WYCZAROWANE PRZEZ CZARTA
„Raz czart – raz czar” to tytuł najnowszej pracy Tadeusza Morawskiego, który świetnie
oddaje cechy osobowości autora. Niewiele trzeba, choćby wyrywkowo poczytać by się o tym
przekonać.
Z przyjemnością zabrałem się do lektury tego zbioru palindromów, a poniewaŜ jako As z
Głogowa (Głogowskiego klubu Szaradzistów „As”) uczulony jestem na to słowo, więc wartko
wyłowiłem je z treści ksiąŜki. Wiem, Ŝe autor rozpracował nasz klub, co i tym razem się
potwierdziło.
JuŜ w pierwszym rozdziale (Historyjki palindromowe) znalazłem „SAMOGON” – niby autor go
nie poleca ale pije do nas równo: → ład nogom Asa samogon dał ←. Przyznaję, zdarza się.
Teraz 2 zwariowane Wierszyki palindromowe.
→ As A. Logan tuli figi.
Asa “Łada”. Ja do ligi!
Igi loda jada Łasa.
Igi filut na golasa? ←
→ Asa haki – i na pogan!
Asa bale, hasa Logan.
Na golasa Hela. Basa...
nago pani Ika hasa. ←
Ich wydźwięk jest jakby trochę rozpustny, wobec czego szybko wyjaśniam. Nastąpiła pomyłka.
Wśród członków klubu nie ma niejakiego A. Logana, Iki, Igi ani Heli.
Haki i owszem przydają się nie tylko na pogan, imprezy wszyscy lubią a „Łada” poszła na szrot
co wyjaśnia jeden z Palindromów-raków. Ze zdania o czynności: kraksa – łamał kark As
otrzymujemy palindrom → As kark łamał – kraksa ←.
W Zagadkach napotkałem taką: Asa podły mył całego? → Asa podły mył do pasa ←
Klasyczne Palindromy autor grupuje tradycyjnie w tematycznych działach – akronimy,
czynności, erotyka (zaiste czart), geografia, imiona gdzie:
→ ile da Eli As, a ile Adeli? ←, → ej, u barmanek As Otto sake nam rabuje ←,
jadaj!, koty, pijemy, psy i znowu: → As po mango pogna mopsa ←, → ej, u kur mops As
pomrukuje ←, róŜne, w trybie rozkazującym teŜ: → mały do kas – Asa kody łam! ←, a w
zwierzętach: → Kain o kosa pyta, a typ As o koniak ←.
→ Zaraz, zaraz ←. Kolejne sprostowanie. Imiona Asów teŜ w połączeniu a Asią, Romanem,
Tadkiem, Ulą znów nie trafione. Pies As to cwaniak, no i co oburzające to niby, Ŝe As znów z
alkoholem kojarzony.
W rozdziale Palindromaderów (długich palindromów) czytam:
→ sake ma diwa batalionu tu. No i lata bawidamek As ←.
Ręce opadają.
Drodzy Szaradziści, uwaŜajcie bo → drab, ot iks w Aro, Morawski to bard ←* i wnet
palindromami Was opisze (Aro to taki samochód terenowy).
Trudno zresztą przewidzieć co czart wyczaruje.
MoŜe palindrom z ukrytą treścią np. o klubie z Krakowa (podkreślona AGORA)
→ i ara nago raroga narai ←*
Warto dodać, iŜ autor kilka razy zachęca do korzystania ze stony internetowej
www.palindromy.pl (i słusznie) ale zastanawiam się nad jego zagadką: Ilu tu klika?
Palindromowa odpowiedź: → a kilku tu klika ←.
Prawda li czy fałsz?
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