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Dobrý deň vám želáme. 

Dobrý deň prajem.  

Môžete sa nám prosím predstaviť, ako sa voláte? 

Agnesa Baďurová.  

A kedy a kde ste sa narodili? 

V Považskom Chlmci, dvadsiaty tretí ročník.  

Tisícdeväťstodvadsaťtri? 

Áno. 

Áno? Ďakujeme, pani Baďurová, my sme vás pred nedávnom navštívili a mali sme 
spolu taký rozhovor, v ktorom ste nám porozprávali vaše spomienky na obdobie 
Slovenského štátu a druhej svetovej vojny. A my sme dnes prišli za vami znovu, aby sme 
si tieto vaše spomienky nahrali na videozáznam.  

Len ja som to už pozabúdala.  

Ja tu mám aj nejaké poznámky z toho predchádzajúceho nášho rozhovoru, takže 
možno, že vám aj niečo pripomeniem v priebehu tohto nášho terajšieho rozhovoru, keď 
sa teraz budeme rozprávať. Ale budem sa vás aj pýtať, dobre? 

Áno.  

Takže chcem sa vás opýtať, vy ste sa narodili teda v tom Považskom... 

Chlmci... 

Chlmci. Kde sa nachádza Považský Chlmec? 

Pri Žiline. Okres Žilina, Budatín, Žilina... Pova... Slovena, Považský... Budatín... Považský 
Chlmec. Potom je Malá Divinka, zase hore Kysucou je Brodno. Pri Kysuci. 

Áno. A ste v Považskom Chlmci aj vyrastali, tam ste aj žili? 

Áno, tam som bývala, tam bolo dobre. Bola Kysuca, tam sme mali aj hory, aj vodu. Keď som 
išla hubovú polievku variť, išla som si do hory huby nazbierať.  

A chodili ste tam aj do školy? 
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Do školy som chodila do Kys... tam na základnú školu, v Chlmci, stredná bola v Žiline, ale 
Považský Chlmec už bolo plné, brali do Závodia. Len z Chlmca do Závodia, cez celú Žilinu, 
to bolo ďaleko, tak ja som chodila na stanicu a do Kysuckého Nového Mesta do meštianky. 
A potom som chodila do učňovky, to už do Žiliny. Na Bratislavskej ulici som bývala, tridsať
 šesť.  

Takže vtedy, keď ste chodili do tej meštianky, tak ste aj bývali v Žiline? 

V Považskom Chlmci. 

Či stále ste bývali v Považskom Chlmci? 

Áno. 

A dochádzali ste do Žiliny? 

Dochádzala som, otec bol železničiar, mala som voľný lístok, tak... 

Áno. Tak to bola výhoda. 

Som mohla cestovať. 

Hej. Čo sa deje? Zvuk... Trošku sme si napravili mikrofón.  

... 

Môžem vás ruky poprosiť? Pod rukami prevlečiem. Pardon... Teraz ruku takto... Tak...A 
pardon, musím to dať predsa len takto.... Pardon...  

Čo dievčatá? Jedna krajčírka, jedna holička... cha, cha... 

Hej.  

It is okay. I think it is too much on the right side... we need to be more to the left? 

You think so? 

Balance, yes. 

... 

Hm. Dobre, tak museli sme si trošku ponaprávať aj zvuk, aj obraz, aby to vyzeralo 
nejako. Tak, ako to má.  

A chcem sa vás opýtať, že v tom období, keď vy ste boli dievča, keď vy ste boli mladá, 
žili v Považskom Chlmci nejakí židia? 

Áno, boli tam, obchod mali tam, židovský obchod bol teda. S potravinami.  

Hej. Hm. 
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Ale viac tam židov ani nebolo. Ale to Žilina bola blízko, to do Makabi sme chodili do tej 
židovskej... do kina...  

Hm.  

To sme... alebo do... v Žiline boli aj staré kino, aj nové kino, tak to sme mali kde chodiť. No 
a chodila som... Žilina nás nebrala do meštianky, keď som išla, tak ja som chodila 
v Kysuckom Novom Meste do meštianky. Ale do učňovky som už chodila do Žiliny.  

Hej. 

Tento... tam k Sedláčkovému sadu, tá škola, čo je, učňovská.  

A ten obchod v tom Považskom Chlmci, tam ste chodili nakupovať? 

Áno, tam bol obchod, tam boli dva obchody, bolo tam... ako sa to volalo...? No žid tam mal 
obchod, a potom... ako sa tie obchody volali? Celkom mi to vypadlo z tento...  

A spomínate si na meno majiteľa toho židovského obchodu? 

To už neviem. Ani neviem, či som ho vedela.  

To si už nespomínate, či to bola celá rodina, alebo...? 

Rodina... 

Hej? 

To bol taký rodinný obchod. 

Koľko ich bolo asi v tej rodine? 

To ja neviem, to... tam... človek nevie tento... Bože, veď ja som vedela, ako sa volal ten 
obchod. A už neviem. Bože môj dobrý... No a do Budatína sme chodili do obchodu. Potom 
môj otec bol železničiar, tak to bolo železničné družstvo na novej Žiline, tak my sme tam 
chodili nakupovať, lebo potom tam sme... také bloky pravda boli, a za tie bloky potom na 
Vianoce sme dostali celý vianočný nákup.  

A pred chvíľou ste spomenuli, že v Žiline ste chodili do Makabi.  

No to sme... 

Čo to bolo, to Makabi? 

No to bolo... to bola taká budova, tam divadlá hrali... no a tam sme chodili na tie divadlá. To 
boli také detské divadlá, tie nám hrávali. Aj také športové tieto... mali tie stoly, čo sme 
pingpong hrali, a čo ja viem, také veci.  

A to ste tam chodili kedy, v ktorom období? 

No v nedeľu, o sobote nemali... keď sme nešli do školy, tak sme... 
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Vtedy, keď vy ste chodili... keď ste boli...? 

Hej. V škole... 

Keď ste chodili do Žiliny do školy, vtedy ste tam chodili...? 

No, no. 

Chodievali? 

No, ja som dokonca chodila... Žilina nás nebrala z Považského Chlmca do meštianky, ale 
v Kysuckom Novom Meste. V Závode bralo z Chlmca, a keď len... môj otec bol železničiar, 
tak ja som mala na stanicu bližšie, do Závodia by som bola musela ísť cez celé mesto.  

Hm. 

No a toto som išla na stanicu a škola bola blízko v Kysuckom Novom Meste. Ale už potom 
štvrtý ročník som nevyšla. Lebo keby som bola mala štvrtý ročník, tak sa len dva roky... 
chodím do učňovky, ale že som nemala... len teda, tak tri roky, ale časove to bolo jedno, tam 
by som musela ešte rok chodiť do školy... a si myslím, no za tri roky sa viac naučím, ako za 
dva. Som išla za krajčírku, u Behúňa som sa učila. 

Hm. A koľko ste mali rokov, keď ste v tej Žiline chodili do školy? 

No tak keď som vyšla zo školy, som mala skoro dvadsať rokov. No lebo som chodila na 
základnú školu, to je pravda, potom do meštianky som chodila, no a potom do učňovky. 

Hm.  

No som mala skoro dvadsať rokov, keď som vyšla zo školy.  

Takže to bolo v období v podstate, keď vznikol Slovenský štát? 

No, áno.  

Spomínate si na to obdobie? 

Áno. To ako sme to spievali? „Rež a rúbaj do krve, po tej čiernej kotrbe...“ Cha, cha, cha... 

Ako? Ešte raz môžete nám to zopakovať? 

Nie, nejdem... lebo to sa nepatrí.  

Rež a rúbaj...? 

Do krve.  

A ďalej? 

Nepoviem.  

A... prezraďte...  
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To sa nepatrí.  

Prečo sa to nepatrí? 

A to je neslušné.  

Čo to bolo, to bola nejaká taká pieseň z toho obdobia? 

Hej, také tentok... to bolo aj zakázané, to nás aj trestali a to sa nepatrí. To nejdem hovoriť. 

A kde... kde ste to počuli? Toto? 

No kdekoľvek... na ulici.. to sme chodili vyspevujúci... „Rež a rúbaj do krve...“ Nepoviem, 
po ktorej kotrbe... Cha, cha, cha... No ako mládež bláznivá.  

Takže to je taká spomienka, ktorá sa vám vynorila pri...? 

No áno, pri tom hej... 

Z toho obdobia...? 

Áno. 

Vzniku Slovenského štátu? 

No lebo... no neboli sme, že kde nás posadíš, tam sedí, no. Išli sme do kina, a kolo Sloveny, 
a tam boli tie byty a zvončeky, a na tie zvončeky sme ešte... keď bola zima, sneh, sme zobrali 
guľu, buchli – zvonček zvonil a my sme už bežali. Cha, cha... no... 

Tak ste stvárali také kúsky, hej? 

No áno, no blbli sme.  

A čo sa vám ešte vynára pri tej spomienke na Slovenský štát, nejaké zmeny možno, 
ktoré vtedy nastali? Lebo... bol to... nový vlastne politický režim vznikol, nie? 

No my sme sa nemali zle preto, lebo my sme mali aj dobytok, kravy tri, v mlieku sme sa 
mohli kúpať a otec bol železničiar. Tak my sme mali aj režinku... my sme chodili na každú... 
kdejaká púť bola, ako pri Bratislave, Mariathal... aj tam sme chodili, no všade... Mali sme 
voľný lístok, tak sme boli zbehnutí cestovať.  

Hm. 

