
Aedniku aasta (Karel Chapek)

KUIDAS RAJATAKSE AEDU
Aedu võib rajada mitmel viisil. Kõige parem on, kui selle töö võtab enda peale 
pärisaednik. Aednik istutab teil sinna igasuguseid toikaid, rootsikuid ja luuakontsusid, 
kinnitades, et need on vahtrad, viirpuud ja sirelid — kõrgetüvelised puud või muud 
taimeliigid. Siis kaevab ta maa üles, songib kõik pahupidi ja tambib jälle tasaseks, teeb 
söeräbust väikesed kõnniteed, torkab siin ja seal mulda mingeid tohletanud pealseid, 
seletades, et need on püsikud. Tulevasele muruplatsile külvab ta seemet, öeldes, et see on 
inglise raihein ja nurmikas, rebasesaba, sugapea ja timut, ning läheb siis ära, jättes aia 
maha mustana ja paljana, nagu taoli esimesel päeval pärast maailma loomist. Ta paneb 
teile ainult südamele, et te seda mullast maad iga päev hoolikalt kastaksite, ja laseksite 
siis, kui rohi tärkab, kõnniteedele liiva tuua. Heakene küll.

Võidakse arvata, et aia kastmine on hoopis lihtne asi, iseäranis siis, kui on olemas voolik. 
Peagi selgub, et voolik on harukordselt salakaval ja ohtlik olend, kuni ta pole taltsaks 
tehtud. Ta väänleb, viskleb ja kargleb, laseb enda kõrvale maha vägeva veeloigu ja 
viskub siis mõnuledes porri, mille on ise tekitanud. Seejärel ründab ta inimest, kes tahab 
kastma hakata ja mähib end ta jalgade ümber. Talle tuleb peale astuda, kuid siis läheb ta 
marru ja keerab end inimese keha ja kaela ümber; see aeg, kui tema haardesse sattunu 
võitleb temaga nagu boamaoga, tõstab see peletis oma vaskse kärsa ja paiskab vägeva 
veejoa aknaist sisse, asja ülesriputatud kardinatesse. Tal tuleb jõuga peast kinni haarata ja 
kõigest väest sakutada: elajas hakkab valu pärast märatsema ja nüüd ei purska ta vett 
välja mitte enam ainult lõugade vahelt, vaid ka hüdrandi juurest ja mitmelt poolt otse 
kehast. Esialgu on vaja kolme inimest, et temast kuidagi jagu saada; kõik kolm nõretavad 
võitlusväljalt lahkudes veest ning on kõrvuni porised. Ja mis puutub aiasse, siis on ta 
nüüd kohati lausa porilomp, kohati aga praguneb janu käes.
Kui te kastate aeda iga päev, siis hakkab kähe nädala pärast umbrohi muru asemel pead 
välja pistma. See on üks looduse saladusi, miks kasvab muruseemnest paremini metsik ja 
torkiv raisk; võib-olla oleks targem külvata umbrohuseemet, et sellest tärkaks kaunis 
muru. Kolme nädala pärast on muruplats tihedalt täis ohakaid ja muud rämpsu, mis 
roomab mööda maad ja tungib küünra sügavuselt mulla sisse. Ja kui sa tahad neid välja 
kiskuda, kätkevad nad kohe juure pealt või toovad endaga kaasa terve seljatäie mulda. 
Paistab, et mida jämedam rajakas, seda visamalt ripub ta elu küljes.
Vahepeal on teeradade söeräbu teinud läbi salapärase muundumise ning on nüüd kõige 
nätskeni ja räpasem löga, mida üldse võib ette kujutada.

Aga olgu kuidas on, umbrohi tuleb muruplatsilt välja juurida; kisud ja kisud ning 
tulevane muru sinu taga muutub paljaks ja mustaks maaks, nagu ta oli esimesel päeval 
pärast maailma loomist. Ainult paaris või kolmes kohas on näha midagi roheka hallituse 
taolist, midagi õhkõrna hõredat ja otsekui udusulist — pole kahtlust, et see on muru. 
Kõnnid ta ümber kikivarvul ja peletad varblasi eemale. Selle ajaga aga, kui sa silmadega 
maad puurid, on tikri- ja sõstrapõõsad juba hiirekõrvul. Sina aga pole jõudnud ringigi 
vaadata. Ja kevade tulek jääb sul alati nägemata.



Sinu suhtumine asjadesse muutub. Kui sajab vihma, siis ütled sa, et kastab aeda; kui 
paistab päike, siis ei paista ta lihtsalt niisama, vaid paistab sinu aiale; kui on öö, 
rõõmustad sa, et aed puhkab.
Ühel ilusal päeval avad sa silmad ja näed, et aed haljendab, kõrge rohi sädeleb kastes ja 
tihedast roosipõõsast vaatavad välja prisked lülakaspunased õienupud. Puud on hakanud 
kasvu ajama, sirutavad oksi, muutuvad tihedamaks, loovad raskeid kroone ja nende 
niiskes varjus hõljub määndumise lõhna. Ja sa ei mäletagi enanl möödunud päevade 
armetut, paljast, halli aeda, esimesi arglikke rohuliblekesi, esimeste pungade hädist 
avanemist — kõike seda asja rajatud aia mullast, viletsat ja liigutavat ilu.
Heakene küll, kuid nüüd on tarvis aeda kasta ja rohida ning mulla seest kive välja korjata.
 

KUIDAS TEKIB AEDNIK
Kõigi eelduste vastaselt ei võrsu aednik seemnest, pistikust, sibulast, mugulast ega 
pookoksast, vaid tekib keskkonna ja looduslike tingimuste mõjul kogemustest. Kui ma 
alles väike olin, oli minu suhtumine isa aiasse pahatahtlik, isegi kahjurõõmus, sest mul ei 
lubatud peenardel tallata ja tooreid vilju noppida. Aadamgi ei tohtinud paradiisiaias 
haljasaladel käia ega hea- ja kurjatundmise puu otsast vilju võtta, sest need olid alles 
toored, kuid Aadam siiski võttis — samuti nagu meie, lapsed, — toore õuna ja aeti selle 
pärast paradiisist välja. Sellest ajast peale on hea- ja kurjatundmise puu vili toores ja 
jääbki alati tooreks.

Kuni inimene on õitsvas nooruseas, arvab ta, et lilled on midagi säärast, mida kantakse 
nööpaugus vii kingi-takse tütarlastele. Tal ei ole õrna aimugi sellest, et lilled on midagi 
säärast, mis elavad ületalve, nõuavad mulla kobestamist, väetamist ja kastmist, 
ümberistutamist ja tagasilõikamist, pügamist ja sidumist ning umbrohust ja viljadest, 
kuivanud lehtedest, täidest ja jahukastest vabastamist. Selle asemel, et tegelda peenarde 
ümberkaevamisega, jookseb noormees tütarlaste sabas, rahuldades oma auahnust ja 
lõigates elu hüvesid, mida ta ise pole külvanud ning käitub üleüldse ja igati 
destruktiivselt. Et inimesest saaks asjaarmastaja aednik, selleks on tarvis eelkõige tõelist 
küpsust, ma ütleksin — tõelist elatanud isade küpsust. Peale selle on tarvis, et inimesel 
oleks oma aed. Harilikult jäetaksegi aia harimine kutselise aedniku hooleks kavatsusega 
käia seal pärast tööd vaatamas, lilledest rõõmu tundmas ja lindude sädistamist kuulamas. 
Ühel ilusal päeval aga juhtub, et inimene istutab omaenda käega ühe lillekese: minul 
juhtus see olema mägisibul. Seejuures tungib inimese ihusse mõne kriimustuse kaudu või 
mingil muul viisil terake muldaja tekitab mürgituse või nakkuse; lühidalt — inimesest 
saab parandamatu aednik. Ainult küüs jäi kinni, aga terve lind langes lõksu. Vahel tekib 
aednik naabritest nakatudes. Ta näeb näiteks, kuidas naabril õitseb tõrvalill, ja ütleb 
endale: "Pagana päralt, miks ei võiks mulgi säherdune õitseda? Ja kui veab, vaata et 
õitseb veel pareminigi!" Sellest ajast peale võtab aedniku üle üha enam võimust 
vastärganud kirg, mida toidavad edasised õnnestumised ja õhutavad edasised 
ebaõnnestumised. Puhkenud kollektsionäärihasart kihutab teda kas-vatama kõike 
tähestikulises järjekorras alates Acaen ist kuni Zauschneriini välja. Pärastpoole kujuneb 
sellest erialane fanatism, mis teeb senini täiesti vastutusvõimelisest inimesest roosihullu, 
jorjenihullu või mõnd muud sorti eksalteeritud maniaki. Teised jälle langevad kunstikire 
ohvriks ja korraldavad, kujundavad ning planeerivad oma aeda lakkamatult ümber, 



leiutavad värvikombinatsioone, grupeerivad põõsaid teisiti ja nii-ütelda loomingulisest 
rahutusest haaratuna paigutavad ühest kohast teise kõike, mis neil kuskil seisab või 
kasvab. Argu keegi arvaku, et aedniku töö on bukooliline ja mediteerimist võimaldav 
tegevus. See töö on täitmatu kirg nagu kõik muugi, kui tema kallale asub põhjalik 
inimene.

Ma räägin teile veel, kuidas te võite tõelise aedniku ara tunda. "Te peate tulema minu 
juurde vaatama," ütleb ta, "ma pean teile näitama oma aeda." Kui ta siis lähete, et talle 
head meelt valmistada, leiate kusagil püsikute keskel uppimas tema istmiku. "Silmapilk," 
heidab ta üle õla, "pistan ainult selle siin mulda." — "Oh, ärge laske ennast segada," 
vastate talle lahkelt. Mõne aja pärast saab ta ilmselt istutamisega valmis; lühidalt — ta 
ajab end püsti, määrib teie käe mullaseks ja lausub külalislahkusest hiilates: "Soh, tulge ja 
vaadake; aed on küll väga väike, aga... Silmapilk," katkestab ta jutu ja kummardub 
lillepeenra kohale, et sealt mõnd umbrohtu välja kiskuda. "Lähme siis. Ma näitan teile 
Dianthus Musalaed — imepärane! Issake, ma olen unustanud kobestada!" hüüatab ta ja 
hakkab mulda sonkima. Veerand tunni pärast ajab ta selja jälle sirgu. "Ahjaa," ütleb ta, 
"ma tahtsin ju teile seda kellukat näidata, Campanula Wilsonae. See on kõige kaunim 
kellukas, mida... Oodake, ma pean siin Delphiniurni kinni siduma." Kui ta on sidumise 
lõpetanud, tuleb tal meelde: "Õigus, te tahtsite ju seda Erodiumi näha. Üks hetk," 
mühatab ta, "ainult see Aster tuleb ümber tõsta; tal on siin vähe ruumi." Seepeale te 
lähete kikivarvul ära, jättes ta uppima püsikute vahele.
Aga kui te temaga jälle kohtute, ütleb ta: "Te peate tulema minu aeda vaatama; mul 
õitseb üks per-netroos, midagi säärast pole te iial näinud. Tulete siis? Aga kindlasti!"
Heakene küll, lähme siis vaatama, kuidas edeneb tema aasta. 

AEDNIKU JAANUAR
"Isegi jaanuar ei lase aednikul käed rüpes istuda," öeldakse aedniku käsiraamatus. See on 
tõepoolest nii, sest jaanuarikuus on aedniku peamiseks tegevuseks ilma eest hoolitsemine.
Ilmaga on nimelt iseäralik lugu. Ilmaga on ilmast ilma midagi korrast ära. Ilm kaldub 
ühtelugu küll ühte, küll teise äärmusse. Temperatuur ei vasta iialgi saja aasta keskmisele: 
ikka on ta kas viis pügalat madalam või siis viis pügalat kõrgem. Sademete hulk on jälle 
kas kümme millimeetrit alla keskmist või kakskümmend millimeetrit üle keskmise; kui ei 
ole liiga kuiv, siis on kindlasti liiga märg.
Kui isegi need inimesed, kellel muidu ilmaga mingit pistmist pole, leiavad nii palju 
põhjusi tema üle nuriseda, mis siis veel aednikust rääkida! Kui lund on vähe, toriseb 
aednik täie õigusega, et seda peaks rohkem olema; kui lund on palju, avaldab ta tõsist 
kartust, et see murrab ära okaspuude ja alpi rooside oksad. Kui lund üldse pole, ahastab 
ta, et paljas külm võib hukatust tuua; kui läheb sulale, neab ta sellega kaasnevaid hulle 
tuuli, mis oma jultunud kombel tuhlavad kuuseoksad ja muu kattema-terjali mööda aeda 
laiali ning murravad viimati veel — tont võtaks! — mõne puu kätki. Kui juhtub, et päike 
jaanuaris oma palet näitab, haarab aednik peast kinni — äkki ajab põõsastel pungad 
enneaegselt puhevile. Kui tuleb vihma, siis kardab ta oma alpi lillekeste pärast; kui on 
kuiv, mõtleb ta südamevaluga oma rododendronite ja küüvitsate peale. Ja ometi poleks 
kuigi raske aedniku meelepärast olla: talle jätkuks sellestki, kui esimesest kuni viimase 
jaanuarini oleks isegi mitte terve kraad, vaid üheksa kümnendikku kraadi alla nulli, sada 
kakskümmend seitse millimeetrit lund (kerget ja võimalikult kohevat), enamasti pilves, ei 



mingeid või siis mõõdukaid läänekaare tuuli — ja kõik oleks kõige paremas korras. Kuid 
võta näpust: meie, aednike pärast ei tunne keegi muret ja keegi ei küsi meilt, kuidas peaks 
olema. Seepärast ongi maailmas kõik sedasi.
Kõige hullem on aednikule paljas külm. Siis muutub maapind kuivaks ja kõvaks nagu 
luu, iga päev ja iga öö külmetab aina sügavamalt. Aednik mõtleb juurekestele, mis 
külmetavad surnud ja kivikaledas mullas, üdini tungiva vinge ja jäise tuule käes 
värisevatele oksakestele ning lõdisevatele pungakestele, millesse taim sügisel kogu oma 
varanatukese pakkis. Kui aednik teaks, et sellest abi oleks, riietaks ta astelpõõsa 
omaenese pintsakusse ja kadaka omaenese pükstesse. Sinule, musta mere asalea, 
paneksin ma oma särgi selga, sind, võhumõõk, kataksin kübaraga, aga teile, neiusilmad, 
ei jää muud kui minu sokid, võtke ja öelge aitäh!
On igasuguseid riukaid, kuidas ilmast kavalam olla ja teda mõjutada. Niipea kui ma 
näiteks otsustan selga ajada oma kõige soojemad riided, läheb tingimata sulale. Ilm läheb 
ka siis pehmeks, kui mitu sõpra räägivad kokku, et sõidavad mägedesse suusatama. Ja 
siis, kui keegi kirjutab ajalehele artikli, kus ta kirjeldab pakase võimutsemist, tervislikku 
õhetust nägudel, uisutajate ringlemist liuväljal ja muid sellesarnaseid nähtusi, läheb ilm 
pehmeks just sel silmapilgul, kui seda artiklit trükikojas laotakse. Sel ajal, kui inimesed 
loevad, udutab väljas sadada ning kraadiklaas näitab kaheksa pügalat üle nulli; ja lugeja 
räägib muide, et ajalehed aina luisakvad ja ajavad udu, oh neid ja nende ajalehti küll! 
Seevastu vandumine, ahastamine, needmine, sajatamine, "prrr"-puristamine ja muu 
maagiline tegevus ilma ei mõjuta.
Mis puutub jaanuarikuu taimestikku, siis on kõige tuntumad nõndanimetatud jäälilled. 
Nende kasvata-miseks on tarvis, et teie korteris oleks kas või natukenegi väljahingatud 
veeauru. Kui õhk on täiesti kuiv, ei kasvata te aknaklaasidele kõige nigelamat kuuse-
oksakestki, lilledest hoopis rääkimata. Edasi on tarvis, et mõni aken halvasti sulguks; 
selles küljes, kust tuul puhub aknaisse, kasvavadki jäälilled. Kuna rikastel sulguvad 
aknad paremini, siis õitsevad jäälilled vaeste inimeste juures hoopis paremini kui rikaste 
juures.
Jäälillede iseärasuseks botaanilises mõttes on see, et nad polegi õigupoolest lilled, vaid 
ainult pealsed. Need pealsed sarnanevad sirguvate peterselli- ja selleri-lehtedega; edasi 
igasuguste ohakatega Cynarocephalae, Carduaceae, Dipsaceae, Acanthaceae, 
Umbelliferae ja teistest sugukondadest; neid võib võrrelda sääraste liikidega nagu 
seakapsas ehk jaeleht, koertubakas, piimohakas, uniohakas, jumikas, mesiohakas, 
ogaputk, karuohakas, metssafran, karuputk ja mõningad muud sulgjate, hambuliste, 
lõhiste, lõhestunud, saagjate või narmendavate lehtedega ogalised taimed; mõnikord 
sarnanevad nad sõnajala- või palmilehtedega ja mõnikord kadakaokstega; kuid õisi neil 
ometigi pole.

*
Niisiis, "isegi jaanuar ei lase aednikul käed rüpes istuda," nagu kinnitab - tõenäoliselt 
ainult lohutuseks - aedniku käsiraamat. Kõigepealt tulevat töödelda pinnast, kuivõrd 
pakane pidavat sellele avaldama murendavat toimet. Ja kohe uue aasta algul tormabki 
aednik aeda, et töödelda pinnast. Ta asub labidaga pinnase kallale; pärast pikki 
jõupingutusi õnnestub tal mullas, mis on kõva nagu korund, labidas ära lõhkuda. Siis 
katsub ta töödelda kabliga; ja kui ta töötab visalt, murrab kabli varre. Seejärel haarab ta 
kirka ja saavutab vähemalt seda, et purustab paar tulbisibulat, mis ta oli sügisel maha 



pannud. Jääb ainus võimalus - töödelda pinnast puraski ja vasaraga, kuid see on väga 
aeglane tegevus, mis peagi ära tüütab. Küllap saaks pinnast purustada dünamiidiga, kuid 
seda aednikul harilikult pole. Olgu, jätame selle töö pinnase sulamiseni sinnapaika.
Ja vaata, saabubki sula, ja aednik tormab aeda, et töödelda pinnast. Natukese aja pärast 
tassib ta kõik selle jalatsite külge kleepununa oma tubadesse, sest ainult pinnase pealmine 
kiht on üles sulanud; sellest hoolimata teeb ta õndsaliku näo ja kinnitab, et maa pakatab 
juba. 
Nüüd ei jää muud kui "teha mitmesuguseid ettevalmistusi saabuva hooaja töödeks". "Kui 
sul on keldris küllalt kuiv, valmista ette muld lillede jaoks - sega hoolega kõdunenud 
lehed, kompost, pöhke lehmasõnnik ja lisa pisut liiva." Suurepärane! Ainult et kelder on 
täis kõksija kivisütt; need naised tükivad oma lollaka maja-pidamisvärgiga ka igale poole. 
Niisiis oleks vaid magamistoas küllaldaselt ruumi ühele toredale huumuse-hunnikule...
"Kasuta talvist aega pergola, lehtla või aiamajakese remontimiseks." Õigesti öeldud; kuid 
mul juhuslikult pole pergolat, lehtlat ega aiamajakest. "Ja jaanuaris tuleb ka mätas maha 
laotada..." Oleks ainult kuhu; võibolla eeskotta või pööningule. "Peaasi, jälgi triiphoones 
temperatuuri." Ma jälgiksin hea meelega, kuid mul pole triiphoonet. Need aedniku 
käsiraamatu õpetused suurt midagi ei ütle.

*
Järelikult ei jää üle muud, kui oodata ja oodata! Issand jumal taevas, küll see jaanuar on 
pikk! Oleks juba veebruar...
"Ehk saab veebruaris midagi aias teha?"
"Kui ei, siis märtsis ikkagi."
Ja siis, ilma et aednikul oleks õrna aimugi või ilma et ta oleks selleks sõrmegi liigutanud, 
puhkevad tal aias krookused ja lumikellukesed õide.

