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Všehochuť Články
z mnoha pohledů

Rozhovory, reportáže

























Často se dočítám, že jako pohané bychom měli často chodit do přírody,
hlavně do lesa. Povznáší to ducha, čistí plíce z městského smogu, taky tam
tak nějak dlí ta naše božstva a hlavně se tím sjednotíme s cykly přírody a
sladíme se s Kolem roku. Toliko teorie.
Chceteli se ale s přírodou spojit opravdu naostro, mám pro vás jiný tip.
Pořiďte si zahrádku.

Koneckonců – základem Kola roku je povětšinou hospodářský kalendář.
Laktace ovcí, první sklizeň, dožínky… znáte to. Tak proč si to nezkusit tak
říkajíc na vlastní kůži?.

Začíná to idylicky. Z jara se vyzbrojíte rýčem z nejbližšího hobbymarketu a
s použitím přiměřeného úsilí trochu zkulturníte vyhlédnuté latifundie. Jako
pohan splývající s přírodou zavrhnete průmyslové herbicidy, pesticidy,
fungicidy, biocidy a fertilizéry alias hnojiva, přihnojíte trochou kompostu,
máteli jaký, na pytlících semen pocházejících ze stejného zdroje, jako
dříve jmenovaný rýč, nastudujete dobu výsevu a rozměry řádků a sponů a
začnete se těšit na první ředkvičky.

A teď přichází ta pravá legrace a spojení s přírodou. Nejdřív přijdou
opožděné jarní mrazíky, při kterých vám v nočních mínus deseti přemrzne a
následně shnije sadba česneku. To s vámi příroda začíná jen tak zlehka
koketovat. První ředkvičky vám okoušou mravenci a dají se do nich červi,
ale to vám radost z první úrody rozhodně nezkazí.

O to se naopak bez větší námahy postará zbytek vaší rodiny políbený
zahrádkářskou múzou, populárním božstvem v zemi zdejší, když vám jako
největším pitomcům vysvětlí, že bez těch herbicidů, pesticidů a další
chemie vám v zahrádce nic nevyroste, a nebo vám to ještě před sklizní něco
sežere.

Mezi tím, co tohle všechno budete vyvracet, si na sadbě salátů z nejbližšího
farmářského trhu pochutná parta skvěle organizovaných slimáků. Ochutnají
i sazenice rajčat, ale nakonec se rozhodnou, že si počkají až na první plody
a rajčatovou plíseň, a v mezičase se jen tak na chuť navnadí trochou
bazalky.

Kolem Lughnasadu už budete přesně vědět, kolik vaší práce a taky peněz
investovaných do semen a sazenic padlo za oběť oněm velebeným
božstvům přírody (i když představa plzáka španělského coby božího posla
přicházejícího přijmout obětinu, je poněkud bizarní). Nicméně pokud už se
nedočkáte vytoužených patisonů a paprik, bude vaše oběť i spojení s
přírodou o dost opravdovější, než když po červené stezce vyrazíte k
nejbližší sámošce pro zmrzku a italská jablka, která pak o dva kilometry dál
s tunou řečí obětujete božstvu, co se zrovna hodí k datu na tom slovutném
Kole.
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