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1. Fraszki
Ludzkie pasje s trudne do ugaszenia. W ród nich jest
fraszkopisanie. Wspó cze nie zajmuje si nim wielu
znakomitych twórców. Napisanie fraszki inicjuje
yskotliwy pomys , uj ty zwi le, z wdzi kiem, poprawny
zykowo i zako czony dowcipn point . Trafne dobranie
rymów jest wa ne ale nie najtrudniejsze.
Ró nymi cie kami w druj autorzy na Parnas, by zab ysn
dowcipem. Krótka forma fraszki, zwykle 2 do 4 linijek
wiersza, podlega pewnym zasadom. Utwór jest na wskro
realistyczny, na metafor ma o w nim miejsca. Najwi cej
pomys ów czerpie si z yciowego zasobu spostrze
i tym
odkrywa swoj osobowo . Znajduj si w nich dowcipne
drkowanie i sarkastyczna konstatacja otaczaj cej
rzeczywisto ci. Mo na nazwa to „ma filozofi ”, poniewa
jest przyst pniejsza od klasycznej.
Fraszki charakteryzuje przejaskrawione widzenie wiata.
Omijane s w nich z ró nych wzgl dów niektóre tematy. Na
przyk ad polityka jako sprawa przemijaj ca, religia (res
santa), ugruntowane w spo ecze stwie warto ci moralne,
bohaterstwo etc. Nie mo e by te moralitetem w tonie
mentorskim.
Przy wykonywaniu rysunków wspomaga mnie
utalentowany artysta-malarz Piotr Sza kowski, za co
sk adam podzi kowanie. Kilka znakomitych rysunków
wzi em te z publikacji przedwojennego, nieistniej cego
ju wydawnictwa G.Dorn. Dzi kuj wybitnemu Satyrykowi
Zdzis awowi Kami skiemu za cenne uwagi krytyczne, w
wi kszo ci uwzgl dnione, za korekt Pani Gabrieli Lew, a
za aran acj komputerow , i nie tylko, Wac awowi
Bielawskiemu.
Fraszka nie wybitna zyska na urodzie,
kiedy rysunkowy arcik j wspomo e.

Rysunki – lokomotywy
ci gn ce fraszek wagony.
Zach caj do czytania
jednocze nie drugiej strony.

Filozofia dla wi kszo ci
to jest karta bia a.
A ta ma a, co we fraszkach,
lepiej zrozumia a.

1.1. Fraszkopisarskie hobby
Z przyjemno ci pisz fraszki
cho czas mi ucieka.
Nami tno jak wiele innych
dobra u cz owieka.
Pó no wsiad em na mego konika
a zej z niego raczej bardzo trudno.
Konik wci biegnie i swawolnie bryka,
a bez pisania
by oby nudno.
Dobrze jest mie jak pasj ,
ycie staje si bogatsze.
Z fraszk , cho trudno uwierzy ,
atwiej jest mi ycie prze .
atwo z siebie kpi we fraszce,
bo pod r
jestem zawsze.

Najlepsze b yski my li nawiedzaj rano,
bo cz owiek wypocz ty gdy ma noc przespan .

1.2. Pisanie fraszek
Z k bowiska my li fraszki si bior ,
krótkie a z d szym od wierszy rodowodem.
Zaledwie w kilku s owach spostrze
sporo.
Celne strza y w dziesi tk , dobrze wiemy o tym.
bokie my li czasem
we fraszk przenie si uda.
bia ksi g opas ych
to cz sto tylko u uda.
Tematów we fraszkach jest du o,
wiele spraw, rymy atwe,
cho w nadmiarze nu .
Powa ne my li miewaj poeci.
Fraszka jest frywolna, lekkim lotem leci.
Wpisz pomys na fraszk w zeszycie,
przed ysz niezmiernie jego ycie.
Czasem my dzionek ca y
i odsiewam teksty skrycie.
Chc by moje fraszki mia y
szanse na prze ycie.

Fraszki to rymowane m drkowanie.
Dobra ich ocena satysfakcj daje.

Nawet Jan Sztaudynger pisa czasem bzdety,
ale on mia mark – drukowali go ch tnie.
Ja te s absze fraszki pisuj niestety
chocia t wiadomo przyjmuj niech tnie.

1.3. Uwagi na temat fraszek
My li we fraszkach jak anio ów w niebie,
refleksji, point, zgrubnego humoru.
A wszystko to adunek drobnego utworu.
Ka dy tu znajdzie zawsze co dla siebie.
Z wielu moich fraszek wybra em najlepsze,
z ma nadziej e b
d ugowieczne.
Ze zbioru wyró ni em kilkana cie fraszek.
Tak ma o? P odnego autora to ubod o.
Pocieszam: „uznanym autorytetom tej bran y,
dobrych mo e po ow napisa si powiod o”.
Autoironia jest fraszki ozdob ,
bo wida e autor jest m dr osob .
Trafiaj c w sytuacj fraszka rozkwita,
za w zbiorze bez kontekstu znika.
ody nie napisze raczej dobrej fraszki,
za ma o do wiadcze zebra do swej czaszki.
Fraszkopisanie atwiejsza od poezji sztuka,
liwych jest w bród, a natchnionych trzeba szuka .

Die Welt ist voller Ungerechtigkeit.

Reichtum, Schönheit – Himmels Gaben,
a dla mnie wie e powietrze jest darem.

1.4. Z ycia wzi te
Lepiej si yje
gdy czas wolniej p ynie.
ycie trudne
nie jest nudne.
Lata mijaj chy o,
w pami ci utrwalone ma o.
Lecz kilka zdarze na ca e ycie
zapami tane zosta o.
ycie to nie matematyka.
Z dwóch minusów plus nie wynika.
Wdzi czno zanika z czasem,
na rewan znowu nie czas.
Z ulg si pozbywamy
tych dwóch k opotów na raz.
Niezauwa alne s wielkich spraw pocz tki,
jak nieznane ród a rzeki Amazonki.

Lekkie s obietnice gdy jest strach lub potrzeba –
efemerydy – bo przysz a na cz owieka bieda.
Podobne do nich jest uczucie wdzi czno ci –
ono zanika, przechodz c do normalno ci.

¡Jamás jamaré jamón!
Nigdy nie b
jad wo owiny!

1.5. Nietypowe sytuacje
To w tpliwo ci adnych nie budzi
e w trudnych sytuacjach poznaje si ludzi.
Zdarzaj si czasem ekstra okoliczno ci,
rozmowa i ciskanie d oni znakomito ci.
Gdy normalnieje nie nale y ulega z udzie,
e znajomo przetrwa a kilka dni d ej.
Du o kosztuje szczery odruch serca.
Po rozwadze cena by aby mniejsza.
Je li ocen jak wyra asz,
to zaznacz co w niej przewa a.
Nadzieja ma t w ciwo –
atwo iluzji si chwyta.
Nieskuteczne dzia anie
w gorsze po enie spycha.

My dobrze si znamy!
A ty wiesz kim jestem?
Niczego tu nie zmienisz
teatralnym gestem.

Fina : Po ycz mi 5$

1.6. Nie jest lekko
Nadmiar lub niedostatek
psuj ka
rzecz.
Mimo tego pieni dzy
du o chce si mie .
Z tym k amaniem taka bieda,
e pami ta o nim trzeba.
Jest z kim i czym, nie ma gdzie – komedia.
Jest gdzie i czym, nie ma z kim – dramat.
Jest z kim i gdzie, nie ma czym – tragedia.
Ci e niespe nienie i troska ta sama.
Filozofia i trywialne m drkowanie
jak olbrzym i karze maj si do siebie.
Obie w te same ludzkie my li wpisane,
dla obu za trudne sensu ycia zrozumienie.

Skandynawowie powa nie alkohol pij ,
nie dla nich karnawa y i pochody w Rio.
Na wschodzie du o chlaj – zdumienie to budzi,
e im bieda miechu i rado ci nie studzi.

1.7. Nowe czasy
Chocia trudno dawniej by o,
ale si weso o o.
Po dawnych zak adach czasem s muzea,
lecz cz ciej z omowiska z watah g odnych kundli.
Gdzie indziej s pieni dze i interes teraz.
Sic transit gloria mundi.
Dzisiaj mo esz si ma o zna na technice korzystasz z niej, naciskaj c klawisze.
O tempora, o mores! – przez stulecia narzekamy,
chyba nies usznie – piek a jednak nie mamy.
Sparszywia wiat mimo wielkiej technicznej przemiany.
Pazerno , brak honoru, liczne oszustwa mamy.
Dawniej te nie by o lekko, wiat mia swoje wady,
jednak starzy ludzie maj do sentyment trwa y.
Spe niaj c aktualne potrzeby kraju,
historycy nowe prawdy tworz .
Dzi ki temu zatrudnienie maj ,
ludziom oboj tni, ale nie bar
.

