
„Климатът се променя! А аз?“ 

                                     Мемоарите на една аномалия 

      Седя с чаша чай в ръка и гледам през прозореца. Отново, за пореден път 

днес, съм се загледал. Погледът ми е потънал в далечината. Зениците – 

свити. Мисля. Колко иронично е всичко. Как всичко може да се обърне. За 

секунди. И ден е много. Час дори. Преди години климатът не се променяше, 

но ние да. След това той започна да се променя, ние продължихме. И така се 

задвижиха две паралелни промени, коя по-бърза, коя по-бавна.  

       И бам! Пауза. Светът спря. А ние спряхме ли да се променяме? Говорят, 

че природата сега си почива. Но дори и почивката е вид промяна. А относно 

нас - може би ще излезем различни от това. Може би. 

      Чаят изстина. Но съвсем изключих за него. Връхлетя ме спомен. 

Неканен.  

      Беше късна есен. Минаваше 19:35. Идвах си от училище. Времето 

очевидно бе започнало да се разваля. Мрачно, студено, ветровито: 3 в 1 -  

неочаквано лоша комбинация. Изпитвах неистово желание да се прибера. А 

и вече имах главобол, така че не исках да чувам за още учене, телевизия или 

компютър – всичко, което би могло да помогне на главата ми да експлодира. 

Така и така виждах, че няма да изгрее слънце, и съвсем добронамерено и 

може би леко егоистично си пожелах да завали дъжд, за да се опитам да 

поспя. И евентуално да ми отшуми досадната болка в главата. Малко по-

късно съжалих. 

      Тъкмо стигнах до входа и започна да ръми. Малки капчици, които 

неусетно станаха грамадни. На вратата мама се учуди, че не се прибирам 

мокър, при положение, че навън вали. Но все пак картинката изглеждаше 

достатъчно подходяща, за да мога да си легна. И да подремна. Да, ама не. 

Едва ли бяха минали и пет минути и започна да гърми. Отначало по-

скромничко, но постепенно времето си организира състезание за най-силна 

и шумна гръмотевица. Горката ми глава! 

      Жално осъзнах, че поне на този етап ще ми се размине спането. А като 

бонус имаше и светкавици. „Логично!“ – казах си. Това ме подсети, че имам 

домашно по физика. Уф! 



      Реших да хапна. Круша с кюфте едва ли е страхотна комбинация, но бях 

гладен, така че не ми се мислеше много. Мисловен процес, гарниран с 

главобол…Май ще пропусна. Хладилникът се намира точно под прозореца 

на кухнята. Търсейки купата с кюфтета, изведнъж нещо като метален чук се 

стовари върху стъклото отгоре. Надигнах се и в следващия миг пред очите 

ми се разкри безмилостно меле. Градушка. Ледените топчета бяха с 

големината на кестен. Не можех да проумея какво се случва и как е 

възможно времето да се мени с такава бясна скорост. Шумотевицата отвън 

бе с високи децибели и имах чувството, че съм слушател на някакъв 

ожесточен спор или дори скандал. Изумен, затворих хладилника и се 

зачудих каква ли е прогнозата за утрешния ден.  

      Чувах през стените вятъра и виелиците. Всички възможни признаци на 

отвратителното време се бяха появили и мисля, че не възнамеряваха да си 

тръгват скоро. Размишлявах върху специфичния език на природата, чрез 

който тя в момента разговаряше. Всъщност май малко се караше. Ама на 

кого? Имах странното усещане, че блокът се мести. Дано хората са се 

прибрали навреме, че отвън беше страшно – почти нищо не се виждаше. 

Ураган, стихия! 

      Голяма гръмотевица се стовари право в ушите ми. Определено 

настроението ми се развали, а тонусът ми се преструваше на глух. 

Интересното в случая бе, че похапнах от контрастното меню „две кюфтета 

– круша и половина“, ама то се очаква от мен – само аз мога да съчетавам 

по подобен начин храната. Докато се усетя, опустошителната градушка 

навън беше увеличила скоростта си, а ледените късове приличаха на яйца. 

Страх ме бе да си помисля какво повече може да се случи – топки за билярд, 

след това за боулинг, накрая баскетболни…Наистина започнах да се плаша.  

      Поздравих се мислено, че не бях забравил да затворя всички прозорци. 

Иначе лошо. Но въпреки всичко не бях готов за следващото 

предизвикателство, което ме очакваше. Съмнявам се да е имало някой 

подготвен. Понеже времето се сърдеше, а аз бях сит, реших да полегна и да 

затворя очи, надявайки се да изолирам шума отвън, а и в главата си и просто 

да направя опит за скромна почивка. Явно съм се бил поунесъл, защото 

внезапният гръм ми изкара акъла. В самото начало си помислих, че блокът 

пада и подскочих като убоден. Звучеше като бомбардировка. Поне на мен 

така ми се стори. С няколко изкарани ангели по-малко, погледнах през 

вратата на терасата, а небето сивееше, лилавееше и чернееше. Свистеше. 



Бурята наистина бе придобила жестоки размери и нямах смелост дори да си 

помисля какво е положението при колите пред гаражите, при дърветата, 

клоните и остъклението на някои домове.  

      Мисловният ми процес остана смутен и прекъснат, защото се превърнах 

в случаен свидетел на поредната изненада. Спомените тук са ми леко мътни, 

защото видях как огромно огнено кълбо, вероятно предизвикано от 

светкавица, се разби върху жиците пред терасата. Сякаш видях паднал 

метеорит. Смесването на поразителната картина с проглушителния звук 

категорично не ми се отрази приятно. Мога да го определя като нереално, 

страховито, даже ужасно.  

