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"Important arji mult să se ştie despre morţii care 
au murit În Bărăgan şi despre morţii care au murit pe 
Canalu Dunăre-Marea Neagră. Au muritfoarte mulţi 
şi a murit spuma societăţii româneşti ... Au treClit cu 
caii peste noi ... Nu se ştie Încă numărul morţilor care 
au rămas ac%(. . .) fIi spun, nici eu, c-am trecut prin 
toate astea, nu mai pot să-mi imaginez cum s-a 
întîmplat! Şi-ntotdeauna mă Întreb şi În vis noaptea, 
oare eu am fost acela, oare eu am fost ace/a care am 
trecut prin toate astea?(...) " 

(Din mărturia lui Nicolae MurlIu, născut in 23 
octombrie la llidia, C"raş-Severin. lnregistrat la Ilidia 
in 20 iulie 1991). 



ARGUMENT 

Mărturiile din această carte au fost selectate dintr-o arhivă de istorie 

orală, bazată pe povestiri ale vieţii celor care aufost deportaţi În Bărăgan 

intre 1951 şi 1956. Am Început constituirea arhivei În martie 1991 şi 

majoritatea celor care au acceptat să ne Împărtăşească trecerea lor 

prin Încercările despre care ne vorbesc aufost intervievaţi Între această 

dată şi sfirşitullui 1994. Am completat arhiva cu alte mărturii pînă cu 

puţin timp Înainte de încheierea cărţii şi, în principiu, ea rămîne deschisă. 

Am descoperit, Încă de la primele interviuri, că "satele noi" pe 

care persoanele deportate din TImiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi au fost 

obligate să le construiască În 1951 şi pe care le-au părăsit În 1956-

fiind locuite În continuare de deţinuţi politici eliberaţi din Închisori, dar 

obligaţi să-şi continue viaţa cu domiciliu forţat În Bărăgan- au fost 

demolate la începutul anului 1964. In acest spaţiu golit de o parte din 

realitate se Înscrie acum o realitate reconstruită prin povestire. 

Amnistierea politică ce a avut loc În anul 1964 afost Însoţită de o 

acţiune de ştergere a urmelor unei perioade de reprimare şi orori pe 

care Însăşi puterea comunistă ce a guvernat-o a caracterizat-o, Într-o 

primă Încercare de a se lepăda de ea, drept" excesivă". Delimitarea s-a 

produs sub eticheta stalinismului, devenit obiectul criticii, uneori 

virulente, a ,mui regim ce-şi nega astfel o parte din el Însuşi şi care a 

trăit mereu din iluzia că uitarea echivalează cu o răscumpărare, că 

aminind asumarea responsabilităţilor, redusă de fiecare dată la CÎţiva 

lapi ispăşitori, va putea să renască la nesjirşit din propria cenuşă, să O 

;a de la capăt, schimbînd doar armele terorii şi tehnicile de manipulare. 

Va fi sarcina istoricilor să clarifice chestiunile În ca,aă şi a viitorului, 

să decidă dacă analiza acestora corespunde sau nu realităţii. Cartea de 

fală nu Îşi propune să suplinească efortul lor, ci să-I sprijine. Ea aduce 

În discuţie istoria noastră recentă, printr-un singur episod al terorii de 

care vorbeam, aşa cum şi-l amintesc ~i Încearcă să şi-l re prezinte azi, 

printr-o istorisire, cei care l-au trăit. [n Întîmpinarea şi În sprijinul lor 

s-a pus la cale acest proiect, Împlinit azi Într-o carte de mărturii, O 

7 



primă etapă doar dintr-o analiză şi o refleCfie ce se \'or conlinuale, in 
senslll precizat de studiul CII care debll/ează volllmlll. 

Eroii eceslei cărli sini in acelaşi limp aclorii şi marlorii isloriei 
trăite, pe care limpul a mai aVllt răbdare să-i asclllle. Exista la 
interlocutorii mei o mare dorinţă de a povesti, de a depune mărturie, in 
momentul În care am Început acest proiect şi ea se intilnea perfect cu 
dorinţa mea la fel de mare şi de IIIgenlă de a şti, de a incerca să-mi 
explic. Era o Încercare de a rupe lin contract al tăcerii, de atîta vreme 
impus lor ca şi eventualilor ascultători, nil numai de către puterea 
interesată direct in astfel de uitări prin nespllllere. Era vorba şi de una 
dintre acele" tăceri ale istoriei ", născută, clI/n bine arăta Mare Ferro, 
dintr-un fel de conivenţă colectivă, asociată culpei diJilze şi dificultăţii 
de a asuma corectările imaginii de sine pe care le impune aflarea 
adevărurilor. neplăcute. De altfel, În momentul cînd am În ceplll acesle 
interviuri, /Il-am izbit jrecvenl de o anume ostilitate, mai mult sau mai 
pulin evidentă şi de diverse nuanle, a celor neimplicaţi direct În 
evenimente, izvorttă, bănuiesc, dintr-IIII reflex bazal pe teamă şi 
inconfortul ce il provoca chiar ruperea acelei conivenţe. La o analiză 
mai atentă, linişlea clamală de mlllţi romăni la inceputlll periaadei pe 
care azi o numim "de tranziţie" includea adesea şi o cenzură pe propria 
memorie ce se simţea agresată de cei care veneau să aducă in ;paliul 
public o imagine mai puţin conforlabilă a trecutului. Ea antrena o 
reexaminare a conştiinţei proprii şi o punere in discuţie a clişeelor cu 
care ne obişnuise discursul istoriei invăţate la şcoală, clişee ce păreau, 
la inceputul lui 1990, destul de demonetizale prin abuziva manipulare 
de către discursul ideologic. Ele au rezistal insă, in practica şi IiI discursul 
politic din ultimii ani, dovedindu-se neaşteptat de eficiente. Problema 
ce se pune in acesl context este dacă e posibilă o corectare a măsluiriior 
cu care ne obişnuise istoria rescrisă din ordinul regimuilli comunist, 
atita timp cît aflarea adevănliui nil mai este azi, În mare parte, o chestiune 
legată de a cllnoaşte acesle adevâl1lri, cii de a le putea accepta. 

Ce-i drept. nu esle lIşoară asumarea acelei ruperi de contracl cu 
tăcerea şi indiferen(a. Ascultindu-i pe cei aproape o sută de martori 
inlervievali am Iraversat, de fiecare dată cu 1111 sentiment de 
nepulincioasă umilinţă şi Î/Ilristare, emolia Iransmisă de glasul lor sau 
de lacrimile izbucnile fără mie la aminlirea unei incercări dureroase. 
care le-a marcat adinc existenla. Mă Înlrebam cum de nu am ştiut sau 
nu m-am gindit măcQ/; [nainle, la loale acestea. 

Durerile personale, sti'mite de Împrejurările vieţii proprii, mi-au 
apărul relalivizate şi am [n(eles brusc că nu paţi pune doar În spinarea 
allora responsabilitalea penlru cele [n/Împlale, că realilatea În care trăim 
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"prodl/sul participării noaslre, ajlecăruia,la construirea ei. Chiar lipsa 
de reproş a celor care au jost victime şi depun azi mărturie aici jace 
parara responsabilităţii mai greu de dus, te Îndeamnă la rejleclie şi 
cumpănire În judecata asupra ta şi a celorlalli. 

Cartea aceasta s-a Vl'llt de aceea şi un gest de răscumpărare, o 
cerere de iertare adresată celor care au stiferi! pe nedrept. Ea le este 
dedicată lor, În prilllui rînd, şi le mulţumesc interlocutori/ar mei din 
I/Itimii ani, coautori la acest volum. 

Li se adaugă alte persoane inten'ievate, ale căror mărturii se ajlă 
in arhil'O de care vorbeam şi Îşi VOI' găsi poate alte spalii de publicare. 
Ţin să-i amintesc aici, omagiindu-i În acestjel, În ajară de cei pomenili 
pe parcl/rsl/I cărlii, pe Nicolae Gruescu şi sOlia sa Aurora, deportaţi din 
Ber:easca, pe Î/JI'ăIătoarea Stela Toc, deportată din /lidia, pe Iepure 
Gheorghe, departat din Ciclova, peAndrei Porumbin, Ana Roth şi Wiell'e 
Nikolal/s, deportali din Tomnatic, pe Gheorghe Aposioi din Cam IaşI/ 
Mare, pe Antonia BI/II/cea, deportată din Bl/rila Mare, pe Ana 
Cu,monOl'ici din lam, pe Francisc Mixici, departat din Checea, pe 
Gheorghe Barbu dinlzimşa, pe Ştiolică Georgeta din Tumu-Severin, pe 
Petre şi Gheorghila Lugoj, deportali din Cujmil; pe Ioan Ciomârtan din 
Fundata. 

Împrelllu; cu familiile lor ei lile parte dintre cele cîteva :eci de mii 
de persoane (intre 40 000 şi 60 000, cifra nu se poate stabili Încă exact) 
departale În zorii :ilei de 18 iunie 1951. Luaţi lotal pe nepregă/ile, 
romăn;i băniileni şi olteni, macedoneni, hasarabeni, bucovineni, sîrbii, 
germanii, hl/lgarii, maghiarii, tl/rcii, ajlali pe listele de deporlare (din 
judelele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinli,lOCl/itori ai satelor şi oraşelor 
sitl/ate la 25-30 de km de granila il/goslavă (printre pretexteledeportării 
figl/rea:ă şi acuzaţia de "titoism") vor lua dn/llll/i exi/ului. Nejlind o 
departare etnică, ci politică, nl/măml de persoane ridicate din jlecare 
etnie e În relalie CI/ repartilia etnică din zonele respective. Basarabenii, 
bl/covinenii şi macedonenii, r~fugiali În părţile Banatului În urma 
prigoniri/ar la care jilseseră supl/şi de regimul sovietic comunist şi 
instalali CII doar cÎliva ani Înaintea deportării În satele bănălene, unde 
al/ jost Împroprietărili (germanii Îi I/IlIlIeSC "colonişti "), SÎllt singllrii 
cărora li s-a aplicat o discriminare de ordin identitar,jlilld departati cu 
laIii. MotivlIl a jost japtlll că-şi mallijestaseră deja opozilia jaţă de 
comunism, fitgind de el. 

Cărli/e consacrale evenimelltllilli deportării, pl/blicate ÎII ultimii 
ani CI/ sprijinlll Asociaţiei Foştilor Deportali ÎII Bărăgall dill judelul 
Timiş de Daniel Vighi şi Viorel Marineasa, cărora li s-a adăugat ulterior 
Valentin Sămănţă, lămuresc şi prin documentele de arhivă, ce le-aujost 
accesihile, mllite dintre aspectele de ordin istoric legate de departare, 
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aşa că nu voi mai insista. Mărturiile din arhiva orală pe care am 
alcătuit-o În aceşti ani se adaugă acum celor integrate În volumele 
pomenite, punînd accentul nu doar pe actul restituirii propriu-zise, ci şi 
pe cel al relevării felului in care funcţionează pe viu memoria unui 
eveniment. Din acest motiv, am transcris textele CÎt se poate de fidel şi 
am Încercat să le prezint netrunchiote, selecţionÎndu-le În aşa fel Încît 
să surprind evenimentul În CÎt mai multe dintre feţele lui, să acopăr cît 
mai multe dintre situaţiile pe care le-a generat şi săfornizez, În acelaşi 
timp, cercetătorului interesat de relaţia dintre memorie şi istorie, lin 

document util. 
Interlocutorii mei aufost, În majoritatea cazurilor, ţărani, nu numai 

pentru că ei au format cea mai mare parte a deportaţilor, ci şi pentru că 
e vorba de o categorie ce are mai greu acces la spaţiul public al vorbirii 
şi am Încercat, În consecinţă, să suplinesc această situaţie. Am respectat 
felul lor de a se exprima, pe care îl consider de altfel plin de inedit şi de 
formulări sugestive, mai puţin Împovărat de clişeele şi stereotipiile ce 
ne agresează În mod constant vorbirea şi gîndirea. Intelectualii sînt şi ei 
prezenţi, ca foşti protagonişti ai evenimentelor ce ne interesează, cu 
experienţa lor specifică şi cu un mod specific de a-şi construi discursul. 
Diferenţa aceasta creează, cred, un expresiv contrast stilistic. Mărturiile 
aufost de altfel selecţionate În aşafel ÎnCÎt să ofere un material interesant 
şi din punctul de vedere al unei antropologii lingvistice, al unui studiu 
despre povestirea orală sau al unuia ce ar pune În discuţie validitatea 
biografiei orale ca metodă de lucru În ştiinţele sociale. 

Cînd În 30 mai 1992 amfost În Bărăgan, la Roseţi, i-am Întrebat pe 
săteni dacă pe cîmp, acolo unde se ajlapÎnă În 1964 satul nou Olaru, se 
mai vede azi ceva. Unii mi-au spus că nu se mai vede nimic, pentru că 
pe locul acela a crescut grîul, aşa cum creşte iarba uitării. Alţii, 
dimpotrivă, m-au asigurat că pe locul În cauză nu mai creşte azi nimic 
de CÎte lacrimi au vărsat pe el ţăranii deportaţi. Nu am reuşit să ajung 
pe CÎmp şi să văd cu ochii mei acel loc, devenit un loc" însemnat ", 
plasat tot mai mult într-o memorie ce-I raportează în mod evident la 
spaţiul mitic, în care contrariile se reconciliază . 

El aparţine unei geografii pe care Încerc să o restitui prin harta cu 
relief aparte a discursurilor memoriale ce vor readuce sper la suprafaţă 
partea de viaţă şi durere, de luptă şi rezistenţă, ţesută în matca acelei 
cîmpii. Satele noi purtau la început numele 10calităţilor în preajma 
cărora s-au clădit, Rose/ii Noi, Draga/ina Nouă, Jegă/ia Nouă, Petroiu 
Nou, Feteştii Noi, Mărculeştii Noi, pentru ca numele lor să fie apoi 
înlocuite cu Olaru, Dropia, Salcămi, Movila Gâldăului, Valea Viilor, 
Viişoara, la care se adaugă Măzăreni, Iezeru, Frumuşiţa, Dâlga, 
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Răchitoasa şi altele ce schiţează un peisaj specific Bărăganului, 

confundabil cu geografia reală a acestuia. Azi ele au rămas doar repere 

ale ullei istorii scufondate În memorie, pe cale de a se rescrie din firele 

ce le leagă de drumurile deportării şi ale vieţii celor ce-şi spun povestea 

lor În această carte, construind, cum spuneaAna Blandiana, Într-o nuvelă 

inspirată de aceleaşi evenimente din 1951, "proiecte de trecut". 

Toţi cei ce se vor recunoaşte În mărturiile defaţă şi vor să-şi alăture 

propria mărturie, să corecteze o inexactitate, să-şi exprime un gînd despre 

felul În care văd ei Înşişi relaţia cu memoria istoriei trăite sau posedă şi 

alte documente pentru o arhivă a deportării sînt invitaţi să-mi trimită 

mesajele lor pe adresa editurii care a avut bunăvoinţa să publice această 

carte. li mulţumesc pentru sprijin directorului ei Ion Nicolae Anghel, 

redactorului de carte, Eugen Dorcescu şi, nu În ultimul rînd, Fundaţiei 

Soros şiAsociaţiei Foştilor Deportaţi În Bărăgan din Timiş;Asociaţiilor 

Foştilor Deţinuţi Politici din Mehedinţi şi Caraş-Severin, care au 

asigurat sponsorizarea necesară. De asemenea se cuvine a mulţumi celor 

care au recomandat cu căldură prin intervenţii verbale sau scrise 

Publicarea acestei cărţi, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Eugen 

Todoran şi Livius Ciocărlie. Li se adaugă pe lista mulţumirilor la care 

mă simt cu plăcere obligată scriitoarea Gana Grlea care a citit o parte 

~ mărturiilor şi mi-a dat sugestii extrem de utile pentru publicarea lor 

In volum, cei care au Încurajat prezentarea şi cunoaşterea publică a 

acestui proiect: Catherine Durandin, L. M Arcade, Rose Marie Lagrave, 

Daniel Bertaux, Jean Cuisenier, Ruxandra Pelazza şi Antonia 

COnstantinescu, GabrielaAdameşteanu, Ana Blandiana, Romulus Rusan, 

Marcela Păcurariu şi Miodrag Milin . Schimbul de opinii pe care mi I

au prilejuit afost Încurajator, mi-a dat idei de aprofundare şi continuare 

a proiectului. In această privinţă le sînt datoare şi Sandei SJolojan, 

L'd'ei Bote şi lui Adrian Marino. 
Mulţumirile ,mele se îndreaptă, de asemellea, spre profesorulAndre 

Burguiere de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris 

care a acceptat Înscrierea mea la UII doctorat În antropologie istorică 

Cu o lucrare despre "Memorie şi discursurile ei ", bazată pe arhiva de 

'Storie orală a Bărăganului. Un ajutor extrem de preţios a venit Înfaza 

iniţială a acestei lucrări din partea Universităţii Central Europene care 

Frin programul Research Support Scheme afinanţat Între 1992 şi 1994 

cercetarea, Înlesnindu-mi mai ales accesul la bibliografia domeniului 

de studiu implicat În proiect. 
Interesul meu pentru memorie şi pentru viaţa trăită şi povestită îşi 

are originea şi în ce am Îmvăţat de la doi dintre cei mai iubiţi dintre 
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profesorii mei, Sanda Golopeniţa şi Mihai Pop, cărora mi-arfi plăCllt 
să le dedic această carte dacă ea mi-ar fi apprţinut Întru lotul. 

Cum proiectul care includea şi finalizarea aceslui volum afostllnlll 
de durată, implicînd //lai //Iulte etape, a//l //lai primit un ajulor generos 
pentru identificarea şi contactarea unor martori sau pentru deplasări, 
transcrieri, traduceri, procurarea unor cărţi, din partea unor prieteni 
devotali ca Maria şiloan Radaslav, Corina Gllga, Emilia Buteică, Marta 
Bosică, Florica şi Iona Gheorghe, Olimpia Berca, Kathy Cirksena, Maria 
Bucur, Jeannine Drouin, Mariana Popa, Nicolae şi Elena Ianăşi, Andreas 
Saurel; Rodica Drincu, SorinaJecza, Stefana Scăuien/, Lidia Taub, Dana 
Savici, Hortensia Pârlog, Ionel Funeriu, Daniela LiIOiu, Daniela Vlasie, 
Simona Timiş şi Bogdan Nadolll. 

La documentele din cartea de faţă şi din arhiva orală pe care a//l 
cOl1stituil-o se adaugă o colecţie defotografii, din care am selecţionat 
aici o //Iică parte (cf materiallli iconografic) şi dOIlă casete video 
realizate una la TOI/Jnatic În 1992 şi aiia la Fundata În 1994 Cll sprijin III 
lui Lucian Ionică şi respectiv al lui Kathy Cirksena. 

Tuturor recunoştinţa mea, În numele meu şi al celor care pal depune 
mărtllrie prin această carle, dintre care Ill1ii, cu dllrere am aflat, nu mai 
sîni azi printre cititorii ei posibili. 

Timişoara, noiembrie 1996 
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UN DOCUMENT SUI-GENERIS 

Cum spuneam de la Început, această carte se adresează şi celor 
interesaţi de studiul unei arhive de istorie orală din diferite perspective 
teoretice (istorică, sociologică, antropologică, etnologică, naratologică, 
lingvistică) sau practice (jurnalistică, politică, literatură, film). Cu alte 
cuvinte asupra ei se poate opera În mod divers, folosind-o ca sursă de 
informare, de reflecţie, de comentariu, de text. Penlnl această categorie 
de cititori îmi propun să dau CÎteva repere, menite să uşureze orientarea 
intr-un material destul de vast şi de complex şi să semnaleze În 
acelaşi timp articulaţiile unui studiu personal asupra mărturiilor de 
fată, pe cale de a se schiţa În liniile lui generale, dar pe care nu Îmi 
propun să îl epuizez aici. Tema acestui studiu e o aprofundare a 
relaţiei dintre istorie şi memorie, dintre memorie şi povestire. Un 
studiu despre felu l În care istoria trăită se vede din unghiul povestirii 
ce o Întemeiază şi îi dă sens. 

Trasee narative 

Analiza acestor trasee presupune a e vedea legătura ce există 
Între evenimentele povestite şi discursu l povestitor, nivelurile de 
struclllrare a sensului şi transmiterea de informatie despre trecut Într
un cadru de comunicare cu un anumit specific, ce angajează rostul 
povestirii, raţiunea profundă a reamintirii. 

Un prim reper, pc care aş dori să- I semnalez şi care este În acela şi 
timp un reper de l ectură, ar fi posibilitatea ca, citind textele mărturii 
prin suprapunerea lor, să ajungem la un model narativ a cărui 
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desfăşurare permite trecerea prin punctele principale ale istoriei 
povestite. Acestea fac parte dintr-un traseu ce urmează îndeaproape 
desfăşurarea evenimentului deportării , momentele mai importante după 
care faptele s-au derulat. E vorba, aşadar, de un prim nivel de coerenţă 
al povestirilor mărturii, cel legat de logica însăşi a istoriei narate. 
Aceasta se articulează ca o povestire a deportării, dar şi ca una a 
vieţii povestitorului, ambele conţinînd elemente deja structurate ş i 
structurante: cronologia reală a evenimentului deportării şi firul vieţii . 

Evident că ordinea povestirii, a narării, nu se suprapune exact 
acestei ordini iniţiale a evenimentelor povestite. Logica povestirii 
permite, de la un povestitor la altul, variaţii în succesiunea momentelor 
pe care le-am cuprins În modelul propus. Acesta ar fi un fel de model 
maximal, ce acoperă principalele informaţii la care textele fac referiri, 
un summum al faptelor şi al detaliilor pe care martorii le găsesc 
semnificative pentru mărturia lor. De aceea, nu sînt lipsite de importanţă 
nici selecţia ce se operează în fiecare caz particular şi nici asocierile 
pe care povestitorulle face între diferite momente ale nara~unii, dincolo 
de vecinătăţile impuse de ordinea temporală sau logică a evenimentelor. 
Nici spaţiul acordat de povestitori unui moment sau altuia dintre cele 
cuprinse În repertoriul propus nu este acelaşi . Aceste asimetrii privesc 
atît expansiunile textuale ale diverselor momente, cît şi modurile de 
a povesti, variaţiile ce intervin în punerea În scenă a evenimentelor. 

De la simpla menţiune la desfăşurări ce tind să izoleze o mică 
istorie în interiorul alteia mai largi - cum este frumoasa povestire a 
colindatului la primul Crăciun în Bărăgan a lui Gheorghe Boţoc - sau 
la scurte dialoguri ce sugerează tensiuni şi schiţează în rac ursi atitudini, 
de la notaţia sugestivă , caracterizÎnd condensat o situaţie, la scene 
mai ample, de atmosferă, de la explicaţiile detaliate ale unei tehnici 
de lucru (pe cîmp, la construirea casei, la tăiatul porcului) pînă la 
aventura unei evadări - cum e cea a Lizei Roth - sau a unui drum 
la spital, dincolo de limitele de deplasare permise de ştamplia cu 
D.O., povestirile propun variaţii spectaculoase pentru ascultătorul atent. 
Ele sînt diferite şi prin modul cum e gîndit raportul cu timpul (liniar, 
ciclic) sau cel dintre biografia personală şi povestea deportării , ambele, 
pă~ ale unui comentariu implicit al faptelor. Povestirea ca orice 
povestire nu e inocentă, ea conţine un anume mod de a configura 
realitatea, de a o reprezenta pentru sine şi pentru ceilalţi . 

De fapt, una din intenţiile care au ghidat chiar alegerea textelor 
mărturii, din arhiva pe care am alcătuit-o, a fost aceea de a oferi 
urechii formate în descifrarea moduri lor de a construi naraţiuni şi în 
sesIzarea nuanţelor, a modulărilor - cînd mai aspru împătimite, cînd 
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tragic resemnate sau vesel uitătoare - ale vocii ce povesteşte, o ofertă 
cît mai bogată. Ea e menită să infirme rigiditatea modelului descris 
şi să faciliteze lectura celui interesat să citească un episod în toate 
formulările pe care variaţiile individuale le propun. 

E vorba aici - Într-o primă aproximare a nivelurilor de organizare 
a sensului textual - de un fel de index, ce sugerează o lectură 
intertextuală, aş putea spune. Sensul lui nu e doar de a ghida cercetarea 
punctuală a unui subiect oarecare, interesant pentru un anume tip de 
cercetător, ci şi acela de a pune în relief anumite conexiuni privilegiate 
de un text sau altul, între anumite elemente şi teme ale repertoriului. 
Se pot face, pornind de la acesta, speculaţii statistice, dar mai ales se 
pun în relief centre de interes ale povestirii, care ţin de personalitatea 
povestitorului, dar şi de modalităţi comune de înţelegere a unor situaţii, 
de circumscriere a unor fapte, de interpretare a unor realităţi. Acest 
lucru este explicabil prin omogenitatea relativă a grupului de martori, 
din punct de vedere al vîrstei, categoriei sociale, al experienţei trăite 
în comun, al cadrului temporal şi socio - cultural ce caracterizează 
momentul înregistrării mărturiilor şi din perspectiva căruia evenimentul 
deportării e reconstruit prin povestiri. 

Ceea ce aş vrea să scot în evidenţă e tocmai tensiunea specifică 
dintre ce e comun povestirilor de faţă şi elementele de diferenţiere. 
Acestea din urmă ţin de disponibilitatea variabilă a interlocutorilor 
noştri, de talentul lor de povestitori, de cadrele sociale şi culturale ce 
prezidează reconstruirea trecutului şi, întrucît e vorba în multe cazuri 
de povestiri ale vieţii celor deportaţi , de modul în care fiecare povestitor 
dă semnificaţie evenimentului povestit în relaţie cu sensul ce îl atribuie · 
propriei biografii. în felul acesta povestirile sînt mărturii despre alţii, 
despre un eveniment trăit alături de ei, dar şi despre sine. Ele dau o 
identitate povestitorului, chiar şi în absenţa vocilor - care 
personalizează mai evident povestitorii , dacă ascultăm casetele 
inregistra te. 

Sper ca, parţial, această pierdere să fie compensată de 
transformarea naratori lor într-un fel de personaje ale unei epopei ce 
creşte din acumulări, efecte de contrast, reluări , repetiţii. Ele sînt cele 
care dau densitate istoriei narate în comun şi un timbru specific fiecărei 
istorii în parte. Există un potenţial de expresivitate în aceste texte, 
adesea remarcabil, iar structurarea contrapunctică a episoadelor similare, 
efectele rezultate din suprapuneri sau conexiuni conferă reliefuri 
neaşteptate întregului. Am încercat să conserv timbrul specific al vocilor 
şi prin păstrarea ritmului în care se construieşte povestirea, menţinînd 
unele lungimi, lentori sau accelerări ale acestuia, dar şi anumite 
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stîngăcii de exprimare, repetiţii, ezitări, aproximări ale povestitorului, 
intervenind cît mai puţin în text în măsura În care întelegerea sensului 
nu e afectată. Coloratura dată de intonaţie, de emoţia glasului, a 
pauzelor sau a gesturilor Înt puse În umbră de tran criere, dar partial 
ele se degajă din construirea povestirii ca un tot şi de aceea am 
preferat să redau mărturiile pe cît posibil, in extcnso . Digresiunile pe 
care le face povestitorul în raport cu tema pe care o focalizează 
ansamblul mi s-au părut de asemenea demnc de a fi reţinute , Întrucît 
ele deschid o fereastră spre alte aspecte ale realităţii timpului nostru 
sau ale momentului cînd am făcut înregistrarea (aşa e de pildă 
expunerea de către Iosif Schăfer a ratiuni lor pentru care nu a emigrat 
În Germania sau descrierea vizitei francezilor În satul lam, imediat 
după Revoluţie, de către Mircea Popovici). 

Intervenţiile de coloratură afectivă, comentarii le morale, sentinta 
abruptă sau rotunjirea aforistică, stereotipii le, atunci cînd sînt pregnante 
şi pun în evidenţă un idioleet sau un reflex comportamental, precum 
şi elementele arhaice, dialectale, exp licaliile metalingvistice generate 
de atenţia spre ascu ltăto r, exclamaţiilc, interogaţiile sporesc spatiul de 
rezonanţă expresivă. Un cititor atent şi devotat va putea să descifreze 
partitura ee-i stă la dispoziţie, iar pentru un scriitor sau un cineast, 
acest roman ;11 n"ce poate oferi interesante sugestii. 

Traseul deportării - un prim nivel de structurare a 
sensului povestirii 

Aşa cum se poate observa, am indicat cu o literă mică pe marginea 
textului fiecărei mărturii pasajele corespunzătoare elementelor ce 
alcătuiesc repertoriul de care am vorbit şi pe care Îl prezentăm În cele 
ce urmează . 

a - Situare autobiografică: 
a, - date biografice personale 
a, - date privitoare la alli membri ai familiei 

b - Atmosfera În sat În perioada ce a premer deportării (semne 
ale deteriorării situaţiei): 
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b, - deportarea germanilor (şvabi l or) În U.R.S.S în ianuarie 
1945 
b, - exproprieri, confiseări de bunuri 



bJ - persecuţii (cote, perchiziţii, anchetări , arestări) 
b, - colectivizarea şi stadiile ei 
b, - prezenţa în satele din Banat a refugiaţilor basarabeni, bu
covioeni, macedoneni (aromâni) denumiţi "colonişti" de 
populaţia locală 

c - Ridicarea familiilor ce urmează a fi "dizlocate": 
c, - sosirea autorităţilor care conduc operaţiunea 
c, - reacţia individuală şi colectivă 
c; - cine a fost deportat din familie (rude, prieteni) 
c, - ce a rămas acasă , ce s-a luat de acasă 
c, - la gară 
c, - călătoria cu trenul (durată, condiţii) 

d - Circumstanţele deportării: 
d, - cine a fost depOltat din satul de origine, ciţi, unde? 
d, - cine, cum s-au lacut listele de deportare 
d; - de ce cred că au fost deportaţi (motive, pretexte) 
d, - ce se cunoştea sau credea despre destinaţia "călătoriei" 
d, - locul deportării: "satul nou" (nume, situare, moşia pe 
care s-a ridicat satul, număr de locuitori, grupuri şi persoane 
deportate) 
d, - alte "sate noi", localităţi din apropiere 

e - Sosirea în Bărăgan, instalarea în cîmp, primele impresii 
f - Construirca primelor adăposturi şi a ca elor 
g - Conditiile dc viaţă în Bărăgan: 

g, - D.O. - restricţiile de deplasare 
g, - procurarea hranei şi a apei 
g; - climatul şi alte vicisitudini 
g, - munca şi salariul 
g, - organizarea gospodăriei (încălzit, gătit etc.) 
g, - bolile şi asi tenta medicală 
g, - şcoala , elevii , copiii 
g, - sărbători, ceremonii , distracţii 
g" - viaţa religioasă 
glO - greve, revolte, tulburări . 
g - persecuţii, arestări, anchetăn 

h II . . I . ~ u 
- EVenlJllcnte care au marcat "memona co eclJva : 

h - diversiunea Ţito şi titoisJllul 
h' - calamităti (inundatii , incendii) 
h: - stabiliza;ea din 1952 
h, - viscolul din 1953. . . . 
h. - festivalul intemaţlOnal al tmeretulUl dm 1953 , 
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b - moartea lui Stalin 
h' - prezenta în Bărăgan a detinutilor politici 
~ - Canalul şi alte la.găre de muncă forţată 
~ - anglo-amencarul 
h - al doilea război mondial 

i - Ev~~imente care au marcat memoria şi viata personală: naşteri , 
căsătorii, moartea unor persoane apropiate, accidente, arestări, întîlniri 
memorabile. 

j - Relatii umane: 
i, - cu autoritătile 
i2 - dintre deportati 
i, - cu cei de acasă 
i, - cu localnicii din Bărăgan 

k - întoarcerea acasă 
I - Sosirea în sat 

I - situaţia familială la întoarcere 
l' - situatia casei, a gospodăriei, a bunurilor . 
1
2 

- atitudinea celor rămaşi acasă la întoarcerea deportaţtlor 
m - !3onsecintele deportării: .' .• . 

m - schimbări de ordin material, profeSIOnal ŞI socIal In vIata 
foştilor deportati 
m - persecutii ulterioare deportării 
m; - situatia copiilor. • " 

n - Situatia actuală (adică cea dIn momentul cind s-a reahzat inre-
gistrarea povestirii): 

n - situatia familiei 
~ - restituirea proprietătii asupra pămîntului 
n - contextul social şi politic mai larg 

o - Re'lleniri În satul nou sau pe locul tmde acesta exista altădată 

înainte de a face comentarii mai detaliate asupra fiecărei "intrări" 
a acestui repertoriu putem lesne observa că cI stă la baza armăturii 
narative a unei povesliri "maximale", care ar acoperi toate punctele 
traseului descris, în conformitate cu informatiile pe care ni le transmit 
povestirile ce alcătuiesc această carte şi cele din arhiva din care le-am 
extras. Practic însă, fiecare povestire realizează în mod specific anumite 
conexiuni privilegiate între elementele repenoriului , nu numai conform 
ordinii cronologice, ci şi după alte criterii. Unele sînt, de pildă, solidare 
din principiu (cum ar fi de exemplu c, şi l." ca momente simetrice ale 
istoriei deportării_în desfăşurare: ei crono[ogic~ sau c" ~ şi f, legate' 
pnn tema comuna, nu doar reala, CI ŞI slmbohca, a "casei ') se "atrag, 
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aş spune,.conform unei lo~.ici a povestitului ce are la bază asocieri şi 
comparaţII necesare punem în relief a situaţiilor şi resemnificării lor 
conform opozi~ei Între un context valorizat ca pozitiv, cel de acasă, 
ŞI altul negatlVlzat, cel al locului deportării . Astfel de polarizări se 
produc la toate nivelurile şi Îşi au baza În chiar evenimentul împreună 
pătimit de autorii acestor povestiri ale vieţii. 

Mărturia deportării 

Repertoriul de mai sus ne permite să aducem În discutie cîteva 
dintre momentele mai importante ale deportării . . 

- J:um rezult1l, din aproape toate mărturiile, de ortarea a fost 
precedată de o sene de evemmenfe care 10 r-un el o anticipau, fiind 
tot atîtea episoade dintr-un plan prestabilit de distrugere a oricărei 
forme de opoziţie la instalarea regimului comunist. Un puternic aparat 
represive pus în acţiune nu doar pentru a lichida pe duşmanii declara~, 
ci şi pentru a preveni eventuale revolte şi opoziţii. O morală a urii e 
în mod logic susţinută de o distrugere generalizată, În numele unei 
utopice lumi În care totul poate fi "Înnoit", schimbat din temelie. 
Satul tradiţional şi proprietatea asupra pămîntului sînt vizate În acest 
context cu prioritate. 
. Sistemul de impozitare "progresivă", cu cote şi supracote (b), 
mtrodus la începutul lui 1951 , e menit să ducă la abdicarea gospodănei 
ţărăneşti de la autonomia sa, să- I convingă pe ţăran că nu mai e nimic 
de făcut, că nu există altă cale decît cea a cooperativizării (b,). O 
precedaseră exproprierea moşierilor în 1945 şi domiciliu l forţat la 
care sînt supuşi mulţi dintre aceştia În perioada imediat următoare, 
exproprierile - cu mult timp Înaintea deportării în Bărăgan - a acelor 
germani din Banat, consideraţi colaboratori ai naziştilor, deci "vinovaţi 
de dezastrul ţării". Prilej de denunţuri şi Învrăjbire a unei comunităţi 
destul de închise şi solidare. 

