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Интервју со Вера Спасова  

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

Интервјуист: Ви благодарам што се соглаасивте да се сретнете повторно со нас.  

Сведок: Во ред, нема проблема.  

Интервјуист: Како се викате? 

Сведок: Вера Спасова. 

Интервјуист: Кога и каде сте родена? 

Сведок: Родена сум во Битола, на 17 10 1935 година. 

Интервјуист: Каков беше животот во Битола пред Втората светска војна, еве и за почетните 

години од Втората светска војна? 

Сведок: Па сега како беше? Толку, јас бев некаде седум години, некако тие економски 

работи не можам да ги ра, да ги објаснам. Меѓутоа не беше едноставен, ограничен беше, се 

пазеше на многу работи, да не се претерува и не беше баш лесен, тоа можам да го кажам. 

Ограничен беше, од се се плашиш. И така. 

Интервјуист: Кои националности живееа во Битола? 

Сведок: Па во Битола имаше, се разбира, Македонци, имаше Срби, имаше Бугари у тоа 

време, Евреи имаше, па сега имаме доста и Власи, имаше и Грци оти близу е тука Лерин, па 

од Лерин имаше шо и учеа школо.  

Интервјуист: Мо кажавте дека имаше Евреи во Битола. 

Сведок: Имаше Евреи, да.  

Интервјуист: Каде живееја Евреите во Битола? 

Сведок: Па сега јас кајшто живеев, околу мојта куќа нели, немаше многу Евреи. Имаше тука 

кај корзото, имаше еден доктор Абраванел со фамилијата, иначе повеќето беа во чаршијата. 

Сега чаршија се вика, она и денеска ја викат чаршија, од Драгоро натака. Они имаа тамо 

повеќето дуќани, над дуќаните во старата чаршија живееја, и соби имаа, така да во центарот 

многу немаше, тука кај што јас живеев, Евреи.  

Интервјуист: Со што се занимаваа Евреите во Битола? 

Сведок: Па повеќето со трговија, мислам, дуќани имаа, поштени луѓе, се занимаваа со, 

имаше беззистен, во безистенот имаше многу дуќани нели, со трговија повеќето, дуќани со 
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текстили, со ситни работи и овие со семки продаваа. Свашта, ја посебно некои богаташи 

освен овај што го назначив преѓеска Абраванел доктор интернист, јас не познавам некои 

такви позначајни луѓе Евреи. Мирни луѓе, трудољљубиви, работливи, во ништо не се бркаа 

за шо да ги питаш, само ќе ти речат: Не знам, не си го знам, и готово. Не си го знам и тоа. 

Не беа некои закачливи луѓе, плашливи луѓе беа едноставно. Сега дали они нешто 

предосеќаа нешто со ними ќе се дешава, многу беа плашливи.  

Интервјуист: Познававте ли некои Евреи? Дали контактиравте со некои? 

Сведок: Не. Што можам да контактирам јас седум години, осум бев тогаај. Оти шо сум 

можела јас, оти не сум учила со некој, ви викам тука околината у која шо јас седев, у нашиот 

реон, Евреи немаше. Евреите беа натака, јас тука сум скоро центарот. Околу Официрски 

дом, станицата, сега шо го викаат Широк сокак, тај круг јас не познавав да има Евреи.  

Временски код: 5: 32 

Интервјуист: Дали Евреите во Битола носеа некакви знаци на нивната облека? 

Сведок: Сеа за знаци, во облечувањето некако беа интересни мислам, имаа некој друг начин 

на облечување, а знак имаа некој. А дада се сетам каков беше знакот, не се сеќавам. Ви 

викам се скромно. Ско, ско, скромни и повлечени луѓе. Беа колку шо ја се сеќавамтакви беа. 

Е сега тогај и униформи како ученици носеа, кецелички, шо ти ја знам, бела јака, црна. И 

они носеа. Ах. 