Szybciej zaci gn bym ciebie do o tarza,
gdyby nie by o ojca, tylko by sama.

Comment ça va?
Przez trudy w m odo ci
trudno do
do staro ci,
a teraz:
comme si, comme ça.

1.8. Rodzina
Dobrego konia przyzna los mej onie.
Prosto bez skr tów ci gn cy wóz mozolnie,
adkimi cie kami przez pola okwiecone.
Czy szcz liwa? – wysiad a wcze nie – nie powie.
Po yczaj biedacy,
dawa nie chc bogacze.
Na szcz cie w rodzinie
przewa aj redniacy.
Kochajmy si rodzinnie
po zabawie czy znoju.
Ale niech wypoczywa
ka dy w swym pokoju.
Atrybut biologii „ lepa mi
matczyna”,
w odbiorze spo ecznym jest nawet dosy mi a.
odym uchodz grzeszki – byle niezbyt liczne
i nie przekraczaj ce „masy krytycznej”.
Stale idzie za mn ochota
by dla te ciowej znale ch opa.
Nie przyby a pomoc znik d,
gdy z drabiny upad dziadek.
Trzeba godzi domowników,
bo pobili si o spadek.

Z mojej perspektywy czasu
Slalomem przesz o si przez ycia meandry,
bez katastrofy, cho z b dów baga em.
Zapalczywy m ody, czasem niezbyt m dry,
sk onny do zbyt mia ej realizacji marze .
Budowa domu, mijaj ce lata pr dkie,
trafi a si adna ona i pos anie mi kkie.
Providencia na wojnie nadzwyczaj askawa.
Wyszed em ca o z walk w centrum powstania.
Jerzy Malczewski – fragment wiersza.

Rozkoszne ycie maj maj polskie damy,
kiedy m z harówki za granic
le regularnie niewiernej onie money.

1.9. Ma onkowie
Nie szkodz ma
stwu drobne nieprawo ci,
kiedy jest oparte na wielkiej mi ci.
d pope nia zapewniaj c jej
dobrobyt i ywot w ród ró .
Ona poczu a si du o lepiej
po awanturach i przej ciu kilku burz.
Bezdzietne ma
stwo przypomina do nik d jazd ,
bez celu. Z potomków do rado ci trac okazj .
Szcz liwi ma onkowie
gdy w zupe nej harmonii,
maj c wzgl dne jeszcze zdrowie
dochodz do s dziwych lat
i prawie razem bez cierpie
przenosz si na tamten wiat.

Po k opotach w domu
znalaz spokój w beczce,
cho zosta a troska,
kto obiad przynie zechce.

He has been having a lot
of trouble at home

1.10. Proza ycia
Szatniarz wielokro wspiera
po yczkami aktora,
którego specjalno ci
by a królewska rola.
To by by chyba mistrzostwa szczyt
fraszkami sobie zapewni byt.
Genera owie to zwykle szcz ciarze –
wojny nie znaj , bior du e ga e.
„My home is my castle” – na szyderstwo zakrawa,
gdy komornik lub urz dnik do domu wpada.
Gromadzi em od nowa rzeczy wiele razy.
Zbiór jest do poka ny, cho r ce mam czyste.
Obrazy, antyki, ksi ki wrzuc dzieci
do kontenera – dla mnie to oczywiste.
ba wierna –
nagroda mierna.

Cz sto w urz dach surowy szef bywa.
Za plecami personel do artów si zrywa.

1.11. Praca
Do ycia cz ek traci ochot
gdy robi „g upiego robot ”.
Na stró a si nadaj , bo atwo si budz ,
a godzinami siedz c wcale si nie nudz .
Nudna praca – lenia azyl,
o ciekawszej sobie marzy.
Niepotrzebna praca – dyskusyjny temat.
Za du y na fraszk – ma y na doktorat.
Z czasów komuny sprawy dobrze znane
czyli tak zwane „dzia ania pozorowane”.
By bym asem nauki – w to wierz ,
gdybym jaki dyplom mia na papierze.
Niezb dny czy zb dny?
Dwie opinie szefa o mojej pracy.
Zale nie czy chc urlopu
czy podwy ki p acy.
Pracodawców nie szanuj s ugi
zwykle przeceniaj c w asne zas ugi.
Op aci si cierpie szefa tyrana,
gdy wiesz e nie ma g owy barana.

Inwestowa w dzieci,
gdy zarabia wiele.
Teraz w
w osienic ,
by ebra w ko ciele.

1.12. Okrutne prawdy
Pami taj o tym magistrze Polaku,
zarobisz wi cej w Anglii na zmywaku.
Za ma e s u nas szanse
dla m odych ludzi.
Uciekaj nam na Zachód
i to niepokój budzi.
Obcy za swego i tak ci nie uznaj ,
wi c nie gadaj zbyt wiele o swoim kraju.
Ci co w now spo eczno si wgry li,
zbyt atwo le mówi o swojej ojczy nie.
Wczasy mi e i pe ne relaksu latem,
przerywam by zast pi je kieratem.
Wzrasta pazerno ró nych grup zawodowych,
w czo ówce stawki s „monopoli ci”.
Wsz dzie na wiecie „szaraków” jest najwi cej,
wi c do ich „dojenia” odbywa si wy cig.
To s dobre Galileusza rady –
obrót przed przemow j zora siedem razy.

Maszyna biurokratyczna pracuje podobnie,
petycje obywatelskie rozdziera na drobne

1.13. Urz dy
Nikt nie lubi skarbówki,
ównie w sytuacji,
gdy chce od nas pieni dzy
chocia nie ma racji.
Masochista mo e prze
w Urz dzie Skarbowym dreszcze.
Pazerne „harpie” gorliwie
schwytaj go w swoje kleszcze.
W pitach, epitafiach, pami tnikach
jawna cz
prawdy to atwizna.
Trudniejsza zatajona – szczerze wyznam.
Polskie prawo sie przypomina,
bogaty przejdzie, biedaka zatrzyma.
Na miejsce dawniej wójta i pana
gmina zosta a nam dana.

Winnego nie powiesz , bo stale k amie.
Jego skuteczna taktyka jest taka:
„Wiem dok adnie” – zaczyna zdanie –
„gdzie jest ukryta Bursztynowa Komnata”.

1.14. Urz dnicy
Kto siedzi za biurkiem
ma z urz du racj .
Gdy uderzasz g ow w mur,
to roz mieszasz biurokracj .
Niech moj wywo uj
komornicy, eurozjady.
w ród nich uczciwi, skromni?
wierzy w to nie daj rady.
Zgodnie z przepisami sp awia biurokrata.
Ty go nie przekonasz – to jest czasu strata.
Urz dnicy s „jak w ma le p czki”.
A z corocznej premii
grubszy grosz do r czki.

Finroyal – jeden z bezczelnych oszustów, który
skutecznie u pi czujno setek klientów.

Parabanki z ote interesy robi .
Zmykaj z fors , klienci ich nie dogoni .

1.15. Ubezpieczenia, banki
Je li ZUS nie splajtuje, banki nie okradn –
wystarczy na jak egzystencj marn .
Gdy ubezpieczenie tobie si op aci,
to znaczy e ubezpieczyciel traci.
Beneficjentów wieloletniego kredytu
nachodz sny koszmarne o komorniku.
Je li przyjdzie na ciebie bieda,
ubezpieczyciel grosza ci nie da.
Nabieranie przez banki sta o si normalno ci .
Zwracany wk ad po latach odbiera si z wdzi czno ci .

Có z tego e gruba i brzydka Ewa,
je li wybór aden – innych nie ma.

Teraz wspó czesny Faust
atwienie ma te –
mo e paczk „zielonych”
rozkocha Ma gorzat .

1.16. Relacje m sko-damskie
Poca unek jest bez znaczenia,
je li uczucia w nim nie ma.
Zawsze si dziwi takiej pani,
która nad innych przedk ada drani.
Cho to nie moja sprawa,
to jednak niech czuj ,
widz c jak cap oble ny
licznotk obmacuje.
Nadmierne uganianie si za pi kn dziewczyn
podbija jej cen i trzeba pogodzi si inn .
Mi ci nie sprzyja zimny Ba tyk,
tu nawet macho nie pomo e wiatyk.
Razi mnie s owa „mi
gdy chodzi o skok do

” nadu ywanie,
ka i bzykanie.

