MOTTA

Poezie života je láska.
Svatopluk Èech

Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

1

2

Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá
brána nebeská dokoøán.
St. Ambrogio

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
Aischylos

3

4

Pro lásku není dùležité,
aby se lidé k sobì hodili,
ale aby spolu byli šastni.
B. Bardot

Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy.
Aristotelés

5

6

Hnìv se nepøekoná hnìvem,
ale opravdovou láskou.
Buddha

Bìž za štìstím a neèekej a tìš se s ním ...
G. de Borneil

7

8

Ne v tom, že jsme milováni,
ale v tom, že milujeme, je naše štìstí.
H. Casson

Milovat nìkoho znamená zestárnout s ním.
A. Camus
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10

Co je sladšího, než mít nìkoho,
s nímž máš odvahu hovoøit o všem tak,
jako se sebou?
Cicero

11

Láska uvádí vše do pohybu
Debussy

12

V okamžiku lásky vše trvá navždy
a nic víc neexistuje.
P. Elouard

13

Milovat znamená dívat se jedním smìrem.
A. de Saint-Exupéry

14

S láskou a se smyslem pro humor
má nadìji každé manželství.
S. Hailey

Zastav se, okamžiku, jsi nádherný ...
J. W. Goethe

15

16

Manželství vyžaduje øád.
Je to nejstarší a nejkrásnìjší øád,
který založil a jemuž požehnal
sám Stvoøitel.
J. G. Hereder

Kdo by ve svìtì vynalezl hlasu,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, èasu,
každého si ona podmaní.
K. H. Mácha
18

17

Miluji a chci tì stokrát víc.
V slzách, smíchu, trápení i štìstí,
dìlit se s tebou o vše v každý èas,
aby, až jednou na vlasy nám padne sníh,
mohli jsme si øíct - život byl krásný.
W. Shakespeare

Muž a žena jsou dvì noty,
bez kterých struny lidské duše
nevydají správný a plný akord.
G. Mazzini

19

20

My našli se ...
snad pozdì ...
a pøeci nebi dík,
že jsme se vùbec našli,
za každý okamžik.
J. Vrchlický

Láska nade vším vítìzí. My jí podléháme.
Vergilius

21

22

Pojï živote, jako lehký vánek s námi,
ukaž nám cestu, krásu, osud svùj,
my cítíme se spolu šastni,
já chci být jen tvá,
já chci být jen tvùj.
23

Spoleèná cesta životem,
to byla naše touha,
dnes splnila se koneènì,
a šastná je a dlouhá.

24

Láska nás svedla, láska nás spojí
v lásce a vìrnosti budeme svoji.

25

Spoleènou cestou chceme jít,
odpouštìt, vìøit, rádi se mít.

26

Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost,
kdo zná krásu nejvšednìjších
malých èinností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.
E. Degas
27

Když zazní ano obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas:
jsem Tvùj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na èas.
28

Beru si Tì takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tì s tvými požadavky
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tì miluji.
R. Rolland
29

Lidé nežijí tím, že se o sebe starají,
ale tím, že je v nich láska.

30

Jako je koráb pøipoután k molu,
jako je s ohnìm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.
Jako je v létì na lukách kvítí,
jako je s ohnìm spojen stín,
budu já s tebou, budeme spolu
navždy žít.

Pouze život,
který žijeme pro druhého,
stojí za to.
Einstein

31

32

Usmìj se lásko tøeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenù.
F. Branislav

Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

33

34

Je nìco krásnìjšího než láska,
která nám srdce spoutala
a slovo, které vyslovil jsi,
abych Tvojí zùstala.

35

Láska je krásná plná citu a nìžnosti
a pøece má plno tìžkostí,
je zkouškou života a vìrnosti.

36

Milovat a milován býti
je nejvìtší štìstí na svìtì.
Goethe

Dobøe žít, znamená nežít pro sebe.
Rázus

37

38

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co Ti dnes slibuji.

Jdi s tím, kdo tì má rád.
V. Hugo

39

40

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je vìøit a pravdu znát,
milovat je odpustit
a znovu podat ruce,
milovat je rozdìlit duši i srdce …
41

Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

42

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože Ty jsi mùj život
J. Lennon

Láska je štìstí,
které si dáváme navzájem.

43

44

Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.

Je tøeba být si trochu podobní,
abychom si rozumìli,
ale být trochu rozdílní,
abychom se milovali.

45

46

Rozestøel jsem své sny
pod Tvé nohy,
našlapuj lehce, protože
šlapeš po mých snech.

Byli jsme dva a mìli
jen jedno srdce.
F. Villon

47

48

Kdybychom èekali
na setkání s ideálem,
strávili bychom celý život v èekání.

49

Milovat, znamená žít
život toho, koho miluješ.
Tolstoj

50

Milovat znamená
ve štìstí druhého
nacházet štìstí vlastní.

