




Přichází jaro a tak by se možná hodilo citovat klasika. Žel,
nějak nemůžu ve knihovně objevit Čapkův Zahradníkův rok. A
protože jsem nenalezl ani další oblíbené knížky a z výpravy do
knihovny jsem se málem nevrátil, protože jsem se chvilku cítil
jako naši horolezci v Himalájích, naštěstí nedošlo ani k otře-
sům a už vůbec ne k uvolnění laviny, měl bych se zamyslet...

Je jaro, pamětníci si jistě vzpomenou na nejednu
optimisticky laděnou písničku z dob dávno minulých, které
nás nabádali k otevírání oken, víření prachu, sázení a setí,
nebo prostě jenom k výletu do probouzející se přírody, která
nám otevírá svou náruč a láká nás, nabízejíc nám tajemství,
z nichž nám naskakuje husí kůže.

Tak nějak rychle jsme prožili Velikonoce, svátky, které patří
k našim nejvzácnějším, jak z pohledu křesťanského, tak i z po-
hledu našich stále živých a krásných lidových tradic.

Slunce nás občas opravdu vytáhne ven, ale aprílový čas
nám spolehlivě vymezuje čas, kdy už není zdrávo pobývat na
- snad až příliš zdravém - vzduchu.

A tak se vracím zpátky. Jsem spíše knihomol a raději si o pří-
rodě čtu, než bych v ní bloudil a stejně tak patřím spíše k za-
hradníkům - teoretikům, což samozřejmě lepší a hezčí
polovina naší rodiny nese nelibě, ovšem na druhé straně moje
neúčast na jarních pracích v zahradě zakládá optimistická
očekávaní skvělé úrody.

Z mé výpravy do knihovny však jasně plyne, že také
musím vyhrnout rukávy a udělat knížkám, seřazeným někdy i
ve třech řadách, jarní outfit, jak se dneska módně píše. Snad
objevím i svého milého Čapka a budu si moct přečíst něco
zajímavého o květinách nebo zelí - což je vlastně taky květina,
akorát trochu přerostlá.

Vítám vás v jaru a přeji vám hodně zdraví, stovky
kilometrů nádhernou přírodou bez nehod a radost z rašení na
zahrádkách.

Jiří Zaťovič






