Nie ka de zbli enie to mi
.
Wszak mi
to uczu zawi
.
Ciekawi odpowied na pytanie –
jak relacje m sko-damskie
uj yby we fraszkach panie?

Ciesz si biedaku,
e patrzysz na nie,
bo nie dla ciebie
te pi kne panie.

Film, telewizja fatamorgan zwi ksza
z t umem pi knych kobiet atwych do wzi cia.
Dla ciebie jednak s one za drogie
i ju spryciarze poderwali je w por .

1.17. Czar m odo ci
Po co mi uroda taka,
je li mam wyj za biedaka.
Uroda – dar natury co nied ugo s y.
Problem maj kobiety jak by j przed
Do panien chodzi na siódm wie
bo te ze swojej ma zawsze gdzie .
Absolutna przyjemno
przypadkowy romans
Ale wnet nadchodzi
zako czenia czas.
licznotki kosztowne, ta sze s brzydule.
Jestem w niedosycie – t brzydsz przytul .
eby si cieszy
mi osnym podbojem,
najlepiej dziewczyn
zdoby wst pnym bojem.
Gdzie te dziewczyny, gdzie te prywatki
z niezapomnianych, szalonych lat.
Szcz liwy kto
w tym fin de siècle
bo teraz jako sparszywia wiat.

.

Arystokrata przegra kamienic
przy stoliku karcianym.
Obiekt stoi do dzi na Wolskiej ulicy,
Domem Hrabiego zwany.

1.18. Hobby
Prawdziwie szcz

liwi ludzie to kolekcjonerzy
J.W.Goethe

Dobrze jest mie w yciu pasj ,
przez to ycie jest bogatsze.
Cho rodowód pasji
cz owiek zapomina,
ale ona sama
zazwyczaj nie mija.
Kolekcjoner fanty zbiera,
chocia bieda mu doskwiera.
Kolekcjonerstwo ma ujemne strony,
gdy kolekcja „otwarta” i s drogie zbiory.
Bo wówczas bez ko ca trwa pasja zbierania
bez przyjemno ci skompletowania.
Kiedy hobby tkwi w zawodzie,
to do pracy ch tniej chodz .

Józio pod sto em.
Ceni jednak drania –
wie kiedy pi przesta ,
st d s owa uznania.

1.19. Na ogi
Ró ne gry w karty znamy –
najprostsze to „oczko”, „tysi c”,
inteligentne, mog przysi c,
gdy o wysok stawk gramy.
liwo ci losu to jest jaki znak,
e czwartego do bryd a bardzo cz sto brak.
Nim rzuci em palenie
czasem si zdarza o,
e ka de moje tchnienie
bliskich odrzuca o.
Nie tylko mi
, zdrowie i praca.
Niektórzy lubi mie co dzie kaca.
Poj em sk d si bierze w dkarzy wiele,
to maj ce alibi doskona e lenie.
Martwi em si srodze,
e stówk zgubi em.
Ulga – przypomnia em sobie.
Wczoraj j przepi em.

Parco dei Mostri
ksi
Orsini stworzyl.
Straszy nim ludzi,
sam d ugo nie po .

Nierealna sceneria kusi do wybryku,
by wspi si na wie i zapia „kuku-ryku”.

1.20. Wokó sztuki
Realizm w sztuce
Realizm w sztuce jednak nie ginie.
Có e niemodny, ka dy go rozumie.
Widzowi trudny odbiór
sprawia nowoczesna sztuka.
Dla niego odniesieniem
jest zawsze klasyka.
eby nowoczesno ci rozumie wiat,
musisz z klasyk by za pan brat.
Cho nowa sztuka
to zbiory gniotów,
do tej dawnej
nie ma powrotu.
Pogubi si mo na w stylów sztuki korcu
a realizm zawsze b dzie mia odbiorców.
Poezja
Poezja to nad sztuki sztuka,
bo do serc wra liwych naj atwiej zastuka.
Wybitni arty ci
Po nagrodzie Nobla tak si cz sto zdarza,
e twórcza wena znika u pisarza.

Trzy Gracje – w oski renesans.
Medalion wykona Niccolo Florentino (1430-1514)

Noblem nagrodzili –
po co pisa lepiej?
Pisarz wk ada laury
i zamyka sklepik.
Wybitne dzie o i s awa autora
dla jego bubli pob liwa ochrona.
Udane dzie o to rodek wybrany
aby wywabi z yciorysu plamy.
Rang sztuce cena daje
i jest odwrotnie –
gdy j tanio si sprzedaje.
Udane dzie o wznios o go na piedesta .
Bez nowej inwencji trudno na nim usta .
Po licznych zaszczytach urós mu dylemat.
Jaki pusta g owa ma wymy li temat.
Odchodz wybitni arty ci
Tak du o dobrych artystów umiera,
strata wydaje si nie do odrobienia.
Po nieobecnym idolu
szybko zasklepiona dziura.
Ciesz si konkurenci –
pró ni nie znosi natura.
Sprawy warsztatowe
„Od wszelkiego nadmiaru sztuka marnieje” –
tako rzecze Pitagoras. To antyczne dzieje.

Pomnik Johanna Straussa w Wiedniu
Propozycja ok adki do Almanachu V (J.M.)

Prostymi rodkami sztuki uprawianie
wysokiej perfekcji stawia wymaganie.
Nowoczesna technika mój podziw budzi,
cho jej obs uga, to grupa prostych ludzi.
Dobre pomys y chodz mi po g owie.
Szkoda e nie wcze niej, kiedy by o zdrowie.
Szlifowane dzie o nie sprawi rado ci,
cho zyska na formie, straci na wie ci.
Jest p dzel i pióro. Pozostaje dylemat
artystów – jak wybra form i temat?
Forma i koncepcja wa niejsza od tre ci –
wiedz o tym awangardowi arty ci.
Je li kto twórczo z kogo ci ga,
to nie w ócz go po s dach.
W stron krytyki
Od tego jest krytyk
by wymy la przytyk.
Chocia krytyk dobrze radzi
autor nie s ucha s ów jego.
Nie chce godzi si na lepsze
aby nie zepsu dobrego.
Spa na dno literackie
to nierzadka sztuka.
Ale zawsze od do u
jeszcze kto zastuka.

Prymitywizm – to proste wiata widzenie,
przy jego z ono ci przynosi wytchnienie.
Dzie a Rousseau, Ociepki ca kiem do rzeczy.
Bez blichtru techniki - tak maluj dzieci.

Obraz w stylu „naiwnych malarzy” – po rodku
jeziora ona (J.M.).

Nawet nie ca kiem
pierwotna przyroda
–
daje cz owiekowi
relaks jej uroda.

rodek
Wypoczynkowy
Pol.W. w Wildze
(J.M.).

1.21. Malarstwo
Sztuka malarska
Sztuka malarska. Trudna jest ona.
Rzadko na nowy mo na wpa trop.
Króluje sztuka wynaturzania,
lecz j podziwia jedynie snob.
Nierealistyczny obraz mo na zrobi ,
jednak jaka logika musi w nim by .
Problemy warsztatowe
Na Kubie zwykle malarska sztuka
ko czy si raczej smutno.
Tam nie tematów i pejza y si szuka –
ówny problem to sk d wzi p ótno.
Artysta p odny,
artysta g odny.
Specjalistów bohomazy
zach ,
eby pój
w ich lady.

W malarstwie niewdzi czne jest kopiowanie.
Trudna sztuka, a po niej zerowe uznanie.

Scena
rodzinna –
Jacob
Jordaens
(kopia J.M.)

Pejza
holenderski –
Jacob
Ruisdael
(kopia J.M.)

Dawny
Londyn –
Lloyd
Garrison
(kopia J.M.)

Niejeden nieodkryty plagiat
sta si klasykiem z up ywem lat.
Malarz po sukcesie, gdy znalaz wzi cie,
tanich reprodukcji trzepie coraz wi cej.
Malarz eby zaistnie
nowych form wci szuka.
Jednak w dewiacjach te t ok,
ysn w nich to du a sztuka.
Cho kreatywny krytyk du o wnosi do dzie a,
to zazwyczaj ambitny twórca go nie wymienia.

Pytanie – czy wyczynowy sport
zabiera zdrowie czy je daje?
Dla sportowca na pieni dze skok
i na czas jaki utrzymanie.

Oko o 1000 kolorowych obrazków znajdowa o si w
czekoladkach firmy Anglas. By y one podzielone na
serie po 100 sztuk o tematach takich jak sport,
bandery, zwierz ta etc. Zbieranie „anglasów”
stanowi o popularne hobby w okresie
mi dzywojennym.

