraszki

Dopust Boży 

Mąż do żony
dopuszczony.
                                                                        
Rasowa kobieta 

Lubi mieć rację
i penetrację.

Urok negliżu 

Niewymowne już zrzucone,
otwiera się niewysłowione.
                                                                                                                                     
Diabelski wymysł

Od kiedy rozkosz okrzyknięto grzechem,
diabeł ma większą uciechę.

Los niewiasty 

W pocie łona
pocieszona.

Po wygnaniu z raju 

Rzekł szatan: - To czyńcie
w miłostek labiryncie.

Noc świętojańska

Nie taki święty okazał się Janek,
by z rzeką rozkoszy nie popłynął wianek.

Krotochwila 

Trwaj miłosna chwilo,
bądź wielokrotną krotochwilą.

Zgodnie z Ewangelią

Całowane w policzek rade
nadstawić i pośladek.

W krainie uśmiechów 

Uśmiechnie się i minispódniczka
zarysem zadniego liczka.

Smukła 

Zapatrzyłem się na smukłą –
całowałbym ją w wypukłość...
                                                                       
Obiecująca

Przytulenie z brzyduleniem
obiecuje jej spojrzenie.

Grzechy młodości 

Marzą się człowiekowi, kiedy już w leciech,
grzechy młodości drugiej i trzeciej.

Filozofia 

Udowadniać, że jest coś ważniejszego
od miłości bliźniej i bliźniego.
 
Mało wymagający 

Na tym łez padole
i rosą rozkoszy się zadowolę.

Wyznanie starucha 

Kończą się możliwości nasze
na dmuchaniu babci w kaszę.
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Moja dziewczyna 

Moja dziewczyna to stwór jest uroczy,
tyle w niej widzę, jak przymknę oczy.

Piękność skończona 

Jedyna w świecie piękność skończona
to ta, którą z czasem staje się żona.

Najskrytsze z życzeń 

Najskrytsze z moich życzeń:
by się obeszło bez fochów i nabzdyczeń.

Na rykowisku 

Kiedyś żona mężowi dawała ostrzeżenie
wieszając nad łóżkiem makatkę z jeleniem.

Sztuka kochania 

Wypływa z niej nauka,
że nie każdemu starcza jedna sztuka.

Dziewczynka z zapałkami

Zapałek po zapałku ją łapał,
a jak dorosła, chwycił ją zapał.

Trudno pojąć 

Kobieta to stworzenie takie niezgłębione,
że trudno ją pojąć... chyba że za żonę.

Moje szczęście

Bałaganu w sercu narobiło
i twierdzi, że to miłość.

Obowiązek małżeński 

Dobry mąż musi jeszcze zapracować
na ten pantofel, pod którym się chowa.

Na upiększenie ciała

Na boskich wdziękach pleni się tatuaż,
co aż tam sięga, a nawet tu aż.

Cnotliwa 

Po żadnym akcie cnót jej nie ubywa –
taka już jest cnotliwa.

Słaba płeć 

W tym jest silna słaba płeć,
że ci ulec może chcieć.
 
Ziemskie i nieziemskie 

Kształty nieziemskie miewają panie,
łatwiejsze przy nich ziemskie przemijanie.

Nosicielka zmarszczek 

To przyszła nosicielka zmarszczek,
już teraz nosek jej się marszczy.

Lusterko 

Lustereczko, powiedz przecie,
co ty widzisz w tej kobiecie.

Nowa wspólnota

Wspólnota rodowa się rozpadła
przy przejściu chłopa od stada do stadła.
                                                                       
Wymarzona 

Najpierw była wymarzona,
a teraz jak echo: żona, żona, żona...

Dystans dla polityków 

Na ile politycy winni być od nas oddaleni?
Na wyciągnięcie ręki... z naszej kieszeni.

Wyposzczona 

Choćby skrawek czarciego ogona –
marzyła wyposzczona.

Pantoflarz 

Przy swojej żonie maleńki,
a zdarza się, że i ma lęki.
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Barwy wiosny 

Wiosną na rozkwit wszystko nastrojone,
lecz jam już za stary, żebym był zielony.

Nasze żony 

Obojętnością karzą nas one
za grzechy... z nimi nie popełnione.

Pełnoletnia 

Pełnoletnia od miesiąca,
da Bóg, że będzie i gorąca.

Do i od miłości 

Bo miłość trzeba rwać jak świeże wiśnie...
Bo od miłości trzeba rwać, nim cię wyciśnie...

Moja filozofia

Lubię to, co się filozofom nie śniło,
nim zasnę w łóżku z moją miłą.

Stanik 

Zdejmowany stanik nastrój mój zmienia
w stanik lekkiego podniecenia.

Miłość powszednia 

Miłością powszednią cię ozłocę
po wsze dni i po wsze noce.

Największa świętość 

Największa świętość, jaką popełniono:
być w siódmym niebie z własną żoną.

Sens współżycia 

Ciągle poznaję sens życia i współżycia,
bo cóż jest warta miłość bez pokrycia.
                                                                       
Zapomnienie i skleroza 

Kiedy człek ciałem zapomnieć się nie może,
znak, że już pora na sklerozę.

Przed i po ślubie 

Tyle mi miała do powiedzenia,
że słuchać jej muszę do mych dni skończenia.

Wyznanie litościwej 

Wszystkie chłopy to świnie,
lecz ja się kocham w wieprzowinie.

Przez kolano 

Amorka przełożyłbym przez kolano –
niech nie strzela, gdzie go nie posiano.

Zmiana tonacji 

Panny z piskiem,
żony z pyskiem.

Rezolutna 

Odważyła się zdjąć łaszki
i wie już, jak to robią ptaszki.

Moje możliwości twórcze 

Nic piękniejszego nie stworzę,
niż dla nas dwojga wspólne łoże.
                                                                       
Nasza wiara 

Wierzyć kobiecie – przyjemności połowa,
z kobietą trzeba jeszcze praktykować.

Cnotliwe 

Cnotliwe wcale nie są takie święte,
tylko nogi mają nierozgarnięte.

