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Numele și prenumele intervievatului: Roşu Constantin 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Bucureşti, România 

Rola interviului: RG-50.573.0010.01.01 

Data interviului: 4 aprilie 2004  

 

 Constantin Roşu s-a născut în anul 1930, în Bucureşti și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în timpul rebeliunii legionare din ianuarie 

1941, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.  

El relatează cum a umblat pe străzi în timpul rebeliunii legionare şi a văzut evrei morţi pe 

străzile Văcăreşti, Dudeşti, la abator, la baia Melţer. De asemenea, povesteşte că a văzut 

magazinele evreieşti distruse.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:29:19:17 

 

Qustion: Spuneți-mi, vă rog, cum vă numiţi. 

Answer: Roşu I. Constantin. 

Q: Când v-aţi născut   ? 

A: Născut în 25 iulie 1930 în Bucureşti. 

Q: În Bucureşti. 

A: Pe strada Brânduşei nr. 67. 

Q: Acolo aţi şi copilărit   ? 

A: Acolo m-am născut şi am stat până la 52 de ani. Acolo. Când s-a demolat casa. 

Q: Eu aş propune să începem relatarea dinainte de [19]40 dacă vă amintiţi din perioada când 

legionarii încep să urce la putere, din ce vă amintiţi dumneavoastră. 

A: Îmi aduc aminte că mulţi dintre ei erau vecini chiar, pe la două, trei case, cinci case. Şi 

veneau la tata şi îl loveau aşa cu piciorul în osul acesta şi îi dădeau palme şi îi spuneau: „de 

ce, mă nenorocitule, ţi-ai luat nume de bolşevic   ?!?!”. Parcă atunci cine ştia. „Domnul şef, 

nu mai daţi că am copii, am cutare, eu nu mă bag în politică”. „Să schimbi numele, 

nenorocitule, să vii la noi în legiune”.  Şi tata, noi fiind trei copii, mama nu putea munci, că 

era de la naştere, rămăsese cu o anchilozare a picioarelor şi nu putea munci, muncea numai 

tata care era taxator la tramvai, vindea bilete. Şi când era pe tramvaiul 26-27, care mergea pe 

Ştefan cel Mare, Mihai Bravu-Ştefan cel Mare, fostul bulevard Bonaparte, care acum îi spune 

Iancu de Hunedoara, mă plimbam şi eu cu el cu tramvaiul. Şi erau blocate tramvaiele, că Piaţa 
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Victoriei nu era aşa mare cum este acum, era mai mică, şi era acolo un miting şi printre alţii, 

că au spus ăştia că este Maniu cu Mihalache, Horia Sima, dar nu ştiu dacă a fost şi Codreanu 

acolo. Erau nişte popi şi toţi stăteau în genunchi şi cântau Tatăl nostru. Şi după ce s-a 

terminat, a fost un murmur aşa dintre ei, vorbeau acolo între ei nu ştiu ce, şi la un moment dat 

s-a auzit nişte ţipete, nu ţipete, nişte strigări din astea, şi au început: „la moarte!, la moarte!, la 

moarte”. Nu am înţeles atunci, că nu îmi dădeam seama, aveam vreo 8 ani, nu am înţeles 

ceva. Şi am fugit repede spre tramvaiul unde era tata blocat acolo, că blocase circulaţia. Şi era 

un CFR-ist, că avea haine de CFR-ist şi şapcă, cu un copil şi o servietă. Văd că îl ţinea pe 

copil de mână şi cu servieta. Şi stăteau ăştia legionarii şi fumau pe acolo şi vorbeau între ei şi 

îi zice lui acesta: „tu de ce nu strigă, măi, trăiască legiunea şi căpitanul   ?”. „Dom’ şef, vin de 

la nevastă, am nevasta şi copilul în spital la Grigore Alexandrescu, acolo pe Bonaparte”. „Zi, 

mă, trăiască legiunea şi căpitanul”. Şi a zis trăiască legiunea şi căpitanul. Şi i-a dat două 

palme: „zi, mă, tare”. Şi el, „trăiască legiunea”, săracul şi tremura tot şi copilul plângea acolo 

şi tropăia copilul de spaima aia care. Uitaţi, îmi dau lacrimile numai când îmi aduc aminte 

cum îl băteau pe acela, numai  cu palme şi şuturi, îl băteau pe acela. Săracul se făcuse mititel, 

cât era el de mic, CFR-istul acesta şi a plecat cu copilul încolo plângând. Aia o ştiu că am 

văzut-o eu, nu mi-a spus nimeni, eu am văzut-o şi aveam, era copilaşul, cred că era mai mare 

decât mine cu vreun an, doi. Aia o ştiu dinainte de război şi ce îi făceau tatălui meu, cum îl 

băteau.  

