
 58 

CAPITOLUL III 

PLECAREA DIN BANAT – DEPORTAREA ÎN 

BĂRĂGAN, LAGĂRUL MĂZĂRENI 

1. Problemele cu miliţia din satul Becicherecul Mic 

În anul 1949, ruşii i-au luat pe ruteni din România. Aceştia 

erau un fel de ucrainieni, nişte oameni frumoşi, cu femei 

mândre, purtau numai cizme, erau subţiri, îngrijiţi şi foarte 

curaţi, mai curaţi decât basarabenii. I-au dus înapoi în Rusia, 

de acolo i-au trimis în Siberia şi, după cum i-am auzit pe unii 

spunând, când au ajuns în Rusia, le-a fost luată toată averea. 

În anul 1950, toamna, umblau tot felul de zvonuri, cum că 

se va întâmpla ceva anume. După ce i-au luat pe ruteni, ruşii 

au răspândit zvonuri pentru a crea o diversiune şi pentru a 

zăpăci, zvonuri ce spuneau că îi vor trimite pe basarabeni, pe 

bucovineni şi pe macedoneni în Rusia pe motiv că erau titoişti 

(plătiţi de Tito) sau legionari. Acest subiect s-a dezbătut din 

toamna anului 1950 până în primăvara lui 1951. Astfel de 

subiecte erau numeroase, însă nimeni nu ştia ce avea să fie.  

În primăvară, în satul Becicherecul Mic, a fost adusă o 

unitate militară pe care au desfăşurat-o pe o păşune. În cadrul 

unităţii militare erau şi câţiva armâni: Costa al lui Culişeani 

(Bajda), Coli al lui Deda (din Beidaud), Dinca al lui Tutungi şi 

încă unul din Eschibaba, judeţul Tulcea, căruia nu i-am reținut 

numele. Aceşti băieţi şi-au adus bagajele în casele noastre. 

Când noi am plecat, fiind trimişi în lagărul de la Măzăreni, le-

am luat cu noi în Bărăgan şi abia după ce ei şi-au terminat 

stagiul de soldaţi în armată au venit să-şi ia lucrurile înapoi.  

Au circulat zvonuri despre posibila noastră deportare în 

Rusia în toată iarna anului 1951, iar în ianuarie anul următor 

zvonurile s-au înteţit. În martie, miliţienii treceau prin sat, doar 

pe la anumite case, şi culegeau informaţii, îşi notau date 

despre familie, cum ar fi numele şi locul unde au casa, apoi le 

foloseau ulterior pentru a-i putea manipula pe oameni, după 
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care plecau mai departe. Fără să ştii, îţi făceau chiar şi poze 

(foto 12). Noi nu ştiam nimic, însă zvonurile legate de faptul 

că avea să se întâmple ceva erau tot mai puternice. Mulţi 

spuneau despre noi armânii că suntem titoişti sau legionari. 

Anul acela a fost un an foarte bogat, a dat atât de multă 

recoltă, încât nu puteai să-i simţi frumuseţea. Tata era 

împroprietărit cu cinci hectare de pământ în satul Becichercul 

Mic, dar avea în arendă alte treisprezece hectare, deci avea în 

total optsprezece hectare. După ce s-a terminat campania de 

primăvară, semănatul, s-a dat ordin ca toţi ţăranii care aveau 

pământ să pună la capătul terenului câte o tăbliţă cu numele 

scris clar, pentru a se vedea cine este proprietarul fiecărui teren 

şi cât pământ deţine. Aveam cu arendă de la Creţu Gheorghe 

cinci hectare, de la Costică Ariciu trei hectare, iar de la un 

basarabean încă cinci hectare. Trebuia să dăm totuşi dările de 

lapte, lână şi carne de miel către stat.  

În seara de Înviere, când ne-am întors acasă de la biserică, 

am găsit vaca moartă. Cum dormea, aşa a şi murit. Am 

raportat imediat, l-am anunţat pe medicul veterinar Mateescu 

şi el a venit să constate decesul, după care a raportat mai 

departe şefului colector, Paraschiv Crăciun, un om foarte 

duşmănos. Atunci el a anunţat la raion, la inspectorat, de unde 

a venit, mai apoi, un inspector pentru a-i face autopsie vacii, 

au tăiat vaca pentru a vedea din ce cauză a murit, ei bănuiau că 

eu aş fi otrăvit-o. Erau deja stabilite cotele care trebuiau date 

pe anul în curs, până pe 1 ianuarie, şi, pentru că presiunea 

comunismului o cerea, a trebuit să cumpăr lapte şi să îl dau, 

dacă nu mă încadrau la sabotaj (pe motiv că aş fi adus 

prejudicii statului). Dacă nu ar fi fost Vanghele Butcaru la 

căşerie, să pot cumpăra laptele de la cei care aduceau mai 

mult, nu ştiu ce aş fi făcut. El cumpăra laptele pe numele meu, 

doar aşa puteam cumpăra, plăteam la săptămână la un preţ 

ridicat, la preţ de piaţă, de parcă l-am fi cumpărat pentru noi şi 

nu pentru dări (cotă). Astfel de probleme am întâmpinat, era 

greu, ne persecutau mult. De aceea, armânii se ajutau cum 
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puteau, fiecare îi ajuta pe ceilalţi acolo unde se putea... 

Acestea sunt timpurile pe care le-am trăit, cu greutăţi mari. În 

sat, în Becicherecul Mic, şeful colector, Paraschiv Crăciun, ne 

spiona mereu, era şi secretar de partid. 

După ce au fost făcute tăbliţele, pe care erau scrise numele 

şi cât pământ avea fiecare proprietar, şi au fost aşezate la 

capătul terenului, după câteva săptămâni, omul de serviciu de 

la primărie a ieşit într-o zi pe străzile comunei, trecea prin 

fiecare intersecţie şi anunţa că, timp de o săptămână, nici un 

om nu are voie să plece de acasă sau să iasă din localitate. 

Într-o zi de sâmbătă, în 16 iunie, la prânz, cu trenul de la 

ora cinci au venit miliţienii şi au umplut tot satul. Lumea  s-a 

îngrozit, nu se se ştia ce se va întâmpa. 

În data de 17 iunie, în ziua de Rusalii, duminică, s-a ţinut 

în sat la noi un meci de fotbal şi echipa din satul nostru a 

câştigat Cupa de aur, în echipă era şi un armân, Coli al lui 

Deda, un bun jucător al echipei. A fost mare bucurie în acea zi, 

drept urmare am ţinut o petrecere la cafenea, acela a fost 

ultimul nostru prilej de bucurie. Duminică seara, armata a 

încercuit satul cu echipamente de luptă, tancuri, mitraliere şi 

diverse alte arme. În acest mod s-a procedat în toate satele de 

unde au fost strămutaţi oameni, motivul – erau duşmani ai 

statului. La miezul nopţii, câte un miliţian se ducea împreună 

cu un securist la stăpânul unei familii care urma să fie 

strămutate şi îi cerea actele de identitate. Nu spuneau decât 

câteva cuvinte şi anume: „în două ore să vă strângeţi lucrurile 

şi să plecaţi!”. Nu te lăsau să vorbeşti, trebuia să te pregăteşti 

în două ore, să îţi iei cele necesare. Aveai dreptul să iei o 

pereche de cai, o căruţă, o vacă, cinci oi şi zece găini. Din ce 

au spus că poate fi luat, fiecare a luat cât a putut, adică o vacă, 

căruţa cu cai şi un porc. Ne-au dus la gară în puterea nopţii, 

fără să avem dreptul de a scoate un cuvânt, ne-au pus în 

vagoane câte trei-patru familii, cu tot cu vacă, cu porc, 

îngrămădiţi cu animalele. Cu acest tren de sute de vagoane ne-

au dus pe Bărăgan. 
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Duminică spre luni, la ora 12 noaptea, miliţienii mişunau 

prin sat şi au început să-i ridice pe acei oameni pe care îi 

considerau duşmani ai statului. 