Situaţia se agravează pentru şvabii din Banat, În 6-9 ianuarie 
1945, cînd ei împart cu ceilalţi etnici gelTIlani din România nimicitoarea 
experienţă a deportării în U.R.S.S. (b l ). Ordinul Îi priveşte pe cei apţi 
de muncă, bărbaţi care aveau la data respectivă între 17 şi 45 de ani 
şi femei între 18 şi 30 de ani . în legătură cu acest eveniment există 
deja cercetări clarificatoare de istorie orală (Doru Radosav), dar şi 
cercetări în arhive (Hanelore Baier), în afara datelor concludente despre 
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Întreaga perioadă la care ne referim, pentru care am făcut apel, la 
lucrarea istoricilor Şerban Rădulescu Zoner, Daniela Buşe şi Beatrice 
Mănescu. Amintirea acestui episod tragic, dar şi a deportărilor masive 
de populaţie efectuate de sovietici, din zona Basarabiei şi Bucovinei, 
despre care românii ştiau destule lucruri de la populaţia refugiată din 
aceste zone, e cît se poate de vie În memoria ţăranilor deportaţi În 18 
iunie 1951, din moment ce majoritatea dintre ei, necunoscÎnd direcţia 
În care vor ponii, cred, aşa cum mcnţionează În mărturii (d,), că vor 
fi duşi dincolo de graniţele ţării, În Rusia, Siberia etc. Doar În două, 
trei cazuri se menţionează alte posibilităţi: că vor fi aruncaţi În mare, 
cum Îşi amintesc că s-a procedat cu evreii, sau că vor fi eventual 
Împuşcaţi sau aruncaţi În Dunăre. 

Fără Îndoială, modelul deportării În Băriigan este cel sovietic, de 
tip stalinist, cu unele ameliorări, ce-i drept: deportarea s-a făcut În 
interiorul graniţelor ţării şi mai ales fără ca familiile să fie despărţite. 
Pentru mulţi acest lucru a fost un factor de stabilitate şi de sprijin 
moral. A fost chiar şi un ajutor economic, avînd În vedere că, În satele 
de unde s-a făcut dcportarea, predomina nu modelul familiei nucleare 
(în care tinerii căsătoriţi părăsesc celula familială propric pentru a 
crea un nou cămin), ci modelul familiei centrate în jurul casei (cf. A. 
Burguiere) în care locuiau mai multe generaţii, fiecare membru avînd 
at.ribuţii precise în bunulmcrs al gospodăriei, În funcţie de puterile şi 
priceperile lui. După cum se vede din destule mărturii (sub a, a), 
soţul mai sărac sau orfan se muta în familia celui bogat care de~en~a 
familia proprie; trudea în consecinţă pentru prosperitatea acesteia. 
Celulă econon~ică şi şcoală a solidarităţii, liant social şi verigă În 
lanţul generaţIIlor, familia e garant al tradiţieI. în numele acesteia 
fiecare _munceşte nu doar pentru sine, ci şi pentnl generaţiile ce-i 
urmeaza. Aceastae logica ce guvernează .efortul personal sau de grup. 
Vom obse~va 1Il~lstenţa cu ;;are martOfll precizează că pierderea a 
c~ea ce lasa acasa (e,) e cuallt mal dureroasă cu. cît bunurile respective 
Slllt - cum _spun cel ma! mulţi - "dlll moşl- strămoşi". Formula 
st~reotlplzat~ aZI. pnn uz are valoare de realitate pregnantă şi adevăr 
trait pentru ţaran.l: ~Cum ar putea, doamnă, să fie, cînd O dată te-a luat 
de I,l,a casa ta, a~ lasat absolut tot ce-or strins bunicii şi străbunicii: 
tot. (Dorma Tanatcu) .. ;;Ne-o fost mal greu c-am lăsat tot, toată 
munca d111 ~noşl- sllamoşi ,spuncşi Mircea Popovici, precizînd: "Am 
fost oame~1 gospodan, ne-o treb~lt s-avem. Am şi muncit, adevărat!" 

. dSltuaţllbl?l~1 dramatice s-au mreglstrat atunci cînd, într-o familie 
CCI ISp0111 I I pentru muncă erau putin numeroşI· sa 'd .. : 

b · - - - . u cm COpIII 
tre Ulau sa muneeasa 111 locul sau În ajutorul părinţilor: t Ana 
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Cuzmanovici din lam - a cărei mărturie am publicat-o În altă parte 
(c[ Vultur 1996) - se considera, atunci cînd am intervievat-o, in 
1991, "cel mai ratat om din România", pentru motivul că, fiind sora 
mai mare Într-o familie săracă şi cu multi copii, a mWlcit din greu 
pentru fratii ei (suferind de foame, de frig şi oboseală) şi nu a reuşit 
să-şi continue studiile pentru a deveni Învăţătoare, aşa cum visa in 
ziua de 18 iunie 1951, cînd a fost ridicată (terminase în acea zi şcoala 
generală cu premiul întii). Aceasta e şi povestea Vi ori căi Henţ. 

De altfel, În legătură cu acest subiect, al condiţiilor de şcolarizare 
În Bărăgan (g,), şi cu cele menţionate mai sus, trebuie să subliniez 
Imponanţa pc care povestitorii o acordă temei (m» privitoare la soarta 
copIIlor după revenirea din Bărăgan şi consecinţelor deportării asupra 
vietii şi carierei acestora. Opinia unanimă a celor care au reuşit să-i 
facă pc copiii lor "oameni cu carte" este că aceasta e repara~a cea 
mai importantă pe care destinul a adus-o vieţii lor. Reuşita copiilor 
dcveniti intelectuali a restabilit echilibrul: timpurile nu mai erau 
prielnice averilor şi proprietăţii, deei pierderea bunurilor se putea 
compensa doar prin obţinerea unei diplome ce asigura un venit, dar 
mai ales prestigiu social (grav lezat de Întîmplările la care i-a supus 
deportarea). Valorile lui "a avea" sint puse În umbră de cele ale lui 
"a fi", În măsura În care se practica deposedarea de bunurile ce 
asigurau mai Înainte o identitate prestigioasă. 

In Bărăgan a existat posibilitatea continuării studiilor pînă la 
nivelul absolvirii şcolii generale, chiar În satul nou, unde existau 
destui invăţători şi profesori deportati. Ei sînt adesea invocaţi şi 
pomeniţi În mărturii, ca şi medicii (g,), care au acordat atenţia 
cuvenită pacienţilor lor, pentru devotament şi dăruire. Printre figurile 
cărora li se aduce omagiu in această carte, apar profesorii Elena şi 
Gheorghe Raia din Oraviţa, Învăţătoarea Stela Toc din Ilidia (mărturia 
există În arhiva ora l ă), Învăţătorul Iosif Chiu din Banloc, profesoara 
Lia Gruescu din Ciacova, profesoara Elena Antonescu din 
Turnu-Severin şi mulţi alţii. 

Obstacolele numeroase pe care le-au avut de Înfruntat copiii 
deportaţilor dornici de a-şi continua studiile, din pricina selecţiei pe 
criterii de dosar (al lor fiind ul1ul "pătat"), fac izbînda cu atit mai 
preţioasă pentTu cei ce au reuşit, ca Radu Antonescu, Cornelia Fial, 
Dora Sarafolean şi fratele ei, Silviu, fiicele lui Ion Jureă (Micu Dorica 
şi Bărbulescu Doina, ale căror mărturii se află În arhiva orală publicată 
parţial aici), fiicele familiei Maria şi Gheorghe Boloc, ale Ginei Sterian, 
copiii lui Aurel Munteanu, ai Anei Babeţi, ai lui Gligor Tahanu, fiica 
lui Diaconu Arcadie sau a Angelei Puicea, fiul lui Zoe Rogojan, al 
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Dorinei Tănaţcu şi mulţi alţii. Nu e însă, aşa cum s-ar părea din 
mărturii , cazul tuturor. Au existat şi cei care nu au avut forţa sau 
norocul de a învinge barierele puse de autorităţile comuniste. 

Revenind la firul evenimentelor, voi remarca faptul că tema cl -

faţă de care 1., se structurează de obicei antitetic - prilejuieşte ŞI o 
inventariere a bunurilor ce aparţineau în mod obişnuit unei gospodării 
de tăran înstărit. Aceste descrieri dau măsura bunăstării satului 
rom'ânesc de altădată şi par a avea o uşoară dimensiune fabuloasă (de 
pildă, în mărturia lui Emil Milosav şi a surorii sale), dacă le CÎntărim 
din perspectiva precarităţii materiale ce i-a urmat şi care mai aduce 
şi azi necazuri repunerii în rosturile ei a gospodăriei ţărăneşti. 

Un alt moment ce merită a fi comentat e cel al construirii unui 
adăpost în Bărăgan (1). EI e solidar cu altele ce pot fi reunite în jurul 
valorilor simbolice ale casei, c" 1" n. Adăpostul iniţial improvizat e 
unul precar, situat incert între covercă, şatră, colibă, bordei sau 
bunker (după perspectiva lingvistică aleasă) şi casă de pămînt bătut 
sau casă de chirpici. Diferenţa e oricum netă faţă de "casa de acasă"; 
"Adăpostu! Pînă l-am făcut! Colibă o fost, nu casă. Păi ce, aia o fost 
casă? Fire-afurisită de casă! Colibă!" - comentează cu amărăciune 
Eva Belmustaţă. Detalierea tehnicilor speciale de construire a caselor 
de chi!pici din Bărăgan e prilej nu doar de informare a ascultătorului , 
ci şi de introducere a unei tematizări recurente, cea a solidarităţii (A). 
Terminarea casei este asociată în povestiri, aşa cum se întîmplă şi 
pentru alte evenimente importante, cu calendarul vieţii religioase, fiind 
un moment sărbătoresc, de obicei imortalizat fotografic (cf. materialul 
iconograflc), în ciuda interdictiei formale de a face fotografii . 

Printre cei deportaţi în Bărăgan sunt şi dintre aceia care au 
suferit efectele unor repetate exilări şi pierderi ale casei, cum sînt 
macedonenii, basarabenii şi bucovinenii (cf. Caxi Hristu Arcadie 
Diaconu, Vlad Sabie Traian , Ioan Ciomârtan). în unele ca~uri ei nu 
s-au mai întors în Banat, tocmai pentru a nu o lua din nou de la 
capăt. Deşi, în Bărăgan, i-a afectat mai tîrziu demolarea satelor 
noi", în 1964 şi, apoi, în satele În care s-au instalat sau au"rămas 
furia demolatoare a lui Ceauşescu, cunoscută sub numele d~ 
"sistematizarea satului românesc". 

Viaţa În Bă~ăgan (g) a Început sub semnul luptei pentru 
domesllwea spaţIUlUI unde au fost, cum spun ei, "azvîrlili". Terenul 
aparţmea m~şlllor confiscate ŞI era semănat cind au ajuns deportaţii 
acolo, cu ~!u, bumbac, orez sau ma:ăre. in memoria copiilor mai 
alese dar ŞI m cea} .adulţJlor, subZista lupta cu animalele cîmpului 
(rozatoare, şe!pl, cum turbaţi etc.) la Început, dar şi cu vicisitudinile 
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c1imei pe toată durata celor cinci ani (secetă arzătoare şi prăfoasă vara 
şi frig aspru, vi~cole de lungă durată ce scufundau satele sub nămeţi 
lama - g" h, Şl hJ. 
. Ca într-un lagăr de muncă, locul, parcela pe care urmau să se 
mstaleze, era însemnat cu un par, cu un ţăruş ce purta un număr, fapt 
menţionat pentru a sublinia umilinţa la care au fost supuşi ("Şi ne-au 
pus lîngă un par I mai rău ca pe-un animal" - sintetizează expresiv 
Maria MăriIă) . 

Suprafeţele nesfîrşite de pănllnt , formate din moşiile expropriate 
-: despre al căror nivel de dezvoltare anterioară şi bogăţie ne vorbesc 
mfonnaţiile martorilor privitoare la satele noi (d şi do) :- cereau braţe 
de muncă şi acesta e unul dintre motivele c~re explică alegerea 
Bărăganului ca loc aYdeportării . Din primele zile, deportaţii sînt obligaţi 
să muncească la fermele din împrejurimi pentru a-şi primi raţia de 
pîine. Trimişi cu forţa la lucru, muncesc apoi pentru a-şi construi nu 
doar casa proprie, ci satul în întregime, cu primărie, miliţie, dispensar, 
cooperativă, iar ulterior pentru a supravieţui. MWICă dură pentru ţărani, 
cum subliniază atîtea dintre episoadele reunite sub g., relativ mai 
uşoară şi mai bine plătită pentru cei care cunosc sau învaţă o meserie 
sau pot ocupa, datorită studiilor pe care le aveau sau unei împrejurări 
norocoase, un post de funcţionar public. 

Viaţa tuturor era, oricum, cît se poate de grea. Se murea de frig, 
de foame, de disperare (prin sinucidere uneori), de boli ale mizeriei 
şi nu doar de bătrîneţe şi singurătate, cum se întîmpla cu bătrînii care 
nu mai aveau urmaşi . S-a suferit de sete, de foame, de frig, de căldură 
şi muncă epuizantă, de dorul de casă, de înstrăinare. Deportaţii erau 
păzi ti în primii ani mai ales, cu străşnicie: în fiecare seară se făcea 
prezenţa pe familii şi case. Asupra unora s-au exercitat şi alte presiuni 
de ordin politic: anchetări, arestări, încercări de a-i transforma în 
colaboratori ai securitătii . Părăsirea satului în care aveau domiciliu 
obligatoriu antrena pedepse cu închisoarea, fără judecată şi în condiţiile 
extrem de grele ale Canalului şi ale altor lagăre de mllOcă. 

în general, viaţa din Bărăgan e prezentată prin opoziţie cu cea de 
acasă . Sărbătorile sînt un prilej de a o evoca periodic pe aceasta din 
unnă ca şi întreg repertoriul de practici şi tradiţii ce constituie baza 
unei civilizaţii familiale şi comunitare. Pe fondul acestei periodice 
reactualizări a cadrelor vieţii de acasă se naşte şi percepţia diferenţelor 
faţă de tradiţiile locale din Bărăgan, prilej al unor interesante 
consideraţii de ordin axiologic asupra cărora voi reveni, atunci cînd 
voi discuta despre tematizările relaţiei dintre identitate şi alteritate. 
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Unele dintre ace tea au un temei În diferente reale, altele lin de 
mecanismele caracteristice ale imaginam lui pe fondul cărora se produce 
imaginea de sine şi a celuilalt, nu rareori prilej de savuroase exagerări, 
ce trebuie luate ca atare şi puse in legătură cu situatia specială a 
deportării. Ea duce inevitabil la idealizarea lumii de acasă şi 
negativizarea locului exilului. in acelaşi timp, pozitivarea imaginii 
proprii line de un discurs de compensare a traumei suferite printr-o 
pedeapsă resim!ită pc bună dreptate ca injustă şi cu al cărei temei e 
polemizează implicit (cf. infra). 

Printre meritele, îndeobşte recunoscute Iăranilor din Bărăgan de 
către ţăranii deporta!i, este religiozitatea lor mai marcată. Deşi se 
vorbeşte relativ pUlin in mărturii despre acest aspect (g,), invocat mai 
mu lt in aspectele ritualice care il consacră, decit ca o zonă a trăirii 
interioare - cu aceeaşi discreţie sint tratate şi alte laturi ale vieţii 
intime - perspectiva dominantă de judecare a lucrurilor e cea a moralei 
creştine şi a Învăţăturilor acesteia transmise prin CaJ1ea Sfintă, Biblia. 
Din multe mărturii, reiese că religia a fost un suport moral, chiar dacă 
dimensiunile spirituale ale unei experienţe religioase de importanta şi 
forţa celei de care vorbeşte Romulus Pop - integrată, in mărturia sa, 
unei refleqii despre sine şi unei căutări a sensului existenţei - sînt 
mai rar relevate in povestiri. Astfel de_ exp l icitări sint mai degrabă 
apanajul discursului intclectnalizant. In mod similar, de pildă, in 
povestea vic!ii profesoarei Elena Raia intervine discuţia despre datoria 
de implinit, despre lucrul bine lacut sau despre ataşamentul faţă de 
valorile patriotice sau naţionale. Ele sint prezente şi în mărturiile 
ţăranilor, dar redate printr-un discurs diferit, intr-o manieră oarecum 
indirectă, ca parte a unei ideologii personale ce orientează transfonnarea 
povestirii vieţii intr-o naraţiune cu sens (cf. mărturiile lui Ion Jurcă 
sau Heidinger Maria şi Heidinger Nikolas). 

Bine marcate in mărturii sint relaţiile interumane (j), care în 
imprejurări excepţionale cum e şi Cca a deportării, capătă mai l~lUIt 
relief şi imponan!ă. ~imitate de ingrădil~ea posibilităţilor de deplasare 
dtncolo de o dlstan!a de aprOXImatii' 1) km - prin chiar statutul de 
dcponat cu domiciliu obligatoriu - ele sint căutate cu atît mai intens: 
sosirea poştei e un mic eveniment (cf. Romulus Pop) ca să nu mai 
spun de vizitele neaşteptate şi de obicei ilicitc ale CÎte unui prieten 
sau ale uneI rude. COI:e~poJ1den!a e controlată, radioul interzis. EI a 
fost sch~mbat uneOrI ŞI tn prImul an m3\ ~Ics, ca şi ceasul cu pendul 
de ae~sa, contra UI1lI1 kIlogram de lama sau zahăr. O femeie din 
Roselll Veclll.(cf. arl1lVa o~aIă) povesteşte că s-a sfiit să facă un astfel 
de schImb, gmdmdu-se ca ceasul va sta ani şi ani pe perete şi îi va 
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aduce mereu aminte că a făcut o faptă nu tocmai demnă dc l audă. De 
aceea, ea a preferat să-şi poată aminti azi cu oarecare mîndrie că a 
oferit gratuit ac~1 kilogram de făină (astf~ 1 de gesturi de bună~oinlă 
ŞI solldantate smt prezentc În multe mărturii) . 

. Ceas~rile cu pendul, cîte au mai rămas, măsoară azi timpul 
ammtlfll In camerele cîte unei case din Tomnatic sau din alte părti ale 
Banatului, În încăperi umbroase, unde se alătură portretelor de fmrilie 

'. . '. ' 
uneI Istom pe care memona o Însăilează din obiectc, întoarse, ca şi 
stăpînii lor din exilul lor impus, cu CÎte o poveste. 

Mărturia ca poveste a vieţii 

În ansamblul ei, povestirca deportării e povestirea unei grave 
crize, care a afectat profund viaţa pcrsonală , familială şi comunitară 
ŞI acest lucru e spus mai ales indirect, nu prin ce se povesteşte, ci prin 
cum se povesteşte. Dincolo de aparenta banalitate a întîmplărilor 
mănmte sau a detaliilor ce revin de la o povestire la alta, dintre care 
unele ar părea poate nesemnificative în raport cu nucleul memorial de 
bază care ordonează povestirea - cel al depanării - percepem un 
anumit patos, O anumi tă nevoie de a demonstra, de a sub linia, de a 
explica, de a convingc, cu altc cuvinte dc a argullIenta şi, mai rar, 
de a impresiona . 

Toate aceste acţiuni ţin de caracterul testimonial al povestirii 
şi de contextul pecial al acestei depuneri de mărturie . Ea se face cu 
aproapc cinci decenii Întîrziere, de către oameni care au trăit o 
experienţă comună a umilinţei şi suferinţci, În calitate de victime ale 
unei decizii politice nedrepte, arbitrare, ce i-a transformat În vi novaţi, 
în excluşi, tocmai pc cci care pînă la acel moment fuseseră fi1.lJ1tea 
satelor. Martorii de azi sînt victime le de ieri, iar procesul pe care 
povestirea ÎI imagincază sub forma unui dialog cu un judecător absent 
este unul care nu a avut loc . Această cerc re de justiţie, mult mai acută 
deCÎt Iasă să se vadă nivelul aparent al povestirii estc - cum voi avea 
ocazia să arăt ceva mai Înco lo - În primul rînd simbolică, dar ea 
marchează profund toate povestirile martorilor, cu atît mai mult cu CÎt 
situatia în care a fost luat interviul este, cum am mai amintit, una 
specială, presupunînd o tîrzie rupere a unui contract al tăcerii multă 
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vreme asumat atît la nivel individual cît şi colectiv. în plus, ascultîndu-i 
ş i cerîndu-le să povestească ce li s-a întîmplat, interlocutorii mei 
m-au transformat în martor, m-au luat părtaşă la mărturie, iar gîndul 
acesta îţi ridică problema responsabilităţii faţă de rolul ce-ţi revine în 
restituire. 

Fidelitatea faţă de mesajul transmis de martori, dincolo de 
preconcepţii le fiecăruia dintre noi, a fost un criteriu pe care am încercat 
să-l respect şi cred că sînt în consens cu această decizie cînd am 
propus în această carte nu doar o radiografiere a unei memorii "pe 
viu", ci şi o reflecţie asupra relaţiilor ce se stabilesc între memorie şi 
istorie. 

Povestirile martorilor sînt chiar spaţiul de articulare al unei astfel 
de relaţii . Reconstruirea evenimentului e o mărturie despre trecut, dar 
cum se va putea observa şi despre prezentul în care s-au povestit 
evenimentele. Acesta din urmă ne parvine ca "proaspătul nostru trecut" 
nu numai prin comentariul direct (a se vedea intensele dezbateri în 
problema restituirii proprietăţii asupra pămîntului şi a modului cum 
a fost pusă în aplicare această reformă în anii 1992- 1994 în povestirile 
familiei Butariu sau în cea a Vioricăi Hen!), ci şi prin felul în care 
principalele informaţii ale textelor sînt articulate într-un întreg. 
Transmiterea de informaţie nu poate fi decît artificial separată de 
actul de opinare sau de acţiune intersubiectivă. La acest nivel intervine 
un alt palier important al configurării evenimentelor relatate care este 
cel al povestirii vieţii, al naraţiunii autobiografice. 

Mulţi dintre martorii intervievaţi au răspuns cererii mele de a-şi 
povesti întreaga viaţă. Desigur deportarea a fost un moment mult prea 
dramatic pentru ca el să nu revină mereu În prim plan, mai ales că eu 
mi-am însoţit cererea de intenţia explicită de a alcătui o carte din 
aceste mărturii. Dar cum majoritatea povestitori lor sînt oameni trecuţi. 
de cincizeci şi cinci de ani (şi mulţi 'chiar mult mai înaintaţi în vîrstă) 
aceste povestiri ale vieţii sînt şi prilejul unui bilanţ. Textele contin nu 
doar rememorarea unei traume. Ele sînt şi o încercare de a o rei~tegra 
biografiei personale, de a o f~ce suportabilă, oricum de a o raporta la 
un şIr de evenImente ce alcatUIesc Istona uneI vIeţI. S-a vorbit în 
acest sens de un anumit "optimism memorial" care face ca răul să 
se estompe:: de obicei în favoarea binelui şi de "i luzia 
autobIOgrafica ce face ca vIaţa personală să se transforme într-o 
unita~e cu sens, într-un ansamblu coerent, structurat după o anume 
loglca .• Se pot uşor.r~pera de la un text la altul diferenţele în această 
pnvmţa ŞI faptul ca In multe cazun aceste povestiri ale vieţii sînt şi 
Istona uneI reparaţII morale. 
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Povestirea lui Aurel Munteanu începe de pildă prin a rezuma, aşa 
cum precIzează el, acele îmtîmplări care "nu prea se uită şi îs aşa cu 
durere în suflet" legate de împrejurările deportării, care au însemnat 
pierderea, moartea primei soţii, arestarea lui urmată de 20 de luni la 
Canal, despărţirea temporară de copiii rămaşi în grija bunicului la o 
vîrstă încă fragedă. El reia apoi firul vieţii sale, reintegrînd în ea 
momentul deportării şi pe cel al arestării povestite mai detaliat, într-un 
cadru care e cel al vieţii lui de după întoarcerea din Bărăgan cu 
consecinţele de rigoare asupra vieţii lui actuale. Devine evident, din 
felul în care povesteşte viaţa lui de după deportare, că e vorba despre 
un discurs reparatoriu, menit să vindece o rană, să refacă un echilibru 
al lucrurilor. E şi un discurs de apărare faţă de imaginea pe care i-au 
confecţionat-o cei care l-au pedepsit pentru o vină inexistentă. Ceea 
ce este însă mai interesant este un episod care leagă la un moment dat 
o poveste a eşecului şi disperării de una a supravieţuirii, a dorinţei de 
a învinge şi de a rezista. în momentul cînd ajunge în lagărul de triere 
a deţinuţilor deoarece încălcase interdicţia de părăsi domiciliul 
obligatoriu şi se întorsese în satul său să caute medicamente pentru 
so~a bolnavă de TBC, traversează un moment dificil şi e pe punctul 
de a se sinucide. Apare atunci un om al cărui chip nu şi-l mai aminteşte 
precis, dar pentru a cărui sănătate se roagă şi azi lui Dumnezeu. Acest 
om îl îndeamnă să povestească ce i s-a întîmplat pentru a-şi uşura 
sufletul. Povestind, Aurel Munteanu se simte deodată izbăvit, vindecat 
şi redevine capabil să înfrunte dificultăţile. Episodul acesta pune în 
scenă un aspect esenţial, funcţia tămăduitoare a povestitului, 
catarsisul pe care îl susţin rememorarea şi istorisirea. E una din 
dimensiunile esenţiale a acestor mărturisiri ale "întîmplărilor care nu 
se prea uită şi sînt aşa cu durere în suflet" şi poate şi unul din sensurile 
acestei cărţi. Căci povestirea tămăduieşte deopotrivă pe cel care 
povesteşte şi pe cel care ascultă. . 

Aceste reprezentări ale biografiei personale se construiesc în . 
funcţie de un anumit orizont de aşteptare al ascultătorului direct al 
mărturiei, dar şi - şi poate mai ales - al celui prezumptiv, al acelui 
jUdecător imparţial de la care se aşteaptă o corectare a imaginii ce 
a stigmatizat existenţa unui om sau a unei familii. Durerea care 
prezidează aceste "reabilitări" ale unor oameni cărora vinovăţia le-a 
fost impusă brutal şi nedrept, fără ca ei să se poată apăra în vreun fel, 
este exprimată reţinut, dar o ghicim adîncă şi nevindecată. 

într-o lume şi Într-un secol în care limitele ororii s-au deplasat 
dincolo de cele ale imaginaţiei, modificînd percepţia asupra tragicului, 
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discursul suferinţei Îşi găseşte cu greu loc in spaţiul public altfel decît 
prin imaginile deja standardizate de mediile de comunicare În masă 
care ne-au desensibilizat parţial prin supralicitare şi "familiarizare" cu 
imaginea violentei sau a bestiaJitătii. 

In textele p~ care le-am Înregistrat, ufcrinţa se exprimă mai 
puţin prin acele comentarii afective, discrete sublinieri ce Însoţesc din 
loc in loc textul ca un refren, menite a ne aminti că faptele povestite 
erau mult mai geu de indurat şi mai aspre decît par ele astăzi (de tipul 
"şi vai ce grcu ne-a fost" sau "acolo noi am plîns zi la zi" etc), cît 
pe calea indirectă a unui discurs despre dreptate şi nedreptate, despre 
culpabilitate şi nevinovăţie. Dintre afecte, singurele despre care se 
discută deschis sîn t cele care privesc solidaritatea umană În condiţii 
de vi tregic, iubirea şi întrajutorarea aproapelui. 

Pe de altă parte, reconstituirea autobiografică se face şi În funcţie 
de un orizont mai larg, care e cel al epocii, al ace lor cadre sociale ale 
memoriei de care vorbea Halbwachs şi care prez idează reconstruirea 
trecutu lui, transformarea lui în mcmorie. 

Evident că toate aceste învestiri cu semnificaţie care stau la baza 
povestirii oralc de tip autobiografic ş i a mă rturiei despre trecut se rac 
printr-o inevitabi l ă raportare la un cîmp de va lori. Cum s-a văzut, 
acestea sînt în primul rînd de ordin moral şi nu numai afectele, ci, 
ceea ce e cel mai interesant, chiar discursul po litic e subordonat unui 
discurs cu tentă etică. Etieizarea politicului e o constantă a acestor 
mărturii. Mult mai rar cauzele politice propriu-zise sînt aduse În discuţie 
şi a rticu lează discursul povestitonilui (cf. mărturia Vioricăi Hent sau 
a lui Dumitl1l Butariu). ' 

Un proces moral, pledoari a pentru nevinovă ti e ş i alte 
valori ' 

Sîl~t sigură cii unul din asp.ectcJe care va atrage atenţia ş i care se 
prcteaza la tot felul de specu laţII ŞI eventual manipulări este chestiunea 
răzbunării . Aproape toţi interlocutorii neagă cu tărie o astfel de 
atitudine, SU? motiv că, îl~tr-ul1. fel sau altul, a aqiollat o justiţie 
transc~lldenta. Ea a restabilI! ordll1ea ŞI echIlibrul lucrurilor, conform 
;lI1el Slrnelfll ~pr~ape pe~fecte ŞI unei eti:i ce presupune că binele e 
mtotdeauna rasplatit ŞI raul pedepSIt sau Il1tr-o formulare extrasă din 
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opinia comună, ce-i apartine Mariei Mărilă "dacă faci rău să nu te 
aştepţi la bine". Sigur că ne putem Întreba dacă e vorba aici de o 
trăire autentică În orizontul moralei creştine sau de un refuz al asumării 
dezechilibrelor şi responsabilităţi lor pe care o judecată reală le-ar 
putea declanşa. Alina Mungiu arăta În cartea sa "Români după '89" 
că problema justiliei sociale preocupă un număr foarte mic de persoane 
În societatea noastră, azi . Ea se situează undeva spre coada listei de 
priorităţi, după preocupările pentru folosirea timpului liber, de pildă. 
Nu este Însă cazul interlocutorilor noştri , cum e Într-un fel firesc. 

evoia de justilie pare - cum am subliniat.- chiar tema centrală 
a acestor mărturii, dar ea e deplasată spre rezolvări de ordin simbolic. 
Sint povestite feluri În care persoanele care au făcut rău sau bine şi-au 
primit răsplata prin Întîmplări simetrice pînă la detaliu - cîteoda tă 
greu de crezut din această pricină - cu cele pe care ei le-au provocat. 
Alteori "pedeapsa" imaginată e aceea a nebăgării În seamă, a 
dezinteresului pentnl persoana care a participat la săvî rşirea răului, 
deconsiderarea colectivă . 

Compensatia de ordin financiar pc care au primit-o foştii 
departati după Revolulie - modestă În raport cu pierderile suferitc 
- e tratată confonn ace l eiaşi logici, mai ales ca o compensatie de 
ordin moral. La fel e privită restituirea parţială a proprietăţii asupra 
pămîntului care dă naştere uneori În texte la comentarii destul de 
ample, ea fiind o problemă la zi, fi erbinte, În anii 1991- 1994 cînd am 
realizat cea mai mare parte a acestor interviuri (a se urmări În acest 
sens fragmentele inserabile sub n,). 

Ce mi se parc de asemenea demn de semnalat e fapul că cererea 
de justiţie nu e adresată - cel puţin la ni vel explicit - institupilor 
consacrate ale statului (ar merita o cercetare aparte Întrebarea dacă 
există o explicaţie concretă a martorilor În l egătură cu acest aspect) 
menite a o realiza, ci altor instan!e, ca televiziunea sau tnanualul de 
istoric. Acestora li se recunoaşte aşadar un rol esenţial În influenţarea 
opiniei publice şi Într-o reparatie de ordin simbolic, probabil şi pentru 
că erau percepute În epoca anterioară ciiderii comunismului ca 
principalele pÎrghii ale manipulării şi difuzării minciunii. 

Dacă În ce priveşte televiziunea, o breşă s-a realizat prin emisiuni le 
de după 1989 cu "Memorialul durerii" ale Luciei Hossu Longin În 
care au fost consacrate deja trei episoade deportării in Bărăgan, 
receptate ca un răspuns pozitiv, În care foştii depol1aţi s-au regăsit, nu 
acelaşi lucl1I se poate spune despre manualul de istorie a României. 
Doar Într-unul dintre acestea, manualul de clasa a XII-a ediţia 1994, 
există la p. 376 aceas tă menţiune: "Zelul demonstrat de agenţii 
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organelor represive a dus în cadrul impunerii colectivizării la 
strămutarea forţată a unor sate întregi din Banat în Bărăgan în 1948 
şi la judecarea după datele menţionate chiar de Gheorghiu Dej a circa 
80000 de ţărani". Se strecoară în această singură frază mai multe 
inadvertenţe: se confundă deportările din 1948 ale unor familii izolate 
de foşti moşieri sau ţărani înstări~ cu masiva deportare in Bărăgan 
din 18 iunie 1951 , nu numai a unor ţărani din Banat, ci şi din 
Oltenia, nu cu întreg satul "strămutat", ci după o selecţie minu~os 
intreprinsă in numele luptei de clasă - principiu limpede afirmat de 
putera comunistă şi nu doar datorită "zelului unor agenţi ai organelor 
represive", ci după un plan bine stabilit de lichidare a opozanţilor 
fiiţişi sau virtuali ordonat direct - aşa cum arată documentele deja 
publicate (cf. Rlisalii '51) - de către Alexandru Drăghici , ministru 
de interne sub Gheorghiu Dej (şi acesta din urmă prezentat in manual 
mai ales ca un apărător al independenţei faţă de sovietici, al afirmării 
unui comunism cu tentă naţională, decît ca patronul ororilor pe care 
le-a ordonat puterea din acea perioadă). E desigur rolul istoricilor de 
a corecta astfel de imagini şi de a transforma acest manual -
deocamdată construit pentru perioada la care ne referim cu aceleaşi 
fraze ale limbajului de lemn pe care începusem a-I uita şi in care doar 
"răii" au devenit "buni" şi invers - într-o adevărată analiză a sistemului 
comunist şi a modului în care se exercita puterea în interiorul lui. 
Regăsim o perspectivă maniheistă specifică tendinţelor de ideologi zare 
ale discursului istoric şi observăm că formulările la care acesta face 
apel nu sînt inocente. 

Evenimente, reprezentare, tematizări. Conexiuni Între 
nivelurile povestirii 

Revenind la .mărturiile c?r~ alc~tuiesc. volumul de faţă, ele fac 
parte dm constrUIrea memonel unuI evemment, căruia i se asociază 
în mod firesc documente de arhivă şi alte mărturii scrise, fotografii 
sau obiecte aduse dm acest eXil forţat, împreună cu istoria ce le 
insoteşt~, co_mentarii din presa oficială a vremii, din ce se scrie azi în 
presa, dm" carţlle care se publIcă etc. Ceea ce se vede aici e doar un 
v:rsant al mtregulw pe care Istoncul .va trebui să-I înglobeze discursului 
sau speCific. Dar el este unul esenţial, cred, în măsura în care aceste 
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mărturii sînt În primul rînd un document uman. El ne oferă imaginea 
pe care, aşa cum am arătat, oamenii şi-o fac azi despre evenimentul 
În care au fost fără voia lor implicaţi şi despre felul cum ei CÎntăresc 
ceea ce s-a petrecut cu ei şi cu viaţa lor. Evident că această cîntărire 
implică referinţa la anumite valori preţioase pentru ei şi al căror 
ansamblu alcătuieşte orizontul în care evenimentele sînt narate. Şi 
acest lucru influenţează selecţia informa~ei ce urmează a fi comunicată 
precum ŞI anumite tematizări pc care aceasta le favorizează. Astfel 
încît, grilei iniţiale de lectură propuse mai înainte, ca prim nivel de 
structurare a povestirii i se asociază în mod firesc un repertoriu de 
teme ce structurează evenimentele narate într-un plan secund, al 
resemnificării lor în funcţie de reprezentările personale sau comune 
ale deportaţilor, dar şi în funcţie de intenţia globală de comunicare a 
povestirii. Aceasta din urmă reprezintă al treilea nivel de structurare 
al povestirii, şi cel mai important, în măsura în care actul (re)memorării 
- a se citi al configurării evenimentelor - şi al narării se suprapun. -
Istorisind povestea deportării, martorii ei depun o depoziţie în sprijinul 
unui proces ce nu s-a desfăşurat şi nu se va desfăşura probabil decît 
la nivelul conştiinţelor noastre şi pe care ei îl concep în primul rînd 
ca un proces moral. 

