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Numele și prenumele intervievatului: Ion Vărzari 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Bravicea, Republica Moldova 

Rola interviului:  RG-50.572.0124.01.01 

Data interviului: 19 decembrie 2008  

 

 Ion Vărzari este născut în anul 1931, în satul Bravicea 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 că evreii din localitate, circa 40, au fost închişi în două beciuri, unul la primărie 

şi unul la şcoală, de către sătenii Vasile Buruiană şi Dănuţ Colun. Apoi tot aceşti doi săteni 

i-au ucis undeva la marginea satului, după cum spune. El mai povesteşte şi despre uciderea 

unui alt evreu, Haim Gleanţ, tot de către cei doi săteni. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:28:44:22 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, cum vă numiţi. 

A: Ivan Andreevici. 

Q: Dar numele de familie   ? 

A: Vărzari. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din [19]31, la 24 mai. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: În Bravicea. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi ne-am întâlnit şi dumneavoastră ne-aţi povestit despre ce aţi 

văzut în Bravicea, ce s-a întâmplat cu evreii. 

A: Da.  

Q: Şi noi am venit cu camera de filmat ca să ne povestiţi memoriile dumneavoastră. 

A: Eu umblam cu vitele şi am văzut cum au adus jidani şi i-au împuşcat la pod acolo. 

Q: La pod   ? 

A: Da, noi eram cu vitele şi ne-au alungat pe noi de acolo şi nu vedeam, dar noi ca băieţii ne-

am dus şi ne-am uitat. 
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Q: Spuneţi, vă rog, dar de unde i-au adus   ? 

A: Poftim   ? 

Q: De unde i-au adus pe evrei   ? 

A: Din beciuri. Aici a fost un beci, la primărie, şi unul la şcoală, de acolo i-au scos şi i-au 

luat şi i-au adus acolo la pe şes, la pod acolo şi i-au împuşcat. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au scos din beciuri   ? 

A: Eu am văzut numai cum i-au băgat în beciuri pe dânşii. 

Q: Mata ai văzut cum i-au băgat în beci   ? 

A: Da, îi strângea, era şi în mahală la mine acolo era nişte fete de jidani, era mai mulţi şi i-au 

luat şi i-au închis în beciuri. 

Q: Dar cine i-au luat pe dânşii   ? 

A: Era unul Vasile Buruiană şi unul Dănuţ Colun, ei, ăştia doi, cred că erau puşi de stat să-i 

aducă, nu ştiu, din capul lor ori .… 

Q: Şi i-aţi văzut pe dânşii cum îi strângeau pe evreii din sat   ? 

A: Da, am văzut la mine în mahală acolo cum le-a luat pe fetele acelea, a lui Ghitla erau două 

fete mari, le-au luat, ele plângeau, nu voiau să se ducă, dar ei le-au luat cu de-a sila. 

Q: Vă amintiţi cum le chemau pe fete   ? 

A: Pe mama lor Ghitla o chema, dar pe fete, una Iza, Liza, Iza, pe limba lor Iza îi spunea, pe 

limba evreiască. Dar pe una tot Zenaida, tot aşa. 

Q: Dar cam ce vârstă aveau fetele   ? 

A: Fetele erau fete mari, învăţau la şcoală, să fi avut vreo 18 ani aşa ceva. 

Q: Şi erau numai ele sau era şi mama lor, Ghitla, despre care ne-aţi spus   ? 

A: Nu, mama lor era moartă, ele rămăsese fără mamă, nu aveau nici tată, nici mamă, erau 

două fete. Au trăit în mahală cu noi acolo ele. 

Q: Şi aţi spus că ele plângeau, nu voiau să meargă. 

A: Da, ele plângeau şi nu voiau să meargă, dar ei: „haidem, lasă, nu vă temeţi, haidem”. Le-au 

luat cam cu de-a sila aşa şi le-au dus în beci. 

Q: Mata ai văzut că le-au dus anume în beci, de unde ştii că le-au dus în beci   ? 

A: Eu mă luasem şi eu după dânsele pe drum aşa să văd ce o să facă cu dânsele şi am văzut 

cum le-au dus în beci la primărie aici şi le-au închis acolo şi mai departe .… 

Q: Aţi mai văzut şi pe alţii cum i-au dus să-i închidă în beci   ? 