Luni, 18 iunie 1951, eu eram cu tata la oi, la stână. La ora 

trei noaptea noi mulgeam oile pentru că a doua zi trebuia să 

mergem să cosim orzul. Am văzut în zare că vine mama cu un 

miliţian. Avea mâinile legate la spate pentru că se împotrivise 

să plece de acasă, nu voia nici în ruptul capului să le lase 

singure, noaptea, cu cei de la securitate, pe cele două fete şi pe 

noră. Din depărtare, câinii i-au simţit şi au început să latre. 

Am ieşit din strungă, miliţianul a strigat de la distanţă:   

– Mâinile sus! În numele legii, nu aveţi voie să spuneţi 

nimic. 

Ne-au dat ordin să închidem oile în ţarc. Am lăsat 170 de 

oi în ţarc, fără a mai privi înapoi, oile zbierau după noi. 

Boitarlu, câinele, a venit cu noi.  

Ţarcul era lângă sat. Când am ajuns acasă, un securist 

stătea sprijinit cu spatele de poartă, cu automatul în mână, ca 

să nu iasă soţia mea sau surorile din casă. Când am ajuns noi, 

miliţeanul nu ne-a prevenit că este un securist la noi în curte. 

De îndată ce am ajuns, eu am deschis poarta cu putere, fără să 

văd că este cineva în spatele ei, poarta l-a lovit pe securist 

peste braţ şi i-a căzut automatul din mână. 

Din fericire, automatul avea piedica pusă şi nu s-a 

descărcat, ar fi fost cumplit dacă s-ar fi întâmplat asta. Când a 

văzut miliţianul că automatul a căzut, mi-a dat un pumn în 

ceafă ca nu cumva să iau automatul şi eu m-am lovit cu capul 

de poartă. M-am umplut de sânge, mi se spărsese arcada. 

Miliţeanul a ordonat: 

− În numele legii, prezentaţi actele la control, aveţi două 

ore să părăsiţi domiciliul! 

Am lăsat 170 de oi, dintre care 120 mulgătoare şi 50 

sterpe, 30 de porci, dintre care o scroafă cu patrusprezece 

purcei, un porc mare, zece godini (purcei de până la 60 de kg) 

de zece luni şi alţi patru mai mari. Am lăsat şi opt butoaie cu 
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brânză în mijlocul curţii, le urcasem iniţial în căruţă, dar ni le-

au dat jos cei din comisie. Am lăsat şi zece baloţi de lână, 100 

de piei de miel, cinci căruţe de trifoi, porumb, patru iugăre din 

livadă făcute grămezi, 30 de găini, toate lucrurile din casă şi 

un sac de cărţi. Dintre toate cărţile mi-a rămas doar Prohodul 

(foto 13), pe care îl primisem în dar de la stareţul Lefterie, 

numele armânesc era Ianachi al lui Subţâru, de la mănăstirea 

Dervent. Mai mult nu puteai să iei, luai ce era mai important. 

Am lăsat optsprezece iugăre de recoltă, treisprezece hectare 

erau luate în arendă. Un iugăr valora zece mii de lei, aveam 23 

de iugăre arendate.  

Comisia a întocmit atunci un proces verbal în patru 

exemplare: unul pentru comisie, unul pentru proprietar, ce-l 

de-al treilea pentru securitate, ultimul nu mai ştiu cui îi era 

destinat. Erai întrebat ce avere ai, dar nu aveai voie să vezi ce 

se consemnează în procesul verbal. Semnai cu arma la tâmplă, 

sub presiunea baionetei, adică erai obligat să semnezi. 

Comisia a scris ce a vrut în acele procese verbale, mai 

târziu am aflat că erau procese verbale de vânzare-cumpărare, 

cu toate că noi nu am vândut nimic, inventarul pentru marfa pe 

care au luat-o nu a fost făcut corect, procedeul nu a fost deloc 

cinstit, aşa cum ar fi trebuit să fie. 

2. Plecarea din Banat în Bărăgan – Lagărul Măzăreni  

După ce comisia îşi termina îndatoririle, miliţianul te 

escorta până la gară, împreună cu un securist, şi de la gară te 

lua în primire un alt miliţian, care te păzea până când veneau 

marfarele, ne puneau câte patru-cinci familii într-un singur 

vagon, ne-au transportat mai rău decât pe animale, nici pâine 

n-am avut, nici apă. 

Dacă trenul se oprea în vreo gară, primeau un ceai, un 

biscuite şi o aspirină. Am făcut patru zile cu trenul, de pe 18 

iunie până în 22 iunie, când am ajuns la Urleasca, judeţul 
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Galaţi, raionul Brăila, în partea estică a României, lângă 

Dunăre. 

Când am fost aproape de Braşov, pe drumul dinspre 

Becicherecul Mic spre Bărăgan, trenul a oprit la semnal. Cu 

noi era un locotenent care păzea trenul cu deportaţi şi era 

tocmai la vagonul nostru când am ajuns la o livadă cu grămezi 

de iarbă. 

N-am avut ce face şi l-am rugat pe locotenent să ne lase să 

luăm iarbă pentru animale, altfel mureau de foame. Era a doua 

zi de mers cu trenul. Locotenentul mi-a răspuns că nu ne lasă 

să coborâm pentru că suntem consideraţi a fi duşmanii 

poporului. „Dacă noi suntem duşmanii poporului, animalele ce 

vină au să rabde de foame?”, i-am spus eu. Atunci s-a gândit 

puţin şi a dat voie doar fetelor să coboare să ia câte ceva. Dar, 

după ce au coborât fetele, au coborât şi ceilalţi. Locotenentul 

s-a speriat, văzând atât de mulţi oameni pe câmp, coborâţi din 

vagoane, a scos arma, pe mine nu m-a lăsat să cobor să iau 

iarbă pentru cai şi mi-a spus: „Vezi pistolul aceasta? Dacă nu 

se urcă înapoi în tren toţi cei care au coborât, primul glonţ îl 

voi trage în pieptul tău, iar celălalt în pieptul meu. Am patru 

copii acasă”, în clipa aceea s-a făcut palid la faţă. Garnitura era 

atât de mare, încât nu a rămas nici o grămadă de iarbă în 

livadă. M-a ţinut în suspans până s-a urcat şi cel din urmă om 

în vagon. Abia atunci mi-a spus, cât se poate de firesc: „Am 

scăpat amândoi.” Oamenii au fost cinstiţi şi nu a rămas nimeni 

jos, în câteva minute s-au urcat cu toţii înapoi în tren. 

