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Fraszki erotyczne 
z życia wzięte i komiczne 

Cz. I

Tadeusz Frach

Fraszek nie należy pochłaniać łapczywie.

Należy je rozłożyć w czasie, jak seks z ukochaną kobietą.

Trzeba je smakować, delektować się nimi – niczym 
udanym, długo pamiętanym, ekstatycznym zbliżeniem.

Tylko taki – spokojny, przemyślany, smakowany odbiór 
fraszek ma sens.

Są wtedy nie gorszym; ba, znacznie lepszym afrodyzja-
kiem od lubczyków czy tabletek, sztucznie dopingują-

cych wymuszane uniesienie. 

Fraszki to naturalny środek pobudzający wyobraźnię, 
fantazję, silnie stymulujący doznania, nie tylko duchowe.

Czytelniku, przełóż erotyczną ofertę na swój własny 
język ducha i ciała.

+18



Tadeusz Frach
„Fraszki erotyczne z życia wzięte i komiczne. Cz. I”

Copyright © by Tadeusz Frach, 2016
Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o., 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana 

i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Jacek Antoniewski
Projekt okładki: Jakub Kleczkowski

Korekta: Paweł Markowski, Marta Gralińska
Ilustracje: © Agnieszka Karpowicz

ISBN: 978‒83‒7900‒693‒9

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 3/325, 62‑510 Konin

tel. 63 242 02 02
http://wydawnictwo.psychoskok.pl

e‑mail: wydawnictwo@psychoskok.pl



Żonie Marii,
z podziękowaniem za recenzję 





5

WSTĘP

Każda twórczość jest obrazem duszy – uniesień i za-
wodów, radości i smutków, euforii i melancholii, 

spełnienia i pustki, bieli i czerni życia.
Nawet w mrocznych zakątkach rzeczywistości tli się 

gdzieś nadzieja na prawdziwą, bezinteresowną miłość.
Wbrew pozorom – siermiężne fraszki, nierzadko 

ocierające się o wulgaryzm, też spełniają swoją poży-
teczną rolę.

Albowiem, to właśnie one najtrafniej oddają istotę 
bytu, najpełniej odsłaniają nagą prawdę życia… czasem 
bywa, że bolesną.

W intymnościach, często sami przed sobą, nie po-
trafimy przyznać się do lęków, kompleksów, niespeł-
nionych oczekiwań, zawiedzionych nadziei.

Uważam, że najlepszym na to lekarstwem, jest frasz-
ka właśnie!

Ona pozwoli każdemu spojrzeć z dystansem na wła-
sne doświadczenia, obrócić je w żart, rozweselić, zakpić 
z rzeczywistych czy wyimaginowanych niedostatków 
natury.

A, wbrew nielicznym na szczęście opiniom, praw-
dziwe życie toczy się w alkowie.
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Tam też wszystko się zaczyna i bieży poprzez bujne 
życia niwy.

Rozejrzyjcie się dokoła…
To seks kształtuje postawy, rodzi nie tylko samych 

wykonawców ale i ich pomysły, twórczość, daje polot 
i fantazję w działaniu, poczucie spełnienia, a i wytchnie-
nie po szarości codzienności, pozwala nabrać dystansu 
do smutnej czasem rzeczywistości, ładuje umęczone 
akumulatory energii niezbędnej do normalnej, codzien-
nej egzystencji.

Towarzyszy nam przez całe życie, w formie mniej 
czy bardziej aktywnej – realizowanej, czy choćby ocze-
kiwanej, a zawsze wymarzonej.

Jest spełnieniem i tęsknotą, radością i melancholią, 
początkiem i końcem myśli, rozmów, czynów, nadziei…

Nie może być Bogiem, sposobem na życie, ale… 
był, jest i zawsze będzie bożkiem; nie celem samym 
w sobie, ale wciąż środkiem do osiągania celów – tak-
że wielkich.

Był, jest i będzie inspiracją dla działań i przemyśleń, 
wyrażanych także w formie poezji…

Dajmy więc upust fantazji.
Każmy wyjść pruderii.
Zaprośmy do stołu lekką, niezakłamaną muzę fizycz-

ności, burzy zmysłów, czasu i wrażeń, które nie prze-
mijają, lecz zawsze błąkają się po zakamarkach duszy 
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i serca – w przestrzeni nieodgadnionej, bezkresnej, 
tajemniczej, a przez to pięknej!

Oddajmy głos ustawicznym tęsknotom człowieka, 
zachowując przy tym stosowny dystans do sformu-
łowań, kaleczących czasem nadwrażliwe uszy – za co 
autor z góry Czytelników przeprasza, licząc zarazem 
na właściwą wielkodusznym wyrozumiałość.

Książka ma zatem służyć dobrej zabawie, przy nie-
koniecznie dosłownym odbiorze tekstu, zawsze bardzo 
indywidualnie przyjmowanego.

Należy ją czytać z przymrużeniem (co najmniej jed-
nego) oka, szczególnie tam, gdzie wymagają tego np. 
osobiste przeżycia.

