Ljubezni se ne da kupiti …
Ljubezen, najžlahtnejše človeško čustvo, se počasi sprevrača v zlagano farso navidez srečnih
parčkov, ki jih vežejo zgolj še materialne dobrine. In ravno ti so najzanimivejša ciljna skupina
sodobnih velikih prodajnih koncernov, ki jim s pomočjo oglaševalskih kampanj uspeva prodati
vse. Celo ljubezen …
Kaj v resnici pomeni ljubiti? In kako svojemu srčnemu izvoljencu ali izvoljenki izkazujemo
ljubezen? Z obdarovanjem ali s posvečanjem pozornosti in časa? Želimo si drugo, a delamo
prvo. Žal se vse prepogosto poskušamo za neposvečen čas odkupiti z darili. Velikimi,
skromnimi, dragimi ali cenenimi. Vsekakor s kupljenimi. Najlažje je dejansko zaviti v najbližjo
trgovino in brez prevelikega napora vreči nekaj izdelkov v nakupovalno košaro. Plačaš,
pospraviš v (darilno) vrečko in ob snidenju izročiš. Enostavno in hitro opravljeno. Kje bo darilo
pristalo, nas niti ne zanima … Prepričani smo, da smo prejemnika razveselili. Včasih nam to celo
uspe, a še zdaleč ne vedno.
Kateri kavalir se danes sploh še potrudi, narediti darilo kar sam ali ga celo poiskati v naravi?
Preskočiti potok, da bi nabral šopek zvončkov za svojo drago, ali pa izrezljati cvet iz lesa … Kaj
takega bi terjalo od posameznika posvečen čas, potrpežljivost, iznajdljivost in igrivost. In kje to
prodajajo?
V zadnjih dneh so nas mediji bombandirali z raznovrstnimi valentinovimi ponudbami:
valentinova večerja v dvoje, Valentinov ples, valentinovi srčki, valentinove glasbene želje,
Valentinov pohod itd. Skratka, skoraj prisiljeni smo bili misliti na to, kako bomo razveselili
svojega Valentinčka/svojo Velentinko. Kaj pa tisti, ki ga/je nimajo, jim ga je vzela usoda ali
trpijo zaradi pomanjkanja financ? Je kdo pomislil, kako so se počutili ti ljudje ob vsem tem
trušču razvpitega praznika ljubezni?
Komur v tem kapitalističnem svetu še uspeva nositi v srcu brezpogojno ljubezen ter najti čas
zase, za svoje bližnje in prijatelje, se zdi kot angel varuh že usihajočega upanja v svetost
ljubezni. Vedno bolj potrebujemo take ljudi, kajti »dandanes več ljudi trpi zaradi pomanjkanja
ljubezni kot zaradi pomanjkanja kruha«.
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