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jury konkursu:
Krzysztof
Krzysztof Lisowski - Kraków, poeta, krytyk literacki.
Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szef Działu Promocji w Wydawnictwie Literackim w
Krakowie.
Szczepan Sadurski – satyryk z Warszawy. Szef
Wydawnictwa Humoru i Satyry, wydawca czasopisma
Dobry Humor, które objęło patronat medialny nad
bieżącą edycją konkursu.
Beata Zalot –Zakopane, poetka, redaktor naczelny
Tygodnika Podhalańskiego.

kurator konkursu:
Stanisław Krzak

Nadesłane na konkurs zestawy przedstawiały wyrównany
poziom, to znaczy, prócz kilku, nie było tu utworów ewidentnie
słabych. Grzechem początkujących fraszkopisarzy i aforystów
jest jednak często nadmierna aktualność przesłania
poszczególnych tekstów, ich „lokalność”, gdy Dostojni Patroni
konkursu wpisywali w swoje myśli przesłanie ponadlokalne i
ponadczasowe; drugi grzech to powtarzanie czyichś sądów
dość banalnych i skłonność do „prawienia morałów”; jeszcze
inny - to brak poczucia smaku (fraszka może być „pieprzna”,
lekko nieprzyzwoita, ale nie – niestosowna).
Prezentujemy zestawy, w których autorzy wystrzegli się
powyżej wyliczonych błędów – mieli dobre pomysły, oryginalne
poczucie humoru, ich konceptualizm bywał zaskakujący,
często spokrewniony z paradoksem.
Do nich należy zwycięstwo w 2009 roku! Serdecznie
gratulujemy.

Krzysztof Lisowski

Nagrody

NAGRODA
BURMISTRZA MIASTA
NOWEGO TARGU
Krzysztof Kokot
Polityka na szczerość zebrało,
powiedział prawdę… niecałą.

I NAGRODA

Daria Naziemiec
Pustka nie zawsze jest pusta. Spotkałam się z pustką
pełną możliwości.
Alkohol, owszem, odurza, lecz ja wolę, gdy odurza róża.
Nieznajomość definicji szczęścia sprawia, że może
jestem od dawna szczęśliwa nie wiedząc o tym.
Długość nie jest wartością dla życia.
Uciekanie, niezależnie od tego, przed czym się ucieka,
jest zawsze tylko ucieczką przed samym sobą.

II NAGRODA

Jan Gross
Życie najbardziej męczy tych, którym nie udało się
zaistnieć.
Przeciąganie struny nie jest w dobrym tonie.
Niejeden bałaganiarz może być człowiekiem w
porządku.
Niektóre białe wiersze – bełkot w najczarniejszym
wydaniu.
Nawet mając wszystkiego dość można mieć czegoś
dosyć.

III NAGRODA

Janusz Sipkowski
Najłatwiej wyrasta się z piaskownicy.
Coraz częściej figury decydują o wyborze szachownicy.
Patrząc na niektórych ludzi mam wątpliwość:
przerośnięty karzeł, czy skarlały olbrzym?
Piasek w klepsydrze nie ma pojęcia, ilu ludziom
przelatuje przez palce.
Nieżyt sumienia niejednemu pomaga żyć.

aforyzmy
fraszki
wybór tekstów:

jury konkursu

Adam Boberski
Czy perwersja może być poczciwa? Może. Smok
perwers nie zjadałby dziewic, tylko je karmił.
W każdym zawodzie można zgrzeszyć, nawet w
zawodzie prostytutki.
Nie wystarczy być, trzeba to jeszcze udowodnić.
Jestem pewny, że umrę – ale jestem tego pewny tylko
na sto procent.
Człowiek to część przyrody, która odpowiada na pytania:
„po co? i „dlaczego?”.

Małgorzata Borzeszkowska
Na artystę
Wyprał płótno do czysta.
Konceptualny artysta.
Na wiecznie młode
młode
Wpadły w botoksu wnyki.
Czas zacząć poprawiać metryki.
Na odkochanego
Kochał i patrzył z miłłością,
aż w gardle stanęłła mu ością –
rozpoznał w niej poetessę.
To było miłości kressem.
Na cierpliwego
Poszedł po rozum do głowy,
wciąż czeka, aż będzie gotowy.