Интервјуист: Ми кажавте дека носеа некакви знаци. Можете да ми кажете каква боја беа 

тие знаци? Дали можете да се сетите? 

Сведок: Мислам дека црна-бела нешто беше. А, не можам, ама да, се ми се чини црно бело 

беше, викам ви, не можам на знаците да се сетам. Многу пати и од прошлиот пат 

размислувам дали можам да се сетам, не можам да се сетамкакви бои носеа на знаци. Важно 

се знаеја, ќе ги осетиш по нивната скромност и по нивната ограниченост на зборење. Се беа 

повлечени, ќе го познаеш дека е Евреин. И дури имаше изговор: Иј, ама се плашиш, прав 

Евреин си или Еврејка си. А, се носеше и тај изговор. Ако некој од нашите ете така е 

ограничен или то, гледај Евреин, на се се плашиш.Дури и изреката беше таква.  

Интервјуист: Кога ми ги опишувавте евреите ми кажавте: Се плашеа од нешто, како да 

предосеќаа. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Што се случи со Евреите во Битола? 
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Сведок: Па сега што се случи. Едно сабајле станавме од спање и сега нормално имаш 

потреба да излезеш, да купиш нешто, стража пред портите, блокада. Блокада и не ни дават 

никој од дома да излезиме. Ни се чудиме шо е оваа работа и ко послем то преку џамот, тогај 

немаше телефони да се договориме или да некој ни кажи, и гледаме талпа луѓе, носат ги. И 

сега јас карши Официрски дом седев. А сета таја талпа мораше да помини по тој пат кајшто 

јас живеев кај Официрски дом. Тука има чешма, знаеш од оние, и гледам кон чешмата и 

поред Официрски дом, бајаги голем простор така, и додека да поминат на железничка ги 

однесоа, на станицата. Ама тоа беше голем призор, тежок призор за гледање. Деца мали 

врискаат, кој во раце ги носат, мали куферчиња понеле со ними и под стража ги носат, не 

така слободно да. Стража имаа со нив и на железничка ги носатм на железничка. Јас и близу 

железничка само од кај нашата куќа железничка не се гледаше затоа шо куќи имаше. И тука 

покрај парко, на железничка ги товареа. А кажуваа дека у, на вагони ги товареле. Блокадата 

траеше се додека не ги сите пренесоа. Тоа знам да кажам и дека никој не се спаси. Само 

знам шо ви го преѓеска реков овај Абраванел докторот, комшиите го спасиле или шо е 

работа, него и ќерка му ги спасија. Нашите ги спасиле и он после сето тоа откога помина 

сета таа, он си работеше во Битола пак како интернист.  

Временски код: 10: 30 

Интервјуист: Кога ми раскажувате за оваа епизода ми кажавте: Пред куќата имавме стража. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Каква стража беше тоа.  

Сведок: Па војници, војска, со пушка, со се. Само која војска беше, шо војска беше, не знам. 

Бугари ли беа, Германци ли беа? Од тие две една беше, ама дали беа Бугари или Германци, 

тоа не знам да го кажам. Не можам да кажам. Не. И не нидаваа да трепниме од порта никој 

да излезимеод порта, блокада.  

Интервјуист: Дали можевте да го видите, дали го видовте војникот кој што стоеше пред 

вашата куќа? 

Сведок: Видов војник, ама ликот да му го видам и не бев заинтересирана, го видов војникот. 

А лик да му видам незаинтересирана бев, јас како дете уште и се плашев. Уште бегав од 

него, не да одам да го видам.  

Интервјуист: Дали можете да се сетите каква беше бојата на униформата на војникот? 
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Сведок: Хм, сега да ви кажам различни, не беа баш сите еднобојни, ми се чини. А можеби 

да беа појќето на зелено, појќето зеленикава боја беа. Со шлемови, и шлемови имаа, 

наоружани, така. На зелено повеќе ми се чини дека беа, а шлемови имаа.  

