
 

 

„Климатът се променя! А аз?“ 

Стела  Александрова Иванова, ученичка от 10д клас, ПГЧЕ „Васил  Левски“ Бургас 

 

Днес е денят! Денят, в който ще се изправя и ще говоря за нещо, изключително важно 

на малките деца в училищата. Притеснявам се как ще ме приемат, дали ще успея да прикова 

вниманието им. Мислено си повтарям, че всичко ще е наред, те са деца ще успея някак да 

ги заинтригувам.  

- Здравейте, деца – усмихнах им се в отговор на техните усмивки – аз съм Себастиян 

Блейк, двадесет и три годишен студент по екология. Преди малко повече от десетилетие… 

***Разхождам се в кварталния парк, ядейки любимата си шоколадова вафла. Смрачаваше 

се, трябваше да се прибирам вече, а наоколо нямаше кошче, в което да изхвърля отпадъка 

си. Поогледах се нямаше и много хора, казах си “Какво пък толкова едно боклуче, няма да 

промени положението на Земята.”, след което се обърнах и тръгнах по пътя за дома. На 

ъгъла преди нас една, стара жена ме хвана за лакътя и ме спря. 

- Знам какво направи преди малко и няма да останеш безнаказан, майката природа си 

знае работата!- Не казах нищо, отскубнах ръката си от нея и побързах да се прибера. Не 

казах на никого за случилото се като се прибрах, но времето, докато си легнах мина доста 

бавно и в мисли за случилото се, но както и да е заспах. 

00:00 -Себастиян събуди се, Себастиян…- Отворих очи, но мислех, че сънувам. Посредата 

на стаята ми стоеше момиче, приличащо на ангел. Бе обляна в златна аура, имаше кестенява 

коса, топли, кафяви очи, сияеща усмивка и чисто бяла, над всичко останало бледнееща, 

рокля. 

-Коя си ти? Какво правиш в дома ми, в стаята ми? 

- Няма значение коя съм Себастиян, важно е да запомниш, че днес в два и три часът мама и 

баба ще те посетят, за да ти покажат двете страни на твоето бъдеще. Мисли разумно, вземи 

решението, което смяташ за правилно. – след тези си думи момичето изчезна в нищото, без 

да имам възможността да кажа каквото и да било.Погледнах към часовника, днавадесет и 

десет, сигурно сънувам. 

02:00 - Себастиян време е, събуди се!- нежния глас на жената галеше ушите ми в синхром 

с ръката и, която галеше косите ми. 

- Коя си ти? Кое беше момичето от преди малко? Какво искате от мен? – толкова бързо 

задавах въпросите си, едва си поемах въздух между тях, 

- Ние сме тук за да ти покажем пътя, не се бой от нас. Е, от баба Шарлот може малко, 

но е безобидна.- звънливия смях на жената се разнесе из стаята. – Е, готов ли си за нашето 

кратко пътешествие? Това Себастиян е твоето светло бъдеще, огледай се- посочи с ръка към 

заобикалящите ни сгради – какво виждаш? Огледах малко по – подробно около мен и когато 

видях компютърния клуб отсреща, модернизиран, но все същия, осъзнах, че се намирам в 

парка. Парка, в който бях днес. 

- В моя град сме, но защо всичко е толкова различно, толкова модернизирано? 



- Ела нека се разходим, ще ти обясня. – тръгнахме из парка.- Както вече трябва да си 

разбрал това е твоето, светло бъдеще. Докато вървяхме покрай нас мина малко по-ниско,от 

мен,зелено  роботче. 

- Какво беше това?- проследих роботчето с поглед, докато не се скри зад близкия ъгъл. 

- И  за тях ще ти обясня но първо да ти покажа къщата, лично на мен много ми допада. 

По пътя към къщата видяхме още няколко роботи. Не бяха само зелени, имаше и  сини, и 

жълти. Целия град беше много модернизиран. Имаше летящи коли над нас, но от тях не 

излизаше типичния пушек, нито имаше онази задушлива миризма на бензин, бяха на ток 

сигурен съм. По високите сгради имаше обезопасени пързалки с остъклен таван, за по – 

бързо слизане. На всяка тераса, която погледнех имаше множество саксии с цветя, но 

интересното беше там, че над всяка саксия имаше балонче, което пресъздаваше това от 

което има нужда цветето. На места имаше облачета с дъжд, на места слънце и рядко, но не 

изключено облаче, правещо сянка. Докато се оглеждах с  интерес към всичко, което очите 

ми видеха се оказа, че сме пристигнали. Пред мен имаше средно голяма, двуетажна къща 

боядисана в сивкаво-сини нюанси. Отпред на верандата имаше масичка с малко диванче зад 

нея и множество цветя. 

-  Прекрасна е, не съм си представял, че мечтата ми да живея в къща ще се 

сбъдне. – погледнах към един от прозорците. Там имаше момиче със странно кестенява соса 

едната част бе по светла от другата. Дали това не беше бъдеща ми жена, исках да я видя, да 

знам коя е, да мога да я разпозная.  

