Dragostea

Trăim într-o lume plină de oameni care iubesc şi care sunt iubiţi. Oameni care cred
că ştiu ce înseamnă dragostea, dar totuşi nu o pot explica. Atunci mi-am pus întrebarea
: ce înseamnă dragostea? Ce sentiment este acesta pe care îl trăim, dar nu îl înţelegem?
Cînd suntem la vîrsta adolescenţei, adesea ne îndrăgostim şi toţi avem explicaţii diferite
la acest sentiment. De exemplu, pentru unii dragostea există numai la căsătorii şi nu tot
timpul, dar totuşi ne îndrăgostim pînă la a cea nuntă. Pentru alţii, acest sentiment nu
există, ei spun că este doar simpatie, atracţie şi nimic mai mult. Însă simpatie şi atracţie
putem avea nu doar faţă de o persoană, ci şi faţă de un animal sau de un obiect.
Rezultă că putem să ne îndrăgostim de tot ce ne înconjoară. Pentru unii dragostea
este un sentiment prin care cineva îşi arată respectul faţă de o altă persoană. Însă
respectul îl putem avea şi faţă de o persoană în vîrstă, deci suntem îndrăgostiţi în ea. Şi
totuşi nu înţeleg ce este dragostea? Poate că dragostea este puterea de a ierta. Posibil!
Eu nu am fost niciodată îndrăgostit, chiar dacă am spus de multe ori că iubesc pe
cineva, însă eu cred că dragostea este un sentiment prin care suferi.
Adică o suferinţă plăcută, o suferinţă de la care primeşti plăcere. Plăcere de la
discuţia cu o anumită persoană, de la înfăţişarea ei, de la zîmbetul fermecător, care te
duce într-o lume a ta. Uneori, acest sentiment îl simţi atunci cînd vezi că pierzi acea
persoană şi, pentru a o întoarce, eşti gata să sari în faţa morţii. Sari cu speranţa că-ţi vor
creşte aripi şi atunci cînd cazi ca o piatră, doar acea persoană îţi poate da aripi.
Mulţi oameni îndrăgostiţi caută nişte principii pentru a atrage atenţia cuiva. Însă
aceste principii nu există. Persoana dată singură se va uita la tine şi, de aceea, nu trebuie
să te schimbi, doar pentru a fi pe placul cuiva. Ea, dacă te va iubi, te va iubi aşa cum
eşti. De multe ori nişte persoane se îndrăgostesc doar pentru aceea că trebuie să se
căsătorească. Şi la acea nuntă pun jurămînt pe viaţă că va iubi acea persoană.
Două inimi, o singură dragoste,
Două promisiuni, un legămînt,
Două vieţi devin una…
Însă căsătoria este o consecinţă a dragostei, ci nu o cauză. De aceea, trebuie să fim
atenţi cu dragostea, căci ea nu este o sumă de bani pe care o poţi cheltui cum vrei,
dragostea este o viaţă întreagă…