Am pornit spre Bucureşti, locotenentul nu avea voie să ne 

spună unde suntem duşi, nouă ne spunea doar că nu ştie, că va 

primi ordin unde trebuie să ne ducă şi că puteam fi duşi chiar 

şi în Rusia. Am ajuns la Bucureşti, apoi am pornit spre Galaţi. 

Când am ajuns la Făurei, nu mai aveam nici o speranţă, ne 

gândeam că ne vor duce în Siberia. Însă ziua următoare, în 22 

iunie, am ajuns în gara Urleasca. Era în jur de ora 12 la prânz 

şi eram vai de noi, nemâncaţi, însetaţi, era şi foarte cald, 

aproape că murisem de sete.   
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La gara Urleasca ne aştepta miliţia călare, sute şi sute de 

miliţieni şi securişti. Toţi se uitau cu ură la noi, propagandiştii 

care umblau îmbrăcaţi în civil le spuneau miliţienilor şi 

securiştilor: „Să nu aveţi milă faţă de ei, sunt duşmanii 

poporului!” Securitatea pregătise sute de căruţe luate din toate 

satele şi ne aşteptau la gară să încărcăm toate lucrurile pe care 

le aveam cu noi. Sutele de miliţieni care ne păzeau aveau cu 

toţii arme automate cu 72 de focuri. 

3. „Aici este casa ta, băiete!” 

Ne-au dus în lagăr, acesta era înconjurat de mitraliere şi 

alte arme de foc, inclusiv tunuri. În lagăr, erai aşteptat de alţi 

miliţieni care te luau în primire şi aveau datoria să te ducă 

acolo unde era lotul destinat ţie şi semnalat printr-un par cu o 

tăbliţă, pe care era scris numele tău. Ţi se spunea: „Aceasta 

este casa ta, băiete!”, casa însă era inexistentă, doar o mirişte 

de grâu şi de mazăre, duşi pe câmp precum oile, fără pâine, 

fără apă, fără adăpost. Dacă bătea vântul, aşteptai să se 

oprească. Dacă ploua zile întregi sau chiar o săptămână 

întreagă, aşteptai să te usuci. Apoi, în lagăr, ne-au luat în 

primire alţi miliţieni şi alţi securişti. Lagărul era înconjurat de 

tunuri şi mitraliere, miliţienii şi securiştii călare pe caii lor 

păreau a fi şerpi, nu puteai să spui nici un cuvânt. În fiecare zi, 

ne numărau să vadă dacă suntem toţi, uneori chiar de două ori, 

dimineaţa şi seara, nu cumva să plece cineva. Miliţenii, care ne 

ţineau evidenţa, nu ştiau să numere. Erau din aceia cărora li se 

spunea paie-fân, nu ştiau nici măcar care este piciorul stâng şi 

care dreptul. Cu astfel de oameni îşi făceau comuniştii treaba, 

pentru că aceştia erau în stare de orice, chiar să te şi execute. 

Acţionau doar la comandă, nu ştiau să gândească, erau ca 

animalele. Veneau şi ne numărau: „1,2,3,4.” Dacă eram şase, 

şi nu ştia să numere, ne întrebau: „Sunteţi toţi?”, apoi plecau. 

După câteva zile, ne-au dat şapte scânduri şi le-am aşezat pe 

verticală, pentru a ne face o colibă. Ulterior, am acoperit-o cu 
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paie de mazăre şi de grâu. Când bătea vântul, paiele cădeau şi 

rămâneau doar scândurile. Nu aveam pâine, culegeam păstăi 

de mazăre, curăţam boabele şi le mâncam verzi, nefierte. 

Culegeam spicele de grâu şi le scuturam pentru a mânca 

boabele de grâu. Ne duceam în centrul lagărului unde venea 

câte o maşină cu pâine. Dacă apucai să iei o pâine, era bine. 

Dacă nu, mureai de foame. Venea câte un camion cu resturi de 

pâine de la spitale, de la şcoli profesionale. Toate erau 

aruncate pe jos în mirişte şi de acolo, dacă apucai să iei o 

bucată, era bună luată, altfel rămâneai flămând. Apa o aduceau 

cu cisternele de motorină, era amestecată cu urina de la 

animale, dar lumea o bea şi aşa. Altfel, ar fi murit de sete. 

Am mers să dăm apă cailor de la fântână. În momentul 

acela, un deportat, pe nume Budirincă, care avea fântâna în 

faţa lotului său de pământ, nu ne-a lăsat să-i adăpăm, ne-a luat 

găleata şi l-a lovit pe unchiul Zica. Unchiul Zica a căzut. Când 

s-a ridicat, i-a dat cu găleata în cap lui Budirică. Acesta a căzut 

şi unchiul Zica i-a pus găleata pe cap şi l-a bătut. Budirică ţipa 

de sub găleată şi a făcut aşa o hărmălaie, încât s-a strâns 

lumea. În momentul acela tocmai veniseră două cisterne cu 

apă şi lumea s-a dus să se aprovizioneze de la cisterne pentru 

că la fântână era scandal, însă apa de la cisterne nu era bună, o 

cisternă mirosea a motorină, iar cealaltă a pişălău. Lumea a 

început să îi mustre pe şoferi. Ei s-au supărat şi au vărsat apa 

lângă fântână, unde s-a făcut o baltă mare. Din acea baltă 

lumea a început să bea.  

Bunica mea nu avea dinţi, era bătrână, noi culegeam spice 

de grâu, le striveam între dinţi şi i le dădeam să le mănânce. 

Pe vremea deportării se ajunsese în aşa hal, încât erau 

unele situaţii în care, când familia ce urma să fie luată şi 

deportată avea un membru decedat în casă, era obligată să îşi 

lase mortul în casă şi să plece. S-au întâmplat lucruri mai 

grave atunci când un membru din familia celor deportaţi, 

bolnav fiind, era internat în spital şi familia a fost deportată iar 

bolnavul a murit în spital fără să-i mai vadă pe cei din familie. 
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Se făcea presiune puternică în lagăre, oamenii legii ne 

chemau să purtăm discuţii la care ne spuneau să mergem la 

miliţie, aceasta avea centrul de comandă la o baracă, unde ne-

au dat buletine de identitate cu domiciliu obligatoriu (D.O.). 

Nu aveai voie să pleci din lagăr în nici o împrejurare, nu aveai 

voie să-ţi părăseşti domiciliul şi să pleci nicăieri, doar pe o 

rază mai mică de cinci kilometri te puteai deplasa. 

După ce ne-au dat buletinele cu domiciliu obligatoriu 

(D.O.), au început să ne cheme la miliţie şi ne cereau să 

construim fântâni şi case, dar noi nu ascultam, aşteptam să 

vină americanii. Ne strângeam grupuri de oameni şi dezbăteam 

ce să facem şi cum să facem. În lagăr erau multe etnii: români, 

nemţi, basarabeni, bucovineni, bănăţeni, olteni, armâni 

(machidoni), unguri, evrei şi turci (din insula Ada Kaleh). În 

lagăr ne simţeam foarte apropiaţi unii de alţii.  

