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Interviu cu Elena Miloș, născută Lața (EM),  

(n.3 Iulie 1917)  

- realizat de nepotul George Serban (GS) la Pesac, județul Timiș, în 1992  

(participă la discuție si nepoata Delia) 

 

 

EM: In ziua întâi de Rusalii, Duminica, circulau zvonuri: ridică chiaburii, ridică chiaburii... 

GS: Când a fost? Sâmbăta? 

EM: In ziua întâi de Rusalii, Duminica (17 iunie 1951). Sâmbăta huruiau trenurile … și Duminică 

seara stăteam la uliță la noi și vorbeau nemții că ridică chiaburii. 

GS: Cum nemții, care nemți? 

EM: Nemții de la noi. Or fost odată duși în 1945. 

GS: Și or venit înapoi? 

EM: Or venit care or venit…i-or dus în Rusia. Oh, Doamne! Și atunci nu știa nimeni nimic, la noi la 

uliță plin: Nea Hanți (Torompac), Nan, Ghiță Cucu, o fost lună ca ziua. Și atunci, dimineața la 

3 ceasuri latră câinele și latră câinele. O ieșit Tăicuțu afară… Rodica o fost mică de 11 ani… la 

fereastră (un soldat) spune că suntem ridicați, să ne pregătim și să incărcăm totul în cocie, să 

mergem la gară la vagon pentru schimbarea domiciliului. Acolo căpătăm casa și să ne luăm 

unelte agricole. Și sa ne luăm cât putem de multe lucruri. Am avut la poartă un soldat atâta de 

blăstămat ca n-o lăsat neamurile noastre să se apropie de noi. La Baba Giula (Momac) toate 

neamurile or venit și i-or ajutat. În grădină la noi, înspre Rodăr sau Biu, n-ai putut să miști 

nimic. Din casa de la noi tot ce-am avut și albituri și măsaiele de pliș, tot o fost dus la Nan și la 

Tușa Măria, și două duni or fost la Mama Lena. Am lăsat din bucătărie și credenț și masă și 

scaune, și am băgat în saci țoale și dârze; o umplut Tăicuțu o cocie, și într-una o fost cadrofu și 

într-una nu știu ce-o fost…și tot satu o fost  gata, că or spus că până la ziuă să fie gata. 

GS: Când o fost asta? În 18 iunie 1951 la ora 3 dimineața? 

EM: În 18 iunie 1951 la ora 3 dimineața. Or făcut mehedințenii o poezie:  

Bate ceasul, bate doi, 

Vin soldații pe la noi… 

EM: …și atunci au fost (străzile din Bumbăcari) Mehedințul, Pesacul, Jimbolia, Glotlobul, Igrișul, 

Sărăfola, Tomnatic, Cenad, și basarabeni ridicați din mai multe locuri. 
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GS: Și unde v-o dus? Cum s-a numit localitatea? 

EM: Lasă că ajung și acolo… Dudești s-o numit, Bumbăcari. 

GS: Acolo a fost gara? 

EM: Da. La Dudești și satul s-o numit Bumbăcari. 

GS: Voi l-ați numit așa? 

EM: Nu. Ei l-au numit. Cât ai văzut cu ochii numai bumbac o fost. Miercurea am ajuns (dupa trei 

zile de mers cu trenul), iar până Duminică ne-am făcut o colibă, ne-am băgat acolo, vai și 

amar… 

GS: Bine, lasă că ajungi și acolo. 

EM: ... și ne-or dus la gară (Mama Ana o fost mânioasă cu Nenea Lel, pentru copii, nu vorbeau), și 

pe drum plin de oameni și de cocii, iar când când am ajuns la gară, la vagon Mama Ana o 

început să zbiere că nu vrea să plece fără fata ei (Marta – care era pe altă stradă cu șirul de 

căruțe – ei aveau cinci cocii); până când n-or dat ordin ăia mai mari ca să vină în față. Și abia 

atunci ne-am instalat în două vagoane: vaca lor și caii lor și caii noștrii într-un vagon, și noi în 

alt vagon. Când deodată, peste noi, l-or adus și pe Moș Ulă cu cinci cocii. Mulți or fost aduși 

odată cu noi: Barna, Brusti, Nea Andri Tiscu, Nea Ianu, Moș Todor, Nea Silvius Păsat, Mala, 

Plapșa, Emil, Lațcu, Baba lu Mănoilă (singură săraca), Ghiță Cicu ... 

GS: Dar vouă cine v-o zis, cine o venit să vă spună că vă ridică? 

EM:  Păi n-auzi că un soldat. 

GS: Numai un soldat? 

EM: Da. Tot satul o fost plin de soldați. Comuniștii le-au spus: cutare și cutare, la număr... 

GS: Cine erau? Erau din Pesac comuniștii ăștia? 

EM: Șota (frate cu Moașa), Gruia, Clop – ăștia or fost comuniștii. E vorba că asta s-o făcut de alții, 

de alți dușmani care or zis de Tăicuțu c-o fost primar. Eu nu știu cine or fost ăia care ne-or pus 

pe listă. Parcă-l aud pe Todorel cum o zis: asta numai Carp ne-o făcut-o! Ai auzit de Carp? Un 

dascăl de la școală, Carp? O fost atunci când o fost Lică (la școală). O venit din Basarabia la 

Pesac să facă pe comunistul. Și or mai fost și alții. Pă Tăicuțu l-or ridicat ca primar și director 

de bancă. 

GS: Dar el o mai fost atunci director de bancă? 

EM: O fost până o bancrotat (falimentat). O fost Banca Luceafărul la noi în casă. Tăicuțu o fost 

director, Nenea Lel contabil și de la tata lui Jiva o fost casier. Ăștia or băgat bani mulți în 

bancă. Cu Dr.Lața, Mihăilescu, Ilie Mocea, șapte familii or luat din Banca Arădană un milion 
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și jumătate de lei, o fost mult atunci. Și or dat la alții pe camătă. Și până la urmă o bancrotat, o 

venit conversiunea și s-or ieftinit toate și pământurile, și n-or mai putut să facă nimic. Înainte 

de 1943 o luat Tăicuțu tot pe el, că s-o scumpit pământul și o vândut două lanțe de pământ (sau 

trei) de o împâcat toată conversiunea aia, un milion și șase sute de lei, de ne-o intabulat (casa 

și pământul) că o vrut să ne mărite și n-o putut să ne deie contracte. 

GS: Și până când o fost banca la noi? 

EM: Până în 1927-1930, că în 1927 s-o făcut casa. 

GS: Și până când o fost primar? 

EM: Șapte ani o fost primar: din 1933 până în 1940. 

GS: Spune mai departe, că ai ajuns până la gara... 

EM: În Pesac la gara. 

GS: Câți a-ți fost în vagon? 

EM: Trei familii am fost. 

GS: Într-un vagon? 

EM: Nu. În doua vagoane. 

GS: Care sunt alea trei? 

EM: Noi, sora (Marta cu familia) și Moș Ulă (aici unde stă Olaru, tata lu Sivia lu Picu, nu-i ști tu). 

GS: Nu mai trăiesc? 

EM: Nu! Or murit. El o murit acolo la Stăncuța. Lângă dispensar o fost Picu, Nea Silvius Păsat o 

fost dincoace de școala, cu aștia or fost. Patruzeci și ceva de familii din Pesac: jumătate la 

Dudești și jumătate la Stăncuța. Și atunci ne-or suit în tren și ne-am instalat bine: cai (și 

animalele) de-o parte și noi, două familii, de altă parte. Deodată se dă ordin că vine și Moș Ulă 

cu cinci cocii. Și atunci să fi văzut: claie peste grămadă. Ăla o avut două babe, una beteagă… 

GS: Și cociile le-ați pus în tren? 

