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Numele și prenumele intervievatului: Olga Roşcovan 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Budăi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0050.01.01 

Data interviului: 13 februarie 2007  

 

 Olga Roşcovan s-a născut în anul 1928, în satul Budăi și a fost intervievată cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. 

Ea relatează despre o femeie evreică din sat care a fost omorâtă împreună cu copiii ei gemeni 

de către moldoveni impuşi de soldaţi ruşi, după cum spune, în 1945. Mai spune despre un evreu, 

Iosif Gheghea, din Teleneşti, care s-a ascuns într-un dulap, atunci când a ars târgul, spune ea 

în 1942 sau 1943, şi care a fost salvat de săteni.  

De asemenea, Olga Roşcovan mai povesteşte despre o femeie din sat, Mina Andronic, ucisă 

împreună cu copilul nenăscut, în 1944, de către soldaţi nemţi.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:29:57:42 

 

Question: Spuneți-mi, vă rog, prenumele şi numele de familie a dumneavoastră. 

Answer: De acum sau de deviţă ? 

Q: Acum. 

A: Roşcovan Olga Mihailovna. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]28. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Budăi. 

Q: Când s-a început războiul, în 1941, unde vă aflaţi ? 

A: În Budăi. 

Q: Vă amintiţi careva cazuri, în timpul războiului, de cazuri de violenţă împotriva populaţiei 

civile, la care aţi asistat, care aţi observat, aţi fost martoră ? 

A: Ce pot să ştiu eu de copil ? Dar au fost multe cazuri de astea. Că şi fetele şi femeile făcea, 

dar cine făcea, şi ruşii făceau, şi nemţii făceau, cum treceau, alţii făceau, nebunii. 

Q: Aţi văzut cazuri dumneavoastră personal când, de exemplu, cineva a fost omorât în timpul 

războiului ? 
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A: Am văzut, un neamţ am văzut, un neamţ în poartă la fratele în poartă, un neamţ. El a fugit, 

a fugit, acum ruşii îi fugăreau, şi a căzut jos şi ei l-au înconjurat, erau 30 de persoane şi râdeau 

şi îl băteau cu piciorul. 

Q: Un neamţ a căzut ? 

A: Un neamţ. Nemţii fugeau şi ruşii îl băteau cu piciorul, ruşi sau ce naţie cu ochii mititei, nu 

ştiu cum se mai chemau. Şi el a stat aşa ca mort şi avea o mitralieră iaca aşa mică, mitraliera 

asta, ei când s-au grămădit toţi crug, nu ştiu cum a apăsat, cum şedea, când a apăsat pe toţi i-a 

omorât.  

Q: În ce an a fost asta ? 

A: Asta în [19]44. 

Q: El era îmbrăcat în haine militare ? 

A: Da. Păi ca pe front. 

Q: Şi mata de unde ştiai că e neamţ ? 

A: Păi dacă ştiam că cu stare împrejur. Şi era neamţ, şedea trântit acolo. Şi dacă i-a omorât pe 

ăştia, i-a cârligat, ultimul cartuş l-a băgat într-ânsul, s-a împuşcat. 

Q: Dar mata ai văzut cazuri, ne interesează totuşi populaţie civilă, paşnică. Ai văzut cazuri când 

în timpul războiului a fost omorâtă populaţie paşnică, civilă ? 

A: Am văzut cum o femeie, v-am povestit.  

Q: Mai povestiţi-ne, vă rog. 

A: Cum atunci erau nemţii la noi, că ruşii nu ajunsese în sat în Budăi. Cum o femeie ducea un 

copil la mormântare. Acum nemţi râdeau, căutau nişte purcei din ăştia, să îi deschidă, să îi 

mănânce, şi râdeau. Mergea o femeie îngreunată. Dar ei zic aşa: „ce o să facă, băiat ori fată ?”, 

oleacă s-au contrat, şi râdeau. Acum au luat o săgeată, nu pot să spun cum era, paloş, nu ştiu 

cum să zic, şi i-au dat în pântece şi i-au tăiat pântecele şi au dat cu săgeata aşa şi au văzut ce-i 

fată ori e băiat. Şi a început lumea a răcni, mortul acela s-a dus înainte, păi a fost, şi noi am 

fugit, ne-am speriat toţi copiii şi am fugit. De acum care a zis că-i fată care nu, care a câştigat, 

care a păgubit, Domnul ştie. 

