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Numele și prenumele intervievatului: Ion Sandu 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Călăraşi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0048.01.01 

Data interviului: 12 februarie 2007  

 

 Ion Sandu este născut în anul 1930, în satul Călăraşi și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al Doilea 

Război Mondial. 

El relatează despre cum a văzut soldaţi nemţi care au intrat în casele din sat şi au strâns evreii 

pe care i-au dus apoi în pădure la Vătămăneasca, la 3, 4 kilometri de sat unde i-au împuşcat. 

El spune că ulterior case din sat au ars, iar el cu mama şi cu familia s-au mutat la Voinova. 

El povesteşte că după împuşcare sătenii, printre care şi ei, luau lucruri din casele evreilor.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:55:11 

 

Q: Spuneți-ne, vă rog, prenumele şi numele dumneavoastră de familie. Cum vă numiţi   ? 

A: Eu   ? Ion. 

Q: Aşa, şi numele de familie   ? 

A: A lui Vasile, Vasilievici, Vasile tata, Vasile. Şi mama   ? 

Q: Nu. Familia dumneavoastră. 

A: Sandu. 

Q: Aşa. În ce an v-aţi născut   ? 

A: În [19]30. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în Călăraşi. 

Q: În anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi   ? 

A: Acolo ne-am aflat, în casă. 

Q: Vă amintiţi de începutul războiului   ? 

A: Dar cum să nu îmi amintesc   ? Numai mama era, tată nu am avut, tata prin [19]38 a murit. 

Q: Şi ce vă amintiţi, ce se întâmplase   ? 

A: Când s-a început războiul, am stat o zi două aici şi a început mai tare, şi mama avea o 

prietenă la Voinova, Străşeni raion, o prietenă acolo şi dacă bombarda aşa de tare, aceia care 

i-au încărcat la vagoane, s-au dus prin România, ceilalţi care au avut prin alte părţi s-au dus în 
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alte părţi. Dar noi eram mai săraci şi pe jos mama zice: „haideţi”, că aici la linie bombarda, 

linia tare bombarda. Şi ne-am dus. Şedeam vreo 2, 3 zile, dar ne era şi de casă jale, mama, să 

vadă casa. Acolo lângă noi a fost o electrostaţie aşa micuţă, dădea numai la nişte boieri 

lumină, în târg nu dădea. Şi acolo a dat o bombă şi s-a aprins şi casa noastră şi a ars casa. Şi 

de acum noi pe acolo în sat trăiam şi ne repezeam, veneam aici la oraş. Şi când veneam la oraş 

poate se mai găsea mâncare ceva. Evreii care erau mai tineri, săracii, au rupt-o, nu ştiu cum 

spunea, eram copil. Dar care săracii mai bătrâni, copii, erau aici. Şi nemţii umblau şi dacă îi 

găsea, unul, doi, trei, câţi erau, îi lua şi îi ducea la Vătămăneasca acolo. Ei, asta numai o 

singură dată eu am fugit după dânşii şi nouă ne era, ca copii, interesant ce o să facă. Ei acolo îi 

duceau şi i-au împuşcat acolo.  

Q: În Călăraşi erau mulţi evrei   ? 

A: Are mulţi, tot Călăraşiul a fost numai evrei. Aici un colţ, iaca, de la deal de aftostaţie, aici 

numai erau moldoveni, restul în târg, evrei. Toate străzile erau evrei. 

Q: Când s-a început războiul aţi spus că o parte tineri au plecat, dar aceia mai în vârstă au 

rămas. 

A: Păi da, care putea sigur, au luat-o de aici, când auzeau că împuşcă pe jidani .… dar aceia 

mai bătrâni, săracii au rămas. 

Q: Dar de unde auzeau că împuşcă pe jidani, cine a spus asta   ? 

