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Vahur Koorits

Bussiga, autoga, rongiga ja isegi lennukiga on eestlased maailma eri otstest teel tagasi
Eestisse. Õnnelikumad on juba kohal, paljud loksuvad aga endiselt Euroopa teedel.

President Toomas Hendrik Ilves ei jõudnudki pühapäeval oma Poola kolleegi Lech Kaczyński
matustele, sest ta oli parasjagu ametlikul visiidil Türgis, kui lennuliiklus Euroopas katkestati, ega
pääsenud kuidagi õigeks ajaks Krakówisse.

Kui pühapäevaks oli selgunud, et lennukid ikka veel ei lenda ega ka hakka lähiajal lendama,
alustas president kaaskonnaga läbi Bulgaaria, Serbia, Ungari, Slovakkia, Poola, Leedu ja Läti
kulgevat teekonda Eesti poole. Igas uues riigis annavad kohalikud võimud presidendile ja tema
kaaskonnale autod ja saateekipaaþi, millega nad saavad teed jätkata.

Käigu pealt astus Ilves läbi Serbia riigipea Boris Tadići juurest, kellega arutas riigi
eurointegratsiooni ja Balkani stabiilsuse küsimusi. Seejärel jätkas ta teekonda põhja poole. Eile
hilisõhtuks oli Ilves jõudnud Krakówisse ning kavatseb täna hommikul asetada pärja Lech
Kaczyński ja tema abikaasa Maria Kaczyńska hauale Waweli lossi katedraali krüptis.

Presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam lausus, et hoolimata pikast teekonnast pole
reisiseltskonnas veel tüdimus võimust võtnud. «Päris huvitav on vaadata, kuidas Euroopa
bussiaknast välja paistab,» lausus ta.

Tagasi Eestisse peaks president Ilves jõudma homme varahommikul.
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Reisiseltskond suurenes

Ilves pole riigimeestest ainus maad mööda Eestisse naasja. Näiteks kestab rahandusminister
Jürgen Ligi ja Eesti Panga presidendi Andres Lipstoki tagasitee Madridis peetud Euroopa Liidu
rahandusministrite kohtumiselt.

Eile lõuna ajal Postimehega rääkides lähenes nende reisiseltskond Kasseli linnale
Kesk-Saksamaal. Ligi oli selgelt tüdinud häälega, ministri sõnul loodab ta koos Eesti Panga
juhiga ööl vastu homset koju jõuda. Tee pealt korjasid Ligi ja Lipstok üles veel ka paar
Euroopasse n-ö ripakile jäänud Eesti riigiametnikku.

Hoopis kaugel on ilmateadlane Ain Kallis, kes jäi tuhavangi Uus-Meremaale ja võib sinna jääda
veel kaheks nädalaks. Ta lausus, et kui ta tõesti enne kahte nädalat Uus-Meremaalt minema ei
saa, siis suundub ta võib-olla uuesti Lõunasaarele, et sealses observatooriumis päikesekiirgust
uurida.

Õnnelikult päral

Osa tuhavangi jäänutest on aga juba kodumaale tagasi jõudnud. Šveitsis Stansi
muusikafestivalil esinenud Eesti Filharmoonia Kammerkoor ei saanud pärast festivali lõppu
Eestisse tagasi lennata.
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Koori direktor Anneli Unt reageeris aga kiiresti ning hankis õigel ajal bussi- ja rongipiletid.
Pühapäeva õhtuks jõudis koorirahvas õnnelikult Eestisse, ent 23. ja 24. aprillile planeeritud
Georg Friedrich Händeli oratooriumi «Saul» ettekanded pidid nad siiski ära jätma, sest kaheksa
välisesinejat ei saa tuha tõttu Eestisse tulla.

Pühapäeva hommikuks jõudis koju tagasi ka Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes käis Belgias
lillefestivalil ja avastas ürituse lõppedes, et lennukid enam ei lenda. Keskerakonna juht alustas
seejärel koos parteikaaslaste – pealinna volikogu esimehe Toomas Vitsuti ja abilinnapea Deniss
Boroditšiga – liiklemist rongides ja bussides.

Teekonnal veetis Savisaar aega oma blogis reisikirja pidades. Tema reisikirja lugejad said
teada, et Boroditš norskab, et Vitsut lõi Kölni–Berliini rongis külge Helga-nimelisele kenale
neiule ning et Tallinna linnapea ise nägi unes Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit, kes
soovitas euro asemel Eestil hoopis vana Saksa marga kasutusele võtta.

Muide, ka Merkel ise sattus tuhavangi ja pidi bussiga Itaaliast Berliini sõitma.
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