Q: Mata ai văzut asta cu ochii tăi ? 

A: Singură cu ochii mei am văzut. 

Q: Cât de aproape erai de dânşii ? 

A: Ei, cum să zic, ca, îi mai aproape ca de stradă. 

Q: Aproximativ cam câţi metri ? 

A: Dar eu ştiu. 

Q: Câţi paşi cam ? 
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A: Ei, să fi fost vreo 50 de paşi. 

Q: În primul rând, femeia aceea mata o cunoşteai ? 

A: D’apoi dacă ea era din mahală de la noi ? 

Q: Îţi aduci aminte numele ei de familie ? 

A: Îi aduc aminte, Mina o chema şi Andronic familia. 

Q: Mata cum de s-a întâmplat că erai acolo ? 

A: D’apoi eram toţi copii după mort. 

Q: Aşa da, dar câţi soldaţi erau ? 

A: Erau vreo nouă nemţi, d’apoi treceau şi pe acoperământ şi tot şi trăgeau purceii de urechi şi 

făceau: „guiţ, guiţ”. Şi în timpul acesta ei s-au luat să râdă de mort. 

Q: Dar de unde ştiau că erau taman nemţi ? 

A: Cum, d’apoi ce, nu se cunoşteau nemţii şi ruşii, mama mia. 

Q: Dar de unde ai ştiut că ei într-un fel au vrut să vadă dacă e băiat sau fată ? 

A: D’apoi grăiau şi .… 

Q: Dar mata înţelegeai nemţeşte ? 

A: Nu, era tata meu şi grăia, grăia pe evreieşte. Tata. Tata era bătrân, avea aproape 80 de ani şi 

grăia şi înţelegea nemţeasca cu evreiasca, el a fost anul 18 în plen nu ştiu cum a fost, că nu v-

oi spune, că el s-a însurat în [19]18 şi apoi s-a dus cu frontul şi a venit şi din [19]18 a început, 

[19]24, [19]34, [19]39 şi [19]40 şi [19]44 şi tot aşa a avut, l-au ţinut fronturile. 

Q: Înseamnă că tatăl a putut să înţeleagă ce vorbeau ei, aşa ? 

A: Da. Da. 

Q: Şi de la dânsul aţi înţeles asta ? 

A: De la dânsul, dacă noi toţi şedeam şi plângeam şi ne uitam cum de au putut ei să taie femeia 

aia aşa. Şi începeau că s-au luat la rămăşag. 

Q: Dar femeia era tot în drum cu voi sau unde era ea ? 

A: Mergea cu mortul. 

Q: Femeia ? 

A: Da, da. 

Q: Care era însărcinată mergea şi ea cu mortul ? 

A: Da, da, mergea cu mortul. 

Q: Dar soldaţii mergeau ? 

A: Soldaţii iaca, aici e strada, aici oleacă mai încolo, cât, lasă 5 metri, era o cocineaţă aşa ia, şi 

nemţii ceia şedeau acolo şi căutau purcei să-i mănânce, să îi ia, şedea vreo doi jos, vreo doi sus, 

şi au început: har, har, har, cine să-i ştie. Şi tata era acolo şi el lângă poartă, la noi la poartă, şi 
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iaca s-a uitat şi a văzut, şi noi, şi ei, d’apoi noi nu înţelegeam, dar tata pe urmă spunea că de ce 

au tăiat femeia aceea. Şi apoi au îngropat-o şi pe femeia aceea, au îngropat-o. 

Q: Dar cu ce au spintecat-o, ai spus că aveau ceva ca o săgeată, ce era asta, ce fel de ? 

A: Dar nu ştiu ce fel de aşa ia, un paloş, aşa scurt, nu ştiu cum se mai cheamă, aşa i-a dat în 

pântece şi gata. 

Q: Era ceva ca un cuţit, era ascuţit .… ? 

