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Z Prahy až do Žirovnice
Už nikdy nezjistím, kdy jsme se viděli poprvé, kdy padlo první slovo mezi námi, a kdy to poslední,
pokud nebudu počítat pozdrav na schodech u doktora v květnu tohoto roku. Tehdy mě něco
překvapilo, ale ptát jsem se nechtěl. Pravdu jsem se dověděl později, ovšem ne úplně celou. Z mých
naivních a optimistických představ mě vyvedl poslední listopadový týden.
Jak říká kdosi: Už se kácí v našem lese. A já osobně mám pocit, že vlastně docela dlouho. V
seznamu je už celá řada jmen.
Je nejspíš tvoje zásluha, že jsem dva roky po sobě v létě navštívil ony psí uši na mapě – Šluknovský
a Frýdlantský výběžek. A s nimi na kole Polsko, německou Žitavu a Kurorty Jonsdorf a Oybin. Po
odjezdu z Varnsdorfu pak v jednom roce pátek kulminoval v hospodě v Polevsku a poté u tebe
v roubence. Fotky z té doby prošly cizí delimitací, takže nemám bohužel žádné. Ráno jsem byl
tlačen k odjezdu, když jste ještě spali, jinak bychom prý prokalili další den. Od toho momentu mám
pocit, že jsme se nerozloučili, což se teď projevilo znovu.
Byla to doba intenzivního kecání a pití především na Perle. Ale také třeba ve Vývrtce, kde jsi mě
zasvěcoval do bahenního odéru jakési whisky. Nebo koňaku? Pro tebe nebylo žádné téma cizí, nuda
neměla šanci. O zábavu se mnohdy staral také tvůj pes, kterému se to ale často zdálo být dlouhé.
My dva jsme neměli na všechno stejné názory, ale bylo nám oběma jasné, že jsou to jenom názory.
Později nás oboustranné osobní peripetie uvedly na poněkud oddělené životní dráhy a párkrát jsme
se setkali u piva v Popelíně. Život otevřel další kapitolu, ale jak se právě teď ukázalo…už poslední.
Tvoje cesta z Prahy přes České Budějovice až do Žirovnice byla svým způsobem paradox. Už i
proto, že vaše gramodesky si mám ponechat.
Na tu další cestu ti připojuji pár pozdravů, z nichž na třech osobně participuji Jen zdánlivě působí
depresivně. Záhrobní opusy bývají obyčejně tím nejživotnějším projevem lidské duše.
Měj se, Zdeňku… Některé věci už si nedopovíme… Ale budeš se často zjevovat…
Jako Ros.a na Kolejích…
Mirek Petrů
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