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Numele și prenumele intervievatului: Emilia Goştiuc 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Boian, Ucraina 

Rola interviului: RG-50.575.0102.01.01 

Data interviului: 20 iunie 2011  

 

 Emilia Goştiuc este născută în anul 1929, în satul Boian și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

Ea relatează despre strângerea evreilor de la ea din sat de către soldaţi cu ajutorul sătenilor, 

printre care îl nominalizează pe un anume Mititelic, şi uciderea lor la o groapă de la marginea 

localităţii. Ea spune că a văzut cum au fost ucişi circa 30 de evrei, spune despre evreul Ler 

care avea prăvălie, despre o fetiţă care a scăpat.   

Emilia Goştiuc, de origine poloneză, spune că şi ei, ca minoritari, s-au simţit ameninţaţi în 

urma celor întâmplate.  

 

00:00:00 - 26:50:10 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi, vă rog, numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

A: Goştiuc Emilia Vladimirovna.  

Q: Din ce an sunteţi născută   ? 

A: Eu sunt născută în 15 iulie 1929. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Îs născută în Boian, aici. 

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

memoriile ce le-aţi avut din timpul războiului. Şi noi am venit ca să vă filmăm cu camera de 

vederi, de fapt ca să vă amintiţi din nou. 

A: Îmi amintesc câte ceva, cu toate că eram tânără, tânără, fetiţi şi ştiu că când evreii în satul 

nostru au fost omorâţi, strânşi, iaca, făceau singuri .… Întâi armata germană, că română, că 

germană, nu v-oi spune, a dat ordin ca să se ia, să prindă pe toţi evreii şi să-i ducă, lângă club 

era o groapă mare, mare şi acolo să le împuşte. Şi iaca chiar au început ei să facă lucrul 

acesta, ei singuri soldaţii, dar pe urmă au luat parte chiar şi unii din oameni.  
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Q: Da, continuaţi, vă rog. 

A: De fapt, la noi au fost mulţi evrei. Ei mai mult aveau prăvălii, iaca, în rând, în centru trăiau 

mai mult şi aveau prăvălii, vindeau de toate. Şi iaca lumea se ducea şi cumpăra şi tare frumos 

se purtau ei cu lumea. Câteodată nu ajungea poate la cineva, ei spunea: „ai să-mi aduci mai pe 

urmă”. Ştiu că Ler a fost unul, tot îmi plăcea mie să merg să cumpăr, că el întotdeauna frumos 

vorbea. Şi pe  urmă aşa nu ştiu de ce pe timpul românilor a dat de ştire, a spus că evreii ăştia 

toţi, cum jidani îi numeau ei atunci, iaca, să-i prindă şi să îi ducă, vă spun, acolo lângă club 

era o groapă mare .… şi au început soldaţii să ducă. Pe urmă şi unii din sat, din Hliniţa mai 

era unul, tot din Boian era tot unul, dar majoritatea străini, soldaţi. Duceau acolo la groapă şi 

împuşcau. Şi scoteau din case, că ei în case trăiau, se ascundeau în beci, şi iaca, îi scoteau din 

case şi le duceau în drum, aproape e drumul în centru, acesta, şi băteau, cu picioarele, trânteau 

jos pe oamenii aceia şi cu picioarele fărâmau. 

Q: Dar dumneavoastră aţi văzut singură asta   ? 

A: Eu am văzut singură din cauză că oamenii au făcut un cerc mare şi printre cerc eu eram 

încă nu mare şi tot mă uitam. Şi am văzut cum Ler acesta, evreul acesta, cum jos era şi altul 

cu picioarele tare îl bătea în faţă. Şi astea, dinţii pe jos se împrăştiau. Şi eu asta totul am văzut. 

Nu, şi pe urmă m-am speriat de asta şi am fugit spre casă, că mama mea .… Noi trăiam peste 

drum de casa aceasta, şi mama a început să mă ocărască de ce eu m-am dus. Dar mergând 

acasă, dar totul ce aveau evreii, totul, oameni din sat luau: perne şi totul ce a avut, haine, totul 

ei luau lor. Şi apoi venind acasă, aici aproape de casa noastră am văzut un portret. Acolo era 

desenat un cioban cu o oaie, era aruncat, se vede că cineva l-a luat şi nu i-a plăcut. Şi eu am 

luat portretul acela şi îl duc acasă la mama. Mama zice: „de unde l-ai luat   ?”. Zic: „în şanţ”. 

