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Интерву со Милан Терзовски 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

Интервјуист: Ви благодарам што се согласивте да се сретнете со нас и да ги кажете вашите 

сеќавања за потребите на Меморијалниот центар на Холокаустот во Вашингтон. Како се 

викате? 

Сведок: Јас се викам Милан Терзовски.  

Интервјуист: Кога и каде сте родени? 

Сведок: Роден сум во град Куманово на 26.4.1930 година. 

Интервјуист: Каков беше животот во Куманово пред Втората светска војна? 

Сведок: Мислам дека беше тежок, меѓутоа, покасно што дојде тоа, тоа беше потешко, беше 

тежок животот, но она што дојде после тоа време беше многу потешко, кога дојдоа така 

наречените ослободители на Македонија. Бугарите кога дојдоа тоа време беше најтешкото 

време што го паметам јас.  

Интервјуист: Ми зборувавте за животот во Куманово пред Втората светска војна. Какви 

националности живееја во Куманово?  

Сведок: Можам да речем како и денеска што ги има, имаше и тогаш имаше Роми, Турци, 

помалку Арнаути, мислам Албанци, многу помалку, ете тоа беше, Власи јасно имаше, Срби, 

така. Имаше од сите националности и тогаш во тоа време, меѓутоа сега малку има поголема 

популација на албанското население и тие прилично грабат со множењето, што по мое 

лично мислење не е баш за почитување, тоа е премногу. 

Интервјуист: Дали имаше Евреи во Куманово? 

Сведок: Имаше, имаше Евреи, имаше од Руската револуција седумнаесеттата година, 

имаше Бољшевици и Меншевици и имаше Евреи доста, да, да можам да речам дека тие беа 

најнапредни интелектуалци у Куманово у тоа време. 

Интервјуист: Се сеќавате на некои од имињата на Евреите кои што еве ми ги споменавте 

дека беа интелектуалци.? 

Сведок: Па имав во комшии тука, Мирко се викаше, ветеринарен лекар беше, после друг 

еден не можам на името да му се сетам, доктор беше со фамилијата наблизу одма од мојата 

куќа од балконот ги гледав зборуваа, разговараа и така. Дури имаше, кога настана 
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бомбардирање четириесетипрвата , Белград кога го бомбардираа и една од жените, Еврејка 

што му беше на тој доктор жена му, па имавме ние копавме некои ровови да се криеме, у 

дворови тука, у дворови лево, десно ровови и внатре седевме и чекавме кога ќе дојдат 

авиони како да се скриеме, ама одозгора не бевме покриени нели, отворено небо може да се 

бомбардира, може се, ама нашите мислења беа такви дека ќе се заштитиме у тие ровови. И 

имаше таа негова жена на тој докторот со нас беше и девојчето нејзино Романа се викаше 

она и така, кога ќе засвиреа сирените, најавуваа Бугарите .. На страната има чужди 

самолети..., нели самолети ги викаат они и ние, ајде кој кај ќе најде место да се скрие и така.  

Временски код: 6:55 

Интервјуист: Колку далеку живеевте од еврејското семејство на докторот кој што ми го 

споменавте? 

Сведок: Преку едан ѕид, ѕидче имаше, ѕид и одма бевме ептем блиску, блиску. Јас како дете 

колку се сеќавам, нели, десет години дванаесет години така, повеќе вака со мајка ми со 

сестрите контактиравме повеќе, јас како помал помалку кантактирав, а се сеќавам дека 

бевме блиску.  

Интервјуист: Одевте ли во куќата на вашите соседи Евреи? 

Сведок: Многу блиску бевме, преку ѕид се слушавме, си разговаравме, не сме оделе, мислам 

јас колку се сеќавам, ама вака сме разговарале. Имавме капиџик, тие стари капиџици и така 

сестрите одеа разговараа со нив, така имаше некои контакти,  имаше контакти колку се 

сеќавам.  

Интервјуист: Ми кажавте дека сопругата на докторот се викала Романа.  

