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Numele și prenumele intervievatului: Damian Dica 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Budăi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0054.01.01 

Data interviului: 14 februarie 2007  

 

 Damian Dica este născut în anul 1925, în satul Budăi și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea învecinată, Teleneşti, la începutul 

celui de-al Doilea Război Mondial. 

El relatează că fiind în zonă, la nişte prieteni în Ineşti, a văzut cum nemţii au strâns un grup 

de 30, 40 de evrei pe care i-a împuşcat undeva la marginea satului. El spune că un evreu pe 

nume Manaşcu a scăpat din groapă şi s-a refugiat la Crăsnăşeni. El mai spune că apoi, tot 

soldaţii nemţi au dat foc la casele evreilor din Teleneşti.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:34:02:21 

 

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

Answer: Familia e Dica. Damian a lui Ion. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: În [19]25. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Budăi. 

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

A: Eram în Budăi. 

Q: În satul Budăi erau evrei atunci către începutul războiului   ? 

A: În [19]41   ? 

Q: Da. 

A: Erau, mai erau, cum. 

Q: Că mulţi, puţini   ? 

A: Mai puţini erau. 

Q: Mai puţini decât   ? 

A: Decât cum era înainte de [19]40, apoi mai puţini.  

Q: Vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat cu evreii din Budăi   ? 

A: D’apoi cum   ? 
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Q: Puteţi să ne spuneţi   ? 

A: Ei când au văzut că de acum ăştia au început să, s-au dus prin România, au rămas care mai 

bătrâni şi pe urmă s-au dus toţi din Budăi. Jidanii. Au vândut casele şi s-au dus. S-au dus prin 

România, pe unde de acum ei ştiu, noi .…de unde ştie cineva unde mă duc eu ori altul   ? Mă 

duc, dar …. 

Q: Mai erau evrei şi prin apropiere, prin alte localităţi sau nu   ? 

A: Cum, pe aici prin sat prin Budăi sau cum   ? 

Q: Prin vecinătate, prin alte .… 

A: Prin alte sate sau cum   ? 

Q: Prin alte sate, prin alte localităţi. 

A: Erau, cum şi pe la noi. La noi au fost vreo 3, 3 jidani aşa erau, erau în Budăi, aveau 

magazinele lor şi aduceau producte de la Călăraşi, aduceau în Budăi, vindeau ce, ce trebuia 

pentru om: sare, sârnice, peşte aduceau, de la staţie, dacă noi suntem departe de calea ferată, 

făceau, cu căruţele aduceau, făceau chiar şi .… şi părinţii mei, tata meu aducea, cu căruţa 

aducea de la. Le plăteau drumul şi aduceau cu căruţele. 

Q: Dar unde erau cei mai mulţi evrei, se aflau, unde trăiau   ? 

A: În Teleneşti. În Teleneşti, în Bălţi, în oraşe mai mari. 

Q: Dar cu aceia din Teleneşti ştiţi ce s-a întâmplat în timpul războiului   ? 

A: Pe timpul războiului ştiu că care au putut să se ducă s-au dus, ştii, s-au evacuat, dar pe 

urmă care a mai rămas, de acum, nu se putea duce, mai bătrâni, mai, ştii, fără putere, trebuie 

să ai cheltuieli cu ce să te duci, cum. Apoi au rămas pe aici şi ştiu că i-au năcăjit, i-au mai, şi-

au bătut joc de dânşii mai în scurt. 

Q: Cine i-au năcăjit   ? 

A: Armata era, nu alţii. Numai armata. 

Q: Care armată   ? 

A: A nemţilor, la noi au venit nemţii, au venit în ajutor, s-au alipit de români. Şi pe urmă 

când de acum au văzut că nu o să poată să reuşească românii cu nemţii în legătură, să termine 

războiul cu ruşii, apoi românii au sărit asupra nemţilor şi i-au luat pe nemţi în plen. Vezi cum, 

doi oameni trăiesc bine, dar mâine s-au sfădit. Aşa şi ei au zis: „predă-te, neamţ, predă-te”. 

Gata, nemţi au căzut. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au necăjit, cum i-au obijduit   ? Ai spus că i-au necăjit, dar cum   ? 

A: Pe .… 

Q: Da, pe evrei. 

A: Pe ruşi i-au scos din .… 
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Q: Pe evrei, ai spus că i-au necăjit. 