Dar care sînt tematizările ce intermediază procesul de încorporare 
În relatarea faptelor a unor comentarii şi interpretări menite a susţine 
această dezbatere despre bine şi rău, desfăşurată mai ales în sensul 
unei povestiri despre supravieţuire, despre înfrîngerea răului traversat? 

Povestirile se coagulează din acest punct de vedere în jurul a 
cîtorva discursuri mai importante, corelate cu anumite puncte preci~e 
ale repertoriului de la primul nivel, puncte ce favorizează prin afinităţi 
logice sau structurale apariţia acestor discursuri sau a corelărilor dintre 
ele. Acestea ar fi următoarele: 

A - un discurs despre solidaritate: 
A, - la nivel familial 
A, - la nivel comunitar 
A, - la nivel regio~al . . . 

B - un dISCurs despre Identitate - altentate ce ar IJ1clude: 
B - discursul celor ce vorbesc în nume personal sau colectiv 
d~spre ei înşişi 
B - discursul despre ceilalti 
B' - discursul celorlalţi d~spre "noi" 

C - ~n discurs despre responsabilitate şi dreptate 
C, - tema vinovăţiei şi a nevinovăţiei 
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C, - tema răzbunării şi a justiţiei 
C

3 
- tema recompensei morale sau materiale 

M - un discurs despre memorie şi uitare 

Vecinătătile observa bile În texte Între elemente ale repertoriu lui I 
şi cele ale repertoriu lui 2 ne vor arăta care anume fapte povestite sau 
informaţii favorizează de predilcclie anumite tematizări. Mai puţin 
vizibile rămîn însă alte tipuri de conexiuni posibile între cele două 
repertorii. alte configuratii şi Înglobări. De pildă. discur ul celor 
deportaţi despre identitatea lor regională. privită mai cu luare aminte. 
se dovedeşte în mare parte un discur cu rol compensatoriu. prin care 
devalorizarea de către autorităţi a imaginii personale şi colective a 
deporta\ilor e contracarată de o revalorizare pozitivă a identităţii de 
glUp. Tema respectivă e usţin1Jtă şi de apelul la un repertoriu al 
Înţelepciunii populare concretizat în proverbe cum ar fi în cazul de 
fată cel carc afirmă că .. omul sfiinteş te locul" şi nu invcrs. 

Cu alte cuvinte ceea ce spun bănătenii despre ei înşişi (B,). despre 
cum au traversat încercarea la care au fost supuşi şi au recuperat 
pierderea suferită (c • dar şi m . de pildă) e mai putin un semn de 

. . J J . .. 
orgoliU regional. cît un argument de contracara re a unei VerSllll11 
combătute în subtext. în care ei ocupau poziţia negativizată. 
devalorizantă. Ei sînt conştienţi că la aceasta din urmă s-a ajuns 
datorită unei convertiri initialc a identităţii lor În alteritate negativă 
pentru ceilalţi. 

in comunitatea de originc. ţăranii deportati ocupau în momentul 
ridicării O pozitie socială presitigioasă. ce le conferea autori late şi era 
receptată de ei înş işi şi de ceilalti ca atare şi ca rezultat firesc al unor 
calită\i personale cu folo investite. Includerea pe lista de deportati ca 
urmare a ctichetării lor ca titoişti, chiaburi, exploatatori, adepli ai lui 
Chl/rchill, politici cle. (cf. d sau d ). ceea ce era echivalent cu a fi 

'd '3 consl erat duşman al POPOrullii, îi transforma pc aceşti ţărani pentIU 
ceilalţi - concretiza\i de exemplu În localnicii din Bărăgan, cărora 
le_-au fost astfel prezentaţi - În oameni răi, ciumoţi, hoţi, ligalli, 
rOl/focă tari, deocheafi, 117//(/ri i, ca o formă a alterită\ii absolute, in 
coreell/ . . Despre puterea acestui limbaj, sporită de un adevărat dictionar 
al terom - menit să divizeze şi să supună realitatea acţiunii 
transformatoare a Idcolog.icului cc corupe În acelaşi timp logica şi 
conştlln\cle.- am vorbit deja În altă parte (J 996). folosind exemplificări 
s~lgestlv.e dl11 textele .~eportatilor care se lansează ei Înşişi în definiţii 
ŞI descnen de SllUa\ll de aeest tip. 
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Acest discurs despre identitate - alteritate (B) apare nu doar 
In relaţie cu indicele j din repertoriu, cel care priveşte în mod direct 
raporturile interumane, ci este indus şi de alte puncte ale traseului de 
bază al naraţiunii, cum ar fi cI' e" d" d, şi mai aIes d,. Consideraţiile 
deportaţilor asupra cauzelor ce le atribuie ei înşişi selecţionării lor pe 
liste sînt comentarii exp licite asupra felului în care se produce 
negativizarea alterităţii: "Noi eram socotiţi chiaburi, că el (tatăl 
povestitoarei - n.n.) era preot şi era considerat chiabur, nu eram 
moşieri, dar eram deocheaţi, fiindcă toate listele astea, care s-au 
facut pentru dizlocare, s-au făcut la sfaturile populare... ei făceau 
listele şi ei te treceau pe listă" - spune Angela CăIărăşanu; "Cum 
eram noi socatiţi pe vremea aia, "contra nu ştiu cui", cred că politici 
am fost socotiţi, nu puteam să mă angajez niciunde În servici" -
precizează Aurel Munteanu. Oisocierile pe care le cuprind comentariile 
de acest tip, de altfel prezente în multe mărturii (cf. Ion Jurcă, Maria 
MăriIă, Angela Puicea etc.), definesc cu claritate termenii relaţiei. 
Autoritatea care decide cine e sau nu "deportabil" e una din ipostazele 
alterităţii negative, întmchipate într-un vag "ei". Frontiera dintre ceea 
ce eşti şi cum eşti denumit, socotit, considerat e cu precizie trasată. 
E frontiera ce-i desparte pe deoişt; (persoane care în loc de buletin vor 
avea ca act de identitate o simplă adeverinţă cu o ştampilă de 0.0. 
pe ea, semnificînd domiciliul obligatoriu) de ceilalţi, cei care nu au 
suferit o condamnare similară. Aşa se naşte acel "noi" în numele 
căruia relatează de multe ori martorii, mai ales atunci cînd vorbesc de 
destinul lor comun ce pare manevrat, dirijat de o forţă ostilă şi 
impersonalizată, cea a instanţei "ei": "Au venit tot aşa să ne ducă .. . , 
nu ne dădeau voie, nu ne-a dat voie să ne urcăm În pod ... Şi hai cu 
Ilai în vagoane de vite, nu ştiam unde ne duce, am zis, categoric ne 
duce În Rusia". "Tot noaptea ne Încărcau nişte maşini şi l/e duceau. 
Am ajuns pe cîmp. Fiindcă era tot noaptea, lUI vedeai, se obişnuise 
puţin ochiul cu întunericul şi nu vedeai, decît zăreai, colo o mogildea/ă, 
colo o l/Iogildeaţă, pe fiecare cum ÎI descărca ... Eram aşa ca l/işte 
CÎrtiţe " . Felul cum sînt povestite aceste cpisoade insinuează un alt 
discurs foarte rar exprimat direct, cel al umilinţei suferite. Comparaţia 
cu condiţia animalelor (eram aşa ca iepurii pril/tre ierburi, ca şobolanii, 
ca popÎndăii. ca vitele, /limfă vie etc. ) prezentă in multe texte ţine 
de acest discurs in fond un discurs al identitătii rănite . E normal În 
această situaţie 'să apară un discurs de contra'carare ce va pune în 
evidenţă valorile pozitive ale identităţii personale sau de grup (B,). 
Pentru a se autodefini, aceasta se va raporta, Însă, nu doar la o 
alteritate negativă, ci şi la una pozitivă, luată drept un fel de model. 
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Ea capătă în primul rînd înfăţişarea "neamţului" a "şvabului" din 
Banat apreciat aproape unanim în povestirile celorlalţi despre el, pentru 
hărnicie, pentru starea mai bună a gospodăriei sale, pentru că îşi dă 
copilul la şcoală, aşa încît să ştie o meserie şi să poată administra mai 
bine averea etc. Această imagine a neamţului nu a fost întotdeauna 
atît de favorabilă, ne arată istoricul Valeriu Leu, descriind într-un 
studiu împrejurările în care ea s-a constituit, dar în mărturiile deportării 
etalonul după care bănăţenii se autoaprecizează pe ei înşişi e construit 
în termenii celui care îl constituie pe neamţ în model. Mai mult, 
aprecierile pozitve ale celorlalţi - B, - cuprind o grilă asemănătoare 
de evaluări , astfel încît într-o ierarhie graduală bănăţenii împart cu 
nemţii în ochii celorlalţi (olteni sau localnici din Bărăgan) privilegiul 
alterităţii pozitive. 

Nuanţările intervin, cum vom vedea ceva mai jos, cînd autoritatea 
se concretizează în persoane identificabile şi cînd judecata emisă asupra 
celuilalt se despovărează de grila ideologizantă a principiului comunist 
al luptei de clasă, pentru a lăsa loc unei singure măsuri, cea a faptelor. 

Nuanţări apar şi cînd e vorba de relaţiile cu cei din Bărăgan Ci, 
şi B,). Tensionate la început din cauza manipulărilor pe care le încearcă 
puterea, acestea devin treptat relaţii de convieţuire normale şi chiar 
prieteneşti , prilejuind întrajutorări, schimburi, o reciprocă descoperire 
a unor diferenţe la nivelul modului de viaţă, al practicilor agricole, al 
felului de a vorbi, de a respecta şi petrece sărbătorile, al practicilor 
religioase, al culturii familiale şi al deprinderilor şi practicilor culinare. 
Această din urmă zonă e mai des invocată şi uneori viu disputată ca 
factor identitar, fapt în consens cu observaţiile antropologilor, care au 
constatat importanţa ei pentru definirea identităţii colective (se pare 
că e mai rezistentă chiar şi decît identitatea lingvistică în grupurile de 
emigranţi sau imigraţi, de pildă). întreg acest capitol merită o mai 
atentă analiză din punct de vedere etnologic şi antropologie, ţinîndu-se 
însă cont că avem de a face nu cu simple informaţii, interesante 
pentru o sferă sau alta de studiu, ci cu un context mai larg al povestirii, 
în care mîncarea e şi semn social, iar împrejurările în care se consumă 
sau chiar pregăteşte, prilej de întîlnire şi de convivialitate nu doar 
între rude, ci între toţi membrii comunităţii. E suficient să citim în 
acest sens relatările lui Mircea Popovici sau ale Mariei Mărilă. La 
aceasta din urmă, inventarul sărbătorilor sau al detaliilor de costum 
popul~r se derulează . ca part~ a unui_discurs ce aureolează nostalgic 
rostunle satulUI tradlPonal ŞI pune In valoare ideea de solidaritate 
umană şi de comunicare, tematizată şi în altă puncte ale mărturiei sale 
dar şi în alte mărturii din acest volum. 
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Demne de analizat sînt şi acele considerente ce sînt folosite de 
povestitori în cliscursul despre sine (BI) ca argument pentru a explica 
nivelul de civilizaţie mai ridicat al Banatului, cum ar fi deschiderea 
spre Europa, situarea mai la vest şi în special ceea ce un interlocutor 
numeşte "trăitul printre naţionalităţi", prielnic unei competiţii ce 
favorizează autoperfecţionarea, dorinţa de mai bine şi dezvoltă 
orgoliul necesar pentru a te dori mai bun. Nu e uitat nici gustul 
pentru călătorie, ieşirea din limitele propriului sat pentru a-ţi cunoaşte 
propriile limite. 

Avem de a face cu un întreg eşafodaj de reprezentări ce ar 
merita mai îndelung examinate şi investigaţii suplimentare, înainte 
de a ne grăbi să tragem concluzii. 

Se poate însă observa că tematizările de care vorbeam sînt strîns 
legate între ele, se ierarhizează doar diferit într-un punct sau altul 
al textului şi au forţa de a suda conţinuturi disparate, de a le configura 
în func~e de reprezentările pe care povestitorul ni le furnizează 
despre trecut şi prezent, despre el însuşi şi despre alţii . Fiecare 
povestire pare a institui în acest sens priorităţile şi nuanţări le sale, 
dincolo de ceea ce s-a standardizat deja în modul de a relata anumite 
împrejurări, de a le analiza şi comenta. 

Povestea vieţii şi ordinea simbolicului 

Se pot stabili nenumărate conexiuni între fapte le relatate şi o 
ordine care le înglobează şi le dă un sens coerent, dar nu putem 
ignora intenţiile ce ghidează comunicarea, rostul pe care îl are 
povestirea, cel pe care povestitorul îl ştie de la Început, dar şi cel 
pe care îl descoperă povestind. în acest proces, ce presupune 
mteracţiunea cu un interlocutor real sau imaginat şi configurarea 
povestirii ca un tot, un rol important revine unor reînvestiri de ordin 
simbolic ce măresc cutia de rezonanţă şi semnificaţie a textului. 

Memoria colectivă tinde să raporteze faptele povestite la situaţii 
arhetipale pe care le întrezărim adesea dinco lo de cele narate, 
modelînd din adîncime structurarea informaţiei. Tendinţa acestei 
memorii este aceea de a transforma în legendă întîmplările survenite 
în istorie, iar pe actorii lor, în eroi, arăta Mircea Eliade, care a 
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sesizat şi a explicat nevoia oamenilor de a se raporta permanent la 
situatia exemplară a mitului. Din acest punct de vedere povestitul 
poate fi văzut şi din unghiul unei tendinte de ritualizare, al cărei 
sens ar fi de a face apel în scopul reamintirii lui la un fond preexistent 
de tipare ce pot fi uşor recunoscute, facilitînd şi sustinînd 
interpretările pe care povestitoml le dă faptelor relatate, cu trimitere 
la o experienţă originară fondatoare . 

Am observat din acest punct de vedere în mărturiile cu povestea 
vietii celor deportati în Bărăgan un apel frecvent la "forma" basmului 
(în sensul în care vorbeşte de formă A. Jolles). Apelul la aceasta îşi 
găseşte, credem, explicatia în asemănările macrostructurale determinate 
de faptul că relatarea deportării ca o parte a biografiei personale 
porneşte de la declanşarea unei situatii de criză, ce I1lpe echilibrul 
initial al lumii, pentl1l ca, la capătul naratiunii, echilibl1ll să pară 
restabilit - aşa cum remarca V.I. Propp şi, pe urma lui, şi alti 
cercetători, că se petrece în basm. Intre aceşti doi poli se desfăşoară 
un şir de întîmplări care îl pun la grea încercare pe protagonist şi care 
îl califică drcpt erou. 

În povestirea lui Ion Jurcă, finalul se aseamănă cu cel din basm. 
După ce a luat-o de mai multe ori de la capăt, Întemeind mai înainte 
cu greu o gospodărie în satul de origine, a dus prin muncă tenace la 
o relativă prosperitate şi gospodăria din Bărăgan, a pus pe picioare 
sectorul legumicol din CAP la întoarcerea acasă, a reprimit pămîntul 
şi munceşte acum pe rupte la cei 84 de ani ai săi pentru ca să rămînă 
ceva moştenire copiilor săi: ,,Eu lucru mult, dar eu îs mulţumit. Nu 
mai pot de obosit scara! Stau pe pat lîngă televizor şi adonn! Dar eu 
îs mulţumit, îmi place!" 

Dintre aetantii basmului c invocată adesea figura Adjuvantului, a 
Donatorului unui ajutor magic, ajutor ce se dă de obicei eroului 
principal ca răsplată pentn. un binc anterior săvîrş it. In povestirile 
noastrc, se pot raporta la această situatie din basm un mare număr dc 
personaje, care dau un ajutor nesperat în si tualii dificile. in relatarea 
lui Gligor Talianu, de pildă, trei foşti servitori vin pe rînd în satul din 
Bărăgan , expunîndu-se la anumite riscuri pentru a aduce fostului lor 
stăpîn cîte ceva ca răsplată pentru binele pe care el l-a Iacut altădată. 
Sosirea fiecăruia dintre aceştia e de crisă cu minulic, deşi scenele se 
repctă aproape identic (ci sunt retinuli de securitate şi atentionati să 
părăsească satul îndată) şi sensul moral al relatării episodului' era 
limpede. de la încep~t. Ca în b~sm, însă, se recurge la triplicare. 

Ma. IOteresant lOeă este ca acest rol de adjuvant este atribuit 
adesea unor persoane ce aparţin teoretic taberei adverse cea a , 
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autorităţii. De cîte ori un gest de bunăvoinţă vine din partea acestora, 
faptul e subliniat cu insistenţă şi povestitorul ţine să-I departajeze pe cel 
în cauză de categoria căruia el îi aparţine, să-i remarce comportamentul 
atipic. Un soldat oferă pe drum bomboane copiilor, un altul expediază 
o scrisoare celor rămaşi acasă pentru a le semnala locul unde au fost 
strămutate familiile lor (lucru absolut interzis), un director de fennă Îi 
ajută pe ţărani, un altul le recunoaşte nevinovăţia, un miliţian le devine 
prieten pentru că se arată impresionat de colindul primului Crăciun 
petrecut de deportaţi în Bărăgan etc. Binele şi răul nu se împart după 
criterii ideologice şi nici după polarizările absolute ale basmului, ci sînI 
raportate la dimensiunea umană, prin cîntărirea faptelor fiecăruia în 
parte. O opoziţie poate fată de însăşi ideea care a prezidat înregimentarea 
lor într-o categorie comună de "deoişti", cum au fost numiţi. 

Am avut prilejul să arătăm deja cum sînt reglate problemele 
legate de justiţie şi culpabilitate în mărturiile deportării şi să dăm şi 
anumite explicaţii solutiilor propuse. Poate că, şi în acest caz, ceea ce 
s-a numit "etică naivă" a basm ului, conform căreia binele e răsplătit 
cu bine şi răul cu rău , are o anumită influenţă asupra reglării chestiunii, 
deşi sînt evident mai importante celelalte ratiuni pe care le-am pomenit: 
dorinţa de reparaţie morală şi transfonnarea povestirii într-un argument 
al unei pledoarii pentru nevinovătie, doi poli între care evoluează 
discursul despre justiţie. Astfel că in timp ce se afirmă că justiţia s-a 
înfăptuit de la sine şi se neagă, din diverse motive, o reglare de 
conturi, prin felul în care sînt povestite, mărturiile reclamă insistent 
o judecată morală, estompînd latLlra politică, deşi ea nu e complet 
absentă, în favoarea celei etice. 

Pentru a o susţine pc aceasta ţăranii care povestesc fac apel adesea 
la repertoriul de proverbe şi ziceri gata constituit al moralei şi 
înţelepciunii populare faţă de care fapte le şi scenele povestite se 
constituie într-un exemplu, o ilustrare şi o confi rm are În acelaş i timp. 
De pildă tot ce povesteşte un german din Dudeştii Noi, pentru a 
explica de ce nu a plecat, ca restul familiei şi al consătenilor săi în 
Germania, se poate concentra într-un principiu anunţat încă de la 
Început şi care sună astfel: "Ca să plantezi un pom bătrîn undeva, ăla 
nu mai înfloreşte". La fel tot ce au intreprins bănăţenii în Bărăgan 
pentru a transforma acest spaţiu ostil într-unul prosper e relatat sub 
semnul credinţei că "omul sfiinţeşte locul". 

Structurarea unor episoade povestite in jurul unor astfel de 
elemente gata constituite, menite să clarifice în ce sens se desfăşoară 
reinvestirea faptelor cu semnificaţie in actul construirii unei memorii 
prin povestire, se poate observa şi în apelul la episoade sau pilde din 
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Biblie, la care se face explicit referinţă în cîteva rînduri. Parabola cu 
cei cinci talanţi e folosită pentru a sublinia destoinicia celui care ştie 
a-şi spori avuţia investind-o şi nu îngropînd-o avar. 

Moş Trăisâg, ţăran înstărit din Comloş, a rămas în memoria celor 
din sat ca unul care şi-a alcătuit bagajul de plecare selecţionînd nu 
doar cîte un obiect din toate cele trebuincioase, ci luînd şi cîte un 
exemplar din toate vieţuitoarele ce-i stăteau în preajmă. Imaginea lui 
Noe care îşi pregăteşte arca intervine în povestire. Ea măreşte puterea 
de expresivitate a textului, dar, mai ales, raportează faptul real la unul 
originar, mitic, sugerînd şi perceperea deportării ca un sfîrşit de lume 
asemănător potopului biblic. 

Modelarea povestirii de către tipare preexsistente se poate vedea 
şi în apelul la textul folcloric . O serie de relatări în versuri ale 
evenimentului deportării cum sînt şi cele pe care Maria Mărilă le 
trimitea sub formă de scrisori acasă - există în mai multe sate astfel 
de cronici vesificate ale evenimentului - recurg la cîntecele de 
înstrăinare ce circulă în folclor pentru a cita din ele versuri şi sintagme. 
Ele sînt prezente în memoria tuturor povestitori lor, din moment ce 
foarte mulţi le folosesc apoi pentru a caracteriza o situaţie sau un 
eveniment, devenind un fel de elemente stereotipe ale povestirii (Ia 
plecare din gara satului de origine mai mulţi martori menţionează că 
.. trenu a jale-a fluierat" şi exemplele s-ar putea înmulţi), producîndu-se 
un fel de circularitate între cîntecele care au imortalizat evenimentul 
şi povestirile care reiau la rîndul lor fragmente din cîntece pentru a 
caracteriza o situaţie. 

Toate aceste apeluri la cadre simbolice anterioare au rolul de a 
structura naraţiunea şi de a-i conferi un sens uşor de recunoscut pentru 
cei care aparţin aceleiaşi culturi. Povestirile coagulează în jurul lor O 

mullime de astfel de referinle, suporturi ale narării , zone de implicare 
ale povestitorului în comentarea evenimentelor trăite. Dar mai important 
decît acest lucru ni se pare faptul că memoria evenimentului se 
constituie azi prin raportarea lui la un cadru mitic, ce face ca dincolo 
de concretelea întîmplărilor şi de partea de suferinlă încă 'vie care 
însoleşte relatarea lor, istoria deportării să fie plasată în ordinea 
exemplară a marilor încercări pe care omul le are de înfruntat şi 
străbătut. Această constatare îl obligă pe cercetătorul interesat de astfel 
de povestiri ale vieţii şi de relaţia lor cu cadrele simbolice ce le 
modelează să abordeze probl~matica pe ~are .ele o oferă în perspectiva 
mal largă a uneI antropologII a memonel ŞI a istoriei . 
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OLARU 

Olaru - unul din satele cele mai mari de ţărani departaţi, 
instalat pe moşia Roseţi , care a trecut, cum ne spunea Nicolae 
Chi!u - agent veterinar la Roseli intre 1951 şi 1956, inregistrat 
la Rosefi , impreună cu sOlia sa Sorie. in 30 mai 1992 - "de 
la boier Seceleanu la Măicăneasa, de la ea la Titu Tănăsescu 
şi de la el la comunişti, cînd au venit ruşii" , in arhiva orală 
pe care am alcătuit-o se mai află măJ1uria Învăţătoarei Stela 
Toc, deportată la Olafll din llidia, inregistrată la Oravi!a in 
20 iulie 1991 şi mărturiile inregistrate la Roseţi in 30 mai 
1992 de la Nin. Diaconu Mahler şi Antoni". Stănilă -
fiicele lui Savin Gheorghe şi ale Taisei, refugiaţi din Orhei 
in 1944 şi deporta!i din Teremia Mare in 1951 la Olaru -
preclim şi cea a Mariei Simion Crişan de la Poşaga de Sus, 
raionul Turda, de unde a fost ridicată cu familia şi adusă cu 
domiciliu forţat la Olaru, in 1958. 
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Scrisori În versuri trimise de Mărită Maria - din Bărăgan acasă 

1) în cîmpia Bărăgană 
Pîrjolită ca de foc, 
Doar ciulini şi buru iană 
Mai răsar din loc în loc. 
Arşiţă dogoritoare 
Totul au săcătuit 
întîlneşti pe drum de cară 
Cîte-un pom pipernicit. 
Nu-i izvor cu susur iute 
Nu-i pădure, nu-i zăvoi 
lîngă bălţile stătute 
Pasc doar turmele de oi . 
La fintîna noauă cu roată 
Bănăţanu abătut 
Se tmdeşte-ncet să scoată 
Apa tulbure cu lut. 
Şi pe-acest meleag de ţară 
De pustie străbătut, 
Am trăit o viaţ-amară 
în căsuţa de pămînt. 

2) Foaie-verde trei migdale, 
în ziua doua de Rusalii 
Maşini cu securitate 
Au venit la noi la sate 
Ei cu Sfatu s-or vorbit 
Şi noi nimic n-am ştiut. 
Ne-or pus ce-or vmt ei în cară , 
Ne-or dat pe poartă afară . 
Tata-moşu cel bătrîn 
Din casă cînd a plecat 
Poarta căşii-a sărutat 
Şi din gură-a cuvînta!: 
Casă, casă, vatră veche, 
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Lăcaş fără de pereche, 
Eu de unde mă duceam 
Tot la tine eu trăgeam . 
Iar acuma plec in lume 
Unde nu mă ştie nime. 
Poate ne scot chiar din ţară -
Prin străini viaţa-i amară. 
Strigă-un securist in grabă: 
Moşule, n-ai altă treabă? 
Ne-am urcat cu toţi în car 
Şi am plecat ca vai ş-amar 
La gară cînd am ajuns, 
Lume ca la tîrgu mare 
Aştepta pcntru-mbarcare. 
Din gară cînd am plecat 
Trenu-a jale a fluierat 
Şi am mers prin gări, măi frate, 
Prin oraşe depărtate, 
Pîn ' la gara CăIăraşi, 
Locu unde-am debarcat. 
Şi ne-Of pus lingă un par, 
Mai rău ca pe-un animal. 
Noi aiei că şi ne-am făcut 
Paie şi pămînt bătut 
Şi cu stuf acoperite, 
Mai rău ca grajdu de vite. 
Casele cînd le-am gătat 
Noi la lucru am plecat 
In baltă la ferma care 
Ne da bani ş i de mîncare, 
Dimineaţa un şal de ceai, 
La prînz borş cit nu mureai . 
Şi-am dus-o aşa, măi frate, 
Patru ani şi jumătate. 
Vai, prin ce foc şi nevoi 
Am trecut, sărmani de noi! 
Că te miri, te-ntrebi sub soare 
Cum mai stăm azi in picioare. 
Stăm, trăim , căci cel din cer 
Ne-a dat inimă de fier 
Şi la vreme de durere 
Am avut şi mîngiiere. 



"Dacă-ţi ajută Dumnezeu eşti salvat de toate, şi dacă 
El se pune con/l'a nu poţi face nimica!" 

MARIA MĂRILĂ ("Ciuchiceanca din Forviz"), născută la 3 iunie 1928, 
in Ciuchici, jud. Caraş-Severin . Deportată din Ciuchici în Olaru (Roseţii 
Noi). înregistrată în 4 iunie 1992, Timişoara. 

a, Mă numesc Mărilă Maria. Sînt născută în comuna Ciuchici, actual 
domiciliată în Oravita. Eu am fost căsătorită în 1945 şi la '46 am 
născut fetiţa, care-acum îi căsătorită şi ea. 

In anul 1951, în ziua de 17 iunie, în ziua întîi de Rusalii, am 
văzut multă securitate în fata ... zisului Sfat Popular - c-aşa s-o spus 
înainte - şi lumea s-a intrebat că ce-i cu atîta armată şi securitate şi 
miliţie& ce-or vrea să facă? Dimineata la ora 6, cînd o dat soarele să 
răsară, numai am auzit, la poartă, bătăi în poartă. Am deschis uşa şi-a 
mtrat un grup: securişti şi militieni. Şi-ar spus: "Buletinele!" Am dat c, 
buletinele. Eu nu eram căsătorită legitim cu bărbatu. Că ne-am căsătorit 
tineri şi nu era voie atunci. Şi eu eram cu numele părintilor, Ocnariu 
Maria. Şi-am dat buletinul şi al meu. După o oră o venit de la postul 

a, 
li 

de militie şi-ar zis: "Dumneavoastră puteţi rămîne aici, dar nu aici în 
casa asta. Vă duceţi la părinţi , unde ştiţi , cu fetital" Bărbatu-meu a 
început să plîngă, bătrînii ar inceput să plîngă, cum să se despartă de c, 
noi, c-am fost, am trăit tot intr-o familie, şi-am trăit bine, cum să ne 
despărţim. Şi-atunci m-am decis să mă duc cu ei. Da, între timp, cît 
ne-ar luat ei buletinele, eu am sărit pe geam; la poartă un securist şi 
nu m-a lăsat să plec, aşa o avut ordin. Şi eu am sărit pe geam şi cînd 
am ajuns la colţu străzii o fost alt securist şi mi-a pus anna-n piept: J, 
"Nu ai voie!" Şi totuşi aşa pe la 9-10 ar venit părinţii mei, că s-a 
auzit in sat, chiar dacă o fost păzit. Şi-ar venit tată-meu şi mamă-mea 
şi-ar fost de părere şi ei ca să rămîn acasă. Şi eu totuşi n-am vrut. 
Şi-atunci părinţii mei au spus, dacă tu aşa vrei, fă aşa cum vrei! 
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Treaba ta! Şi ne-ar spus, în două ore să vă pregătiţi, veţi fi mutaţi în 
altă regiune şi-a să căpătaţi case ca aici . Şi ne-ar dat carul nostru şi 
încă o căruţă . Da ce puteai să iei în două căruţe? Şi bani cît de mulţi , 
zice, dac-aveţi! Ei ar crezut că dacă bărbatu-meu O fost tîmplar de 
meserie, cine ştie cîţi bani avem! Da cîte lucruri ne-ar rămas acasă, 

c, de care-am fi avut trebuinţă acolo! 
Şi cînd o fost aşa pe la 12 atunci ar spus: "Acuma plecarea!" O 

mobilă am luat, care-o fost mai slabă, doi boi am luat, vacă-am luat 
şi un purcel. Restul am lăsat: 3 porci acasă , am lăsat oi, am lăsat miei, 
am lăsat rale ... ca tot omu. 

Cînd am ajuns în faţa sfatului, ce să vă spun? Lume multă! Tot 
c, satula fost adunat acolo. Şi prieteni şi neamuri şi duşmani , vorba aia, 
A că mulţi s-ar fi bucurat. Toţi ar fost adunaţi şi-atunci am plecat cu 

carele pe drum. Şi-atuncea ne-ar petrecut. Dădea miliţia în ei, dar ei 
c, totuşi ne-ar petrecut. Cînd am ajuns la Răcăjdia, lumea era multă . 

Erau acolo şi din alte părţi , din alte comune, veniţi acolo. Ne întrebam 
că unde ne-ar duce. Nu ştia nimeni nimic. Şi s-a pus o ploaie! Am 
stat trei zile în Răcăjdia în gară . Şi s-a pus o ploaie foarte mare şi fata 
mea primise bronşită. Avea 4 ani şi jumătate aluncea. Tuşea şi ne-am 
dus în gară. O venit un ofiţer de securitate şi-a zis că fata asta nu 
pleacă . Şi socru-meu s-a opus, că i-o fost frică , dacă totuşi rămîn? 
Şi-{) venit Salvarea din Ora vila şi atunci era un doctor bătrîn , un 

A doctor de treabă. Şi spune: "Dacă vreţi să rămîneţi, eu pot să fac să 
rămîneţi aici!" Şi-atuncea am spus că nu rămîn. Cînd am ajuns la 
gară la Răcăjdia , deja era îmbarcat tot. Noi eram, Ciuchici, îmbarcaţi 
cu Ceortea. Şi-atuncea cînd o plecat trenu mai mare jale o fost. Aşa 
o fluierat trenul A jale o fluierat! Că şi în poezia asta, care am să vă 
spun', am să introduc asta! Şi-atuncea ne-am dus şi-am mers prin 

c, gări şi ar ieşit pînă pe la Thmu-Severin, ieşeau surori şi ne aduceau 
cîte un medicament. Şi de la Tumu-Severin numa cu apă veneau 
surorile. Şi-am văzut armată multă la Severin, acolo, şi securitate. 

A Şi-am întrebat ce-i cu atîta securitate, armată aici? "Păi, zice, la noi 
s-or răsculat comunele!" 

Şi-am mers pînă-am ajuns la gara Chitila. Şi-acolo am stat de la 
2 după-masă pînă la 8 seara. Acolo Întrebam pe soldatu care era 

l, acolo, de ce stăm aşa mult aicea? Şi-a spus: "Aieea vi se decide 
soarta, unde mergeţi!" Or fost şi securişti şi oameni răi. "Pînă unde 

d, mergem?" - Întrebam. "La capătul lumii, treceţi Nistru!" Alte femei, 

• Poezii rcdale În pag.43- 44, 52 
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mai slabe, mai necurajoase, ar început să-şi deie haine, să-şi dea Cs 
tablouri, la oameni prin gări, să-şi aducă aminte de ei, că nu mai 
venim înapoi. N-am ştiut unde mergem. Era chiar asfinţit de soare 
cînd am plecat cu sufletu-ncărcat. Şi cînd am ajuns dimineaţa, chiar 
o răsărit soarele. Am ajuns la gara Ciulniţa. Şi-acolo, aşa am văzut e 
oameni aşa ca noi îmbrăcaţi, bănăţeni! Cu cămaşă cum s-a purtat un 
timp, cu şorţ, cu pălării şi ciorapi, cu vite. Ne făceau ei din mînă şi 
noi lor. Atuncea ne-am zis: Na, nu ne duce-n Rusia, aici ne duce şi 
pe noi! Şi-am mers cît de la Berzovia la Oraviţa, cam atîta-i de la 
Ciulniţa la Călăraşi, nu cred că-i mai mult. Şi cînd am ajuns la 
Călăraşi, era chiar duminică dimineaţa, în ziua de Sînziene, ţin minte, 
24 iunie. Era o căldură! Era o căldură! Şi cînd am ajuns în Călăraşi 
deja ne aşteptau la gară, miliţia ... 

Şi-atunci cum era tîrg, or luat oameni din tîrg să ne ducă pînă în 
satu nou. Nu ştiam unde ne duce. Şi atunci soldatul o venit şi ne-o spus: 
"Să ştiţi că vă duce-n cîmp, da, poate, pe dumneavoastră vă duce-n 
barăci. Eu, ca să vă fac un servici c-o văzut pe soră-mea că era tare 
necăjită, că ei tocmai i-o murit bărbatu atunci cînd am plecat - să nu J, 
spuneţi că am fost om rău, pot să vă aduc o scrisoare, că eu acu plec 
în concediu la Brăila". Era de lîngă Brăila. Poate m-o auzi vreodată, o 
citi cartea! Cum să-i mulţumesc? C-o fost om de treabă. [li Ştili numele?] 
Nu, că nu mi-o spus numele, i-o fi fost şi lui frică poate. Zice 
bărbatu-meu: ,,De ce dăduşi lu securistu ăsta? Da el era soldat în termen, j ,A 
cum să spun, nu era el securist ca ăştia care or puşcat la Timişoara (în 
decembrie J 989 -,. n.n.). EI o zis că dacă trimitem de aici nu ajunge, dar 
el trimite scrisoarea din Brăila. Şi-aşa o fost. Da, după un timp, cînd B, 
am comunicat cu soră-mea, am aflat că i-a trimis scrisoarea în plic şi 
el i-o scris, să ştie că am ajuns. 