A: Nu am văzut, numai pe astea am văzut care le-a, erau în mahală cu mine acolo. Din altă 

parte au adus şi pe alţii, când le-au adus pe dânsele am văzut că îi mai aduceau, erau vreo 

două grupe. Tot aşa, şi femei şi bărbaţi erau, şi copii. 
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Q: Dar pe acelea două grupe cine le aducea   ? 

A: D’apoi le aduceau tot dintre ei care erau puşi de dânşii, nu ştiu cine, erau oameni care le 

aduceau pe dânsele acolo. 

Q: Dar eu vreau să întreb: oamenii erau din sat sau din altă parte, ăştia care îi aduceau pe 

evrei   ? 

A: Ăştia care din mahală le-au luat pe fete erau din sat de la noi. Era Vasile Buruiană şi cu 

Dănuţ Colun. 

Q: Dar care le aduceau pe celelalte două grupe   ? 

A: Pe aceia nu ştiu. 

Q: Nu-i ştiţi   ? 

A: Nu. 

Q: Aţi văzut cumva cum duceau evrei şi în celălalt beci   ? 

A: Am văzut acolo cum i-au băgat pe aceia în beci şi de acum că am văzut că i-au băgat în 

beci eu m-am întors de acum acasă şi i-am spus mamei, lui tata: „iaca, le-au închis în beci 

acolo”. Şi atât. 

Q: Dar aţi spus că erau două beciuri, unul la primărie şi unul la şcoală. 

A: Da, unul la şcoală aici era, două beciuri. 

Q: Aţi fost vreodată la beciul celălalt, la şcoală, ca să vedeţi acolo ce se întâmpla   ? 

A: La şcoală numai când noi umblam la şcoală, apoi ne duceam, ne jucam în ograda beciului 

acela şi am văzut şi acolo de acum beciul. Aşa nu am văzut. 

Q: Dar de unde ştiaţi că şi acolo erau evrei închişi în beci   ? 

A: De acum pe urmă vorbeau oamenii care ne întâlneam pe drum cu dânşii, spunea: „iaca, au 

dus şi la şcoală, şi aici, în amândouă beciuri au dus oameni”. 

Q: Dar când au scos pe cineva din beci, aţi văzut vreodată   ? Când i-au scos pe evrei din beci   

? 

A: Am văzut pe ăştia, când i-au scos pe ăştia aici la primărie am văzut. Am văzut, pe mine m-

a trimis mama să cumpăr de la dugheană, ştiu eu, ceva, şi am văzut cum îi scotea şi îi ducea, 

şi plângea, şi fetele acelea plângea şi mamele lor plângeau, şi copiii toţi plângeau. 

Q: Dar unde îi duceau   ? 

A: Îi duceau la împuşcat de acum pe evrei. Îi scosese din beci şi îi duceau la împuşcat. 

Q: Şi cam câţi oameni i-au scos din beci   ? 

A: Erau vreo 40, aşa, o grupă bună. 

Q: Vreo 40   ? 

A: Da.  
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Q: Şi erau acolo ce, erau femei sau bărbaţi, ce erau   ? 

A: Erau şi femei, şi bărbaţi, şi copii. 

Q: Şi mata îi cunoşteai pe dânşii   ? 

A: Numai pe fetele astea le-am cunoscut, din mahala mea, dar pe celelalte de acum nu le 

ştiam. 

Q: Deci fetele astea tot erau acolo   ? 

A: Fetele astea aici le-au împuşcat, da, am văzut cum le-au dus.  

Q: Şi mata te-ai dus după dânşii să vezi unde i-au dus sau nu   ? 

A: Apoi de acum eu când m-am dus acasă, i-am spus tatei şi mamei, iar tata cu mama mi-au 

spus: „du-te şi oi vedea unde îi duc pe dânşii”, şi eu m-am dus în urma lor şi am văzut cum i-

au dus în marginea satului, aici, unde este un pod acum mare făcut acolo. Apoi dincolo de pod 

acela i-au dus, pe şes era acolo. Şi apoi de acum eu am venit acasă, mama cu tata zice: „ia 

vitele şi du-te cu vitele la păscut pe şes acolo”. Şi eu am luat vitele, boii şi vaca şi ne-am dus, 

le-am dat drumul pe şes acolo să pască, şi am văzut cum împuşcau pe dânşii. 