„Du acolo unde a fost”. Şi eu am dus înapoi. Şi deodată văd că o evreică, că vă spun, peste 

drum aşa mama trăia, unde e grădina asta ce-o vedeţi peste drum, o evreică bătrână a ieşit din 

păpuşoi, că erau păpuşoii înalţi atunci, şi a venit la mama mea, că noi, că ei ştiau că noi nu le 

omorâm, polonii, că ei au întrebat: „dar pe poloni nu trebuie”, şi au zis: „încă nu, nu”. 

Q: Dar cine a întrebat despre asta   ? 

A: Ăştia din sat, oamenii. Din sat. Şi apoi ea, a ieşit această evreică şi a cerut o bucăţică de 

mămăligă. A ieşit din păpuşoi şi în ogradă, şi mama i-a dat o bucăţică de mămăligă. Şi în 

timpul acela, iată pe drum aici, umblau băieţi, flăcăi, şi au văzut, şi au intrat încolo şi au luat 

pe bătrâna aceea cu tot cu măliguţa aceea şi au dus-o la împuşcat. Asta am văzut singură. Şi 

am văzut singură cum, acesta din Hliniţa spunea că e unul, a luat gralia şi i-a vârât la un 

evreu, tânăr evreu, i-a vârât aici în spate. Nu ştiu cum, că el a sărit de spaimă, că acela venea 

cu gralia, el a sărit de spaimă în fântână. În fântână aici în centru, chiar este fântâna astupată, 
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lumea nu ia apă de acolo, şi el a sărit în fântână. Şi acela, cu gralia aceea, cu vila, a vrut să-l 

scoată de acolo şi l-a scos de acolo şi l-a dus la groapă. 

Q: Deci asta aţi văzut singură   ? 

A: Asta am văzut cum el îl ducea cu gralia acea în spate. 

Q: Dar pe evreul acesta îl cunoşteaţi   ? 

A: Nu, era un evreu tânăr, eu nu ţin minte cine, îmi pare că trăia aproape chiar, lângă fântâna 

aceea aici este o casă în centru când treci la, cum să vă spun, în partea dreaptă. Este şi acum 

casa aceea, şi fântâna aceea este. 

Q: Dar de unde ştiţi că el era evreu, tânărul acesta   ? 

A: Apoi evreu era, din sat de la noi. 

Q: Îl cunoşteaţi că era evreu   ? 

A: Da, dar nu ţin mine familia lui. 

Q: Dar ăstalalt care îl ducea pe dânsul   ? 

A: Era unul din Hliniţa şi nu ştiu cine. Tânăr, un băiat. 

Q: Tot un băiat tânăr îl ducea   ? 

A: Da. 

Q: Şi asta tot în ziua aceea când s-a întâmplat şi celelalte   ? 

A: Da. Pe urmă a dat ordin ca să înceteze. Era naş Ceauşescu parcă se chema, care era aici cu 

miliţia aceea cu tot, şi-a dat: „lăsaţi, lăsaţi în pace”. Şi acum unde au fost unii au intrat în beci, 

s-au ascuns, alţii unde au putut au ieşit, şi pe urmă turmă i-au făcut aşa pe mai mulţi şi i-au 

dus undeva. Şi atât ştiu eu. 

Q: Ok. Acum, deci aţi văzut câteva cazuri mai multe, vreau să întreb despre fiecare în parte, 

ca să înţeleg mai multe detalii despre ce aţi văzut. 

A: Poftim. 

Q: Deci pentru început vreau să vă întreb: dar cum credeţi, câţi evrei trăiau în sat la voi până 

la război   ? 

A: Nu ştiu, cam mai mult de 100, eu ştiu că 80 de evrei au fost aici împuşcaţi. 

Q: Deci ştiţi despre asta cifra care au fost omorâţi   ? 

A: Da, omorâţi. 

Q: Dar vă amintiţi ca nume de familie de-a lor   ? 

A: Unul Ler era. 

Q: Da, acesta care aţi spus că era vecin cu voi peste drum. 

A: Da.  

Q: Mai ştiţi şi pe alţii   ? 
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A: Nu ştiu familia.  

Q: Nu vă amintiţi   ? 

A: Iaca Megieşa ştie. 

Q: Dar aţi avut pe cineva cu care aţi învăţat împreună la şcoală din copii evrei sau nu   ? 

A: Nu.  

Q: Deci tot ce s-a întâmplat asta cu evreii s-a început când a venit armata sau mai pe urmă   ? 

