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Янко Стефов, читалищен секратар от с. Войника:
- От нашата група са убити три жени. Трудно ми е да говоря. Дойдохме за концерта. Сега
певиците Ганка Илиева, Мария Калчева и Бъна Димитрова ги няма. Ранена е Елена Иванова,
тя е с изпочупени крака и ръце. Аз избързах малко напред, за да регистрирам групата за
изпълненията. Те вървяха след мен, разглеждаха сергиите и в това време нещо изгърмя. Чу
се нещо "чата, чата", като да се чупят дървета и гледам един мъж на земята. След него и
другите падат. Добре, че шофьорът се е сетил да завие вляво, иначе щеше да има стотици
жертви.
Тодор Мандалиев, съпруг на едно от жертвите:
- Жена ми Стефанка и Стоянка, приятелката й, с още една жена, отиваха да припалят
свещички в църквата. Вървяха по пътя, чу се страшен шум и стана нещо ужасно. Дърветата се
чупеха, хората хвърчаха... Не мога повече, не ме карайте да говора.
Мъж,който отказа да си каже името, че било грешно да говори за себе си в тази трагедия:
- Ей, тук лежи моя приятел Митко Жеков от Ямбол. Автобусът мина зад гърба ми, чувам
трясък правя крачка и той със сила помете всичко което беще зад мене. А Митко - като го
ударил автобуса, го хвърлил на калника на една кола. Ей, тука, има част от мозъка му залепнала на дървото. Нещо страшно.
Златина Русинова, от пенсионерски клуб "Приятели":
- Нещо сме прегрешили. На свят ден да се случи такова нещо - не е на добро. Дойдохме да
се веселим, а то толкова смърт.
Атанас Иванов: - Такова нещо, да не дава Господ на никого да види. Хвърчаха ръце и крака,
кошмар. Винаги идвам тук на събора, никога не са пускали автобуси догоре. Ако беше спрял
долу - нямаше да стане трагедията. И пак добре, че шофьорът зави, иначе щеше да помете
всички надолу по пътя и убитите щяха да са стотици.