A: Apoi ce, noi eram ca copiii, şi umblau nemţii şi întrebau: „juda, juda, juda   ?”. Deodată îl 

cunoştea că-i evreu, deodată îl cunoştea şi îi lua. Îi lua, iaca, şi îi ducea acolo la 

Vătămăneasca. Odată am fugit după, că mai erau copii cu mine din sat, dar nu-s, toţi au murit, 

şi: „hai, Vanea, hai să vedem şi noi”. Mergeam din urma lor, dar ei ne alungau, dar ne 

ascundeam. Până ajungeau acolo. De acum noi ne băgam în pădure aşa oleacă să vedem ce. 

Până auzeam că împuşcă. Împuşca şi îndată îi acoperea.  

Q: Evreii care s-au dus şi care au rămas, s-au dus mai mulţi sau au rămas mai mulţi, care 

dintre ei   ? 

A: De acum .… 

Q: Înainte de război. Când s-a început războiul aţi spus că aceia mai tineri plecase din oraş. 

Mai mulţi au plecat ori mai mulţi au rămas   ? 

A: Mai mulţi au plecat, sigur că da, mai mulţi au plecat, sigur că da. 

Q: Şi au rămas mai puţini   ? 

A: Au rămas puţini. 

Q: Când au venit aici în Călăraşi   ? Aţi spus despre nemţi, când au venit nemţii   ? 

A: Cum când au venit   ? 
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Q: Vă amintiţi ce lună era, vă amintiţi cât timp după ce a început războiul   ? 

A: Eu ştiu cât a trecut… dar nu a trecut unde o lună de zile, nu a trecut. Şi de acum nemţii 

erau aici. 

Q: Şi au venit numai nemţi sau erau şi alţi soldaţi   ? 

A: Alţii nu cunoşteam pe nimeni, ei erau îmbrăcaţi nemţeşte. 

Q: Şi cum vorbeau   ? 

A: Nemţeşte.  

Q: Mulţi nemţi au venit în ora   ? 

A: Sigur că da, erau mulţi, sigur că erau. Toţi mergeau cu automatele, erau în spinare, tot. 

Q: Şi au început să strângă evreii chiar de la bun început sau mai târziu   ? 

A: Numai, chiar de la bun început. Ei când au intrat deodată: „juda, juda, juda”, căuta pe juda. 

Q: Şi mata singur ai văzut aşa cazuri cum căutau şi întrebau şi umblau   ? 

A: Apoi umblau prin case. 

Q: Au fost şi la voi în casă   ? 

A: Dar cum dară. 

Q: Şi s-au uitat la fiecare   ? 

A: D’apoi cum   ? 

Q: Şi întrebau   ? 

A: Îndată îl cunoştea care era evreu, dar noi dacă eram moldoveni. 

Q: Era cu dânşii şi altcineva de pe loc sau ei erau singuri   ? 

A: Nu, erau singuri ăştia. Dar pe urmă am înţeles că erau şi de la noi, dar care nu mai ţin 

minte. Care cunoştea care e jidanul şi care moldoveanul, erau, au fost. 

Q: Ştiţi cineva din oamenii de ăştia care au fost din localnici   ? 

A: Ei erau atunci mai bătrâni, sunt morţi, erau mai bătrâni. 

Q: Dar vă aduceţi aminte, de exemplu, familiile lor   ? 

A: Nu. 

Q: Aţi văzut, atunci când nemţii umblau din casă în casă şi strângeau evreii, aţi văzut şi cazuri 

când îi lua pe cineva din evrei   ? 

A: Cum nu   ? Păi sigur că da, am văzut. Îi luau şi tot îi grămădea. D’apoi noi copiii tot 

umblam, ba încoace, ba încolo şi când îi pornea, ne duceam şi noi. O singură dată am văzut, 

dar apoi se auzea, că încă i-au împuşcat pe aceia, pe aceia, pe aceia i-au luat, dar de acum nu 

mă duceam.    

Q: Dar când îi luau şi îi grămădeau, unde aţi văzut asta, pe stradă în apropiere sau mai departe   

? 
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A: Nu, aici nu. Noi când îi pornea, apoi noi eram ca de aici, eu ştiu, mai departe şi ei mergeau 

înainte, oamenii aceia, evreii, dar ei din urma lor, dar noi tocmai din urmă. Ei toţi se uita, 

striga la noi, noi ne ascundeam. 

