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Armas Maret!

On väga keeruline Sulle õnnesoovi paberile panna. Keeru-
line eelkõige aukartuse tõttu, mida tunnen õigeid sõnu otsides. 
Põhjus on ilmne – imetlen ja hindan väga Sinu sõnavalda-
mise kunsti , selle detailsust ja tuumakust, kristiinaehinlikku 
sõnakasutust, kus maalid sõnadega imelisi pilte .

Aga see pole ainus, mida hindan . Siirast äratundmis-
rõõmu on Sinu põhjalikkuses, millega asjadele lähened. Olgu 
selleks tasemetöö parandamine (kui juba parandama hakata, 
siis üdini sügavalt ja süvenenult) või stendi ülespanek, kus 
töö ei lõpe enne, kui viimnegi detail on paigas. Ja see detail 
võib paika saada alles mõne aja pärast. Mind hämmastab, kui 
kaua võid teemat endaga kaasas kanda, mõelda ja kaaluda …

Armas Maret, Sinus on külgi , mida paljud ei tea. Ja mida 
mina ka väga pikka aega ei ole teadnud. Mul on ääretult hea 
meel , et üha enam ja enam need minu ees avanema hakka-
vad. Olen tänulik nende toredate vestlushetkede ja päevaka-
jaliste uudiste ülevaadete eest meie vaheruumis.

Minu lugupidamine! Palju rõõmsaid hetki Sinu päevadesse!

Eve
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Armas Maret!

Ajades täna juubelijuttu, me tunneme kõik, aeg läheb ruttu.
Alles see oli , kui olime noored ja ilusad ning käisime too-

kordses Kingissepa Viktor Kingissepa nimelises keskkoolis.
Teadsime ja tundsime teineteist kooliajast, kuid sõpradeks 

saime siis, kui mõlemad töötasime õpetajatena Kingissepa alg-
koolis ning edasi KG-s selle avamisest peale .

Mälestusi pikalt koos töötatud ajast on kogunenud palju.
Meenuvad meie ühised reisid Lätti , Saksamaale ja Vene-

maale .
Õpetajana oled järjekindel , visa, töökas ning inspireeriv. 

Olümpiaadidel saavutavad Sinu õpilased häid tulemusi . Oled 
süstinud oma õpilastele armastust emakeele vastu ja tulemu-
sena on paljud neist valinud oma tulevaseks elukutseks õpetaja 
või keeletoimetaja ameti . Ka minu lapselaps Helerin , kellele 
olid põhikoolis emakeeleõpetaja, läks pärast gümnaasiumi lõ-
petamist Tallinna Ülikooli eesti keelt õppima.

Oled ka kunstiõpetaja. Sinu ja su õpilaste tööd on imelised.
Olid hea laps oma vanematele, hooldades neid seni , kui 

nad jõudsid vikerkaare alla, ning suurepärane tädi oma õelas-
tele, kes armastavad Sind nagu oma ema.

Sinu koduaed on kunstipärane ja kaunis ning filigraanselt 
korras. Sealt ei leia naljalt ühtki umbrohuliblet.

Oma aia saadustest valmistad imemaitsvaid hoidiseid.
Peale selle oled suur poliitikahuviline - eriline armastus 

on välispoliitika. Oma teadmistega püüad meidki vaheruumis 
harida.

Aga mis väärt on elu, kui meil ei jagu murede kõrvalt aega 
seisatada  ja lasta päikesel nägu paitada; vaadata, kuidas sügis 
puudel värvi muudab, kuidas rändlinnud parvedesse kogune-
vad, kuulata, kuidas loodus meie ümber kõneleb.

Selleks püüa  aega leida!
Palju õnne ja tugevat tervist!

Heidi

 

UUTLIK ON SÜGIS, KUID MITTE MARETI MEEL 

LATI PUHTALT JA KENASTI KÕLAMA PEAB MEIE KEEL 

EEGLEID RÕÕMSALT JA REIPALT 

TTE LASTELE HÕIKAB 

EEB SELGEKS, MIS VAJA – JA KINDLASTI ROHKEMGI VEEL 

Anult
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Armas Maret!

Mõtlesin , mis ma mõt-
lesin , aga välja mõtlesin! 

Kohe algusest peale, kui 
siia tööle tulin , tundusid 
Sa mulle tuttav. Ometi pol-
nud me varem kohtunud. 
Kuid ühel hetkel sai pisi-
kestest killukestest kokku 
pilt. Just siis, kui astusid 
tarmukal sammul möö-
da koridori klassi poole . 
Sa meenutad mulle minu 
mammat! Sama tegus, toi-
mekas ning põhjalik. Lisaks 
suurepärane stiilitaju ning 
värvide armastus. Mis seal 
imestada, kui olete mõle-
mad oktoobrilapsed -  sama 
säravad, kirkad, emotsio-
naalsed ning tähelepaneli-
kud.