Na klienta Biura Pracy
Mówił: „Lubię uprawiać rolę.
Rolą prezesa się zadowolę.”

Tadeusz Charmuszko
Czasem trzeba spadać, choć się nie dojrzało.
Wbijanie szpili jest rodzimą wersją akupunktury.
Byle było ścierwo, a sępy się znajdą!
Najlepszym sposobem na bałwana jest chuchanie.
Zaszczepił się przeciwko wściekliźnie, bo go sumienie
gryzło.
Korzenie
Od praszczura
burak, burak…
Modlitwa wisielca
Koronka
do postronka.
Gąska i lis
Myślała, że z niego
ekolog jest taki,
gdy złapał za szyję
i pociągnął w krzaki.
Dziedzic
Ma w wychodku
spuściznę przodków.
Sąsiedztwo
Najgorzej gada
mieć za sąsiada.

Karolina Ciernicka
Życie jest ulotne, jak ptaki. Ciekawe tylko, czy wróci do
nas z ciepłych krajów na wiosnę.
Cieszmy się z posiadanej pracy. Choćby – niewolniczej.
Trawa jest zawsze zieleńsza na tamtym, drugim brzegu
rzeki.
W każdej księgarni jest tak wiele książek, lecz – wciąż za mało DZIEŁ.
Miłość powinna być pięknem samym w sobie, a
zazwyczaj jest tylko zarysem jego wyobrażenia.

Apoloniusz Bogumił Ciołkiewicz
Zamknięty tom otwiera usta krytykom.
Wszystko jest pod psem! Oprócz niektórych pcheł…
Kula, niestety, czasem doznaje wcielenia…
Stawanie na głowie utrudnia danie nogi.
Zapędzony w kozi róg też niekiedy bodzie.

Janina Ciurej
Z szansą jak z kobietą: nie wystarczy przed nią stanąć,
jeszcze trzeba ją wykorzystać.
Żeby zrodziły się perspektywy, punkty widzenia muszą
się pokryć.
Sodoma i Gomora to nic w porównaniu z Trójmiastem.

Polityka: mieszanie człowieka z błotem, by wywrzeć nań
wpływ.
Kierując się prostolinijnością, gubimy się na całej linii.

Barbara Filipowska
Bywa, że w szufladach przechowujemy pustkę.
Psy obszczekują wrogów, ludzie wszystkich.
Nie zawsze wprawa oznacza rutynę.
Pamięć nie zawsze jest magazynem staroci.
W niektórych krajach oddychanie to też działalność
polityczna.
…
By wyznać grzechy pewna jędza,
szukała głuchego księdza.
Uzależniony
Jego wolność nie dotyczy
on lubi chodzić na smyczy.
Zaprzątanie głowy
Fakt ten głowę mi zaprząta,
że nie każda świnia chrząka.
…
Niby naiwny
a „skaut piwny”.
…
Po „kilku” w barze
każdego wieczora,

z klienta zmienia się
w sponsora.

Zofia
Zofia Frydel–
Frydel–Kośmider
Nowobogacki
Zagraniczny samochód, najmodniejsze ciuchy,
spojrzenie nieco chmurne, gesty wymierzone.
Z pospólstwem się nie brata, bo są dlań za mali.
Tylko dlaczego w butach ciągle nosi słomę?
O pewnym medyku
Przyjmuje pacjentów w białych rękawiczkach,
żeby dłoni nie splamić o koperty z farszem.
Ze szkoły wciąż pamięta maksymę łacińską,
że pieniądze nie śmierdzą, więc je bierze. Zawsze.
Mitoman
Nie zrobił wielkiej kariery, lecz nikt o tym nie wie,
więc wszystkim opowiada, jak w górę się wspina.
Wyobraźnię rozwinął do granic absurdu.
Szkoda tylko, że w domu głoduje rodzina.
Smakosz
Pije, bo lubi. Dużo? Ależ skąd! Troszeczkę…
Kiedy nie ma ochoty to nie pije wcale.
A że ma ją codziennie? Toż za swoje pije!
Alkoholizm? Nieprawda! Musi zapić żale.
Wakacyjna miłość
Nad rzeczką w cieniu zarośli gęstych,
spotykali się chyłkiem przez calutkie lato.
Skończyły się wakacje, wraz z nimi znajomość.
Zniknął bez śladu. Nie wie, że zostanie tatą.

