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SZERETET és SZEX 
 

Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi 
Andrea) 
 

Attól, mert nincs benne szeretet, még nem biztos, hogy 

nem érdekli a szex. (Dobrosi Andrea) 
 

A szex támad, a szeretet talál. (Dobrosi Andrea) 
 

Vágyd a szexet, de ne und a szeretetet. (Dobrosi Andrea) 
 

Érted az anyád is szexelt, de szeretetet ad tovább. 

(Dobrosi Andrea) 
 

Ha szexet akarsz, megkapod bármelyik utcasarkon, ha sze-

retetre vágysz, ahhoz GPS kell. (Dobrosi Andrea) 
 

A szex kielégít, a szeretet kivár. (Dobrosi Andrea) 
 

A szeretet és szex közötti legszembetűnőbb különbség, 

hogy az utóbbi gyakorlása egyedül is eredményes lehet. 

(Kiss Tamás) 
 
Ahol a szex rügyet fakaszt, ott a szeretet fája virág-

ba borul. (shf) 
 

Szerelem, keserédes gyötrelem, s ha szex, tedd velem. 

(Varga Katalin) 
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Ez a kettő, csak így jó, ha szex, akkor szerelem. (Varga  
Katalin) 
 

X esetben így működik, együtt a szex, a szerelem. (Varga 
Katalin) 
  

Én csak tudom, jó a szex, ha szép a szerelem. (Varga Katalin) 
 

Súgjad fülembe, szerelmem, szex kell nekem. (Varga Katalin) 
  

Száz költő írt már a szexről, ez nem plátói szerelem. (Varga 
Katalin) 
 

Ennél  szexebb érzés nincsen, egy test vagy velem, szerel-

mem. (Varga Katalin) 
 

Rám hangolódsz, szexxel így szeretsz, kedvesem. (Varga 
Katalin) 
 

Ezt a szexes vágyat a szerelemben meglelem. (Varga Katalin) 
 

Lám, egyé válunk a szexben, kell a szerelem. (Varga Katalin) 
 

Ez a szex nem tabu, így szép a szerelem. (Varga Katalin) 
 

Maradj még velem, szexelős, eszelős szerelem. (Varga  
Katalin) 
 

A szeretet örök, a szex változó. (Vitál Mária) 
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Szex közben a másik szemébe, szeretetben, egyírányba né-

zel. (Vitál Mária) 
 

A szeretetnek nincs mértéke, a szex pénzre váltható. (Vitál 
Mária) 
 

A szeretet érzelmi közösség, a szex közös élmény. (Vitál 
Mária) 
 

Szeretetet érzik, a sex-et kívánják. (Vitál Mária) 
 

A szeretetben szolgálsz, a szexben kiszolgálsz. (Vitál Mária) 
 
Szeretetre szükségünk van, a szexre igényünk. (Vitál Mária) 
 

Szerethetjük társunkat, szüleinket, gyermekeinket, bará-

tainkat tiszta szívvel, áldozatos lélekkel, de szükségünk van 

a szexre is, hogy saját örömünkre és hazánk javára utódo-

kat nemzzünk - szüljünk. (Kühne Katalin) 
 

A szex csak a testi kapcsolat érzéki örömei közé tartozik, 

a szeretet ennél sokkal többet jelent: egymásra találnak a 

lelkeink, a férfi megtalálja lelke másik felét a nőben, a nő 

így teljesedhet ki. (Kühne Katalin) 
 

Egy bensőséges kapcsolatban vagy jó házasságban a szex 

nagyon fontos, hiszen minden érintés örömöt okoz mindkét 

félnek, de szeretet nélkül hamar kihűl, üressé válik egész 

életünk. (Kühne Katalin) 
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A szeretet nélküli szex nem ér semmit, hiszen az csak ala-

csonyabb szintű, testi vágyainkat elégítheti ki. (Kühne  
Katalin) 
 

Ideje van a szeretetnek, a megbecsülésnek, a megértésnek, 

de a szerelmesek közti szexnek is, mert mindkettőre szük-

ségünk van, csupán az arányok számítanak. (Kühne Katalin) 
 

A férfi könnyen hódít, ér el sikereket a szexben, a nő 

többre vágyik, gyengéd, szerető társra - így különbözik bio-

lógiai szinten a két nem, mégis, egymásra utalva élnek. 

