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 „Климатът се променя! А аз?“ 

„Цяла природа почива. 

Млъква гората, полето заспива.” 

 

Беше пролет, топла и зелена. Слънцето игриво ни събуждаше сутрин. Викове на 

радост огласяха деня. Родители с доволни усмивки наблюдаваха играещите деца… 

Природата ни даваше, а ние й отнехме. Отнехме й дърветата, отнехме й животните, 

замърсихме почвата, пресушихме реките.  

Промените в климата са една от най-големите заплахи на човечеството в 21 век. 

Най-топлите пет години на Земята са измерени в последните двадесет години. 

Замисляме ли се ние хората обаче за това колко е страшно случващото се?  

А замислихме ли се за това как климатичните промени ще променят нас? 

 Пролет е, но студена и снежна. Слънцето не се показва, ние сме затворници в 

домовете си. Навсякъде е тихо и пусто. Родителите ми са тъжни и угрижени. Не ходя на 

училище ( А някак хич не ми се ходеше преди…)  

Природата взима. Взима си обратно всичко което й отнехме. Почива си от нас – хората. 

Не разбирах, защо!? Като на всяко дете ми беше трудно да започна да живея по 

различен начин. Липсва ми училището, приятелите, дългите разходки, игрите навън. 

Глупаво е да говориш с приятелите си през компютъра, така де тогава ми се струваше 

глупаво, сега … сега е единственият ми вариант да ги видя. Тъжно е, а съм безсилен. 

Въздуха е различен, хората са различни, света е променен, аз се променям… 

Осъзнавам колко малко ми трябва, а колко много исках и се сърдех, че не го 

получавам. Сега когато магазините са затворени, когато света е болен и слаб, когато е 

трудно, мрачно и студено, просто искам слънце, искам приятели, искам здраве, искам 

усмивки.  

Ние хората променихме климата, а сега климата променя Нас. Учи ни да бъдем 

заедно, да пазим природата, да се радваме на слънцето, на свободата, на красотата. Учи 

ни да сме доволни от това което имаме, да не бъдем алчни. Учи ни да си помагаме, да 

се уважаваме. Да се радваме на всеки нов ден, да посадим дърво, цвете. Да нахраним 

животно, да пазим нашите баби и дядовци.  
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И когато всичко това мине, тогава всичко ще е променено. Всичко ще е по-

хубаво. Хората ще сме по-добри. 

Природата си взе почивка, за да ни научи как да живеем. 

 

 

 

 


