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Õismäe kortermaja üheksandal korrusel ootab mind Anne. 
Ta on siinse lillenurga sisse seadnud juba 16 aastat tagasi. Mulle 
näib aga, et need postamendid, taburetid ja taimed võinuksid siia 
nurgatagusesse trepikotta sattunud olla ka kõigest eile. Paneel- 
maja rohenurgast õhkub kummalist värskust ja ajatust. Naine 
võtab mind vastu, et tutvustada taimi, millega ta majarahva ühist 
ruumi proovib rikastada. Ta ütleb, et need taimed polevat tal 
enam oma koju ära mahtunud ning seetõttu sättis ta need siia 
koridori. Kiikan üles, et kontrollida, ega siin veel mõnda korrust 
ole. Siit edasi läheb vaid raudne kitsas trepp. Anne ütleb, et see 
viib pööningule, kuid pääs sinna on nüüd kinni – ükskord olevat 
kaks poissi katusele läinud ning üks neist kukkus alla. 

Paneelmajade trepikodades on aastaringselt soe ja taimed saavad 
neis külmumiskindlalt elada. Koridori botaanikanurgas kannab 
naine hoolt tups-rohtliilia, karuputkelehise begoonia, datlipuu 
ja draakonipuu eest. Neljanda ja viienda korruse vahel paikneb 
sarnane taimenurk, mille eest hoolitseb Anne üks paljudest 
naabritest. Sealt võib leida nõelköie, piimalille ja hiina kase. Anne 
ütleb, et hiljuti suri tema üheksanda korruse naaber ära ning siis 
aitas ta kadunukese taimi laiali jaotada. Postamendi ja mõned 
lillepotid tõi ta siia oma taimenurka ning pistis osa taimedest 
enda omade vahele kasvama. Ta meenutab, et oma tups-rohtliilia 
ehk klorofüütumi sai ta omal ajal Baltikas töötades endaga ühes 
napsata. “Ühe tupsu võtsin kaasa ja nüüd on neid terve lillepott 
täis,” räägib naine. See juhtus 40 aastat tagasi. Niisamuti on ka 
begoonia just sealt pärit. Anne on rõõmus, et kuigi taime on kor - 
duvalt ümber istutatud, lõigatud, ära jagatud, kasvab see ikka 
hästi. Õismäelane mainib muu jutu käigus, et näpatud taim pidavat 
kõige paremini kasvama. Hiljem selgub, minu üllatuseks, et see 
on hobiaednike seas levinud nipp. Anne üt leb, et kui tal sellist 
avalikku taimeala ühiste oranžide seinte vahel ei oleks, läheks ta  
otse liftist oma korterisse ega vaatakski koridori sopi poole. 
Ta leiab, et taimed annavad elu juurde ning teevad trepikoja 
õdusamaks, kodusemaks ja ilusamaks.
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Kortermajaga meenub mulle üks minu esimesi kogemusi eksooti- 
liste taimedega. Olgu öeldud, et suurte paneelmajadega puutusin 
lapsena vähe kokku – seda tuli ette siis, kui kellelegi külla oli vaja 
minna. Umbes 25 aastat tagasi külastasime Musta-mäel vanaemaga 
tihti tema sõbrannat, kes elas kusagil Vilde tee kandis. Olin siis 
umbes nelja-viie aastane. Kui prouad veel esikus viimaseid “head-
aega-jutte” pidasid ja hõberebase kraed õlgadele sätiti, tõmbasin 
mina oma kombinesooni selga ja läksin aegsasti trepikotta ootama. 
Mäletan, et hüplesin kõigepealt mitmeid astmeid allapoole kõige 
esimesele korrusele ja mõtlesin siis vanaema juurde tagasi minna. 
Ronisin treppidest üles ja jõudsin kõige kõrgemale korrusele – 
viiendale. Mulle avanes ebatavaline ja lummav vaatepilt: seal olid 
pikad okkalised kaktused ja muu rohelus. Mäletan, et sattusin 
paanikasse, et äkki ma ei leiagi enam vanaema üles. Korraga 
paotati kusagil ust ja sealt ta ikkagi ilmus. Tema meelest oli kõik 
parimas korras – minu põgusast, ent meeldejäävast seiklusest  
ei teadnud ta ju midagi. Seda kogemust meenutan aga siiani ja  
need taimed sööbisid mu mällu kui märk milleski uuest, 
eksootilisest, stoiliselt rahulikust ja vaiksest, aga ka veidi hirm-
sast ja segadusttekitavast.
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Lõpuks mu ootus puhkes kehke,
hingasin kelke õketolmu tugevat lõhna
hkllkl õhtupoolikkl,
võklklkeõhtkl.
Eha Lättemäe
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Täna ei ole taimede kasvatamine kortermajade trepikodades 
lubatud. Paljud korteriühistud on päästeameti nõuetest ka  
kinni pidanud ja oma botaanikaaiad likvideerinud. Leidsin  
aga mõned trepikojad, kus reeglitest mööda on vaadatud. Ühes 
elamus tutvustab mulle olukorda korteriühistu juht, kelle sõnul 
talle endale taimed ei meeldi, aga samas ei ole ta neid ka ära 
keelanud. Ta kurdab, et kui tema alles botaseid jalga paneb, 
on ta kahe- ja nelja-aastane laps juba trepikojas lillemulda 
sondeerimas. Aga ka seda, et trepikojad on standardist kitsamad 
ning kui keegi veel sinna omameisterdatud lillealuse viib, on 
ruumi ebamugavalt vähe. Seda tajun ma sellel külaskäigul isegi. 
Satun “lillekorrusel” kokku koristajaga ja distantsihoidmine 
temaga osutub ruumikitsikuse tõttu tõeliselt keerukaks. Juba 
eemalt on tunda, et ta on kuri. Ta pobiseb midagi ja kaob mopp 
käes teadmata suunas. Mõne aja pärast kuulen väga tugevat 
hingeldamist ning ei oskagi esimese hooga öelda, kas see 
tuleb alt või ülevalt. Hetk hiljem ilmub ülakorruselt nähtavale 
kogukas naine. Nähes mind ja mu kaamerat, on õhus taas tunda 
ebamäärast ärritust. Proua küsib vene keeles, kas mulle ei 
meeldi taimed. Ütlen lohutavalt, et ikka meeldivad. Näen naise 
näos silmnähtavat elavnemist ja ta hakkab rääkima, et korrus 
kõrgemal on ka tal taimed. Ja tal olevat astma, mida seletab 
ka eelnev vaevaline hingamine. Hõikan veel väljapääsu poole 
rühkivale naisele oma olematus vene keeles “krasivaja”! 
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Värskelt pestud pruunid kahhelkivid peegeldavad seintelt sinakat 
valgust. Taimed mõjuvad sellises vaikelus värskendavalt. Torude 
kahinad ja ebamäärased kajad koridoris loovad ambientseid 
helisid. Teen veel mõned pildid kõrvalkoridori ahvileivapuudest. 
Vahepeal on koristaja aru saanud, et ma ei tee reportaaži kori-
doride halvast ligipääsetavusest ja saadab lepitava naeratuse. 
Õpetab veel viimaks, kuidas ilma tema juuresolekuta korralikult  
ust sulgeda.
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Näinud lukuta majake uksi
kuklnud jaanikkl lõõtspklliviit
kogend keda kuis kõik ske läks tuksi
usun rokelist hiit
Peep Ilmet
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Nõudlikkus ja uuriv pilk saadavad mind ka Tallinna Ülikooli  
Akadeemilises Raamatukogus, kuhu ootamatult sisse olen sada-
nud, et taimi uurida. Vanemaealine administraator ütleb mulle 
sõbralikult, et mul ei vedanud täna. Vaatan nõutult tema kolleegi 
otsa, kes soovitab mul ühendust võtta juhatajaga ja hiljem tagasi 
tulla. Lahkun ja naasen mõne aja pärast. 