Q: Eraţi de acum elev la şcoala primară   ? 

A: Eram la şcoala primară şi aveam câţiva (îmi pare rău că nu am adus, i-am arătat lui domnul 

Ştefan şi domnul care a fost la mine acolo fotografiile cu nişte elevi care erau evrei, şi eram în 

bancă şi cu nişte ţigani, nu, nu s-a ţinut cont). 

Q: Ce şcoală era, unde era   ? 

A: Şcoala îi spunea 47 Carol al II-lea, pe strada Foişorului. Foişorului vine de la Poşta Vitan 

până la abator, este strada Foişorului. Şi acolo e o bisericuţă şi cu şcoala. Sau venind dinspre 

abator este întâi şcoala, aaa, bisericuţa şi pe urmă şcoala. Şi preotul, dacă îmi reamintesc bine 

îl chema Ciosu, ne punea pe toţi în picioare să cântăm Tatăl nostru. Copilaşii ăia erau .… 

ţiganii cântau, dar el fiind altă naţiune, el nu ştia. Vă daţi seama ce nuieluşă lua la palmă, că 

el, sărmanul, el avea altă religie. Noi ne aveam foarte bine toţi, ne duceam unii la alţii, copiii 

umblam unii la alţii, dar din [19]41 nu i-am mai văzut. Din [19]41 au dispărut. Ce a fost în 

[19]41   ? Când ne-am dus dimineaţa la şcoală ni s-a spus, sau se făcea careul acela şi se cânta 

imnul cu trăiască regele. Şi ni s-a spus: „mergeţi acasă şi staţi în casă, că nu-i voie să umblaţi 

pe străzi, că sunt evenimente”. La noi copiii .… 

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



Q: Era în ianuarie   ? 

A: În ianuarie atunci, dar noi nu am ţinut cont şi am mers pe Brânduşi-Vitan. Vizavi de Piaţa 

Vitan, care este în faţa Policlinicii Vitan, pe Calea Vitan aici era un magazin-atelier, unde un 

cetăţean israelian, evreu, un evreu, după ce îl ştiam, eu îl ştiam pe el de mult acolo. Care avea 

pălăria aceea, ştiţi, aşa mai mare, neagră, avea barbă şi cu un şorţ în faţă şi tăia păsările în 

ritul, în ritualul acesta. Şi îl cunoşteam. Şi când am trecut acolo, l-am văzut căzut jos şi avea 

faţa zdrobită, că avea sângele amestecat cu barbă, că avea pălăria căzută, zdrobit, zdrobit, 

zdrobit. Şi mai era şi o femeie acolo căzută şi pe noi ne-a impresionat aşa, ne-a, cum să vă 

spun, ne-a făcut rău să vedem un om zdrobit aşa. Am mai văzut noi oameni morţi, că ne mai 

duceam şi noi pe acolo, că se aruncau bani, cum se aruncă la creştini, la ortodocşi se aruncă 

bani la morţi, la intersecţii, şi mergeam şi eu, şi am văzut. Dar aşa nu am văzut. Am mers spre 

Dudeşti, era un domn bine îmbrăcat, se cunoştea că este evreu, era căzut acolo, nu mai mişca 

şi am văzut ţiganii cum îl buzunăreau. Avea la vestă un lănţişor aşa cu ceasul, cum se purta 

aşa înainte, nu la mână, se purta aşa, cum îl buzunăreau ţiganii. Pe Dudeşti toate magazinele, 

cum am făcut noi la stânga, erau toate distruse, nu le-am văzut când le-au distrus, dar le-am 

văzut distruse, nu mai era absolut nimic în picioare, dar absolut nimic. Geamuri, uşi distruse, 

mărfurile aruncate, ţiganii mai furau. Pe partea de vizavi era o clădire, adică înaintea unei 

biserici ortodoxe era o clădire cu un etaj. Acolo ieşea flăcări şi fum din clădirea aceea de la 

etaj şi nişte oameni dezbrăcaţi erau aruncaţi jos. Ori s-au aruncat, ori i-au aruncat, asta nu ştiu, 

dar erau morţi acolo, nu mai mişcau. Tramvaiele se întrerupseseră, că circulau tramvaie 16 şi 

18, ştiu precis. Am coborât până jos, am văzut toate magazinele distruse. 

