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Numele și prenumele intervievatului: Mihail Cărăuş 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Scăieni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0080.01.01 

Data interviului: 26 februarie 2008  

 

 Mihail Cărăuş este născut în anul 1928, în satul Scăieni 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 familiile de evrei din sat, circa 4, ale căror membri au fost ucişi de către 

soldaţi români imediat după începerea războiului, undeva la marginea localităţii. El mai 

spune că a văzut câteva coloane de evrei, cu peste 1.000 de oameni, care veneau dinspre 

Mămăliga, Cernăuţi, care au fost duse într-un lagăr în raionul Edineţ. Mihail Cărăuş spune 

că din aceste coloane circa 20 de evrei din fiecare coloană au fost împuşcaţi la ei în sat de 

către săteni cărora le dădeau arme soldaţii români. El îi nominalizează pe sătenii, Andrei 

Racu, Anton Racu şi Eftenie. Despre Anton Racu spune că a murit în lagăr, dar Andrei Racu 

a fost adus înapoi în sat şi spânzurat de către sovietici. El mai povesteşte că soldaţii români 

vindeau lucrurile evreilor pe care îi împuşcau. 

 

00:00:00 - 29:27:08 

 

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

Answer: Cărăuş Mihail a lui Pavel. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: În [19]28. 

Q: Unde, în ce localitate v-aţi născut   ? 

A: Aici. În Scăieni. 

Q: În Scăieni. Şi aţi locuit în timpul războiului şi înainte unde   ? 

A: De acum până la război am locuit cu părinţii, am trăit, dacă eram păţan.  

Q: Şi în timpul războiului, în [19]41, unde eraţi   ? 

A: Păşteam nişte oi, nişte berbeci, păşteam.  

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul   ? 
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A: Ei, puţin. Nu băgam chiar în cap pe atunci astea lucruri. Dar ştiu, ţin minte cum au venit 

nemţii pe aici, cum românii, că umblam şi mai lepădam berbecii şi deal şi veneam în sat. Îi 

vedeam, căruţele, caii cum, mai strângeam patroane din urma lor .… no, şi altceva ce   ? 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în Scăieni, până la război au trăit evrei   ? 

A: La noi au fost 4 familii de evrei aici.  

Q: Aţi văzut ce s-a întâmplat cu dânşii   ? 

A: Da, păi cu dânşii am văzut, cu ăştia care de la noi apoi am văzut, de la început şi până când 

i-au împuşcat. I-au luat, de pe la casele lor i-au luat şi i-au adus aici în marginea satului şi am 

văzut cum i-au împuşcat. Eram şi eu un păţan şi cine ştie ce îmi părea că fac ei. 

Q: Dar cine i-a luat de la casele lor   ? 

A: Soldaţi, soldaţi români. 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau anume soldaţi români   ? 

A: Păi dacă erau îmbrăcaţi şi cu arme   ? 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau de exemplu români, dar nu nemţi   ? 

A: Nu, români erau care i-au luat.  

Q: Cunoşteaţi şi după cum vorbeau sau   ? 

A: Da.  

Q: Şi cam câţi soldaţi i-au luat pe dânşii, câţi soldaţi   ? 

A: Vreo doi. Păi ce, erau bătrâni, era un moşneag bătrân cu o barbă aşa şi de-abia mergea şi o 

babă tot bătrână. Numai o fată a fost tânără. Dar ăştia care trei, a fost o parte bărbătească şi 

trei femei, două babe, femei bătrâne şi o fată de la femeile acelea. Nu le ştiu nici familiile lor 

cum era, că una am trăit chiar aproape cu dânsa, cu o familie de aceea, că ei ţineau o 

locuşoară şi apoi aşa trebuie nişte drojdie, bombonele, gaz ţineau şi apoi repede ne 

repezeam… Şi îţi spun că i-am văzut cum i-au adus de pe, i-au strâns acolo de vale şi nu 

departe aici pe un loc de casă, le-a făcut o bortă, şi i-au pus jos şi i-au împuşcat. 

Q: I-aţi văzut şi cum i-au scos din casă sau   ? 

A: Nu, pe drum i-am văzut numai când mergea. Dar ce de scos   ? S-au dus şi i-au luat şi i-au 

mânat din urmă. 

Q: Şi ei aveau ceva lucruri cu dânşii   ? 