Q: Deci prima dată când te-ai dus încă în ei nu împuşcau   ? 

A: Încă nu. 

Q: Da ce făceau ei acolo   ? 

A: Îi ţinea grămadă acolo, ca să nu fugă, îi ţinea grămadă. Noi ne duceam, eram mai mulţi 

copii care cu vitele, şi apoi noi ne-am grămădit acolo şi ei ne-au alungat: „fugiţi, băi, de aici, 

ce, ce căutaţi voi aici   ?”. Şi noi de acum ne duceam, dar tot ne întorceam şi ne uitam. Şi apoi 

pe urmă am auzit o împuşcătură, şi am văzut că s-a cârligat un om, un evreu, l-au împuşcat. S-

a cârligat şi o femeie plângea, cred că femeia lui o fi fost, cine ştie, plângea. Şi apoi a 

împuşcat-o şi pe dânsa. Şi apoi era o femeie cu un copilaş în braţe, mititel, au împuşcat şi pe 

femeia aceea şi copilaşul acela umbla pe pieptul ei şi plângea. 

Q: Dar asta mata ai văzut după ce ai văzut cu vitele sau prima dată   ? Că ai spus că de două 

ori ai fost. 

A: Nu, când am venit cu vitele. Asta când cu vitele ai venit, atunci ai văzut. 

Q: Dar acolo era săpată groapă   ? 

A: Nu era săpat nimic. 

Q: Nu era săpată   ? Dar unde stăteau ei şi cum stăteau   ? 

A: Ei şedeau aşa, era o piatră mare acolo şi ăştia care au împuşcat şedeau unul de-o parte, 

unul de-o parte şi îi păzea să nu fugă. Şi apoi au împuşcat femeia aceea cu copilul şi copilul 

acela umbla pe pieptul mamei lui, plângea şi în timpul acela venea un grup de români, de la 

Orhei venea încoace la Bravicea. Şi era un căpitan pe un cal bălan, căpitan călare şi acesta 
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Vasile Buruiană i-a ieşit înainte şi zice: „da, că nu am patroane”, şi zice: „noi nu avem 

patroane pentru împuşcat”. Ei de acum au văzut că împuşcă. „Noi nu avem patroane pentru 

oameni”.  

Q: Dar ce, vorbea în rusă cu dânsul   ? 

A: Nu, vorbea româneşte, era căpitan român, pe moldoveneşte grăia. Şi apoi acela dacă a 

văzut că nu are cartuşe, a ucis copilaşul acela, l-a ucis cu patul armei, i-a dat în cap.  

Q: Dar mata la ce depărtare erai acolo   ? 

A: Eram la vreo 50 de metri.  

Q: Dar pe dânşii îi împuşcau câte unul sau pe mai mulţi odată, când împuşca în ei   ? 

A: Câte unul. Îl aducea de la acela care păzea, îi ziceau: „hai, treci”, şi apoi trecea acela, acela 

îl împuşca, şi apoi iar trecea altul, îl împuşca, pe toţi, până i-au mântuit pe toţi. 

Q: Îi împuşcau, deci, pe rând, câte unul   ? 

A: Da, câte unul, pe rând aşa. 

Q: Dar cine împuşca în ei   ? 

A: Acesta, Vasile Buruiană. 

Q: Numai Buruiană   ? 

A: Şi cu Dănuţ Colun. 

Q: Şi împuşca şi Colun sau numai Buruiană   ? 

A: Ei doi, amândoi împuşcau. 

Q: Împuşcau amândoi   ? 

A: Da. 

Q: Acolo mai erau şi alţii soldaţi sau oameni în afară de dânşii   ? 

A: Soldaţi nu era nimeni. 

Q: Dar mai era cineva din sat care cu dânşii, care îi ajutau pe dânşii   ? 

A: Nu, nu am văzut pe alţii, numai pe ăştia care împuşcau i-am văzut, pe Vasile Buruiană şi 

pe Dănuţ Colun, numai ăştia doi, ăştia erau. 

Q: Dar ei când îi împuşcau pe oameni îmbrăcaţi sau îi puneau să se dezbrace de haine   ? 

A: Îmbrăcaţi aşa. 

Q: Îmbrăcaţi   ? 

A: Da. 

Q: Şi pe urmă, după ce împuşcau, ce făceau cu corpurile   ? 