Q: Magazine evreieşti   ? 

A: Numai magazine evreieşti erau distruse. Alealalte, că erau şi altele de lăcătuşărie, de 

tâmplărie sau ce erau, care le ştiau. Şi ăştia umblau în autoturisme din alea, cum erau 

Fordurile înainte de război, ei stăteau pe scară, geamurile erau lăsate şi ţineau cu mâna aşa de 

vinclul uşii şi în partea cealaltă, şi ştiau adresa exactă. Acolo se duceau şi acolo distrugeau. 

Distrugeau şi omorau. Şi pe Văcăreşti am văzut la fel, tot aşa magazine distruse. Am coborât 

în jos spre Splai, spre podul Şerban Vodă, era baia Melţer, şi acolo erau oameni morţi, 

imediat mai încolo era o sinagogă, era în flăcări, nu se putea intra înăuntru, era totul distrus 

acolo. Şi erau şi acolo oameni morţi, dar nu erau aşa să zici că ai băgat cuţitul în el şi a murit 

şi gata. Erau pur şi simplu măcelăriţi. Cu răni şi cu bâte. Am văzut mulţi legionari din ăştia, 

nişte ticăloşi din ăştia, aveau la brâu aici nişte pistolete din astea cu toc de lemn, cum erau 

înainte dacă vă reamintiţi de tocuri de lemn, nişte pistoale din alea lungi, Parabelo, nu ştiu, nu 
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ştiu cum le numesc ei, şi i-am văzut pe ei cum cercetau peste tot: „unde mai e, unde mai e, 

unde mai e   ?” 

Q: De unde ştiaţi că-s legionari   ? 

A: Erau legionari. Păi numai ei puteau face asta, ei erau întotdeauna cu cămaşa verde şi când 

se întâlneau între ei strigau trăiască legiunea şi căpitanul. Şi pe urmă, ei: „unde, unde este   ? 

Care-i şeful   ?”. Acela spunea: „trebuie să mergeţi în strada cutare, mergeţi pe Mircea Vodă, 

că sunt case evreieşti, distrugeţi; mergeţi pe Olteni că sunt case evreieşti, distrugeţi”. Astea le-

am auzit şi văzut eu, nu le spun că mi-au spus cutare şi cutare. Dar ascultam odată pe nişte 

soldaţi care venise de pe front şi erau răniţi, nu mai erau militari. 

Q: Dar asta când a început războiul   ? 

A: Da. 

Q: Până la război, în legătură cu rebeliunea, asta a fost în două zile   ? 

A: Dacă luaţi calendarul de atunci, cred că era miercuri. Eu parcă ştiu că era într-o zi de 

miercuri. Ce am văzut acolo tot Dudeştiul, Văcăreştiul şi Vitan, pe omul acela, că era voinic şi 

ştiu că tăia păsări într-un anume ritual. Şi era zdrobit că nu se mai cunoştea barba de .… de 

nimic, ce, era tot o masă de sânge, aşa era. Mi-a rămas întipărit şi nu mai pot uita treburile 

astea.  

Q: Morţi aţi văzut pe străzi şi în aceste .… 

A: Am văzut morţi, am văzut morţi şi la abator, care erau acolo. 

Q: Când aţi ajuns la abator   ? 

A: Păi când ne-am întors. Mi se pare că a doua zi. A doua zi sau tot în prima zi, nu mai ţin 

bine minte, că sunt 63 de ani de atunci, ştiu că i-am văzut acolo şi pe jos şi prin căngile alea, 

cârligele alea sau ce erau, erau acolo. Am văzut pe unul, săracul, era alb şi era cu burta scoasă 

aşa şi cu toate alea. M-a, cum să vă spun, mi-a făcut tare rău când am văzut. 

Q: Dar de ce v-aţi dus, cum de aţi ajuns la abator   ? 

A: Păi nu stăteam departe, nici 200 de metri nu aveam până acolo, nici 200 de metri. Şi ne-am 

dus, că am auzit: „sunt acolo morţi, au omorât evrei, hai şi noi”. 

Q: Eraţi cu mai mulţi copii v-aţi dus sau cum   ? 

A: Da, ne-am dus cu unii, unii au murit dintre ei. Era unul Şerb, unul Ciocănaru, unul Mâinea, 

nu îi mai ştiu unde mai sunt. 