A: Nu aveau nimic. Nu au dovedit nici să ia, că dacă i-au luat din casă şi i-au adus până aici şi 

lucruri ce au avut în casă au rămas tot.  

Q: Dar cum se purtau românii cu dânşii când îi duceau   ? 

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



A: Păi cum   ? Nu ştii cum   ? Ca cu nişte dobitoace. Îi înjurau, îi .… ei dacă mergeau, dacă te 

mână din urmă îţi mai vine a grăi cu, la dânşii, ei mergeau cu capetele în jos. Atât ce am 

văzut, numai cum i-au împuşcat şi le-a dat ţărână deasupra şi… 

Q: Şi i-au adus, unde era locul unde i-au împuşcat   ? 

A: Iaca nu departe de aici. 

Q: Era atunci în centrul satului sau era de margine   ? 

A: Nu, iaca mai sunt .… vreun kilometru dacă este de aici, de acum pe locul acela s-a făcut o 

casă de acum.  

Q: Acolo groapa era pregătită sau au săpat-o atunci   ? 

A: Nu, au săpat-o atunci. Întâi l-a pus pe moşneagul acela să sape, dacă moşneagul nu putea, 

şi nu ştiu cine a săpat, că un soldat, că a pus pe cineva, de asta nu am văzut chiar când, cine 

le-a săpat groapa. Numai am văzut atât când, cum au împuşcat în ei, am văzut cum au 

împuşcat. 

Q: Şi cum au împuşcat   ? Unde erau ei, unde i-au pus pe evreii ăştia   ? 

A: Iaca cum groapa le-a săpat, i-a pus pe marginea gropii aşa şi cu spatele la groapă şi cu faţa 

înspre dânşii. Şi vreo câţiva soldaţi erau, doi ori trei. Au tras în ei ca cum ai trage într-un 

câine, aşa au tras în ei. S-au dat vreo doi paşi de la dânşii, că încă pe moşneagul acela drept în 

cap i-a tras, i-a împrăştiat capul pe partea aceea de .… 

Q: Dar i-au pus să stea în picioare sau i-au pus să stea .…   ? 

A: Nu, aşa, cum s-ar spune, în chirosteie i-au pus. 

Q: Şi i-au împuşcat îmbrăcaţi sau i-au pus să se dezbrace   ? 

A: Îmbrăcaţi, cu ce au fost, aşa i-au pus şi i-au împuşcat şi aşa i-au acoperit cu ţărână. Că era 

vară, erau subţire îmbrăcaţi, mai ales fata aceea, era într-o rochiţă. Şi atât despre dânşii. 

Q: Dar ei evreii ăştia au încercat să spună ceva înainte de a-i împuşca   ? 

A: Nici nu i-a întrebat nimeni nimic. I-au scos din casă şi i-au dus la bortă şi i-au împuşcat. 

Q: Dar mata de la ce distanţă ai văzut tot asta cum i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Ei, cum   ? Iaca aşa ca când de la magazin. 

Q: Ca de la magazin, cam câţi metri   ? 

A: Vreo sută de metri dacă să fi fost, dar nu au fost. Erau mulţi copii acolo.  

Q: Copiii erau din Scăieni   ? 

A: Da, din Scăieni toţi.  

Q: Şi, dar v-a dat voie să vă uitaţi   ? 

A: Ce aveau ei cu mine   ? 

Q: Pe urmă aţi văzut când soldaţii s-au dus sau nu   ? 
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A: I-au acoperit cu ţărână şi soldaţii s-au dus şi au rămas acolo. 

Q: Dar cine i-a acoperit cu ţărână   ? 

A: Tot cred că soldaţii, nu am văzut cine i-a îngropat. Dar de acum pe urmă ne-am uitat noi, 

au netezit acolo locul acela .… 

Q: Dar mata ai văzut groapa   ? 

A: Am văzut cum îi săpa groapa, dar ce mă interesa pe mine atunci chestia asta   ? 

Q: Era mare groapa săpată   ? 

A: Ei, nu mai cine ştie ce mare.  

Q: Cam cât avea aproximativ, de ce dimensiune era   ? 

A: Cam iaca aşa de lată şi aşa de adâncă, de vreo 80 de centime dacă a săpat. 

Q: Vreo 80 de centimetri   ? 

A: Da. Că apoi ei au lăsat, au şezut aici vreo săptămână, două şi apoi i-au scos de aici, i-au 

dus.  

