
Kontrolor   Kolotočů 
        (1969 - 1973) 
 
Kontrolor Kolotočů muž bledé prdele 
a nádherně modrých vlasů 
mě navštívil ve vesnické hospodě řka: 
„S obrovským řevem pošetilých alkoholiků 
zpiti stezkami zemřelých géniů 
vrazíme do budoucnosti“ 
Kontrolor Kolotočů sestoupil mezi lidi 
a dával si pozor na hubu - a navíc dovedl mlčet 
ten zmodralý prdelník načichlý pachem hvězd 
smrdící na dálku tokáním vesmírných biografů 
kde jsme se ještě nenarodili a kde jsme 
již dávno zemřeli 
Uměl v tom chodit byl pobočníkem Satana 
jeho pravou koulí a vážil si toho postavení 
„Tak tedy“ mrkal za brýlemi 
„první bylo Zlo  jež stvořilo Dobro 
aby nebyl život jednotvárný 
Již se pracuje na projektu Člověk 
takže máte určitou naději  
No zajisté... musíte čekat 
Ono je totiž na život dlouhá fronta 
Jak jsi směšný občane s denním rozvrhem 
své činnosti Přisamsatan  
řídit podle tebe Vesmír 
dám se na pokání  
a objevím jed na krysy“ 
Vesmír je unavený a lidé vlastní zapalovače 
Pojď lidský arciblbe - a ukaž zásoby dříví 
které mohou Vesmír roztavit 
Zapal hranici, ať plameny strašlivě 
zařvou a výheň pekelná ať donutí tu kurvu 
Vesmír ke striptýzu 
Jsem paranoik dštící na úzkost Vesmíru 
svou alefovskou svastiku 
Prohrál jsem s Bohem v kartách - a 
poštvu na něj člověka 
Ten se posere ze své všemocnosti 
Jak rozkošné je cítit Vesmír brečet 
Jsem Kontrolor Kolotočů muž bledé prdele 
a modrých vlasů. 
Jsem Bůh Bohů 
A miluji zlo! 



-  -  - 
Kontrolor Kolotočů, 
žrout času načichlý pachem hvězd 
šílené neznámo z koutů tvého domu 
zmrd z plochých ňader propůjčeného mozku 
levá kulka Satanova a lidských běd 
usedl na židli ve venkovské hospodě 
a do tváře hodil veselý škleb: 
Buď klidný příteli smrti dožiješ! 
-  -  -  
Kontrolor Kolotočů 
Muž bledé prdele 
A modrých vlasů 
Sestoupil mezi lidi 
Načichlý pachem Hvězd 
Rozhodil ruce do kořalky 
A s debilním úsměvem 
Parodoval XX. století 
Se všemi jeho mutanty 
Blbci i ženami 
Černě vyzněla jeho pantomima 
Za mříže padl 
Sotva po setkání 
Nejbližší človíček 
Vydechl rozhořčením 
Kontrolor Kolotočů 
Zaplatil své pití 
A mnohobarevnou Pastelkou 
Pomaloval děti 
Beze slova 
Do červeného vína 
Otevřel kruhy 
Zmizel na tisíc let  
Do umění  -  -  
 
Kdo teď ví 
kde bloudí Kontrolor Kolotočů 
Postava 
která se zjevila v mé hlavě 
svisle na jedné noze 
s kapkou potu na vychrtlém krku 
v jedné vesnické hospodě 
vypila mi pivo i paměť 
a zmizela 
Kontrolor Kolotočů 
muž bledé prdele a modrých vlasů  -  -  
 
Všechno jsou vlastně příšerné kecy  
od chlastu a od podstaty 
A o podstatu jater a ledviny 



řvou zoufale všechny dějiny 
Neboť kam prstem k bodu zakouzlíš 
V roce 1992 v Literárkách 
díky Káďovi a posměvu Wernischově 
objevil se Kontrolor Kolotočů 
muž bledé prdele a modrých vlasů 
běs běsů 
checht chechtů  
A moje slova 
(co je moje jeho tvoje?) 
chabá a překoptěná 
smutná a celkem nedochcaná 
byla jím cenzurována až do krunýře 
lvích stop a želvího osrstění 
Málo jsem byl 
abych křídel pojal 
ve studnách bez vody 
ale s návodem 
jak nelétat ani se neplazit 
Takže jsem akceptoval 
že Vesmír je unavený a lidé vlastní zapalovače 
pro zažíhání nicoty 



 
A nikdo ani muk 
 
Lopotil se kruh lidských muk 
věčný druh amputovaných much 
bez svatebních stuh a bez nadějí 
 
sál černý pruh Amorův luk 
pro němý sluch svůj božský ruch 
ten tajemný duch s hedvábnou kamejí 
 
a nesl se puch uzavírající kruh 
myšlenkových such zlých člověčích luk 
tvořící suk nikam nevedoucích šlépějí. 
                                             (10.8.1975) 
 


