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Numele și prenumele intervievatului:Vasile Coţaga 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Vasilcău, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.057.01.01 

Data interviului: 11 iunie 2010  

 

 Vasile Coţaga s-a născut în anul 1925, în satul Vasilcău, 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 coloane de evrei care erau aduse din Racovăţ spre Soroca şi au trecut 

prin localitatea sa, păziţi fiind de soldaţi români, dar şi despre evreii din sat care erau trecuţi 

peste Nistru cu bărcile. De asemenea, el vorbeşte despre existenţa unui lagăr în zonă. Vasile 

Coţaga mai spune că în sat la ei erau cuzişti care îşi băteau joc de evrei. De asemenea, el 

povesteşte că după ce evreii au fost duşi din sat oamenii le-au luat lucrurile.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:41:10 

 

Q: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

A: A cui ?  

Q: A matale. 

A: Coţaga Vasile Haralambovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut ?  

A: [19]25. 

Q: Unde v-aţi născut ?  

A: În Vasilcava. 

Q: Satul Vasilcava, judeţul Soroca ?  

A: Da. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-aţi povestit despre 

ce aţi văzut în anul 1941, ce s-a întâmplat cu evreii. Şi noi am venit ca să ne povestiţi, ca să 

amintiţi din nou. 

A: S-au dus toţi în America, evrei aici la noi nu-s. 

Q: Dar înainte de război, până în [19]41, erau în Vasilcău evrei ?  

A: Au fost. 

Q: Şi când s-a început războiul eraţi acolo în sat ?  
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A: Războiul, da. 

Q: Mata erai în sat ?  

A: Războiul prin [19]41 s-a început. 

Q: Îţi aminteşti mata pe cineva din evreii din Vasilcău ?  

A: Pe cine ?  Era Haim, era Velvăn, era mai mulţi.  

Q: Cam câte familii de evrei erau acolo în sat ?  

A: Dar mai ţii minte pe câţi erau ei atunci ?  De acum se luau şi evreii şi cu moldovenii şi 

cu… 

Q: Mata ai în vedere că se căsătoreau sau ce ai în vedere ?  

A: Da.  

Q: Dar când s-a început războiul, atunci în [19]41, ai văzut ceva ce s-a întâmplat cu evreii ?  

A: La noi nu s-a întâmplat nimic, aşa numai cât i-au strâns şi i-au luat, i-au dus peste Nistru în 

partea aceea.  

Q: Dar cine i-au strâns ?  

A: D’apoi tot erau nişte oameni care i-au pârât ceva ori au ştiut ceva şi i-au dus în partea 

aceea, că nu i-au dus deodată unde au pornit ei în lagăr. După Soroca, pe deal încolo, acolo 

este un vodovod făcut şi acolo au făcut ei o şosea, că se ducea la Cosăuţi şi au făcut-o pe de-a 

dreptul pe acolo, să nu meargă prin oraş.  

Q: Cine a făcut şosea pe acolo ?  

A: De acum românii. Românii, de acum au fost şi nemţi, pe o parte i-au luat. Nici nu mai ţii 

minte, ei spuneau. 

Q: Şi era lagăr acolo ?  

A: Acolo în pădure era lagăr. 

Q: Şi pe cine îi ţineau în lagărul acela ?  

A: Ei, cine, românii erau. 

Q: Românii păzeau lagărul ?  

A: Da. 

Q: Dar înăuntru în lagăr cine era închis ?  

A: Dar cine era ?  Ei slobozi îi ţineau acolo în lagăr, unde aveau să se ducă de acum. 

Q: Dar cine era aceia închişi ?  

A: Dar cine era ?  Din oameni, de evrei, i-au adus de prin Vertiujeni, dincoace, Racovăţ 

încoace este un… 

Q: Erau şi din Vasilcău acolo duşi ?  