Сведок: Не, девојчето се викаше Романа, сопругата, сега баш точно нема да се сетам, ама 

понатаму може да ми дојде тоа како се викаше, да, жената, многу фина жена беше и 

разочарана беше од сето тоа. Бугарите веќе дадоа наредба сите овај да спријавуваат Евреи, 

да се пријават таму у Участак да одат, у Кметство, таму онаму, главно да се пријават, тоа 

беше основно. И баш се сеќавам, она вака, мајка ми, мојата мајка викаше не се пријавувајте, 

зошто да се пријавите, еве кај нас ќе бидете и готово, не се пријавувајте. Ама они се 

пријавија изгледа незнам како и што и ги собраа и нив па да и они отидоа таму кај што не 

требе.  Грозно, грозно, фашизамот е опасна настрана политика, тоа беше за цел свет удар 

на еден лудак, тоа не се интелегенти мисли, тоа се лудачки мисли. Лошо, тешко ми е да се 

враќам назад иако бев дете, меѓутоа тешко се поднесуваше тоа и окупацијата на Бугарите 
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многу ташка беше, немаше ништо, немаш храна за јадење немаш сапун да се испереш. Одеа 

со коњи ли ги влечеа, кој ги влечеше, едни големи буриња и секој на два, три дена одеа и 

бараа алиштата да ги дадема да под пареа да бидат, немаше сапун. Монгу тешко време, 

тешко време. И после па ги враќаа тие алишта кој како си ги знае си ги собира алиштата си 

ги зима, пак поминуваа и така , ете тоа беше перење. Мајка ми моја знаеше сама дома да 

прави сапун и ние праевме сапун, ние малку и ги дававме алиштата, мајка ми праеше сапун 

и она си переше и така, ние то дома си го праевме не дававме кај нив што бараа они. Голема 

сиромаштија имаше, голема сиромаштија нема од никаде, нема работа и така, многу тешко 

беше. Имаше еден слаткар одма до нас неговата работилница беше, со нашиот двор се 

наблизу вака. Одев почесто пати, помагав така, кршев ореви кога требаше да слатки да 

прават. Он правеше и локуми тогаш. Често пати одев, почна пругата да се прави Куманово-

Шупљи Камен до селото према Бугарија, тогаш почна пругата да се прави. Имаше 

трудоваци, трудова дружина така ги викаа, работеа и овој слаткарот мене ми даваше вака 

по три- четириесет педесет локуми да отидам и да ги продавам. Меѓутоа јас таков бев по 

природа никој пари не ми даваше сите си ги јадеа локумите, не можев пари да земам без 

пари се враќав назад и тоа е, така.  

Временски код: 14:40 

Интервјуист: Кажавте дека соседите ваши морале да одат да се пријават во Участакот. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Се сеќавате ли дали носеа некакви ознаки на облеката?  

Сведок: Ја не знам како одеше тоа пријавување и кој ги викал како ги викал, најверојатно 

полиција, бугарска полиција. Не можам точно да се сетам дали имаа плавксата униформа 

како шо се фотељите, дали имаа зеленкаста, сега тука боите ми бегаат не можам точно да 

се сетам, а знам дека овај војниот овај корпус нивни они имаа нешто бежова боја  на нивните 

војни униформим како боза, бежова боја. На тоа се сеќавам. Па дури една прилика јас многу, 

у центар седам у Куманово што го викаат кумановците, куде Тумбе, и многу пати испаѓав 

како дете, ќе испаднам да видам што прават како прават, они почесто правеа, бугарската 

војска правеше тие маршеви, многу таа сила ја покажуваат да гледаме ние и знам една 

прилика, случајно како дете, цар Борис дојде во Куманово јас го видов лично и им кажувам 

дома, јас го видов Цар Борис беше викам од Софија дошол, као да ни даде знак дека сме 
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слободни ние на фино место сме, дојде, го видов, а он со Хитлер соученици биле, седеле у 

иста клупа, после прочитав видов кои се тие, тоа се тие тешки работи. 

Интервјуист: Ве прашав дали имаа нешто на облеката вашите соседи, комшиите ваши? 

Сведок: Не цивили беа, цивили... 

Интервјуист: Не дали носеа некаков знак, нешто на нивната облека? 