A: Da. 

Q: …sau era de la armă pur şi simplu ? 

A: Nu, nu, nu, nu era de la armă. 

Q: Nu era baionetă ? 

A: Nu, nu, nu, nu, nu. Noi ne uitam şi ziceam ce fel de cuţit e acesta, dar noi copii eram. Şi ei 

ce, în [19]44 aveam eu câţi ani, tot că .… 

Q: Asta s-a întâmplat în [19]44 ? 

A: În [19]44 s-a întâmplat. Din [19]28 sunt eu născută câţi ani aveam ? 

Q: 16. 

A: Tot aveam oleacă, tot oleacă. Apoi peste nici doi ani şi m-am căsătorit, că îmi era viaţa grea 

şi apoi am venit aici şi am trăit în casa asta. 

Q: Şi femeia după ce a tăiat-o ea a murit deodată ? 

A: Nu ştiu, că noi am fugit toţi, d’apoi cred că nu a mai trăit, unde s-o ducă ? Au îngropat-o, 

aşa spunea tata, cu nanu Sănduţu a meu bătrân: „ce mă a dus-o cu mortul acela şi a îngropat-o 

tot în aceea groapă”. Unde a săpat groapa la copilul acela a îngropat-o şi pe dânsa. 

Q: Chiar în aceeaşi zi, deodată ? 

A: Da, da. Da, da. Dar pe atunci mâncau buruieni, mâncau nevoie, era foamete, era .… 

Q: Şi asta era în 1944 aţi spus că ? 

A: În 1944. 

Q: Dar îţi aminteşti mata ce anotimp era, ce lună era ? 

A: Ce lună era ? Ianuarie, februarie, în martie.  

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri care s-au întâmplat când să vezi că a fost omorât cineva din 

oameni ? 

A: Ei, de acum la Teleneşti eu am văzut. Tot cu copiii umblam după chiţibuşuri, că evreii s-au 

retras, au fugit. Pe un evreu l-au pus în sofcă şi au luat alţii sofca şi au zis: măi ce aur, aici e 

bogăţie. Umblau toţi cu paiele în cap. Şi au dus sofca acasă şi când deschide sofca acolo un 

evreu. Dar el Gheghea Iosif, că îl ştiu şi cum îl cheamă, a trăit el mulţi ani aici la noi în 

Teleneşti. Eram măritată şi bătrână când aducea benzină aici, cuminte evreu era. Şi l-au dus de 
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acum, nu l-au mai dat, l-au ascuns moldovenii, nu l-au mai dat pe mâna la unul şi la altul. Şi l-

au dus.  

Aici era o evreică. Ea lucra ca croitoreasă. Dar era evreică frumoasă şi avea doi copii de gemene. 

Bărbatu’său pe unde, că era mort, pe unde era că Domnul ştie. Dar ea trăia nu departe, cum să 

zic eu, iaca cum îi strada cealaltă, d’apoi mai sus trăia, acum s-a stricat, s-a făcut alte case pe 

acolo. Of. Era nişte copii aşa frumuşei. Şi aici de la vale, pe unde e miliţia, nu era miliţia, era 

şes, era bahlă, era, i-au săpat groapa. Cine a pârât-o, cine, şi au dus-o cu copiii. Şi ce a fost, 

judecata ori cum, ce, a alăptat un copil şi ea s-a cerut voie, a zis: „daţi-mi voie să alăptez copiii”. 

A alăptat copilul acela şi l-a trântit în groapă, cum era groapa dinaintea ei săpată, şi a alăptat 

celălalt copil şi iar l-a zvârlit în groapă şi a zis: „împuşcaţi-mă de acum”. Şi au împuşcat-o şi a 

căzut şi ea în groapă şi cu un picior nu ştiu cum căzuse şi apoi i-au dat cu baioneta asta de la 

puşcă şi a aruncat-o acolo. Şi aici lumea se mai grămădea, se mai uita şi când a împuşcat-o, se 

auzea lumea, şi a fugit, toţi i-au alungat miliţia. 

Q: Cazul acesta despre care ai povestit mata ai văzut singură sau ai auzit de la cineva ? 

