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Климатът се променя! А аз? 

 

Море – синьо и дълбоко. 

Земя – голяма и плодородна. 

В морето: риби – малки, големи, хищни, бързи, бавни, ярки, еднаквоцветни. И една 

единствена златна рибка. 

По земята: човеци, чудаци, единаци, аз. 

Земята и морето живеели заедно в мир и хармония дълги години.  

Човеците хвърляли мрежите си в морето, хващали риби. Консумирали. Живеели. 

Единаците хвърляли боклука си в морето, хващали тиня. Рибите вече не живеели. 

Хармонията била разрушена, климатът се променил, в морето останала само 

златната рибка.  

Гледам морето – то леко се люлее. Хвърлям надежда в него и хващам златната 

рибка. Пускам я – надеждата не трябва да умира. Златната рибка ми се примолва: 

„Доведи приятелите ми отново в морето при мен!” 

Гледам синьото море – то шуми мътно. Как да върна рибите в морето? Климатът 

вече е друг, хората стават все по-големи чудаци и глупаци. Какво мога аз да 

направя? Дали да не взема златната рибка и да се грижа за нея у дома? 

Синьото море изведнъж потъмнява и се разлюлява още по-силно. Златната рибка 

изплува и отново ми се примолва: „Имам нужда от приятелите си!” 

Сядам и гледам морето – то ври в черна буря, вълните се вдигат, плискат се и вият 

сърдити. 

Ставам. Правя крачка в пясъка, вземам в ръка един фас от отдавна изгоряла нечия  

цигара, втора крачка – събирам найлонови торбички, трета крачка – гмуркам се и 

вадя от дъното отровите и мръсотията. Изчиствам. 

Морето вече е сякаш по-спокойно. Рибката изплува и ми благодари. Защо ми 

благодари? Приятелите й още ги няма. И аз съм тъжна. „Ще дойдат! Ще се върнат! 

Но ще мине известно време” – ми казва надеждата. Аз ще съм тук, в морето. А ти 

продължавай да чистиш по земята. Давай пример! Защото златните рибки са в 

морето, а на земята са единствено хората. И в тях ми е надеждата! 
 


