
 

 

 

 

 

 

1. 

„ Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott 

fogadalom.” 

William Shakespeare 

 

2. 

„ A földön senki sincsen, kinek lekötném szívemet. 

Ezt így rendelte fenn az Isten… Tied szívem, téged szeret! 

Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, zálog volt erre életem, 

Az égieknek kell köszönni, hogy sírig őrzőm vagy nekem…” 

Alexandr Puskin 

 

3.  

„A jó házasságban nincs egyenlőtlen, vagy egyenlő. Mindkét fél hiányt tölt be a másikban, 

mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a célnak, akaratot az akaratnak, s így 

gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó szív: egy élet.” 

Alfred Tennyson 

 

4. 

„ 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 

 

5. 

„ Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben 

Nem szállhatunk, csak mind a ketten 

Szívverésnyire pontos egy ütemben.” 

Váci Mihály 

 

6.  

„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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 

„ Az vagy nekem, mint testnek a kenyér, 

A tavaszi zápor fűszere a földnek; 

Lelkem miattad örök harcban él, 

Mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg; 

Csupa fény és boldogság büszke elmém, 

Majd fél: az idő ellop, eltemet; 

Csak az enyém légy, néha azt szeretném, 

Majd, hogy a világ lássa kincsemet; 

Arcod varázsa csordultig betölt, 

S egy pillantásodért is sorvadok; 

Nincs más, nem is akarok más gyönyört, 

Csak amit tőled kaptam és még kapok. 

Koldus-szegény királyi gazdagon, 

Részeg vagyok és mindig szomjazom.” 

William Shakespeare 

 

 

 

8. 

„ A csókod festi kékre az eget, szemed színétől zöldülnek a fák. 

Nélküled üres minden képkeret és világtalan az egész világ.” 

Weöres Sándor 

 

9.  

„….a szerelmes 

Csillagot hordoz szemében: 

Annak nincs sötét és homály; 

Bár bolyongjon éj felében, 

Kedvesére rátalál.” 

Vörösmarty Mihály 

 

10.  

„Kezemet nyújtom 

Kérlek, ismerj fel 

Értsd meg, amit mondok 

Kérlek fogadj el. 

Ha nálad lesz egy kérdés 

Nálam biztos lesz egy válasz 

Ha választanod kell 

Kérlek, engem válassz!” 

Ákos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. 

„ Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, 

Amely annyira erős, hogy fölemel bennünket 

s annyira gyönge, hogy éppoly szüksége van ránk, 

mint nekünk őreá. 

Paul Géraldy 

 

 

12.  

„Alig győztelek várni…” 

Ancsel Éva 

 

 

13.  

„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, hogy velem vagy, 

Mindenekben megtalállak, 

S öröm markol meg, ha látlak. 

Nézz rám, szólok a szemednek, 

Ne fuss el, nagyon szeretlek!” 

Buda Ferenc 

 

 

 

 

                                                                        14.  

„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 

 

15.  

„Mindig az győz, aki meg tud semmisülni az ölelésben.” 

Hamvas Béla 

 

 



 

 

16.  

„És beleborzongok, látván, 

Hogy Nélküled éltem.” 

József Attila 

 

 

17.  

„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 

 

 

18. 

„ Fa leszek, ha fának vagy virága, 

Ha harmat vagy: én virág leszek. 

Harmat leszek, ha te napsugár vagy, 

Csak hogy lényeink egyesüljenek. 

 

Ha, leányka, te vagy a mennyország: 

Akkor én csillaggá változom. 

Ha, leányka, te vagy a pokol: 

Hogy egyesüljünk, én elkárhozom.” 

Petőfi Sándor 

 

 

19.  

„Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, 

De ha lezuhan, fél szárnyát kölcsön adja.” 

Szabó Éva 

 

 

20.  

„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, 

Csak az árnyéka annak, ami vagy.” 

Szabó Lőrinc 

 

 

 



 

 

21. 

„ És valaki megint csodát 

tudott művelni bennem. 

És van, újra van világ. 

És van benne hová lennem.” 

Vas István 

22.  

„Még alig emelkedő gondolatnak 

vagyunk mi egy-egy szárnya. 

Lehullna ez az égre szálló madár, 

ha a két szárny elválna. 

Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben 

nem szállhatunk, csak mind a ketten 

Szívverésnyire pontos együtemben. 

Szállj hát velem  

egy rezdülésű szárnycsapással. 

Hullongó tollak voltunk egyedül, 

szárnyak lettünk egymással.” 

Váci Mihály 

 

23. 

„Megtanultam, hogy várni a legnehezebb, és szeretnék hozzászokni, tudni, hogy velem vagy 

akkor is, ha nem vagy mellettem. „ 

 Paulo Coelho 

  
  

23.  

