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Приказка за бъдещето или .... бъдеща приказка 

  

 

   Седнала на тревата разглеждах красотата наоколо. Поляната бе малка, 

изпъстрена с цветяви- олетови,жълти и нежнобели. Наблизо се чуваше 

поточе.Слънцето бе точно над главата ми.Загледах с е в него- бе съвършено кръгло. 

Очите ми се насълзиха и притвориха ле- ко. Загледах се в красивата зеленина пред  мен. 

В първите 10 секун- ди виждах жълти точки от слънцето, но после очите ми свикнаха. 

Цветовете на дърветата бяха разцъфнали в прекрасни бледорозови цветчета.-Ветрецът 

бе мек, леко рошеше косата ми. Докато се наслаждавах на красотата на природата, 

очите ми попаднаха на ужасяваща гледка. Коремът ми се преобърна. В края на малката 

поляна, до група  сежнобели цветчета, бе разпилян боклук, доста боклук. Замислих се, 

толкова ли е трудно да го изхвърлят в кон- тейнера? Явно!                                                                                                                                             

   - Приказка! - изписка сестра ми и прекъсна разсъжденията ми. Славея беше на 5 

годинки и на светлината приличаше на красиво дяволче с руса косичка.                                                                                                   

   -Поиграй си още малко с Никола.- предложих и`.                                                                                                              

    На лицето и` се изписа крива усмивка, която ясно показваше, че е разбрала за 

намерението ми да не и` разкажа приказка. Никола ми бе един от най - добрите 

приятели. Той е много изобретателен - прави машини на времето. Свих устни при 

мисълта как миналата година щях да остана завина ги в 732 г. Никола се просна по гръб 

на тревата до мен като извика:                                                                   

      –Добре - е!Печели - иш!                                                                                                                                                                                                                                                    

   Сестра ми седна доволно между мен и Никола, лицето и` грееше като малко 

слънчице.     

   -Аз победих! - изгугука ми тя. - Сега приказка!                                                                                                                  

   -Тук е много красиво - казах му, без да обръщам внимание на Славея, която не 

спираше да ми дърпа ръката. - Но тези боклуци...  –  смръщих се при мисълта за 

ужасяващата картинка пред очите ми. - Ако хората продължат така да замърсяват 

красотата  ... То - то, няма да остане красота ! - заекнах накрая.                                                                                                                                                                                                         

   В главата ми се оформи идея, реших да му я споделя, но в същия миг и той отвори 

уста, така че реших да говори първи (поне веднъж). И двамата се засмяхме.                                                                                                 

    -А, искаш ли да проверим? Имам предвид да отидем в бъдещето. - светлосините му 

очи светнаха и на лицето му се разстла широка усмивка, сякаш ми беше прочел 

мислите.                                                          
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   Кимнах и погледнах сестра ми. Вече не ми дърпаше ръката, а си играше с виолетови 

цветчета.          

   -А Славея? - изчуруликах видимо разстроена, трябваше да я вземем с нас.                                                                      

   -Ще я вземем.                                                                                                                                                                                              

   При това Славея вдигна русата си главица и се усмихна разкривайки  малки 

снежнобели зъбчета.                                                                                                                                                                                                   

    - Аха... и кога ще тръгваме? -  Никола сякаш не забеляза нотката на неодобрение в 

гласа.                                                                                                                                                                                 

   - Веднага!                                                                                                                                                                                             

   - Искам приказка ! - завряка отново сърдито сестра ми.                                                                                                                     

   - Сега ще видиш една приказка! - вдигнах Славея на ръце и кимнах на Никола. Той 

извади дълъг метален предмет с хиляди малки копче- та. Натисна няколко от тях. 

Изведнъж притъмня и заваля ситен дъжд. Зачудих се дали изобретенията на Никола не 

вредят някак си на кли- мата,или просто беше такъв сезона...   

  -Отиваме в 3004 г. !                                                                                                                                                                        

   -Не толкова напред! - запротестирах, но беше късно.                                                                                                        

Бях прочела, че след 3 - хилядната година няма да са останали дърве- та, заради 

изсичането на горите, а без дървета няма въздух! Полетя- хме из пространството. Пред 

нас светеха портали, съответно за раз- личните години. Славея взе да ахка от учудване. 