      Сигурен съм, че изглеждах пребледнял след видяното и преживяното. 

Чак след известно време осъзнах, че токът е спрял. Лампата зад мен не 

светеше, но аз все още стоях намясто. Какво ли е ядосало толкова много 

природата, че да се случват подобни работи? И в този миг отговорът ме 

зашемети като „гръм от ясно небе“. Макар че небето беше по-скоро неясно. 

Рефлексия на времето по много параграфи, съвкупност от действия и 

бездействия. Замислих се за десетките климатични промени и проблеми, 

сетих се как понякога градовете изглеждат като сметища, а въздухът е тъмен 

и задушлив. Всъщност ние хората не се замисляме за последствията, които 

можем да предизвикаме от собствените си постъпки. Имаме вина за доста 

изменения в климата и май е крайно време да се замислим за това. 

Чудесният природен облик не заслужава да понася вреди. Необходимо е да 

полагаме грижи за опазването и съхраняването на околната среда. Но нужна 

ли е такава буря или такова изпепеляващо огнено кълбо, за да ни накарат да 

се замислим дълбоко за събитията от живота и да си дадем няколко прости 

равносметки?  

      Бурята спираше. Ток все още нямаше. И нямаше какво да правя. Дойде 

ми налудничавата идея да изляза навън и да разгледам какво се е случило. 

Болеше ме от очакванията, които имах. Защото аз конкретно полагам грижи, 

внимателен съм и не мога да гледам разрушителни щети. Но сега просто 

нещо ме караше да изляза. 

      Облякох си есенното кафяво яке, взех си чадъра и изхвърчах към 

стълбището. Пред входа беше ад – скършени клони, паднали есенни листа и 

пълноводна река на улицата. Леко ръмеше и аз закрачих по тротоара, осеян 



с множество препятствия и живи огради. Всичко изглеждаше като след 

война. Покъртително… 

       Очите ми се насълзиха, но не беше от вятъра. Всичките ми опасения се 

осъществиха. Картината пред погледа ми определено изглеждаше грозна. И 

нямаше връщане назад. Природата бе разказала своята болезнена история и 

сега мълчеше. Мълчах и аз. Наоколо също беше тихо. Непрекъснато 

мълчание. Честно да си кажа, беше по-тежко, отколкото си мислех. Вървях 

безмълвно, а по улицата нямаше абсолютно никого. Единствено голите 

дървета ме посрещаха и изпращаха, а найлоновите пликове прелитаха като 

сенки около мен. Тъжните силуети на облаците описваха мрак, мъка и тъга. 

Такива чувства изпитвах и аз в този момент. Празнота раздираше 

съзнанието ми. Имах усещането, че съм сам, но и по-лошото – самотен. 

Тягостният вик на климата е способен да те срине и да те накара да 

замълчиш. По простата причина, че няма какво да кажеш. Да, природата 

говори, макар и не с думи. Тя плаче, макар и не със сълзи. Дъждът са нейните 

сълзи. Тя крещи, макар и не с глас. Гръмотевиците са нейните крясъци. Тя е 

скъпоценност, която трябва да бъде опазена. А ето какво се случва - гледах 

към отсрещната топола. Разрушаването на озоновия слой, замърсяването на 

водите, пресушаването на езерата…Колко още може да понесе !? 

       И сякаш това беше краят. И на днешния ден, и на бурята, и на 

главоболието ми, и на позитивното мислене. Затворих чадъра си. Може би 

утре ще е нов ден, по-различен и по-хубав от днешния. Може би ще изгрее 

слънце и доброто настроение ще се завърне. Може би ще пламнат усмивки 

и решения на сериозните проблеми. Само можех да се надявам. Днес 

природата проговори, но имаше за какво. Обстановката чакаше своите 

подобрения, а аз трябваше да се прибирам. Маратонките ми бяха 

подгизнали, но изобщо не ме касаеше. Реката по пътя не ми правеше място 

да мина. И все пак успях да се добера до входа. Обърнах се и почти нищо не 

се бе променило. Обвзе ме отново онази упорита и позната от днес самота. 

Кой да си помисли, че денят ще се развие така… 

       Чувах ехо от качването си по стълбите. Влязох. Токът изглежда още се 

бавеше. Но вече не ми пукаше. Оставих чадъра в коридора и събух мокрите 

обувки. Исках да си легна, чувствах огромна умора. Ето защо се върнах на 

дивана, на който преди малко бях преживял една от най-големите си стрес 

атаки. И най-накрая успях да затворя очи, без да ме боли глава и без да чувам 

страшния заплашителен тон на бурята.  



       Сънувах, че ме е страх. Събудих се и продължаваше да ме е страх. Знаех, 

че трябва нещо да се направи. Знаех, че е нужно нещо да се предприеме. 

Навън беше по-светло и по-спокойно. Природата мълчеше. А буквално 

преди няколко часа видях и чух как говори.  

        Приближих се към прозореца. Улицата не преставаше да изглежда 

пуста. Докога ли щеше да бъде така?  

        И сега си задавам този въпрос. Докога ли ще бъде така? Отговорът е 

блед. Но не и споменът – той си изглежда съвсем ярък. Сякаш беше вчера.  

        Поне вече знам, че със сигурност ще излезем променени от това.  

        А ти как мислиш? 
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