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Ondromenth Krindala

Zintær
samizdat, 2016

• (…) [Magor:]

Nějak už se mi kreatury
příčí strkat do literatury
zdá se mi potom, že jsem jejich
raději píšu o andělích
A toto je niečo, čo podľa mňa vypovedá o Magorovi ako o človeku, ktorý chce, a možno až z nejakého
kunsthistorického poslania musí, vidieť vo svete, v ktorom žije, nech je škaredý akokoľvek, iba to hodnotné,
podnecujúce diela a činy ľudí, ktorí sa nedobrovoľne ocitli v chápadlách socialistickej šedi.

• ?

• (…) Kultové je to, čo zopár ľuďom povie strašne veľa, no mnohým nepovie skoro nič.

• Magor: Zpráva o třetím českém hudebním obrození

• Jakmile položí ďábel (který dnes mluví ústy establishmentu) první podmínku, přistřihněte si vlasy,
jenom tak trošku, a budete moci hrát, je třeba říci ne. Jakmile ďábel (mluvící dnes ústy establishmentu)
řekne – změňte název, a budete moci hrát dál to, co hrajete, je třeba říci – ne, nebudeme tedy hrát.
A přitom – vždyť to ani takto nestojí. Není v moci establishmentu zabránit hrát těm, kteří se zřekli všech
výhod, které plynou z pozice profesionálního hudebníka. Establishment může přiskřípnout jenom toho,
kdo se chce mít lépe než druzí. Na toho, kdo chce líp žít, ne ve smyslu hmotného zabezpečení, ale ve
smyslu hledání a sledování pravdy, má establishment malé drápky. Jenom ti umělci, kteří pochopili, že
dar umění jim byl seslán proto, aby skrze něj oslavovali svoje bližní, a ne proto, aby se měli lépe než oni,
ponesou napříště toto jméno.

• Neexistuje v lidských dějinách období, které by bylo beze zbytku obdobím šťastným, a skuteční umělci
byli vždycky ti, kteří upozorňovali na to, že věci v pořádku nejsou. Proto je jedním z výsostních znaků
umění vytváření neklidu.

• Mejla Hlavsa (?)

• (…) Je lepšie hrať zle dobrú muziku ako hrať vyšperkované sračky.

• J. H. Krchovský

• Mé „rýmy“… – Mohu zvát své básně svými?
já jsem je nepsal; já byl napsán jimi…
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• Kolář

• Člověk, který se snaží udělat ze sebe něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu.

• Stávalo se v koncentračních táborech, že gestapáci úmyslně utýrali na sám kraj smrti několik inter-
novaných a potom je nechali dopravit do některé ze svých přepychových vil, vydekorované, s připrave-
nou tabulí nejvybranějších lahůdek. Zde nechali vězně probudit ze smrtelnýchmrákot a sami převlečeni
za trestance vemlouvali nešťastným obětem, že jsou všichni společně v ráji, že oni, z trestu za vše, co
prováděli, jsou odsouzeni navěky jim sloužit. Když se hladoví a zmučení muži sápali po jídle na stolech,
byli zadrženi prosbou, než začnou jíst, aby se všichni společně pokorně pomodlili. Po skončenímodlitby,
ještě dřív nežmohl kterýkoli vězeň vztáhnout rukupo jídle, gestapáci strhali se sebe vyžehlenémundury,
začali znovu vězně stejně nesmyslně a nemilosrdně bít jako předtím a přesvědčovali ty nešťastníky,
za strašlivého smíchu, že i v nebi je nejvyšším pánem Hitler.

• To je ten parádny paradox, na ktorom je mnoho v našom svete postavené, že to, čo vyzerá na prvý pohľad
perfektne uvoľnene a kľudne, tak sa za tým s veľkou pravdepodobnosťou ukrýva neskutočné množstvo
driny.
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