EM: Da. Cociile și caii, tot într-un vagon. Alții s-or pus cu cociile și caii într-un vagon. Noi am avut 

noroc. Și asta o fost sara. Luna, atâta era luna peste sat… 

GS: Până seara o durat? 

EM: De dimineața de la trei ceasuri până s-o înoptat. Luna…ști cum îi Luna pe cer, către răsări, atât 

o fost Luna… Toți comuniștii stau în gară și se uită. Oamenii zbiară, io când o plecat trenul 

așa am zbierat și așa am urlat de or gândit că înebunesc. Oh, Doamne. Rodica avea 11 ani. Și 

atunci ne duce și ne duce și am ajuns la Simeria. Dar mai înainte, când am ajuns la Arad, 

surori în alb, cu coșeri de cămeși, cu cornuri, cu brânză, cu piparcă, cu părădăisă, veneau pe la 
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noi, veneau cu aspirine, că alții erau bolnavi. Noi am spus că avem o bolnavă, că Mama Ana 

tare bolnavă o fost, cu nervii, nervoasă o fost; o ce-o plâns… 

GS: Dar de unde or fost surorile? De la spital? 

EM: La Simeria plin de surori or fost de la spital. Alții întrebau: unde vă duce, ce face cu voi? 

Înainte, de asta, când am ajuns la Felnac, o stat trenul și am zbierat: domnu Bodrojan spune la 

Boată că Rodica îi ridicată; n-am știut dacă ne-o auzit, că dinspre gară or fost închise 

vagoanele. Dar s-or dus și or spus la Tușa Florica, că ea o fost la Felnac. Oh, Doamne. Și 

atunci ne-or dus la Simeria, și de acolo la Sibiu; nu știu de ce, o fi fost un deranj cu linia ferată, 

ne-or dus pe la Sibiu și nu pe jos (prin sud). Am ajuns noaptea, pe la două, și Moș Ulă o avut 

pe fii-su la Sibiu, și o spus la surorile alea (le-o dat adresa lu fii-su): spuneți lu Toni Bogdan că 

pe tatăl lui l-or ridicat. Și or spus surorile că se duc. Și atunci de la Sibiu s-o dat iară jos pe 

Valea Oltului. Iar când am ajuns la o pustietate, de n-ai mai văzut pom, … Și am uitat să-ți mai 

spun că pe drum, cum oprea trenul, lumea cobora și lua grâu ca să le dea la cai să mânce. Tot 

am furat grâul de pe lângă linia ferată și am dus în vagon la vacă și la cai. 

D: Dar nu v-o văzut nimeni? Nu v-or văzut soldații în tren? 

EM: Nu. N-or fost soldați în tren. 

D: Și atunci de ce nu v-ați dat jos în gară sau undeva? 

EM: Cum să ne dăm, că voiam să fim strânși. N-am vrut să rămânem, ne-am strâns unul lângă altu. 

Ce-o fi o fi. Încă ne-o fost frică să nu rămână vreunul jos. De unde ar fi știut ăla unde ne duce 

pe noi. Dacă ar fi rămas. Și am ajuns la o pustietate, pe la Făurei pe acolo, lina Făurei – Cioara, 

sau Galați, o linia dreaptă de nu știu câți kilometri (și pe asta am văzut-o pe hartă). 

GS: Aia până la Constanța merge. 

EM: Pâna înainte de Constanța, ba nu, înainte de Constanța, Cioara o fost înainte și după aia 

Constanța. P-acolo pe lângă Constanța. Brăila, Galați, ne-o fost județ. 

GS: Ce județ o fost? 

EM: Galați, ba nu Galați o fost, Brăila – județul Brăila, că Galațiu îi sus. Făurei, Însurăței, așa, a 

noastră o fost între Făurei și Însurăței. Și am ajuns la un pustiu de n-am mai știut unde nis, am 

crezut că ne duce în Rusia. În Rusia ne duce cu tot. Și atunci de la o vreme o stat (trenul) într-o 

gară și acolo ne-or așteptat. Și atunci ne-am dat jos. Și de la Tătaru la Zăvoaia erau înșirate 

străzile: starda a cincea, strada a șasea, …strada a patra până la a opta, …În starda a șaptea or 

fost Tomnatic, Cenad și Gotlob. 

GS: Și voi pe ce strada ați fost? 
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EM: Pe strada a patra. 

GS: Dar dupa ce ați plecat voi de acolo satul a mai rămas? 

EM: Dară că o rămas, cășile și … noi am dat cheiea de la casă. O rămas un sat întreg. 

D: Cui ați dat cheia? 

EM: La băștinașii de acolo. Podul meu o fost plin de ciocani. Rodica o adus o cocie de ciocani de la 

gospodărie. Așa o venit înainte de Crăciun cu cocia încărcată de ciocani. Și io, când am fost la 

SMT, acolo s-o făcut un bloc mare și era plin de lemne, atâta lemn ce am adus eu de acolo… 

D: Dar v-or lăsat să luați? 

EM: Da. Ce să facă cu lemnele alea? Că n-or avut ce să facă. Și toata or rămas la Tușa Marta, că ei 

n-or venit până în martie.  

GS: Dar voi cănd ați venit înapoi? 

EM: În ianuarie, în 8 ianuarie 1956. Că în 1955 o murit Mama Ana, în 2 mai. 

GS: Și ei  (fam.Docea) când or venit? 

EM: Uica Lică și Tușa Marta în aprilie, că or avut pe moșu beteag (baba o murit mai în vară)… 

GS: Spune cum ai ajuns acolo? 

EM: Am ajuns seara, pe înserat, o început ploaia, ne-o trântit acolo așa cum vezi gunoaiele la 

televizor așa am fost noi, un sat de 460 de familii, așa am stat. Cu tot ce ai avut; de la nr.1, 2, 

3, 4 tot asa am stat, toți pesăcănii am fost pe strada a patra. 

GS: Ce ați început să faceți? 

EM: Am avut cadrofu, două paturi și o masă, iar într-o troacă am avut șuncă și clisă, o jumătate de 

sac de făină, dunile, perinile, paturile… Acolo era o plantație de brăghini și până a doua zi n-ai 

mai văzut nimic. Tăicuțu o făcut (ca el n-o făcut nimeni în strada aia) așa: o pus cadrofu în 

fund și ne-o pus să facem snopi de grâu legați și bătuți, apoi doi stâlpi aicea în pământ, cu crac 

așa, cu un pom lung deasupra. Și jos, din patru stâlpi, asta Lică și Tata Lică or ajutat să-i pună 

(asta ne-am ajutat unu la altu), și atunci or pus rogojini deasupra. 

GS: Dar cum de le-ați luat alea cu voi? 

EM: Nu știu. Așa o vrut Tăicuțu. 

GS: Dar acasă ce-o mai rămas? 

EM: Am avut patru porci la îngrășare, și o scroafă (păstă o săptămână o fătat), și două purceluțe din 

care am luat una. Ghță Cicu o știut să ieie capră, porci… 

GS: Dar cal n-o mai rămas? 

EM: Nu. Am luat și găini, dar s-or nădușit în vagon. 
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GS: În casă o rămas mobilă? 

EM: În soba d-înainte erau două paturi, patru scaune și cadrof, și un dolaf cu trei puiaguri după ușă. 