Q: Dar aţi văzut şi cum îi scoteau din case sau aţi văzut numai cum îi duceau   ? 

A: Nu, din case, nu au scos, când îi duceau. 

Q: Asta numai aţi văzut, când îi duceau   ? 

A: Da. Din case nu erau, că ei, săracii, nu şedeau în case dacă bombarda aşa de tare. 

Q: Da, dar aţi spus că ei umblau din casă în casă şi întrebau. 

A: Da, unde dacă îl găsea, bun, dar dacă nu, îl găsea pe drum, pe stradă, unde îl găsea, acolo îl 

lua. Mulţi acolo… 

Q: Când cazul acela când aţi văzut că îi duceau pe dânşii pe stradă era tot în ziua aceea când a 

intrat în casă şi v-a întrebat şi pe voi de juda au în altă zi   ? 

A: Numai, chiar în ziua aceea. 

Q: În aceeaşi zi   ? 

A: Chiar în ziua aceea, dar pe urmă auzeam că ei umblau nemţii şi tot prin oraş, unde îi găsea 

îi lua. Care săracii nu putea să se ducă, îi lua.  

Q: Înseamnă că în cazul când aţi văzut atunci că îi duceau pe dânşii, de unde aţi ştiut atunci că 

ăştia erau evrei pe care îi duceau   ? 

A: Nu erau moldoveni.  

Q: Erau îmbrăcaţi altfel, vorbeau altfel   ? După ce îi cunoşteaţi că ei nu sunt moldoveni   ? 

A: Cum să nu-i cunosc dacă ei mergeau din urma lor, îi ducea şi ei erau înainte. Ei înainte şi 

ei din urmă îi duceau.  

Q: Înainte mergeau evreii care spuneţi   ? 

A: Înainte evreii şi din urmă mergeau soldaţii. 

Q: Soldaţii   ? 

A: Da.  

Q: Nemţi, aşa   ? 

A: Nemţi, îmbrăcaţi nemţi, sigur că da. 

Q: Dar mata de unde mergeai   ? Iaca, ei înainte, soldaţi pe urmă, dar mata unde mergeai   ? 

A: Din urma soldaţilor, mai departe încă din urmă. 

Q: Dar cum ştiai că aceia pe care îi duc sunt evrei, de unde ştiai   ? 

A: Noi ne-am dus ca copiii şi am văzut, dar ei ne alungau de la, de acolo de unde îi împuşcau. 

Dar noi ne băgam în pădure, ei, ce puteai să vezi acolo   ? Dar pe dânşii îi vedeam, că erau 
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tranşee făcute şi îi împuşca. Se auzea cum împuşcă. După ce îi împuşcau, noi tot şedeam 

acolo, îi acoperea şi apoi ei se duceau şi noi ne duceam ca copiii şi ne uitam.  

Q: Bun. Coloana asta s-a pornit .… cam câţi oameni erau în coloană când s-au pornit şi îi 

duceau soldaţii pe dânşii   ? 

A: Nu pot să spun, nu pot, erau mulţi soldaţi. 

Q: Soldaţi câţi   ? 

A: Erau mulţi, mulţi soldaţi, că ei nu se vedeau, ei mergeau înainte şi soldaţi mai mulţi din 

urmă mergeau. 

Q: Aşa. Şi mergeau şi prin părţi sau numai din urmă   ? 

A: Numai în faţă, din părţi nu mergea nimeni.  

Q: Dar pe alături nu puteaţi să treceţi ca să vedeţi   ? 

A: Numai, că dacă ajungeam acolo ei strigau la noi, e alungau şi noi aveam interes să vedem 

ce or să facă cu dânşii. 

Q: Dar soldaţii erau înarmaţi   ? 

A: Înarmaţi, automate fiecare avea.  

Q: Dar în coloana aceea care mergea de evrei erau numai bărbaţi sau şi femei şi cu copii   ? 

A: Iaca, nu vedeam nimic. Că aşa mergeau unul lângă altul. 

Q: Dar de unde atunci ştiaţi, dară, că ei sunt evrei, ăştia pe care îi duceau   ? 