Puszczanie wianków 

Tyle ognia i wody było w noc Kupały,
że aż dziewicom wianki się puszczały.

Zamiast skruchy 

Lubię, gdy płeć piękna bywa
mnie grzesznemu miłościwa.
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Szczęście na starość 

Śpię coraz częściej, szczę coraz częściej
i to jest moje na starość szczęście.

Równość stanów 

Aferzysta na swobodzie
równy wojewodzie.

Z wrażeń wczasowych 

Lato pachnące miętą
i po mięciu wniebowziętą.

Drzewo wiadomości 

Wiem, że nic nie wiem –
bo nawet Adam zgłupiał przy tym drzewie.

O natchnieniu 

Kiedy poeta nie taki już łamaga,
Muza mu głębię osiągnąć pomaga.

Życiowa wycena 

Grzechu są warte kobiety,
lecz nie pokuty, niestety.

W kwiecie wieku 

W kwiecie wieku, mocium panie,
najważniejsze zapylanie.

Spadek po komunie 

Co nam zostało z tych lat,
że nas wciąż rozkrada świat?

Ziemia – planeta ludzi 

Tak głupio wyszło to jakoś:
mniej zwierząt – więcej bydlaków.

Prowincja 

Wszędzie tam prowincja głucha,
gdzie zaduch zabija ducha.

Wdzięczność życia 

Za miłości nasze głupie
życie bije nas po dupie.

Moja karma w kryzysie

Dobra karma teraz jest nie dla mnie,
dla psów może... a i to w reklamie.

Italia i Włochy

Żeby z kobietą zaznać radochy,
i talię pieścić trzeba i włochy.

Życie i współżycie

Życie bywa krótkie, lecz pociecha duża,
kiedy przy współżyciu trochę się wydłuża.

O zbawieniu 

Nie dla tych królestwo niebieskie,
co ziemskim pogardzić chcą grzeszkiem.

Fiasko 

I amorka czeka fiasko,
gdy chce złączyć dziadka z laską.

Jesień poety 

Ostatni listek bobkowy
wiatr zdmuchnął mu z głowy.

Teatr dziejowy 

Parter niewiele może,
bo nad nim wiszą loże.

Grafoman 

Uciekł mu Pegaz,
więc sam po oślej łączce biega.

Życie na ziemi 

Gdy nas wykończą już fanaberie,
grzyby ostaną się i bakterie.
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Dzika prywatyzacja 

Rozszabrowało się niemało,
tylko pieśń może ujdzie cało.

Pole do popisu 

Byle łajno
zwiększa mu wydajność.

Szum informacji 

Tego szumu, mówiąc szczerze,
łyżką z mózgu się nie zbierze.

Sądy Boże 

Różne w życiu są te sądy boże:
ogień, woda czy małżeńskie łoże...

Obraza 

Jest to obraza ludzkiej natury,
gdy laureat mędrszy od jury.

Pocieszenie literata 

Znowu padło słowo czyjeś,
a moje jeszcze żyje.

Źle z ekologią 

Źle z ekologią – to oczywiste,
więdnie już nawet figowy listek.

Uczuciowy 

Piłbym herbatkę z listków figowych,
bo taki jestem już uczuciowy.

Krótka fraszka 

W tym jej cała doskonałość,
że przerasta ludzką małość.

Artyści 

Artyści teraz tacy, że pożal się Boże,
ich sztuka piękna szuka i znaleźć nie może.

Fantom 

Cnota stracona gwoli swawoli,
po latach fantom tej cnoty boli.

Błogosławiony 

Grzechu pierworodny, bądź błogosławiony –
tak pobożnie myślę, obejmując żonę.

Nowa degeneracja 

O większego trudno zucha,
jak brukselski typ komucha.

Prawo 

W żadnym ustroju nie traci mocy
prawo kolejnej upojnej nocy.

Kwitnienie 

Kwitnie kobieta – ten dziw natury
przez wszystkie pory roku i skóry.

Na szczęście

Czterolistnej szukam koniczyny
w zgubionym wianku mojej dziewczyny.

Sakrament 

Jak Bóg dopuści, małżeństwo złączy
dwie dusze w ciałach pokutujące.

Religia 

Do cielca złotego od wieków
modli się bydlę w człowieku.

Lekka i zwiewna 

Lekka i zwiewna winna być fraszka
jak zarys kształtu spod fatałaszka.

Własne zdanie

Gdy w nim zawrę swoje mrzonki,
kropkę wezmę od biedronki.
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Tomasz Soldenhoff

Urodził się w 1955. Literat, dziennikarz, redaktor, fotograf, ry-
sownik i malarz religijny, autor kilku tomików wierszy: Węzeł, 
Koniec poezji, Chwila metafizyczna i Emigracja poetów. Wiersze, 
opowiadania, artykuły, reportaże, informacje prasowe i zdjęcia 
opublikował w kilkudziesięciu czasopismach i gazetach polskich 
oraz zagranicznych. Mieszka w Łodzi, pracuje w Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej. Laureat kilku konkursów literackich. Był 
m.in. dziennikarzem i redaktorem tygodnika „Odgłosy” i dzien-
nika „Głos Poranny” w Łodzi, kierownikiem literackim Teatru 77, 
redaktorem naczelnym czasopism „W gminie Zgierz” i „Na Ziemi 
Zgierskiej” oraz oficyny Pro Deo et Arte. Współpracownik czaso-
pism chrześcijańskich i artystycznych. 

Fraszki 

Miał

Miał dużą łatwość kochania,
a po tym… alimentowania.

Zasługi

Wszystkie panie podziwiałem,
choć przez nie mało spałem…

Efekty ciekawości

Zajrzałem jej pod koszulę,
a teraz wyrzutami się truję,
które ona ma na skórze,
a ja sumienia wyrzuty duże…

Niespodziewany koniec

Tak mnie męczyła, aż zmęczyła,
a w końcu i tak z innym się zaręczyła…
Prośba 

Miłujcie Sztaudyngera,
bo w żartach nie był sknera!

Resumé

Pisał Sztaudynger w dechę,
a dziś każdy może mieć z tego uciechę.