A: De acum nu ştiu, că pe urmă ei pe noi ne-au alungat de acolo şi noi ne-am dus de acum. Ei 

au tărăgănat vremea până seara, apoi de acum a doua zi dimineaţă noi ne-am dus iar cu vitele 

şi apoi ei au adus oameni şi au săpat gropi şi au zvârlit corpurile în gropile acelea acolo.  
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Q: Deci a doua zi dimineaţă de acum erau astupaţi ăştia sau mata ai văzut cum îi astupau   ? 

A: Dimineaţă, a doua zi dimineaţă am văzut cum îi astupau. Era vreo 4 oameni, aducea cu 

hârleţele, cu lopeţile, săpa groapă şi apoi îi lua şi îi ducea pe toţi în groapă, îi punea. 

Q: Şi mata înainte de asta, în ziua aceea înainte, când ai văzut că împuşcau, ai văzut cum i-au 

împuşcat pe toţi sau numai o parte dintre ei ai văzut cum împuşcau   ? 

A: O parte am văzut de acum cum i-au împuşcat, pentru că ne-au alungat, nu au vrut să ne 

lase. Noi ne întorceam înapoi să ne uităm şi ei ne-au alungat departe. Şi apoi noi dacă am 

văzut că ne alungă, a luat vitele de acolo şi ne-am dus acasă şi nu am văzut mai departe nimic. 

Q: Dar când aţi venit dimineaţă, apoi toate corpurile acelea unde erau   ? Stăteau acolo aşa pe 

jos sau unde   ? 

A: Da, şedeau jos acolo cum i-au ucis. Şi aceia săpau, erau 4 oameni şi săpau. Şi îi trăgea tot 

acolo şi îi dădea în bortă.  

Q: Şi erau, aţi văzut dacă erau toţi omorâţi, cam câte corpuri erau pe jos acolo   ? 

A: Apoi atunci noi de frică nici nu mai puteam număra.  

Q: Aţi văzut printre acei morţi dacă erau şi fetele pe care le cunoşteaţi, Iza şi Zenaida sau cum 

o chema   ? 

A: Nu. Îţi spun că nu ne da voie să ne apropiem ca să ne uităm acolo. Trebuie să fi fost şi ele 

acolo, nu ştiu. 

Q: Dar a doua zi dimineaţă tot nu puteaţi să vă apropiaţi   ? 

A: Nu, că nu ne da voie, nici să trecem pe acolo nu ne da voie, era drumul alături, ei de la deal 

de drum era. Şi de acum care mergea pe drum şi se uita, apoi îi oprea: „hai, întoarceţi-vă 

înapoi, ori daţi-i drumul mai departe ori întoarceţi-vă înapoi, nu şedeţi aici deloc”. Şi de acum 

care şi cum ce făcea, se întorcea înapoi sau se ducea înainte, nu putea să şadă să vadă anume 

ce fac ei, cum, nu da ei voie.  

Q: Dar printre ăştia 4 care săpau gropile erau şi Buruiană şi Dănuţ Colun tot erau sau nu   ? 

A: Da, ei erau, erau amândoi acolo. 

Q: Şi ei tot săpau   ? 

A: Ajutau şi ei acolo de acum la aceia oameni. 

Q: Eu nu am înţeles, erau de tot 4, împreună cu dânşii sau erau dânşii şi încă 4 oameni   ? 

A: Nu, 4 oameni erau fără dânşii. 

Q: Fără dânşii   ? 

A: Da. Ei 2, de acum erau 6. 

Q: Aha, 6 împreună cu dânşii   ? 

A: Da.  
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Q: Şi mata ai stat până la urmă până i-au terminat pe toţi de îngropat i-ai văzut sau numai o 

parte cum îi îngropau   ? 

A: Numai o parte, că nu ne-au dat voie, ne-au alungat. Am văzut că de acum îi îngroapă şi noi 

de acum ne-am căutat de drum. Am văzut că-i îngroapă, fac gropi şi îngroapă: „haidem, ce să 

şedem de acum aici”. Nu dădea voie deloc să şedem acolo. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când mata ai văzut cum pe evrei îi arestau sau îi omorau sau 

astea au fost cazurile numai care le-ai văzut   ? 

A: Am văzut un caz, tot un evreu, a fugit, a fugit şi s-a ascuns, după ce i-au împuşcat. Şi apoi 

au venit, Haim Gleanţ, aşa îi spunea lui, familia. 