51

Láska je nejhlubší poznání.
M. Pujmanová

52

Poezie života je láska.
Èech
Lépe je být smutný s láskou,
než být veselý bez ní.
Goethe

53

54

Nejvìtší štìstí je,
když èlovìk ví, proè je šasten.
Dostojevskij

55

Nejvìtším štìstím je moci žít
pro to, pro co jsme ochotni zemøít.

56

Láska není jenom brát, ale i dávat.
To není jenom vodit za ruku,
ale pøedevším umìt podat tu ruku
jeden druhému v pravou chvíli.

57

58

Velkým pøátelstvím zaèala
naše láska,
velkou láskou
konèí naše pøátelství.

Až tiché ano ze rtù Ti splyne,
píseò svatební nám bude znít,
vìø, že láska má Ti navždy zùstane,
jen s Tebou chci stále žít.

59

Netrhejte motýlùm køídla,
protože oni potom pláèou,
nešlapte po kytkách,
protože kytky krásnì voní,
nezabíjejte lásku,
protože láska je køehká
jako ta køídla
a hlavnì nezabíjejte lidi,
protože lidi se mají rádi.
J. Lennon

60

Ne iluze. Ne sny.
Protože život je tìžký,
proto Tì chci.
Mùže-li nìco hezèí být,
než Tebe milovat a s Tebou žít.

… a motto,
a nám napíše sám život …

61

62

Je lehké øíci – „Mám Tì rád.“
To dokáže i dítì.
Tìžší však je vytrvat
a øíci – „Vážím si Tì.“

Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štìstí pro dva,
kteøí si porozumí.

63

64

Osud nám štìstí dal
a my se budem brát,
dìkujeme všem pøátelùm,
kteøí nám budou blahopøát.

65

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

66

… budeme šastni,
protože chceme být šastni …

67

… láska je jako dobrá píseò
a píseò složit tìžké je …
Šèipaèov

68

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a pùjdeme cestou spoleènou.

Ode dneška ne já, ne Ty
- ale My

69

70

Podej mi ruku moje milá,
podej mi ruce své obì,
jsem rád, že jsi se mì tak zalíbila
a že jsem se zalíbil taky já tobì.

71

Dobré i zlé, co život dá nám
chci s Tebou snášet …

72

Jsme dva. Dva na všechno
- na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štìstí.
Dva na výhry a prohry
na život i na smrt – dva.
K. Èapek
73

Není jiného léku na lásku
než více lásky.
Thorieu

74

Už se na nás nehnìvejte,
že jste pøi tom nebyli,
když jsme se my
s mojí milou ženili.
F. Šrámek
75

Kouzlo štìstí nespoèívá
v bohatství ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patøí k sobì.

76

Když pøísaha naše srdce spojí
a tichá píseò z chóru zanotí,
my navždy zùstaneme svoji.
Ty mùj a já Tvoje do smrti.

Do prstýnkù našich
vrytý bude den,
kdy spoleèným ano
náš sòatek bude uzavøen.

77

78

Z nièeho se nedá dìlat vìda,
ani z vìdy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

79

Láska nás svedla, láska nás pojí
v lásce a vìrnosti zùstaneme svoji.

80

Milovat neznamená mít jen rád,
milovat je vìøit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdìlit duši i srdce.
Victor Hugo
81

Manželství je plné starostí a trní,
ale nese ovoce, které se jinde nenarodí,
Sainte-Beuve

82

Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain

Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
Chesterton

83

84

Tu jsem náhle vidìl,
že mohu pro druhého nìco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šastný,
protože jsem u nìho.
Je to nìco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

My jsme poznali lásku,
jakou má Bùh k nám
a uvìøili jsme v ni
(1 Jan 4, 16)
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Manželství je tichý pøístav,
do kterého vplouvají šastnì lodì

87

... a všechno zaèalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých …

88

Kéž je nám Bùh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tváø.
(Ž 67, 2)

Slunce a svítí,
kde jsme my.

89

90

Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu
a vìrnost, že Tì nikdy neopustím,
a že s Tebou ponesu všechno dobré
i zlé až do smrti.
K tomu a mi pomáhá Bùh. Amen.

Bùh stvoøil lásku,
protože vìdìl, že se potkáme.
Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a nìkoho mít rád.
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Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nikdy nevezmu zpátky,
co Ti dnes slibuji.

Jsi to, co jsi
a tak Tì i miluji.
R. Rolland
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94

Kdo miluje, není už sám.
J. Deml

Pohádka konèí,
život zaèíná …

95

96

Život pøeci není nic jiného,
než øetìz hloupých nápadù.
A jak je nìkdy krásné
je uskuteènit ...
B. Hrabal
97

Vše co milujeme, stává se zázrakem.
J. Wolker

98

Pravá láska je stav,
ve kterém èlovìk cítí
osudovou potøebu být neustále
s milovanou bytostí.
Karel Èapek

Až uslyšíš hlahol zvonù znít,
pak dvì srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v oèích mít,
a budeme navždy svoji.
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