A: Singură, copil mititel. Dar nici treabă nu aveam, dacă noi umblam, îţi spun umblam să găsim 

ceva, şi fugeam la budăi repede, fugeam la budăi, dar umblam, umblam ca copiii. Şi ce, eu nu 

mă uit la copii ? Că a noştri, aici în mahală, băieţii mei şi cu Ţăhman şi cu Şapoşnăi, eu am avut 

aici evreu, iaca de la vale. Aici mulţi evrei eu am avut împrejur. Apoi Doamne fereşte, erau ca 

fraţii, se duceau, umblau, grăiau, tot. Nu ştiu, nu ştiu cum era, dar ce au făcut ei, ce, parcă evreii 

ăştia nu au fost oameni…tare buni erau. Eu viaţa mea mi-a fost lucrul meu mai mult cu evreii, 

mai mult nu ştiu cum să zic, dar astea două cazuri eu le-am văzut prea mai cu ochii mei.  

Q: Vreau să mai aflu unele detalii. În primul rând când s-a întâmplat cazul acesta cu femeia cu 

copiii care i-au omorât ? 

A: [19]44. 

Q: I-au omorât femeia cu copiii tot în [19]44 ? 

A: Nu. Femeia cu copiii i-au omorât în [19]45, noi am venit din evacuare şi mergea cercetările. 

Q: Cu ăştia doi copii pe care i-a îngropat în groapă ? 

A: Da, da, mergea cercetările, de la miliţie, de la, şi a pus pe doi oameni şi au spus: „dacă nu 

împuşcaţi, apoi împuşcăm noi”. Doi oameni de a noştri moldoveni i-au împuşcat. 

Q: Ea era evreică ? 

A: Evreică, frumoasă .… 

Q: Şi cine a împuşcat-o pe dânsa ? 

A: Moldovenii noştri. 

Q: Dar pe dânşii cine i-a pus ? 
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A: Ruşii. Ruşii. De la Stalin a fost pricazul, atunci ei cu evreii făcea şi în stânga făcea şi în 

dreapta, judecaţi, daţi, şi în [19]40 a dat la sapon, şi după aceea din [19]40. Asta în [19]45 a 

fost. În [19]45, că noi am venit din evacuare. Că pe noi ne-au evacuat de aici din părţile astea. 

Q: Când v-aţi evacuat ? 

A: În [19]44. 

Q: În [19]44 v-aţi evacuat ? 

A: Da. 

Q: Dar la începutul războiului, în [19]41, [19]42 unde aţi fost ? 

A: Ne, umblam fugari, prin păduri, pe aici, pe acolo. În [19]43 a ars târgul, ori în [19]42, iaca 

nu ţi-oi spune drept, a ars târgul aici, a ars. 

Q: Târgul era mare ? 

A: D’apoi cum nu era mare, iaca se începea .… 

Q: Şi erau mulţi evrei în târg ? 

A: Erau. Iaca evreii ţineau aşa, de la colţul acela de unde merge strada la deal şi până dincolo 

de ploşceatcă. Că de ce ? Dar mai îmi povestea şi bărbatul meu, a zis când moldovenii se luau 

la bătaie cu evreii,că moldovenii lucrau şi evreii petreceau noaptea pe stradă, dar moldovenii 

trebuia să se hodinească, să se ducă la lucru, se luau la bătaie, şi era divorţ, şi apoi şi la miliţie, 

şi la, erau organe din astea, şi pârâturi, şi una, şi alta, şi iaca ta te.  

Q: Când s-a început războiul, da, în [19]40 şi… când s-a început războiul ? 

A: În [19]41, în [19]40 mai în scurt s-a început şi s-a dus, s-a dus până în [19]45 mai nu ştiu 

cât. 

Q: Bun, când s-a început războiul aici a venit armată străină ? 

A: Da, cum. 

Q: Cine a venit aici ? 

A: Şi ruşi, şi ucraineni, şi un fel cu ochii mititei, nu ştiu cum le zicea, cum naiba cine îi ştie, 

mai în scurt, diferite naţii. 

Q: În [19]41 ? 