- Известно  време след като ти изхвърли боклука си на земята с мисълта, че едно нищо 

няма да промени забеляза колко много хора мислят по същия начин и хвърлят всяко едно 

боклуче, било то малко или не, на земята без да се замислят за това после. Ти не искаше да 

си от тези, които затормозяваха, замърсяваха и убиваха нашата планета, искаше да си от 

тези,които помагаха за нейното почистване. От тогава не посмя да хвърлиш нищо на земята 

дори, когато видеше, че има отпадък от някой друг го вдигаше и хвърляше в определеното 

за него място.- направи лека пауза.-  А всички тези малки роботи са твое дело. Вдъхнови се 

от някаква анимация, която гледа и реши, че с времето ще можеш да реализираш идеята си 

и да бъдеш полезен на светът. Роботите са из целия свят, засичат къде, какъв боклук е 

изпуснат и го събират и горят, за да изчезне моментално, без да отделят вредни емисии. 

Преди  успеха си срещна жена си, влюби се в нея в мига, в който се препънахте взаимно в 

един коридор и тя се приземи върху теб. ... 

03:00  Момче, ставай нямаме време.- някакъв дразнещ глас се разнесе из стаята, но не 

отворих очи. Имах надежда, че ако го игнорирам просто ще изчезне.- Момче на теб говоря, 

ставай имам и друга работа.-усетих, че жената, чийто глас чувах ме побутва и отворих очи.  

- Ох, предполагам ти си баба Шарлот, нека свършваме по-бързо, че ми се спи.- пред 

мен стоеше леко прегърбена,възрастна жена с посивяла коса и бастунка. За разлика от 

предните два пъти липсваше усмивката, блясъка в очите и щастието. Отделно този път на 

мястото на бялата рокля имаше черна роба. – Къде ще ме отведеш ти? 

- В бъдещето.- промълви тя. -Аз, Себастиян, ще ти покажа втората страна на твоето 

бъдеще. До кое ще стигнеш след време зависи само от теб, а сега ме хвани за ръката.- хванах 

я за ръката. Мигновено една гъста и студена мъгла ни заобиколи, а когато се разсея бяхме 

отново в парка, но този път макар и греещото слънце обстановката беше меко казано 

мизерна. Имаше отпадъци навсякъде но не и в кошчетата, човек можеше да се зарине с тях, 

а да не говорим и за миризмата, която се носеше от тях. Грозна картинка. Огледах се тези 

промени от преди малко, напредъка на човечеството, цветята по всяка тераса, роботчетата 

нямаше ги, бяха изчезнали. Запътих се надолу към къщата, която ми показа жената от 

предния ‘сън”. 



- На къде тръгна? В това ти бъдеще онази къща не е твоя и няма нищо общо с това 

което си видял по-рано. Последвай ме сега ще ти покажа твоето аз от това бъдеще. – тези й 

думи леко ме стреснаха, но я последвах мълчаливо. Вървяхме  към десетина минути като 

нямаше как да не забележа пътя, по който вървяхме. Това беше пътя към блока, в който 

живея в момента. 

- Т- това шега ли е? На колко съм в това бъдеще и защо живея още с нашите?- отново 

започнах с въпросите. 

- В това бъдеще си на около четиридесет и родителите ти, ти завещаха този 

апартамент.  

- Значи те…- тя кимна. 

- За жалост да, отидоха си твърде рано. Нека ти покажа апартамента отвътре, докато 

те няма – размаха бавно с ръка и се телепортирахме в коридора. Под краката ни имаше 

купища боклуци, а се съмнявам в другите стаи да беше по-различно и все пак отидохме в 

дневната, настанявайки се на дивана. Както очаквах мизерията беше пълна.- За жалост с 

годините мисленето ти не се промени. Не ти пукаше дали и колко ще навредиш ако всеки 

ден изхвърляш по едно малко боклуче, по  десет пъти на ден, все пак не беше единствен и 

един човек не може да промени нищо. Срещна  жена, в която се влюби докато си търсеше 

работа.Ожени се за нея, роди ви се момиченце, но тя те напусна след време. Страхуваше се 

от теб. След смъртта на родителите ти, се пропи, викаше, заплашваше и нея и детето и тя 

реши, че ще е най-добре да си тръгне заедно с него, а след като тя си тръгна с апартамента 

се случи това. Огледай  се хубаво, защото ако продължаваш да мислиш по същи начин това 

ще стане твоето ежедневие дете, съвета ми към теб е да помислиш добре над навиците си, 

докато е време. – остави ме в тишината за минута-две ,огледах обстановката около мен 

много добре, определено не искам това да е начина ми на живот. –  

10:00 Изправих се рязко в седнало положение, едва дишащ. Не, това няма да се случи, това 

определено няма да ми се случи. Промяната може да започне с един и  ТОЗИ един ще съм  

АЗ! 

 

 

 

 