A: I-au luat, dar unde i-au dus ?  I-au trecut peste Nistru, că erau şi acolo evrei. 
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Q: Deci mata ai văzut când îi treceau peste Nistru ?  

A: Dar ce, aveam când să văd atunci ?  Atunci părinţii te trimiteau, du-te cu vitele sau du-te la 

prăşit, ori aveau o vie, te duceai şi păzeai acolo. 

Q: Dar mata ştii din auzite despre asta, că i-au trecut Nistrul, sau chiar ai văzut cum îi trecea 

pe dânşii Nistrul ?  

A: Nu am văzut cum îi trecea, dar aşa era pichetul grănicerilor pe malul Nistrului şi pe la vale 

de unde trăiam eu era ei acolo, şi apoi era o bucăţică de loc acolo, ca un ostrov, nisip aducea 

apa acolo, şi toţi veneau la petrecere acolo. Şi învăţători, şi de la Soroca veneau şi toţi. Şi pe 

acolo i-au trecut pe dânşii.  

Q: Şi mata i-ai văzut acolo la pichetul acela ?  

A: Ei, acolo am văzut, dar aici… 

Q: Unde aici i-ai văzut ?  

A: Aici unde era pichetul, românii s-au dus de aici, dar românii aceia tot cu nemţii au fost 

atunci. La români era regele atunci, şi după rege era un neamţ, toţi aşezau cuibul lor, care şi 

pe unde sunt împărţiţi, şi nemţii, şi… 

Q: Dar mata data trecută ai spus că ai văzut cum treceau pe Nistru în bărci, cum îi treceau. 

A: Ei, atunci, atunci treceau, că umblau. Şi ruşii veneau încoace, şi pe dânşii îi duceau încolo. 

Q: Pe cine pe dânşii ?  

A: Pe evrei. 

Q: Tot atunci, asta în [19]41 îi duceau ?  

A: Da. 

Q: Şi mata ai văzut cum îi duceau pe dânşii atunci ?  

A: Ei, ce, îi puneau în bărcile ce erau făcute acolo… 

Q: Cam câte bărci ai văzut din astea ?  

A: Dar mai ştiu eu acolo câte erau acolo, că erau soldaţii sovietici în partea aceea. 

Q: Soldaţii sovietici erau acolo sau în partea asta de Nistru ?  

A: Erau în partea aceea, în partea asta au fost românii şi românii s-au dus, i-au alungat ruşii de 

aici, de asta Basarabia era a ruşilor şi aici la noi în Chişinău erau toţi unul ca neamţ, tot mai 

mare ca cum era al nostru, noi îi spuneam la români. 

Q: Dar în bărcile astea, mata spui că ai văzut cum îi treceau în bărci pe evrei, apoi cu dânşii în 

bărci erau soldaţi sau ei erau singuri ?  

A: Dar, erau oameni din sat care îi treceau. 

Q: Ăştia din sat, săteni erau. 
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A: D’apoi ce, ei aveau cu lotcile lor, de unde îi aduceau ?  Erau din sat acolo, erau cu mori pe 

Nistru, aveau dubasuri, le spuneau atunci. 

Q: Şi când treceau în luntre, evreii erau numai bărbaţi sau numai femei sau ?  

A: Şi femei, şi copii, erau care şi cum puteau merge. 

Q: Toate familiile. Dar ei aveau cu dânşii bagaje sau erau cu mâinile goale când îi suiau în 

luntrile astea ?  

A: Dar cam cum bagaj ?  Ca cum singur v-aţi luat ce v-a trebuit şi aţi venit încoace, dar aţi 

căutat loc, undeva să vă puneţi, aşa şi ei de acum, mai desfăceau o torbă, mai mâncau, se mai 

odihneau oleacă, mai mergeau. 

Q: Şi cam câte câţi erau în luntre, cam câte câţi încăpeau, câţi oameni ?  

A: Ca cum le erau şi lor lotcile acelea, erau şi mai mari, erau şi mai mititele, erau din astea de 

prins peşte, le ziceau şoritce la acelea. 

