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Austatud härra president, kallid õpetajad ja õpilased, lugupeetud külalised. 

 

Siis, kui meie siia ilma sündisime, oli Eesti juba iseseisvunud. Näiteks nii võiks alata 

tänapäeva „Kevade“. Mis vägi meid just Eestisse tõi, kas saatus või juhus... seda ei tea keegi. 

Aga siin me nüüd oleme, selles väikses ja armsas, oma 95. juubelit pidavas Eestis, mida 

südames kutsume ka oma isamaaks. 

 

Mulle meeldib siin elada. Esiteks on siin mu pere ja sõbrad. Ja ka ühed maailma parimad 

keskkoolid asuvad siin, Tallinna vanalinna ääres. Saab teha korralikult trenni, saab õppida 

muusikat või kunsti. Ja kui tahad, lähed metsa ilveseid pildistama. Või lähed hoopis 

superstaarisaatesse või ülikooli või olümpiale. Mis iganes ka pähe ei kargaks. 

 

Teiseks tunnetan ma Eestis usaldust. See tähendab, et asjadesse suhtutakse kaine mõistusega 

ning ei kardeta teineteist. Näiteks ei pea presidendi lossi minekul mingeid turvaväravaid 

läbima, lihtsalt astud uksest sisse, riputad riided nagisse ja liigud edasi. Pühapäeval Tartu 

maratoni kuskil 36. kilomeetril sõitis mulle laskumisel tagant sisse rahandusminister. Ta 

vabandas viisakalt ning me jätkasime koos lõbusalt sõitu, kuigi lõpuks tuli mul talle alla 

vanduda. Ma ei näinud tema kõrval ühtegi turvameest ning tegelikult poleks ma olnud 

imestunud, kui hiljem, juba finišijärgselt, oleksin ma saunast leidnud Jürgen Ligi, Volli 

Kalmu ning Gunnar Polma teiste maratoonaritega suuskade pidamise üle arutamast. Mõnes 

teises riigis ei juhtuks selliseid asju kunagi.  Ja see tähendab, et eestlased on oma rahvas. 

 

Me elame kõigi võimaluste Eestis. Me ei pea vaatama USA poole, sest need võimalused 

seisavad siin samas, ootavad meid. Ootavad, et inimesed nendega midagi peale hakkaks. Kuid 

nagu ikka, peitub igas heas asjas oma konks. Nii ka siin. Konksuks on see, et niisama ei tule 

midagi. Paul-Eerik Rummo, Reaalkooli vilistlane, ütles üleeilses Postimehes väga hästi: 

„Kõik oleneb usust ja tahtmisest.“ Tõepoolest. On vaja töökust ja tahtmist, ning on vaja usku. 

Nii usku iseendasse kui ka usku millessegi suuremasse: oma tegemisse, oma rahvasse kui ka 

oma Jumalasse. Ja Jumal ei peagi tingimata olema Jeesuse isa ega Allah või Odin. Ta on 

rohkem ikka midagi abstraktsemat, ta on meiega alati kaasas ning vajadusel saame me temale 

toetuda. Sellise uskumise ja tahtmisega lendame me tähtede poole, kõik koos. Võib-olla isegi 

sõna otseses mõttes. 

 

Kuidas aga juurutada usku ja tahtmist inimestesse nii, et me kõik saaksime täita oma unistusi 

ning elada kõik koos õnnelikku elu? Vaadake, meil, Reaalkooli, Gustav Adolfi ja Westholmi 

kasvandikel on tohutult vedanud, sest vähemalt enamusel meist on olnud armastavad 

vanemad, head sõbrad ning hoolivad õpetajad, kellelt oleme saanud tuge ning kellelt oleme 

kogunud enesekindlust, motivatsiooni ja usku oma tegemistesse. Kuid mis saab neist, kellel 

pole armastavaid vanemaid ja häid sõpru, kelle õpetajatel on ükskõik, mis nendest tulevikus 

saab? Sõbrad, sellistest inimestest tuleb hoolida, just neile tuleb ulatada abikäsi ja tuge 

pakkuda. Et me kõik saaksime osa neist võimalustest, mida meie kodumaa meile pakub. 

 

Kui ennist küsiti, et mis on meie, noorte püüd siin elus, siis ma ei söanda kõigi eest vastata, 

tean ainult, kuhupoole mina püüdlen. Samas, lõppeesmärk võiks meil kõigil olla ikka enam-



vähem sama: olla õnnelik omade seltsis. Ning anda Eestile tagasi see, mida ta meile oma 

usalduses on pakkunud: võimalust areneda, saada suuremaks ja tugevamaks. 

 

Isiklikus plaanis võin öelda, et järgmised kümmekond aastat avastan ma maailma ning seiklen 

ringi. Aga arvatavasti peale seda, nii kolmekümnendates eluaastates, tulen ma tagasi, võtan 

punapõskse ilusa eesti neiu omale naiseks, tekitan Eestisse juurde paar-kolm last ning 

hoolitsen selle eest, et neist kasvaks üles täisväärtuslikud inimesed. Nii on minu panus 

eestluse jätkumisse antud. Peale seda võin ma suures rahus minna Haanjasse, kooliõpilastele 

füüsikat ja keemiat õpetama, et siis vanaduspäevil mõelda, et ma olen Eestile andnud sama 

palju, kui tema mulle. Ja see võikski olla meie püüd. 

 

Head sõbrad; ma soovin meile head usku ja tahtmist, seiklusi, kindlat meelt ja üksteisest 

hoolimist. 

 

Elagu meie kodumaa. 

 

Aitäh 

 