Za co na pomnik

Żył w czasach (zd)radzieckich i trudnych,
ale nie był za bardzo obłudny.

Barbara Szafrańska

Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim (fizyka) 
pracowała jako analityk w geofizyce poszukiwawczej, 
a potem w biurach prasowych. Pisze także wiersze, 
opowiadania. Należy do grupy Terra Poetica z Warszawy.

O aptekarzu

Chudy aptekarz osiadły w Suwałkach
jadał owoce wyłącznie w kawałkach,
by nie mieć kłopotów z gryzieniem,
gdy przyjdzie mu walczyć z sumieniem
(chciał zabić żonę za spanie na wałkach!). 

* * *
Pewna wieśniaczka z Małopolski 
do dziś nosiłaby podwiązki,
gdyby najlepszej jej kumie
nie zależało na gumie,
gdy wekowała żurek śląski.

Rzecz gustu

Gdy panna z Kocka, po jakimś odpuście,
znalazła dziecię w ogrodzie, w kapuście,
jej wybranek ułan,
co nieco donżuan,
uznał, że dziecię – nie jest w jego guście. 

Wanda Stańczak

Warszawianka. Z zawodu - dziennikarka. Założyła 
kabaret „Pół-serio”. Pisze teksty, komponuje, występuje 
na scenie. Wydała  sześć autorskich tomików. Jej wiersze 
znajdują się w kilkunastu almanachach i antologiach. 
Należy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Klubów 
Literackich „Metafora” i „Nasza Twórczość”. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Autorów Polskich - prezesem Oddziału 
Warszawa II.  

Na szefa

Za niejedną parafkę
napełnia karafkę.
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Na pewną sekretarkę

Wie, co w każdej piszczy trawie.
Z każdym dobrze żyje? Prawie…

Pudło?

Amor skiksował. Strzelił za nisko,
więc kupią welon razem z kołyską.

Czyje?

„Podobno sukces ma wielu ojców” – 
mówiąc, zerkając na dziecko w kojcu.

Dola ludzka

Nawet pies żyje na kocią łapę,
a człowieka zaraz wytykają palcami…

Literówka?

Mewa – mewka…Tylko jedna litera,
a jaka różnica w obcowaniu…

Jesienny pan

Ty jesteś taki mój listopad:
za mały wyż, za duży opad.

Pomyłka

Myślał, że jest nieprzeciętny.
Czy był taki? Nie, przeciętny…

Fachowiec

Coraz to inne kolanka pieści
ten hydraulik od… spraw niewieścich.

Zgadywanka

Ręka, co była na kolanie
już nieco jest powyżej uda,
głowa rozwiązać chce zadanie:
no, uda się, czy się nie uda?

Kotka i myszka

Tak niedawno, zdało by się,
z niej kocica była słodka.
Ząbek czasu zrobił swoje:
dzisiaj myszką trąci kotka…

Niewinna

Twierdzi, że niewoli
mężczyzn mimowolni,
bo ma wolę bożą 
zamiast silnej woli.

O mężczyźnie

Każdy z nich szaleje 
bardziej z każdym rokiem:
albo skoczy na bok,
albo wyjdzie bokiem

Anielska diablica

Mówili wszyscy tak o Anieli,
że jej niewinność chronią anieli,
aż ich ochronę raz diabli wzięli,
bo się puściła pewnej niedzieli…

Zniesmaczony…

Sącząc piwko przed GS
z nauk jedno zapamiętał:
widząc, jak ktoś wodę pił,
szepnął: całkiem, jak zwierzęta…

A conto

Pisał raz erotyk, aż go zlały poty…
Czuł, jak rośnie mu interes.
Od mamony. Złoty…

Smakosz…

Jeszcze nie tak dawno
uwielbiał kanapę,
na której poznawał
ciała mego mapę.

Czasy się zmieniły,
łzy mi lecą ciurkiem,
bo teraz on woli…
kanapkę. Z ogórkiem…
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Niewinny

Nie zna żadnej sprawy miejskiej,
bo swój stołek ma na… Wiejskiej…

Limeryki

Na lenia?

W miejscowości Lenie Wielkie
chłop za żonę wziął Angielkę.
Flegmatyczka obok lenia
więc jest wszystko od niechcenia,
nawet intymności wszelkie…

Nie wyrzeźbi…

Znany rzeźbiarz, ten z Łańcuta
chce uchodzić za koguta
choć się bardzo stara
w gwizdek idzie para,
bo mu los poskąpił… „dłuta”…

Trzódka Lutka

Lutek ze wsi Rowy
lubi seks grupowy?
Wioskę rzucił
i zanucił:
„Pieprzę świnie, krowy…”

Lanie wody?

W Babicach aż dudni
o Małgosi studni,
wodę brała,
tyłem stała,
ktoś jej stan „zaludnił”…

Skąpy krawiec

Krawiec na Hawaje
pojechał po baję,
a że głupi 
mało kupił
teraz mu nie staje…

Jerzy Stanisław Szulc 

Urodził się w 1938 roku w Warszawie. Ukończył Zasad-
niczą Szkołę Zawodową i czterdzieści lat pracował jako 
tokarz narzędziowy w Ursusie i w Falenicy. Pisze fraszki 
i wiersze satyryczne. Jego fraszki (ok. 6000) drukowane 
były w ponad stu tytułach w prasie centralnej, zakłado-
wej, studenckiej i związkowej oraz w kilku antologiach. 
Wydał cztery tomiki fraszek. W latach 1985-89 prezento-
wał swoje utwory ponad sześćset razy w kabaretach. Jest 
członkiem ZAiKS i RSTK.

Na biwaku

- Stasiu, ciężki jesteś – szepnęła spod krzaka.
- Och, przepraszam – odrzekł... nie zdjąłem plecaka.

Ptaszki

Wyszedł z restauracji i się zastanawia,
Czy wywinąć orła, czy wypuścić pawia.

Cacy cacy

Nie cacka się ciocia z cieciem w czasie pracy
Nocą ciecia cuci ciocia cycem cacy.

Na ryby

- Nie umiesz wędkować, w jakim świecie żyjesz?
- A co tu trza umieć, nalewasz i... pijesz.

