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Dominik Żyburtowicz, po „Ża-glowcach? (nomen omen „Żeglarz fe-nicki”) „wyskoczył” w kosmos, bynaj-mniej nie przy pomocy żagli. Nieposłużył się też rakietą, jego „Space-boy” miał za zadanie penetrowaćKosmos z Ziemi w pozycji sternikaposługującego się złotym „seks-tansem”. Biologia, botanika, nawetterminologia z biochemii, potem językcyfrowy – to już było w debiutachostatnich kilku lat. Kosmos, to teżbardzo wdzięczny temat, bo dźwię-czny w wyrażaniu stanów i figurstylistycznych. „Spaceboy” jednakstąpa twardo po ziemi, po obłokachziemi, które sam wymyślił na potrzebękamuflażu swojego podmiotu liry-cznego. Podmiotu rodzaju męskiegoposługującego się językiem naszpi-kowanym terminami technicznymi.Powtarzają się te rekwizyty, co możesugerować pewne ograniczenia wie-dzy, nie tylko na temat kosmosu. (...) –.pisze Jerzy Beniamin Zimny na
stornach 10-11

Dbanie o pamięć o zmarłych,przypominanie ich, jest pięknymi bardzo starym obyczajem. Aprzy tym, co będę starał sięw yk a z a ć ,  j a k  n a j b a rd z i e jwskazanym i ‒ w co wierzę ‒potrzebnym. No bo już bardzodawno temu wyrażano coświęcej niż nadzieję, było toniekiedy wręcz przekonanie, żeczłowiek po swej śmierci takdługo jakby istnieje/żyje, jakdługo trwa o nim pamięć. Stąd np. wypowiedziana znadzieją, przez rzymskiego poetę Horacego formuła: niecałkiem umrę (Non omnis moriar). I w jego przypadkutak się rzeczywiście stało. Z tym, że w rodzinach tzw.zwykłych śmiertelników, gdy przeminie kilka kolejnychpokoleń, przodkowie z reguły pogrążają się w mrokachzapomnienia. W przypadku osób znanych ‒ nie mamoczywiście na myśli sław efemerycznych ‒ nie musi takbyć. I bardzo często tak nie jest. Jeśli chodzi np. o pisarza,wznowienie jednej z jego książek, będzie takimprzypomnieniem. A każdorazowe wypowiedzenie jegoimienia i nazwiska będzie rodzajem wypominków;nawiązaniem, świadomym bądź nie, do modlitwyodmawianej „w kościele za dusze zmarłych, którychwymienia się z imienia lub z imienia i nazwiska” (Słownikjęzyka polskiego, Warszawa 1979).  – pisze Dariusz
Pawlicki na strnach 8-9.
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(...) Nowa książka Salomou jeszcze, jak sądzę, nie stanowi tej odezwy,jeszcze bliżej jest jej być może jedynie do zarzewia, do iskry – owegobuntu mas, społeczeństw i pokoleń, ale na kanwie entuzjazmu polekturze, tych grubo ponad sześciuset stron powieści utalentowanegocypryjczyka, mogę, mam prawo i mam chęć, i taką głęboką  potrzebę –tam ją właśnie ujrzeć, taką ją Wam przedstawić i niejako tak do niejzachęcić, gdyż szczerze sądzę, że każdy człowiek współczesny powinienpoddać się tej lekturze, powinien ulec magii słów, ulec sile przekazu orazgłębi treści czy podrażnienia naszej świadomości poprzez mocpostawionych w niej tez.Fenomenalna powieść. Nowatorska w swej konstrukcji, języku iprzeprowadzeniu narracji. Opierająca się na najlepszych wzorcachklasyki literatury światowej, a jednocześnie szukająca bardzozdecydowanie własnego literackiego wyrazu. Powieść, która niejako, być może bardzo odlegle,lecz jednak, może nam przywołać w mgle skojarzeń twórczość Fiodora Dostojewskiego, albo choćjej wymiar, atmosferę oraz warstwę tamtej estetyki, ale wszystko to jest napisane jakby dalece odnowa, a w zasadzie całkowicie od nowa. (...) – pisze Andrzej Walter na stronach 3, 4 i 24.


