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Bianca Mikovitš

Kui enamasti nähakse president Toomas Hendrik Ilvest punasel vaibal kõnet pidamas kikilips
kaelas, siis maakonnavisiitidel riigipeaga kohtunud külainimesed on näinud ka teistmoodi
meest.

"Ja mis te siis ette võtsite? Meil teevad nad ka pahandust."

Mehed jalutasid minema, ihukaitsjad kahel pool ja külarahvas koos ajakirjanikuga sabas.
President süvenes äsja talle esitletud talunikuga aiandusvestlusse mutikahjude teemal, mis
arenes edasi viljapuudeni.

"Aga nüüd ma näitan teile, mis vanad tööriistad mul aidas on," rõõmustas talunik tänuliku
kuulaja üle. "Vaadake, siin on mul lõks kümne hiire jaoks!"

Nurga taga lehvitasid samal ajal rahvamaja naised endale rätikuga tuult. Neil oli kole hirm
olnud, et nii tähtis külaline ja mis kõik võib juhtuda ja äkki keegi kukub asja eest, teist taga veel
pikali! "Aga ei, täitsa tavaline inimene, nii toredasti suhtleb," andis ärevus natuke järele.

Kuigi president on lihast ja luust inimene, tuleb külades ikkagi avastusena, et ta ei loegi oma
talus ööd ja päevad kikilips ees ladinakeelseid raamatuid, vaid käib oma talu taga metsas
seenel, ja kuulge vaid, sai sealt koguni puugi!

Ehkki laialt on levinud arvamus, et praegune president ei ole eriline rahvamees, siis
tegelikkuses on tal maal käies õnnestunud inimestega ühine keel leida ja külaskäigust jätta
maha palju rõõmu. Seda ka siis, kui kohtumisaeg on olnud üsna lühike. President on olnud
külamajades oodatud ning teda on vastu võetud nii hästi, kui osatakse.
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Rohkem, kui keegi arvata võib, on Toomas Hendrik Ilves oma presidentuuri ajal kuulanud ära
külalaule, seisnud mätlikel lipuplatsidel, teinud ühispilte ja kiitnud ning julgustanud maainimesi
eluga edasi minema. Ta on näinud hulka näidendeid ja omaloomingulisi esitlusi, saanud kingiks
lilli, raamatuid ja kapukaid ning kõiksugu käsitööd. Pole mingit põhjust arvata, et ta ei tea, kes
maal elavad ning mida seal teevad ja mõtlevad. Külarahvale peetud kõned on tal olnud
südamlikud ning pole ta kartnud sekka mõnd teravamat või suisa eneseiroonilist nalja teha.

Tegelikult on maal nähtud vahel nii teistmoodi riigipead, et teda on teinekord raske hiljem pildilt
äragi tunda.

Artikkel Maalehe veebilehel .
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