
SZÖVEG 1 

"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) 

SZÖVEG 2 

"Ismételd... szeretsz... Ki fél, 
hogy a rét túlsok virággal veres 

s az ég túlsok csillaggal ékszeres? 

Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél, 
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj: 

de ne feledd, hogy némán is szeress!" 
(Elisabeth BarrettBrowning) 

SZÖVEG 3 

Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten. 
(Arany János) 

SZÖVEG 4 

"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) 

SZÖVEG 5 

...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) 

SZÖVEG 6 

"Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább. 
Az élet viharában te vigyázol rám. 

Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, 
S hogy megosztod az életed velem." 

(Vörösmarty) 

 



SZÖVEG 7 

"Boldogan elfutnék veled én egy sűrű vadonba, 
hol soha ember még nem taposott utakat. 

Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben, 
társ a magányban, csönd, s gondok után pihenés." 

Tibullus - Hűség (Radnóti M. fordításában) 

SZÖVEG 8 

"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 

SZÖVEG 9 

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 kéklő végtelen, 

Mert a sors egymásnak szánja 
Kiket összeköt a szerelem. 

Edith Piaf 

SZÖVEG 10 

"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, 

Akkor is, ha megöregszünk, és 
Akkor is, ha már nem élek." 

Ady Endre 

 



SZÖVEG 11 

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 

SZÖVEG 12 

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 

SZÖVEG 13 

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 

SZÖVEG 14 

"Mi nem hirdetjük 

Fennen, hangos szóval, 
Csak te, csak én, örökké 

és holtodiglan. 
Mi megpróbálunk 

csendben boldogok lenni, 

lelkünk mélyén 

őszintén, igazán 
szeretni." 
(Stendhal) 

 



SZÖVEG 15 

"Az ember nem szerelmes, hanem ő 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) 

SZÖVEG 16 

"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) 

SZÖVEG 17 

"Ismételd... szeretsz... Ki fél, 
hogy a rét túlsok virággal veres 

s az ég túlsok csillaggal ékszeres? 

SZÖVEG 18 

Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél, 
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj: 

de ne feledd, hogy némán is szeress!" 
(Elisabeth Barrett Browning) 

SZÖVEG 19 

"Veled boldog vagyok, 
Veled szelid vagyok, 
Veled erõs vagyok, 

Veled nyugodt vagyok, 
Veled mindig mosolygok. 

Veled én,énmagam vagyok. 
Nincs többé olyan,hogy nélküled, 

Tervem és jövõm van veled." 

SZÖVEG 20 

 



" Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás 

Te vagy a születõ 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) 

SZÖVEG 21 

"egymást nagyon szeretjük, 
és együtt és evégett 

ketten szeretünk Téged" 
(Micimackó) 

SZÖVEG 22 

"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) 

SZÖVEG 23 

"Az öröm ott kezdõdik, amikor 
abbahagyod saját boldogságod keresését 

azért, hogy megkísérelj másokat 
boldoggá tenni." 

(Michel Quoist) 

SZÖVEG 24 

"Elmúlt mint száz pillanat, 
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 

mert szívek õrzik, nem szavak." 
(Végh György) 

SZÖVEG 25 

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, 

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 

 



És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet." 

(Goethe) 

SZÖVEG 26 

"A csókod festi kékre az eget, 
szemed színétõl zöldülnek a fák. 
Nélküled üres minden képkeret 

és világtalan az egész világ." 
(Weöres Sándor) 

SZÖVEG 27 

"Tiéd volt a szív tavaszán nyílott elsõ 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 E adsz énnekem." 

SZÖVEG 28 

"Igézve álltam, soká, csöndesen, 
És percek mentek, ezredévek jöttek 
Egyszerre csak megfogtad a kezem, 
S alélt pilláim lassan felvetõdtek, 

És éreztem: szívembe visszatér, 
És zuhogó, mély zenével ered meg, 

Mint zsibbadt erek útjain a vér, 
A földi érzés: mennyire szeretlek!" 

(Tóth Árpád) 

SZÖVEG 29 

"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) 

SZÖVEG 30 

"Semmi sem édesebb a szeretetnél, 

semmi sem erõsebb, 

semmi sem magasabb, tágasabb, 

 



semmi sem kedvesebb, tökéletesebb 

és jobb az égen és a földön." 
(Kempis Tamás) 

SZÖVEG 31 

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani 

egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel 
bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly 
szüksége van reánk, mint nekünk õreá." 

(Paul Géraldy) 

SZÖVEG 32 

"Az élet csak egy jót ad nekünk: 
Azé lehetünk, akit szeretünk." 

(Lope de Vega) 

SZÖVEG 33 

"Ígérd meg azt, hogy kezed kezembõl vissza nem veszed, 
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek." 

SZÖVEG 34 

"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned." 

(Weöres Sándor) 

SZÖVEG 35 

"Az vagy nekem, mint testnek a kenyér 
a tavaszi zápor fûszere a földnek; 
lelkem miattad örök harcban él, 

mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg; 
csupa fény és boldogság büszke elmém, 

majd fél: az idõ 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 tõled kaptam s még kapok. 

Koldus-szegény királyi gazdagon, 

 



részeg vagyok és mindig szomjazom." 