No a chodila som do meštianky, nás Žilina nebrala z Považského Chlmca; Závodie, a to 
z Chlmca do Závodia musel ísť cez celú Žilinu do Závodia, tak ja som chodila do Kysuckého 
Nového Mesta, lebo stanica bola bližšie. Takže ja som to mala bližšie, tak som chodila 
v Kysuckom Novom Meste do meštianky. Ale už do štvrtého ročníku som nešla, lebo som 
išla do učňovky.  

Hm. A mali ste v tej škole, v tej meštianke, mali ste nejaké židovské spolužiačky alebo 
spolužiakov? 
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Áno. 

Áno? 

Židovky s nami chodili do školy. Škoda, že nemám, že som nezobrala... ešte aj 
odfotografovaná som s tými židovkami. To nám bolo jedno, to sme nenadávali si, že: „Si 
židovka,“ alebo čo.  

Neboli nejaké konflikty medzi...? 

Nie. 

Medzi deťmi kvôli tomu vtedy? 

Nie. To... to... a práve sa nám to neľúbilo potom, že tých židov tak... To sme sa do toho 
nemiešali. No potom museli odísť... potom ešte, keď sme sa s nimi lúčili, sme plakali... Lebo 
boli... normálne sme, my sme ich nebrali že sú židovky. Ani sme sa nestarali, boli aj 
evanjeličky, aj katolíčky, aj židovky... aj bez viery.  

Hm. A kedy, kedy ste sa s nimi lúčili?  

No keď išli, brali ich, čo ja viem, do tých táborov židovských... a to bolo vtedy také 
nepríjemné, vtedy sme... a potom tie nálety boli, bombardovali, joj! Vtedy boli hrozné časy. 
Brata mi zabilo... 

Ako to vtedy bolo? Ony tie dievčatá prišli za vami a povedali vám, že musia ísť niekam 
preč, alebo...? 

Nie, no neprišli do školy, už sme vedeli... aj, už ich zobrali... 

A vedeli ste že, kam ich zobrali? 

No nevedeli sme... no tak na vlak ich zobrali, to sa pamätám, lebo sme chodili do školy... 
Remeselnícky dom, ten je blízko stanice... 

Hm. 

A tam, keď tých židov už... dolu Kálovou, od kláštora ako sa ide, to po tej ulici, to ich hnali 
ako taký dobytok. Tie kufríčky mali, tie ruksaky na chrbáte... a tí, čo ich sprevádzali, mali 
koňa, na koňoch chodili kolo nich, aby... a s flintami, aby neušli. No to bolo smutné. Nikto... 
keď išli, tak ľudia sa do chodby schovali, alebo čo, nedívali sa na to.  

A vy ste toto odkiaľ videli? 

No ja som sa učila v Kálove.  

To bolo v Žiline, hej? 

No v Žiline.  

Hm. 
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To je na tej Kálovskej ulici, kde idú na stanicu. No tak nám... my sme boli... dielňu sme tam 
mali, ja som vyučená krajčírka, tak sme len spoza tej záclony... nevystrčili sme sa do okna, že 
sme sa dívali na nich, ale to sme hovorili: „No, už ich zas ženú ako dobytok.“ To štyria boli... 
štvorstupom... a tak, také... A na koni ten strážnik okolo nich chodil, a flintu... Aby neušli.  

Hm. 

To boli smutné. 

A tam boli medzi nimi aj tie vaše židovské spolužiačky? 

Áno. Áno... 

Ste ich tam videli? 

Nevidela som, ale dozvedeli sme sa, že ich zobrali. To oni obyčajne ich v noci brali. No 
a to... 

Hm. 

A keď... 

Tieto... 

Sme ich aj videli, tak sme nepoznali, lebo to mali na chrbte batohy, aj lavór si niesol, aj 
kýblik si niesol... to bolo s... hrozné.  

Hm. 

To vždycky z tej Makabe, tam ich tentok... ako bolo kino Úsvit a tam bolo to Makabo. No tak 
to židovský kostol, alebo čo ako... tam sme chodievali aj do kina.  

Hm. 

Do tej Makabi... a... no tam ich... ako to mám povedať, no... zohnali a odtiaľ išli na stanicu. 
Tam ich preložili, ako sa ide pre Sedlačkovom sade, ten... tá cesta na stanicu, tam im tie 
vagóny nachys... to už boli pristavené... a do tých vagónov ich dávali ako dobytok. Lebo to 
mali aj také tie vagóny, sme hovorili pre dobytok, čo vozili.  

Hm. 

Do tých vagónov ich... a tam bola studňa, tam si vodu brali, pred stanicou... smutný, to bol 
smutný pohlaď. To... 

A vedeli by ste si spomenúť, ako sa tie vaše židovské spolužiačky volali? 

To už neviem. Neviem. Škoda, že... fotografiu mám, tá bola podpísaná. Ale neviem. 

A koľko ich bolo? 
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Ani neviem, koľko sme mali židoviek, to sme si ani nevšímali, že sú židovky a my sme 
katolíčky a evanjeličky a bez viery... tam sme boli pomiešané. Sme sa o to nezaujímali. 

A ony sa tiež tam učili s vami... 

Áno. 

Za tie krajčírky? Hej? 

Áno. To o náboženstvo... sme sa o nich nesta...že: „Ty si židovka...“ – „Ja som nežidovka...“ 

Hej. 

„Si katolíčka...“ – „Katolíčka...“ Evanjeličky sme mali. Aj bez viery sme mali.  

A ako ste vedeli, že tí ľudia, ktorých ste videli... povedali ste, že hnali ich ako dobytok, 
že to boli židia?  

No ja som... to v Kálove... som sa učila, tam bol fotografista, Kopál, v tom dome. No a tá 
cesta išla k stanici. No... A tá židovsk... tam bola Makaba, tam sme chodili aj, kde tí židáci 
mali ten kostol... no a tam ich zhromaždili a na stanicu ich... to bol dolu tým Kálovom, až na 
stanicu tam... ale tam nie, kde sa nastupovalo, ale nižšie mali pristavené vagóny, tam bol 
viadukt a vyššie toho viaduktu mali tie vagóny... a to je Sedláčkov sad tam, tam okolo toho 
Sedláčkového sada teda do tých vagónov. To boli také dobytčie... sme hovorili, že to dobytok 
tam vozili.  

Hm. 

No a tam ich... to sme sa len, keď sme... ja som na tej... Bratislavskej ulici sa učila, tak to sme 
len spoza záclony sa dívali ako ich... na koni bol, ten čo ich hnali... 

Hm. 

Mali kone, sedel na koni a s puškou... A on... teda dávali pozor, aby neušli. No a oni si tí 
žid... chudáci niesli aj lavór, aj batohy na chrbte... aj krivý, aj ho pridržovali, aby nespadol... 
aj padali, to bol... to bol hrozný pohľad. Na to človek nerád spomína a zabudnúť sa to nedá.  

Takže boli tam aj nejakí starší ľudia medzi nimi? 

Aj starší, aj mladší, aj spolužiačky nám tam išli... 

Aj deti nejaké ste tam videli? 

No tá mládež, to deti im... nemali už to u seba, to im pobrali, to neukazovali, to by sa hádam 
boli ľudia vzbúrili.  

Aha, takže deti tam neboli s nimi? 

Mládež bola, ale deti malé nebolo vidieť.  

Hm. 
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To im zobrali asi. To neviem, čo ako bolo, človek pri tom nebol, keď to robili... tentok... To 
len us...  

A vy ste aj videli, ako ich tam zhromažďovali v tej Makabe? 

Áno, no. Lebo... 

Tam ste boli, keď...? 

Nebola som... no však to bolo blízko, kde sme... kde som chodila do školy. Do Makabi.  

Hej, ale... 

A do tej... do tej školy som chodila tam, do Makabi, a do tej Makabi ich... do tej školy ich 
teda... ako mám povedať? Tam ich... od tam potom z tej školy išli, tam vagón pristavili a išli 
do vagónu.  

Takže ste videli, ako vychádzajú von z tej Makabi? 

No áno. 

To ste mohli vidieť od...? Z toho miesta, kde...? 

No nie... 

Kde ste boli? 

Keď sme išli po ulici, my sme tadiaľ museli chodiť, naša... ja pochádzam z Považského 
Chlmca, tak my sme okolo tej Makabi, iná ulica nebola, len keď by bol išiel z Budatína, na 
Novú Žilinu a také kolo.  

Hm. 

Ináč do mesta sme sa nedostali, len okolo tej Makabi.  

A keď ste šli okolo tej Makabi, vy ste videli, že sú tam nejakí ľudia zhromaždení? 

No to oni tam boli v tej židovskej... videla som, ako ich teda do tých vagónov... tie mali 
pristavené tam pri viadukte, tam taká cesta od toho viaduktu na stanicu, no tak tam bola aj 
studňa, tak tam oni hore tú cestu išli, vagóny im tam pristavili, aby na stanicu... teda na 
nádražie nešli, lebo tam ľudia nastupovali druhé vlaky tam chodili... tam na všetky strany, na 
Bratislavu, na Košice, na Čadcu, na Rajec, tam bolo nástupište. No, tak... 

Hm. 

Oni mali... tak na bok to bolo...  

To bolo na nejakej osobitnej koľaji tam? 

Áno. 
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Pristavené? 

Blízko, čo tam do Rajca chodila.  

Hm. Ale z tej Makabi, videli ste, ako nejakí ľudia odtiaľ vychádzajú, z tej budovy? Tí 
židia, že by boli odtiaľ vychádzali von? 

No tak to sme vedeli... tam ich v rade tak v zástupoch vodili do tej Makabi. Tam ich najprv... 
a potom z tej Makabi zase v takých zástupoch išli... sme hovorili, že ich ženú ako dobytok.  

Hm. 