SEEMNED
Mõned ütlevad, et mullale peab lisama puusütt, kuna teised vaidlevad sellele vastu; 
mõned soovitavad pisut kollast liiva, sest see sisaldavat rauda, kuna teised hoiatavad liiva 
kasutamise eest sel lihtsal põhjusel, et see sisaldavat rauda. Ühed soovitavad jälle puhast 
jõeliiva, teised lihtsalt turvast, kolmandad hoopis saepuru. Lühidalt, pinnase 
ettevalmistamine seemnete mahapanemiseks on suur posimine ja nõiakunst. Mullale tuleb 
lisada marmoritolmu (aga kust seda võtta?), kolm aastat vana lehma sõnnikut (kusjuures 
pole selge, kas see peab olema kolmeaastase lehma sõnnik või kolm aastat vana sõnnik), 
näputäis värske mutihunniku mulda, peeneks hõõrutud põletamata telliste savi, Läbe (ja 
mitte mingil juhul Vltava) liiva, kolme aasta vanust komposti, võib ka kuldsõnajala kõdu 
ja pihutäis mulda ülespoodud neitsi haualt. Kõik see tuleb hoolikalt ära segada (aedniku 
käsiraamatud ei ütle, kas noorkuu või täiskuu ajal või ööl vastu Filipi ja Jakubi päeva) ja 
kui te siis selle imettegeva mulla panete lillepottidesse (mis on kastetud kolm suve 
päikese käes seisnud vette ja mille põhja te panete läbikeedetud potikillu ning natuke 
puusütt, millega mõned autoriteedid pole põrmugi nõus), kui teil kõik on tehtud ja te olete 
seejuures jälginud sadu juhendeid, mis üsteisele risti vastu käivad ja mistõttu kogu see 
kunskop muutub ülimalt keeruliseks, võite asuda asja enda juurde, s. t. külvama.
Mis puutub seemneisse, siis sarnanevad mõned neist nuusktubakaga, teised kahvatult 
läikivate täimunadega, kolmandad mustjaspruunikalt küütlevate jalutute kirpudega; 
mõned on latakad nagu mündid, teised ümarad nagu haavlid, kolmandad peenikesed nagu 



nõelad; on tiivulisi, ogalisi, udemelisi, paljaid ja karvaseid; suuri nagu tarakanid ja 
tillukesi nagu päikesekiirtes hõljuvad tolmukübemed. Võin tunnistada, et iga sort on 
isesugune ja igaüks omamoodi imepärane: elu on ju keeruline. Sellest suurest tutiga 
peletisest võib kasvada madal ja kuiv ohakaniru, kuna sellest kollakast tingust võib 
võrsuda lopsakas ja hiiglaslik Cotyledon. Mis sa kostad, lihtsalt uskumatu!
Heakene küll, kas olete külviga valmis? Kas kastsite lillepotid leigesse vette ja katsite 
klaasiga kinni? Kas varjasite vastu päikest olevad aknad ja sulgesite nad nii, et toas 
valitseks neljakümnekraadine triiphoonesoojus? Siis on hästi, nüüd algab igal külviajal 
energiline ja hoogne tegevus, see tähendab - ootamine. Üleni higisena, ilma pintsakuta ja 
ilma vestita, küürutab ootaja hinge kinni pidades oma lillepottide kohal ja kisub 
pilkudega mullast võrseid, mis peavad tõusma.
Esimesel päeval ei tärka midagi; kuid ootaja vähkreb öö läbi asemel, suutmata hommiku 
saabumist ära oodata.
Teisel päeval tekib salapärase mulla pinnale hallituslaiguke. Ootaja rõõmustab, et see 
ongi esimene elumärk.
Kolmandal päeval ronib midagi pika valge jala otsas mullast välja ja hakkab kasvama 
nagu hull. Ootaja juubeldab peaaegu valju häälega, et ilmaime ongi sündinud , ning hoiab 
esimest võrset nagu silmatera.
Neljandal päeval, kui võrse on juba võimatult pikaks veninud, poeb ootaja südamesse 
rahutus, et äkki on umbrohi. Peagi selgub, et säärane kartus polnud aluseta. Need 
esimesed, pikad ja peenikesed, mis lillepotist võrsuvad, on alati umbrohi. Ilmselt on see 
mingi loodusseadus.
Asja ees, teist taga pakatab nii umbes kaheksandal päeval või veelgi hiljem ühel 
salapärasel ja seletamatul hetkel (sest mitte keegi pole seda kunagi näinud ega jälginud) 
vaikselt-vaikselt mullapind ja esimene võrse pistab nina välja. Ma olin ikka arvamisel, et 
taim kasvab juurekese näol seemnest allapoole või siis jälle nagu kartulipealne seemnest 
ülespoole. Ma ütlen teile -hoopiski mitte. Peaaegu iga taim kasvab seemne all ülespoole, 
tõstes oma seemet nagu mütsi peas kõrgemale. Kujutlege vaid, kui lapsed kasvaksid, 
kandes seejuures oma ema pea peal. See on lihtsalt looduse ime, kuid säärase jõumehe 
trikiga saab hakkama peaaegu iga võrse. Tõstab seemnekest aina julgemalt kõrgemale, 
kuni ta selle ühel päeval maha pillab või kõrvale heidab ja seisabki teie ees - alasti ja 
habras, puntsakas või vibalik, ülal kaks naljakat lehekest, ja siis ilmub nende kähe lehe 
vahelt...
Aga mis ilmub, seda ma veel ei ütle; nii kaugel ma veel ei ole. Ainult kaks lehekest 
kahvatu varrekese küljes, kuid see on nii vaimustav, sellel on nii palju variatsioone, igal 
taimel omamoodi. - Mis ma tahtsingi ütleda? Ah jah, ei midagi; ainult seda, et elu on 
palju keerulisem, kui me seda oskame kujutleda.

AEDNIKU VEEBRUAR
Veebruarikuus jätkab aednik jaanuari töid, see seisab nimelt selles, et ta hoolitseb 
peaasjalikult ilma eest. Sest lugu on nii, et veebruar on ohtlik kuu, mis ähvardab aednikku 
talve hammaste ja suve silmadega, märja, kuivaja tuultega; see kõige lühem kuu, see 
värdjas teiste kuude hulgas, see enneaegne, lisapäevaga ja üleüldse ebasoliidne kuu 
paistab kõigi ülejäänute seas silma oma salakavalate vempudega: olge tema suhtes 
ettevaatlik. Päeval meelitab ta põõsastelt pungad välja, aga öösel kõrvetab külmaga; ühe 
käega paitab meid, aga teisega teeb ninanipsu. Tont teab, miks lisatakse üks päev 



liigaasta puhul just sellele heitlikule, katarraalsele, kavalale kuuäbarikule. Liigaasta puhul 
võiks lisada ühe päeva mõnele kaunile kuule, nagu on mai, olgu ta kolmkümmend kaks 
päeva pikk - oleks tore! Mistarvis meie, aednikud, peame küll kannatama?
Järgmine hooajatöö veebruaris on esimeste kevadetunnuste varitsemine. Aednik ei pea 
mikski ei esimest maipõrnikat ega liblikat, kes harilikult ajalehtede veergudel kevadet 
kuulutavad. Esiteks ei tasu maipõrnikast juttugi teha, ja teiseks on esimene liblikas 
harilikult viimane mulluste hulgast, kes on unustanud surra. Esimesed kevadetunnused, 
mida aednik taga ajab, on hoopis usaldusväärsemad. Need on:
1) krookused, mis pistavad nina mulla seest välja nagu haljendavad potsakad käbikesed; 
ühel ilusal päeval avaneb säärane käbike (selle juures pole veel keegi olnud) ja muutub 
imekaunite roheliste lehekeste pusaks; see ongi esimene kevadetunnus. Edasi:
2) aedniku preiskurandid, mida toob kätte postiljon. Kuigi aednik teab neid peast (nagu 
"liias" algab sõnadega: Menin aeide, thea, algavad need kataloogid sõnadega: Acaena, 
Acantholimon, Acanthus, Achülea, Acontium, Adenphora, Adonis ja nõnda edasi, mida 
iga aednik oskab otsekui kuulipildujast teile ette võristada), uurib ta need siiski 
tähelepanelikult läbi alates Acaenast kuni Wahlenbergiini või Yuccani, pidades rasket 
sisevõitlust, mida tuleks veel juurde tellida.
3) Lumikellukesed on järgmised kevade sõnumitoojad; need kujutavad endast esiotsa 
pinnasest väljapiiluvaid kahvaturohelisi jäsusid. Seejärel pakatavad nad kaheks paksuks 
iduleheks, ja siis see juhtub: nad puhkevad õitsema, mõnikord juba veebruari algul. Ja ma 
ütlen teile, ükski võidupalm ega hea- ja kurjatundmise puu ega loorberipärg ole kaunim 
kui see halli tuule käes koogutav habras valge õiekarikas kahvatu varre otsas.
4) Naabrid on samuti eksimatud kevade-kuulutajad. Niipea kui nad tormavad labidate ja 
kõb-lastega, niine tuustija kääridega, puude jaoks vajalike määrete ja igasuguste mulda 
puistatavate pulbritega igaüks oma aialapüe, taipab kogenud aednik, et kevad on lähedal, 
ning tormab oma labida ja kõplaga aeda, et temagi naabrid taipaksid kevade lähedust, 
ning kuulutaksid seda rõõmuküllast uudist ka üleaedsele.
Maapind on vaba, kuid ei lase veel ainsatki rohelist liblet läbi; veel võib temasse suhtuda 
kui sellesse, mis ta on - paljas ja ootav maa. Nüüd on veel aeg igasuguseks väetamiseks ja 
kaevamiseks, planeerimiseks ja dreenimiseks, kobestamiseks ja segamiseks. Nüüd 
märkab aednik, et tema aias on pinnas liiga raske, liiga tihke või liiga liivane, liiga hapu 
või liiga kuiv, ühesõnaga - temas ärkab kirglik soov pinnast kuidagi parandada. Te teate, 
et pinnast võib parandada tuhande vahendiga, kuid õnnetuseks pole aednikul harilikult 
ühtegi käepärast. Linnakohas pole sugugi kerge leida kodunt tuvisitta, pöökpuulehti, 
kõdunenud lehmasõnnikut, vana krohvi, vana turvast, pöhkinud vintsu, kuivi 
mutihunnikuid, metsaalust kõdu, jõeliiva, korstnatahma, tiigipõhja löga, kanarbikualust 
huumust, puusütt, puutuhka, kondijahu, sarvepuru, seisnud virtsa, hobusepabulaid, lupja, 
turbasammalt, mädanenud kän-nuprügi ja muid toitvaid, muhendavaid ja õnnistavaid 
aineid, rääkimata veel tohutust hulgast lämmastik-, kaali-, fosfor-ja igasugustest muudest 
väetistest.
On sääraseid hetki, kus aednik tahaks valmistada, segada ja komposteerida kõiki neid 
suursuguseid muldasid, segusid ja väetisi, kuid kahjuks ei jääks tal sel juhul aias ruumi 
lillede jaoks. Siis parandab ta pinnast vähemalt nii, nagu suudab: kogub kõdus 
munakoori, põletab lõunasöögist jäänud konte, talletab oma äralõigatud küüsi, pühib 
ahjust nöge kokku, kaabib pesupali põhjast liiva, torkab tänaval kogemata kepi otsa 
suurepärase hobusekaki ja kaevab kõik selle hoolikalt oma maa sisse, sest kõik see on 



muhendav, soojust ja huumust tekitav substants. Kõik, mis maailmas on olemas, kas 
kõlbab või ei kõlba pinnase jaoks. Ainult julgust rööviv häbi takistab aednikul tänavale 
minna ja seda korjata, mida hobune on maha pillanud; aga kui ta näeb sillutisel toredat 
pabulahunnikut, siis ohkab ta vähemasti - mäherdune issanda õnnistuse raiskamine.
Kui te vaid kujutlete, missugused sõnnikuhunnikud vedelevad igas taluõues!... Ma tean, 
et on kõiksugu pulbreid plekk-karpides; võid osta, mis pähe tuleb: igat sorti soolasid, 
ekstrakte, šlakke ja jahusid; võid süstida pinnasesse baktereid; võid pinnast töödelda 
valges kitlis nagu pan assistent ülikoolis või apteeker. Seda kõike võid sa teha, linnakoha 
aednik, aga kui sa kujutled säherdust pruuni ja rasvast sõnnikulasu taluõues...
Kuid võtke teatavaks, et lumikellukesed juba õitsevad, õitseb ka kollaste tähekestega 
nõiapähklipuu ja lumeroosil on tüsedad õienutid; aga kui te vaatate hoolikamalt 
(seejuures peate hinge kinni pidama), leiate pungi ja tõusmeid peaaegu kõigil; tuhandete 
tukslevate soonekeste kaudu tungib elu mullast välja. Meie, aednikud, oleme visa 
hingega, meisse voolab uusi elumahlu.

AEDNIKU APRILL
Aprill - see on see õige ja kõige õnnistusrikkani aednikukuu. Armunud käigu metsa oma 
kõrgeks-kiidetud maikuuga; maikuus puud ja lilled ainult õitsevad, kuid aprillikuus nad 
puhkevad. Teate, see tärkamine ja võsumine, need tõusmed, pungad ja võrsed on suurim 
looduse ime - rohkem ei lausu ma neist sõnagi. Laskuge ise kükki ja kõhvitsege ise 
sõrmega kobedat muldaja te hing jääb kinni, sest ülalnimetatud sõrm puudutab õrnukest 
pakil idu. Seda ei saa kirjeldada, nagu ei saa ka kirjeldada suudlust ja veel mõningaid 
muid asju.
Aga kuna meie jutt on läinud kord juba sellele õrnukesele idule, siis juhtub - keegi ei tea, 
kuidas nimelt, - üllatavalt tihti järgmist: kui te astute peenrale, et sealt koristada kuivanud 
oksakest või välja kiskuda jultunud võilille, astute te harilikult mullapõues peituvale liilia 
või kullerkupu võsukesele. See kidiseb te jala all ja te tardute ehmunult ning häbiga 
paigale, pidades sel hetkel ennast koletiseks, kelle kapjade all ei jää kasvama ainsatki 
rohuliblet. Või te kobestate ülima ettevaatusega peenramulda ja kisute päris kindlasti 
kabliga lõhki putki ajava sibula või lõikate labidaga jäägitult maha anemoonivõrse. Kui te 
kohkunult tagasi tõmbute, lömastate oma pöiaga õitsva priimula või murrate maha 
kukekannuse noore ladva. Mida suurema ettevaatlikkusega te töötate, seda rohkem teete 
pahandust. Ainult aastate praktika õpetab teile kätte õige aedniku müstilise ja karmi 
enesekindluse, millega ta astub, kuhu juhtub, ega talla siiski midagi maha; ja kui tallabki, 
siis ei tee ta sellest vähemalt välja. Seda ma ütlesin küll niisama möödaminnes.
Aprill on peale tärkamise ka istutamise kuu. Vaimustusega, jah, meeletu vaimustuse ning 
suure kärsitusega olete tellinud aianditest istikuid, milleta te poleks suutnud edasi elada. 
Olete veel kõigile sõpradele-aednikele tõotanud, et tulete nende juurde pistikute järele, 
sest - ütlen ma - kunagi ei ole teil sellest küllalt, mis teil on. Nii ongi ühel ilusal päeval 
teil kõdus oma sada seitsekümmend istikut, mis kõik ihkavad mulda pääseda, ja te lasete 
pilgu üle aia käiaja veendute masendusega, et teil pole neid kuhugi panna.



Niisiis on aednik aprillikuus inimene, kes käib, närbuv istik näpus, kakskümmend korda 
oma aia läbi, otsides jalatäit maad, kus veel midagi ei kasva. "Ei, siia ei lähe," toriseb ta 
tasa, "siin on neetud krüsanteemid; siin aga lämmataks floks ta ära, seal jälle on tõrvalill, 
tont teda võtku! Hm, siia on roninud kellukad, seal, selle kirikakra kõrval pole samuti 
ruumi - kuhu ma küll panen? Oot-oot, siia! - Ei, siin on juba käoking; või siia -kuid siin 
on maranad. Sinna sobiks küll, aga see koht on tradeskantsiaid täis; aga sinna - mis mul 
sinna on pandud? Seda tahaksin ma hea meelega teada. Ahaa, siin ongi tsipake ruumi. 
Oota, taimeke, kohe panen su paika. Näed, nii, ja kasva siin issanda rahus."
Kuid kahe päeva pärast märkab aednik, et on teise istutanud otse tõusvate punaste 
kuningakeppide vahele.

* 

Aedniku tõugu inimene on tekkinud kindlasti kultuuri mõjul, aga mitte loodusliku arengu 
tulemusena. Kui ta oleks tekkinud looduslikul teel, siis näeks ta teistsugune välja; jalad 
oleksid tal nagu põrnikal, nii et ta ei tarvitseks kükki laskuda, ja tiivad oleksid tal esiteks 
ilu pärast ja teiseks sellepärast, et ta võiks lennelda oma peenarde kohal. Kes seda ise 
pole kogenud, sellel pole aimugi, kuivõrd on jalad inimesele tülinaks, kui neid kuhugi 
asetada pole; kui ülearu pikad nad on, kui neid tuleb istmiku alla kerida, et sõrmega 
mullas urgitseda; kui võimatult lühikesed nad on, kui peate astuma üle peenra, ilma et 
tallaksite seejuures maha jaanikakrapuhmast või võsuvaid kurekelli. Või tal peaks olema 
võimalus riputada end kuhugi köiega ning kiikuda oma taimede kohal; või tal peaks 
olema neli kätt ja peale selle pea ja müts ja muud ei midagi; või siis jäsemed, mida võib 
välja tõmmata nagu fotoaparaadi jalgu. Aga et aednik on väliselt samasuguse ebatäiusliku 



ehitusega nagu teiegi kõik, siis ei jää tal muud üle kui näidata, mis ta suudab: 
balansseerida ühe jala varbail seistes, hõljuda nagu keiserliku teatri baleriin, ajada jalad 
nelja meetri laiuselt harki, astuda kergelt nagu liblikas või linavästrik, mahtuda ruuttolli 
suurusele maa-alale, pidada tasakaalu, hoolimata kõigist kaldu asetatud kehade kohta 
käivatest seadustest, ulatada igale poole ja mitte midagi riivata ning sealjuures püüda 
säilitada veel täielik eneseväärikus, et inimesed ta üle naerma ei hakkaks.
Muide, pealiskaudsel pilgul, eemalt vaadates ei näe te aednikust muud kui tagumikku; 
kõik muu nagu pea, käed ja jalad on lihtsalt viimase all.

*

Tänan küsimast, sedagi on pööraselt palju: nartsissid, hüatsindid ja siniliiliad, 
sarvkannikesed ja meelespead, kivirikud, kevadikud ja hanerohud ja kaljukressid ja 
nurmenukud ja varane kanarbik, aga mis kõik hakkab veel õitsema homme või ülehomme 
- vaataja imesta!

*

Iseendastki mõista, et imestada oskab igaüks. "Ah, kui kaunis lilla õieke!" hüüatab 
asjasse pühendamatu, mispeale aednik tähendab pisut sovunult: "See on ju Petrocallis  
pyrenaical" Sest aednikul on suur nõrkus nimede vastu; lill ilma nimeta on - kui 
väljenduda Platoni sõnadega - lill ilma metafüüsilise ideeta; ühesõnaga, tal pole siis õiget 
ja täisväärtuslikku reaalsust. Nimeta lill on umbrohi; ladinakeelse nimega lill on tõstetud 
nii-ütelda kutselisele tasemele. Kui teie peenral kasvab nõges, siis pistke ta juurde 
nimetahvlike "Urtica dioica", ja te hakkate teda austama; kobestate isegi pinnast tema 
ümber ja väetate teda tšiili salpeetriga. Kui teil läheb jutuks aednikuga, siis küsige talt 
alati: "Mis on selle roosi nimi?" - "See on Burmeester van Tholle," vastab aednik 
meelitatult, "seal aga on Madame Claire Mordier." Ja ta mõtleb seejuures teist 
lugupidavalt, et olete viisakas ja haritud inimene. Ärge ainult ise nimedega hasarti 
sattuge, ärge öelge näiteks: "Siin õitseb teil suurepärane Arabis", sest aednik võib teie 
peale pahandades põrutada: "Mis asja, see on ju Schievereckia BornmülleriW" Sisuliselt 
on see peaaegu üks ja seesama, kuid nimi on nimi. Meie, aednikud, peame head nime au 
sees. Sellepärast me ei salligi lapsi ja rästaid, sest nad tallavad mulda pistetud 
nimetahvlikesed maha ja ajavad segi. Siis võib meiega juhtuda, et ütleme üllatunult: 
"Vaadake, see kuldnõreti õitseb täitsa nagu alpi jänesekäpp - küllap on mõni kohalik 
erivorm; aga ometi on ta kuldnõreti, sest siinsamas on ju mu enda pandud nimetahvel." 