A: Dacă de acum se auzea în oraş că pe evrei îi grămădesc şi îi ucid.  

Q: Lumea v-a spus   ? 

A: De acum lumea vorbea, sigur că da. Că, iaca, pe evrei, pe evrei. 

Q: Şi cam cât de departe i-au dus pe dânşii de la, din locul unde i-au luat cât de departe i-au 

dus   ? 

A: Apoi în oraş aici, iaca oraşul acesta e. 

Q: Aşa, da.  

A: Asta până la Vătămăneasca acolo, eu ştiu cât sunt   ? Vreo 3, 4 kilometri, aşa ceva. 

Q: Şi aţi mers toţi ăştia 4 kilometri din urma lor   ? 

A: Da, noi ca copiii, sigur că da, nu ştiţi cum copilăria. 

Q: Şi mai eraţi şi cu un alt grup de copii   ? 

A: Erau mai mulţi, sigur că da, d’apoi ce, singur   ? Singur .… mai mulţi, hai, hai, unde ne 

alunga, noi ne mai dădeam înapoi, iar ei se porneau, noi iar din urma lor. Până acolo. 

Q: Vă amintiţi cumva numele la alţi copii care erau acolo dintre ei   ? 

A: Care noi   ? 

Q: Prieteni, da.  
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A: Cum să nu-mi amintesc   ? Îmi amintesc, din anul meu erau copiii. 

Q: Puteţi să îmi spuneţi câteva nume, cine erau   ? 

A: Era unul Ilie, unul Râpă, tot din anul meu, unul Ion, tot ca mine, Ion, şi aşa erau mai mulţi 

copii, toţi au murit. Toţi au murit, numai eu am rămas. Toţi copiii aceia au murit. 

Q: Înseamnă că aţi spus că i-au dus mai departe la vreo 3, 4 kilometri la un loc care e numit 

aici Vătămăneasca   ? 

A: Da, păi asta e pădure. 

Q: Pădure   ? 

A: Şi ei din marginea pădurii, aici. 

Q: La intrare în pădure   ? 

A: Da, da, la margine, nu .… acolo i-au împuşcat. 

Q: Când aţi ajuns acolo cât de aproape eraţi de dânşii, de coloană şi de soldaţi   ? La ce 

depărtare stăteaţi şi vă uitaţi   ? 

A: Noi stăteam în pădure chiar. 

Q: Voi stăteaţi în pădure   ? 

A: Da, da.  

Q: Dar ei   ? 

A: Ei la marginea pădurii i-au împuşcat. Acolo erau tranşeele, şi acum se cunoaşte, dar nu, 

casele sunt mai la deal. Acolo este locul, este şi acum. Dar noi aşa cam 20 de metri mai .… 

Q: La o parte. 

A: La o parte, da. 

Q: Se vedea bine de acolo de unde stăteaţi   ? 

A: Sigur că se vedea, noi de ce fugeam   ? Să vedem, era interes să vezi. Se vedea.  

Q: Înseamnă că voi aţi văzut practic tot cum i-au împuşcat pe dânşii, aţi văzut tot   ? 

A: Numaidecât, da, da, păi sigur, că trăgea, cum, patroanele degeaba   ? 

Q: Deci înseamnă că acolo pe loc aţi văzut cine erau şi puteţi să-mi spuneţi dacă erau bărbaţi, 

femei sau erau copii. Ce aţi văzut acolo   ? 

A: Iaca aceea nu am văzut, nu am văzut. Dar evrei, că i-au dus până acolo şi acolo se 

cunoaşte, că era borţile şi ei acolo i-au împuşcat şi au astupat. 

Q: Dar de ce nu se vedea, ce vă împiedica să vedeţi   ? Că doar dacă eraţi la 20 de metri, de ce 

nu se putea vedea   ? 

A: Nu, că ei tot şedeau aşa, cum .… 

Q: Împrejur   ? 

A: Împrejur, da. Sigur, şi nu vedeai nimic. 
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Q: Soldaţii stăteau împrejur   ? 

A: Nu, da. Da. 