Hoone valmis 1963. aastal, ning siinsesse fuajeesse on sisearhitekt 
Leila Pärtelpoeg kavandanud spetsiaalsed  kasvatuspeenrad koos 
radiaatoritega. Radiaatoritele suunab mu tähelepanu raamatukogu 
töötaja, kes on fuajees just valmis saanud näituse, kus esitle takse 
vaalahambaid ja muud põhjanabaga seonduvat. Ma olen esimene 
külaline. Härra varjab oma pettumust, kui ütlen, et tulin taimi, 
mitte näitust pildistama. Naljakas on vaadata, kuidas eksootilised 
kaktused ja monsterad loovad fuajees täieliku rahu ja vaikuse, aga 
teisel pool klaasi tuiskab lund. Siinsetel taimedel tundub mõnus 
olevat. Potid on kruusa all peidus, pinnal nähtav lopsakus aga toob 
interjööri alvaraaltolikku hubasust. Varem oli raamatukogul oma 
botaanik, aga nüüd käib siin teisi päeviti väljapoolt palgatud kastja.  
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Linnuke laklis tikeli
õitkesid lkllad sikelid
hõiskasin ike ma tikeli
rinnas kike sikelid
rinnas kike kobarad
kängunud äbarad
läksin ma sikeli siske
astusin läbi lklla
sikel oli sikelit täis
maha mind pkllas
Heljo Mänd
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Lihula raamatukogus on botaanikuks Ulvi, kes teeb kõik vaja-
minevad taimeprotseduurid ise. Ta ütleb, et iga nädal tuleb 
taimede vahel ära jaotada kaks ämbritäit vett. Kastmiseks on aga 
kõige parem ühe ööpäeva seisnud toasoe vesi. Vahel aitab naisel 
lilli kasta ka asutuse koristaja. Ulvi on siin töötanud 20 aastat. 
Raamatukogu külastajale avaneb väga rikkalik taimemaailm, mis 
esmapilgul võib köidete ja riiulite varju jääda. Siit võib leida nii 
suuri kui ka pisikesi potte. Taimed annavad Ulvi sõnul ameti-
ruumi juurde kodusust, hubasust ja sõbralikkust ning võimaluse 
astuda ametlikkusest samm kõrvale. Raamatukoguhoidja tun-
neb, et kui ruumis on taimed, siis ta ei ole ainult tööpostil, vaid 
saab tegeleda ka flooraga. Näiteks paljundab ta taimi, et neid 
edasi kinkida või lugejatega vahetada. Äsja andsid nad Lihula 
muuseumile hulga lilli. “Ühel hetkel on endal palju ja siis annad 
ära ja jälle nad tulevad,” ütleb naine. Ja siis avaldab ta mulle juba 
tuttava saladuse, et salaja näpatud taim pidada kõige paremini 
kasvama minema. Ulvi on oma lugejatel lubanud taimepoegi 
võtta nii, et ta ise ei vaata.

