
Любов по време на холера от Габриел Гарсия Маркес или зима по време 

на корона от Камен Кюранов - тоест Аз 

 

 

 

  Да, най-обичам зимата. Сезонът на гушкането. Е, правителствата по целия свят 

ни наложиха карантината, тоест зимата. Моят сезон. На любовта, страха и още нещо през 

пубертета. Затворен между не - четири стени. Затворен между майка си, баща си, сестра 

си, кучето и „училището“. Затворен.  

  Всеки чете и всеки възприема четенето по различен начин. Всеки израства по 

време на зимата, по време на любов, по време на омраза, по време на стабилност и по 

време на холера, а аз съм още млад. Във времето си. В новото. В утре. Имам си го 

времето. Но когато ти отнемат свободата и си само „торбичка пълна с вируси“ израстваш 

някак бързо и с вметнатата вина, но аз обичам зимата. Не мисля за Вируса. Животът и 

свободата са в мен. Не се обременявам с лоши мисли както възрастните. И само чувам и 

лесно подминавам. Уча бързо, живея в новото. Тук, сега, с мечтите си. Изривам си снега, 

защото имам силата. Искам да се боря за любовта, без да мисля за последствията. Искам 

да съм Юда, да целуна баба си с предателска целувка, без маската, защото тя за мен е 

някак мъртва през пандемията. Не мога да я видя и докосна от пролетта , а вече идва нова 

пролет. Защо не можем вече да живеем с очи, с душа пълна с красота? Животът не е ли 

по-безкраен от смъртта? Затварям очите си и сънувам за зимните затвори, за живота, за 

смъртта и за моите мисли и думи. Ако ги изрека, съществуват ли? Ако никой не чуе 

думите ми, значи хората нямат уши. Тогава моите думи си отиват, значи не са 

съществували. А след като не съществуват, трябва да ги кажа отново, за да ги чуе някой. 

Нали?  За да заживее отново в живота ми!  

Е, искам да кажа, че през зимата се стремим към топлина, уют и заедност. А вече 

от година сме разделени, студени и уплашени. Аз съм младеж и от най-малък ме учат да 

не се страхувам. Да избирам в какво да вярвам и какъв да бъда. И не искам да живея, 

само за да умра. Искам времето, прекарано без страх. Искам да живея с хората, без да 

съм Юдата с маската. И без близките ми да са някак умрели, без да ги е взела смъртта.  