A: Pe jidani, da. I-au scos de prin Teleneşti şi i-au dus la o margine de Teleneşti acolo, de 

acum eu m-am dus că aveam prieteni pe la Ineşti, ştii, aveam prieteni pe acolo, neamuri şi 

prieteni aveam. M-am dus şi am văzut că i-au scos de prin Teleneşti şi i-au dus încolo înspre 

Ineşti. Şi au zis, de acum vorbeau oamenii, că au săpat o groapă, dar ce, o groapă ca camera 

asta. Şi îi duceau, şedeau nemţii cu automatele aşa într-o parte şi în alta, şi îi duceau pe jidani 

acolo, şi acolo i-au împuşcat şi i-au dat în groapă şi gata, s-a mântuit jidanii. Ei aveau ciudă pe 

jidani, că jidanii şi ţiganii nu lucrează. Ei numai cu amăgitul sunt. Pot amăgi, jidanii aşa erau. 

Ce cu o găină, cu ceva de vânzare la Teleneşti, ştia să te amăgească. Dacă vedea că se duceau 

acasă şi asta ce: „Ce ai făcut, băi   ?”. „Nu am putut amăgi”. „Du-te iar, du-te iar până ai 

câştiga ceva”. Aşa erau jidanii, uite. Ei aşa să lucreze la pământ, nu, aşa erau şi trăiau bine. 

Case aveau case, cum să spun eu, de vreo câteva sute de metri, şi aveau cameră, le trebuia o 

cameră acolo, şi una avea magazin, şi una trăia, o bucăţică de casă, ca cum în asta trăiau vreo 

doi jidani gospodari, aşa era. Jidanii nu erau ca moldovenii să muncească, să facă case, să 

facă, ştii, să construiască, pământ, una, alta, el a mâncat azi, o să fie şi mâine. Gata. Aşa erau.  

Q: Dar cazul acesta despre care vorbeşti, că i-au scos şi i-au împuşcat, asta mata ai văzut sau 

ai auzit de la cineva   ? 

A: Eu am văzut cum îi duceau acolo şi eram aproape, ştii, dar ne temeam, nemţii erau fioroşi, 

ştii. Ne temeam, chiar când a mers războiul pe la noi, apoi m-a luat de gât pe mine, aşa un 

neamţ m-a apucat de gât şi pe mâca mea a apucat-o tot de piept, şi cereau mâncare, ouă, ouă 

cereau. Dar mâca a spus: „n-am”, dar ei au luat şi au deschis un şcaf şi au găsit o oală de 50 

de ouă acolo şi au luat chipiul din cap şi l-au umplut cu ouăle acelea… războiul, pe război aşa 

era. Şi a luat ouăle şi ne-a dat drumul. Dar pe mine m-a luat să le arăt unde sunt, unde au 

oamenii boi. De tăiat, de mâncare, ştii. Iaca era armata pe partea de la deal de sat de la noi 

acolo, era norod de armată de ferească Dumnezeu şi trebuia mâncare. Dar ei cât putea mai 

grămădeau, ştii. Aşa era.  

Q: Vreau să îmi povesteşti mai mult despre cazul acesta care l-ai văzut cu împuşcarea 

evreilor. Vreau să ştiu în primul rând în ce loc i-ai văzut pe dânşii   ? 

A: Este la noi în Teleneşti, haleb zavod. Şi s-a închis acum, nu lucrează acum de când .… dar 

de la vale de haleb zavod, pe partea stângă cum te duci în Chişinău acolo, apoi acolo i-au 

îngropat pe dânşii. Şi ţi-am spus că unul a ieşit de acolo, un jidan, peste noapte, a ie şit de 

acolo. Cum a tras, cum, a avut noroc, zile probabil că, şi a ieşit de acolo şi s-a dus la 

Crăsnăşeni, prin pădure, pe, că atunci armata foia, şi nemţii, şi ruşii şi, şi el s-a mai ascuns 
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prin Crăsnăşeni şi a trăit şi a lucrat încă vreo 10, dacă nu 15 ani. A vândut vin la noi la colhoz 

în Crăsnăşeni. Erau ei amatori de, negustori, ştii. 

Q: Locul unde mata ai spus că i-au îngropat, mata ai văzut cum ei au fost îngropaţi   ? 

A: Nu. 

Q: Înseamnă că locul nu l-ai văzut unde au fost îngropaţi   ? 

A: Nu. 

Q: Dar de unde ştii despre locul unde au fost îngropaţi   ? 

A: De acum mi-au spus oamenii de prin Ineşti, „iaca, borta aceea, ai văzut borta aceea   ?”, 

„am văzut”, dar eu mă temeam că armata, ştii, trăgeau. 