Şi-atunci, de-acolo de la Călăraşi am mers la Roseţi şi de-acolo 
încă 3-4 klU. Şi ne-o pus în cîmp. Noi eram chiar în grîu puşi, la e 
alţii era bumbac. Soare bate, apă nu-i, ce să ne facem noi? Şi-atunci 
or luat ăi bătrîni şi-or pus aşa loitrele de la care, dulapuri le şi-am 
făcut aşa o colibă ca să ne băgăm de soare. Şi ne-am dus în comuna f 
vecină, la Roseţi, ne duceam cu carele, cu butoaiele, s-aducem apă. g, 
Oamenii s-or uitat urît la noi, că lor le-o spus că noi sîntem coreeni. 
Totuşi cred că oameni mai deştepţi or văzut că noi vorbim româneşte. J, 
Şi-am luat apă şi atunci am luat contact cu ei. Tot oameni din ăştia, 
care ar fost luaţi la ochi de ăştia, de comunişti, veneau la noi 
şi-ntrebau de ce-am plecat din casă. Păi, noi, bănăţenii, am plecat, 
că noi sîntem oameni mai liniştiţi, dar oltenii s-ar opus. Şi ce-OT 
făcut ei? l-or luat, i-ar dus la secu~itate şi le-oT dat o bătaie bună şi 
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glO după trei luni tot i-o adus, bătuţi, că iaca, o fost bine şi-aşa. Ne-or 
spus oamenii acolo că s-o ridicat satu Vieşu, Cireşu, Valea Anilor, 
Vălenii, aşa Ic spunea, Corlăţelu, Oreviţa, Padina, ăstea or fost comune 
dc mehcdinţeni şi spuneau că pc-acolo s-or răsculat oamenii. 

f Şi-atunci am înccput să ne facem căşi. Nemţii ăştia şi basarabenii, 
oameni cu experienţă. Ei s-or apucat acolo şi-or făcut eăşi cum or 
venit acolo, din chirpici şi-o avut timp să se usucc. Noi, bănătcn ii, 
carc n-am mai fost plecati de-acasă, am făcut din pămînt bătut. Pămintu 
o fost mai gros, or mai vcnit ploi, căşile noastre or avut igrasic. Casa 
o fost terminată baş de Cuvioasa Paraschiva (14 oet. - n.n.). oi 
acasă aveam praznic la Cuvioasa Paraschiva, praznicu casei. inainte 
de a face casa am avut bordei şi bordeiul o fost acoperit cu snopi dc 
grîu, aşa micuţi , legaţi şi dedesupt cearceafuri aşa ţesute şi s-au facut 

g, o grămadă de şoareci, cădeau şoarecii pestc noi noaptca. Şi-am terminat 
căşilc şi-atunci am plccatla lucru tOţi . Da cind am văzut, doamnă, cei 

g, patru pereti albi, am sărbătorit, a fost sărbătoare pentru noi . Noi am 
fost 5 familii la un loc ş i una singură o avut o maşină de gătit. 

d, De la noi din Ciuehici 16 familii or ridicat şi-un basarabean. Da 
eu regretam, că să-i fi ridicat şi pc părinţii mei , că altii erau cu 
părinţii şi ziceam că mi-c dor de acasă. Păi ce, cu am gîndit că trec 
patru ani şi jumătatc şi nu pot veni acasă? 

Tot se auzca că mergem acasă. Da am văzut că nu-i treabă să 
mergcm. Şi-atunci ne-am dus "Ia lucru. Şi-atunci cum făceam ca să 

J, primim scrisori de-acasă? Dacă nu aveam voie nici noi să le scriem 
lor, nici ei să ne scrie nouă. Numa ce-am făcut? Am fost cu oameni 
de prin partea locului la lucru şi i-am rugat: "Vezi că vine o scrisoare 
pe numele dumitale şi mi-o dai mIe". Apăi aşa am făcut cam o dată-n 
lună. Apăi oamenii de la un timp or spus că i-o luat la ochi poştaşu, 
că vezi lumea cum e! Şi-atuncca n-am mai făcut aşa. Numa ce făceam?! 
Mă duceam la CăIăraşi şi scriam cÎtc o scrisoare cu un nume oarecare 
la cxpedilor. Ei ştiau dcspre noi. De la un timp nc-o lăsat să ne vină 
cărţi poştale şi eoletc. Numa că nu era voie scrisori. Cind o venit un 
om din sat i-am spus cum să facă atunci cînd trimet pachet, să facă 
un ghcm _de ată c_u lînă şi să 'pună pe scrisoare ghcmu, că nu se pune 
n~m:", sa dcsfaca ghcmu. Ş,-aşa o fost, atunci primeam şi noi de la 
el CliC o scnsoarc. 

g, După ce am tenninat căşilc, ne-am dus la muncă serioasă. Am 
lucrat şi la o grădină de legume, am lucrat şi la bumbac toamna la 
cules. Da.or dus-o foarte greu oamenii eare-or fost bătrÎ~i şi carc-or 
avut COpII. Am cunoscut o famlllC care am ştiut c-or fost oameni 
bogaţi, or avut vaci, or avut oi, or avut brînză cu butoiu, or ajuns, or 
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fost oameni bolnavi şi cînd or venit pe Bărăgan n-or putut să lucre, 
stabilizarea s-o facut, bani n-or mai avut şi ne-am dus la ei în casă h, 
şi-am văzut c-or fiert zeamă de varză şi-or mîncat cu mămăligă. Şi-or g, 
fost ş i din judeţu Mehedinţi . Am lucrat la o fermă de legume. Or fost 
cinci boieri pe loeu ăla înainte, ar fost fetele lui Brătianu, o fost un do 
general , unu Măican, o fost o soră a lui , Măicăneasa, aşa-i spunea 
lumea, atunci o fost Perianu, acolo cra o fermă mare de vaci ş i încă 
unu, nu-i mai ştiu numele. 

Era o femeie care era advocată, din Mehedinţi , o familie bogată, J, 
tatăl el era preşedintele Tribunalului din Craiova şi ea venea seara ş i-i 
zicea lumea "Porcăriţa". Şi eu trăiam bine cu ea şi-mi zicea: "Vai, ce 
greu mi-i mie că-mi spun "Porcăriţa", parcă eu aş fi crescută la porci!" 
(Ea lucra la porci). Bărbatu-său era la un car de boi şi aducea apă 
pentru b.ucătăria fermei . EI o fost înainte de Bărăgan inspector la 
finanţe . II chema Vîlceanu şi ţin minte că ei îi ziceau oamenii din 
partea locului doaml)a Vîlceanu. 

Şi-n primu an cînd ne-am dus acolo o fost cel mai greu. O ţinut 
o vreme timpu cu noi . Pînă-n 9 martie. în nouă martie eram la o 
fermă de găini şi zice un om de acolo: ,,0, mîine o să fie vreme rea, g, 
să vă duceţi acasă!" Noi n-am ascultat de dînsu şi ne-am dus la lucru. 
A doua zi am luat dejunu şi deja o-nceput vîntu. Cînd noi am ajuns 
acasă s-o pus un viscol şi era o tornadă! Fereastra ne era ocupată de h, 
Zăpadă, uşa ocupată. Apă din zăpadă am topit şi-am facut mîncare 
şi-am băut. Nici lampa n-o mai ars în casă, că n-am avut aer. Şi-atunci 
am destupat la pod să vină un pic de acr. Trei zile o ţinut aşa. Foarte 
greu o fost! Ai bătrîni n-or venit cu noi acasă ş i or venit bolnavi cînd 1, 
ar venit şi bătrînei din asta i s-a tras moartea. 

AI doilea an am mai primit cîte un bon de lemne, te-ai dus în g, 
baltă ş i ţi-ai tăiat. Un fel de lemne ca sa lcia, "catină"-i spunea, aşa ca 
Salcia, dar era mai mult ca bJadu, aşa facea frunzc. Bărbatu-mcu o 
fost lucrat pc şantier acolo, el a fost tîmplar. 

Şi-atunci a venit, doamnă , '52, stabilizarea! Atunci mai rău nc-a h, 
lovit! Am avut bani şi alţii au avut mulţi de tot. Auzim că-n satelc vechi 
Se schimbă bani, dar la noi nu se schimbă , nu ne trimite nimeni . Cînd, 
Intr-o seară, vine unu: haideţi la Roscti, că seara asta se schimbă bani 
ş i numa pînă la ora 12. Eu mă duc cu soacră-mea. Cînd am ajuns acolo, 
doan1llă, era lume, ce să vă spun, era un ş ir de un kilometru pe patru 
rînduri sau ş i mai mult. Ne-mpingea miliţia şi ploua, era aşa o ploaie, 
ce să vă spun! Şi o dată strigă: "Femeile gravide să intre în faţă să li 
Se schimbe banii ş i lor şi la familie!" Eu atît am aşteptat, mi-am pus 
o cîrpă-n faţă şi aşa am schimbat banii. Dar or fost oameni, că n-or avut 
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nici de o carte poştală şi era de necrezut. Că ziceau oamenii că nu se 
poate, trebuie să ne schimbe şi nouă . Şi uite că n-ar mai schimbat! 

O fost, foarte greu! Eu nu ştiu cum am răzbi!. Şi-am văzut 
g, multe! Şi ne-am dus în baltă, acolo, la lucru. Şi-acolo trebuia să 

treci cu podu ş i ne-am dus la grădină . Ne duceam într-o sîmbătă ş i , 
cînd să venim înapoi, fulgeră şi trăsneşte şi era întunecat, de ploaie. 
Şi nu vine nimeni să ne treacă cu podul. Şi-atunci şeful de echipă, 
care-a fost cu noi , s-a dus, a luat o barcă şi-am trecut cu barca. Şi 
eram trei femei şi cum să mergi noaptea? Era drum desfundat nu ea 
aici pietruit. Vreo 7 km mergeam de la fermă şi pînă la satu nou. 

J, Oamenii de prin partea locului ar fost oameni buni, ne-am 
B, împrietenit cu ei, noi le dam lor ce n-aveau şi ei ne dau nouă . 
J, Apăi cu care-am lucrat trăiam bine, erau din Clopodia, de prin 
d, Ferendia, Biniş, eram vecini, trăiam bine unii cu allii, ne duceam 

unii la altii, ne vorbeam, cînd mergeam acasă. Erau olteni , era unu 
moşu lorgu Predescu, un oltean, care-o avut 6 copii şi erau tOli 
domni, cum să spun .. . Toţi ar fost oameni cu carte, da de la nici 

g" unu n-o primit nimic. Şi-a fost chemat de atîtea ori la securitate, să 
spună unde-s copiii . EI era singur. EI îşi făcea un cîntec aşa : "Să mă 
văd suit în trin / Să cobor în Severin, / Să mă fac tînăr copil / Să-mi 
văd casa şi curtea / Şi-mprejur ce-oi mai avea". EI mînca tot cu 
lingură de lemn şi noi îl întrebam: "De ce mănînci mă, lorgule, tot 
cu linguri de lemn?" "Ca să nu-mi stric dantura!" EI avea dantura 
întreagă în gură. Şi într-o zi vine un ofiler şi mă întreabă în ce 
parte-s oltenii. Şi bătrînul era culcat în faţa bordeiului. Şi cind şi-a 
văzut băiatul , bătrînul I-o îmbrăţişat şi băiatul pe el. Şi de-atuncea 

J, toată luna i-o trimis băiatu ăsta din Bucureşti, i-o trimis pachet lu 
tată-su . 

d, Era dureros, doamnă! Erau două bătrîne, la Vasilescu Vasia, că 
am lucrat şi la Vasilescu Vas ia, două bătrîne care erau boieroaice, 
tot oltence, şi nu erau obişnuite să-şi ia ele mîncarea, erau două 
surori necăsătorite [ef povestirea lui Radu AI/tonescu - I/ .n.]. Printre 
olteni erau mulţi care-ar avut funcţii , inspectori , perceptori, erau 

d, oameni bine. Da erau oameni care n-au fost nici politici, care n-ar 
fost nici chiaburi . Or fost din Topleţ. Unii care spuneau c-or avut un 
pic de prăvălie. Era unu bătrîn şi ziceam: -"Neică Nicolae, de ce 
le-ar adus pe tine-n Bărăgan?" "Pentru că li-am dat dumitale o Dca 
de lapte". - "Cum aşa? - "Păi, zice, ar venit la mine doi era pe 
timpul partiz_ani~or - ,~r ~.enit să le dau lapte, doi bărbaţi. Şi le-am 
făcut şI-a mamaltgă! Pal, veZI, n-ar vemt numa o dată. Cînd i-o 
prins, bătrinu o fost dus un an la închisoare, şi din asta a fost dus 
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Bărăgan. C-aşa o fost, care-o fost dus la-nchisoare, i-o dus familia 
în Bărăgan. Şi erau oameni ca basarabenii şi bucovinenii, n-ar avut 
pămînt! Şi-ar dus-o foarte greu, să ştiţi , foarte greu! Dar ei şi-ar 
facut căşi cum au ajuns acolo, dar noi bănălenii am mai trăgănat-o , 
c-am zis că ne ducem acasă . 

Dar pe mine m-a muşcat un cîine turbat înainte cu un an de a 
pleca acasă şi m-am dus la spital la CăIăraşi, am stat 14 zile În spital. g, 
Şi-o fost o asistentă care m-a întrebat de unde sînt. Şi ea era olteancă , 
şi ea şi bârbatu erau cu domiciliu obligatoriu acolo în CăIăraşi. Şi g\ 
într-o zi m-a invitat la dînsa la masă. Şi bărbatu ci o spus: h\ 
dumneavoastră atunci veţi merge acasă, cînd vor face ai noştri prietenie 
cu Tito. Aşa o şi fost. Mai Întîi le-o dat la sîrbi drumu şi la ăia care-or 
crezut ei că nu sint aşa de vinovaţi. Şi-atunci În 7 ianuarie o venit k 
ordin şi ne-o dat drumu la toli. Da nu chiar la tOli, nici atuncea. C-or 
fost olteni din ăştia care ar avut 100 de lanţe de pămînt, 200, nu le-o 
dat voie! Şi care-ar fost politici, iar nu le-o dat. h, 

Şi-am lucrat acolo mult, şi-am suferit greu. Copiii ar suferit ... 
Ce călduri Îs acolo, Doamne! 

Şi cînd am venit acasă , ce crezi c-am găsit acasă? Ruină, ruină, 1, 
am găsit! Nici mînere la uşă n-am găsit. Şi-ar fost geamurile cu două 
rînduri, un rînd ar fost luate! Noi am avut fintÎnă cu tuburi, făcută de 
socrii mei! Da n-ar băut apă, le-o fost frică să bea apă din rmtÎnă şi-o 
fost apă bună. Numa ar aruncat sticle sparte şi cenuşă ar aruncat În 1, 
fintÎnă. Şi-or căutat să facă numai rău! Şi-apoi, după ce-am plecat noi 
din sat, or luat de la oameni ce-o rămas. Or tăiat porci, ar tăiat găini 
şi-or mîncat şi-or băut. Da vorba aia, tot nimic n-ar avut. (Da cille-a 
făCUI aSia?). Oameni din sat, vorba aia, care-ar fost la capu trebii, 
cum zic babele. Or luat şi-ar mîncat şi tot aia o rămas. N-or putut să m 
facă cu aia nimica. Noi tot am venit acasă şi .. . cum să spun, J, 
dacă-ţi ajută Dumnezeu eşti salvat de toate, şi dacă el se pune 
contra, nu pOli face nimica. 

Da, atîta lume a murit! Mai ales nemţi , din ăştia or murit mulţi. 
Şi-o venit febra tifoidă! Cîte 3-4 se Îmbolnăveau În casă! Ce epidemie! g, 
Şi s-o îmbolnăvit şi bărbatu-meu. Şi apoi o stat pînă la Anul Nou. Şi 
mama mea vine de Crăciun, în anu ăla. Da cum o plecat de acasă? 
Că nu era voie să vină în CăIăraşi . Şi-o luat bilet pînă la Cemavodă. g\ 
Şi de la Cemavodă la Feteşti şi de acolo o venit 40 de kilometri pe 
zăpadă. Şi-o stat atunci 2 săptămîni la noi pînă s-a făcut vreme 
bună. Şi-o mai venit o dată . S-a dat jos la CosÎmbeşti şi de-acolo 
o venit 50 de kilometri pe picioare, la Sfintu Petru, cînd era porumbu 
mare peste cîmp. 
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B, 
J, 

B, 

Noi am mers cu socru, soacră-mea, părinţii lu socru-meu, 
bărbatu-meu şi eu cu fata. Zicea bătrina, săraca, Dumnezeu s-a ierte: 
"Au, au, numa o zi să mai trăiesc cind ajung acasă, că atîta mi-i de 
dor ş i de drumurile pe case am umblat". Scriam scrisori şi scriam 
în versuri . Arătam ce lucrăm . Am lucrat la un castel, la un boier, 
unu Perianu, şi noi măturam acolo .. . şi noi spuneam: "Noi aicea, ia, 
lucrăm I casc pustii măturăm . I Măturăm şi văruim I şi la a noastre 
ne gindim." 

N-am avut voie să părăsim acolo, nici la Bucureşti n-o fost voie 
să te duci, c-aşa au fost timpurile. Pe care i-o prins i-o dus la Canal. 

La colectiv n-am lucrat nici o zi . Şi cind ne-am intors acasă 
ne-am mutat la Oraviţa. Am lucrat şi cu, fata mea o mers la şcoală , 
ca o invăţat bine, O mcrs la facultate, că acasă şi-aşa n-am avut ce 
să facem! 

"Bănăţcanu-i om - zicea un basarabean - şi la masă-i domn!" 
Faţă de oamenii dc acolo, ai noştri au fost mai ceva! Ei aveau, că 
nu erau oameni săraci , nici acolo! ... Era om care avea 4 cai, avea 
2 boi , avea 3 vaci, avea cite 50- 60 de oi, avea porci, da nu ştiau să 
se gospodărcască ca bănăţenii! Noi am fost la unu, la cules de 
porumb. Şi noi am luat mincare de-acasă ca bănăţenii, slănină, brînză, 
prăjituri CUI11 se făcea la noi, duminica. Asta o fost mai greu, in 
primu an, pc urmă al doilea an ne-am mai ... şi noi ... a inceput 
lumca să mai facă bulion şi să mai facă şi altele. 

Avea 8 porci omu ăla, avea 4 cai, cra om gospodar, avea casă 
bună , dar nu ştia să se gospodărcască, că el toamna la cules de porumb 
el ne-a dat să mincăm mămăligă cu lapte acru, ne-a dat, vorba aia, piine 
nedospită cu usturoi . Păi noi n-am mincat aşa ceva! Zicea: "Cum face~ 
de ţineţi slănina iaca aşa? E făcută la măcelar?" "Da de unde! Fiecare 
ştie să-şi prepare. Hai să-ţi tăiem un porc la dumneata, să ţi-l preparăm 
noii" ,,- Da nu se strică?" ,,- Nu se strică, domnule. Poţi s-o faci, că 
nu se strică". Da ci cum făceau? Ei tăiau porcu .. . da acum cred că s-ar 
mai spccializat ... tăiau porcu şi topeau ce-i gras tot ... numa ce era 
subţire, băgau aţă şi-a puneau la vint, O uscau. Şi aşa nîmcau! ... Chiar 
OI-am dus la o femeie, mi-a fost prietenă ea, adică m-am prietenit, 
ducîndu-mă să cumpăr petrol din CăIăraşi. Şi-i duceam făină de porumb, 
brînză de vacă .. . şi o tăiat porcu şi topea la slănină. - "Doamnă, nu se 
strică, puneţi sare pe ca şi-a pune~ la fum, cum facem noi" - ,,Da 
ţine?" - "Da cum să nu ţină? S-a afume şi se poate minca!" 

Ele îşi luau la lucru din partea locului, lumea işi lua lapte 
acru, îşi luau mămăligă, le plăcea borşu ... - Asta nu ne impăcam 
noi, cu borşu lor. Borş cu mămăligă. Nu puteam să mîncăm . Lor 
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le plăcea acră mîncarea, nouă nu ne plăcea , la bănăţeni ... Şi pe 
urmă, după aia, or mai făcut bucătăresele aşa, că noi eram mai 
mulţi , noi, bănăţenii. 

Cînd m-am dus prima dată, mi-aduc aminte, m-am dus la săpat 
la bumbac şi pînă atunci nu mai mînca sem la fermă , n-am fost 
învăţată să mănînc aşa Între lume multă. Şi cînd m-am dus aco lo 
atîta mi s-or părut de bărboşi, aşa de urîţi faţă de bănăţenii noştri , 
pînă m-am obişnuit cu ei. Erau ş i ei oameni ca şi noi, numa ' la-nceput 
mi-o fost aşa de greu şi-am început să plîng, vai, vai! Dar ei se purtau B, 
frumos cu noi . 

La-nceput or crezut că sîntem coreeni. P-orrnă or văzut că nu B, 
sîntem. Ei vorbesc mai mult ca moldovenii . în loc să zică mic, zic 
mnic, multe vorbe aşa. 

Oltenii vorbeau mai corect româneşte şi oamcni înstăriţi de-acasă . B, 
M-am prieten it cu ei, oameni harnici . 

Şi ăştia din partea locului n-or fost oameni puturoşi ... şi curaţi. J, 
Femeile erau foarte curate. Ele purtau combinezoane de mătase la 
lucru cînd se duceau, noi nu luam aşa ceva, că transpiri şi-i mai greu. 
Şi luau sacu de 60 de kg, ele nu se mirau că-1 ia o femeie în spate. 
Noi nu puteam aşa ceva să luăm . Am fost şi eu voinică, da n-am putut 
să iau sacu în spate. N-am fost obişnuiţi . Şi ele luau sacu şi spuneau: 
"Asta nu-i greu! Nu-i greu! " Şi spuneau bancuri, spuneam glume, 
na şi uitam. Şi ne-am mai trecut, aşa ... că aşa , dacă am fi plîns 
tot timpu, am fi murit! Aşa ne-am mai obişnuit cu răul , cum te 
obiş nuieşti cu binele. 

Nu erau oameni eu fire-nehisă, erau oameni veseli. Era una Ileana 
Popia. Apăi aia toată ziua să te rizi de ea, spunea glume, spunea bancuri. 

Erau ş i ei oameni inţelegători, or văzut eă-i greu. Dac-ai cerut 
să-ţi dea vreun ardei sau o roşie li-or dat. 

C-o fost destul , doamnă , că vagoane întregi or scos din grădina 
aia' Dac-ai fi văzut cum or stat ardeii şi ro ş iile! 

Or lucrat ai noştri , bănăţenii , or lucrat mult să ştiţi! C-or spus ei, B, 
spuneau oamenii din partea locului , pîn-a nu veni dumneavoastră aici, 
noi n-am avut recoltă. Bag seamă, Dumnezeu, cică, o dat. Cînd am 
ajuns noi era o secetă, doamnă, acolo, cind am ajuns, ş i era grîu 
uite-aşa de mic' Şi după-aia s-o făcut grîu ca trestia! Şi porumb, 
treceau căruţele cu ponllnb, încărcate, ţi-o dat pe 10 lei, coşu de 
porumb, era mult! Şi bostani, bostănării erau multe şi bostani aveau 
mulţi, se făceau, doamnă, bostani în balta aia uite-aşa de mari! Şi 

_ acolo pot să spun că am mîncat bostani, d nu erau scumpi ca pe la 
noi aici, erau ieftini, ai putut să cumpen. La nOI al cea nu se vinde 
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fasolea cu sacu, se vinde cu straila, dar la ei cu sacu se vindea fasolea, 
ei cu dubla au vindut, nu c-ai noştri, aici, in Bărăgan. Era mult, era 
recoltă bună, pămint bun in Bărăgan, da noi n-am putut să stăm acolo, 
noi am vrut la noi, să stăm acasă la noi. Ziceam: ,,Măi, voi nu ştili 
ce trai am avut noi in Banat!" Păi al~i ziceau: "De ce-ali venit atunci 
aici?" - "Păi noi Il-am fi venit, dar ne-or adus alţiiH , 

întrebaţi-mă, că poate a mai rămas ceva neinregistrat, intrebali-mă 
şi eu vă răspund . 

(Au mai fost şi unii care au rămas acolo?) 
- Da. Basarabeni. O parte din ei or rămas acolo in satu vechi, 

B, satu nou l-ar stricat. Dar bucovinenii erau departe de basarabeni. Cum 
is ... cum să spun ... basarabenii erau mai curali, mai harnici, 
bucovinenii, nu! Nu tOli, acuma. Da măcar ăia pe care i-am cunoscut 
eu ... Şedea femeia in fala căşii cu picioarele incolăcite şi trăgea din 
tigare. Basarabenii nu, or fost mai harnici .. . ş i-ar căutat tot posturi 
bune! Mai aveau şi-un inginer de-al lor, basarabean, ş i le dădea tot 
posturi bune, Ic-o dat. 

Căşile la basarabeni faţă de bucovineni erau mai curate. 
Dar mic aşa mi s-a părut. Că eu am fost in mai multe sate noi, 

cum să spun, de astea, insă al nostru o fost ă I mai frumos, mai bine 
d, aranjat! Cu grădini mai frumoase, căşile mai la rind, toate-acoperite 

cu stuf, cu carton asfaltat. Am fost şi la Vasilescu Vasia. Nu erau 
căşile ca la noi! Erau casele intr-alt stil făcute, erau unele ca şi colibele 
făcute, erau acoperite şi cu paie, nu era aşa ordonat satul ca satul 
nostru. O fost ş i o comună mare acolo, la Roseli , 800 de familii . Erau 
aduşi aşa din Banat: Milcoveni, Berliştea, Vrănuţ, Potoc, din lIidia 5 
familii, din Ceortea or fost 22, din Milcoveni la fel. 

Or mai fost aşa: Bioiş, Clopodia, Ferendia. Atunci ar fost olteni, 
de la Padina, Orevila, Vieşu, Valea Anilor, Corl ăţel. Or mai fost din 
Vrani ciliva, că vrăneni ar fost mulli, 70 de familii, şi-or fost in trei 
părţi impărţiti, din Oravita. Basa rabeni mulJi . Or fost nemli de liogă 
Timişoara, Ulvar, lecca Mare, Peciul Nou, SÎnmartinu Sirbesc, Rudna, 
ăştia or fost tot cu noi, sirbii, şi sirbi ar fost. Era lume, era. 

g, . Fata o făcut . şcoală acolo pină intr-a cincea. Era profesoru Raia 
h, ŞI profesoara Rala - politiCI ar fost aduşi acolo _, Pelibiceanca, o 

basarabeancă . Era mulli aduşi politici . 
d, Dacă nu le-o plăcut lor ochii la cineva i-o dus acoto! Noi n-am 

fo~t chiaburi, n-am a~ut pămint mult,. am avut 9-10 lanţe de pămînt. 
Barbatu-~cu 0_ fost tlmplar de meserIe, o avut nişte maşini de ... de 
lucrat la hmplar~e, da n-am avut calfe, n-am avut şăgirţi, n-am avut 
nllTIlCa! LI s-a parut lor! O velllt unu care-o fost secretar politic, să-i 
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facă nişte geamuri. Bărbatu-meu o zis că n-are material. Dac-am fi 
ştiut noi! ... EI, pe chestia asta! ... Că lor li s-a cerut oamenii periculoşi 
din sat să-i dea, aşa am aflat după aia, şi ei ar dat pe cine-ar vrut ei! 
Şi chiar un văr de-a lu socru-meu o fost mare ştab atuncea şi el o ştiut d, 
că pe noi ne ridică, da nu ne-a spus! Să ne fi anunţat cu ceva, să fi 
dus ceva de-acasă! Şi-am văzut vecini care ne-ar luat lucruri din casă. C 
Şi după aia am trăit bine cu ei, ce să fi făcut? Ne-a fost ruşine nouă 
de ruşinea lor! Ne-a luat firizu, ne-ar luat lucruri din casă, dar ce să 
fi facut? 

Cîteodată, cînd mă gîndesc, aşa ce greu am dus-o acolo, cînd am 
ajuns acolo sub·ceru liber, nu-i nici acoperiş de soare, nici de vînt, 
nici de ploaie, ... Totuşi ne-a lăsat În cîmp! Să-ţi faci casă! Şi ne-am 
dus În baltă după stuf şi eram În cizme şi se Iipeau lipitorile de noi g, 
pe cizme ... 0 , Doamne, Doamne, iartă-mă! Şi vezi, ar trecut anii şi M 
anii şi omu uită tot. Am zis că facem aşa şi aşa cînd venim din C, 
Bărăgan, cu ăia, îi omorîm, Îi facem aşa şi pe dincolo, da cînd am 
venit nu le-am făcut nimic. Prima dată nevasta lu ăla care ne-a dus 
o veni t la mine. Eu am venit cu bârbatll-meu în ziua de 2 februarie, k 
mi-aduc aminte, am plecat de-acolo. Şi eu cu bărbatu-meu şi cu fata 
am venit cu trenu şi bătrînii au venit cu vagonu. Soţia lu omu ăla o 
venit la mine, dar muierea nu era vinovată, el murise. Şi muierea lui 
şi alţii ş i alţii, pe toţi i-am iertat. ° fost un Dumnezeu care i-o 
pedepsit, care-ar făcut rele. (Credeţi?) - Pe unii, da. Să ştii că şi-n 
satele-nvecinate tot i-a pedepsit. Că nu Iasă Dumnezeu să iei ce nu-i 
al tău, niciodată . Eu nu ştiu cum Îi la alţii, dar eu n-am putut să iau 
ce nu-i al meu, că mie nu mi-a mers. Eram În Timişoara, venise 
fată-mea aicea , terminase facultatea şi am stat la ea. Şi mă duc pe 
lîngă nişte grădini ş i găsesc 25 de lei jos. Mai bine nu-i luam! Şi 
mă duc la spital, că era În spital copilu şi el mă aşteaptă în faţa 
spitalului pe o bancă şi zice, mămico, n-ai o haină ceva să punem 
pe scaun? - Ba am, zic. Eu aveam o capotă nouă, am pus-o pe 
scaun şi-acol o o rămas capota. Şi mi-am spus, uite, pentnl că am 
găsi t ă i 25 de lei . Doamnă, ascultă-mă ce vă spun, dacă faci bine să 
aştepţi bine, da dacă faci rău nu poţi să aştepţi bine niciodată . Eu 
aşa cred că e. 

(Păminl ali luaI aCl/m?) 
Or luat bătrînii şi ne-am dus şi noi şi i-am ajutat. Da trebuie să n, 

ai cal, să ai tractor. Care-s mai mulţi În familie ăia-şi cumpără. Păi 
bărbatu-meu nu mai vrea să se ducă acasă că şi el îi la pensie acuma 
şi el Îi şi tÎmplar de meserie, dacă-i vorba ar face şi el ceva să 
cîştige un ban şi are şi el pensIe, am ŞI eu, m-s oamenI bătrînI, 
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acuma nu mai poţi ca în tinereţe să lucri . Că m-am gîndit de multe 
ori, dacă atunci cînd am fost pe Bărăgan am avut 23 de ani, m-am 
dus 7 km şi-am întors şi nu m-a durut capu, dar acu nu-s În stare 
să merg de la piaţă pînă acasă, mă dor picioarele, nu mai poţi ca să 
lucri . 

Eu am nişte pămînt acuma În altă comună, Îi semănat cu griu, la 
Nicolinţ şi soră-mea tot mă bate la cap să mă duc să-mi iau grîu. Eu 
nu mă duc, că trebuie să plătesc căruţă, trebuie să mi-I aduc la Oraviţa, 
pe urmă să-I duc la Ciuchici, să-I duc la moară . Ce să mă duc? u 
cîştigi cît cheltui! Care-s mulţi În casă şi pot să lucre mult, ăia pot 
să lucre să ia pămînt mult . Unii s-or Iăcomit şi or luat pămînt mult. 
PămÎntu trebuie îngrăşat, trebuie pus lucernă, trebuie pus gunoi de 
grajd. Acu nu se face o roşie dacă Illl-i pune azot, pentru că s-o slăbit 
pămÎntu, 1-0 Învăţat cu azot, nu se mai face cu gunoi de grajd. 

(Ce v-a fosi cel ma; greu acolo?) 
Doru de casă, nu lucru, cu lucru am fost învăţaţi, numa doru de 

casă şi de satu nostru şi de obiceiurile din sat, că toate s-au desfiinţat. 
Atît era de frumos la praznicele noastre, cînd se făceau. Noi am ţinut 
Cuvioasa Paraschiva, părinţii mei au ţinut Sf. Arhangheli, alţii au 
ţinut Sf. Ilie, a lţii Sf. Ion, fiecare casă şi-o avut praznicu ei. Cît era 
de frumos cînd veneau neamurile, veneau prietenii, veneau vecinii şi 
puneai un pahar de băutură , prăjituri, mîncare, ce făceai, te veseleai, 
cîte nu vorbeai! ... 

Acu şi lumea, doamnă, s-o-nrăit, că nu se mai duc unii la alţii, 
că acu fiecare are telcvizoru lui, se uită la televizor şi nu se duc unii 
la allii. [nainte te duceai unu la altu, se făceau şezători, fierbeam 
boabe, cîte ~u se fă~cau, era frumos. Iarna, trei zile pe săptămînă: 
IUlll, marţI ŞI mlercun, erau şezătorile, joi, vineri şi sÎmbătă nu, că nu 
era bine să-nserczi noaptea. Eram cîte trei, patru familii, ne ortăceam 
şi bărbaţii veneau şi cîntau şi-şi puneau chipuri şi era frumos![ ... ] 
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"Ei or crezul că exploatez pe cineva, eu mă exploatam 
Ilumai pe miile!" 

ION JURCĂ ("a lu Lalu"), născut În 3 octombrie 1912, În Ciucit ici. 
Deportat din Ciucit ici (jud. Caraş-Severin) În satul Ola," (Roseţii Noi) 
împreună Cli soţia ş i fiicel e. Doina ş i Doriea . inregistrat În 3 aprilie 1991 ) 
Ciuchici. 

La vîrsta de 16 ani m-am căsătorit. Şi am venit ginere în casă-aici. 
Părinţii mei or fost oameni mai săraci, copii nu erau, nevastă-mea o a, 
fost mai înstărită, copii în sat nu prea erau buni, şi eu am profitat de a, 
ocazia asta şi m-am căsătorit de-a mai bogată . Am avut nişte socri 
foarte grei : nu puteam să fac nimic fără ca să fiu înfruntat. Eram 
copil, crescut. .. copil la şaişpe ani , ce puteam să ştiu . Şi, încet, încet, 
aşa m-am obişnuit, au prins şi ei drag de mine, pînă la urmă or pus 
mai mult la mine decît la copilu lor şi mi-au dat şi o parte din casă . 
Eu am fost un copil aşa muncitor, interesa(n)t, mă ocupam de bunul 
mers al căşii, al familiei ... şi ei m-or recunoscut şi m-or dat din 
avere... (Arătînd spre o jotog'·l!/ie de pe perete:) Ala e bunicu lu 
nevastă-mea, Jurj Bos ică, ăla mi-o dat mie avere. Ziceau oamenii 
către el, "măi Jurje, ginere-tu ăsta-i bun copil, că nu văd nici să steie 
nici de fel , toată ziua lucră, ba una, ba alta". "Ei, zice, mama lui, că B, 
eu dac-aş vedea că-i rău nu i-aş da omenie, că muierile mă ocărăsc, 
că de ce-i dau omenie. Eu nu i-aş da lui omenie, dacă ar aduce-acasă 
cîte-un leu şi mîine nu-I mai are, da el are azi un leu şi mîine are doi, 
nu pot să nu-i dau" ( ... ). 
_ După un timp oarecare .. . o venit timpu de m-au dus la război. 
In timpu cît am fost la război ei or suferit mult din ltpsa mea ... că a, 
n-o avut cine să facă, că ei or fost oameni, aveau cazan, aveau băutură, a2 
satu nostru o fost plin de băuturi , şi ... ei or fost cam băutori. N-o prea 
mers treaba bine. Abia ar aşteptat să mă-ntorc. 