Maciej
Maciej Gardziejewski
Natura ekologom zgotowała ten los.
Komputery odkryły piór nonsens.
Każda wyssała z mlekiem matkę.
Tłumy eremitów, na pogrzebie wielkiego eremity.
Riposta na najkrótsze opowiadanie SF świata (Słońce
tego dnia wstało na zachodzie): Mój dziadek zmarł
bezdzietnie.

Elżbieta Grabosz
Nie wyrzucaj starych butów, skoro nie masz nowych.
I cóż z tego, że bogaty, złotą łopatą dołu mu nie
wykopią.
Nie wydepczesz ścieżki w rzece.
Brał w łapę, aby podnieść stopę.
Wiem, kim jestem rano, nie wiem kim będę wieczorem.

Agnieszka Jarzębowska
Miałby
Miałby kulturę,
ale mu do niej pod górę.
Znawczyni amatorów gór
Znawczyni amatorów gór brała facetów,
jednych „na górę” innych na „górę kotletów”.
Ciągle mówiła
Ciągle mówiła: gdy będę dorosła
wyjdę na człowieka, a wyszła za osła.

Podwójne widzenie
Widzą podwójnie, to nie ich wina
patrzą na szefa, widzą kretyna.
Historia niejednego przyjęcia
Od zadęcia
do pierdnięcia.

Jerzy Kabziński
Zmiana klimatu
Zachodnie wiatry wciąż wieją,
więc cieplej jest polskim gejom.
Epitafium dla przedsiębiorcy
Miesiąc kryzysu jeszcze nie minął,
a on zwinął interes,
i sam też się zwinął.
Niepewność 2009
I ciągle sobie zadaję pytanie:
Czy wystarczy pensji na raty za mieszkanie?
Podział ról
Szary człowiek – do pracy,
po ordery - cwaniacy.
Sylwestrowicz
Ostatnie, co pamięta,
to orędzie prezydenta.

Mirosław Roman Kaniecki
Proces globalizacji zaczął się wypędzeniem Adama i
Ewy z raju.

Optymiści żyją w lepszym świecie.
Na drodze ewolucji palma pierwszeństwa należy się
małpom.
Czekając na złotą rybkę, ciesz się z każdego połowu.
Na świeczniku zbyt często knocą.
Moi święci
Lec i Sztaudynger – moi patronowie,
od nich się uczę oszczędności w słowie.
O zależności gatunków
Dopóki ludzkość nie wyginie,
po świecie chodzić będą świnie.
Fraszka dosadna
Ten kto ma wszystko w dupie,
godzien jest miana głupiec.
O ludziach
Niejeden baran tym się zasłania,
że tylko krowa nie zmienia zdania.
Plotkara
Ryje
ryjem.

Ewa Kiełczykowska
Muzyka jest delfinem w oceanie duszy.
Z miłością jak z dzieckiem – ciągle trzeba karmić.
Tylko przelewanie z pustego w próżne to nieprzerwane
pasmo sukcesów.

Kto nigdy nie otarł się o jubilerstwo – nie rozpozna złotej
myśli.
W przejściu od ciszy do muzyki kończy się strach przed
życiem i śmiercią, samotnością i miłością, a zaczyna
życie i umieranie, samotność i miłość.
Na polityka
- O czystość rąk nie ustanę w walce –
Obiecuje, smarkając w palce.
Na naukę
Co leży między zbukiem a jajem świeżym –
doktoratem zmierzym.
Na przód
Bylibyśmy przodującym narodem,
gdyby nie szli tyłem ci, co idą przodem.
Nie potrzeba różdżek, by wykryć ptasi móżdżek.
Miłości, by cię znaleźć, niejeden wzdycha: - Boże!
Do nieba by sięgał, do serca – nie może.