Q: Dar ai fost vreodată la locul acela unde au fost îngropaţi ei   ?     

A: Am trecut pe acolo, dar pe urmă. 

Q: Pe urmă   ? Cam peste cât timp ai trecut pe urmă   ? 

A: Ei, peste o lună de zile, peste .… după ce a trecut cum armata de pe acolo, ştii. 

Q: Dar armata când a trecut   ? 

A: A durat vreo 3, 4 zile şi a trecut de acolo. 

Q: Asta de la începutul războiului sau cum   ? 

A: Da.  

Q: Şi acolo când ai trecut se vedea încă groapa peste o lună de zile sau nu puteai să   ? 

A: Era pământul, cum .… 

Q: Se cunoştea   ? 

A: Apoi cum. 

Q: Şi cam cât de mare era groapa aceea   ? 

A: Probabil că aşa ca camera asta. 

Q: Cam cât să fie aici   ? 

A: 3 pe 3, cam aşa ceva. 

Q: 3 pe 3 sau 3 pe 4   ? 

A: Cam aşa ceva. 

Q: Şi erau acolo şi altceva obiecte, se vedea ceva sau   ? 

A: Nu. Nimic.  

Q: Şi mata împuşcarea ai văzut sau nu ai văzut   ? Chiar împuşcarea, când pe dânşii i-au 

împuşcat, ai văzut   ? 

A: Nu am văzut de aproape, eram aşa, cum să spun, eu de vreo 50 de metri. 

Q: La vreo 50 de metri   ? 
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A: Pe departe, că ne temeam, nu puteai să te apropii. Războiul, nemţii, ţi-am spus cu neamţul 

acela că l-a împuşcat pe un om aici săracul în uşă şi se mai uită, dar dacă nemţii erau de o 

parte şi ruşii erau de cealaltă parte de sat. Lui i s-a părut probabil că era un rus, dar era un om 

cu o haină de astea, ştii, de scuman, astea groase, şi a ieşit şi el până în uşă. Şi de unde l-a luat 

la ochi şi l-a împuşcat şi a chicat acolo. 

Q: Mata ştii numele la omul acela, familia   ? 

A: Dar cum să nu-l ştiu   ? 

Q: Vrei să spui   ? 

A: Păi cum nu   ? 

Q: Cum era numele şi familia lui   ? 

A: Chiperi familia lui, Chiperi, Aftenie Chiperi. Ştiu. 

Q: Înseamnă că pe dânşii, pe evrei, când i-au împuşcat, i-au împuşcat la groapă sau i-au dus 

în altă parte   ? 

A: I-au împuşcat la groapă, i-au dus până acolo, ca cum duce ciobanul oile. 

Q: Mata ai văzut cum ei mergeau dintâi spre groapă   ? 

A: Da. 

Q: Şi pe urmă cum i-au împuşcat   ? 

A: Cum i-au împuşcat îţi spun că eram de .… 

Q: De la distanţă. 

A: Dar i-au împuşcat acolo, da, 100%. 

Q: Bun. Când îi aduceau, cam câţi erai ei, evreii   ? 

A: Evreii trebuie să fi fost la vreo 30, 40, aşa ceva. 

Q: La 30, 40 de oameni   ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde ştiai că ei erau anume evrei   ? 

A: Dar ce putea să fie altă naţiune   ? Nu putea să fie. Cum   ? Că ei pe jidani atunci îi căutau, 

curăţau terenul de jidani, unde îl găsea pe jidan, gata. 

Q: Curăţau terenul   ? 

A: Curăţau. 

Q: Dar îi auzeai pe dânşii cum vorbeau ceva   ? 

A: Nemţii   ? 

Q: Şi nemţii, şi evreii, pe ăştia pe care îi duceau, vorbeau ceva între dânşii   ? 

A: Dar ce, eu mergeam, ţi-am spus, cam la vreo 40-50 de metri de la dânşii pe de departe să 

vedem, şi am mers, ce e, ce e. 
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Q: Şi ai mers de la 40 de metri distanţă.. 

A: Poftim   ? 

Q: Înseamnă că pe drum când aţi mers cu dânşii undeva la vreo distanţă… 

A: Noi mergeam pe de o parte, nu pe unde mergeau ei, de o vorbă: asta e şoseaua şi pe dânşii 

mergeau pe de o parte, jidanii mergeau înainte, dar noi mergeam cine ştie aşa mai pe de o 

parte şi ne uitam, ce o să fie, ce. 