Q: Haim Gleanţ   ? 

A: Da. Cu femeia, amândoi, şi în podiş la noi aici, eu mă duceam, aveam ogor acolo în podiş 

şi mă duceam la ogor, cu tata, cu mama, şi Haim Gleanţ venea cu femeia, amândoi, şi acesta, 

Dănuţ Colun cu Vasile Buruiană, pe semne i-a spus nu ştiu cine că iaca vin doi şi ei au venit 

repede acolo şi i-au ucis în podiş acolo, în râpă i-au dat. Era o râpă adâncă acolo, şi i-au ucis 

cu sapa, se duceau la săpat, la prăşit pe deal şi cu sapele i-au ucis pe dânşii şi i-au dat în borta 

aceea, în râpa aceea. Atâta caz acesta l-am văzut, al doilea caz. 

Q: Şi mata ai văzut singur cazul acesta   ? 

A: Da, eram cu mama, cu tata şi ne duceam cu carul la arat, la podiş la noi acolo la ogor şi 

taman ne-am întâlnit cu dânşii, taman aproape de râpa aceea, ei veneau amândoi. Şi ne-au dat 

bună ziua, bună ziua. 

Q: Cine veneau amândoi, evreii sau…   ? 

A: Evreii, evreii, ei veneau amândoi. Dar tata zice: „ce, băi”, dar ei zic: „dar ce, ce se mai 

aude   ?”, dar tata zice: „ce se aude   ? I-au ucis pe toţi, pe a voştri pe toţi care au fost închişi 

în beciuri”. Şi când grăia tata cu dânşii numai ce vedem că din urma noastră veneau ăştia doi, 

Colun şi Buruiană, amândoi cu sapele, se duceau la lucru cred, şi i-au văzut în deal acolo pe 

dânşii şi i-au întâlnit, repede i-au ucis cu sapele şi i-au dat în bortă acolo, în râpă. Şi tata de 

acum cu mama zice: „hai, nu te mai uita, hai mai repede a lucru”. Şi ne-am dus la ogor, am 

arat cu boii şi ei au rămas cu sapele acolo, că i-au astupat pe dânşii ori nu. 

Q: Dar mata cât de departe erai când ai văzut că ei i-au omorât cu sapele pe dânşii   ? La ce 

distanţă erai   ? 

A: Eram în car cu mama acolo. 

Q: Dar ei cât de departe, iaca, erau evreii şi cu ăştia doi din sat când .…   ? 

A: Erau aşa la vreo 20 de metri. 

Q: La vreo 20 de metri depărtare   ? 
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A: Da, de carul nostru, da. 

Q: Dar eu nu pot să înţeleg, dar cum i-au ucis cu sapele   ? 

A: Le-au dat cu sapele în cap aşa. 

Q: Dar evreii aceia nu încercau să fugă sau să opună rezistenţă   ? 

A: Nu, ei erau bătrâni, nu puteau să fugă, nici nu puteau să pună pară cu dânşii, erau bătrâni, 

Haim Gleanţ acela era un om bătrân, şi jidauca lui tot bătrână era. 

Q: Deci ei erau bătrâni   ? 

A: Da. 

Q: Şi mata ai văzut cum ei au căzut jos de acum, cum i-au omorât   ? 

A: Am văzut când au ridicat sapa şi i-au tras în cap lui şi a chicat jos şi ăstalalt ia iar sapa şi îi 

dă ei, femeii de acum. Au chicat amândoi acolo şi mama zice: „hai, dă-mi boii şi hai mai 

repede”. Şi noi ne-am dus înainte cu tata şi cu mama. Şi atât cazurile astea am văzut, alte 

cazuri nu am văzut.  

Q: Ştiţi cumva dacă au fost cazuri când evreii s-au salvat, s-au ascuns pe undeva şi au reuşit 

să scape   ? 

A: Nu, nu ştiu de asta.  

Q: A rămas după război careva evrei în Bravicea   ? 

A: Au fost, au fost evrei pe urmă, dar ei au venit pe urmă, nu au fost aici când atunci, dar au 

fost prin România au fost, prin Chişinău, şi apoi au venit la dughene, ei aveau dughene aici la 

noi în sat. 

Q: Deci ei au fost în altă parte, nu erau în sat   ? 