Q: Dar evreii unde stăteau, în mijloc sau cum   ? 

A: Păi ei împrejurul lor, da, şi când i-au împuşcat ei erau la o parte, când trăgeau din armă, 

din automatul acela. 

Q: Dar acolo aţi spus că erau tranşee   ? 

A: Da.  

Q: Tranşee erau săpate dinainte   ? 

A: Săpate, da.  

Q: Dar nu ştiţi cine a săpat-o   ? 

A: Nu ştim cine a săpat. 

Q: În afară de nemţi mai era cineva acolo   ? Era alţi soldaţi sau erau alţi oameni din sat   ? 

A: Nu, alţii nu, nu erau, nu erau. 

Q: Cum a avut loc împuşcarea, ce s-a întâmplat   ? Iată, pe paţi aşa dacă puteţi să ne descrieţi 

cum a fost. 

A: Cum, cum   ? 

Q: Cum a avut loc împuşcarea   ? Cum i-au pus pe dânşii   ? Cât a durat   ? 

A: Dar ce a durat acolo, Doamne, pe margine .… 

Q: I-au pus pe margine la tranşee   ? 

A: Da, pe margine la tranşeu. 

Q: Toţi odată   ? 

A: La rând, da.  

Q: La rând sau toţi odată   ? 

A: La rând, da.  

Q: Toată lumea care era   ? 

A: Dar câţi erau   ? Eu nu i-am numărat, dar noi de acum ne-am dus, am văzut tranşeul acela 

şi am cunoscut, că e mare tranşeul. 

Q: Cât de mare era tranşeul   ? 

A: Avea vreo 5, 6 metri. Asta ei odată, cât noi am văzut, dar pe urmă se auzea: au dus, au dus, 

i-au mai dus, îi prindea şi îi ducea, că acolo e locul. 

Q: Aţi spus că tranşeul acesta era vreo 5, 6 metri lungime   ? 

A: Lungime, da. 

Q: Dar lăţime   ? 

A: Lăţime tot a fost, că se înţelege că e om, nu e vreo pasăre. Era lat. 
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Q: Înseamnă că, aţi spus că i-au pus pe margine   ? 

A: Da.  

Q: Şi erau îmbrăcaţi când i-au împuşcat sau îi dezbrăcau de haine   ? 

A: Nu. Îmbrăcaţi erau. Cum îl prindeau, aşa îl luau. Cum l-au prins, aşa l-au luat. 

Q: Cu ce fel de arme i-au împuşcat pe dânşii, arme automate sau   ? 

A: Automate, îmi aduc aminte, mititele, îmi aduc aminte, 

Q: Vedeaţi, de la depărtare aceea se vedea şi arma   ? 

A: D’apoi cum dacă ei după ce i-au împuşcat, încolo îi duceau aşa cu arma şi de acolo. Ei 

când i-au împuşcat, noi ne-am întors, mergeau cu armele în spinare nemţii, gata.  

Q: Cam cât timp aţi stat acolo în pădure cât a avut loc împuşcarea, cât timp aţi stat   ? 

A: Nu ştiu cât am stat acolo, poate am stat o jumătate de ceas. Ei i-au adus, borţile erau 

făcute, i-au împuşcat, i-au acoperit şi gata. 

Q: Când i-au adus acolo şi i-au pus lângă tranşeu se auzeau vorbe, auzeaţi ceva vorbe acolo   

? 

A: Jidoveşti, da. Răcnea, răcnea săracii. Răcneau. De atâta şi spun că ei împrejur erau acolo. 

Răcneau. Dar să-l cunosc nici pe unul, că ei erau împrejurul lor şi ei la mijloc. Au împuşcat 

mulţi. Auzea de acum când veneam acasă, a doua, a treia zi, iaca pe acela l-a dus, pe aceea, pe 

jidauca aceea. La Vătămăneasca. Mama era bătrână, mama le ştia, ştia, ne povestea: „iaca pe 

aceea, săraca, bătrână, iată, au împuşcat-o, au luat-o, au dus-o la Vătămăneasca”. Au 

împuşcat, au împuşcat. 