Vahepeal on raamatukogu kolinud, varemalt tegutses ta laste-
aiaga samas majas. Sealt on praegustesse ruumidesse toodud 
palju taimi. Üheks selliseks isendiks on asparagus, mis asetseb 
ajakirjade ja ajalehtede riiulil. Oma 13 aastat vana ämmakeel 
samuti. Taim jõudis raamatukokku kellegi kodust ja oli selleks 
ajaks juba küllaltki eakas, arutleb perenaine. Arvutite nurga-
keses elab hiina kask, kelle nimi on Aime. Ta on pärit eelmise 
raamatukoguhoidja Aime kodust. Kui bibliotekaar siit ilmast 
lahkus, toodi puu raamatukokku. “Me ütlesime, et kui keegi 
soovib, siis me anname puu edasi, aga kuna keegi ei soovinud, 
siis jätsime endale,” sõnab Ulvi. Puu oli kasvanud kaldu päikese 
suunas ning naine võttis südame rindu ja saagis viltu kasvanud 
oksa maha. Seepeale sai kask ilusa põõsa kuju, kuid nüüd on 
jälle natuke käest ära läinud. “Peab paremini hoidma ja vaatama 
teda,” ütleb Ulvi. Taim olevat vahepeal isegi õitsele puhkenud. 
Perenaine jagab mõtteid, et kasekest peaks pügama ja seejärel 
ümber istutama, sest seda polevat mitu aastat tehtud. 