PÜHA
...Kuid ma ei kavatse kohe meelega ülistada töö pühadust, vaid eraomandi pühadust; ja 
kui just ei saja vihma, siis kavatsen ma seda pühitseda kükakil olles ja ütlen: "Oot-oot, 
ma riputan sulle tsipake turvast ümber, aga seal lõikan selle võrse ära. Sina tahaksid vist 
sügavamale mulla sisse saada, eks ole?" Ja kübirohi ütleb, et tahab küll, ning ma istutan 
ta sügavamale mulle sisse. Sest see on minu maa, väetatud higi ja verega, ja seda sõna 
otseses mõttes. Kui inimene lõikab oksakest või võrset, võib ta peaaegu alati lõigata ka 
sõrme, sest sõrm on ju samuti ainult oksake või võrse. Inimene, kellel on aed, muutub 
vältimatult eraomanikuks - nii et tal ei kasva mitte roos, vaid tema roos; nii et ta ei näe 



ega ütle, et murel juba õitseb, vaid et õitseb tema murel. Inimesel, kes on omanik, 
kujunevad kindlasti ühised huvid ligimestega, näiteks ilma suhtes. Ta suvatseb ütelda, et 
"meile oleks parem, kui vihma ei tuleks," või "tegi meil maa kenakesti märjaks". Peale 
selle kujuneb tal ligimestega ka sama tugev huvide lahkuminek. Ta märkab, et naabri 
puud on erinevalt tema puudest nagu hao-kood või luuakontsud; või ta näeb, et küdoonia 
kasvaks tema aias paremini kui naabri aias, ja nii edasi. Järelikult on tõsi, et eraomand 
tekitab kindlaid klassi- ja grupihuvisid, näiteks ilma suhtes, kuid samuti on tõsi, et ta 
äratab hirmsaid egoistlikke, eraettevõtjale omaseid eraomandlikke instinkte. Pole 
kahtlust, et inimene läheb võitlusse oma õiguste eest, aga veelgi meelsamini ning 
hulljulgemalt läheb ta võitlusse oma aia eest. Inimene, kes on mõne jalatäie maa omanik 
ja kasvatab sellel maal midagi, muutub tõepoolest mingiks konservatiivseks olendiks, sest 
ta sõltub tuhandeaastastest loodusseadustest. Tee, mis tahad, kuid mitte ükski 
revolutsioon ei kiirenda vegetatsiooniperioodi ega sunni sirelit enne maikuud õitsema; 
see õpetab inimesele mõistlikkust ja alistumist seadustele ning harjumustele.
Sinule aga, alpi kellukas, kaevan ma sügavama augu. Töö! Ka seda sonkimist mullas võib 
nimetada tööks, sest see, nagu ma ütlesin, vaevab ära selja ja põlved. Kuid asi ei seisa 
töös, vaid kellukas. Sa ei tee seda tööd mitte sellepärast, et töö on kaunis või et töö on 
õilis või et töö on tervislik, vaid sa teed seda selleks, et kellukas õitseks ja kivirik kasvaks 
nagu vaip. Kui tahad midagi pühitseda, siis ei tule pühitseda mitte oma tööd, vaid 
kellukat või kivirikku, mille pärast sa töötad. Ja kui sa artiklite ning raamatute kirjutamise 
asemel asuksid kudumistelgede või treipingi taha, ei teeks sa seda tööd mitte sellepärast, 
et see on töö, vaid sellepärast, et sa saad selle eest sinki hernestega, või sellepärast, et sul 
on kari lapsi ja sa tahad elada. Ja sellepärast peaksid sa täna pühitsema sinki hernestega, 
lapsi ja elu - kõike seda, mida sa oma töö eest ostad ja mille eest sa oma tööga maksad. 
Või sa peaksid pühitsema seda, mis sa oma tööga lood. Teetöölised ei peaks pühitsema 
mitte ainult oma tööd, vaid maanteid, mis sellest tööst on tekkinud, ning tekstiilitöölised 
peaksid tööpühal pühitsema peamiselt kilomeetreid triibulist madratsiriiet ja 
purjelõuendit, mida nad on masinatest välja kerinud. Ja seda nimetatakse veel tööpühaks, 
aga hoopiski mitte toodangupühaks; ometi peab inimene olema pigem uhke sellele, mida 
ta on tootnud, kui sellele, et ta üldse töötab.
Ma küsisin kelleltki, kes oli külastanud kadunud Lev Tolstoid, kuidas nägid välja saapad, 
mis kuulus kirjanik endale ise oli teinud. Olevat olnud väga viletsad. Kui inimene teeb 
tööd, siis peab ta seda tegema kas sellepärast, et see talle naudingut pakub, või 
sellepärast, et ta seda oskab, või lõpuks sellepärast, et ära elada. Kuid valmistada saapaid 
põhimõtte pärast, teha tööd printsipiaalsetel ja moraalsetel kaalutlustel tähendab teha 
tööd, millel pole peaaegu mingit väärtust. Ma tahaksin, et tööpühal ülistataks lõppude 
lõpuks inimlikke võimeid ja kõiki kavalusi, mida tunnevad mehed, kes asuvad õigest 
otsast töö kallale. Kui me täna austaksime kõiki maailma taidjaid ja täitsamehi, mööduks 
see päev iseäranis lõbusalt; see oleks tõeline püha, elu võidukäigu päev, kõigi hakkajate 
meistrimeeste pidupäev...
Heakene küll, kuid praegune tööpüha on tõsine ja range päev. Sina aga, kevadise floksi 
väike õieke, ära tee sellest väljagi ja ava oma esimene roosa õisik.

AEDNIKU MAI
Näete nüüd, jändasime kobestamise ja kaevamise, istutamise ja pügamisega ega ole 
siiamaani jõudnud aedniku suurima rõõmu ja salajase uhkuse allikani, tema kiviktaimla 



ehk alpiinumi juurde. Alpiinumiks hüütakse seda ilmselt sellepärast, et see osa aiast 
annab peremehele võimaluse harrastada kaelamurdvat alpinismi. Kui ta näiteks tahab 
sinna, nende kähe kivi vahele, istutada tillukest nõmmekanni, siis peab ta ühe jala 
asetama kergelt sellele kivile, mis natuke lõtkub, teisega aga graatsiliselt õhus 
balansseerima, et mitte ära tallata haraklatvade vaipa või õitsvat kilbirohtu. Aednik peab 
sooritama kõige julgemaid harkhüppeid, reveransse, pöördeid, painutusi, tugiseisanguid, 
saltosid, väljaasteid, kummardusi, haardeid ja muid võimlemisharjutusi, et ta saaks 
seemendada, kõblata, kaevata ja rohida oma kiviktaimla kunstipäraselt paigaldatud, ent 
mitte kuigi kindlalt paigal püsivate kivide vahesid.
Kiviktaimla hooldamine osutub seega haaravaks ja ülevaks spordialaks, peale selle pakub 
ta teile arvutul hulgal meeldivaid üllatusi, kui te näiteks avastate kiviktaimlas küünarvarre 
peadpööritavas kõrguses tutikese õitsvaid imevalgeid alpi jänesekäppi, luminelgi või 
mõne muu - nagu öeldakse - kõrgmäestiku floora lapsukese. Ah, mis ma teile nii pikalt 
räägin. Kes pole kasvatanud igasuguseid miniatuurseid kellukaid, kivirikke, põisrohte, 
mailasi, liivakanne, kevadikke ja ibeeriseid ja kilbirohte ja leeklilli (ja drüüaseid ja 
maajalgu ja aka-kapsaid ja kukeharju) ja lavendleid ja maraneid ja anemoone ja 
karikakraid ja hanerohte (ja kipslilli ja koera-hambaid ja igasuguseid liivateesid), (ja 
kääbusvõhumõõku ja olümpose naistepunasid ja päikesekarva hunditubakaid ja kuldrohte 
ja emajuuri ja kadakkaera ja merikanne ja käokannuseid), (ärgem unustagem muidugi ka 
alpi astreid, roomavat koirohtu, eriinuseid, piimalilli, seebililli ja kurekaelu ja kaljukresse 
ja paronühhiaid ja litriheina ja käokeeli, samuti ka lõvilõugu, kassikäppi ja loendamatul 
hulgal muid imekauneid lilli, nagu näiteks petrokallis, rusujuur, hundihammas ja muud 
mitte vähem tähtsad, nagu priimulad, mägikannikesed ja teised), - kes pole kasvatanud 
kõiki neid lilli, rääkimata paljudest muudest (millest ma nimetan vähemalt onosmat, 
atseenat, pelargooniumi, bahhiat ja kesakanni ja herleerat), see argu parem rääkigu 
maailmas valitsevast ilust, sest ta pole näinud kõige ülevamat, mida on loonud seesinane 
karm maa mõnel õrnusehetkel (mis kestis ainult mõnisada tuhat aastat). Kui te näeksite 
kõige roosamate õitega ülekülvatud Dianthus Musalae puhmast, mis iganes...
Ah, mis ma teile räägin. Üksnes sellele, kellel on kiviktaimla, on mõistetav see 
väljavalitute nauding. 
Jajah, sest see, kellel on kiviktaimla, pole ainuüksi aednik, vaid ka kollektsionäär, ja 
vastav asjaolu asetab ta ühte ritta kõige pöörasemate maniakkidega. Vihjake talle ainult, 
et teil kasvab näiteks Campanula Morettiana, ja ta tuleb öösel, et seda teilt ära varastada, 
olles valmis tulistama ja tapma, sest ta ei saa ilma selleta enam elada. Kui ta on üleliia arg 
või üleliia paks, et vargile tulla, siis hakkab ta nutma ja manguma, et te annaksite sellest 
talle kas või kõige tillema pistikugi. Näete, mis te saite selle eest, et te tema ees oma 
aaretega kiitlesite ja uhkustasite.
Või juhtub, et ta leiab aiaärist nimetahvlita lillepoti, milles nagu kasvaks midagi rohekat. 
"Mis see teil siin on?" ründab maniakk äriomanikku.
"See?" mühatab äriomanik nõutult. "Vist mõni kellukas, isegi ei tea, mis seal just peaks 
olema..."
"Andke mulle," ütleb maniakk, teeseldes ükskõiksust.
"Ei saa," vastab äriomanik, "see pole müüdav."
"No kuulge," alustab maniakk anuvalt, "ma olen ju teie ammune kunde, ütelge, kas pole 
nii, eks ole?"
Pärast pikka mangumist, mitmekordset lahkumist ja salapärase nimetu potikese juurde 



tagasipöördumist, pärast selget mõistaandmist, et ta ilma taimeta ülepea ei lahku, kui tal 
tuleks kas või üheksa nädalat poti ümber tammuda, võtnud tarvitusele kõikvõimalikud 
kollektsionääri nõksud ja survevahendid, viib kiviktaimla omanik salapärase kelluka 
lõpuks koju, otsib talle kõige parema murulapi oma kiviktaimlas, istutab ta lõpmata 
õrnusega maha ning käib teda iga päev kastmas ja niisutamas, tehes seda ülima 
hoolikusega, mida see harukordne aare väärib. Ja kellukas kasvab tõepoolest mis mühin.
"Vaadake," ütleb uhke omanik külalistele, "see on iseäralik kellukate liik! Keegi ei ole 
suutnud veel seda sorti kindlaks määrata; ma olen huvitatud, missugused õied tal on."
"Kas see on kellukas?" imestab külaline. "Lehed teisel peaaegu nagu mädarõikal."
"Mis mädarõikal," vaidleb omanik vastu. "Mädarõikal on ju hoopis suuremad lehed ega 
läigi nõnda. See on kindlasti kellukas." Ja lisab tagasihoidlikult: "Ilmselt species  
nova"(uus liik).
Rohke kastmise tõttu kasvab nimetatud kellukas hirmuäratava kiirusega. "Vaadake," 
tähendab tema omanik, "te ütlesite, et tal on lehed nagu mädarõikal. Kas te olete eluilmas 
näinud sääraste hiiglaslike lehtedega mädarõigast? Jumaluke, see on mõni Campanula 
gigantea; õied võivad tal tulla suured nagu taldrikud."
Ennäe, viimaks hakkab see ainulaadne kellukas looma õisikut ja selle külge... Jajah, see 
on tõepoolest ainult mädarõigas; kurat teab, kuidas ta oli aiaäris sinna potti sattunud.
"Kuulge," alustab külaline mõne aja pärast kõnelust, "kus teil see hiiglaslik kellukas on? 
Kas ta ei õitse veel?"
"Oh ei, see läks mul välja. Teate, need õrnad ja haruldased sordid... Oli nähtavasti mingi 
hübriid."



Lillede hankimisega on üleüldse üks igavene rist. Märtsis aiaäri omanik teie tellimusi 
harilikult ei täida, sest on veel külm ja kultuurid pole veel välja istutatud. Aprillis ei täida 
ta samuti, sest tal on liiga palju tellimusi, kuid maikuus ei täida ta neid sellepärast, et tal 
on kõik suuremalt jaolt maha müüdud. "Nurmenukke enam ei ole; aga kui tahate, annan 
ma nende asemel üheksavägise; sellel on samasugused kollased õied."
Kuid mõnikord juhtub jälle nii, et post toob teile korvitäie tellitud taimi - hurraa! Just 
sinna peenrale, käokingade ja kukekannuste vahele, sobiks väga midagi kõrgemat. 
Paneme sinna Dictamnuse, mida nimetatakse vististi veel moosesepõõsaks või ka 
tulepõõsaks. Tõsi küll, istik, mis teile saadeti, on kuidagi kõle tilluke, aga küllap ta vedu 
võtab, nii et hoia alt.
Möödub kuu, kuid istik ei taha mitte kuidagi kasvada: näeb teine välja nagu madal 
rõhututt. Kui ta poleks Dictamnus, võiks teda pidada Dianthuseks. Me peame teda 
ohtrasti kastma, et ta kasvaks, ja näete õied on teisel kuidagi roosakad...
"Vaadake," ütleb aednik asjatundlikule külalisele, "milline madal Dicamnus, eks ole?"
"Te tahtsite öelda Dianthus," parandab külaline.
"Muidugi-muidugi - Dianthus," ütleb peremees kähku, "mul läks pisut sassi; mõtlesin 
endamisi just, et nende kõrgete püsilillede vahele oleks sobinud paremini Dictamnus. Mis 
teie arvate?"
Kõik aedniku käsiraamatud räägivad, et "kõige parem on kasvatada taimi seemnest". 
Kuid nad ei ütle teile, et seemnete suhtes on loodusel omad tavad. On olemas 
loodusseadus, et külvatud seemneist ei lähe kasvama mitte ükski või siis tõusevad nad teil 
kõik korraga. Inimene mõtleb endamisi: siia sobiks hästi mõni dekoratiivohakas, näiteks 
Cirsium või Onopordon. Ja ostab kotikese kummagi seemneid, külvab need mulda ja 
rõõmustab, kui toredasti seemned üles tõusevad. Mõne aja pärast tuleb taimekesed ümber 
istutada ning aednikul on hea meel, et tal on sada kuuskümmend potikest mühinal 
kasvavate istikutega. Ta ütleb endamisi, et taimede kasvatamine seemneist on tõesti kõige 
parem moodus. Siis tuleb taimed välja istutada, kuid mida peab inimene saja kuuekümne 
ohakaga peale hakkama? Ta on neid toppinud kõikjale, kus vähegi ruumi oli, aga neid on 
ikka veel üle saja kolmekümne järel. Kas visata tõesti prügihunnikusse, nüüd, kus 
nendega on nii palju vaeva nähtud?
"Naabrimees, ehk tahate mõned Cirsiumi istikud? Teate, need on väga dekoratiivsed."
"No olgu peale."
Jumal tänatud, naaber võttis kolmkümmend istikut, millega ta jookseb nüüd nõutult aias 
ringi, otsides kohta, kuhu neid pista. Kuid veel on ülejärgmine naaber ja vastasnaaber ...
Aidaku neid jumal, kui neil kasvavad üles sihukesed kähe meetri pikkused 
dekoratiivohakad!

ÕNNISTUSRIKAS VIHM
Meis igaühes peitub vist kindlasti isaisade aegadest natuke põllumeest, ka siis, kui meie 
aknalual ei kasva ainsatki pelargooniumi või asparaagust. Kui terve nädal on paistnud 
päike, hakkame murelikult taeva poole vahtima ja räägime kokku saades: "Peaks vihma 
tulema!"
"Peaks küll," ütleb teine linnaelanik. "Nende päevade sees olin Letäs, seal on nii kuiv, et 
maa praguneb."
"Aga mina käisin mõne päeva eest rongiga Kolinis," seletab esimene. "Ma ütlen, kohe 
kole kuiv."



"Peaks tulema hea sagar vihma," ohkab teine.
"Valagu kas või kolm päeva," lisab esimene.
Kuid päike aina kõrvetab, Praha täitub vähehaaval palava higilõhnaga, trammivagunite 
leilis loksuvad melanhoolselt inimkehad, kõik on pahurad ja kuidagi vaenulikud üksteise 
vastu.
"Ma arvan, et hakkab sadama," tähendab üks higist nõretav olevus.
"Oleks hea küll," ohkab teine.
"Ladistaks kas või nädal otsa," ütleb esimene, "saaks muru ja üleüldse..."
"On jah liiga kuiv," kinnitab vestluskaaslane.
Päikeselõõsk aga muutub lausa lämmatavaks, õhk on täis rusuvat pinget, mööda 
taevalaotust veereb kõuekõmin, ent sellest pole kergem ei maal ega inimestel. Äkki 
kõmatab taevarannal jälle kõu, tõuseb niiskust hingav tuul, ja juba ongi käes: vihma valab 
jugadena sillutisele, maapind ohkab peaaegu kuuldavalt, vesi pahiseb, mulksub, ladiseb, 
peksab vastu aknaid, põristab tuhande sõrmega rentslis, soliseb ojadena ja solksub 
loikudes. Inimene tahaks karjuda rõõmu pärast, pista pea aknast välja, et jahutada seda 
taevase märjaga, vilistada, huilata, ta tahaks seista paljajalu tänaval vulisevates 
kollakassogastes niredes. Õnnistusrikas sadu, vihma karastav kallistus! Pese minu hinge 
ja uha mu südant, sätendav ja jahe kaste! Ma olin juba tige palavuse pärast, kuri ja laisk. 
Olin laisk ja rusutud, tuim, jõhker ja isekas, kuivasin ära põua käes ja lämbusin oma 
sisimas masendusest ja meelepahast. Helisege, hõbedased suudlused, millega janune maa 
vihmapiiskade langemist tervitab, tuhisege, tormlevad vood, mis pesevad kõik puhtaks. 
Ei ole kogu päikese ime võrreldav õnnistusrikka vihma imedega. Jookse, sogane vesi, 
maakoore soontes: jooda ja kobesta janunevat mulda, mille vangid me oleme! Kõik me 
ohkasime kergendatult, rohi, mina, muld - meie kõik. Nii me tunneme end hästi.

