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Светът се бори с агресивно настъпваща вирусна инфекция. Затварят се предприятия, 

магазини, заведения, хотели. Работодатели не могат да се справят с условията на 

пазара, икономиката се срива, хора остават без работа. Говори се за пандемия, 

въвеждат се строги мерки за превенция срещу разпространението на вируса, хората 

остават в домовете си. Аз - също. Карантина. 

Какво разбрах за себе си и за другите по време на карантината? 

 

Знаех, че съм интроверт, но престоят ми у дома затвърди това. Чувствам се 

добре, спокойна, мога да контролирам контактите си с другите. Не се налага да се 

срещам с тълпи от хора, сред които обикновено не се чувствам добре. Мразя да 

бъда заобиколена от хора от всички страни. Имам непоносимост към празни 

приказки, клюки, театралничене, с цел да бъде привлечено вниманието върху 

някого. Шумът, кикотът на високи децибели, фразите от типа "Ко пр, браат?" и "Офф, 

чуек, ше умрЪ!" изобщо не ми липсват. Карантината ми даде спокойствие на духа. 

Наслаждавам се на събуждащата се природа. Любувам се на всяко ново цветче 

върху клоните на крушовото дърво под прозореца ми. Дишам свежия въздух на двора, 

слушам птичките, които пеят от рано сутрин в клоните на огромния ни орех. Шумът 

от булеварда го няма, кръстовището в близост до дома ми е празно. Отвратителният 

МОЛ наблизо е затворен и хора наоколо почти няма. Сякаш животът забави обороти, 

жуженето от хорски гласове изчезна, клаксони и сирени на пожарни коли и линейки - 

също. Тишина и спокойствие. Това ми трябваше и сега го имам. 

Карантината ме сближи още повече с приятелите ми от цял свят. Знам, че 

общуването по интернет не е толкова пълноценно, колкото близкия контакт, но се 

чувствам удовлетворена от връзките, които имам и които създавам всеки ден. 

Научавам нови неща за Иран, за живота на едно 16 годишно момиче в една 

мюсюлманска република - моята приятелка Алаа. Говорим си много, имаме много 

общи интереси и не харесваме едни и същи неща. 

Някои хора, тесногръди, заседнали в стереотипното мислене, се отнасят с 

подигравки и пренебрежение към индийците, заради смиреността им и начина им на 

живот, но аз съм щастлива да имам приятели от Индия. Един от тях е Имран. Той не 

пропуска да ми пожелае добър ден, да ме попита как съм със здравето, да се 

поинтересува за ситуацията в България, да ми пожелае здраве и благополучие. Показа 

ми какво е да си добронамерен и съпричастен по рождение. С него откривам един 

съвсем нов свят, едно ново мислене, светоглед, който за нас, българите, е непознат. 

Опознах и "американската мечта". Приятелката ми Мерседес от Колорадо ми показа 

как може да се съчетава учене и бизнес. Семейството й притежава ледена пързалка и 

заведение за бързо хранене. Тя учи дистанционно, за да може да помага в семейния 

бизнес. Затова за нея създалата се ситуация с карантината не е нищо различно от 

досегашния й начин на живот. Просто бизнесът за сега е спрял, но тя се надява скоро 

нещата да се подобрят . 

 

Животът в режим на "извънредно положение" не ми тежи, напротив - чувствам се по-

добре, отколкото когато ми се налага да съм сред хора, които ме натоварват 

емоционално и психически с празнословия и театралничене. Открих, че голяма част от 

българите не могат да мислят самостоятелно и да взимат решения. Трябва да имат 

около кого да се обединят и този някой да решава как и защо да се случват нещата. 



Гневна съм на овчото малодушие на хората в България. Не разбирам как е възможно 

всеки да мрънка за нещо, да търси оправдание за бездействието си, да обвинява 

другите за високите цени, за липсата на работа, за ниските заплати, за лошото 

здравеопазване, за лудостите в българската образователна система, но в същото време 

да не предприема нищо! Нищо! 

Дори сега, когато целият свят се бори с върлуващата епидемия от коронавирус 

COVID-19 и навсякъде се налага карантина, взимат се мерки срещу 

разпространението на заразата, поставят се ограничения, с цел овладяването на 

ситуацията, нашият Бай Ганьо отново има какво да каже в опозиция: "Защо се всява 

излишно паника? Защо трябва да нося маска, като тя не ме предпазва? Защо ме лъжат, 

че има зараза, като аз знам, че няма и всичко това е трик на управляващите да 

контролират населението? Защо трябва да спазвам някакви разпореждания, като съм 

по-умен от всички и мога сам да се грижа за себе си? Ами, няма пък! Ще ходя където 

си искам, няма да спазвам ничии разпореждания, ще викам против държава и 

правителство, защото...,ами защото така искам! И к`во ще ми направите?! Аз съм по-

умен и не се поддавам на манипулации. Аз вярвам в конспирациите. А COVID-19 е 

световна конспирация. Зараза няма! " 

За хората научих, че са стадо, с много малко изключения от здравомислещи и 

инициативни хора. Както във всяко стадо има овца, която повежда останалите 

нанякъде, и те безропотно и дори в лек галоп се втурват след нея, без да разсъждават 

накъде и защо, така и българското общество, разделено на няколко стада, галопира 

незнайно накъде и защо, след някоя овца-водач с добра медийна подкрепа. 

 

Животът във време на карантина ми даде да разбера за себе си, че се чувствам 

по-добре, когато съм далеч от масата, когато не се налага да участвам в 

"социалния живот", когато мога сама да избирам хората, с които да контактувам, 

когато мога да се наслаждавам на всичко, което наистина има стойност за мен, без да 

бъда изложена на показ и без да се налага да преглъщам подигравателното отношение 

и неразбирането на хората, с които се налага да общувам. Външният свят изразходва 

енергията ми и винаги търся спокойствие и "презареждане на батериите" далеч от него. 

Сега, карантината, дистанционното обучение, доброволната изолация, ми дадоха точно 

това - мир и спокойствие, възможност да чувам себе си и да бъда с любимите си хора 

повече. 

Интровертът в мен ликува. 

 

 

 

 