Toată noaptea se trăgea cu mitralierele, luminau în 

întuneric, trăgeau din toate părţile pentru a impune frica, 

încercând să evite astfel eventualele tentative de fugă. Lagărul 

avea o lungime de 1500 de metri şi o lărgime de 1000 de 

metri. În acest perimetru erau peste 600 de familii. Pânâ în 

3000 de suflete, de prizonieri. Şeful de şantier era un ţigan, un 

om foarte înţelegător. A încercat în toate felurile să ne 

determine, pe cele mai simple căi, să ne facă să înţelegem că 

era necesar să facem fântâni şi case pentru că avea să vină 

iarna. Noi refuzam să îl înţelegem, pentru că nu ne convenea. 

Cuvintele lui erau ale unui om cinstit: „Va veni iarna şi mie 

îmi este milă de voi.”, apoi ne ruga „Apucaţi-vă să faceţi 

fântâni, americanii nu vor veni!” „Faceţi case!”, ne spunea, dar 

noi nu înţelegeam, nu voiam să-l ascultăm. Venea în inspecţie 

securitatea din regiunea Galaţi, de la raionul Brăila, dar noi tot 

nu voiam să ne apucăm de construit. În cele din urmă, ne luau 

la poliţie. Dacă nu pricepeam cu frumosul, ne forţau, eram 

chemaţi de două-trei ori pe zi şi ne obligau să facem fântâni. 

Noi nu voiam să le facem. În cele din urmă primeai şi o mamă 

de bătaie, dacă nu acceptai să construieşti fântâni şi case din 
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chirpici. Te chemau şi te băteau din nou, îţi dădeau ordin să nu 

spui nimic acasă, oricum ei ar fi aflat dacă spuneai ceva. Mai 

că nu te năpădea plânsul, când te vedeai acolo, în câmp. 

Într-o zi, a venit un armân meglenit, Dionisie Giolea, o 

bună cunoştinţă de-a noastră, prieten bun, care era pe vremuri 

un vestit negustor. Avea căşărie la Gârliţa, unde lucra şi 

unchiul nostru, Tega. Nu ştiu nici până astăzi de unde a aflat el 

că noi eram în lagărul de la Măzăreni. Într-o zi, spre amiază, a 

venit la unchiul Tega, s-a oprit direct la coliba unchiului. 

Unchiul Tega a rămas surprins când l-a văzut, ne-am mirat cu 

toţii când ne-a chemat să ne vadă pe toţi cei din familia 

bunicului Todi. Venise cu un nepot de-al lui care era secretar 

de partid la o instituţie, nu ne-a spus cum sau de unde a aflat 

despre noi, dar ne-a dat un sfat împreună cu nepotul lui, ne-au 

sfătuit să construim case şi ne-au mai spus: 

− Nu există scăpare de aici, americanii nu vin, americanii 

vor veni după 40-50 de ani, a spus nepotul lui. Până atunci să 

nu aşteptaţi! Veţi muri de frig. Şi aşa a fost. Dionisie ne-a mai 

spus: 

− Îi mulţumesc mult nepotului meu că m-a adus aici şi că 

am putut să vin să vă văd, altfel nu aş fi putut intra. Am venit 

să vă rog să faceţi case, mă doare să vă văd aşa, sunteţi armâni 

de-ai mei, să începeţi să vă faceţi fântâni şi chirpici. 

Am început să facem chirpici din pământ, am făcut fântâni 

şi bordeie în pământ, pe care le-am acoperit, mai apoi, cu paie. 

Noaptea, când începea vreo furtună, cădea bordeiul cu 

acoperiş cu tot şi se umplea de apă, iar noi stăteam toată 

noaptea în apă şi aşteptam să vină soarele pentru a ne putea 

usca. Ne-am făcut o plită din pământ, nu aveam altfel cu ce să 

ne pregătim mâncarea. Bordeiele erau în pământ, unde am 

săpat până la doi metri adâncime, pentru a fi cald şi pentru a 

putea să stăm şi iarna. Ne gândeam ca nu cumva să se 

îmbolnăvească vreunul dintre noi, căci nu am fi putut să 

facem, bolnavi fiind, case. 
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4. Traiul cu greutăţile, supărările şi munca în lagăr  

Primeam înştiinţări de la conducere prin care eram 

chemaţi la muncă: într-o zi trebuia să facem 200 de bucăţi de 

chirpici pentru instituţii, într-alta să mergem la gară să 

descărcăm vagoane şi, tot aşa, ni se aduceau la cunoştinţă tot 

felul de obligaţii, încât te zăpăceai de cap. Nici nu ştiai unde să 

mergi mai întâi pentru că zilnic erau cam cinci-şase solicitări 

de lucru în slujba comunităţii. Te duceai la una dintre instituţii, 

la alta nu te mai puteai duce. Seara te chemau cei de la 

instituţiile la care nu ai fost şi te întrebau de ce nu te-ai dus la 

ei. Le spuneai că te-ai dus în altă parte, dar pe ei nu îi interesa 

că ai muncit în altă parte, te jigneau în toate felurile şi, dacă 

aveai să comentezi, te loveau şi îţi ordonau să nu spui nimănui 

pentru că vor afla şi te vor bate şi mai rău. Îşi băteau joc de 

noi, ne urmăreau să vadă dacă vom spune ceva. Acasă nu 

povesteam nimic, ziua următoare trimiteau pe cineva să vadă 

dacă ai spus ceva sau dacă ai povestit vreunui vecin. Eram sub 

presiune, nu puteam spune nimic. Dacă murea cineva, miliţia 

îl lua şi-l îngropa, cine ştie unde îl ducea. 

După aceea am făcut fântâni şi chirpici, am început să 

construim case (foto 14). Erau două tipuri de case pe care le 

construiam: unul pentru familiile cu două sau trei persoane, cu 

sală şi dormitor; unul pentru familiile care aveau peste trei 

persoane: o sală şi două camere. Venea şeful de şantier 

responsabil pe strada respectivă, fiecare stradă avea un meşter, 

el alcătuia planul caselor şi punea căpriorii. 

Dacă voia cineva să facă chirpici din pământ, el le făcea 

tiparele din lemn, iar celor care voiau să facă pereţii caselor 

din pământ bătut le dădea dulapi, tipar făcut din scânduri de 30 

cm pe 40 cm şi patru metri lungime. 

Construiam şi case din ceamur. Ceamurul îl făceam astfel 

(armânii construiau mai mult cu ceamur pentru că era mai 

bun): amestecam pământul o zi întreagă, ca pe un aluat. Ziua 

următoare prindeam dulapii de patru metri lungime la capete 
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cu altă scândură, îi aşezam jos şi călcam ceamurul, apoi lăsam 

totul deoparte. Puneam un alt dulap, îl umpleam, îl scoteam pe 

celălat şi puneam iar ceamur. În jur de două luni, tot lucram la 

case, pe rând, la vecini. Trebuia o zi întreagă doar să sapi şi să 

cari pământul, să-l pregăteşti, să-l întinzi, să-l uzi. Ziua 

următoare îl amestecai şi luai cu tine un cal sau o vacă pentru 

a-l strivi şi a pune paie, îl frământam ca pe aluatul de pâine. 

