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• Kolm Balti rahvast – eestlased, lätlased ja leedulased – on läbinud ühiselt oma saatuse-teed
alates 18ndast sajandist. Sel teel on olnud tõkkeid, mida oleme ületanud. Sel teel on seisnud
vastaseid, keda oleme võitnud. Sel teel on varitsenud vaenlasi, kellele pidime alla vanduma.

      

• Meie ühiste kogemuste ja ühiste unistuste saavutuseks on meie vabadus riikide ja rahvastena.
Me saime koos tegutsedes uuesti vabaks pea üks inimpõlv tagasi. Sestpeale oleme tõestanud,
et me saame hakkama. Eile ja täna ja kõigile ajutistele majanduslikele raskustele vaatamata
saame hakkama ka homme.

  

• 20 aastat tagasi näitasid Eesti, Läti ja Leedu rahvad kogu maailmale, et nad ei kavatsegi
leppida ülekohtuga ning poole sajandi vanuse Hitleri ja Stalini kuritegeliku sobinguga. Meie
rahvad võtsid käest kinni, moodustasid 600 kilomeetrit pika inimketi ja ütlesid: me nõuame
vabadust.

  

• Neid, kes ei tahtnud seda kuulda, oli palju. Neid oli palju Idas, neid oli ka Läänes. Balti riike
peeti noil murrangulistel aastatel rahurikkujateks.

  

• Aga Eesti, Läti ja Leedu ei olnud nõus petliku rahuga, mis oli MRP leppe ja selle järglase, Jalta
sobinguga saavutatud meie rahvaste arvel. Meie ühist tahet vabaks saada, kahe miljoni inimese
sõna otseses mõttes ühist seisukohta oli võimatu mitte kuulda, seda mitte näha.

  

• See oli ainulaadne manifestatsioon, üks meie uuesti vabaks-saamise tipp-hetk.

  

• Me kanname seda koos-olemise ja koos-tahtmise tunnet endaga kaasas. Täna ja homme
kannavad tuhanded teatejooksjad selle tunde Tallinnast ja Vilniusest Riia südamesse.

  

• Koos sellega kinnitame uuesti oma 20 aasta vanust vannet: ühiselt ja targalt oma tuleviku,
oma õiguste ja oma vabaduse eest seistes saame jagu kõige karmimast ülekohtust, kõige
suuremast kurjast, kõige rängemast koormast.
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• Mingem teele ja kandkem seda vannet. Täna ja homme läbi Eesti, Leedu ja Läti. Igavesti oma
südames ja mõtetes.

  

  

Ilves: meie vabadustahet oli võimatu mitte kuulda , ERR
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