Интервјуист: Го слушнавте ли овој војник да зборува нешто, дали нешто ви кажа? 

Сведок: Не, не, не, не, само трае, само трае. Само трае, само така. Со рацете и никако не 

збореа, нишчо. Само можат со раката да ти речат ако се подадеш, ако покушаш, само со 

раката вака.  

Интервјуист: Ми кажавте дека колоната кога се движеше...   

Сведок: Да. 

Интервјуист: ми викате, ми кажавте: Го однесоа. Кој ги носеше? 

Сведок: Епа стражата, стража, со стража ги однесоа на железничка станица. А сега викаа 

дека Германците биле, а не можам тоа да го потврдам оти тогаш имаше и Бугари и 

Германци. И Бугари и Германци. Под стража ги однесоа, не така слободно. Не смееја од 

талпата, од тоа да се подмести некој. Од ред таму, сите пискат, деца за раче се м’кнат, види 

се тие гласови, тие пискотници нивни дека не беа наши, дека беа Евреи. Сепак се 

разликуваше нивното зборење.  

Интервјуист: Колку далеку беа од Вас? Колку далеку беше оддалечена ова колона? 

Сведок: Вие и прошлиот пат ме питавте за далечината. Јас не можам да ја измерам баш 

точно. Ама сега ако земите во обзир јас да ви ја кажам од тука разликата како е, па можам 

да речам како одтука, и поблиску можеби, до црквата. Еве колку е далечината. Црквата 

знаете каде е. Па да имаше, да имаше сто метра, можеби сто метра. Чешмата, па тука е патот, 

пролазот кај што се оди, па џадето нели кај што минеа пајтоните, ние си ги така викаме, и 

после понатака одиш и веќе нашата улица и џамот наш. Јас точно не можам да одредам 

колку точно би можело да биди тоа растојанието.  

Временски код: 15: 10 

Интервјуист: Ми кажавте дека можевте да ги слушнете што викаа. 

Сведок: Писка, пискаа, викаа, ама јас не можам да ги разберам на нивниот јазик. Пискаа, 

деца пискат, они пискат, плакат, а ја не ги разбирам нивниот јазик што зборат.  

Интервјуист: Колку време ја гледавте колоната? 
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Сведок: А, па до некаде три сатот поручекта, така некако беше и веќе се стиши и нас не 

ослободија, ојдоа си тие што не држеа под блокада. Не, највеќе до три, до кај два, три сатот 

највеќе да беше.  

Интервјуист: Кога се движеше колоната, како се движеа луѓето? Дали одеа самите пешки 

или имаа некакви превозни средства? 

Сведок: Пеш, никаков превоз немаше. Пешки одеја. Кое у раце дете, кое за раце, кое пискат, 

никако. Дури и ми се чини дека во еден моментда видов како насилство, насилство. Како да 

имаше, дали да подзастане, така и бутат, да врват.  

Интервјуист: Кој ги буткаше? 

Сведок: Овие, стражарите: Ајде, тмта, тмта.Имаше на два пати и такво нешто видов, така 

како ги бутаа. Иначе одеа. Не да сакаа да избегат, а не може да избегат, и да избегат кај ќе 

одат. Ако избегат.  

Интервјуист: Со кого ја гледавте оваа слика? 

Сведок: Па ја гледав со мајка ми и со сетсра ми беше. Имав брат, а другиот брат не беше 

тука, фамилијата. А татко ми не, не беше татко ми.  

Интервјуист: Од местото каде што стоевте... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... дали можевте да ги видите лицата на Евреите кои ги носеа? 

Сведок: Па видите да ви кажам. Они, лицата да ги видиш како можиш да ги видиш лицата 

кога они не гледаат накај нас, него гледаат право натака. Е сега профилите ќе ги видиш, 

жена, маж, дете, постар, можеш да видиш./ А ликот како ќе го видиш, оти не гледаат вака, 

они право гледаа по патот само кај што ги терат.  