1.22. Sport
Amatorskiego sportu urok i zalety,
nie obroni y si przed komercj niestety.
Sportowiec odchodzi w szczycie s awy.
Widoki mgliste a o kas realne obawy.
Rekordy podawane w centymetrach,
przyjdzie mierzy w milimetrach.
Wygrywa a Bjoergen Marid
bo na astm bra a steryd.
Ale z ota nigdy nie wywalczy,
gdy na astm zapadnie Kowalczyk.
Spadek z medialnego z udze ob oku,
bo kiedy w sporcie bywali my mocni.
Ju nie ma szermierki, boksu i wzwy skoku,
teraz bij rekordy z Trynidadu ch opcy.
W grach zespo owych te trudno o medal,
a w biegach biologia do pokory zmusza.
Skoki nie dla nas, czy wzwy czy w dal.
Sprint to Jamajczycy albo czarni z USA.

Do pi knego tanga nie wystarcza dwojga
dobrych tancerzy i latynoska muzyka.
Potrzebne nami tne rozegranie scenki
i wówczas esperite Argentyny nie znika.

1.23. Muzyka
Wrzeszczy jak op tany i powtarza s owa.
Grzmotami wspomaga go ha liwa perkusja.
Zbyt dzika dla mnie ta muzyka nowa,
przykre e nowego wiata nie rozumiem ja.
Gdy kto dla przyjemno ci – komu talentu brak –
piewa, gra, ta czy, maluje, uprawia haftowanie,
„ocieraj c si o sztuk ”, anga uje si tak,
e staje si utrapieniem innych, prosz c o uznanie.
Gusty wspó czesnych, g ównie m odzie y w naszych czasach
lekk muzyk , operetk , zepchn y do lamusa.
Przysz a patologia wyjców, w perkusji ha asach
a napór konkurencji jeszcze krzykliwsze wymusza.
Dawnych melodii ka dy ch tnie pos ucha.
Co to sprawia: urok, m odo ci wspomnienia,
dlatego e atwo wpadaj do ucha?
pi kne. Sentyment do ich si nie zmienia.

Delikatnie zwracamy uwag , e personel na dole te
oczekuje napiwku.

„W góry, w góry, mi y bracie…”
Wincenty Pol – „Pie

o ziemi naszej”

1.24. Rozkosze podró y
Niejeden udr k eskapady u
za po rednictwem Biura Podró y.
Miej rozmówki w swych baga ach,
z nimi i na migi jako si dogadasz.
We wspó czesnych podró ach ma o uroku przygody.
Gdzie nieodkryte l dy, bezludne wyspy, aglowce?
Niekiedy plajta biura dodaje wra
urody –
brak samolotu, jak opu ci Wyspy Owcze?
Ma y sta si wiat, du o komercji w egzotyce.
Dzieci klasy redniej cz sto je
za granic .
Zim w Alpach, latem pla e na Teneryfie,
oni cz ciej tam jad ni ja odwiedza em Falenic .

Nawet gdy sukces ma jaki dyktator,
pozostaje tyranem – nie ma zgody na to.

Kijem i marchewk
tyran rz dzi musi.
Bardziej kij ni marchew
do u ycia kusi.

1.25. Szczypta polityki
W tym tragedia narodowa,
e zaczyna si od nowa.
Jest kapitalizm, by socjalizm, czasy feudalne –
do wiadczenie uczy – wszystkie s niereformowalne.
Próby reform socjalizmu powtarzano ciurkiem,
ale by y niepraktyczne bo powsta y za biurkiem.
Bro nas Bo e przed tymi,
co chc szcz cia dla wszystkich.
Tym si t umaczy y kacety
i stalinowskie czystki.
Na zmian partii,
gdy przychodzi czas,
to tak jak w pokerze
karty id w tas.
W sejmie savoir vivre, rzeczowa krytyka
jawi si jako bez szans futurologia.
Remedium eby znikn a patologia
to znaczne zmniejszenie zarobków polityka.
Zrywaj przyja Litwini, bliscy s siedzi.
Polacy przez stulecia sentyment do nich mieli.
Litwin boi si polskiej dominacji
i wspóln histori demonizuje.
Wbrew zasadom europejskiej demokracji
tamtejszych Polaków litwinizuje.

nierz rosyjski 230 lat u nas przebywa .
Tylko 20 lat Polska niepodleg a by a.

1.26. Stosunki polsko-rosyjskie
Ci gle si boimy warcz cego misia
i ten strach wcale nie mija.
Tak by o dawniej,
tak jest i dzisiaj.
Nadal gro nie warczy
Matuszka Rassija.
Cho teraz jest bliskie Polakom my lenie
NATO obroni a Ruskim zb dne polskie ziemie.
Po przykrych do wiadczeniach XX wieku
znacznie zmala a agresja w cz owieku.
Okrzyki typu „za Führera, Stalina”
nie powtórz si – amoku ju nie ma.
Mo na ruskich ludzi i lubi i zna
ale Rassija to nie dla nas ma .
Z miodem na ustach mówi z Ruskimi trzeba,
bo gdy gaz przykr , b dzie straszna bieda.
Gdy rusko brzmi ce nazwisko zmieni –
w Polsce atwiej zrobi karier .
Kombatantów wci przybywa
chocia w demografii spadek.
Ale tak to z nimi bywa,
stwierdzi to przed wojn Dziadek.

Pok on Trzech Króli – Abraham Bloemaert

1.27. Religia
Hierarchowie ko cio a nie s jednomy lni
cho pilne zmiany trzeba w nim, wymy li .
Czy byli to królowie, czy te magów grupa,
fakt to naukowy, e gwiazda wieci a.
Reszta to legenda, nie adna nauka.
Ale wi to si przyda, zawsze to rzecz mi a.
Obro cy krzy a w swym ostatnim ge cie
przejd jak biczownicy Krakowskim Przedmie ciem.
Partie w których du a funeralii rola
stawiaj na liczne nawiedzonych grona.
Wykryto pedofili w Ko ciele,
nag nian w dzisiejszym wiecie
Zadaje mu tak powa ne rany
e sobór mo e celibat zniesie.

Mahomet ok. 570-632
Prorok – twórca monoteistycznej
religii islamu. Jej przywódca i
prawodawca. Jego objawienie
zosta o spisane w Koranie.

Omar I 581-644
W VII wieku rozpocz wielkie
podboje Arabów. Zdoby Syri ,
Jerozolim , Babilon, Cyrenajk ,
Trypolis, Mezopotami , Armeni ,
Iran, Egipt.
Harun ar-Raszid 763-809
Kalif V z dynastii Abbasydów.
Jego panowanie przypad o na
pocz tek rz dów Arabów w VIII
wieku na Pó wyspie Iberyjskim.
Popiera sztuki, w tym przede
wszystkim rozwój architektury.
Saladyn 1157-1193
Zas yn zwyci skimi walkami z
krzy owcami o Królestwo
Jerozolimskie. By protektorem
nauki i fundatorem licznych
budowli.

Arabowie zostali wyp dzeni z Hiszpanii po upadku
ostatniej twierdzy Grenady w 1492 roku.

1.28. agodne i mroczne oblicze islamu
Cho wydaje si dziwne,
lecz mo e si zdarzy
e islam z agodnieje
tak jak polscy Tatarzy.
Religie wiata laicyzm gryzie,
odporny islam jako fenomen widz .
Szkoda, e islam gro ny,
odmiennie od innych,
nie ulega erozji.
Wi dniej dzi religie,
z wyj tkiem islamu.
ihad – wi ta wojna –
czenników da mu.
Masowa emigracja Polsk pust robi.
Przyjad Murzyni, muzu manie –
oni nie b
uprawiali roli.

Nara a si spro ny dziadek
i na moralny,
i na bolesny upadek.

1.29. W podesz ym wieku
W podesz ym wieku nie warto udawa Don Juana.
Panie bior na serio, a na honorze zostaje plama.
Zdawanie sobie sprawy z przysz ych k opotów,
ównym szlabanem mi osnych zalotów.
Choroby z wiekiem –
wówczas wa ne s owa:
„Nie opuszcz ci a do mierci”
moralny obowi zek ka e je dochowa .
Ch bycia przydatnym tkwi w podesz ym wieku,
st d czasem nadmiar obowi zków i pracy,
lecz to jedyne na sens ycia vademecum.
Ciesz si tym, e sam chodzisz,
be adnych kul i bez balkoniku.
Jed do sanatorium, a tam si odm odzisz,
poznasz nieznajom , b dziesz rad z wyniku.

Arm und reich sind im Tode gleich.
Taxes of death are unrecalled.