Спряхме пред  черен портал, над който със сиви цифри бе изписано 3004 г. Озовахме се 

на твърда земя. Огледах се и ме обзе паника. Всичко беше черно , моно- тонно, мрачно 

... След това се свлякох на пода със Славея - тя затвори очи, сякаш заспа, Никола също. 

Нещо не ми даваше да дишам, при- черня ми, земята беше ледена. Виждах през дългите 

тунели, в които се бяха превърнали очите ми, как тъмни сенки се приближаваха към 

неподвижните ни тела. С  последни сили инстинктивно вдигнах ръка, за да се предпазя 

от ужасяващото приближаващо ни. Очите ми се затвориха и изгубих съзнание.                                                                                                                                   

   -Сигурен бях, че не бяха останали още от този вид!- избоботи моно- тонен глас, който 

не принадлежеше нито на Никола, нито на сестра ми.                                                                                                                                    

   Нещо ме накара да потръпна. Някой се опитваше тежко да си пое- ме въздух. Очите 

ми се отвориха и се присвиха от ослепителна свет- лина. Бях в някаква непозната сива 

стая. Стената до мен беше с ня -какви, не знам - изкуствени прозорци? Ярките светлини 

над главата ми ме заслепяваха. Рязко се изправих, от което ми се зави свят. Чак сега 

усетих, че имам някаква маска на лицето. Понечих да я смъкна - нещо студено и твърдо 

ми попречи. Обърнах се да видя какво е то и замръзнах на място. Очите ми се 
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разшириха от ужас. Пред мен стое- ше ... робот! Истински, метален робот! Беше сив на 

цвят, очите му светеха,изражението му беше метално, еднообразно.                                                                                           

   - Не я махай. - гласът прозвуча нежно, доколкото можеше да е нежен. Послушно 

кимнах. - Тук няма въздух, а твоят застрашен вид не може да живее без въздух. - устата 

ми леко висна, не разбирах какво ми говори.                                                                                                                                                                          

   -Сънувам ли? – поех си въздух накъсано,искаше ми се  да побягна с всички сили.                                                                                                                                                                                   

   -Още си замаяна. Все пак прекара минута без въздух.                                                                                                                                                                              

   -Ах! - не контролирах реакциите си. Внезапно се сетих за Славея и Никола. - А 

другите?-осъзнах,че почти крещя и понижих глас.-Те..-не успях да си довърша 

мисълта,защото такава нямах.                                                   

   -Опасявам се, че само около 50 броя са останали от твоя вид. - пак не разбирах какво 

ми говори, така че попитах отново:  

    -Тези, които бяха с мен!? - сърцето ми започна да хлопа като незатворена врата по 

време на буря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Роботът стана и посочи леглата до мен, там спяха Славея и Никола. Сега забелязах, че 

роботът беше с една глава по-висок от мен, но не изглеждаше толкова страшно, 

колкото си бях въобразила. Всъщност даже изглеждаше мил.                                                                                                                                  

   –Те добре ли са? - попитах разтревожено.                                                                                                                      

   –Да! Всеки момент ще се събудят. Малкото момиченце ... - изтръпнах, погледнах 

сивия робот изплашена. -Момиченцето бълнуваше, искаше приказка. - видимо ми 

олекна. - Аз и` разказах приказка за хората.                                                                                                                                                               

   –Къде са всички хора? - въпросът ми отекна в сивата стая.                                                                                          

   –Съвършенството ги съсипа, супер техниката ...                                                                                                            

   – Еха - а! Трябва веднага да те изследвам, как те програмираха? -  Никола се бе 

събудил, но не бе стреснат като мен. Радваше се, че има нови интересни за него неща. 

Славея изскимтя на сън. Реших, че е време да я събудя и протегнах ръце към нея. 

Роботът ми я подаде.                      

