
                                                 РЕМИНИСЦЕНЦИЯ 

   Беше топъл зимен ден - от онези приятни, мимолетни дни, които се срещаха веднъж на 

зима. Слънцето грееше ярко в небето. Чуваше се далечното чуруликане на врабчета, а клоните на 

дърветата бяха застинали. Беше перфектният ден за разходка, но улиците бяха почти празни, от 

време на време чувайки се двигателят на преминаваща кола. Вече беше минала повече от година 

от предполагаемото начало на заразата и все още никой не знаеше почти нищо за нея. След 

всички успокоявания от учените и лекарите по телевизията, беше очаквано ситуацията да бъде 

овладяна още преди 6 месеца. Всички ненавиждаха мисълта да ходят на училище преди края на 

пандемията, но никой не можеше да предположи, че четири месеца след началото на учебната 

година заразата все още не се беше превърнала в част от дългата история на човечеството. 

   Той беше нормално момче на шестнадесет годишна възраст, макар и леко затворен. В 

началото използваше пандемията като извинение да не се среща с приятелите си, когато не беше 

в настроение. Казваше им, че родителите му изпитват страх от възможните рискове. Но това беше 

нож с две остриета, защото сега – почти година по-късно – самотата и изолацията му надделяха 

и той изпитваше изгарящо желание да види връстниците си. 

   Наближаваше обяд, когато той влезе в кухнята, където майка му гледаше новините. 

Млада журналистка с надеждна усмивка съобщаваше за най-новите случаи – два пъти повече от 

преди седмица. Поредният опит да се разпуснат мерките за сигурност се бе оказал несполучлив 

и бе довел до още проблеми. Журналистката все пак успокояваше зрителите, че ситуацията е 

напълно под контрол и прогнозите са позитивни.  

- Винаги започват да повтарят това, когато случаите са най-много. Вероятно 

в момента болниците са претъпкани и хората умират. – Отбеляза той, докато посягаше да 

си вземе парче от хляба, купен с последните спестявания за месеца.  

- Не бъди толкова негативно настроен, не знаеш как стоят нещата. – каза 

майка му, отдръпвайки хляба настрани от него – И си измий ръцете, преди да ядеш.  

- Вече ги измих. 

- Нищо, дай пред мен, да видя. Какъв час имаш в момента? 

- Имах математика досега, сега съм в междучасие и следва биология. – 

отвърна той, пускайки студената чешмяна вода да тече. - Ама там не слушам госпожата, 

защото не е изпитвала откакто сме онлайн. 

- А как върви математиката, разбираш ли си уроците? 

- Ами, не. Но не мога да питам татко за помощ. Не съм отивал да се видя с 

него от два месеца вече. Ако му звънна да го питам за помощ ще реши, че само за това го 

търся. – той въздъхна, избърсвайки си ръцете. – Обаче е толкова досадно да пътувам в 

автобуса тридесет минути носейки маска, че въобще не ми се занимава да пътувам до него.  

   Майка му просто го погледна умилително и му подаде парче хляб, което той намаза с 

малко масло и поръси с шарена сол. Поглеждайки през прозореца към снежния пейзаж, той взе 

решението да излезе с приятелите си след училище. 

   Идеята беше да се срещне с няколко приятели пред училището им, което сега беше 

затворено, и от там да седнат на някоя пейка или беседка. Този план обаче беше лесен само на 

думи. За нещастие точно когато се събраха, покрай тях мина полицай на патрул из града. Те се 

опитаха да се скрият, но вече беше късно – полицаят ги видя и се запъти към тях. Макар 

множеството им възражения и опити да се застъпят за правата си, в крайна сметка учениците 

бяха разделени и изпратени обратно по домовете си.  



   Той беше бесен. След толкова време изолация и бидейки толкова близо до постигането 

на истинска социална комуникация след толкова време, неговите нерви не можаха да понесат 

този провал. Той се прибра вкъщи, ритайки сняг по пътя и крещейки на чуруликащите врабчета. 

На прага бе посрещнат от майка му, учудена на бързото му завръщане. 

- Какво стана, не успяхте ли да се съберете? 

- Гледай си работата! Само ти остана да ме изнервиш! – изкрещя той, 

тряскайки вратата на стаята си. 

- Я не ми говори така! – отвърна в подобен тон майка му, запътвайки се 

обратно към кухнята. – И ела да си измиеш ръцете! 

   Заключен и изолиран в стаята си, неговите страхове и съмнения успяха да се доберат до 

него. Никой не очакваше ситуацията да стане толкова зле и все още имаше хора, които не я 

приемаха насериозно, макар всичката болест и смърт, с която се сблъскваха всеки ден. Той се 

замисляше за това как всичко можеше да мине толкова бързо ако всички бяха спазвали правилата 

още от самото начало. А все още има хора – много от които са от най-застрашените от болестта 

– които привидно не се интересуваха от здравето и безопасността на себе си и на ближните си. 

Сега, десет месеца по-късно, заради такива като тях всички все още страдаха и живееха в страх. 

    А и не беше само това. В училищата също беше зле и той го знаеше от личен опит. Вече 

никой не се стараеше да учи - беше по-лесно да се изкарват добри оценки, защото и учениците и 

учителите вече бяха твърде изтощени, за да се интересуват от истинските знания. Опитваха се 

просто да преживеят ситуацията по възможно най-спокойния начин, надявайки се всичко да се 

върне на мястото си. И това продължаваше така от самото начало. Цяла година от обучението му 

беше загубена, пропиляна в тревоги и страхове, държащи почти всички будни през нощта. 

    Той хвана възглавницата от леглото си и я хвърли към стената с всички сили, изливайки 

целите си емоции в замаха си. Не беше честно. Всичко това, което му се случваше не беше частно. 

Така се чувстваше той, докато не чу сирените на преминаваща линейка. Този звук сякаш го 

събуди от дълбок сън. Изведнъж целият гняв се превърна в страх, а цялата умора – в тъга. Той се 

свлече на колене и започна да плаче звучно – плач на изгубена надежда и на дълбоко страдание. 

Чувайки плача на сина си, майка му влезе в стаята. 

- Всичко наред ли е? Какво те тревожи? 

    През сълзи, той посочи към прозореца, където отвън все още се чуваха отдалечаващите 

се сирени. 

- Страх ме е, мамо. – проплака той. 

- Спокойно, - прошепна майка му, прегръщайки го – всичко ще бъде наред. 

    И двамата знаеха, че нищо няма да бъде наред. Той я притисна до себе си по-силно. 