Сведок: Не сум приметил тоа дали имале знакови, не сум приметил, а знам дека имале некои 

ѕвезди, знам дека низ Куманово имале некои ѕвезди како што имаше бугарски браници 

фашистичка организација, тие имаа на рака Б,  Браник, сигурно имаа и ова, тоа не знам, не 

ме интересирало, па ѕвезда, што како сум бил стварно мал уште не зрел да ги распознавам 

тие работи, нели тоа е основна работа, основна работа овај на пријателите што беа во 

Куманово, да мислам ѕвезда, давидова ѕвезада тоа е основа, Еруслимска основа, ама не сум 

ги приметил тие работи, не сум ги разликувал да ги приметувам, а сигурно имало, имало се 

носело, да, да имало. Не знам што да ви кажам , што би ме прашале друго, прашајте 

слободна што знам ќе ви кажам. 

Интервјуист: Што се случи со вашите соседи Евреи ? 

Сведок: Па ги снема, штом се пријавија, шести април тоа бомбардирање беше после тоа ги 

собраа, јас во Скопје кога бев после не видов таа истата жена и тоа, дали после са ги собрале, 

не знам не можам да се сетам точно. Главно нив не ги сретнав тамо мажот помалку беше, 

жената и децата и машко дете имаше едно и женско, Мирко се викаше машкото, а ова 

девојчето го кажав прееска и не се сеќавам за нив дека во Скопје сум ги видел , не сум ги 

видел, дали после мене дошле откако дојде сестра ми да ме извади и така, за нив не се 

сеќавам. 

Временски код: 20:50 

Интервјуист: Ми кажавте дека отидовте во Скопје, зошто одевте во Скопје. Зошто одевте 

во Скопје?  

Сведок: Мојата сестра постарата, која почина пред година и пол две, се разболе и таа 

мораше да се оперира и еден плеврит доби и мораше да се оперира. Е сега во Куманово 

немаше таква операциона сала и такви стручни луѓе и мораше во Скопје, се оперираше тука 

и мајка ми јас имав уште два брата, двата брата едниот во Белград студираше за лекар, 39 

година тие со осмо отидоа во Белград и студираше таму. Со партизаните, со српските 

партизани испаднал во шума и тој станал партизан и ги лекувал партизаните таму, онолку 
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колку што можел за година, година и пол да научи. Оти стана рат избувна четириеспрва, 

четириеста и,  а другиот брат тој најстариот, тој беше автомеханичар, тој исто во Куманово 

работеше, меѓутоа го прибраа и отиде на Сремски фронт, тој од Куманово за Срем отиде 

после ослободување, мислам пред да се ослободи тоа мешевина имаше тогаш и го зедоа и 

отде и брат ми како патризан и двоицата. Овој од Белград не го чувме три, четири години 

ни дали е жив, мајка ми одеше у гробишта фрлаше тресаѓии на празен гроб и така, не го 

чувме, не сме го чуле и после ко се ослободи ослободување тогаш 45-та година јас меѓу 

првите седнав у воз и отидов у Белград да си го видам брат ми и после па и тој дојде во 

Куманово и така. И тука веќе се видовме. 

Интервјуист: Почнавте да ми кажувате за ваштата сестра која што била во болница во 

Скопје... 

Сведок: Да, да и мајка ми бидејќи двата брата машко дома нема никој, јас сум маж 

единствен дванаесет годишен и она ќе ме фанеше за рака и ајде синко да одиме во Скопје 

кај Даница да и однесеме, мајка ми готвеше секој ден, онолку колку што можела појака 

храна, пофина храна да може да озрдаве побргу сестра ми после операција и така. И секој 

ден доаѓавме тука а точно до центарот кај што е рестроант Македонија кај што беше на 

центар, кај што е сега споменикот на Ченто, Македонија тука беше ресторант овај хотел. 

Одма до хотелот живееше еден мој пријател исто годиште бевме и тој имаше баба и дедо 

одма во улицата кај што живеам јас карши нас што живееја баба и дедо и тој ги посетуваше. 

И се спријателивме со него и тој стално ме викаше, дојди Миле во Скопје во големиот град 

да го видиш. И ете ми се пружи прилика кога се разболе сестра ми со мајка ми да дојдам да 

го видам големиот град. И мајка ми стално викаше: не испаѓај никаде сирените свират туѓи 

авиони доаѓаат, бомбардираат..... имаше англиски двомоторци бомбардираа тука во Скопје 

...не испаѓај никаде...., ама, а тој мојот другар у тоа време дури јас патував со мајка ми ваму 

таму, он па у Куманово беше и така пак со него, пак се дружевме и така, кај баба му кај дедо 

му. Ама детска радозналост, како ми викаше дојди да го видиш големиот град, плоштадот 