(Shakespeare) 

SZÖVEG 36 

"Most valóság lesz minden édes remény 

Mely ott él szívünk rejtekén 

Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, 
S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll." 

(Fagyejev) 

SZÖVEG 37 

"A tengerpartot járó kisgyerek 

mindig talál a kavicsok közt egyre, 
mely mindöröktõl fogva az övé, 

és soha senki másé, nem is lenne." 
(Pilinszky János) 

SZÖVEG 38 

"Ha valaki szeret egy virágot, 
amely csak egyetlen példányban 

létezik csillag milliókon: 
ez épp elég neki, hogy boldog legyen..." 

(A. de Saint-Exupéry) 

SZÖVEG 39 

„Mindig van egy kis 

őrültség a szerelemben. 
De mindig van egy kis 

Okosság is az őrületben.” 
(F. Nietzsche ) 

SZÖVEG 40 

„Hazugság, mit tartanak közönségesen, 
hogy házasságban megszűnik a szerelem!” 

(Petőfi Sándor) 

SZÖVEG 41 

„Az olyan parányi teremtményeknek, 
amilyenek mi vagyunk, 

a mérhetetlen teret 

 



csak a szeretet teszi elviselhetővé." 

(Carl Sagan) 

SZÖVEG 42 

„Szerelmünk olyan, mint a 

ködös eső, 
mely lágyan szitál- de 

megárasztja a folyót.” 
Afrikai közmondás 

SZÖVEG 43 

„Minden parázs hideg hamu 

minden szó néma tátogás. 
Nem kellenek szavak 
Elég egy összevillanás 

Még az se kell 

Elég ha vagy.” 
(Kepes Géza: Elég) 

SZÖVEG 44 

„Tudom azt, hogy a világra 

Egy nap süt le melegen, 
S ez a nap nem fönn az égben, 
Hanem lenn a szív mélyében 

Van, s e nap a szerelem.” 

(Petőfi Sándor) 

SZÖVEG 45 

„A szerelem olyan bűn, 
amelyben nem lehetünk meg 

cinkostárs nélkül.” 
Baudelaire 

SZÖVEG 46 

„Szeress nagyon, hogyan, tudod 

Te jól azt, 
Mint Nap a havat, amit magába 

olvaszt.” 

(József Attila) 

 



SZÖVEG 47 

„Boldogság az élet egyetlen értelme, 
ha nincs boldogság, 

a lét ostoba és keserves kaland. 
(Santayana) 

SZÖVEG 48 

„Nem érti szív, nem érti elme sem, 
hogy mint szeretlek, én szerelmesem.” 

(Kosztolányi) 

SZÖVEG 49 

„Ölelj át két karoddal, 
E világban nélküled eltévedek. 
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel 

S örökké veled leszek.” 
(Ormai László Csaba) 

SZÖVEG 50 

„... Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot. 
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe. 

Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben. 
Elfogadni sebezhetőségünket. 

Én pedig szeretlek.” 
(Helen Thomson) 

SZÖVEG 51 

„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) 

SZÖVEG 52 

 



„Így kéz a kézben 

Mi eddig szerelem volt, törvény már.” 
(Zorán) 

SZÖVEG 53 

„A hirtelen támadt szerelem, 
amely házasságot indít, igazgyöngy, 

gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb 
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív 

legmélyén kell elrejteni.” 

Balzac 

SZÖVEG 54 

„Semmi sem rendezettebb, mint az, 

amit a szeretet rendez el, és 

semmi sem szabadabb, mint 

amit a szeretet köt össze.” 
Chiara Lubich 

SZÖVEG 55 

„Egyetlen dolgom e földön a szeretet.” 

(Victor Hugo) 

SZÖVEG 56 

„Keresek egy tökéletes párnát. 
Azt hiszem, valahol a tied 

mellett van.” 

(Ashleigh Billiant) 

SZÖVEG 57 

„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: Aranykoporsó) 

 



TEXT 1 

"True love is the greatest thing, in the world-except for a nice MLT — mutton, lettuce and tomato 

sandwich, where the mutton is nice and lean and the tomato is ripe." -The Princess Bride 

TEXT 2 

"Happiness is anyone and anything at all, that's loved by you." -You're A Good Man, Charlie Brown 

TEXT 3 

"As You Wish." -The Princess Bride 

TEXT 4 

"And think not that you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your 

course." -Khalil Gibran's The Prophet 

TEXT 5 

"Like you're trying to fight gravity 

on a planet that insists 

that love is like falling 
and falling is like this" 

-Ani Difranco's Falling Is Like This 

TEXT 6 

"'cause I know there is strength 

in the differences between us 
and I know there is comfort 

where we overlap" 

-Ani Difranco's Overlap 

TEXT 7 

"I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone." -The 

Fellowship of the Ring 

TEXT 8 

"Love has nothing to do with what you are expecting to get only with what you are expecting to give 

— which is everything." -Katharine Hepburn 

TEXT 9 

 



"He felt now that he was not simply close to her, but that he did not know where he ended and she 

began." -Leo Tolstoy's Anna Karenina 

TEXT 10 

"There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness." -Friedrich 

Nietzsche 

 