Munceam nemâncaţi şi scoteam sute şi mii de găleţi de apă. 

Era nevoie de multă apă, pentru a face un ceamur nu îţi 

ajungeau 300-400 de găleţi. Amestecam cu picioarele goale, ţi 

se umflau atât de mult mâinile, încât nu le mai puteai mişca, 

trebuia să faci altceva ca să îţi treacă. Făceam ceamurul pe 

rând cu vecinii, trebuia să te înţelegi cu ei şi să ai multă 

răbdare, pentru că eram cinci case la o singură fântână şi 

făceam cu rândul, nu eram cu toţii la fel, unii lucrau mai 

repede, alţii mai încet. Trebuia să facem şi 200 de bucăţi de 

chirpici de familie: pentru primărie, pentru miliţie, pentru 

dispensar, pentru cooperativă, pentru cămin etc. Chirpiciul 

trebuia să fie făcut obligatoriu de câte 30 cm pe 40 cm. Cum 

ne trezeam în zori, mergeam la fiecare instituţie, ziua 

munceam pentru casele noastre, iar noaptea munceam pentru 

instituţii până la 12-1 noaptea, cu felinarul, munceam fără 

oprire. Pânâ în luna octombrie, trebuia să fie totul gata, aveam 

trei luni la dispoziţie.  

Trebuia să muncim inclusiv la fermă, de aceea fusesem 

duşi acolo. La fermă şi la noi munceam noaptea, nu aveam de 

făcut doar casele, trebuia să mergem, aşa cum am mai spus, şi 

la instituţiile din lagăr – am construit şcoală, dispensar, miliţie, 

primărie, cămin cultural. Mai rămânea zugrăvitul caselor şi 

grajdurile pentru cai, pentru vaci, apoi sobele pe care le 

încălzeam cu paie sau cu ciurlani. Aceşti ciurlani erau un fel 

de plantă înaltă ale cărei ramuri se întindeau şi se făceau ca 

nişte crengi. Când se uscau, le puneam în sobă şi ardeau 

aproape ca lemnele. Nu aveam pe ce să pregătim mâncarea, nu 

aveam nimic pe ce să o putem găti, nici măcar o sobă de 
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pământ. Am făcut atunci o sobă din pământ. În cazul în care se 

usca şi crăpa, o ungeam şi o puneam la soare. Toată iarna am 

făcut pâinea pe acea sobă, în beciul unde locuiam. În 

octombrie, am terminat de construit casele şi instituţiile. După 

ce am terminat casele, ne-au lăsat pentru puţin timp în pace. 

Nu aveam lemne pentru foc, nu aveam cherestea pentru grajd. 

Şeful de şantier era un ţigan cu suflet bun şi înţelegător, chiar 

dacă noi mergeam pe şantier să furăm scânduri şi cherestea, el 

ne ierta. Am avut mare noroc şi cu şeful jandarmilor, Pantazie, 

care a rămas în lagăr. Dacă greşeam, se prefăcea că nu vede că 

noi trebuia să furăm. Luam tot ce găseam, nu lăsam nimic din 

ce se putea lua şi astfel ne puteam ajuta cumva să 

supravieţuim. Din oameni cinstiţi, am devenit hoţi, ne duceam 

noaptea să furăm în pădurea de salcâmi, în lizieră. Toţi 

deportaţii se duceau noaptea după lemne de foc, pentru 

bordeie şi pentru grajduri. Bordeiele le săpam în pământ la o 

adâncime de aproximativ un metru, le acopeream cu pământ 

uscat, cu ramuri de salcâm şi apoi puneam deasupra paie şi 

mult pământ. Astfel, ploaia nu mai pătrundea înăuntru. 

În luna noiembrie, pe la orele nouă-zece seara, m-am dus, 

împreună cu tatăl meu, cu căruţa, la o lizieră la Silistralu, 

lângă drumul care ducea spre Brăila, şi am tăiat salcâmi, am 

umplut o căruţă întreagă. Când am ajuns acasă de la pădure, pe 

la ora doisprezece, tocmai a început o furtună puternică, vânt 

şi ploaie. În jur de 80% dintre case au fost descoperite, ploua 

mult, vântul bătea puternic. Noi am avut un mare noroc, casa 

noastră nu a fost descoperită, pentru că am aruncat toate 

lemnele din căruţă. Astfel, acoperişul nu a mai fost luat de 

vânt. În plus, chiar dacă ploua atât de mult, am mai aruncat şi 

foarte multă apă pe acoperiş, pentru a-l putea stabiliza. 

Dimineaţa, mare parte dintre case rămăseseră fără acoperiş. S-

a anunţat la raion, la Brăila, regiunea Galaţi, iar în jurul orelor 

zece-doisprezece a venit un elicopter care a adus doi 

reprezentanţi şi un comitet din Bucureşti. 
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Mulţimea, când a văzut elicopterul, s-a năpustit asupra lui. 

Echipajul s-a speriat şi s-a îndepărtat de îndată, a plecat fără să 

se mai întoarcă. Nu au mai venit altă dată, l-au lăsat doar pe 

bunul Dumnezeu cu noi. Pentru că responsabilii din comitetul 

de la Bucureşti au plecat, oamenii au ţinut o consfătuire. Cei 

mai în vârstă au hotărât ca tot satul să se ducă la fermă şi să ia 

tot ce se poate lua, paie, coceni, lucernă, tot ce se putea folosi 

pentru a acoperi casele. Directorii fermei, în momentul în care 

au văzut ce se întâmplă, cum mii de oameni din lagăr iau 

nutreţul, paiele, lucerna din fermă, doar priveau, nu au putut să 

mai facă nimic. Nici şeful de post, Pantazie, nu a comentat. Nu 

a putut nimeni să-i oprească pe oameni în situaţia aceea în care 

se găseau, cu casele descoperite. Când au venit cei de la 

regiune şi au văzut casele descoperite, nu au mai obiectat nici 

ei nimic. După această nenorocire venită de la Dumnezeu, a 

urmat şi un eveniment plăcut. S-a dat ordin de la regiunea 

Galaţi ca toţi deportaţii să aibă dreptul să meargă să muncescă 

la moară sau la fabrica de ulei. Aveau dreptul să muncească la 

cazanele unde se făcea uleiul şi la morile pentru măcinat 

porumbul şi grâul, erau incluse toate morile din regiune. 

Oamenii erau nevoiţi să muncească la ferme pentru că nu mai 

aveau haine să se îmbrace şi mureau de frig. Puteau munci 

doar la moară, însă lucrurile se amelioraseră. După acea 

puternică furtună, conducerea de la ferma Urleasca a anunţat 

că urmează să cumpere cai şi vaci. Atunci s-a putut dovedi, 

încă o dată, că armânii erau chibzuiţi. Atunci când s-a anunţat 

că vor fi cumpărate animale, oamenii din toate celelalte etnii 

au vândut caii şi vacile, bucurându-se că astfel vor face rost de 

mulţi bani, fără să se gândească deloc ce i-ar putea aşteapta 

dacă se va întâmplă vreo nenorocire, aşa cum s-au gândit 

armânii. După ce au vândut caii şi vacile, deportaţii nu mai 

aveau nimic, nu mai ştiau ce să facă. 
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5. După foamete a urmat o stabilizare monetară...  