и така и навистина голем плоштад, точно е така. И испаднав ја, мајка ми отиде да и однесе 

на сестра ми јадење и јас си испаднав. Мајка му на тој мој другар не ме ни примети кога сум 

испаднал, не знае ни кај сум. Јас си испадна од вратата и дојдов до центарот, а тоа нема ни 

сто метра, сто пеесет метра од хотелот, они тука седеа до хотелот. Испаднав и два бугарски 

полицајци ме фанаа таман, рано рано у осум и пол девет сатот колку беше и еден остана 
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другиот ме однесе во Тутунски комбинат, па таму друг полицаец имаше, па ме примија и 

влегов внатре у тоа, тоа беше како магацин за тутун ама испразнет немаше тутун го 

оспособиле за преноќиште за спиење, за собирање. Тогаш имаше рација,  Евреите ги збираа 

по бугарска наредба, рација и се знаеше тоа, ги собираа од цела Македонија, од Штип од 

Битола од така од сите градови, кај имаше Евреи кои се пријавиле како се пријавиле, ги 

собираа и ги носеа во Скопје во Тутунски комбинат.  И кога влегов внатре гледам луѓе, 

жени па дури и деца имаше, имаше малечки деца. Грозно, грозна слика, постелено доле 

слама, пченична слама и на тоа се спиеше. Некој викаа, се изјаснуваа имало кревети, какви 

кревети на слама се спиеше, без покривка без ништо, ништо нема, јадење немаше, кој ќе ти 

даде јадење. У град немаше јадење, а не уште да ти донесе јадење, не тоа немаше ништо. Ја 

колку  се сеќавам не сум јадел ништо, два, три дена бев таму, ни јадење ни пиење, многу 

тешко, тешко, тешко, мрачно, мрачно.   

Временски код: 29:50 

Интервјуист: Што ви кажаа ли бугарските војници кога ве уапсија, кога ве земаа од 

плоштадот ?  

Сведок: Ништо, никој ништо не ми кажа, еден остана еден ме поведе и со него право во 

Монопол, нити ја прашав, ниту тие прашаа, само си мислев како млад кај ме водат зошто 

каде одам јас, ја тоа нивното што они го соопштиле дека собират такви, онакви, дали сум 

им заличил на Евреин, плав вака, плави очи , плава коса имав како дете, нешто има сум им 

заличил, ајде да си исполнат и они некоја обврска, ете фанава ме Евреин,ајде таму...ете тоа. 

Интервјуист: Што видовте во дворот во Монополот кога влеговте? 

Сведок: Дворот, ја не го ни забележав дворот. Немаше што, право ме однесе горе 

полицаецот и горе имаше пак друг полицаец бугарски и овој ме предаде на тој и тој ајде 

влези внатре и толку.  

Интервјуист: Ми кажавте дека останавте два или три дена во....  

Сведок: Да, не се сеќавам точно, главно во една агонија бев и така. Тоа се тешки работи за 

тоа време, за десет години тоа се непристапни работи за една личност, млада, неспоиви. 

Интервјуист: Можете ли да ми ги опишете условите кој што беа во просторијата каде што 

бевте во Монополот? Ми кажавте дека сте спиеле на слама, меѓутоа што друго имаше во 

просторијата? 
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Сведок: Ја колку се сеќавам само слама, само слама, постелена слама ништо друго немаше, 

на слама на најобична слама спиевме, да, најобична слама, ништо немаше друго. Пред тоа 

можда бил магацин, можда имало тутун ама они го испразниле по наредба ваму, наму, тука 

ќе бидат голема просторија и тука бевме.  

Интервјуист: Имаше ли други луѓе со вас во просторијата? 

Сведок: Имаше. Имаше четириесет, пеесет души, да полека, полека се полнеше, може би 

сум бил меѓу првите таму, јас не се сеќавам откога почнало тоа да се собира. Евреите 

почнале да ги собираат, од кога што, не сум прател печат, не ме интересирало тоа. Имаше 

едно три-четириесет луѓе имаше може да се рече. Само што почнало, јас сум налетал тогаш 

и ме ставиле... 

Интервјуист: Овие триесет-четириесет луѓе што ми ги кажавте, беа сите од ист пол или 

имаше од различен пол? 