Kui küsin raamatukoguhoidjalt, kas tal on mõni lemmiklill, osutab 
ta punases potis olevale alpikannile, mille ta ise poest ostis. “See 
on mu sünnipäevalill, kui ma olin laps, siis toodi sageli alpikanni 
õisi, mitte taimi. Detsembrikuus ei olnud muud võtta,” ütleb nai-
ne. Ta mäletab, kuidas isa tõi talle kord ühe alpikanni õie. Ja selle 
loo tõttu on alpikann tema jaoks eriline. See alpikann õitses kaua 
ja nüüd hakkab juba uusi lehti tulema. Kodus pidas Ulvil alpikann 
vastu 12 aastat. See õitses tal mitte päris nii nagu kaupluses, aga 
oli ikka üks-kaks õit. Ta kastis taime lume ja vihmaveega, sest see 
sobivat paremini. 
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Väliskirjanduse poolses tiivas on suurim sulgvõhk, mida ma näi-
nud olen. Ja seal on veel üks toakask, kelle nimeks on Maie. Maie 
andis selle raamatukogule, sest ta enda tuppa puu enam ära ei 
mahtunud. Aime ja Maie on üks ja sama toakase sort, aga Maie 
näeb parem välja. Tal oli hiljuti ka üks õis, kuid see kukkus  
kahjuks kiiresti maha.
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Minuke nõmke pekl
pisike lkll
tõsiked sklmad tõstab.
Ma mõistan väikeske lklkeke
lihtsat kkelt,
kes räägivad tasa,
et hing ainklt kuukeks.
Viivi Luik
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Lähen peale Lihula raamatukogu otse Vana-Vigala rahvamajja, 
kus näen esimeste taimedena tervitamas just kahte hiina kaske. 
Seda taime nimetatakse ka rooshibiskiks. Uurin juhataja Astra 
käest, kas õitest võiks keeta ka hibiskuse teed. Ta arvab, et pigem 
mitte. Rahvamajal on suur avar fuajee, mille laes on valgusšahtid. 
Sealtkaudu saavad taimed vajaliku valguse, sest koridoris peale 
klaasuste muid aknaid ei ole. Naine ütleb, et ta ei ole toataime 
inimene, kes nendega süsteemselt tegeleks, aga leiab, et taimed 
toovad ruumi postiivse, sooja ja mõnusa tunde. Eriti siin majas,  
kus on võrdlemisi lage ja kõle, tekitavad taimed elu ja värvi.

Rahvamaja perenaine jutustab, kuidas üks kask on toodud siia 
lähedal asuvast kutsekoolist  ja teine, umbes 50 aastane, oli 
alguses Vana-Vigala külapoes. Siis aga kehtestati mingisugused 
euronõuded ja poes ei tohtinud enam taimi kasvatada. Sealt 
rändas ta samas majas olevasse raamatukokku, aga seal jäi talle 
kitsaks ning nii ta jõudiski lõpuks siia. Olen teadlik, et neid 
puid tuleb lõigata ja märkan, et seda on siinsete isenditega ka 
tehtud. Saan teada, et neid on pügatud õunapuusaega. Roheliste 
lehtedega oksi taaskasutati läinud sügisel kohaliku etenduse 
dekoratsioonidena. Astra räägib, kuidas toakasele tuli eelmine 
aasta umbes 30 õit, kõik ei tulnud korraga, aga olid hästi ilusad 
punased. Kui toatemperatuur on väga soe, siis püsivad õied ainult 
ühe päeva, kui aga jahedam, siis mitu päeva. Ta kirjeldab, kuidas 
kohaliku valla vabariigi aastapäeva pidustusteks pidi ta kõik lilled 
tahatuppa lohistama, sest neid peeti ebasobivateks ja koledateks. 
Ainult ühe kase tohtis jätta. See tundub kummaline, sest need 
puud näevad nii lopsakad ja rohelised välja. Kontrollin, kas leht  
on ikka päris või kunsttaime oma. 
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Kui koputate mu vigvami uksele 
ja teile ei avata,
siis ei ole mind kodus,
siis istun lõuendi kallal
ja loon maailma, kus rohi, 
taevas ja inimesed
on rohkem iseeneste moodi.
see maailm on väga kaugel,
ei saa sealt niisama lihtsalt tulla.
olgu teil kannatust koputada.
Lehte Hainsalu
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Enamus taimi on inimesed ise rahvamajja toonud. Teises 
akendega ruumis on aknalaual palju väikseid taimi. Üks draako- 
nipuu varjab eemal pistikupesa. Astra ütleb, et tema alpikan-
nidega sõber ei ole. “Toodi siia üks pott, aga kuivas kohe ära,” 
ütleb ta. Koristaja tõi veel ka oma kalla. “Nüüd peab vaatama, kas 
saab asja. Talumajades on madalad laed ja väiksed aknad, taimed 
ei ela ega sure seal,” tõdeb juhataja. Teine sõnajalg kasvab akna 
all ning Astra möönab, et see tuleb nüüd küll ümber istutada. 
Seda tööd tuleb koos koristajaga teha, sest üksi on raske, kuna 
taim on nii suur. Kastmine on ära jaotatud koristaja ja juhataja 
vahel. Koristaja kastab suuri taimi – toakaskesid ja sõnajalgasid, 
juhataja aga väikseid taimi. Koristajal olevat selline häda, et ta võib 
taimed üle kasta ja need nii hingusele saata. “Mina ikkagi katsun 
enne ja siis kastan, aga väetan ikka ka,” ütleb Astra. Ja siis on siin 
üks orhidee, mis kingiti viis aastat tagasi ja algul ei saanud temast 
kuidagi asja. Naine mõtles, et hoiab teda veel ühe aasta ja siis 
viskab minema. Ta ütleb, et raamatukoguhoidja, kes on taimedega 
nipikas, soovitas tal taime teise ilmakaarde akna alla tuua. Peale 
seda on orhidee kaks korda õitsenud, viimane kord isegi kaks 
korda aastas.
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Vestlen Vana-Vigala raamatukoguhoidja Marega ja selgub, et ta 
on selles ametis olnud juba 51 aastat ning koos raamatukoguga 
lausa kuus korda kolinud. Küsin, milline taim on temaga kõige 
kauem koos olnud ja ta vastab, et see sama toakask, millest enne 
juttu oli ning samuti kummipuu. Kummipuu taim tuli nii, et Mare 
laps tõi sõbranna juurest selle oksa ja nad panid ta raamatukokku 
kasvama. Teda on kõvasti pügatud, sest muidu oleks ta juba laeni 
kasvanud. Tal on kodus ka üks aasta noorem taim, mis ongi laeni 
sirgunud. Ka Mare mainib, et tema taimekollektsioonist näppavad 
lugejad salaja taimi, sest nii kasvavad nad kõige paremini. Selleks 
puhuks läheb raamatukoguhoidja teise ruumi. Nüüdseks on see 
nipp saavutanud minu jaoks teada-tuntud elureegli, mida ma 
varem kuulnudki polnud. 

