
 

 

Ükskord vaba olla 

on iga rahva soov, 

ja see aeg võib küll tulla, 

ei keela ükski soov! 

 

Ja nõnda on lugu ka Eestis 

ja nõnda on elu kiik: 

ükskord – kui terve mõte – 

ükskord on Eesti riik! 

 

Kas aastatuhanded mingu, 

siis vast see haiget ei tee, 

et suurte rahvaste kõrval 

on vaba ka väikene. 

 

Kallid kaasteelised ja külalised 

Alustasin Juhan Liivi luuletusega, mis kirjutatud 20 sajandi algusaastatel. Keegi seda Eesti 

riigi sündi , toona ei uskunud ja ütlejat peeti ju hulluks. Tema ennustus aga täitus- riigi me 

saime . Tänaseks oleme  oma Eestiga jõudnud riigina , küll väikeste mööndustega, sellesse  

auväärsesse ikka.  

Oleme täna meie oma riigi  100 juubeli tähistamiseks kogunenud Sadalasse, et oma 

kogukondadega seda tähtsat tähtpäeva jäädvustada ja luua sidet oma eelkäijatega.  

Täna on õige küsida milline on see meie Eesti ? Eks see meie tänane  Eesti on meie igaühe 

nägu ja lugu.  

Jäi kõrvu kõlama üks presidendi esseevõistlusele saadetud noore inimese nägemus. Minu 

Eesti on porikarva põllumehe käte nägu, kes puhastades oma käed , seab sammud linna, et 

seal uut kutsumust leida.   

Mina tahaks vastu öelda meie Eesti on rõõmsailmeliste maakate nägu, kes trotsides üldist 

trendi, leiab  maal on võimalik elada, kui olla nutikas, leidlik ja teotahteline, austades  

esivanemate traditsioone, rakendades nn talupojatarkust, luues omanäolist ehk st enda näolist 

Eestit.  

Minu Eesti on lõbus ja oskab nautida elu, ta naerab enda üle, kui teeb rumalusi ning tunneb 

rõõmu oma perest ja lähedastest , heast toidust, sõpradest, reisidest, tööst ja kolmest 

päikeselisest päevast suvekuudel.  



 

 

Minu Eestis abielluvad inimesed, kui nad teineteist armastavad. Kui on terve pere, siis seal 

kasvavad lapsed, kes on rõõmsad ja õnnelikud. 

 Minu Eestis on erinevaid rahvusi. Nad on millegipärast selle kummalise kliima ja kentsaka 

köögi (  kaasa arvatud süldi) , omaks võtnud, neile meeldib laulda ja saunatada ja sealt  tiiki 

joosta nii talvel kui suvel.  

Meie inimesed töötavad ja panustavad. Eestis on ju tore ja hea olla. See Eesti omaks võtmise 

protsess  on meie peres just toimumas.  

On Eesti ja siin elavad inimesed. Täpselt nii pisike ja meie enda  oma. 

 Tänases ajas on lööklauseks kujunenud „Kas me sellist Eestit tahtsime? Minu vastus on - „ 

Kindlasti tahtsime, sest meil on olnud võimalus selle loomises kaasa lüüa, sõna sekka öelda, 

luua enda järgi oma väikest Eestit. Kui ei ole selline nagu sina tahtsid, siis järelikult tuleb 

otsida vigu iseendas . 

 Kas me 30-35 aastat tagasi oskasime unistada, et  kogu maailm on avatud.  Et on võimalik 

sõita Indoneesiasse, kust mina tulin 3 nädalat tagasi, või Vietnami Kambodzasse, kust Pille 

paar päeva tagasi saabus. Tollel ajal  oli meil lahti ainult 1/6 maailmast –st Nõukogude Liit.  

Kas me oskasime unistada, et meie lapsed õpivad Inglimaa, Itaalia või USA kuulsates 

ülikoolides. See kõik on tänapäeval võimalik.  

Kas meie põlvkond  - oskasime uskuda oma riigi taastamisse. Aga selle me saavutasime.  

Muidugi on omad puudused ja varjuküljed. Meil on nõrgemad ja abitumad jäänud tuulte 

meelevalda. Riik, KOV-id ei ole olnud suutelised pakkuma neile oma abikätt. Siin pean ma 

silmas puuetega inimesi - nii lapsi kui täiskasvanuid inimesi ja nende lähedasi, kes tegelikult 

on paljud ummikus, sest tunneli lõpus valgust ei paista.  

Samuti on meie Eestis raskendatud inimväärne vananemine, nii et lähedased ei peaks oma 

igapäeva tööelust lahti ütlema.  See on seotud puuduliku süsteemiga ja kui olekski koht, kuhu 

oma  vanem paigutada siis  see on laste jaoks seotud ületamatute rahaliste takistustega . Sest 

sajand tagasi on pere mudel teine ja talus suudeti oma vanemate eest hoolitseda. Aga loodame 

ka selle süsteemi paremaks muutumist.  

 Eesti riigil ei ole ajalooliselt olnud õnnelik lugu. Meie oleme oma riigi tänasel kujul kätte 

saanud läbi  meie esivanemate kannatuste, töökuse ja  kindlasti ka igapäevaste rõõmude. 

Hoiame seda saavutust.  

Et saaksime  oma lastele üle anda sellise Eesti , mida oleme soovinud ja milles järglastel on 

parem elada ning oma endanäolist Eestit luua. 

 

Lõpetan Paul Eerik Rummo luuleridadega luuletusest „Tempora mutantur“ 

 Ajad muutuvad, aga mis siis? 

Meie või? Kuidas keegi ja kunagi. 

 Elagu meie Eesti ! 