Q: Pe cine   ? 

A: De aici din borta asta i-au dus pe dânşii, trupurile lor le-au scos din bortă de aici şi de 

acum i-au dus pe deal acolo lângă nişte pietrării, acolo este un ţintirimul cailor îi spunea, de 

animale. Şi într-un corn acolo au săpat o bortă adâncă şi i-au îngropat de acum mai adânc. Şi 

acolo sunt şi azi. 

Q: Dar mata ţii minte numele la cineva dintre ăştia, evreii ăştia care au fost împuşcaţi   ? 

A: Pe cel bătrân, pe jidan, apoi Boroc îi zicea. 

Q: Boroc.  

A: Dar pe o fată, cea mică, Zelga. Şi una mai tânără era Iela şi cea bătrână, bătrână, Ienta.  

Q: Ienta   ? 

A: Ienta. Ăştia. Zelga era fata ăsteia, Ielei.  

Q: Ei toţi erau o familie sau nu   ? 

A: Nu. Ei trăiau bine toţi. Erau departe unul de altul, casele lor. A ăsteia, Ielei, unde e 

monumentul, apoi acolo a fost casa Ielei, dar aici Ienta care mai bătrână ca toate, apoi de vale 

aşa pe .… Dar Boroc, apoi peste centru, aici nu departe de aici. dar nu, numai locul, de acum 

pe locul lui s-au făcut case, pe cealaltă, la Ienta, tot s-au făcut de acum case, de la colhoz i-a 

dat loc de casă la unul, sectar parc organizaţie. 

Q: Dar ce se întâmplase atunci cu lucrurile lor din case, cu casele lor   ? 

A: Asta de acum nu ştiu ce s-au făcut cu dânsele. Le-au luat de acum ţăranii, s-au dus cred că 

noaptea. Asta eu nu băgam în cap eu de astea lucruri. Cred că eu luat care şi ce au putut, eu 

mă gândesc. Din mahalaua lor, care erau aproape acolo s-au vârât în case. De acum dimineaţă 
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când am ieşit noi din case, de acasă, m-am dus eu cu cârlanii aceia, cu berbecii aceia prin 

locul acela la dânşii, unde trăiau ei, era uşile deschise, tot, nimic nu era în casa aceea, numai 

sticle, hârburi stricate. 

Q: Asta era a doua zi   ? 

A: De acum a doua zi. Apoi cred că cineva a cărat de prin case care au fost în mahala. Şi atât. 

Q: Au mai fost cazuri când aţi văzut că evreii au fost împuşcaţi în timpul războiului   ? 

A: Ei, de acum ăştia care am văzut eu că i-au împuşcat, de acum înspre toamnă, prin 

septembrie trebuie să fi fost sau cam aşa, că de acum era frig, era brumă, îngheţam la picioare. 

Q: Dar care an   ? 

A: Dincoace au adus, de pe la Mămăliga, de la Edineţ, Cernăuţi. De acum i-au grămădit din 

oraşele astea, i-au grămădit toţi aici în raionul Edineţ într-un lagăr şi i-au ţinut, toată vara i-

au ţinut. Şi apoi înspre toamnă apoi i-au mânat încolo la Cosăuţi, spre Soroca i-au dus. De 

acum au mers coloane, iaca cum de armată mergeau, pe aici iaca au mers două coloane de 

acelea, două, apoi au mers pe centru, dar una i-au adus pe dincoace, de pe la Frasin, prima 

coloană. Dar acum aceia au fost mulţi, nu ştiu de pe unde. Şi am văzut cum i-au dus şi, de 

acum din coloanele acelea când au dus-o, o coloană a mers ca azi, şi a oprit din ei acolo la, pe 

o vale, şi a împuşcat vreo 20. Poate şi mai mulţi. Şi apoi la vreo 3, 4 zile a mers altă coloană, 

dar acum a mers pe aici. Şi scoteau, premilitari erau la noi, care învăţau, făceau instrucţia, şi 

dinainte ştiau, porunceau cred că dincolo, dinainte, şi când ajungeau de acum groapa lor era 

făcută. Şi premilitarii făceau groapa şi de acum îi alunga pe dânşii de acolo. Şi când ajungeau 

drept în locul acela, apoi erau nacealnici din ăştia români, boala ştie cine erau ei, de acum îi 

alegea, îi lua din coloana aceea şi îi oprea în loc. Coloana s-a dus încolo înspre Târnova, dar 

pe dânşii i-au oprit. Şi apoi îi ducea la groapa aceea şi îi împuşca .… 

Q: Şi mata ai văzut cum i-au împuşcat la groapa aceea   ? 

