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Дана Павлинова Паришева  

Природоматематическа гимназия “Акад. Иван Гюзелев“ 

гр. Габрово 

 

НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД COVID-19 

 

Отказах се да броя дните вкъщи.Тъй като имам много задачи, гледам да убия 

скуката като започна рисунката си по Изобразително изкуство. Госпожата каза, че имаме 

по-голяма свобода от обикновено, трябвало да покажем изяществото на природата. 

Имам чувството, че ни се подиграват! Как се очаква от мен да я покажа като аз дори не 

мога да се докосна до нея!? Вярно да, имам хубава гледка от прозореца – река Янтра и 

планината, облечена с хиляди дръвчета, но какво значение има при положение, че това 

стъкло пред мен осуетява връзката ми с тях. 

  Отварям „Google“ и се захващам да рисувам първия пейзаж, който ми изскача в 

„Изображения“. Неусетно минава един час. Тогава тати нарушава тишината и 

спокойствието в стаята и влиза през вратата. Хвърля ми една маска и ми казва да изляза 

малко, че времето било хубаво. Щом чувам това, вътрешно крещя от щастие, но не го 

показвам, защото бързо може да промени решението си. Естествено, няма как да мина 

без дълъг инструктаж: Задължително с маска! Не си пипам лицето! Ако няма хора покрай 

мен, може да си я свалям под брадичката! Не говоря с никого! Избягвам местата с много 

хора. Единствено се разхождам в квартала… 

По едно време, от вълнение спирам да го слушам. Излиза и аз се запътвам към 

гардероба, за да потърся нещо по-прилично за навън ,но имайки предвид, че всичко 

беше по-добре от пижамата, с която бях, изборът не отне дълго време. Екипирам се и 

излизам.  

В момента, в който отварям вратата на входа, свежият въздух ме удря в лицето! 

Ох, само какво щастие! С огромно нетърпение се запретвам да покорявам квартала. 

Вървя, вървя и с всяка крачка стигам до въпроса, който още малко ще ме събори: Какво, 

за Бога, е това!? Тази магия, която ме заобикаля… това изящество! Това нашата природа 

ли е или сънувам? Най-красивият нюанс на зеленото, който някога съм виждала, най-

разкошните цветя, които бях помирисвала, най-чистият въздух, който в живота си съм 

дишала.. 

Минавам по моста над река Янтра и не обръщам и грам внимание на звуците, 

които предупреждават, че всеки момент може да се срути. Съсредоточена съм в 

бълбукащите и тихи води и тогава съвсем неочаквано съзирам щъркел. Повече от месец 

нося мартеница на ръката си. Прекосявам целия мост, закачам мартеницата на първото 

дърво по пътя си и продължавам напред. Взимам си едно от хилядите глухарчета пред 

мен, затварям очи, пожелавам си нещо, духам, отварям очи и гледам как желанието ми 

отлита.  
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Докато продължавам да крача изумена из Рая, окото ми хваща отдалече една 

смачкана и захвърлена на нищото синя пластмасова чаша. Не мога да контролирам гнева 

си! Забързвам крачката ,за да поставя възможно по-бързо боклука на мястото му, но на 

10 метра от мен един дядо ме изпреварва. Навежда се, хваща се веднага за гърба, 

веднага човек може да усети, че възрастният изпитва болка, и хвърля боклука в близкия 

кош. Веднага веселото настроение се връща на моя страна, но не знам и защо се 

чувствам леко учудено. 

След около 5 минути виждам група младежи, които са сигурно на някъде около 

моята възраст. Щом минавам покрай тях забелязвам, че чоплят семки, но събират 

обелките в найлонова торбичка. Усмихвам им се, въпреки че не ги познавам, 

заобикалям ги и отново ме залива чувство на необичайност.  

Стигам до големия парк до блока ми, който не се вижда от стаята ми. С 

изключение на една майка и сина й, в околността няма никой. Детето си играе с топка и 

без да иска удря кофата за боклуци, тя пада и всички отпадъци се разпиляват навън. 

Малкият тича бързо, вдига коша в първоначалното му положение и връща цялата 

мръсотия вътре. След това отива при майка си и тя му слага дезинфектант. Вече съм 

напълно убедена, че щом усетът за изненада ме поглъща за трети път в рамките на 20 

минути, това не може да бъде случайност.Обикновено човек би се смаял повече на 

случките от този ден, отколкото на това един старец  да подмине боклук на пътя ,защото 

ще го заболи кръста, ако се наведе да го вземе, група младежи да си хвърлят обелките 

от семки на земята, защото не ги интересува това, че някоя добра жена от съседния блок 

после ще трябва да измете след тях и майка, която веднага ще се разкрещи на детето си,  

че пипа цялата смет от кофата. Винаги съм знаела, че доброто живее сред нас, но толкова 

добрина за 20 минути не би могла да не привлече вниманието ми.  

Нима това трябваше да ми се струва „нормално“!? Всъщност така би трябвало, но 

нормалното не е винаги правилното. Просто се беше налагало да ставам свидетел на 

хиляди други случаи, които бяха оформили представата ми за обичайните неща. Докато 

продължавам да крача из новия и непознат свят, за не знам кой път днес, нещо ме 

просветлява - някакви си мои теорийки в главата. Сега те ми прошепват, че след като 

обстоятелствата са други, то и „нормалното“ е изменено – в нещо много по-приказно. 

Тази новост изпълва сърцето ми с несравними любов и възхищение.  

Тичам на спринт към вкъщи. Изкачвам стълбите на един дъх до петия етаж. 

Отварям входната врата, хвърлям обувките на някъде, мия бързо ръцете и връхлитам в 

стаята си. Обръщам картона и започвам да рисувам един нов стар свят или по-точно, 

парка до нас. Не ми трябват нито снимки, нито поглед към него. С невиждана скорост 

изобразявам всичко, което днес влезе в съзнанието ми. В три от четирите края на листа 

изрисувам стареца, младежите и малкото сладко хлапе с майка си. Всеки изпълнява 

ролята, която играеше и наживо. В средата оставям място за високите и величествени 

дървета с цветчета, оцветени в най – пищните цветове от боичките ми. В далечината се 

вижда и щъркелът от днес. Искам всичко да грее и да внедрява радостта, възторга и 

възприятието за неопетненост, което аз почувствах. Веселието в мен украсява кошчетата 

с графити, които пораждат внушението, че са баскетболни кошове. Още около пет 
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дечица са се наредили на опашка да изхвърлят с ентусиазъм отпадъците си и да вкарат 

точка. 

В последния ъгъл на рисунката начертавам табела, на която изписвам с красиви 

букви и блестящ маркер: „ Добре дошли в един нов и вълшебен свят. Всяка една частица 

от планетата ни ви благодари, че се грижим взаимно една за друга и заедно вдъхваме 

живот на нашата картина! “ Макар да знам, че това не е художествен текст и, че ще 

получа някаква оценка, която вече изобщо не ме вълнува, за финал най-отгоре поставям 

заглавието на творбата ми: „На другия ден след COVID-19“ .  