Și am luat cadrofu și paturile și dricălile, dar fără ghije. În saci și în lăzi am pus cărți și oale. 

GS: Și cine o venit în locul vostru în casă? 

EM: În casă la noi o venit Sepi, gestionar la cooperativă, un neamț. Dar în urma noastră o băgat pe 

Nina și Mătușa Floarea, surorile lu baba noastră. Vai și amar or făcut acolo. La urmă or băgat 

pe Vlad, ai auzit de Vlad? Trăian Vlad – mare comunist. 

GS: Dar unde stă ăla? 

EM: O murit. Muierea lui ș-o făcut casă peste drum de Lenuța Dosescu. 

GS: Dar când ați venit voi, ei or plecat din casă? 

EM: N-or vrut să plece. Nici n-or vrut să ne lase să stăm și noi.  

GS: Acuma spunem cum ați ajuns? Cum v-ați făcut casă? 

EM: Ne-am făcut colibele și atunci să-ți mai spun: ne-am rânduit acolo să facem cuptor de pită, o 

trăbuit să facem pită; o făcut (Tăicuțu) țâgle, ș-o făcut o groapă, ș-o zidit cuptor din țâgle de 

pământ, o lipit ș-o băgat în foc de s-o uscat și tătă strada o vinit la noi să coacă pită. Dar de 

casă n-o fost vorba atunci, că n-am vrut să ne facem căși, că ne facem căși și ne duce mai 

departe, dar mai bine era dacă ne făceam. Docea și Nea Silvius și Barna ș-or făcut bordei și s-

or instalat acolo. 

GS: Când ați făcut casa? În primul an? 

EM: Până în toamnă am făcut casa. 

GS: Din ce ați făcut casa? 

EM: Din țâglă, din chirpici, cu paie de la gospodărie. Aduceau paie de acolo și țâgla o fost de 40 de 

lungă, de 20 de lată și de 10 de groasă. Atât o fost forma. 

GS: Ce ați amestecat acolo? 

EM: Pământ, apă și paie. Lică și cu Toni or făcut fântână la colț, dar n-o fost bună apa. O fost 

mâncarea amară cu ea. Păstă drum de noi s-o făcut fântână, dar n-o fost bună nici aia; pe strada 

a șaptea o fost fântână cu apă bună. Am făcut imală, am săpat o groapă, am cărat apă. Io cu 

Tăicuțu, cu Tata Lică și cu Lică; Tușa Marta o fost beteagă, pe ea am păzât-o. Am făcut o 

masă de imală și am călcat-o; cu caii am călcat-o, iar noi tot am întors-o cu sapa, am tăiat-o și 

am frământat-o și am făcut 4000 de țâgle (asta numai pentru noi). Și am tot făcut, și atunci ne-

am betejit, am luat chinină, de la apă, căldură; atunci n-am mai avut apă și veneau camioane 

(cisterne de apă) de la București. Și uită așa am făcut; știu că într-o zi am făcut 500 de țâgle. 
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GS: Le-ați uscat la soare? 

EM: O fost așa o cărare, o fost un șanț și drumul o fost așa de bătătorit ca masa. Și când s-or uscat 

le-am adunat și le-am acoperit să nu vină ploaia. Și atunci ne-am apucat de casa noastră și am 

făcut-o, dar nu am acoperit-o. Și ne-am apucat de-a lui Tata Lică, păstă drum; am făcut o 

groapă acolo (cât soba asta) și știi ce interesant: pământul era așa de ușor. Și pământul ăla l-am 

pus la fundament; de patru țâgle am făcut fundamentul la casă. Așa o fost planul la casă, după 

planul lor am făcut șanțul. O fost plan de două căși, dar Tăicuțu n-o vrut: o făcut o sobă și o 

cindă, cu o fereastră aici și una la cindă. El o fost cel care o zidit. Io cu Tata Lică am tăiat și 

am frământat imala, am pus-o pe targă, iar Rodica și Lică or dus-o pe masă la Tăicuțu, care o 

făcut țâgla. Și de acolo, Rodica și Lică or dus-o ș-or trântit-o pe drum (la uscat). 

GS: Și după ce o fost gata casa ce-ați făcut? 

EM: După ce am făcut-o (și pe a noastră și pe a lui Lică) o vinit iarna și ne-am mutat în casă, dar n-

o fost făcut podul. Că am primit lemne pentru acoperiș de la sfat. Așa grinzi și așa pod drept 

am avut uite așa ca și aici. Și o fost de 3 m de lată și de 4,5 m de lungă soba din față. Nici n-ai 

avut loc; ai pus paturile și masa n-ai mai avut loc s-o pui în față, am pus-o la capăt. La noi o 

făcut Tăicuțu cuptoriu, asta o fost în octombrie, și imala o fost pusă pă pod, numai n-o fost 

lipit. Atunci am băgat în cuptor și o fost cald și de căldură și de grâu (din paie) o crescut grâu 

pe plafon.Tăt o fost verde cum o crecsut grâul. Iar Nea Adri o râs și o zâs că trăbă să aducem 

caprele să pască grâul. Și atunci ne-am acoperit cășile, și pă a noastră și pă a lui Tata Lică (la 

Tata Lică or fost două sobe și o cindă). Și cu cocia s-or cărat paie. Tăicuțu o bătut și o pus 

paiele de o făcut coșul, mai întâi, și atât o fost coșul (de mare) pe mijlocul acoperișului, că nu 

ai avut unde să-l faci mai la margine, că se aprind paiele. Ș-atunci o venit un vânt, ș-o venit un 

vânt, ș-o mutat paiele de pe case; la noi nu așa de mult, dar la Tata Lică și la Plapșa se vedeau 

cârnații și călbășății în pod; ș-o vadră de la Tata Ianu o dus-o vântu până în strada a șasea. Să 

fie ăștia să-ți povestească. Și așa am petrecut patru ani: ne-am dus la gospodărie dimineața (și 

acolo o trebuit să săpăm), și atunci acasă... 

GS: Dar ați primit bani pentru asta? 

EM: Da cum să nu! 

D: Și ce-ați mai făcut acolo? Școlile, dispensarul? 

EM: Și acolo am lucrat. Am lăsat casa mea și ne-or dus cu forța să facem școala, dispensarul, 

cooperativa, miliția și sfatul. La școală atâta or fost clasele de mari, fără ferești, două sau trei 

clase, nu mai știu, eu și cu două basaranbence o trebuit să ne suim pe masă și să le lipim. Am 
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primit imala și o trăbuit numai să lipim. Și atunci șezi tu Leno și lipește acolo sus. Și așa am 

lipit ca și aici. Basarabenii ăștia or fost tare specialiști. Și după aia ne-or luat să ne ducă la 

bumbac. Tușa Marta n-o fost, numai Lică și Tata Lică, că ea nu s-o dus. O dată or luat-o și pe 

ea ș-or dus-o la 7 km, la bumbac. Și atunci am mai fost la miliție și am lipit, dar mai mult am 

văruit. Cooperativa o fost într-o casă ca la SMT, așa o fost la început, acolo o fost tot ce ți-o 

trebuit, și în tătă miercurea așa un piaț o fost, ca la Timișoara în Piața Unirii. Acolo am văzut 

tot ce o existat pe lume: ceapă verde, usturoi, praz, crumpi, ludăiță, cum or venit la rând, 

gogoșari; Mama Ana se ducea in fiecare miercuri și cumpăra de toate. O căpătat 51 de mii pe 

ce-o rămas, pe mășini, pe uneltele noastre agricole. 

