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u Nesloboda si nás kupuje. Niekedy represiami, strachom a útlakom,
inokedy pohodlím, bezstarostnosťou a zabudnutím. Vždy určitou formou
klamstva.
Dalfar
u Niet lepšieho sluhu, ako je ten, ktorý slúži z presvedčenia. Iba ten zapaľuje, kto sám horí. Juraj horel, vnútorný oheň ho roky spaľoval, vysal
mu skoro celú dušu. Túžil zničiť tých, čo siahli na jeho syna.
D. Mitana
u Mitana čítaval poviedky aj kolegom v Mladej tvorbe , a keď dal ko-

nečne súhlas na publikovanie niektorej z nich, po návrate na privát nezabudol pyšne povedať: „Už mi ju trhali z ruky“ [...].
A. Baláž

u Kľúčová pri korumpovaní ľudí je moc, nie jej zafarbenie.

S. Repar

u Mení sa osobnostná štruktúra mladého percipienta literatúry – a nedá

sa tvrdiť, že by sme ju dôverne poznali.

Z. Stanislavová
u Nožnice medzi teóriou, didaktikou a praxou sa teda začali intenzívne

roztvárať.

M. Djovčoš

u [Z] troch literárnovedných základní, ktorými sú literárna história, teó-

ria a kritika, vypadla z kvalifikačných procesov vysokoškolských učiteľov
literárna kritika.
S. Rakús

u [N]amiesto ideológie nadobudla primárne miesto imagológia – ako
základný predpoklad úspechu toho-ktorého literárneho diela či jeho autora. /.../ Literatúra sa vyvíja nesystémovo, samočinne, bez akýchkoľvek
pravidiel.
T. Žilka
u Ruka trhu u nás vládne skoro ako rodná strana tých čias. Vládne aj

tam, kde by nemala, kde škodí.

J. Buzássy

u Trápia ma naznačené hrozby – jednak tie ekonomicky motivované
[...], jednak tie v podobe prenikania ultrakonzervatívnych a nábožensky
motivovaných rozhodnutí do (najmä tej feministicky a queer orientovanej)
umeleckej prevádzky.
D. Rebro
u A hoci som v úvode spomenula ako pozitívum vznik rôznych spiso-

vateľských spolkov, združení, platforiem, tie majú aj svoju menej prívetivú
tvár v podobe malicherných sporov a naštrbených medziľudských vzťahov.
J. Rožňová

u V prípade, že nás už onedlho čakajú dvadsiate a tridsiate roky, čo

i len trochu podobné tým z minulého storočia, nemá význam stáť inde
ako v prvej línii.
M. Makara

u [K]valita nezaručuje komerčný úspech, rovnako ako ziskovosť nie je

meradlom kvality.

R. Potočár

u „Slovač“ akoby svojmu talentu či možnosti uspieť stále nedôverovala,

nie dostatočne. Čo sa, žiaľ, ukazuje nielen v politickej (ne)vôli výraznejším
spôsobom podporovať domácu tvorbu, no ešte väčšmi je to azda viditeľné v neochote celej spoločnosti.
M. Guziar

u Všetko sa niekedy zvrtne veľmi rýchlo / jahody striedajú pomaranče

/ zvonky nezvonia / otáčame platňu

u Svět je jako němý vůl / To jest: svatý

Š. Čižmár

M. Fišmeister

u Nepláče. Mince jeho očí ještě nestáhli z oběhu. Dívám se na jeho bílé

ruce, které jako dva pavouci lezou po černobílé šachovnici. Rovnají figurky.
V. Ryčl

u Chtěli zničit vše, co si libovalo v nostalgii a melancholii. Proto ten

obdiv k technice a velebení války, totální destrukce měla přinést něco nového, na troskách starého světa měl povstat nový.
K. Hloušková
u Touchpad je našou expandovanou rukou a myš počítača novou antropologickou konštantou – pästným klinom súčasnosti.
J. Kralovič
u Miliardy ľudí takmer s „náboženskou“ horlivosťou používajú smart-

fóny a tablety, ktoré aj navonok dokonca pripomínajú ikony.
M. Paukov

u Mám pocit, akoby zase začali fungovať akési čarovné heslá. Toto či
ono všetko vyrieši.
J. Urban
u Neviem, či je dôležité všetko na svete umelecky reflektovať. Podľa mňa

to v prípade novembrovej reštaurácie nie je vôbec potrebné.
P. Pišťanek

u Táto generácia je azda lepšia v tom, že je menej zamindrákovaná.

Horšia je v tom, že je menej zamindrákovaná.

M. Bančej
u Bude tam dlouhá protistátní báseň? Kontakty na podezřelé živly? Pokyny ze vzdálených centrál?
P. Hruška
u Dveře do stáje zůstávají stále pootevřené: osel, kterého není vidět, tam

pořád stojí. Je tam. Pootevřené jsou i dveře do zahrady, obdélník nad ní
je plný nebes a noci a vzdálených světel. P. Borkovec