A: Şi femei, fete erau. Da, da, au fost ei. 

Q: Dar români au fost aici ? 

A: Cum n-au fost ? Au fost şi români, dar românii aşa erau cu două feţe, dar ăştia săracii luptau. 

Q: Dar nemţii când au venit aici ? 

A: Nemţii veneau înainte şi ăştia pe urmă, unii pe alţii se fugăreau, iaca cum, prin [19]40 .… 

Q: Dacă aţi spus că au fost mulţi evrei în târg, ce s-a întâmplat cu dânşii la începutul războiului 

? 
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A: Au fugit, care au fugit prin România nu ştiu pe unde au fugit, dar care au rămas, care au 

putut să se ascundă printre moldoveni au mai rămas, dar care nu i-au împuşcat. 

Q: Cine i-au împuşcat pe dânşii ? 

A: De la Stalin. 

Q: D’apoi Stalin atunci nu era aici, controlul pe teritoriul acesta. 

A: Ia uite-te, el toată Moldova a fost, el toată Moldova a fost, şi cu frontul şi cu toate celea. El 

până ce a întrebat aici cică: „măi ce recică asta-i Cula ?”. Dar ei zicea, dar nu e mare, o râpă 

între Bravicea şi între, Bravicea şi Ghirova, Grişani, Bug şi acolo la Bug era tot chisarea, că 

nemţii au dovedit şi au trecut cu frontul înainte şi au făcut bordeie şi s-au aşezat. Şi acolo era 

aşa deal, şi aici când te scoborai din Budăi de unde am trăit eu, era vale, şi când ruşii mergeau 

la atac nemţii îi luau la puşcă. 

Q: Dar nemţii până în ce an au fost aici în sat ? 

A: Până în [19]44, [19]45 s-a mântuit războiul. 

Q: Înseamnă că de la începutul războiului până în [19]45 aici a fost nemţi ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că pe aceia evreii, dacă aici erau nemţii, ruşii cum au putut să ia şi să-i omoare ? 

A: D’apoi atunci după, s-a mântuit, s-a liniştit frontul, s-a început, cum să zic eu, selsovetele, 

şi de la selsovet: „aha, tu eşti evreu, vino încoace, ce ţi-e aşa şi aşa şi aşa”. Şi la Bug. „Tu eşti 

evreu ? Vino încoace, şi tu la Bug.” Iaca cum. 

Q: Atunci cu cazul când femeia a fost omorâtă cu copiii, vă aduceţi aminte numele la femeia 

aceea ? 

A: Dar de unde să ştiu ? A, ţi-am spus, femeia aceea Andronic. 

Q: Nu, cu evreica cu copiii. Ţii minte mata numele ? 

A: Nu, nu ştiu, nu ştiu, nu ştiu, nu ştiu. De unde să-l ştiu eu, dragă, eu un copil şi ea o femeie 

aşa cu doi copii şi frumoasă, şi bătrâioară era, să zic să fi avut vreo 28 de ani, undeva aşa, vreo 

26 de ani, nu ştiu. 

Q: Mata ai văzut cum au adus-o la groapă sau ai văzut numai de acum ? 

A: Au dus-o cu puştile, au dus-o cu puştile şi au popricat-o şi au dus-o la groapă. 

Q: Groapa era săpată dinainte ? 

A: Au săpat-o ei. 

Q: Ei şi au săpat-o atunci ? 

A: Ei au săpat, moldovenii acei doi care au împuşcat-o. Îs morţi şi aceia care au împuşcat-o, îs 

morţi de mult. 

Q: Dar ţii minte numele lor ? Familiile lor ? 
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A: Of, of, of, of, nu ştiu cum să-ţi spun, nu ţin minte. Dacă eu de abia m-am măritat atunci şi 

nu cunoşteam. Ei, cum naiba, nu ştiu. Că târziu ea săraca a lucra, a croitorit, s-a ascuns şi pe 

urmă au pârât-o şi au găsit-o. 

Q: S-a ascuns mai mult timp ? 

A: S-a ascuns, s-a ascuns vreo doi ani s-a ascuns ea. 