Ladisev vihmahoog lakkab otsekui käsu peale. Maa sädeleb hõbedases aurus, põõsastes 
pistab mururästas kärama ja lõugab nagu meeletu. Ka meie lõugaksime, aga läheme siiski 
paljapäi välja maja ette, et hingata õhu ja maa niisket sädelevat kärgust.
"Võttis kaunikesti märjaks," arvame meie.
"Kaunikesti jah," ütleme, "aga oleks võinud rohkemgi sadada."
"Muidugi oleks võinud," vastame, "aga seegi oli lausa õnnistus."
Poole tunni pärast sajab jälle, nüüd pikkade peenikeste niitidena. See on tõeline, tasane, 
hea vihm. Hääletu ja põhjalik vihm on viljakandev. See ei ole kallav ja ladisev valing, 
vaid kergelt sabisev, õhuline ja rahulik vihmake. Sinust, vaikne sihmake, ei lähe ükski 
tilk kasutult kaduma. Kuid pilved rebenevad ja päikesekiired riivavad peenikesi 
vihmaniite, niidid kätkevad, sadu lakkab ja maa hingab välja sooja niiskust.
"See oli tõeline maivihm," kiidame, "mis paneb kõik toredasti haljendama."
"Veel mõni tilgake," ütleme, "siis aitaks."
Päike paitab kogu maapinda, niiskest mullast tõuseb auravat soojust, hingata on raske ja 
õhk on lämbe nagu kasvuhoones. Taevalaotuse ühes ääres koguneb jälle äikesepilvi, sa 
hingad lämmatavat niiskust, mõned rasked piisad langevad maha ja kuskilt teisest kandist 
tõuseb vihmaeelne jahe tuul. Niiskusest küllastunud õhk teeb roidunuks nagu soe vann. 
Sa hingad sisse veetilku, pladistad loikudes, vaatad, kuidas taevas kogunevad valged ja 
hallid aurutombud. On, kui tahaks kogu maailm maivihmas soojaks ja pehmeks sulada.
"Peaks veelgi tulema," ütleme.



AEDNIKU JUUNI
Juunikuu on kõige kibedam heinaaeg, aga kuna jutt on meist, linna aednikest, siis palun 
ärge kujutlege asja nii, et me ühel kastesel hommikul pinnime vikati ja kukume seejärel, 
särk eest valla, kastes sädelevat rohtu võimsa kaarega sihinal-sahinal maha vuhtima, 
lauldes sealjuures vanu rahvalaule. See asi näeb meil hoopis teisiti välja. Meie, aednikud, 
tahame ennekõike, et meil oleks inglise muru, roheline nagu piljardikalev ja tihe nagu 
pärsia vaip, igati laitmatu muru, haljasala ühegi veata, rohuplats nagu samet, läkk nagu 
laud. Nojah, kevadel märkame, et too inglise muru koosneb mingitest paljakutest, 
võililledest, ristikupuhmastest, mullast, samblast ja mõnest kõvast ning kuletunud 
tarnatutist. Kõigepealt tuleb see kõik välja rookida. Me kükitame maha ja tirime murust 
välja kõik nurjatud umbrohud, jättes enda järele tühja, äratallatud ja nii palja maa, nagu 
oleksid seal tantsinud müüriladujad või kari sebrasid. Siis kastetakse plats üle ja jäetakse 
päikese kätte pragunema. Seejärel aga otsustame, et ikkagi tuleks niita.
Kogenemata aednik võtab säärase otsuse järel kätte ja kõnnib lähemasse ümbrusse, kuni 
leiab puhtaks nälbitud ja paljal põllupeenral vanaeide koos kiitsaka kitsega, kes järab 
lämmepuud või tenniseplatsi võrku.
"Vanaema," ütleb aednik viisakalt, "kas te ei tahaks oma kitsekesele toredat rohtu? 
Võiksite minu juures niita, nii palju kui süda lustib."
"Aga mis te mulle selle eest maksate?" küsib vanaeit mõninga arupidamise järel.
"Kakskümmend krooni," vastab aednik ja läheb tagasi koju, et oodata vanaeite kitse ja 
sirbiga. Kuid vanaeit ei tule.

Siis ostab aednik sirbi ja luisu ning kuulutab, et ta ei hakka mitte kedagi paluma ja pügab 
oma muru ise. Ainult kas on sirp nii nüri või linna rohi nii räik või mine tea mis veel - 
sirp ei lõika. Igal rohukõrrel tuleb otsast kinni võtta, ta pingule tirida ja siis alt kõigest 
jõust sirbi-teraga nüsida, kusjuures harilikult tulevad ka juured välja. Rätsepakääridega 
läheb see töö hulga rutemini. Kui aednik on viimaks muruplatsi oma oskust mööda 
paljaks püganud, siledaks nvidinud, lagedaks katkunud, on tal kogunenud mingi väike 
labu heina ning ta võtab kätte ja läheb jälle kitsega eite otsima.
"Vanaemake," ütleb ta mesimagusalt, "kas te ei tahaks oma kitsekesele minu juurest 
korvitäit rohtu viia? Väga ilus puhas rohi..."
"Aga mis te mulle selle eest maksate?" küsib eit pärast pikka arupidamist.
"Kümme krooni," teatab aednik ja ruttab koju eite ootama, kes peab tulema rohu järele; 
säärast ilusat heina on ju kahju minema visata, eks ole?
Viimaks vabastab teid sellest rohust prahivedaja, kuid nõuab krooni. "Saate aru, pan 
peremees," ütleb ta, "meil ei ole lubatud säärast rämpsu peale võtta."

*

Kogenum aednik ostab lihtsalt muruniitja. See on säherdune ratastega riistapuu, täriseb 
teine justkui kuulipilduja, ja kui te tiirutate temaga mööda muru, siis rohulibled muudkui 
lendavad. Ma ütlen - lausa rõõm. Kui te sihukese niidumasina koju toote, lähevad kõik 
perekonnaliikmed vanaisast pojapojani selle üle vaidlema, kes hakkab muru niitma; 
mäherdune huvi kõigil käristada ja lopsakat rohtu niita! "Pidage!" hüüatab aednik, "ma 
näitan, kuidas seda teha tuleb." Ja sõidab siis mööda muru, ühtaegu masinamehe ja 
põlluharija võidurõõmus ilme näol.



"Lase nüüd minul..." mangub teine perekonnaliige.
"Veel tsipake," nõuab oma õigust aednik ja sõidab jälle ringi, ragistades ja rohtu niites, 
nii et libled lendavad. See on esimene, pidulik niitmine.
"Kuule," kõnetab aednik mõne aja möödudes teist perekonnaliiget, "kas sa ei tahaks 
masinat võtta ja muru ära niita? See on väga huvitav töö."
"On küll," vastab too teine ükskõikselt, "aga mul pole täna põrmugi aega."

*

Heinaaeg, nagu teame, on tavaliselt äikesevihmade periood. Juba mitu päeva on tunda 
taevas ja maa peal äikese tulekut: päike on kõrvetav ja kuidagi vastik, mullapind 
praguneb ja koerad haisevad. Põllumees vaatab murelikult laotusse ja tähendab, et sätib 
sajule. Seejärel kogunevad nõndanimetatud kurjakuulutavad pilved ja tõuseb metsik tuul, 
mis kihutab üles tolmu, kübaraid ja ärarebitud lehti. Aednik tormab juuste lehvides aeda, 
kuid hoopiski mitte selleks, et romantilise luuletajana trotsida loodusjõudude möllu, vaid 
selleks, et kinni siduda kõik, mis laperdab tuule käes, et tuua ära tööriistad ja aiapingid ja 
üleüldse võtta tarvitusele abinõud loodusõnnetuse vastu. See aeg, kui ta asjatult üritab 
siduda kukekannuste värsi, langevad esimesed suured ja kuumad piisad, lüües tal hetkeks 
hinge kinni, ja siis käib kärgatus! ja kõuemürinale järgneb ränk valing. Aednik põgeneb 
varju alla ja jälgib raske südamega, kuidas aed viskleb paduvihma ja tuuleiilide käes. 
Kõige hullemal silmapilgul kargab ta välja, nagu mees uppuvat last päästma, et 
mahamurtud liiliat üles siduda. Issand jumal, küll valab! Ja sekka hakkab krõbinal 
langema raheteri, nad karglevad maapinnalt üles ja sogase vee ojad pühivad nad ära. 



Aedniku südames aga algab võitlus lillekeste pärast tuntava hirmu ja mingi seletamatu 
vaimustuse vahel, mida äratavad meis võimsad loodusnähtused. Siis jäävad 
kõuekärgatused vaiksemaks, ränk ladin muutub külmaks ja järjest hõredamaks vihmaks. 
Aednik jookseb jahedasse aeda, silmitseb ahastades liivaga kattunud muru, murdunud 
iiriseid ja räsitud peenraid, ja siis, kui pistab häälitsema esimene rästas, hüüab ta üle aia 
naabrile: "Halloo! Oleks võinud veelgi tulla; puude jaoks on vähe."
Järgmisel päeval kujutavad ajalehed katastroofilisest paduvihmast, mis tekitanud 
iseäranis külvidele kõledat kahju, aga nad ei kirjuta, et vihm tekitas suurt kahju iseäranis 
liiliatele või et Papaver orientale sai eriti raskesti kannatada. Meid, aednikke, nöögitakse 
ju vahetpidamata.

*

Kui sellest oleks mingit tulu, siis langeks aednik iga päev põlvili ning paluks umbes nii: 
"Issand jumal, tee kuidagi, et iga päev sajaks, näiteks keskööst kuni kella kolmeni 
hommikul, aga tead, nii, et tuleks pisitasa ja sooja vihma, sest siis ta imbub maa sisse. Ja 
et seejuures ei sajaks mitte tõrvalilledele, kilbirohule, kuldrohule, lavendlitele ja teistele, 
mida Sa tunned oma lõpmatus tarkuses kui kuivalembesi taimi. Kui Sa tahad, siis võin 
ma nad sulle paberi peale üles märkida. Hea on, kui päike paistaks kogu päev, aga mitte 
ka igale poole (näiteks mitte enelatele ega ka emajuurte, sookaerte ja alpi rooside peale) 
ja ka mitte liiga kuumalt; et oleks palju kastet ja vähe tuult, küllalt vihmausse, aga ei 
ühtegi lehetäid ega tigu ega mingit jahukastet, ja et kord nädalas sajaks lahjendatud 
virtsavett ning tuvisitta. Aamen." Sest teadke, et sedasi oli ka paradiisiaias; muidu poleks 
seal kõik nii hästi kasvanud, või mida teie arvate?
Kuna ma juba tarvitasin sõna "lehetäi", siis pean lisama, et lehetäisid tuleb hävitada just 
juunikuus. Selleks on olemas igasugused pulbrid, preparaadid, tinktuurid, ekstraktid, 
keeduvedelikud ja suitsutegemise moodused, rotikihvt, tubakas, tökat ja muud mürgid, 
mida aednik katsetab üksteise järel, niipea kui märkab, et tema roosipõõsastel paljunevad 
ohtlikul viisil rohelised rammusad lehetäid. Kui te kasutate neid vahendeid tõelise 
ettevaatlikkusega ja vajalikul hulgal, siis märkate, et teie roosid ei jää iialgi lehetäide 
hävitamise käigus kahjustamata, kas või sel kombel, et te kuidagi põletate lehe või punga. 
Mis puutub lehetäidesse, siis tunnevad nad end hävitamise kestel ülimõnusasti, kattes 
roosioksi otsekui tihe pärlikiht. Seejärel tuleb teil nad valjude vastikushüüatuste saatel 
igal oksakesel eraldi lömaks pigistada. Nii siis hävitataksegi lehetäisid, kuid aedniku 
juures on veel kaua pärast seda tunda tubakavingu ja tökatihõngu.

AEDVILJAKASVATAJATEST
Leidub muidugi inimesi, kes neid õpetlikke arutlusi lugedes vihaselt ütlevad: "Mis see 
siis olgu, too sell vatrab igasugustest mittesöödavatest naatidest ja väätidest, aga ei tuleta 
ühegi sõnaga meelde porgandeid, kurke, nuikapsast ega lehtkapsast, ei lillkapsast ega 
sibulat, porrulauku ega redist, isegi mitte sellerit, murulauku või peterselli, rääkimata 
juba suurepärasest valgest peakapsast! Mis aednik seandne on, kui ta kas ülbusest või siis 
harimatusest vaikib maha kõige kaunima, mida võib kasvatada, nagu näiteks see 
peenratäis salatit?"
Selle etteheite peale ma vastan, et ühel oma elu väga paljudest ajajärkudest olin ma 
samuti mõne porgandi-ja kapsa- ning salati- ja nuikapsapeenra omanik. Tegin seda 



tõepoolest mingi romantika ajel, tahtes endale luua illusiooni farmeri elust. Saabus aeg ja 
see näitas, et ma pean päevas sada kakskümmend redist nahka panema, sest mitte keegi 
meie majas ei tahtnud neid enam nähagi. Järgmisena tabas mind salatiuputus, millele 
järgnes muidugi kivikõvade nuikapsaste orgia. Oli nädalaid, kus ma pidin kolm korda 
päevas salatit õgima, sest seda ei võinud ju minema visata. Ma ei kavatse põrmugi 
rikkuda aedviljakasvatajate rõõmu, aga proovigu nad järele, kuidas see kõik tuleb endal 
ära süüa. Kui mina oleksin sunnitud õgima oma roose või näksima maikellukeste õisi, 
küllap ma kaotaksin igasuguse austuse nende vastu. Kits võib küll saada kärneriks, aga 
kärneril on väga raske olla kits, kes oma aia nahka paneb.
Liiatigi on meil, aednikel, vaenlasi juba niigi ülearu: varblased ja rästad, lapsed, teod, 
kõrvahargid ja lehetäid; tekib küsimus, miks me peaksime siis veel astuma vaenujalale 
päevakoertega? Miks peaksime enda kallale ässitama kapsaliblikad?
Iga kodanik on kas või kord elus unistanud sellest, mis ta teeks, kui saaks ühegi päeva 
olla diktaator. Mis puutub minusse, korraldaksin, asutaksin ja keelaksin ma selle päeva 
jooksul musttuhat asja. Kõigele muule lisaks annaksin välja nõndanimetatud Vaarika 
edikti. See kujutaks endast keeldu, et ükski aednik ei tohi parema käe maharaiumise 
ähvardusel istutada aia äärde vaarikaid. Öelge, palun, mis ütleb naaber, kui tal keset alpi 
roose pistavad nina välja naabriaiast pärinevad hävitamatud vaarikavõsud? Vaarika 
juured on maa sees meetri sügavusel; - ükski aed ega sein ega kraav, isegi mitte okastraat 
või keelusilt ei pea neid kinni. Vaarikas pistab oma tüükad keset teie nelke või 
kuningakeppe välja, ja proovige temaga siis rääkida! Et lehetäid iga teie vaarikamarja 
vihaks muudaksid! Et vaarikavarred teie magamisasemest läbi kasvaksid! Et te saaksite 
küpse vaarika suurused soolatüükad! Kui te olete ausad ja korralikud aednikud, siis ärge 
istutage ühelgi juhul oma tara äärde vaarikaid ega kuutõverohtu ega kuldkanne ega muid 
taimi, mis võiksid teie naabri eraomandi - kui nii võiks öelda - anastada ja hõivata.

Kui te tahate naabrile head meelt valmistada, istutage oma aia äärde melonid. Minuga 
juhtus kord, et naabri aiast kasvas minu poole aeda nii tohutu suur, nii kaananlik, nii 
rekordiline melon, et pani terve hulga ajakirjanikke, luuletajaid ja koguni 
ülikooliprofessoreid käsi laiutama, kes ei suutnud taibata, kuidas säärane gigantne vili 
aialattide vahelt läbi on pääsenud. Mõne aja möödudes omandas mainitud melon nii 
häbitud vormid, et me lõikasime ta ära ja panime karistuseks nahka.

AEDNIKU JUULI
Aedniku kanoniseeritud tava kohaselt silmastatakse juulis roose. Harilikult tehakse seda 
nii: võetakse kibuvits, s.t. vääristamata taim ehk pookealus, mis kuulub silmastamisele, 
siis hästi suur pundar niint ja lõpuks aednikunuga ehk leets. Kui kõik on valmis, proovib 
aednik pöidlanahal noa teravust: on nuga küllalt terav, lõikab see pöidlasse ja jätab sinna 
haigutava suu kujulise verd tilkuva haava. Haav seotakse seejärel mitme meetri pikkuse 
sidemega kinni ja selle tulemusena muutub pöial üsnagi suureks ning prunnakaks 
pungaks. Seda nimetataksegi rooside silmastamiseks. Kui pole käepärast kibuvitsa, võib 
ülalkirjeldatud haava lõigata pöidlasse mõnel muul puhul, nagu on võrsikute eraldamine, 
metsikute võsude või äraõitsenud tüvikute kõrvaldamine, põõsaste pügamine ja muu 
säärane.

*



Lõpetanud niiviisi rooside silmastamise, märkab aednik, et jälle peaks paakunud ja 
kuivanud peenarde mulda kobestama. Seda tehakse oma kuus korda aastas ja iga kord 
eemaldab aednik pinnasest uskumatu hulga kive ning muud rämpsu. Paistab, et kivid 
tekivad mingisugustest seemnetest või munadest või kerkivad lakkamatult salapärasest 
maapõuest üles. Võib olla higistab maa neid mingil moel välja? Aia- ehk kultuurmuld, 
mida nimetatakse ka huumuseks ehk mullaseks, koosneb üldse kindlatest ingredientidest 
ja need on: muld, sõnnik, kõdunenud lehed, turvas, kivid, pooleliitriste pudelite killud, 
katkised savikausid, naelad, traadijupid, köndid, hussiitide nooled, stanniol šokolaadi 
ümbert, tellised, vanad mündid, vanad piibud, purunenud akna-ja peegliklaas, vanad 
taimede nimetahvlid, plekktopsid, nöörijupid, nööbid, pooltallad, koerajulgad, süsi, 
potikõrvad, pesutaasid, nartsud, pudelikesed, keelpüligrifid, kännud, pandlad, 
hobuserauad, konservikarbid, isolaatorid, ajalehepaberi tükid ja äraütlemata hulk muid 
koostisosi, mida hämmastunud aednik iga kord oma peenarde kobestamisel lagedale toob. 
Võib-olla kougib ta ükskord oma tulpide alt välja ameerika ahju, Attila kirstu või Sibylla 
raamatu - kultuurkihist võib kõike leida.

*

Kuid peamine mure juulikuus on muide aia kastmine ja piisutamine. Kui aednik kastab 
iiskannuga, siis loendab ta kannutäisi nagu autosõitja kilomeetreid. "Uuh!" kuulutab ta 
rekordimehe uhkusega. "Täna tirisin nelikümmend viis nõutäit vett." Kui te teaksite, mis 
nauding see on, kui külm vesi voolab ja vuliseb mööda tuhkkuiva maad, kui ta õhtu eel 
sädeleb ja sätendab ohtrast piserdamisest raskunud õitel ja lehtedel, kui siis kogu aed 
laseb kuuldavale niiske kergendusohke, otsekui ohkaks janust vaevatud teekäija. - "Oo-
eh!" hüüatab janune, pühkides vurrudelt õllevahtu. "Oli see aga koletu janu. Peremees, 
veel üks kann!" Ja aednik läheb jooksujalu selle juulikuu janu vastu veel ühte kannutäit 
tooma.
Hüdrandi ja vooliku abil võib kasta muide kiiremini ja nii-öelda hulgi: võrdlemisi 
lühikese ajaga kastame lisaks peenardele üle ka muru, õhtueinet võtva naabri perekonna, 
tänaval kõndijad, maja sisemuse, kõik kodakondsed ja kõige põhjalikumalt iseenda. 
Hüdrandist tuleval veejoal on hämmastav jõud, peaaegu nagu kuulipildujal. Te võite 
temaga silmapilgu jooksul maa sisse augu puurida, mitmeaastased taimed maha niite ja 
puudelt krooni ära rebida. Kui te pöörate vooliku vastu tuult, satute suurepärase 
värskendava duši alla. Ta teeb teid läbimärjaks nagu tõelises vesiravilas. Erilise mõnuga 
tekitab voolik endas auke, kuskil keskkohas, kus te seda kõige vähem ootate. Ja te seisate 
siis nagu vetejumal ülespurskuvate veejugade keskel, pikk veemadu teie jalgade ümber 
keerdus - see on ülivõimas vaatepilt. Kui te olete siis märg nagu räägupoeg, kuulutate 
rahuldustundega, et aiale järkub, ja lähete end kuivatama. See aeg ütles teie aed "Oo-eh!", 
neelas veejoad silma pilgutamata alla ja on jälle kuiv ning janune nagu ennegi.



