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Мисли, човеко, мисли 

Здравей. Ехооо… Чуваш ли ме? Ох, слава богу. Помислих, че съм загубила 

контакт с теб, човеко. Ти, хм, защо така своенравно подхождаш към мен? Ако все още 

се чудиш кой говори, аз съм, Земята. Изненадващо, нали. Имам толкова неща да ти 

кажа, дано да ме чуеш. Горите, които ти сечеш, са моят гръбнак, не ме оставяй 

инвалид! Океаните, които ти тъй упорито замърсяваш, са моите сълзи, остави ги да 

бъдат солени, моля те, отпадъците ме погубват. Климатът е моето дихание. Защо искаш 

да ме удушиш с твоите мръсни изпарения, къде сгреших, какво не ти дадох?! Кървя, не 

разбираш ли? 

Защо, когато близките ти умират, не обвиняваш себе си, а мен? Твоят егоизъм 

и себелюбието ти погубиха дъщеричката ти в цунамито, а не моето мощно дихание. 

Ако не беше така безразсъден, нямаше да похарчиш толкова пари за къща на брега на 

морето, в зона, в която знаеш, че не се чувствам добре. Но, хайде, каза си ти, късметът 

ще е на моя страна. Та с какво си заслужил дори правото на късмет след всичко, което 

причини на мен и себеподобните си? Ти, да, който си мислиш, че като си изхвърлиш 

боклука през прозореца, той просто изчезва. Изчезва от полезрението ти, но не и от 

моята душа. Лицемерно ме наричаш майка, а засипваш лицето ми с боклуци. 

Озоновата дупка и глобалното затопляне са просто понятия, за които ти е 

внушено, че трябва да се притесняваш. Но, уви, сещаш се за това, когато случайно го 

споменат в новините или го срещнеш в някоя статия, но, разбира се, че не я четеш 

цялата, тя да не би да се отнася за застрашения живот на планетата, че да ти събуди 

интереса. Има толкова по-важни неща като автомобилите, които постоянно и в захлас 

гледаш, или двуетажната вила, която купуваш вече четири години. Но ти не осъзнаваш, 

че мога да ти ги отнема, когато реша, така, както ти ме пронизваш отново и отново с 

фабриките си, от които печелиш милиони. Но нали за собственото си нещастие вие, 

хората, обичате да обвинявате другиго, вие никога не поемате отговорност. Казвате си: 

„Една птичка пролет не прави, с какво ще помогна на Земята, ако спра да използвам 

найлонови торбички или не си хвърлям фасовете през прозореца на колата?” 

Как заспиваш нощем, след като знаеш, че си убиец? Как не ти тежи на съвестта 

смъртта на делфина, с който днес ти, човеко, реши, че е по-важно да си направиш 

снимка, а не да го пуснеш във водата? Как не те боли сърцето за хилядите мъртви риби, 

защото за теб най-доброто решение е отровните води да бъдат излети в океана? С какво 

право след това ми се сърдиш, че потапям дома ти? Защо ми се гневиш за дните, които 

са толкова топли, че не можеш да поемеш въздух, след като аз кашлям всеки ден заради 

твоите два автомобила, защото един не е достатъчен лукс? Какво против имаш 

поройните ми дъждове и тежките зимни бури, след като ден след ден ти ме караш да се 

чувствам нищожна, сякаш не съм аз основата, върху която градиш? 

 Ах, ти, човеко! Безразсъднико, отвори си очите и спаси семейството си! 

Започни да мислиш за тях и ще помогнеш на мен. Аз не те мразя, не ме разбирай 

погрешно, но вече се изчерпвам. Давам, давам, а какво получавам в замяна ? Унижение, 
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болка, страдание, безмилостна експлоатация. Ти как би реагирал на тези чувства, 

всемогъщи? Защо си мислиш, че от теб зависят всички живи същества, защо си 

мислиш, че  ти управляваш света? Да, вярно е, че са ти дадени съзнанието и разумът и 

това те различава, но какъв е смисълът, след като не ги използваш? Ти не си нищо 

повече от кучето, което днес подритна, от пилето, с което вечеря, или от вируса, който 

днес се настани в тялото ти. Така се чувствам и аз, хората сте вируси, които се 

разхождат по тялото ми, разболяват ме, които бавно убиват сетивата ми и навлизат в 

дълбините на душата ми; за които е напълно нормално да хвърлят бомби по лицето ми 

и да копаят кратери в сърцето ми. 

Поздравления, човеко, ти си на дъното на човешкото, гледай само то да не е 

залято с нефт. Проблемът ти е, че за тебе един живот е по-ценен от друг. Промени 

мисленето си и аз ще променя отношението си към тебе. Не ме разрушавайте и аз няма 

да ви показвам различните способности на диханието ми, което ти наричаш „климат”. 

Нима не би те зарадвал морският хладен бриз вместо ледения пронизващ вятър? Нима 

не би се радвал на лекия дъждец, който няма да убие със злоба посевите ви, а ще бъде 

достатъчен, за да ги спаси от сушата. Замисли се! Всяко твое действие е огледало. 

Нищо не остава безнаказано, мисли, човеко, мисли! 

 

 


