Idézetek esküvői meghívóra
1. Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.
(Hemingway)
2. Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna.
(József Attila)
3. Oly sok szépet ígértünk egymásnak
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig, míg betartod szavad.
(Drayton)
4. Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.
(Petőfi Sándor)
5. Légy messze bár, mindig itt a
helyed;
nem juthatsz túl gondolataimon,
S én velük vagyok, ők meg teveled;
S ha alszanak, fölkölti arcod éke
Szívemet szívem és szemem örömére.
(Shakespeare)

szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.
(Illyés Gyula)
7. Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze.
Szeretni akarlak és megtartani,
mindörökre,
Kezem feléd nyújtom, szívem neked
adom,
Melyet vissza soha nem kérek.
Szeress egy életen át,
úgy, mint én téged,
Akkor is ha megöregszünk,
És akkor is, ha már nem élek.
(Ady Endre)
8. Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha
minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig!
(Madách Imre)
9. Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.
(Edith Piaf)
10. Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden
napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már
(Thomas Hardy)

6. Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
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11. Visz a vonat, megyek utánad,
talán még ma meg is talállak,
talán kihűl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Íme a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.
(József Attila)
12. Mi nem hirdetjük fennen, hangos
szóval:
CSAK te, csak én, örökké és
holtomiglan.
MI megpróbálunk csendben boldogok
lenni,
Lelkünk mélyén őszintén, igazán
szeretni,"
(Stendhal)
13. "Úgy mint egy álom, mit nem
fogunk fel,
Itt egy érzés, mi sohasem múlik el.
Az óránk ma végleg megáll,
A pillanat így marad mindig már.
Az úton majd számíthatsz rám,
Együtt vár miránk a túlpart.
Ha valami fáj, ne félj, csak bújj
hozzám,
Én mindig itt leszek majd. . . "
(Bereczki Zoltán - Száz év)
14. S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek, várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!"
(Goethe)
15. "A szeretet nem ad egyebet, mint
önmagát,
és nem vesz el semmit, csupán
önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem
birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.
A szeretet nem vágyik egyébre, mint
beteljesíteni önmagát."
(Kahlil Gibran: Próféta)
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16. "Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk."
(Lope de Vega)
17. "A házasság az egyetlen teljes és
tökéletes kaland."
(Paul Géraldy)
18. "Minden gyökeres változást
megelőz egy passzív,
egyet nem értő, de nem kihívó
beállítottság az emberek részéről.
Reménytelenül sikertelennek,
megvertnek,
elveszettnek kell érezniük magukat,
hogy el legyenek szánva:
szakítanak a múlttal és szerencsét
próbálnak a jövővel."
(Saul Alinsky)
19. "Ne félj a tökéletességtől!
Úgysem éred el sohasem."
(Salvadore Dali)
20. „Tudom, hogy a szerelem olyan,
mint a víz, ami áttöri a gátat. Elég, ha
egy apró rés keletkezik a gáton, amin át
tud szivárogni a víz, és egyszer csak
átszakad az egész, és akkor senki nem
állhatja útját az áradatnak.”
(Paulo Coelho)
21. „Amit a szem nem lát, a szív azt is
érzi. ”
(Paulo Coelho - 11 perc)
22. „Két jégkocka voltunk, de a
napsütésben elolvadtunk, és most egy
és ugyanaz a víztócsa vagyunk.”
(Paulo Coelho)
23. “Az ember önmagában képtelen
arra, hogy maradandóvá tegye az élet
szépségeit. Legalább két ember
együttes érzése kell ahhoz, hogy a szép
szép legyen, s az öröm öröm.”
(Wass Albert)
oldal 2

Idézetek esküvői meghívóra
24. „A szerelem örök, az
örökkévalóság része. Ha felnősz, és
megismered a szerelmi élet művészetét,
elfogadod a valóságát, napról napra
növekszik benned. A házasság óriási
lehetőség, hogy belenőj a szerelembe.”