Интервјуист: Ми кажавте дека од пискотниците кои ги слушавте знаевте дека се Евреи.  

Сведок: Да. 

Интервјуист: Толку јасно можевте да слушнете тоа што го викаа? 

Сведок: Па близо е, се слушаше. Близо е, не е далеко. Ја ви реков до црквата, ама поблиску 

е. Сеа ја не можам да определам тука колку е, ама па тоа далеку е Културниот дом, 

факултетот тука, до тука до кај нас. Па тука некаде, поминиш ово џаде, уште малце, така 

толку е растојанието. Али се се слушаше. Тишина, по куќите унатре, тишина е, само 

нивните пискотници се слушаа. Исплаши ме се и ние, не само они. Едно шо сме исплашени, 
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друго фрапирани, жални, сепак чуствуваш како човек. Гледаш ја маката на луѓето. 

Изненадени, неочекивано биде то.  

Интервјуист: Кога заврши блокадата, излеговте на улица? 

Сведок: Да, излеговме. Коментари колку да сакаш, нели тука комшии едно, друго. Кој шо 

викат, те ставија ги у вагони, затворија ги, запечатија ги некои речат, некои тоа. Коментари 

колку да сакаш. Такви, такви коментари имаше. Е после то, после некој ден сега точно 

послем колку време, почнаа тие лицитации. Отвараја ги куќите, дуќаните, кај шо беа. Зимаа, 

па изнесоа од нивните работи, па лицитират, па наводно продават, оно шо беа поубавите 

работи не ги ни продаваа, успеаја тогај неешто да си земат, а жално беше. Јас ви викам 

изнесат се, да те изнесат од куќата, и да ти го лицитираат да ти го продаваат. Јас еднаш 

мајка ми ми рече: Ај ќе одиме да видиме како, што прават на лицитацијата. У чаршијата, у 

чаршијата беше тоа. Од Драгорот реката, од другата страна, таму беше главната чаршија. И 

отидовме. Ама шо не изнесуват, легаи, детски работи, ова, она. Јас дете, тоа беше некаде 

пред Велигден. Изнесоја едни лаковани кондурки црни. Кога и реков на мајка ми: купи ми 

ги, па купи ми ги. Вика мајка ми: Ќе одам у продавница ќе ти купам. За овие кондурки сега 

некое дете плаче. И нема да ти дозволам да ги носиш. Ако треба ќе одам сега ќе ти купам 

други, а овие. Зборот ми беше колку беше жална сликата. Се изнесуваа од внатре што имат: 

јоргани, ќилими, лицитират. И така да ништо не остана. они имаа, они, и тоа се многу 

занимаваа со семки, продаваа. Семки. И до ден денес остануват, продават едни, па ги викат 

еврејски семки. 

Временски код: 22: 07 

Интервјуист: Како изгледаше лицитацијата. Може да ми опишете како изгледаше 

продажбата? 

Сведок: Па како беше. Сега како што е куќата, на пример. Изнесат од оваа куќа или 

претходно си претходно извадилетие што си се наменети за таа работа, и изнесат и дигнат 

го горе. Кој колку ќе даде. Пошто, зашто, така. А народ чека, ќе купуват луѓето. Јас се 

извинувам. 

Интервјуист: Моравме да направиме мала пауза заради технички проблем. Опишете ми 

како изгледаше лицитацијата, продажбата на имотот. 

Сведок: Па ви реков. Изнесено се надвор, внатре не се улеваше у станојето, у куќите кај што 

живееја. То се изнесено, а, претходно. Се изнесено, ќебиа, јоргани, алишта, се изнесено и 
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кој колку ќе даде толку ги зимаа луѓето. Те така излгедаше. Јас еднаш отидов, ви викам со 

мајка ми, и тоа го видов, ми подзададе дека бев викам ви дека за едни кондурки таму. И 

више не отидовме, тоа е жално. Тоа е жално да се гледа.  

