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Irties šai dzīvē
Tālāk un dziļāk,
Gluži kā arājam izart
Platākas, garākas vagas, –
Ziedonī atsmaidīs tad
Ābeles baltas,
Rudenī – vārpas
Kā zelts tik smagas.

J. Grots





Dievs, dod manim 

otram dot,

Ne no otra diedelēt!
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Nebēdāju grūta mūža,
Kad lustīga dvēselīte;
Grūtu mūžu pavadīju
Ar lustīgu dvēselīti.

Latviešu tautasdziesma

Ej, māsiņ, taisnu ceļu,
Runā taisnu valodiņu,
Tad Dieviņš palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.

Latviešu tautasdziesma

Ne runāt nerunāju,
Kad nav laba valodiņa,
Kad nebija mīļi vārdi,
Kad nav gudris padomiņš.

Latviešu tautasdziesma
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Labāk dziedu nekā raudu,
Lai raud mana ļauna diena,
Lai raud mana ļauna diena,
Aizkrāsnē gulēdama.

Latviešu tautasdziesma

Dieviņš deva labus laikus,
Liniem labas pakuliņas;
Dieviņš deva gudru vīru,
Vīram gudru padomiņu.

Latviešu tautasdziesma

Šorīt agri celdamās 
Trīs vārdiņus vien sacīju:
Dieva dēls, mīļā Māra,
Nāc manim palīgā.

Latviešu tautasdziesma





Man laimes pakavu 

nenesiet,

Gan paspēšu pati izkalt 

vai atrast.
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Gribētos dzīvot tik brīvi, 
tik brīvi un pilnīgi dzīvot,
Lai savu sajūsmu varētu izjust kā 
prieku, kas brīvo!

A. Čaks

Lai draugi priecājamies,
Kamēr vēl jaunībā,
Lai kopā biedrojamies
Un stāvam draudzībā.
Lai rožu pušķus taisām,
Jo drīz tās noziedēs,
Un prieka ziedus kaisām
Uz dzīves ceļa mēs.

M. Kaudzīte
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Ja tev tāda sirds ir krūtīs,
Koku šalkās klausās tā –
Stādi dārzu saules pusē,
Būs ar ziediem apbirusi
Tava zeme mīļotā.

Sk. Kaldupe

Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.

Rainis

Vienatnē dzer īsu spirdzi,
Tad ej atkal drūzmā mirdzi!

Rainis





Cilvēka dzīve ir 

veselums.

Tikai viena diena.  

Viens gads.  

Viens mūžs.
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Cerē un gaidi, lai šaubas nāk,
Šaubas sirdi izglītot māk;
Šaubas tagadni līdzsvarā tura,
Tevi no skaidrības neattura.
Cerība – gaismas miteklis,
Cerētājs – laimes luteklis,
Gaidas ir laika noslēpums.

J. Poruks

Ja tu mācēsi saules vārdus,
Gadskārtu garumā varēsi vērt
Mīlestības vasaru vārtus
Un no debesu avotiem dzert.

K. Apškrūma 
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Cik viegli zaudēt, cik viegli gūt!
Kur neaizej pats, tur vējiņu sūt!
Tev gribēt vien jau ir pienākums
Un zieds, ne auglis, šķiet ieguvums.

Aspazija

Kas pārejošs no laika – aiznes laiks,
Ko gars ir devis – garā tālāk dzīvos...

Līgotņu Jēkabs

Ja tu cauri pusnakts vārtiem
Iziesi pret rītiem sārtiem,
Mūžs tad ziedā nenobirs.

Tikai tas, kas gaismai rada,
Spēcīgāks aug gads no gada.
Tas kļūs dzīves valdinieks.

R. Skujiņa
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Irties šai dzīvē
Tālāk un dziļāk,
Gluži kā arājam izart
Platākas, garākas vagas, –
Ziedonī atsmaidīs tad
Ābeles baltas,
Rudenī –vārpas
Kā zelts tik smagas.

J. Grots

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

Rainis





Labas dienas raksti 

akmenī, sliktas – smiltīs, 

tad tev vienmēr labi ies.
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Kam šķiet, ka laime reti smaida,
Tas smaidam viņu bieži gaida.
Kas mazāk to gaidīs, bet centīsies,
Tam laime tad biežāk rādīsies.

M. Kaudzīte

Dzīvo tā, kā tava zvaigzne liek,
Mīli tā, kā tavi meži saka.
Ja tev drauga rokas nepietiek,
Meklēt ej, kurp aiztek stiegrā taka.

M. Bārbale

Kamēr vien kaut kā trūkst,
 man ir iemesls dzīvot. 
Pārticība ir nāve.

B. Šovs
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Mirklis skaists
Kā tauriņš
Uz tavas plaukstas
Uzlido.
Satver to kā
Saulesstaru,
Ko tev dāvā debesis. 

M. Šnē

Mantu pelni pats ar savu darbu, 
 godu manto pats ar savu dzīvi. 
Tā mantoti, šie tad arī tiešām būs tavi.

R. Kaudzīte

Tumšie mākoņi pārvēršas debess puķēs,
 kad tos noskūpsta gaisma.

R. Tagore
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