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Fejeton

Jak jsme bydleli tenkrát
Ať si kdo chce co chce říká, dětství je krásné období. Kdybych byl nyní ještě dítě, 

bydlel bych v rodném domě nikoli v obytné části, ale v takzvané prádelně. 
Bydleli jsme na venkově a každé jaro o pouti, tedy na svatého Marka, jsme se 

stěhovali na dvorek. Do malé místnůstky, které se říkala prádelna, protože se tam 
kromě jiného i pralo. Ale i vařilo, jedlo i koupalo. Tato rozkošná místnůstka o roz-
měrech zhruba čtyři a půl krát dva a půl krát metrů se stala pro naši čtyřčlennou 
rodinu letním útočištěm. 

Do ložnice jsme chodili akorát přespat, jinak se nás život odvíjel tam, samozřej-
mě na dvorku a a na zahradě. V případě deštivého počasí nám přístřeší poskytl 
průjezd. 

Když mělo léto svůj zenit za sebou a na dvorek, na zahradu, ba i do průjezdu se 
dral chlad, nepovolili jsme. V prádelně jsme vždy vydrželi až do císařského posví-
cení, tedy do třetí neděle v říjnu. V prádelně se topilo v kamnech a my se kolem nich 
krčili jako kuřata kolem kvočny. Pak umýt ve vaničce a rychle přeběhnout do ložni-
ce a zabubat se pod peřinu, aby tam nepronikl ani chloupek chladu. 

Tak jsme prožívali dětství a přes zimu se těši-
li, no jako malá děcka, kdy opět nastane ta 
chvíle a my se přestěhujeme do prádelny. 

Jó, to bylo ještě v dobách, kdy počasí mělo svůj řád a dodržovalo všechna roční 
období. Byly výjimky, ale velice malé. Jaro bylo jaro, léto bylo léto, podzim byl pod-
zim a zima byla zima. 

To dávno už neplatí. 
Když to tak vezmu, tak bychom se nyní do prádelny stěhovali někdy v půli břez-

na a do obytného stavení se navraceli patrně až na Vánoce. 
Vlastně je tak trochu škoda, že dětství uteklo někam do vzpomínek. Bylo by to 

příjemné Velikonoce už trávit na dvorku, stejně jako pouť. Čas se vrátit nedá, vzpo-
mínky zůstávají. 

Ale ještě k tomu počasí, kdy vlastně máme jenom dvě roční období: zimu, no spíše 
polozimu, a léto, ono to tase není až tak od věci. My starší máme přece teplo rádi. 
Už vidím ty zvednuté pěstičky svých vrstevníků a vícevrstevníků, tedy lidí starších. 

Co mi to chceš nakukat? volají s hněvivým výrazem v tváři. My že máme rádi 
tropy?! Tak to ani náhodou. Takže bych se měl částečně zastydět a přiznat, že ani 
já tropy rád nemám. 

Myslím si, že ani stát nemůže mít rád tropy, zvláště v době, kdy krajina trpí 
nedostatkem vody. A co se jí při tropech vyplýtvá. Zvýšený přísun tekutiny, kdy 
lékaři doporučují vodu, ale i časté sprchování, které taky něco ze zásob vody ubere. 

A tak ještě něco. Když je v zimě teplo, můžeme si lebedit, že ušetříme za topení. 
Ale to jsem se od původní myšlenky dostal někam daleko, do jiných končin mozko-
vých závitů.     –zt- 