(Osho)
25. „Látod, ezért szeretlek én,
mert az Élet Ősmagja kél
egyszerű jellemedben,
mint Nap a változó egekben,
s mert hitem általad él.
Nagy utunkon nem tudhatom,
mit hoznak majd az évek,
csak azt tudom, azt vallhatom,
hogy holtomig kísérlek…”
(Csepeli Szabó Béla)
26. "Valami érthetetlen kapcsolat van
a barátság és a csillag között.
Miért csillag a barát? És miért barát a
csillag?
Mert olyan távol van, és mégis bennem
él?
Mert az enyém, és mégis elérhetetlen?
Mert az a tér, ahol találkozunk nem
emberi, hanem kozmikus?
Mert nem kíván tőlem és én sem
kívánok tőle semmit?
Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy
van;
és õ van, és én vagyok, ez kettőnknek
tökéletesen elég?
Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell.
De, ha nem is lehet, barátom iránt
mindig azt fogom érezni,
hogy csillag, a világegyetemnek rám
ragyogása."
(Hamvas Béla)
27. "Ha egyszer álmodban a
Paradicsomban járnál,
és lelked emlékeztetőül egy szál
virágot kapna,
és reggel felébredve a virágot ott
találnád
- Mondd, akkor mi volna?
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A léleknek is van tükre, miként az
arcnak.
Ha a tükörből mosolygó arc tekint
vissza ránk,
lelkünk tele van szeretettel.
Aki szeretni képes, arcán viseli ez érzés
kifejezését;
engedi, hogy mások is lássák,
és részesüljenek belőle."
(S.T. Coleridge: Anima Poeta részlet)
28. "Nem azért szeretlek aki te vagy,
hanem azért aki én vagyok melletted"
(Gabriel Garcia Marquez)
29. "A boldogság fáradtsággal jár.
Olyan fáradtsággal, amelybe az ember
sohase fárad bele.
Mindenesetre semmivel sem
kényszeríthető, hogy kipihenje magát.
Különben is máson jár a lelke, így el is
felejt fáradt lenni.
Aki ezt a zavaros dolgot megérti, az ne
is tagadja, ismeri ezt az állapotot.
Egyszer rájövünk, hogy lett volna
szebb.
Egyszer egész biztosan rájövünk, hogy
lett volna bölcsebb,
de most már van, így ahogy van és ha
rossz is, hát így tudtam legjobban.
Tán holnap jobban játszanám és
szebben, szebben mondanám.
De ez már így marad."
(Ancsel Éva)
30. "Álom, álom, édes álom!
Altass engem, légy halálom!
Légy halála életemnek,
S élte haldokló szívemnek."
(Vörösmarty Mihály)
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31. "Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel."
(John Lennon)
32. "Előbb-utóbb biztosan fellép a
körülmények
olyannyira kedvezőtlen elrendeződése,
hogy esküvőre kerüljön a sor... "
(Murphy)
33. A télben minden tűz ott van
A hajnalban minden éj ott van
A csendben minden hang ott van
A fehérben minden szín ott van
A szemedben minden szem ott van
A szívedben minden szív ott van
A szomjban minden íz ott van
A lemondásban minden hit ott van
A tétlenségben minden vágy ott van
A szerelemben minden itt
Ott van."
34. "A szerelem és a művészet
összeláncolt világok
- összeláncoltak, hiszen a szerelem
művészet nélkül puszta vágyakozás
marad,
és a Művészet sem nyújt élvezetet, ha
nem a szeretet oldaláról közelítik meg.
Senki sem lehet biztos benne,
hogy a művészet valamennyi
lehetőségét felfedeztük-e már,
vagy hogy van-e bármiféle értelme az
emberi elmétől elvonatkoztatva.
És ez ugyanígy igaz a szerelemre is. "
(Arthur C. Clarke)
35. "A boldogság egy belső érettség
eredménye.
