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Интервју со Борис Ѓоргиев 

 

Интервјуист: Добар ден.  

Сведок: Добар ден. 

Интервјуист: Ви благодарам што се согласивте да се сретнете повторно со нас и да ни ги 

раскажете вашите сеќавања за периодот од втората светска војна. Како се викате? 

Сведок: Ја, Ѓоргиев Борис. 

Интервјуист: Кога и каде сте родени?  

Сведок: Роден сум, Стара рампа иначе тогај беше Никола Тесла број 35, а сега Димко 

Габерот, па триес пет је. 

Интервјуист: Во кој град сте родени? 

Сведок: Скопје. 

Интервјуист: Каков беше животот во Скопје пред втората светкса војна? 

Сведок: Па, капиталистичка работа. Имало и безработница имало и помалку заматли 

фабрики, Цветан Димов што беше фабрика за сапун, Аеро го викава тука работаат кау??? 

За вречи праева, сапун праева, Европа сега бонбони. Мали фабрики така, немало многу 

индустрија развиена. 

Интервјуист: На кој датум сте роден?  

Сведок: 30.01.1934 година во Скопје. 

Интервјуист: Имаше ли, кои луѓе живееа во Скопје, од кои националности? 

Сведок: Како кој? 

Интервјуист: Кои националности, кој амм живееше во Скопје, кои луѓе? 

Сведок: Па православни и Турци, Роми, Евреи, тиа Македонски муслимани што ги викаме 

Торбеши и то, па тој народ. Срби имаше, пошто беше српско време тогај. 

Интервјуист: Каде живееа Евреите во Скопје? 

Сведок: Евреите живееа кај театарот сега, сариот театар сеа што го обновија кај новиот 

театар поред Вардар. А јас сум регистриран со жената моја пред педесет и седум години у 

еврејска куќа. Одма од Камени Мост... 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: лево одма тука сум регистриран. Сега не постојат тие, аутобуска ова она се се 

испорушија кај Холокаустот што е тоа музејот. 
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Интервјуист: Одевте ли како дете во Еврејското маало? 

Сведок: Ја! Да. Па и тука сме се бањале ние каршија туа. Кај кај Жабарот тука од таа страна 

Жабарот је ако знаеш кај е Жабарот 

Интервјуист: Што с.. Може да ми го опишете Еврејското маало, како изгледаше кога 

одевте? 

Сведок: Па, имаше убава улица калдрма и сега мислам постои место испод мостот од таа 

калдрма малку према театарот и све до водовод тамо, лево, десно позади Свети Димитрија 

црква, тоа беше Еврејско маало. 

Интервјуист: Имаше ли на вашата улица каде што вие живеевте евреи? 

Сведок: Татко ми имаше приател еден, држеше дуќан татко ми овде у Кисела Вода. А од 

него пазареше. Еврејчето, Еврејчето го викаше ама име сум се сум го заборавил како се 

викаше. И се од него му даваше на пример ко ќе нема пари да му плати на вересија ќе му 

даде и после ќе му плати после.  

Временски код: 5:30 

Интервјуист: А со што се занимаваа Евреите во Скопје? 

Сведок: Па обично трговија. Некој со текстил, некој пиљари, обично галантерии дуќани. Не 

као сега тезгиња него дуќани си имаа пиљара на пример у пиљарата све си има или пак исто 

штофара, текстил за кошули такви работи, со тоа трговија. 

Интервјуист: Имавте ли вие другари евреи? 

Сведок: Не не сум имал. Они таму школо учеа кај црквата изгорена Богородица. Тука беше 

школото. Трифун Костовки што ја правеше сега Богородица. Бугарите ја запалија. 

Интервјуист: Спомнавте сега Бугарите, ама кога почна Втората светска војна што се 

случуваше во во Скопје? 

