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ПЪРВИ СТЪПКИ 

 Начало на едно дълго пътуване 

 

Русата главичка хвърляше сянка върху листите.... Детето пътуваше. Ред по ред, 

страница след станица. Радваше се на промяната у Ян Бибиян, изненадваше се от 

случките с Фют и Калчо. Героите го отведоха до-о-о... Луната. А сега усмивката се 

задържа на детското лице. Вълнението трепна в миглите, вдигна веждите, разтегна 

устните и засия в очите. Ето какво зарадва момчето: 

Ян Бибиян се вдигна от леглото и погледна. През плътната тъмнина, която 

цареше навън, там някъде на мастиленото небе светеше с чудна красота като 

огромен синкав диамант грамадният кръг на Земята.  

Сякаш електрически ток премина през цялото тяло на Ян Бибиян. Той скочи 

бързо и отиде до кръглия прозорец.  

..........................................................................................................................................

......  

Неговата тъмна дълбока безкрайност бе обсипана с милиарди звезди, малки и 

големи, които блещяха разноцветно. Посред тях се носеше с бързина блестяща 

комета със светла опашка, която леко трепереше. А на средата, сред тоя рояк от 

светлина, цареше огромният синкав кръг на Земята, по чието лице лежеше голяма 

сянка, прилична на воин, застанал на стража. 

В стаята влезе сестра му.  Миро се огледа, трудно му беше да осъзнае къде е. 

Момичето търсеше нещо в шкафа си. 

- Ели, аз съм на десет години и по-хубаво описание на нашата планета не съм 

чел. – промълви замечтано Миро. –  Колко красива и силна е тя! Завиждам 

на космонавтите, те единствени могат да я видят по този начин, а са толкова 

малко сред земните жители. 

- Какво четеш? 

- „Ян Бибиян на Луната” 
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Ели се засмя, спря своето занимание и пръстите й се плъзнаха по 

повърхността на таблета. Миро не разбра нейната реакция. След малко сестра 

му подаде таблета, отворен на страницата с информация: „Ян Бибиян е първият 

български фантастичен роман за деца от българския писател Елин Пелин. 

Романът се състои от две части - „Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно 

хлапе“ (1933) и „Ян Бибиян на Луната" (1934).” 

- 1934 година, брат ми! Разбираш ли разликата? Делят ни 82 години. Тогава 

Земята сигурно е била като диамант, силна, чиста, богата  и красива... Ох, и 

аз се вдъхнових и започнах да ти говоря неестествено... Но днес  не е така... 

Ти си на 10 години и си възхитен. Аз съм на 15 години и зная друга истина. 

През втората половина на XX век започва замърсяването, а през  XXI век 

планетата се гърчи, горите линеят, по повърхността  на океаните се разливат 

мазни петна. Всичко се променя – климат, растителност, животински свят... 

Точно сега с мои съученици искаме да участваме в конкурс за опазване на 

природата и подготвяме презентация. Под нейно влияние съм....Има време 

да ги разбереш тези неща. Хайде да продължавам с моите задължения. 

Преди да излезе от стаята, Ели намигна на брат си и с тих глас, въпреки 

че нямаше никого наоколо, му каза: 

- Ще ти издам една тайна!   Нещата, които ти казах за замърсената природа, за 

климата и т.н. са  от презетацията ни. И още колко зная!? Ха-ха-ха! 

Миро се натъжи, защото не беше смешно, но реши да продължи с книгата. 

Препрочете любимите си откъси. Стоеше сам в стаята. Мракът пропълзя. 

Момчето легна и продължи своето обичайно пътуване преди заспиване. Баща 

му беше нарисувал на тавана звездно небе и детето често тръгваше сред планети 

и звезди. Умората бе по-силна и отведе Миро на дъното на океана. Друга 

любима гледка! Но каква бе тя сега? С въжета, туби, бутилки  и какво ли още 

не!? Сред тях се люшкаше една черна капка, около нея се събраха други нейни 

другарки. Затанцуваха, но някак различно, не весело, а бързо, тревожно и дори 

гневно. Мятаха се, търсеха своя път, издигаха се все по-нагоре към светлината, 

след тях тръгваха други черни капки и заедно се превърнаха в огромна вълна. 

Нищо не можеше да ги спре. Пътуваха към повърхността, за да заявят своето 

недоволство. Разнесе се черният шлейф на вълната към брега. Пътуваше 

застрашително, носеше на хората техните „дарове” – кутии, дървета, мъртви 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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животни, снопове удавени растения, изкуствени материали и... своята ярост. 

Наближаваше.... Връхлетя със страшна сила, стъпка пясъка, разби скали, 

дървета, сгради. ..Грохот, който събуди детето....  

По булеварда мина тежка кола с несъобразена скорост. Миро седна в 

леглото си, а през прозореца се виждаше праха след колата. Трябваше да се 

успокои и да заспи, а утре непременно ще направи нещо. 

Миро беше разсеян. Очакваше с нетърпение края на последния час. След  

училище третокласникът  застана пред кабинета с табела „Клуб на еколозите”, 

почука и прекрачи прага.  

 

 


