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V Curriculech se nejedná o interpretaci, apologii či souhrn subjektivních a ještě
méně objektivních událostí, které se dály
nebo mohly přihodit; jsou toliko zázemím
vymezeným prostorově v tom nejširším smyslu slova. Také zázemím lásky („zmírni
moji lásku“, modlí se Jakub Deml) i tragické samoty, náhlé samoty v celém národě
mezi strupy ještě živého života, ale také zázemím veselého sladkého zmatku. Co bylo,
nebylo.
Budiž. Už je dost tohoto pseudoteoretického parazitování a odhalování.
Budiž. Mohl jsem sbírku reorganizovat,
dát do takzvaného pořádku, chronologického, tematického či ještě jiného, nicméně editor i já jsme dali přednost tomu, jak to bylo
napsáno: s rychlou vášní, horkou jehlou, in
natura.
Nezdržuj hru, šeptá mi někdo jiný, než na
koho tolik myslím.
F. L.

FRANTIŠEK LISTOPAD
(nar. 26. 11. 1921), básník, prozaik,
autor divadelních her, esejista
Kdo mě zná (myslím na verše), případně
mě nepozná. Kdo mě nezná (myslím na
verše), snad mě nějakým způsobem rozpozná. Curricula čili Příprava minulosti je
lehkou knížkou o těžkých věcech. Jsou to,
abych tak řekl, errata životních incidentů,
errata také v tom smyslu, čemu se verše
jakoby omylem vyhýbají. Každá výhybka,
dribl?, přetvářka? ovšem – jako masky –
skrývá, ověřuje pravdu; přetvářky jsou zrcadlem tváře.
dauphin
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Máme před sebou minulost, když nevidíme budoucnost.

C ur r ic u lum 1
1)
Když jsem byl partyzán
pes býval rozvázán
dýchal jsem zelenou
na obou kolenou
2)
Hudebník podzimu
čekám jen na zimu
na šéfa kdyby byl
aby mě odmrtvil
3)
Blízko je daleko
hledám tě má řeko
abych s ní vyústil
nebo se utopil
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C ur r ic u lum 2
Začínám znovu
nezastavím se
zůstanu všude
nic nezměním
Jak jsi krásná země
nasávám tě unavenými plícemi
zapomínám na školu
neklidných stínů
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C ur r ic u lum 3
Nikdy nezapomenu
když jsem hrál poprvé na levém křídle
v druhém poločasu se jalo pršet
míč v dešti
byl těžší
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C ur r ic u lum 4
Chodím bos po strništi
abych si dokázal
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C ur r ic u lum 5
Nesmírný stesk
neúprosný stesk
nesnesitelně dlouhé pole
během jediné noci zestárnu
Dívat se do chorobného zrcadla
jak zešedivěl
připraven k odchodu branou bran
gestapo zatklo tvého otce řekli
Nikdy se nevrátil
nikdy se nevracet
mlčet mlčení
Tlumočit bolest do jiného jazyka
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Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading.