A: Am văzut, dar acolo de departe, nu ne-am apropiat noi că tare împuşcau. Şi eram, iaca, 

omul acesta care o să vă duceţi la dânsul, Vasile, tot era acolo şi mai era, mai mulţi băieţi 

eram, copii, dar eram pe vale aşa şi îi împuşcau tare şi nu ne-am apropiat noi acolo. De acum 

pe urmă, după ce le-au dat ţărână, i-au acoperit, apoi ne mai duceam noi şi ne mai uitam noi 

acolo, dar… 

Q: Mata înseamnă că ai văzut cum au trecut coloanele   ? 

A: Am văzut cum au trecut coloanele, trei coloane. 

Q: Şi era multă lume într-ansele   ? 

A: Mulţi, era mulţi, poate şi 1.000 să fi fost în coloană, poate şi mai mulţi, cu tot cu copii, cu, 

că erau copii aşa mititei. Era aşa, cum să spun, o jale.  
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Q: Dar cum arătau oamenii din coloană   ? 

A: No, cum, că bătrâni, nespălaţi, dacă pe dânşii i-au ţinut aici în raionul Edineţ pe o vale 

acolo, dar pe o costişă aşa, că eu am văzut lagărul acela de acum în [19]44. O bucată de 

pământ înconjurat cu sârmă şi i-au ţinut toată vara în ograda aceea. Apoi închipui-te cum 

poate să fie omul acela dacă au şezut ei atât în vânt, în soare. Erau căzuţi, erau, aproape 

mântuiţi. Dar mai aveau, poate şi bani aveau, aveau perne, duceau în spate aşa, bulendre 

aveau câte oleacă. Asta am văzut, că şedeam pe marginea drumul. Dar de acum când au stat ei 

la împuşcat, apoi noi am fugit de acolo. De trei ori i-au împuşcat, dar acolo când ei împuşcau, 

apoi noi nu ne-am apropiat. Şedeam într-o vale şi ne ascundeam. De acum după ce se duceau 

ei tot, armata aceea care era, că coloana lor se ducea, dar rămâneau vreo 2, 3 din nacealni de 

aceia care erau cu dânşii şi vindeau boarfele acelea care rămâneau de la dânşii. De acum le 

vindeau la ţărani. Veneau de prin Târnova, că tot ştiau. Şi apoi după ce se duceau, apoi noi ne 

duceam pe la borta aceea şi vedeam. Dar ce, dacă ei de acum erau acoperiţi cu ţărână, dată 

ţărână. 

Q: Dar cine ducea coloanele şi le păzea   ? 

A: Soldaţi, soldaţi erau, pe o parte şi pe alta, aşa ca cum ducea convoiul de arestaţi, aşa pe 

dânşii îi duceau. 

Q: Şi soldaţii din ce armată erau   ? 

A: D’apoi cine ştie din ce armată erau   ? Română erau, că i-am văzut pe hainele româneşti 

erau îmbrăcaţi, că la nemţi hainele aşa albastre, stânjenii nu ştiu cum, verzii, dar la români 

iaca aşa îmbrăcămintea, ca cum haina asta. Şi ei români, şi grăiau româneşte. Eu numai am 

văzut un român, bun la inimă a fost. Un moşneag. Ei doi soldaţi s-au pus jos să mănânce, au 

scos o pâine, o bucată de cârnaţ, s-au pus jos să mănânce. Şi un moşneag din coloana aceea s-

a apropiat de dânşii şi a cerut o bucată de pâine. Unul a prins a-l sudui pe moşneagul acela, pe 

jidan, dar unul zice: „lasă-l, băi, că-i chinuit”, şi a rupt o bucată de pâine şi o bucată de cârnaţ 