No, keď sme... my sme len spoza záclony, ja som sa učila, Behúň sa volal, to na Bratislavskej 
ulici býval... či v Kálovej sme bývali. Oproti tam bol fotografista. Čo fotografoval na režinky 
a to... a my sme mali dolu dielňu.  

Hm. 

A oproti boli Neumann, obchodník s mäsom.  

Takže to... tých ľudí na tej ulici ste videli vlastne z tej vašej...? 

Áno, my sme videli tie... 

Dielne, alebo z tej školy, kde vy ste boli? 

No cez okno sme videli, ako idú, to sme sa ešte tak schovávali, nech nás nevidia oni, sme sa 
dívali, že ich z tej Makabe ich hnali do tej... teda na to... ku parku Sedláčkovému, a tam ich... 
že mali vagóny pristavené a do tých vagónov ich dávali. 

A vy ste odtiaľ mohli vidieť aj tú Makabi, tú budovu? 

No to... 

Z tej vašej triedy, z tej školy ste videli Makabi budovu? 

Nie, keď sme chodili okolo nej. Lebo sme tam aj chodili do školy. Do Makabi.  

A ako ste teda vedeli, že tí židia boli zhromaždení v tom Makabi? 

No tam ich zhromažďovali. To sme videli.  

A čo ste tam presne videli? 

No vnútri sme neboli... len, že tam ich uskla... teda zhromaždili a odtiaľ zástupom išli do 
vagónov. Dolu Masary... dolu Kálovom išli, a tam bol Sedláčkov sad... a tam boli koľaje 
a tam boli pristavené vagóny a tam do tých vagónov ich nakladali.  

A keď ste išli do toho kina, alebo do divadla, do toho Makabi, tak vtedy tam boli nejakí 
židia zhromaždení? 

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



Nie. To bolo taká budova, že tam aj židi chodili, aj katolíci, aj ping-pongové stoly, aj tam... 
tam sa nebývalo tam, len predstavenie bolo. Veľká sála, pravda, kde sa... tam aj divadlo 
hrávali, aj kino tam hrávali, tam sme hodne do Makabi chodili. Len to volali Makaba... potom 
sa to aj ináč volalo, ale ja neviem, lebo my sme to len po starom volali. My sme nikdy 
nespomínali, že tam je totok... 

Vrátim sa teraz ešte k tej situácii, čo ste videli, že ste teda popisovali, že išli tí ľudia 
v štvorstupe a mali aj lavóre, vedro, aj všeličo... 

Áno.  

Podľa čoho ste vedeli, že to boli židia? 

No to sme vedeli, že židov tento... to bola tá židovňa, tam ich uskladňovali a potom ich 
odtiaľ, v zástupoch išli do vagónov.  

Mali tí ľudia na sebe nejaké označenia? 

No čo ja viem, či mali? Ale to išli v zástupe, no. To z tej Makabi, židovne, to bolo celým 
Kálovom museli ísť, až na stanicu. To bola dlhá cesta.  

Lebo v tomto období nám ľudia hovorili, že na niektorých miestach židia museli nosiť 
také označenia, že sú židia.  

Áno. No áno, to nosili. 

Spomínate si na to? 

Áno. To bol každý... veď to museli nosiť, lebo ináč by ich boli... čo ja viem, či by ich boli 
ubili... alebo čo ja viem, boli označení. 

A ako vyzerali tie označenia? 

To už nepamätám. To sme sa na to ani nedívali.  

Niekde ľudia spomínali, že to boli také žlté židovské hviezdy.  

Áno. No to mali tieto hviezdy... tieto... tento... na rukávoch. To boli židia označení.  

A títo ľudia, ktorých ste tam videli na tej ulici, tiež mali na sebe takéto označenia? 

No ktorý bol žid, mal, a ktorý nebol nemal.  

A boli medzi nimi aj ľudia, ktorí nemali tie označenia? 

No pravdaže, však tam bývali všelijakí ľudia, nie len židia. 

Tí, ktorí išli s tými ľuďmi, čo... s tými strážami? 

No to nejako išiel ten strážny okolo nich, to my sme sa na to ani nedívali, chudáci hovorím, 
všetko možné niesli. A oni šli v takom štvorstupe. Štyria. A celá taká... procesia, alebo ako 

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



vám to mám povedať, taký zástup ich išiel. No my keď sme išli okolo nich... to ako tam 
Sedláčkov sad, to oni išli na stanicu, tam mali už vagóny pristavené, to sme sa moc na to ani 
nedívali, sme odtiaľ... sa robili, že nevidíme.  

A tie vaše spolužiačky, židovky, chodili... prišli do školy s takými označeniami? 

No potom už, keď boli označené, už nie.  

Ony už potom nechodili s vami do školy? 

Lebo ich zobrali, nevedeli sme kde, ani sme sa to nedozvedeli. Mala som zo štyri, tie 
spolužiačky. To sme plakali za nimi.  

A vraveli ste teda, že s tými... tých ľudí, čo ste tam videli, že ženú na ulici, že tam s nimi 
boli nejaké stráže na koňoch, áno? 

Áno, na koňoch išli, strážili aby neušli. Ale biť som ich nevidela, že by boli bili, len v zástupe 
išli, niesli batohy na chrbte, skrčení, jeden druhého, keď boli starší, aj podopierali, no to 
bolo... to keď sme ich mali stretnúť, to sme bežali preč. To sme sa ani nechceli dívať na to.  

Koľko tam bolo tých stráží s nimi? 

To ja vám nepoviem, lebo to na koňoch. Ich... behali s flintou a tentok... A my sme len chytro 
bežali, aby sme to nevideli.  

A čo mali oblečené, tie stráže? 

To vám nepoviem, čo ja viem? Mali nejaké uniformy.  

Aké? Nespomínate si, či to boli žandári, alebo nejakí iní? 

Neviem, to neviem, oni to mali... každý mal uniformu, to si ani nepamätám, tentok...A my 
sme si... sa na nich ani moc nedívali, keď sme ich videli, tak sme sa... buď to, ako tie domy 
mali také veľké brány, ako boli... bola brána, sme sa schovali za tú bránu a keď odišli, sme 
išli. Sme ich neradi videli. 

Takže vy ste takúto situáciu videli viackrát? 

No viackrát, lebo to... 

Predtým ste vraveli, že ste to spoza záclony pozorovali... 

No lebo... 

Teraz hovoríte, že na ulici aj ste ich stretli... 

No boli sme tam... tam sme mali dielňu. 

Hm. 
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Dielňu, ja som vyučená krajčírka. Tam som chodila vtedy ešte... a potom zase do 
Remeslníckého domu som chodila do školy. No a tam v tom Remeselníckom dome, keď išli, 
tak sme sa len tak... a radšej sme sa na to nedívali, len tak spoza záclony. 

A prečo ste sa na to nechceli dívať? 

No, lebo to nebolo nič prijemné. No to potom sme plakali, no. Lebo oni plakali, aj 
spolužiačky nám  tam išli, aj to... tak nám bolo ľúto. Tak sme sa moc ani nedívali na nich.  

Koľkokrát ste asi videli takúto situáciu, že...? 

No viac ráz... 

Hnali tých ľudí? 

Lebo my sme chodili... ja pochádzam z Považského Chlmca, my sme tou ulicou išli, no a oni 
zase z tej Makabi išli v zástupe... to išli v zástupe, to mali pristavené, už vagón nachystaný, 
tam ich dali... No a zas potom... zas druhých tam vozili, a to sem a tam chodilo, to sme sa na 
to nechceli ani dívať.  

A vedeli by ste aspoň odhadom si spomenúť, že koľko tam bolo tých ľudí? 

To teda nie. 

Či ich tam bolo viac ako päťdesiat, dajme tomu...? 

No to viac. To zástupy, celý zástup išiel. A na koni chodil ten strážnik, na koňoch chodili 
okolo nich a flinty mali, aby neušli tí ľudia.  

Hm. 

A do va... vagóny, tam celý vlak bol vagónov pristavených, jak je viadukt hore... a tam, ako 
sa ide na stanicu, tam pred stanicou tam bola... do Rajca išiel... tam bola štreka. Tak tam na 
tej rajeckej štreke boli tie vagóny pristavené a tam ich do tých vagónov dali.  

Koľkokrát asi ste takúto situáciu videli? 

No viac ráz, neviem vám presne... 

Koľko asi to tak trvalo? Týždeň? Alebo viac ako týždeň? 

To ja vám už nepoviem ako, to... 

Tak odhadom aspoň? 

To keď aj mesiac to trvalo, jedných od... lebo tam ich... najprv ich vozili do tej Makabi, a keď 
už bolo plné, tak zase objednali vagóny a dali to do vagónov. Tak to bolo... 

A vy ste videli aj nejakých ľudí, ako ich privážajú do tej Makabi? 
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No to sme videli, ale že by sa boli ich bili, nie. To ešte, keď nevládal, tak som videla, čo ho aj 
pomohol mu.  

A... 

Tí ľudia, čo ich to museli strážiť, no. 

Do tej Makabi ich ako privážali? 

No tak autami alebo pešo.  

Aj ste videli tam nejaké autá, že by ľudia vystupovali von? 

No ja som ich len videla, keď už do tej Makabi ich tam navozili, a potom odstavili im tie 
vagóny, tak dolu Kálovom, okolo kláštora, tú Kysuckú cestu... 

Hm.  

A ku parku Sedláčkovému, a tam boli vagóny prichystané a tam do tých vagónov, ešte sme 
hovorili, že ich vozia ako dobytok.  

Hm. Takže vy ste videli, ako idú z tej Makabi preč, áno? 

No potom vlak ich odviezol. 

A išli teda...? 