D: Când? 

EM: Când am plecat, acolo în curte: Nenea Lel ne-o dat 8 mii, (...) și toți frații lu Mama Ana. La 

sora mea, la capăt la colibă am făcut ...(loc de masă), că la noi era soare, acolo am mâncat 

nouă inși până toamna. Pentru nouă inși o făcut Mama Ana de mâncare și pită și tot. Ne-or 

trimis tot cu sacii de mâncare de acasă: și făină, și crumpi, șuncă, clisă, ... 

GS: Cine v-o trimis? 

EM: Frații lu Mama Ana: Nenea Pece, Nenea Lel, Tușa Măria. 

 Acuma am gătat de lipit, ne trăbă de văruit. În strada întâi și a doua s-o scos pământul, un 

pământ alb, ai putut să vărui cu el, dar mie nu m-o trăbuit. Jos la gospodărie era o groapă de 

var nestins; de două-trei ori m-am dus cu sacul și am pus trei-patru bruși și m-am dus năpoi, și 

l-am stins într-o căldare și am văruit. Crem am făcut-o pe a noastră cu praf de țiglă, am zdrobit 

țiglă de la dispensar. Soba am făcut-o crem cu braon. Cu pălăria de vănătoare a lu Tăicuțu am 

stropit: am tăiat-o și am stropit cu ea. Frumos o fost. Dar la Mama Ana să nu fi zis că-i frumos 

că așa plângea: casa mea și frații mei. Oh, Doamne!  

Ne-am instalat acolo și ne-am dus la barăci la cules și desfăcut de capsule (de bumbac). O fost 

scump, cu 3 lei o fost. Într-o zi am cules 60 kg, eu cu Mama Ana și cu Rodica, până la amiaz. 

După-amiaz ne-am mai dus - nu ne-am mai dus. Am făcut mii de lei și acolo, pe bumbacul ăla. 

Și o vinit toamna, frigu, iarna, neaua, ger, acolo la barăci am cules pănă târziu, și-am desfăcut 

capsule, și crengile le-am cules ș-am făcut bani. În barăci o fost mai scump, cu 5 lei kg. Să nu 

stăm acasă; ne-am dus la gospodărie și acolo aveam și mâncare. 

GS: Și până o venit frigul ați fost gata cu cășile? 

EM: Atunci să vezi numai: ni-s gata cu cășile, dar nu-i ce să bagi în cuptor! Ne-am dus, așa ca de la 

noi la mormințul din deal, o fost bumbac și dimineața, până nu s-o topit, m-am dus cu Tăicuțu 
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și am tăiat cu secera bâte de bumbac, am făcut snopi, am adus și am copt pită. Și atunci la 

gospodărie or fost paie de mazăre; cu Tata Lică mă duceam (cu țolu de cai) și am umplut 

sarcina de mazăre (dimineața la cinci ceasuri o fost asta), am împlântat furceriu în ea, am luat-

o în spate și am venit așa pe cărare ș-am băgat paie de mazăre pe foc.   

GS: Și ați făcut foc. Dar nu ați avut lemne acolo? 

EM: Nu. N-ai văzut pomi numai în gospdărie. S-o dus Lică cu Tata Lică o dată ș-or tăiat un pom. 

Or tăiat crengile și eu le-am adus în spate, iar ei or cărat tulpina. Și am mai cumpărat și 

buciumi. Am cumpărat o cocie de buciumi ș-am plătit un om de le-o spart. Dar la anul ăstalalt 

nu ne-am mai lăsat, am avut de toate: casă frumoasă și văruită și curată. Și o vinit iarna, și asta 

o fost în 1954, așa un viscol; in decembrie și ianuarie n-o fost nimic, dar când o venit februarie 

prăpăd o fost. De trei ori ne-o înzepezit în februarie. Atunci eu am fost la SMT-eu ș-o început 

viscolul și am venit cu contabila acasă. Patru zile n-am mai putut să ne mai ducem. Ne-o 

înzepezit și aici în față; numai fereastra de la poartă o mai rămas. Până sus la coș o fost. 

Tăicuțu ieșea pe fereastră și ne aducea să băgăm în cuptor. 

GS: Așa frig o fost? 

EM: Da. Prăpăd o fost. Patru-cinci zile nu m-am mai dus la SMT-eu. Și atunci și asta să-ți mai 

spun: într-o zi ne ia și ne duce la Tătaru. Eu cu Lică și cu Toni lu Momac și cu Mama Sofia. 

Trei zile am pierdut acolo. Ne-am dus cu cocia la Tătaru să facem chirpici pentru școală. 

Acuma o trăbuit să facem fântâna: cu Edy și cu Lică; eu cu Mama Sofia am șezut afară, ei or 

umplut vedrele și noi am țâpat afară năsâpul. Acolo așa s-or făcut fântânile, n-or fost zidite; jos 

la apă s-o pus o ladă de 2 m de lungă și de acolo am luat apă. 

GS: Cât o fost fântâna de mare, de adâncă? 

EM: De vreo 3 m. 

GS: Și o fost apă bună? 

EM: La noi nu. 

GS: De unde ați băut voi apă? 

EM: Or adus cu camioanele de la Tătaru, de la București. 

GS: Și când n-or venit camioanele? 

EM: Atunci am avut fântâni. S-or facut fântâni la Broșteanu și mai sus la Porumbir. 

GS: Fântâni cu țeavă? 

EM: Nu! Tot cu vadră. Și la Baba Giula o fost bună apa, păstă drum de noi. Dar de la Porumbir am 

adus apă până am vinit acasă. 



10 
 

GS: Și ce ați mai făcut? 

EM: Ne-am dus la Gospodărie până toamna. 

D: Ce Gospodărie? Ăla era CAP sau ce era? 

EM: CAP o fost, dar nouă așa ne-or zâs: Gospodărie. Acolo o fost bucătăreasă de la Jimbolia. 

Acolo s-o făcut mâncare de crumpi din ăia de-ai negri, dar noi n-am mâncat un crump de 

acolo; am mâncat macaroane. Tăicuțu o făcut o poezie: O Doamne ce-ai de gând/ De ne ții aici 

plângând… O poezie de 17 strofe, dar n-o mai țin minte că am fost proastă ș-am băgat-o în 

foc, că în primăvară or vinit soldați în uniformă, în ziua a doua de Paști; plin de soldați. S-or 

băgat în case și noi când am văzut am făcut foc și am băgat acte și cărți d-ale lui Tăicuțu. Ce or 

căutat?! Nu știu. Prin cadrof, pe cadrof… Or zis că or căutat spioni. Așa o vorbit lumea acolo. 

GS: Al doilea an te-ai angajat la SMT? 

EM: În 1952 am fost o lună de zile la trier la mășină. Acolo ne-o vinit mâncare în fiecare zi și de 

acolo am adus grâu cu straița în tătă sara și la păsulă am fost, am adus păsulă cu cantlu. 

Tăicuțu o fost paznic de noapte acolo (unde am fost eu ziua la lucru), și se ducea (noaptea) 

Tata Lică cu Rodica și aduceau grâu de acolo (erau acolo vagoane de grâu în aer liber). O dată 

s-o dus și nu mai vine, nu mai vine Lică… oare ce s-o fi întâmplat? Acolo erau ciurlani 

(ciulini) mari și când se rupea rădăcina îi ducea vântu. Și Tata Lică s-o pus jos cu sacu și nu s-

o mai mișcat, nici el nici ciulinu…Am avut atunci și grâu și nu neam mai plâns după aia. Da o 

fost greu că ne-o fost dor de acasă. 