şi i-a dat moşneagului acela. Acela l-am văzut că a avut inimă în el. Şi atât ţin minte. Dar unul 

din ei a strigat la dânsul: „pleacă, măi, în Dumnezeii mă-tii”, dar acela: „lasă-l, băi, că-i 

chinuit”, atâta ştiu. Şi spun că a rupt din pâinea aceea, aşa o pâine cam de un kilogram, poate 

mai mare, a rupt aşa o bucată bună, cam jumătate, şi din cârnaţul acela cum era colacul acela a 

rupt tot o bucată şi i-a dat, a apucat moşneagul acela, apoi s-a plecat aşa şi s-a dus între 

oamenii aceia ai lui, între… Că ei au oprit aici pe o vale, cam vreun ceas au şezut ei şi au 

mâncat. Am văzut cum făceau, au început să facă măligă, şi nu au mai dovedit, măliga crudă 

au luat-o cu tot cu ceaun de pe foc şi s-au pornit şi s-au dus, că îi mâna din urmă.  

Q: Şi atunci dintre dânşii din coloana asta au ales oamenii care .…   ? 
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A: Din toate trei coloanele rămâneau şi alegeau, că de trei ori au împuşcat acolo la locul acela. 

Pe semne că ei aveau însemnat, eu ştiu cum, că acolo îi oprea. 

Q: Dar mata ai văzut cum îi scoteau din coloană pe ăştia care i-au împuşcat   ? 

A: Ei, mergea coloana, dacă era coloana lungă, apoi şedea unul pe o margine şi se uita cam ce 

are omul acela în spate, o femeie .… dacă avea o torbă mai mare, apoi îl apuca de la spate, de 

torba aceea şi îl da într-o parte. Şi acela nu zicea nimic. Şi tot aşa alegea, alegea, cam vreo 10, 

20, şi punea bulendrele acelea grămadă şi pe dânşii, după ce au trecut toţi, apoi i-au dus la 

borta aceea şi din picioare aşa îi împuşca, numai se apropiau de bortă şi îi împuşcau şi ei 

chicau în bortă. Aşa au fost nişte, cum să spun, barbari, iaca ce. 

Q: Dar gaura aceea era departe de unde treceau ei drumul, pe unde au trecut   ? 

A: Nu chiar tare departe. Cum vii, dinspre Târnova venise, ştii. Cum vii dinspre Târnova, apoi 

aici cobori în vale şi te ridici în deal, că este o fântână pe partea stângă cum vii dinspre 

Târnova, apoi de la fântâna aceea e drept pe vale acolo, pe văgăună. Atunci erau nişte răchiţi 

şi un petic de stuf. Dar acum de acum nu-i nimic acolo. Răchiţii s-au mântuit, stuful s-a 

mântuit. 

Q: Şi cât de mare era groapa aceea acolo   ? 

A: No, îmi închipui că dacă au împuşcat ei câte vreo 20 de oameni, apoi era mare. 

Q: Dar mata ai văzut groapa sau nu   ? 

A: Nu. Noi pe urmă ne duceam şi .… La groapă nu am văzut. Dar îţi spun că noi care băietani 

eram cu vacile, că eram mulţi, după ce se duceau, s-au dus toţi de acolo, de acum ne-am dus şi 

ne-am uitat, ba la bortă, pe acolo prin drum pe unde opreau ei, vedeam dacă găseam şi noi 

ceva. Dar ce găseam   ? Patroane. De astea strângeam, după ce împuşcate. 

Q: Mata ai spus că îi împuşcau câte unul, nu pe toţi odată   ? 

A: Apoi nu, îi aduceau acolo şi erau vreo 4, 5 oameni, chiar de la noi din sat au fost vreo 2 

oameni care au împuşcat şi din Târnova tot un om a venit şi a împuşcat acolo, românii le-au 

dat puşti şi ei au împuşcat.  

Q: Dar cine a fost din sat de aici   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cine a fost din sat de aici   ? 

A: Ei, cine a fost   ? Dar ei de acum nu, au murit de mult. 

Q: Dar ştiţi cum îi chema atunci   ? 

A: Andrei pe unul îl chema, dar unul Eftenie. Acesta Eftenie apoi a fost ridicat. Eftenie când 

au venit ruşii în [19]44, apoi nu ştiu cum s-a lipit el şi a intrat la sel soviet. Şi apoi după aceea 
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ce s-a răzgândit, apoi l-au dat afară, dar Andrei Racu, care tot a împuşcat evrei, unul Anton, 

tot a împuşcat, tot Racu familia. Anton Racu tot a murit în lagăr. 

