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Кире Михајлов-Вељуса,Струмица,Македонија

Немам многу, но здравје и пред се желба да помогнам и да дадам колку можам имам. Во
периодов кој претстои ќе се обидам да помогнам кому можам, онолку колку можам, а
пред се на постарите!
Моето населено место Вељуса стана место во кое безмалку сите млади, генерациите
пред мене, мојата и генерациите по мене заминаа по белиот свет затоа што животот
така ги натера, а гледаме дека повеќето од нив немаат можност да се вратат во
моментов во Македонија!

Деновиве доаѓа време во кое незнаеме што и како ќе биде, што и колку ќе трае, но
време во кое покрај короната ќе дојдат и обичните настинки и грипот. Тие луѓе, пред се
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во поодминати години можеби ќе им затреба нешто за НАСТИНКА, за ГРЛО, за
ИМУНИТЕТ, ЧАЕВИ и се останато што ќе го имаат како дневна потреба затоа што ова
можеби нема да заврши брзо, пензиите можеби ќе им доцнат, а нит ќе можат ниту ќе
биде во ред да одат да го набават, а ниту пак ќе има кој од најблиските да оди и да им
набави.
Затоа еве јас купив колку можев од се што можев за настинка, за кашлица, за грло, за
притисок, чаеви и сето тоа го имам дома на лагер. Ќе го чувам соодветно и можам да му
го ДОНИРАМ секому кому ќе му биде потребно, ќе му го однесам дома без да го
изложам на опасност од ЗАРАЗУВАЊЕ од било каква инфекција.

Од причина што тие постари луѓе немаат можност да читаат и пишуваат овде, еве
апелирам до сите мои ФБ пријатели од моето населено место кои знам дека безмалку
секојден комуницираат со нивните родители и останати најблиски, нека бидат на линија
и во периодов кој претстои им стојам целосно на располагање затоа што на крајот од
денот само здравјето е тоа за кое заеднички треба да се бориме, а сите ние независно
од која возраст, пол, вера, нација, а најмалку од која партија сме мора да се помагаме и
гледаме кој колку и кој кому може!

Ако нешто немам еве кај и да е се надевам ќе ни ја исплатат и платата од институцијата
во која работам и што треба и што можам ќе одам и ќе им доземам, само побарајте ме,
пишете ми или известете ме било како. Во добро и лошо, сите ќе се најдеме. Ова не го
правам ниту како политичар ниту како било што останато, ова го правам единствено
како човек кој како и сите Вас има повозрасни родители дома и знам како е. Како
одминува времето и се судираме со најразлични предизвици, човечноста е единственото
нешто кое може да не спаси и нас и овој свет од се што ќе дојде!

Да сте ми живи и здрави, Господ нека е со нас, нека не чува од се деновиве кои доаѓаат
и нека ни дари пред се здравје и сила да ги поминеме сите искушенија и предизвици со
кои ќе не вкрсти!
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