Csakis tőlünk függ, és türelmes, napról
napra végzett munka árán érhető el.
A boldogságot fel kell építeni, és ez
sok erőfeszítést és időt igényel.
Hosszú távon a boldogság és a balsors
létforma vagy életművészet."
(Matthieu Richard)
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36. "Örvendj a hóvirágnak, az
ibolyának és a búzavirágnak.
Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy:
annak, hogy egyedül lehetsz.
Ha nem vagy egyedül: annak, hogy
nem kell egyedül légy.
Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és
örvendj annak, ami ma van.
Minden talajban megterem valamiféle
virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa
azt"
(Wass Albert)
37. "Együtt születtetek, és örökké
együtt lesztek.
Igen, még Isten néma emlékezetében is
együtt lesztek.
Hagyjatok azonban helyet szüntelen
együttlétetekben,
És hagyjátok, hogy az ég szelei
táncoljanak köztetek.
Szeressétek egymást, de ne csináljatok
bilincset a szeretetből,
Inkább hagyjátok, hogy hullámzó
tenger legyen lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás poharát, de ne
egy pohárból igyatok.
Adjatok egymásnak kenyeretekből, de
ne ugyanazt a kenyeret egyétek.
Énekeljetek és táncoljatok együtt, és
örüljetek,
de engedjétek egymást egyedül is lenni.
Ahogy a lant húrjai is egyedül állnak,
bár ugyanaz a zene rezeg rajtuk.
Adjátok a szíveteket, de ne bízzátok
egymás őrizetére,
Mert csak az élet zárhatja kezébe a
szíveteket.
Álljatok egymás mellett, de ne túl
közel egymáshoz,
Hiszen a templom oszlopai is külön
állnak,
És a tölgyfa és a ciprus sem nő egymás
árnyékában"
(Kahlil Gibran)
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38. "Mert nem lehet csak a
valóságnak, a célszerűnek élni...
Valami fölösleges is kell az élethez,
valami rikító és csillogó,
valami szépség, ha még olyan olcsó
szépség is.
Az emberek legtöbbje nem bír a
szépség káprázata nélkül élni.
Valami kell, ha más nem, egy hatásos
képeslap, mely
- vörös és arany színekben a naplementét ábrázolja vagy a hajnalt
az erdőben. Ilyenek vagyunk.
(Márai Sándor)
39. "A Szerelem: eső utáni nap;
A Kéj: napsütés múltán zivatar;
A Szerelem: üde tavasz marad;
A Kéj: telet hoz nyár felén hamar;
Az nem csömörlik, ezt öli falánkság,
Amaz igazság, ez hazug galádság."
(Shakespeare : Venus és Adonis)
40. "Szerelem, ha egyik a másikát
repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát
kölcsönadja."
(Szabó Éva: Szög és kereszt)
41. "Az ember nem szerelmes, hanem
õ a szerelem.
És természetesen, ha te vagy a
szerelem,
akkor egyúttal szerelmes is vagy.
De ez csak egy eredménye, egy
mellékterméke az eredeti oknak.
Az eredeti ok pedig az, hogy te vagy a
szerelem."
(Osho)

mint nekünk őreá."
(Paul Geraldy)
43. "Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak."
(József Attila)
44. "A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne."
(Pilinszky János)
45. "Úgy szeretni, hogy nem várok
cserébe semmit,
beérni a jelenlétével.
Szeretni őt a saját világában,
a megváltoztatás szándéka nélkül."
(Kundera: A lét elviselhetetlen
könnyűsége)
46. "Ha Isten a nőt a férfi urává akarta
volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."
(Szent Ágoston)

42. "Szerelem: meghódítani, bírni és
megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel
bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan
szüksége van reánk,
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47. "Együtt születtetek és együtt is
maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is,
amikor a halál fehér szárnyai
szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek,
még az Isten csöndes emlékezetében
is."
