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НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД COVID-19 

Животът след Covid-19 няма да бъде същият, но това не е причина да губим 

надеждата в сърцата си. Свикнали сме с това да излизаме навън, когато поискаме, да се 

прегръщаме и целуваме с близките и любимите за нас хора, но с всичко това, което  се 

случва около нас – цялата тази паника и милионите заразени хора, и ограниченията 

наложени от управляващите, не ни позволяват да бъдем толкова свободни и да живеем 

живота си пълноценно  и по начина, по който ни се иска. 

Трябва ли да забравим за ръкостисканията завинаги? Отговорът е простичък. Не! 

Хората неслучайно са казали, че след всеки край идва ново начало и в този случай аз 

знам,че това наше ново начало ще си заслужава всичките неща, случили се през 

последните няколко месеца.  

Виждайки, как един вирус може да срути цял свят, според мен, а и според още 

хиляди, трябва да ни вдъхновява и мотивира, да ни дава надежда, че заедно можем да 

го преборим.  

Но замисляли ли сме се, какво ще се случи, какво ще е различното и какъв ще е 

първият ден след Covid-19? Истината е, че ден след Covid-19 няма. Той ще остане като 

белег в населението на Земята. Ще сме научени, че трябва да оценяваме малките, но 

истински ценните за нас неща. Не само, че ще знаем, но и ще сме убедени, че животът 

очи в очи е много по-важен и приятен от живота в социалните мрежи. 

Без съмнение, ваксина и нови лечения ще има, но самият факт, че отивайки на 

работа,  ние излагаме живота си на опасност, ни кара да се паникьосваме и да мислим 

най-лошото. С изминаващите месеци ние съумяхме да съчетаваме удоволствието от 

това да излизаме, с това да сме предпазливи и да спазваме лична хигиена. Малко по 

малко хората ще се върнат към своите стари навици. Кафенетата и ресторантите ще 

започнат да отварят и напрежението в болниците ще намалее. Но както казах, ние няма 

да го забравим толкова лесно. Ще продължим да носим маски и ръкавици и разбира се, 

въпреки че цялата тази шумотевица ще отмине някой ден, ние винаги ще се стряскаме 

когато видим и чуем някой да кашля на публично място. Това е нещо, заложено в 

същността ни - на нас хората. 

А дали ще се отнасяме по-различно към планетата - нашия дом, надявам се! 

Океаните и моретата си починаха от парчетата пластмаса, които хората изпускаха. 

Въздухът си отдъхна от ежедневното изпаряване на газове от минаващите коли и 

прекрасното светло-синьо небе се изчисти. Никой не знае защо всичко това се случва и 

дали влияе добре на природата, но единственото, което ни остава, е да се доверим на 

експертите и да не поставяме живота си на риск. Носенето на маска и ръкавици не е 

нещо трудно – затова, нека заедно да помогнем и да направим промяна, дори тя да е 

малка. 