   –Олеле! - простена тя, след като отвори очи - Какво си ти? Да не си голямо роботче? –

зачурулика с медения си глас.                                                                                                                                                                       

   –Да, аз съм робот. Искаш ли да си поиграем?                                                                                                                                                             

   В очите на сестра ми заигра игриво пламъче и тя скокна на земята.                                                                                   

   –Ти гониш! - извика Славея и почнаха да се гонят.                                                                                                                                          

   –Дочух разговора ви - започна Никола. - Не разбрах за какви видове говори?                                         

    Аз вече бях разбрала.                                                                                                                                                                  
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   –Той говореше за нас.                                                                                                                                                                                    

   –Как така за нас? –гледаше така,все едно се бе задавил с кост.                                                                                                                                        

   –За хората. - гърлото ми пресъхна,сякаш преглъщах пясък. - В 3004 г. хората почти са 

изчезнали. - очите на Никола се присвиха, сякаш все още не разбираше.                                                                                                                           

   –Елате, ще ви разведа. - каза роботът.                                                                                                                                                                        

   Не можех да повярвам на очите си - Славея се беше хванала за ме -талната ръка на 

робота и послушно тръгна с него. Ние с Никола ги по- следвахме. Вървяхме по дълъг, 

също сив коридор. Излязохме навън през голяма черна врата. Гледката ме изплаши - тя 

с нищо не се раз- личаваше от сивия коридор, може би само, че навън беше безкрай- но. 

Нямаше трева, нямаше растения, нито животни, нямаше слънце, даже и сградите бяха 

рядкост. Навсякъде беше сиво - черно. Небето (ако можех така да го нарека, защото 

изобщо го нямаше) се сливаше с нищото. Беше празно и черно. Единственото нещо, 

което се отлича- ваше бяхме ние. Шарените ни дрехи стояха жалко на целия гарвано- 

вочерен фон. Нямаше живот. Беше страшно. Погледнах към Никола, беше се загледал в 

сивото пространство. Славея гледаше любопитно към мен, усмихнах и` се плахо. 

Прозвуча неприятен шум и се обърнах към него. Не знаех кое е горе, кое долу. Група 

роботи приближаваха към нас. Тялото ми се стегна, загледах се в тях. Бяха седем, 

видимо бяха почти еднакви и спряха да се движат на метър от нас.                                                                                                                                                         

   –Здравейте! - извикаха дружелюбно в хор.                                                                                                              

   –Хей! - прозвучах доста несигурна, Никола отвърна с усмивка, а Сла- вея се втурна да 

ги прегръща сякаш бяха играчки, три пъти по-големи от нея. Те също я запрегръщаха. 

Всъщност не знаех какви са им чув- ствата. Нямаше как да разбера, все пак бяха 

купчина сив метал, не изразяваха емоции видимо.  

   –  Ами нека да им разкажем. - каза нашият робот към групата роботи.                                                                     

   Те мигновено спряха да си играят със сестра ми и кимнаха с метал- ните си 

глави.Тръгнаха по посока на голяма сива сграда, която при -личаше на глава на робот. 

Имаше една черна врата наподобяваща процеп на уста и два черни прозореца, които 

приличаха на очи. Влязохме през черния процеп и се озовахме в голямо сиво 

помещение. Зави ми се свят от липсата на цветове. Притиснах Славея до мен. Ни- кола 

седна на черен стол, ние също. Роботите се подредиха пред нас в сива неподвижна 

редица . Зачакахме, но никой не проговори. Тишината ставаше абсурдна и реших да 

проговоря първа:      

     -Къде са всички? - гласът ми се разтрепери, но продължих. - Защо има само ...  само 

роботи? ! Къде са хората?                                                                                                                                                                 
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  -Опасявам се, че почти са изчезнали - каза нашият робот . - През 2392 г. хората 

изобретиха нас, съвършените роботи. Изобретиха ни за да им помагаме, но ние не им 

бяхме достатъчни. Изобретяваха всякакви различни машини,за да улеснят живота си, 

но това ги погу- би. Оставаха твърде малко гори, докато накрая не свършиха, а с тях 

свърши и въздухът. Опитахме се да ги спасим, но имахме твърде малко кислород...                                                                                                                                                           

   – А къде са останалите? - прекъснах монотоннто му буботене.                                                                                     

   –  В малка сграда. Там има въздух, но те измират. Няма храна, няма вода .... Не знаем 

как да ги спасим.              

