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МОЯТА ПРОМЯНА СЛЕД COVID19 

 

Смачках картонената кутийка в ръка и я хвърлих през рамо. Какво толкова? Нали 

има чистачи. Те са за това. Качих се в колата и потеглих към вкъщи. Вярно, магазинът 

беше на 10 минути пеша от нас, но защо да вървя като имам кола? Да пазя въздуха чист? 

На кого му пука за това. Докато шофирах пред погледа ми изникнаха разноцветни 

контейнери за рециклиране. Пълни глупости. Щом се прибрах си взех дълъг душ, като 

нарочно поседях още двадесет минути след като вече бях готова. Използвах доста 

повече вода, отколкото ми е необходима, но нали е за това. След като се подсуших и се 

облякох, със семейството ми седнахме на вечеря и пуснахме телевизора. Оф, пак този 

глупав Коронавирус. На кого му пука? Смених програмата и гледахме комедия.  След 

вечеря раздигнахме масата и си легнахме. 

На следващата сутрин алармата ми за училище би в 7:00. Ох, как мразя да ставам 

рано. Оплаквайки ранното ми ставане, се запътих към банята. Направих си набързо 

закуска с купените от хипермаркета плодове. Зеленчуковият пазар, на който продават 

баби и дядовци от съседните села, е на петнадесет минути пеша от вкъщи. Но дори 

когато съм с кола ходя до хипермаркета. Докато се оправя, стана 7:50. Пак трябваше да 

бързам. Часовете започваха в 8:00, а аз имах поне петнадесет минути път. Грабнах 

ключовете за колата и излетях през входната врата. Все си повтарям, че трябва да ставам 

по-рано, но вечер не мога да престана да си гледам в телефона. В крайна сметка, стигнах 

тъкмо навреме.  

След училище се прибрах изтощена. Отново си взех дълъг душ, стоейки в банята 

повече време, отколкото ми е необходимо. Щом излязох, погледнах към колелото си, 

което седеше недокоснато в коридора вече месеци. Използвах го, когато нямах 

шофьорска книжка.  Било по-полезно за околната среда да се придвижваш пеша или с 

колело. Но за Бога, това е толкова бавно. Прекарах останалата част от следобеда навън 

с приятели. Обикаляхме из града с колата на една съученичка. Напоследък времето беше 

лошо, а и въздухът ми се струваше някак тежък и мръсен. Не му отдадох голямо 

значение. Когато се прибрах, със семейството ми седнахме да вечеряме . Щом пуснах 

телевизора, обаче, чутото ме смая. Говореше възрастен мъж със сериозен поглед и 

каменно изражение. „Глобална епидемия“… „налагат се извънредни мерки“… „опасно“. 

Видяното по телевизията, меко казано, ме стресна. Легнах си доста неспокойна.  

На следващата сутрин се събудих от пронизителното пищене на алармата. Беше 

7:00 часът – време да се приготвям за училище. Отново взех колата и потеглих. Денят ми 

вървеше нормално, докато всички не започнаха да гледат в телефоните си и да обсъждат 

нещо видимо притеснени. Щом се приближих видях на един от екраните надпис гласящ 
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приберат и да останат по домовете си без контакти с външни лица.“ Изумих се! Какво 

значи това? Как така да се прибера и да не излизам? Малко след това директорката се 

появи и обясни на всички ни, че училището затваря, че трябва да се приберем по 

домовете си и да останем там. Ще бъдем обучавани дистанционно през компютрите. 

Всички послушно си събрахме нещата и се прибрахме. Навън беше мрачно, отразяваше 

настроението ми точно. Следобед, когато мама и тати се прибраха от работа, обсъдихме 

ситуацията. Те щяха да продължат да ходят на работа, техните професии не изискват 

особен контакт с хора, а аз щях да седя вкъщи, да уча и да не излизам. 

Първата седмица мина  добре, говорихме си с госпожите ни, слушахме уроци и 

преписвахме планове в тетрадките си. След това аз си пусках филм или се киснех по цял 

час в банята. Втората седмица ми беше скучно. Все пак, не се виждах с приятелите си, а 

и вече сякаш нямаше какво да правя вкъщи. Бях изчистила и подредила всяко шкафче, 

за което можех да се сетя. Третата седмица мина толкова бавно и мъчително, че вече 

дори да се кисна в банята не ми носеше удоволствие. Гледах зомбирано новините, в 

очакване най-после да се махне това нещо.  

Единственото положително нещо, което съобщиха беше, че в резултат на 

неизползването на коли и неработенето на фабриките, въздухът е станал значително по-

чист. Това наистина ме зарадва. Странно,  защото аз не се интересувах от подобни неща. 

Прекарах месец и половина затворена вкъщи, излизайки само до магазина. По цял ден 

учех и виждах приятелите си само през екрана.  

Дойде и дългоочакваният от мен ден. Датата, която бяха обявили за край на 

извънредното положение. Събудих се от нетърпение да изляза в 9:00 часа сутринта. Щом 

закусих, облякох най-удобните си дрехи и се запътих към вратата. Погледнах към ключа 

за колата на секцията и колелото ми вляво от нея.  С усмивка взех колелото и тръгнах с 

него. Времето навън беше прекрасно. Слънчево и топло. Въздухът наистина беше станал 

по-чист. След половинчасово обикаляне из града с колелото се уморих и влязох в 

кварталния магазин да си купя вода. След като я изпих, понечих да  хвърля бутилката в 

коша. И до него видях цветните контейнери за рециклиране. Изведнъж си дадох сметка 

колко зле съм се отнасяла към природата през цялото това време. Хвърлих празната 

бутилка в контейнера за пластмаса и се отправих към зеленчуковото пазарче. Купих си 

плодове от хората, които продаваха там. Все пак, някои от тях познавах лично и знаех, 

че купувам продукти, произведени в нашата страна. Покарах още малко преди да се 

прибера. Боже, колко хубаво беше да си навън. Щом се прибрах, влязох да се изкъпя. 

Канех се отново да си взема дълъг душ и тогава ме осени една мисъл. Защо да хабя 

толкова вода като мога да се изкъпя за пет минути?  Чувствах се много доволна от себе 

си, когато излязох от банята. Знаех, че дори с нещо толкова малко съм помогнала на 

планетата ни.  

Вечерта се уговорихме да излезем с приятели. Никой от тях не предложи да сме 

с кола. Вместо това всеки от тях дойде с колелото си. Мисля, че всеки от нас научи ценен 

урок за здравето на нашата планета. 