(Kühne Katalin) 
 

A szeretet önzetlen, mert jobb adni, mint kapni, a szex vi-

szont önző, mert birtokolni kíván, ezért ez utóbbi ugyan 

hozzá tartozik életünkhöz, mégis alantasabb érzéseket 

szül. (Kühne Katalin) 
 

Egy boldog párkapcsolatban nem ellentétes fogalom a sze-

retet és a szex, csak akkor válik ketté, ellentétessé, ha az 

egyik nem létezik tovább. (Kühne Katalin) 
 

A szex korhoz kötött, a szeretetet csecsemőkorunktól 

utolsó óránkig gyakorolhatjuk és kell is, hiszen enélkül nincs 

értelme életünknek. (Kühne Katalin) 
 

A szex nem mindig tükrözi a szeretetet, önálló formában is 

érvényre juttatja igényét. (Czégény Nagy Erzsébet) 
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Amíg a szeretet csak érzelmi síkon érvényesül, addig a szex 

csak fizikai síkon is működik, ami nem mondható el a szere-

tetről. (Czégény Nagy Erzsébet) 
 

Míg a szeretet a lélek tápláléka, ezzel szemben a szex, a 

(fizikai) test  tápláléka. (Czégény Nagy Erzsébet) 
 

Ha a szeretet és a szex harmóniában van egymással, min-

dent megadtunk magunknak a boldogságérzethez. (Czégény 
Nagy Erzsébet) 
 

Az „ÉLET” nevű gyermek apja SZEX, anyja SZERETET.  

(rozetta) 
 

A nő csak akkor élvezi a szexet, ha a férfit szereti - a fér-

fi meg azt a nőt szereti, akivel a szexet élvezi... (rozetta) 
 

A szerelem csillogó jégkristálya csak benned élhet, mert ha 

a mély érzelmek testiségbe torkollanak át, szex közben 

sarkadat tapossa a halál és a pokol tüzének lángjával nyal-

dossa a szád, mitől elolvadnak, átadva magukat a természet 

törvényének, bevégezve mindazt, amit a sors mért rád. 

(Dezső Ilona Anna) 
 

A Szem Szeretne, a Test Szexelne. (Morzen Hugo) 
 

Szerelmem Szexel. (Morzen Hugo) 
 

Szerelmes Szextett. (Morzen Hugo) 
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Szexmentes Szerelem. (Morzen Hugo) 
 

Szeretem, mert megszexelhetem. (Morzen Hugo) 
 

Életem értelme: Szerelem vagy Szex? (Morzen Hugo) 
 

Ha egy kapcsolat puszta szex, annak a vége még lehet sze-

relem, ahogy egy szerelem vége is lehet puszta szex és míg 

a szex képes összetartani egy gyenge szerelmet, a szere-

lemnek nem elég a gyenge szex. (Morzen Hugo) 
 

Szerelem nélkül szexelhetünk, de szex nélkül nincs szere-

lem! (Jártó Róza) 
 

 A szeretetre életünk végéig képesek vagyunk, a szexre 

nem. (Hajdu Mária) 
  

Elűzi az unalmát egy Esz-dúr fúvós szextett, annak, aki hat 

emberrel szereti a szexet. (Koncz-Kovács Anna) 
 

A szeretet és a szex legmagasztosabb együtt megélése 

szavakkal kifejezhetetlen, fizikai valóság feletti Istenél-

mény - az egymásba olvadás, együvé válás teljessége: sze-

relem. (Gősi Vali) 
 

***
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