Un alt eveniment neplăcut s-a petrecut în februarie 1952, 

deprecierea banilor, un alt mare necaz. Oamenii au rămas şi 

fără animale, şi fără bani. Atunci, membrii celorlalte etnii şi-au 

dat seama că armânii sunt mai înţelepţi decât ei. 

− Voi sunteţi mai abili decât noi, căci nu aţi vândut nimic! 

Cei care îşi vânduseră bunurile au rămas fără nimic, erau 

săraci ca nişte cerşetori, îşi pierduseră toţi banii. Noi aveam în 

continuare caii, căruţele, vacile, aveam lapte şi nu mergeam 

nicăieri pe jos. 

– Acum ne-am dat şi noi seama. Trebuia să facem şi noi ca 

voi, să nu vindem nimic. Noi, bănățenii, nu vă luam pe voi, pe 

machedoni, cu noi în căruţe, când vă duceaţi pe jos la muncă. 

Însă acum, voi ne luaţi în căruţele voastre chiar şi fără să vă 

cerem asta. Câtă lăcomie aveam atunci! Ne cerem scuze, voi 

sunteţi armâni viteji. Prin câte aţi trecut şi tot sunteţi bine, 

aveţi căruţe pentru că nu le-aţi vândut, noi suntem pe jos căci 

am vrut banii... Pe voi Papacostea v-a adus în Banat. Nici 

măcar nu dormeaţi, ne mira acest lucru. Vă îngrijaţi de traiul 

vostru, noi nu ne dădeam seama atunci. Cornel Pacostea a 

adus în locul vostru, în regiunea Timişoara, moldoveni. Ăştia 

doar dorm şi fură, bănăţenii vă simt lipsa acum şi regretă ceea 

ce s-a întâmplat cu voi şi cu strămutarea voastră din 

Timişoara, ştim că eraţi gospodari, muncitori şi oameni 

cinstiţi. 

În 1951, după ce am terminat casele, ne-au lăsat să ne 

deplasăm ceva mai departe de lagăr, pentru a munci la vreo 

fermă, sau pentru aprovizionarea de la piaţa din Brăila, trebuia 

doar să îi spui şefului de post, Pandazie, să fie informat. Între 

timp, conducerea lagărului, cei de la primărie şi jandarmeria 

îşi dăduseră seama că statul comite o greşeală cu noi, armânii. 

Acum, ne dădeau voie să ne deplasăm, cu condiţia de a nu face 

vreo greşeală în afara perimetrului de domiciliu forţat, trebuia 

să fim disciplinaţi pentru a primi şi pe mai departe această 
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permisiune. La una dintre discuţiile purtate în sat, cineva a 

propus ca acei care au bani să îi pună în circulaţie. Cum eu 

aveam o sumă la dispoziţie, m-am dus de două ori la târg, în 

satul Ianca, şi am cumpărat în jur de 30 de saci cu diferite 

cereale, grâu şi floarea soarelui, am pus sacii în pod şi în 

primăvara lui 1952 am vândut tot ce cumpărasem.   

În decembrie 1951, m-am dus la o secţie din cadrul fermei 

Urleasca, denumită Căldăruşa, auzisem că se căutau oameni 

pentru muncă şi am ocupat postul de şef de echipă. Când a 

venit Anul Nou, eu eram angajat. În 1952, când a venit 

stabilizarea monetară, eu aveam serviciu. 

În luna februarie, eram şef de cultură la bumbac, cinci 

armâni am ocupat locuri de muncă pe postul de şef de cultură. 

Fiecare dintre noi avea câte 100 de hectare de bumbac luate în 

primire. În iarna acelui an, am făcut cursuri pentru cultura de 

bumbac: eu, Vanghiul al lui Todi, Tache al lui Roşca, Dima al 

lui Coli al lui Iepur, Santa al lui Brova şi încă un român 

bănăţean, Pintilie Văcărescu, şi un român bucovinean, Ilie 

Jianu. Eram instruiți după cărțile profesorilor ruşi de la 

complexul DKV (Docuceaev, Kostaceaev şi Veliamos, acestea 

erau numele profesorilor). Cursurile le-am urmat timp de trei 

luni cu şeful de secţie Ion Bantaş. 

Primăvara a venit repede în acel an. În 8 martie 1952 deja 

terminasem campania de primăvară. Într-o zi, înspre amiază, la 

terminarea muncii, ne-am dus să ne pregătim pentru o şedinţă 

cu directorii, adunare generală la centrul IAS Urleasca. 

La ora 16, am pornit către întâlnire, după o jumătate de oră 

a început o furtună puternică. La ora cinci trebuia să înceapă 

şedinţa. Vijelia era puternică şi abia am ajuns la instituţia unde 

conducerea îşi avea birourile. De la centru pânâ în lagăr erau 

doi km, nu am putut să ajungem înapoi, eram şapte persoane 

cu domiciliu obligatoriu. Ne-am întors la o secţie numită 

Comcari, un grajd unde se creşteau porci. Nu puteam vedea 

nimic şi din această cauză ne-am rătăcit şi s-a nimerit să 

ajungem la o uşă unde se vedea o mică lumină. În cameră era 
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un paznic care tăia lemne. Cum am zis, noi nu ştiam unde 

suntem din cauza furtunii şi am intrat în cameră peste paznic, 

ghidându-ne după lumină. El s-a speriat. Când am intrat, era 

deja noaptea târziu, furtuna ne făcuse să mergem fără direcţie, 

iar paznicul, de frică, era gata să ne lovească cu toporul, 

crezând că suntem hoţi. Abia l-am liniştit. În seara aceea cu 

furtună puternică, o nemţoaică de 44 de ani, împreună cu 

băiatul ei de nouăsprezece ani, au plecat de la un alt grajd unde 

se creşteau porci, pentru a merge la Măzăreni, dar nu au mai 

ajuns pentru că furtuna i-a purtat la zece km depărtare, tocmai 

în satul Hoinari. Acolo, lângă o lizieră de salcâmi, au rămas 

înzăpeziţi şi au murit îngheţaţi. În luna mai, când oamenii au 

ieşit să semene, i-au găsit acolo, unde era încă zăpadă, fiind 

viscolită din iarnă. 

În Măzăreni, toate casele erau acoperite de zăpadă, nu am 

putut ieşi afară timp de două-trei zile, tot timpul cât au ţinut 

furtuna şi vijelia. A ajuns atunci să crească în casele noastre 

mazăre şi grâu. În toate casele încolţise verdeaţă pentru că 

pereţii erau umezi şi cu mucegai, umezeala din case şi frigul 

ne-ar fi făcut să îngheţam, dacă nu am fi dormit cu multe haine 

pe noi. În acea perioadă, am făcut cu toţii păduchi. 