Q: Dar Anton Racu tot era din sat de aici   ? 

A: Tot din sat. Că când a venit de acasă el de acolo, nu ştiu cine i-a spus lui socru-su că el a 

împuşcat în jidani, apoi socrul l-a fugărit din ogradă, nici nu l-a lăsat o bucată de vreme să 

intre în ogradă la dânsul. Dar Andrei, când a fost mobilizarea… dumneavoastră din ce an 

sunteţi   ? Nu ştiţi de mobilizare, nu aveţi de unde. Apoi în [19]44 a fost mobilizarea şi el s-a 

dus la mobilizare. De acolo a fugit, ce a făcut el pe acolo că a căpătat şi un automat şi a venit 

pe aici prin pădure şi a prins a face el dărăboaţe. Şi s-a auzit de dânsul că el a împuşcat şi 

jidani şi l-au luat din urmă şi l-au prins şi l-au judecat şi l-au spânzurat. Iaca nu departe de aici 

l-au spânzurat. Pe Andrei. 

Q: În sat l-au spânzurat   ? 

A: Da, în sat l-au adus şi l-au împuşcat. L-au adus cu copalute, cum erau maşinile copalute, 

asta tot am văzut şi iaca aici pe un loc, chiar la un om au pus doi drugheni în picioare şi unul 

deasupra şi maşina şedea acolo într-o livadă la un om până au gătit aici asta. Şi s-au dus şi au 

adus maşina, dar nu ştia nimeni ce este în maşină, a tras maşina iaca aşa dedesubt şi s-a suit 

un soldat şi l-a ridicat pe dânsul în picioare, a deschis poarta la maşină şi pe dânsul l-a sculat 

în picioare, l-a suit pe un scaun şi au pus o tablă dinainte şi cum, nu înţelegeam, că dacă nu 

ştiam nici ruseşte, nici acum nu ştiu bine, dar i-a citit pricazul şi maşina a ieşit şi el a rămas. 

Dar de acum era chinuit, era ucis, era împuşcat într-un picior, că el fugise. Şi a şezut trei zile 

acolo spânzurat. S-a făcut negru ca pământul. Că noi ne duceam ca copii, ne grămădeam şi ne 

duceam şi-l vedeam. Şi într-o seară l-a luat, au scos drugii aceia şi au scărmănat ţărâna aceea 

că nu se cunoştea unde a fost, nu am mai văzut. Şi nici azi nu ştie nimeni unde l-a dus. Şi asta. 

Q: Dar el cam de vârstă avea atunci   ? 

A: El avea atunci cam vreo 25 de ani, cam aşa. 

Q: Tânăr era. 

A: Nu era bătrân, tânăr, numai tare nebun mai era. Şi aşa era de ţintaci, că zvârlea cu piatra. Şi 

zvârlea acolo o pietricică în mână şi dacă te-a ochit, dacă te-a ochit în frunte, drept în frunte te 

pălea. Aşa era ţântaci. Şi cu stânga zvârlea. 

Q: Dar ei cum de erau atunci la groapă şi au împuşcat şi ei, cum de   ? 

A: Dacă voia se ducea, soldatul acela îi da puşca, că să nu împuşte el îi da lui, şi el aşa era un 

hotnic, îi părea că face mare ispravă dacă împuşcă oameni. Noi atunci tot eram păţani, ne 

gândeam: „măi, măi, ia uite ce fac ei, cine ştie ce”. Dar acum când mă gândesc câteodată, ştii 
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tocmai în inimă, mi se zbate inima, aşa când am văzut ce au făcut ei acolo. Oameni să împuşte 

oameni.  

Q: Dar când îi împuşcau îi puneau să se dezbrace sau îi împuşcau aşa   ? 

A: Nu. Nu i-au dezbrăcat, cu ce au fost îmbrăcaţi cu aceea i-au împuşcat. 

Q: Mata cam de la ce distanţă erai când îi împuşcau pe dânşii, de unde ai văzut   ? 

A: Ei, eram depărtişor.  

Q: Cam câţi metri să fi fost   ? 

A: Cam vreo 200, 300 de metri de la, e o vale aşa cam cât a primăriei, de acolo este un 

dâmbac şi acolo era un şes, şi noi cu oile, cu vacile, eram cu, îţi spun că eu era cu vreo 3 

berbeci şi cu vreo doi cârlani atunci. 

