




София, 2017

Книга за любовта



Книга за любовта

© Христина Мираз, съставител, 2017 
© Яна Аргиропулос, дизайн на корицата, 2017
© Цитат на корицата от Шодерло дьо Лакло, 
„Опасни връзки“, 2017
©                    – запазена марка на „Алто 
комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, 2017
ISBN 978-954-2962-45-8



Книга за любовта



5

Любов: една голяма и силна дума, която 
трябва да покрие многото и различни връзки 
между хората... А може би истината за Нея е 
следната: не угасне ли, ще подпали всичко нао-
коло, но угасне ли... ще опустоши всичко.

Ние всички знаем добре какво искаме да ка-
жем, щом изречем „Oбичам те“ – независимо 
колко неуловимо е това значение, когато се 
опитваме да го обясним на другите. 

Любимият, или любимата, не e съвкупност 
от оправдани очаквания.

Любимият, или любимата, e вселена, която 
си заслужава да изучаваш.

Тази книга е за тези, на които искате да се 
обясните в любов.

Тази книга е послание, с което можете мъл-
чаливо да заявите на някого: „Oбичам те“. 
Тези думи и тези чувства не бива да се пес-
тят.

Вместо увод
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Красиви мисли от 
велики хора
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По-добре да си обичал и да си загубил, 
отколкото никога да не си обичал.

Свети Августин



Да обичаш, е по-лесно, отколкото да 
докажеш любовта си.

Омир
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При сблъсъка с любовта всеки става 
поет.

Платон



19

Една дума ни освобождава от цялата 
тежест и болка в живота. 

И тази дума е „любов“.
·

Много са, уви, онези, които днес 
обичат, а утре мразят.

Софокъл
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Истинската любов не може да 
говори, защото истинското чувство 

се изразява по-добре с дела, 
отколкото с думи.

·
Любовта не гледа с очите, а с душата.

·
Истинската любов никога не протича 

гладко.

Шекспир
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