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Symetryczne uk ady liter, umo liwiaj ce odczytywanie wyrazów wstecz, 

obejmuj  swym tematycznym zasi giem ró ne dziedziny ludzkiego ycia.
1
 Jednak czy 

mo liwe jest, aby w tak niekonwencjonalnej i lakonicznej formie odpowiednio uj

kwesti  niezwykle delikatn  – erotyk ? Mówienie o „tych” rzeczach kojarzone jest od 

wieków ze sfer  tabu. Po przeprowadzeniu bardziej uwa nej analizy przyk adów 

okazuje si  jednak, i  mo e by  palindromicznie, jednocze nie erotycznie i cz sto – 

a mo e przede wszystkim: humorystycznie. 

Przygod  z rubasznymi wspakoliterami rozpocz  ju  wieki temu Jan 

Kochanowski, który pod postaci  „raków” stwierdzi :

Mi o ci tu pragn , nie pragn  tu z ota.

Wspó cze nie, wkraczanie w tajemnice alkowy, jakie prezentuje palindrom 

wymaga nie ma ej odwagi, bo przy ods oni tej kurtynie ukazywane s  niecodzienne 

i nietypowe wydarzenia. Nierzadko obserwacji podlegaj  relacje damsko-m skie 

i sprawy zwi zane z przypisywan  im zmys owo ci . A jednak podj to to wyzwanie. 

Na IV Festiwal Humoru czo owy obecnie twórca palindromów – Tadeusz Morawski 

przygotowa  prezentacj , obejmuj c  t  subteln  tematyk .
2

Przyk adem na bezceremonialno  palindromu jest zdanie, w którym jeden 

z bohaterów sam o wiadcza o osobliwo ci swego dzia ania: 

Ma y szok: ó wic  ci w ó ko zsy am.

1
 Doskona y przyk ad stanowi  wyodr bnione dzia y tematyczne na stronie internetowej 

www.palindromy.pl, w ród których wymieni  mo na palindromy dla dzieci, dotycz ce zwierz t, piwa, 

polityki, imion itp. 
2
 W artykule wykorzystano palindromy z ksi ek Tadeusza Morawskiego: Gór ech chce róg (Katowice

2005), Zagwi d  i w gaz (Pozna  2006), Zaradny dynda raz (Pozna  2007), artem dano nadmetra
(Pozna  2008) oraz jego najnowsze palindromy. 
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Dowiadujemy si  równie  o szczegó ach bliskich i nastrojowych spotka

postaci, poznajemy rozterki zwi zane z uczuciami oraz pytania towarzysz ce tym 

problemom: 

U Izydy dze na wyrku co noc ukrywane – zd y Dyziu? 

Bohaterowie palindromowych „opowie ci” – by nie pos dzi  autora 

o stronniczo  i eksponowanie w wietle dziennym prywatnych spraw znanych osób – 

s  anonimowi (niemal w my l zasady: nazwiska i imiona s  fikcyjne i nie maj  zwi zku 

z rzeczywisto ci ); czasem mo na odnie  wra enie, e celowo ukrywani pod 

enigmatycznymi pseudonimami: 

Ukrywani le eli: Lalu  i Mi .

U Lali le eli na wyrku. 

Ilu ta lala tuli? 

Ona rada i z dziada rano. 

Palindrom nie pozostawia miejsca na „czu e s ówka”; s owa ewokuj  przede 

wszystkim wiat cielesny, daleki od egzaltacji i czu ych, tkliwych uniesie . Pe ne

dowcipu i artu (czasem mo e nieco frywolne), przenosz  wyobra ni  odbiorcy 

w klimaty bezpardonowej zmys owo ci i wywieraj  silne wra enie bezpo rednio ci

opisów:

Okna, wrota, drabina – pani barda to „rwanko”. 

Tu B k Izydor wini w rody z Ik  But. 

W palindromie – z racji jego specyficznej budowy – mamy do czynienia ze 

zjawiskiem, które mo na by okre li  mianem „granic wyrazów”. Koniec jest 

pocz tkiem i jednocze nie pocz tek – ko cem. Jednak ograniczenia te nie maj

prze o enia na to, co ze spraw sypialnianych jest w stanie wystawi  na publiczne 
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wiat o palindrom: 

Amok tatko ma. 

O, nasi po ten wigor. Rogi wnet opisano. 

Adela atomowo mota – ale da. 

Mato  i Mela ukrywani na wyrku. Ale mi o tam. 

Ta ci le przemy lana i podporz dkowana zasadom lustrzanego odbicia 

struktura wyrazów, przedstawia bowiem wiat ludzkiej intymno ci w sposób 

bezpo redni. Je eli jednak za o ymy istnienie w palindromach elementów poetyki, 

b dziemy wówczas mogli mówi  o istnieniu pewnych niezwykle pow ci gliwych

pierwiastków metaforycznych i ukrytej w nich swego rodzaju aluzyjno ci: 

A ma rogi Aldona? – ano dla Igora ma. 

I naga samotna figi Fantomasa gani. 

Zdarza si , e ta dyskretna wznios o  palindromu przechodzi w potoczno .

Wówczas te „dwukierunkowe wyra enia” nie zawsze informuj  szczegó owo

i w sposób wyczerpuj cy; wystarczy, e nas zaskakuj  oryginalno ci  i odwag

spostrze e :

Mata na kei zdyba a i chcia aby dziekana tam. 