Q: Şi de acolo se vedea cum cade de exemplu omul, vedeai   ? 

A: Se vedea cum chicau ei. Dar ce, dacă ajungea lângă bortă, trăgea şi el se ducea.  La ultima 

coloană, apoi nici nu ne-am apropiat, am şezut departe. Am ştiut că vin, dar nu, nici nu ne-am 

dus, că îi împuşca prea tare, de acum de acasă, am spus pe acasă ce am văzut noi acolo şi de 

acum ne sugera: „nu trebuie să vă băgaţi”. De acum la ultima, la a treia coloană, de acum nu 

ne-am băgat. S-au mai dus dintre ei, dar eu îţi spun că nu m-am dus.  

Q: Mata ai văzut cum au împuşcat şi din prima coloană şi in a doua sau nu   ? 

A: Şi din a doua, dar din a treia tot am văzut cum i-au împuşcat, dar mai de departe, atunci nu 

ne-am apropiat. 

Q: Dar din prima coloană de la ce distanţă şi de la a doua de la ce distanţă   ? 

A: Îţi spun că, iaca ca cum de la primărie.  

Q: În amândouă cazurile de la aceeaşi distanţă   ? 

A: Da, tot acolo în văgăuna aceea şedeam, în altă parte nu era unde, că încolo era acesta, 

păpuşoi, dar aici era iarbă, bahnă, cum de păscut. Şedeam pe bahna aceea, dar încolo trebuie 

să şezi să păzeşti animalele să nu se ducă în păpuşoi la oameni. Şi atât. 

Q: Şi după ce i-au împuşcat aţi văzut cine a dat ţărână peste dânşii   ? 

A: Premilitarii. Care au săpat gropile, apoi aceia i-au astupat. Au dat înapoi. Îi scotea, 

premilitarii, vreo 4, 5, câţi băieţi erau acolo, cum erau atunci, făcea instrucţie premilitarii 

ăştia, erau, se socotea aşa că de acum trebuie să îl ia în armată. Şi primarul ori era un 

locotenent aici venit şi în toată duminica ei făceau instrucţie. Şi i-au scos şi ei s-au dus cu 

hârleţe, lopeţi şi au făcut gropile şi apoi au şezut şi ei deoparte. După ce i-au împuşcat ăştia s-

au dus, dar pe dânşii i-au trimis înapoi şi le-au dat ţărână şi .… 

Q: Şi mata ai spus că pe urmă ai fost şi ai văzut groapa   ? 

A: Ei, de acum ce, de acum era astupată, nu am văzut mai mult nimic. 
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Q: Dar erau pe acolo lucrurile la ăştia   ? 

A: De acum lucrurile acelea ce au fost erau împărţite şi duse prin sat. Au luat aceia care au 

împuşcat din lucrurile acelea, oamenii care au fost de la noi, din Târnova au fost vreo doi care 

au împuşcat, dar aceia nu-i ştiu eu cine.  

Q: Şi ei au luat   ? 

A: Şi au ieşit oameni de aici care cu sloboda acolo şi aici soldaţii aceia care erau cu dânşii le 

da: „hai, asta 20 de lei, asta 30 de lei” şi lua fiecare câte o buleandră acolo, o cămaşă ori un 

colţ de pernă cum se spune. 

Q: Soldaţii le vindeau   ? 

A: Le vindeau, da, da. Luau bani românii de la dânşii.  

Q: Au mai fost cazuri când ai văzut că au fost omorâţi şi alţii nu numai evreii, moldoveni sau 

ruşi sau ucraineni   ? 

A: Nu, altceva nu, nu. 

Q: Ţigani poate   ? 

A: La noi altceva nu a fost aici ca să împuşte. Asta. 

Q: Dar pe comunişti nu i-a împuşcat   ? 

A: Nu, la noi nu au fost pe atunci comunişti. Au fost vreo doi, auzeam eu, de consomolişti, 

dar nu s-a răsuflat nimeni, nu a fost nimeni. Aici au şezut ei din iulie [19]40 până în iunie 

[19]41, şi au venit românii, nu au avut când fie comunişti. De acum amu au fost, de acum au 

şezut atât ruşii, au fost comunişti, dar aşa nu. Oleacă a fost la noi un presidate sel sovietul şi 

oleacă l-au mai ghenciulit românii, dar nu i-au făcut nimic.  
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