„S vajjon, ha egyszer hajt a Sorsom: 

harcolni vérvirágos tengeren, 

szeretni fogsz-e úgy is, kedvesem? 

 

S vajjon, ha majd megismered az útat, 

s döbbenve látod: mennyi, mennyi vész: 

útatlan végtelenbe elkísérsz?” 

Wass Albert 

 

 

 

 



 

 

 

24. 

„A szeretet művészet: szeretni anélkül, hogy uralkodnánk, közel lenni anélkül, hogy 

elnyomnánk, szabadságot adni anélkül, hogy lehagynánk, és mindvégig vele maradni.” 

Jörg Zink 

 

 

 

25. 

„Néha kevés egy élet, 

Néha elég egy perc 

Ahhoz, hogy meghódítsd 

Azt, akit majd a sírig ölelsz.” 

Magna Cum Laude 

 

 

26. 

„Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed,  

s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek.” 

Heltai Jenő 

 

 

27. 

„Már vénülő kezemmel 

Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel  

Őrizem a szemedet. 

 

Nem tudom, miért, meddig 

Maradok meg még neked, 

De a kezedet fogom 

S őrizem a szemedet.” 

Ady Endre 

 

 

28. 

„Vannak az életben pillanatok, amikor az embernek engednie kell. Amikor fel kell adnia 

a 

kevésbé fontos hadállásokat, hogy megmentse a fontosabbakat. Úgy éreztem, hogy ez az 

utolsó és legfontosabb hadállásom a szerelem. 

Milan Kundera 

 

 

 

  
  

  
  

 



 

 

 

29. 

„Kiadtad utamat s utad 

kiadtam én is. Menj. Maradj. 

Te érted ezt? A távozó  

nem el, de feltűnik. Hahó, 

hahó! Csak erre! Jöjj! Eredj! 

Isten hozott! Isten veled! 

 

s te tőlem énhozzám szaladsz, 

előlem is hozzám szaladsz - 

ki érti ezt? Ki érti azt? 

Megfoghatatlan. Képtelen. 

Szerelem ez? 

Alighanem.” 

Baranyi Ferenc 

 

 

30. 

  
  

„Furcsa, több ezer emberrel találkozunk és egyik sem fog meg igazán. Aztán 

megismerünk valakit, aki megváltoztatja az életünket. Örökre…” 

Szerelem és más drogok c. film 

 

 

31. 

„Furcsa dolog a szerelem. A legképtelenebb dolgokra veszi rá az embert” 

Meg Cabot 

 

 

32. 

„Mióta szeretlek, eszméletem 

minden percében rád emlékezem, 

álmomban is te őrzöl meg talán, 

rólad tudósít munka és magány, 

veled lep meg hajnalom, alkonyom, 

s hozzád megyek, ha tőled távozom.” 

Garai Gábor 

 

33. 

„Úgy kell bánni a szerelemmel, mint egy törékeny kismadárral, aki odarepül hozzád, 

beül a tenyeredbe. Nem zárhatod össze az öklödet, mert azzal szétlapítanád, megölnéd a  

túl szoros fogással. A szeretetnek bizalomra van szüksége. Szabadon kell engedned a 

madarat, hogy szárnyaljon, és ha nem jön vissza, sosem volta a tiéd. Ha visszajön, amíg 

a kezed nyitva van, mindig a tied lesz.” 

Brandon Bays 

 

 



 

 

 

34. 

„Ő szívembe lopta halk szavát, 

Ha látom kedves mosolyát, 

Úgy érzem, táncol a világ, 

S minden oly szép.” 

Máté Péter 

 

 

35. 

„Nap szárítja csapzott tollát, 

Nézi szíve választottját, 

Megesküszik földre-égre, 

Halálba is elmegy érte.” 

Kárpátia 

 

 

36. 

„Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy az övé is nyitva, s az arcomat bámulja.  

Sosem értettem miért néz így rám. Mintha én lennék a főnyeremény, nem pedig 

az őrületesen szerencsés nyertes.” 

Stephenie Meyer 

 

 

37. 

„Szeretem fölséges  

Voltomat e nászban 

S fényes biztonságom 

Valakiben, másban, 

De nagyon szeretem.” 

Ady Endre 

 

 

38. 

„Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az,  

ha az ember elérheti mindazt, amit szeret.” 

Arisztotelész 

 

 

39. 

„S akkor, ha majd fájdalmak súlya nyom, 

fele bánatod én veszem magamra, 

és bűneid felét is vállalom.” 

Garai Gábor 

 

 

 

 



 

 

 

 

40. 

„Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom 

Melyet soha vissza nem kérek, 

Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged, 

Akkor is, ha megöregszünk, és 

Akkor is, ha már nem élek.” 

Ady Endre 

 

 

41. 

„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 

 

 

42. 