    –  Ъ - ъ, да . Тук е много забавно , но трябва да си тръгваме . - каза Никола , взе 

Славея на ръце и тръгна нерешително към процепа , от който влязохме .  Аз не станах ,  

не помръднах.                                                                                                                                                                          

   –  Чакайте ! - гласът на робота прозвуча грубо. - Не може да си тръг- нете, трябва да 

ни помогнете. - сега прозвуча умолително, очите му заблестяха, станаха от черни 

червени.                                                                  

   –  Ние не можем да направим нищо. - гласът на Никола бе тих, почти шепнеше. - Ще 

се върнем в нашата година, ще се опитаме да запазим света поне от замърсяване, а за 

машините - не знам ...                                            

   Славея изписка и скокна на земята. Изтича при роботите, които вече не бяха в редица 

.                 

   –  Аз ще ви направя подаръче! - бръкна в джобчето си и извади три виолетови 

цветчета, с които си играеше на красивата пъстра поляна.                                                                                                                                

   – А! - роботите възкликнаха тихо. - Имат цвят!                                                                                                                                            

    -  Ами да - ето това сте изгубили. Цялата красота , топлото слънце, зеленината на 

дърветата ... Тук има ...  тук няма нищо! –силно ми се прииска да мога да вдишам свеж 

въздух, за да прочистя главата си. Колената ми омекнаха.                                                                                                                              

   Роботите кимнаха с металните си глави. Бяха се втренчили във виолетовите цветчета 

и ги разучаваха.                                                                                                                                                                                  

   –  Сега трябва да ги сложите във водичка, защото умират и после да ги засеете в 

пръст  ...                                    

   – Ела, Славейче - прекъснах дърдоренето и` и я притиснах към себе си.  

    - Трябва да се върнем ! -  Никола ме хвана за ръката и полетяхме в пространството. 

Озовахме се на малката пъстра поляна. Коремът ми се сви като видях,че и тук бе 

мрачно. Успокоих се като видях,че всич- ко си беше както преди,просто валеше ситен 

дъжд.Погледнах учуде- на  Никола. 
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    -Нямаше как да им помогнем, но можем да помогнем тук. - каза той и погледна към 

разпиления боклук на поляната,докато слагаше качулката на якето върху главата на 

Славея. 

   - Славе, хайде да изчистим полянката! 

   - Приказка! 

   - Преди малко спомняш ли си къде бяхме? Бяхме в „Сивата приказка”! 

   - Да - а! Но тази приказка не ми хареса !-Славея отметна русата си коса над рамо и 

сбръчка нос.Времето беше  задушно и лепкаво ,зара- ди дъжда .  – Май там няма 

котенца,нито едно не видях. Нито пепе- рудки или цветчета като тези.-тя докосна с 

върха на пръстчетата си виолетовите цветчета,сякаш ги милваше.-О,слънчицето също 

не се беше показало. 

   - Точно затова трябва да изчистим, хайде! 

   - Добре - е! - извика радостно мъника и се втурна към боклуците. Събрахме ги 

набързо в една торба,която беше завързана на красиво цъфнало клонче. Тревата и 

цветчетата на току що изчистеното място ми се сториха леко прекършени,заради 

тежестта на боклуците. Коса -та ми се разпиля върху лицето и разбрах ,че просто е 

задухал вятър , който сякаш ни шушнеше „Благодаря!”,като раздухваше облаците, 

които пуснаха последни сълзички.Слънцето се разля на небето и огря цялата полянка. 

Славея клекна и докосна с пръстче една капка,която бе на черупката на току що 

излязъл охлюв. При допира охлюва се прибра в черупката си и Славея издаде някакъв 

звук на извинение. 

     Миришеше на цъфналите дръвчета,птиците пееха,животът про -дължаваше.Сетих се 

за атмосферата при роботите и ми стана тъжно. Това е просто приказка.Опитах се да 

убедя себе си - неуспешно . Приказка,чийто край ще зависи от всички нас. 

  

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 