Cho przewo nik Charon zaprasza do odzi,
my – od
na pó niej nie zaszkodzi.
Wykorzystanie danego ycia zasobu,
wskazówk – by nie zabiera zdrowia do grobu.

1.30. Przemijanie
Odszed t um mych znajomych, przyjació i krewnych,
silnych, bogatych i bardzo siebie pewnych.
e yj – „Prawo Chaosu” wyja nia to,
w ko cu niektórzy prze yli te getto.
Zostawiaj c pustk czas szybko ucieka,
lecz z1a tym minionym t sknota si budzi.
Cho cz ek prze wielu - cz ciowa pociecha,
bo lepiej si
o w kr gu bliskich ludzi.
Z wiekiem do odlotu
dusza jest gotowa.
Cieszy si trzeba
gdy pracuje g owa.
Kurcz si plany
malej ch ci.
Porz dkowa ycie
zalecaj wi ci.
Telefoniczna oferta „namolna”.
Ju du ych atlasów niepotrzebnie mam sze .
Po ostatnim telefonie milczy firma.
Chcia bym atlas drugiego, lepszego wiata mie .
O mnie pami tanie
wspomaga
mych fraszek czytanie.

Der obere Zahn muss ohne Einspritzung
herausgezogen werden.

Kilka z bów zosta o,
chocia nie musia o.
Sukinsyn w podzi ce
gryzie moje r ce.

1.31. Lekarze, ostatni znajomi
Dla lekarza w ród innych
wa ne zadanie
zapewni w za wiat
mi kkie l dowanie.
Dane na ca e ycie czasu zasoby,
szafowane lekko a przyjd choroby
i wiek podesz y – a cho resztka ceniona
to nie przez banki – od nich kredytu odmowa.
„Protezj ” tak lata okre la a stara niania,
na sze dziesi ciolatków ona zwykle spada.
Odwagi potrzeba niestety
by pój do urologa - kobiety.

Kiedy us yszysz niebia skie organy
twoje w asne przestaj by potrzebne.
Sta si ich dawc !
A bliskim zostawisz money.

1.32. Bywalcy szpitali
W szpitalu poznasz medycyn .
Tym zwalczysz czekania nud .
Zdob dziesz wiedz bez sensu o tyle,
e to i tak b dzie psu na bud .
Do sanatorium wstyd mi jecha ,
bo mam przykr tak wad ,
e do nocnych ta ców, orgii,
zupe nie si nie nadaj .
Rodzi si cz owiek bezz bny i ysy.
Z wiekiem ycie zatacza ko o –
brak w osów, s abo widzi i s yszy.
ycie staruszka nie p ynie weso o.
Dla czekaj cych w szpitalach
to pokory nauka.
yn godziny, zabieg siedz cego boli dupa.

Rozlu ni y si jako wi zi s siedzkie.
Dzisiaj raczej s ycha jak TV co gada.
W Internecie s rady, jak zaj si dzieckiem.
Rzadko si odezwie s siad do s siada.
Nieustanny po piech po ród miasta murów.
Biznes, elektronika, auta – trwa wy cig szczurów.
Telewizor, komputer – zwyk y sprz t domowy.
Dawniej cieszy telefon, odbiornik lampowy.
J.Malczewski – fragment wiersza

Kryje si dziadek za parawanem w k ciku.
Wed ug synowej jest dysonansem w saloniku.

1.33. Zmieni si

wiat

Bomba informacji – ewenement wieku XX doprowadzi do zasadniczych wielu zmian na wiecie,
jak rozwoju elektroniki. Globalizm skutkiem tego.
Ujemnym zjawiskiem s reklamowe miecie .
Zas ugi dla sportu de Coubertin po
.
Szcz liwie zmiany g ównej idei nie do .
Sport amatorski zamieni si w wielki biznes,
gdy ludzie poj li jak du y to interes.
Szkoda, e spryciarzy wróbelków nie mamy.
Znikn y z ulic z ko mi i doro karzami.

„Twarz si ma na jak zas uguje”
Stwierdzenie to jest nies uszn mow .
Znam zdolne wypierdki
i baranów z senatorsk g ow .

1.34. Ró ne
Ja wol sobot od niedzieli
i kocham lato, nie jesie .
W sobot niedziela od pracy mnie dzieli.
Smutniej gdy nadchodzi wrzesie .
Nie owa przedsi wzi fiaska.
Zrozumia em – to by a niebios aska.
Bilety zamieniono mi w ostatniej chwili.
W Gander samolotu kraksa – wszyscy si spalili.
Mo e emigrowa Polak
do „Zachodniego Raju”,
byle ze szczypt godno ci,
by nie szkalowa kraju.
Teraz na przeludnionym wiecie
miasta zasypuj miecie.
Przy braku respektu przed niczem
cyniczne s owa staj si dowcipem.
Kraj zimny, biedny, i w zimie mocno wieje.
Wynikaj z tego te dla Polski profity.
Nie ma muzu manów, meczetów niewiele,
nie jest atrakcj dla imigrantów z Afryki.
Wiadomo sk d nagonka na Owsiaka si wzi a –
od tych którym szansa na zbiórk si wymkn a.

Ludzie wybitni te
miewaj przywary,
jak znany Franc Fiszer
pieczeniarz bez miary.

Nietrze wy kierowca schwytany mia pecha,
przechodnie za szcz cie – e ich nie rozjecha .
Nieraz drobne sprawy daj wi cej rado ci,
ni wa niejsze – lub rzeczy o du ej warto ci.
Mierzi a Angoli j zyków obcych nauka,
cho francuski mieli za miedz .
Przez to ca y wiat po angielsku dzi duka,
a wyspiarze o j zykach dalej nic nie wiedz .
Fraszka – azyl wierszoklety bez metafory,
lubi cego m drkowa troch jak krytyk.
Gdy po szukaniu ju rytm i rym gotowy,
mamy do naszej rzeczywisto ci przytyk.

Propozycja ok adki do Almanachu V,
wydanego przez Klub Literacki Metafora
w Ursusie.

1.35. Kilka wybranych fraszek innych autorów
Znakomite fraszki klubu literackiego „Metafora” przy Domu Kultury
Arsus w Ursusie.

Zdzis aw Kami ski
To nie odkrywcze, wr cz banalne,
ale to stwierdzam z alem –
Niebo na ziemi jest wirtualne
a za to piek o jest realem.
Uwodzi em, grzeszy em, wiod em ycie p oche,
ku staro ci uj , e za ma o troch .
Zbigniew Kurzy ski
Docenia u innych skromno ,
lecz w asn ma za u omno .
Nawet z totalnej szarzyzny ycia
barwne chwile s do wydobycia.
Tadeusz Maryniak
ycie jest za d ugie
dla tych co bar
i stanowczo za krótkie
dla tych, którzy tworz .
Przy sprytnej wdówce
nie marz o gotówce.
Ludwik Wambutt
Jeszcze mnie czasem kusz kobiety,
lecz nie pami tam czemu niestety.
Przez zbytni kurtuazj
czasem trac okazj .

W parku dzie o Wittiga
wiele osób widzia o.
Jako wybitn rze
–
i jako pi kne kobiece cia o.

1.36. Refleksja
Wiem, e do poziomu Sztaudyngera nie doros em,
do Akademii nie przyjm , lecz nie jestem os em.
O moim pisaniu mam jednak dobre zdanie.
Da o szans na kilku przemy le zebranie.
ycie przemija w zdarzenia bogate.
Bywa a groteska w walce, by a m dra fraszka.
Nie chcia em do wiadcze skaza na zatrat .
Cho w pierwszej ksi ce* wzruszy Was chcia em –
sam zap aka em.
W drugiej mieszy mia y fraszki.
drkowanie sprawi o
e to nie tylko p oche igraszki.
Póki resztki wigoru i g owa pracuje
mo e prace sprawi – licz na to po cichu –
e wzruszysz si lub u miechniesz, drogi Czytelniku.

*) Wersety nawi zuj ce do mojej ksi ki „Wspomnienia z lat 1926-1952”, któr
pierwotnie zamierzy em wyda razem z fraszkami.

My liciel – August Rodin

2. Sentencje i my li
Formy bliskie fraszkom, na które czasem daj si przerobi
przy zachowaniu zawartej w nich my li. W sentencjach my l
wyra ana jest w trybie orzekaj cym, krótko, bez rymu.
Mo e ni by spostrze enie, opinia, s d, przes anie moralne
etc. Maj dawny rodowód. Sentencje Safony, Pitagorasa,
Horacego, Seneki i innych staro ytnych autorów do dzi nie
straci y na aktualno ci.
Z o miu zbiorków sentencji i my li, g ównie na temat sztuki,
wydawanych okazjonalnie na coroczne wystawy hobbystów
na Politechnice Warszawskiej, wybra em kilkana cie.