(Kahlil Gibran: Próféta)
48. "Amikor a szeretet int felétek,
kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek,
engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok
sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek
szavának,
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat,
miként az északi szél pusztára sepri a
kertet."
(Khalil Gibran: A Próféta)
49. "Örömöm sokszorozódjék a te
örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned."
(Weöres Sándor)

50. "Álmaim, a csalfák, éjfélkor adták
meg ölemnek
A kedvest, s forró csókjait itta tüzem.
Még boldogságom soha eképp nem
vala teljes:
A szív kéjeiben lelkem örömre hajolt.
Serkentem; tündér javaim kisuhantak
eszemből,
S most a csók helyein gyenge könyűke
remeg."
(Vörösmarty Mihály)
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51. "Öleljük meg egymást, szívesen,
meghitten,
és szeressük egymást: úgy áld meg az
Isten."
(Arany János)
52. "Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek! "
(Jim Morrison)
53. "Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű
mindhalálig"
(Madách)
54. "Nincs más, nem is akarok más
gyönyört
csak amit Tőled kaptam, s még kapok.
Koldus - szegény királyi gazdagon:
részeg vagyok és mindig szomjazom."
(Shakespeare: 75. Szonett)
55. "Valakit szeretni annyit jelent,
mint egyedül gyönyörködni olyan
csodában,
amely mindenki számára
láthatatlan/érthetetlen."
(Mauriac)
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56. "Sorsunk egybeforr, együtt
megyünk tovább,
Az élet viharában te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy
hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem."
57. "Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre
dobban,
Az egy-ütemben ott dobbanok én."
(Reményik Sándor: Egy Hymenhírre)
58. "A szeretet mindent eltűr, mindent
elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha."
(Szent Pál)
59. "Ismételd... szeretsz... ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod
úgy zenél,
mint ezüst csengő újrázva... Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!"
(Elisabeth Barret Browning)
60. "Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.
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Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába."
(Kányádi Sándor: Két nyárfa)
61. "Ím szerelmem ekkép változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!"
(Petőfi Sándor)
62. "és fogadom: legigazabb vágyam,
hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan
szeretlek.
Csak szeretlek."
(Baranyi Ferenc: Fogadom)
63. "és fogadom: legigazabb vágyam,
hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan
szeretlek.
Csak szeretlek."
(Baranyi Ferenc: Fogadom)
64. "Egyedül félszárnyú angyalok
vagyunk,
s csak úgy tudunk szárnyalni, ha
összekapaszkodunk"
(Goethe)
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65. "Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.
Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz."
(Goethe)
66. "Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség
Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklõ végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem."
(Edith Piaf)
67. "Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttekEgyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!"
(Tóth Árpád)
68. "Amikor megszólal az orgona
zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani,
mindörökre."
Kezem feléd nyújtom, szívem neked
adom,
Melyet soha vissza nem kérek,
Szeress egy életen át úgy, mint ahogy
én téged,
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Akkor is, ha megöregszünk, és
Akkor is, ha már nem élek."
(Ady Endre)
69.
"Lelkünk tiszta szerelmével
oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hûségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá
csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra
lobogna."
(G.R. Tolsztoj L.)
70.
"A házasság csak akkor adhat
boldogságot,
ha a célunk egy és ugyanaz;
ha két ember egy úton találkozik s azt
mondja egymásnak:
"Jer, menjünk együtt!" "Jer" - és kezet
adnak egymásnak..."
(G.R. Tolsztoj L.)
71.
"Megérteni egymást örömben,
szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy
gondolattal is,
nagyobb művészet, mint végig
barangolni a világot,
gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a
legnagyobb ajándék,
és legszebb öröm, amit egymásnak
adhatunk,
s amiért nem tudjuk elégszer mondani,
hogy KÖSZÖNÖM."
72.
"Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesíteném,
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!"