Wacław Klejmont
Z kim mieli umowę o dzieło autorzy stanu wojennego?
Przydaje się balast opozycji do zrównoważenia kursu
nierozważnych reformatorów.
Wyprostowani, trzymajcie poziom!
Głupota nie zna granic, ale myto pobiera na każdej.
Mysz zrodziła internetową górę urojeń.

Apetyczna diabetyczka
Widząc, jak napaleni
na byle co lecą,
gorąco poleca
leciwe co nieco.
Jak zacząć?
Spotkał się okaz z okazją
i nie okazał się macho,
może dlatego właśnie,
że wykończony zaczął.
Dom z chorą kasą
Przejąwszy bank, cieszył się komuch:
„Jesteśmy wreszcie we własnym domu!”
Na nasz eurogrosz
Nie kupimy pewnie Inflant
za eurozłotówki implant.
Fanatyk
Z duszą na ramieniu
i już ledwie dycha,
a w sercu i w głowie
nieodmiennie – dżihad!

Krzysztof Kokot
Aby być wolnym trzeba mieć zajęcie.
Śmierć – to tylko kwestia czasu.
Beztroskie dzieciństwo szczepionką na dorosłe życie.
Świńską grypą najłatwiej zarazić się przy korycie.
Życie jest płaczem zawiedzionych nadziei.

Aptekarka
Pachniała słodko tymiankiem,
kiedy żegnała się z wiankiem
nad rankiem.
…
Jesteś moja, czy nie moja?
Oto moja paranoja.
…
Sedno reklamy nigdy się nie zmieni,
przez łechtanie zmysłów,
sięga do kieszeni.
…
Myśl bezwstydna, świńska
we łbie nie zanika
sobacze marzenie
zostać psem rzeźnika.

Aleksander Kwiatkowski
Pożądanie
Dobrze jest mieć w kobiecie bratnią duszę
ale czasem by się chciało,
żeby była dusza i ciało.
W kręgu wiary
Bigotka to taka Boga służka,
która tylko z księdzem
mogłaby pójść do łóżka.
A to pech
Starszy pan, że już nie może
przekonał się o tym,
w najmniej odpowiedniej porze.

Dwuznaczność
Nie ważne czy jest duży czy mały,
ważne by był perfekcyjny i wytrzymały,
mój telefon komórkowy.
Kopernik i Casanova
Pierwszy pisał o obrotach ciał,
drugi o ciałach które obracał.

Edward Lipiński
Kto nie potrafi znaleźć własnej drogi, temu nie pomogą
stojące wokół drogowskazy.
Aby coś obnażyć, trzeba wszystko zapiąć na ostatni
guzik.
Prawda to najczęściej pojęcie abstrakcyjne.
Zbudowanie własnej piramidy Cheopsa świadczy często
o wielkości człowieka.
Gdyby olej można było tłoczyć do głowy, rozum zyskałby
lepszy napęd.

Barbara Łągiewka
Patrząc z boku
Co politykom
rzec mam ochotę:
za łby się nie brać,
lecz za … robotę!
Przed wyborami
Gdy kandydaci,
każdy coś da ci.

Wśród pijaczków
Spory zagorzałe:
kto da za gorzałę?
U dojrzałej
Zdarza się czasem
widoczność mała,
bo nie dostrzega,
że już d o j r z a ł a !
Paprotka
Zawsze
coś spaprze.

Piotr Macierzyński
Wybory
Demokracja pozwala wybrać łagodniejszą tyranię i po
kilku latach zastąpić ją inną.
Kobiety, które używają silikonu, naśmiecą nawet w
grobie.
Żeby świadomie pragnąć cnoty, wpierw trzeba poznać
występek.
Trudno jest zdobyć miasto już zdobyte, pozostaje
jedynie tłumienie buntów. Z kobietami jest podobnie.
Do nieba można wchodzić czwórkami, do literatury
pojedynczo.