Интервјуист: Ми кажавте дека еден човек ги дигал работите и ги покажувал. 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Го познававте тој човек тогаш? 

Сведок: Аа, не. Од кај ќе го познавам, Битола е голема. И јас од кај ќе го знам тај. Па е бил 

од тие таму кај шо работеа службеници или некој. Не може, на пример, јас или кој да е да 

оди во куќата. Тоа са биле луѓе кои што се биле у таа организација на изподување на 

Евреите. Не може секој да биде, секој да улезе.  

Интервјуист: Можевте ли да го слушнете овој човекот што ги покажуваше работите што 

зборува? 

Сведок: Се слушаше, се слушаше. Кој ќе дадете, ово-оно, тие работи се слушаше. А вака 

нешто друго посебно не ни зборил. Еве да речеме ќе речеше, сега пример, покажи ги 

кондурките: Кој ќе ги земи? И некој даде ли, наддаде ли, кој знае, и јас не знам кој ги зема, 

јас како мајка ми ме повлече, сега си вика ваа тука ќе ми писка, ќе ми плака, а пуно детски 

работи вадеа и имаше луѓе шо купуваа, зимаа. Ама добро. Па за време на окупацијата и 

немаа.  

Временски код: 25: 20 

Интервјуист: На кој јазик зборуваше овој човекот кој што ги покажуваше работите? 

Сведок: Па така малку на бугарски тераше. Тераше малку и на бугарски. Тај збор сам го 

чула, само не знам на кого го викаа, на шо: Ах, мамката. Тај збор го имам, го чув, а друго, 

тераа на бугарски појќето. Дали у тоа време дека Бугарите беа, имаше службеници бугарски 

тука и они на власт беа, дали мораа они така да зборат бугарски, дали се Бугари не можам 

да кажам. А се збореше бугарски, мораше, као нешто, као беше обавезно, ккако службено 

да беше. Па ја, како шо знам, прво и второ одделение на бугарски учеме. На одделение кога 

одев. Бугарски учеме.  

Интервјуист: Колку време останавте каде што беше лицитацијата? 

Сведок: А, па колку останавме? Па половин саат, мајка ми више тај призор не можеше да 

го гледа и вика: Ај да си одиме. Важно отидов, видов, имам слика како изгледаше и си 

отидовме. Не бевме со намера за купување, ете така само расправаа како било шо, и мајка 
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ми, знам, со една комшика ај да одиме и ме поведе и мене. Да не ме остае поведе ме и мене. 

Оти јас не бев, денеска дете седум-осум години можеш да го оставиш, тогај, па поготово 

женско, ептен не можиш. За рака со мајката дека треба да одиш и со неа. И мене ме поведија 

и го видов тај призор.  

Интервјуист: Што се случи со куќите на Евреите и дуќаните во Битола? 

Сведок: Па јас не знам да ви кажам, знам дека и конфискуваа, и зедоа, кој живееше послем 

то, кој не живееше. Сега да не сум на погрешна насока која година дојдоа, па егејци дојдоа, 

па нешто населија таму нешто. Па послем и нив ги дигнаа и ги однесоа за Војводина.  

Интервјуист: Дали се сеќавате, кога почна окупацијата во Втората светска војна, што се 

промени во животот во Битола? 

Сведок: Па сега како да ви кажам, па многу тежок живот дојде. Во тај смисол ако дојде 

многу тежок живото. Немање. Нема ни по продавници да се куши нешто. Сеа за кој, за кој 

период послем војната ме питате оти настанаа многу турбуленции, шо ти ја знам. Дојдода 

Бугари, па имаме купонски системи, Па со тие купонски системи па тешко се снаваѓаш, 

ограничена си, продавници празни, нема нишчо. Овие, хм, даваа ни купони едни, Р1, Р2, Р3, 

во зависност на каква работа работиш. Р1 имаше поголеми привилегии за купување. 