Q: Şi cam câţi soldaţi erau acolo, câţi soldaţi mergeau de o parte şi de alta   ? 

A: Nemţi   ? Nemţii erau vreo 4, 5 de o parte, vreo 4, 5 de cealaltă parte, dar era armată 

atunci, gemea nemţii, armata nemţească. 

Q: Dar toată armata îi ducea pe dânşii   ? 

A: Dar armata numai, alţii, nu. 

Q: Dar în sensul că mai mulţi nemţi îi duceau pe dânşii, pe grupul acela de 40, 50 de oameni   

? 

A: Dar cum   ? 

Q: Şi nemţii erau pe jos sau erau cu transport. 

A: Pe jos. Aveau, motorizaţi erau nemţii toţi, dar atunci nu mergeau cu, ei pe jos mergeau în 

timpul acela. 

Q: Când îi duceau   ? 

A: Da. 

Q: Printre evrei ce erau, erau bărbaţi, femei, copii   ? 

A: Erau de tot neamul, tot, cum se spune. 

Q: Şi bărbaţi şi femei   ? 

A: Da. 

Q: Şi erau şi copii   ? 

A: Nu am observat copii, de copii aşa nu, poate .… dacă ei au rămas acei bătrâni care nu 

putea să se ducă, ştii, care au fost, care au avut posibilitate să se ducă, ştii, apoi ei s-au dus 

vreo câteva zile înainte şi mai din timp. Dar cei care au rămas bătrâni, unde să se ducă el de 

acum   ? 

Q: Şi ei aveau ceva lucruri cu dânşii, duceau ceva în mâini   ? 

A: Nu, nu, nu aveau nimic. 

Q: Pe drum,cât ei mergeau, încercau să vorbească cu oamenii care erau pe acolo   ? 

A: Dar nu se apropia nimeni de dânşii, cum să spun eu, de vreo 10-15 metri nu se apropia 

nimeni de armată, se temeau. De o parte şi tot se temea lumea. 
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Q: Şi cât timp aţi mers aşa cu dânşii pe şosea împreună până la groapă, cam cât timp aţi mers 

după dânşii   ? 

A: Cum să spun eu   ? Vreo 20-30 de minute, aşa ceva, aşa ceva. 

Q: Şi ei toţi evreii erau pe jos   ? 

A: Pe jos, dar cu ce, cu căruţele, cu ceva   ?   Numai pe jos, şi armata tot pe jos.  

Q: Şi când au ajuns la groapă i-au împuşcat deodată sau a ai trecut un timp oarecare   ? 

A: Nu a mai trecut, cum să treacă, ce, armata avea să şadă lângă dânşii acolo să-i păzească, că 

i-au dus acolo la… acolo i-au dus acolo şi i-au împuşcat, şi i-au dat în groapă şi gata. Cine i-a 

îngropat iată eu nu ştiu de acum, dar acolo i-au îngropat. 

Q: Când i-au adus, cum i-au pus pe dânşii, i-au împuşcat pe rând sau pe toţi odată   ? 

A: Când au tras cu automatul, apoi ca cum ai da cu coasa, ştii   ? 

Q: Dar cum stăteau ei acolo   ? 

A: Stăteau în picioare, pe picioare, cum. 

Q: Prin diferite părţii a gropii sau în aceeaşi parte   ? 

A: Într-o direcţia, cum iaca aşa, într-o direcţie. 

Q: I-au pus să se dezbrace sau nu i-au pus să se dezbrace de haine   ? 

A: Nu.  

Q: Şi împuşcau toţi soldaţii sau împuşca numai un număr din ei oarecare   ? 

A: Parcă spun că nu eram eu, câţi soldaţi trebuia să-i împuşte   ? Doi soldaţi puteau să-i 

împuşte, că au tras cu automatul, cât în nişte .…şi i-au terminat. 

Q: Şi cam câte minute a durat împuşcarea, cât timp a durat împuşcarea   ? 

A: Cât a durat   ? Un ceas şi ceva, aşa. 

Q: Un ceas şi ceva împuşcăturile sau toată scena   ? 

A: Cu toată gălăgia cât a fost aşa, vreun ceas a durat şi pe urmă gata, armata s-a dus în 

direcţia lor unde le trebuia de acum, în Teleneşti a dat foc la casele lor la jidani. 

Q: Cine a dat foc, cine a dat foc   ? 

A: A mers, tot armata, nemţii. 