Jan Migielicz
Dawanie niektórym czasu do namysłu, jest stratą czasu.

Nawet pomyślne wiatry są niebezpieczne dla tych, którzy
są źle ustawieni.
Zawsze gdy krzywdzi obywateli, zasłania się dobrem
kraju.
Niektórzy dopiero po śmierci zaczynają żyć własnym
życiem.
Od kiedy pije najlepsze alkohole, to byle co chlapnie.

Andrzej Pietraszewicz
Lec, albo polec – oto jest wyzwanie!
Nie ma trudnych spraw, są tylko trudni urzędnicy.
W miłości i w nienawiści zawsze wygrywa uczucie.
Odsetki to taki niewinny nałóg: zaczyna się od jednej
setki…
Do stworzenia dogmatu nie zawsze potrzebny jest pies i
umiejętność gry w szachy.

Roman Płużyczko
Poeta
Wydawał tomiki
bez cienia krytyki.
……
Wyróżnienia godny
bo był bardzo płodny!
Czy dużo miał dzieci?
On? – Nic nie „uklecił”.

Przemyślała
Już chciała żona
męża porzucić,
lecz z kim by ona
mogła się kłócić?
O dewotce
Mówiono o pechu,
że zmarła w grzechu.
Primadonna
Śpiewała pieśni
również, gdy ją pieścił.
Ewa teraźniejsza
Śluby brała ze zwierciadłem,
by pozyskać siłę magii.
Fluid kładła na swą twarz
- ukrywała życia staż.

Władysław Potakowski
Potakowski
…
A jaki to grzech nieczysty,
powiedział pannie
wikary w wannie.
…
Budzi w nocy mąż swą żonę,
ale zawsze domofonem.
…
Modli się na prawym kolanie,
bo lewa noga nie wierzy w Boga.

…
Biorą mnie dreszcze na myśl,
że będzie chciała jeszcze.
…
Gniewają Boga prośby nieroba.

Henryk Rej
Cały problem ze skazanymi na Sukces polega na tym,
że oni zawsze proszą o najwyższy wymiar kary.
Trafiaj do celu. Ale tak żeby nie zabić.
Siła słabej woli jest o rzut kamieniem od złych mocy.
Marzenia nie są chlebem powszednim rzeczywistości.
Rzeczywistość nie jest wytwornym winem dla marzeń.
Uśmiech udawanej sympatii szyty jest grubymi nićmi.
Stomatologicznymi.
O czym marzą morsy
prężąc nagie torsy?
Jak ryby mieć zdrowie,
lecz jak lodu forsy.
Kółko i krzyżyk
Położył na nas krzyżyk
niejeden chrześcijanin.
Kółko wyrysował na czole
niejeden poganin.
Co za takt
Zakrywa oczy
na śmiałe akty.
Zatyka uszy
na gołe fakty.

Dobra wróżka
Sama pcha się do łóżka.
Zerknąłem za wysoko?
Raj-stopy puściły oko.

Dariusz Rodzoń
Czy jest Bóg? Diabli wiedzą.
Kobieto, unikaj specjalizacji – bądź dla mężczyzny
wszystkim!
Cztery. Dwa. Dziesięć. Dziewięć. Jeden. Osiem. Pięć.
Siedem. Sześć. Trzy. Zero.
Taka kolejność jest chyba tylko w słowniku, bo w życiu –
zauważyłem – zera ustawiają się zwykle na pierwszym
miejscu.
Każda epoka tworzy własną akustykę –
wymowa tych samych faktów po latach zabrzmi inaczej.
Dotąd się wokół ciebie kręcą, dopóki cię nie wykołują!

Janusz Sipkowski
O byczeniu (się)
Byk na byka nie liczy,
kiedy chce się pobyczyć.
Repetytorium
Repetytorium
Jawi się czasami we śnie,
co na jawie było wcześniej.

Odlewnik
Pogłaskał ją po półkulach
i ocenił: Są jak ulał!
Przyczyna
Wieżę Babel wini o to,
że nie został poliglotą.
Wśród zapachów
Lekkie obyczaje
pachną czasem rajem.

