
П Р О Т Е С Т 

Верино! Едно селце, което преди дни никой не знаеше  и не търсеше на картата. 
А и за какво ли?! А сега нашумя и името му влезе в пресата и телевизията.То не 
бяха един или два вестника, като започнеш от  „Телеграф” и „Преса” та стигнеш 
до”Класа” и „Политика”. Навсякъде се тръбеше за геноцида върху това малко 
селце и жителите му.Телевизиите се надпреварваха да поднесат новината. Във 
Верино вреше и кипеше.Мало и голямо коментираше какво са прочели и какво 
гледали на екрана. Но друга една вест покруси Веринци.Тя дойде като гръм от 
ясно небе. Петко  Ганев починал. 

Влязъл да проверява как са свързали връзките на водата и там си останал, 
обясняваха по-осведомените на събралите се в центъра на селцето веринчани. „ 
Местния парламент”,  така му викаха всички. Тук винаги се обсъждаха най- 
различни въпроси. От политиката до спорта и обратно, а понякога включваха 
даже и „интимни въпроси” внесени от местната клюкарска машина. 

– Абе, как  така? Тю-ю, млад  човек. Язък – тюхкаха се селяните. 

– Здрав,  читав човек и изведнъж… 

– Така е, наборе.Тука  избор няма, спре ли ти машинката, край. Няма да чуеш и 
камбаната. 

– То-о е така, ама… 

– Разправят, че го заплашвали от „Гръмолин”. Щели да  врътнат кранчето  на 
бизнеса му. 

– Може, може, какво им пречи да му направят мръсотия.Ама и той не беше от 
бъзливите.Ей, на, циганите спряха да ходят нататък. 

– И много хубаво направи, щото, както я бяха подкарали, дърво нямаше да остане 
там. 

– Не само дървета, ами кой мислиш развали сградите там, а? 

– Вярно, бе!Знаете ли, че вече нищо не е останало от санаториума и от 
царската  вила. Всичко е изравнено със земята. 

–  Да, това е така. Но след като  Петьо огради извора, нищо не могат да пипнат.То 
без туй, както вървят нещата, май ще  останем само с мечтата си да станем 
курорт, ама що ли? 

– Що, що? Щото сме прокълнати.Не виждате ли, че който и да захване нещо с 
минералния извор, го унищожават или фалира.Вижте колко години все си 
мечтаем с този минерален извор, и  кво – нищо. Златен медал, национален 
курорт, трънки…накрая разруха. 

– Вярно! Малко ли пари хвърли Ангел, на  Мита момчето, а? Шатра, ресторант, 
хотел започна да строи, и кво? Нищо!Ами  и  Петко колко ли пари потроши. Ама 
ей, на –  и той  заспа. 

– Има вярно в приказката ви, щото и аз взех да мисля, че действително  сме 
прокълнати. 

– Стига, бе! Прокълнати, може ли…Не сме прокълнати, ами повечето май сме 
уплашени.Щом уплашихме и италианската мафия с нашето „Мой  човек” 

– Така е! Риба в мътна вода най-лесно се лови! 



– Лови – не лови, май ние сме рибите! Ей, на, заграбиха ни лозята, замърсиха ни 
и водата и накрая ще дръпнат и черта на мечтата ни за курорт.Ама ние само си 
приказваме и мълчим като пукали. 

– Какво се чудиш, бе аратлик, нали знаеш „Като пееш,  Пенке ле, кой ли те слуша! 

– Вижте, какво. Стига сме се вайкали, ами да се стегнем и да протестираме. 

Протест! Протест! – носеше се из цялото  Верино. Няма и час и площадчето се 
изпълни с недоволни. 

– Я, вижте и дядо Ваню е дошъл – сочеха с ръка стария човек. 

– Що, бре! Като съм дърт, не съм ли човек – замахна с бастуна си дядо  Ваню. 

– Така е, дядо Ваньо, нали знаеш, че и майката не дава на детето, докато не 
заплаче. 

Болка и мъка, изразена с думи, на които би трябвало някой да обърне 
внимание…но! Кой? Като всички мислят само за това, което носи печалба, па 
макар то да минава и през човешки тела. Какво от туй, че преди време тук са се 
носели смях и песни на гроздоберачки, подвиквания и закачки на млади хора 
сред дъх на орехова шума, на зрели праскови, череши и кайсии, на погалената от 
човешка ръка земя. А сега? 

Ех-х, Българийо, Българийо! Затова лозята ти ще са пусти, тревясали.И цялата 
околност ще е тъй прашна и мръсна, а земята ще тръпне, от гърмежи ще се тресе 
и тъжно въздиша.Черни времена, времена на алчност, която ранява земята ни, 
руши древните могили на траките, погребва лозя и плодородни ниви под тонове 
скална маса.Но кой да ни чуе?Кой?Като всеки е облещил очи в парата! Човешка 
алчност ненаситна! Боже, и в теб не вярвам  вече, защото си тъй далеч и едва ли 
чуваш нашата молба… 

	