Q: V-aţi dus în grup   ? 

A: Şi ne-am dus şi noi acolo să vedem. Şi i-am văzut acolo. Şi mai este, unde e acum Sala 

Polivalentă, erau tot aşa aruncaţi acolo, nu cu basculanta, dar aruncaţi acolo de mâini, de 

picioare, erau şi femei şi fetiţe şi copii erau acolo, aruncaţi, nu s-a ţinut cont de nimic acolo, 
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zic eu. Acolo cum i-am văzut aruncaţi grămezi. Şi toată lumea umbla la, după scotoceală, prin 

buzunare, prin, după furat. Şi pe la pantofi şi pe la ce mai era. Eu i-am văzut treburile astea, 

nu mi-a spus nimeni. Singurul lucru ce spun că am auzit, că veniseră unii care terminaseră cu 

războiul, răniţi, nu ştiu ce, şi spunea lui tata: „păi să vezi, am fost acolo şi stam sus pe un mal 

şi veniseră nemţii cu nişte vagoane cu evrei şi îi pusese mitraliera pe noi. Noi stăteam numai 

sus şi păzeam, stăteam cu arma pe umăr aşa şi păzeam şi nemţii îi măcelăreau acolo”.  

Q: Asta în Transnistria   ? 

A: În Transnistria, da, în Transnistria. Şi zice: „unii dintre ei încă mişcau şi gemeau acolo, 

mişcau şi i-au astupat cu pământ, unii peste alţii acolo grămadă”. 

Q: Nemţii împuşcau   ? 

A: Nemţii împuşcau, românii nu am văzut, ei aşa au spus: „noi nu am tras, nu am tras noi”. 

Poate au fi tras prin alte părţi, nu pun mâna în foc de ei, că şi printre români sunt şi uscături, 

mai sunt şi tembeli din ăştia, dar zice că: „acolo noi nu am tras, noi am stat sus pe deal şi am 

păzit numai şi ei acolo îi măcelăreau, puseseră mitraliera, îi secerau şi unii nu erau morţi şi se 

zvârcoleau acolo şi au astupat cu pământ”. Eu ce am auzit de la nişte soldaţi care terminaseră 

cu armata după front şi veniseră, şi adică povesteau lui tata, că erau din vecini acolo. Dar s-au 

dus, au terminat, au distrus casele, nu mai se ştie nici unul pe unde e. Nici nu mai ştiu. Astea 

sunt cazurile care le ştiu, poate că am mai uitat ceva. Poate.    

Q: Vreau să vă întreb eu: acolo la abator când aţi fost, de unde ştiaţi că cei agăţaţi sau omorâţi 

sunt evrei   ? 

A: Pentru că de români nu se atinsese nimeni, nu se atinsese nimeni de români. Deşi casa 

noastră era vizată, că făcuseră ăia un semn aşa cu vopsea verde, era vizată casa noastră că tata 

nu voia să se înscrie în legiune, că el cu pâinea zilnică, cu nu ştiu ce, că ei nu urmăreau decât 

să distrugă, că era cam după sonatul acela de Hitler cu soluţia finală. Că unii oameni au şi 

plecat… Ce mă mai întrebaţi   ? 

Q: Nu aţi recunoscut pe nimeni dintre cei morţi la abator   ? 

A: Erau aruncaţi claie peste grămadă, nu s-a putut deosebi care era. Noi numai când am văzut 

acolo pe platforma aia de beton, care era, când am văzut cu sânge care ieşea din urechi sau din 

gură sau cu capul spart, că dădea cu ranga în cap, că asta era tot interesul lor, să omoare. Erau 

căzuşi acolo, păi noi ne-am înfiorat şi noi că nu mai stau, că mi-e frică, copii. Da, pe cuvânt, 

că uitaţi, mi-au dat lacrimile numai când îmi aduc aminte de orgiile alea, ce m-a impresionat 

tare, tare mult ce am văzut zilele alea. Şi înainte, că lua din casă în casă: „băi nea, de ce nu te 

înscrii la noi în legiune   ? Vino la noi, că avem nevoie de oameni”. Tata: „dom şef, eu am 

copii, am nevasta bolnavă, cu serviciul”. „Înscrie-te, bă”. Şi prima dată l-au bătut să se înscrie. 
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Şi pe urmă când au văzut că nu se înscrie, l-au luat încet, încet, încet ca să-l convingă. Şi tata 

nu se ducea, nu se ducea că nu putea, era pe tramvai de la unu după-amiaza până noaptea la 

unu, cum erau tramvaiele înainte. Cu traista aia de gât, sărmanul. A avut ciroză şi a murit la 

71 de ani. Exact când a împlinit  71 de a ani a murit.  