Сведок: Па коа дојдоа Германците не окупирава. Ние избегавме у Гуврлево. Таму чичко ми 

беше, а аа дедо ми дошол овдека седумнаеста година тука, ама чичко ми четириеста година 

се вратил назад па со две девојчиња, му се родиле тука па таму отиде у Гуврлево и 

Германците дојдоа еден вод Германци, а имаше една Бојка студентка нешто разбираше, 

француски учела, ама разбираше нешто германски флем, флум, флем, флум и тражела сто 

јајца да се сварат у еден котел и собра селото јајца, ги сварива данки сен данки сен и друго 

не направила ништо и тоа . После овдека на пример по тој пат сега што е Огњан Прица од 

Шампионче према ваму накај нас и фискултура правела. Трчала во соблечени во спортски 
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гаќи трчача до кај мене тука имаше голо место фискултира па назад се вратила, а после 

Бугарите дојдоа после четрстрета година кога напраија сојуз со Хитлер и цар Борис, кога го 

отруја сите црни кошули стаивме мораш те тераат да стаиш.  

Интервјуист: Одевте ли во Еврејското маало за време на Втората светска војна кога дојдоа 

Бугарите и Германците во Скопје? 

Сведок: Не бе во почетак си работеа луѓето, нормално си беше од почетак 

Интервјуист: Не, дали вие дојдовте таму? 

Сведок: Они дојдоа четрспрва четириес четрспрва тука дојдоа Германците и се до 

четрсчетврта година при крај на четрстрета нормално си беше сето това и после почнаа да 

ги збираат се случи, уствари ја како дете татко ми вика да се однесеме во чаршија. Татко ми 

им вика на Евреите лошо им се пишуе, почнаа да ги сбираат у Монопол, а ја тогај бев трето 

одделение бугарско учев, до полугодие така и фати ратот, почнавме по куќи по десет деца 

кружоци да го довршиме и така отиде трето одделение па после ослободување у 

македонско. 

Временски код: 10:00 

Интервјуист: Одевте ли во некои еврејски продавници за време на војната?  

Сведок: Само у една аптека сум бил, Евреин тој беше. Сега тоа место да ти кажам кај што е 

ова ем еден Македонија тука имаше кај кино Балкан една улица и Единаести октомври 

навака што  иде на раскрсницата тука што одеа еден Евреин тука по лекови сме иделе. За 

дедо ми, за баба ми ко деца сестра имам постара малку од мене, триеста родена. 

Интервјуист: Се сеќавате како се викаше сопственикотна аптеката? 

Сведок: Не, не. 

Интервјуист: Кога одевте во аптеката, дали видовте некаква промена на на прозорците, дали 

имаше некаква промена на за време на Втората светска војна, некаков натпис или нешто 

друго што ... 

Сведок: Не, не, не, немаше ништо нема. Не. 

Интервјуист: Дали Евреите во Скопје носеа на нив некакви ознаки? 

Сведок: Ја не сум приметил. Не сум приметил. Па и ја и многу не сум се дружел јас сос 

нима, јас дете. Дали ја два три пати ја, кој ме пуштал мене на пример да  идам натака. 

Интервјуист: Ми кажавте дека вашиот татко зборувал дека ќе им се случи нешто лошо на 

Евреите. 
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Сведок: Он трговија вршел. Имал роба од тој на големо работел тој Евреинот и ние дуќан 

колонијал држевме. Жито ќе земе, амбари жито имавме, шарлаган, зејтин, тогој шарлаган 

го викаа, гафаѓе, по селата купуеја немаше електрификација толку како сега што е. 

Интервјуист: Што се случи со Евреите од Скопје? 

Сведок: Епа ја прееска реков, тато ми со мајка ми зборел и со дедо ми вика на Евреите лошо 

им се пишуе почнаа да ги збираат у Монопол. И секој ден се поише и поише се пуни 

Монополот, а имаше едедн Гиго со спиритер и два коња па тој носеше куфери знаеш. Они 

се спремале како ова сеа куфер, веш долни, веш, кошула нешто да земе, мислеле кујзнае кај 

ќе идат, уствари можда и знаеле можда и не знаеле, депортација им вршеле. А после се 

случи што се случи. И кога веч се насобраа поише, тогај ние од школо, деца радознали, се 

фрлила женска некоја. Од четврти спрат, горе. А таа студентка била. Она знаела што се 

дешава, писмена. И пискање, тараби имаше. Тараби високи и ние ѕиркаме низ тарабите, она 

деца, не никој не не закачал. Па скоро секој ден сме иделе додека ги збираа и ѕиркаме низ 

тарабите. Пискотија, дали имале за јадење или немале тешко. 

Интервјуист: Ми кажавте дека го видовте тој Гиго кој што ги носел .. 

Сведок: Кој? 