*

Saksa filosoofia kinnitab, et jõhker tõelisus on lihtsalt see, mis on olemas, kuna kõrgeim, 
kõige kõlbelisem seisund on "das Sein-Sollende" ehk see, mis peab olema. Aednik 
tunnustab juulis täielikult nimelt seda kõige kõrgemat seisundit, sest ta teab ülihästi, mis 
peaks olema. "Peaks vihma tulema," esitab aednik selle mõtte oma väljendusvahenditega.
Harilikult käib asi nii: kui nõndanimetatud elustavad päikesekiired tõstavad 
elavhõbedasamba üle viiekümne kraadi C, kui rohi kõrbeb kollaseks, lillelehed kuivavad 
ja puude oksad ripnevad janu ja kuuma pärast närbunult alla, kui maapind praguneb, 
põledes kivikõvaks või pudenedes tuliseks tolmuks, siis harilikult

1) lõhkeb aedniku voolik, nii et ei saagi enam kasta;
2) juhtub midagi veevärgiga ja vett ei tule enam tilkagi ja teil on, nagu öeldakse, pill pinu 
taga, toru toa taga, muidugi palav pill ja tuline toru.

Säärasel ajal niisutab aednik maapinda oma higiga, kuid tulemusteta. Kujutlege vaid, kui 
ohtrasti ta peaks higistama, et sellest jätkuks näiteks pisikesele muruplatsilegi. Samuti ei 
aita ka vandumine, needmine, jumalateotamine ega vihane sülgimine, kui me ka iga 
süljesuutäiega (iga tilk niiskust kulub ju marjaks ära) aeda jookseme. Siis pöördubki 
aednik sellesinase kõige kõrgema seisundi poole ja ütleb fatalistlikult:

"Peaks vihma tulema."

"Kuhu te suvitama sõidate?"

"Ei teagi, aga vihma peaks tulema."

"Mis te arvate Engliši  erruminekust?"  (Engliš - Tšehhoslovakkia rahandusminister).



"Ma ütlen, et vihma peaks tulema."

Issakene, kui kujutleda, millist toredat vihma tuleb novembris: neli, viis, kuus päeva 
järjest nirisevad alla külmad vihmajoad, ilm on hall ja ähmane, jalatsid on läbimärjad, 
jalgade all lartsub ja niiskus tungib üdini...
Ja ma ütlen: peaks vihma tulema.

*
 

Roosid ja leeklilled, heleeniumid ja neiusilmad, päevaliiliad, gladioolid, kellukad ja 
käokingad ja vägiheinad ja sookaer ja härjasilmad - jumal tänatud, veel maailmatäis lilli 
nendes räbalates oludes. Miski õitseb ühtesoodu ja miski lõpetab õitsemise. Lõika 
muudkui järjest äraõitsenud tüükaid, torisedes ise (mitte endale, vaid lillele): "Ja ongi 
sinuga aamen."
Vaadake neid lilli, nad on tõepoolest nagu tütarlapsed: nii kaunid ja värsked, silmi ei saa 
neilt ära pöörata ja ealeski ei saa isu vaatamisest otsa, midagi jääb alati nägemata, 
taevake, sest kogu ilu on niisugune, millest ei küllastu. Ent niipea kui nad hakkavad 
õitsema, siis - ma ei tea, miks, - lakkavad nad kuidagi enda eest hoolitsemast (ma räägin 
lilledest), ja kui inimene tahab olla jäme, siis ütleks ta, et nad näevad välja nagu rääbakad 
eided. Kui kahju, mu armastusväärne kaunitar (ma räägin õitest), kui kahju, et aeg läheb 
nii kiiresti. Ilu kaob ja ainult aednik jääb.
Aedniku sügis algab juba märtsis: esimesena õitsevad ära lumikellukesed. 

PEATÜKK BOTAANIKAST
Nagu teada, tehakse vahet glatsiaalse ja stepifloora, Arktika, Musta mere, Vahemere, 
subtroopilise, soo- ja igasuguste muude floorade vahel küll päritolust, küll valdavast 
kasvu- ja levikualast lähtudes.
Nojah, kui te tunnete pisut huvi floora vastu, siis märkate, et kohvikuis lokkab üks, kuid 
näiteks vorstipoodides hoopis teine taimestik; et teatavad sordid ja liigid kasvavad 
iseäranis hästi vaksalites, kuid teised jälle raudteevahtide aias. Võib-olla saaks 
üksikasjaliku võrdleva analüüsi alusel tõestada, et katoliiklaste akendel edeneb mõni 
floora paremini kui uskmatute ning edumeelsete inimeste aknail, kuna pudupoodide 
vitriinides õitsevad tõenäoliselt hästi ainult paberist lilled, ja nii edasi. Et botaaniline 
topograafia on senini -nagu öeldakse - alles lapsekingades, piirdume vaid mõne selgelt 
piiritletud ja määratletud botaanilise rühmitusega.

1) Vaksaliflooral on kaks alamklassi: perroonitaimed ja pan jaamaülema aia taimed. 
Perroonil, harilikult rippuvates korvides või vahel vaksalihoone simssidel ja akendel, 
edenevad iseäranis hästi kressid, seejärel lobeeliad, pelargooniumid, petuuniad ja 
begooniad, kõrgema kategooria vaksalites vahel ka tondipead. Vaksalifloora torkab silma 
ebatavalise õiterohkuse ja kirevusega. Pan jaamaülema aed on botaanilises mõttes  vähem 
ilmekas. Seal kohtate roose, meelespealilli, võõrasemasid, lobeeliaid, kuslapuid ja muid 
sotsioloogiliselt üksteisest vähe erinevaid liike.



2) Raudteefloora kasvab raudteevahtide aiakestes. Siia kuuluvad peamiselt kassinaerid, 
mida ka tokkroosideks hüütakse, ja päevalilled, siis veel mungalilled, roniroosid, jorjenid 
ja mõnel pool ka astrid. Nagu oma silmaga võib veenduda, poevad need taimed enamasti 
aia vahelt läbi, võib-olla sellepärast, et möödasõitvale vedurijuhile rõõmu valmistada. - 
Metsik raudteefloora kasvab raudteetammi veertel, koosnedes ennekõike orjavitstest, 
käokannustest, vägiheinast, karikakraist, ussikeeltest, liivateest ja mõnedest muudest 
raudteetaimedest.

3) Lihunikufloora kasvab lihakarnide aknail lahtilõigatud küljetükkide, sinkide, 
lambakintsude ja vorstide vahel. Koosneb vähestest liikidest, kõigepealt kuuluvad siia 
Aucuba, Asparagus Sprengeri, kaktuse-listest Cereus ja Echinopsis. Lihuniku juures 
kohtab ka araukaariaid ja priimulaid pottides.

4) Võõrastemajafloora koosneb kahest oleandrist paraadukse kõrval ja aspidistradest 
aknalaudadel. Pansionides, kus valmistatakse nõndanimetatud koduseid lõunaid, on 
akendel ka tsineraariaid, restoranides kasvab muidugi Dracaena, filodender, 
suureleheline begoonia, kirju Coleus, palmid, kummipuud ja üldse säärane floora, mida 
ballireporterid kirjeldavad teinekord väljendusrikaste sõnadega, et "lava uppus troopilise 
taimestiku lopsakasse rohelusse". Kohvikutes kasvavad ainult aspidistrad, 
kohvikuterassidel laiutavad end see-eest vägevalt lobeeliad, petuuniad, tradeskantsiad, 
samuti ta loorberid ning luuderohi.

Nii palju kui mina tean, ei esine mingit taimestikku pagari- ja relvaärides, auto- ja 
põllumajandusmasinate kauplustes, raua-, karusnaha-, paberi-, kübara- ja paljudes 
muudes poodides. Ametiasutuste akendel pole kas üldse midagi või on punaseid ja 
valgeid pelargooniume ning üldse sõltub ametiasutuste floora kas asutuse teenija või 
asutuse ülema tahtest ja pealehakkamisest. Sealjuures on määravaks veel mingi 
traditsioon, sest samal ajal kui raudteeribal lokkab kirev floora, ei kasva postkontorite ja 
telegraafi ümber midagi. Omavalitsusasutused on taimestiku suhtes rikkamad kui 
riigiasutused, mille hulgas iseäranis maksuasutused on lausa kõrbed.
Omaette botaaniline alamklass on muide surnuaedade floora ja seejärel 
endastmõistetavalt juubelite floora, mis ümbritseb juubilari kipsbüsti. Siia kuuluvad 
oleandrid, loorberid, palmid ja halvemal juhul aspidistrad.
Mis puutub akende floorasse, siis seda on kahte liiki: vaeste ja rikaste oma. Vaeste oma 
on harilikult parem. Liiatigi kuivab rikaste floora tavaliselt see aeg ära, kui nad ise 
suvitamas on.
Sellega pole muide erinevate floora-alade botaaniline rikkus kaugeltki ammendatud. Tore 
oleks, kui keegi teeks kindlaks, mis laadi rahvas kasvatab fuksiaid ja mis laadi inimesed 
kannatuslilli, mis elukutse on kaktusekas-vatajatel, ja nii edasi. Võimalik, et on olemas 
või tekib eriline kommunistlik floora või rahvapartei floora. Maailma rikkused on 
lõpmatud: igal tegevusalal - oh, mis ma räägin -, igal poliitilisel parteil peaks olema oma 
floora. 

AEDNIKU AUGUST
August on harilikult aeg, millal asjaarmastaja aednik jätab oma imede aia maha ja sõidab 
puhkusele. Tõsi küll, terve aasta kinnitas ta jonnakalt, et ei sõida suvel mitte kuhugi, et 



tema aed on igasugusest suvemajast hulga etem ja et tema, aednik, pole teps mitte nii 
tohmakas ega arulage, et hakkab loksuma kuskil rongis kurat teab kuhu. Ent niipea kui 
suur suvi on käes, kihutab ta linnast minema, kas siis sellepärast, et temas on löönud 
lõkkele rännuinstinkt, või siis naabrite pärast, et neil poleks midagi ette heita. Sõidab ta 
ära muidugi raske südamega, täis kartust ja muret oma aia pärast. Ja sõidab alles siis, kui 
leiab sõbra või sugulase, kelle hoolde ta võib selleks ajaks oma aia usaldada.
"Vaadake," ütleb ta, "praegu pole aias niikuinii mingit tööd. Aitab, kui te kolme päeva 
tagant pilgu ainult korra niisama peale viskate, ja kui ehk ongi nii, et pole korras, siis 
saatke mulle postkaart, ja ma sõidan tagasi. Ma siis jään teile lootma. Nagu ma ütlesin, 
ega teil üle viie minuti ei kulu, visake ainult silm peale."
Seejärel ta sõidab ära, jättes niisiis oma aia abivalmis ligimese südamemureks. Teisel 
päeval saab too ligimene kirja: "Ma unustasin teile ütelda, et aeda tuleb iga päev kasta, 
kõige parem kas kell viis hommikul või seitsme paiku õhtul. See on lihtne asi, keerake 
ainult voolik hüdrandi külge, ja tunni ajaga on kastetud. Okastaimi palun kasta üleni ja 
võimalikult ohtrasti, ja muru samuti. Kui näete kuskil mõnda umbrohtu, siis kiskuge 
välja. See on kõik!"
Järgmisel päeval: "Praegu on kõle kuiv, palun teid, pange igale alpi roosile vähemalt kaks 
kannutäit seisnud vett ja igale okaspuule viis täitja muudele puudele neli. Need püsüilled, 
mis praegu õitsevad, nõuavad hästi palju vett - kirjutage mulle, mis õitsevad. Õitsenud 
tüükad tuleb ära lõigata! Oleks kena, kui te käiksite kõplaga kõik peenrad üle - pinnasel 
on siis kergem hingata. Kui roosidel on täisid, ostke tubakaekstrakti ja pritsige sellega 
roose kaste ajal või pärast vihma. Muud midagi pole vaja teha."
Kolmandal päeval: "Unustasin teile ütelda, et muru tuleks üle niita. Masinaga on see 
naljaasi, aga kust masin ei võta, sealt pügage kääridega. Aga pidage meeles: pärast 
niitmist tuleb muru hästi puhtaks rehitseda ja seejärel luuaga üle puhki da! Muidu jääb 
muru kiduraks! Ja kasta, tublisti kasta!"
Neljandal päeval: "Kui äkki peaks äikest tulema, palun jookske mu aeda vaatama. Tugev 
vihmavaling võib vahel kahju teha, ja hea oleks olla kohe juures. Kui roosidel on näha 
jahukastet, siis riputage neile varahommikuse märjaga väävliõit peale. Pikavarrelised 
püsililled siduge keppide külge, et tuul neid maha ei murraks. Siin on tore olla, on 
rohkesti seeni ja suurepärane ujumiskoht. Ärge unustage iga päev maja juures kasvavat 
Ampelopsist kasta, seal on kuiv. Koguge Papaver nudicaule seemned tuutu sisse. 
Loodan, et olete muru juba üle niitnud. Muud midagi pole tarvis teha, kui kõrvaharke 
hävitada."
Viiendal päeval: "Saadan teile kastitäie lilli, mis ma siit metsast olen koukinud. 
Igasugused käpalised, metsikud liiliad, karukellad, uibulehed, kopsurohud, anemoonid ja 
muud. Kui saate kastikese kätte, tehke see otsekohe lahti, kastke taimed märjaks ja 
istutage nad mu aeda kuhugi varjulisse kohta! Andke neile turvast ja lehemulda! Istutage 
sedamaid ja kastke kolm korda päevas!! Lõigake, palun, roosidelt kuivad oksad ära!"
Kuuendal päeval: "Saadan teile ekspressiga korvitäie põllulilli... Pange nad otsekohe 
maha... Öösel te peaksite aeda minema ja taskulambi valgel tigusid hävitama. Ei teeks 
paha, kui rohiksite jalgradu. Loodan, et minu aia eest hoolitsemine ei võta teilt kuigi palju 
aega ja te veedate seal meeldivaid hetki."
Samal ajal on abivalmis ligimene oma vastutust mõistes ametis kastmise, niitmise, 
kobestamise ja rohimisega, ta käib saadetud istikutega ringi ning otsib, kuhu, kurat, neid 
istutada. Üleni higine ja pealaest jalatallani märg, märkab ta hirmuga, et siin närbub 



mingi põõsas, teisal on murdunud mingi lillevars ja seal on muru roostekarva ja et kogu 
aed on kuidagi kõrbenud, ja ta neab silmapilku, millal ta selle ikke endale kaela võttis, 
ning palub, et tuleks ometi juba sügis.
See aeg aga mõtleb aia omanik murelikult oma lilledele ja murule, magab rahutult, kirub, 
et abivalmis ligimene ei saada talle iga päev ettekannet aia olukorrast, ja loeb päevi 
puhkuse lõpuni, saates ülepäeva kastitäie põllulilli ja kirjas paar tosinat nõudlikku 
näpunäidet. Viimaks on ta tagasi, ta ei malda kohvritki ära panna, vaid tormab otseteed 
oma aeda ja laseb pisarais pilgu sellest üle käia...
"Laiskvorst, nadikael, sindrinahk," mõtleb ta meelepahaga, "see mees on mu aia untsu 
ajanud!"
"Tänan teid!" ütleb ta ligimesele külmalt, haarab ägeda etteheite-žestiga vooliku ja 
hakkab hooletusse jäetud aedakastma. ("Lontrus!" mõtleb ta südamepõhjas. "Usalda siis 
sihukest! Eluilmas ei ole ma enam niisugune oinas ja opakas, et sõidan suvitama!")

*
Mis me põllulilledest räägime, need saab aianduse fanaatik ikka kuidagi maa seest kätte, 
et neid siis oma aeda istutada; hullem lugu on muude looduslike objektidega. "Tont ja 
tuline," mõtleb aednik, silmitsedes Matterhorni või Gerlachovkat, "kui ma saaksin ka 
oma aeda sihukese mäe; ja siit tükikese põlismetsa koos metsahiiglastega, ja selle 
metsasihi, siit selle mägijõe või parem tolle järve. See haljendav luht sobiks kah kenasti 
mu aeda, samuti tükike mereranda, ja säärased gooti kloostri varemed oleksid ka toredad. 
Ning toda tuhandeaastast pärna tahaksin endale, ja see antiikne purskkaev klapiks sinna 
üpris hästi; või mis oleks kari põtru või mõni kaljukits, või vähemalt see igivanade 
paplite allee, seal see kalju, siin see jõgi, too tammesalu või see sinakasvalge kosk, või 
vähemalt too vaikne ja haljendav org..."
Kui aednikul läheks kuidagi korda sõlmida lepingut vanakuradi endaga, kes täidaks iga 
tema soovi, müüks ta oma hinge, kuid kuradile, vaesekesele, läheks see hing pagana 
kalliks maksma. Ja viimaks ütleks ta: "Sa neetud kaabakas, mis asja ma sinuga ikka 
jändan, mine parem taeva - see on sulle paras koht." Ja vihaselt sabaga vehkides, nii et 
karikakarde ja heleeniumide õienutid lendavad, läheks ta oma teed ning jätaks aedniku 
koos oma tagasihoidmatute ja täidetamatute jõudmistega sinnapaika. 



*
Pidage meeles, et ma räägin tõelistest aednikest, mitte mõnest puuvilja- ja 
juurviljakasvatajast. Säragu puuviljakasvataja oma õunte ja pirnide juures, tundku 
juurviljakasvataja rõõmu oma üleloomuliku suurusega nuikapsastest, kõrvitsatest ja 
selleritest, õige aednik tunneb iga ihukarvaga, et august on pöördepunkt. Mis õitsebki, 
selle õitseaeg hakkab iga hetk lõppema. Tuleb muidugi veel sügiseste astrite ja 
krüsanteemide aeg, aga siis - hüvasti! Nonoh, veel oled sina, leekiv floks, vagade 
inimeste lill, sina, kuldne ristirohi ja kuldvits, kuldne päevakübar, kuldne harpaalium, 
kuldkann, veel olete teie ja mina, ja meie ei anna veel alla - kus sellega! Kogu aasta on 
kevad ja kogu elu on noorus: kogu aeg miski õitseb. Nii ainult öeldakse, et on sügis. Meie 
aga puhkeme see aeg õitsele teistsuguste õitega, kasvame mulla sees, loome uusi võrseid 
ning kogu aeg on midagi teha. Ainult need, kes istuvad käed rüpes, räägivad, et kõik 
pöördub halvema poole. See aga, kes õitseb ja kannab vilja, ei tea isegi novembris 
sügisest midagi, temal on ikka kuldne suvi, mis ei tea midagi tagasiminekust, vaid ainult 
puhkemisest. Minu sügisaster ja minu kallis inimene, aasta on nii pikk, et tal peaaegu 
polegi lõppu.

KAKTUSEKASVATAJAIST
Kui ma nimetan neid sektantideks, siis mitte selle suure innu pärast, millega nad kaktusi 
kasvatavad. Nende tegevust võib nimetada kireks, veidruseks või maaniaks. Sektantluse 
olemus ei seisa selles, et midagi suure innuga tehakse, vaid selles, et millessegi innukalt 
usutakse. On kaktusekasvatajaid, kes usuvad peeneks tambitud marmorisse, kuna teised 
usuvad telliskivipuru sisse, kolmandad jälle puusöe sisse. Ühed peavad vajalikuks 
kastmist, kuna teised seda eitavad. On olemas mingisugused Tõelise Kaktuse Mulla 
sügavad saladused, mida ükski kaktusekasvataja ei reeda, kui te ka ratta peal ta konte 
murraksite. Kõik nende sektid, observan-did, ordud, koolkonnad, loožid, samuti ka 



organiseerimata kaktusekasvatajad ehk erakud vannuvad teile, et nad on saavutanud 
sääraseid tulemusi üksnes omaenda Meetodiga. Vaadake, mäherdune Echinocactus  
Myriostigmal Kas on teile kunagi või kuskil hakanud silma säärane Echinocactus  
Myriostigmal Ma ütlen seda teile sel tingimusel, et te mitte kellelegi edasi ei räägi: "Teda 
ei tohi kasta, vaid ainult piserdada. Jajah." -"Tohoo!" hüüatab teine kaktusekasvataja. 
"Kes seda enne on kuulnud, et Echinocactus Myriostigma kannatab piserdamist! Tahate, 
et ta oma peakolu ära külmetab? Ehee, pan, kui te tahate, et Echinocactus teil lihtsalt ära 
ei mädaneks, siis peate teda niisutama ainult niiviisi, et pistate ta kord nädalas koos 
potiga pehmesse vette, mille temperatuur on 23,789 kraadi Celsiuse järgi. Siis ta kasvab 
teil nagu suhkrupeet." - "Issand hoidku!" karjatab kolmas kaktusekasvataja. "No vaadake 
seda mõrtsukat! Kui te kastate poti vette, pan, kattub ta rohelise hallitusega, muld läheb 
hapuks ja te oletegi omadega läbi, jajah, päris läbi. Peale selle saab teie Echinocactus  
Myriostigma juuremädaniku. Kui te ei taha, et muld hapuks läheb, peate teda üle päeva 
kastma destilleeritud veega, ja säärase arvestusega, et ühe kuupsentimeetri mulla kohta 
tuleks 0,111111 grammi vett, mis oleks täpselt pool kraadi soojem kui õhu temperatuur."
Seepeale pistavad kõik kolm kaktusekasvatajat korraga kisendama ja tõestama oma 
seisukoha paikapidavust küll rusikate, hammaste, kapjade ja küüntega. Aga nagu see on 
maailmas kord juba tavaks, ei saa nad ka nende meetoditega tõe jälile.