Q: (Ne oprim aici să vedem dacă vrea Natan ceva. Ne oprim puţin. 

A: Şi mă mai întrebaţi, vă mai răspund ce îmi mai aduc aminte, că aşa.) 

Q: M-am uitat aşa şi .… 

A: Domnul care a venit acolo la mine, i-am spus mai multe, nu ştiu dacă şi-a notat tot. 

Q: Eu mi-am notat ce i-aţi spus lui şi cam cred că. Dacă vă mai amintiţi ceva, noi acum 

reluăm şi continuăm.  

Q: Spuneaţi ceva de baia Melţer. Unde era baia Melţer   ? 

A: Era de la Căuzaşi mergând spre Piaţa Unirii dacă ştiţi. Era baia Melţer, nu ştiu ce magazin 

mai era şi pe urmă era o sinagogă. 

Q: Era o baie a evreilor   ? 

A: Da, Melţer. Melţer, da, era o baie. Şi acolo erau morţi, şi acolo noi am intrat, că erau ţipete 

acolo, că urlau, ţipau oamenii, că erau unii răniţi, cum îi lovise, şi am văzut acolo şi noi am 

fugit de frică, noi am fugit. Copilaşi la 11 ani, ce puteam face noi   ? 

Q: Şi aţi apucat să vedeţi ceva   ? 

A: Am apucat. Am intrat înăuntru când am văzut că ţipă ne-am uitat şi noi e ferestre şi 

înăuntru, când am văzut că ţipă oamenii acolo rupţi, bătuţi, capete sparte, unii nu mişcau, am 

fugit. La baia Melţer, o ţin minte toată viaţa, baia Melţer. Nu ştiu dacă s-a mai reconstruit 

vreodată sau s-a mai făcut baie din ea. Nu mai ţin minte, că nu m-am ocupat de asta. 

Q: Şi aţi văzut câţiva morţi acolo   ? 

A: Am văzut şi acolo erau oameni întinşi pe jos şi dezbrăcaţi, dezbrăcaţi era, care făcea baie. 

Avea şi spălătorie acolo şi pe acolo era totul distrus, rupt, incendiat, că asta era tactica, de 

distrugere. Şi mi-am mai adus aminte de ceva şi am uitat. Nu ţin minte, nu îmi reamintesc 

acum. 

Q: Tot din timpul rebeliunii   ? 

A: Tot din timpul rebeliunii, da.  

Q: De când aţi umblat pe străzi sau de la   ? 

A: Uitaţi că mintea începe să îmi dea rateuri. Nu mai ţin minte. Mai erau nişte treburi pe 

acolo. Doamne, care erau   ?  

Q: Din prima zi, atunci când aţi umblat   ? 
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A: Nu mai ţin minte. Mi-am adus aminte astăzi pe drum, că stând acolo pe bancă mi-am 

reamintit tot filmul aşa, tot ce s-a întâmplat. Am un lapsus. Dumneavoastră aţi spus ceva şi 

atunci am vrut să vă spun şi eu. Nu mai ţin minte, am uitat ceva, acum nu mai ţin minte, dar 

îmi reamintesc eu. Dar ştiu că îl bătea pe un băieţaş, un evreu, să spună Tatăl nostru. Şi el 

fiind…cum m-ar obliga pe mine acum să ştiu, eu ştiu, o rugăciune de-a lui Alah şi m-ar bate 

că nu o ştiu, spuneţi şi dumneavoastră. Nu îmi reamintesc, şi adineauri mi-am adus aminte şi 

am uitat.  

Q: Legat de rebeliune sau dinainte   ? 

A: Da, legat de, legat de tot masacrul acela, de tot ce s-a întâmplat atunci. De la abator v-am 

spus că i-am văzut acolo morţi, claie peste grămadă, amestecaţi, am văzut pe vale acolo unde 

este policlinica, şi eu policlinica, unde este Sala Polivalentă, acolo unde este Parcul Copilului, 

acolo îi spunea Valea Plângerii. Nu ştiu de ce îi spunea. Şi acolo erau duşi cu camioanele şi 

aruncaţi acolo. Nu ştiu cine s-a ocupat, că sergenţii ăia de stradă nu ne lăsau să ne apropiem, 

că ţiganii umblau  după furat acolo: pantofii, ce se putea fura de la ei, buzunărit. 