Сведок: Различен, имаше и жени имаше и мажи, повеќе мажи, помалку жени, имаше и деца 

имаше и деца имаше, мали деца, јас колку се сеќавам имаше и мали деца. Дали мајките не 

можеле да се одделат од нив, па можда тие барале храна тие као мали деца и така, можда 

биле на доење, имаше мали деца.  

Временски код: 35:20 

Интервјуист: Можете ли да ми ги опишете луѓето, Евреите како изгледаа во таа просторија? 

Сведок: Не можам таа психологија да ја досегнам у тоа време сум требал да ја студирам таа 

филозофија па да можам и вам да ви ја раскажам. Не можам да се сетам на таа, то се 

психички елементи што ја не можам до крај да ги протолкувам, неможам, како изгледале, 

што,.. болно. Како може да се изгледа кога си затворен, не добиваш храна, не добиваш 

ништо, како можеш да се осеќаш? Сигурно лошо.  

Интервјуист: Имаа ли некакви ознаки на облеката луѓево што беа со вас во просторијата? 

Сведок: Не се сеќавам на тоа. Па тие веќе биле ноќ, два ноќа пред мене сигурно тамо, не 

видов, тоа не можам да се сетам дали имале, дали немале, по кошули, по ова, по она мажи, 

жени. Не не сум за тоа, не не можам да се сетам дали имаше ознаки или не. 

Интервјуист: Зборувавте ли со некој во просторијата внатре, проба ли некој да разговара со 

вас?  

Сведок: Не, јас само слушав кој што зборува, како зборува, што можев да разберам, но сите 

плачни беа, тажни беа. Знаете тоа не е свадба па да се дискутира незнам што, тоа е тажен 
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чин, секој си мисли кај ќе не носат, кај ќе одиме , секој мислата му е таму. И не можам да 

се сетам, не сум многу разговарал и јас се прашував што барам овде, зошто сум и тоа ми 

беше основно, ете тоа ми беше основно, таа мисла ме мачеше, како млад, зошто сум тука, 

што после одгатнав кога отидов дома.   

Интервјуист: Ми кажавте дека ги слушавте како зборуваат. Се сеќавате на каков јазик 

зборуваа? 

Сведок: Па ја мислам дека тоа се знае, на нивни јазик, на кој јазик си се договарале си 

разговарале, јас не ги разбирав, тој јазик на еврејски јазик, сто посто на тој јазик зборувале. 

Да, оти беа од разни краишта на Македонија и кога ќе се сретнат они си зборуваат свој 

мајчин јазик сигурно. Ја не сум ги разбирал. Не... 

Интервјуист: Имаше ли прозорци во просторијата? 

Сведок: Помалку, малку, мислам дека малку имаше, повеќе беше така позатемнета, не 

затемнета многу се, ама не се сеќавам на тие прозори дали ги имаше и колку ги имаше. Не 

сум ни мислел на прозори, јас сум мислел зошто сум тука, тоа ми било основно како млад, 

како дете, дете, тоа ме чудело. 

Временски код: 40:35 

Интервјуист: Дали имаше некој во просторијата, некое вооружено лице кое што ве чуваше? 

Сведок: Па диртекно во просторијата, па може да се каже, дури ни врата немаше во таа 

просторија, кој знае како беше, одма се влегува така, отворена и тој стоеше полицаецот тука 

пред тоа, отворено нешто беше немаше врата да има врата ко ќе влезеш, магацин таму нивни 

тие бали да се туркат, имаше полицаец што стоеше тука, да. Па овој што ме водеше ме 

предаде на тој и толку, тој се врати назад, видов каде е и само со рука ми направи да улезам, 

тоа..  

Интервјуист: Дали видовте случај кога некој од овие полицајци физички напаѓа некои од 

луѓето кои беа внатре во Монополот?  

Сведок: Не сум видел тоа, не сум видел. Не, не сум забележал, не ми паднало вака како 

мотив, не сум видел, едноставно не сум видел. Па кој  ќе се буни таму. Има ли некој да се 

буни. Дошол внатре, влегол и толку точка, тоа го кажаа преку звучници преку ова преку 

она, дека се собираат тие луѓе се носат таму , не сум видел тоа.  

