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 Ако трябваше да пиша изобщо някакъв текст на каквато и да е тема преди два 

месеца, много хора около мен, а и аз самият, щяха да се обзалагат, че това просто няма 

как да се случи .. И с право. Защото не съм от тези, които общуват добре, аз просто винаги 

съм бил в категорията на тези, които не го умеят ... Винаги съм се страхувал какво ще 

кажа и как ще го кажа, за да не предизвикам подигравките на моите съученици. Защото 

съм се наслушал най-вече на такива в последните години ... Но това е друга тема.  

 И ако сега пиша, то е защото след два месеца социална изолация имам смелостта 

да го направя. Защото смелостта е първото, което успях постепенно да получа в тази 

необикновено странна и уникална ситуация, в която се намира целият свят. Смелост и 

увереност да изразявам всичко, което мисля и чувствам.  

 Сигурно за съучениците ми това е неразбираемо – особено за тези, които с всеки 

изминал ден все повече и повече копнеят да видят и прегърнат приятелите си; да се видят 

с любимите си учители; да вдишат отново от въздуха в класните стаи и училищните 

коридори ... Виждам и усещам това във всички чатове, където споделяме най-вече 

организационни въпроси. И се замислям как бих се чувствал аз когато всички отново се 

съберем в час, когато и да е това ... Дали ще мога да се изразявам така спокойно, както 

сега, пишейки по поставените от преподавателите теми; дали ще имам смелостта да 

изговарям моите тези и аргументи; дали изобщо ще се престраша да говоря пред всички 

или пак ще ме стегне гърлото когато чуя името си ...  Рано или късно ще видим дали ще 

се справя с това изпитание ... 

 Сега е важно да бъдем дисциплинирани и съвестни – защото ние можем да 

помогнем само по този начин. Социалната изолация за мен беше и все още е явление 

колкото разбираемо, толкова и неразбираемо. Разбираемо – защото го разбираме по 

начина, по който го разбират хората около нас – родителите ни. Нашата преценка е 

отражение на тяхната – не може да е другояче. Ние може и да си мислим, че сме 

достатъчно информирани по всички въпроси, но все още не можем да правим правилни 

преценки по толкова важен въпрос колкото е въпросът за социалната изолация. И какво 

разбрах аз ... Разбрах, че социалната изолация спасява човешки живот в ситуация като 

актуалната. И че, изолирайки се, всеки един от нас пази останалите. Разбрах, че 

социалната изолация създава доста затруднения в ежедневието, но разбрах и това, че има 

варианти за всичко. Просто човек трябва да прояви достатъчно находчивост, за да успее 

да не се почувства безсилен и отчаян. Моите родители не спряха да работят въпреки 

социалната изолация – просто работата им е такава. И може да се каже дори, че до 

известна степен са на първата линия. Те не са лекари. Те са организатори – баща ми се 

занимава с международен транспорт, а майка ми – със складова логистика. Те са от 

хората, благодарение на които магазините са непрекъснато заредени, например. И моите 

родители работят, спазвайки правилата – което означава при по-трудни условия. И 

смятам, че се справят успешно.  

Затова и аз исках да се справям успешно. Постепенно свиквах само да чувам 

гласовете на моите учители или да чета задачите, които ми поставяха. В същото време 

си давах сметка колко усилия полагат и те самите, за да работят в тази странна 

обстановка – да ни организират часове, да проверяват непрекъснато домашни – всеки от 

тях търсещ най-добрия начин да не прекъсва учебния процес ... Да, и нашите учители са 

на първа линия. Тяхната сложна задача е да ни мотивират да продължаваме напред, да 

ни покажат как човек трябва да намира начин да се справя във всяка ситуация ... И всеки 

един от тях успяваше да ме мотивира, да ме накара да положа и аз усилия да покажа, че 



мога. Мога сигурно не толкова, колкото останалите, но мога поне да се осмеля, да не се 

страхувам да изразявам себе си.  

Не зная докога ще продължи всичко това ... Сигурен съм, че ще е дотогава, 

докогато се налага. Давам си сметка, че тази ситуация, в която живеем е по своему 

изключителна. Радвам се, когато чета в публикации как около Венеция са се появили 

делфини, а около Айфеловата кула се чуват птичи песни, просто защото нашата планета 

заслужава малко да си почине от всички нас. Поне за няколко месеца. Много съм пътувал 

с моето семейство и се натъжавам когато гледам празните улици на Европа, но знам, че 

някой ден отново ще тръгнем на път за да посетим поредното красиво и забележително 

местенце ... А дотогава, нека бъдем социално изолирани и ... смели! 

 

  

 


