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Eesti Vabariigi aastapäeva eel tuli kooli raamatukogusse Vabaduse väljakule tehtud õppekäigu järel I
klassi poiss ja soovis raamatukogust raamatuid vabadusest. Teades väga hästi, et raamatukogus on
raamatud alati paigutatud teema järgi, oli tema küsimus väga konkreetne: „Kus riiulil on siin raamatud
vabadusest?“.
Kuna kooliraamatukogus täpselt sellise nimega riiulit polnud, uuris raamatukoguhoidja õpilaselt, millest
peaks siis vabaduse-teemalistes raamatutes juttu olema. „Mis nende raamatut sees sinu arvates peab
olema?“ küsis ta noormehelt. Vastus tuli kiiresti: „Lahingud, sõjamehed, relvad ….“. Ühise arutluse
tulemusel leiti raamatukogu riiulitest vajalikud raamatud.
See lugu viis mõtte vabaduse mõistele ja sellega seotud väärtustele ning sümbolitele üleüldse, mis meie
kõigi meeles on …
Seetõttu said ka kirja järgmised värsiread.
Pühendusega meie 100-aastasele riigile ja nende kodanikele.
Kõigile meile. Ja vabadusele - meis ja meie ümber.

Vabaduse riiul
Raamatukogus üle meetrine mees,
seisatab bibliograafi laua ees,
küsib julgelt ja selge häälega
kindla nõudliku tooniga,
vaba segavast kohmetusest:
„Kus on teil raamatud vabadusest?“
„Ja mis peab olema raamatu sees?“ –
Vastuseks selgitab väikene mees:
„Selline raamat, kus lahingud, relvad,
sõjamehed ja rüütlid, kes tegusid teevad.“
Kuidas küll poisid seda teavad,
et vabadust relvad toetama peavad,
et vabadus eraldi riiulit väärib,
et vabadus valmis võitluses käärib,
et vabadus lahinguis küpseb
ja järglaste lugudes õitseb?
Millal on vabadus välja võideldud?
Millal on vabadus kätte võidetud?

Millal on vabadus vaba lubaja maitsest?
Millal on vabadus ise kõigile kaitseks?
Millal on vabadus rohkem kui tõrjutu lohutus?
Millal on vabadus meie kõigi õigus ja kohustus?
Millal on vabadus täiesti käes?
Kas saab vabadus olla vabalt meil käes?
Kas saab vabadus olla ka oleva olemus?
Kas saab vabadus lihtsalt olla olemas?
Kas on vabadus võitluse krooniks,
iga teelise rännaku trooniks?
Milline on selle väärtus ja hind?
Millal vabaneb vabadusvõitlusest hing?

Kui vabadus oleks täiesti käes,
kui vabadus oleks vabalt meil käes,
mis oleks siis vabadusraamatu sees,
mida siis otsiks sellelt riiulilt väikene mees?

Kooliraamatukogu poolt hallatava Vabaduse
aadressil http://vabaduseriiul.weebly.com/
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