După ce m-am întors toamna acasă, adică la Crăciun, în 1942, 
am venit acas' de pe front. Cînd am venit acasă, am aflat vitele, 
n-aveau ce mînca! O trebuit să mă duc imediat, nici nu mi-am ţinut 

57 



b, 

tot concediu, o trebuit să mă duc să le caut de mîncare la animale, că 
nu aveau. Şi m-am dus tocmai pe la Jimbolia, încolo, pe lîngă frontieră 
şi-am adus cu vagonu grîu acasă . După aia am venit acasă, acasă am 
mai stat pînă-n primăvară, În vară m-am dus din nou la armată, ne-a 
chemat. Şi eram rănit la mîna dreaptă, m-am accidentat, m-o clasat 
cu servici auxiliar şi m-o lăsat la vatră. Am venit acasă, acasă am 
început să m-apuc de treabă, azi cîta, mîine căta şi am început să-mi 
iau avînt. 

Dar în 1937 mi-o murit o fată, de cinci ani şi jumătate. După aia, 
s-o terminat războiu, am început să mă gospodăresc, am început să 
fac comerţ, am cumpărat struguri, am vîndut vin, am cumpărat prune, 
am vîndut ţuică şi am început să mă dezvolt. Pînă cînd o venit regimu 
ăsta, guvemu Groza, dup'aia o venit regimu ăsta al comunist, să ne 
facă chiaburi. în timpu ăsta am avut de suferit. Tot grîu pe care l-am 
avut, l-am racut din 7 lanţe, 4-5 000 de kg de grîu, de la batoză, din 
treier n-am adus pîn 'acasă nici un bob de grîu. Direct de la batoză ... 
la baza de ... luat de la oameni ... (fII ce OII a fost asta?) A fost înainte 
de 1946-47. 

Ei, eram cu două fete în liceu, amîndouă fetele erau la liceu, era 
a, foarte greu, eram nouă membri în familie şi greu de întreţinut. Pe toţi 

o trebuit eu ... că ei or fost aşa cum v-am povestit. Cu două fete şi 
cu doi bătrîni în casă a fost foarte greu. Nu aduceam un bob de grîu 
acasă. Cu toate astea, trebuia să hrănesc toate ăştea şi plus să-mi ţin 
fetele la şcoală. M-am zbătut cum am putut eu, am racut cum v-am 
spus, am cumpărat struguri, am racut vin, vindeam vinul pe la fabrici 
de licbioruri din Timişoara, în timpul războiului şi m-am descurcat! 
Cucuruzu la fel, puneau cote şi la carne. 

b, Impozitu - l-aveam progresiv. Intrebam perceptoru: "Domn 
perceptor, spune-mi cît o să plătesc la impozit, să m-achit o dată! ... " 
"-:. MăI Ioane,. nu )Jot să-li spun; tu ai impozit progresiv; cît nu pot 
plall veCinII tăI mal săraCI, plăteşti tu pentru ei ... " Aşa mi-a spus ŞI 
~şa a fost. PIăte~m în toată . criza aia cîte 70-80 000 lei, plăteam anual 
Impozit pe toată gospodăna. N-aveam un impozit fixat. 

ŞI-atuncea, ne-o racut chiaburi, o venit comisia aia care ne-o 
J, racut chiaburi ... U,? om carc-a avut prăvălie, maşină de treierat, tractor 
B, s~u~. de IUlca. sau ceva era considerat exploatator. Cînd te-a 

vazut ca-ţi merge bme ... Cam aşa tc-a socotit, după stare. Eu am avut 
13 ha dar nu pentru asta, pentru cazan mai mult. Cît am muncit eu la 
cazanu ăla, nopţi întregi n~ domneam şi dimineaţa o trebuit să merg 
la muncă! EI or crezut ca exploatez pe cineva eu mă exploatam 
numai pe mine! ' 
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Pînă în 1951. în 1951, ar venit la data de 18 iunie, la ora 4 c, 
dimineaţa, în ziua doua de Rusalii şi-au bătut la poartă. Da atîta au 
bătut de tare, de-ai crezut că sparg casa. Eu dormeam în bucătărie 
dincolo şi soacră-mea cu fetiţa aicea ... fata mică asta, c-a mare era 
în Lăpuşnic, c-am trimis-o acolo ca să cumpere lapte şi să lase lapte 
la Iăptăria din Lăpuşnic să m-achit, c-aveam şi cotă de lapte. 

Şi zic: "Dă-le drumu!" - zic eu către soacră-mea. (Ştiaţi cine c, 
sint?) - Nu, nu ştiam, da-mi închipuiam, că se vorbea ceva, da nu se 
ştia nimic precis, că ne deportează, că se face război cu Jugoslavia, 
că veneau trupe pe aicea în ziua doua de Rusalii. în ziua întii de 
Rusalii era mare mişcare de miliţieni, de securişti pe-aicea. Şi-atunci 
am văzut c-o intrat un miliţian şi cu doi soldaţi, securişti. Şi zice: 
,,Dumneata eşti Jurcă lan?" - "Da". Şi-ar început să injure. "Vorbiţi, 
vă rog, frumos!" - le-am zis. Şi atunci ar scos o hîrtie şi-ar inceput 
să citească: "In baza ordinului MAI nr .... nu-mai amintesc care ... 
atît d-ta, cît şi familia d-tale, în termen de trei ore, veţi părăsi această 
casă! Şi vei lua cu d-ta tot ce încape într-un vagon: cai, căruţă, 
mîncare, alimente, îmbrăcăminte, tot. .. atît, un vagon, mai mult nu!" 

î~ inchipui, dintr-o casă cît a fost de mare! O rămas casa-ntreagă c. 
mobilată, am început a plinge toţi, nu ştiam ce să facem, nu ştiam pe 
ce să punem mîna, ce să-ţi iai, ori haine, ori mincare, ori animale. O 
fost casa plină CU de toate, băutură, cocine cu vite, ca la omu gospodar. 

Nu era voie să intre nimeni în curte să te ajute. Pină la urmă ar c, 
năvălit oamenii să ne-ajute. Şi pe la ora două după-masă, trei abia, ar A 
deschis porţile, am ieşit cu căruţa, cu cai, cu vacă după căruţă şi mai 
oişte oameni în căruţă, ne-ar dus pînă la gară la Răcăjdia. Şi-acolo c; 
ne-ar lăsat şi-ar venit acasă şi noi am rămas acolo. 

Fata mare nu era cu mine, era la Lăpuşnic. Dar am zis, să-mi 
vină fata acasă, măcar să mă ducă oriunde. Şi-a dat Dumnezeu şi-a 
mers unu cu mine la telefon şi-am prins Lăpuşnicu. Şi-acolo s-a 
întimplat! Şi-a dat fata seama că şi-acasă s-a întîmplat. Şi-am trimis c, 
o motocicletă după ea şi mîine-zi o venit fata. Şi-am stat trei zile 
acolo, în cîmp, cu mobila şi s-a pus o ploaie! Şi-atunci, în ziua de e 
24 iunie, am ajuns în Bărăgan . Oameni cu căruţe ... Pîn-am ajuns 
acolo era satu deja format, erau aşa corturi, un fel de colonie, toată 
lumea era aşa, înşirati pe cîmp. 

Şi ne-am dus aco'lo tot la marginea satului. Era o fîntînă ... numai g, 
noaptea scoteai, numai noroi, ca să bei apă trebuia să scoţi nouă vedre 
de noroi, să faci 2 litri de apă. Ne-am culcat aşa pe JOs, acopertţl cu f 
ponevi, cu plăpumi. Dimineaţa cînd ne-am sculat erau ude hainele de 
pe noi. 
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g, Umblam prin sat pe la oameni să cumpărăm nişte lemne, că-i 
cîmpie întinsă, nu-i un pom, nu-i nimic. Şi m-am dus în sat, am 

f cumpărat lemne şi am făcut aşa un şopron. Am pus lemne şi snopşori 
de grîu, aşa, şi din grîu ăla s-o umplut de şoareci. Şoarecii rodeau 
grîu, cădeau ţepile de griu pe obrajii fetelor, nu era bine. Le-am 
căptuşit cu ponevi. Aluncea noaptea şoarecii umblau pe pooevi, gîndeai 
că-i trenu-umblau, trupă iau. Cînd bătea vîntu puteai să stai. 

h, 
h, 

k 
1, A 

1, 

B, 

m, 

Şi-am stat acolo din 24 iunie pină in '56 in februarie. Atunci o 
venit comisia aia care ne-a dat dnlmu şi-am văzut atunci la ei dosaru 
cu motivu pentru care am fost dizlocat: chiabur. Şi ne-o spus, vă 
duceţi acasă la voi, nu aveţi cu nimeni nimic, puteţi intra in casa 
voastră, nu vă certaţi cu nimeni, vi se dă tot dreptul Mergeţi acolo, 
intraţi in casă. 

Şi tot Tito ne-o adus inapoi. Că atunci cînd ne-o dus, numa 30 
de kilometri adincime de la frontieră, numa atît o dus. 1-0 considerat 
titoişti şi adepţi ai lui Churchill, aşa ziceau. Atunci cînd ne-o adus 
înapoi era chestia cu Gheorghiu Dej , cu ruşii, eu ştiu ce necaz o avut, 
i-o cerut sfatu lu Tito - eu ştiu de la sirbii eare-or fost cu noi acolo 
- i-o cerut sfatu lu Tito cum să facă să scape de ruşi. Şi Tito o spus: 
"Mi-aduci oamenii inapoi şi atunci stăm de vorbă!" 

Am venit acasă. Lumea o venit inaintea noastră, cu mic cu mare 
la gară, cu cănlţe şi chemaţi şi nechemaţi. Era o iarnă, era o neauă 
pină-n piept aşa. Abia am străbătut cu cănlţele goale pină la gară. Şi 
ne-or ajutat. 

Aici nu erau bucate. Noi am venit de-acolo incărcaţi. Era 17 lei 
măsura de porumb. Aici era 35-40 de Ici . Şi-am venit eu cu nevasta 
intii şi-am văzut care-i situaţia. Şi cu cu părinţii am rămas acolo mai 
departe şi cu fata mică, era la şcoală acolo. Şi-am vindut porumbul 
ăla, nevastă-mea o rămas acasă şi eu m-am dus după vreo 2-3 
săptămini. M-am dus şi cu banii ăia am luat iar porumb şi-am venit 
incă o dată încărcat. Şi dădeam la oameni de aici, că nu aveau porumb, 
că nu aveau cc mînca. Şi-or zis: "Voi cînd aţi plecat ne-aţi lăsat cu 
bucate şi ne-aţi aflat săraci." 

. Şi fata asta am luat-o din şcoală. Şi l-am luat pe naşu nostru 
ClUlel ŞI am vorbit cu ... era un profesor Cuc de la lam. Şi a aranjat 
in aşa fel ca să meargă fata la şcoală, da numai aşa să-şi ia notiţe şi 
la sfirşi tul anului să-şi dea examenele. Au primit-o in liceu ca orice 
elevă, de şi-a dat examen. Da-n acelaşi an şi-a dat examenu de 
maturitate şi-n acelaşi an ~-~ d~s la facultate, o ajuns profesoară de 
fiZIcă ŞI matematIcă, s-o casatont c-un băiat foarte bun un oltean tot 
profesor de matematică şi fizică. " 
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Şi cam asta o fost cu Bărăganu, dar am făcut şi războiu ... in a, 
1942 am fost în război . Acolo O fost tare mizerie, plin de păduchi, 
morţi oameni de frig. (U"de ali Jost?) - In Crimeea, 36 de zile am 
mers pe jos. Tăbărau caii de foame, de drum, mureau pe drum. Cîte 
30--40 de km zilnic făceam, trei săptămîni de zile nu ne-am schimbat. 
Am dormit unde am putut, printre ziduri, pe lîngă pereţi ... Cînd 
ne-am dus la Nikolaev să facem baie am văzut că eram toţi zgîriaţi, 
nu ştiam ce avem. Şi cînd ne-am uitat pe cămăşi eram plini de păduchi . 

O fost o viaţă grea şi după aia am venit acasă. Cînd am venit k 
acasă ne-ar obligat să luăm pămînt din rezerva de stat, al bisericilor. n, 
Pămînt cu bă1ării , cu mărăcini , cu tot felul şi - ne-or obligat să- I luăm . 

Trebuia să dăm foc la ăla, să -I desţelenim , ca şi-n Bărăgan . Ne-am 
băgat acolo şi nu puteam ara. Am cumpărat o iapă oarbă ca să pot 
lucra şi-am arat. Trebuia să mă duc să fur noaptea iarbă de pe cîmp 
ca să ţin iapa, ca să pot ara pămîntul. Cînd am arat acolo. o răsărit, 
da pînă toamna n-o rămas nimic. PămÎntu plin de dăunători, toamna 
n-am avut ce culege. 

Atunci s-a făcut tovărăşia şi-am trecut pe pămînt bun şi după aia b, 
vrînd-nevrînd m-am dus să cîştig bani pentru fata asta, s-a ţin la 
facultate. Pînă s-a fonoat colectivu, m-or chemat cu securitatea, m-or m, 
ameninţat, m-or speriat şi m-or adus acasă. După-aia, cînd s-a Înfiinţat 
colectivu trebuia să facă şi O grădină şi eu acolo În Bărăgan am intrat 
în sectoru ăsta legumicol şi de bine de rău ... M-am dus acolo, n-ar 
avut nimic acolo. Am cultivat roşii, ardei şi ceapă şi am avut un 
rezultat foarte bun, de pe două hectare de pămînt am scos 50 000 de lei. 

După aia am luat măsuri, În al doilea an am făcut răsadniţe, am b, 
Început să ne dezvoltăm încet-Încet, aveam braţe de muncă suficiente, 
aveam 50 de persoane. Aveam toate culturile, 18 sorturi, Începînd din 
primăvară cu ridichi , salate, gulii de vară, de toamnă, rădăcinoase, 
roşii timpurii, de vară, ardei, gogoşari, tot ce ai vrut. Dar, avînd braţe 
de muncă şi eu eram pasionat atuncea foarte mult şi puţin mă 
pricepeam, faceam salarii. Şi atuneea aducea În schimburi de experienţă, 
veneau din judeţul Arad toţi brigadierii şi, cum vă spun, În fiecare an, 
rezultate foarte bune, am fost premiat şi de CAP şi de CNT şi trimis 
la Casa Agronomului pentru inovaţii. Eu m-am lăsat prin 1970. 

Şi cam asta a fost viaţa mea. După aia am dus-o cam bine sub 
Ceauşescu (că "li avea atita de [lIcrtl - n.n.), dar acuma am lucru 
mult. (De ce?) De ce? Că am ambiţie să las ceva la copii. Am arat n, 
un loc care costă acum cîteva sute de mii, o fost lăsat În paragină, o 
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trebuit să defrişez, să ar, să aranjez. Şi-acum trebuie să pun 2000 de 
loze de vie, că eu pot să mor mîine, poimîine, să rămînă vinu, să 
rămînă ceva moştenire. 

n, Eu lucru mult, da eu Îs mulţumit. Nu mai pot de obosit seara! 
Stau pe pat, lîngă televizor şi adorm! Dar Îs mulţumit, îmi place! 
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.. Uite-aşa am dus-o, am plîns zi la zi, cît am stat 
cinci ani în Bărăgan, acolo, n-o existat zi să nu 
plîngem. Şi mai de multe ori, nu numa o dată pe zi 
am plîns." B.M. 

BOŢOC GHEOR.GHE, născut În 7 iulie 1928, la Oraviţa, deportat cu 
so~a, BOŢOC MARI OARA, născută În 5 noiembrie 1932, la Petrilova, 
ş i fiica DOIN~. Deportaţi din Ciuchici (jud. Caraş-Severin) În Olaru 
(Roseţii Noi). Inregistraţi În 8 octombrie 1992, Oraviţa . 

. B.M.: Am plecat pe Bărăgan atunci cu fetiţa mică, nu avea nici 
dOI ani Împliniţi. Şi cînd ar venit dimineaţa atuncea să ne spună că 
trebuie În timp de două ore să părăsim locuinţa, ea o dormit, fata, şi c, 
s-a speriat şi de cum s-a speriat atuncea, tot timpul a tot ţipat, a tot 
plîns. Că s-a speriat de atîta lume, de atî~a, cum ar sculat-o. Şi-atuncea c, 
ne-am apucat, plin gînd şi necăjindu-ne, ne-am apucat şi-am adunat 
ce-am putut de prin casă. Să punem, într-o căruţă, o casă?! 

Cam puţin am putut să luăm. Şi-apăi atunci, cînd am plecat, după c, 
ce-am ieşit în stradă, ne-a mai dat o căruţă, ne-a mai trimis de la sfat 
mai o căruţă, să punem cîte ceva în ea. Şi-am pus bainele, le-am legat 
Într-o poneavă, le-am aruncat acolo şi le-am aruncat în căruţă toate 
grămadă. Şi-am ieşit în stradă şi-am stat pînă după-masă, cînd am 
plecat la gară, la Răcăjdia. Ş-acolo am stat de luni şi pînă joi, în gară, c, 
În izlaz, acolo. Şi fata mea tot ţipa, Doina, tot ţipa şi spunea că s-a 
duc acasă, la casa ei care ar luat-o cbitanele, că ea nu avea nici doi 
ani, era micuţă. Şi plîngea zi şi noapte. Cînd am ajuns să plecăm joi, c, 
cu vagonul, o-nceput să facă febră, că n-am avut nici mîncare, nici 
condiţii pentru ea, ea n-o dormit toată noaptea. Şi-atuncea, pă drum, 
cînd am ajuns acolo, ne-ar pus la Chitila să aşteptăm. Şase ore am 
aşteptat, n-am ştiut unde ne duc, nimic nu ne-a spus. Eram necăjiţi, 
că n-am ştiut unde plecăm, unde ne duce, tot ne era frică că ne duc d, 
să ne omoare. undeva. Cînd am ajuns acolo, ne-ar aşteptat nişte maşini e 
şi căruţe, de prin satele vecbi şi ne-ar dus, în cîmpul liber. Ne-ar 
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arătat un par, că de la un par pină la altu-i locul nostru de casă, erau 
semnele făcute acolo, măsurători le făcute şi ne-or aruncat hainele ş i 
ce-am avut, lucrurile, in cimp acolo, şi-o plecat toată lumea şi noi am 
rămas plingind acolo, in cîmpul libcr. Şi la un timp, nu era apă, 

g, numai o fintină acolo, la un capăt de sat şi una la altul, unde o fost 
apă bună . în rest noi am făcut, ne-am asociat tot cite două familii ş i 
am făcut ca să ne facem casă, fîntînă . Da n-am putut s-o bem, c-o fost 
apa sărată şi amară. Era apă sălcie, nu ma pentru casă , pentru spălat, 
aşa . Şi acolo ne duceam şi stăteam la apă cu rînduI, la rind. Stăteam 
ore-n şir ca să luăm şi , cînd am luat, o jumătate era nămol şi jumătate 
se-alegea apă, acasă. 

f Mama soacră o pus pc dulap şi pc un par de la pat, i-o legat şi 
i-o făcut un pic de umbră, că era soarele atîta de tare şi i-o facut un 
pic de umbră lu fetiţă să doarmă, că avea şi fcbră. Or venit după aia 

g. de la Sanepid cu medicamente să ne dea, i-o dat şi lu fetiţă ca să îi 
scadă febra , că noi n-am avut nimica atunci cind ne-am dus, nici 
pastile, nici nimic pentru noi ca să luăm. Şi-atunci, ne-or dat şi pentru 

g, noi pelltru ţÎnţari, că erau atiţia ţinţaril Noi Il-am fost obişnuiţi cu 
ţinţarii de-aicea, ne-or dat pentru malarie, pentru febră tifoidă, ne-ar 
dat pastile. Mama soacră zicea că din cauza pastilelor s-o-mbolnăvit. 

Şi-atuncea, eu am mai avut şi pe-a doua fată, mică , şi numa 
g, bărbatu-meu singur O lucrat şi noi am fost toţi pc mîncare. Şi am avut 

şi cal şi vacă, la care trebuia să cumpărăm mincare şi unu singur 
lucra. Vă puteli da scama cit de greu am dus-o! 

g, Cind s-o născut fetiţa mică , a doua, Nuţi , care o ştiţi , in '52 in 
Bărăgan, acolo-n frig şi-n mizerie, săraca, nu aveam nici ce să-i dăm 
să mince. O Iăsam pe o pătură jos, mă duceam să aduc, să adun tulei 
de ăia de prin griu ca să fac mincare. Că vine bărbatu-meu de la lucru 

g, şi să fac mîncare. Am adus tulei şi să fac focu, să fac mincare cu ei 
Il, şi rupeam verjii de-a/ca, /obodă să/batecă şi ştir, ce n-am mincat 

acasă, ca să fac mîncare, ac%. Şi pină cu am adunat una şi alta, ea 
g, o ,stat singură. şi ,o lipat săraca, acasă. Şi ne-o fost frig iarna, o fost 

allta de fng şl-allt de ger că n-am avut foc cu ce să facem. După aia 
ne-am ad~s un mo/do~ean şi ne-o făcut un cuptor din pămînt şi m-am 

g, ~us cu barbatu. meu ŞI a:n adu~at vă/ătuei , ciulinii Bărăganului, din 
aIa. Am adus CJUhllJ dIn aIa ŞI bagam pc uşă, prin bucătărie şi faceam 
un pic de căldură, c-o fost mică fetila . Am născut-o acasă acolo am 
n~scul. , O venit o soră ~i atita O plouat, o nins in noapt~a aia, s-o 
nascut In 4 apnbe, da ah ta o plouat ŞI-O nms, ş i atit o vreme de rea 
o fost, o bătut şi vintu şi .. . cind s-o miscut ea. 
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Şi ce să facem?! Uite-aşa am dus-o, am plîns zi la zi, cît am stat 
cinci ani în Bărăgan, acolo, n-o existat zi să nu plîngem. Şi mai de 
multe ori, nu numa o dată pe zi am plîns. Da ce să facem?! Am avut 
zile şi-am trăit, şi din nou iar înapoi. Da, vedeţi, cu unuări, cu dureri, 
cu reumatism, că o trebuit să facem casă. N-am avut cine s-a lucreze, f 
nici la casă. Tot eu şi bărbatu-meu, noi doi am lucrat. Am facut pînă 
la jumătate, ne-am asociat şi-am facut-o din pămînt bătut. De la 
jumătate am facut nişte chirpici mari şi-am zidit-o. Erau mai mari, 
aveau O jumătate de metru de lungi şi cam 30 de cm laţi, şi groşi, aşa 
spomici. Aşa ne-ar arătat din satele vechi. Şi-am facut forme, şi-am 
facut după aia şi noi. Au facut groape adînci, ca fintînile erau. de-am 
scos pămînt galben. Şi apoi cu pămînt galben şi cu bălegar de cal am 
spoit, am spoit cu mîna, nu cu var şi cu de-astea, am spoit pereţii 
după-aceea. 

în ziua de vinerea mare. în 14 octombrie, am intrat prima zi în 
casă. Da n-am avut geamuri şi n-am avut uşi. Am pus ponevi, cum 
se pune la noi, din astea, am pus în geam şi în uşă. Veneau cîinii, că 
primă oară am avut bordei şi, cum am avut de-acasă mîncare, slănină 
şi brînză, butoaie cu brînză, ce-am luat de acasă, mîncare, ce-am c, 
putut pune aşa cu noi. Veneau cîinii de pe satele vechi şi toată noaptea g, 
aveam de lucru cu ei, că să ne mănînce mîncarea. Toată noaptea a 
trebuit să avem grijă de ei. Am facut bordei cu grîu acoperişu; pe f 
dinăuntru am pus nişte ponevi, iară ca să nu ne cadă ţepi din ălea în 
ochi şi cînd o plouat, stăteam deasupra fetei; o dormit cu umbrela, ca g, 
să nu ploaie pe ea s-a trezească. Ce să vă spun, ar fost nişte momente 
atît de grele şi nişte lucruri ce nu-ţi poţi închipui! Atît de greu o fost 
pentru noi atunci! 

Atuncea, în primu an, n-o bătut Crivăţu pînă-n primăvară; viscol g, 
n-o fost. C-aco lo, cînd începe viscolu, nu poţi să ieşi din casă. Dacă 
am văzut că fluiera pe sus prima dată cînd o venit, lumea fugea să-şi 
aducă ce-i trebuie În casă, că nu mai poate să iasă după-aceea. Care-ar 
fost mai tineri şi mai cu viaţă ar mai putut să iasă. Şi la noi, cum au h, 
fost puse casele, n-ar facut nămeţi chiar pe uşă, pe casă, ar fost pe 
lîngă casă. Erau munţi! Atît de mari ar fost! La noi O fost Între noi 
şi între vecini ca un munte de zăpadă. După aceea, la alţii erau facuţi 
peste casă, 3 m o fost nămetele peste casă. Şi s-a urcat cîinele sus şi- o 
urlat pe casă deasupra. Noi am crezut că - s morţi acuma toţi, că n-ar 
mai putut să mai iasă. Da pe cînd s-a tras viscolu, s-a mai oprit, s-a 
dus bărbatu-meu şi cu mai mulţi vecini de pe-aicea care-ar putut, s-ar 
dus şi-ar facut cu cazma lele. 
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R.G.: Două zile am lucrat. Atîta-i de bătută, de presată, ca piatra. 
Or spart zidul din cameră pină-n grajd cu toporu, or făcut gaură Şi-Qf 
dat frunzele din strujac lu cal, să le mănince, că n-or mai avut ce să-i 
dea de mincare lu cal. Şi-atunci or luat o margine de la pat şi-o 
pus-o-n cap, să nu pice grajdu pe cal, ca să fie mai rezistent, că 

A zăpada era mare de 3 m. Şi atuncea, cind s-o oprit, ne-am dus la ăştia 
care or fost nămetiţi, aşa nămeti mari. Care n-or fost zăpeziţi pe toţi 
i-o trimes; s-or dus oamenii de bună voie să-i descoperim, să-i aflăm . 

Ei cînd stăteau acolo inăuntru nici apă n-or putut să-şi aducă. Or 
deschis geamu, or luat zăpadă, or topit zăpadă şi-or folosit ca apă, Of 
băut şi-or mai facut un pic de mincare. Dar stăteau in pat şi plingeau 
că n-or avut foc, n-or avut foc, n-or avut nimic. Ne spunea ăsta, tata 
lu unchiu Nelu, că el o fost prizonier in Rusia şi ei acolo, unde-or fost 
in lagăru lor, or avut temlOmetru la geam, la 300 in sus n-or mai ieşit 
la lucru. Dar şi după 300 in sus cit or fost, c-or aruncat apa-n sus şi-o 
venit ghiaţă inapoi, or putut să reziste afară , dar aicca, acolo, cind 
o-nceput Crivăţu n-or căpătat aer, n-ai mai putut să respiri, nu s-o 
văzut nimic. Trei, şase zile. Da ei spuneau să nu ne prindă Cnvăţu 
pe-afară, că la ei, cum spun ei, tiria de oi toată o dus-o şi-o inecat-o-n 

d, Borcea, n-o mai putut s-o oprească nimeni. Noi am fost aproape la 
vreo 7 km de Borcea, la Roseţii Noi. Că ne duceam cu căruţa, lucram 

g. acolo-n baltă, unde aveau ei teren. Am lucrat in agricultură, am cărat 
şi la orz cu sacu. Am fost la grîu. Ne-o forţat o dată să ne ducem la 
balotat la paie, că s-o anuntat că inundează balta aia. Şi noi am fost 
la secţie, am lucrat şi aveam cartele pentru copii. Dacă nu ne duceam 

g, la balotal la paie nu ne mai da cartela. Aşa era, cartelă de alimente 
şi de haine. Şi ne-am dus acolo, 12 persoane am fost, care-am fost 
şefi de echipă pe la ferma de bumbac. Cind, noaptea, s-o umflat 
Crivăţu, o-nceput să bată Crivăţu. Noi ne-am speriat acolo; acolo 
n-aveam mincare, n-aveam lemne, am fost in nişte barăci. Haida, am 
plecat, să venim pină la secţie, că era o baracă intr-o pădurice de salcă 
din asta. 

Ne-am dus pină la secţie, ăia mai aveau pe-acolo ceva piine, 
conserve, dar aveam un km de mers de la secţia aia pină la Borcea, 
să trecem Borcea, s-ajungem la secţia unde o fost centru la fermă. Şi 

g, acolo ne-or spus oamenii să nu plecăm. Noi totuşi am reuşit, era 
zăpada pină-n genunchi de mare. Şi vintu cum ne-o bătut noi aveam 
I km de mers, linie dreaptă, da vintu ne-a bătut în fată şi noi am 
deviat de la mers tot În fată, am rătăcit şi ne-am dus, n-am mai ştiut 
unde ni-s. Numa alb înaintea ochilor şi atunci am aflat un stîlp din 
ăştia de la vapoare. Şi unul dintre noi o cunoscut. Zice: "Mai avem 
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să mergem vreo 200 de m, pînă dăm de apă , să trecem." Cînd am 
mers şi-am dat de locu unde-ar cunoscut ei, am Început să trecem. 
Noi am mers pe zăpadă vreo 200 de metri şi cînd am mers pe zăpadă 
o dată ne-a apărut apa aşa lucioasă . Şi ăia : "O! , zice, noi ni-s pe 
Borcea, da ni-s numa 8 m de la zăpadă . O dată se scufundă ăştia ." 
Erau sperioşi ca noi . Şi unul dintre noi, care-o fost de prin Severin 
- şi ei ar fost cu noi - : "eu, zice, chiar să mor, eu m-arunc şi trec 
inot" . Şi el cînd s-a repezit o fost ghiaţă . Atîta o lucit ghiaţa . Noi am 
crezut că-i apă şi cu vintu ăla ... "Măi , zice, fra~lor, haideţi , c-aicea-i 
ghiaţă! " Am trecut !jhiaţa aia şi atunci am mai avut vreo 200 m pÎnă-n 
fennă. Acolo cînd ne-am dus, ne-or văzut, or zis ăia : "Mă, cum aţi 
venit voi?" ,,- Uite!" )1- De ce n-aţi stat, că noi am trimes un călăreţ 
cu calu să v-aducă mîncare." ,,- N-o ajuns nimeni la noi, noi n-am 
avut ce să mai mîncăm," Imediat ne-or luat: "Citi ati fost?" u- Păi , 
uite-am fost 12!" Ne-ar numărat să vadă. Aveam ~n ~eamt de la Tirol 
care i-o degerat deja urechea, cum o bătut, numa zăpadă de-aia o 
bătut în ureche, i-o şi picat lu ăsta urechea. Atunci ne-ar băgat acolo 
la ei într-un dormitor, imediat, care-or fost tractori şti , ne-or făcut g. 
locuri lîngă cuptoare, lîngă sobi, la căldură, şi-ar vinit şefu de fermă, 
nişte ingineri din ăia, ne-or adus mîncare să ne dezgheţăm, că noi deja A, 
eram ... Şi hainele erau bătute de zăpadă , erau Îngheţate ... Şi ne-or 
ţinut pînă dimineaţa acolo, şi dimineaţa noroc că· s-o oprit vÎntu, 
şl-atuncea ne-am dus pînă acasă. Da ei ne spăimÎntau aşa, că puteam 
să murim toţi! Că, zice, la cîteva minute Înainte de-a veni noi, or fost, 
zice, cîţiva lupi de ăia de-a lor, de ăia ... "Las' că ăia nu ne mîncau g, 
pe noi!" "Ba, zice, acuma atacau, zice, în iarnă ... ăştia-s de-Î răi ." 

După aia, cînd s-o făcut timpu frumos, dimineaţa , am venit acasă. 
Cind le-am spus lor cum am dus-o, cum am treCUl: ,,- Da cine v-o 
pus să plecaţi ?" Da numa mă uitam la un neamţ, Într-o cutie de cremă B, 
de pantofi avea untură ; el tot punea, scotea troaca aia de-aicea, zice: 
"Pun pe pîine, mai am patru zile să mănînc!" Că numa puţin punea, 
mînca două trei bucături şi gata, iar Închidea troaca la loc şi eu mai 
am, zice. Avea, avea cÎta pîine, de-acasă. Noi numa urmăream. Restul, 
care nu prea aveam, n-aveam nici cu ce să facem facu acolo. 

După aia, cînd am venit acasă, ne tot Întîlneam noi şi cu care-am 
fost. Aveam unu de la Potoc care-o fost cu noi, care povestea, unu 
Nanu, ai văzut, zice, cum am scăpat atuncea? Era grozav de ... da 
ne-o forţat să ne ducem 1. .. 

Da În primu an o fost mai greu pentru noi, că ne mina la lucru g. 
ş i nu era organizat, nu era mai nimic. Ne duceam şi noi să luăm 
salariu, mai trebuia să dăm. Mai scumpă era mîncarea decît am cîştigat. . 
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d, 

BoMo: Momente grele .. . şi pentru noi care n-am fost obişnuiţi cu 
mediu de-acolo .. . Şi cu mediu de-acolo şi cu toate. Mîncare, da, 
n-am avut mîncare. Noi am fost obişnuiţi în Banat altfel, am mîncat 
mai bine. Ei mîncau pe-acolo cu ciorbe, mîncăruri mai slabe, nu aşa 
consistente cum am mîncat noi acasă. Ei ar mîncat cu un pic de lapte, 
cu brînză vara, cu asta ar dus-o. Erau şi tare jegăriti , slabi aşa şi 
înapoiaţi. De prin satele vechi de-acolo, erau mult mai înapoiaţi . 

BoGo: Nu ştiau să-şi taic porcul BoMo: Nici să -şi taie parcu, nici 
să-şi gătească mîncare. Cînd ar văzut la noi, tot spuneau: "Cum faceţi 
voi aşa mîncare, că noi nu ştim, noi n-am mîncat aşa mîncare". După 
aia s-ar mai obişnuit, vcneau pe la noi , fiecare şi-a r găs it aşa cîte 
vreun prieten ş i veneau, s-or mai obişnuit după noi să mai facă. 

BoMo: Acolo n-or fost lemne' Erau văIătuci, după aia ciulini din 
ăia, îi făceam mototol şi-i băgam În şpoiert În ajutor, să gătesc, să fac 
mîncare. Şi ăia cînd i-am pus o dată-n foc ar pÎrÎit şi s-or aprins şi 
imediat or ş i trecut! Tot timpul O trebuit să stau tot la uşa cuptorului 
ca să bag în el ca să fiarbă o oală cu mîncare ... Şi fata era mică .. . 
Nuţi ... ş i am pus-o-ntr-un taburet, l-am pus cu picioarele-n sus şi-am 
pus-o aproape de mine, ca să nu plîngă , să stau şi să mai vorbesc cu 
ea şi să se uite la foc .. , şi tot rupînd eu ciulinii ăia - c-aveau ni ş te 
spini aşa de tepoşi ş i toate mîinile mi -erau Înţepate - sare un spin rară 
să observ ş i i-o dat în ochi lu fată ş i n-am ştiut. Şi ea tot 5-0 frecat 
la ochi ş i n-am ştiut ce arc ... pînă cînd, la un moment dat, am văzut 
lîngă pupila ochiului, am văzut că o-nceput să-i albească, să-i puroieze. 
Cînd m-am dus la doctor, doctoru imediat m-a trimis la CăIăraşi şi 
am stat acolo o săptămînă cu ea, de i-or scos cu pensetă, că era să 
ajungă la lumina ochiului şi să rămînă oarbă. 