Интервјуист: Гиго.. Гиго амм со колата што ги носел старите  

Сведок: Аа да. Он влагаше унутра, му отвараа и они таму дали му даваа некој динар или 

изгледа му давале некој динар. И ќе искочи. 

Интервјуист: Мхм. 

Сведок: Па ќе отиде со колата па ќе донесе. Така им носеше ствари куфери. 

Интервјуист: Вие го... 

Сведок: И у вагони. После у вагони ги депортираат. А тогај у Монополот беа додека не 

дојде наредба да ги депортираат од тука . 

Временски код: 15:00 

Интервјуист: Колку пати го видовте овој Гиго како доаѓа во монополот внатре? 

Сведок: Што Гиго? 

Интервјуист: Колку пати го видовте, да Гиго. 

Сведок: Ја најмалку 10 пати. Тој онде кај чешма живееше, тука живееше он, а ние понатака. 

И бавчеванџија беше, кај што е зградата голема тука банките кај што е Комерцијална, тутун 

банка тука бавча имаше он, тој Гиго. До фабрика аеросапун  
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Интервјуист: Ми кажавте дека гледавте низ тарабите... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Што можевте да видите внатре, што се случуваше?  

Сведок: Народ, деца пискаат млади жени, стари луѓе све. Од мало до до до најстаро. Све 

збираат. Нема милост. И тоа не, ја Германец не видов, Бугарите. Само бугарски војници ги 

ги внатре. 

Интервјуист: Каква униформа имаа бугарските војници?  

Сведок: Абе они како жолтикава, ама не баш жолта многу, жолтикава така. И капите такви 

им беа. 

Интервјуист: Мхм  

Сведок: Жолтикава, темно жолтикава боја. Нема нешто овде така да ти кажам. Вака нешто 

потемно. 

Интервјуист: Колку пати отидовте до Монополот?  

Сведок: Најмалку десет пати. Десет пати, ти викам секој кога ќе ни текне деца, некој по 

мангупчиња ај ќе идеме ќе идеме ...  

Интервјуист: Мхм 

Сведок: ... ќе ѕиркаме, неможеме да им помогнеме ништо ние и не не те пуштаат тука на 

врата да влезеш. 

Интервјуист: Додека одевте овие пати во Монополот дали видовте како внесуваат луѓе 

внатре во Монополот? 

Сведок: Шо дали? 

Интервјуист: Како ги носат луѓето внатре во монополот дали видовте? 

Сведок: Абе они и на надвор ги пуштаат ама и внатре си влагаат. Сеа дали имале да спијат 

внатре у што да спијат внатре, ноќе не, не како стока . 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Унатре ги тераат. 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Тоа немало кревети испразнија Монополот работниците и тука логор. 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Ова, логор тука ги збираат. 
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Интервјуист: А, ве прашувам дали сте виделе како носат луѓе внатре во моно.. значи кој 

што ги внесуваат во дворот на Монополот дали видовте. 

Сведок: У со камиони нима ги донесујет. Со камиони ги донесујет. И со камиони после со 

церада затворена после и  ги симињаат унатре. 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Со камиони. По два камиона, три. 

Интервјуист: Вие ги видовте тие камиони како доаѓаат? 

Сведок: Да, влагаат. Кога еден, кога два, кога три. 

Интервјуист: Имаше  ли вооружени луѓе во камионот внатре? Дали имаше полицајци, војска 

и така натаму? 

Сведок: Двајца унутра седат.  

Интервјуист: Мхм 

Сведок: За да не избега некој. Двајца седат.  

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Унатре они ваму на крај. И малку подигната церадата. 

Интервјуист: Дали додека одевте во Монополот, дали видовте некој случај каде што 

физички удираат некои од луѓето кои што беа внатре?  

Сведок: Не, не сум видел. Може ги удирале ама ја не сум видел. Може унатре дали ги тепале, 

не. 

Интервјуист: А кога ги истовараа од камионот дали тогаш сте виделе некој тогаш да удира 

некого.  

Сведок:  Абе они скаличе ставаа на камионот и се симињаа луѓето. Не ги удирале, ја не сум 

видел. На некој постар човек ќе, ќе му подадат рака за да се симне. И тоа од неговите, од 

Евреите.          