(Vörösmarty Mihály)
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73. "Etess, nézd - éhezem. Takarj be fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, - távozzon tőlem a félelem.
Reám néztél s én mindent elfelejtettem.
Meghallgattál és elakadt a szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
Hogy tudjak élni, halni egymagam!"
(József Attila)
74. "Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha életem élted volna.
Úgy szeress, mint ha jó volna,
mintha szívem szíved volna."
(József Attila)
75. "Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem."
(Radnóti Miklós)
76. "Tegyen mást boldoggá a sors
csalfa kénye:
Nékem te légy dajkám s ápolóm,
Szerelem!
Zöld myrtus koszorúd a pályám szép
reménye,
S könnyel ázott kendőd légyen
szemfödelem."
(Berzsenyi Dániel)
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77. "Buddha azt mondja:
szerelmesedben én rejtőzök,
Hiába keresed mosolyán, csípőjében,
nem õ
a titka a rózsa üdvösség-leheletének:
szeress, szeressél amíg élsz,
szeretlek, szeretlek amíg élek."
(Tornai József)
78. "Fa leszek, ha fának vagy virága,
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy,
Csak, hogy lényeink egyesüljenek."
(Petőfi Sándor)
79. "Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb."
(Ady Endre)
80. "Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem."
(Ady Endre)
81. "Én nem tudom, mi ez, de jó
nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!"
(Juhász Gyula)
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82. "Szeretlek, szeretlek, szeretlek.,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet."
(Szabó Lőrinc)
83. "Vagy a levegő, melyet beszívok,
a táplálék, melyet visz a vér,
a látásom vagy tán meg is lepődném,
ha te szemeddel rám tekintenél;
vagy, észrevétlen, mint ahogy a kéz,
a szív, az agy, a gondolat, akármi,
életem része, melyet bármikor
keresetlen is meg tudok találni;
- s mint a bonyolult óramű, ah elvész
egy alkatrésze, s tiktakja kihagy,
olyan lennék nélküled; és csak akkor,
csak akkor tudnám igazán: ki vagy."
(Szilágyi Domokos)
84. "Ámor mondja: - Boldogok az
összekulcsolódó szeretők:
Úgy kapnak, hogy adnak, s úgy adnak,
hogy kapnak; adott
És kapott ajándékot itt nem lehet
megkülönböztetni, sem
Adományt és zsákmányt. Sebezve
sebesülnek és sebesülve
sebeznek. Egymás iránti féktelen
szomjukban
tulajdonképpen vágytalanok : hiszen
karjukban tartják a kielégülést,
aki éppúgy szomjazik. Dulakodnak,
sírnak, haragusznak:
de dulakodásuk ölelés, könnyük
ékessége, haragjuk szerelem.
Boldog, aki az élet minden állapotában
ugyanúgy küzd, sért, haragszik, mint az
első egyesülésben:
folyton a bizalom perceit éli, az ősörök Aranykort."
(Weöres Sándor)

A Szerelem érintés, az érintés
Szerelem,
A Szerelem kéznyújtás, elérni a
Szerelmet.
A Szerelem kérni, hogy szeressenek.
A Szerelem te vagy,
Te és én,
A Szerelem tudni,
Mik lehetnénk.
A Szerelem szabad, a szabadság
Szerelem,
A Szerelem élet, megélni a Szerelmet.
A Szerelem kívánni, hogy
szeressenek."
(John Lennon)
86. "Áldott legyen, ha szerelem az
élet!
Több élete, hogy még többet szeressek!
Egy ezredévnyi eszme fel nem érhet
Egy azúr percével az érzelemnek."
(Delmira Augustini)
87. "Lelkünk pedig, nos drága lelkem,
már hogy a lelked és a lelkem
csak tréfa lenne? Ó dehogy!
csak épp hogy nem a másvilágon,
itt élünk, ezen a világon,
és nem az égben, ó nem ott!