Q: Vreo doi ani s-a ascuns ? 

A: Da, asta a fost [19]44, [19]45, dacă nu [19]45 la sfârşit au împuşcat-o pe dânsa, ori peste 

vreo doi ani. Nu, nu ţin minte. 

Q: Peste vreo doi ani după ce ? 

A: După ce s-a liniştit frontul. Pe urmă s-au luat zacoanele de acum. 

Q: Dar vreau să vă întreb: înseamnă că pe dânsa când au dus-o cu puştile mata ai mers din urmă 

şi ai văzut asta ? 

A: Apoi nu numai eu. 

Q: Şi alţi copii ? 

A: D’apoi eram copii .… 

Q: Şi când aţi ajuns pe dânsa cu copiii, cum ea a stat şi cât a stat ei săpau groapa sau de acum 

groapa era săpată ? 

A: Groapa era săpată. 

Q: Groapa era săpată ? 

A: Era săpată. 

Q: Dar cine a săpat-o ? 

A: Aşa zice că tot ăştia, moldovenii, au săpat-o. 

Q: Dar mata nu ai văzut când s-a săpat groapa ? 

A: Nu, nu. 

Q: Aşa. Înseamnă că .… cât de mare era groapa ? 

A: Era ca de aici până aici, aşa, vreo oleacă mai lungă. 

Q: Vreo doi metri, da ? 

A: Da. Şi de aici… nu era aşa mare, noi ne-am uitat să zvârlit ţărână, înţelegi, iată de ce mi-a 

rămas mie pameati. Şi pe urmă ea aşa o boicvai cum a dat ţâţă la copii şi era într-o rochie aşa 

decoltată şi a scos un piept şi a dat şi a luat ăstalalt piept şi i-a izghit în groapă. 

Q: Copiii i-a aruncat ? 

A: Ea, ea singură i-a aruncat şi pe urmă a cerut: „împuşcaţi-mă”. Şi ei nu voiau să împuşte. Şi 

au zis: „nu împuşcaţi, vă împuşcăm noi”. 

Q: Cine a zis „nu împuşcaţi, vă împuşcăm noi” ? 
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A: Apoi, ăştia, ruşii, ruşii erau la putere. 

Q: Câţi soldaţi erau acolo sau câţi oameni erau acolo ? 

A: Of, Doamne, of, nu erau mulţi, erau vreo 5, vreo 4, care pe dânşii îi duceau din urmă ca să 

facă cazul acesta.  

Q: Erau vreo 4, da ? 

A: Da, da. 

Q: Şi încă vreo 2 oameni ăştia sau de tot erau vreo 4 ? 

A: 4 care îi duceau cu, cum să spun eu, cu o zaconăi, cum se chema atunci, cu zacon. 

Q: Şi aceia 4 erau înarmaţi sau nu ? 

A: Nu erau înarmaţi, erau civili, numai ăştia care i-au împuşcat erau cu arme. 

Q: Era careva dintre ei cu uniformă, purta uniformă ? 

A: Nu, nu, nu. 

Q: Nimeni nu purta uniformă ? 

A: Nu, nu. Numai ăştia care i-au dus erau în uniformă, dar ăştia care i-au împuşcat nu erau în 

uniformă.  

Q: Ăştia care i-au dus erau în uniformă, dar ăştia care i-au împuşcat nu erau în uniformă. 

A: Da. 

Q: Şi erau din sat ăştia doi oameni ? 

A: Da, da, din Teleneşti. 

Q: Dar aceia care i-au dus, vă aduceţi aminte ce culoare era uniforma ? 

A: Neagră. 

Q: Neagră ? 

A: Neagră.  

Q: Acum când, ăştia doi cu armele, sătenii, aţi spus că nu voiau să împuşte ? 

A: Nu voiau. Ei erau civili, erau. 

Q: Şi nu voiau să împuşte ? 

A: Nu.  

Q: Dar oamenii ceilalţi care în uniformă i-au pus cu de-a sila ? 

A: I-au impus. Au spus că: „dacă nu trageţi voi, tragem noi în voi”. Dar ei poate aveau arme, 

eu mai ţin minte. 