Sentencja jest ostatnim ogniwem d ugiego

cucha my li.

Dobra sentencja to kra cowy skrót wielu s ów.

Wilczyca kapitoli ska
karmi ca
Romulusa i Remusa

ROMA AETERNA

2.1.. Staro ytno

daleka a jednocze nie bliska

Rozdzia po wi cam kochaj cej acin mojej .p. onie.

Nawet gro nym bogom nieraz zawi oczy.
Jaka wina, taka kara.
Uroda cieszy tylko oczy, dobro jest
warto ci trwa .
Dobrych ludzi nikt nie zapomina.
Safona
VII/VI – 612
p.n.e.
Nic w nadmiarze.
za lepym przewodnikiem i za rad
upiego – na jedno wychodzi.
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych
czynów.
a sk onno jest nieprzyjació rozumu.
Liczba jest istot wszystkich rzeczy.

Hieraklit
540-480 p.n.e.

Pitagoras
570/580 –
500-497
p.n.e.

Panta rei – Wszystko p ynie
Charakter cz owieka jest jego
przeznaczeniem.
Nie wystarczy du o wiedzie eby by
drym.
Choroba pozwala pozna s odycz zdrowia,
o – dobra, g ód – syto ci, zm czenie –
wypoczynku.

Eurypides
480-406 p.n.e.

Dobro i z o zawsze z sob granicz .
Kogo Zeus chce zgubi , pozbawia go
dro ci.
Nasze ycie jest ci
walk .
By szcz liwym – tego trzeba si uczy .
Mi dzy przyjació mi wszystko wspólne
by powinno.

Jedyne co wiem jest to, e nic nie wiem.
Poeci nie s niczym innym ni
umaczami bogów w zachwycaniu.
Cz owiek nie yje aby jad , ale je aby
.
Sokrates
469-399 p.n.e.

Hipokrates
460-377 p.n.e.

Ars longa, vita brevis
(Sztuka trwa d ugo, ycie krótko)
Ze wszystkich nauk, medycyna jest
najszlachetniejsza.
Starzy ludzie cierpi na mniej chorób ni
odzi, ale za to te nigdy ich nie
opuszczaj .
Jedyn w ciw szko chirurga jest
wojna.
Obraz jest poematem bez s ów.

Cz owiek zupe nie nietkni ty sza em nie
wejdzie do wi tyni muz.
Zdrowie jest najwi kszym dobrem, uroda
drugim a bogactwo trzecim.
Ka dy prowadzi jak kalkulacj , któr
nazywamy nadziej .
Platon
427-347p.n.e.
De mortuis nil nisi bene
(Zmar ych trzeba wspomina tylko
dobrze).

Diogenes
413-323 p.n.e.

Arystoteles
384-322 p.n.e.

Horror vacui
(Natura nie znosi pró ni)
absi zawsze zabiegaj o sprawiedliwo
i równo , silni nie zwa aj ani na jedno,
ani na drugie.
Wszyscy ludzie z natury swojej pragn si
uczy .
Dla ka dego wieku inne jest pi kno.
Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie
podlega obserwacji.

Plaut
250-184 p.n.e.

Homo homini lupus
(Cz owiek cz owiekowi wilkiem)
Homo nullius coloris
(cz owiek bezbarwny, przeci tny)
Nikt sam nie jest dostatecznie m dry.
Maj tek znajduje przyjació .
Cz sto wielkie talenty pozostaj w ukryciu.
Nieoczekiwane przypadki w yciu cz stsze
ni oczekiwane.

Consuetudinis magna vis est
(wielka jest si a przyzwyczajenia)
Honos alit artes
(Sztuka wymaga uznania)
Omnia praeclara rara
(Wszystko co doskona e, rzadkie)
adna sztuka nie zdo a na ladowa
Cycero
przemy lno ci natury.
Fortuna jest lepa i lepymi czyni swoich 106-43 p.n.e.
wybranych.
Argumentów nie nale y liczy , lecz wa .

Wergiliusz
70-19 p.n.e.

Crescit fama (Plotka po drodze ro nie)
Audentes fortuna iuvat
mia ym los sprzyja)
Amant alterna camenae
(Muzy lubi rozmaito )
Carpent tua poma nepotes
(Wnuki twoje zbior owoc twej pracy)
Nusquam tuta fides
(Wierno c nigdzie nie jest pewna)

Horacy
65 p.n.e. – 8
n.e.

Non omnis moriar
(Nie wszystek umr )
Carpe diem quam minimum credula
postero
(U ywaj ycia, jak najmniej ufaj c
przysz ci)
Nescit vox missa reverti
(S owo wymówione nie wraca)
Dominium facti qui coepit habet
(Po ow dzie a wykona kto zacz )
Dos est magna parentum virtus
(Cnota ojców to wielki posag)
Limae labor et mora
(Trud i zwloka wynik a z wyg adzania)
Acta est fabula
(Sztuka sko czona, odegrana)
Primum non nocere
(Przede wszystkim nie szkodzi )

Factum obiit, monumenta manent
(Czyn przemin , wspomnienia o nim
trwaj )
Tempus edax rerum
(Czas po era wszystko – sztuka jest
odporna)
Forma dei munus
(Uroda to dar boga)
Forma bonum fragile est
(Pi kno jest kruche)
Occule mendas quaque potes, vitium
corporis abde tui
(Ukrywaj jak tylko mo esz niedostatki
twego cia a)

Owidiusz
43 p.n.e. – ok. 17
n.e.

Errare humanum est
(B dzi – rzecz ludzka)
Non, qui parum habet, sed qui plus cupit
pauper est
(Ubogi jest nie ten, kto ma o posiada, ale
kto wi cej pragnie)
Aliena vitia in oculis habemus, atergo
Seneka
5 p.n.e. – 65 n.e. nostra sunt
(Cudze b dy mamy na oku, nasze poza
nami)
Docendo, discimus
(Ucz c innych, uczymy si sami)
Hanc personam induisti, agenda est
(Wzi
na siebie t role, wi c graj j )
Cz owiek broni b dów, które kocha
Navigare necesse est, vivere non est
necesse
eglowanie jest konieczno ci , ycie ni
nie jest)
Semper alquid haeret
(Zawsze co przylgnie z obmowy)
Cz sto cieszymy si dzie em, a
pogardzamy wykonawc .
Trudno dyskutowa ze swoim
dkiem,
poniewa nie ma uszu.
atwiej jest miasto w powietrzu
wybudowa , ni pa stwo za
bez
religii.
Niewdzi czno wobec wielkich ludzi jest
cech silnych narodów.

Plutarch
50-120 n.e.

Tacyt
55-120 n.e.

Brevibus momentis summa verti
(W krótkiej chwili zmienia si wszystko)
Cuncta mortalium incerta
(Nic pewnego w sprawach ludzkich)
Avaritia est arrogantia praecipua
validiorum vitia
(Chciwo i bezczelno to g ówne wady
mo nych)
Corruptissima res publica plurimae leges
(Najwi cej praw w skorumpowanym
pa stwie)
Marnych poetów nikt nie czyta, dobrych
niewielu.

acina trwa w sentencjach

„Disce puer latine” przedwojenny podr cznik
gimnazjalny do nauki
aciny.

2.2. Na temat sztuki
Sentencje
Wybitni arty ci stwarzaj odr bne podgatunki.
W dziele sztuki koncentruje si energia artysty.
Miernoty doskona ego artysty s niezas
dobrze przyjmowane.

enie równie

Rang dzie u daje jego cena rynkowa i odwrotnie.
Stosunek do sztuki: u amatorów emocjonalny, u
profesjonalistów instrumentalny.
atwo spowodowa milczenie poety.
My li
Jest zaskakuj ce jak trzeba ci le my le przy tworzeniu
dzie a sztuki i jak humanistyczna wiedza pomaga w naukach
cis ych.
Dzie o sztuki jest wyrazem wzmo onego emocjonalnie
widzenia wiata realnego z pewnym dystansem.
Je li emocje twórcy przenios y si cho w cz ci na odbiorc
dzie a, to mamy do czynienia ze sztuk .
Wi kszo

czynno ci jest w zasadzie nudna, tworzenie nie.

Nie mam czasu na zarabianie – musz tworzy .
Logika idzie w parze z pi knem sztuki, przy jej nieczytelno ci
trudno si sztuk odbiera.