Animusz

Gdy zmuszana Ania natarła mu uszu
Nie miał ani Ani, ani animuszu.

Zaloty

Zalatywał z tyłu i z przodu, i z boku
Pogruchał, pogruchał i było po ptoku.

Alimenty

Dawno po robocie
A majster w kłopocie.
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Alimenty

Już pociąg odjechał, a ty płacisz, zuchu
Teraz postojowe za to, co jest w ruchu.

Oferta

Żonę lat czterdzieści, z porządnego teścia
Zamienię od razu na dwie po dwadzieścia.

Wczasy

Używaj na wczasach, bo mąż i tak w końcu
Nie wyczuje ile grzałaś się na słońcu.

Węzeł małżeński

Chłop nie chciał się żenić i we wsi gadali
Że mu zamiast pępka siura zawiązali.

Druga młodość

Zaczyna rupieć
Na nowo głupieć.

Marzyciele

On marzy o wzwodzie
Ona o rozwodzie.

Fotos

Miłość się u nich niewinnie zaczęła
Poprosił ją najpierw o zdjęcie... i zdjęła.

Komplement

Baby są głupie, ty moja królowo.
Ty jesteś wyjątkiem... głupiaś wyjątkowo.

Romantyk

Ona czeka goła, a on się zachwyca
Na balkonie stojąc... półdupkiem księżyca.

Anatom

Dokonał odkrycia, że babie przy kości
I gnat jest potrzebny stosownej wielkości.

Kochanie

Kocham – wciąż powtarzał, kilka lat zleciało
No i z tego kocham tylko „cham” zostało.

Przyjaciel domu

Pozwól żonie mieć kolego
Też na deser coś słodkiego.

Eunuch

Pełno pannic
A ten pan nic.

Pozycja

Wysoko zajdziesz – powiedział Zbych...
I Marysieńkę wciągnął na strych.

Progi i bariery

Przed progiem wino, kobieta i śpiew
Za progiem wina, zła baba i gniew.

Nagrobek striptizerki

Nareszcie kobita
Porządnie zakryta.

Czułości

- Czujesz coś kochanie, aniele mój drogi?
Oj tak – wyszeptała... mógłbyś umyć nogi.

Głosowanie

Zastanów się durny
Co wrzucasz do urny.

Uszczęśliwianie

Charaszo już było, oj czeka nas trud
Znowu zamiast dobrze jest okej i gut.

Auto-stopem

Nie da się do raju dojechać od razu
W Belgii – kierownica, w Rosji – pedał gazu.
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Nad poziomy

Podnieśli swój sztandar nad głowę, wysoko
I spojrzeli w górę... a tu kij im w oko.

Podwaliny

Ludzie spoglądali na łajno ze wstrętem
A ono stwardniało i jest fundamentem.

Odnawianie

Często się odnowę w ten sposób zaczyna
Że w miejsce psubrata dają sukinsyna.

Przywództwo

Gdzie barany rządzą
Tam i owce błądzą.

Rzeczywistość

Narodowa powszechna tragedia
Ogłupionych mądrali przez media.

Filharmonia narodowa

Wielka partytura nie trzyma się kupy
Bo każdy w tej kłótni broni swojej... lutni.

Instrumentologia

Psują się organy choć ich dźwięk wspaniały 
Tam gdzie pierwsze skrzypce grają wciąż cymbały.

Odpowiedzialność

Już ci cymbalistów było w Polsce wielu
I ty też im brawa biłeś przyjacielu.

Racjonalizm

Gdzie zło oraz dobro ma jednakie racje
To tam już tak zwaną mamy demokrację.

Podsumowanie

W sumie to źle nie jest powiedziała płotka
I dała się połknąć sumowi idiotka

Hasełko

Polska-dom dla wszystkich, to takie siedlisko
W który wszelka swołocz, znajdzie przytulisko.

Socjotechnika

Gdy mózg narodowy zostaje wyprany,
To pędzi jak stadne owce i barany.

Myśliciel

Chodziło mu po głowie coś wzdłuż i wszerz
I nic nie wymyślił, bo to była wesz.

Umiejętność

Polak potrafi, Polak ma gest
Najlepszym dowodem jest to, co jest.

Wiek XXI

Mógłby być szczęśliwym wiekiem
Gdyby człowiek był człowiekiem.

Wyporność

Wszyscy poszli na dno, on jeden nie zginął,
Zawsze pusty łeb miał, dlatego wypłynął.

Omen

- Teściowa przyjedzie. –Skąd wiesz? –spytała.
- Suka się dziś rano z łańcucha urwała.

O wilku

Wilk zjadł biedną babcię i jęczał do rana,
Bo babcia już była przeterminowana.
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Satyrycy w karykaturze wg Magdy Kruszewskiej

Buczkowska

Grabosz
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Kamiński

Kurzyński
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Olendrzyńska

Rej H.
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Siemińska

Sierzputowski
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Słomiński

Stańczak
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Szulc

Wątroba
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Wierzchowski

Żagiel
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Ludwik Wambutt 

Jest rodowitym warszawiakiem z Pragi, absolwentem 
AWF, a teraz siedemdziesięciosiedmioletnim emery-
tem. Od trzydziestu dziewięciu lat pisze fraszki, wiersze, 
aforyzmy i limeryki i wydał osiem tomików poetyckich. 
W 2006 roku wygrał Konkurs Satyry „Śmiejba”, a w bie-
żącym - Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę i Aforyzm „Sa-
tyrbia 2010”. Należy do klubów literackich: Wena-RSTK 
Warszawa, Metafora i do grupy poetyckiej „Terra Poetica”. 
Jest członkiem SAP Warszawa II.

Aforyzmy

Kiedy już myślałem, że czegoś się dochrapię, obudziła 
mnie żona.

Pocałunki, to wizy za granicę przyzwoitości.

Dlaczego tak trudno spotkać dziewicę? One nie mają 
potomstwa.

W pustej głowie myśli mają wielkie pole do popisu.

Kobiety szarość życia ubarwiają makijażem.