No boli tam tie vagóny nachystané a keď už bolo plné, tam bolo ešte aj studňa bola, tam sa 
ešte aj vodu si brali do nejakej nádoby, mali... alebo čo... My keď sme tadiaľ išli, my sme 
chytro prebehli, aby sme sa na to ani nedívali. To bol smutný pohlaď. To aj tí... aj starší 
ľudia, to bolo už... jeden druhého podopieral a išli... to nebol príjemný pohľad.  

A na tej stanici čo... čo ste presne videli? Ako to tam vyzeralo? 

No ja som na stanici... to bola cesta a to boli... do Rajca čo ide vlak, tam boli pristavené tie 
vagóny a to sme z parku Sedláčkového videli.  

Hm. A to asi aká vzdialenosť, ako je to ďaleko od toho parku? 

No to bolo tesne pri tom, a tam stál ten... vagóny stáli tam... už aj studňa tam bola, tam si 
vodu brali, sa pamätám, aj sa umývali... 

Aj ste videli ľudí, ako nastupujú do tých...? 

Áno, do tých vagónov... 

Do vagónov? 

No ako je viadukt a tam bola tá Rajecká štreka, či koľaje, tam boli pristavené tie vagóny... 
mali... 
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Koľko tam bolo tých vagónov? 

No to bolo veľa, to som ja nepočítala. To bol celý vlak tam pristavený. Tam sa... mňa 
nenapadlo počítať vagóny... 

A boli tam s nimi aj tie stráže? 

No... 

Tí istí tam boli s nimi, ako tí, ktorí ich viedli? 

A čo ja viem, čo boli tí istí... lebo to tie stráže mali kone a flinty a tí chodili okolo nich, ako 
ich z tej Makabi, to sme hovorili, že ich ženú ako dobytok, to išli v štvorstupe, alebo ako... 
celá procesia ako keď chodí. A oni na tých koňoch, s tými flintami ich až ku vagónom... to 
každý bežal preč, keď mal sa s nimi stretnúť, aj radšej sa vrátil. To bol smutný pohľad.  

A toto na tej stanici ste koľkokrát videli? 

To na stanicu oni nedali, ale pred stanicou už mali... ako je stanica, potom čo je tá nákladná 
stanica, tam tí oni boli pri... postavené tie vagóny, ich tam čakali, to ani na hlavnú stanicu ich 
nedoniesli.  

Tak tam pri tých vagónoch, koľkokrát ste to videli, takú situáciu? 

No to často, keď tentok... to sme vždycky videli, keď sme išli okolo, to bolo... Ja som 
z Považského Chlmca, tak my sme popod ten viadukt museli chodiť, pravda. Tam tie vagóny 
boli pristavené, to sme už videli. Tie batôžky niesli a to z tej Makabe, to zase na druhej strane 
bolo, to okolo kláštora museli ísť, to v zástupe išli.  

Boli tu v Žiline, alebo u vás v Chlmci, gardisti? 

No pravdaže, to všade boli. Ale že by boli koho bili, alebo čo ja viem čo, to som nevidela. No 
tak videla som gardistov, samozrejme, však chodili.  

A kedy ste ich videli, pri akej príležitosti? 

No tak keď som išla po ulici tak chodili gardisti, sme ich videli, sme.... a potom, ja som 
potom bývala v Považskom Chlmci a tam bola strelnica. No a tam chodili ľudí strieľať. Aj 
cvičili tam ľudí, teda tam strieľať učili ich. Raz... neviem... s otcom sme, my sme tam mali 
pozemok, a zbožie sme viezli na... takú fúru, to sa volalo fúra, naložené na voze, no a tak nás 
haltovali, museli sme stáť, lebo tam... ja som hore na tej... museli sme si ľahnúť na zem. Ale 
ja som ležela, bola hore na tej fúre, to tam to, keď ten... ako sa to volalo? Bola taká jama, to 
bolo s takým kolom ako zaviazané, aby sa to nerozpadlo, to zbožie, lebo to sme veľkú fúru 
niesli, tak ja som na tej fúre hore ležala, len hlavu som... a videla som ako ich postavili do 
radu, a zase druhých tých chlapov s tými flintami, či ľudí... A „Páľ!“ a „Páľ!“ tri razy do nich 
strelili a to popadalo. To na ten... ten obraz nemôžem zabudnúť.  

A kto to tam koho strieľal? 

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



No ľudí strieľali. 

A kto? 

No čo ja viem, kto to bol? Tí gardisti, či... neviem, len tam strieľali ich vtedy.  

A neviete, koho tam zastrelili? Prečo? 

No to sme sa ani nepýtali, to ani neviem tentok.  

Gardisti mali také... nám ľudia hovorili, že mali také svoje... 

No mali. 

Uniformy. 

No mali uniformy. 

Spomínate si, ako tie uniformy vyzerali? 

Viete čo, keď sme ich mali stretnúť, my sme sa aj schovali do brány, aby sme sa s nimi 
nestretli. Ani neviem, ako to vyzeralo.  

A prečo ste sa s nimi nechceli stretnúť? 

No lebo sme vedeli, že ľudí zabíjajú.  

Aj boli takí nejakí násilnícki voči ľuďom na ulici, videli ste nejaké také situácie? 

To nie, to zase nie, na ulici nie, to oni... čo ja viem, do tej Makabi, tam ich, to išli 
v zástupoch, ako procesia, to aj tí z vlaku... z tých vagónov, a to jedno druhé podopieralo, aj 
lavóriky si niesli, aj batohy, joj, to bol smutný pohľad.  

Takže tie stráže, to boli gardisti, ktorí tam boli pri... 

No, tí gardisti... kone boli... čo ja viem, či to boli gardisti, či to boli strážnici, len na koni 
sedel s flintou a ako ich hnali, sme hovorili, že ako dobytok ich ženú, v štyrzástupe, štyria 
boli, to celá hromada ich išlo... a to kolo nich s flintou, aby neušiel. My keď sme to mali 
stretnúť, tak my sme sa vrátili.  

Hm. 

Nechceli sme to vidieť ani, to bolo sm... ja som sa učila v Kálove, to bol... kláštor bol, 
a potom bol ten fotografista tam bol, a my sme tam mali dielne. A oproti bol Neumann, 
mäsiar mal obchod zase. A potom ešte tam boli nejaké obchody... A továreň tam bola.  

Ešte sa chcem na tých gardistov spýtať, lebo niekde inde nám ľudia hovorili, že gardisti 
si robili také svoje prehliadky, že zvykli pochodovať po meste, alebo také oslavy a 
takéto veci... Videli ste aj vy takéto niečo? 
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No áno. Tak my sme si toho ani... tak keď sme videli tých gardistov, tak vždycky išli 
v zástupe. No, tak sme sa schovali koľkoráz aj do chodby, keď sme... aby sme ich nevideli.  

Hm. A že mali aj také svoje pesničky, tí gardisti. Pamätáte si nejaké? 

No čo ja viem, my sme vedeli povedať, že: „Rež, aj rúbaj do krve, po tej...“ a také blboviny.  

A ako to bolo ďalej? 

Neviem už, to je škaredé, to sme boli ešte žiaci.  

To sú spomienky historické, to môžete povedať.  

To sa nepatrí. „Rež aj rúbaj do krve, po tej českej kotrbe...“ 

Po tej českej kotrbe, hej? Takže mali niečo proti Čechom? 

No tak to sme vtedy proti Čechom, lebo Česi... Nemali sme radi Čechov.  

Prečo nie? 

No tak, Česi mali všetko a my sme boli dosť utláčaní od nich. Neviem už to... to je také 
smutné.  

A toto... toto kde ste počuli, pri akej príležitosti? 

Čo? 

Toto „Rež a rúbaj“? 

No mládež, no... bláznivá. No... 

A počuli ste to aj od tých gardistov? 

Ale čo by, to sme my vyspevovali? 

To vy ste si tak vyspevovali, hej? 

No, no. Mladí sme boli a blbli sme, no.  

Hm. 

Alebo čo sme išli... ja z Považského Chlmca pochádzam, no a v zime, keď bolo snehu, a tie, 
čo potom pri Slovene, potom tie byty... pravda, to mali také brány tam a tie zvončeky, no to 
sme robili guľu snehu a pritlačili sme ten zvonek a ušli. No, také roboty sme robili. No 
bláznili sme.  

Hej. A v Chlmci ten židovský obchod, čo bol, alebo čo bola tá rodina židovská... 

Áno.  

Čo sa s nimi stalo? 
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No tak oni ich odviezli...to, tam bol taký... prišli tam druhý... neviem... Pobrali ich vtedy.  

A vy ste videli, ako ich zobrali z Chlmca? 

Nie, už ich nebolo. To oni prišli v noci pre nich, nikto ich nevidel, že kedy ich zobral.  

A čo sa stalo s tým obchodom? 

No tak bol ďalej, no tak zase niekto si ho prebral, ten obchod. Ani neviem, ako to bolo.  

Hm.  

Bol aj dobrú chvíľu zavretý ten obchod, potom ho zase ktosi otvoril, prenajal to... 

A tuto v Žiline, čo boli majetky po židoch, domy, alebo aj nejaké obchody, dielne a také 
veci, čo sa s tým stalo? Keď židov odviezli? 

No tak zase dali to tým gardistom, či ako sa to volali. Čo to... 

Fungovali tie obchody potom ďalej, ale mali ich nejakí iní ľudia? 

No áno, prebrali to ľudia tentok... Židom to zobrali, arizovali, hovorili že to arizované. 

A to čo znamenalo, že arizovali? 

Čo ja viem, čo to znamenalo? Len to bolo bežné. Že ho prebrali ten obchod, arizovali.  