Q: Nemţii   ? 

A: A mers cu maşina cu benzină şi a stropit o parte şi cealaltă parte şi apoi a dat foc. Apoi se 

auzea de la noi din Budăi cum para se vedea, ferească Dumnezeu şi cum pocneau, ştii, care 

şindrila, care pocneau. Apoi nu se putea apropia nimeni, vreo câteva zile nu s-a apropiat 

nimeni de Teleneşti, se temeau a trece prin Teleneşti.  

Q: Dar mata asta ai văzut singur cum au dat foc sau ai auzit de la cineva   ? 
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A: Nu, asta mi-au spus oamenii din Teleneşti, de acolo. Nu am văzut eu. Când mergeau cu 

maşina am văzut. 

Q: Ai văzut când mergeau cu maşina   ? 

A: Dar cum   ? Dar pe urmă oamenii au spus: „numai au stropit şi au dat benzină”, şi dacă a 

fost stropit cu benzină, s-a aprins din capătul acesta şi până la aproximativ aşa, cum să-ţi spun 

eu, vreun kilometru jumătate. Odată a luat foc. 

Q: Ei au dat foc în aceeaşi zi în care mata ai văzut cum au împuşcat pe evrei sau în altă zi   ? 

A: Atunci. În aceeaşi zi. 

Q: În aceeaşi zi   ? 

A: Da. 

Q: Dar iată, mai devreme sau mai târziu de cum ai văzut împuşcarea   ? 

A: Cum   ? 

Q: Înainte de a-i împuşca pe evrei sau .…   ? 

A: După. 

Q: După   ? 

A: După, după ce i-au împuşcat. 

Q: După ce i-au împuşcat   ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că după ce i-au împuşcat pe dânşii mata ai mai stat oleacă acolo sau te-ai dus 

deodată   ? 

A: Nu am stat, că mă temeam, nu. 

Q: Şi practic ce a fost ultima ce ai văzut acolo la groapă   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Ultimul lucru ce ai văzut acolo la groapă   ? La sfârşit ce ai văzut   ? 

A: Am văzut că armata s-a dus în toate părţile şi acolo nu a rămas nimeni şi noi ne-am dus şi 

noi. 

Q: Unde v-aţi dus   ? 

A: Eu m-am dus acasă de acum, şi alţii care era de prin Ineşti, de prin Teleneşti, fiecare pe 

acasă de acum, că am văzut ce, dar prin Teleneşti nu puteai să treci, numai pe de-a dreptul 

prin vii, prin pădure m-am dus, că nu puteai să te apropii. 

Q: Dar când ai văzut că stropeau cu benzină în oraş, ai văzut înainte de asta sau după asta   ? 

A: După ce i-au împuşcat. 

Q: După ce i-au împuşcat. Înseamnă că te-ai întors înapoi spre Teleneşti, da   ? 

A: Da, da.  
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Q: Şi când te-ai întors înapoi câte maşini erau care stropeau   ? 

A: Vreo două maşini erau pe acolo. Dar maşini erau mai multe, armata era, cee… Armata 

avea maşini de foiau Teleneştii, nu puteai să. 

Q: Şi ai spus că vreo două stropeau cu benzină. Dar cum stropeau, ce fel de maşini erau că 

stropeau cu benzină   ? 

A: Transporturi din astea care iaca duc apa, conduc apă, care cară, ştii, din astea. De unde le-

au luat ei, eu nu ştiu.  

Q: Dar de unde ştiai că ei stropesc anume cu benzină   ? 

A: Dar de la ce o putut să se aprindă ele, aşa de tare, straşnic s-au aprins toate. Cum   ? Ia nu 

stropi cu nimic, dă foc la casa asta şi cealaltă nu o să se aprindă dacă nu o să fie stropită. Dar 

acolo erau casele lipite. Vezi cum şed astea amândouă, apoi aşa erau lipite casele, erau undeva 

la vreo 200, 300 de metri, dacă era hudiţă trecută printre  ca să treacă în curmeziş. 

Q: Bun. Erau într-un fel de maşini care erau cu cisterne cu benzină   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Şi cum stropeau, cum scoteau de acolo benzina şi stropeau   ? 

A: Cu motorul probabil, că cum   ? Ce, eu am fost lângă maşina aceea   ? 

Q: Asta şi vreau să înţeleg, eraţi aproape, aţi văzut   ? 

A: Nu, mai de departe eram. 

Q: Cât de departe eraţi   ? 