Szeressünk hát szép kis boszorkám;
madár dalol, patak csobog, lám;
mi szeressünk, azért vagyunk."
(Paul Verlaine)

85. "A Szerelem valóság, a valóság
Szerelem,
A Szerelem érzés, érezni a Szerelmet.
A Szerelem akarni, hogy szeressenek.
www.azeskuvoszervezod.hu
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88. "Rád gondolok! - Úgy indázlak
körül
gondolattal, mint vadszőlő a fát:
nagy levelek, s a szem semmit se lát
a zöldön túl, amely a törzsre ül.
de értsd meg, pálmám: vágyam nem
hevül
gondolatért - a szebb valót magát
kívánom: Téged! Jössz-e, jössz-e hát
hozzám, de tüstént? Mezítelenül
álljon derekad, s minden ágadat
zúgasd, erős fa, s lombos köteled
szaggasd el s dobd a földre, mert e vad
örömben: - látlak, hallak s új leget
kortyol tüdőm friss árnyékod alatt! nem gondolok Rád - itt vagyok veled."
(Elizabeth Barrett-Browning)
89. "Nászra ma hát, gyöngypár;
izzadjatok a szerelemben,
váljatok egy lénnyé, susogással, mint a
galambok,
karral, mint indák, csókokkal, mint
csigahéjak.
Vad játékaitokra az õrmécs fénye
ragyogjon:
Mindent lát éjjel, mindent feled reggel
a lámpás."
(Petronius Arbiter)
90. "De így? Mi van még? Nem
nyugszom sosem.
Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen."
(Nemes Nagy Ágnes)
91. "Óh bár úgy fonnánk testemmel
testedet egybe,
hogy szent láncaikat szét sose törje idõ.
mint ahogy a gerlék egyforma s örök
szerelemben
Csókosan élvezik át isteni életüket."
(Sextus Aurelius Propertius)

93. "Te vagy a napom, Te a holdam,
olyan vagy néha, mint én voltam,
tudsz lenni zápor és szivárvány,
néha mintha magamat látnám,
deled cirógat, forral ested,
felém nyúltál, magad kerested,
világom vagy, s vagyok világod,
szeress ne félj: magad imádod."
(Győry Dezső)
94. "Nélküled és véled már nem lehet.
Vérünk csak egy s a kinti rend.
Nagyon szeretlek, ó, mily kevés
nélküled és veled élni idebent."
(Kulcsár Ferenc)
95. "Tiéd volt a szív tavaszán nyílott
első érzelem,
Az utolsó dobbanás is a Tiéd lesz
kedvesem.
Te azért születtél, hogy szeressenek,
Én azért, hogy Téged szeresselek,
És csak annyit ér az életem,
Amennyi boldogságot Te adsz
énnekem."
96. "Szerelmünk táplálja a tüzet,
Lángjai korbácsolják az eget,
Fénye dacol a messzeséggel,
A tomboló vihar sem olthatja el."
97. "Mindennap megszűnik valami,
amiért szomorkodik az ember,
de mindennap születik valami,
amiért érdemes küzdeni."
(Herakleitosz)

92. "Nem érdekel, mi lesz, mi volt,
lelkünk egy pillanat,
égünk s minden tüzet kiolt
már-már egyetlen mozdulat."
(Szabó Lőrinc)
www.azeskuvoszervezod.hu
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98. "Most valóság lesz minden édes
remény,
Mely régen ott élt a szív rejtekén,
Az élet, és a szerelem tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
99. "Ha hiszel, add a kezed
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
Ne kérdezd, hova megyünk,
Csak azt kívánd, örökké együtt
legyünk."
100."Idő állj meg egy pillanatra
S ti suhanó percek várjatok
míg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűek lesznek
csak addig várjatok."
101."Halkan csendül a kis harang
Imára kulcsol kezünk
Két szív kezet nyújt egymásnak
Örök hűséget esküszünk."