*
See on muide tõsi, et kaktused väärivad säärast erakordselt kirglikku suhtumist kas või 
sellegipärast, et nad on salapärased taimed. Roos on kaunis, aga ta pole salapärane. 
Salapäraste taimede hulka kuuluvad liiliad, emajuured, kuldsõnajalad, hea- ja 
kurjatundmise puu ja ülepea ürgaegsed puud, mõned seened, alraun, orhideed, 
glatsiaalsed lilled, mürk- ja ravimtaimed, vesiroosid, mesembrianteemid ja kaktused. 
Milles seisab nende salapärasus. Seda ei oska ma teile öelda. Saladuste olemasolu tuleb 
lihtsalt tunnistada, et te võiksite neid avastada ja nende ees kummardada. Kaktusi on 
merisiilikute, kurkide ja kõrvitsate, küünlajalgade, anumate, nelinurksete preestrimütside 
ja ussipesade sarnaseid. Nad võivad olla käetud soomuste, näsade, karvatuttide, küünte, 
soolatüügaste, tääkide, türgi mõõkade ja taevatähtedega; on maadligi ja pikaks veninuid, 
ogalisi nagu odameeste malev, lõikavaid nagu mõõkadega vehkiv eskadron, on 
tünnakaid, puukujulisi ja kortsunäolisi, löövetega käetuid, habetunuid, tusaseid, süngeid, 
karuseid nagu kännustik, punutuid nagu korv, kasvajate, elajate ja sõjariistade sarnaseid. 
Kaktused on kõige mehisemad kõigist seemneid külvama kutsutud ja seatud taimedest, 
mis loodi kolmadal päeval. ("Küll ma olen loll," ütles seejärel Looja, imestades isegi selle 
üle, mida ta loonud oli.) Te võite neid armastada, ainult et ilma neid sündsusetult 
katsumata, suudlemata või rinnale surumata, sest nad ei talu mingit intiimsust ega muud 
sihukest frivoolsust. Nad on kõvad nagu kivid, hambuni relvastatud, täis otsustavust mitte 
alla anda: käi eemale, kahvanägu, või ma tulistan! Väike kaktuste kollektsioon näeb välja 
nagu sõjakate gnoomide leer. Raiuge säärasel sõjamehel pea või käsi otsast: temast 
kasvab uus mõõgaga vehkiv ja pistodaga ähvardav sõdalane. Elu on võitlus.
Kuid juhtub salapäraseid silmapilke, millal see trotslik ja tõrges väänkael unustab enese 
ja hakkab unistama. Siis puhkeb temast õis, suur ja leekiv õis, kuninglik õis keset 
väljasirutatud sõjariistu. See on suur armulikkus ja erakordne sündmus, mida ei juhtu 
mitte igaühega. Ma ütlen, emauhkus pole midagi võrreldes kaktusekasvataja suurelisuse 
ja upsakusega, kui tal kaktus on õitsele löönud. 



AEDNIKU SEPTEMBER
September on - aedniku seisukohalt võttes - omalaadi tänuväärne ja tähelepandav kuu 
mitte ainult sellepärast, et septembris õitsevad kuldvitsad, sügisastrid ja india 
krüsanteemid, mitte ainult tänu teile, rasked ja vaimustavad jorjenid. Teadke, 
nõrgausulised, et september on kõigi nende lemmikkuu, mis õitsevad kaks korda: 
september on teistkordse õitsemise kuu, viinamarjade valmimise kuu. See kõik on 
septembrikuu salapärane eelis, täis sügavat mõtet, kuid peaasi - see on kuu, millal maa 
avab uuesti oma süle, nii et me võime jälle istutada! Siis peab panema maha selle, mis 
tuleb enne kevadet maha panna. See annab meile, asjaarmastajatele, võimaluse jälle 
joosta ühe spetsialisti juurest teise juurde, uurida, mida nad kasvatavad, ja valida ehteid 
uue kevade jaoks, annab lisaks sellele juhuse seisatada aasta tõtlikus ajavoolus just nende 
oma ala meistrite juures ning avaldada neile oma imetlust.
Suuraednik või spetsialist on harilikult mees, kes ei joo ega suitsetaja on ühesõnaga õilis 
inimene. Ajalugu ei tea, et ükski neist oleks sooritanud mõne sensatsioonilise kuriteo või 
et neil oleks sõjalisi või poliitilisi teeneid. Vahel jäädvustatakse tema nimi mõne uue 
roosi-, jorjeni-või õunasordiga, kuid säärasest aust, mida varjavad enamalt jaolt 
anonüümsus või teiste nimed, on talle küllalt. Looduse iseäraliku kapriisi pärast on ta 
harilikult kehakas, lausa võimas mees - võib-olla sellepärast, et tekiks kombeline kontrast 
lillede õrna ja filigraanse veetlusega või siis on loodus võtnud eeskujuks Kybele figuuri, 
et rõhutada tema heldet isadust. Tõepoolest, kui säärane lillekasvataja urgitseb sõrmega 
lillepotis, siis näib, nagu annaks ta oma väikestele kasvandikele rinda. Ta suhtub 
põlastavalt aiaarhitektidesse, kes omakorda peavad aiandiomanikke kapsakasvatajaiks. 
Võtke teatavaks, et aiandipidamine ei ole nende jaoks äri, vaid teadus ja kunst. Kui 
selline mees ütleb, et konkurent on hea ärimees, siis tähendab see lausa hävitavat 
hinnangut. Aiandipidaja juurde ei minda nagu kraekaupmehe või peenrauapoodniku 
ärisse, kus te ütlete, mida te tahate osta, maksate ja lähete jälle oma teed. Aiandipidaja 
juurde minnakse juttu ajama, küsima, kuidas nimetatakse seda või toda, teatama, et too 
Hutchinsia, mille te mullu tema juurest ostsite, kasvab mis mühin, aga ka kurtma, et 
mertensiad said möödunud aastal kannatada, ja nuruma, et ta näitaks, mis tal uuemat on. 
Temaga tuleb vaielda selle üle, mis on parem, kas Rudolf Göthe või Emma Bedau (need 
on astrid), samuti arutada, kas Gentiana Clusii jaoks on sobivaim savikas või turbane 
maa.



Nende ja paljude muude kõneluste peale valite te endale ühe uue Alyssumi (taevakene, 
kuhu ma ta panen?), ühe kukekannuse selle asemele, mille jahukaste teil ära hävitas, ja 
ühe potikese, mille suhtes te ei jõuagi aiandipidajaga ühele nõule, mis selles siis õieti on. 
Raisanud sedasi mitu tundi õpetlikuks ja õilsaks vestluseks, maksate mehele, kes pole 
äritseja, oma viis või kuus krooni, ja asi ongi nudi. Ning ikkagi näeb säärane tõeline 
aiandipidaja palju parema meelega teid, piinajat, kui isandaid, kes tossutavad autoga 
kohale ja kamandavad, et valitagu neile välja kuuskümmend liiki "kõige paremaid lilli, 
aga olgu priima kaup".
Iga aiandipidaja kinnitab jumalakeeli, et tema aias on väga halb pinnas, et ta ei väeta, ei 
kasta ega kata taimi talveks kinni. Ilmselt tahab ta sellega öelda, et tema lilled kasvavad 
nii hästi pelgalt sümpaatiast tema vastu. Selles on omajagu tõtt: aianduse alal peab 
inimesel olema õnnelik käsi või õnnistus ülevalt poolt. Õigel aednikul tarvitseb vaid pista 
mulla sisse oksajupike ja see kasvab tal mis tahes lilleks, kuna meie, diletandid, jändame 
seemnetega, niisutame neid, hingame neile peale, väetame neid kondijahu või 
lastejahuga, kuid lõppude lõpuks närbub ja kuivab kõik meie kätte ära. Ma arvan, et siin 
peab mängus olema mingi nõidus nagu jahipidamises ja meditsiiniski.

*
Iga kirgliku aedniku salajane unistus on aretada uus lillesort. Issakene, kui mul kasvaks 
äkki kollaste õitega meelespea või meelespeasinine moon või valge emajuur!... Mis 
sellest, et sinine emajuur on ilusam, see on ükskõik, kuid valget emajuurt pole veel 
nähtud. Peale selle on inimene lillede asjas, teate, pisut šovinistki. Kui mõni tšehhi roos 
tunnistatakse maailma mastaabis parimaks ameerika Independance Day või prantsuse 



Herriot kõrval, siis puhuksime end uhkusest punni ja läheksime rõõmust lõhki.

*
Soovitan teile soojalt: kui teil on aias kõrgem koht või astang, tehke sinna kiviktaimla. 
Kõigepealt on säärane kiviktaimla väga kaunis, kui ta kattub kivirikkude, kilbi-rohu, 
raiheina, hanerohu ja muude imeilusate mägililledega; teiseks on kiviktaimla rajamine ise 
ülimalt huvitav ja haarav töö. Mees, kes rajab kiviktaimlat, tunneb end kükloobina, kui ta 
kuhjab nii-ütelda toore jõuga kivimürakaid üksteise otsa, ehitades kõrgustikke ja orge, 
nihutades mägesid paigast ja kujundades kaljusid. Kui ta siis ristluudest kangena on oma 
hiiglasliku töö lõpetanud, märkab ta, et kõik näeb hoopis teisiti välja kui tema romantiline 
mägismaastik, mille ta oli loonud oma kujutluses, ning et tema looming meenutab suurt 
rusu- ja kivihunnikut. Kuid ärge heitke meelt. Aasta pärast muutub see kivüasu kõige 
kaunimaks tillukestest õitest kirendavaks ja imetoredasti haljendavaks lillekuhilaks. Suur 
on siis teie rõõm. Ma ütlen teile - rajage kiviktaimla.

*
Jah, eitada ei saa - sügis on käes. Seda võib järeldada hiliste astrite ja hiliste 
krüsanteemide õitsemisest. Need sügisesed lilled õitsevad haruldase hoo ja energiaga, 
õitsevad ilma erilise kärata, õied nagu ikka õied, aga see-eest - mäherdune hulk! Ma 
kinnitan teile, et see küpse ea õitsemine on palju tugevam ja kirglikum kui noore kevade 
rahutu ja kergemeelne tembutamine. Selles ilmneb küpse inimese mõistus ja soliidsus: 
kui juba õitseda, siis põhjalikult, et oleks küllalt mett mesilaste juurdemeelitamiseks. Mis 
tähendab mõni langev leht sügisese õitekülluse kõrval? Kas te ei näe, et pole mingit 
väsimust?

PINNAS
Kui mu õnnis ema nooruses kaarte välja ladus, sosistas ta alati ühe kaardikuhja kohal: 
"Mis on mu jalgade all?" Tollal ei suutnud ma taibata, miks huvitab teda nii väga, mis tal 
jalgade all on. Ja alles paljude-paljude aastate möödudes hakkas see mind samuti 
huvitama. Ma avastasin otsekohe, et mu jalgade all on maa.
Inimene ei hooli tegelikult sellest, mis tal jalgade all on, vaid tormab tuhinal nagu põrunu 
oma teed ja vaatab paremal juhul, kui kaunis on hõljuv pilveke ta pea kohal, kui kaunis 
on silmapiir taamal või kui kaunilt sinavad mäed. Aga oma jalgade alla ei vaata ta mitte, 
ei ütle ega ülista, kui kaunis on maapind. Inimesel peab olema kas või pihupesa suurune 
aialapp, kas või üksainus lillepeenrake, et ta hakkaks mõistma, mis on tal jalgade all. Siis 
sa, vennike, näeksid, et pilved ei olegi nii eripärased, nii kaunid ja nii kohutavad kui pind 
su jalgade all. Sa õpiksid tundma hapusid, paatunud, vintskeid, külmi, kiviseid ja ligedaid 
muldasid. Sa saaksid teada, et pinnas võib olla õrn nagu sulgpadi, soe, pehme ja hea nagu 
leib, ja sa ütleksid, et ta on kaunis, nagu sa ütled seda naiste või pilvede kohta. Sa 
tunneksid iseäralikku meelast naudingut, kui pistad kepi küünra võrra kobedasse ja 
muhedasse pinnasesse või pigistad pihus mulda, et tunda tema õrnust ja niisket soojust.
Aga kui sa ei mõista seda iseäralikku ilu, siis andku
saatus sulle karistuseks paar ruutsülda savipõndakut, inglistinast kõvemat savi, igivana 
sitket savi, millest õhkub külma, mis venib labida all nagu närimiskummi, mis kõrbeb 
päikese käes ja hapendub varjus - tigedat, järeleandmatut ja nätsket savi, pottsepasavi, 
libedat nagu madu ja kuiva nagu tellisepuru, tihket nagu raudplekk ja rasket nagu seatina. 



Ja raiu teda siis kirkaga, lõika labidaga, lõhu vasaraga, pööra ringi ja kaeva üles, nea või 
ahasta valju häälega. Siis taipad sa, milline on elutu ja viljatu mateeria vaenulikkus ning 
alistumatus, mis on alati võidelnud ja võitleb edaspidigi selle vastu, et muutuda elu 
andvaks pinnaseks. Nii saad sa teada, millist ränka võitlust on pidanud elu, vallutades 
jalatäis jalatäie haaval emakese maa pinda, nimetatagu seda elu siis taimeks või 
inimeseks.
Ja siis saad sa veel tunda, et pead maapõuele andma rohkem, kui sa temalt võtad. Sa pead 
teda parandama lubjaga ja küllastama ning soojendama lämbe sõnnikuga, pead teda kerge 
tuhaga muhendama ja õhu ning päikesega jootma. Siis hakkab paakunud savimuld 
otsekui pisitasa hingates lagunema ja sõmerduma, taganeb labida ees leebelt ja 
hämmastava abivalmidusega, tundub pihus soojana ja tänulikuna — ta on alistatud. Ma 
ütlen teile, alistada paar sülda maapinda on suur võit. Ta lebab teie ees, töökas, muhe ja 
niiske. Tuleb tahtmine kogu seda maad sõrmede vahel pigistada ja murendada, et 
veenduda oma võidus, mõtlematagi enam sellele, mida sinna külvata. Mille poolest ei 
peaks küll see õrn, must mullapind imetlust väärima? Kas ta pole kaugelt kaunim kui 
milline tahes peenar kannikeste või porganditega? Sa muutud peaaegu armukadedaks 
taimedele, kes võtavad selle inimese õilsa töö tulemuse, mida nimetatakse pinnaseks, 
oma valdusesse.
Sealtpeale ei kõnni sa enam maapinnal teadmata, mis on su jalgade all. Sa puudutad 
käega ja kepiga iga mullatükikest ja iga jalatäit maad, nii nagu teised vaatavad taevatähti, 
inimesi ja kannikesi. Su rind paisub vaimustusest, kui sa mustal mullapinnal seisad, sa 
paitad käega armunult metsa all vedelevat pehmet lehtedekihti, sa vaagid käes tihket 
mättamulda ja kaalud kerget turbakõdu. Sa hüüatad: "Issake, oleks mul seda kas või 
vagunitäis. Ja tont võtaks, koorem neid kõdunevaid lehti kuluks marjaks ära, ja seal see 
huumus, seda riputaksin peale, ja need paar lehmakooki, ja terake seda jõepõhja-liiva, ja 
mõni kärutäis pöhkinud kännupuru, ja tsipake seda tiigimuda ja maanteepori ei teeks ka 
sugugi halba, eks ole? Ja veel mingit fosfaati ja sarvejahu! See tore mustkesa tükk passiks 
mulle suurepäraselt, sa taevane arm!" On olemas rasvast pinnast nagu seapekk, kerget 
nagu udusulg, murenevat nagu biskviit, hahkjat ja mustemat, kuiva, kobedat ja 
niiskuseküllast, mis kõik kujutavad endast ilu mitmekesiseid ja õilsaid avaldumisvorme. 
Samal ajal on vastik ja närune kõik see, mis on nätske, vintske, vesine, paakunud, külm, 
viljatu ning antud inimesele selleks, et ta neaks surnud mateeriat - kõik see on niisama 
vastik nagu inimese hinge külmus, kalkus ja tigedus. 

AEDNIKU OKTOOBER
Öeldakse, et see on lehelanguse kuu, et loodus heidab unele. Kuid aednik teab paremini 
ja ütleb teile, et oktoober on niisama helde kuu kui aprill.
Teadke, et oktoober on esimene kevadkuu, et see on mulla põues toimuva tärkamise ja 
võrsumise ning tekkivate pungade nähtamatu valmimise kuu. Urgitsege vaid pisut mulda, 
ja te leiate pakil kumula, jämeda nagu sõrme, ja õrnu itteid ja himuraid juurekesi - tee, 
mis tahad, kuid seal on k e v a d ! 



Tule välja, aednik, ning istuta (ainult ole ettevaatlik, et sa labidaga võrsuvat 
nartsissisibulat ei vigastaks).
Niisiis on oktoober kõigi teiste kuude hulgas istutamise ja ümberistutamise kuu. 
Varakevadel seisab aednik oma lillepeenra juures, millest siin-seal hakkavad välja 
piiluma mingid iduteravikud, ja ta ütleb endale mõttes: "Siin on pisut paljas ja tühjavõitu, 
ma pean siia midagi juurde istutama." Umbes kuu aja pärast seisab aednik sellesama 
peenra juures, millele on vahepeal kasvanud kähe meetri pikkused sorussabalised 
kukekannused, jaanikakarde džungel, kellukate mets ja kurat teab mis veel, ning ütleb 
endale mõttes: "Siin on pisut tihedaks padrikuks läinud, ma pean tsipake harvendama ja 
laiali istutama." Oktoobris seisab aednik sellesama peenra ees, millel tolkneb paiguti 
kuivanud lehti või paljaid värsi, ja ütleb endale mõttes: "Siin on pisut paljas ja tühjavõitu, 
ma istutan siia midagi juurde, kas kuus floksi või mõne suurema astri." Võtab ja teebki 
kätte nõnda. Aedniku elu on täis muutusi ja hoogsat tegutsemistahet.
Torisedes, ent varjatud rahuloluga avastab aednik oktoobris tühje kohti oma aias. "Tont 
võtku!" pobiseb ta endale habemesse. "Jälle on vististi midagi ära kuivanud, oot-oot, 
tollele tühjale kohale pean ma miskit istutama, näiteks kuldvitsa või koguni haisva kressi 
- seda mul veel pole, kuid kõige paremini istuks siia astilbe, sügiseks jälle klapiks 
Pyrethrum uliginosum, aga kevadeks poleks ka ristirohi sugugi paha. Otsustatud, siia 
paneme monarda - kas Sunset või Cambridge Seadet, nojah, aga tegelikult sobiks siia 



ülihästi ka Hermerocallis." Seejärel longib ta sügavas mõttes tuppa, meenutades minnes 
veel, et ka Morina on suurepärane taim, rääkimata juba Coreopsisest, ja ega 
nõianõgeseidki maksaks põlata. Ta tellib suure rutuga mitmest aiandist kuldvitsa, haisva 
kressi, astilbe, Pyrethrum uliginosumi, ristirohu, monurda, Hermerocallise, Morina,  
Coreopsise, nõianõgese ning lisab neile veel imika ning salvei. Siis märatseb ta mitu 
päeva, et neid lilli ei tooda ega tooda talle kätte. Kui aga postiljon toob talle suure korvi, 
tormab ta labidat kaasa võttes sellele tühjale koha1e. Juba esimese labidatäiega pöörab ta 
terve puntra juuri välja, mille küljes tolkneb pihutäis tõusmeid. "Issand jumal!" oigab 
aednik. "Ma istutasin siia ju kullerkupu!"