A: Eram undeva de vreo sută de metri, mai mult. 

Q: 100 de metri   ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că nu puteţi să ştiţi precis dacă ei stropeau sau cărau ceva, cărau benzină poate 

sau cărau apă poate, nu   ? 

A: Nu putea să se aprindă, oameni buni, dacă nu mergea cu stropitul. Şi oamenii din Teleneşti 

care erau: „cum s-a aprins aşa tare deodată   ?”. „Măi, au mers şi au stropit cu benzină dintr-

un capăt în altul şi apoi au dat foc şi gata”. Oamenii care este de pe loc, acolo sunt şi case, de 

la deal de jidani .… Jidanii erau pe centru aşa, era un rând de case pe asta parte şi un rând pe 

asta parte, dar de la deal de şi de la vale, apoi erau oamenii care trăiau, ştii. Şi la oameni nu le-

au făcut nimic, nu le-au dat foc, nu. 

Q: Practic au ars numai străzile acelea centrale   ? 

A: Da, da. Da, da, da. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu toată averea la evrei, cu toate casele   ? 

A: Foc, focul a ştiut numai. 
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Q: Şi nimic nu s-a ales din ele   ? 

A: Nimic. 

Q: Dar cazul acesta cu evreul care s-a salvat, care mata ai spus despre el. Îţi aminteşti în 

primul rând numele lui, familia   ? 

A: Stai că am uitat. Manaşcu numele lui, Manaşcu îl chema, dar familia nu oi spune. Dar 

Manaşcu îi zicea lui, „băi Manaşcu, iaca, dă bă o garafă de vin, că o să-ţi dau mâine”, ştiu că 

mă duceam, se înţelegeau, oamenii îl cunoşteau, dacă el a trăit, spun că. Şi înainte trăiau bine, 

veneau şi prin Budăi, jidanii veneau prin Budăi, şi prin alte sate se duceau, căutau un cârlănaş, 

căutau un viţel, căuta de-a mâncării, ştii, şi pe jidani îi ştiam, ştii, ca cum. 

Q: Dar de unde ştii despre cazul lui, cine ţi-a povestit   ? Ai vorbit mata cu dânsul sau cu 

altcineva   ? 

A: El a spus la oamenii de prin Crăsnăşeni, a spus: „măi, dar cum pe tine nu te-a   ?”. Cine, 

Dumnezeu ştie cum, i-au împuşcat ca cum ar chica nişte păpuşoi, i-au ponorât, s-au dus unul 

peste altul, i-au dat acolo, şi gata. Şi el cum a rămas el neîmpuşcat, interesant, şi oamenii s-au 

mirat mult. Şi el a scăpat. 

Q: Şi el a povestit la alţi oameni   ? 

A: Da. 

Q: Că el tot a fost   ? 

A: El a fost, dar cum. 

Q: Dar mata l-ai întâlnit vreodată, ai vorbit cu dânsul   ? 

A: Nu am vorbit în privinţa asta, nu am mai vorbit în privinţa asta, că, băi, cum, oamenii au 

vorbit de acum din Teleneşti, de acolo, din Crăsnăşeni, şi eu dacă am avut soră în Crăsnăşeni 

şi acum i-a spus că a ieşit de acolo şi nu s-a arătat vreo câteva zile, a stat prin pădure, ştii, 

ascuns, tot să nu-l găsească, să nu-l ştie nemţii, să umble pe urmă. Până s-au dus, s-au evacuat 

armata de pe aici, pe urmă el a şezut ascuns la nişte oameni pe acolo prin Crăsnăşeni şi pe 

urmă l-a pus presidatele de colhoz şi a vândut vinul colhozului. Făcea cu el, că făcea bani, 

trebuia un om, ştii. Jidanii erau, ei erau prodaveţi, toţi.  

Q: Mai ştiţi şi de alte cazuri când cineva s-a salvat dintre ei, au fost ascunşi de alţi oameni   ? 

A: Din jidani   ? 

Q: Da. 

A: Nu ştiu. Alţii nu, că avea să se audă, că iaca, că au mai fost jidani şi iaca au fost ascunşi şi 

pe urmă, nu am auzit. Ei s-au temut, că apoi ei ştiau că dacă vin nemţii, apoi era gata, 

prăpădul cu jidanii, ei trebuia să o rupă într-o parte, care au putut să se ducă, ştii. 

Q: Dar au venit şi români aici în sat   ? 
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A: Dar cum   ? 

Q: Şi românii tot au participat şi ei   ? 