Wielko cz owieka jako artysty nie przek ada si na ycie
codzienne.
Gdy si dzia a w sztuce, wiek metrykalny nie odpowiada
duchowemu.
Na rzeczy dobre ma o jest ju miejsca we wspó czesnym
wiecie – tak e i w sztuce. Musz by bardzo dobre.
Arty ci s szczególnie odporni na zachwycanie si dzie ami
innych.
W awangardowej sztuce znajduj schronienie formy skrajnie
uproszczone: gra na jednej strunie, teatr jednego aktora,
abstrakcja w malarstwie, same nogi w rze bie.
Nowa forma w sztuce, nawet nie najwy szego lotu, stwarza
wi ksz szans na sukces od doskona ego, lecz tradycyjnego
rzemios a.

2.3. Malarstwo
Sentencje
Originality is undetected plagiarism.
Bez gry wiat a i cienia obraz jest martwy.
Najwy sze wymagania odbiorcom sztuki stawia abstrakcja.
My li
Kopiowanie – trud niewspó miernie du y do uznania
artystycznego.

Tylko z orygina u mo e powsta dobra kopia.
Wielcy malarze widoków miejskich s przede wszystkim
grafikami z linijk i miark .
Bohomazy profesjonalistów dodaj odwagi amatorom.
Warto jest malowa to, co powstaje w naszej wyobra ni.
W malarstwie mo na si oderwa od realizmu, ale trudno
jest zrezygnowa z „jakiej logiki”.

2.4. Ró ne
Sentencje
Sentencje porz dkuj my li.
Kolekcjonerstwo to choroba wrodzona.
My li
Posiadanie dodatkowej pozaprofesjonalnej pasji wzbogaca
ycie.
Kolekcja umiera wraz z kolekcjonerem.
Brzydota mog aby by atrakcyjna, gdyby pi kno by o
powszechne.
Brzydota bywa urokliwa – mój ma y buldo ek.
I najlepsi pisarze bywaj gadatliwi – we fraszkopisaniu
musz si streszcza .

Sentencje tworz ludzie starzy, nie maj cy czasu na d ugie
opisy, a maj cy do czasu aby co dostrzec.
Autorzy znakomitych sentencji, na przyk ad: Arystoteles,
Napoleon, Oscar Wilde, tak e nie ustrzegli si od b dów.
Ju wszystko przedstawiono co normalne, klarowne –
pozosta a patologia.(Refleksja po wspó czesnych filmach,
literaturze, i nie tylko).
Dla wiata interesuj ce s naprawd prace trzech polskich
pisarzy powojennych: T.Brezy, R.Kapu ci skiego i St.Lema.
W obecnych czasach rze ba odesz a od funkcji
patriotycznych.
Dobry akompaniator znakomicie wspomaga utwór,
samodzielnie jednak niewiele znaczy.

1

2

3

4

1. miej cy si skrzypek – Gerard van Hornthorst
2. Graj ca na violi da gamba – Gerard van Hornthorst
3. Cyganka – Frans Hals
4. Kmicic z „Potopu” – Daniel Olbrychski

Na miej ce si twarze od wieków posucha
w portretowym malarstwie, a powa nych multum
i dr czonych wi tych. Z trudem modelu si szuka.
miech krótkim b yskiem, nieruchomych twarzy
um.

3. Wiersze satyryczne
Podobnie jak we fraszkach, jest w nich satyra , o mieszaj ca
pi tnuj ca wady ludzkie, sposoby post powania,
obyczaje, biurokracj , stosunki spo eczne i polityczne etc.
Fraszka przekazuje czytelnikowi kwintesencj my li, w
wierszu nie wyra a si tego skrótowo, u ywaj c wi cej
ów. Dzi ki temu problem staje si bardziej zrozumia y.
Wiersz satyryczny nie powinien by jednak zbyt d ugi.
Wa

rol obok rymu odgrywa w nim te rytm.

3.1. Mapa kraju
W gabinecie wodza wisi mapa kraju.
Ma y obszar – wielka skala; Albania, Mariany –
wówczas wzrasta presti , ufnie patrzy si w przysz
Nie dotyczy Rosji, jej za ma o ciany.
Przyjemnie jest patrze na zielenie i br zy,
mozaik strumieni, po rodku rzeka g ówna.
W istocie jest n dza, konflikty rasowe,
wokó partyzanci, dola ludzi trudna.
Na mapie daje si odczyta dwa obszary:
posiadany i ten z ró nych racji po dany,
jakich religijnych, etnicznych, historycznych,
bo prawie ka dy naród jest troch przegrany.
Albania lokuje marzenia w Kosowie.
Wiele roszcze jest na wiecie. Rosja chce Krymu,
Japonia Kurylów, Argentyna Falklandów,
Meksyk Kalifornii, Pakistan Kaszmiru.
Je li otworzy si puszk Pandory –
co jest spraw nadzwyczaj ryzykown ,
do Polski przylec demony nieszcz
–
siedzi ze wszystkich stron si upomn .

.

skie strumienie zamieniaj si w szerokie zatoki,
uchodz c do oceanu. W tych miejscach stawiano fortece w
obronie przed piratami.

Karaiby
Kiedy Kub przechodzi o si pod cedrami.
Znikn y wyci te na budow armady.
Podró e aglowcami trwa y tygodniami.
Teraz „skok” i jeste my na pla y Dominikany.

3.2. Sentimental journey
k we mnie budz podró e sentymentalne
w miejsca urocze, gdy lata by y upalne
i pi kne obrazy. Min czas od tych zdarze –
przykro b dzie rozbi „ba
mydlan marze ”.
al, e tego wszystkiego ju teraz nie mamy.
Znikn zabytkowy m yn i most drewniany.
Bez tamy rozmy y si piaszczyste pla e,
wozy strasz zabudowy makija em.
Z pracy przemys u te smutne konsekwencje –
zanieczy ci powietrze i zakwasi gleb .
Dawne any kwiatów i poziomek w lesie
zast pi y chwastów i pokrzyw kobierce.
A z polskich k unijne rygory
wymiot y nasze aciate krowy.
Du o by o ich niedawno woko o,
teraz dzieci ogl daj je w ZOO.
Czy jeszcze s na wiecie miejsca pierwotne –
bez aut i urokliwe puszcze samotne?
Puszcza Brazylijska te zadeptana –
a mo e Karaiby lub Dominikana.
Dopisek:
Mieszka com Mazowsza jest miejscem dobrze znanym
gmina w pogoni za mamon ,
potrzebn dla wójta i na diety radnym,
bezceremonialnie obchodzi si z przyrod .

Pi karze biegaj po boisku jak szaleni –
ale to ich biznes – dobrze za to s op aceni.

Kl sk od sukcesu oddziela niewiele.
Trzeba w dobr stron przekroczy barier .
odszych fala starych mistrzów dzi zalewa,
na nich te mniej kupców – w tym jest ca a bieda.

3.3. Wspomnienie pi karza
Kopn mnie sukinsyn ju w pierwszej minucie.
Paskudna g ba, ci le kryje za plecami.
By em kiedy dobry, oni jeszcze tak my –
zaczyna si trudna walka mi dzy nami.
Cz sto mnie popycha i lec daleko,
szybszy, sprawniejszy, zabiera moje pi ki,
wskakuj c na plecy – wy szy o pó metra.
Jestem za stary, na nic me wysi ki.
Wyra nie lekcewa y, szydercza mina,
dobrego gracza ju nie interesuje.
Trener w ciek y, mecz ma du rang .
Dziwi si e mnie jeszcze nie zdejmuje.
Nieuwaga srogo karze przeciwnika.
Przelatuje pi ka nie do mnie skierowana.
Tygrysi skok, przewrotka i pot ny strza akcja okaza a si nadzwyczaj udana.
Nie celowa em, nawet si potkn em.
Delikatnie na noszach wynosz z boiska.
Mam do , udaj trupa, trybuny szalej ,
jako bohater dalej ogl dam mecz z bliska.
Kl sk od zwyci stwa dzieli y sekundy.
Potrzebny mi spokój, z masa yst kontakt.
Dzia acze klubowi pytaj mnie o plany,
askawie rozwa am ju trenerski kontrakt.

odej kadrze przekazywa zawodu tajemnice
a w kryzysie starego pierwszego wys ano na ulic .

„Gor czka z ota” – uwa ana za chaplinowskie arcydzie o.