Q: Dar mata cam câte luntre din astea ai văzut atunci ?   

A: Ei, luntre din astea erau, acolo erau. 

Q: Una, două sau ?  

A: Erau 4 dubaturi de la mori acolo, erau 4 mori, fiecare avea dubatura ei. Luau de pe mal, 

duceau căruţele la moară şi acolo puneau în lotcă aceea, în dubatul acela al lor, se duceau în 

moară, măcinau, aduceau înapoi. Şi când au venit, ce, să spui că nu o să te duci ?  Au dus 

câteva resturi de saci la moară, să aibă moara ce lucra şi pe dânşii i-au luat şi i-au trecut în 

partea acealaltă, şi pe acolo să fi fost pesemne alţii care îi luau pe dânşii. Noi nu treceam 

încolo. 

Q: Dar se vedea malul celălalt, puteaţi vedea ce era acolo ?  

A: D’apoi ce, ce, aici nu se vede unde ?  

Q: Dar se vedeau ceva soldaţi acolo pe malul celălalt ?  

A: La dânşii erau soldaţi, era zid, tot malul Nistrului era zid de piatră, nu se vedea peste zid 

nimic acolo. 

Q: Zid de piatră ?  

A: Da. Şi când au venit de acum românii cu nemţii, cu, au luat, au stricat tot zidul acela, a 

târâit lumea din coşniţă de acolo, care îi trebuia au luat piatră de acolo. 

Q: Dar evreii ăştia care ai văzut mata că treceau luntrea, erau de la voi din sat sau erau din 

alte părţi ?  

A: Când trecea, când îi aducea din alte părţi, aşa mai găsea câte într-un loc aşa, îi prindea pe 

undeva mai ascunşi, se ascundea şi ei tot. De acum unde să se ducă la Soroca, să se ducă un 

soldat cu dânşii încolo… 
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Q: Îl trecea peste Nistru. 

A: De acu îl trecea în partea aceea şi de acum în partea aceea la ruşi erau maşini. Dar la noi ce 

am avut atunci ?  Căruţele erau. 

Q: Deci pe dânşii îi aduceau cu căruţele spre malul Nistrului, pe evrei, sau veneau pe jos ?  

A: Ei, cu căruţele, ei îi aduceau coloană, ca cum ne-au mobilizat pe noi pe toţi, i-au luat şi ne-

au mânat până la Bălţi, 60 de kilometri, am mers din sate în sate, şi dormeam. 

Q: Mata ai mers din sat în sat ?  

A: D’apoi cum. 

Q: Asta când v-a luat în armată, mata cred că spui. 

A: Când ne-a luat în armată. 

Q: Dar coloane de evrei mata ai văzut cum treceau ?  

A: Coloanele nu au trecut, că aici ei i-au grămădit la Vertiujeni, şi au trecut încoace şi îi ducea 

la pădure aici. 

Q: Dar când au trecut i-ai văzut ?  

A: Nu i-am văzut, că îţi spun că eu nu aveam cum. Erau, care cu vitele oamenii nu aveau… 

Q: Mata data trecută ai spus că ai văzut două coloane. 

A: Acelea ce ?  Iaca, eu cu vaca eram pe imaşul acesta şi pe dânşii îi aducea de la Racovăţ şi 

de acum treceau pe drumul care eu mă duceam de vale la Vasilcău, apoi ei mergeau aşa prin 

miciurna asta şi apoi de aici îi ducea la Soroca. 

Q: Deci dinspre Racovăţ spre Soroca ei mergeau ?  

A: Da. 

Q: Dar ai văzut coloanele în aceeaşi zi sau în zile diferite ?  

A: În zile diferite îi aducea, dar de unde îi aducea şi cum îi aducea. 

Q: Dar mata de unde ştiai că aceia din coloană erau evrei ?  