A: Dacă au mers românii, românii au mers la noi în [19]41, în [19]40 au venit ruşii fără 

război. S-au dus Stalin şi i-a spus lui Mihai, „băi, eu am stăpânit Moldova câţi ani de zile, 

ruşii au stăpânit atâţia ani, dar tu ai doar 18 ani şi tu eşti stăpân   ? Eu m-am gândit, băi, să 

ocup Moldova. Şi dacă se poate, bine, dacă nu se poate, apoi eu trec şi peste tine.” Dar acela i-

a iscălit documentul, liber, vino şi ocupă Moldova. Şi peste tot cu armata au venit, avioanele 

veneau pe sus, nouri, şi pe jos armata a venit motorizată, cu maşini, şi a ocupat două zile, eu 

m-am dus la prăşit cu bunelul şi am ajuns la deal, dimineaţa era steagul românesc în centru, 

dar seara când am venit, de acum steagul rusesc. Dar bunelul când a văzut avioanele acelea pe 

cer: „băi băiete, aici sunt ruşii”.  

Q: Dar în [19]41 au venit şi români aici când s-a început războiul, cu nemţii au venit şi 

români sau nu   ? 

A: Nu. 

Q: Au fost numai nemţi. 

A: Eu ţi-oi spune, în [19]40 au venit, şi în [19]41 i-au luat românii pe fugă pe ruşi, în [19]41. 

Un an de zile, tot în aceeaşi lună. I-au dus în Rusia şi nu o reuşit, nu au reuşit până nu s-au 

unit românii cu nemţii. 

Q: Dar în Teleneşti sau în Budăi nu ştiţi dacă erau şi ţigani   ? 

A: La noi în Budăi   ? 

Q: Da, sau în Teleneşti. 

A: Nu prea, veneau numai şi trecători erau ţiganii, veneau cu căruţele şi se instalau la o 

margine de sat, şi lucra, la un om o sapă, la un om îi da cu plugul, la un om, erau ei cerari, ştii. 

Dar trăitori ţigani nu am avut să trăiască în Budăi. 

Q: Dar ceva la ţigani, nu ştiţi, li s-a întâmplat pe timpul războiului   ? Nemţii pe dânşii îi 

persecutau sau nu   ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu. 

Q: Şi în afară de evrei, nu ştiţi dacă nemţii îi mai persecutau şi pe alţii sau   ? 

A: Nu am auzit.  

Q: Vreau să întreb de omorul evreilor la groapă acolo. Vreau să întreb cam cât timp au durat 

anume omorârea lor, cât timp au împuşcat în ei   ? 

A: Dacă eu am spus, de acum, cât a durat, cât împuşcă, dacă ei nu au stat să-i mai cerceteze 

acolo ce şi cum pe fiecare, i-au dus până acolo şi i-au tras cu automatele şi i-au împuşcat şi ei 
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s-au dus într-o direcţie şi ei au rămas toţi acolo. Dar de apropiat nu se apropia nimeni acolo, 

nu puteai să te apropii, Doamne fereşte.  

Q: Dar anume, iată, au împuşcat din automate, şi cât de repede a fost împuşcarea asta, 

cât,minute, ceasuri   ? 

A: Dar ce, cât a durat   ? 20, 30 de minute a durat, că ei până, pe urmă eu aşa socot că .… 

Q: Ei până ce   ? 

A:  …. 

Q: Aţi spus că 20, 30 de minute a durat până .… până ce   ? 

A: După împuşcare.  

Q: Dar cât au împuşcat   ? Iaca ei au început a împuşca, cât timp au împuşcat din arme   ? 

A: Puţin.  

Q: Cam cât de puţin   ? 

A: 10, 20 de minute.  

Q: Dar mai înainte aţi spus că undeva vreo oră, apoi asta ce a fost împuşcăturile în oraş sau 

unde   ? 

A: Prin oraş au tras ei, că e clar lucru, dar acolo la groapă nu au tras ei mai mult decât 20 de 

minute aşa. 

Q: Cu întreruperi sau continuu împuşcatul acesta   ? 

A: Cu întreruperi.  

Q: Cu întreruperi   ? 

A: Da. 

Q: De atât că, dar de ce cu întreruperi   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Şi cam cât de mari erau întreruperile, câte pauze   ? 

A: 10 minute, 5, 10 minute aşa, şi iar trăgeau, trăgeau, ştii. 

Q: Şi mata vedeai totodată ce se întâmpla   ? 

