Dezső Ilona Anna: Évszakok - Tél (70x50 cm, vászon, olaj)

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben – 2013.

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

HIDEG és MELEG
Ahogy egy front lehet hideg, meleg, de változást hoz, olyan
vagy te is, és hozzájárulsz a változáshoz. (Dobrosi Andrea)
Kaphatsz hideget, meleget, mert az élet nem hiteget.

(Dobrosi Andrea)

Se túl hideg, se túl meleg, a langyos a jó egyveleg, de szélsőséget bírni kell, ami könnyű, csak félsiker. (Dobrosi And-

rea)

Lehet e melegség annak a szemében, akinek hideg a szíve?

(Varga Katalin)

Hideg és meleg, néha együtt így egész. (Varga Katalin)
Hideg fejjel, meleg szívvel, de nehéz így szeretni. (Varga

Katalin)

Ha együtt folyatjuk a hideg és meleg vizet, egy idő után
nem érzünk különbséget. (Varga Katalin)
Hideg télben jó érezni a kandalló melegét. (Varga Katalin)
Nyári melegben, élvezet a hideg fagylalt. (Varga Katalin)
Hideg szobában fagyoskodnak, csak a gyertyaláng és a leves
gőze ad kevés meleget. (Kühne Katalin)
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Jeges utcákon, tereken, kapualjakban hideg szél fúj a
rongyos kabátok alá, egy kis melegséget várnak, ha mást
nem, egy mosolygó tekintetet, szívből jövő ölelést. (Kühne

Katalin)

Hideg ész, meleg szív – sohasem lehet egyszerre bennünk.

(Kühne Katalin)

Ha hangodban nincs melegség, ha szemed is rezzenetlenül,
hidegen tekint rám, ne várd, hogy szeresselek, figyeljek
rád. (Kühne Katalin)
Fagyos szíved csak hidegséget várhat, de ha valaki mégis
felolvasztja, megmelegszik körülötted minden. (Kühne Ka-

talin)

A nyilvánosság kelepcéjében bőven kapsz hideget, meleget.

(M.Simon Katalin)

Hideg és meleg lelkünket - testünket acélosítják. (M.Simon

Katalin)

Hideg és meleg mindig kergetőzik és egymást gyakran
utolérik. (M.Simon Katalin)
Meleg és hideg ha együtt szelet vetnek, jégesőt aratnak.

(M.Simon Katalin)

Aki a meleget szereti, a hideget zárja ki! (M.Simon Katalin)
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Ahol a meleg örök lakó, ott a hidegnek nincs helye. (M.Simon

Katalin)

Hidegben ismered meg a meleg árát. (M.Simon Katalin)
Cudar hidegben a nyár melegét siratod. (M.Simon Katalin)
Hideg tekintetedben lelked melegét nem találom. (M.Simon

Katalin)

Szerelmünk melegét hideg fuvallat járta át. (M.Simon

Katalin)

Nyári meleg érlelte szőlő leve a hideg télben lesz dermedt
lelkünknek balzsama. (M.Simon Katalin)
Egy hideg, egy meleg s életünk lassan véget ér. (M.Simon

Katalin)

A hideg is adhat olyan gyönyört, melyre a meleg nem képes.

(M.Simon Katalin)

Dolgoztam mint az állat, olyan meleg volt, folyt rólam a víz,
aztán műszak végén közöltél velem, hogy nincs szükség a
munkámra, egyből kirázott a hideg! (Dittrich Panka)
Tök mindegy hideg van vagy meleg, a közönynek nem számít.

(Dittrich Panka)
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Meleg szobában is lehet hideg az ágy. (Dittrich Panka)
Hideg nem létezik, legfeljebb a meleg hiányát jelezzük e
szóval, vallják a tudósok. (Gősi Vali)
Az emberek azért találták ki a hideg fogalmát, hogy
kifejezzék valahogy a meleg hiányát. (Gősi Vali)
Hideg a melegtől – akár a sötétség a világosságtól –
megsemmisül. (Gősi Vali)
A meleg képes uralkodni a hideg fölött, ahogy a napsütés
megolvassza a jeget, és a szeretet elűzi a gyűlöletet. (Gősi

Vali)

Ha szeretni meleg, gyűlölni hideg. (Riba Ildikó)
Hideg a keze, meleg a szerelme, (Riba Ildikó)
Hidegre tesz, börtönben ülsz, meleg (forró) lábad alatt a
talaj, menekülsz. (Riba Ildikó)
Fázós, hideg napon is gyógyír lehet egy meleg mosoly. (Bodó

Csiba Gizella)

Minden megtalál; hideg és meleg, Te döntesz melyiket
engeded magadhoz közelebb. (Bodó Csiba Gizella)
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Meleg arcon elolvadnak a hideg hópelyhek! (Bodó Csiba

Gizella)

Hideg szív felenged a meleg szeretettől. (Bodó Csiba

Gizella)

A hideg és meleg - csak állapot! (Bodó Csiba Gizella)
Sivatagi hideg éjszakát meleg nappal követ. (Bodó Csiba

Gizella)

Az Északi hideg és a Déli meleg természetes az ott
élőknek. (Bodó Csiba Gizella)
A sarki hideg és a trópusi meleg millió évek alatt fordulhat!

(Bodó Csiba Gizella)

A hideg és a meleg tulajdonságait akkor ismered, ha
megtapasztalod! (Bodó Csiba Gizella)
A hideg a mozdulatlanság, a meleg a ritmus. (Bodó Csiba

Gizella)

Hideg fogadtatásra meleg kézfogással válaszolj! (Bodó

Csiba Gizella)
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