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HŰS és FORRÓ
Karácsonykor forró, de hűs a bádogtetőn. (Keszy-Harmath

Dániel)

Hűs és forró, Ikea gyorskonyhában megtalálható. (Keszy-

Harmath Dániel)

Ami a léleknek hűs, a testnek forró. (Keszy-Harmath Dá-

niel)

Hűsít a forróság. (Keszy-Harmath Dániel)
A Mennyország hűs megoldásai a Pokol forró büntetései.

(Keszy-Harmath Dániel)

A képzelet fürdőkádjába sohase tölts túl forró jellemet,
mert a csalódástól megégsz, de a túl hűs sem ideális, mert
az a távolság és közöny hullámain ringat; csak fürödni akarj
s tisztán kiszállni. (Dobrosi Andrea)
Arcodra hűs permetet, ha a forróság ellep. (Kühne Katalin)
Nincs annál nagyszerűbb, mint forró fürdő után egy hűs
lepedő. (Kühne Katalin)
Forró fejjel ne menj a falnak, hűsítsd le agyadat, mielőtt
valamit teszel. (Kühne Katalin)
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1 MONDATBAN… – HŰS ÉS FORRÓ

Forró érzelmeidet is nyilvánítsd ki szeretteid felé, ne csak
okosnak tűnő gondolataid hűs leheletét küldd feléjük, hidd
el, megköszönik. (Kühne Katalin)
Fiatalon forró a tüzünk, középkorban már hűsít bennünket a
szél, felkavar, viharokat kelt, és csak öregségünkben
jöhetünk rá arra, hogyan kellett volna élnünk. (Kühne Katalin)
Hűs /hűvös/ magatartás is takarhat forró gondolatokat!

(Bodó Csiba Gizella)

Hűs szellő enyhítheti a forró homokvihart is. (Bodó Csiba

Gizella)

A forró hangulatot is lehűthet a hűs reagálás. (Bodó Csiba

Gizella)

Mi hűs a fejnek, még lehet forró a szívnek! (Bodó Csiba

Gizella)

Hűs forrás szomjat olt, a forró érzelem lehet, hogy vágyat.

(Bodó Csiba Gizella)

Hűs patak életet ad a forró sziknek. (Bodó Csiba Gizella)
Hűs tengerszem életmentő a forró oázisban. (Bodó Csiba

Gizella)

Fák hűs árnyéka pihenő hely a forró útakat járónak. (Bodó

Csiba Gizella)
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