Hm. 

Volali, že ho zarizovali, ten obchod.  

A v tom čase, keď židia teda už nosili tie označenie, nespomínate si, že niektoré židovské 
obchody by boli tiež nejako označené, ako že sú židovské? 

Áno, to bolo označené, židov to bolo označené... 

A čo tam bolo, aké... aké označenie? 

Viete čo, ja už si to ani nepamätám. No oni museli mať označenie. A to aj tie židovské 
obchody boli, také hviezdy boli tam, či čo to bolo... To už je dávno, človek nepamätá, čo. 
A moc sme si toho ani nevšímali, lebo sa nám to neľúbilo.  

Alebo že by boli nejaké také nápisy hanlivé niekde popísané po múroch? 

To všade bolo, po múroch a to... a my sme to zase aj tiež písali, cha... to bláznivé... 

A čo také, na čo si spomínate? Čo také bolo napísané? 

„Rež a rúbaj do krve, do tej českej kotrbe...“  

Takže to boli aj také nápisy, hej? 
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No.  

Hm.  

Také tentok, no... lebo Čechov vtedy... Česi museli ísť preč. 

A poznali ste aj nejakého Čecha, alebo Češku, čo museli odísť? 

No pravda, sme boli aj spolužiačky, aj židovky, aj Češky, keď sme chodili do školy, lebo na 
základnú školu som chodila v Považskom Chlmci, to je pri Žiline teda, a už na strednú školu 
sme chodili v Žiline.  

Hm. Takže tam ste boli také pomiešané, hej? 

Áno. Bola meštianka hore. No ja som chodila do meštianky, potom som chodila do učňovky, 
bola som vyučená krajčírka... 

A spomínate si, že by boli nejaké také výpredaje židovského majetku? Také...? 

Ono to potom boli... 

Nejaké...? 

Hej. Ale... 

Nám hovorili ľudia na iných miestach, že robili sa také licitácie.  

Áno. To vypredávali... 

A také ste videli? 

Áno, aj sme pokúpili dačo, čo... Však to predávali, to sme neukradli, no. 

A čo ste videli? 

No také obuvi, alebo čo ja viem čo, a šaty... ja... keď som si spomenula, Bože môj dobrý, či 
nemala nejakú kožnú chorobu... Aj sa mi ľúbili tie šaty a nekúpila som ich, ja som vyučená 
krajčírka, kúpila som si novú látku. Ja som sa bála, že či nemali kožnú chorobu. Vtedy som 
ani jedny na seba nedala.  

A to ste kde videli, tento predaj? Kde to bolo? 

No to po obchodoch bolo. Lebo ja som vyučená krajčírka, tak ja som si... nebola som 
zamestnaná nikde, keď som sa vydala, muža mi mladého zabilo, tak ja som šila na čierno.  

Hm. A tento predaj po tých židovkách, kde to bolo? To bolo tu v Žiline, alebo niekde 
inde? 

Áno, hej. To bolo v obchodoch, prevypredávali, tentok... len ja keď som vošla do toho 
obchodu, kde tie židovské veci teda po tých ľuďoch predávali, ja som to ani do ruky 
nechytila, lebo to tam aj také hromady boli tých handier. Ja som si len pomyslela: „Pre Boha, 
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či nemala kožnú chorobu.“ Ja som to nechytila do ruky. No ja som to ani nemusela, ja som si 
ušila sama... mala som kamarátky, v Slovene robili, tie dostali lacné látky kúpiť. Novú látku 
kúpila, ušila som si, aké som chcela. Každú chvíľu. 

A kto to tam predával, tie šaty? Kto to tam nejako tak organizoval?  

A čo ja viem? Neviem. No boli to obchodníci. To boli obchody.  

Tí gardisti tam neboli pri tom? 

Nie, toto obchodníci mali. A v Slovene, tam tí ľudia, čo robili, tí dostali tie látky, tak ja som 
od tých, ja som vyučená krajčírka, doniesla si na šaty a keď sa mi to ľúbilo, kúp aj mne.  

A tie predaje po tých židoch, to bolo potom, ako tých židov odviezli? Alebo ešte tu židia 
boli? 

Ešte aj tu ľudia boli, židáci... v tej Makabe boli, odtiaľ ich potom do toho Osvienčima, či kde 
vozili. A potom ich aj niektorí ľudia im pomáhali. Či ich ukrývali, že v pivniciach bývali, aj 
to potom po vojne to povychádzalo.  

A to ste vtedy vedeli, že sa niektorí ukrývajú? 

No my sme to... no vedeli sme, že sa schovávajú, ale o tom sa nehovorilo. To my nechceli 
vedieť.  

Prečo nie? 

No aby nás udal ktosi, že nadŕžame židom? 

A potom čo by sa stalo? 

No tak, to postrieľali ľudí. Ja som z Považského Chlmca tam... tam toľko ľudí... tam 
doviezli... ich hnali ako dobytok, tých ľudí, no a tam ich postrieľali a pochovali. Tam bolo 
strašne moc zakopaných ľudí. To potom po vojne z celej republiky chodili si, keď sa im syn 
nevrátil, alebo čo ja viem čo, vedeli, že tam ich... Keď mali mená, podľa toho dali vedieť, 
a keď nemali, no tak to pochovali tam v Chlmci. Tam bolo vele.. tam bolo veľa ľudí 
pochovaných. Tam mali strelnicu a tam sa učili strieľať, a strieľali... to sme... keď išli z tej 
strelnice, koľko bagančí mali cez plece prehodené, toľko ľudí tam postrieľali. To sme aj 
vedeli. Koľkoráz to nebolo poriadne ani v zime, to len zahádzali a na jar tam ruka, noha 
trčala... tak sme išli a zahádzali to, lebo to zase divé svine tam chodili, to by boli zožrali... no 
ohrýzali to. 

Hm. A to kto ich tam strieľal, to boli vojaci nejakí? 

No to tí vojaci, to bol cintorín a tam to chodili strieľať. A tam bola taká lúka, tam sa učili 
strieľať. To strelnica tam bola.  

Aha.  
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No a tam ich... museli si sami jamy vykopať a tam ich postrieľali, no a už zase druhí títo 
museli zahra... a to tak zahrabali, že koľkoráz to trčali tam. Tak ľudia z dediny to... lebo to 
divé svine vyťahovali, tak to zahadzovali. Koľkoráz sme tam boli s motykami a lopatami 
zahádzať. Tam mali strelnicu, to tam bolo smutné. Tam strašne moc ľudí pobili.  

Chcem sa ešte opýtať, že či ste ešte náhodou nevideli, že by niekto bol raboval tie 
židovské obchody? 

To sme sa nie... 

Niekde nám hovorili, že aj také bolo, že keď židov odviezli... 

No boli, hej, ale v Chlmci, tam mali židovský obchod, ale ten čo ja viem... chytro 
zlikvidovali... odišla tá židovka, čo tam bola. Potom to nejaký prebral ten obchod, neviem, či 
to... ten už nebol žid, kto to bol, neviem.  

A tuto v Žiline, nevideli ste, že by niekto...? Že by boli vyrabované? Alebo že niekto 
raboval a vynášal veci z domov? 

No to keď rabovali, to... 

Po židoch? 

No hovorilo sa, ale vidieť som nevidela. Len... ja som videla len... ja som sa učila v Kálove, 
tam bol fotografista, Vykopal. A my sme mali dolu dielne. A tam potom bol za rohom bol 
kláštor, a tam bol Makabe ďalej. A tam ich usk... tam ich... sme hovorili, že ich tam ženú ako 
dobytok. To v zástupe išli... a na stanicu do vagónov, tam mali vagóny pristavené, ako bol 
viadukt, tam boli taká koľaj či taká cesta... a ďalej bola stanica, tak oni už tam nad tým via... 
vedľa toho viaduktu boli tie vagóny už pristavené a tam ich do tých vagónov dávali. To bol 
smutný pohľad, to lavór niesli, v zástupe išli, ako dobytok sme hovorili, že ich ženú ako 
dobytok. To na koni bol a chodil s flintou, ale nie že by im ublížil, ale človek videl, že tí, čo 
ich to... do toho vagónu to mali teda službu, že im ešte aj pomáhali. Biť som ich nevidela, že 
by boli bili... lebo ktorýsi už ledva išli tí židia, lebo v tej Makabe... to najprv navozili do tej 
Makaby a z Makaby išli na stanicu do vagónov. To už tam mali pristavené, ako sa ide do 
Raje... Rajecká štreka ako bola.  

Ja vás poprosím teraz, urobíme si na chvíľku prestávku, lebo sa chcem opýtať mojich 
kolegov a kolegýň, či oni nemajú nejakú otázku, ktorú by sa vás chceli opýtať, dobre? 

... 

No takže urobili sme si teraz krátku prestávku, lebo som sa chcela poradiť, či ešte nie sú 
nejaké ďalšie otázky. A máme ešte nejaké otázky, takže budeme pokračovať, dobre? 

No ak budem vedieť odpovedať, tak... 

Tak hádam hej. Chcem... zaujímalo by nás, že či si viete spomenúť, v ktorom roku to 
bolo, čo ste videli tie židovské deportácie. Ako židov odvádzali. To, čo ste videli, ako ich 
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hnali po tej ulici, a potom aj tam pri tej trati, čo ste nám popísali... Viete si spomenúť, 
ktorý rok to bol? 

To ja neviem, ja som bola ešte slobodná vtedy... Neviem vám povedať, to už sú roky.  

A v ktorom... v ktorom roku v škole ste boli? Nespomínate si? Boli ste v tom učení, hej?  

Áno. 

Učili ste sa za tú krajčírku... 