Dżentelmen nie wykłada kawy na ławę, ale zaprasza do 
stolika.

Wybierając mniejsze zło nie należy stawiać wielkich 
wymagań.

Kiedy życie Tobie nie odpowiada, to zamilcz.

Rażące zło tak oślepia, że wielu przymyka na to oczy.

„Panta rei” Wisłą.

Powtarzanie cudzych błędów nie jest plagiatem.

Całą sztuką jest powiedzieć wszystko nikogo nie 
obrażając.

Kobietom najbardziej przeszkadza w naturyzmie to, że 
nie mogą nic na siebie włożyć.

Wydarzenia pod „dobrą datą” rzadko się pamięta.

Łatwo bić się z myślami, gdy ich niewiele.

Miodowe miesiące rzadko są dłuższe od kwartału.

Dopiero w lustrze możesz zobaczyć, jakie masz plecy.

U pijanych ze szczęścia kac trwa dużo dłużej.

Do wiercenia dziury w brzuchu najlepiej nadaje się język.

Z alfabetu miłości należy znać więcej niż cztery litery.

Pegaz, to Anioł Stróż poety zrobiony w konia.

Fraszki

O fraszce

Fraszka,
nawet wieszcza,
zmusi
by się streszczał.

Fraszkopisarz

Patrzy w to swoje
dzieło i patrzy,
a tam są tylko
dwa słowa na krzyż.

To takie ludzkie

Jeszcze się nikomu
nigdy nie udało,
żeby nie chciał więcej,
chociaż ma niemało.

O miłości

Łatwo się pozbyć
ślepej miłości, 
bo kiedy przejrzysz,
to zaraz „dość ci”.

Różnica

Tym się właśnie różni
ktoś grzeczny od chama,
że choć słowa inne,
to ich treść ta sama.

Nie w czas

Tak to już jest w życiu,
że nie jeden siedział,
kiedy całą prawdę
nie w ten czas powiedział.

W mojej głowie

Moja głowa 
gospodarzem
różnych głupot
oraz... marzeń.
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Ambicja

Drapał się i drapał
ciągle na piedestał,
a że mu nie wyszło,
to i w końcu przestał.

O dewotce

Ile tupetu
takiej potrzeba
by tak nachalnie
pchać się do nieba.

Grzeczny

Robiąc dokładny
rachunek sumienia,
z grzeczności wielu
grzechów nie wymienia.

Etyk
 
Zawsze o działanie
swoje się kłopotał
myśląc: podłość już to,
czy jeszcze głupota.

Prymat wiedzy?

Zawsze czuję
się ponuro,
kiedy przy mnie
dureń górą.
 
Łatwiej

Łatwiej przy błędach
robić głupią minę,
niźli się przyznać:
jestem kretynem.

Męska odwaga

Łatwiej wyrwać
ząb z lwa paszczy,
niż dać sobie
zrobić zastrzyk.

O Stan skupienia

Na byle czym się
mogą dziś skupić
zarówno mądry,
jak i też głupi.

W życiu

Wtedy się rwie
życia nić,
Kiedy człowiek
nie chce... być.

Przysłowie

Tak przysłowie
podpowiada,
że sąsiad jest 
wart sąsiada.

Limeryki

Pani Lucyna z Powązek
nie lubi nosić podwiązek
i robi fochy,
że jej pończochy
utrzyma wekowy krążek.

Sadownik ze wsi Zarzecze
odmawiał paniom, bo przecież
zbierał owoce,
we dnie i noce,
a noc jest krótka w lecie.

Pani Jola z miasta Pakość
ciągle wymyślała - psiakość.
Tak męża klęła
i jego dzieła
bo kiepska była ich jakość.

Pewien pszczelarz spod Grzegrzółek
był użądlon w miejsce czułe
i spuchł okropnie.
Żona przewrotnie
rada że ma taką „gulę”.

Pani Halina spod Gągolina
dziś urodziła piątego syna.
Chciała mieć córkę,
lecz chłopcy ciurkiem,
a to już chyba jej męża wina.
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Juliusz Wątroba

Urodził się w 1954 roku. Autor dwudziestu ośmiu tomi-
ków poezji i satyry. Laureat wielu nagród w ogólnopol-
skich konkursach literackich. Ma na swoim koncie liczne 
publikacje prasowe i w edycjach zbiorowych, m.in. w kil-
ku antologiach fraszek polskich.

Z ichtiologii

Człowiek się szarpie
przez całe życie,
jakby był karpiem,
co z wody wyciekł.

Westchnienie

Gdyby Bóg zwierząt
był litościwy,
to wystrzelałby
dawno myśliwych…

Przyspieszenie

Krowa da nam masło,
kura kurczę zniesie,
propagując hasło:
nadszedł czas przyspieszeń!

Daremny trud

Darmo szukać wzniosłych znaczeń:
sracz zostanie zawsze sraczem!

Nasze czasy

Ze śmiechu uszy się trzęsą,
choć zewsząd wieje grozą.
Nie ma kolejek po mięso,
ani – niestety – po rozum.

Wielorasowiec

Kundel tyle ras
ma w sobie,
ile wad
skundlony człowiek

Moja krowa

Z duchem czasu
w przyszłość płynie:
chce mieć
z silikonu wymię!

Takie czasy

Wanda, co nie chciała Niemca,
dzisiaj nosi go na ręcach!

Ewidentny brak

Myśl mnie nadeszła
głupawowzniosła:
w znakach zodiaku
brakuje Osła!

Słodziutka

Miała w sobie cud słodycze.
Umarł przy niej.
Na cukrzycę.

Co po nagle

Mrówka pracuje.
Po to jest mrówką.
Główka główkuje
- po to jest główką.
Diabeł się diabli,
anioł anieli…
Kiedy czas nagli,
to na czas nie licz…

Do czasu

Czas lekarzem
i grabarzem.
Kim dla kogo?
Czas pokaże.

Spełnienie?

