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n Unavila ma podoba môjho plemena
a vysťahoval som sa.

Z dlhých klincov
si vyváram údy nového tela.
Zo starých handier budú útroby.
Zhnitý plášť machu
bude plášťom mojej samoty.
T. Šalamun v rubrike OSOBNOSŤ

n Predstavovali sme si, teda aspoň ja, že tak
veľmi subverzívna básnická osobnosť, ktorá
sa popasovala s celým korpusom slovinskej
básnickej tradície, musí vyzerať o dosť inakšie,
výraznejšie, dnes by sme povedali „charizma-
tickejšie“. Samozrej me, nevedeli sme, že Tomaž
Šalamun je, takpovediac, bezchyb ne vycho-
vané dieťa, mládenec, ktorému neboli cudzie
ani meš tiacke spôsoby či obrady. A ktorý
v sebe živí aj tradíciu Stredozemia.

I. Svetina v rubrike OSOBNOSŤ

n Keď sa zlomíš, kúrim, Keď ťa zlomia, kú-
rim. Keď z teba vypáčia / tajomstvo, kú-
rim. Keď sa bohovia mračia a v záhrade /
organizujú manévre, kúrim.
M. Kušar v rubrike POÉZIA

n Písmo, teda reč (len) predstavuje, je „mate-
rializáciou zjavenia“. „Prerušuje ľud skú väzbu
a nahrádza ju svetom znakov,“ ktoré smerujú
k „privlastňovaniu si prítomného/ prítomnos -
ti“. V protiklade s tým nás „(po)volanie poetky“,
tak ako sa s ním stretávame u Mety Kušar, vždy
znova navracia k iniciačnému písaniu [...].

S. Repar v rubrike NOVÉ ČÍTANIE

n Všetko, čo je napísané, je naše. Čiže: kolek-
tívna a individuálna pamäť, pričom hybným
impulzom obidvoch je bolesť. No nie „bolesť
z nezažitého“, ale bolesť z nevysloveného, teda
toho, čo si ešte len razí cestu k slovu.

A. Debeljak v rubrike KOLOTOČ

n Strom previazal
zem s oblohou,
pomedzi – vták.
S. Luković v rubrike HAIKU

n Stromom nie je. Nado mnou zraneným by sa
sklonil. Sám som ale dom, a preňho dverí ne-
mám. Kvôli nemu som horu kamenia zo
seba nevynosil.
Ani oblakom nie je. Nad otvoreným čelom by
mi z času na čas odkryl slnko. Sám som ale
studňa, a preňho vody nemám. Kvôli nemu
som po srdce zeme svoje ústa neprekopal.
V. Popa v rubrike PRÓZA

n celý život je
len haiku veta:
netunajšia smrť
D. Stojković v rubrike HAIKU

n Stáva sa, že ľudia prídu na svet a celý život sa
chvejú od neviditeľného a neznámeho úderu.

I. Andrić v rubrike PRÓZA

n Hovorím, je to simultánnosť nožov v hrd le, čosi
ako staré dobré časy / básní sú preč! Rezisten-
cia vracajúcej sa básne je slovo / ostré na ja-
zyku, britva. / Hovorím jasne, presne v starej
reči.
J. Tazberík v rubrike POÉZIA

n Trinár odchádzal z budovy bez nádeje na
možné zamestnanie, no zároveň s vedo mím, že
sa stretol s mimoriadne dobrým, materinským
typom ženy, ktorá celou svojou bytosťou zapa-
dala do cintorínskej štvrte. O to väčšmi sa potešil,
keď dostal ozná menie, že môže do vodární na-
stúpiť.

S. Rakús v rubrike PRÓZA

n V strede cintorína, z bujarej burinovej zelene
vyčnieva plejáda pieskovcových sôch, prevažne
ženských postáv zhrbených pod nápormi smút -
ku, objímajúcich kríže či vysoké kamenné stĺpy
(akoby sa na ženské telo dalo umiestniť viac žia-
ľov).

D. Bojnanská v rubrike ESEJ

n Preplietol svoje karpálne a metakarpálne
kostičky so synovými a spolu odhrkotali do
noci. „Na vašom mieste by som upaľoval do-
mov,“ cmukol upír, kto rý s dlaňami medzi ko-
lenami drepel na ramenách mramorového an-
jela. „Čoskoro prídu.“

M. Novak v rubrike PRÓZA

Prave vychádzame, začítajte sa! 
Vaše texty + naša kvalita = viac než literatúra.
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