1.)
Mi nem hirdetjük
Fennen, hangos szóval,
Csak te , csak én, örökké
és holtomiglan.
Mi megpróbálunk
csendben boldogok lenni,
lelkünk mélyén
őszintén,igazán szeretni.
(Stendhal)
2.)
Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja.
( Szabó Éva : Szög és kereszt)
3.)
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)
4.)
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)
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5.)
Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel
bennünket és annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van reánk, mint nekünk őreá.
(Paul Geraldy)
6.)
Ismételd...szeretsz...Ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mond, szeretsz, szeretsz...Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, ujrázva...Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!
(Elizabeth Barett Browling)
7.)
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)
8.)
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)
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9.)
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)
10.)
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)
11.)
...Ím szerelmem ekképp változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!
(Petőfi Sándor)
12.)
Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak múló perceket.
Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.
(Goethe)
13.)
Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz velem,

www.invitart.hu

Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem.
( Edith Piaf)
14.)
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)
15.)
A jó házasságban nincs egyenlőtlen és 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)
16.)
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)
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17.)
S ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd , ifjú házasok.
(Paul Verlaine)
18.)
A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy,
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs
amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.
(Honoré Balzac)
19.)
Öleljük meg egymást,
szívesen, meghitten,
és szeressük egymást:
úgy áld meg az Isten.
(Arany János)
20.)
A szeretett nem szokás,
elkötelezettség vagy hála.
A szeretett nem az amit a romantikus
dalok mondanak róla.
A szeretett van. Nincs definíciója.
Szeress és ne kérdezz sokat.
Csak szeress.
(Paulo Coelho)
21.)
A szerelem széppé teszi azt, amink
van, visszaadja, amit elvesztettünk,
sőt azzal is megajándékoz ami
eddig nem volt a miénk.
(Nicolas Chamfort)

www.invitart.hu

22.)
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
(József Attila)
23.)
A tökéletes szeretet nem ismer
félelmet: mivel mindenét
odaajándékozta, semmije sem
maradt, amit elveszíthetne.
(Thomas Merton)
24.)
A legszebb szerelem
se jut el messzire, ha csak nézik
múlását. Dédelgetni kell,
mint egy kedvenc gyermeket.
(Alain)
25.)
Lehet, hogy csak egy ember
vagy ezen a világon, de
valakinek te jelented magát a világot.
(Gabriel Garcia Márquez)
26.)
A legnagyobb boldogság
amelyet a szerelem adhat nekünk,
az első kézszorítása annak
a nőnek, akit szeretünk.
(Stendhal)
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27.)
Első álom rólad volt,
első álom elrepült,
Még az esti szél nyögött,
még az égen csillag ült.
(Shalley)
28.)
Lelkünk egymástól bármi messze
volna összetalál.
A nap lemegy, csillag gyúl
nemsokára.
O, jössz- e már!
(Johann Wolfgang von Goethe)
29.)
A szerelem az élet nagy ajándéka,
és aki nem nyújtja ki utána
a kezét, az sohasem élte az életet
a maga teljes módján.
(Erskine)
30.)
Rád gondolok, ha nap
fényét füröszti a tengerár,
rád gondolok, forrás vizét,
ha festi a holdsugár.
(Johann Wolfgang von Goethe)
31.)
És vallani kell, éjjel , ráborulva,
a drága tárgynak, kit szívünk imád,
és ha felébredtél, folytatni újra,
s álmodban is gondolni rá tovább.
(Voltaire)
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32.)
Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.
Párommal én az erdő ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom.
(Sík Sándor Harangvirág)
33.)
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.
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)
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34.)
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)
35.)
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)
36.)
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)
37.)
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)
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38.)
Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.
(Hemingway)
39.)
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)
40.)
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.
(Petőfi Sándor)
Ha rendelkezel olyan idézettel, amit nem találsz meg ebben a felsorolásban, vagy
bármilyen hibát észlelsz, kérlek jelezd nekünk a következő email címen:
info@invitart.hu
KÖSZÖNJÜK!
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