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BESKRIVNING

Denna bok innehåller enbart texter med samma bokstavsföljd i båda riktningarna, så kallade palindromer.
"Ni talar bra latin" är ett klassiskt exempel liksom "Naturrutan". Ordet palindrom kommer av grekiskans
palindromos "tillbakalöpande" eller "återkommande". Ett tidigt exempel är den gamla romerska versen "In
girum imus nocte et consumimur igni" som kan översättas "Vi beträder cirkeln efter mörker och
konsumeras av eld". Det är förståeligt att palindromformen ibland tillskrivits magiska krafter.Denna
palindromsamling kan användas som en lekfull och tankeväckande övningsbok i svenska eller som en
illustrerad diktsamling i den snäva formens fulla frihet eller som en magisk besvärjelse för att underlätta
livet i en bakvänd värld. Den är skriven på fullt allvar och på skoj, samtidigt.I slutet av boken finns tre
musikaliska palindromer. I det första stycket Greger G (tillägnat Greger Gunhammar i Örebro) är texten
och melodin varsitt palindrom men textens mittpunkt är inte identisk med melodins och den underliggande
harmoniken gör sig inte som palindrom (och finns därför inte med i noterna). De två följande styckena
består vart och ett av flera palindromer och här har jag även låtit uttalet av varje enskilt fonem förhålla sig
palindromiskt. Detta möjliggör en ljudinspelning som låter exakt likadant baklänges. Man kan förstås
ifrågasätta nyttan av en dylik, men nog är det fantasiväckande att till exempel första versen i stycket "Tår,
gråt" blir andra versen om man spelar upp ljudet baklänges.För mig är palindromsnickrandet inte bara en
lätt beroendeframkallande hjärnyoga utan också ett uttrycksmedel som tycks passa mig. Att skriva i
palindromform är att erkänna magin i minsta lilla bokstav, och i varje bokstavs oändligt variabla sätt att
förhålla sig till andra bokstäver. Jag som skrivit och illustrerat denna bok, har tidigare skrivit
palindromböckerna "Rulla kanin" under pseudonymen Nina Kallur (P L Egenart 2006) och "Nära ord roar
än" (Piudix Books 2008), den senare är en förkortad version av denna bok. Jag har också skrivit en hel del
visor med text som helst läses från vänster. Mvh Petter Lantz (alias Epoco Pedro alias Ann Ad Lib)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Graviditet födsel: Første trimester symptomer

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//46.250.221.7//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator
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Det er sant, nummer én milepælen de fleste foreldre søke ser frem til er dag (eller natt) deres nyfødt starter
sove i natt.Du trenger ikke å lide ...

Petter Lantz egenart©

www.treningsforum.no
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P-POESI SE OPP!
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