Chodila som do učenia. Tam bol Remeselnícky dom, tam bola škola... 

A pokračovali ste ešte aj potom, v tom učení vašom, po tých... po tom, čo ste videli 
tých... tie židovské deportácie? 

To vám neviem povedať, no chodili so mnou aj židovky do kos... do tej školy. To sme 
plakali, keď sme videli, že ich do tých vagónov... to jak dobytok hnali.  

A neviete si spomenúť, či to bolo na začiatku toho vášho učenia, alebo ku koncu? Alebo 
niekde uprostred? 

Tak uprostred to bolo, lebo hovorím, tie dievčatá, čo sme... čo som s nimi chodila do školy, 
už potom nechodili, ich zobrali. Sme plakali. 

V ktorom roku ste skončili školu, to si tiež nepamätáte? 

Neviem.  

A kedy ste sa vydávali?  

Ja som sa vydávala... som bola stará dievka, dvadsať šesť rokov som mala.  

Aha, takže to už ste boli asi dlho po skončení školy? 

No. 

Hej?  

No a to som chodila do školy, som mala takých osemnásť. Sedemnásť, osemnásť, dvadsať 
rokov. No na základnú školu som chodila, do meštianky som chodila, ale štvrtý ročník nie, 
len ten tento... lebo som išla do učenia. 

Áno.  

Keby som bola mala ten štvrtý ročník, tak sa dva roky učím. Ale keďže som nemala, tak tri 
roky, ale časove to bolo rovnako.  

Hm. 
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A otec musel ešte dať tam nejaké peniaze, aby som sa dostala do tej školy, učňovky, k tomu 
majstrovi, aby ma zobrali do učenia. No tak toto... 

A do základnej školy ste koľko rokov chodili? 

No normálne...  

Koľko to bolo? 

Do základnej školy, potom na strednú školu som chodila, do meštianky. Ale do meštianky už 
do štvrtého ročníka som nešla, to bol kurz, sa to volal... keby som bola mala kurz, tak keď 
išiel do učenia sa dva roky učil; a keď nemal ten kurz, tak tri roky. Tak ja som sa ešte tri roky 
učila, si myslím: „Počkaj, pôjdem do kurzu, to mám rovnako. Zase potom budem len dva 
roky chodiť do učňovky. A za tri roky sa viac naučím, ako za dva roky,“ som tak rozmýšľala. 
Lebo mne sa už nechcelo ísť do toho kurzu, j to musel otec podplatiť, aby ma zobral ten 
majster do toho učenia. To stálo kopu peňazí. Neviem, koľko mu dal.  

Takže neviete si tak presnejšie spomenúť, že v ktorom roku ste videli tých židov 
odvádzať? 

Neviem. No mladá som ešte bola, ešte som len do učňovky chodila. Lebo som mala aj 
spolužiačku, tentok... tú židovku, no a už potom neprišla, tak sme plakali za ňou. Až dve 
židovky sa učili so mnou. Škoda, že nemám tie fotografie, by som vám ich aj ukázala.  

A to, čo ste si... čo ste nám hovorili, že ste videli taký ten výpredaj, že ste šaty si tam 
rozmýšľali, že si kúpite... to bolo v ktorom období? To bolo vtedy, keď židov brali preč? 

Joj, tie židovské šaty som ja nekupovala.  

Ale bolo to v tom období, to bol židovský obchod?  

Nie, to tam predáv... no bol tam ten obchod, lebo po tých židoch pravda tie šaty, to nezobrali. 
A ja keď som si pomyslela: „Bože môj, ak mala nejakú kožnú chorobu... a ja to na seba 
nedám.“  

A ako ste vedeli, že to je po židovke? Tie šaty? 

No to vedeli sme, že to po tých židoch predávajú. Lebo... tak robila som z toho, ale nie pre 
seba, ale ja som vyučená krajčírka. No tak kamarátky si pokúpili také tie židovské... sme 
hovorili, že... unru to... alebo neviem, ako tomu nadávali, už som zabudla, ale ja som si len... 
keď som lacnú látku kúpila, ale nikto to nemal na sebe oblečené. Ja som sa... 

Takže to vám kamarátky doniesli šaty, ktoré kúpili po židovkách? 

No už... ja som vyučená krajčírka.  

Aby ste im to prešili, alebo...? 

A ja som im to prešívala... 
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Aha.  

Aj šila. Tentok... 

Hm.  

No a ja som... 

A vy ste boli aj pri takom predaji tých židovských vecí? 

Nie, nie, lebo mne to nosili, už mali to kúpené, ja som to nechcela. Volali ma... no poznala 
som ten obchod, zavše som tam išla cverny (nite) kúpiť, tam aj gombíky predávali, aj zipsy, 
tak tam som chodila do toho obchodu. Ale... tak som sa aj poze... aj mi to ponúkali: „Pozri sa, 
aké pekné!“ lebo som tam mala známu, čo sme chodili spolu do školy, aj obchodníčky, aj 
krajčírky. „Vieš čo? Pozri sa, kúp si to!“ Hovorím: „Daj mne pokoj! A keď to mala nejakú 
chorobu a ja si to oblečiem...“ Och... na sebe som to nedala. 

A to majiteľka toho obchodu bola židovka? 

No... nie... ale tie židovské veci aj predávala.  

Aha. 

Bola spolužiačka, čo sme chodili spolu do školy, ja som krajčírka... 

A ona mala odkiaľ tie židovské veci? 

No čo ja viem, kde to im nosili? To predávali po tých, čo tých židov brali a tie handry tam 
ostali, tak to predávali. Ale ja keď som si pomyslela, Bože... 

A to bolo v čase, keď židia už boli odvezení? 

No... to všetko si nemohli zobrať. No... 

Ale židia už boli preč? 

Áno. 

Aj vtedy to až predávali? 

Hej, predávali to. 

Alebo židia ešte boli tu a už predávali? 

Čo ja viem, odkiaľ to vozili, to boli handier a handier. Lebo ja som vyučená krajčírka, ja som 
si potom toľko ruky umývala a strach, keď som to do ruky chytala. Najprv, keď chceli, aby 
som to ušila, museli si to oprať, vyžehliť a potom som to až ja chytala do ruky. 

Takže vy ste tam nešli kupovať? 

Nie, no lebo ja som... 
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To tie vaše kamarátky, áno? 

Ja som mala handierkov, lebo ja som mala kamarátky v Slovene robili, šaty som im pobrala... 
pošila, ja som ešte moje šaty predávala, na čo by som tam išla kupovať?  

A toto v ktorom období bolo, ešte ste sa učili za tú krajčírku, alebo už ste mali skončenú 
školu? 

Ja už som mala skončenú... ja som nešla, lebo mama nám zomrela, ešte som mala mladších 
súrodencov, musela som ostať doma... „Ty máš remeslo, ty si aj doma zarobíš.“ Tak som 
mala kamarátky, v Slovene robili, všelikade v obchode, tak som im šaty šila, som si doma 
zarobila a starala sa o dvoch školou povinných.  

A tie vaše kamarátky, ako vedeli, že to je... že sú to židovské veci? 

Čo ja viem? Lebo... aj tie židovky so mnou aj do školy chodili. 

Keď vám doniesli tie šaty, vám povedali, že to sú židovské šaty? 

No nie, ja to vedela, komu to tentok... aj tie židovské som robila, aj týmto... Lebo som mala aj 
kamarátky, čo spolužiačky. Aj na základnú, čo chodili so mnou, aj do meštianky, aj do 
učňovky. Ja mám učňovku, vzdelanie.  

A vy ste taký nejaký výpredaj toho židovského majetku, potom ako židov odviedli... 
neboli ste pri nejakom takom výpredaji? 

No tých výpredajov bolo veľa, ale ja som... poviem vám pravdu, ja som to do ruky nechytila. 
Lebo ja som mala svojich šiat dosť, ja som mala tie kamarátky, v Slovene robili, látku kúpili 
mi... A ja som si pomyslela: „Bože môj dobrý, keď mala nejakú kožnú chorobu! O! Ja to do 
ruky nechytím!“ Aj keď tým kamarátkam som šila, museli si to oprať a vyžehliť a potom som 
to ja chytila do ruky. Ja také handry som... no videla som to... a predávali a hromady toho 
bolo, ale ja som to do ruky nechytila. 

A to kde ste videli tieto hromady? 

V obchode, to boli také obchody.  

Tuto v Žiline? 

Áno, no a ja som to nechytila do ruky. 

A ako ste vedeli, že sú to veci po židoch? 

No však to bolo vidieť.  

 Boli tam aj nejaké nápisy, alebo niekto to hovoril, že to je po židoch? 

No to v tej židovni... bol tam taký obchod, predávali v tej Makabe. Tam toho boli hromady... 

Tam v tej Makabe vnútri to bolo? 
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Hm.  

Handier... premŕvali sa v tom, chytali. Ja som tam bola viac razy sa pozrieť, pekné veci. Ale 
ja som sa... ja som to nechytila do ruky. Ja som si vždycky pomyslela... 

A v tom čase ešte boli židia v Žiline? 

No ich odvážali... 

Keď toto sa tam dialo? 

Ich odvážali... ich... na vlak.  

To bolo v tom čase, keď ich odvážali? 

Áno. Hej. 

Tak ste tam videli aj toto, ako už sa tam predávali tie veci? 

No predávali tie... tentok... len hovorím vám, ja vám poviem pravdu, ja som to do ruky 
nechytila. Aj keď mne to doniesli, ja som vyučená krajčírka... keď to doniesla... „Však si to 
potom vyperiem...“ – „Nič! Najprv si oper, vyžehli!“ a potom som to ja chytila do ruky.  