Интервјуист: Дали случајно видовте некој од тие лица како одзема некој предмет кој што 

им припаѓаше на Евреите? 
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Сведок: Не, не сум видел, не сум заблежал, не знам. А можда после кога ги товареле во 

вагоните таму им ги одзеле највероватно, ако имале и што кој имал, не го пуштале така у 

вагон сигурно, тие вредни работи имале, да сигурно, ама не сум видел тоа. 

Интервјуист: Ми кажавте дека останавте два-три дена во Монополот. 

Сведок: Да, да. 

Интервјуист: Како се случи да излезете, што се случи со вас? 

Сведок: Па оваа помладава сестра, не од мене, туку од мојава прва сестра, она е помлада, 

она е уште жива во Куманово, она дојде и она ме извлече од тој пекол. Разбрала, прашала 

низ Скопје кај се затворени, што е како е, Евреите кај ги носат и дојде таму во Тутунски 

комбинат. И она ме извади од ова, меѓутоа она носеше и една домаќинска книшка како една 

лична карта, немаше ни лични карти немаше ништо и на таа домаќинска книшка и мое име 

стои нели Милан и други браќа и сестри, сите, оти со таа книшка зимавме и леб и продукти, 

продукти, како продукти имаше, ништо, ни шекер ни сол ни сапун, ни ништо, едино 

пченкарно у плехови тоа го пекоа по метар и пол плехови на осумдесет сантиметри 

недопечено, живо како на свињи, само што го ставил у фурна да се запече, не ни запечено 

него го вади и одма према книшката и купони имаше у последно време, кој купон ер 1 , ер 

2 , ер 3 што јас знам таму, значи кој поголем стомак има кој помал и така натаму, ги делеа 

луѓето, деца не смеат многу да јадат, постари помалку, се помалку беше, и на основа на таја 

книшка на полицаецот, ја виде полицаецот и сестра ми кога дојде и таа плаче и ја плачам и 

ме пуштија. Тогаш она ме извади од таму пред да тргне композицијата, пред да се наполни, 

сигурно една недела и повеќе ги собирале, композиција не може со еден вагон да одат у 

Германија, цела композиција од цела Македонија. И кога се наполнило возот сигурно после 

јас сум си отишол, ме извадила сестра ми и сум си отишол во Куманово на аутобус назад и 

така тоа. 

Временски код: 47:10 

Интервјуист: Вашата сестра дојде во просторијата каде што бевте по вас? 

Сведок: Да, да, да дирекно дојде тамо и плаче кога ме виде зошто сум испаѓал после по пат 

одејќи .....кога ти кажува мама да не испаѓаш, што си испаѓал.... па викам испаѓав да го 

видам градот, плоштадот да го видам, гулабите да ги видам, Скопје беше познато по гулаби 

е....какви јата се слегнувале пред Офицерски дом. Јас сум после сум се шетал тука пред 

Офицерски како ерген, знам јас што било и како било, ама тогаш не го знаев Скопје и прв 
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пат они ми каптисаа и ајде, еве ти го Скопје. И ако не беше оваа сестра ми у Куманово, јас 

ќе завршев и Треблинка заедно со нив, како Евреин. 

Интервјуист: Кога излегувавте заедно со вашата сестра од зградата на Монополот што 

можевте да видите во дворот? 

Сведок: Јас бев среќен што испаѓам. Не сум забележал ништо. Само сум гледал да испаднам 

од тој пекол од тој двор, плачеме заедно и сестра ми и ја и така на аутобуска станица ништо 

не сум забележал да бидам искрен не ме интересирало друго, ме интересирало да бидам жив 

и здав како ме извади и да си дојдам дома. Ете тоа е основно.  

Интервјуист: Предмалку ми споменавте дека Евреите од Монополот во Скопје беа однесени 

со воз. 

Сведок:Така кажаа, ја така чув.  

Интервјуист: Кога излегувавте од Монополот случајно да не видовте некаков воз некакви 

вагони во дворот? 

Сведок: Не можам да се сетам на тоа. Вагони, таму имаше стално вагони, носеа тутун од 

ваму, онаму, оти влегуваше железница дирекно во Монопол и тука наблизу, па тутуни носеа 

од цела Македонија се купуваше, се пренесуваше имаше две, три линии таму, повеќе линии. 