A: Eram departe, ştii, cum ţi-am spus că eram undeva de vreo juma de kilometru aproape. 

Q: De jumate de kilometru de la groapă   ? 

A: Da, de la deal eram, eram cu nişte băietani de pe la noi, de pe la Ineşti, din Teleneşti, eram 

mai mulţi băietani eram. 

Q: Dar practic puteai să vezi de la aşa distanţă, puteai să vezi ce se întâmplă   ? 

A: Ne uitam. 

Q: Dar se vedea ceva   ? 

A: Se vedea.  
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Q: Ce se vedea   ? 

A: Se vedea cum i-au împuşcat pe dânşii acolo. 

Q: Şi se vedea cum cădeau oamenii sau nu se vedea   ? 

A: Cum au căzut în groapă   ? 

Q: Da. Se vedea   ? 

A: Nu se vedea, că, ţi-oi spune, acolo malul era înalt, şi şaua era înaltă, şi dacă ei au făcut de 

la vale de şosea, au făcut o groapă acolo, dar noi eram în partea de la deal, ştii, tot partea de la 

deal. 

Q: Aşa. Dar pe soldaţi îi vedeaţi   ? 

A: Dar oamenii din Teleneşti, acolo care au fost oamenii, apoi ei au văzut tot, tot, 

aproximativ, dar noi ne temeam să ne apropiem, eram şi .… eu eram, dacă în [19]40 eram de 

15 ani, era de 17 ani, ce, te temeai, că cum i se năzărea ceva şi gata, nu-i. 

Q: Dar pe soldaţi îi vedeaţi de la distanţa aceea   ? 

A: Dar cum. 

Q: Pe soldaţi îi vedeaţi. 

A: Dar cum. 

Q: Şi pe evrei îi vedeaţi, cum şedeau, cum stăteau în picioare   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Înainte de a-i împuşca   ? 

A: Da. 

Q: Îi vedeaţi   ? 

A: Da. 

Q: Şi înseamnă că când s-a tras în ei şi aţi văzut sau numai aţi auzit   ? 

A: Am auzit, nu am văzut că ţi-am spus că eram pe un deal, acolo eram, i-au tras, de acum ne-

au spus oamenii, veneau de acum veneau, i-au cosit pe toţi şi armata s-a dus şi noi am fugit 

toţi, dar tot nu se putea apropia. Îţi spun, nu se putea apropia de armată de jumătate de 

kilometru. 

Q: Dar de exemplu când soldaţii cel puţin au ridicat armele ca să împuşte în ei, puteaţi vedea 

că soldaţii au ridicat armele ca să tragă în ei   ? 

A: Ei i-au dus, dacă aşa îţi spun, că aşa mergea la război, mergea cum merg soldaţii cu arma 

şi de o parte şi de alta, şi cum ai mişcat, cum ceva şi ei nu puteau să se mişte, jidanii, Doamne 

fereşte din cuvântul lor, că e gata. El nu ştia unde-l duce. Când i-au adus acolo, aici e.  

Q: Am înţeles că cel puţin aţi văzut când i-au împuşcat dacă au căzut jos, când oamenii 

împuşcaţi au căzut jos, aţi văzut momentul acesta   ? 
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A: Eu nu am văzut, alţii mi-au spus. Oamenii care de acolo de pe loc. nu am văzut chiar cum 

i-au împuşcat şi au chicat ei în groapă. Nu am văzut. 

Q: Dar până unde aţi văzut   ? Până la ce moment ai văzut mata   ? 

A: Am văzut de acum cum să spun, când au tras în ei, au tras în ei acolo, şi de acum oamenii 

au venit pe urmă, m-am întâlnit cu oameni de acolo. 

Q: Ai văzut chiar cum au tras în ei   ? 

A: Da, da, da.  

Q: Înseamnă că când au tras în ei ai văzut şi cum oamenii cădeau jos, morţi   ? 

A: Dar cum   ? 

Q: Pur şi simplu nu ai văzut cum au căzut în groapă   ? 

A: Da.  

Q: Asta-i altceva. 

A: Da, da. Da. Pe malul gropii de acum am văzut, îţi spun că eram aşa de pe o parte, am văzut 

cum i-au împuşcat şi .… dar ce, acolo a fost un moment, ce, cât a durat acolo, că toată lumea a 

fugit şi a rămas numai jidani acolo. 

Q: Şi după ce te-ai dus se mai auzeau împuşcături sau nu se mai auzeau   ? 

A: Nu, nu. 
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