Q: Acolo când se auzeau glasuri şi vorbeau şi ţipau, se auzeau glasuri mai mult de bărbaţi sau 

de femei   ? 

A: De femei. 

Q: Femei   ? 

A: Femei, bărbaţi nu s-au auzit. Femei. 

Q: Se auzeau şi copii cumva   ? 

A: Nu, copii nu erau, nu erau, ce să, copii nu, copii nu erau, că nu se auzea. Copii nu se auzea, 

dar bătrâni. 

Q: Aţi auzit şi glasurile la soldaţi, spuneau ceva, dădeau ordine   ? 

A: Nici un ordin nu dădea, i-au dus, acolo era un, eu ştiu, mai căpos acela, dădea pricazul. Eu 

când am auzit trage, gata, i-au împuşcat. I-au acoperit. După aceea ei s-au pornit de acolo, dar 

noi ne-a dus ca copiii să ne uităm la .… erau acoperiţi. Că era unul peste altul, săracul, că au 

încăput toţi la rând. 

Q: Şi când v-aţi dus acolo să vedeţi groapa de acum mai aproape, era ceva obiecte, lucruri   ? 
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A: Nimic, nimic. Cum l-a luat îmbrăcat, cum l-a prins aşa şi l-a împuşcat.  

Q: Aţi spus că iată mai pe urmă v-a spus mama şi v-a spus altă lume că i-a mai dus de mai 

multe ori   ? 

A: Da, dar de văzut noi nu am văzut. Care îl mai prindea, cât au umblat, că nemţii mă tem că 

vreo lună de zi pe aici, mă tem că căutau, şi apoi pe urmă s-au refugiat, au mers cu războiul. 

Q: Dar ştiţi despre cazuri când careva din evrei au reuşit să fugă, să se ascundă, să se salveze   

? 

A: Nu, nu, nu ştiu. Dar mama povestea că iacă a intrat la el în casă, el a fugit, era mai tânăr, 

dar aceia bătrâni nu puteau să fugă şi era pe loc. Ei pe ăştia bătrâni i-au împuşcat. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu casele, cu averea la evrei   ? 

A: A ars oraşul tot acesta. Toate trei străzi, nu a rămas nimic, numai cenuşă. Noi veneam de 

acolo de la Voinova, mai căutam pe aici cu mama, că noi la ţară, trebuia mâncare, şi dacă noi 

eram vreo 5, trebuia mâncare şi mai veneam aici la oraş. Ardea oraşul… mai intram unde 

puteam, intram, mai găseam nişte magazinuri, papuci, sandale, duceam acolo la ţară, dădeam 

încălţămintea una pe un picior, alta era pe alt picior, dar în sac punea, acolo împerecheam, ne 

dădea una fasole, una cartoafe şi trăiam, mâncam. Şi de acum o săptămână iar veneam pe jos, 

mergeam cu mama, aici era o livadă mare şi când ajungeam acolo în deal, aici ardea – şi 

noaptea găseai un ac. A ars oraşul tot, tot a ars, tot. Oraşul a ars, a ars tare. 

Q: Dar ce s-a întâmplat de a început să ardă, cine, cum, ce s-a întâmplat cu oraşul   ? 

A: Avioanele dădea. 

Q: Avioanele   ? 

A: Da, dădeau foc. 

Q: Cum dădeau foc   ? 

A: Eu ştiu   ? Mama spunea că avioanele. Eu întrebam: „mamă, cine a dat foc la casele astea   

?” „Mamă, avioanele”. Erau magazine, erau .… 

Q: Dar aţi văzut cum dădeau foc avioanele vreodată   ? 

A: Nu, eu vă povestesc că mama, eu zic: „mamă, dar uite că arde”. „D’apoi avioanele”, zice, 

„au dat foc”.  

Q: Dar care avioane nu ştiţi   ? 

A: Nu, că nemţeşti, că ruseşti, că româneşti, dar avioanele, că auzeam când începea să huduie, 

uuuu, şi când trânteau, bahh, bombele. Noi veneam cu mama, săraca, pe jos şi ea îndată mă 

punea jos, avea un oghial şi mă acoperea pe cap. 