A: Eu am auzit că aşa a fost: că la Cernăuţi asta a fost ori unde, când a venit armata germană 

ori română, că ei împreună doar, Germania cu România, românii erau cu ei în alianţă atunci. 

Zice nu ştiu care evreu a turnat din balcon apă peste dânşii. Iaca, un crop. 

Q: Un crop   ? 

A: Da. Şi ei atunci s-au revoltat tare şi au început să spună: „la împuşcat pe toţi”. Dar eu ştiu   

? Vorba asta   ? Se vede că au avut de stat, tot aşa un fel de pricaz, cred asta. 

Q: Şi deci nu vă amintiţi aşa, iată ziua aceea când a avut loc toată asta în sat, asta era după ce 

a venit armata la mai mult timp sau chiar deodată s-a întâmplat asta sau înainte sau nu ştiţi   ? 

A: Înainte nu, asta după.  

Q: După ce au venit   ? 

A: După. 

Q: Deci după ce au venit s-a întâmplat asta. 

Q: Deci vă amintiţi, iată, în ziua aceea, asta a fost o singură zi sau mai multe zile   ? 

A: O singură zi. 

Q: O singură zi   ? 

A: O singură zi. Pe urmă s-a dat aşa, ordin de… 

Q: Din astea câteva incidente, câteva cazuri, care primul l-aţi văzut caz dintre astea   ? 

A: Eu primul am văzut cum au scos pe un evreu din magazinul acela ce avea el jos şi îl 

băteau, şi tare, tare îl băteau şi eu am văzut cum dinţii lui se împrăştiau. 

Q: Deci primul aţi văzut cazul cu Ler acesta   ? 

A: Ler. 

Q: Ler, acesta era nume de familie   ? 

A: Familia. 

Q: Dar îl ţineţi minte cum îl chema sau nu ştiţi   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Aha, ştiţi că Ler era. Şi pe dânsul cine l-a scos din magazin şi îl băteau   ? 

A: Eu ştiu ce, oamenii l-au scos, oamenii i-au scos. 

Q: Erau săteni, aveţi în vedere   ? 
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A: Da, da.  

Q: Erau cu dânşii şi soldaţi sau nu erau soldaţi   ? 

A: Erau şi soldaţi, că tot luau şi. La început erau soldaţi, dar pe urmă ei acum singuri.  

Q: Dar acolo în cazul acela concret cu Ler erau soldaţi sau nu erau lângă dânsul   ? 

A: Nu ştiu, nu am văzut şi nu ţin minte. 

Q: Şi deci aţi spus că pe dânsul l-au pus pe jos şi era un cer de lume. Era multă lume   ? 

A: Da, era un cer de lume, se uita multă lume, chiar lumea noastră din sat. Ia vă spun încă că 

şi eu mă uitam printre picioare acolo, să văd. Şi ceea am văzut eu. Asta cazul acesta am văzut, 

şi o fetiţă tot. Nu ştiu familia, lângă oară ştiu că trăia şi pe mama a luat şi pe tata a împuşcat şi 

pe dânsa au dus-o la groapa aceea. Şi ea pe urmă a căzut şi nu era împuşcată. Şi ea de acolo a 

ieşit şi a ieşit la malul acela şi a stat, şi apoi pe urmă, dar era şi soldaţi atunci, au spus: „dacă 

ea a scăpat, lăsaţi-o, nu o mai împuşcaţi”. Şi nu ştiu ce a fost cu dânsa mai departe.  

Q: Dar aţi văzut când pe fetiţa aceea o duceau la groapă   ? Sau nu aţi văzut   ? 

A: Nu numai pe fetiţă ducea, duceau pe părinţii ei şi pe fetiţă. 

Q: Deci aţi văzut şi părinţii şi fetiţa cum îi duceau   ? 

A: Da, da. Şi pe urmă s-au auzit împuşcături şi la urmă am văzut că fetiţa a ieşit la mal, iaca, 

şi de acum a fost ieşit de acolo, şi au lăsat-o.  

Q: Dar fetiţa aceea câţi ani avea   ? 

A: Avea cam 12 ani. 

Q: De vreo 12 ani   ? 

A: Da, nu era mai mare. 

Q: Când aţi văzut-o pe dânsa, unde eraţi dumneavoastră   ? Unde eraţi   ? 

A: Asta lângă, lângă acolo unde împuşcau evreii. 

Q: Şi eraţi chiar aproape de locul acela   ? 

A: Eu eram tot în centru acolo şi am văzut cum ea venea de acolo. 