3.4. Hiobowa wiadomo
Wróci em do domu zgarbiony, poszarza y,
bez apetytu wios uj c
w zupie.
Wstydliwie wyznaj rodzinie cichym g osem
wie o katastrofie – zosta em z pracy wylany.
Lubili ci ! To jest piorun z jasnego nieba.
Przytomne dzieci: Kto nas utrzymywa b dzie?
Znasz niepotrzebny j zyk obcy – inteligencie,
piszesz na maszynie – na laptopie po wiczy trzeba.
Najm odszy z triumfem przynosi torb tacie.
Mo esz zbiera na mietniku puszki i butelki.
lepawa babka skarpety cerowa zacznie
a Kasia chce przymierza mamy sukienki.
Konkurencja ogromna – nie rozumiesz ono.
Z technik na bakier – grymas jakbym jad cytryny.
Nie wabi klienta, wiekiem twarz zoran
a do dziewczyn przylepione s odkie miny.
Przede mn koszmarna po urz dach w drówka;
antyszamber, przymilno , na Godota czekanie.
W Urz dzie Pracy informacji dawka,
by w ko cu napisa o zasi ek podanie.

Gdy chce si zabawi go ci,
zabawa bez alkoholu
nie ma w Polsce przysz ci.

3.5. Bezalkoholowe party rodzinne
Zabawi rodzinne grono to jest dylemat.
Rodz si bariery. Kto oznajmia stanowczo –
„nic o chorobach”, wi c wiekowym zdj to temat,
w którym bywalcy szpitali siedz mocno.
„Ani mru mru o polityce” rzecze rodzic,
by nie zacz li k óci si ze sob m odzi.
Nie b dzie wi c dyskusji o problemie wyboistym,
jak jazda po wertepach w kolarstwie górskim.
Mówi o sukcesie w pracy raczej razi.
Nic si nie klei, go cie ogl daj obrazy,
a niektórzy ch tnie usiedliby wygodnie,
gdyby siedzenie na party by o w dobrym tonie.
Mi niespodziank sprawi wujek Franek.
Wyci gn z ukrycia okowity dzbanek.
Powszechna degustacja, miech, weso e miny,
wiele fachowych pyta : z pigwy? Z jarz biny?

Tomasz Zbrzezny – znany kolekcjoner , przy ekspozycji
ksi ek.

3.6. Losy kolekcji
Kolekcja ginie wraz z jej twórc ;
je li cenna - szybko sprzedawana,
gdy nie - opuszczona beztrosko
marnieje w kurzu sk adowana.
Z niej niektóre przedmioty bardzo ukochane:
przez Kane’a sanki i kula kryszta owa,
miniaturki Watteau przez kuzyna Ponsa,
dla dziadka powsta ca strzelba dwururkowa.
Ludzie zbieraj najró niejsze rzeczy;
ksi ki, znaczki, porcelan , antyki
od staro ytno ci do wspó czesno ci.
Ja lubi em o owiane
nierzyki.
Powiedzenie: „I ksi ki swe losy maj "
mia em okazj potwierdzi wielokrotnie.
Egzemplarze cenne, z zawieruchy ocalone,
w wilgotnych piwnicach niszczej bezpowrotnie,
Cho przesz
radosna, przysz
zbioru marna.
Wiele godzin trudu wzi a ta nami tno .
Dostarcza a chwile mi ego relaksu,
do kompletowania zostawiaj c sk onno .

W ubieg ym tygodniu
owi em „taak ryb ”

3.7. W ród ludzi
Cho „homo homini lupus" - chce przebywa w stadzie,
w gronie rodzinnym i w jakiej jednej z grup;
my liwych, w dkarzy - s niedzielni malarze,
ko a kombatantów, maturzystów, poetów.
Wzajemna akceptacja, lubimy si chyba,
na wspólne tematy troch pogadamy –
wymiana informacji przy butelce piwa.
Czas p ynie wolniej, gdy jeste my sami.
Trzeba umys zaprz tn by prze ywa cia o.
Trudno jest dzisiaj o ciekawe kontakty –
reszt wi kszo mnie nudzi i ja wicewersa –
samotno . By o inaczej - mniej lat si mia o.
Starzy cz sto wracaj do piewki ogranej;
jakie by o niegdy ycie towarzyskie;
bez telewizorów o si ciekawiej.
Ju na takie s owa znudzenie u wszystkich

Wilk w borze wyje do ksi yca w nocy z psem na cuchu tworz duet uroczy. (J.M.)

3.8. Dramat muzyczny
nie na, mro na sceneria z wilkiem na tle boru;
naprzeciw chata i pies przykuty
cuchem –
wyczuwa zagro enie. Nie maj c wyboru
daje panu sygna , cichym, przeci ym wyciem.
W noc ksi ycow brzmi jak Haendla „Largo"
Wilk podchodzi, trzeba przej w allegro,
podzwoni
cuchem, skowyt i szczekanie.
Zamilk . W allegretto przesz o kur gdakanie.
Wychodzi z chaty zaspane ch opisko,
nie dostrzega wilka czaj cego si blisko,
za zbudzenie obija s ug wiernego –
co za bana ! Nic interesuj cego.
Jest jednak pere ka - d wi kowa strona sprawy.
sz cy wilk - pocz tek utworu muzycznego,
bardzo czytelnego - cho kakofonicznego.
Psi piewak sko czy sw parti - wchodz basy,
Wilk wielki artysta zna talenty swoje;
wycie d ugie, przenikliwe a do bólu,
gro ne i kaj ce, po polach daleko p ynie
i echem odbija dochodz c do boru.
Koniec koncertu. Aktorzy si rozchodz ;
ch op do pierzyny, wilk z kur do g stwiny,
pies dosta nagrod , och ap mu rzucono.

Przez ca y rok walka o przetrwanie (J.M.)

3.9. Stara sosna
Samotna, cherlawa, wykrzywiona sosna
a obok w lesie tak pi knie, kolorowo.
Mocno pochylona na piaskowej skarpie.
Fasada Notre-Dame i karze Quasimodo.
Rozgrywa si dramat-aktorami drzewa.
Go e korzenie uczepione spazmatycznie
usuwaj cej si skarpy, ja owego piasku,
jak palce staruchy, krzywe reumatycznie.
Jej czas dawno min -z uporem trwa jeszcze.
Interesuj cy widok spragnionej deszczu,
wytrzymuj cej susze, w zimie mrozyprawie wszystko u niej go e-na wierzchu
Przyszli drwale-wal si smuk e choiny.
Na wojnie te m odzi, pi kni najpierw gin .
Po pracy w jej cieniu wys cz flaszki dyskusja „po acinie"- nie spojrz na ni .

Na wiecie ludzie aby zjadaj .
Smakuje jak m oda ciel cina.
W Polsce ropuchy lepiej si maj ,
poniewa kuchnia jest u nas inna.

3.10. Ropucha
ugotrwa y deszcz, wilgo , paskudna szaruga.
Granatowa emulsja chmur pod niskim niebem,
spod którego s ce rachitycznie mruga,
poprzez patyki krzewów rzucaj c cienie.
Z b ota jak g sta sa ata, gramoli si
ropucha. Czy by dotar a do Acapulco?
Uci liwa, trudna w drówka za lepszym chlebem
i fiasko. Tu niebezpiecznie dla takich stworze niepewny ywot - w ogrodzie miejskim tylko.
Niezdarne, ma o urodziwe zwierz .
Kto pog aszcze? - Z du ym brzuchem, zadem,
sflacza e, dysz ce, wachluj ce bokami.
Ani pies ani kot nie pow cha aden.
Wy upiaste oczy przyci gaj uwag .
Nieufne, o ma ym kr gu widzenia –
podobne jak ydów w czasach okupacji,
losem st amszone nie do pozazdroszczenia.
Jak pomóc abie - apa paj ki, muchy?
- k opot. Ju jej nie by o nast pnego dnia
Znikn problem - uspokojone sumienie –
za atwo. Jak sobie poradzi ona?

Uko czenie dzie a to pozorna ulga.
Je li nadal jaki ci ar d wign mog ,
to spróbuj jeszcze co zostawi po sobie.

4. Finis coronat opus
C’est la fin – zamkn si worek fraszek
z sentymentalnymi wstawkami,
ród w wi kszo ci p ochych igraszek.
„Non omnis moriar” to z udzenie czyste.
nic po mnie nie zostanie!
Wiem, e umr wszystek.

Ko ca pisania ksi ki obawiam si troch
i spadku energii do nast pnego dzie a.
Czy tworzy nadal b

mia ochot ,

gdy g ow otoczy szara beznadzieja?

Ko cówka ma co z rzutu na ta
a met kropka na ko cu dzie a.
Tli si nadzieja, e pasja nie zga nie,
a trudy znajd si w cieniu zapomnienia.