Perenaine mainib, mis taimed tal on olnud, aga mis nüüdseks on 
issanda teed läinud. Sinna nimekirja kuuluvad näiteks juudihabe 
ja rahapuu. Küll aga elab hästi näiteks kümneaastane toapalm. 
Selle andis raamatukogule Mare poeg. Veel leiab raamatukogust 
aaloed, mis on parim põletusravim. Taim peab olema kolm aastat 
vana, siis hakkab ta väge andma. Nii oli kohalik taimetark Vigala 
Sass õpetanud. Raamatukogus on ka palju orhideesid. Nendega 
tuleb talitada nii, et kõigepealt osta spetsiaalset orhideedele 
mõeldud mulda, siis võta vana muld välja ja asenda uuega. See 
on Marele ühe päeva töö, kui kõik lilled korraga ette võtta. Kord 
aastas võib taimepotti panna tikupikkuse väetisepulga. Taimi 
ei leota ta kunagi, vaid paneb kord nädalas veerand klaasi vett. 
Kui taimi leotada, tulevad lehetäid ja seda raamatukoguhoidja 
kindlasti ei taha. Ta räägib, kuidas kord oli üks suvitaja peale 
hooaega talle kogemata toonud kahjuriga orhidee. Õnneks mär-
kas rohenäpp seda aegsasti ning andis mõista, et seda taime ei  
saa ta kahjuks oma kollektsiooni võtta. 

