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УТРЕ 

 

- Можеш вече да си свалиш маската, бабиното. Свърши карантината. Вече 

всичко ще си е както преди. Всичко ще си бъде нормално. 

- Няма да я сваля! Какво означава, че всичко ще бъде както преди? Преди 

беше ли нормално? Не искам да бъде така. Значи, както преди, хората няма да се 

замислят за своето бъдеще, няма да се замислят за бъдещето на поколенията си. 

Боклуци, отпадъци, пластмаса – навсякъде. Изгорели газове от колите. Бабо, та 

нашите тела ни се молят за въздух. Земята ни се моли.  

Вчера ходих до магазина и по пътя се разминах с една жена. Като ме наближи 

и си сложи маската. Страхуват се хората да не се разболеят сега. Но не ги беше страх, 

когато, говорейки по телефона, изхвърлят опаковката си и не им пука дали улучват 

кошчето за боклук. „Е, то някой друг ще я вдигне. Айде сега една опаковка. Нямам 

време. Какво ми пука, не е мой проблем.“ Да, може да не смятат проблема за техен, 

но той засяга цялото общество, което означава, че е и на всеки от нас. Трябва всички 

заедно да се справим с него, но това ще стане само, ако всеки един осъзнае какво 

всъщност причинява на околната среда и как би могъл да подобри действията си или 

да ги поправи. Засадил ли е поне едно дръвче, което да ни дава по глътка чист въздух, 

или е оставял стъклена бутилка, превърнала се в причина за пожар? Рециклирал ли е 

пластмасово шише или и то е захвърляно в красивите ни паркове? Ходил ли е пеш до 

работа или е палил колата, за да премине две пресечки? Промяната в поведението 

ни ще доведе до заздравяване на връзката ни с природата и планетата като цяло. 

Нека бъдем съпричастни към нашия дом. Способни сме да го превърнем в рай. 

Можем да го направим с общи усилия. С решения, идеи, подкрепени от фондации и 

организации, това е възможно. Независимо от това колко различни сме спрямо един 

друг, ние можем да се обединим около общата идея за спасение на дома ни.  

Скъпа моя бабо, чуй ме сега. Хората сме различни по народност, етнос, 

религия, характер, но имаме еднакви цели, стремежи и мечти. Всички искаме да 

живеем в един чист и по-добър свят. Време е да осъзнаем, че това зависи само от нас. 

От всеки един от нас, защото обществото е сбор от всички нас. 

Убиваме се сами, а имаме шанса да живеем здравословно и безопасно. Все 

още не е прекалено късно за това. Имаме си прекрасна природа и невинни животни, 

както и невинни хора. Не всички откликват с пренебрежение към опазването на 

околната среда. Но не бива да са малобройната част от света. 
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Докато бяхме в изолация и нямаше толкова голям поток от коли, нямаше кой 

да замърсява улиците. Заводите, бълващи отровни вещества и газове, бяха затворени, 

Земята за тези два-три месеца си отдъхна от нас човеците. И когато я оставихме сама 

със себе си, тя почувства облекчение. Показа ни колко прекрасна може да е 

природата, когато ни няма или поне когато я щадим и подхождаме към нея с грижа и 

добрина. Това ме кара да се замисля, че ако се сложат филтри на заводите и работят 

по екологичен начин, изхвърляме отпадъците на предназначените места, 

рециклираме, не замърсяваме водите, караме по-често колело и използваме колите 

по-малко или вървим пеша, и сравним резултатите с предишната си дейност, ще 

прозрем, че е много по-полезно, по-здравословно, по-икономично и така щадим 

нашия дом.  

За нас коронавирусът е отровен, а  отровата за планетата са хората и по-точно 

тяхната непремислена дейност. Чрез добри дела имаме възможността да я направим 

по-красива и уютна – с чисти поляни, златни пясъци, непокрити с боклуци, наситен с 

кислород въздух, питейни води. Да можеш да видиш отсрещния човек, без да се 

пълнят очите ти със сажди от черния мъглив, замърсен въздух. За тези два месеца 

Земята ни показа, какво ще стане, ако поправим своето отношение към нея и 

променим поведението си и започнем да я обичаме и пазим. Аз искам да живея в 

новото утре, което да е по-добро. 

След всичко това, случило ни се през последните няколко месеца, трябва да се 

научим да ценим Земята и нейните ресурси, всичко, което ни дава – вода, въздух, 

дървета. Утре да не сме същите. Да бъдем благодарни и да извлечем поука от 

ситуацията, в която ни постави този микроскопичен организъм, довел до световна 

пандемия. Да се запитаме, нужно ли беше той да ни накара да се замислим за 

малките неща, които всъщност са големи? Трябваше ли изобщо да се стига дотук, за 

да насочим себе си към доброто? Караме се да оценяваме какво ни дарява планетата, 

а в замяна ние я унищожаваме. Не е редно да отнемаме здравето на околните, на нас 

самите и да разрушаваме екологичните системи.  

Тези антропогенни фактори, с които влияем на околната среда, не винаги са 

лоши. Но могат да бъдат и фатални. Нека си дадем втори шанс. На следващия ден 

след COVID-19 и всяко утре ние трябва да сме по-благодарни, по-добри, по-осъзнати, 

по-загрижени и усмихнати. Зеленото в природата отново да цъфне и ние да не го 

поливаме с химикали. Бистрата вода отново да потече и ние да не я пълним с 

пластмаса. Дърветата отново ще дишат – ние отново ще дишаме.  

Така че, бабо, аз не искам всичко да бъде нормално. Не искам всичко да е по 

старому. Искам новото нормално да е по-добро… 

- Обичам те, внучето ми. Гордея се, че си прозряла това, на което учих и 

майка ти, и баща ти, и леля ти. Щастлива съм да виждам, че има надежда и новото 

поколение да живее така, както живях аз. 

 

 