Q: Aţi umblat numai cu alţi copii   ? 

A: Am umblat cu copii, da. 

Q: Tata ştia pe unde umblaţi   ? 

A: Nu ştia, că m-ar fi cotonogit, m-ar fi bătut, nu ştia săracul. Am văzut la baia Melţer, 

sinagoga aceea distrusă, că arsese şi aveam eu vreo... vârsta de 35-40 de ani şi nu a fost 

refăcută. Nu mai ştiu azi, că nu am mai trecut pe acolo să ştiu în ce stare se află, că nu a dat 

voie. Şi pe Mircea Vodă era un spital, spitalul Iubirea de Oameni, era un spital evreiesc şi îl 

ocupaseră nemţii acolo. Mai ştiu că în timpul războiului erau mulţi dintre ei profesori 

universitari, doctori, ingineri, cine ştie ce profesii aveau. Oameni îmbrăcaţi bine, erau cu o 

banderolă galbenă cu o stea în şase colţuri, a lui David şi măturau strada. Eu am văzut. Nu mi-

a spus Vasile, Vasile i-a spus lui Gheorghe şi eu am aflat. Eu am văzut cu ochii mei cum 

măturau străzile. Aveau program, că trebuia să măture strada. Şi erau oameni îmbrăcaţi bine şi 

trebuia să poarte banderola aceea galbenă cu steaua aceea albastră în şase colţuri şi erau cu 

pălăriile acelea care nu se puteau confunda, cum poartă aşa. Am văzut cum îi trăgeau de 

perciuni, cum îi smulgea şi omul ţipa că-l durea. Şi cum dădea cu picioarele în ei, şi cu pumnii 

şi cu ce îi nimerea. 

Q: Asta de acum în timpul războiului   ? 

A: Da, în timpul. Nu, în timpul rebeliunii pe care îi prindeau, că mai ieşeau cine ştie pe unde 

prin ce magazine, de prin ce, nu policlinici, dar cine ştie de unde ieşeau oamenii, cum îi 

întâlnea, cum se lua de ei. Vă spun că sunt român, nu sunt evreu, dar nu mi-a plăcut violenţa, 
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violenţa niciodată nu e bună. Nu mi-am bătut copilaşii niciodată, nici nu i-am înjurat, nu mai 

atât le spuneam: lingura şi polonicul. Asta era înjurătura mea: lingura şi polonicul, nici un 

cuvânt înainte, nici un cuvânt după din asta. Şi copiii mei nu au luat o palmă şi sunt, vorba 

aia, înalţi de la 1,80 în sus. Nu mi-a plăcut. Nu erau oameni, ei în felul acela, arătau ca 

oamenii, dar aveau ceva diabolic în ei, adică doctrina aceea. Aha, mi-am adus aminte: ştiu că 

Antonescu permitea evreilor să plece în Palestina, că asta uitasem eu. Şi că auzisem că se fac 

vapoare care plecau cu evrei, cu totul cu totul plecau în Palestina, aşa se spunea. Şi ştiu că 

spuneau ziarele, mai citea tata Universul, că un vas cu evrei a fost bombardat  de către aviaţia 

germană în Marea Neagră sau în Marea Mediterană sau au scufundat vaporul şi au murit toţi. 

Îmi reamintesc de treburile astea, că se spunea. Asta uitasem, că Antonescu le dăduse voie să 

plece pentru că nu ştiu dacă a fost înţelegere între ei şi odiosul acela de Hitler că: „dă-le voie 

să plece”. Cred că o făcuse fără ştirea lor, fără ştirea nemţilor. Şi mai ştiu pe urmă şi la 23 

august cum a fost atunci, cu bombardamentele, cu alea. Şi am văzut şi eu mulţi, mulţi plecând 

cu nişte autobuze spre Constanţa să se îmbarce în vapoare şi toţi făceau cu mâna, la revedere, 

la revedere, şi nu i-am mai văzut, nu mai ştiu dacă au mai venit vreunul în ţară să ne spună că 

a ajuns cu bine. Dar nu îmi reaminteam de Antonescu, bine că mi-am adus aminte de el. 

Q: Bine. Vă mulţumesc. Ne oprim. Cred că ne-aţi dat toate amănuntele.   
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