Miłość i seks – wszystko, co się z nimi wiąże, jest 
bezkresne, nieogarnione, wielobarwne… od szarości 
po czerwień i odwrotnie, wesołe i smutne, śmieszne 
i żałosne, duchowe i fizyczne; więc i fraszki przeplatają 
wątki filozoficzne, duchowe – czysto fizycznymi, bywa 
banalnymi. Ale, czyż nie takie właśnie jest nasze życie?…

Sposób patrzenia na świat i otaczającą rzeczywistość 
zależy już jednak bardziej od indywidualnego odbioru, 
niż od formy podania.

Niech każdy znajdzie w mych fraszkach choć odro-
binę tego, czego brakuje Mu w realu, albo i potwier-
dzenie własnych doświadczeń i realiów otaczającego 
świata i jego mieszkańców.



8

Mam też nadzieję, że nie do końca rację ma kompan 
z ławy szkolnej, bolejąc nad pruderyjnością współcze-
snego nam społeczeństwa – rozmijającą się z nagością 
alkowy.

SEKS JEST POCZĄTKIEM KAŻDEGO ŻYCIA, 
POCZĄTKIEM ISTNIENIA
KAŻDEGO Z NAS.
BEZ NIEGO ZIEMIA BYŁABY… BEZLUDNĄ 
WYSPĄ NA OCEANIE KOSMOSU.

Fraszek nie należy pochłaniać łapczywie.
Należy je rozłożyć w czasie, jak seks z ukochaną ko-

bietą.
Trzeba je smakować, delektować się nimi – niczym 

udanym, długo pamiętanym, ekstatycznym zbliżeniem.
Tylko taki – spokojny, przemyślany, smakowany 

odbiór fraszek ma sens.
Są wtedy nie gorszym; ba, znacznie lepszym afrody-

zjakiem od lubczyków czy tabletek, sztucznie dopin-
gujących wymuszane uniesienie.

Fraszki to naturalny środek pobudzający wyobraź-
nię, fantazję, silnie stymulujący doznania, nie tylko 
duchowe.

Czytelniku, przełóż erotyczną ofertę na swój własny 
język ducha i ciała.
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Wyzwól drzemiące w Tobie emocje. Wyswobodź 
się z okowów fałszywego wstydu, zbędnej krępacji, 
purytańskiej tajemniczości i zakłamującej rzeczywi-
stość pruderii…

Odsłońmy razem tajemnice alkowy, pokuśmy się 
o realną próbę zgłębienia niezwykle złożonej psychi-
ki, szczególnie kobiet, Ich motywacji, prób osiągnięcia 
szczęścia będącego celem każdej istoty ludzkiej.

Nie łudźmy się przy tym – szczęście jest celem do 
którego dążymy, ale który rzadko osiągamy…

Tym bardziej wznieśmy się ponad nadmierne cza-
sem oczekiwania, spójrzmy na codzienność z dystan-
sem, z nutką lekko ironicznego dowcipu, z szerokim 
uśmiechem, pozwalającym założyć „różowe okulary”, 
dającym pewność siebie i zadowolenie z własnego spo-
sobu na życie.

To, a może nawet więcej, dadzą Wam fraszki, czego 
z serca życzę – wszystkim razem i każdemu z osobna!
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Drogi Czytelniku:
Wyluzuj więc poślady,
I wstąp na mych fraszek ślady,
W myśl zasady:
Nie potrzebna będzie viagra,
Nie powali cię podagra,
Wnet wszystkiego posmakujesz –
Jeśli fraszki me czytujesz!

Wierz mi:
Dobry żart,
Tynfa wart.
Bez dosadności,
Rzecz się uprości.
Gdy ostry tekst,
Żart dobry jest!

Raz jeszcze, życzę odbioru odpowiadającego oczeki-
waniom.
Zawsze będę wdzięczny za ŻYCZLIWĄ krytykę.
Odkłammy razem rzeczywistość.

Autor
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KOBIETY – DAMY – NIEWIASTY

pół żartem, pół serio: jakie są, 
bywają, chciałyby być (mieć)…

I co byśmy nie mówili,
Zdradzę wam dziś moi mili…
Nic lepszego nie ma w świecie,
Od kochania kobiet, przecie.
Przeto wszystkim dobrze życzę,
Sam, też na to bardzo liczę.

CAŁA KOBIETA
Bierz me, gryź me, jestem twoja,
Dobierz się do mego zdroja.
On jak zawsze jest gotowy,
Na wymyślne twe sposoby.
Gdy otworzysz seksu kram,
Cały świat twój w sobie mam.



12



13

ORGAZM
Nie ulega wątpliwości,
Że to taniec jest radości.
Gdy prawdziwie odlotowy,
Masz totalny zawrót głowy…

OSOBIŚCIE pozdrawiam,
Wszystkie Was namawiam.
Tylko do dobrego,
Kontaktu słodkiego…

SPOSÓB NA KOBIETY
Padła damska twierdza,
Komplement przy kolacji, taktykę 
potwierdza.

(P)ODDAŁA SIĘ, czyli WYZNANIE…
Każda ci to powie,
Kolacja i komplementy robią zamęt 
w głowie.
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