Q: Aţi văzut când ea se ducea spre groapă sau cum ieşea dinspre groapă   ? 

A: Cum ea ieşea din groapă. 

Q: Cum ea ieşea din groapă   ? 

A: A ieşit şi acum mergea şi apoi au început iarăşi să strige, lumea, dar soldaţii erau şi ziceau: 

„lăsaţi-o, dacă a scăpat, lăsaţi-o”. Dar mai departe nu ştiu. 

Q: Dar mai departe nu aţi văzut   ? 

A: Nu ştiu.  

Q: Dar de ce nu aţi văzut   ? 

A: Că m-am dus acasă, că m-am temut şi eu singură. 
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Q: Dar când pe dânsa au dus-o la groapă tot aţi văzut sau nu ţineţi minte   ? 

A: Eu nu ţin minte. 

Q: Dar când aţi spus de părinţi, că au dus-o cu tot cu părinţi, asta ştiţi din auzite sau aţi văzut 

şi părinţii când îi duceau   ? 

A: Nu, nu, eu asta am văzut. 

Q: Deci aţi văzut-o când o duceau cu părinţii   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Şi pe urmă cum dânsa a ieşit. 

A: Şi ea pe urmă zice că ea a ieşit şi eu am văzut că a ieşit, am văzut fetiţa aceea, că eu am 

crezut că au împuşcat-o, că acolo mulţi, unul peste altul tot acolo mergeau. 

Q: Dar aţi cunoscut-o pe fetiţa cu părinţi, erau din sat de la voi sau nu   ? 

A: Da, da.  

Q: Era din sat   ? 

A: Da, da. Din sat. 

Q: Îi ştiaţi   ? 

A: Îi ştiam, ştiam şi numele ei, dar acum nu ţin minte. Nu ştiu dacă Megieşa mai bine ţine 

minte. Nu ştiu. 

Q: Dar cât de departe stăteaţi de groapa asta acolo   ? 

A: Unde   ? Ştiţi unde e clubul   ? 

Q: Da, ştiu.  

A: Iaca acolo din partea drumului, cum iaca clubul, şi din partea drumului este aşa o parte, 

iarbă este acolo. Iaca acolo groapa aceea a fost. Pe urmă au făcut clubul, că doar nu era clubul 

acela. 

Q: Dar cam la ce distanţă, la câţi metri stăteaţi de groapă atunci când vă uitaţi   ? 

A: Eu   ? 

Q: Da.  

A: Eu, eu, eu, aşa de exemplu, ca de cum e drumul. 

Q: Cam câţi metri să fie acolo   ? 

A: Cam câţi metri pot să fie   ? Eu ştiu, vreo 20 de metri poate sunt. 

Q: Deci la vreo 20 de metri. Şi mult timp aţi stat acolo lângă groapă   ? 

A: Nu am stat mult, că eu m-am temut tot, m-am temut şi eu să şed acolo. Părinţii nu m-au 

lăsat. 

Q: Aţi stat vreo 5-10 minute, jumătate de oră   ? 

A: Am stat, am stat, vreo jumătate de oră am stat. 
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Q: Şi cât aţi stat acolo .… 

A: Da, venind acasă am văzut portretul acela jos, nu portret, dar un desen. Şi am venit acasă şi 

mama încă m-a trimis să arunc înapoi şi mai mult să nu te duci. Şi nu m-am dus. 

Q: Cât aţi stat acolo la groapă, mai era lume   ? 

A: Oooo, era, multă lume. Da. Era lume. 

Q: Deci stătea lume şi se uita, pur şi simplu, ce se întâmplă   ? 

A: Da, se uita, se uita. 

Q: Erau şi soldaţi acolo   ? 

A: Erau.  

Q: Cam câţi soldaţi   ? 

A: Un timp erau, pe urmă iarăşi, aşa, că tot se .… 

Q: Deci veneau şi plecau   ? 

A: Da, da, da, totuşi cu ajutorul lor asta, totuşi, asta se făcea. 

Q: Şi cam câţi soldaţi aţi văzut din ăştia care veneau, se duceau   ? 

A: Nu v-oi spune cât, nu v-oi spune. 

Q: Cât aţi stat acolo, iată, câţi evrei aţi văzut că aduceau la groapă   ? 

A: Câţi   ? Mulţi am văzut că au adus. Cam la 30 am văzut, chiar eu cât am stat. Dar am auzit 

că 80. 

Q: Deci aţi văzut la 30   ? 

A: Da. 

Q: Şi i-aţi cunoscut pe toţi că erau din sat de la voi   ? 

