śARTY MORAWSKIEGO
„śartem dano nadmetraŜ” a Czytelnikom ksiąŜkę Tadeusza Morawskiego o tym
palindromowym tytule. W ten sposób mamy moŜliwość poznania 1000 nowych palindromów.
Patrząc w spis treści nietrudno zauwaŜyć bogactwo tematów, bowiem taką właśnie przyjęto
metodę ich przedstawienia, zachęcając jednocześnie do wyrywkowego czytania ksiąŜki.
Wszystko po to aby móc rozsmakować się w tych nietypowych słowach, zdaniach, sentencjach
a nawet wierszykach. Znaleźć takie do zapamiętania i/lub zacytowania w określonych
sytuacjach towarzyskich.
W rozdziale pierwszym (Palindromy od A do Zet) szczególną uwagę zwraca ich duŜa liczba
dotycząca imienin, a autor często proponuje aby takim imiennym palindromem obdarować
przyjaciół czy znajomych.
Kolejne Historyjki palindromowe to wyŜszy stopień zabawy. Opatrzone krótkim komentarzem
dotyczą łączenia dwóch, trzech palindromów opisujących kilka spraw. Takie teksty jeszcze
dodatkowo uzupełnione tytułem są juŜ całkiem sensowne i często bardzo zabawne.
Kwadraty magiczne to forma znana szaradzistom, jak i kwadrat arcymagiczny którego
konstrukcja (czytanie w czterech kierunkach: wierszami, kolumnami, wprost i wspak) zostaje
wykorzystana do zapisu Palindromów arcymagicznych (9, 16, 25-cio literowych) tworzących
juŜ trzeci rozdział ksiąŜki.
W rozdziale czwartym - Palindromadery (dłuŜsze palindromy).
Palindromy niesymetryczne, dwuwyrazowe i ich związki z wierszami dopełniają całość
lektury. Jednocześnie autor tłumaczy konstrukcję, terminologię i pokazuje przykłady – w moim
odczuciu – świadczące o kunszcie ich twórcy.
„śartem dano nadmetraŜ” to ciekawa praca ukazująca palindromy, z których moŜna korzystać w
przeróŜny sposób. Tworzę sobie np. kategorię „turystyczne”, gdzie zebrane teksty mogą słuŜyć
jako dowcipne pozdrowienia z wakacji, zarówno znad morza (→ to po stos psot – Sopot ←) jak i
z gór (→ Jarkom „Okraj”! ←). W ksiąŜce znajdziemy gotowe palindromy w tematycznym dziale
LAS (→ bór – zryw z wyr zrób ←), WODA (→ no to laba – na Balaton! ←) i MIEJSCA (→ Odra
w tango pogna twardo ←).
Przeglądając całą ksiąŜkę wyłowimy teŜ z polskiej geografii: Anin, Bemowo, Gogolin, Gopło,
Gorce, Gorzów, Hel, Jamno, Klimontów, Łowicz, Marki, Modlin, MoŜejki, Nakło, Okocim,
Radom, Rewal, Rysy, Szamotuły, Zakopane. Zagranicę reprezentują: Afryka, Ateny, Bali,
Borodino, Capri, Etna, Gobi, Kioto, La Paz, Laponia, Lenino, Łaba, Mikronezja, Nagano, Nil,
Panama, Ren, Sedan, Seul, Sewilla, Suez, Tokio, Tybet, Ulm.
Znajdziemy teŜ atol, góry, molo, morze, rzeczkę.
Gdyby to wszystko nie wystarczało polecam wcześniejsze tytuły → „Gór ech chce róg” ←,
„ZagwiŜdŜ i w gaz”, „Zaradny dynda raz” lub kolejny „Raz czart raz czar”, a takŜe stronę
internetową autora www.palindromy.pl
Znajdziemy tam takie perełki jak → salon raz – Czarnolas ← czy → ParyŜe – jeŜy rap ←.
→ ano mami mamona ←* nas wkoło ale warto Czytelniku przenieść się w świat palindromów i
dlatego → juŜ Ŝuj ←* a co? wiadomo – „śartem dano nadmetraŜ” Tadeusza Morawskiego.
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