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Se intampla deseori dupa ce petreci mai mult timp alaturi de cineva, sa-ti fie dor atunci cand te
indepartezi. Regreti unele lucruri fata de care ai avut retineri sa le faci, regreti pentru ca nu ai
acceptat sa primesti mai mult sau sa oferi mai mult. Putem vorbi de atasamentul si de un
obiect, nu doar de o persoana. Nu ti s-a intamplat niciodata sa ai ceva care sa fie numai al tau
si pe care sa-l lasi prada trecutului, casei, camerei din copilarie? O papusa din portelan, un
trenulet, un pulover drag pe care l-ai primit de la cineva drag, cand erai mic?
Si exista o explicatie pentru sentimentul de dor. Se spune ca pierzi intaririle pe care le-ai primit,
pe care ti le-a oferit persoana in cauza, obiectul. Ti-e dor, un sentiment de gol imens in care
parca vezi doua bluze asezate la o masa si vorbind una cu cealalta. Sunt doua forme lipsite de
continut.
Iti pierzi obiectul sau persoana fata de care ti-e dor si in acelasi timp o groaza de alte lucruri
pentru care de fapt tu suferi: pierzi bucuria de a petrece timp, de a acorda timp, de a zambi si a
te imbunfna pentru ca jucaria ti-a fost luata sau pentru ca persoana nu a reactionat asa cum
ti-ai fi dorit. Nu e vorba de Dor adevarat, e vorba de pierderea recompenselor pe care le-ai
primit din partea celuilalt.
Orice dor trece daca il lasam, daca acceptam amintirile pe care le avem ca facand parte din noi,
ca si o completare la experienta de viata pe care o acumulam pe zi ce trece.
Tie de ce ti e dor acum?
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