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НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД COVID 19 – КАКВО ЩЕ Е НОВОТО „НОРМАЛНО“                                 

В ПОВЕДЕНИЕТО НА ХОРАТА КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА ? 

ЕСЕ 

     Името ми е COVID19.  Роден съм в Китай, но бързо след това ме изпратиха да 

пътувам. За кратко време обиколих целия свят. Видях Париж, Барселона, Статуята на 

свободата… толкова много забележителности. Навсякъде, обаче, усещах как оставям 

частица от себе си. Оставях я в хората. При някои се откъсваше по-голяма частица и те 

изчезваха бързо, отнасяйки и мен с тях. Други взимаха по-малко и постоянно чувах как 

се оплакват от температура и кашлица. Станах известен, всеки ме познаваше. Обичах да 

летя и да гледам човеците. Улиците бяха препълнени с тях, шумни, светли, весели. Те 

бяха навсякъде. Сградите им, издигащи се толкова нависоко, че не можех да отлетя до 

там. Корабите, толкова големи, че се виждаха от много, много далеч. Колкото повече 

чувах името си, толкова повече те не се появяваха. Ако ги видех, бяха със странни маски 

на лицата им и ръкавици. А толкова много обичах да ги гледам.  

Постепенно улиците се изпразниха, станаха тихи. Магазините им затвориха. 

Сградите също. Единствено болниците им бяха пълни. Там се усещах най-много. Но 

какво им правех? Защо само те грабеха от мен? Защо всички говореха лошо, чувайки 

името ми, защо казваха, че ги убивам? Хората изчезнаха, усещах, че се страхуват от мен.  

Пътувах и пътувах и забелязах нещо. Небето, което преди беше мрачно и някак 

сиво, сега беше толкова красиво синьо, че не можех да отделя поглед. Започнах да 

срещам повече животни, големи и малки, добри и опасни. Всички, обаче, излъчваха 

изненада. Изненада от това, че никой не ги закача, не ги преследва и затваря. Водата 

стана кристална, виждаха се рибите в нея. Заваля и дъжд. Прозрачен, чист дъжд, а не 

жълт. Онзи противен дим от огромните човешки сгради изчезна. Виждах благодарността 

в очите на животните, усещах я във вятъра, който земята ми пращаше.  

Всички други, освен хората, ме обожаваха. Тогава осъзнах защо. Хората бяха 

мъчители. Прегазваха живота, отнемаха свободата на другите, за да имат повече за себе 

си. С моята поява обаче, аз отнех тяхната свобода. Затвориха се заради мен, и така аз 

върнах на останалите обитатели на Земята това, което им беше отнето. Първоначално 

ми беше тъжно, че не ги виждах, че ме мразеха. Вече не ми е. Тъжно ми е единствено, 

колко много живота са погубили, колко гори са унищожили, колко води са замърсили. 

Те се страхуват мен, както светът се страхува от тях. Единствената ми молба към тях е да 

помислят. Когато аз си тръгна от света искам да помислят, че те останаха затворени и 

изплашени толкова кратко време. Земята се чувства така цял живот. Осакатена, 

осквернена, неспособна да се защити, нея и тези, които приютява. Ако човечеството и 

светът са в мир, аз ще си тръгна. До тогава обаче ще пътувам. Дойде моментът пак да 

избера къде ми се ходи.  