Când a venit primăvara, trebuia să muncim obligatoriu la 

IAS. Nu aveam voie să obiectăm. Dacă fugeai din lagăr şi erai 

prins de miliţie, te trimiteau la Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

Fete, băieţi şi bărbaţi, cu toţii mergeam distanţe mari, chiar şi 

câte 25 de km pe jos, la muncă la IAS Romanu, la ferma 

Deduleşti, pentru a ne câştiga pâinea de zi cu zi, mergeam şi la 

alte ferme şi munceau pe câmp sau oriunde era nevoie, la 

porci, la vaci, la curăţenie. În vremea aceea, în 1952, 

securitatea şi partidul conduceau toată activitatea ţării. Pentru 

că era nevoie de oameni să sape pământul, aduceau fie elevi de 

liceu sau de la şcolile profesionale, fie studenţi, fie ursari. 

Începuse presiunea pentru a colectiviza toţi locuitorii satelor, 

chiaburilor li se impuneau cote mari şi nu erau lăsaţi să lucreze 

la fermă. 
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6. Viaţa şi tradiţiile armâneşti în lagărul Măzăreni – 

Bărăgan 

În luna februarie a anului 1953, am horărât să mergem în 

vizită la socri, eu împreună cu soţia şi cu fetiţa Chiraţa, care 

avea numai un an. Am pornit de la Măzăreni spre Dâlga cu 

trenul. Când am plecat, l-am anunţat pe comandant, aşa cum 

cerea conducerea. Ajuns în gară la Dâlga, probabil să ne fi 

văzut cineva sau să fi fost urmăriţi, mai ales că era noapte, în 

jur de ora patru. Am ajuns la Zica al lui Șabani, cumnatul 

soţiei, la ora cinci dimineaţa. El locuia în prima casă de la 

intrarea în sat şi, tocmai în momentul în care am intrat în casă, 

a venit după noi un miliţian pe nume Nae. A intrat peste noi şi 

ne-a cerut buletinele, pentru a ne duce la miliţie pe motiv că 

plecasem din Măzăreni, unde aveam domiciliu obligatoriu în 

lagăr. Pentru această faptă, erai închis sau dus la muncă la 

Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

Chiar şi după multe rugăminţi, nu voia să ne lase în pace. 

Pe vremea aceea trăia bunicul Naşu al lui Șabani, bunicul 

cumnatului soţiei. Avea 105 ani (foto 15) şi care avea dinţi noi 

în gură. I-a spus miliţeanului: 

− Facem un pariu amândoi? Eu voi sta jos cu picioarele 

încrucişate şi voi pune pumnii jos, iar tu vei sta tot cu 

picioarele încrucişate pe pumnii mei, iar eu am să te ridic. 

Dacă nu voi putea să te ridic, poţi să-i iei pe amândoi! Dacă 

voi reuși, îi laşi liberi. 

Miliţianului i s-a părut că e o glumă. Bunicul Naşu şi-a 

pus pumnii jos şi miliţianul s-a aşezat cu picioarele încrucişate 

pe pumnii lui, cântărea în jur de 80-90 de kilograme, bunicul 

Naşu l-a ridicat jumătate de metru şi apoi i-a dat drumul jos! 

Miliţianul s-a ruşinat, a luat arma şi a plecat. Astfel, datorită 

forţei bunicului am scăpat şi din acea încurcătură. Apoi, am 

rămas câteva zile să ne vizităm rudele şi după aceea ne-am 

întors acasă. 
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După o săptămână, am primit o scrisoare prin care eram 

chemat să mă duc în Lagărul Pietroiu. Acolo aveam un fin, 

Mita al lui Pârdu (foto 16), care era logodit cu Anghela 

Statina, din Lagărul Frumuşiţa, regiunea Galaţi, trebuia să îi 

cunun. Pentru a se putea face nunta, fata trebuia să primească, 

de la conducere, acordul de a fi transferată din Frumuşiţa la 

Pietroiu. Când am ajuns la Pietroiu, nu se dăduse încă acordul 

pentru schimbarea domiciliului fetei, procedura fiind amânată. 

Nunta nu putea fi ţinută, m-am întors acasă. 

Am primit veste, spre sfârşitul lunii, să merg iar. Am 

pornit spre Pietroiu la 20 februarie. Tranferul nu fusese făcut, 

încă o dată m-am întors acasă fără să rezolv nimic. În acelaşi 

timp, împreună cu mine, a plecat de la Pietroiu o fată, Babu 

Maria, ea se ducea în vizită la sora ei, măritată cu Nicu al lui 

Mociu. Era bolnavă şi o însoţea o altă femeie, o sârboaică pe 

nume Milin Saviţa. Seara, am plecat cu trenul de la Feteşti, la 

ora şase, şi am ajuns la Făurei la trei noaptea. Am intrat în sala 

de aşteptare, era iarnă, foarte frig. Afară, furtună. Le-am spus 

femeilor să se ferească, să se ascundă fiecare cum poate. La 

ora patru au venit jandarmii să facă un control de rutină al 

actelor de identitate. Eu stăteam lângă uşă, ca să pot ieşi în 

momentul în care ei se vor apropia. Cele două femei s-au 

speriat, când i-au văzut pe oamenii legii m-au chemat, 

strigându-mă pe nume, ei au auzit şi au închis imediat uşa, 

astfel nu am mai putut să fug. Prima dată le-au cerut chiar lor 

buletinele, văzându-le speriate, apoi m-au prins pe mine. Ne-

au luat cu ei şi ne-au dus la cancelarie, la jandarmerie. Ne-au 

întocmit procese verbale pentru constatarea părăsirii 

domiciliului obligatoriu. Pedeapsa, cum am mai spus şi mai 

înainte, era de a fi închis sau de a fi trimis la muncă la Canalul 

Dunăre-Marea Neagră. Miliţianul avea în jur de 45-50 de ani. 

Le-am cerut celorlalţi să iasă afară, iar eu l-am rugat frumos şi 

chiar am încercat, fiind îngrijorat, să-l mituiesc. A fost un om 

înţelegător, a rupt procesele verbale şi ne-a lăsat să plecăm. 

Ne-a ţinut înăutru, în birou, până a venit trenul următor pentru 
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a nu fi prinşi de alţi jandarmi. Ne-a urcat în tren şi mi-a spus 

că, dacă mă mai prinde o dată, nu mă va ierta a doua oară. 

După ce se lua hotărârea la un departament al Ministerului 

de Interne pentru transferul fetei de la Frumuşiţa la Pietroiu, se 

trimitea documentaţia înapoi către raionul din regiune, pentru 

a fi ştampilată şi avizată. Însă interveneau inerente amânări, 

documentele pentru transferul dintr-un lagăr în altul se 

primeau în funcţie de disponibilitatea funcţionarilor. 

M-am dus de trei ori până la Pietroiu, pentru a-l cununa pe 

Mita al lui Pârdu. Acest lucru implica părăsirea domiciliului 

obligatoriu, mergeam singur pentru că ar fi fost mai rău dacă 

ne prindeau pe mai mulţi din casă. Nu aveam mulţi bani şi îmi 

era teamă, ştiam că dacă prindeau miliţenii pe cineva era foarte 

posibil să îl trimită la canal. 

