
Животът продължава 

За ден животът ни се промени. Ей,  така от нищото!!! Не, не беше съвсем така. Да, ние 

чувахме, заедно с нашите родители от новините, че там някъде в далечен Китай се 

случва нещо. Нещо за прилепи, нещо за вирус, нещо за хора с маски. Постепенно новините 

започнаха да стават по-тревожни  и по-тревожни. Започна да се говори за умиращи 

хора, леко се прокрадваше тревога, но все още беше далеч от нас, там в далечен Китай.  

Тук при нас животът си течеше по старому. Уроци, задачи, училище, оффф, пак това 

училище с всичките му ангажименти, съучениците ми... Нищо не предвещаваше това, 

което щеше да ни сполети. До един момент, във който микроскопичният вирус COVID -

19 не преодоля пространството и  не стигна и до нас. Бавно започна да контролира 

живота ни – действията ни, мислите ни, страховете ни, бъдещето ни. Всичко!!! 

Новините станаха още по-тревожни. Вирусът започваше своя победен поход и при нас и 

около нас. Затягаше все повече своя смъртоносен обръч.  С все по-голяма тревога 

следяхме, заедно с родителите си, какво се случва в близки до нас държави – Италия, 

Испания, Англия.  А там, в  далечна Англия бяха близки на сърцето ми хора – леля Таня, 

чичо Николай и прекрасният ми малък братовчед Коци, само на една годинка. Виждах 

тревогата, изписана по лицето на възрастните покрай мен, когато съобщаваха за броя 

на зарезени и починали хора там. Вирусът вилнееше с пълна сила. Нещата започнаха да 

се случват и при нас като на забързана филмова лента, като в страшен филм, за който 

искаш да загасиш телевизора, но не откриваш дистанционното. Като в ония страшни и 

кошмарни сънища, в които се събуждаш с вик и търсиш прегръдката и топлата ласка на 

мама. Но не беше филм, беше нашият живот. Започнаха да се случват неща, за които 

дори моите баба и дядо казаха, че не познават – извънредно положение, забрана да се 

разхождаш в парка, да се събираш на групи и да... да ходиш на училище. Наложиха ни 

социална изолация, както го казаха възрастните.  Социалната изолация взе превес над 

нормалното ни ежедневие. „Останете си вкъщи”, ни призоваха от телевизионния екран. 

Животът спря своя забързан ритъм. И се промени. Всичко.  Мама и тати си бяха вкъщи, 

защото работеха дистанционно. Аз и брат ми учехме онлайн. И всички си бяхме заедно 

вкъщи. Отдавна не се беше случвало цялото семейство да си бъдем заедно за толкова 

дълго време. В началото ни беше малко странно, но после и двамата с брат ми усетихме 

колко е хубаво. Когато не работеха на компютъра и ние нямахме онлайн уроци, мама и 

тати разговаряха надълго с нас.  Те ни разказваха за своето детство, за игрите на 

които са обичали да играят, за любимите си герои от детските филмчета, за любимите 

си детски книги. Те имаха време за нас, а това беше истинско щастие – да бъдем заедно 

с тях толкова дълго и да не бързат за работа. Играем на много семейни игри  -  домино, 

не се сърди човече,  монополи и др. Хубаво е да сме заедно с тях и така да преодоляваме 

стреса, от ситуацията, в която се намираме всички. Гледаме заедно любимите си филми 

и предавания. Разказваме си весели и забавни случки. Мама  и тати ни разказват истории 

от тяхното детство: как са карали колело и падали от него, как са играли мач и народна 

топка, как са ходили на кино, как са правили своите детски бели и пакости. После ни 

разказваха как са се срещнали, как са се заобичали, за сватбата си, за радостта от 

раждането на мен и брат ми и хиляди други интересни нещо, за които сега имаха време 

да говорят с нас. Говорехме за ситуацията в нашата държава, затова, че тези мерки се 



вземат, за да се запази здравето на повече хора, особено на възрастните. Ах, да! 

Липсват ми моите баба и дядо! Не можем да отидем при тях, да ги гушнем и целунем и 

да им кажем колко ги обичаме. Моята баба Руми е библиотекарка и обича страшно 

много да чете книги. Тя ме е закърмила и научила на любовта към книгите. Научила ме е 

да ги пазя и ценя. Книгите, казва баба, са живи, те имат душа и  сърце, не бива да се 

отнасяме зле с тях. Книгите ни учат на ум и разум, те ни предават своята мъдрост и 

светлина. Пренасят ни в своите приказни светове и наистина ни правят щастливи. Те 

сбъдват нашите мечти и ни учат да бъдем по-добри. Там в книгите доброто винаги 

побеждава злото, казва баба. Затова, чети книги, моето момиче, за да откриваш един 

по-добър и справедлив свят, за да се научиш да мечтаеш и да се бориш за сбъдването на 

мечтите си. Така ме учи моята баба Руми! Благодаря ти, бабо за мъдрите съвети! 

Защото днес във времето на социална изолация това, което ме спасява и ми помага 

много, е точно четенето на книгите. Любими са ми: „ На пет стъпки от теб” – Рейчъл 

Липинткот,  „Хартиени сърца” – Али Новак,  „Щастливей” - Изабел Овчарова, „ 

Невидим” – Стан и др. Във всички тези книги се разказват различни истории и 

преживявания, но всички имат щастлив край. Може би се чудите, защо има книга, която 

се казва „Щастливей“ и какво означава тази дума?! Тази дума означава да бъдем 

щастливи. А книгата се казва така, защото посланието което носи е да бъдем щастливи 

дори и в трудни за нас моменти. И мисля, че това послание е страхотно, защото 

колкото и трудно да ни е по време на тази пандемия, ние трябва да продължим да 

щастливеем. 

Училището продължава чрез нашето онлайн обучение. Пишем си редовно домашните, 

участваме в решаването на тестове, презентации и други. Но да си призная нещо, 

страшно много започна да ми липсва атмосферата в класната стая и живия разговор, 

смях и контакт с моите съученици и учители. Да, вече наистина ми се ходи на училище! 

Виж го ти, тоя вирус, успя да накара нас, децата, да ни липсва училището! 

Липсват ми  и разходките в парка и игрите с приятели, но мама казва, че и това 

изпитание ще мине и от него ще излезем по-силни и по-добри. Защото от разговорите с 

мама и тати разбрах, че има много по-силни и важни неща от това вечно бързане за 

някъде, от незабелязването, че имаме нужда един от друг. Тази социална изолация ни 

направи по-близки един с друг. Обърнахме внимание на дребнички неща, които дори ние 

децата не сме забелязвали или не сме обръщали внимание колко са хубави, вторачени в 

екрана на компютъра или телефона, като една разходка в парка, като едно цъфнало 

пролетно дръвче, песента на птичките или ласката на топлото пролетно слънце. Сега, 

когато не можем да излизаме, разбираме колко хубаво е било да потичаш на воля и да 

дишаш с пълни гърди и свободно чист въздух, без маски и разстояния. 

Мисля, че наистина този вирус ни научи на много неща дори нас децата. Мисля, че той, 

преобръщайки живота ни, ни показа много истини и ни даде много знания затова как да 

живеем и градим бъдещето си занапред!   

 

 

 



  