Mare ütleb, et ta on lillelaps. Kindlasti oleks ilma taimedeta 
raamatukogus valgem, aga siis oleks puudu rohelusest ja 
loodusest. Ta ütleb, et kui taimi ruumides ei oleks, peaks ta  
seda kuidagi teisiti kompenseerima. Ta kirjeldab ka, kuidas  
kümme aastat tagasi sai maja ette istutatud kuusk. Nüüd on  
puu suur ja talvel on tal küünlad peal. Inimesed saavad  
kuuse all olla ja lapsed puude vahel mängida. Kui puid ei  
oleks, ei oskaks inimene kuskil olla. Me vajame puid ja rohelust 
enda ümber, võtab naine jutu kokku.
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kord tukeb päev mkl 
linnud ei lakla enam mklke
ja kuusk mu maja kes kukub pikkli
Andres Ehin
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Uurin, kust sai Mare taimehuvi alguse. Ta ütleb, et lapsepõlvest, 
kui pidi loomapeeti kasvatama – siis oli see suur nuhtlus. 
Kuuekümnendate suvedel sai nii taskuraha teenitud, et siis selle 
teenitu eest kinno või ekskursioonile minna. Aga tänaseks  
päevaks on see nuhtlus muutunud rõõmuks. Mare ootab kevadeid 
väga, mil kõik tärkab ja saab näpud mulda pista. Siis kaovad kõik 
mõtted. Saab vaid mutte ja rotte kiruda, kes on midagi peenrast 
ära söönud. Aiamaal on aiandushuvilisel kasvamas tulbid, nelgid, 
pojengid, hüatsindid, roosid ja natuke söögipoolist. “Mul on abi- 
kaasa nüüd kolm kuud surnud,” teatab Mare. Abikaasaga sõitsid 
nad stressi leevendamiseks autoga põlismetsa. Seal sai häälitseda 
ja karjuda nii, et mitte keegi ei kuule ja tunda sellisel moel vaba-
dust. Sai korjata mõne oksakese, männi või pohlavarre, mille 
omale koju vaasi panna ja mis tõi teistsugust tunnetust. Selline 
toimimisviis võtvat tohutult pingeid maha. Küsin, kas toataimed 
kompenseerivad rohelist loodust, mis talvisel ajal eesti kliimas 
ilma lehtedeta lume all on. Raamatukoguhoidja ütleb, et igaljuhul. 
Ta silitab oma taimi ja tänab, et nad on talle seda rõõmu valmistanud.
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Galina, kes töötab majandusjuhatajana Tallinnas Kesklinna 
Lastepolikliinikus ütleb, et me oleme kõik looduselapsed. “Maailm 
on tervik, inimesed ei eksisteeri omaette, vaid kõik on omavahel 
seoses,” ütleb proua. Ta lisab, et meie ümber ei ole midagi, mis 
ei oleks elus, isegi kivid on. Lastepolikliiniku maja on valminud 
1986. aastal. Alguspäevil ei olnud hoones üldse taimi, ent ini-
mesed on aja jooksul tühjad alad rohelusega täitnud. Niisamuti 
annavad nad vahel huvilistele ka taimi ära. Teise korruse fuajees  
on kaks suurt laeni kasvanud palmi. Neid pakkus majandusjuhataja 
isegi botaanikaaiale, kuid sealt öeldi, et eelistatakse midagi eksooti- 
lisemat. Palmide kõrval on hiiglaslik monstera, mille varsi hoiavad 
üleval lakke kinnitatud nöörid. Väiksemaid taimi tõstetakse 
aegajalt ümber ja kui mõni taim hakkab hävima, viiakse ta kiiresti 
taastumistuppa. Seal olevat valge ja jahe, mis turgutab taime taas 
elule. Seejärel tõstetakse taastunu jälle inimeste sekka. Taimi 
hooldab perenaine Leena, kes kastab neid kord nädalas. Ta oskab 
lilledega ümber käia ning ammutab lisateadmisi ka erialasest 
kirjandusest. Seisatame Galinaga klaaslaua ees, millel asetseb 
okkaline ja räsitud ilmega taim. Ta viitab, et küllap taimele ei 
meeldi midagi ja seetõttu tahab ta ära surra. Taimedel on ka 
vanus – nad tulevad ja lähevad, sõnab naine. Uurin, kas inimesed 
kasutavad rohelusega täidetud puhkealasid meelsasti ning saan 
vastuseks, et kasutavad küll. Taimed puhastavad ka õhku. 

Galina usub, et ilma lilledeta ei oleks ilus. “Taimed annavad meile ja 
meie jällegi taimedele soojust,” täheldab ta. Olen kolmanda korruse 
taimedega täidetud fuajees pildistamas, kui vaikusesse lõikab sisse 
beebi röökimine. Mõtlen, et polegi niisugust kisa varem kuulnud. 
Sellise heli peale reageeriks iga inimene appisööstuga, aga kuna on 
teada, et see tuleb arsti kabinetist ja on ilmselt seotud mõne 
ebameeldiva, ent vajaliku protseduuriga, siis ei saa keegi selle vastu 
midagi teha. See on paratamatu. Tunnen, kuidas taimed pakuvad 
oma liikumatuses ja rahus turvalisust ja lohutust.

Nii lastepolikliinikus kui ka teistes eelkäsitletud asutustes võib  
kohata läbivalt samu taimi. Need on taimed, mis taluvad 
sisetingimusi paremini kui mõned teised. Nende eest hoolitseb  
alati üks inimene. Taimed loovad hubasust ja on olulised (töö)
keskkonna pehmendajad. Vaatamata sellele, et tegu on avaliku 
ruumiga, saadavad neid taimi inimlikud ja isiklikud lood. Täpse- 
malt saab nende hoolduse ja iseloomu kohta lugeda indeksist.
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Vikati paned 
räästasse. Reha kuuri.
Heinad lakka.
Kuid rohi kasvab taas ja
ei mäleta midagi.
Jaan Kaplinski
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Põhiline on õigesti kasta, ülekastmine tapab 
taimed ja liiga harv kastmine ka. Valgust 
ka enamik taimi armastab väga, aga lausa 
aknalaual suvel mõned taimed lähevad liigsest 
valgusest kollaseks, siis peab nad ajutiselt 
mujale tõstma. Katsun mulda enne kastmist 
näpuga. Kevadel olen vahel väetanud, vedel 
lilleväetis Vito mõjub hästi. Välisaknalaudadel 
kasvatame kevadel ja suvel võõrasemasid, 
petuuniaid, peiulilli, neid tuleb siis üsna tihti 
kasta, vahel väetiseveega. Väga hästi mõjub 
taimedele, kui nad paari aasta tagant ümber 
istutada uude mulda paraja suurusega potti.
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Ahvileivapuu
(Crassula portulacea)