Q: Dar avioanele astea au dat foc la oraş până au venit nemţii sau după ce au venit nemţii   ? 

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



A: După ce au venit nemţii. Când s-a început războiul şi nemţii au intrat aici, atunci au dat 

foc. 

Q: Dar evreii ăştia care aţi spus că mai tineri, cei mai mulţi au plecat înainte, înainte de a veni 

nemţii, aşa-i   ? 

A: Sigur că da, ei au înţeles, au fugit. 

Q: Acum, până au venit nemţii au fost câteva săptămâni, aşa   ? 

A: Da, da.  

Q: Cu lucrurile, cu bunurile, cu casele la evreii aceia plecaţi ce s-a întâmplat înainte de .…   ? 

A: Tot a rămas în case, tot a rămas, nimic nu au luat, ei singuri cu mâinile în buzunare, nimic 

nu au luat, nimic, nimic nu au luat, nu au luat nimic, săracii. 

Q: Şi nimeni altcineva nu a luat din casele astea toate lucrurile   ? 

A: Poate au mai luat după aceea unde a dovedit nu a ars, unde nu a ars, dar ardea. Ardea, nu te 

puteai băga, ardea, ardea tare. 

Q: În oraş mai ştiţi dacă nemţii au omorât sau au persecutat şi pe alţii sau numai pe evrei   ? 

A: Nu am auzit de a noştri nimic, numai de evrei, pe jidani, pe jidani, pe jidani. 

Q: Pe alţii nimeni   ? 

A: Nu.   

Q: Erau cumva ţigani în oraş   ? 

A: La noi   ? 

Q: Da.  

A: Nu. La noi aici nu au fost. Nouă aşa ne spunea, iaca, nouă ne spuneau un colţ aici trăia, 

nouă ne spunea ţigani, dar noi nu suntem, noi moldoveni aşa ne-am născut .… 

Q: Şi nemţii nu făceau nimic   ? 

A: Nu, nu, se uitau la tine şi cunoştea el. Dar pe jidan, gata, cum s-au uitat: juda, gata, l-au 

luat săracii, îi luau. 

Q: Mai am o întrebare. Dacă ne întoarcem la scena cu împuşcatul evreilor. 

A: Da.  

Q: Aţi spus că eraţi la vreo distanţă de 20 de metri   ? 

A: Aşa ceva. 

Q: Dar aţi spus că nu aţi văzut chiar bine   ? 

A: Nu. 

Q: Deoarece eraţi, vă aflaţi în pădure aţi spus că stăteaţi   ? 

A: Da, da. Acolo e pădurea, la Vătămăneasca, ei la marginea pădurii i-au împuşcat. 

Q: Ei stăteau la margine, da   ? 
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A: Da, noi ne-am băgat în pădure, de atât că se putea vedea ceva. 

Q: Şi din pădure se vedea bine   ? 

A: Se vedea, sigur, ne uitam aşa, se vedea bine, eram tânăr, cum, se vedea. 

Q: Şi puteaţi să vedeţi tot, şi pe soldaţi, şi pe oamenii care-i omorau   ? 

A: Pe oamenii nu. Iaca, pe oameni nu, dar ei erau împrejur acolo soldaţii, şi după ce ei, noi 

auzeam că au împuşcat, ei s-au dus, au acoperit, noi am venit. 

Q: Înseamnă că voi aţi văzut cum soldaţii au împuşcat sau numai aţi auzit   ? 

A: Da. Nu, cum să .… 

Q: Aţi văzut   ? 

A: Sigur că da, soldaţii i-au împuşcat. 

Q: Dar ai văzut mata asta cu ochii proprii cum ei cu armele în mână împuşcau   ? 

A: Numaidecât, că ei cu armele i-au dus şi cu armele au venit înapoi, s-au întors. 

Q: Asta am înţeles, că ei cu armele .… 

A: Îi duceau, da. Dar după ce i-au împuşcat, armele la spinare şi .… 

Q: Dar ai văzut mata de exemplu câţi soldaţi dintre ei au împuşcat şi câţi pur şi simplu stăteau 

acolo   ? 