Интервјуист: Кога разговаравме минатиот пат ... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... ми кажавте дека при една таква тура кога ги носеле во Монополот сте 

виделе како бугарски војник удира некој постар човек при симнувањто од камионот. Се 

сеќавате на таа случка?         

Временски код: 20:08 

Сведок: Можда сум рекол. Како го удира, го удирале? 
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Интервјуист: Да. 

Сведок: Од војниците? 

Интервјуист: Да. 

Сведок: Може, може да. Ти реков ја  нешто може сум заборавил. 

Интервјуист: Овие луѓе кој што ги носеа внатре во монополот имаа ли некакви ознаки на 

нив?          

Сведок: Абе нешто тука имаа ама не знам што беше тоа. 

Интервјуист: Мхм 

Сведок: Тука 

Интервјуист:Мхм  

Сведок: Како округло нешто имаше нешто, маркиран, од далеку не се приметуе многу, ние 

ѕиркавме. 

Интервјуист: Можете да се сетите каква боја беа тие ознаките?  

Сведок: Белузлави ли бе... така нешто. И напишано нешто. 

Интервјуист: Кога одевте во Монополот од тарабите кога гледавте внатре, проба ли некој 

од внатре нешто да ви каже, нешто да  комуницира со вас? 

Сведок: Нас? 

Интервјуист: Од да, вас децата од надвор додека стоевте. 

Сведок: Не, не мм мие сос нима не сме имале комуникации на пример, со Евреите. И они 

не смеја да дојдат до тарабите на пример тука тарабите имаше и до тарабите не смеат. Ние 

од надвор а овие од надвор надвор внатре. Ги пуштаат они шетаат вака како у затвор на 

пример, а приступ до тарабите не. Може сакал некој да им подаде за јадење ама не знам не 

не знам ништо. Имаше народ сакаа да им дадат, греутилати гревотилаци. Не смееја да 

продат да им дадат.             

Интервјуист: Видовте ли во дворот, во монополот на некои места да речеме алишта куфери 

и така натаму?  

Сведок: Епа овој кога ги истовараше овој арабаџијата кога ги истовараше и после они си ги 

однесоа до има рампа таму кај монополот, има рампа на пример колосекот кај кај што е и 

за утовар на пример, тутун тогај за утовар, е до рампата само ќе им ги стаи  тоа стварите, 

куферите што имаа партали нешто или пакет и после они си ги носеа унатре. 

Интервјуист: Колку денови беа Евреите во Монополот во Скопје? 
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Сведок: Па ја ја мислам дека четри месеци беа, најмалку. Колку години има од тогај како е 

пројдено мајку му, четрс четврта, десет седумдесет години има од тогај. Ја десет години ако 

сум бил, сеа сум осумдесет, дедумдесет години ии . 

Интервјуист: А кажете ми кога амм кажавте дека често одевте во Монополот амм дали 

видовте што се случи со Евреите после тоа? 

Сведок: Па после у вагони ги депортираа и ги однесоа у ложионица. Сега кај што е карши 

Треска, тука е депо ложионица. Тука и работилница беше и локомотиви поправаа и вагони 

нешто шо требе. Тука бајги седеа дали чекаа од Штип да дојдат Евреите и од и од Битола 

па после да ги депортираат. Ама едно три четр месеца тука беа. 

Интервјуист: Вие видовте во ложионица кога ги однесоа? Дали ги видовте додека.. 

Сведок: Не. Ние ја еднаш само отидов и више од дома не ме пуштаа да идам то далеку е. 

Интервјуист: А ми кажавте дека еднаш сте отишле. 

Сведок: Еднаш со деца се украдовме од школо. Седум осум деца. Од тие може има некој 

жив ама. 

Интервјуист: И што видовте таму? 

Сведок: Па таму они ги чекаат, за  да ги депортираат и после кога сигурно овие од по ... 

татко ми више рече ги однесоа. Сигурно од Битола да дојдат и од ова 

Временски код: 25:15 

Интервјуист: Луѓето стоеа надвор или беа ставени во вагони? 

Сведок: Во багони бе, у вагони. Коњски вагони. У такви вагони, не класи. 

Интервјуист: Колку далеку стоевте од од овој од возот? 

Сведок: Како ? 

Интервјуист: Колку далеку стоевте, на која далечина бевте од возот кај ложионици? 

Сведок: Ја? 

Интервјуист: Да.  