Am avut un medic, tot deportat o fost, din zona Timişorii, Caşu 
ş i nu mai ştiu, Gheorghe parcă . Şi primar, secretar, tot deportaţi or 
fost şi ăi de la cooperativă, gestionar, tot din deportaţi . Erau acolo din 
Mehedinti, or fost şi din zona Timişorii ş i de la Tirol am avut, de pe 
la Uivar, nemţi or fost ş i dc pe la lecea, lecea Mică , moaşa asta cu 
carc am născut era de la lecca. De la Sînmartin am avut, or fost ş i 
sîrbi, muzicanţi or fost de la Sînmartin. Or fost mai mulţi, din mai 
multe părţi or fost. Din Severin nu-mi amintesc din ce comună or 
fost. Era unu Tulbă Florică , două-trei familii ar fost. Ţărani , da. 
De-aicea (din Oravila - n.n.) am avut pe profesoru Raia, docton" 
Batchi. Din motive politice, pe Raia din motive politice, da pe Batchi, 
nu ştiu de ce. EI o avut prăvălie mai înainte mult, ş i pe unu Cinca, 
avocat, I-or dus, el o fost din Grădinari de loc. 
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Din Ciucbici 17 familii ar luat, dar unu o fost basarabean şi cînd d
l 

ne-a dus pe noi l-ar luat şi pe el, l-ar dus. N-am ştiut nimic. Numa 
am văzut multă annată şi vagoane goale, de-am gîndit că se întîmplă 
ceva, da n-am ştiut ce. 

Dimineaţa la ora 4 se scoteau vacile, am crezut că de aia bat. Noi CI 

n-am avut vacă la rînd acolo. am ţinut-o acasă. Şi mama soacră o 
deschis şi atunci ei ar dat buzna în casă, în mînă cu o calte, un decret, 
spunea că legea, un articol. o lege şi spunea că-n două ore să vă 
pregătiţi tot. cît vă-ncape într-un vagon. Nu ne-ar dat voie să vină 
neamuri, vecinii să ne-ajute nimic. nimic. 

B.G.: La unele familii ar fost mai buni militarii . Aveam şi nişte l i 
porci, atuneea, vreo 7- 8 porci, am deschis o poartă la capătu grădinii c, 
şi să iasă porcii, s-ar dus afară .. . 

Ne-a dat unu cu călUţa şi ăla ne-a pus cuptOIU. Abia cînd am 
plecat 1-0 lăsat pe frate-meu să vină . Numa pentru pămînt. .. Am avut d

J 
23 de ha. N-am avut cazan, n-am avut batoză , numa că ne-a pus 
chiaburi, c-am exploatat, că am lucrat cu muncitori, cine a făcut d, 
listele astea, ei, care-ar fost la Sfat, care-ar VlUt ei. Îi ştiu, unu Ceaua, 
ăla o fost primar, primalU şi ăştia care-ar fost de la partid. Ţărani, da 
... ar avut şi ei proprietatea lor, c-o fost unu care-o avut batoză, cazan 
şi nu 1-0 luat şi-a luat cred că pe altcineva în locul lui ... ăla o 
exploatat cu batoză, cu cazanu, o făcut transporturi de vinuri de la 
Steier, pe la Anina, da ăla o scăpat, era prieten c-un secretar de partid 
şi atunci pe ăla nu l-ar luat. 

Unul mai trăieşte. Da, dar ar murit în condiţii rele. Unu fără C, 
picior o murit, care era primar atuncea, unu iar o murit aşa bizar. O 
luat de la un vecin al nostru piatra cînd am plecat noi şi şi -a făcut 
casă şi acum mi-a spus cineva, CÎnd o fost la înmormîntare la el, că 
atît CÎt o luat de la ăla, mai mult nu şi-a mai făcut nimica. Mai trăieşte 
unu Costa Mafa. Nu se uită nimeni ... Nu-i dă nimeni nici o atenţie ... 
Nici copiii lui nu-I primesc. Chiar ieri am auzit că i-ar scos afară din 
casă mobila şi ce-o avut. O fost cam puturos. O fost mai sărac, de aia 
şi s-a înscris el la colectiv. B.M.: Toţi care-ar fost, ar fost de-ăi b, 
puturoşi , care n-ar vrut să lucreze şi-ar fost săraci, şi-atuncea s-ar 
înscris la partid, ar crezut că le face, că atunci cu aia ar dat înainte. 
B.G.: Da nu le-a mers bine la nicicare ... B.M,: Nu, că nu le-a ajutat C, 
Dumnezeu. 

B,G,: Cînd am venit înapoi, am aflat tot spart. La noi ar stat nişte 1, 
ţigani în casă, care-ar lucrat pe la gostat. Şi cînd ne-a adus înapoi, am 
stat vreo săptămînă la un frate al meu pînă ne-ar pus geamuri, la uşi, 
ne-ar VălUit, n-am avut balamale, broascele la UŞI , ţIgan li ar făcut 

69 



facu pe podele. ° trebuit să desfacem toate scîndurile, să le-ntoarcem 
pe partea ailaltă, să rad maltăru de pră pereţi. 

Ce-o fost, ce-o fost, casa plină de fum! Ţiganii ar Iacut numa 
fum acolo, ar Iacut un dezastru! 

Cînd am venit noi acasă , cînd ne-o anunţat, În Bărăgan, noi am 
g, lucrat la o fabrică de egrenat bumbac. Amîndoi am lucrat, mai tîrziu . 

. d, Ne duceam lunea şi veneam simbătă, la Modelu, aproape de CăIăraşi . 
Şi noi am auzit <le ceva comisii atuncea, că-s comisii pe la Vasilescu 
Vasia, era un sat. Şi, zice, le cam dă drumu la toată lumea, pre capete 
le dă drumu. Şi atunci, intr-o dimineaţă, ar venit nişte oameni din 
Ciuchici la CăIăraşi şi ar spus că o trimes mamă-ta că vi-s chemaţi 

k la comisie. Noi am şi plecat dimineaţa. Ne-am dus la comisie, comisia, 
acolo la miliţie, ne-a spus uite, mă copii, vi-s liberi, unde vreţi să vă 

g, duceţi, să vă stabiliţi. Noi am avut o hîrtie cu domiciliu obligator, aia 
o fost buletinu nostru. Ne-o ridicat aia şi ne-ar dat alta. Şi-atuncea 
imediat ne-am dus acasă şi eu mai cu un ortac al meu, de la Ciucbici, 
Ncamţu, am zis, noi plecăm! Da deja o-nceput să ningă, o-nceput să 
ningă, o fost În ianuarie. Era Lalu ăsta: "Unde plecaţi voi cu copii 
mici, cu fete mici pe vremea asta? Nu plecăm noi care n-avem copii 

k nuci",,,- Noi plecăm!" "Păi , cum aşa?" ,,- Uite-aşa." M-am dus cu 
ăla. Hai, că mergem la CăIăraşi, să vorbim de vagon la şefu de. gară. 
M-am dus la şefu de gară. I-am spus: "Uitati, că noi care de unde 
sîntem." Ăla o zis: ,,- Da cînd vreţi să plecaţ(? Cînd veniţi cu bagaju 
aici vă dau vagon". Ne-am dus la IRTA. Pe-atuncea luase fiinţă IRTA. 
Ne-am dus la IRTA şi am aflat două domnişoare acolo: ,,- Uitaţi, am 
vrea să aducem nişte mobilă, nişte bagaje". ,,0, v-o dat drumu-acas! 
Da, avem nişte maşini. Cîte vă trebuie?" ,,- Două maşini" ,,
Cînd?" ,,-Mîine", zic. ,,- La ce oră?" ,,- Pe la 7 să fie la noii" 11-

Lăsaţi aici 50 de lei - atît am plătit atunci. Şi dimineaţa la 7 is 
maşinile la ... " Le-am dat adresa, unde. Am aşteptat, dimineaţa or 
venit maşinile. "Dac-o fi să fie staţionare mai mult de trei oare, mai 
plătiţi 50 de lei, dacă nu, nu mai plătiţi." Şi ar venit maşinile. Cind 
ar văzut ăştia lu Lalu: "Mă, zice, cum aţi aranjat voi? Şi noi mergem!" 
,,- Haideţi, mergeţi cu noi!" Şi-atunci ne-am dus la şefu de gară i-am 
spus, gata, o zis, mai două vagoane! Atunci ne-a mai dat şefu de gară, 
că nu ne-ncăpea tot. Mai aveam şi nişte cucuruz, porumb de ăsta. Vă 
mai dau un vagon deschis, că ăstai-i mai ieftin, zice. Acolo am pus 
căruţe, cc nu era pericol de ploaie am pus. În vaga nu nostru ne-am 
instalat şi-un cuptori. Prin toate gările cheferiştii cînd vedeau: "Ăştia 

A, din Bărăgan vin!". Veneau, ne-aruncau lemne, cărbuni, să băgăm 
pe-ocolo in cuptori, că şcdeam mai mult Plin gări. ° săpt.imînă am Iacut! 
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Fetele or venit cu nevastă-mea cu trenu şi noi am rămas cu ăla şi tot 
ne spuneau ăia cheferiştii că n-o să puteţi s-ajungeţi, că s-or făcut 
înzăpeziri, cătră Banat. Pînă-am ajuns la Caransebeş; la Caransebeş or 
dat telefon dac-ăi deschisă linia pînă la Oraviţa? O fost deschisă. Am 
ajuns sara. Aicea dimineaţa, mîine zi, iar ne-o dat trenu şi am ajuns 
la Răcăjdie. Am încuiat vagonu şi ne-am dus la Ciuchici! Dimineaţa 
o fost zăpadă de-un metru de mare! Gîndeam că acolo rămîne tot 
bagaju, la Răcăjdie, nu-l mai aducem! Satu tot dimineaţa o plecat prin 
zăpada asta mare, toate căruţele cîte-or fost în sat. PÎn' la amiaz, tot 1, 
ne-ar adus! Veneau de 2-3 ori, alţii făceau curse. Ne-or ajutat! Tot 
satu o ieşit. Cînd am venit ne-or ieşit cu fanfară înainte. Cînd am A, 
ajuns în gară şi am venit în sat, şi ăştia or auzit că, colegu ăsta cu 
carc-am fost, ăsta neamţu, o fost la fanfară Înainte, Nistor Îi e numele. 
Ne-ar ieşit cu fanfară înainte. Atuncca aveam un primar de la 
Macovişte, ne-o chemat la Sfat: "De ce-aţi ieşit cu fanfara?" "Cum să 
nu ieşim? Colegii noştri, de ce să nu ieşim?" - "A, că vă dau amendă!" 
- "N-ai cum să ne dai l Noi cu fanfara ne ducem unde vrem noi". Şi 
atunci o-o mai avut ăla ce să zică ... · s-o luat tot satu de el. Ne-or C, 
omenit ăia cu căruţele, ne-or ajutat şi pc-acasă neamurile. 

R.M.: Or pus geamuri, cînd am venit atunci, din bucăţi de sticlă, 
dc pe la ei. O fost grozav, că noi de rău ăla am şi vîndut casa. Noi 1, 
am avut trei porţi. Ei n-or Închis porţile, să le deschidă cînd or venit 
cu căruţele. Numa cu ruda or dat şi aşa or zdumpăoit, or mers toată 
noaptea, spuneau vecinii. Cînd o bătut vÎnlu, aşa or făcut zgomot 
toată noaptea, n-or putut să doarmă. Şi-or distrus rău, tot or distrus. 
C-Of fost sus nişte şiupe cu grinzi, puse una ungă alta, toate le-Of c, 
scos. Şiupi, unde am avut butoaie şi de astea, o şură, aşa mai mare, 
unde-am avut butoaie cu vin, că am avut vie şi-or fost butoaie mari. 

Cînd am venit înapoi n-am mai găsit nimic, nimic. Tot or luat, 1, 
tot ar distrus, or dărîmat. Pereţii erau distruşi. Nici generaţii, de 
generaţii dac-ar fi stat n-ar fi fost aşa distrus. Ne-am apucat de lucru. 
Tot am cumpărat. Ţigla pe casă o trebuit să o schimbăm, or fost 
tavanele căzute; o fost dezastnl peste tot. Am măltărit din nou camerele, 
le-am tencuit, c-o fost numa fum, de ăla. Or fost şi căzute şi rupte, 
buşite, toţi pereţii buşi ţi. Am schimbat geamurile. Am făcut tot ca de 
la început. .. Da, cînd am auzit acolo că ne dă drumu, n-am mai stat! 
Măcar numa pereţii! C-am ştiut, ne-or scris de acasă că-i distrus 
rău ... Nu la toată lumea o fost aşa, da la noi distruse rău. Şi-am spus, 
numa pereţii să fie! Cum am făcut aicea casa din nou, aşa o refacem 
şi-acolo, numa să fie pereţii ridicaţi, să nu fie căzuţi. Şi-aşa o şi fost! 
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B.G.: Noi am avut şi fermă rea, că la noi o fost numa bumbac. 
Şi-acolo nu era aşa de plătită. Că aeolo la agricultură, la cucuruz de 
astca, or mai dat la cai, o mai fost şi lucernă, or mai putut să se 
descurce, mai grîu or căpătat care de or lucrat. Ne duceam cu căruţa 
pînă la Bucureşti după făină. Că n-aveam voie să părăsim, deCÎt 17 krn . 
Da ne-a dat de la Sfat de la noi, de-acolo, ne-o dat o adeverinţă, că 
ne ducem după aprovizionare. M-am dus eu căruţa, 6 zile am facut, 
3 dus pînă la Bucureşti şi 3 Întors. La noi era 100 de Ici metru de 
porumb, 15 kile, dubla, eum spun ei, şi aeolo am luat cu 23 de Ici, 
era convenabil. Făina aibă acolo era cu 3 lei, la noi cra cu 10 lei . 

b, Făină aibă. A1uncea Încă nu cra coleetivizarea făcută, şi nişte eai aşa 
g, de faini la ăia la piaţă, acolo, la piaţa Obor. Am fost la Slobozia, tot 

cu căruţa , tot după aprovizionare, am fost la Urziceni. Am nimeritnoi 
şi un an prost la ci , acolo, atuncea. în anu care ne-am dus, nici CI nu 
or avut ce să mănÎncc, o fost sccetă mare. Şi ei or dus-o greu, că ei 
ne-ntrebau pe noi , n-aveam să le vindem porumb, sau făină. O fost 
destul de rău ş i la ei. Da după aia şi-or mai revenit şi or fost ani mai 
buni . In anu ce-am plecat noi o fost an foartc roditor, la ei acolo, 
aveau porumb, aveau grîu. OI' fost nişte proprietari şi acolo, familia 
lui Brătianu, şi la Annanu lu Pană mergeam la Salcâmi, la 30 km de 
noi. Era o casă tip vilă. frumoasă făcută , asfaltată aşa, cu cărămidă pe 
jos. cu pomi fmmoşi. dar era părăsită. Avea pivniţă, ocolită toată În 
salcîmi, pentru CnvflJu ăsta, să nu bată vÎntu, şi era de eîteva hcctare 

g, terenu ăla acolo, unde era, cu pomi şi viţă de vie, se mai vedea. O 
f fost frumos! Şi de aeolo am adus noi salcîmi de ne-am făcut bordeiuri. 

c, 

el, 

După ee ni i-a1n adus mai venca ş i miliţia să ni-i caute şi ni-i eonfisca. 
Noi am făeut groapă În pămînt . ni-i ascundeam în pămînt. B.M.: Un 
dulap am avut cu noi la Bărngan. I-am pus front la bordei acolo şi-or 
stat hainele noastre ce le-am luat cu noi . S-o ridicat şi furnim ăla de 
ploaic, că nc-o plouat aici prin gară, la Răcăjdie, cînd am plecat, s-o 
pus o ploaie şi s-or dccolorat , şi -or muccgă it , s-or dccolorat hainele 
una de alta. Cum am avut cuvcrturi de astea, poncvi, 5-0 decolorat pc 
albituri. că ele or fost amestecate, pusc. Aşa am stat de luni pînă joi, 
cu căruţcle ca tiganii cu cortu În ploaie. Cînd am ajuns acolo după o 
săptămînă, duminică am ajuns, oI' început să se mueegăiască albiturile 
care le-am avut. Toatc erau mîzgălitc, decolorate, culori din ponevele 
de lînă or trecut În ăstea albe. 

B.G.: Că noi n-am ştiut unde ne duce, eă am crezut că-n Rusia. 
Numa după aia, cînd am fost acolo, aproape, o spus un militar. Unii 
Îşi băteau joc de noi . Cînd vedeam pe lîngă linia ferată nişte vile, OI' 

spus: .. Uite-aşa vile de astea vă dă vouă ..... 0 , noi bueuroşi atuncca 
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Cînd am ajuns acolo la CăIăraşi, am văzut ce-i acolo, numa că rute din e 
alea, cum erau. Ăia erau speriaţi! Lor nu le-o spus că pe cine'cară, J, 
le-or spus că coreeni. Oamenii, cînd or auzit că vorbim româneşte, or B, 
spus: "Voi de unde sînteţi?"' "Pă i noi ni-s din Banat, din România!" 
11- Păi . nu vi-s coreeni?" ,,- Nu" ,,- Nouă ne-or spus că coreeni .... · 
,,- Păi, cum aşa?" ,,- Uite-aşa ni s-o spus. că avem refugiaţi coreeni 
care trebuie să-i debarcăm. să-i lăsăm aicea pă CÎmpie", După aia 
oamenii s-or lămurit, că ar inceput şi ei să-ntrebe: ,,- CUIll, ş i-aţi lăsat 
tot?" S-or speriat oamenii cînd or auzit. ,,- Şi-aţi lă sat căşi? Cum s-o 
putut să vă ia?-' .,- Păi, uite-aşa' " Două ore, cit le-am povestit, Îşi 
făceau şi ei cruce şi se mirau. Cred că de ti'ica aia s-or Înscris ei la 
cole~tiv toţi atuncea, să nu-i deporteze. b, 

In fiecare zi venea primaru acolo. Dacă nu mergeam la bumbac 
nu căpătam pîine. Ne ameninţa. Ne aducea a pă cu cisterna. Da nici g" 
apă nu ne dădeau dacă nu mergea unu la bumbac. B.M.: Eu am ş i 
l eşinat acolo la apă ... Ia fîntînă, stînd la rînd ... M-or dus pe braţe, g, 
de-acolo. Ne-o adus atunci, cît am stat noi la Răcăjdie, dintr-un plaţ, 
cum am avut noi, o grădină, s-o dus cumnatu, fratele lu bărbatu-meu, 
să ne aducă ceapă, ne-o scos ceapa toată, că era la Rusalii , În 18 iunie 
ş i-o fost peapa un pic mai mare. Şi ne-o adus acolo şi aia am avut-o 
tot anu, In primu an ne-am ortăcit şi-am luat un sfert de porc, am 
cumpărat atuncea. AI doilea , am luat jumătate şi al treilea am crescut 
şi noi un porc, că n-am avut posibilităţi, că o trebuit să ne facem casă 
ş i o trebuit să plătim om care s-a priceput să lege stufu, trestia aia, 
o trebuit să mai cumpărăm cuie, ei, CÎte tl-or trebuit la casa aia! Ne-ar 
dat numai gradia şi bou s-a ducă stuf din baltă şi uşi ne-o dat şi f 
geamuri, Două uşi şi două geamuri ... c-am avut tip de casă: care-or 
fost pînă la 3 persoane or avut o cameră şi-o bucătărie, Care-ar fost 
mai mulţi , or avut două camere ş i două bucătării , O fost şi Împărţit 
gata, ţăruşii ăia, o fost măsurat. OI' spus să nu-i scoatem, erau aliniate, 
era făcută cu arhitecţi şi ingineri. Era destul de mare, că era Împrăştiat 
satul, 800 de familii , şi-o avut 2 km satul, 2 km o fost de lung. d, 

Dac-o ploiat acolo, toamna, niciodată nu vine ploaia dreaptă de g, 
sus, tot aşa cu vînt. Şi-o bătut În perete şi-o trîntit casa. C-o fost fără 
fundaţie de pămînt. Fundaţie o-o mai avut, şi noi cu tulei am ocolit 
casa, am legat ca să reziste, să nu bată ploaia. Le-am pus perdea. Or 
fost cazuri unde-o căzut casa, 

Localnicii ne miluiau pe noi , le părea rău de noi CÎnd or auzit J, 
cum am lăsat tot şi am plecat. Şi prima oară ,CÎnd ne-am dus ei tot 
ne-or speriat: "Au, să nu vină viscolu, că voi nu vi-s pregătiţi pentru 
Crivăţu cînd bate şi vine zăpada aia, voi nu ştiţi ce-i aicea, dacă n-aţi 
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B, 

J. 

avut vînt din ăsta. Am avut vînt şi noi acolo în Banat, da nu aşa .. . 
Ei tot ziceau: "Dumnezeu drăguţu o ~nut cu voi că n-o venit viscolu .. . 
o fost iarnă bună, şi-aţi putut să rezistaţi, că altfel to~ murea~." Că 
n-am avut nici geamuri, nici uşi pînă tirziu, cu ponevile am stat. Era 
îngheţat afară şi noi dormeam în bordei. Ei tot ziceau că altădată la 
noi pe vremea asta era zăpadă şi crau viscole. In anu ăla n-a vemt 
pînă primăvara, prin martic şi atunci o ţinut numai 3 zile. Da o fost 
periculos, atunci ne-a speriat. 

Cei de acolo veneau şi vindeau şi carne, tăiau viţei de ăştia şi 
peşte, miei, veneau cu căruţa şi întrebau dacă nu vrem carne de 
mînzat, cum zic ei. Şi nici nu era scumpă la ei. 

Ei nu erau aşa ca la noi, să strîngă , să aibă de pe-un an pe altul. 
Ei ar avut numai pentru cît Ic-o trebuit. Ei nu erau obişnuiţi, aşa, 
cred. Nici Il-ar avut case mari, unde să ţină, aşa. Ei ar avut căsuţe mai 
micuţe, ei dormeau pe rogojini, dormcau pe priciuri, de-a latul, pe 
prici, acolo, toţi, părinţi , copii o grămadă, aveau şi cîte zece copii, 
alţii, cinci, şase .. , B.G. : Ei crau mai obişnuiţi, că toată lumea se 
duceau la lucru şi nu veneau pînă sÎmbătă acasă, stăteau la cîmp. îşI 
luau rogojina, ceaunu, cllm ar spus ei, căldarea cu mămăligă, ar luat 
nişte peşte săra t, l-ar ficrt În apă şi de-aia ar mai mîncat ei! ... 

B.M.: Vaca după cocie legată, după căruţă, cloşca cu pui în căruţă, 
cîinele pe sub căruţă, tot ce era Într-o casă ar pus în căruţă şi or plecat 
la cîmp, şi s-ar dus. 

B.G.: Era distanţa mare de la sat, pînă unde aveau ei teren, de 
30 km era şi nu le convenea să vină toată sara acasă. Noi am lucrat 
la ci. Am tă iat la grîu ... Ia particulari ... Eu cu nevastă-mea şi mai 
două familii de la Nicolinţ. Ne dădeau 100 de kg de grîu pe un pogon 
de grîu de-a lor, că l-am cosit şi l-am legat. Şi şedeam şi noi acolo-o 
cîmp, noi singuri. Ei numai veneau, ne arătau locul şi ne spuneau 
adresa, numele ... dc unde-i cheamă. "Cînd treier, veniţi după grîu!" 
Şi ne scria omu. Noi am lucrat acolo vreo cîteva pogoane de grîu. 
Ziceau - şi Lalu zicea, ăştia de la Ciuchici - "mă, zice, păi ăştia pot 
să vă şi mintă pe voi, că voi ştiţi de unde-i, din ce sat? Voi tăiaţi de 
pomană". Şi pînă la urmă, ei ne-or adus grîu acasă, n-am avut probleme, 
ne-au miluit. 

B.M.: Le-o fost milă de noi , că am ajuns să ne-aruncc-n cîmp 
acolo şi ne-ar adus cu familii, cu copii, cu bătrîni, cu toti. Noi am 
ţinut obiceiurile noastre de-acasă. Da ei, cu obiceruirile l~r. Ţineau 
porcu legat cu lanţu de gît şi cîinii dezlegaţi . Veneau şi la ooi la satu 
nou cîinii, că erau flămînzi , nu le-o dat nici mîncare şi veneau acolo 
la noi şi se băgau în bordei să ne ia mîncarea. Ei erau faţă de noi mai 
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înapoia~, nu ştiau să gătească, nu aveau mîncăruri aşa, să facă, ca la 
noi. Ei ~neau şi iarna vacile aşa În grajd fără uşă, În frig. 

B.G.: Aveau ei acolo Balta aia Între Dunăre şi Borcea ... Asta a d, 
fost a lor, a lu particulari, pînă a nu veni noi. Acolo-i teren mare, 
pămînt foarte bogat, acolo ziceau că-i grÎnaru României. Şi acolo ei 
or dus de primăvara animalele şi le-or adus toamna. Caii toţi i-or B, 
slobozit, or avut şi apă şi tot, nimeni n-o avut grija lor. Un pămînt 
aşa de bun la ei, că or semănat primăvara porumb, bostani, lebeniţe, 
pepeni şi-or facut numai un bordei acolo, o casă, şi-or stat cu animalele. 
Da nu I-o săpat nimeni, nimic, n-o pus nimeni mîna pe nimic ş i se 
facea porumbu atîta de mare şi bostani, lebeniţe din alea, era plin. 
"Nu săpaţi aicea, că-i iarbă'!" ,,- Nu, că bate soarele şi se uscă la 
rădăcină .. . " Trebuia să fie acolo, pica udeală în fiecare noapte şi era 
răcoare, era ca ploaia, aşa era pe cîmp, şi ziceau că asta ţine răcoare ... 
Da pămîntu foarte gras, bun acolo, de-abia aflam cîte-un bostan prin 
costreni, ălea ierburi erau aşa, un fel de buruiană. Ei nu săpau nimic, 
semănau şi gata şi faceau bordei acolo unde să stea cu vaca şi gata. 
Aveau pămînt foarte bogat acolo! Duceau la piaţă şi vindeau. 

Aveau bîlciu frumos ei la CăIăraşi. Două săptămîni ţinea . Noi g, 
acolo ne duceam să vedem. Aveau acolo tot felul de bunuri, toate 
bunătăţile le duceau. La Sînta Mărie era ziua mai faină, mai frumos 
acolo. Mergeau cu căruţele aranjate, cu cai cu zurgăIăi, cum zic ei, şi 
erau cărători din alea cu motoare, cu muzici la ele, cîntau. Şi or fost 
expoziţii de animale, de tot felul de cereale. Aduceau şi gostaturile. 
Şi circu o fost şi de toate. Da-n ziua de Sînta Marie era închiderea, 
atunci o fost ăI mai frumos. Şi obişnuiau să se ducă, cum zic ei, la B, 
Obor, la tîrg. Ei se duc la restaurant, mănîncă. Cît o fi de scump o 
fi , da ei nu tin atîta! Dacă astăzi are nuntă , mîine are nuntă, şi are 
acasă numa două meteri de porumb, îl vindea, ca să ducă la nuntă, şi 
luni îşi cumpără. Nu-s ca noi, că nu mă duc, că nu am bani. Vinde 
tot, că la ei îi obiceiu că se duce tot satu la o nuntă, şi neinvita~, se g, 
duc toti. Toată zona s-a adunat acolo, de prin tot judeţu ăla. Veneau 
şi se perindau, se duceau acasă, iară veneau, iară cu căruţele. Şi de 
distracţie, da şi vindeau. Ne duceam şi noi să vindem. 

Ei se duc toamna, cînd e frig, la piaţă cu nişte şlapi, aşa, - era 
îngheţat -, cu căldarea cu jări în mînă, să nu-i fie frig. Mergea fumu 
după ei ca după popa din cădeLniţă . Şi pe o pană avea o traistă-n faţă, 
alta-n spate, acolo-i era bagaju şi-n mînă era canta aia cu jeru, ca să 
nu-i fie frig. Şi se duceau la piaţă pe jos, nu cu căruţa, la piaţă la 
CăIăraşi. Acolo o fost centru lor. 
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8.M.: Am avut 20 de ari terenu, fiecarc grădina casei. Da ei nici 
nu semănau atitea, ei cumpărau zarzavaturi din astea ... nu prea 
scmănau, n-am prea găsit noi nici seminţc.. . 8.G.: Acolo trebuie 
udat, ii mare secetă şi dacă nu sc udă nu se race. Noi am arat cind 
ne-am dus acolo şi-am ales piru să-I scoatcm. Şi ei or venit, că de ce 
scoatem piru, că rară el nu racem nimic ... "Păi cum nu?" "Asta line 
- zice - umiditatea", fiindcă la ci in fiecare noapte, cit a fi de cald, 
pică roua şi ăsta absoarbe, zice, şi ţine, nu Iasă soarele să intre·n 
pămint. Pe urmă, noi l-am ales, o mers bine şi unde-o fost ales. Numa 
ei aşa or obişnuit, dar o fost bun unde-o fost lucrat. 

B. Mai mult au luat ei de la noi, la mincăruri, la animale, la 
semănături, la toatc ei or luat după-aia cxemplu de la noi. Pe la secţie 

g. lucrau şi ei cu noi . Erau care-oI' avut copii mulţi şi-or lucrat şi copiii 
la cules de bumbac, la cîrnit (cirnit de bumbac). Avea multe lucrări 

d" bumbacu!. Acolo la Modelu se-aducca bumbacu la egrenat şi mai era 
şi la Ciulniţa o stalie. 

m, 8.G.: Cind ne-am intors acasă, ca a rămas la Ciuchici, dar eu am 
plecat in '56 ... M-am angajat la orchestră, am cintat la torogoată. Şi 

g. in Bărăgan am cintat, am rost şi la nunti in Bărăgan, că mai ciştigam 
şi acolo. Păi eu ciştigam 300 de Ici la lună şi eu căpătam la o nuntă 
300. M-am dus cu ei, cu de la ei, din satele vechi. Veneau cu căruia 

B, după minc acasă, dimineata , şi să mă duc cu ci la nuntă. Că ei 
n-aveau instrumentc de-astea de sunat. Aveau viori, acordeoane şi lor 
le plăcea , se-auzea mai la distanlă . 

g, Că noi În primu an cind ne-am dus acolo, ne-am strins la mine 
acasă să raccm o colindă prii data ... de . .. prin ziua de Ajun. Şi-or 
venit şi copii de ă ştia la mine. Mai aveam un vecin care cinta cu 
acordeon şi-am Învătat să cîntăm "O ce veste minunată", Şi-am stat 
acolo de vorbă, şi atuncea o vcnit un vecin de-al nostru care-o rost 
notar la noi la Cuichici. ,,- Mă, zicc, hai să-i racem o sercnadă, să-i 

d, cintăm o colindă" - aveam un căpitan de la Ceortea, Ursu. O murit 
săracu acolo, o inghcţat. Şi-o rost comandantul Cercului aicea, militar. 
Şi, zice, hai să racem şi lu ăsta O serenadă, pe colindă. Haida! Am 
plecat noaptea pe la 12 să cintăm o colindă. Şi noi am avut şi ciţiva 
acolo, vreo 6- 7, şi din Potoc am avU! şi din Dalboşel, erau vreo două 
familii de pc la Ceortea, Nicolinţ. Şi ne-am dus acolo cu un acordeon, 
o armonică, cu tarogaata, ăia cu gura şi-am CÎntat .,0 ce veste 
minunată". Şi-o ieşit atuncca ci plingind la noi şi muierile lui toate 
incă acolo! Le-am cintat şi zic, hai să mcrgem acasă. ar ieşit toţi 
vecinii: Ori la noi nu veniţi? Da, c-o rost ceva! . . . în Ciuchici şi acum 
sc duce fan rara in colindă, trupe aşa se fac, copii. Şi-atunci ne-am dus 
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şi i-am CÎntat şi lui. Or venit veşinii , ei erau de la Ceortea, hai şi la 

ei. Şi la noi să veni~! Or ieşit şi nemţii . La toată casa o trebuit să ne 

ducem şi-am cîntat de noaptea de la doisprezece, pînă mîine zi la 

amiazi. Pină-o trebuit să cîntăm la toate căşile, cîte-au fost în sat. Şi 

cind am venit înapoi, am CÎntat la ultimu, la unu de la noi de la 

Ciuchici. Am venit toţi În trupă şi o dată, de la miliţie, ne face un 

miliţian semn să ne ducem la ei. O, acu ni-s gata! Acu ăsta să vezi 

ce ne face, ne ş i Închide! "Mă. zice, la tot satu aţi cîntat şi la noi , nu . 

Hai să CÎntaţi şi la noi". Şi le-am cîntat şi lor. Şi-ar scos şi ei acolo 

o htră de vin, ce-or avut, nişte ţuică . Era tare aşa distractiv şi ei zic : 

"Mă, toată noaptea v-am unnărit, v-am urmărit să vedem ce faceţi . 

C-atîta de frumos s-a auzit, că noi plîngeam!" Era unu de prin Moldova, 

tare credincios, că ăla venea toată duminica, lua o litră de vin, venea 

~casă să-i cînt cu torogoata. Toată duminica venea miliţianu ăla , Ilia 

tI. chema, şi mama tot zicea către el: "Mă Ilie, cum să fac să mă duc 

l' ~u la Banat?" "Eu nu te opresc, zicea el, da dacă o fi să te prindă 

aşba te duc la Canal". Aşa era atunci - care-ar părăsit. Or fost de la h, 

n.ot. doi, ar stat un an la Canal. Or venit să vadă pe-acasă şi i-ar prins 

Ş t t-or luat. 
La colinda aia s-a auzit. O fost o vreme aşa de frumoasă, că la g, 

Crăciun se juca fotbal desculţ, În primu an, era cald. Şi s-a auzit 

torogoata pe satele ălea, frumos. Şi-a Întrebat, că ei ar auzit un clarinet, 

e~ aşa-i ziceau, şi s-a auzit aşa de frumos. Unde şede ăla? Şi după aia, 

Ctnd m-am dus eu la nuntă, am cîntat cu nişte muzicanţi din CăIăraşi . 

El ar văzut, asta nu merge să cînte cu noi . "Ăsta-i saxofon?" ,,- Nu-i, 

dOmnule, saxofon, Îi torogoată" . ,,- Păi aşa sună ." ,,- Aşa sună, da!" 

Şt-atunci am făcut şi noi trupă şi-am făcut şi noi horă ţărănească la 

Crăciun, cum s-o tăcut la noi pe sate, afară, nu În cămin. Am făcut 
hOră ţărănească şi-ar venit toţi copiii şi-or jucat horă, cum se joacă la 

n?1. Ai noştri ar mai adus de la Ostrov, de-acolo, nişte vin, ar venit 

Ş I de la Sfat şi-ar venit şi mililienii să vadă hora, cum Îi În Banat. Că B, 

nemlii, ei făceau fiecare sÎmbătă seara bal, da făceau la cămin . Aveau B, 

Un Sfat acolo şi era o sală mai mare acolo, ca o sală de cămin. Şi ei 

făceau În fiecare sÎmbătă seara. Da noi am făcut numa la Crăciun, la 

sărbători. Şi-atunci au venit primaru şi mililienii de-acolo: Mă, zice, 

dacă voi vreţi , de ce să jucaţi În frig! Vă punem la dispoziţie şcoala. 

da, zice, Îi mutăm pe ei În sala şcolii , şi vă mutăm pe voi În cămin, 

că voi vi-s mai mulţi decît ei, nemţii. Ei tot ar tăcut pin-acum. Şi-am g, 

aVUt profesoru ăsta, Raia, care,o fost-de-aici--. n a ţinut foane-mult, 

el s-a ocupat şi de ale noastre hori . Şi după aia am tăcut. Mai aduceam J, 

şi răchie. Am cîntat şi eu cu cei din satele vechi. După aia ne-am 
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organizat şi noi cu de-ai din sat, cu un sîrb, doi sîrbi de pe-acolo erau, 
şi ne-am dus şi noi, Iără ci. Aveam trei acordeoane şi eu cu taragot. 
Ne-or cam chemat ei. Ei jucau horele noastre frumos, cum cîntam noi 
hore aşa jucau şi ei. Că ei or spus, aşa cum cîntaţi la Banat! Nu 
mergem, că nu ştim să cîntăm! Cîntaţi cum se cîntă la Banat! Ei 
aveau şi muzică uşoară, dansau ci atuncea. La noi mai rar, la noi 
atunci horă, ardeleană, măzăriche, cum era. Le-am cîntat, ei jucau în 

m, ritmu lor. 
Am lucrat 3 ani la Doina Banatului ... După aia asta s-a desfiinţat 

şi-am intrat la IRTA Am mai cîntat vreo 8 luni, am cîntat la un 
restaurant, "Semenic", acolo în Oraviţa. După aia m-am angajat la 
autobază la Oraviţa, că sindicatu voia să-şi facă o formaţie, dar între 
timp nu s-o mai făcut. Da cu am cîntat la nunţi, lucram în tură. Şi 
după aia am lucrat tot la ci, la IRTA, 28 de ani. După ce am lucrat 
la benzină, m-or trecut gestionar la magazia de piese şi-acolo am 
lucrat pînă am ieşit la pensie. 