„Jól érezni azt, hogy szeretlek, 

nagyon és egyre jobban. 

Ott bujkálni a két szemedben, 

rejtőzködni a mosolyodban. 

Érezni, hogy szemeid már szememben 

élnek és néznek. 

S érezni azt, ha szép, veled szép, 

s csak veled teljes az élet, 

Mert hisz csak egymást szeretve 

lehetünk boldogok.” 

Illyés Gyula 

 

 

 

43. 

„Amióta szívem szeret Téged 

Bizton tudom, sokkal többet érek.” 

Michelangelo Buonarotti 

 

 

44. 

„ Előttünk áll a jövő, a titokzatos, 

Ki tudja mennyi örömet, gondot rejteget 

Egyben hiszünk, kéz a kézben indulunk, 

S szerelmünk a boldogság felé vezet.” 

John Paul 

 

 



 

 

 

 

45. 

„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.” 

Edit Piaf 

 

 

46. 

„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 

 

 

47. 

„Öregedjünk meg együtt, 

A sors bármit is rendel 

Így állunk elébe mi, 

Ketten egy szerelemmel.” 

John Lennon 

 

 

48. 

„Szeretem a mosolyod 

S könnyeid egyaránt, 

Szeretem erényid 

Tiszta sugárzását, 

Szeretem hibáid 

Napfogyatkozását, 

Szeretlek kedvesem, 

Szeretlek tégedet, 

Amint embernek csak 

Szeretni lehet.” 

Petőfi Sándor 

 

 



 

 

 

 

 

 

49. 

„És ne kérdezd, hogy hova megyünk 

Csak azt kívánd Örökre együtt legyünk 

És ne kérdezd, hogy ki vezet 

Hogyha szeretsz add a kezed!” 

Love story c.film 

 

 

50. 

„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.” 

Honoré de Balzac 

 

 

51. 

„Minden nap szép, 

de a legszebb, 

amit a mai ad nekünk. 

Reméljük, hogy hosszú lesz, 

és örökre együtt leszünk.” 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

52. 

„Az élet csak egy jót ad nekünk: 

Azé lehetünk, akit szeretünk.” 

Lope de Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

53. 

„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább, 

Az élet viharában Te vigyázol reám. 

Köszönöm, hogy szeretsz,, s hogy hiszel bennem, 

S hogy megosztod az életed velem.” 

Ady Endre 

 

 

 

54. 

„Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval, 

Csak te, csak én, örökké s holtomiglan, 

Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, 

Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.” 

Stendhal 

 

 

 

55. 

„Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger, 

a sok madár, a hal és minden ember: 

Neked adom szívemet, senki másnak, 

életemet még mellé ráadásnak!” 

Rabindranath Tagore 

 

 

 

56. 

„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 Imre 

 

 

57. 

„Hiszem, hogy egymást szertve, 

egymást megértve, könnyebb lesz élni, 

s bármi sors állna is elénkbe, 

a boldogságot el fogjuk érni.” 

Ady Endre 

 

 

 



 

 

 

 

58. 

„Most valóság lesz minden édes remény, 

Mely ott él a szív rejtekén.. 

Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, 

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.” 

Alexandr Fagyejev 

 

 

59. 

„Az életet véges végik együtt kell leélni, 

Úgy válik el mit ér a nő és a férfi. 

Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni, 

a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.” 

Sztyepan Soripacsov   

 

60. 

„Amikor megszólal az orgona zenéje 

Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen 

Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze 

Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.” 

Ady Endre 

 

 

61. 

„Idő állj meg egy pillanatra, 

s ti suhanó percek, várjatok, 

amíg ők ketten esküt tesznek, 

hogy egymáshoz örökké hűek lesznek, 

csak addig várjatok!” 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

62. 

„Minden parázs hideg hamu 

minden szó néma tátogás. 

Nem kellenek szavak 

Elég egy összevillanás 

Még az se kell 

Elég ha vagy.” 

Képes Géza 

 

 

 

 

 



 

 

 

63. 

„Külön lépünk be az ajtón, 

mely a boldogság felé vezet, 

hogy kimondhassuk szívünk vágyát  

a boldogító igent. 

 

Együtt állunk az oltár elé 

egymás kezét keressük, 

s a házasság szent áldását 

csókkal pecsételjük.” 

Hartmann János 

 

 

64. 

„Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk!” 

Mark Twain 

 

 

65. 

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, 

akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, 

akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, 

akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.” 

Hemingway 

 

66. 

 

„Amit szívedbe rejtesz, 

szemednek tárd ki azt, 

amit szemeddel sejtesz, 

szíveddel várd ki azt. 

A szerelembe – mondják - 

belehal, aki él. 

De úgy kell a boldogság,  

mint egy falat kenyér.” 

József Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

67. 

„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 

 

 

 

 

68. 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 

 

  
  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

 