M-am dus de atât de multe ori pentru că mă tot minţeau că 

vor veni documentele necesare transferului. Prima dată când 

m-am hotărât să merg, am ajuns la Feteşti noaptea la ora două. 

Nu aveam unde să stau pentru că miliţia patrula pentru a 

controla actele, în vederea depistării celor în aceeaşi situaţie ca 

mine, a celor ce aveam domiciliu obligatoriu. Pentru a nu fi 

prins, am plecat de la gară, pe jos, spre Pietroiu, am mers toată 

noaptea pe jos. La ieşirea din satul Cocargeaua, a trecut o 

căruţă. Eu mersesem pe jos aproximativ zece km. Nu 

cunoşteam bine drumul, în căruţă erau patru tineri care m-au 

luat cu ei şi m-au întrebat unde mă duc la acea oră târzie. Nu 

ştiam ce să le spun, nu ştiam dacă să le spun cine sunt şi unde 

merg pentru că nu aveam idee ce fel de oameni sunt. Ei erau 

cam cheflii şi mă temeam că îmi pot face rău. Cel care ţinea 

frâiele şi conducea caii m-a întrebat dacă sunt deportat cu 

domiciliul obligatoriu. Îl ştia pe finul meu, în luna septembrie 

se cunoscuseră undeva şi ştia unde locuieşte. Aşa că m-au dus 

până acasă la el, la Pietroiu. Am ajuns dimineaţă la bunicul 

Coli al lui Pârdu (Coli al lui Zisu), în zori, când oamenii încă 

dormeau. Am stat două zile, dar logodnica nu a fost nici atunci 



 78 

transferată, au telefonat de la Frumuşiţa pentru a cere 

amânarea transferului dintr-un lagăr în celălalt. 

M-am întors acasă, la Măzăreni. Când am ajuns la gară, 

miliţia mi-a cerut actele de identitate şi nu am mai putut scăpa, 

am fost prins, mi-au luat biletul de tren şi m-au dus la raionul 

Feteşti, la sediul miliţiei. Aici, iar am avut noroc, era acolo un 

sârb tânăr, Pain Veseli, el era portar la echipa de fotbal şi era 

originar din satul Becicherecul Mic. Când m-a văzut, m-a 

recunoscut imediat şi a venit la mine. I-am spus ce am păţit şi 

cum am fost prins. S-a dus imediat la comandant şi, pentru că 

era foarte cunoscut în Feteşti, fiind portarul echipei de fotbal a 

localităţii, mi-au dat drumul imediat, aşa am scăpat şi de 

această dată. După alte două-trei săptămâni, am primit telefon 

să merg să cunun. Transferul nu era nici acum făcut şi m-am 

dus degeaba. 

În 1954, s-a căsătorit Chiciu al lui Carali care era tot din 

Măzăreni. După ce s-au primit documentele fetei cu care urma 

să se căsătorească, pentru transferul de la Frumuşiţa, un lagăr 

care era lângă Prut, am plecat în jur de douăzeci de persoane. 

Socrul mare a trimis doi tineri, pe Mihali al lui Cola al lui 

Butcaru şi pe Ica a lui Topa, cu o zi înainte, să se ducă la 

Frumuşiţa să anunţe că vor veni nuntaşii, însă ei nu au putut 

ajunge la destinaţie. 

La graniţă, până la intrarea în lagărul Frumuşiţa, erau două 

zone de grăniceri: prima linie şi a doua linie. Băiatul şi fata nu 

au putut să treacă de aceste două linii, au fost prinşi şi duşi la 

pichetul de grăniceri, acolo au fost ţinuţi două zile, de joi până 

sâmbătă. Când au fost prinşi, nu au spus că urma să mergem şi 

noi, ci au spus doar că se duceau la nişte rude, altfel, dacă 

spuneau, ziua următoare ne-ar fi prins şi pe noi. 

Când am trecut sâmbătă de graniţă, grănicerii îşi făcuseră 

deja misiunea în zonă, patrulaseră deja. Astfel, noi am putut să 

trecem fără probleme. Am crezut că cei doi tineri, Mihali şi 

Ica, ajunseseră înaintea noastră şi pregătiseră tot. Când am 

ajuns la nuntă, nuntaşii şi socrul mic nu ştiau însă nimic. Au 
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trimis de veste la armâni că au venit nuntaşii, s-au pregătit 

imediat cu ce au avut şi cum au putut mai bine, au venit cu 

toţii şi au tăiat câţiva porci. 

Când socrul mare a întrebat de cei doi tineri:  

− De ce nu sunt aici? 

Socrul mic i-a spus că: 

− Nu au venit, nu au ajuns! 

Atunci, socrul mic l-a chemat pe Sutir al lui Geavela, care 

îi cunoştea mai bine pe grănicerii de la frontieră, şi s-a dus 

acolo şi i-a luat pe cei doi. Dar problema nu s-a putut rezolva 

în întregime, era prea târziu, cei de la graniţă apucaseră să 

raporteze mai departe, la comandament, şi cazul intrase în 

judecată. Judecata a avut loc şi Mihali a fost condamnat pentru 

un an şi şase luni, fata a primit un an. 

Până la urmă, au avut noroc şi au scăpat amândoi. Băiatul 

s-a dus voluntar în armată, ordinul de arestare a venit după trei 

zile de la înrolarea sa. Ordinul de arestare al fetei a venit după 

o lună, însă, în acelaşi timp, a venit şi o graţiere. 

Noi, nuntaşii, am mers seara la casa socrului mic. La 12 

noaptea, am plecat de la nuntă pentru că cineva ne-a trădat şi 

s-a dus la miliţie să anunţe că sunt oameni străini în sat. A 

venit un armân, Sota al lui Statina, care era de pază. El era 

paznic de noapte şi auzise la miliţie că vor să vină să ne ridice 

şi să ne închidă. Ne-a anunţat şi am plecat imediat, eu m-am 

dus chiar la el, îmi era rudă, o cununasem pe sora lui, pe 

Anghela Statina. Dimineaţă, la ora cinci, ne-am dus la gară şi 

am plecat. Pe proaspăta mireasă a adus-o chiar miliţianul la 

tren, avea ordin să fie trimisă în acea duminică în lagărul 

Măzăreni, pentru schimbarea domiciliului obligatoriu. 

Am ajuns la Măzăreni duminică la prânz, ne-am dus la 

biserica din satul Traian. Acolo au fost cununaţi tinerii, 

miliţianul a fost tot timpul prezent. Nu se mai pomenise până 

atunci o asemenea situaţie. Ne-am dus la Măzăreni, miliţianul 

a mers cu mireasa la postul de miliţie, a predat-o şi a plecat 

spre Galaţi. Seara am făcut nunta. Totul a fost frumos, a ieşit 
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bine, a fost multă voie bună şi nimeni nu a fost deranjat de 

situaţie, mă refer la autorităţi. Astfel de obiceiuri de nuntă le 

făceam doar noi armânii, celelalte etnii, de cele mai multe ori, 

nu mai făceau nuntă. Ei nici nu părăseau domiciliul obligatoriu 

şi nici nu ieşeau în afara lagărului, se căsătoreau şi fără să facă 

petrecerea. Armânii noştri nu aveau parte de zile senine în 

România! 