102."... indul a hajnal bíbor fátyola
Arany szálakkal átszõve már
Örök hûséget esküdni egymásnak
Indul egy ifjú pár..."
(Ady Endre)
103."Meghajtom magamat szerelmes
szívedhez
Lehajtom fejemet szerény életedhez,
Életem öröme vígságod legyen,
Bánatunk, fájdalmunk is közös
legyen."
104."Gyenge annak szerelme, aki csak
szavakban
tudja kifejezni, hogy mennyire szeret."
(Dante)
105."Tégy örökké boldoggá engemet
Neked adom tiszta lelkemet.
Légy hozzám kedves és türelmes,
Mert együtt élni csak így érdemes."
(Kolozsi Jenő)

Egyetlen titka adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet."
(Goethe)
107."... szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot."
(Pilinszky János)
108."Szeretni tehozzád szegődtem."
(Nagy László)
109."A boldogság olyan madár,
amit bezárni, megkötni nem lehet.
Nekünk kell úgy élni,
hogy velünk maradjon
és elkísérjen egy életen át."
110."Jó érezni azt, hogy szeretlek,
Nagyon, és egyre jobban"
(Illyés Gyula)
111."Egy mosolygásod volt csak
minden,
De nekem elég volt egészen"
112."Akarom, hogy megmaradj ahogy
kívánlak,
Minden szerelmek örök
szimbólumának"
(Kiss Dénes)
113."Hazugság, mit tartanak
közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a
szerelem."
(Petőfi Sándor)
114."Szeretni akarok és megtartani
mindörökre,
Kezem feléd nyújtom, szívem neked
adom."
(Ady Endre)

106."A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni,
www.azeskuvoszervezod.hu
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115."Mint egy dalba, dalba, úgy
burkolom magam
Szerelmedbe és sodortatom magam"
(Illyés Gyula)
116."Tétovázó szívet hozzám ne
viseljen,
Hanem igaz, és hű mindenkor legyen"
(Radvánszky János)
117."Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet."
(Illyés Gyula)
118."Atyját és az anyját elhagyja az
ember,
Ragaszkodik asszonyához, akit az Isten
rendel.
Egy test és egy lélek lesznek mától
kezdve,
Közös teher, közös öröm, együtt az Úr
kezében."
(S. J.)
119."Jobb kettőnek együtt kéz a kézben
járni,
akármilyen hideg jöhet, azoknak nem
kell fázni.
Ellenállni könnyebb, ellenség ha
támad,
velünk az Úr kegyelme van, még a
pokol sem árthat."
120."Szemed színe, mint az ég,
Mióta megláttam, bennem ég,
Az irántad érzett szenvedély
Mely nem halványul, ne félj
Te vagy a fény az életemben,
Ha mindent félre kéne tennem,
Nem érdekelne, hát legyen,
Csak kedvesem, örökké légy velem."
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121."Ha lépésemre senki sem
vigyázna,
Félve lépnék a nagyvilágba.
De Te itt vagy velem,
Ki erősen fogja a kezem,
Jöhet az élet bármi gondja, baja,
Karjaidban suttogom
Nem hagylak el soha."
122."Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden
napnak
Szeretlek én és kettõnk dolgán
Nem változtat többé semmi már."
(Thomas Hardy)
123."Köszönöm az életnek, hogy
Téged megadott
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám
elhozott,
áldom az utat, amelyre most léptünk
vigyázz rá, hogy róla soha le ne
térjünk."
124."Tégy örökké boldoggá engemet,
Néked adom tiszta lelkemet,
Légy hozzám kedves és türelmes,
Mert együtt élni csak így érdemes."
125."Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rád csukom a szempillámat.
Benn dörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, ha velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek."
126."Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz,
ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni csak általad,
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csak az árnyéka annak, ami vagy."
(Szabó Lőrinc)
127."Vagyok, mint megszegendő
kenyered,
Mint színt adó tüzed, s mint tiszta
csermely,
Ki holtadig kísér utad hű társaként."
