
Jarní rituál pana Větráka staršího 

 

V těchto dnech, více než kdy jindy, slýcháme o smrti. Ze všech stran. Denně umírá, alespoň 

tady v Anglii, na Covid 19, mezi čtyřmi a šesti stovkama lidí. Občas nás to nutí přemýšlet o 

našich blízkých, které nemůžeme kvůli pandemii navštívit. 

Vzájemná soudržnost a láska k bližnímu se pro nás stává nadmíru důležitými v těchto dnech 

a já si vzpomněla na jeden krásný mezilidský vztah, který by se dal nazvat láskou až za hrob. 

Můj dávný přítel David, kterého jsme u nás v partě přezdívali Větrák, byl už v hodně mladém 

věku polovičním sirotkem. Maminka mu zemřela na rakovinu, ještě, když byl Větrák na 

základní škole a jeho tatínek se znovu už nikdy neoženil. 

I když uplynulo pár let od její smrti, měl stále svou ženu v posvátné úctě. 

Každý rok na jaře, když roztál sníh a sluníčko začalo pořádně svítit, odehrával se u nich doma 

stejný rituál. 

Tatínek opatrně otevřel skříně, v teď už jen jeho ložnici, stejně opatrně vyndal všechno 

oblečení své ženy, nenošené, úhledně poskládané, od předešlého jara a všechno to 

postupně nandal do automatické pračky. 

Počkal, až se kolečko programu otočí jednou dokola a pak pomalu, postupně vyndával svršky 

ven. 

Rovnal je do prádelního košíku, prohlížel je proti malému koupelnovému oknu, jestli se 

některé kousky snad nepářou, či nevznikla li praním někde přece jen malá dírka. Poté, co 

všechno zkontroloval proti světlu, odnesl proutěný koš, krásně vonící levandulovou aviváží, 

na dvorek. Kolíčky pomalu, dlouhé hodiny, připevňoval dámské šaty na šňůru, s výrazem 

neskutečné lásky. 

Dělával to tak každý rok s úplnou samozřejmostí. Byl tak zabrán do své práce, že jsme si 

nikdo nedovolil jej, při tomto rituálu vyrušit. Měl v té době kolem sebe jakousi 

neprostupnou a neviditelnou bublinu, jakousi auru, ve které byl jen a on a jeho vzpomínky, 

na to, kdy a kde svou ženu viděl, v těch či oněch šatech. 

V květovaných, na svěží zelené louce, kde se smála jen pro něho, ….v bílých krajkových zase 

na zmrzlině, u stánku na náměstí,…. noční košili, kterou nosila, když jí na krátko pustili z 

nemocnice…. 

Když dověšel, odehnal vzpomínky, jakoby mávnutím ruky a vrátil se zase nazpátek, na zem, 

do reálného času a byl zase, jako před tím, veselý a hovorný 

Večer, s ubývajícím slunkem, prádlo sundával a stejně posvátně vkládal nazpátek do košíku. 

Když padla úplná tma, rozsvítil kuchyňský lustr, postavil doprostřed žehlící prkno, nahřál 

starou žehličku Etu, rukou pak kropil prádlo, z malé misky na okraji žehlícího prkna. To už si 

obvykle hvízdal nějakou starou melodii, na kterou, se svou ženou, chodil kdysi tančit do 

místního kultůráku. 



Prádlo skládal znovu do proutěného košíku, který pak plný, poskládaný a voňavý, odnesl 

zase do své ložnice. Prohlédl ve skříni papíry, kterými obalil jednotlivé police a šaty vracel 

nazpátek, některé do komínků na police, jiné věšel na ramínka, ty na policích pak proložil 

voňavým mýdlem a kuličkami proti molům, stejně, jak to kdysi dělaly babičky. 

Pozorovat ho, jak věší jednotlivé svršky na šňůru, naplňovalo kolemjdoucí pocitem klidu a 

míru a pro mě to byl obraz lásky. Láska najednou nebyla, něco abstraktního, ale něco, co 

člověk může vidět na vlastní oči, čeho se může dotknout. Všichni, kdo ho při této činnosti 

měli to štěstí zahlédnout, si museli uvědomit, že láska skutečně existuje a, že se jen těžko dá 

měřit penězi a materiálními statky. 

 


