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Текст: Милена Тилева

Благодарност към Човеците

През месец септември, 
нашата малка бъл-
гарска общност в гр. 
Хоржовице бе дълбо-
ко разтърсена от една 

истинска, човешка и неочаквана тра-
гедия... След 20 дни на командно ди-
шане, почина наш приятел и сънарод-
ник. Остави жена и три деца... Жена 
му, преди няколко месеца, чу може би 
най-страшната диагноза и претърпя 
тежка гинекологична операция. Беше 
в продължителен болничен, после 
я освободиха от работа, защото във 
време на пандемия и за здравите ня-
маше работа. Казаха й, че съжаляват, 
но не могат да й намерят нещо по-
леко. Тъкмо си намери нова работа, 
възстанови се здравословно, имаше 
малко време да поеме глътка въздух и 
дъх надежда, но не й е било писано да 
продължи живота си спокойно...

 Първият човек, с когото споделих 
за тази трагедия, беше председателят 
на АБС – г-н Кирил Беровски. Нямам 
думи да изкажа благодарността си за 
светкавичната реакция и предоста-
вената финансова помощ. Когато й 
предадох средствата, отпуснати от 
Асоциацията, нашата сънародничка 
просто се разплака, не можа да каже 
нищо. Едва, след като се поуспокои 
малко, каза, че това всъщност били 
сълзи от радост, нещо, което отдав-
на не й се бе случвало. Аз и още 2–3 
жени помагахме, с каквото можем 
– чисто физически и психически – 
организирахме опелото, което се 
състоя в църквата „Св. Климент“ в 
Прага, придружаваме я в различни 
институции, до нея сме, за да има 
рамо, на което да поплаче. Но, как-
вото и да си говорим, трудностите 
тепърва предстоят и ще й трябват 

доста средства. Много често съм 
срещала в социалните медии призи-
ви за помощ и как трябва да се обе-
диним около дадена кауза, затова 
без много да мисля, споделих тази 
история с апел да помогнем на това 
осиротяло семейство. Направих го 
с ясното съзнание, че много от Вас 
ще си кажат, че тя не е единствената 
вдовица, останала на света, и ще са 
прави. Много от Вас ще си кажат, че 
им е писнало някой някъде да „про-
си“ пари, и те ще са прави. Не бих 
се разсърдила на никого, всеки има 
своя гледна точка, но дори и малка-
та помощ, дадена в точния момент, 
е безценна! Тя е силна и оправна 
жена, сигурна съм, че ще се справи, 
още повече, че има три деца, за кои-
то да се грижи, но просто все още е 
в шок. Благодарна съм, а тя още по-
вече на всички, които се отзоваха, 
подадоха й ръка в този тежък мо-
мент и поне за наем и сметки няма да 
се тревожи точно сега! Наистина, не 
съм и очаквала, че този случай ще ан-
гажира вниманието на толкова мно-
го хора и за по-малко от седмица се 
събраха около 50 000 крони. Не мога 
да опиша емоциите, които бушуват 
в мен – едновременно съм тъжна и 
обнадеждена. Оказа се, че въпреки 
напрегнатото ежедневие, въпреки 
мрачната действителност и време на 
пандемия, все още не сме загубили 
човешкото в себе си! Доброто съ-
ществува и Вие, мили Човеци дока-
захте, че благите дела не винаги из-
искват големи усилия и саможертви! 
Доста често, за това е нужно само 
желание и голямо сърце! Едва ли 
ще успея да изброя всички сърцати 
и добри хора, които проявиха съ-
причастност и помогнаха на Фери, 
защото са много, и се страхувам, че 
ще пропусна някого. За всички Вас, 
едно огромно БЛАГОДАРЯ!

Ще те помним с добро, Станими-
ре, нека да е светъл пътят, по който 
пое и дано си на едно по-добро мяс-
то! Ще се опитаме да помогнем на 
Фери и децата в тази трагедия, която 
едва ли някога ще преодолеят... ◆

ПОЧИВАЙ В МИР, СТАНИМИРЕ!