A okrem tých šiat ste tam videli predávať aj nejaké iné veci? 

No všetko predávali. 

Čo také tam ešte bolo? 

No ja neviem, ja som tam nechodila, ja som... čo tam všetko predávali, no čo... hádam... mali 
to, predávali. Lebo ja som tam nechcela nič kúpiť... ja som si látku kúpila, akú som chcela, ja 
som mala kamarátky, v Slovene robili, tie látky dostávali a ja... ja do... ja keď som si 
pomyslela: „Bohvie, či  nemala nejakú kožnú chorobu...“ a ja som to na seba nedala.  

A keď tam bol v tom Makabi, v tej židovni, keď tam bol tento predaj... 

No tam bolo všetko. 

Boli tam aj tí židia ešte zhromaždení? 

Nie, to už nemali... to už ostalo, tí židia už boli preč, odvezení. Len tých handier tam bolo 
hromadu.  

Hm. 

A ja som vám to na seba nebola dala.  

Minule, keď sme sa s vami rozprávali, tak ste nám spomínali aj takú príhodu, čo si 
pamätáte, že ste videli, ako ľudia na chrbtoch niesli nejaké skrine?  

No... 
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Spomínate si? 

Áno, dozadu... 

Na tú situáciu? 

Skrine vliekli, to vypredávali tie židovské veci, to... 

A čo ste videli vtedy? Ako to vyzeralo? 

No skriňu niesol na chrbte. No to pokupovali... to predávali.  

A kde... kde to bolo, kde ste to videli? 

To dozadu, ako sa ide. A to je Budatín, Žilina – Budatín, a tam tentok... aj skrine... no tých 
židov to rabovali vtedy, či ako. Ja neviem. Ja som tam išla, kde to vypredávali, tie handry aj 
to všetko, no a ja keď som si pomyslela: „Bože môj dobrý, ak mala nejakú kožnú chorobu...“  

A tieto skrine... 

Ja som vám to do ruky... ja keď som... to som mala rukavičky, keď som to musela chytiť. Ja 
som vám to do ruky nechytila.  

A tieto skrine, čo niesli, kto to niesol? Kto to bol? 

No ľudia, no pokúpili si to... 

Vy ste poznali tých ľudí? 

Nie, ale videla som, ako to niesli. 

A ako ste vedeli, že je to po židoch? 

No lebo Považský Chlmec, pravda som... a oni mali zase cestu do... tentok... dozadu nejako... 
no a pred Slovenou, tam boli tie obchody... a čo ja viem... to si pokúpili a aj na voze to niesli, 
na vozíku všelijaké veci, no. Ja som také... 

Aj ste videli, ako to z tých židovských obchodov odnášajú? 

No áno, no keď si to kúpil?  

Alebo... ale podľa čoho ste vedeli, že to je od židov, že to je po židoch? 

V tej Makabe to predávali. Ja som tam zavše nakukla, keď som niečo potrebovala, lebo ja 
som krajčírka. A nejakú podšívku lebo čo, hovorím, aj som sa tam išla pozrieť, zo zvedavosti. 
Že čo tam je, že či by sa mi čo ľúbilo. Ale ja keď som si pomyslela: „Bože moj, nemala 
nejakú kožovú... kožnú chorobu lebo čo? No ja hento na seba nedám...“ keď to bolo aj pekné.  

A tí ľudia, čo ste s tými skriňami videli kráčať, ste vraveli... išli, kráčali skrine... teda 
ľudia so skriňami...  
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No kúpili si, no...  

A to ste ako vedeli, že to bolo od židov? 

No to židovské veci predávali. No takýto... možno, že to neboli židia, alebo čo ja viem, ale to 
predávali.  

A ako sa ľudia dozvedeli o takých predajoch? 

No to bolo... to vyhlásili, aj rozhlasom, aj čo... že tam bude výpredaj.  

A ste počuli nejaký taký oznam? 

Áno, no pravda. Len ja som tie... ja som vyučená krajčírka, keď si to aj kúpili tam, musela to 
oprať, vyžehliť, a potom som sa ja toho chytila. Ja som to nechcela do ruky chytiť ani. Ja som 
si ušila... látku... som mala kamarátky v Slovene robili... „No čo ja budem po nejakej židovke 
nosiť šaty.“ keď to bolo aj pekné. No ja som to na seba nedala.  

Chcem sa ešte vrátiť aj k tomu... k tej takej... k tomu vášmu zlému zážitku, čo ste mali 
tam pri tej strelnici... Vy ste vraveli, že ste išli na voze... A že ste teda videli, ako tam 
niekoho zastrelili. 

No v Chlmci, tam strieľali... 

V Chlmci...  

Tam strieľali ľudí, Bože dobrý... tam veľa ľudí prišlo o život. 

A spomínate si, že v akom to bolo období?  

No keď vojna bola. 

Či to bolo v lete, alebo na jeseň? 

No to bolo... v lete to bolo, lebo sneh ešte nebol, ale tam mali strelnicu spravenú. No a tam 
chodili... učili sa strieľať. No a keď... koľko bagandží na pleci a topánok, ani jedného obutého 
nepochovali.  

A koľkokrát ste tam videli takýchto... situáciu? 

Joj, to veľa... potom po vojne sa to vykopávalo, sme museli brigády robiť, vykopávať to a... 
keď mali nejaké doklady u seba, tak dali vedieť tým ľuďom, že teda prišli si pre nich. Koľkí 
ľudia tam hľadali synov.  

Hm. 

To bolo veľa tam... to... tam bola taká strelnica, tam ich len... tí ľudia si museli jamu vykopať, 
a tam ich pohádzali... 

Vy ste aj videli, ako si tam tí ľudia kopú tie jamy? 

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



No tak to sme vedeli všetci. Potom, keď... 

Či ste to videli, ako niekto si kope jamu? 

To... to sme tam nemohli ísť, lebo to by nás boli postrieľali. Ale keď odišli... no zvedaví sme 
boli. Že či ešte nežijú, sme ešte aj vyhrabali. No ale potom znova sme ich zasypali. 

Hm. A ako dlho to asi trvalo? 

No vojna bola. 

Koľko to mohlo byť? 

Ani neviem, koľko rokov... no slobodná som ešte bola. 

Či to bolo niekoľko týždňov, alebo dlhšie to trvalo? 

No to bolo dlho, tá strelnica. To mali... tam sa učili strieľať.  

Ale toto, čo vy ste tam videli, že teda tam tých ľudí vlastne takto popravovali? Hej? 

Áno. 

Koľko to asi to trvalo? 

To neviem, koľko rokov, len my sme tam mali pozemok, roľu. A s otcom som bola tam, mali 
sme aj koňa, aj teda... a na tej fúre sme... jačmeň myslím to bol. A ja som hore na tom... 
vysoko... to bolo naložené na tom fúre, lebo nás zasta... zhaltovali, museli sme... lebo tam 
boli postavené... A oni mňa tam na tom, fúre, hore na tom obilí nevideli.  

Hm. 

Lebo to pravda bolo s tým... ako sa to volalo? No tak kôl veliký a tam bola také jamina. To 
bolo pri... aby sa to nerozsypalo.  

Hm. 

A ja som pravda hore na tom voze ležala, otec bol pri tých koňoch, čo sme viezli to zbožie, 
musel si ľahnúť na zem, ale mňa nevideli, ja som tam bola, ja som sa dívala... oj, na ten obraz 
nemôžem zabudnúť.  

Takže ten vás otec si musel ľahnúť na zem, aby to nevidel, tú streľbu? 

Áno. No lebo nás pristavili s tým vozom, lebo iná cesta nebola, a už tam boli postavení, a... 

A kto... kto vás zastavil? Kto to bol? 

 No tí, čo to strieľali, tam tých ľudí.  

A neviete, kto to bol? 

To ja neviem, kto to bol. 
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Mali nejaké uniformy oblečené? 

No mali, to boli tentok...  

Akými... akým jazykom vás zastavil? 

No slove... slovensky vedeli.  

Po slovensky hovorili? 

Áno. 

Hm.  

No lebo to tam mali, tam sa učili strieľať. Mali tam také figúry postavené a do tých strieľali... 

A vy ste... keď ste toto videli, vy ste vtedy ešte boli v škole? Boli ste ešte v tom učení? 

No ešte som bola slobodná, no. A my sme tam mali roľu. A my sme to obilie museli ísť 
zobrať. 

Ale už ste boli vyučená, alebo to bolo ešte pred vyučením? 

Ešte som bola učňovka. 

Boli ste... ešte ste chodili do tej školy? 

Do školy, do učňovky. 

A vedeli by ste si spomenúť, či to bolo v tom istom období, ako židov keď brali? Alebo 
to bolo neskôr? 

A to vtedy... 

Prípadne skôr? 

Aj keď tých židov brali, to sme hovorili, že ich ženú ako dobytok, to... chudáci... 

Túto streľbu, na tej strelnici v tom Chlmci, čo ste vy videli... 

Áno, no tam mali strelnicu. 

Kedy to bolo? 

No... 

Keď ešte židia... 

Keď vojna bola... 

Boli v Žiline, lebo už boli odvezení? 
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Vojna bola. Aj tam ich aj strieľali, aj zakopávali. Potom po vojne to vykopávali a po celej 
republike to rozvážali. Tam bolo veľké... tam bola taká lúka, to bolo medzi takými kopcami, 
no a tam ich postavili... hovorím, my sme tam mali pozemok... a sme... myslím jačmeň to bol, 
viezli domov, a ja som... nás haltovali, museli sme stáť... a tam bola tá strelnica a otec si 
musel ľahnúť na zem, a ja som ležala na tej fúre toho obilia, a to bolo ešte s takým kolom, 
pravda, priviazané... to bola taká jamina a v tej jamine som ja ležala. A som sa dívala, ako ich 
strieľajú.  