A: E, păi ce, nu se auzea de lume, nu grăia lumea de acum ?  Pe cine să ştiu eu atunci în 

vremea aceea ?  Acum un copil de şcoală, ei învaţă prin toate şcolile, dar atunci cine mai 

umbla aşa ?  Care avea bani mai mulţi să plătească la şcoli de învăţat, se mai duceau prin şcoli 

care erau mai tari la cap ca să ţie minte. 

Q: Dar cam câte câţi oameni erau în coloanele acelea ?  

A: Erau în coloanele acelea 100, şi 200 şi peste 200, mai ştiai câţi erau ei ?  Care nu putea 

merge, apoi spunea că îi îngropau de vii, aşa, dacă nu puteau merge, bătrâni, copii. 

Q: Şi unde îi îngropau pe dânşii ?  

A: Pe unde au mers, pe drum acolo, în drum au făcut groapă, i-au trântit acolo şi… 

Q: Mata ai văzut vreo groapă de asta ?  
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A: Nu am văzut niciuna. 

Q: Dar pe dânşii îi duceau pe jos pe toţi sau cu căruţe ?  

A: Pe jos, de unde căruţe ?  Cine avea nevoie din norod să ducă căruţa, să piardă o zi din 

astea, când prăşitul era, cositul tot ?  

Q: Dar tot erau bărbaţi, sau femei, în coloanele astea ?  

A: Amestecătură toţi erau. 

Q: Erau şi copii ?  

A: Erau evrei. 

Q: Şi erau şi copii printre dânşii ?  

A: Erau şi copii, care şi cum l-au putut lua, cum l-au prins aşa l-au luat, nu l-au mai întrebat 

de ce  e cojocul. Haide, şi gata. Ca cum pe noi. Când ne-au luat, ce eram noi ?  De 19 ani, 

când ne-a luat pe noi în armată, nu mai ştiam de acasă, de alte sate, nu mai ştiam unde e 

Floreştiul să mă duc încoace, de la Floreşti ori din altă parte. 

Q: Dar la coloanele acela cu dânşii era pază ?  

A: D’apoi ce pază ?  Cam mergeau ei, soldaţi care îi duceau. Mergeau din post în post.  

Q: Din ce armată erau soldaţii aceia ?  

A: Grănicerii de la graniţă. 

Q: Grănicerii, dar din care armată ?  

A: A românilor. 

Q: Şi mulţi soldaţi păzeau coloana ?  

A: Ei, parcă pe noi ne-au păzit tare când ne-au luat ?  Erau vreo câţiva ca să ne ţie mai 

grămadă, să nu fugă, alţii mai fugeau înapoi. 

Q: Dar din coloana aceea de evrei mata ai văzut să fugă cineva ?  

A: Ei, unde să îl vezi pe dânsul ?  Spuneau că mai fug alţii, mai, dar unde să se ascundă el. 

Q: Dar cum se purtau cu dânşii soldaţii români, cu ăştia din coloană ?  

A: Ei, dar ce să se poarte ăştia, ăştia se purta, ei sigur nu erau soldaţi să îi aducă 20-30 de 

kilometri pe jos să meargă şi soldatul cu dânsul. Ce, soldatul nu mai bine se ducea, făcea de la 

un post până la altul, pe graniţă mergeau, să nu treacă cineva Nistrul şi de acolo veneau alţii. 

Q: Şi dădea în primire, la următorul post dădea coloana ?  

A: Îi ducea până acolo şi îi da la lagăr şi acolo… 

Q: Dar mata ai fost vreodată la lagărul acesta ?  

A: Nici nu am ştiu unde a fost, auzeam când am văzut armata, m-am dus cu lucrul la Soroca, 

trebuia câte un ban de făcut şi aici nu aveai unde. Ce, la prăşit, te duceai şi făceai un 10-20 de 

lei pe zi. 
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Q: Şi ai fost pe urmă, de acum după război ai fost acolo să vezi ?  