Q: Dar îţi aminteşti mata în ce limbă ei ? 

A: Ei, în limba rusă, în limba rusă toţi vorbeau atunci.  

Q: Toţi vorbeau în limba rusă, dar cu dânşii, oamenii din sat, au vorbit cu oamenii ăştia din sat 

în limba rusă ? 
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A: Ei, da. Le spuneau şi cum le spuneau, aşa făceau. Dar cum răspundeau, Domnul şi sfântul 

ştie. Dar atunci… cum se cheamă lingura ? E lingură, dar dacă e roşcă nu mai ştiu că e roşcă.  

Q: Dar ce anotimp era afară, ce lună era ? Erau îmbrăcaţi gros, în haine groase ? 

A: Nu, nu, nu, nu. Dacă nu era… aşa toamnă, toamna, nu era, nu era frig. Toamna. 

Q: Toamna. 

A: Toamna. Asta e, [19]45 toamna, cam aşa ceva. 

Q: Cu cazul cu evreul care l-a găsit în … 

A: În sofcă. 

Q: …în sofcă. Când s-a întâmplat asta ? 

A: Asta în [19]44. Ca în [19]43, [19]44, şi el săracul a trăit mulţi ani până ce a îmbătrânit. A 

trăit, şi-a cumpărat casă, au mai venit nişte de-a lui şi făcea vin şi vindea vin, era aşa un om 

cuminte, of. 

Q: Erau destul de frecvente cazurile când oamenii se duceau şi luau lucruri sau cum de s-a 

întâmplat că cineva a luat dulapul acesta ? 

A: Asta când a ars târgul, [19]42, [19]43. Şi ei furau toţi, de acum clar: „hai măi să aducem, 

care covoare, care haine, care perne, care…” Cine avea căruţă, cine avea car veneau aici în târg, 

aici ardea, dincolo se stingea, intrau în casă şi luau. Şi au luat şi sofca şi când s-au trezit în 

Budăi descoperă că acolo e evreul, el săracul se înăbuşa acolo. 

Q: Asta oamenii de pe loc luau, furau ? 

A: Da, d’apoi cine ? Ăştia din Budăi care l-au dus pe dânsul, dar furau şi ăştia, furau şi alţii, 

care năpădeau furau. Păi aici a fost târgul, iaca de aici de la, de unde sunt americanii ăştia, de 

la colţ, apoi până acolo la pod înspre Mihalaşa, tot, tot a fost aici numai evrei, numai evrei au 

fost. 

Q: Dar nu păzea nimeni casele acelea, dădea voie … ? 

A: Nu, nu, nu. Nu era nimeni, nimeni. 

Q: Şi pe omul acesta, pe Iosif, mata ştii cine l-a ascuns pe urmă ? 

A: Nu ştiu, eu pe urmă cu dânsul am stat şi am grăit, el la noi venea şi Marian a fost unul, de 

acum ei s-au dus în Israel, mulţi s-au dus în Israel care au mai rămas pe urmă. Ei au lucrat pe 

urmă, ştii, s-au căutat, asta avea documentele nu ştiu cum şi s-au dus în Israel. Dar Iosif a murit 

aici săracul, dar Marian s-a dus în Israel, Ţăhman s-a dus în Israel, Şapocinui s-a dus în Israel, 

nu ştiu care naiba s-a mai dus. 

Q: Mai ştii şi despre alte cazuri când alţi oameni s-au ascuns şi poate s-au salvat, alţi evrei s-au 

salvat ? 
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A: S-au salvat, dar despre aceia auzeam că fugeau prin stufărie, prin, dar nu pot să spun, tot 

copiii, le luau trăistuţele la copii, mâncau, se ascundeau, se ascundeau să nu-i împuşte, să nu-i, 

dar nu pot să spun aşa. Asta cazuri eu le-am văzut, dar restul nu pot să spun.  

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri de omor, când cineva a fost omorât, ai mai văzut şi alte întâmplări 

? 

A: Nu, astea două cazuri la mine s-au întâmplat în ochi, s-au pictat. S-au pictat astea cazuri, dar 

altele nu.  
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