Мислам повеќе стока, продукти. Купони ограничени и за материјали и за се. А, продавници 

празни, сеќавам се ние еден, една вечер ни рекоа дека во Намата, да ја речам, така и нама а 

викаме, дојдоа басми. И сега кој ќе стаса тај ќе земи. И ние со моите другарки вечерта ојдоме 

уште у дванајсет сато ред да фатиме за утре први да влеземе да земеме басма да си сошиеме 

нешчо. И да ни сошијат дома. Утредента први улеговме унатреи сега нема ти да речеиш од 

таа, од таа басма, него дадеш купончињата, колку ти се следуват ти ги сечат од купоните, 

ти замотат. Надвор гужва. И кога ќе излежиш чак надвор ќе одмоташ да видиш шо ти дале, 

црна или бела басма. Таква мизерија беше. Пљус тоа и купончиња имаме и за леб. А, 

ограничено колку ти се следува леб. Еден леб, мамурузен, е така. Кора еден прст, унатре 

жто, божем торта. Само од мамуруска. А пак четврток кај нас, зборам за Битола, четврток 

беше картофен ден. Така го викаа, картофен ден. Компири варени. Наместо да ти дадат леб, 

компири варени. А они наместо, варени пред еден ден, не се варени тогај, помодреле, 

онаделе, е таков живот беше за време на окупацијата у тоа време. У четврток значи картофен 

ден, значи Бугарите беа. Чим картофен тоа се Бугарите. Така го викаме, картофен ден. Шо 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



е тоа да имаш? Али снаваѓаме се. По селата, одиш, во-оно, ако имаш роднина ќе се услужиш 

и така прекаравме некако. Сега зборат луѓето мизерија. Не се виделе мизерија. Не се виделе.  

Временски код: 32: 20 

Интервјуист: Кога ми раскажувавте за колоната што се движела, што сте ја гледале... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... ми кажавте дека можевте да слушнете што викаат и дека познавте дека 

јазикот не е македонски. Можете малку да ми го опишете тоа подобро? Дали се сеќавате 

што слушнавте? Што можевте да слушнете? 

Сведок: Не. Пискотници, пискотници само слушаме. Деца пискаат, голи, боси, кое стасало 

се облекло, кое не. Пискотници само, ништо друго. Што можат да зборат кога стражата е 

до ними. Да имаше некаков протест или нешто такви зборови, не. Викам мирни луѓе, не 

смееја да гкнат, не смееја. Само пискотници, кои деца пискаат во, жени плакат. Јас само тоа 

го сум слушала колку што можам да се сетам, а зборови такви. 

Интервјуист: Пробувамда разберам како знаевте дека се Евреи.  

Сведок: Се знаеше, се знаеше по викањето, по цркањето. И сега, нормално, јас дете, ги 

слушав и домашто збореа, и дома. Евреи, е тај, ја го Менахем, ја го тој не знам кој, речат 

они, може знаеја, јас дете, ви викам, јас не можам да ги знам. А горе шо седеа тие исто и 

они. Вика: За греота Евреите ги однесоа. Така, од тоа знам. А и се гледаше, се познаваа, тие 

маченнарод беа. Не беа така слободен народ како ние шо бевме. Сега од кога беа таков 

народ ограничен, тоа не знам. Важно и ни така, јас ви реков и преѓеска и сега, они изгледаа 

предосеќаа шо ќе им се деси и беа се исплашени.  

Интервјуист: Ми кажавте горе што седеа тие зборуваа. Кои беа тие што седеа горе? 