A: Chiar era o organizaţie a noastră unde lucram, apoi nu era departe, numai că era o râpă şi 

era făcut aşa ca într-o parte în alta până la dânşii, dar nu era departe acolo. 

Q: Şi ce se vedea de acolo ?  Cum arăta lagărul ?  Avea gard ?  Avea ce ?  

A: Ei, au pus ei nişte crengi aşa, Cred că îi luau de acolo şi îi duceau în altă parte, cine ştie ce 

făceau cu dânşii. 

Q: Erau crengi numai ?  Dar nu ai văzut, erau case ceva sau ?  

A: E, ceea ce era, ce mai aveau şi ei, câte o teoarfă şi făceau câte o colibă când mai ploua şi se 

mai da la dos, mai aninau lângă un copac acolo şi grămădeau şi ei grămadă.  

Q: Şi mai erau colibe încă acolo ?  

A: Ei acolo se doseau, pentru soldaţi cred că aveau ei ceva, poate vreo maşină ceva cu dânşii, 

cine ştie. 

Q: Dar cât timp a stat lagărul acela acolo ?  

A: Nu ţi-oi spune, că lagărul a fost cât au fost sovieticii, au fost la noi, apoi s-au dus ei de la 

noi, dar acolo cine ştie cât au şezut aceia şi unde i-au dus pe dânşii de acolo nu ţi-oi spune de 

acum. 

Q: Dar cu evreii ăştia a matale din sat care spuneai, Haim, Velman, ştii ce s-a întâmplat cu 

dânşii, ce a fost cu dânşii ?  

A: Dar de unde ?  A lui Velman era un băiat, sta acolo şi am venit eu din armată de acum, la 

noi era soiuzul de acum tot, eram toţi, ne puneam la soiuz de acum. 

Q: Dar era cineva de acum când aţi venit de la război, mai erau evrei în sat, în Vasilcău ?  

A: Mai erau. Era unul, chiar în Soroca trăia, aici. Şi acum nu până demult l-am văzut pe 

dânsul, dar acum zice că nu-i, şi acesta s-a dus în America. Dar ei, America le da drumul să se 

ducă, dar altă parte nu le da drumul. Ş tot marşrutul lor era încolo, dar de acum dacă scăpau 

de aici încolo, de acum care unde vrea acolo se ducea, aşa spuneau ei. 

Q: Dar nu ştiţi, evreii ăştia care s-au întors, ei au fost evacuaţi sau ei au fost, i-au dus peste 

Nistru pe dânşii ?  Nu ştiţi ce s-a întâmplat cu dânşii în timpul războiului ?  

A: Nu ştiu nimic, de acum pe noi ne-au luat ruşii în armată încolo. 

Q: Dar în [19]41, în [19]42, înainte de a vă lua ruşii în armată, erau evrei încă în sat ?  

A: Erau. Ei aveau prăvăliile lor. 

Q: Nu, dar după ce au venit românii şi nemţii, după ce au venit atunci în sat la voi. 

A: Când au venit românii înapoi ?  

Q: Da.  
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A: Ei, de acum ruşi nu prea erau, din ăştia, evrei nu prea erau. Care erau, erau prin oraş. Unde 

la Soroca, prin alte părţi, aveau cuibarul lor, se mai duceau pe acolo. 

Q: Dar data trecută mata ai spus cum ai văzut că îi punea să smulgă spini pe malul Nistrului. 

A: Ei, asta unde a fost pichetul de grăniceri, acolo era o bucată de teritoriu, să fi fost vreo 2 

hectare acolo. Şi pe noi ne pregătea de armată, de acum eram… 

Q: Premilitar erai ?  

A: Premilitar. Şi ne ducea acolo. Şi apoi s-a desfiinţat şi asta, şi în locul acela creşteau spini, 

şi aici îi aduceau de prin alte părţi, aşa, şi îi grămădeau vreo câţiva. Şi ce să facă cu dânşii ?  