To i Mani  chc  i namiot! 

A Jurkom ca owanko. Za oga go a z okna wo a: cmok, ruja! 

Symetryczne uk ady liter maluj  ró ne obrazy postaci, a proporcje fabu y, jakie 

odwzorowuj , czasem s  niemal groteskowe. Odzwierciedlaj  frywolno  poczyna

ugodzonych strza  Amora. Filuteria ta przybiera nierzadko znamiona rozwi z o ci: 
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Asa loguj, 

utul Asa, 

a salutuj

u golasa! 

czy prezentuje przejawy ró nych form dyskryminacji b d  po prostu dominacji: 

Ja tu t  chc c  chc  tutaj. 

Ot, i buli na brunet  ten Urban. I lubi to! 

W takich przypadkach te efektowne, rozmy lnie konstruowane s owne sztuczki 

staj  si  nie tylko figurami stylistycznymi, systemem j zykowych zabaw, ale prezentuj

– niczym detektywistyczna kronika wypadków mi osnych – informacje z prywatnego 

ycia wybranych osób: 

Ale ma ko o Sewilli w willi weso o Kamela. 

O, gna twa baba w tango! 

I ca ki wigor srogi wik a ci. 

Ej, u Reja bogaty. Zyta go bajeruje. 

Ot, i naga Nina janczara ma raz. Cna Janina gani to. 

Ale hasa pilot. U Asi b aga  bis. A u Toli pas? A Hela? 

W ród licznego grona palindromów-erotyków odnale  mo na i takie, których 

interpretacja umo liwia wyci gni cie pewnych wniosków: 

Rada dama sama da dar. 
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Aga nagim miga naga. 

A kto psy ma – damy spotka. 

a mo e – je li pokusimy si  o g bsz  zadum  – oka e si , e jest tam równie

miejsce na uwydatnienie przestrogi, skoro: 

Mason arogant – nago rano sam. 

Trela ululane chce. I nie chce na lulu. Alert! 

Konstrukcja formu  symetryczno-erotycznych zda  mo e by  ró norodna.

W cz ci z nich dostrzegalne jest wyeksponowanie pewnych sekwencji brzmieniowych; 

zdarza si , e si a palindromu bawi oko oryginalnym rozmieszczeniem liter, a ucho – 

bezceremonialno ci  rytmicznie przytaczanych sformu owa :

Ale ma o gada go a Mela 

Ada go a ma o gada? 

Ada go a im mia o gada 

Ada go o i sio o gada 

W innych zdaniach – mo liwe, e w zwi zku z prób  zaspokojenia wszelkiej 

ludzkiej ciekawo ci – dochodzi do uwydatnienia form pytajnych: 

A ilu Janina ma, Nina, Julia? 

Ilu t  lal  tuli? 

Kenowi ile co noc El i Iwonek? 

Charakterystyczna i daj ca si  uchwyci  w palindromie jest swego rodzaju 
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leksykalna jednostajno , kiedy nieco monotonnie pobrzmiewaj  te same wyrazy. 

Jednak to, co mo e by  elementem dyskredytuj cym „typowy” tekst, w przypadku 

palindromu wydaje si  by  jego si  nap dow , a zarazem czynnikiem niezwykle 

istotnym, bo umo liwiaj cym naprowadzenie wyobra ni odbiorcy na odpowiednie tory: 

O, na wyrku raut. Repertuar ukrywano. 

O, Tym, i z Diw  ten rolnik Jajkin. Lornet  widzimy to. 

A kat, a lew on co noc. 

Mawia typ Adam: a ty wy yta?

A ty ywy tam? Ada pyta. 

I wam co noc nowela taka. 

Te – na swój sposób s owa-klucze palindromu-erotyku (go y, nagi, wyrko, le e ,

wigor, wy y  si ) s  cz sto podstawowym (a nierzadko jedynym) sk adnikiem 

umo liwiaj cym tematyczne zakwalifikowanie literozwrotów. Stanowi  jednocze nie

form  wskazówek i obja nie , szczególnie w sytuacji, kiedy lapidarno  palindromu nie 

u atwia rozszyfrowania przekazywanej tre ci. 

Niezale nie od warto ci, jaka mo e zosta  przypisana tej niekonwencjonalnej

ludycznej wypowiedzi, stanowi ona interesuj ce zjawisko g ównie z powodu 

przypisanym jej regu om s ownej gry, z pomini ciem których palindrom przestaje by

palindromem. Odczytywanie zdania staje si  swego rodzaju kreacj , której 

niejednokrotnie towarzysz  trudno ci interpretacyjne. Ka de odgadni cie staje si

jednak „ wiczeniem”, doprowadzaj cym do rozwi zania konceptu lub zagadki 

j zykowej, co w konsekwencji przynosi odbiorcy spor  satysfakcj . Czy zatem 

palindromy-erotyki nie s  niczym innym, jak uchwyceniem za pomoc  zwierciadlanych 

s ów, a nast pnie przedstawieniem w krzywym zwierciadle (poniek d satyrycznie 

i nieco ironicznie) bliskich relacji i intymnych wi zi mi dzyludzkich? 
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