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ПРОМЯНАТА 

   Утрото още се колебаеше да настъпи в крайдунавския град… Но Богдан и Косара 
вече ококориха очички за ново начало. Двете врабчета живееха в къщичката за птици в 

един двор, близо до площада на града. Преди време бяха цяло ято и волно и безгрижно 

се вихреха из града. Но въздухът започна да става тежък и лепкав от облаците химически 

изпарения, които бълваха заводите. Задушливият смог бавно, но нахално се засели в 

града и много от техните другари решиха да отлетят, а останалите, както и техните 

родители загинаха. И така, Богдан и Косара се приютиха в къщичката за птици, направена 
от една жена, която през деня продаваше цветя наблизо, а вечер им оставяше различни 

семена и хлебни трохи. Бащата на Косара и Богдан, който се беше излюпил под стряхата 

на едно училище, им бе дал тези имена, едното славянско, а другото прабългарско, в 

чест на създателя на държавата, който беше обединил славянски и прабългарски 

племена. А за майка си знаеха, че се  преселила с цялото си семейство от столицата, там, 
тя се излюпила близо до ботаническата градина. Докато ги приспиваше вечер в добрите 

времена, тя пося интереса на двете малки врабчета към природата и вкорени в малките 

им главички идеята, че околната среда е беззащитна и лесно ранима от поведението на 
човеците. 

   Косара и Богдан вече знаеха, че не само в техния град и тяхната страна, но и по 
целия свят вилнее страшен вирус, който разболява човеците. Знаеха, че освен физически 

страдания, той лишава хората от едно от най-ценните им неща – близостта. Но от друга 
страна, този вирус може би се появи, за да въздъхне планетата и да накара хората да се 

замислят повече за други неща. Косара разбра това, защото тя не беше обикновено 

градско врабче, а можеше да чете мислите на хората. Тази дарба беше наследила от 
баща си, израснал под стряхата на едно училище и научил много факти за историята на 

света и за планетата, Галактиката и Вселената.  

   Преди това утро Богдан и Косара ежедневно гледаха как хората бързат без да 

обръщат внимание, че дърветата са се раззеленили, без да се замислят, че могат да 

вървят пеша, вместо да се качат на мощните си автомобили, бълващи отровни газове.  
Хората бързаха и в бързината ставаха все по-небрежни към заобикалящата ги природа – 

пълнеха своите найлонови торби с безброй неща, а после захвърляха накуп отпадъците 
без да си дадат сметка, че с това действие задушават не само техния красив град и 

реката, но и цялата планета. Хората бързаха като нарушаваха основния принцип – за 

ненасилие над природата. 

   Но днес утрото беше по-различно. Крайдунавският град изглеждаше тих и 

празен. Хората се бяха скрили в къщите си, училищата бяха пусти, магазините бяха 
затворени, заводите също бяха спрели да бълват своите отпадъчни отрови… Вирусът 

изплаши най-разумните обитатели на Земята и те престанаха да бързат… Сега жената, 
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която им скова дървената къщичка, не излизаше да продава цветя, но слизаше в двора 

на кооперацията, хранеше Богдан и Косара и пееше… И днес, след като денят трайно и 

удобно се настани в техния град, жената с цветята слезе. Богдан предложи на Косара да 
полетят малко из празните и ухаещи на жасмин улици, но женското птиче вече беше 

прочело мислите на закрилницата и знаеше, че трябва да останат… После в двора 

слязоха няколко деца, родителите им бяха решили малко да ги пуснат навън в защитена 
среда… Децата наобиколиха Цветната жена и тя започна да им разказва шарени истории 

за растенията, за животинките, за природните явления, за планетата и затова, че хората 
използват тези ресурси без много да ги пазят и да се грижат за тях.  

После отнякъде донесе няколко фиданки, няколко стръкчета цветя, малки 
лопатки и докато продължаваше напевно да разказва, всички започнаха да копаят, 

плевят, измерват, садят, поливат… И след това започнаха да слизат и родителите, които 

си бяха останали вкъщи, всеки се включи с каквото можеше и с каквото имаше под ръка… 
Богдан и Косара цвърчаха от удоволствие около шумната група. Косара беше 

развълнувана, защото в нейната птича главица влизаха мислите на всички. Родителите 

искаха дворът да е по-голям, за да могат да насадят повече растения и те да произвеждат 
кислород, техните деца да дишат по-чист въздух, а децата изпитваха радост, че правят 

нещо за природата. И така постепенно страхът на всички беше изместен и се завърна 
близостта и радостта. После бащите решиха да направят още къщички за птици, за да 

поканят още бездомни врабчета в своя двор и така децата разбраха, че Косара и Богдан 

са застрашен от изчезване вид. Постепенно, в грижа за живите същества, които ги 
заобикаляха, човеците не усетиха как мина времето… 

Вечерта Косара сподели със своя брат, че Цветната жена е променила мислите на 

хората. Вече са сигурни, че страшното не е съществуването на този вирус, а страшното е 

ако планетата спре да диша.  

   На другата сутрин Цветната жена слезе  рано, поля градинката, нахрани Богдан 

и Косара и зачака… Няколко часа след като си научиха уроците, децата потърсиха 
внимание й. Днес ги очакваше изненада, щяха да се учат да плетат торбички за покупки, 

за да не използват найлоновите, които замърсяваха природата чрез производството им, 

потреблението им и изхвърлянето им. Това бяха научили от закрилницата. Богдан и 
Косара отново цял ден пърхаха край трудолюбивата група, гледаха и слушаха разказите 

на Цветната жена за това как планетата диша. А вечерта двете птичета за първи път от 

толкова много време видяха небето ясно и изпълнено със звезди, нямаше го воалът от 
задушливи газове. Косара тихо се долепи до лявото крило на своя брат Богдан, беше 

щастлива, защото вирусът, който вилнееше на планетата, накара човеците да се спрат и 
да обърнат внимание къде и благодарение на кое съществуват… И само Косара, която 

четеше мислите на хората, знаеше, че  в Цветната жена, живееше душата на природата 

и нейната мъдрост. На другия ден тя пак щеше да има цялото внимание на човеците, 
които бяха започнали да й помагат да диша по-леко… 

Тази вечер Косара и Богдан заспаха щастливи, защото където й да отиваха 
човеците през следващите дни, те вече щяха да го правят със сърцето си и може би с 

повече мисъл за майката природа. Настъпваше новото начало… 

 