*
Jah, leidub pööraseid, kes tahavad, et nende aias oleks kõik, mis kuulub kuuekümne 
kaheksasse kahekojaliste, viieteistkümnesse ühekojaliste ja kahte paljasseemne-liste 
perekonda, eostaimedest aga vähemalt kõik sõna-jalalised, sest kollad ja samblad on 
ainult ristiks kaelas. Seevastu leidub veel pöörasemaid pööraseid, kes pühendavad oma 
elu ainult ühele liigile, kuid tahavad saada ja peavad saama kõikide seni aretatud ja 
nimeliste sortide omanikuks. Nii näiteks on sibulistid andunud täielikult tulpide, 
hüatsintide, liiliate, hionodoksade, nartsisside, linnupiimade ja muude sibullillede 
kultusele. Leidub priimulahulle ja aurikuliste, kes harrastavad üksnes esikute sugukonna 
esindajaid, nagu on anemoniakke, kes on pühendunud ülaste perekonnale. Teatakse 
iirisiste ehk võhumõõgavendi, kes murduksid mure pärast, kui neil poleks kõiki isendeid, 
mis kuuluvad Apogoni, Pogonirise, Regelia, Onocycluse, Juno ja Xiphiumi sorti, 
arvestamata hübriide. Tean delfiniste, kes kasvatavad tulikalisi, aga ka roosihulle ehk 
rosomaane, kelle silmis on midagi väärt üksnes "proua Druschki", "proua Herriot", 
"proua Karolina Testout", "härra Wilhelm Kordes", "härra Pernet" ja veel loendamatu 
hulk muid indiviide, kes on kehastunud roosideks. Fanaatilised floksistid ehk floksofiilid 
avaldavad augustikuus, kui neil floksid õitsevad, valjusti põlastust krüsantemaanidele, 
kes tasuvad neile sellesamaga oktoobrikuus, kui õitseb Chrysanthemum indicum. Leidub 
melanhoolseid astriste, kes eelistavad kõigile elu võludele sügisesi astreid. Kõige 
meeletumad kõige pöörasemate hulgas (muidugi peale kaktusekasvatajate) on jorjenlased 
ehk georginistid, kes on valmis mõne uusima ameerika daalia eest maksma metsikut 
hinda, kas või kakskümmend krooni. Neist kõigist on ainult sibullillede kasvatajad seotud 
mingi ajaloolise traditsiooniga ja neil on koguni oma patroon, nimelt püha Joosep, kes, 
nagu teada, hoiab käes Lilium candidumit, kuigi tänapäeval vöiks talle kuuluda ka Lilium 
Brownii leucanthum, mis on palju valgem. Seevastu pole võimalik leida ühtegi pühakut, 
kellel oleks käes floksi- või jorjeniõis, mistõttu inimesed, kes pühenduvad nende lillede 
kultuse teenimisele, ongi sektandid ja rajavad vahel omaenda usulahu. Ja miks ei võiks 
neil usulahkudel olla oma pühameeste elulugusid? Proovigem kujutleda Daaliast pärit 
oleva püha Georginuse elukäiku. Georginus oli lugupeetud ja jumalakartlik aednik, kellel 
õnnestus pärast pikki palvetamisi aretada esimesi georgiine ehk jorjeneid. Kui 
paganausuliste keiser Floxinianus sellest kuulda sai, läks ta vihast põlema ja saatis oma 
sõjamehed välja, et nad jumalakartliku Georginuse kinni võtaksid. "Sina, 
juurikakasvataja!" käratas talle keiser Floxinianus. "Nüüdsest peale pead sa kummardama 
ära-õitsenud flokse!" - "Ei kummarda," vastas Georginus meelekindlalt, "sest jorjenid on 
jorjenid, aga floksid ainult floksid." - "Raiuge ta tükkideks!" röögatas julm Floxinianus, 
ning püha Georginus Daaliast raiuti tükkideks ja tema aed tehti maatasa ja külvati täis 



vasevitrioli ja väävlit. Aga püha Georginuse puruksraiutud keha tükkidest said nubulad, 
millest võrsusid kõik tulevased jorjenid, ja nimelt pojeng- ja anemoonjorjenid, 
lihtõisikulised ja kaktusjorjenid, ristõielised ja minjoon-jorjenid, pompoon- ehk 
pisiõisikulised jorjenid, rosett-ja kolarettjorjenid ning nende hübriidid. 

*
Sügis on ülimalt heldekäeline aeg. Ma ütleksin, et kevad on tema kõrval täielik 
nannipunn, sest sügise tegevuses on suurt haaret ja laia joont. Kas teil on kunagi ette 
tulnud, et kevadine kannike sirgub kolme meetri kõrguseks või et tulp muudkui kasvab ja 
kasvab ja ulatub viimaks üle puude peade? Noh, näete siis! Kuid seevastu juhtub, et 
panete kevadel mingid sügisesed astrid maha ning oktoobris on neist saanud kähe meetri 
kõrgune põlismets, kuhu te ei julge jalgagi tõsta, sest te ei leiaks teed tagasi. Või te panite 
aprillis heleeniumi-juurika mulda, nüüd aga koogutavad kuidagi irooniliselt ülalt alla teie 
poole kullakarva õied, milleni te enam käega ei ulata isegi mitte sel juhul, kui tõusete 
kikivarvule. Sääraseid asju tuleb aednikul ikka ette, niipea kui ta vähegi unustab 
mõõdutunde. Sellepärast tegeleb ta sügisel lillede ümberpaigutamisega: igal aastal 
kannab aednik oma püsililli teise kohta nagu kass poegi, igal aastal ütleb ta endale 
rahulolevalt: "Soh, nüüd on mul kõik istutatud ja korras." Järgmisel aastal hingab ta jälle 
samasuguse kergendustundega. Aed ei saa iialgi valmis. Selles suhtes on aed nagu 
inimühiskondki ja kõik inimese ettevõtmised. 

SÜGISE ILUST
Ma võiksin kirjutada sügise kriiskavatest värvidest, nukratest ududest, surnute hingedest 
ja taevamärkidest, viimastest astritest ja punasest roosikesest, mis püüab veel õitsele 
puhkeda, või hämaruses vilkuvatest tulukestest, kalmuküünalde lõhnast, kuivanud 
lehtedest ja muudest eleegilistest asjadest. Aga ma tahan rõõmuga jagada tunnustust ja 
kütust meie Tšehhimaa sügise teistlaadi ilule. See on lihtne suhkrupeet.
Ükski maa and ei asu sääraste kuhjadena koos kui suhkrupeet. Vili veetakse salvedesse ja 
kartulid keldri-tesse, kuid suhkrupeet veetakse kokku kuhjadesse, kogutakse aunadesse, 
aetakse külajaamade juures hunnikutesse. Lõpmatus reas, koorem koorma järel, veetakse 
valgeid juurikaid. Mehed loobivad neid labidaga hommikust õhtuni aina kõrgematesse 
virnadesse ja siluvad need kenasti geomeetrilisteks püramiidideks. Iga muu maa-and 
valgub nii või teisiti kõiki teid mööda laiali inimeste elupaikadesse. Suhkrupeet aga 
valgub pideva vooluna kas lähimasse raudteejaama või lähimasse suhkruvabrikusse. See 
on suursaak, see on kogunemine en masse, see on nagu sõjavägede ülevaatus. Siin on 
brigaadid, diviisid ja armeekorpused, mis suunduvad ešelonidesse. Sellepärast nad ongi 
rivistatud sõjaväelise korra kohaselt - masside ilu seisab geomeetrias. 
Suhkrupeedikasvatajad ehitavad oma kuhilad monumentaalseteks nurgelisteks hooneteks; 
see on peaaegu arhitektuur. Kartulikuhi pole ehitis, kuid suhkrupeedikuhi ei ole kuhi, 
vaid on ehitis. Linnaelanik ei oska suhkrupeedimaastikust rõõmu tunda, ent just nüüd, 
sügisel, pakub see lausa monumentaalset vaatepilti. Korrapärases suhkrupeedipüramiidis 
on midagi haaravat. See on monument viljakandvale maale.

*
Kuid lubage mul laulda oodi sügise kõige kaheldama-tumale ilule. Me teame, et teil pole 
suhkrupeedipõldu ja et te ei vea peete kokku suurtesse kuhjadesse, aga kas te olete kunagi 



väetanud aeda? Kui teile tuuakse koorem sõnnikut ja kallatakse see sooja aurava 
hunnikuna maha, käite te selle ümber ringi, hindate seda silmade ja ninaga ning ütlete 
tunnustavalt: "Jumal tänatud, tore sõnnik!"
"Tore jah," lisate, "ainult et kergevõitu."
"Puha õled," arvate siis rahulolematult. "Sitta na vähe hulgas."
Käige kus kurat, teie, kes te nina kinni pigistate ja püüate sellest õilsast ja uhkest 
hunnikust kaugelt ringi käia. Teil pole aimugi, mis on hea sõnnik. Kui aga peenrad 
saavad, mis neile kuulub, on inimesel pisut müstiline tunne, et ta on teinud maale head.

*
Raagus puud ei pakugi nii kurba pilti, nad näevad osalt vihtade või luudade moodi väljaja 
osalt ehituseks püstitatud tellingute moodi. Aga kui säärane raagus puu küljes rabeleb 
tuule käes viimane leht, siis on see otsekui viimane lehviv lipp sõjatandril, kui plagu, 
mida hoiab kramplikult vaenuväljal langenu elutu käsi. Me oleme langenud, aga me pole 
alla andnud. Meie lipp lehvib alles. 

*
Ka krüsanteemid pole veel alla andnud. Nad on õrnad ja õhulised, otsekui valgest või 
roosast vahust koos, kergelt tärgeldatud nagu daamid ballikleitides. Olgu päikest 
vähevõitu! Mis sellest, et meid lämmatavad hallid udud! Mis sellest, et meid kastavad 
külmad vihmad! Ükskõik! Peaasi on õitseda. Ainult inimesed kaebavad halva ilma üle, 
krüsanteemid seda ei tee.

*
Ka jumalatel on oma aastaajad. Suvel võib inimene olla panteist, võib pidada end 
osakeseks loodusest, kuid sügisel võib inimene pidada end ainult inimeseks. Ja kui me ka 
ei löö risti ette, pöördume ometi kõik aegamisi tagasi elu allikate juurde. Iga kodukolle 
lõõmab koduju-malate auks. Koduarmastus on samasugune religioon nagu mõne 
tähtedetaguse jumala kummardamine.



AEDNIKU NOVEMBER
Ma tean, et on palju toredaid tegevusalasid, näiteks ajalehtedele artiklite kirjutamine, 
parlamendis hääletamine, administratiivnõukogus istumine või kroonupaberite 
kinnitamine, aga kui kaunid ja auväärsed need kõik oleksidki, ei pääse inimene seejuures 
niivõrd mõjule ega ole tal nii monumentaalset, plastilist ja lausa skulptuurset poosi kui 
mehel labidaga. Issakene, kui te seisate oma peenral, üks jalg toetatud labidale, ise higi 
pühkides ja öeldes "Oeh!", siis te näete välja otse allegoorilise kujuna. Teid tarvitseks 
vaid ettevaatlikult välja kaevata, maast koos juurtega üles tirida ja paigutada 
postamendile, millele on kirjutatud "Töö võidukäik" või "Maa isand" või midagi muud 
säärast. Ma räägin seda sellepärast, et just nüüd on selleks õige aeg, see tähendab - 
kaevamiseks.
Jah, novembris tuleb aed läbi kaevata ja muld kobestada; võtate labidatäie ja see annab 
säärase isuäratava maiusetunde, nagu võtaksite te lusikatäie, suure lusikatäie hüva rooga. 
Nagu hüva roog ei tohi hea pinnas olla liiga rasvane ega raske ega külm ega ülearu vesine 



ega ülearu kuiv ega nätske ega kõva ega jahune ega kore. Ta peab olema nagu leib, nagu 
küpsis, nagu pirukas, nagu kohev tainas. Ta peab olema mure ja mitte tuhkjas, ta peab 
labida all krudisema, aga mitte nätsuma. Kui teda labidatäite viisi ümber pöörata, ei pea 
ta olema tükkis ega pankas ega kämpas ega klimpis, vaid peab mõnuga hingates 
sõmerjaiks tükkideks lagunema. Siis on ta maitsev ja söödav, haritud ja suursugune 
pinnas, sügav ja niiske, sõmerjas, hingav ja pehme pinnas, ühesõnaga - hea pinnas, nii 
nagu on ka häid inimesi, kellest aga, nagu teada, pole sellessinases hädaorus midagi 
paremat.
Teadke, aednikust inimesed, et neil sügisestel päevadel võib veel teostada 
ümberistutamist. Kõigepealt tuleb põõsas või puu võimalikult sügavalt ümbert lahti 
kaevata. Seejärel pistetakse labidas talle alla ja tõstetakse, kusjuures harilikult murdub 
labidavars pooleks. Leidub inimesi - peaasjalikult on need kriitikud ja kõnemehed -, kes 
räägivad meelsasti juurtest. Näiteks kuulutavad nad, et me peame juurteni tungima või et 
mingi pahe tuleb koos juurtega välja juurida või et me peame paljastama selle või teise 
nähtuse juured. Nonoh, ma tahaksin hea meelega näha, kuidas nemad näiteks 
kolmeaastase kreeta õunapuu (koos juurtega) välja kaevavad. Ma tahaksin hea meelega 
olla tunnistajaks, kui pan Arne Noväk (1) üritab tungida ainult kas või säärase tillukese põõsakese juurteni, nagu on Ruscus.  

Sooviksin pealt vaadata, kuidas pan Zdenek Nejedly (2) kisub koos juurtega välja näiteks tolle vana papli. Ma arvan, et nad mõlemad lööksid peagi käega 

ja ütleksid ainult ühe sõna. Mä võtan mürki, kui see sõna pole "kuradile".

(1) Arne Noväk - tšehhi kirjandusteadlane ja -kriitik.

(2) Zdenek Nejedly väljapaistev tšehhi kirjandus- ja kunstiloolane ning ühiskonnategelane. 

Ma olen seda ise küdoonia puhul tunda saanud ja kinnitan, et juurtega tegelemine on raske töö ja et parem on jätta juured sinna, kus nad on. Küll nad ise 

juba teavad, miks nad tahavad olla nii sügaval. Ma ütleksin, nad ei hooli meie tähelepanust. Parem on jätta juured rahule ja parandada pinnast.

*

Jah, parandada pinnast. Kõige kaunim asi on tubli koorem sõnnikut, kui see tuuakse teile külmakahusel päeval ja ta aurab, nagu suitseks ohvrituli. Ja kui 

see suits tõuseb taevasse ja kui too seal ülal, kes kõike mõistab, seda ninna tõmbab, siis ütleb ta: "Ohoo, see on priima sõnnik!" - Siinkohal on muide sobiv 

juhus öelda mõni sõna elu salapärasest ringkäigust. Hobune sööb kaeru ja saadab need siis omakorda nelkidele või roosidele, mis tuleval aastal kiidavad 

selle eest jumalat nii meeltülendava lõhnaga, et võimatu kirjeldada. Muide, aednik tajub seda 
meeltülendavat lõhna juba aurava sõnnikuhunniku juures. Ta hingab seda ahnelt sisse ja 
laotab selle jumaliku anni hoolikalt aeda mööda laiali, otsekui määriks ta oma laste 
leivaviilakale marmelaadi peale. Säh sulle, maiasmokk, söö, nii et vats rebeneb! Teile, 
"proua Herriot", annan terve hunniku selle eest, et olete nii kaunis ja et teil on 
pronksikarva õied. Sina, jaanikakar, et poleks nurisemist, saad selle lehmakoogi, aga 
sulle, usin floks, panen peale neid pöhkeid õlgi.
Miks te nina kirtsutate, inimesed? Mis, kas see lõhn ei meeldi?

*
Veel pisut aega ja me osutame oma aiale viimase teene: laseme veel mõnel sügisesel 
öökülmal üle käia, siis aga katame aia roheliste kuuseokstega. Painutame roosioksad 
maha ja kaabime käntsude ümber mulda kokku ja kuhjame lõhnavaid oksad peale - ning 
head und! Harilikult katab aednik kuuseokstega ka midagi muud, näiteks taskunoa või 
piibu. Kevadel, kui kõrvaldame oksad, leiame selle kõik jälle üles.
Kuid selleni on hulk aega, me õitseme ikka edasi. Veel välgutab õrnlillasid silmi madal 



aster, veel ajavad õisi nurmenukk ja kannike, tõendamaks, et oktoober on kevad, india 
krüsanteem (mida nimetatakse nii sellepärast, et ta pole mitte Indiast, vaid Hiinast pärit) 
ei lase vapralt end häirida tigedatel tuultel ega poliitilisel olukorral ja pakub välja kogu 
oma õite, lõheroosade ja lumivalgete, kuldkollaste ja punavate õite õrna ning määratu 
rikkus. Veel edvistavad roosid viimastes õites. Kuninganna, kuus kuud oled sa õitsenud, 
tõepoolest sinu seisus kohustab.
Ja siis näitavad oma kaunidust lehed - kollased ja purpursed, roostekarva ja oranžid, 
piprakaunapunased ja tumedalt verevad ning punavad, päikesevärvi, mustad ja 
sinakaläikelised marjad ning raagus okste kollane, ruuge ja helehall koor. Ei, me pole 
veel lõpetanud. Ja isegi siis, kui lumevaip katab maad, jäävad tulipunaste marjadega 
tuhmjassinine astelpõõsas ja mustad männid ja elupuud ja jugapuud - kõigele sellele ilule 
ei tule eales lõppu.
Ma ütlen teile, surma ei ole, nagu ei ole ka talveund. Me ainult kasvame ühest ajajärgust 
teise. Me peame elu suhtes kannatlikud olema, sest elu on igavene.

*
Ja ka teie, kellel pole peenrajagugi oma maad kogu maailmaruumis, võite sel sügisesel 
ajal kummardada loodust, ja nimelt sel viisil, et panete lillepottidesse hüatsindi- ja 
tulbisibulaid, et nad teil talve jooksul võiksid kas ära külmuda või õitsema hakata. Seda 
tehakse järgmiselt: te ostate sobivaid sibulaid ja lähimast aiandist kotitäie head 
kompostmulda. Seejärel otsite keldrist ja pööningult üles kõik vanad lillepotid ja panete 
igaühesse sibula. Lõpuks märkate, et teil on mõned sibulad üle jäänud, kuid ühtegi potti 
enam pole. Ja te ostate potte juurde, misjärel näete, et teil pole enam ainsatki sibulat, see-
eest aga on potte ja mulda üle. Nüüd ostate te veel mõned sibulad, aga kuna teil jääb 
mullast puudu, ostate uue kotitäie kompostmulda. Siis jääb teil jälle mulda üle, mida te 
muidugi ei taha minema visata, ning te ostate meelsamini jälle mõningad potid ja pisut 
sibulaid juurde. Niiviisi käib see asi edasi, kuni perekonnaliikmed tõstavad mässu. Siis te 
panete aknad, lauad, kapipealsed, puhveti, keldri ja pööningu potte täis ja lähete 
meelekindlalt saabuvale talvele vastu. 