Tak pięknie się ziścił.
Szkoda, że w zawiści.
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Leszek Wierzchowski

Ur. 10 września 1949 r. Jest potomkiem protoplasty rodu, 
który na przełomie XVII / XVIII w. przeniósł się z majątku 
Wierzchowiny k/Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie 
do Małoszyc nad rzeką Pilicą, gm. Żarnowiec, obecnie 
pow. zawierciański. Jest absolwentem polonistyki 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 
70-80 minionego stulecia L. Wierzchowski pracował 
jako dziennikarz prasowy w Warszawie i Katowicach, 
jednocześnie z powodzeniem publikując fraszki na łamach 
czasopism ogólnopolskich  i regionalnych śląskich. Otrzymał 
stypendium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
w Warszawie na kontynuowanie twórczości , a także wiele 
nagród. Był współorganizatorem Grupy Literackiej im. 
Wł. Sebyły w Częstochowie i literackiego Towarzystwa 
Wolnistów we Wrocławiu. Jest członkiem Związku 
Literatów Polskich.  Jego talent najpełniej zaowocował 
zbiorami świetnych ,  cieszących się popularnością fraszek 
: Manifest erotyczny, Cyrk, Imionnik zakochanych, Erotyczne 
przymiarki, a w przygotowaniu do druku kolejny tom.  Jest 
klasykiem tego gatunku literackiego, a szereg poetyckich 
miniatur L. Wierzchowskiego znalazło się w antologii pt. 
Z fraszką przez stulecia (XV – XX wiek) J. Bułatowicza 
(2005 r.) obok utworów takich mistrzów , jak M. Rej , J. 
Kochanowski , J.A. Morsztyn, W. Potocki , Al. Fredro, T. 
Boy - Żeleński, J.I. Sztaudynger. Wierzchowski zawodowo 
związany jest z Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej. Mieszkał w Zawierciu , Sosnowcu, a obecnie 
w Katowicach.

Fraszki   

Na zaradną maturzystkę

Gdy matury przyszła pora,
Zaliczyła... profesora!

Sesja studentki

Zaliczeniem jest zajęta,
Zaliczając... asysta.

Na bezmyślne

Te, co bezmyślne są, lecz zmysłowe,
Zachodzą w ciążę, a potem... w głowę!

Do cnotliwej narzeczonej

Bieda-ż ci z zamęściem, bieda-ż,
Jeśli mu przed ślubem... nie dasz!

Historia cnoty

Ona miała cnotę, 
A on miał ochotę!...

Najlepsze ciepłe

Nazbyt gorąca
Mężczyzn odtrąca!

Na obdukcję zakochanej

Bym posłuchał jej serduszka,
Zaciągnęła mnie do łóżka!

O niebieskookiej

Krótko pieściłem niebieskooką,
Lecz alimenty – długo się wloką!

Pechowy romans

Zakochali się w sobie, lecz romans pechowy:
Ona była zmysłowa, a on umysłowy!

Próg możliwości

Łatwo żonę przez próg wnieść,
Lecz ją w domu ciężko znieść!

Małżeństwo

Małżeństwo dla kobiety - to wspaniała sprawa:
Zyskuje obowiązki, a mąż tylko... prawa!

Ukaranie żonatego

Po to Bóg stworzył ci piękną żonę,
Byś z nią kłopoty miał!... niestworzone.
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Pies na kobiety

Był z niego na kobiety pies! -
Na smyczy dziś u jednej jest...

Na przemalowaną

Że jest brunetką, a nie blondynką,
Po ślubie odkrył to!... pod pierzynką.

Mężczyźni jak dzieci

I duzi -
Chcą buzi!...

Miłość po grób

Miłość do grobowej deski zdarza
Się wyłącznie... u grabarza!

Miły mąż

Chciałby być dla żony miły,
Tylko... spać z nią nie ma siły!

Biedny mężczyzna

Z tą największa chłopu bieda,
Co podnieci go!... i nie da.

Na władczą żonę

Wielka żony mojej władza! -
Z gwiazd... na ziemię mnie sprowadza!

Przemiana męża

Chciej być szatanem w objęciach żony,
A będziesz przez nią rozanielony!

Zdradzanej żonie

Gdy twój mąż za inną lata -
Leć i ty!... do adwokata.

Prawdomówność żonatego

Żonie mówi – kochanie,
Gdy spać... z inną ma w planie!

Stara prawda

Na świecie tak już jest od zarania,
Że dobra żona ma męża!... drania.

Masochistka

Chwali -
Brutali!

Do zucha

Kto nieostrożnie pieści dziewuszki,
Ten musi potem – zmieniać pieluszki!

Erotyczne przymiarki

Byś z panienką nie miał wpadki,
Popraktykuj!... u mężatki.

O męskości zamożnego

Niejednemu z mężczyzn – gdy zbyt dobrze ma się,
Ubywa pod pasem, a przybywa w pasie!

Nie myj pleców

Nie myj pleców innej, błaźnie,
Bo ci żona sprawi – łaźnię!

Pech ozięblej żony

Kiedy od żony ziąb z łóżka wieje,
Mąż długo miejsca z nią – nie zagrzeje!

Seks z wiejskimi figurami

Raz w łożu,
Raz w zbożu!...

Szyja kobiety

Kobieta szyją chce być, nie głową,
By mąż koronę nosił!... cierniową.

Przyczyna rozwodów

Przyczynę rozwodów - tę najczęściej słyszę:
On poszedł na jednego, do niej... jeden przyszedł!
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Na sklerozę rozwodnika

Dość miał bab, lecz pamięć słabą:
Rozwiódł się!... i znów jest z babą.

Bez miłości

Bez miłosnych uniesień
Wiosna zmienia się... w jesień!

Szczęście w sercu

Tylko ci w sercu dobrze się mają,
Co - są kochani i się kochają!

Alkohol i seks

Czy seks lepszy jest od trunku? -
To zależy... od gatunku!

Skrytość kobiet

Każda jak pąk kwiatu skryta:
Przytulisz ją, a rozkwita!...

Magia ciuszków

Bardziej w ciuszkach - niźli naga
Pożądanie mężczyzn wzmaga!

Rzemiosło i miłość

Miłość to jest sztuka wzniosła,
Tylko seks ma coś... z rzemiosła!

