
Minu kodumaa 

 

 

Head kuulajad!  

On taas vabariigi aastapäev, taas tehakse ilusaid sõnu, kirjutatakse isamaalisi kiidukõnesid ning 

tuuakse välja kitsaskohti. Aga mulle tundus, et ma tahan pöörduda isiklikult, rääkida südamest 

südamesse. Seepärast kirjutasin ma kirja oma Eestimaale. 

 

Hei, Eesti! 

Kirjutan Sulle Sinu läheneva 99. sünnipäeva puhul. Oled juba väärikas eas, seega otsustasin 

ritta seada Sinu armsamad küljed, just läbi minu silmade. Ma loodan, et teen Sinu päeva 

ivakenegi rõõmsamaks. 

Mina olen Sinu pinnal juba 17 aastat edasi-tagasi kõndinud, Sinu järvedes, jõgedes ja meredes 

ujunud ning metsades ringi uudistanud. Sul ei ole aimugi, kui ilus sa oled, Eesti! Su lõputud 

kuldkollased rapsipõllud, vohavad rohelised metsatukad ja Su silmapiiri taha jääv merepiir. 

Mitte kuskil ei ole võimalik näha nelja aastaaega ühe päeva jooksul. Kui Sa vaid teaks, kui hästi 

Sa suvehommikuse päikese käes lõhnad ja kui mõnus on varbad kastest märja muru sisse pista. 

Eesti, Sa oled nii eriline, Sa ei peaks tahtma nii väga teistega sarnaneda. Aja oma asja. 

Tean, et olen Su vahepeal unarusse jätnud ja mõneti külm Su vastu olnud. Ometi olen pingsalt 

jälginud, kuidas Sinuga käitutakse ja mis otsuseid langetakse. Tean ka, et vahepeal olid asjad 

pahupidi ja Sa olid suures segaduses, kuid paistab, et oled selgusele jõudmas. Ära noorte pärast 

muretse! Usu mind, küll nad leiavad oma tee tagasi Sinu juurde. Eks kõik pea ju vahel laia 

maailma ka uudistama. Küll nad Su juurde tagasi pöörduvad. 

Sa oled vahepeal nii mõnegi uue sõbra leidnud. Kas Sa ei arva, et mõni neist mõjub sulle 

halvasti? Äkki juhib Su valele teele... Aga kes olen mina kritiseerimaks Sinu sõpru? Ometi 

arvan, et Su uued üürnikud on väga sümpaatsed. Neid ei ole  palju ja küll nad siin harjuvad. 

Varsti sulavad ülejäänud massiga kokku ja sinu nägu on seeläbi mitmekülgsem. 

Ma tahan, et sa teaks ka ise, mida kõik Sinus peitub. Tahaks Sulle enda silmad anda, et Sa 

näeksid seda, mida mina näen. Luba mulle, et hoiad õiget kurssi ja ei kaldu võõrastesse vetesse. 

Ole siin! Ole MINU Eesti! 

Palju-palju õnne, armas!  

Sinu Liivia 

Selline sai minu pöördumine, minu kiri ja ma soovin, et kõik leiaksid vähemalt ühe päeva 

aastas, et vaadata Meie Eestimaad kõrvalseisja pilguga. Et näha, kui ilus, hea ja turvaline meie 

Eesti on. 

 

Head saabuvat vabariigi aastapäeva ja palju õnne Eestile! 

Aitäh kuulamast! 

                                                                                                              Liivia Lints 11.H 