GS: Când o murit Mama Ana? 

EM: În 1955, în 2 mai, o picat și o murit. Dimineața ș-o dat drumu la sânge. 

GS: Cum ș-o dat drumu la sânge? O fost bolnavă? 

EM: Da. O avut tensiune nervoasă. Duminică am avut zupă dă vacă, cu atâta un său în ea, că 

vindeau la SMT carne de vacă cu 3 lei kila de carne. Și zupa de vacă nu-i bună la tensiune. Și 

o mâncat ea și atunci n-o fost nimica bai, dar i-o fost un pic greu. În strada a treia o fost 

sanitaru și s-o dus să-i dea drumu la sânge. S-o dus și nu mai vine și m-am dus înaintea ei. Era 

lună ca ziua. Și când să deschid ușa acolo eo o ieșit. Și atunci am luat-o, parcă aș fi luat-o în 

brațe s-o aduc. Am luat-o de subsuară și am venit cu ea acasă și i-am spus: Mamă, să nu mai 

faci nimic. Și i-o fost bine și s-o culcat. Dimineața m-am sculat, și ei îi era necaz pe Tăicuțu că 

nu s-o baș dus la lucru. Nu i-o plăcut și n-o vrut să se ducă să lucre la comuniști. Și ea o zâs: 

Toni să te scoli și tu și să-ți cauți de lucru. Și io am plecat la lucru. Ș-or venit (mai târziu) 
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fetele de la contabilitate la mine la bucătărie și or zâs: hai Leno acasă că-i rău la mama ta. Și 

atunci am zâs: să ști-ți că eu nu mai am mamă când ajung acasă. 

GS: Ai știut? 

EM: Am știut. Și m-am dus, și când am intrat în sat o venit o fată (stătea peste drum de noi) ș-am 

întrebat-o: ce-i la casa mea? Și ea o zis: o murit mama. Și de acolo am văzut cum umblă 

muierile, tătă ulița, pe la casa noastră. 

D: Câți ani o avut? 

EM: 59 de ani. În 1896 o fost născută. Și Tușa Măria o avut 59 de ani când o murit și Tușa Florica. 

Ș-o murit mama mea și am îngropat-o acolo, ș-o zis d-na Tzvic (soția doctorului Tzvic) către 

mine: seamănă viorele și foiunfiu pe mormântul ei, că acolo unde cresc viorele și foiunfiu 

rămâne mormântul și-l găsești. O făcut Tăicuțu o cruce din scândură groasă și o scris Ana Lața 

și anul 1896-1955. Tata Mianu, la Timișoara în 1944, o picat un brand pe casă până în sobă și 

i-o rupt picioru, l-o sfârtecat. Și după război l-or operat și o murit pe masa de operație. L-or 

îngropat în mormințu din Fabric. 

GS: O fost frate cu Mama Ana? 

EM: Tata lu Mama Ana, Nenea Lel și Nenea Pece. 

GS: Unde ați îngropat-o pe Mama Ana? O fost cimitir acolo sau voi l-ați făcut? 

EM: O fost cimitir de băștinași. Îngrădit. Ăi de la Stăncuța or fost îngropați în mijșocul satului. Și 

când s-o dărâmat satul, tot o fost arat. Nu o mai știut nimeni de ei. Or fost și acolo vreo 10 inși. 

GS: Asta o fost in Mai. Și după aia... 

EM: Pe Mama Ana am îngropat-o acolo și i-o făcut cruce; numai atât îmi pare rău că n-am scos-o 

de acolo s-o punem în vagon și s-o luăm cu noi (când am plecat).  

GS: Dar nu te-ar fi lăsat s-o iei; nu te-ar fi lăsat s-o scoți de acolo. 

EM: Nu, nu, că o fost și iarnă și mă gândesc de multe ori de ce n-am adus-o. Dar acuma trebuie să 

fi putrezit și crucea, că văd aici la noi cruci putrezite și picate. Cine să fi stat să o pună la loc? 

GS: Dar nu era din fier? 

EM: N-o fost de fier. De scândură o fost. Acolo or fost și cruci de piatră, la băștinași, și cripte. 

Acolo o fost Mama Ana îngropată, Moșu și Baba (soacra și socru lu Tușa Marta), moș 

Văsălică Barna, baba Lena lu Momac, baba lu Mala, baba lu Păsat cu două fete a lu Lenuța, 

acolo o născut două gemene și le-o îngropat acolo, moș Cuzman Bucu, ăștia or murit acolo. 

GS: Și i-ați îngropat acolo, aproape? 

EM: Da, acolo, nu baș unu lângă altu, așa cum o fost loc. 
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GS: Și după aia cât ați mai stat? 

EM: Până iarna. 

GS: În ianuarie? 

EM: În 7 sau 8 ianuarie. La Botez ne-am pregătit. Da. În 8 ianuarie am plecat. 

GS: Cum v-o anunțat? 

EM: În ziua de Crăciun, nu, în vinerea Crăciunului, mă pregătem să fac tortă și vine Nea Andri 

Tiscu (nu Mos Ianu) și ne spune că o venit primarul ș-o zis că puteți să plecați acasă. Rodica și 

niște sârbe, cu Toni lu Momac și cu Lică, mâine zi or plecat acasă cu trenu, cu nea Părtenie a 

lu Momac. Și atunci 10 meteri de grâu al nostru, 10 a lu Ianu și 10 a lu Lică am băgat în 

vagon.  

GS: Când? 

EM: Atunci în 8 ianuarie, când am plecat. 

D: Nu v-o controlat nimeni? 

EM: Nu. Numai când o venit sora, atunci la președintele i-o dat o dună. 

D: De ce? 

EM: Ca să o lase să ducă cât vrea în vagon. 

GS: Dar voi ați plătit vagonu? 

EM: Eu nu știu, numai Tăicuțu știe. 

GS: Trebuie să-l fi plătit, că nu v-or dat ei… Cine o venit cu vagonu? 

EM: Tăicuțu. 

GS: El singur? 

EM: El singur. Or închis vagonu, l-am încheiat… Și el o venit cu vagonu și io am venit cu trenu. 

Am plecat marțea și am ajuns miercurea, și joi am primit telegramă că m-o mușcat câinele. Și 

atunci m-am dus la Timișoara la Antirabic, cu telegrama, că nu am avut buletin. Acolo la 

birouri era unu de la Igriș (contabil primar) care i-o învățat unde să trimită telegrama. Am 

ajuns miercurea (la Tușa Nuța) și joia o venit poștașu cu telegrama. 

GS: Și cât ai stat la spital? 

EM: 18 zile. Mi-o făcut injecții în burtă. 

GS: Cum te-o mușcat câinele ăla? 

EM: Ne pregăteam să plecăm. M-am dus la ingineru mecanic de la SMT, dimineața la ora 6, ș-or 

avut un câine alb, flocos, și m-o cunoscut câinele, dar când am bătut în ușă (de la casă) el m-o 

mușcat. Când o văzut doamna, o vrut să-mi pună dârză, să mă panseze, dar mie nu m-o trebuit 
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nimic numai să-mi dea tractor cu remorcă. Și atunci o venit tractor cu remorcă;… și trei 

remorci am dus la vagon. 

GS: Dar voi n-ați mai avut cai? 

EM: Nu. De unde să mai avem? Am avut 40 de găini. 

GS: Voi ați mers cu doi cai de aici? 