Moja wzajemna miłość

Tak mnie kochają fraszki miłosne,
Że pewnie – nigdy z nich nie wyrosnę!

O względności prawdy

Prawda nigdy się nie zmienia,
Tylko – punkty odniesienia!

Największy skarb

Nad perły, złoto, drogie kamienie
Najwięcej cenię – czyste sumienie!

Los Polaków

Raz – kamienie na szaniec,
Raz – na gębę kaganiec!...

Sztuka demokracji

Mamy demokrację, jak wieść gminna niesie:
Naród rządzi krajem, narodem – kolesie!

Ballada kombatanta

„Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Muszę iść...” po zapomogę!

Skarga emeryta

Biedny emeryt premiera
Spytał pokornie, cichutko:
- Jak żyć, gdy głód mi doskwiera?
Pan premier odrzekł mu – krótko!...

Trzeźwość nad Wisłą

W nadwiślańskim krajobrazie
Na trzeźwego – trzech na gazie!

O ateiście

Rozum i zmysły dałeś mu, Boże,
A on cie nijak – pojąć nie może!

Przesyt poetów

Płodna w poetów Rzeczpospolita,
Tylko – niestety – nikt ich nie czyta!

Bez układów

Wejść nie chciej w układy,
A zejdziesz… na dziady!

Ludzie i świnie

Rozpacz moralna we mnie się budzi,
Kiedy się świnie mają za ludzi.
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Mieczysław Wojtasik

Poeta, satyryk, krytyk literacki, promotor początkujących 
poetów, urodził się w 1941 r. w Paniewku na Kujawach. 
Ukończył SGGW w Warszawie. Jest profesorem na Uniwer-
sytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Debiutował 
poetycko w „Faktach i Myślach” w 1967 roku. Jest auto-
rem dziesięciu zbiorów poezji oraz po jednym aforyzmów 
i fraszek. Publikował też swoje utwory w ponad trzydzie-
stu almanachach i antologiach oraz w czasopismach i na 
antenie Polskiego Radia. Wiersze jego tłumaczono na 
język ukraiński i czeski, sam tłumaczył z bułgarskiego, 
ukraińskiego i rosyjskiego. Jest członkiem Związku Lite-
ratów Polskich, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury i przewodniczącym Klubu Literackiego Nauczycieli 
Pomorza i Kujaw.

Aforyzmy damsko-męskie

Zdobywanie kobiety coraz mniej przypomina wspinaczkę 
na wysoką górę. Tylko szczytowania są równie 
emocjonujące.

Racjonalniej postępuje kobieta; mnoży klucze do jednego 
zamka, a mężczyzna zamki do jednego klucza.

Dzisiaj kobieta nie zawoła „krokodyla daj mi luby!”, bo wie, 
że prędzej sama porozumie się z gadem.

Mężczyzna wchodzi do windy bo mu się spieszy, kobieta 
– bo chce przejrzeć się w lustrze.

Z kobietą ratownikiem lżej się idzie na dno.

W szachach małżeńskich mata dostają dzieci.

Popełniam wiele błędów w rozmowie z kobietą, ale 
jeszcze więcej , gdy się dogadam.

Kto i jak będzie klął kiedy zabraknie szewca? Licealistka, 
tak jak gimnazjalistki.

Lepiej, gdy mężczyzna szepcący czułe słówka kobiecie 
poprzestaje na formułach bardziej ogólnych, np. powie „ 
moja rybko”, zamiast „moja flądro”.

Kobieta traktuje mężczyznę jako rzecz do nabycia. Za jego 
pieniądze.

Zamiast przyrównywać kobietę do instrumentu 
muzycznego, lepiej od razu grać.

Gdyby Midas był kobietą nie byłoby problemu z nadmiarem 
kosztowności.

Prawdziwa dama nie zważa na ilość plam na sumieniu, 
lecz żeby ich kolor był dyskretny.

Cnota jest jedyną wartością, którą kobieta bardziej ceni 
u swej przyjaciółki niż u siebie.

Mówić kobiecie, że jest piękna, to tak jak tygrysa 
drapać po grzbiecie, aby mu dać do zrozumienia, że jest 
drapieżnikiem.

Zgrabnej kobiecie nawet na dnie studni wiatr sukienkę 
podnosi.

W trójkącie małżeńskim mogą być dwa kąty rozwarte.

Rozdwoić się, to znaczy pójść za głosem rozsądku i za 
kobietą.

Najbardziej sfeminizowanym zawodem jest księgowość 
w instytucjach małżeństwa.

Aforyzmy – prawie ekologiczne
W robaczywych owocach jest więcej życia niż 
w normalnych.

Drzewo ścięte i zmielone na miazgę nadal szumi. Jako 
papier urzędowy.

Nie zanieczyszczajmy strumieni świadomości

W ogrodach fantazji nie brukuje się ścieżek.

Wiatr historii nie łamie drzew lecz pomniki.

Rzeka użyźniająca dolinę nie spieszy się do morza.

Z lekcji ochrony przyrody nie da się uciec na zieloną 
trawkę.

Dowodem rozmijania się ekologii z życiem jest większa 
dotkliwość dziury budżetowej niż ozonowej.

Od kiedy namalował czyste niebo nad miastem zwą go 
malarzem naiwnym.

Rzeka kłamstw nie eroduje własnego koryta lecz cudze.

Ludzie, którzy zdobyli sławę, myślą, że kwiaty na miejskich 
skwerach rosną na ich cześć.

Kąpał się w rzece i utonął w brudzie.

Małżeństwo – owoc miłości w marynacie.

Czasem trzeba pożyć na biegunie zimna, aby zrozumieć 
połykaczy ognia.

„Królestwo za konia!”, a za kucyka?

Bukiet polnych kwiatów mówi sam za siebie, 
a szklarniowych – za ogrodnika.

Ma ptasi móżdżek. I dlatego fruwa na coraz wyższy 
stołek.

Powodem owczego pędu w polityce częściej bywa nie 
wilk, lecz osioł.