Takže nevedeli by ste si spomenúť, či to bolo v tom čase, aj keď ste videli tých židov 
brať? Alebo už židia boli preč?  

A to nestrieľali len židov, ale čo ja viem... ktorí... a oni tých, čo tam postrieľali, povyzúvali. 
To boli či vojaci, či civili, ale topánky ani jeden nemal. Všetkých povyzúvali a pobili.  

A po... po vojne, vrátili sa nejakí židia do Žiliny? 

No pravdaže, po vojne to všetko vykopávali. 

Ale židia, či sa vrátili do Žiliny, tí, čo ich zobrali, čo boli tie židovské obchody...? 

Čo ja viem... 

A takéto veci...? 

Niektorí sa... 

Nespomínate si, že by sa niektorí...? 

Niektorí sa vrátili, ale to boli všetko už zarizované tie obchody.... Málo sa ich vrátilo, neviem. 
Lebo ja som bývala v Považskom Chlmci a v Považskom Chlmci bol jeden žid. jeden 
obchod. 

A tí sa vrátili?  

Tí sa nevrátili.  

A tu v Žiline, čo ste poznali? 

Oni ani neodišli, ich schovali, len ten obchod im zarizovali, to boli vtedy, že im zobrali ten 
obchod. No a potom boli... ale nikto ich neudal.  

Kde sa schovávali, kto ich schoval? 

Niekto ich zobral a v pivnici že bývali.  

A to bolo u vás tam v Chlmci? 

Áno, v Považskom Chlmci, ale to sme sa ani nevypytovali, kde boli schovaní. To nás 
nezaujímalo.  

A kedy ste sa to dozvedeli, že boli schovaní? 
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No až potom, keď povychádzali, po vojne.  

Hm. 

Že boli... že veľa ľudí ich... no určite mali peniaze, tí židia, dakedy mali obchody... alebo 
zlato, alebo čo, veľa ľudí ich v pivnici... nevychádzali z pivníc. No, schovávali ich.  

A tie vaše spolužiačky, čo ste mali, tie sa vrátili? Tie židovky? 

Niektoré sa aj vrátili a niektoré nie.  

Aj ste sa s nimi stretli potom?  

No už sme sa... 

Po vojne? 

No takto, keď sme sa na ulici, ale len pozdravili. Nehovorili sme. 

Nerozprávali ste sa? 

Nie, lebo to poväčšine na ulici, ponáhľala som sa, aj oni zase išli s nejakou partiou, alebo čo, 
tak len sme sa zdravili.  

Hm. 

Lebo my sme sa bohvie ako... ako v škole, ako školáčky, no. Spolužiačky, tak sme sa 
pozdravili a ani sme sa nerozprávali.  

A vy ste sa rozprávali niekedy o tom, čo vy ste videli, o týchto svojich zážitkoch? 
Hovorili ste o tom niekedy? S niekým z rodiny, alebo s nejakými inými ľuďmi? 

No však to všetci videli, to nie len ja.  

Ale či vy konkrétne, či ste niekomu teda porozprávali, že čo ste zažili? 

Aj sa nás myslím ktosi prišiel pýtať, ale my sme nechceli o tom hovoriť. Sme sa báli.  

A kedy to bolo? 

No po vojne.  

A prečo ste sa báli? 

No že nás ktosi udá, alebo čo ja viem, čo... 

Ešte vtedy bolo nebezpečné o tom hovoriť? 

No pravdaže. Ani človek nevedel... tak radšej sme o tom... nechceli sme, skrátka sme o tom 
nechceli hovoriť.  

A doma v rodine svojim synom ste o tom niekedy rozprávali? 
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A viete čo, že ani neviem? Nerada som o tom rozprávala, poviem vám pravdu, ja som 
nechcela o tom ani rozprávať. Lebo to sme... ešte som chodila do školy vtedy a spolužiačky 
sa mi nevrátili. Tak o tej vojne sme neradi rozprávali.  

Hm.  

Čo sme zažili. A v Chlmci, tam bola tá strelnica, tam ich veľa postrieľali. To koľkorázy 
v zime to zastrelili a na jar nohy trčali, ruky, tak sme museli to ísť zakopať.  

Hm. 

Lebo to aj divé svine aj čo ja viem... divá zver v hore, to bolo v takej... to bolo také... Skalka 
sa to volalo... a Pleš... a čo ja viem, už ani... toľko tam bola... tam taký potok tiekol, no a tam 
kde bolo to, v tej... tí zakopaní ľudia blízko toho potoku, tak tí boli... vôbec neboli v rozklade. 
Ale tí ostatní... pravda je... Ale tí ostatní, čo boli tak na suchu, tak to už bolo v rozklade tí 
ľudia, to vykopávali a z celej republiky si ľudia chodili synov hľadať, a čo ja viem čo. No 
a keď ho... poznal si svoju rodi... teda syna, lebo dcéru, lebo tam aj ženy boli pochované, tak 
to si vybavil a mohol si... musel si cínovú truhlu kúpiť, aby to nepremokalo, lebo to už bolo 
v rozklade... a zobrali si domov pochovať. To bolo tam... vtedy sme nie plakali, ale revali 
tam. To strašne smutné bolo. Tam veľa ľudí postrieľali. To bola taká dolina tak medzi 
horami, a tam potok tiekol. To sme volali Závozie. A tam bolo pekné tentok... prostredie, ale 
tam mali tie búdy postavené a tam tých ľudí postrieľali. Neradi sme tam chodievali.  

Teraz si opäť prerušíme na chvíľku, lebo chcem sa spýtať, že či sú ešte nejaké ďalšie 
otázky. 

A neviem už.  

... 

Sme si urobili prestávku, aby som sa spýtala ešte nášho kolegu, že či má nejakú otázku. 
A chceli by sme sa vás ešte spýtať – vy ste vraveli, že ste počuli v miestnom rozhlase, 
keď boli tie výpredaje po židoch, že ste počuli, že to oznamovali v tom miestnom 
rozhlase. Vedeli by ste si spomenúť, čo presne hovorili?  

To neviem.  

Aký bol ten oznam, čo tam hovorili? 

No predávali tam všetko možné, ale ja som to nechcela ani do ruky chytiť.  

Ale v tom rozhlase, ten oznam, o čom bol? 

To stále bol rozhlas zapnutý... no všetky, čo boli hlásili tie novoty, čo prišli, čo oznamovali, 
to... 

Takže medzi tými rôznymi oznamami bol aj taký nejaký oznam, že bude... predaj po 
židoch? 
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Áno, áno. Áno, to bolo? 

Tak si na to spomínate? 

Hej. No to bolo v Makabe, sa to volalo, tam bol... ja som tam išla sa pozrieť, no zo zve... baba 
zvedavá, no to som bola slobodná, že čo tam je. Ale ja som sa vám tých handier ani nechytila. 
Poviem vám pravdu.  

Ale či si neviete spomenúť na ten oznam, že čo tam oznamovali? Tam povedali, že, 
„Príďte do tej Makabe budovy, bude tam predaj?“ alebo aký to bol oznam? 

No... a to už ani nepamätám, to tam bol obchod otvorený, tam mohol ísť každý. To tam nosili 
tie... ja keď som sa... no ja som vyučená krajčírka, kamarátky: „A poď sa pozrieť, majú tam 
pekné veci!“ No ja vám poviem pravdu, mala som rukavice na rukách, ja som sa vám toho 
ani nechytila. Si myslím: „Bože môj dobrý, ak mala nejakú kožnú chorobu...“ a ja si... ja si 
kúpim novú látku, kúpim si a ušijem si. V Slovene som mala kamarátky, čo robili v Slovene, 
tam lacné látky dostali kúpiť, no ja nebudem po židoch nosiť. Ja som vám... poviem vám 
pravdu, ja som sa toho nechytila. A pekné veci tam boli. No lebo mali pekné veci, tí židia. 
Ale ja keď som si pomyslela: „Bože môj dobrý, ak mala nejakú chorobu kožnú, Bože môj! 
Jaj! Ó, to ja nechcem.“ No ja som obyčajnú látku si kúpila, ušila ako chcela... 

A hovoríte, že pekné veci tam boli. Čo ešte tam bolo...? 

Mali pekné... 

Okrem tých šiat? Čo tam bolo? 

Všetko možné videl tam človek. Aj riady, aj to... ale ja som ani jednu vec... 

A kto tam chodil kupovať?  

No takto ľudia, z ulice. Všetko. No len ja, keď som si pomyslela na to, ja som si vedela ušiť, 
kúpim si obyčajnú látku, ale viem, že to nikto nemal, ja som sa bála kožných chorôb. Cha, 
cha, cha...  

Cha... 

Skrátka, mohlo to byť bohvie aké pekné, ja som sa vám toho ani nechytila.  

Takže toto nebolo pre vás? 

Nie. Lebo hovorím, ja som vyučená krajčírka, no čo že. Kúpila som si látku, ako sa mi ľúbila, 
aj obyčajnú látku, aby som to mala pekné.  

Tak vy ste také nepotrebovali. 

Ale tie... po ľuďoch... aj keď mi to doniesli šiť, hovorím, musel si to oprať, vyžehliť a potom 
som to ja robila.  
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Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o tieto vaše spomienky, 
ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Takže sme radi, že ste prišli medzi nás a že ste 
nám porozprávali, čo si pamätáte.  

Bývala so , hovorím, v takom prostredí, čo veľa ľudí tam postrieľali. Po vojne to vykopávali 
a po celej republike rozvážali.  
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