EM: Am mers cu doi cai și cocie. 

GS: Dar caii i-ați vândut acolo? La băștinași? 

EM: Da, toamna, atunci în 1951, că n-am avut unde să-i băgăm. Ăștia lu Păsat or băgat caii în 

bordei. Or avut unde să-i țină, dar noi nu. Tătă vara or mâncat din cocie, tăt or mâncat grâul de 

pită; tătă zâua în soare, în focu al mare de căldură or stat caii. 

GS: Cu cât ați vândut caii? 

EM: Nu mai știu. Vreo 20 de mii o fost un cal … 

GS: Dacă ști că ai vândut cocia cu 600, nu mai ști cu cât ai vândut caii?! 

EM: Nu, nu mai știu. Și Lică o avut și vacă; și vaca o vindut-o. Caii lor or fost mai tineri, mai 

frumoși, ai noștri mai bătrâni. 

GS: Atunci, când Taica o ajuns acasă, cu vagonu o ajuns… 

EM: Cu vagonu. Eu n-am mai fost acasă. S-or dus înaintea lui. De la Periamoș s-or dus să-l aștepte; 

și or deschis ușa la Periamoș și or ieșit vreo patru găini din vagon; 40 de găini am avut. 

GS: O descărcat vagonu la Pesac? 

EM: Da. 

GS: Și unde le-ați dus? Acasă? 

EM: Și acasă, și la Tușa Măria. 

GS: Tușa Marta unde o stat? 

EM: Tușa Marta n-o vinit acasă până în martie. La Tușa Marta (acasă) o fost mai bine decât la noi. 

La ei n-o stat nimeni, că Anica lu Horea și cu Jucuț or luat în primire casa lor, și or stat acolo 

până or vinit ei. 

GS: Dar tot acolo o stat unde stă acum? 

EM: Da, da. La ea o fost mai bine că o luat în primire Anica. 

GS: Și ei n-or venit până în martie? 

EM: În martie că o fost Moșu beteag. Baba o murit acolo. Și or stat acolo până … 

GS: Și când o venit Taica, acasă o venit? N-o dus și în altă parte? 
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EM: O dus și în altă parte, nu știu ce-o fi dus, că n-am avut loc: că nu ne-o lăsat numai în soba mare 

și în cinda de la mijloc. 

GS: Vlad? 

EM: Vlad! Da! Dar în martie sau în aprilie (la 1 aprilie) atunci s-o dus. Că o avut bani, și Nan o 

avut o casă a lu Moș Luca, și i-o vindut-o cu 17 mii. Atunci s-o dus cu tăt și ne-o lăsat. 

GS: Dar acum unde-i Vlad? Nu mai trăiește? 

EM: Nu! Vlad o murit, numai muiere-sa și o fată și un copil. 

GS: Dar la Pesac trăiesc? 

EM: Peste drum la Simi lu Dosescu. Pe acolo pe ulița aia. Ș-o făcut casă. O fost comunist și ăsta. 

GS: Povestește cum ai lucrat la vie, acolo… 

EM: În 1952 sau 53, nu mai știu, că am avut cunoștințe (așa ca la bumbac), acolo o fost un inginer 

(Bârnac)  și acolo o fost de-a noastră, de noi s-o ținut aia, la Simu i-o zâs. Și acolo la Simu s-or 

pus nu știu câte hectare de vie, de 1 m sau 1,5 m între rânduri și un rând o fost de 90 de 

buciumi. 

GS: Dar cine le-o pus? Voi le-ați pus? 

EM: Lasă că-ți spun eu: am fost io și mai o fată și doi basarabeni veniți la Gotlob, harnici 

(Pizmiciuc și Isac). Și o normă ne-o fost de trei rânduri. 

GS: Al cui o fost pământul ăla? 

EM: De la Gospodărie. Ingineru (Bârnac - atâta un omănoc) o condus astea. Și cortorași cu cocii 

ne-or cărat apă. Trei rânduri am avut normă și am făcut mai mult de trei rânduri. Tare bine ne-

o ieșit acolo. Am făcut într-o săptămână 300 de lei (aia o fost mult atunci). Două săptămâni am 

lucrat acolo; vreo 700 de lei am făcut. Am făcut gropi, am ținut vița în apă, am pus-o în 

pământ și am îngropat-o. Tot câte cinci, unu după altu, cu vedre cu tot. La un ceas am fost gata 

cu trei rânduri. Și atunci am mai fost la cules de bumbac, am avut de lucru totdeauna; atâta că 

în anul ăla o trebuit să facem casa. Și la SMT (am lucrat) două ierni și o vară (ori două veri). 

Numai eu știu cum m-am dus (iarna, pă frig). La 7 ceasuri o trebuit să plec de acasă, 1 km, de 

la sat până la gară. 

D: Tu ai fost angajată acolo? 

EM: Da. Am fost angajată la SMT femeie de servici. Acolo o fost și bucătăria și dacă m-am dus să 

iau roșii, castraveți, n-o zis directoru nimic. Am luat cum am vrut. 

D: Numai cine o vrut o mers la lucru? 
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EM: Da. Or fost igrișeni care n-or lucrat. Or trăit cum or trăit. Nu știu. Și dacă or lucrat acolo, n-or 

mâncat acolo. Ș-or adus de acasă. 

GS: Câte numere ați fost acolo? 

EM: 460 de numere o fost satul. Dar am văzut că or lipsit (case) și pe ulița noastră or lipsit. 

GS: O fost trasat? 

EM: Da. De primăvara când o fost grâul verde, atunci o făcut planul de sat. Strada întâia, a doua și a 

treia or fost de mehedințeni. A noastră o fost a patra, întreruptă până în strada a opta, atunci o 

fost a  cincea și a șasea, a șaptea o fost aici lângă noi. 

GS: Cum o fost trasat satul? 

EM: Planul de sat o fost făcut primăvara. Cu părușei. Or fost bătuți de primăvara. 

GS: Dar s-or văzut în grâu? 

EM: S-o tăiat grâul pentru drum până la case. Și strada a 12-a și a 14-a or fost în ic (unghi). 

D: Când mergeați la lucru, cât vă ținea? 

EM: De dimineața de la opt până seara. 

D: Și v-or dus ei la lucru? Cu mașinile? 

EM: Ne-am dus noi. Și n-ai putut să pleci de acolo, că erau milițieni. 

D: Ce făceau milițienii acolo? Vă păzeau? 

EM: După unii or vinit acasă să-i ducă la lucru. Or fost duși cu cocia și s-or întors pe jos. 

D: Și de câte ori pe zi vă dădeau de mâncare? 

EM: De trei ori. Dimineața un ceai roșu cu un colț de pită neagră (da pita n-am mâncat-o), la 

amiază varză cu borș, iar seara ciorbă lungă ... și atunci dute și te culcă (până toamna am ajuns 

la 60 de kg). Am mai primit mămăligă, păsulă, macaroane, dar nici pe-o măsauă n-ai avut. O 

dată s-o dus Mama Ana după mâncare, să ne-o aducă acasă; o fost păsulă cu zamă și când s-o 

întors, pe strada a opta s-o întâlnit cu Nevrinceni, de la Pesac, și le-o dat lor mâncarea. 

D: Dar asta în ce an o fost? Ai zis că aveați cuptor? Nu vă făceați de mâncare? 