(Yves Bonnefoy)
128."Az öröm ott kezdődik, amikor
abbahagyod saját boldogságod
keresését
azért, hogy megkísérelj másokat
boldoggá tenni."
(Michel Quoist)
129."Elmúlt mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak."
(Végh György)
130."Amit szívedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt,
amit szemeddel rejtesz,
szíveddel várd ki azt.
A szerelembe - mondják belehal, aki él,
de úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér."
(József Attila)
131."A semmi a minden,
A minden a semmi,
Ahogy az első percben,
Csak úgy szabd szeretni."
(Gyurkovics Tibor)
132."Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem."
(Edith Piaf)
133."Szeretni és szeretve lenni
a legnagyobb boldogság a világon."
(Goethe)
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134."A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ."
(Weöres Sándor)
135."Ha megszelídítesz, szükségünk
lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon,
és én is Egyetlen leszek a te számodra.
Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű:
Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan."
(Saint-Exupéry)
136."A szerelemben nincsenek évek,
A szerelemben csókok vannak.
A szerelemben jaj a fösvénynek!
A szerelemben csak azok élnek,
Kik szerelemből mindent odaadnak."
(Gónyi Géza)
137."Eljegyeztelek nehéz szerelemre,
Téged, ki hű vagy és halk mint az ég
S felesküszöm most szelíd, szép
kezedre,
Hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz."
(Garai Gábor)
138."Oly sok szépet ígértünk
egymásnak,
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet,
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad
S bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig míg betartod szavad."
(Drayton)
139."Arany karikagyűrű ragyog
ujjadon,
Édesanyád szívét marja a fájdalom.
Mert érzi, hogy elvisznek örökre,
S rajtad kívül nem lesz senkije.
Becsüld meg hát az aranykarikát,
Mert cserébe adtad az édesanyád."
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140."A pillanatok zörögve elvonulnak
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben."
141."Ígérd meg azt, hogy kezed
Kezemből vissza nem veszed
S szeretni fogsz majd akkor is
Mikor már én is vén leszek."
(Heltai Jenő)
142."A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ."
(Weöres Sándor)
143."Semmi sem édesebb a szeretetnél,
semmi sem erősebb,
semmi sem magasabb, tágasabb,
semmi sem kedvesebb, tökéletesebb
és jobb az égen és a földön."
(Kempis Tamás)
144."Nem az a szerelem tesz boldoggá
bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk."
(Nagy Endre)
145."Nem tudjuk még, de mégis jó
nagyon,
Itt vagy velem, s kezedet foghatom,
Ezer veszély, szakadék mélye vár
Le fogjuk győzni, hiszen ketten
vagyunk már."
146."Ha valaki szeret egy virágot,
amely csak egyetlen példányban
létezik csillag milliókon:
ez épp elég neki, hogy boldog
legyen..."
(Saint-Exupéry)
147."Tetőled függ életem
Ah, csak tebenned lelem fel
mindenem."
(Batsányi János)
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148."Az élet rögös útján nekünk
találkoznunk kellett,
Hogy hitben, szeretetben éljünk mi
egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, én is veled
megyek,
Rád bízom magam, mert nagyon
szeretlek.
Megfogom kezedet, s megígérem
neked,
Hogy az élet rögös útján végig
elkísérlek.
Boldogok leszünk majd, mert hisz én is
szeretlek,
Amíg szívem dobogni fog, hozzád
mindig hű leszek."
149."Tégy engem, mint egy
pecsétet a te szívedre
mint egy pecsétet a te
karodra, mert erős a
szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a
buzgó szerelem, lángjai
tűznek lángjai."
(Énekek Éneke)
150."Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyunk, csak te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könnyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom: szeretlek téged!"
151."Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem."
(Balassi Bálint)
152.„Az én szívem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul."
(József Attila)
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