Сведок: Па да ти кажам карши зградана ондека, преку улица. Толку сум. И таму травај ги 

чуваше. Војници. 

Интервјуист: Какви војници беа? 

Сведок: Бугарски.  

Интервјуист: Од каде знаевте дека се Евреи? 

Сведок: Е како не знаевме, цел град збори, како не знаеме.  
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Интервјуист: Можевте да слушнете нешто додека бевте таму додека го гледавте возот? 

Сведок: Абе народ у вагони. После ги пуштаа, може за нужда да вршат, сигурно имало  

некаде ипак.  

Интервјуист: Имаше некаков натпис, нешто што пишуваше на вагоните?  

Сведок: Не, не видов не. Не. 

Интервјуист: Ми кажавте дека стоевте дека сте биле како од тука до зградата од прилика 

тоа би било околу педесетина сто метри? 

Сведок: Абе ги гледаме отворени вагоните, вратите отворени и од таа страна и  од оваа 

страна се отвараат. И чекаат наредби.  

Интервјуист: Како изгледаа луѓето кои што беа внатре во вагоните? 

Сведок: Абе нормално, како јас што изгледам на пример некои по подебелки, некои послаби 

некои после понатака што им се десило кој знае, важно тогај не беа, тогај брзо не беа 

ослабени на пример дали ги тепале, ама не, не ги тепааа. Ја не ги водов да ги удираат многу. 

Интервјуист: Можевте да слушнете нешто? 

Сведок: А? 

Интервјуист:  Дали слушнавте нешто додека ги гледавте во вагоните? 

Сведок: Не не.  

Интервјуист: Колку време останавте таму? 

Сведок: Ја? Па едно четириес минути. Триес пет четириес минути. И што ќе праиме ние да 

ѕирнеме само деца радознали и тоа.  

Интервјуист: Освен вашата група имаше и други луѓе кои што дојдоа таму да  да видат. 

Сведок:  Не ние деца, ја немеше други постари луѓе им беше страв да идат. Ама нам деца 

не не закачаат. И овдека кај Монополот и таму.  

Интервјуист: Ми рековте дека седевте четириесет  минути. Што се случи после тоа. 

Сведок: Како? 

Интервјуист: Четириесет минути дека сте биле таму. 

Сведок: Да . 

Интервјуист: Да.  

Сведок: Абе гледаме народ, знаеме дека се Евреи, ништо четирие минути седат некои ќе се 

симне да нужда да врши доле па ќе се качи у вагон, не им даваат сите да се симнат, само со 

дозвола. Ако му дадат да одат да се симене и се симне. 
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Интервјуист: Вие кога си заминавте од таму возот сеуште беше, возот беше таму остана? 

Сведок: А? 

Интервјуист: Кога си отидовте вие од таму возот беше уште останат, остана таму возот? 

Сведок: Па потоа останал како не. Останал возот. Ама тоа немаше ни локомотива, само 

вагони паркирани, стационирани тука и дење, ноќе тука како. Колку време, три четири 

месеца тука дали им даваа храна нешто, сигурно нешто им давале малку колку да не умрат. 

Интервјуист: Колку вагони имаше? 

Сведок: Па едно шес вагона најмалку беа од прилика така.  

Интервјуист: Вагоните ги чуваше само бугарската војска што ми кажавте или имаше  и 

други војници? 

Сведок: Бугарска, бугарска војска. Бугарска. Зашто они сојузници, они командујат.  

Временски код: 30:17 

Интервјуист: Кога си отидовте од таму од ложионица поминавте ли од тука покрај 

Монополот? 

Сведок: Не ние дојдовме до Рампа од тука, ама ништо немаше више тука. Празно. 

Интервјуист: Можевте да .. 

Сведок: А вратата затворена. Беше па, стажа имаше а вратата затворена. Двајца.. 

Интервјуист: Двајца? 

Сведок: Двајца стражари, воинции, Бугари, бугарски војници. 

Интервјуист: Погледнавте внатре во дворот низ... 

Сведок: Празно, празно. Дали чекаа другу да дојдат ваму од  Битола и од Штип. 

Интервјуист: Одевте пак во Монополот оркога Евреите веќе беа однесени? 

Сведок: Одевме ама веќе немаше ништо. Дали ги донесоа директно со возовите таму овие 

другиве  од Битола и од Штип може директно да ги однеле. 