Aldona Snarska
Kobieta artystka
artystka
Pochłonęła ją sztuka,
rzeczywistość jej szuka.
Kobieta lupa
By nie wypaść zbyt banalnie,
wyolbrzymia naturalnie.
Kobieta cebula
Gdy wyskoczy z koszuli,
do łez wnet cię rozczuli.
Kobieta intuicja
Ona prawdę zna,
zanim powiesz „A”,
i już wszystko wie,
zanim powiesz „B”.
Kobieta latarka
Tak dla jasności
działa w ciemności.

Jolanta Szymska–
Szymska–Wiercioch
Przypadek to nieodszyfrowane przeznaczenie.
Z wiatrakami walczy ostatnio tylko zanieczyszczone
powietrze.
Kaganek oświaty kopci nieraz jak znicz nagrobny.
Puls chorych wydarzeń poznajemy po nadciśnieniu
zakochanego serca.
Wyjątkowe typy to często typowe wyjątki.

Sebastian Śmietana
To głównie uczucia, a nie oczy pozwalają dostrzec sens
życia.
Głupotą jest naiwność. Mądrością wyrozumiałość.
Pocieszanie to tylko mgła, przez którą nie widać
rozsądku.
Podejrzenia są znacznie gorsze od faktów.
Idealnym miejscem na ziemi jest niebo.

Łukasz Twardowski
Naga prawda opala się na plaży złudzeń.
Zawód miłosny zawodzi jak zwodnicza syrena.
Wiara czyni cuda. Szkoda, że niekiedy dobrą wodę
zmienia w złe wino.

Wolność to suma możliwości, których różnica jest wolna
od rozsądku.
Fortuna kołem się toczy. I toczy ją ząb czasu.

Stefan Waniek
Abstynent
Abstynent byłby ci ze mnie u licha.
Lecz łapa ciągle szuka kielicha!
Obłudnik
Całując jej słodkie liczka,
myślę co skrywa minispódniczka.
Zniewolony
Już wiem, że dziś do kumpli nie zdążę,
gdy żonka mi fartuszek wiąże.
Gorzka prawda
Nawet viagra od lekarza,
nie oszuka kalendarza.
Typowa
Już tak jego ciała nie łaknie,
gdy mu pieniążków braknie.

Andrzej Wilbik
Ładnie pachnie, ale groszem mogłoby zalatywać.
Być świnią to taka ludzka rzecz.
Taki piękny ogród kobiet, tylko się zasadzić.
Czas liczy się chwilowo.

Tak się nadmuchali, że nie mogą na siebie patrzeć.

Edward Winiarski
Gdzie niegodziwość staje się normą, wołanie o
przyzwoitość jest groźnym wybrykiem.
Wystrzegaj się ubierających fakty! Odzierają ludzi z
wszelkiego odzienia.
Nie jest pewny swojej skóry, kto zwykł często ją
zmieniać.
Kto chce obalać mity, niech uprzednio sprawdzi, czy nie
jest ich elementem.
Ci, co wstrząsnęli światem, nie mają zazwyczaj pojęcia,
jak go potem uspokoić.
Skuteczności przejaw
Znany polityk dwoi się i troi!
Efekt: w urzędach sami swoi…
Życiowe motto
Dla chleba, panie, dla chleba,
wiele zauważać nie trzeba!
Życiowy
Życiowy dylemat
Nie chcem, lecz muszem
hołubić prawdę z retuszem.
Pechowiec w sieci
Spadł z wysoka!
Przeleciał wszystkie oka…
Opis sytuacji
Ostała się litera prawa!
A duch jego – dawno nawiał!!!

Lesław Wolak
Kiedy prawdę przybito do krzyża, kłamstwo
wypuszczono na wolność.
W oceanie czasu uwięzieni jesteśmy niczym owady
zastygłe w bursztynie.
Wewnątrz twojego serca, na wąskiej nitce, wisi cały
świat.
Blues, to kamień roniący łzy.
Kiedy milknie dzwon, jeszcze śpiewa skała i twoje serce.
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