ETTEVALMISTUSED
Räägi mis tahes, kuid kõik tundemärgid viitavad sellele, et loodus, nagu öeldakse, heidab 
talveunne. Leht lehe järel langeb kaunilt ja ühtaegu nukralt liueldes mu kaskedelt alla. 
Kõik, mis õites, tõmbub maa sisse tagasi. Sellest, mis lopsakalt kasvas, jääb raagus konts 
või paljas rootsik, kirbanud pealsed või kuiv tüvikas. Muld ise aga õhkub mõrkjat 
kõdunemishõngu. Räägi, mis tahes, tänavune aasta on lõppemas. Krüsanteem, ara unista 
enam elu rikkusest, valge maran, ära pea viimast päikest märtsikuu pillavaks päikeseks. 
Pole parata, lapsed, pidu on läbi, heitke kenasti talvisele unele.
Oh ei, kus sellega! Mis te õige arvate! Jääge parem vakka! Mis jutt see unest on? Igal 
aastal me räägime, et loodus heidab talveunne, kuid lähedalt pole me veel seda und 
näinud. Või täpsemalt öeldes - me pole seda näinud altpoolt. Pöörame kõigel jalad üles, 
et asjast paremini aru saada, pöörame looduse pea peale, et me teda põhjalikult näeksime, 
pöörame tal juured püsti. Issakene, mis uni see on? Ja seda te nimetate puhkuseks? 
Õigem on öelda, et taimed lakkasid kasvamast ülespoole, sest neil pole selleks mahti. 
Nad vaid käärisid käised üles ja kasvavad nüüd allapoole, sülitasid pihku ja hakkasid 
sügavamale mulda tungima. Vaadake neid valgeid asjandusi mullas, need on ju uued 



juured, vaadake, kuhu nad trügivad - hei-hopp! hei-hopp! Kas te siis ei kuule, kuidas 
muld pragiseb selle vihase ja jõulise surve käes. "Teatan alandlikult, kindral, et juurte 
ründerühmad on tunginud sügavale vaenlase territooriumile: flokside eelpostid põrkasid 
kokku kellukate eelpostidega." - "Suurepärane! Nüüd kaevugu vallutatud aladel maasse, 
antud lahinguülesanne on täidetud."
Aga need puntsakad, valged ja õrnad on uued itted ja kasvud. Vaadake, kui palju neid on! 
Küll oled sina, närbunud ja kuiv püsilill, salaja laiutanud, sa oled täis indu, täis elu! Ja 
teie ütlete selle kohta - talveuni? Võtku või kurat lehed ja õied, ei meil ole mahti ilutseda. 
Siin all, siin mulla sees käib praegu see tõeline töö, siin, siin ja siin hakkavad kasvama 
uued varred, siitmaalt siiani - neis novembrikuu piirides pulbitseb märtsikuu elu. Siin 
mulla sees kavandatakse suurejoonelist kevadeprogrammi. Seni pole olnud veel minutitki 
puhkust. Vaadake, siin on ehituste plaan, siin on valmis vundamendikraavid ja siia on 
paigaldatud torustik. Me jätkame veel kaeva-mist, enne kui külmad muudavad pinnase 
kõvaks. Püstitagu kevad oma haljad võlvistikud eelkäija-sügise rajatud alusmüürile. 
Meie, sügise jõud, oleme oma töö teinud.
Kõva ja paisunud singas mulla all, mõhn mugula kiirukohal, imepärane ite kuivanud 
pealse kanna all: need on pommid, millest plahvatab kevadine õis. Me ütleme, et kevad 
on kasvuaeg, kuid tegelikult on kasvuajaks sügis. Loodust pealiskaudselt silmitsedes näib 
tõsi olevat, et sügis on aasta lõpp. Küllap siiski on tõele lähemal kinnitus, et sügis on 
aasta algus. See on üpris igapäevane seisukoht, et sügisel lehed langevad, ja ma ei suuda 
seda tõepoolest väärata. Kuid kinnitan siiski, et sügis on sõna tõelises mõttes aeg, millal 
lehed just kasvavad. Lehed kuivavad sellepärast, et talv läheneb. Ent nad kuivavad ka 
sellepärast, et läheneb kevad, juba kujunevad uued pungad, väikesed nagu 
lõhkekapslikesed, millest süttib kevad. See on vaid silmapete, nagu oleksid puud ja 
põõsad sügisel raagus:  nad on varustatud kõigega, mis neist kevadel tärkab ja võrsub. 
See on silmapete, nagu sureksid lilled sügisel, vastupidi - siis nad just sünnivad. Me 
ütleme, et loodus puhkab, tegelikult tungib ta sel ajal edasi nagu meeletu. Ta ainult sulges 
kaupluse ja laskis varbkardinad alla, kuid nende taga pakitakse juba uut kaupa lahti ning 
riiulid on täis, nii et vajuvad looka. Inimesed, see ongi tõeline kevad. See, mis praegu 
pole valmis, ei saa enam valmis ka aprillis. Tulevik ei ole mitte ees, vaid võrsete kujul 
juba käes. Ta on juba meie hulgas, aga seda, mida pole meie hulgas, seda ei saa olema ka 
tulevikus. Me ei näe võrseid, sest nad on mulla sees, me ei tunne tulevikku, sest ta on 
meis endis. Vahel tundub meile, et meist, kes me oleme maetud mineviku kuivanud 
säilmete alla, õhkub kõdulõhna. Aga kui me võiksime näha, siis veenduksime, kui palju 
tüsedaid valgeid võrseid rajavad endale teed selles vanas kultuuripinnases, mida 
nimetatakse tänaseks päevaks, kui paljud seemned ajavad idusid, kui paljud vanad taimed 
koguvad ja koondavad jõudu elavaisse pungadesse, mis ükskord puhkevad õitsvale elule. 
Kui me võiksime näha tuleviku varjatud pulbitsemist meie endi hulgas, siis ütleksime 
arvatavasti, et meie mured ja meie skeptitsism on suur-suur jama, et kõigest kõige parem 
on olla elav inimene, see tähendab - inimene, kes kasvab. 

AEDNIKU DETSEMBER
Oeh, nüüd küll on kõik valmis! Senini ta kaevas, sonkis ja kobestas, tuhnis, väetas ja 
lupjas, rikastas pinnast turba, tuha ja nõega, pügas, külvas, istutas, paljundas, pani 
mugulaid maha ja võttis talveks nubuiaid üles, kastis ja niisutas, niitis muru, rohis, kattis 
lilli kuuseokstega või kuhjas käntsudele mulda peale. Seda kõike tegi ta veebruarist 



detsembrini ja alles nüüd, kui ta aed on lumevaiba all, meenub talle, et ta on midagi 
unustanud - aeda imetleda. Ent te ju teate, et tal polnud selleks mahti. Kui ta suvel 
ruttaski vaatama õitsvat ema-juurt, pidi ta teel peatuma, et murust umbrohtu välja 
katkuda. Kui ta tahtis nautida õide löönud kukekannuste ilu, märkas ta, et neile tuleb 
kepid toeks panna. Kui tema astrid hakkasid õitsema, jooksis ta iiskannu tooma, et neid 
kasta. Kui ta floksid õitsesid, kiskus ta orasheina välja, kui ta roosid õitsesid, vaatas ta, 
kust ta peab kuivanud oksad ära lõikama või jahukastet maha hõõruma. Kui ta 
krüsanteemid puhkesid õitsema, jooksis ta kõplaga nende juurde, et paakunud pinnast 
kobedaks muuta. Mis te tahate, kogu aeg on tööd-tegemist, kuidas sa saadki käsi tasku 
pista ja ainult niisama ringi vaadata, et kuidas välja näeb?
Kuid nüüd, jumal tänatud, on kõik valmis. Tõsi küll, üht-teist oleks ju veel teha: seal 
tagapool on maapind kõva nagu tina, ja õigust ütelda tahtis ta need jumikad ümber 
istutada, aga olgu nad rahus, lumi on juba maas. Mis oleks, aednik, kui õige läheksid ja 
vaataksid esmakordselt oma aeda?
Näe, see must, mis lumest välja vaatab, on purpurpunane tõrvalill, too kuiv tüügas on 
sinine kurekell, see kõrbenud lehtede tuustik on astilbe. Ja vaadake, seal see luuakonts on 
Aster ericoides, siin aga, kus pole midagi, on apelsinivärvi kullerkupp, see lumehunnik 
seal on nelkide asukoht, noh muidugi - nelkide. Ja seal see varreke kuulub punasele 
veriheinale.
Prrr, küll on külm! Inimene ei saa isegi talvel oma aeda imetleda.
Noh, hästi, kütke ahi soojaks. Jätame aia kerge lumevaiba alla magama. Hea on mõelda 
ka muudele asjadele: meil on laud täis läbilugemata raamatuid, asume nende kallale, meil 
on palju muid kavatsusi ja muresid, hakkame siis nendest pihta. Ainult kas me oleme 
kõik kuuseokstega korralikult kinni matnud? Kas panime tõlvlilledele küllaldaselt mulda 
peale, kas me ei unustanud katta tinajuurt? Ja kalmiale oleksime pidanud mõned oksad 
kaitseks laotama. Kui nüüd külm asaleale liiga ei tee! Mis siis, kui aasia tulika sibulad ei 
lähegi kasvama? Sel juhul istutame nende asemele... oot-oot... Pidagem ja vaadakem 
mõnest hinnakirjast järele.
Nii jah, detsembris kehastab aeda peamiselt ilmatu hulk aiandusalaseid katalooge. Aednik 
ise talvitub klaasi taga, köetud toas, maetud kuni kaelani mitte sugugi sõnniku või 
kuuseokste, vaid aiandusalaste hinnakirjade ja kataloogide, käsiraamatute ja brošüüride 
alla, millest ta loeb:
1) et kõige hinnalisemad, üllamad ja lausa möödapääsematud lilled on just need, mida 
tema aias senini pole;
2) et kõik, mis tal on, "on väga õrnad" ja "külmakartlikud", või et ta on istutanud ühele ja 
samale peenrale üksteise kõrvale lilled, "mis vajavad palju niiskust", ja lilled, "mida tuleb 
hoida niiskuse eest"; et neid, mis ta erilise hoolega istutas kõige parema päikese kätte, 
"nõuavad täielikku varju", või siis vastupidi;
3) et on olemas kolmsada seitsekümmend või veel rohkem lilleliiki, mis "väärivad 
suurimat tähelepanu" ja mis "peaksid leiduma igas aias" või mis kujutavad endast igal 
juhul "täiesti uudset ja hämmastavat erivormi, mis ületab kaugelt kõik seniaretatud 
vormid".

Kõik see rikub harilikult detsembris aedniku meeleolu. Ühest küljest hakkab tal hirm, et 
pakase või sula, liigse niiskuse või kuivuse, päikese rohkuse või päikese vähesuse tõttu ei 
tõuse ükski ta lilledest kevadel üles. Sellepärast murrab ta pead, millega neid hirmsatest 



talvekahjustustest tekkivaid haavu ravida.
Teisest küljest märkab ta, et kui kõik need õnnetused lähevadki temast mööda, siis pole 
tal aias peaaegu mitte ainsatki neist "kõige hinnalisematest, rikkalikult õitsevaist, täiesti 
uudseist ja ületamatuist" sortidest, mille nimesid tajust nüüdsama oli lugenud kuuekümne 
kataloogi veergudelt. See on tõepoolest talumatu lünk, mis tuleb millegagi täita. Nüüd 
lakkab talvituv aednik lihtsalt huvi tundmast selle vastu, mis tema aias on, ja mõtleb 
üksnes sellele, mida seal ei ole, ja seda on muidugi kaugelt rohkem. Ta haarab kataloogid 
ja kriipsutab alla need, mida ta peab tellima, mis tal jumala eest ei tohi aias puududa. 
Esimese hooga kriipsutab ta alla nelisada üheksakümmend püsikut, mis tuleb iga hinna 
eest tellida. Kui ta need üle loeb, muutub ta hoopis mõõdukamaks ja hakkab verd tilkuva 
südamega kõike maha kustutama, millest ta sedapuhku on otsustanud loobuda. Seda 
valutekitavat operatsiooni peab sooritama veel korda viis, kuni tal jääb järele ainult oma 
sada kakskümmend "kõige kaunimat, kõige üllamat ja kõige möödapääsematumat" 
püsikut, mis ta jalamaid, tiivustatuna pöörasest rõõmust, ära tellib. "Saatke need mulle 
märtsi alguseks!!!" - "Issakene, oleks juba märts," mõtleb ta seejuures palavikulise 
kärsitusega.
Ent jumal on teda pimedusega löönud. Märtsikuus märkab ta, et ta ei suuda kõige 
suuremate pingutuste hinnaga leida oma aias mitte rohkem kui paar-kolm kohta, kuhu 
saab veel midagi istutada, ja needki on plangu ääres jaapani küdoonia taga.

*
Sooritanud selle peamise ja - nagu oli ilmne - mõnevõrra ennatliku talvise töö, hakkab 
aednik kärsitult igavust tundma. Kuivõrd "märtsis läheb lahti", siis loeb ta päevi märtsini, 
aga et neid on üleliia palju, rehkendab ta neist viisteist päeva maha, sest "mõnikord läheb 
juba veebruaris lahti". Mis parata, tuleb oodata. Siis asub aednikust inimene millegi muu 
kallale, heidab näiteks sohvale, diivanile või chaise-longuele pikale ja üritab looduse 
eeskujul talveunne suikuda.
Poole tunni pärast kargab ta uuest ideest inspireerituna horisontaalsest asendist üles. 
Lillepotid! Sest lilli võib ju kasvatada ka pottides! Jalamaid kerkivad ta vaimusilma ette 
palmi- ja lataania-, draakonipuude ja tradeskantsiate, asparaaguste, kliiviate, aspidistrade, 
mimooside ja begooniate tihnikud kogu oma troopilises ilus. Nende vahel aga, teadagi, 
õitseb mõni ülivarane priimula ja hüatsint ja alpi kannike. Esikusse rajame ekvatoriaalse 
džungli, mööda treppe hakkavad alla rippuma liaanid ja akendele paneme lilled, mis 
pistavad õitsema nagu hullud. Seejuures heidab aednikust inimene kiire pilgu enda 
ümber: ta ei näe enam tuba, kus ta elab, vaid parasiidiaia põlismetsa, mille ta siia loob, 
ning ta jookseb ümber nurga aiaärisse, tooma tervet sületäit kasvavaid aardeid.
Kui ta kõik selle koju toimetab, mis ta välja on valinud, märkab ta: 

- et kõik see üheskoos ei näe põrmugi välja ekvatoriaalse džunglina, vaid pigem näruse 
potilillekauplusena;

- et akendele ei saa midagi panna, sest - nagu majaemand talle fanaatiliselt kinnitab - 
aknad on selleks, et nende kaudu tube tuulutada;

- et treppidele ei saa midagi asetada, sest trepikoda muutuks selle läbi sealaudaks ja ujuks 
veest;



- et ka oma esikust ei saa ta teha troopilist põlismetsa, sest hoolimata tema haledaist 
palveist ning sõimust ei taha naisvägi sellest teadagi, et seal pakaseilmaga aknaid lahti ei 
tehta.

Siis viib aednikust inimene oma aarded keldrisse, kus - nagu ta end lohutab - nad 
vähemalt ära ei külmu, kuid kevadel, sonkides väljas soojas mullas, unustab ta nad 
sootumaks. Seesinane kogemus ei sega tal küll mingil määral järgmises detsembris 
üritada uute lillepottide abil oma korterit talveaiaks muuta. Selles võite näha veelkordset 
tõendust, et loodus elab igavesti.

AEDNIKU ELUST
Öeldakse, et roosidel on oma aeg. See on muidugi õige - harilikult ei maksa roose oodata 
enne juunit või isegi enne juulit, ja mis puutub nende kasvatamisse, siis kulub kolm 
aastat, enne kui saate vähegi korraliku roosipõõsa. Kuid palju õigem oleks öelda, et 
tammedel on oma aeg või et kaskedel on oma aeg. Ma istutasin mõned kased ja ütlesin: 
"Siia kasvab kasesalu, aga seal, selles nurgas, seisab varsti võimas sajaaastane tamm." Ja 
istutasin ka väikese tamme. Nüüd on juba kaks aastat möödas, aga ikka veel ei ole 
võimsat sajaaastast tamme ja kased pole veel sajaaastane kasesalu, kus tantsivad nümfid. 
Endastki mõista, ma ootan veel mõne aasta. Meie, aednikud, oleme kõle kannatlikud. Mu 
muruplatsil seisab liibanoni seeder, peaaegu niisama pikk kui ma ise. Teaduslike andmete 
kohaselt kasvab seeder üle saja meetri pikaks, kusjuures tüve läbimõõt on kuusteist 
meetrit. Ohoo, ma tahaksin seda aega ära oodata, millal ta saavutab ettenähtud pikkuse ja 
jämeduse. Oleks tõepoolest tore, kui ma elaksin täie tervise juures selle ajani ja võiksin - 



nagu öeldakse - lõigata oma töö vilja. Seni on ta mul kasvanud oma tubli kakskümmend 
kuus sentimeetrit, eks ma oota veel.
Või võtke mõni muru, mis, kui te hästi külvate ja kui varblased seemet ära ei noki, tõuseb 
muidugi kähe nädalaga üles ja kuue nädala pärast võite teda juba niita, kuid see pole veel 
kaugeltki inglise muru. Ma tean suurepärast inglise muru kasvatamise retsepti, mis 
kuulub - nagu Worcesteri sousti retseptki - "inglise maa-aadlikule". Üks ameerika 
miljardär küsinud tollelt aadlikult: "Söör, ma maksan teile, mis te tahate, kui te avaldate 
saladuse, mis viisil saadakse nii täiuslik, nii roheline, nii tihe, nii pehme, nii sametine, nii 
tasane, nii värske, nii veatu, ühesõnaga - niisugune inglise muru nagu teie oma." - "See 
on väga lihtne," vastanud selle peale too inglise maa-aadlik. "Selleks on tarvis pinnas 
hästi ja sügavalt läbi harida, muld peab olema rammus ja sõmerjas, aga mitte hapu ega 
rasvane ega raske ega lahja. Seejärel tuleb pind hästi siluda, et ta oleks tasane nagu laud, 
siis külvate muruseemne maha ja tambite mulla hoolikalt kinni, siis kastate iga päev, ja 
kui rohi on kasvama hakanud, käite nädalas kord kergelt niitjaga üle, niidetud rohu pühite 
luuaga ära ja muru rullite. Te peate teda iga päev kastma, rõsetama, niisutama, pritsima 
või piisutama. Ja kui te teete seda kolmsada aastat järjest, siis on teil just sihuke tore 
muru nagu minulgi." Lisage sellele, et igaüks meist, aednikest, tahaks katsetada ja 
tegelikult peabki praktiliselt katsetama kõigi roosisortidega pungade ja õite, okste ja 
lehtede, kuju ja muude eriomaduste mõttes, samuti kõigi tulpide ja liiliate, iiriste, 
kukekannuste, nelkide, kellukate, astilbede, kannikeste, flokside, krüsanteemide, 
jorjenite, gladioolide, pojengide, astrite, priimulate, anemoonide, kurekellade, 
kivirikkude, emajuurte, päevalillede, magunate, kuldvitste, kullerkuppude ja mailaste 
sortidega, millest igaühel on vähemalt tosin kõige paremat ja täiesti möödapääsematut 
vormi, varianti ja hübriidi. Eelnevale tuleb veel lisada paar-kolmsada liiki ja sorti, millel 
on ainult kolm kuni kaksteist erivormi. Edasi on vaja pöörata erilist tähelepanu 
mägitaimedele, veetaimedele, kanarbikulistele, sibultaimedele, sõnajalalistele ja varju-
lembestele, igihaljastele ja puulistele vormidele. Kui kõik aeg, mis - nagu öeldakse - iga 
nina peale kulub, kokku võtta, saame ülimalt tagasihoidlike arvestuste juures 
üksteistkümmend sajandit. Aednikul kuluks üksteist sajandit, et kõike seda katsetada, 
tundma õppida ja praktikas hinnata, mis talle kuulub. Odavamalt anda ei saa, kõige 
rohkem viis protsenti võin alla jätta, ja seda teie pärast, sest teil ei tarvitse ju kõike 
kasvatada, ehkki see tasuks end ära, ent te peate kiirustama ega tohi päevagi kaotada, kui 
tahate selle ajaga kõik joonde ajada, mida teilt nõutakse. Inimene peab alustatu lõpule 
viima. See on teie kohustus oma aia vastu. Retsepti ma selleks teile ei anna, te peate seda 
ise kogema ja selle ise välja töötama.
Meie aednikud, võiks öelda, elame tulevikule. Kui meil õitsevad roosid, siis mõtleme, et 
tuleval aastal õitsevad nad veelgi paremini, et mõnekümne aasta pärast saab sellest 
kuuesehakatisest vägev puu - oleksid ainult need mõned aastakümned mul juba seljataga! 
Ma tahaksin kangesti näha, milline on see kaseke viiekümne aasta pärast. Tõeline ja 
parim on alles ees. Iga aasta lisab kasvu ja ilu. Jumal tänatud, et meiegi oleme jälle aasta 
edasijõudnud!