A: Da, nu erau aici toţi. Apoi au fost pe urmă până când încoace au fost, când de acum au 

venit ruşii, puterea sovietică, apoi ei au lucrat, aveau încă dughene aici. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea evreilor, la toţi cei care i-au omorât, cu casele, cu 

averea lor   ? 

A: D’apoi ce   ? A luat fiecare care şi cum, ca cum sloboda, s-au dus şi au luat din magazin 

toate celea, şi săpun şi sârnici şi bomboane şi de toate celea, oamenii luau tot. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar ăştia Buruiană şi Dănuţ Colon, pe urmă, când au venit sovieticii, 

au fost judecaţi ori nu   ? 

A: Apoi nu, că ei au fugit. Ei au fugit în România.  

Q: Şi nu i-au prins   ? 

A: Nu i-au prins, ei au murit acolo în România. 

Q: Ştiţi dacă atunci au mai fost omorâţi şi alţii în afară de evrei sau numai evreii, în timpul 

războiului   ? 
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A: Numai evreii, alţii nu, numai evreii, ăştia au fost grămădiţi, şi închişi în beciuri şi ucişi, dar 

pe alţii nu am auzit să-i ucidă. 

Q: Nu ştiţi dacă pe ţigani nu-i strângeau şi nu-i omorau   ? 

A: Pe ţigani   ? Nu.  

Q: Nu ştiţi dacă nu s-a întâmplat ceva cu comuniştii   ? 

A: D’apoi nu ştiu atunci, eu încă atunci nu ştiam, era paţan, nu ştiam .… 

Q: Dar cum înainte de război, cum se împăcau evreii cu populaţia din sat, înainte de război   ? 

A: Se împăcau bine, lua de la oameni, făcea de acesta dogovor cu oamenii, dacă omul avea 

livadă de perje, apoi ei plătea înainte şi roada o culegea pe urmă şi o dădea lor, nuci, dacă 

aveau nuci, tot aşa strângeau. Apoi ei plăteau dinainte, îi da omului, îi da grâu, îi da răsărită, 

păpuşoi. Zice: „moş Ion, eu îţi cumpăr matale livada asta, îţi plătesc cât vrei pe dânsa, când o 

să fie roada, eu o să strâng roada toată eu”. Şi apoi o dădeau oamenii, aveau nevoie, aveau 

copii, o dădeau. „Na, măi Moşcule, na”. Şi îi dădea şi .… 

Q: Mulţumesc mult. 

A: Poftim. 

Q: Mai avem câteva întrebări la dumneavoastră: spuneţi-ne, vă rog, când aţi văzut că pe fetele 

acelea care trăiau aproape, evreice, le-au luat şi le duceau spre beci, fetele aveau ceva cu 

dânsele, lucruri   ? 

A: Nu. Erau în hălăţele aşa, nu aveau nimic.   

Q: Nu aveau nimic în mâini   ? 

A: Nu. 

Q: Dar cât timp cam aproximativ i-au ţinut în beci acolo   ? 

A: Până i-au grămădit pe toţi, vreo 2, 3 zile i-au ţinut. 

Q: 2, 3 zile   ? 

A: Da, până i-au grămădit pe toţi. Vezi, că ei îi mai aşteptau, că să mai vie, că ei fugeau, 

fugeau şi apoi ei îi aşteptau să mai vie acasă şi apoi pe urmă să-i ia.  

Q: Dar când îi ţineau acolo în beci, nu ştiţi, îi hrăneau, le dădeau apă, le dădeau mâncare   ? 

A: Dar de asta nu ştiu, iaca, nu ştiu. 

Q: Spuneţi-ne încă un lucru: aţi spus că din casele evreilor s-au luat, lumea a luat tot ce .… 

A: Da, lumea a luat tot. 

Q: Au început să ia deja când ei erau în beci sau numai după ce i-au omorât   ? 

A: Nu, după ce i-au omorât. 

Q: După ce i-au omorât, după asta   ? 

A: Da.  
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Q: Da puteţi să ne spuneţi de ce credeţi că Buruiană, iată, şi cu Colun au participat la omorul 

acesta   ? 

A: D’apoi dacă alţii nu erau, numai ei, ăştia, s-au apucat de, alţii le-au fost jale, nu au putut să 

facă, dar ei, criminali, ei s-au apucat şi au ucis.   
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