Degeaba să-i ţie ?  Tot nu ieşea nici un tolc, nimic, şi îi punea la smuls spini din aceia. De 

acolo tare mare folos nici nu făcea. Îşi băteau joc de dânşii. 

Q: Dar pe cine îi puneau, numai pe bărbaţi sau pe femei ?  

A: Toţi, care cum îi ducea, acolo îi primea soldaţii aceia şi: „tu, iaca lucrează acolo”. 

Q: Şi îi puneau şi pe copii ?  

A: D’apoi cum. 

Q: Dar de câte ori mata ai văzut că ei smulgeau spini acolo ?  

A: Dar de câte, ce ?  Eu nu eram departe, eram, casa noastră e aşa la jumătate de loc, de loc 

acolo era teritoriu drept, apoi era mai jos la Nistru. Dar peste Nistru noi vedeam, că era pe 

malul Nistrului şi îi ducea acolo, aşa ce puteai să vezi ?  După nebunii ne duceam şi noi când 

eram mai slobozi, mai fugeam de la părinţi ca să mai vedem ceva, ce mai. 

Q: Dar eu pur şi simplu să vă întreb, eu pur şi simplu, i-au pus într-o zi şi au scos spini sau 

mai multe zile erau, scoteau acolo ?  

A: Îi ţineau vreo două zile până ce primeau şi ei pricaz să-i ducă. Apoi îi treceau în partea 

aceea şi de acolo era colhozuri vechi dinainte, aveau maşinile lor, acum de zacaz soldatul la 

colhoz şi le da o maşină şi cred că îi ducea la Iampol acolo, că erau posturi mai multe acolo 

peste Nistru şi apoi îi aducea încoace la Soroca.  

Q: Dar ce a fost cu averea la evreii ăştia de la voi din Vasilcău ?  

A: Dar ce avere aveau ei ?  Aveau, ce ăştia erau mari evrei ?  Aveau vreo două torbe ca cum 

singur v-aţi scos ce vă trebuie şi el se ducea cu spinarea sau poate o căruţă dacă avea bani mai 

mult în stăpânirea lui, în gospodăria lui acolo. 

Q: Dar cu lucrurile astea din gospodărie care au rămas ?  

A: Dar ce, s-au împrăştiat tot peste tot locul. 

Q: Dar înainte de război, la voi în sat erau cuzişti ?  

A: Au fost şi de aceia. 

Q: Şi cu ce se ocupau ?  
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A: Şi aceia tot nişte bandiţi erau. Ce gândiţi, că erau nişte oameni ca lumea ?  Erau tot flăcăi 

de ăştia, premilitari mai bătrâni, erau încă nu-i luase în armată şi de aceea se dase în parte cu 

ruşii acolo şi se duc să-şi bată joc unul de altul. 

Q: De cine îşi băteau joc ?  

A: Tot de evrei. De acum evreii mai venise înapoi prin Soroca, mai. 

Q: Şi cum îşi băteau joc de dânşii ?  

A: Cântând, că aveau cântecele lor, ăştia cuziştii, nişte bâte aşa cu nişte beciulii şi umblau: „şi 

haideţi să ucidem jidani”, aşa ziceau ei, dar nu mai făceau ei nimic. Dar jidanul şedea unde 

era, într-o casă acolo, şi cât se uita pe fereastră, el uşa nu deschidea că să iasă, să se mai ducă 

vreun nebun să-i trântească vreo bâtcă în cap.  

Q: Dar ce ai spus mata, că aveau bâtculiţe cu ce, cu nişte…beciulii, mata cum ai spus 

cuvântul ?  

A: Ştii că rădăcina la copac face o beciulie aşa în pământ şi ei scoteau unde era malul scoteau 

şi aveau aşa cât pumnul un nod acolo şi făceau aşa, să zic că făceau în loc de armă. Şi se 

porneau nebunii toţi. 

