Veltījums Latvijai dzimšanas dienā
Iedomājies, Latvija pēc 60 gadiem… ir 2080.gads! Noteikti viss skolās būs
elektronisks, grāmatu vietā, kuras mēs tagad lasām, būs planšetdatori. Daba, cerams,
būs tikpat zaļa kā tagad! Noteikti būs uzfilmētas daudz un aizraujošas filmas, kuras
varēs skatīties kopā ar draugiem un ģimeni.
Tuvojas Latvijas dzimšanas diena. Dzimšanas dienas, jo īpaši valstij, ir reizes,
kurās parasti atceramies visu gaišo un arī ne tikai gaišo, kas bijis līdz šim. Atceramies,
kā esam cīnījušies sparīgi un neatlaidīgi, lai izdzīvotu. Valsts nav tikai vārds vai
teritorija. Valsts ir cilvēki, ikviens, kas to mīl un uzskata par savu.
TAČU visas dziesmas par Latviju vēl nav izdziedātas, visas sirdis vēl nav
iedegušās par Latviju, viss mums vēl ir priekšā. Es novēlu savai Latvijai un tās tautai
nākamos tūkstoš gadus pavadīt ar augstu paceltu galvu - pāri visiem priekiem un
problēmām, dienām un naktīm, svētkiem un sērām! Lai dzīvo latviešu tauta! Lai dzīvo
Latvija! Dzīvosim cits citam!
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Vēlējums Latvijai dzimšanas dienā
Latvija ir mana dzimtene. Te ir manas mājas, te esmu es un mana ģimene,
draugi, skolas biedri. Tāda tā ir, maza un liela, zināma un nezināma.
2080.gadā es būšu jau vecs vīrs un sasniedzis noteikti dzīvē to, ko biju vēlējies
darīt. Ceru, ka būs piepildījušās vairums manu vēlmju, ideju. Būšu savas Latvijas
labā izdarījis daudz labu lietu.
Zinu, ka Latvija būs spēcīga zeme - ar saviem iedzīvotājiem, saviem
skaistajiem mežiem, laukiem, kalniem, pakalniem un, protams, jūru.
Es savai tautai novēlu palikt tikpat drosmīgai, savai valstij - palikt neatkarīgai.
Es vēlu, lai arī pēc sešdesmit gadiem manas Latvijas daba ir tikpat skaista un saudzēta
kā manas vecmāmiņas stāstos.
Latviju es iztēlojos cilvēkiem bagātu, lai katrā mājā būtu laimīgas, draudzīgas
ģimenes. Lai mana skola vēl stalti stāv un tajā zināšanas apgūst daudz bērnu. Un,
protams, lai visiem būtu darbs un lai labi klājas.
Latvijas iedzīvotāji ir čakli, darbīgi, un es vēlētos, lai mums atkal ir savas
ražotnes, kas ražotu preces vai lietas, kas nebūtu nekur citur pasaulē. Kas zina, varbūt
būšu vadītājs kādai no tām!
Es gribu un ticu, ka piedzīvošu kaut daļu no tā visa, par ko šobrīd sapņoju. Un
vēl es klusībā ļoti ceru, ka mani mazbērni varēs baudīt ziemas priekus, pikoties,
slēpot, braukt no kalna, kā to darīja savā bērnībā mani vecāki.

Latvija bija, ir un būs visskaistākā zeme! Un es priecājos, ka tieši šeit es varēju
piedzimt!
Daudz laimes dzimšanas dienā, mana Latvija!
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