A: Apoi da, da. Numai nu le ştiu numele.  

Q: Dar pe dânşii cine îi aduceau, îi aduceau soldaţii sau sătenii   ? 

A: Şi soldaţii, şi sătenii. Unii din săteni, nu fiecare, erau câţiva aşa. Ştiu că unul era Mititelic, 

el se chema, doi erau de gemene, lângă fermă trăiau. Amândoi au murit, nu-s. 

Q: Cum, Mititelic   ? 

A: Aşa cum v-am spus, Mititelic sau cum se chema el, şi doi au fost de gemene şi ei tot asta 

făceau, le scoteau şi le omorau, dar nu trăiesc niciunul.  

Q: Dar ţineţi minte cum era numele de familie a lor   ? 

A: Iaca, Megieşa poate să ştie, să întrebaţi, că ea vă spune, cei doi de gemeni. 

Q: Dar dumneavoastră nu ţineţi minte   ? 

A: Eu nu, că eu nu eram româncă ca să îi ştiu pe toţi românii. 

Q: Dar celălalt, care spuneţi Mititelic, tot era de la voi din sat   ? 
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A: Tot din sat, trăia lângă fermă, ştiu unde trăia, chiar încolo după linia ferată, după periezul 

acela era, acolo ei trăia, doi băieţi de gemene, fără părinţi parcă erau de acum, adică flăcăi. 

Q: Şi aţi spus că aţi văzut, iată, pe Ler acesta cum l-au bătut şi aţi văzut cum i-au bătut şi pe 

alţii sau numai pe dânsul   ? 

A: Nu, eu numai pe dânsul am văzut când l-au scos, iacă. Şi am văzut pe o evreică, tot 

aproape de dânsul, ea a fost în beci şi au scos-o din beci şi au dus-o la împuşcat, adică la 

groapă. 

Q: Deci tot atunci o evreică   ? 

A: Tot atunci, da.  

Q: Evreica era vecină cu Ler şi cu voi   ? 

A: Da, da, cu dânsul. Vecină cu el.  

Q: Dar cine a scos-o din beci pe dânsa   ? 

A: Nişte oameni, oameni. 

Q: Nişte oameni   ? Tot ăştia oameni de-alde gemeni şi cu Mititelic sau alţii   ? 

A: Nu, alţii. Alţii erau. 

Q: Şi ăştia ei au du-o mai departe acolo la groapă   ? 

A: Au dus-o şi au împuşcat-o. 

Q: Dar de unde ştiţi, aţi mers după dânşii din urmă   ? 

A: Nu, dar ştiu că încolo au dus-o. Dar unde puteau să o ducă   ? 

Q: Dar aţi auzit împuşcături după asta   ? 

A: Împuşcături într-una se ducea, numai poc şi poc şi poc, parcă asta numai ea   ?  

A: Altul împuşcau acolo, pe dânsul iar. Se auzeau împuşcături tot timpul.  

Q: Dar pe ăştia 30 pe care i-au adus acolo la groapă, apoi i-aţi văzut pe toţi cum i-au împuşcat 

sau nu   ? 

A: Păi eu nu i-am văzut, fiindcă ei au intrat în groapă, numai am auzit împuşcătura. 

Q: Aha, deci pe dânşii îi aducea şi îi băga în groapă   ? 

A: Dar cum   ?  Şi acolo ei cădeau. 

Q: Deci pe dânşii când îi împuşcau ei erau în groapă, ei nu erau pe margine   ? 

A: Nu, nu, nu, ei erau în groapă, pe urmă din groapa aceea au scos cândva acum când a venit 

rusul şi i-au dus undeva la cimitir. Din groapa aceea au scos. Groapa a fost astupată, până 

când de acum şi maşinile, şi căruţele umblau deasupra pe acolo. Dar pe urmă au scos şi au 

dus. 

Q: Dar pe ăştia care aţi spus că vreo 30 de evrei îi împuşcau pe fiecare sau i-au adunat pe toţi 

şi iaca   ? 
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A: Nu, nu, aşa şi câte doi, dacă scotea doi, ducea doi, câte unul, iarăşi unul, nu aşteptau pe toţi 

să-i adune. Pe care-l scoteau din cameră, pe care-l găseau, pe acela îl împuşcau.  

Q: Înainte de a împuşcau pe dânşii îi dezbrăcau sau aşa îmbrăcaţi   ? 

A: De unde îi dezbrăcau, nu, îmbrăcaţi aşa. 