EM: În 1951 ne-am făcut cuptor afară; am avut cuptor și Mama Ana făcea de mâncare, dar 

mâncarea aia o primeam de unde lucram. Ne aduceau mâncare cu cocia și o mâncam din 

castron cu lingură de lemn. 
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EM: În 1947 or desfințat Monarhia. Pe Rege l-or scos din țară și noi din 1947 până în 1951 n-am 

mai adus grâu acasă. În doi ani de zile o venit Mama Ana numai cu mătura acasă de la bază, 

atâta de mare o fost cota. Tăt lor luat; nici n-o fost destul câtă cotă am avut de dat. Și toamna 

cucuruzu cum l-am cules așa l-am dus la bază. Dar âștia cu două-trei lanță, mai bogați or fost 

decât noi. La ei o fost plin de cucuruz de la două hectare, iar noi cât am avut tot o trebuit să 

dăm cotă. Și baș atunci, iarna, or luat cota înainte de a pleca noi. De la Rodăr două cocii or 

scos, dar de la noi n-am avut decât o coșară. O trebuit să cumpărăm să ținem porcii.  

GS: Pe Rodăr nu l-or dus? 

EM: Nu. De la două lanță cât or avut ei, până la nu știu cât o fi fost, nu s-o dat cotă. 

GS: Mica, când o venit acasă, la cine o stat? 

EM: La Tata Meanu. 

GS: Povestește atunci când o venit acasă pe ascuns. 

EM: La Tușa Măria, la Ana lu Mita, la Tușa Nuța, dar nu i-o prea plăcut. 

GS: De ce n-o stat la ai voștri? 

EM: La cine? La Uica Ianu? N-o prea stat acolo. Mai mult la Ana lu Mita. Ea îmi spunea totdeauna, 

că eu nu știu unde o stat. Și la Tușa Măria. 

GS: Cine o venit după ea? 

EM: Tușa Florica cu Boată. Să fi văzut ce caraghioși or fost. 

GS: Dar cum or venit? Ei or avut acte să umble? 

EM: Nu. Or venit așa cum o venit Tușa Măria și Uica Nan, numai că nici care n-or făcut așa mutre 

ca ei. Tare caraghioși. Cănd ne-am dus seara la gară, pe lângă strada a opta, ne întâlnim cu 

Păcurariu, milițeanu, dar nu ne-o avut grija. Și când am ajuns la gară s-or ascuns în WC, dar 

miliția o fost în tren și abia acolo i-o controlat de buletine, dar or avut noroc. După ce or plecat 

ei, în ziua aia, atât am fost de beteagă, acolo la SMT, de n-am mai putut. 

GS: Când ați venit acasă, la Pesac, cum s-or purtat oamenii cu voi? 

EM: Bine s-or purtat. D’abia ne-or apucat. 

GS: Ați fost multi de la Pesac? 

EM: Vreo 38 de familii din sat. 

GS: Și cam câte familii or fost atunci în Pesac? 

EM: Or fost mai multe decât acuma. Pe mulți nu i-o dus: pe Cocoron, pe Didor, pe Iancu... 

GS: De ce? 

EM: Nu știu, dar pe noi ne-or dus. 
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D: După ce ați venit, v-or obligat să lucrați la colectiv? 

EM: N-am lucrat la colectiv până peste vreo doi ani, că n-or făcut colectivul cu noi. Mai bine să ne 

fi luat tot, numai să nu ne fi dus din casă. Și atunci cu pământurile, cu tractoarele, cu utilajele... 

 Atât îi de încurcat pământul, de nu-i mai dai de capăt. Moș Toni lu Ulă o avut peste 150 de 

lanțe de pământ, dar or fost în alte locuri și cu un lanț și cu doi, și te-ai dus cu caii și l-ai arat. 

Te-ai dus cu calul tău și l-ai arat. În patru locuri am avut patru lanțe. În patru locuri am avut 

două lanțe și altele dincolo ... în total 27 de lanțe. Pe toate le știu; Tușa Marta nu le mai știe. 

GS: Și cât o avut Tușa Marta? 

EM: La Tușa Marta i-o dat Tăicuțu 27 de lanțe și 19 ne-or rămas nouă. Eu am avut 6 lanțe de la 

Păcioi. Și Moș Păcioi o lucrat pentru noi cu calu; o ținut iapa la noi și la noi o fătat doi mânji. 

Și el venea dimineața și mergeau la holdă cu plugu, cu trei fiare. Și or arat și pământul lor și al 

nostru. Și ce pământ am avut? La Tănase or fost patru, la Pălărie - patru, acolo or fost patru 

șpițuri, la vie - două, pe drumu lui Torompac am avut 2 la groapă și 2 după groapă... 

GS: Când o murit Mama Ana (în 2 Mai), ați telefonat la Pesac? 

EM: Da. De acolo de la SMT. 

GS: Și cine o venit? 

EM: Nenea Pece și Tușa Măria. Mâine-zi, după ce o murit, ei or venit de dimineață și după-amiază 

am și îngropat-o. Mama mea... 

GS: Uica Ghiță Cucu îi băiatul lui Nenea Pece? 

EM: Da. Și Nenea Pece o fost frate cu Mama Ana. 

GS: Câți frați or fost? 

EM: Mama Ana, Nenea Lel și Nenea Pece ăștia or fost ai mai mari; după mine o mai avut Tata 

Mianu cu Buna, pe Ianu, pe Măria și pe Nan. 

D: Dar Mica ce-o învățat la școală, acolo? 

EM: O mers la școală de la 11 ani. Acolo o gătat școala. 

GS: Ați avut Cămin cultural acolo? 

EM: Da. 

GS: Voi l-ați făcut? 

EM: Da. Și Cămin și Școală și Dispensar ... 

GS: Dar în satul ăla ați fost numai din Banat? 

EM: Strada întâi și a doua or fost din Mehedinți, apoi de la strada a treia or fost din Jimbolia, 

Gotlob, Sâmpetru, Tomnatic (ăștia or fost bănățeni), și basarabeni or fost. 
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GS: Ce fel de oameni or fost? Or fost oameni de treabă, basarabenii? 

EM: Oameni ca noi. N-am avut noi treabă cu ei. 

D: Numai pe basarabenii bogați i-or dus? 

EM: Bogați or fost ăi de la noi. Cine știe? Cum or venit din Basarabia. Ce-or putut să aibă? 

D: Dar de ce i-or dus? 

EM: Pentru că or venit din Basarabia. Și atunci pe clujeni; în 1952-53 or ridicat clujenii. Vreo zece 

familii de clujeni: doamne cu țigări, cu unghii (făcute), dar și d-alea ce-or lucrat cu noi. O fost 

un clujan contabil la noi la SMT (Condor). Și după aia, la vreo trei ani, or venit deținuți 

(politici): Lighezanu, Corbuț, Iliuță – acolo la ”porcăreață” (o fost o gospodărie de porci), 

acolo or fost mulți deținuți. Acolo n-or vorbit cu tovarăși, acolo toți or fost domni. Și noi am 

lucrat acolo, dar ei n-or fost veniți. 

GS: De ce n-or vorbit cu tovarăși cu ei? 

EM: Pentru că or fost domni deținuți (politici). Și nici la noi nu s-o zis tovarăș: s-o zis ”nea” 

Temistocle, ”nea” Mitică, pe nume ne-o zis... 

GS: Vara era cald acolo? 

EM: Da. Ce căldură mare o fost... Noaptea era frig și dimineața era cald. Grozav de cald.  

GS: Or secat fântânile? 

EM: Nea Ilie Docea și cu Nea Silviu or avut cai și amândoi caii s-or băgat în fântână (o fost o 

fântână astupată). Și atunci o fost un agent veterinar care o scos amândoi caii din fântână. 