Интервјуист: Се зборуваше ли нешто во градот што се случи со Евреите? 

Сведок: Абе  народ си збори, ние, ја постари луѓе не сум се мешал, ама дома вака сиротиња, 

сиротиња што им напраија тоа слушав. После разбрав како поголем кај ги однесоа после.  

Интервјуист: А, ми кажавте дека на вашата улица немало Евреи. 

Сведок: У нашата улица? Не. Не не. Немало друго место. Само тој дел. Тој дел од  Камени 

Мост лево, позади Свети Дмитрија црквата и од театарот до водовод таму сеа што прават 

новата зграда тоа беше нивни квартал. Па не беше мало местото ова.  Густо населено беше. 
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Интервјуист: А одевте ли во Еврејското маало од кога ги однесоа Евреите? 

Сведок: А? 

Интервјуист: Дали одевте во Еврејското маало од кога ги однесоа Евреите?  

Сведок: Не, како како ги однеле од дома? 

Интервјуист: Не, од Монополот кога ги однесоа дали сте биле во Еврејското маало после 

тоа?  

Сведок: Па празно место. Празно. И после, при сега има  ја две куќи таму од театарот 

понатака. Тие еврејски куќи живеат.  

Интервјуист: Дали видовте некои луѓе кои живеат во еврејските куќи? Од кога ги однесоа 

Евреите? 

Сведок: За да пљачкаат? Ја тоа не сум вишол ама жената кажује у Штип кога ги депортирале 

Евреите иделе од селава таму некој завеса ќе украде, некој ова некој. Вика, тие што украдоа 

вика завеси не знам што таму,  аир не видеа вика. Цела фамилија се сотре вика. Е така жената 

ми кажа. Земал завеси, земал амм пантолни ова она аир не видеа вика. Е така жената вика, 

а жената помала од мене на пример Ама зне од ко ко дете била триес седма е она така се 

сотре вика цела фамилија, две фамилии. Пљачкаа. Па и овде сигурно пљачкале, ја тоа не не 

сум вишол тука. Далеку ми беше.  

Интервјуист: Некои луѓе со кои што разговаравме ни кажаа дека во Скопје имало се 

продавале еврејските ствари, работие на Евреите. Дали имате видено некој таков случај каде 

што се продаваат еврејските работи? 

Сведок: Што еврејски? 

Интервјуист: Еврејските работи кои што им припаѓале на мештаните и така. 

Сведок: Може да ги продавале и на на овие нашиве.Додека не ги подбрале, додека не ги 

амм подбрале може да продавале. Намештаи или нешто. Може.  

Временски код:35:02 

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте во аптеката на Евреинот. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Продолживте ли да одите во аптеката од кога ги од кога ги однесоа Евреите?  

Сведок: Како дали? 

Интервјуист: Дали продолживте да одите во аптеката од кога ги  собраа веќе Евреите во 

Монополот? 
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Сведок: Со сестра ми уште еднаш бев само. Два пати сум со сестра ми, она беше постара од 

мене. Триеста беше родена. Она повише школо учеше.  

Интервјуист: И човекот тогаш.. 

Сведок: Ама голема аптека беше. На раскрсница за кино Балкан и за Единаести октомври 

па после беше кафанче, таму идевме кафана беше. Домино игравме. 

Интервјуист: Сопственикот овој Евреинот кој што била негова аптеката, тој остана во 

Скопје?  

Сведок: Неене не. Само знам јас се сеќавам овој фудбалски судија воа Никарија само тој го 

спасија фудбалериве од од Вардар. Тие го спасија. И он стана тука.  

Интервјуист: А овој сопственикот на аптеката ми велите не не. Значи дека и него го земаа? 

Го однесоа. 

Сведок: Нее. Ништо пропанда се. Отиде. 

Интервјуист: Пробувам само да разјаснам значи кога Евреите беа во Монополот и ги 

однесоа со возовите дали бевте пак во аптеката, дали после тоа отидовте во аптеката? 

Сведок: Не, не, не сум. Не. Со тоа затворена. Затворена беше. Сигурно за ја не сме ишле 

више.  

Интервјуист: Дали видовте некогаш луѓе кои што влегуваат внатре во аптеката?  

Сведок: Не. Далеку ми е. Каде е тоа плоштад, каде е сум ја овдека.  
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