B.M.: în '59 am venit şi cu aici. Trei ani a stat el aicea fără mine. 
m3 A rămas mamacsoaeră acolo. Şi-or crescut fetele, or trebuit să meargă 

la şcoală. Şi-am intrat şi eu la VinalcoJ. N-aveam pămînt şi n-aveam 
nici cu ce să lucrăm. Calu l-am vîndut acolo la Bărăgan, unu ne-o 

b, murit acolo la Bărăgan. Vaca am vîndut-o. Erau şi cote. Nici care-or 
n, avut n-or putut să facă faţă. S-o Iăcut şi colectivu, atuncca între timp. 

R.G.: Acuma am primit pămîntu. Ne-o scris IOha, atît ne-o dat. 
Nici nu puteam să lucrăm mai mult. Am cumpărat cal, căruţă. Am 
scmănat 6 lante de grîu, 6 de porumb. Or împărţit oamenii din sat, 
că ingineru carc-o fost tot nc-o-ncurcat şi ... Da o rămas şi neluat. 
N-are cine. La noi o fost pămînt de-ajuns, că toată lumea o avut 
pămînt. Atîta cît pot ei să lucre. Că tineretu-i plecat din sat. Numa ăi 
bătrîni. Eu mă duc zi la zi. Dar dacă ei vin numai de vinerea după-masă 
pînă sîmbăta, aia nu-i agricultură. 
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" Despre Întîmplările care nu se prea uită şi Îs aşa cu 
durere-n sl/jlet. " 

AUREL MUNT[AN (Drligănel), născut În II februarie 1920, În Vrani 
(jud. Caraş-Scverin). Dcportat din Vrani (Car~-Se\'erin) În satul Olaru 
(Roselii Noi). inregistrat în 2 iunie 1991 , Vrani. 

Mă numesc Munteanu Aurel, sînt ţiran , m-am născut În anul a, 
1920, in februarie, prin Il. M-am căsătorit la vîrsta de 18 ani. Aşa a, 
erau obiceiurile pe aicea. Şi din căsătorie am avut doi copii. Unu, la 
ora actuală, e profesor la Iaşi , iar al doilea Îi În servici la fabrica de 
bere, la Cic1ova. 

O să vă povestesc mai Întîi despre Întîmplările care nu se prea 
uită şi Îs aşa cu durere În suflet. în anul 1951 am fost dislocaţi În 
Bărăgan şi duşi Într-o comună În apropiere de Călăraşi. Comuna s-a d, 
chemat prima dată Roseţi . Roseţii ... şi pe urmă i-a pus numele Salcâm, 
mi se pare sau Olariu ... nu mai mi-aduc aminte, că numele astea or 
fost cam demult. Am fost atunci dislocati eu, copiii şi nevasta. Nevasta a, 
a suferit În viaţă de tuberculoză, cum era vremurile pe atunci, nefiind 
medicamente cum trebuie, viaţa de-acolo din Bărăgan, călduri, vînt, g, 
ploi, nu ştiu ce, s-a Îmbolnăvit acolo mai grav şi-am intemat-o În g. 
spital. Şi din spital de la Călăraşi a fost transportată la un sanatoriu 
expre de TBC, În Galaţi. Neavînd noi posibilitatea de a părăsi comuna, g, 
am rugat pe cineva ca să o ducă pînă la acel sanatoriu. Intre timp ea ... 
aşa s-a necăjit pe chestiunea asta, că nu se poate trata, nici nimica, din 
ce În ce i-a fost mai rău . Eu am plecat de acolo, din Bărăgan, pentru 
că o familie de aici (dill Vralli) a avut ceva rude În străinătate, adică 
în America. Doream să fac rost de ceva medicamente, cum ar fost 
inainte, ceva penicilină , streptomicină, ce-o fi fost. în fine! M-au 
prins aicea În comună miliţenii şi m-au băgat la Închisoare. la li 
Închisoare, prima dată am fost la Capu Midia, pe urmă s-a făcut o git 
triere a deţinuţilor, parte i-a băgat la politic, parte i-a băgat la drept h, 
comun. Eu, fiind fără pedeapsă, n-am fost nici judecat, nici nimic, 
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1, 

C, 

numa am fost aruncat În Închisoare şi am primit cam 18 luni, Însă cu 
tot ce am fost trambalat am făcut aproape 20 de luni de Închisoare. 

În timpul ăsta nevastă-mea din ce În ce a fost mai bolnavă, a ieşit 
din sanatoriu, din spitalu ăsta din Galaţi. Am avut un tată vitreg, 
ÎntruCÎt eu am rămas de mic copil, de la vîrsta de 10 luni , fără tată . 
Tatăl meu ăsta vitreg s-a dus după ea În Bărăgan şi a adus-o aicea În 
Vrani. In Vrani, cum a fost lumea atuncea iară mai rea, mai nu ştiu 
cum, a pÎrit-o că se preface că-i bolnavă. Au luat-o Într-o căruţă, 
aruncată nu ştiu cum, cu ăsta, ca s-o ducă la Oraviţa , s-o trimită 
Înapoi. Totuşi, oameni mai de suflet, doctorii din Ora viţa, au văzut 
situaţia care e. Doctorii s-au pronunţat atuncea, către militarii ăia care 
au cercetat-o, că-i in ultimul grad. S-or Înduioşat, aflind că soţul unde 
e, că are copii mici. Or vrut s-o interneze in sanatoriu la Marila. însă, 
am auzit din altcineva, Întrucit eu n-am fost aicea, a spus aşa: "Nu 
vreau să mai trăiesc. Nu vreau să mă duc la Marila. Că dacă mă fac 
bine, o să mă trimeată din nou În Bărăgan". Şi-atunci n-or mai avut 
ce zice şi-or adus-o din nou in Vrani. A ajuns in Vrani, au mai trecut 
cîteva luni de zile, nu mă pot gîndi exact cit, că-i timp scurt, şi a 
murit. însă in timpul cind ea a murit eu eram la inchisoare la Poarta 
AIbă, atît pot să precizez. Am tenninat cu Închisoarea asta şi m-am 
Întors inapoi În Bărăgan . Acolo nu am găsit decît un bunic al meu de 
vreo 75 de ani, cred, că a avut atuncea. Şi am stat acolo. Am muncit 
În rînd, cum s-a cîştigat viaţa atuncea, pină s-a terminat cu viaţa cu 
Bărăganu de-am fost Întors inapoi. Ne-am Întors după decretu care a 
fost atuncea, ne-am Întors in comună, neavînd alte posibilităţi. Mi-am 
aflat copiii sănătoşi, unu a fost la liceu la Oraviţa, ăI mic era mai mic, 
pentru că intre ei a fost o vîrstă de 10 ani diferenţă unul de altul -
şi a trebuit să plec la servici. Cum eram noi socotiţi pe vremea aia 
"contra nu ştiu cui", cred că politici am fost socotiţi, nu puteam să 
mă angajez niciunde in servici. Şi m-am angajat la o cantină un om 
de servici. 

Cum oamenii atunci erau nepregătiţi să facă servici ... unii erau 
lacomi să ciştige, alţii furau fără nici un fel de acoperire, eu am 
inceput să mă port Într-adevăr cinstit şi, din momentul cind am inceput 
să fiu apreciat de munca mea, am Început să mă ridic in servici. De 
la omu de servici am ajuns magazioner, de la magazioner am ajuns, 
un fel de achizitor Îi zicea, un fel de merceolog, ăsta care aducea 
marfă şi o distribuia la altcineva. Pină la urmă am ajuns să fiu 
administrator de cantine. Am avut cantine in Ciudanovita cantina 
Lişava şi cantina Şoimiţa, in apropiere de Orşova. Astea m'i-au fost 
subordonate. Serviciul ÎI făceam ca şef, Însă ca plată luam doar pentru 
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un singur post, întrucît eu am fost ţăran; n·am avut studii ca să pot 
să p~imesc suma pentru banii ăia. Şi am rămas acolo pînă prin 1965. 

[nsă acasă a rămas, cum am spus înainte, bunicul care a fost, 1, 
omul ăla bătrin şi copiii mei. Copiii au fost Întreţinu~, bineinţeles m, 
ajutaţi de mine prin salariile mele, de o bunică a nevestei. Ea a locuit 
in altă casă, iar în casa asta, in care locuiesc eu, a locuit bunicul meu. 
EI. fiind virstă inaintată, a murit. Am avut servici foa,te bun, Însă 
cînd am venit acasă şi am văzut că nu mai e nimeni prin casă, prin 
curte a crescut iarbă, bălăriile, se vedea casă pustie. parcă.mi era mie 1, 
frică să sta~. Şi m-am hotărît să plec din şantier, să caut să vin aca ă, 
să vedem. Intre timp, pe şantier, m·am recăsătorit. Am stat 7 ani fără 
să mă căsătoresc, pe motivul că între copiii mei era 10 ani diferentă. 
M·am gîndit ca să crească copilu mic, că ăI mare aproape că a tenni,;at 
şcoala ... Şi ... aşa am făcut. ĂI mare şi·a terminat şcoala şi atunci 
eu m·am hotărît şi m·am recăsătorit. 

insă, am avut mari necazuri şi cu copiii. Am avut mari necazuri, m,-m, 
din cauza mea, ce să vorbesc, că erau socotiţi copii de chiaburi, erau 
socotiţi contra regimului. Copilu ăI mare a reuşit la facultate la 
Timişoara, la agronomie. Nu ştiu cum era legea, aşa, sau facultatea 
aia Împărţită, că a trebuit să dea un număr de studenţi la laşi şi l-a 
repartizat la laşi la facultatea de agronomie. S·a dus la laşi la agronomie 
şi a stat nu ştiu cît aş putea spune, cîteva săptămîni sau o lună, că o 
dată s·a trezit chemat la birou şi i·a spus că nu mai este student, l-a 
exmatriculat din şcoală Iară nici un motiv şi nu i·a spus de ce. Şi 
părerea mea e asta, că a primit ceva referinţe de la comună, de la 
cineva, că am fost În Bărăgan şi cum era legile atunci de dat afară din 
facultate ... EI s·a apucat de lucru, el a ştiut că eu am muncit greu 
şi·am cijutat neapărat să-i caut un viitor. S·a apucat pe·acolo şi s-a 
angajat, n·a venit pe acasă. L-a dat afară şi de acolo şi numa m·am 
trezit că a venit aicea. intre timp el s·a cunoscut cu o fată de aco lo 
din laşi şi, cînd a venit aicea, fata asta m·a căutat pe mine la 
Ciudanoviţa, că lucram acolo ... m·a căutat la telefon că îl caută pe 
copilu meu. "Da cu ce ocazie? V-aţi cunoscut ori a minţit cu ceva?" ... 
"Nu." Ea a spus: "Eu mă numesc Dana Popescu ... şi eu l·am cunoscut 
pe Drăgănel, el a fost foarte bun şi să vină să se inscrie din nou la 
facultate." A intrat a doua oară şi a tenninat facultatea de fizică şi 
chimie. Însă am mai avut un necaz, tot În direcţia lui: a trebuit să·1 
fac vîndut, copilu. Am făcut un act aşa,.mai mult formal. Am avut 
bunica asta care I·a crescut şi I·a adoptat. In loc să·1 cheme Munteanu 
cum m·a chemat pe mine ... cînd s·a terminat liceu şi.a făcut numel~ 
de Crega Drăgănel şi pe ea am obligat·o să se înscrie la colectiv, 
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n, 

a, 

A, 

C, 

această bunică a lui . Şi scriindu-se la colectiv Într-adevăr s-au mai 
domolit lucrurile şi şi-a terminat facultatea şi s-a căsătorit. EI a ieş it 
profesor de fizică-chimie, iar nevasta doctoriţă dentist. La ora actuală 
au şi ei doi copii, o fată şi un băiat, fata iar s-a moştenit, cum să vă 
spun, din casă. Şi la ei e diferenţa Între fată şi băiat lO ani. Am ajuns 
la părerea asta că număru 10 În casa noastră Îi cu noroc; că şi copiii 
lor au ajuns tot În 10 ani diferenţă şi copilu meu ăsta ăI mic cînd s-a 
recăsătorit tot JO ani e diferenţa dintre el şi nevastă. Tot număru ăsta 
de IOa adus noroc sau eveniment... Cam asta a fost soarta copilului 
mare. Aş putea să povestesc ceva şi despre ăI mic. ĂI mic a avut ş i 
el iar necazuri prin viaţă . Adică , cum să vă spun, lucrurile au Început 
să mearll..ă de la plecarea În Bărăgan tot cu necazuri, nicidecum cu 
bucurii. AI mic băiat a rămas nu ma cu liceu. Liceu şi l-a terminat şi 
după aia s-a căsătorit. Din căsătorie a rezultat un băiat... într-un 
moment dat, nevastă-sa nu ştiu ce s-o fi gîndit, ce nu s-o fi gÎndit, l-a 
năpustit În casă cu băiatu şi s-a căsătorit peste drum, adică vizavi de 
blocu lor cu altcineva. Şi băiatu ăsta a rămas, a trebuit să mă ocup 
eu cu nevastă-mea, asta cu care m-am recăsătorit eu după 7 ani. V-am 
spus că am stat aşa, să crească băiatu şi l-am crescut pînă acuma. EI 
e aparţinător de noi, are cam l7 ani şi chiar astăzi a fost acasă şi l-am 
dus la Ora viţa . E la Timişoara, la şcoală, şi Îi legat foarte mult de 
casă. Nu intenţionează să facă ceva studii superioare, din contră, s-a 
transferat la liceu de mecanică auto, Întrucît vrea să vină neap-ărat În 
partea asta, Întrucît sîntem vîrsta Înaintată, bătrîni să zicem. îi legat 
foarte bine de noi, la ora actuală , caută să ne ajute. Că mai ales acum, 
a avut o Învoire şi a venit acasă şi am fost cu el În două zile la sapă. 
Cum eu Îs bătrîn , şi obosit, el copil tînăr m-a ajutat şi mi-a prins 
parcă mai bine, mai bine decît orice .. . În viaţă , aşa, o amintire, că e 
cineva care să te ajute. Casa asta, pe care noi o avem acuma, e 
moştenită din părinţi în părinţi . Şi au lucrat două-trei generaţii la ea. 
Şi-acuma noi ăştia mergem c-un fel de tradiţie. Cine s-o locuiască în 
familia noastră? Să o vindem la care vin, unii pe-ai cea pe la noi În 
comună? Vin maramureşeni. alţii olteni. De ce să nu stea copiii mei? 
Pentru că la ţară e-o casă destul de bună a noastră. Şi acuma să 
vedem, dacă mai are un an pînă termină. Parcă singura mea bucurie 
la ora actuală ar fi el, că ăilalţi copii Îs puşi acuma la punct, cu slujba, 
cu salariile, cu familia, el a rămas singur care deocamdată îi în Îngrijirea 
noastră, Însă, ce-o aduce ziua de mîine n-am putea să spunem. 
Deocamdată îi văd ceva greu pentru el, că În familiile tărăneşti , cînd 
se rămîne de unu singur sau doi singuri, se pot descur~a foarte greu 
lucrurile. Acum, În familie, cum se preconizează cu pămîntul , cu 
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lucrurile ăstea, văd lucrurile foarte grele pentru el şi mai ales că şi 
conducerea, care-i acum la putere, nu găseşte formulă ca să poată să n, 
meargă lucrurile înspre bine, toate merg înspre rău, nicidecum înspre 
bme. Ca de exemplu eu, ca ţăran , văd aşa: ce vreau eu să cumpăr îi 
scump pînă la 10 ori asta, iar ce vindem Îi foarte prost plătit. Ca de 
exemplu eu mă ocup şi cu stupăritu . Eu la ora actuală aş avea de 
rîndut 1 000 de kg de miere de albine. Statu am auzit, din centrele 
ăstea de achiziţii, c-o plăteşte cu 90 de lei kg de miere. Or 90 de lei 
kg, cînd ea în Timişoara se vinde cu 250 de-Iei?! ... 

in anul 1951 , era zi de Rusalii, adică duminică. Şi era la noi 
pregătit să facă o petrecere tineretu, la Casa Naţională, aşa i-a zis 
atunci, acum l-or numit Căminul Cultural şi ... noi eram tînări atunci 
pe vremea aia, ne-am dus seara În sat ş i o dată ne-a anunţat. .. primar, 
)andannerie, miliţie ce-o fi fost atunci: "Toată lumea acas', nu se mai b 
face serbarea asta!" oi n-am simţ it aşa de mare nevoie; am venit 
acas ', ne-am culcat, ca-n mijlocu nopţii să ne trezim că bat la poartă, c, 
la geamuri. Şi cînd am ieşit , a fost un militar, un jandarm sau miliţian, 
cum 1-0 fi chemat şi a intrat înlăuntru În cameră, şi ne-a adunat pe J I 
toţi din familie Într-un colţ a casei ... Într-un colţ al camerei şi ne-a 
cettt ordinul de deportare. Şi-a spus: "Din momentul de faţă veţi fi 
deportaţi din comună în altă localitate. Vă pregătiţi în cîteva oare de 
plecare". Asta a fost tot ce ştiu. N-am ştiut cine merge, unde merge. d, 

Numa la oara plecării . A durat, într-adevăr, n-a fost cîteva ore, a 
durat, cred şapte, opt, zece, n-aş putea să spun precis. Şi atunci am 
văzut că am fost în jur de 50-60 de familii din comuna noastră. 
Atunci, fiecare n-aveam voie să părăsim casa, nu era voie decît numai g, 
în curte, să te pregăteşti pentru plecare. Şi pe drum, am văzut atunci, 
era o coloană foarte mare de cîţiva km de lungă, pentru că ni s-a dat 
din cetăţenii care n-or fost puşi pe lista asta de dislocare, cu căruţele, 
să transporte. Şi aveam voie să luăm cu noi o vacă, un cal, ceva c, 
păsări. însă cu astea n-am avut noroc, ca să putem să mergem cu ele, 
pentru că a fost căldura aşa de mare că tot ce a fost pasăre, pui, găini 
ce-a fost mai mari , toţi au murit de cald. Noi n-am ştiut cum să-i 
pregătim, pentru că În viaţă noi nu ne-am întîlnit cu astea. I-am căutat 
acolo în cărută unde i-am pus acolo, legaţi , să-i mai udăm cu apă 
rece. Şi mai ;ău le-am făcut!... TOţi mureau, Îi aruncam pe drum, 
după noi, a fost numai moarte de aici şi pînă la gară .. . Eu aveam 
porci, am căutat să iau un porc mai mare, mai frumos! Ăla iar la 
cîţiva kilometri a murit. Vacile ... vaca cu greu a putut să străbată să 
ajungă prin căldura aia, Însă , totuşi, cu aia am ajuns pînă acolo În 
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e Bărăgan. Şi-acolo am fost aruncaţi Într-un cîmp. Chiar locu meu de 
casă , unde-a fost bătuţi cÎ~va pari - zicea, că ne-a arătat: aicea ţi-i 
locu de casă! Nu erau decît - n-aş putea să spun 4-5 părişori, din care 
era dat forma cum să fie clădirea aia din pămînt. Şi-am fost Într-un 
bumbac, ştiu că am stat acolo, În Bărăgan. 

g, Dar a fost o vreme tare nepotrivită cînd am ajuns acolo. că nu 
ştiam nici ce să mai facem . Am stat aşa ca oameni pierduţi ! Ca 
oameni aşa ... nu ştiam de nimeni nimic. In satele din juru comunelor 
ăstea care s-au format, comune noi, au lansat comuniştii de pe vremea 

B, aia nişte vorbe, că noi am fi nişte oameni ce-am fost nişte oameni răi 
.1 4 şi de aia am ajuns acolo. Lor le era frică de noi pînă au ajuns să se 

convingă că nu am fost de felu ăla. Pe urmă ne-am prietenit cu ei, 
acolo. Din contră , eu am avut prieteni foarte buni care şi la plecare 
Încoace, cînd s-a terminat cu domiciliul nostru obligatoriu care era 
acolo, am rămas prieteni . incă ne-au mai ajutat ei ca să mergem pînă 

A, la gara la care trebuia să mergem, ca să ne-mbarcăm. Oamenii s-au 
B; convins că prezenţa noastră acolo a schimbat şi colţul ăla de Iară . De 
B, ce? Au fost familii de nemţi, şvabii din Timiş, oameni foarte gospodari, 

mai buni ca noi gospodari, ca de ăştia care-am fost noi dintre ţărani , 
dintre români. Ăia or schimbat acolo. Or făcut nişte plantaţii de vii, 
de model, au făcUL .. acolo am ajuns să văd, aici n-am ajuns să văd 
aşa ceva, au altoit vilă de vie, ca să spun aşa , au specializat oameni 
care nici nu au ştiut ce-i aia altoi. Nu ştiu, probabil se mai ţin şi-acum~ 
lucrurile alea. Au făcut, cum să vă spun, plantaţii, plantaţii de pomI 
fructiferi, lucruri care s-a văzut că Într-adevăr am fost oameni buni 
gospodari, oameni pricepuţi . Şi noi am avut lucruri de Învăţat de la 
ei, că şi la ora actuală mai sînt oameni care au lucrat la altoit viţă de 
vie de asta ... În ceva rumeguş de ferăstrău de ăsta , ca s-o pună la 
Încălzit, la creştere. Cînd a fost prins altoiu ăla şi a avut lăstarul la 
o mărime, n-aş putea să spun cît de mare o fi fost, atunci ei numai 
or adus-o direct din locurile alea şi-au plantat-o. Or făcut un lucru din 
care am avut şi noi de Învăţat ... 

B, Dar ăia de acolo nici nu mai vorbim! Că ei au fost mult Înapoiaţi 
J, de noi, că la ei se zicea că cucuruzu e mai bine să-I laşi În pir, că mai 

bine se face decît dacă-i locu săpat. La noi, noi În locurile noastre de 
case, unde ni s-au dat locurile astea, nici dacă umblai călare nu te-ai 
văzut, atît a fost de mare cucuruzu, pe cînd la ei era cu mult mai mic. 

B, S-a văzut prezenţa noastră şi-acolo! 
B, Păi , erau şi sîrbi. Toate satele din jurul Timişoarei. N-aş putea să 

vă spun numele de sate, mai degrabă nişte persoane am cunoscut 
J2 dintre ele. Pentru că, să vă spun aşa, noi , să zicem aşa, ne-am 
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aclimatizat de la o vreme, am început să fim consăteni, comuna a A, 
început să-şi fonneze conducere, afară de primari, că ă ta trebuia să 
fie un politic din ăia ai lor, însă vînzător la cooperativă, alru era frizer, 
~I!ii măcelari ... Tinererul, chiar dacă s-a trăit rău, legea narurii merge 
mamte, a trebuit să se facă, cum să spun, petreceri, pînă cînd s-a facut g, 
şi sport, s-a facut o echipă de fotbal acolo ... Şi-acolo erau români , d, 
sîrbi, turci, am avUI şi de prin Ada-Kaleh, nişte turci, Întîmplători, 
acolo. Ţin minte un copil Fuad, care se juca aco lo. Arunci erau din 
Timiş, din Caraş. din Caraşul nostru, erau şi din părtile astea, ale 
Bozoviciului .. da mai puţin . Care am fost pe marginea frontierei d, 
IUgoslave mal multi am fost dislocati şi duşi acolo. Din cauza asta 
am putut să cunosc nemţii ş i sirbii ăştia care au fost aco lo Împreună 
cu noi . 

Nu prea am avut tangente cu localnicii , pentru că ei, oricum, cînd J, 
era vremea de lucru mult, aşa, Îşi căutau de lucru. Or noi nu ne-am 
dus la ei la lucru. N9i lucram la fennă , că ne pica mai bine la fennă , g, 
a statului cum era. Insă, cînd am ajuns, nu ştiam ce să facem. Că-n 
luna iunie am ajuns acolo. La ei era grîu de adunat. Ştiu că eu m-am 
dus la un cetăţean Într-o comună, Brătianu i-a zis pe vremuri, iar 
acuma schimbată era Libertatea şi m-am angajat la ăla ca să-i aduc d, 
cu caii mei, cu căruţa mea, grîu, să-i aduc de acolo. O amintire, le-am I 

povestit la mai mulţi de aici de la noi din comună, cum m-am simţit 
eu acolo . Cînd noi am venit sara, că era locu departe, cîţiva kilometri , 
n-aş putea să spun exact cît, am venit cu căruţa cu grîu, snopi cum 
era arunci ş i i-am descarcat la ei şi iaca ne-a chemat la mîncare. Şi , 
cind ne-a pus de mîncare, ne-a dat nişte pîine făcută de la ei, ţăst de B, 
ă la , cuptor de ăla de pămînt, foarte gustoasă pîinea, parcă şi acuma J, 
Îmi amintesc de ea, cum a fost de gustoasă, însă CÎnd a pus cu ce să 
mîncăm pîinea, ne-a pus vreo doi peşti cît degetul de mari, săraţi tare, 
cu mujdei , cu ceva care eu În viaţa mea n-am mîncat din asta! Cînd 
am văzut, eu nu pot, am spus, să mănînc peşte şi mîncam pîine din 
aia. Găzdăriţa aia, cum să-i spunem noi, acuma: !,Nu-i nimică, mîine 
vă tai pasărea, vă tai o pasăre!" Acuma bun, mîme ZI ne-am dus cu 
căruţa, am venit cu căruţa Într-adevăr, a tăiat găina şi ne pune să 
mîncăm. Cînd, ne pune borş! In viaţa mea eu nu am ştiut ce-i borşul! 
N-am purur să-I mănînc de acru, am Încercat să mănînc şi carnea, şi 
carnea era acră! Şi m-am mulţumit să mănînc iară pîinea. Şi iacă aşa, 
astea-s amintiri cum am lucrat la ei, la cetăţenii ăia , aşa că ne-a picat 
mult mai bine să lucram la fermă, pentru că acolo au fost ai noştri şi 
bucătarii au fost ai noştri , şefii de echipă erau tot dintre Doi, Între care 
am fost şi eu cînd am săpat acolo. Aşa că ne-am gospodărit mult mai 
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B, 

g, 

.1, 

bine, cu ferma asta, decît cu particularii, că ei or fost mult primitivi . 
Mi-aduc aminte Încă O amintire, o legătură Între noi şi ei. De la gară 
În CăIăraşi , ei or avut mobilizaţi de pe sate, căruţe. Un cetăţean care 
m-a dus şi pe mine pînă acolo, la locu unde am fost, am devenit pe 
urmă prieteni. Şi el, În ziua de Crăciun seara, deja ne culcaserăm, 
mÎncasem ... că atunci era Începutu, nu aveam nimica acolo, n-aveam 
altceva de făcut. Ne-am culcat, ne-am trezit că-mi bate cineva la 
geam. Venind acolo la geam, l-am văzut pe el, ÎI cheamă Costică. 
"Nea Costică, tu pe vremea asta?" " - Hai deschide! - zice -
repede!" A venit cu cîteva kilograme de vin, cu un cozonac din 
partea lor, acolo. M-am sculat şi eu şi nevasta - atunci nu era încă 
la spital - am pus pe masă şi noi la rînduI nostru atuncea, am facut 
o prăjitură atuncea, de Crăciun, cînd am serbat şi noi Crăciunul şi 
am făcut schimbu. Ei mai mu l ţumiţi de lucrurile noastre, decît cum 
am fost noi de-a lor, deşi cozonacu lor a fost destul de bine Tacut. 
Şi am ţinut prietenie aşa cu el, că el a ţinut să mă cheme şi la pomu 
de Crăciun, cetăţeanu ăsta. Şi m-am dus şi eu la pomu de Crăciun, 
musafir, m-am uitat şi eu. Şi, ceva, iar o amintire, care le-am 
povestit-o la mai mulţi , după ce-au făcut ei ceva cÎrnaţi cu orez .. . 
nu mai mi-aduc aminte ei cum l-a chematu-1. fnsă -eu am zis: "Măi 
nea Costică, nu vrei să mă laşi să-ţi fac eu ceva preparate cum ştiu 
eu, ca la noi aicea?" "Păi de ce nu!" Că-a avut Încredere în mine. 
Şi i-am făcut şi eu un cÎrnaţ sau doi, i-am făcut un sîngerete, o tobă, 
nu ştiu ce, cum am ştiut eu să fac de-aicea din partea noastră a 
Banatului şi omul foarte mulţumit. N-a mai discutat despre tăiatul 
porcilor un an de zile. Ca, la anul . viitor, să mă trezesc că vine la 
mine: "Mîine tăiem purcica, vii la mine la tăiatu ... purcicii!" sau 
cum i-o zis. Cînd m-am dus la el acolo, el nu-i acasă, proprietaru 
nu-i acasă! ,,- Păi el m-a chemat - am zis către sotia lui, către 
mama lui. EI m-a chemat la tăiatu porcului!" "Păi, 'da - zice -
pentru aia!" - zice: "Aşa mi-a spus, să-ţi dăm porcul să-I tai, să 
faci ce vrei din el" - zice. "Păi, da cum se poate!" ... Că asta spre 
bucuria mea a fost. M-am apucat de l-am făcutu-1 eu, intr-adevăr, 
spre bucuria mea a fost că le-a plăcut ce le-am Tacut anul trecut. 
Şi le-am tăiat porcu in lipsa lui şi-am făcut ce am crezut eu că-i 
bun! Aşa că prietenia s-a legat foarte apropiată cu ei ... şi încredere. 
Un caltaboş, să zicem, bine Înţeles că ei tot O-Of avut, să zicem. 
toate mirodeniile astea ce trebuieşte acolo, toate mirodeniile astea 
nu le-am avut, numa un piper, un usturoi, O mai fi fost ceva, nu 
mai mi-aduc aminte. 
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Aşa că au rămas , cum să vă spun, multe amintiri destul de 
fiumoase, care nu le întîlneşti de multe ori în viată. însă au fost cu 
unnări grave, cu atingeri în viaţa noastră. ' 

Nu ştiu cum aş spune, că am vîrsta asta înaintată, Însă nu ştiu 
cum să spun, dacă ar fi un fenomen, să întorc viaţa Înapoi şi mi s-ar 
spune că ar trebui să trec din nou prin tot ce am trecut, aş renunţa , 
aş spune nu, vreau să merg înainte pînă la moarte. 

Cum am spus, din Bărăgan am fost dus în închisori, în închisorile gll 
astea am văzut lucruri care nu pot să le explic. u mi-era frică, că 
aveam 30 de ani, cînd nu ştiam ce-i frica, însă. întîmplător am trecut h, 
pe lîngă un punct farmaceutic ceva, acolo, sau nu ştiu cum să-I 
numesc ... şi era lîngă el o cameră de circa 4 metri pe vreo 3, nu ştiu, 
n-aş putea să apreciez, şi tot ce a murit într-o noapte, erau oamenii 
ăia morţi şi am văzut stiva ca de lemne, de oameni morti, că oamenii 
puţin tineri, cei care nu au ştiut să se păstreze, au mu~it pe capete! 
Intîlneam astăzi omul, mîine zi nu mai ştim unde-il Da cine a putut 
să ştie că unde-i sau ce-i cu ei?! întîmplarea a făcut, cînd am trecut 
pe lîngă camera aceea, să fie uşa deschisă! Şi eu, ca o curiozitate, 
tu-am uitat înăuntru. Cînd am văzut stiva de oameni mulţi, nu pot să 
apreciez, dar era stiva ca de lemne, frica m-a luat, o frică ca de 
moarte! Ca să vezi un om, să vezi doi, nu-i tot una ca să vezi două 
sute sau trei sute, cîţi ar fi fost acolo morţi ... într-o noapte! Şi 
noaptea-i scotea cu căruţele, tot oamenii lor, ai securităţii, care era 
acolo paza lor, nici nu mai ştiu cum şi pe unde. Mureau istoviţi de 
muncă şi din cauza mîncării! Şi bătuţi şi toate astea! Eram, cînd am 
fost la Capu Midiei, asta a fost la un colţ de mare, unde era un munte 
de piatră, era o carieră. Şi se pleca din Capul Midiei, de-acolo, cu h, 
ceva trenuri din ăstea micuţe şi atîta era nonna de mare că omu nu 
putea s-a facă! Atît erau de tîlhari unii dintre ăia, gardieni, care ne 
păzeau acolo, că făceai în loc de 8 ore încă 8 oare fără mîncare, fără 
nimic! închipuie-ţi curTI a fost omu ăla care în loc de 8 ore a lucrat 
16, o oră dus, o oră întors. A lucrat 18 ore flămînd şi cînd a venit 
aicea din nou n-a avut timp nici să se culce, pînă a trebuit să se 
pregătească din nou pentru alt schimb! Atunci, cît ai mai putut să 
faci! Şi-atunci, bătut, istovit de bătaie, pînă a trebuit să moară. Şi 
moartea era, cum să spun, foarte periculoasă, nici astăzi nu ştiu, că 
nu m-am interesat, se umfla omul! O dată ţi se părea că s-a îngrăşat, 
părea un om bine şi la 2-3 zile, o dată muri. Se umfla, nu ştiu ce 
boală o fi primit şi murea din asta. Da numa din cauza lu mîncare, 
lu mizerie, lu bătaie, şi lu frig, toate, toate alea rele, care au fost 
condiţiile! Eu, în punctul ăsta, nu m-am putut plînge nici prea tare, 
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că am fost în putere, eu la 30 de ani, 31 şi am cunoscut un pic de 
meserie, de dulgherie! Am lucrat la dulgherie şi n-am lucrat la piatră. 
Am Tacut ş i eu o coadă de lopată, o coadă de arşău , mai o punte, mai 
nu ştiu ce şi lucrul o fost mai uşor. Şi mi-a prins foarte bine, că am 
ştiut să mă păzesc în continuare de rele, că să nu mai ajung din nou 
pe mîna tîlharilor! Pentru că eu care am văzut. .. Pentru că şi eu citesc 
foarte mult despre Canal, despre lucruri de astea, însă eu le-am trăitu-le, 
am fost în două colonii din astea de muncă , tot la canal, la diguri, 
însă munci foarte grele. Omu Îşi vindea, pentru ca să scape - erau 
nişte echipe de ălea de spărgători, că le dădea o porţie mai mărită , 
mai bună de mînca re! Şi ca să facă ăstea ... erau brigadieri care-i 
băteau să muncească: în termen de ... să facă descărcarea unui vagon. 
Însă era un pămînt roşu, cleios şi greu, se prindea de vagoane, nu 
puteai să iei ca şi cum ai lua ClI pumnul. Cum să spun. era istovire, 
trebuia să mori! Eu m-am limitat, m-am profilat pe munca de dulgher. 