Zaśmiecenie lasów jest tak duże, że krasnoludków można 
spotkać tylko w knajpie pod nazwą „Leśna”.
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Stefan Żagiel

Ur.1949 w Krzczonowie k/Lublina. Z wykształcenia 
inżynier chemik. Od 1977 roku dziennikarz. Pierwszy 
tomik wierszy Dworzec marionetek wydały Iskry w roku 
1985, z recenzją Piotra Kuncewicza. Wydał ponad 
dwadzieścia książek: poetyckich, limeryków, prozatorskich. 
Organizował i redagował liczne almanachy poetyckie 
oraz dwie antologie poezji ciechanowskiej: Opinogóra 
w  wierszach  (wspólnie z Aleksandrem Nawrockim) 
oraz Z mazowieckiej księgi. Kilkanaście lat redagował 
w Tygodniku Ciechanowskim rubrykę Kącik poezji, 
promującą młodych. Organizator i juror Ogólnopolskiego 
Konkursu O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza. Jedną 
z nagród tego konkursu, przeznaczoną dla debiutantów, 
jest wydanie tomiku wierszy. Mieszka w Ciechanowie.

Limeryki

Zakochani

Głosiła żona Kuby z Gidel
Ja kocham Kubę, niech mnie rydel
Przysypie ziemią, jeśli kłamię.
Aż ktoś telegram przysłał damie:
Też kocham Kubę! Podpis: Fidel.

Arystokratka

Pewna paniusia rodem z Jasła
Za nic do ust nie brała masła
Bo ponoć przodek jej, pan hrabia
Gdy na śniadanie wtrajał nabiał
Arystokraty duch w nim zasłabł.

Zamiana

Mąż pewnej Maszy znad Oki
Kochał sie w Lenie wysokiej
Gdy żona zrobiła mu scenę
Wyjechał z Lena na Lenę
I nie ma juz sińców pod okiem.
         (ze zbiorku „Szczypta szczawiu”)

Z winy bociana

W stadle raz przybył był dzieciak.
Z powodu cery berbecia
Mąż żonie wymówki czynił.
Rzekła: To bocian zawinił!
Prosto z Afryki przyleciał...

Hobby Jana Kazimierza

Joannes Casimirus Rex
Uwielbiał, będąc władcą, sex.
Również, gdy wyrzekł się korony
Uwodził dziwki i matrony
Bo lubił sex też będąc ex. 

Lekcja szklarstwa

Raz mistrz szklarstwa z Krotoszyna
Do zawodu wdrażał syna.
Ćwiczył go w strzelaniu z procy
By tłukł szyby każdej nocy.
Wszak mistrz-ojciec tak zaczynał...
       (ze zbiorku „Z winy bociana”)

Przegląd geograficzny (nowe)

Bagienice

Do bagienka we wsi Bagienice
Wszystkie panny wpadały po cyce
Zaś tamtejsze mężatki
Wpadały po pośladki
Miały bowiem bufiaste spódnice.

Dzban

Raz panu co to mieszkał w Dzbanie
Zabrakło pitnej wody w kranie
Dobrą dał radę sąsiad Jan:
Weź pan do ręki duży dzban
I w rzece czerp pan wodę, panie!

Lutocin

Raz saper gdzieś pod Lutocinem
Rozbrajać zaczął groźną minę
Nie zdołał jednak, przerażony
Była to bowiem mina... żony.  
A więc na spacer poszedł z synem.
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Żuromin

Żona kowala w Żurominie
Świetnie przyrządza żur na winie
Gdy ma obiad gotować
Bardzo śpieszy się kowal
Boi się, że go żur ominie.
            (z powiatu żuromińskiego)

Bartołdy

Pewien młodzian ze wsi Bartołdy
Swej sąsiadce zanosił wciąż hołdy
Pani się rumieniła
Rzekła mu (sepleniła):
Zeby mąz mój nie obił ci mołdy!

Annowo

Pewną Annę z Annowa
Ciągle bolała głowa.
Mąż miał powód do złości
Bo przez bóle te pościł.
No i za co aż tak pokutował?

Aleksandrów

Aleksandrowi z Aleksandrowa
Zachorowała kiedyś teściowa.
Dobry był z niego człowiek
Modlił się o jej zdrowie.
Wyzdrowiała – więc sam zachorował...

Augustów

Raz młodzieniec z wioski Augustów
Co dobrego za grosz nie miał gustu
Wziął za żonę brzydulę.
Choć przytulał się czule
Za noc każdą miał sto dni odpustu...

Gadomiec-Jebieńki

Grzybiarz ze wsi Gadomiec-Jebieńki
Z biedy zbiera na sprzedaż opieńki
Rzadko kiedy je, bie-
Dak marzy o chlebie
Gdy się w lesie potyka o pieńki.

Łaz

Pewien leśniczy ze wsi Łaz
Gdy sobie ostro dawał w gaz
Z krzykiem po lesie biegał
Myślał, że jest w Las Vegas
A to był po prostu zwykły las.

Budki

Pewien gospodarz ze wsi Budki
Na szczury kupił zapas trutki.
Przez przypadek w godzinę
Wytruł całą rodzinę
Więc w rozpaczy wypił litr wódki.

Przasnysz

Raz na sesji pan burmistrz Przasnysza
Tak przemawiał, że aż się zadyszał.
A tu radni, niestety
Dawno poszli po diety.
I na sali zakwitła głucha cisza...

Filipy

Pewien Filip ze wsi Filipy
Jednej zimy nabawił się grypy.
Żona chciała go leczyć
Nacierała mu plecy
Jednocześnie ściągała mu slipy...
           (z powiatu przasnyskiego)

Krzczonów 

Raz Hanka, hoża krzczonowianka
Rozsmakowała się w pisankach
Wśród mężczyzn ogłosiła ranking:
Kto najładniejsze ma pisanki
Z tym się gotowa pozbyć wianka.

Skałka 

Pewien facet trunkowy ze Skałki
Robił żonie lipowe wałki
Żona ciężką miała rękę
Ale lipy drewno miękkie
Więc mniej cierpiał, gdy popił gorzałki.
          (ze stron rodzinnych)
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10 Jan Sztaudynger w fotografii 
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