Сведок: Стари едни, маж и жена, а, Ставре се викаше и Тодорока. Они горе беа и викаа: 

Леле, за греота, овоа Евреите се. Тоа само знам, значи секој, да ви кажам, во тој призор што 

го гледавме ние, секој се плаќаше, се плашеше да збори. Сега вие седите таму, ја тука, Јас 

се плашам и да речам, да речам јас, мајка ми или кој, се плашеа да коментираат многу. И од 

вас. Еден со еден, се плашеа, Битола исплашен народот стана.  

Временски код: 35: 30 

Интервјуист: Кога ја гледавте аукцијата, продажбата на еврејските работи... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... ми кажавте дека имало детски работи... 
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Сведок: Детски работи. 

Интервјуист: ... јоргани и така натаму. Што можевте се да видите таму? Кои предмети беа 

на продажба? 

Сведок: Цела покуќнина, цела покуќнина. А сега, не гарантирам, расправаа дека имале и 

злато луѓето.Тоа не изнесоа да се продава. Не, не се изнесе, а златото вика никаде. Што, 

коментарите што ги слушаа имале си луѓето и злато, како то. Вика: Злато не изнесоа, и то. 

Покуќнината само, палта, алишта, покуќнина шо можи да биди.  

Интервјуист: Дали имаше делови од мебелот кои што се продаваа? 

Сведок: Имаше и, имаше така ставени на една страна, ја, ние не седоме многу, ја ви реков, 

така на една страна имаше и ставените такви, ама и они немаа многу, не беа многу, барем 

тамукај што отидовме ние не беа ногу богати луѓето. Изгледа имаше некој намештај. Може 

да имале некои, ама кажувам како златото и тоа убавото не го изнесуваа.  

Интервјуист: Со некои луѓт кои што зборувавме и ни кажуваа за животот и Евреите, ни 

кажуваа една приказна како Евреите фаќале христијански деца. Сте ја слушнале некогаш 

таа приказна? 

Сведок: Не, не. Таков страв на нас не ни беа унеселе. Не. И они беа скромни, нивните 

девојчиња, такви што беа, ехе, робички до тука, скромни. Не, ја таква изрека не сум чула и 

не знам за такво нешто. Јас си ги знам како заметни луѓе и еснафи. Мирни и еснафи. Ќе 

седнат на корзото и таму, сега Широк сокак што е, земал една кошница, семки продават, 

онадуват, и вицови на нивна страна колку да сакаш сум слушала. Уште го памтам тај еден 

виц. А, дуженбил, највероватно дужен бил за порез, и можи да е истина, сега не како виц, 

ама, отишле и го тражиле каде е мажот и. Епа не си го знам, жена му викала, не си го знам, 

не си го видов. Ама ние идиме да му дајме пари. А, тука си е, сега ќе си го викнам. Е таа, 

тоа сум го слушала, виц или истина били или не, еве така, тоа сум го чула. А иначе вакви 

работи не.  

Интервјуист: Кога ми зборувавте за бугарската окупација, кога дојдоа Бугарите, ми кажавте 

дека ви даваа купони... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... и дека беше купонски систем. И ми кажавте дека имало три категории... 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Р1...  
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Сведок: Р2, Р3.  

Интервјуист: ...Што зависеше? Како беа поделени тиее категории, дали знаете? 

Сведок: А, па сега, ако знам, мислам дека на физичките работници им даваа Р1, тај имаше 

некако повеќе купони, повеќе вредност ли беше на купоно, така некако беше. Па Р2,па Р3. 

Тие послабите луѓе, понеработливи луѓе ли биле, немам појма, касирањето беше према 

работата. Работното место. Купонска система, кажувам. А тоа беше тешка работа многу. 

Имаш купони за леб, купони за прехрана, купони за облека, а така стојат, нема в чаршија 

ништо што да се земи. Ти сечат со ножичка тај ден што ти е, ти сечат. Кое купонче ќе ти го 

сечат, толку ти е. Према купончето како е грамажата, да речам, толку ти дадат, појќе не 

смеат да ти дадат.  
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