Не сум забележал ништо, знам се беше, ја гледав само да испаднам со сестра ми да се 

одвојам од тој пекол, да се тргнам подалеку и да не ги гледам тие полицајците бугарски, до 

тука ми дојдоа. Низ Куманово гледај ги, тука гледај ги нема слобода, немаш... очајно, 

грозно.  

Временски код: 50:45 

Интервјуист: Откако се вративте во Куманово назад, кажете ми дали сте виделе како некој 

влегува и излегува од куќата на вашите соседи Евреи, луѓе кои што биле во униформа и 

вооружени? 

Сведок: Не сум видел, не сум ни помислил на тоа. Јас гледав мајка ми да си ја видам 

сестрите да си ги видам, да чујам за браќата да слушнам низ Белград, партизани тоа ваму, 

таму, тоа ме интересираше, не не сум се вртел лево десно да видам што и како. 

Интервјуист: Некои луѓе со кои разговаравме за истава проблематика, ни кажаа дека виделе 

како се одзема и продава еврејскиот имот. Дали сте виделе такво нешто? 

Сведок: Не , ама јас сум бил мал, млад и таја пасија не ме интересирала, едноставо не сум 

имал потреба тоа да го анализирам. Не. У некаква еуфорија сум бил детска психологија е 
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таа, гледаш да си дојдеш дома да си видиш мајката и си викаш сега што ќе ми каже мајка 

ми зошто си испаѓал, ќе ме кара ли, ќе ме тепа ли, што ќе прави, на тоа повеќе сум мислел 

на тие работи што сум ги погрешил. Тоа у ствари е и погрешка и тоа не е мала погрешка , 

меѓутоа имало некоја сила што ме , што ме извекла од таму, тоа не е никако мала работа, 

ама мојот ум младешки таков бил, ај да го видам големиот град, да го видам просторот да 

видам кај се одржува, тоа Официрски дом, па од од друга стана банка. Ете тоа ми било 

основно да видам, а кај сум навлегол у каков тињак, тоа сум изумил. Не знам, тоа било 

опасно да се испадне. И ми викаше мајка ми не испаѓај никако, седи додека не си дојдам од  

Болница.  А јас да го видам градот како што викаше мојот другар Миле, он едно време у 

собрание работеше, Симоновски Миливој, фини  другари бевме, доваѓаше он тука, јас прв 

пат да отидам у Скопје и прв пат кај него и да ме фатат. Ете тоа било тоа, ете таква среќа 

ми било, па сестра ми дојде па ме спаси. Ете тоа, тоа е моето патешествие. Јас имам една 

книга, вака една поема напишано, само не ми е печатена дома стои така, сета голгота тука 

е опишана у таа поема. Сончева пепел, баш така е крстена. Да сум отишол таму, баш у пепел 

би се претворил и така. И тоа велам, таа книга ја посветив на двете мои сестри едната што 

беше болна и што упаднав у една таква поради неа, поради неа поради тоа што сум сакал 

сум доаѓал, нели, а другата сестра пошто ме извлече ме спаси така и го посветив на двете 

мои сестри и стои така не е печатено, но многу искрени чувства имам таму, како сум се 

осеќал внатре кога сум бил, што сум мислел, се, тоа е као поема, ден, ноќ, утро вечер, утро 

вечер, има на три разделци, утро кога сум заробен кога ме одвеле, ден, ноќ, така ја крстив 

на три оддељци е поставена  

Временски код: 56:10 

Интервјуист: Дали случајно сте виделе кај вашите соседи Евреи во Куманово, како се 

изнесуваат некои работи од куќата, некои работи кои им припаѓале на Евреите, бидејќи 

некои луѓе со кои што разговаравме ни кажуваат за такви случаи?  

Сведок: Ја лично не сум видел, ама сестрите кажуваат дека зимале нешто као некакво злато 

имале они, комшиите Евреи и они као, тоа од сестрите слушам јас као млад така, златото 

им било во бокал, а у бокал имало вода ли, млеко ли и у тој бокал имало, злато ли, лири ли. 

Е сега дали го нашле, дали не го нашле, ама изгледа најдено е. Бугарите беа опасни, се до 

гола кожа претресуваа, па специјално нив, па тоа е фашистичка заклетва од Хитлер, до крај 
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има се да превртите, опасна работа. Гестапо тоа како наредил, Бугарите така се однесуваа. 

Нее... Се до гола кожа ќе ги онадат и сигурно им нашле нешто. 
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