Q: Împuşcau numai soldaţii sau împuşcau şi alţii   ? 

A: Se vede că soldaţii, că de unde a noştri puteau să aibă   ?  Acolo erau soldaţii şi împuşcau, 

da. Da, că doar de unde puteau să aibă ei   ?   Îi duceau, dar de împuşcat, soldaţii împuşcau. 

Q: Dar din evreii ăştia nimeni nu a încercat să fugă de acolo, nu   ? 

A: Nu atât că fetiţa asta a fugit şi îmi pare că şi a rămas să trăiască. Dar aşa, de unde a putut să 

fugă dacă ei îi duceau .… 

Q: Ştiţi dacă cineva din evreii ăştia de la voi din sat au rămas în viaţă de acum după război   ? 

Era cineva în viaţă   ? 

A: Kenisberg a rămas. 

Q: Kenisberg   ? 

A: Da. 

Q: E bărbat   ? 

A: Bărbat. 

Q: Dar ştiţi cum a rămas în viaţă sau nu   ? 

A: Cum a rămas el nu ştiu, cum a fost ascuns el nu v-oi spune, cum a fost ascuns el ori ce, dar 

după aceea ei s-au dus, el s-a ivit. 

Q: Data trecută ne-aţi spus că două surori evreice au rămas în viaţă   ? 

A: Nu, nu, nu, care aceia   ?  Am spus eu două surori, ştiţi că am uitat ce am spus   ? 

Q: Aţi spus că numai două surori au rămas în viaţă din sat.  

A: Două surori, care acelea două surori   ?  

Au fost două evreice, două surori, dar nu le-a împuşcat oare   ?   Nu v-oi spune de asta, nu ţin 

minte. 

Q: Dar evreica asta care aţi spus că a ieşit din lanul acela de porumb şi a venit la voi acasă .… 

A: Da, bătrână era, nu ştiu, dar bătrână tare, aşa ca mine aproape. 

Q: Nu vă amintiţi cum o chema   ? 

A: Nu. 

Q: O ştiaţi tot din sat, aţi cunoscut-o   ? 

A: Tot din sat, de bună seamă. Din sat. Şi a intrat în păpuşoi şi cerea, şi pe drum au trecut şi 

au văzut-o în ogradă, că la noi a intrat în ogradă şi aşa au prins-o şi au dus-o şi au împuşcat-o. 

Treceau nişte flăcăi pe drum .… 
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Q: Erau tineri flăcăii, câţi ani aveau   ? 

A: Ei, câţi ani, eu ţin minte cum erau   ?   Dar erau de acum, dar nu erau păţani. 

Q: Şi au intrat la voi în ogradă şi .… 

A: Nu la mine în ogradă, la mama, la părinţi. Dar mama peste drum trăia, eu aici peste drum 

am făcut casă. 

Q: Dar aţi spus că ei întrebau atunci dacă pe poloni   ? 

A: „Nu, nu, deocamdată nu”. Şi de aceea şi eu mai departe nu am umblat mult, poate şi până 

seară multe au mai fost, dar mama nu m-a lăsat şi stam în casă. 

Q: Dar cum era, cum se simţeau polonezii   ? 

A: În timpul românilor rău se simţeau. De exemplu, cât am umblat eu la şcoală, apoi numai 

poleaţchi şi poleaţchi am fost, de asta nu ieşeam. 

Q: Aşa vă spuneau copiii   ? 

A: Da, porecleau poleaţchi şi poleaţchi. 

Q: Şi de asta şi aşa era frica asta   ? 

A: Şi aveam frică tot polonii, ca să nu înceapă şi ei cu polonii. Dar nu, au zis încă nu şi aşa a 

rămas.  

Q: Dar aţi spus că lucrurile tot le luau   ? 

A: Da, da, din sat oamenii. 

Q: Aţi văzut cum luau lucrurile, cum duceau   ? 

A: Ei, ce puteam vedea acolo, cum o pernă unul, cine ce duce, eu ştiu cum a fost acolo. 

Duceau: mobilă, perne, totul, totul ce era, totul luau. 

Q: Aţi spus că odată mama dumneavoastră încerca să intre la o vecină sau la o evreică, că alte 

femei luau nu ştiu ce de acolo şi mama dumneavoastră, ziceţi, că încerca să le oprească.  

A: Nu, asta poate Megieşa v-a spus, eu parcă nu v-am spus de asta. 

Q: Ok, noi avem o problemă tehnică, trebuie să ne oprim puţin.  
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