
„Megfogom kezedet, 
S megígérem neked, 
hogy az élet rögös útján 
végig elkísérlek. 
Boldogok leszünk majd, 
hisz én is szeretlek. 
Amíg a szívem dobog, 
hozzád mindig hű leszek.” 
 

„Jó érezni azt, hogy szeretlek 
nagyon és egyre-egyre jobban. 
Ott bujkálni a két szemedben, 
rejtőzködni mosolyodban. 
Érezni, hogy szemeid már 
szemeimben élnek és néznek, 
s érezni azt, hogy szép, veled szép, 
és csak veled teljes az élet.” 
 
(Illyés Gyula) 
 

„Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, 
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja.” 
 
(Szabó Éva) 
 

„Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit, 
beérni a jelenlétével. 
Szeretni őt a saját világában, 
a megváltoztatás szándéka nélkül.” 
 
(Kundera) 

„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) 

„Kerestelek, hogy elmondhassam: 
megtaláltalak, és elmondtam: 
hogy szüntelenül kerestelek.” 
 
(Michelangelo) 

„Most már egymásba fonódó tűzzel égünk, 
jóban rosszban együtt, 
Egymásért teszünk, egymásért élünk. 
Valóságunkká váltjuk a legszebb álmot, s 
Teremtünk magunknak jövőt, otthont, családot.” 
 
(Gábris J.) 



„Az élet csak egy jót ad nekünk: 
Azé lehetünk, akit szeretünk.” 
 
(Lope de Vega) 

„Veled boldog vagyok, 
Veled szelíd vagyok, 
Veled erős vagyok, 
Veled nyugodt vagyok, 
Veled mindig mosolygok. 
Veled én, énmagam vagyok, 
Nincs többé olyan, hogy nélküled, 
Tervem és jövőm van veled.” 
 
(Balzac) 

„Akarok neked lenni az élet, 
A levegő mely téged éltet, 
A simogató megértő szeretet, 
Mely munkádban segít és vezet. 
Akarok lenni neked az álmod, 
Hogy mikor fejed álomra hajtod, 
Akkor is mindig veled leszek, 
S ha pályánk a vége felé közeleg, 
Hulló csillagokká letűnni veled.” 
 
(John Paul) 

„Egy életen át szeretnék veled élni, 
Örömet és bánatot együtt elviselni. 
Két oda adó szívnek e világon könnyebb, 
Nehézséget leküzdeni, nem ismerve könnyet.” 
 
(John Paul) 

„Az élet egy angolkeringő, 
mit eltáncolsz a sírig. 
Sorsod csupán attól függ, 
hogy kivel táncolod végig.” 
 
(Goethe) 

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, 
akarsz-e mindig, mindig játszani, 
Akarsz-e élni, élni mindörökkön, 
játékban élni, mely valóra vált?” 
 
(Kosztolányi Dezső) 

„Nem azért szeretlek, aki te vagy, 
hanem azért, aki én vagyok melletted.” 
 
(Gabriel Garcia Marquez) 
 

„Akarom, hogy megmaradj ahogy kívánlak, 
Minden szerelmek örök szimbólumának.” 
 
(Kiss Dénes) 
 



„Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger, 
a sok madár, a Hold s minden ember, 
Neked adom a szívemet, senki másnak, 
mellé pedig az életem ráadásnak!” 
 
(Goethe) 

„Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben 
nem szállhatunk, csak mind a ketten 
Szívverésnyire pontos együtemben.” 
 
(Vácy Mihály) 
 

„Öregedjünk meg együtt, 
A sors bármit is rendel 
Így állunk elébe mi, 
Ketten egy szerelemmel.” 
 
(John Lennon) 

„Ölelj át két karoddal, 
E világban nélküled eltévedek. 
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel 
S örökké veled leszek.” 
 
(Ormai László Csaba) 

"Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval: 
CSAK te, csak én, örökké és holtomiglan. 
MI megpróbálunk csendben boldogok lenni, 
Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni," 
 
/Stendhal/ 

"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/ 

„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/ 
 
 
 



"A csókod festi kékre az eget, 
szemed színétől zöldülnek a fák. 
Nélküled üres minden képkeret 
és világtalan az egész világ." 
 
/Weöres Sándor/ 

"Én én vagyok magamnak 
s néked én te vagyok, 
a te én vagy magadnak, 
két külön hatalom. 
S ketten mi vagyunk. 
De csak ha vállalod." 
 
/Radnóti Miklós / 

"Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás, 
te vagy a születő gondolat, a magamba zárt vallomás. 
Te vagy a vágy, ami ébren tartja az álmokat. 
S ami nem én vagyok, minden más is te vagy!" 
 
/Kirsch Péter/ 

Olyan a szerelem, mint a gyöngyszemű harmat, 
amelytől fénylik a szirom, 
amelyből felszökik, kévéjében a napnak, 
szivárvány-szikra, miliom. 
 
/Victor Hugo/ 

" Amit szívedbe rejtesz 
Szemednek tárd ki azt. 
Amit szemeddel sejtesz, 
Szíveddel várd ki azt. 
A szerelembe -mint mondják- 
Belehal, aki él, 
De úgy kell a boldogság, 
Mint egy falat kenyér!" 
 
/József Attila) / 

"Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden. " 
 
/T. Tolis/ 

"A szerelemben nincsenek évek, 
A szerelemben csókok vannak. 
A szerelemben jaj a fösvénynek! 
A szerelemben csak azok élnek, 
Kik szerelemből mindent odaadnak. " 
 
/Gyónyi Géza/ 

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, 
hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, 
mint nekünk őreá. " 
 
/Paul Gerardy/ 

"A szerelem buzgó megfeledkezés mindenről, ami rajta kívül van." 
/Victor Hugo/ 



 "Köszönöm, hogy te vagy. 
Az órát köszönöm, 
Amelyben fényül nyert e 
Világtalan világ, 
Köszönöm, hogy kezed 
Kinyújtottad felém, 
S árnyául elfogadtál sugárzó 
életednek.” 
 
/Móra Ferenc/ 

"Ahol nincs te, ott nincs én se." 
/Ingmar Bergman/ 

"Egész szerelmem annyi volt csak: 
Hogy láttalak, szemedbe néztem, 
Egy mosolygásod volt csak minden, 
De nekem elég volt egészen. 
És én úgy őrzöm e mosolygást, 
Miként a napsugárt a tenger, 
Elrejtve mélyen, szomorúan 
És - végtelen nagy szerelemmel." 
 
/Juhász Gyula / 

"Hát mégis az volna a szerelem, hogy aki kell, az kell, 
nem azért, amilyen, 
Hanem annak ellenére, hogy bármilyen?” 
 
/ Simonyi István / 

"Mondd, mi a Szerelem? 
Két lélek, egy gondolat. 
Két szív, egy dobbanás. " 
 
/Fridriech Halm/ 

"Ma én leszek a holdfény, 
S belopódzom az ablakon át, 
Mint aki hosszú útról haza tér, 
Oda bújok Hozzád. 
Messzi fehér csillagoktól 
Éjszaki fényt hozok Neked, 
Smaragdszemű angyaloktól 
Csillogó könnycseppeket. 
Aranyszínű virágporral 
Csillagot festek két szemedre, 
Mintha pillantásod csillogása 
Napvilágnak fénye lenne. 
Majd két kezemmel betakarlak, 
S hangtalan érintésem megtöri a csendet, 
Ha sírsz, én könnyeimmel vigasztallak, 
S akár a holt fény, felolvadok Benned." 
 
/Brinkusz Gábor/ 

"A szerelem nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk. " 
/Francoise Sagan/ 