A: Nu. Am auzit odată, de două ori. 

Q: Dar de ce nu puteai să vezi cum ei împuşcă   ? 

A: Fiindcă ei erau împrejur, ei împuşcau şi nimeni nu putea să vadă. Nimeni nu putea să vadă. 

Q: Înseamnă că vrei să spui că ei stăteau cu spatele   ? 

A: Cu spatele, da. Da, cu spatele. 

Q: Şi după cum stăteau ei cu spatele nu se putea vedea care dintre ei împuşcă .… (stop) 

Q: Cum stăteau ei cu spatele mata puteai să vezi care din ei împuşcau şi care pur şi simplu 

stăteau şi nu făceau nimic   ? 

A: Ei, cum pot să spun, dacă noi la mijloc nu vedeam pe dânşii, pe evrei, numai cât au 

împuşcat, am auzit împuşcătură şi i-au acoperit şi după ce soldaţii aceia toţi s-au dus, atunci 

noi ne-am dus şi ne-am uitat acolo. Erau mulţi, erau mulţi, ca când şi azi, ca prin vis îi văd. 

Erau mulţi, şi în rând mergeau şi pe o parte şi pe alta, şi din urmă. 

Q: Cine erau mulţi   ? 

A: Soldaţii. 

Q: Şi toţi soldaţii ăştia au venit în pădure   ? 

A: Da. Păi ei i-au împuşcat şi ei de acolo şi s-au întors şi de acum se duceau. Dar noi de acum 

ne-am dus acolo la mormintele acelea să ne uităm. 

Q: Dar era dimineaţa, seara, ziua, cum era   ? 
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A: Aşa cam sub seară, dar era atunci vară, asta a fost, războiul s-a început pe data de 21 iunie, 

iunie, iunie, de acum era cald, era bine. Dar asta de acum trecuse vreo lună de zile. Care au 

mai rămas, pe aceea i-au şi grămădit, care au fost tineri, săracii, s-au dus, au scăpat. Dar ăştia 

nu au putut să scape. 

Q: Dar nemţii pe voi puteau să vă vadă, ştiau că voi eraţi în pădure sau nu   ? 

A: Ei, nu, sigur că nu ştiau, că noi fugeam, ei ne alungau din urmă. 

Q: Dar nu vă vedeaţi din pădure de acolo cum stăteaţi, ei nu puteau să vă vadă pe voi   ? 

A: Poate ei şi ne vedea, dar .… 

Q: V-au lăsat în pace. 

A: Poate ei şi ne vedea, da, ne-au lăsat, ce, eram copii, eram mititei, ce era, aveam 10 ani, 11.  

Q: Şi pe urmă i-aţi văzut cum ei îngropau, aţi văzut cum ei lucrau acolo   ? 

A: Nu. 

Q: Dar de ce nu vedeaţi, dacă spuneţi că eraţi la 20 de metri   ? 

A: Erau toţi împrejur, eu spun că nici nu am văzut, că moldoveni poate era acolo că au 

îngropat, că ei i-au acoperit, nu vedeam. 

Q: Bun. Dar ei când stăteau în picioare, stăteau, da   ? 

A: Da, ei toţi stăteau în picioare. 

Q: Şi au stat tot timpul cât acolo, au stat tot timpul în picioare   ? 

A: Da. În picioare. Apoi se vede că erau la cineva la mijloc, da, şi au acoperit şi aceia când s-

au pornit, toţi cu .… 

Q: Cu coloana. 

A: Cu coloana. 

Q: Şi se primeşte că practic ce aţi văzut, aţi văzut numai soldaţii   ? 

A: Soldaţii, dar nu am văzut pe .… 

Q: Şi aţi auzit împuşcături   ? 

A: Împuşcături, da.  

Q: Şi i-aţi văzut mai pe urmă cum ei s-au dus de la locul de   ? 

A: Da, păi noi am stat, când au început, ei de acum au mântuit tot, apoi s-a pornit coloana, şi 

noi de acum tot ne-am pornit din urmă acasă. S-a pornit coloana.  
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