Q: Se porneau spre Soroca, mata ai spus că se duceau, sau chiar şi prin sat la voi tot ?  

A: Se duceau, şi prin Soroca umblau. 

Q: Dar de ăştia, legionari, nu aţi avut ?  

A: Au fost, dar la noi nu era partidul acesta de legionarii ăştia. Erau prin alte sate. 

Q: Dar prin sat nu veneau pe la voi ?  

A: Nu. Nu veneau, că la noi erau cuziştii şi ăştia se ţineau a lor, cum le plătea şi a lor acolo, 

cine ştie. Cred că la Soroca dacă se duceau, tot îi puneau omorî, cineva era organizat acolo şi 

îi puneau omorî cineva acolo, le mai da câte o sută de grame acolo, şi apoi omul dacă s-a 

îmbăta oleacă, lua oleacă de drojdie în cap: „hai, băi, că acesta e evreu, hai să sărim în cap la 

dânsul de acum”. 

Q: Dar până la război cum se împăcau oamenii, nu ştiu, moldovenii cu evreii ?  

A: Dar ce, evreii i-ai văzut vreodată la război ?  Ori să facă armata evreii şi ţiganii ?  Ăştia 

erau a lor naţiune aparte. 

Q: Dar nu ştii mata, s-a întâmplat ceva cu ţiganii în timpul războiului ?  

A: Cu ţiganii, nu, nu prea s-a întâmplat aşa. Ei ajungeau primăvara, se luau căruţe, aveau 

căruţe, copiii în căruţă, femeia, se duceau într-un sat şi unde găseau o bucăţică de loc acolo, 

nelucrat, în sat, se puneau şi ei acolo. 

Q: Dar mata ai spus că nu prea s-a întâmplat, dar s-a întâmplat măcar ceva cu dânşii în timpul 

războiului ?  
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A: Cu ţiganii ?  

Q: Da. 

A: Nu, nimic nu a fost. Dar unde, ce să fie. 

Q: Numai cu evreii ?  

A: Cu evreii a fost el atunci, cu ţiganii nu, că erau oameni mai… 

Q: Dar au fost cazuri vreodată mata să fi văzut oameni morţi în timpul războiului, civili de 

ăştia, nu soldaţi, dar civili din ăştia, ai văzut vreodată ?  

A: Nu aveai de unde, când mergeau coloana, îi îngropau care nu puteau merge. 

Q: Mata ai văzut vreodată ca cineva din coloană să căzut sau să murit ?  

A: Ei, grăia lumea că erau, care mai umblau aşa din capul lor şi vedeau, dar noi cum eram la 

părinţi, apoi nu. Erau la deal la lucru care mai mari, aveau o bucăţică de vie şi se duceau şi 

şedeau şi păzeau la poamă acolo, ca să nu se ducă să facă cineva dintre ei mai mare râs acolo. 

Nu să nu iei nişte poamă să mănânci, dar luau mai mulţi, şi cu picioarele băteai, şi nişte tufe, 

ori cu un băţ, numai de râs să facă. 

Q: Noi o să ne oprim aici, vă spun mulţumesc. 

Q: O singură întrebare vreau să vă întreb: eu văd că data trecută ne-aţi spus că erau cazuri, 

oamenii săteni veneau şi schimbau lucruri cu evreii din coloane. 

A: Ei, care evrei, erau, schimbau, care avea ce să ducă la ei, înainte aflau pe unde merg ei, se 

duceau. La unul îi trebuia o tearfă de juchetcă ceva ori pantaloni ceva, alţii erau magazinuri 

mai bogate, mai avea câte o bucată de material ceva şi vindeau. Dar ce vindeau ei ?  Dau pe o 

bucată de pâine acolo, să aibă ce mânca, până numai s-a duce. Iaca, când s-or aşeza undeva, 

or face ceva, ori or pune şi or lucra, aşa era vremea atunci. 

Q: Vă mulţumesc. 
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