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Любов? Една дума – много значения.
Любовта е нещо, което може да те накара да се усмихваш, но и да

страдаш до живот! Тя може да бъде дар или наказание, щастие или
мъка. Хората казват, че за любовта има възраст, но няма. Тя идва бързо
и  неканена.  Независимо  дали  човекът,  в  когото  сте  влюбени,  е
правилен, или просто вашият най-голям мираж.

Това чувство напира и колкото и да се опитва човек да го спре,
то излиза наяве и ти показва, че всъщност не всяка любов е приказка.

Някои хора изпадат в безизходица –  човекът,  когото обичат,  е
влюбен в друга. Това е най-голямата болка: да гледаш любимия човек
с ръце върху друга и да проливаш сълзите си,  да  казваш, че не си
наранен, а всъщност точно този човек да е целият ти свят. 

Нека дадем пример. Коя връзка е по-болезнена? 
1. Любов – изживяна, чувствана, видяна, със спомени.
2.  Любов,  която  все  още  само  грее  в  сърцето  ти,  защото  ако

обичаш, значи, че ще е завинаги. 
Щом се влюбиш в забранен човек, чувствата никога не угасват. 
Е,  това  не  са  професионални  изказвания,  но  мислите  ли,  че

вашите лигави връзчици за по една-две седмици или два-три месеца
са любов?

Не! Любов е да страдаш по някого, за когото знаеш всичко - от
любимия му филм до любимия му цвят. 

А за мъка чували ли сте? Съжалявам, принцеси, но на този свят
не всички мъже са принцове и пристигат при принцесата точно когато
тя е влюбена в него. Жената трябва да има един принц в живота си, не
20! Влюбиш ли се веднъж, ще кажеш – боли ме. 

Но любовта не е само шоколад, цветя и сърца. Аз не познавам
тази любов!  Защото е истинска само в  приказките.  В днешно време
приказки няма. И не е нужно да целунеш сто жаби, за да знаеш в кого
си влюбен/а и да разбереш дали това чувство е истина. 



Познавам тази любов: Да жадуваш за прегръдката му, която не
можеш  да  получиш.  Да  затвориш  очи  и  вместо  тъмнина  да  видиш
очите му. Всяка вечер да стоиш буден/а, мислейки за него/ нея.  Да
мечтаеш да го видиш. Да го сънуваш и през целия ден после да си
казваш – аз вече го забравих. Но все още да трепка сърцето ти, като
чуеш името му или гласа му. Очите ти да блестят, щом видиш негова
снимка. Да свързваш текстовете на песните с вас. Само защото той е с
друга и не му пука за съществуването ти. 

Докато  четете  това,  ще  кажете:  „Ха,  тези  чакат  принца на  бял
кон!”.

Не! Ние не чакаме принца на бял кон, а този, който е истинският
избраник на сърцето ни!

Не  се  продаваме  за  скъпи  коли,  пари,  телефони,  мускули,
плочки, златни бижута и какъв е той всъщност. 

Ако истински обичаш някого, го приемаш с недостатъците му. 
Каквито и да са те! 
Не спим всяка вечер с различни, за да се убедим дали е той, или

не. 
Не  продаваме  женствеността  си  на  първия.  А  чакаме  този,  за

когото умът ни не спира да мисли! 
Чакаме  да  видим  него,  усмивката  му,  стоейки  на  прага  на

входната врата, чакайки да ни прегърне. 
Какво знаете за любовта вие, принцесите, ако не сте страдали за

нея? 