See on ahvileiapuu, ostsin poest, 
sellise pisikese. Ta on selliseks 
suureks kasvanud ja osa murdsin 
ära, ja ta hakkas üles minema 
rohkem. Kasvas hästi, kastsin 
umbes kord nädalas.

Aloe 
(Aloe vera)

Rohtu tohib teha aaloest, kui ta 
on 3 aastat vana. Ja siis ma võtsin 
omal uued võrsed ja need mul 
on alles väiksed. Sest Vigala Sass 
ütles alati - Vigala Sass oli meil 
siin samas kohe kõrval, väga 
hästi suhtlesin temaga - Sass ütles 
niimodi, et aaloel 3 aastat, siis ta 
hakkab alles väge andma. Aaloe 
on põletusvastane, kui sa kuskil 
köögis end ära põletad, siis leht 
suts peale ja käega üle. Muidu me 
paneme külma vee alla aga kui 
aaloe mahla peale paneme, mul 
läheb ta leebemalt.

Asparagus
 (Asparagus aethiopicus)

Eestikeelne nimetus on aspar. 
Minu lapsepõlvekodus kasvas 
Sprengeri aspar. See taim meil 
väga hästi ei kasvanud, kippus 
hõredaks jääma, aga oli siiski ilus, 
sai lillekimpudes kasutada.  

Alpikann 
(Cyclamenon) 

Minu iga-aastane sünnipäevalill. 
Õitseb ilusti, aga üle talve pole 
õnnestunud teda kasvatada, läheb 
ikka enne välja kahjuks.

Diifenbahhia 
(Dieffenbachia)

Mürgine. Keegi on selle siia mulda 
torgand ja nii ta kasvab. Läheb 
üsna kergesti kasvama. 

Draakonipuu  
(Dracaena)

Draakonipuu kasvab hästi, 
kerge hooldada. Vajab umbes kord 
nädalas kastmist ja head valgust.

Havisaba  
(Sansevieria)

Väga kerge kasvatada, vähenõud-
lik ja ilus. Istutame laiali ja siis 
kasvab kiiresti jälle pott umbe.

Hiina kask  
(Hibiscus)

Taime nimetus on rooshibisk 
ehk toakask ehk hiina kask. See 
oli meil töö juures raamatukogus 
- kasvas väga hästi ja võimsaks, 
õitses rikkalikult, ilusad punased 
õied. See taim on meil ka korter-
maja trepikojas. Tuleb aeg-ajalt 
oksi lõigata, nendest saab siis 
uued taimed kasvama panna. 

Jõulukaktus 
(Schlumbergera)

Vanad on ümara servaga ja uued 
sakilised teravad. Jõulukaktused 
meil kodus ei tahtnud eriti 
õitseda, vaid ajasid palju lehti, olid 
lopsakad ja väga dekoratiivsed 
rohelised taimed. Olen kuulnud 
soovitust, et taim tuleb novembris 
voodi alla või kuskile mujale 
pimedasse panna ajutiselt, et  
siis hakkab jõulude paiku rikkali-
kult õitsema. Muidu ka vähenõud-
lik, kastmist palju ei vaja.

Kliivia  
(Clivia)

Võtan pottidest välja, panen õue 
ja sügisel panen pottidesse. Siis 
ma neid ei kasta, hakkan kuskil 
oktoobris kastma, siis kliiviad 
hakkavad õitsema. Nad tulevad 
nii võimsaid, et oioioi. Suvel on 
õues peenras. Mul omal kodus, 
kuna koduaed on küllalt suur, siis 
mul on pandud maha väikesed 
puuorgis, siis ma tean kust ma 
neid otsin.