GS: Și primăvara... 

EM: În primăvara după ce am gătat casa, o fost la noi după casă o groapă mare; cum s-o astup, că 

nimeni nu mă ajută? Am adunat de pe acolo toate goroveiele și le-am aruncat în groapă și atât 

am tras cu sapa până am astupat-o. Și atunci o arat din capăt în capăt și o ieșit o grădină de 10 

metri pe 30 de metri. Acolo am semănat verdețuri și ceapă și mac; tare frumos o fost la noi. 

Năpoi am pus crumpi și cucuruz și în lungul casei am avut paie. După casă o fost cocina. Noi 

am avut casa acoperită până jos, că la Tușa Marta când o ploiat tare o ajuns apa până în sobă, 

iar la alții s-o îmburdat. 

GS: Pentru că o fost din pământ. 

EM: S-o udat și la mulți s-o îmburdat. Și până n-am plecat, la Tușa Marta o fost imala până în sobă. 

Asta pentru că n-or astupat groapa de lângă casă. 

D: Ce-ați avut pe jos? Ponevi? 

EM: Da. Ponevi am avut pe jos: una roșie și una vânătă; țesute de acasă. 
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D: Becuri ați avut? Electrice? 

EM: Nu. Or zâs ăia, când am ajuns, că într-o lună de zile avem și becuri. 

GS: Nici în Pesac n-o fost curent până în 1960. 

EM: Ei or zâs așa, dar n-am mai văzut bec... 

GS: Dar oamenii acolo cum erau? Băștinașii... 

EM: Băștinașii or fost buni (după ce ne-or cunoscut), s-or purtat bine cu noi. Și asta am mai vrut să-

ți spun: că ei zic și scrie și în ziar, că ne dau pământul înapoi, trăbă să ni-l deie lucrat că și noi 

l-am dat lor așa. Că atunci când ne-or dus tot o fost săpat și semănat; 24 de lanțe de pământ. 

 Da, da. Am avut și acolo de toate. Nu ne-am lăsat; și cu căldura: am avut căldură. Am făcut 

focul și cu paie și cu tulei, cu bețe de bumbac, ș-am cumpărat o cocie cu buciumi și am plătit 

un om de le-o spart cu toporu. Când m-am dus la SMT o fost un vagon de lemne afară, iar eu 

tot din topor le-am tăiat pentru 4-5 birouri. Altă dată o fost un vagon de bâte de la părădăis. Și 

lângă SMT o fost o pădure, vreo 30 de rânduri de pomi, acolo m-am dus cu toporu ș-am tăiat 

tulpină de pomi ș-am cărat, iar diectorul o zis: ai grijă că ai să răspunzi de pădure. Și eu i-am 

spus: da, domnule director, o să răspund. 

D: Și cât ți-or plătit pe lună? 

EM: 350 de lei la lună, dar o fost mult atunci. Și acolo o fost marmeladă cu 25 de lei lada și carne și 

de toate am avut acolo. 

GS: Dar ai putut să iei? 

EM: Am cumpărat marmeladă și carne, dar crumpi și părădăis am luat așa. 

GS: Toată lumea putea să cumpere de acolo? 

EM: Numai noi cei de la SMT. De asta s-o bucurat Mama Ana și zicea și către Tăicuțu să se ducă la 

lucru, dar el n-o vrut. Abia o apucat să mă duc la lucru să aduc de acolo. O putu să ia tot ce s-o 

dat pe cartelă. 

GS: Câtă porție aveați de persoană? Cât v-o dat de persoană? Nu mai știi?! 

EM: Nu mai știu. 

GS: Cine v-o dat cartelele? 

EM: De la SMT. Numai eu am avut, ei n-or avut, numai eu și Rodica. 

GS: Și zici că satul ăla o rămas acolo? 

EM: O rămas, dar am auzit că s-o îmburdat.  
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EM: Ș-atunci când o fost înzăpezit satu, în martie, a treia înzăpezire, atâta o fost neaua până sus la 

coș. O venit Lică și ne-o desfăcut. Patru zile n-am putut ieși de acolo. Numai la fundoane o 

fost fereastră și cum o bătut vântul n-o stat neaua; pe acolo o ieșit Tăicuțu și o băgat câte 5 

snopi de tulei de am băgat în cuptor. Bine că m-o prins acasă, că altădată m-o prins la SMT; 

acolo am stat cu tractoristele în dormitor la ele. 

GS: De unde erau alea? Erau băștinașe? 

EM: Da, erau băștinașe de pe acolo. 

GS: De ce or stat la cămin, dacă erau de acolo? 

EM: Nu știu. Acolo or stat. 

GS: Ele or mânat tractoru? 

EM: Da. 

GS: Avea multe tractoare SMT-ul ăla? 

EM: Or avut 100 de tractoare. O fost director și contabil și statistică. Ăla de la Igriș o fost contabil 

principal. Și tractoriști de la noi și de la Igriș. 

D: Contabilul-sef o fost membru de partid? 

EM: Nu știu să-ți spun, dar cred că s-o făcut membru de partid. 

D: Cum o fost el deportat și membru de partid? 

GS: Dar contabilul-sef o fost dintre deportați? 

EM: Nu. Băștinaș o fost. Și o avut o contabilă Stela, din sat, și cât o mai năcăjit-o. Tot plânsă era. Și 

o mai fost și Lovina, care s-o măritat după ingineru mecanic Cojocaru. 

GS: Dar dintre voi, câți ați fost, o rămas cineva acolo? 

EM: Basarabenii or rămas; care n-or avut unde să se ducă. Mai știi, când am fost eu beteagă în pat, 

o venit la noi Lizica cu mumăsa; or vinit la Lică ș-or vinit și pe la mine. Or fost de pe strada a 

șaptea pe lângă noi pe acolo. Că multe fete o avut Lică acolo. 

GS: Băștinașe? 

EM: N-or fost băștinașe. Or fost de la Igriș, de la Sâmpetru, de la Gelu. 

GS: Dar băștinașii veneau la voi în sat? Sau n-ați prea avut treabă cu ei? 

EM: N-am prea avut treabă cu ei, numai ăștia vreo câțiva: Rădulescu, Nanae și Grecu și Tomescu. 

GS: Și miliția și ăștia de unde or fost? 

EM: Băștinași or fost. 

GS: Voi ați avut primar în sat? Dintre voi o fost? 
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EM: Când noi am plecat o fost unul adjunct politic la SMT. Or fost trei politici la SMT și unul o 

vinit primar la noi. Ăla o vinit și ne-o anunțat: puteți să plecați acasă; sunteți liberi. Și âla n-o 

lăsat-o pe sora mea să încarce mai mult în vagon până când nu i-o dat o dună. Dar la noi n-o 

zis nimic. Am scăpat așa.  

D: El o cerut o dună? 

EM: Da. O vrut să-i scoată din vagon că-i prea mult. Și după ce i-o dat duna o zis mai pune. Sora 

mea o trebuit să mai stea acolo până îl îngroapă și pe moșu lângă baba. Or stat până în martie-

aprilie, nu mai știu. Dar la ei cu casa o fost mai bine, că o avut Jucuț grijă de casă. La noi 

multe s-or luat din casă. Da, da. Multe... Asta ți-am spus: în 1947 or luat monarhia, în 1949 i-

or luat pe moșieri (pe Toni lu Ulă) și n-o fost destul – în 1951 ne-or luat și pe noi. 

 

 