Jätkugu Sul ikka naeru ja naeratusi , humoorikaid sei-
ku ja hoolivust! Olgu Su päevades vaid head inimesed ning 
toredad tegevused! Saatku jätkuvalt Su tõtlikke samme ilumeel 
ja loomeind! Palju õnne sünnipäevaks!

Jaana

Maret! Nende piltide ja selle aja-

lehega soovin Sulle palju õnne ning 

kõike ilusat juubelisünnipäevaks!

 Gert
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Armas Maret!

Kord saatis üks kaupmees oma tütre otsima kõige targemat 
inimest, kes teaks õnne saladust. Pärast pikki rännakuid jõu-
dis neiu targa juurde. Tark ütles, et hetkel ei ole tal aega õnne 
saladust avaldada, aga ta andis neiule lusika, kus kaks õlitil-
ka sees ja palus tal lossis ringi jalutada, jälgides, et õli lusikast 
maha ei voolaks. Kui tütarlaps tagasi tuli ja tark küsis, kas 
neiu märkas kõike kaunist, mis lossis imetleda oli , tunnistas 
tütarlaps, et ei olnud midagi märganud, sest oli jälginud ai-
nult, et õli lusikas püsiks.

Nii saatis tark ta uuesti teele ja seekord imeteles neiu kuns-
titeoseid, kaunist aeda, äärmise maitsekusega sisustatud lossi 
ja tagasi tulles jagas kõike, millest osa oli saanud. „Aga kus on 
kaks tilka õli?“ küsis tark. Lusikas oli tühi .

„Õnne saladus on selles, et nautides maailma imesid, ära 
unusta kahte õlitilka oma lusikas.“

Olen imetlenud, kuidas Sinu õpetajatöös ja toimetamistes 
on alati tasakaal , oskad ennast hoida ja suudad keele, kir-
janduse ja kunsti maitsekalt kõrvuti sättida. Sinus on rahu ja 
stiili , loomise tarkust ja sügise värvikust. Oled osanud iseen-
dale kaks tilka alati lusikas hoida ja tulemus peegeldub Sinu 
töödes ja tegemistes.

Palju, palju õnne!

Soojade tervitustega hällipäeva
Marit
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Tere, Maret!

Ma arvan , et kirjutan sulle kirja elus esimest korda, vaa-
tamata sellele, et meie esimene kohtumine jääb juba 28 aasta 
tagusesse aega. Aeg on lihtsalt selline olnud, et kohtusime pea 
iga päev ja kõik jutud sai silmast silma ära räägitud. Seda 
kummalisem on , et selliseid päevi nüüd juba üle aasta polegi 
olnud.

Minu jaoks oled sa olnud maakonna kõige tugevam ema-
keeleõpetaja, kelle käe all on kasvanud põlvkondi õpilasi , 
kelle keeletaju ja -tundmine on erakordselt säravad. Kas ma 
olen seda sulle kunagi öelnud? Igapäevaste asjade arutamine ei 
ole vist seda võimaldanud …Ja ma polegi küsinud, mis nippe 
või tegevusi sa selleks kasutasid, aga mõni asi võib ka ameti-
saladuseks jääda.

Sa oled inimene, kes teab oma tugevusi , aga ka nõrkusi 
ning oled alati tulnud abi küsima, kui millestki ise jõud üle 
pole käinud, vähemalt minu käest oled tulnud küsima …

Ehkki ma tean , et lugude kirjutamine on oluline, ei ole 
mina selles kõige osavam. Õnnesoovide kirjapanek kuulub vist 
samasse valdkonda. Ikka meeldib mulle inimesele silma vaa-
data ja südame põhjast õnnesoov sõnada ning kõigest hingest 
kallistada. Nii et, armas Maret, me kindlasti kohtume su sün-
nipäeval!

Palju-palju õnne, imelisi unistusi ja nende täitumisi!

Sinu kolleeg ja sõber
Merle Rekaya

Kallis Maret Laurson , 
minu kunsti– ja eesti keele 
õpetaja

Ma olen väga õnnelik, et saan 
Sind õnnitleda juubeli puhul .

Aitäh , et innustasid ja märkasid 
mind kunstis, aitasid alati mul enda 
töid välja panna ja tagasi vaadates 
on see väga äge mälestus. Sa andsid 
minu kunstiteele tiivad. Ma sain 
meie kunstiringidest palju inspirat-
siooni ja motivatsiooni . Palju, pal-
ju õnne sünnipäevaks ja aitäh Sulle 
veelkord.

Tervitades Sinu endine õpilane 
Keity Kaseväli