Kummipuu  
(Ficus elastica)

Ta on väga rahulik taim. Kui ma 
unustan ta kastmata, ei pahanda 
ta mu üle. Ma isegi ei ole teda 
väetanud. Ilmselt on muld nii hea 
olnud. Ma nii paari aasta tagant 
istutan teda uuesti, sest see on 
suur ettevõtmine. Siis ta hakkab 
vohama, siis tuleb natuke kärpida 
võrseid ja kõik selliseid asju. Aga 
peale orhiidede ma ei ole ühtegi 
lillepotti väetanud.

Monstera  
(Monstera deliciosa)

Meeldiv monstera oli mul lapse-
põlvekodus. Väga ilus taim, efektse 
välimusega, vähenõudlik, kerge 
hooldada, kasvas väga suureks ja 
uhkeks. Üks kord nädalas kastsime 
ja piserdasime lehti veega, valgust 
sai akna all kasvades piisavalt, 
ümber istutasime umbes viie aasta 
tagant, ei vajanud isegi väetamist.
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Orhidee  
(Orchidaceae)

Orhideedega on nii, et ma ostan 
lillepoest mulda, pott tühjaks ja 
see on ühe päeva töö, kui ma need 
kõik kätte võtan. Ja panen potist 
ära ja siis uus orhideemuld ja 
kui nad õitsevad, siis on lillepoes 
müüa siuksed tikupikkused 
väetisepulgad. Neid ma olen kord 
aastas lillepotti pannud. Ja ma ei 
leota neid orhideesid, vaid ma…
nendel on igaühel sees väike 
taldrik ja mul veerand klaasi vett 
nädalas. Rohkem ei tohi panna, 
muidu ma uputan nad ära ja siis 
tuleb orhideedele igasugused 
lehetäid ja seda ma ei taha. 

Piimalill  
(Euphorbia acruensis)

Vaike kolis Lihulast minema ja 
andis raamatukogule taime. Selle 
taimega oli nii et ta kukkus aknast 
välja suvel tuuletõmbusega. Aga 
elutahe on nii suur, et noored 
võrsed tulevad ja hakkavad jälle 
üles minema. 

Sulgvõhk  
(Zamioculcas)

Hästi kiiresti kasvab see taim. 
Kusjuures see taim õitseb ka, need 
on nagu tõlvikud ühe õielehega. 
Ta on valkjas jämedam ja suurem, 
ükskord oli 6-8 õit. Ta kuidagi 
kasvab potist välja, kui enam ära 
ei mahu.

Sõnajalg  
(Dryopteris)

Sõnajalgadel on see, et nad 
tahavad valgust saada. Ja me 
aegajalt keerame teda. No selles 
mõttes on natuke trikitamist. 
Aegajalt liigutan ja siis ta jääb  
selle ruloole ette. Sõnajalad 
pudisevad ka.

Tups-rohtliilia  
(Chlorophytum comosum)

Tupsrohtliiliat on hästi lihtne 
kasvatada, peaasi et ei unusta 
kasta. Ja väetist võib vahel anda. 
Kui sa Tahad et taim oleks vägev, 
siis lõike need kasvud ära. Samas 
ta õitseb ka ja nendele väikestele 
kasvudele tuleb ka õisi. Väiksed 
valged õied ja siis ta on nii ilus. 
Kasvud saab ära võtta, vette panna 
ja siis ajab juured alla ja siis mulda 
panna. Väga vähenõudlik ja ilus, 
mulle meeldib, kui on palju tupse 
rippumas. 

Tradeskantia  
(Tradescantia pallida)

Kui lehed lähevad liiga palju 
pruuniks, on kehvasti kastetud 
aga kui on lillakad lehed, siis 
on kastmine normaalne. Ja siit 
seest on näha valgeid õisi ka. 
Aga mingitel juhtudel on lehed 
rohelisemad ja mingtel juhtudel 
lillamad. Õied on paunaga.

Tähnikbegoonia  
(Begonia)

Vajab valgust,vett ja armastust.
Veidi väetist ka. Aga tuuletõmmet 
ta eriti ei salli. Ja külma ka mitte.

Viigikaktus e Ämmakeel  
(Opuntia)

Kui see meile toodi, siis ta oli 
potsataja, laiade kõrvadega. 
Potsatajast pole midagi järgi,  
jube raske on nendega. Vilju  
ega õisi pole näinud aga see, et 
neil on elu sees, seda märkan.  
Ja nad elavad täiesti nii nagu nad 
elavad. Peale kastmise ja väeta- 
mise pole nendega midagi tehtud.  
Ei ole neid keegi ümber istutanud. 
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