însă aş putea să-mi amintesc un lucru, care, cum să spun, regret 
că nu m-a ajut'!.t memoria ... Cînd m-a prins aicea în Vrani şi m-au 
dus, era un centru de triere în Bucureşti , în care eu deja am pierdut 
toată speranţa, n-am dormit, n-am mincat, aşa slăbisem de nu puteam 
să duc lingura, că îmi tremura mîna, că vărsam tol. Şi într-o seară ... 
eram acolo în bărăcile alea mari ... şi un domn vine lîngă mine. Şi 
spune: "Domnule, dumneata pentru ce eşti aici?" "A, zic ş i eu, aşa'\ 
îi răspund cam aşa. Zice el către mine: "Hai, mai stăm de vorbă, zice, 
că, vorbind noi, ne mai ajută lucrurile astea!" - "Dar dumneata ce 
poţi să-mi ajuţi!" - îi ră spund, că eu eram foarte îngîndurat, că-n 
momentul ăla nevasta era în spita l, bunicu era rămas acolo, de bătrîn, 
eu mă gîndeam ce-o să se întîmple cu copii i, unu avea 2 ani şi altu 
12 ani ... Ce-o să se Întîmple cu mine? Dar el spune, zice: "Dacă noi 
nu vorbim nimic aicea, ţi-i mai grea viaţa" , Dar eu mă gîndeam la ei. 
- "Da, dumneata ce poţi să-mi ajuţi?U - "Hai să povestim!" - şi 
insistă aşa de mult la mine. - "Pentru ce'?" - "Aşa, de faptele care 
le-ai Tacut" - îmi spune el mie. Mă si lea ca să vorbesc. "Domnule, 
zic, să mă crezi că eu-s degeaba-a ici venit. N-am făcut În viaţa mea 
nimic. Uite ce-am Tacut." Şi eu ... încep să-i povestesc: Nevasta-i 
acolo, În sanatoriu, cred că moare, îi tuberculoasă, bunicu-i de vreo 
70 de ani. Şi eu tot ce vorbesc el spune da, da . Şi-acu am de gînd, 
zic, să dau fuga prin cordoanele ăştea, să mă puşte! Ce mai are rost 
să mai trăiesc'? Şi el, la rîndul lui, omul ăsta Îmi spune: "Cea mai 
mare prostie la care te gîndeş ti - zice - ce crezi că nu te puşcă? 
Aştia-s tîlhari, zice, că te puşcă pe tine ori un cîine, tot atîta-ii Trebuie 
să te gîndeşti!" - Şi-Ilcepe omu să-mi ţină o teorie ş i zice: "Ce-i un 
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an şi jumătate care-l ai, că mie dacă mi-ar spune la ora actuală că am 
un an şi jumătate aş fi cel mai fericit om. Eu Îs ca şi dumneata, n-am 
facut nimic." Mă-nchipui c-a fost politician. M~-nchipui la asta. Şi-mi 
spune: .. Să spunem că, zice, ti-o murit nevasta . Murit. Să spunem c-a 
murit bunicu. A murit. Să spunem c-a murit ş i un copil, că toate relele 
le putem spune! Dar, zice, mai rămîne unu' Scăparea dumitale, zice, 
că nu eşti În situaţia În care sînt eu, poate să-i prindă bine la copilu 
ăla. Da moartea ta, zice, nu ajută la nimic!" 

Domnule. atita mi-a ţinut o vorbire omul ăsta, că pÎn-acia n-am 
putut să doml, după aceea am dormit ca un copil după baie. Adevăru-i. 
Eu vă povestesc lucrurile fără nici o exagerare. Ca un copil mic după 
baie, m-am sculat dimineata, mi-am mî;cat mîncarea aia care a fost 
şi toate nonnal. Un singu~ lucru, Întrucît v-am spus ... memoria ... 
nU-ITII amintesc de acest om, mic, mare, de unde a fost, că Încă atunci 
după venirea mea m-aş fi dus la el şi i-a ş fi pupat poate şi tălpile de 
la picioare! .. . Dar, nu ştiu ş i n-am cum să mă duc, că nu-mi amintesc 
nici cum arăta, aşa am fost... memoria roată a fost. . . cu slăbirea care 
am avut - dar În multe clipe am zis: .. - Doamne Dumnezeule, ai grijă 
de omul ăsta, că a făcut o faptă foa,te mare pentru mine, un lucru care 
pe mine m-a ajutat şi familia mea." Pentru că, să fie aşa, drept, 
intr-adevăr, am avut pierderile mari, dar noracu m-a făcut În aşa fel 
că am intregit familia aproape cum a fost. Recăsători rea mea cu nevasta 
asta, s-a făcut aşa, cum să spun, o adevărată mamă în familie, la 
copii, adevărată mamă. Ea l-a crescut de la vîrsta de I an şi uite, pînă 
la aproape 17 ani îi sub Îngrijirea ei cu toate, mincare, călcat, toate, 
bani, toate. Aşa că eu datorez toate acelui om, care nu pot şi n-am 
putut să-i mulţumesc pe viu . Nu mai şt iu cum ne-am despărţit ... 
acolo În centrul de triere. De acolo se pleca la Poalta Aibă, la Capul 
Midia, la Năvodari , la Salcia, la ce ştiu eu cîte colonii ... Erau multe 
colonii at~nci pe malu mării unde se lucra atunci ş i de acolo se 
repartiza. Insă am Întîlnit acolo unde am fost la Capul M,dlel nIşte 
oameni foarte mari , printre care pe un fost general Mociovski care a 
luptat ş i contra ruşi lor. 

Mai sînt unii care zic că de ce ne-a dat nouă bani pentnt că am 
fost acolo. Eu zic să- i ducă şi pe ei acolo "' ani şi să le dea bani şi 
lor, aş fi printre contribuabili. Să se dud ' să vadă, să fie ca iepurii, 
să şadă prin ierburi . Au fost acolo, cum ~rau copiii desculţi , erau nişte 
coltu babei te-ntepau de te durea, pînă-n inimă te durea ... Te-a prins 
ia~a fără I~mne: fără nimic, cu un fel de văIătuci, ciulinii Bărăganul~i , 
care au scris şi scriitorii despre ăştia, cu ăşti~ ne-~m !ncălzi~. In 
locurile unde am fost erau un fel de şobolanr, popmdal, cu aştla 
ne-am Însoţit pe-acolo sau ne-au fost locatari . 
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M Ar trebui neapărat scos la iveală . Aşa să scrie, să ştie o lume 
întreagă, acum 100 de ani încă să se citească, că au nenorocit o 

d , comună întreagă. S-au dus 50-60 de familii , oameni care au fost mai 
gospodari din comună. Oameni care nu au racut rele nicidecum. Din 
contră, au ajutat. Pentru că eu am fost atunci dintre ţăranii care au fost 
puţin înstăriţi. însă ca în toate comunele au fost şi oameni săraci în 
comună. Mulţi din comună au venit înainte de a se treiera grîu şi-a 
spus: "Dă-mi 100 de kile sau 200 kg de grîu pînă-mi vine în loc." Şi 
i-am dat şi atunci omu mi l-a dat tot înapoi, rară carnete sau ... nici 
un fel de dobîndă. Împrumut, ca să îl ajuţi pe om. Deci noi nu am 
fost oamenii ăia, care, cum s-a spus, am exploatat! Că el a venit să 
muncească la mine, dar el a muncit cu o sută de lei la zi, a avut 
mîncare, băutură şi s-a dus acasă la el liniştit. Acum, eu cînd am 

b, lucrat la colectiv, mă duceam pe 15 lei. Avantaje mai mari au fost 
atuncea, cu mîncare. 

{Mi-aţi spus că bănăţenii erau altfel decît cei de acolo din 
Bărăgan. De ce credeţi asta?] 

B, Banatu nostru a fost sub influenţă austro-ungară , noi am trăit 
aicea ... în mijlocu nostru ar fost unguri, nemti, sîrbi, toate 
naţi onalităţile . Ei (cei din Bărăgan - n.n.) au fost simpli români. 

B, Vă spun un singur lucru . Am întîlnit odată, umblind prin laşi, un _. 
băiat, am întîlnit o persoană acolo. Măi, ăsta, după mine, zic, ăsta-i 
de prin părţile noastre. Şi într-adevăr a fost din Oraviţa , că l-am 
întrebat. Şi să umble, s-a umblat altcum. Ei sînt nişte oameni vorbitori, 
palavragii, ştii, aşa. AI nostru-i un om care merge pe stradă aşa liniştit , 
parcă vezi la el ca la un om care îşi duce tot greul după el, aşa 
preocupat În ceva. La ei, nu! Vorbeşte toate astea ... şi aşa! 

B, Am fost şi prin comune din jur de laşi. Oameni foarte primitori 
B~ şi foarte cumsecade, însă mult, mult scăzu ţi faţă de noi, din Banatu 

ăsta. Am furat şi cuvinte: de la unguri spunem şpoiert, de la nemţi tot 
aşa, le-am furat şi ălealalte şi obiceiurile le-am furat. 

Cînd am fost ~e cantinele astea, am unnărit: Gârliştea şi Oruia, 
două sate vecine. In Oârliştea muncitori din Reşiţa, Anina, m-am 
simţit că n-aş mai fi plecat. Am trecut în Ornia, mi s-a părut ca de 
la Banat la Moldova. (Da ei de unde erau?) - De aici, dar neavînd 
contact cu minorităţile ... că ai văzut că omu fură din contact de ăsta, 
că}i nles_eria _ai_văzut că se fură, nu se învaţă. Acolo-s gospodine, 
praJltun, Imbracammte, case, curaţerue {Ia Gărlişte - n.n.], pe cînd 
acolo or fost cu totul invers. 

Asta vreau să spun de diferenţa din partea asta a Banatului. Eu 
cînd am fost copil, în 1937, ne credeam mari şi tari, mîndri de noi. 
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că ni-s boga~, ca un copil. Un preot de la noi zice: "Să vă dovedesc 
că nu vi-s cine ştie ce. în viaţă, zice, voi copii!" Şi , fiind de la noi unu 
din sat, om mare la smdicatu de creştere a animalelor din Timişoara , 
face legătura cu noi. Noi am fost un cor aici În comună . Am făcut o 
petrecere şi am adunat bani şi-am plătit trenu dus-Întors pînă la 
Timişoara. in Timişoara ne-au aşteptat vreo 10- 12 autoturisme, cum 
ar fi acuma, noi nu ştiam să le zicem. Şi-a-nceput să ne ducă prin 
Banatul ăsta Torontal, cum îi zice, prin satele şvăbeşti . intre care am 
fost prin Gotlob, Grabaţ, Cărpiniş, mai multe din comunele astea, să B, 
ne-arăte nouă ca să nu ne-ncredem. Am vizitat familii de ăstea de 
nemţi. La ei văzut-am cîte 20 de vaci, la altu tractoare, la altu 180-
200 de porci, crescătorie. Ne-a explicat că porcu ÎI face să fie de ] 00 
şi 105 kg, că aveau contract cu englezii, că numai atîta îl primeşte , 
în greutatea aia. 

Eu eram ca un copil din ăia curioşi, nu eram nici mic, nici mare. 
Ne-a dus la fabrică de unt. Zice: "Ca să vă scot din cap, că nu vi-s B, 
voi aşa şi aşa de marii" 

însă noi am avut ce învăţa de la ăştia. De la ei am auzit atuDcea B, 
cît îs de Înaintaţi şi noi căutam să mergem pe unnele lor. Tăman ca 
ŞI În Scriptură, dacă aţi auzit, ăla cu cinci talanţi, ăla cu trei şi ăla cu 
unul. Noi ne-am socotit că să mai facem din cei 5 încă 5, nu să fim 
ca ăla cu unu, să-] Îngropăm , ca să-I ai tot ăla. Noi am vrut să fim 
cu o iniţiativă în direcţia asta. Ăla ne-a povestit atunci - ăla care ne-o 
dus la nemţi, că era un om bine pregătit, ştia şi limba germană şi 
vorbea cu ei acolo -, ăla ne explica că atîta erau ei de civilizaţi, că 
pe vremea aia Îşi aduceau taurii din Elveţia, vieri de prasilă din 
Ungaria. Tot ei ne povesteau că, după munca lor ş i cîştigurile care le 
aveau, îşi permiteau, să zicem, să se ducă cînd s-a jucat un meci de 
fotbal la Budapesta cu o echipă din Gennania. Şi-atunci ne-ntrebam 
cînd o s-ajungem şi noi? Că noi urmăream aşa să fim, n-aşteptam să 
mergem înapoi! La noi aşa s-a-ntÎmplat lucrurile, c-a trebuit să mergem 
iar de la-nceput, de la evul mediu, de la primitivi, asta a fost. 

Şi comuna noastră a fost puţin mai Înaintată decît satele din jur. B I 
De ce? Am avut nişte personalităţi care au fost plecate şi oamenii 
ăştia ar căutat să facă ceva pentru comuna asta. 

Tot prin anii cînd am fost noi copii, au fost două societăţi la noi 
În comună făcute, Înfiinţate, care au făcut legătura cu Austria şi Italia. 
Şi transportam vite grase, boi adică, ori la Viena, ori la Roma. Deci 
noi eram fată de alte comune ... ai noştri au început să progreseze pe 
motivu ăsta'. Că se duceau de la noi delegaţ.i acolo cu animalele, le 
vindeau în Roma, În banii lor şi se transformau. Cu un şeI ing şi ceva 
s-a vîndut kilogram~ ... 
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"După atîţia ani şi după-atîta suferinţă, ştiţi cum ... 
că dacă era imediat suferinţa s-a spui, era mult mai 
mare, pentru că, după atîţia ani, după 40 de ani, 
s-or mai uitat multe. " 

VIORICA HENŢ, născută in 7 ianuarie 1937, Clopodia . Deportată din 
Clopodia (Timiş) in Olaru (Roselii oi). Înregistrată in 20 octombrie 
1991, Timişoara . 

In ziua de Rusalii, 17 iunie a fost. Am venit după-masă de la horă 
acasă şi era o mătuşă la noi, ii spunea bunicii: ,,- Fiţi atenţi, că 
deseară se-ntîmplă ceva, că vă ridică." Bunica a fost foarte speriată, 
o zis la bunicu: "Fii atent, ar fi bine să te duci de-acasă, zice, că uite 
ce-a venit şi-a spus verişoara ta, că o să te ducă ." Noi n-am ştiut că 
duce toată familia. Am crezut că numai pe bunicu. Şi noaptea la ora 
12, 12 jumătate, aşa, ne-am trezit o dată c-o năvălit in casă . Era 
annată, era militie şi era câ~va civili care-or strigat: ,,- Ieşiţi afară , 
banditilor, în numele legii sînteţi arestaţi." Era plină curtea cu soldaţi 
cu baionetă pe armă ... "Să ştiţi, in două ore să vă-mpachetaţi şi ... 
plecarea. " 

Bătrînii, săracii, or fost speriaţi, asta n-a fost chiar aşa de uşor, 
după o viaţă ce-ai adunat şi în 2 ore te pui ca să poţi să pleci. Şi 
or adunat ce s-o putut, dar să ştiţi că am fost numai sub baionetă . 
Oriunde mergeau, soldaţii mergeau după ei. Mi-amintesc de tata că 
zicea: ,,- Măi băiatule, stai liniştit, dragă, acolo, să nu-ţi fie frică , 
că nu-mi iau familia şi să plec. zice. fii linişti.t, stai liniştit!" 

Or adunat ce-or putut şi ne-am impachetat. Intre timp, eu numai 
ce tenl1inasem şcoala, s-or adunat colege în faţa uşii, pe care nu le-o 
lăsat, bineînţeles, să intre la mine, pe nici una. Am plîns, aşa de 
distmsă-am fost, că din toţi copiii cîţi am fost în clasă am plecat doar 
eu şi-ncă-un coleg. Am plecat plîngînd, ele-or venit la o distanţă 
oarecare după mine şi era un miliţian la noi în sat, o răutate de om, 
tot timpu ne fugă rea, spunea: ,,- Plecaţi, Iăsati-o-n pace, n-aveţi nimica 
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cu ea. S-a terminat cu ei." Ne-a dus, ne-a urcat În vagon, la gară, 
după care noaptea, pe la 10-11, am plecat. c; 

Am plecat, aşa mergea trenu de credeam că zboară, nu o oprit c, 
nicăieri, În special În gările principale. Niciodată n-o oprit. Aşa, pe la 
periferie, unde În gări alimenta locomotiva cu apă sau ... Tot timpu 
am plîns. Am mers pe-aicea, pe sus, prin Ardeal , pe la Capşa Mică 
o oprit trenu şi-a venit o sanitară cred că era. ne-a adus ceva ceai şi 
ceva pîine cu manneladă pentru copii. Şi ea mi-a spus: ,,- Nu mai 
plînge, dragă, că dacă plîngi o să te despăl1im. O să rămîi Într-un 
spital şi te despărţeşti de părinţi . " Am plîn atît de mult, că n-am mai 
ştiur. Mi-a părut rău oricum, cum am plecat din sat. Şi ... nu a mai 
oprit de-acolo, numai la Bucureşti, la triaj. Şi CÎnd la Bucureşti , la 
triaj , roată lumea a coborît pentru că ar mai avut nevoie oamenii să 
mai coboare şi jos. Şi acolo o vrut să ne-mpuşte un soldat. Pentru că J I 
am coborît din vagon. De-acolo am plecat şi am ajuns a doua zi pe 
la ora 2 după-masă acolo, la CăIăraşi, acolo am fost repartizaţi. Acolo e 
era plin de căruţe, tot felu de oameni, dar erau aşa de rezervaţi faţă J, 
de noi, nimeni n-o vrut să se-apropie, fiindcă Înainte de-a ne duce noi 
acolo au ţinut o şedinţă cu ei şi-o spus că noi sîntem oameni periculoşi , B, 
că sîntem oameni sălbatici, tot fclu de prostii o băgat în cap la oameni. 
Şi ei s-ar ferit de noi, n-ar vrut să ne accepte. 

Am încărcat, ce-am avut aşa, puţinul ce l-am luat şi ne-a\TI dus 
cam o distanţă de 15- 16 km de oraşul CăIăraşi, am fost. Ne-a dus e 
Într-un cîmp liber unde nu era nimic, era numa lanuri de grîu, pOlumb, 
bumbac, şi-acolo ne-a pus exact cum ai pune un animal la par. 

N-am avut apă, că erau săpate cîteva fintÎni acolo, era numa apă g, 
sărată, ca apa de mare. Ne-aduceau apă cu cisterna din Borcea. O apă 
murdară la care se băteau oamenii şi erau foarte mulţi În satu meu, 
c-or fost I 029 de familii care eram dis l ocaţi. Şi era o grozăvie acolo, 
la apă, cînd trebuia să ia apă, şi nu am fost obişnuiţi, am băut numa 
apa cu oţet, că altfel n-ai putut. S-a-mbolnăvit lumea, a făcut diferite g, 
boli. Am fost În cÎmpu liber, nicăieri nici un acoperămÎnt, ce-or putut f 
oamenii să facă din mobila ce-ar avut-o, puţină, ce-o făcut aşa, 
o-njghebat o şatră , cum s-ar spune. Acolo mai mult noi copiii am stat, 
că bătrînii n-au avut unde să stea. Aşa am stat din iunie şi pÎnă-n 
octombrie, În şatra aia. Ne-a obligat după aia să ne facem case, ne-am 
făcut din pămînt bătut şi ce să vă povestesc că imediat ne-au dus la 
lucru. Ne-a obligat să mergem la lucru. g, 

Dar ce viaţă a-nceput pentru noi! Noi În special aici, În Banat, g, 
am fost obişnuiţi să mîncăm Într-un fel. Şi-acolo CÎnd ne-am dus, 
mizeria aia şi ciorba aia, şi, să nu vă spun, că ne dădea şi carne 
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stricată. Vai de noi cum ne-o tratat! e ducea obligat să lucrăm acolo, 
g, noi am lucrat la bumbăcărie. Pe urmă s-o făcut canale pentru irigaţie. 

Lucram toată ziua, căram la roabe cu pămînt, lucram la săpat de 
canale, tot lucruri din astea grele. Şi n-am fost plătiţi, nu ma ce-o 

B, trebuit, şi nici n-am fost consideraţi, că toată lumea ne striga 
"coreeni lor" şi În tot felul. Şi-o bătut joc de noi. N-am fost luaţi În 
consideraţie de oamenii de acolo, de ... Mizeria care-am tras-o noi şi 
vîntul ăla care bătea toată ziua ... ! O fost pentru noi un chin Bmganu 
ăsta! Da ce să facem, dacă-aşa a trebuit să .. . Am suportat! 

g, Am lucrat, după aceea am lucrat pe la grădinărie, am lucrat În 
baltă, dar era acolo cultură de porumb, cultură de sfeclă . Noi n-am 
ştiut niciodată că-i duminică sau că-i sărbătoare, pentru noi a fost în
continuu munca. Lucram, dacă intram la irigaţii, intram de ziua de la 
ora 10 pînă mîine zi la ora 10. Incontinuu cu picioarele-n apă şi-n 

g, mizerie. De-acolo ni se trag şi o groază de boli . Sîntem, eu cred că 
majoritatea, bolnavi cu bolile astea de-acolo. 

d, Satu nostru se chema Olaru, lîngă comuna Roseţi. Şi cînd ne-o 
f dus acolo ne-o obligat să ne facem casă -, am făcut din pămînt bătut. 

Vă daţi seama cît pămînt o trebuit cărat pînă sus, cu găleţile trebuia 
să le eaTe. Stuful o trebuit să-I aducă din baltă, intra acolo bieţii 

g, oameni in apă, era plin de şerpi , de minuni din alea, lipitori, tot felu 
de porcării. Or adus, or acoperit casele şi-am intrat in casele umede, 

g, că pămîntu ăla era gros şi nu s-o uscat. Am stat in casele alea mucegăite 
ca vai de lume, nu era foc, doamnă, da am făcut numai cu beţe de 
bumbac, cu asta se făcea , cu ciulini din ăia care umblau pe cîmp aşa. 
Cu-aşa ceva ne-am incălzit. Induram frig, Înduram ... pe timpu ăla, 

g, era timpu ăla cînd se mînca la cartelă, nu era zahăr, nu era .. . Ştiţi cu 
ce-am trăit iarna? Cu mămăligă şi ceapă. Sincer vă spun. Mămăligă 

g, şi ceapă. Că dacă-ncepea viscolu ăla să bată de iarnă, cite 13 zile nu 
puteam ieşi din casă. Luam zăpada aia murdară şi-o topeam şi-o beam 
in loc de apă, că altă posibilitate n-a fost. 

g, Nici n-am avut unde să ne spăIăm. Mergeau mamele noastre, 
mergeau pînă la Borcea, acolo mergeau şi spălau rufele, vă daţi seama 
ce rufe o fost alea, spălate. Am lucral foarte mult. Era muncă grea, 

g. lot muncă cu pămînt. Căram cÎle 180 de roabe de pămînt la vîrsta 
g, mea de 14 ani, un copil să care aşa ceva! Lucram la gropi care erau 

pentru silozuri, la 2 m aruncam pămintu, de jos, aşa, pămint la 2 m 
Înălţime. Lucram cu tata. 

a, Noi am fost o familie mai grea, erau mai mulţi bătrîni. Am lucrat 
c.l numai eu cu tata şi eram 7 membri În familie, bunicii şi mama. Mama 

acolo a avut poate-o fericire. mare, a născUl acolo o surioară, a fost 
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o diferenţă de 16 ani între noi. A venit, aşa, neprevăzută. Şi pe urmă 
a trebuit mama să rărnină cu sora, pentru că bunica şi bunicu şi 
cealaltă bunică, mama tatii, ar construit casă. Au trebuit să ridice f 
case, ei bătrînii au lucrat la casă , mama era cu copil mic, s-a făcut 
aşa, că numai eu cu tata am Întreţinut. Lucram iama la fabrica de g, 
bumbac, acolo unde se făcea vată. Şi vara lucram la CÎmp, la grădinării, 
la bumbac, la irigaţii. Norma a fost extraordinar de mare, 1 000 de m 
de săpat şi banii erau puţini, trebuia să lucrăm , să facem eforturi mari. 
Ajungeam să facem două norme, ca să cîştigăm ceva bani. în schimb, 
mîncare atîta am avut, ce era de-acolo, de la cantină, că să ştiţi că de g, 
multe ori seara luam porţia lu tata şi-a mea şi-o duceam acasă 
s-o-mpărţim În familie, aşa ca s-ajungă şi ceilalţi să mănînce. A fost 
foarte greu! Şi mîncarea a fost o mizerie, o apă chioară cu cîţiva fulgi 
de varză-acolo-n ea numai şi dacă era un pic de carne era extraordinar, 
Îţi era totdeauna un gust aşa ... Da trebuia să mîncăm, dacă n-am avut 
altă posibilitate de trăit. Trebuia să luăm totul aşa cum a fost. A fost 
groaznic pentru noi. 

in acest timp n-am avut voie să părăsim salu nou, nicăieri să ne g, 
ducem. Atîta, pînă la Că1ăraşu ăsta, care l-am avut acolo cam 15 km. 
Mai mult n-am avut voie să mergem nicăieri, nici n-am avut voie să 
primim vizite, nici noi să ne ducem nicăieri. Am fost tot timpu sub 
supravegherea lor. 

Care-ar mai avut pe cineva acasă, or mai primit cîte ceva, care 
nu, ar trebuit să trăiască din mizeria aia care a fost acolo. O fost 
groaznic ăştia 5 ani, or fost pentru noi un chin. Am fost consideraţi, 
cred, mai rău decît nişte puşcăriaşi. Măcar ăia şi-ar ştiut pedeapsa, or 
stat acolo cît or stat şi-ar ştiut că la timpul, cînd o veni, se eliberează. 
Dar noi n-am ştiut. Pentru noi a fost foarte greu. Şi nici n-am avut 
nici un drept, să te duci undeva sau să te plîngi cuiva. 

Am fost 17 familii de la noi din sat, din Clopodia, ridicate, 17 d, 
familii. Au considerat că am fost chiaburi, că din cauza asta ne-o dus. dJ 
Păi, am avut pămînt, sigur că da, a fost pămînt. Ştiţi cum, asta a fost 
o moştenire de la bătrîni, de la mai mulţi, pînă S-a ajuns la ceva 
pămînt şi ei ar considerat c-am avut şi rude dincolo, În Iugoslavia, h, 
şi-ar spus că bunica mea, mama mamei, a fost de-acolo, din Iugoslavia. 
Şi-a spus că sîntem titoişti, că sîntem Înfrăţiţi cu Tita. Şi pe ceilalţi 
din sat i-o luat .. . da să ştiţi că nu s-a luat după dreptate. Cînd am 
ajuns acolo, după ce-am ajuns acolo~ s-a făcut un fel de recensămînt d, 
şi s-a chemat pe listă şi, cînd s-a ajuns la numele unora, erau mult 
diferite de care-au fost acolo-n Bărăgan şi care-au fost trecute pe listă. 
Poate-a fost şi-aicea nişte lucruri ... Care-ar rămas acasă probabil ar 
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plătit bine pentru c-or rămas acasă. Şi-ncă-au fost nemţi care-ar fost 
de la noi din sat, vreo 3 familii, ar fost oameni mai săraci, nu putem 
spune c-or fost oameni aşa , cu situaţie, şi i-o luat şi i-o dus acolo-o 
Biirăgan şi-ar suferit şi ei. Probabil că pentru asta i-o dus, că sînt 
nemţi, dar ei, săracii, ar fost alţii care-ar fost trecuţi pe listă şi ei ar 
suferit În locu lu ăia. Pentru c-au fost nişte oameni răi la noi În sat 
şi ăştia ar făcut ce-ar vrut ei, de fapt ca-n toată perioada asta. Listele 
s-a-ntocmit de la primărie. Pe baza asta ne-a luat, listele de la primărie. 
Primarul, el a fost ăI care-o făcut listele, o-ntocmit listele şi probabil 
le-a dat undeva la verificat, nu ştiu, dar cînd o venit comisia aia 
care-o fost acolo, o venit cu lista. că în casă cînd o intrat or strigat 
pe nume pe toţi, să vadă dacă sîntem prezenţi toţi acolo. Aşa ne-a 
luat' Mătuşa care ne-a spus o fost bună prietenă cu soţia primarului 
şi probabil acolo s-a vorbit la soţia ... Ia primar. Dar nu ştia ceva 
precis, nu o ştiut cii vom ti ridicaţi cu toatii familia, ea o crezut că 
numai bunicu! Cii bunicu o fost mai de multe ori avertizat În timpu 
ăsta. Mi-amintesc, cu 2 ani înainte, erau catele alea mari şi o-l1cercat 
să ne dea foc la grîu în curte, cineva pus de primar, că o căutat sub 
orice formii un motiv ca să-I Închidă pe bunicu şi n-ar avut motiv. 
Totdeauna s-a găsit cineva care sii- I apere, că a fost om cinstit, şi-o 
căutat de treabă, nu o avut cu nimeni nimic. Şi-atunci cînd ne-a dat 
foc o fost o vecină-n grădină şi aia o văzut şi ar stins imediat facu, 
nu s-o-ntÎmplat nimica, aşa c-au reuşit să sa lveze grîul. Da el o încercat 
în orice fel să facă · rău. O fost un om rău. EI a fost un om dintr-o 
familie de oameni, ce sii vă spun, foarte săraci. Şi era, plus de asta, 
şi un om care nu i-o plăcut să muncească. Şi, bineînţeles, cînd o venit 
regimu ăsta pe ei i-o luat prima dată, pe care n-ar avut nimica. Şi ei 
ar căutat imediat să se răzbune. Şi s-a răzbunat în aşa fel că o facut 
din oameni ce-o t~cut. 

Cînd ne·am Întors Înapoi, n-am mai găsit În curte, numai casa, 
restu tot a fost descompletat, totu-a fost dărîmat, totu-a fost stricat, tot 
au luat. N-o mai fost nimica. Şi casa a fost cu geamuri sparte, rupte, 
totu-a fost prăpăd facuI. Pentru' că ar căutat să se răzbune, pe oameni, 
doamnă, asta a vrut, să se răzbune. Că dacă ei ne lăsa pe noi În pace, 
ar fi putut şi-aşa să ia pămîntu, cum s-o facut lumea-Iată cOlectivizare}l, 
putea şi pe noi să ne lase. că nimeni nu s-ar ti opus. Cum o spus: "In 
2 ore să vă-mpachetaţi şi să plecaţi". aşa putea foarte bine să spună: 
,,- Oameni buni, uitaţi, pămîntul este-al statului, nu mai este-al vostm", 
că nimeni nu s-ar ti opus. că un om cu mîna goală nu s-ar fi punl! 
bate cu ei. Şi oamenii la noi, aici, nici n-or fost oamenii aşa răi. Da 
ne-a luat de-acasă şi ne-a dus acolo în Bărăganu ăla. Au stricat şi 
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pămîntu ăla, c-atîta pămînt acolo cît o fost care-o stat, nelucrat, care 
putea să producă ceva. Casele ălea ... acuma acoperişu, deci lemnăria 
şi geamurile, le-a dat statu. Asta totuşi o fost o pierdere pentru stat, 
pentru că o dat atîţia bani şi după ce noi am plecat acolo tot s-a 
dărîmat, nu mai este nimica. Eu nu am fost, da ar mai fost oameni o 
care-o fost acolo şi nu-i nimica din el. Pentru ce-o trebuit să să 
răzbune aşa pe oameni şi să ne chinuiască cum ne-a chinuit, că ne-a 
dus acolo. ne-a aşezat ca pe nişte animale fără acoperămînt? Ştiţi, de f 
multe ori mă gîndesc, poate că numai Dumnezeu ne-a ajutat, că-n 
timpu ăsta, cît am stat în comlri, niciodată n-a plouat. Niciodată, 
Împrejur de toate satele astea o plouat, numa acolo la noi n-o plouat. 
Niciodată. Că ne-a ferit Dumnezeu. Să stai aşa, ca un animal. N-am g, 
avut, doamnă , unde să gătim. N-ai avut unde să-ţi faci un ou, pentru 
că n-o fost unde, n-o fost nimica, or umblat femeile după rădăcini de 
la tulei. Cu asta ... şi punea, vă daţi seama, cum o fost mîncarea aia 
că numa a fum o mirosat, nici n-ai putut s-o mănînci. Mîncarea acolo, 
unde-am fost, la cantină, unde-am lucrat, dac-am lucrat la bumbacuri, g, 
era o groază ... din arpacaş şi din varză acră nu ne-o scos, n-am mai 
ştiut nimica. Şi-am lucrat şi dacă ştiţi În ce condiţii! Că de multe ori 
nu puteam veni acasă, trebuia să stăm în donnitoare, vă-nchipuiţi că 
ne punea În dormitoare comune cu bărbatii, să doannă femeile. Şi-acolo git 
eram batjocorite pur şi simplu de ăşti'a, de oamenii ăştia, din satu 
vechi, veneau după noi, după fete. Cîte fete n-ar fost violate, cîte fete 
n-or fost batjocorite de ei! C-am fost În situaţia asta în care-a trebuit 
să tăcem. N-am putut să spunem nimica. O fost groaznic să stai 
Într-un dormitor, săracele bătrîne le, aşa ne ocroteau, se culcau ele pe 
margine şi noi, fetele, ne băgam între ele. Şi-aşa ţineau păturile pînă 
noi ne dezbrăcam. Dar să nu vă spun În ce fel trebuia să fii, că n-ai 
putut să te speli nicăieri, să dormi aşa murdară, n-ai avut nimica şi 
cînd ai venit acolo, În fiecare sară, asta era mîncarea, mămăliga. E 
bună şi mămăliga, da nu-n fiecare zi şi în ce condiţii ne-a dat-o, cu 
bucăţi aşa de dovlecel şi cu apă chioară. Asta a fost viaţa noastră. 

Mergeam, lucram pe baltă-acolo, unde erau numai şerpi, aşa g, 
umblau şerpii pe canal, cum ar umbla la noi muştele. Era un şănţuleţ 
aşa, mai micuţ , şi trebuia să lucrăm acolo, intram, lucram, irigam. 
Sau lucram la grădinării. Aşa am fost persecutaţi, că n-ai avut voie să 
iei o roşie sau un castravete. Doanme fereşte să ne fi pnns cu ceva, 
că iei s-aduci acasă sau să ... N-am avut voie. Şi nici n-ai avut voie g, 
să te duci să te plîngi, ne-ar plătit aşa cum ar vrut ei, nu ne-a plătit 
ca să fim mulţumiţi de munca nostră. Şi munceam zi lumină, de 
dimineaţă şi pînă seara cînd ... Nu s-a muncit la oră, să spui că ai 
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muncit 8 ore, şi n-am fost plfitiţi pentm munca noastră, am fost nu ma 
chinuiţi. Am lucrat la munca pămîntului, am lucrat la irigaţii, la asta, 
era foarte greu în apfi sfi lucrezi şi alimentele astea pe care ni le-a dat 
ei, am fost mai mult flămînzi deCÎt sătui. D-acolo ni se trag toate 
bolile, şi inime şi rinichi şi de toate. 

A fost şcoală, pînă la şapte clase. Ştiţi, cum era, că era acolo 
tineret, erau aduşi studenţi, erau elevi care nu şi-ar tenninat şcoala, 
erau to~, eram puşi la chinuri groaznice, la muncă, altă posibilitate nu 
O fost, nu ne-a dat voie. Chiar în primu an după ce am mers acolo, 
erau mai mulţi studenţi care-or Încercat, or spus că să·ncerce ceva, 
dacă este o posibilitate, să continuie mai departe sau să se formeze un 
liceu pentru noi. Şi o venit din CăIăraşi un profesor, care el ar fi vrut 
să ne dea ceva ore, la o secţie din asta unde eram noi la lucru. Spune: 
,,- Ia, uitaţi copii, eu încerc să vă dau aicea", a fost un OITI, mai aşa, 
mai de Dumnezeu. Şi cînd 1-0 găsit că vrea să ne dea ore, l-ar luat 
şi l-ar dus de-acolo. L-ar transferat şi din oraşu CăIăraşi. Erau şi 
oameni de treabă, era lin inginer mai bătrîn, doamnă, a muncit cu 
tatii I meu, a fost o plantarie de salcîmi şi trebuia scoase rădăcinile din 
pămînt, ca să niveleze pămîntu pentru irigat, pentru bumbac, cii acolo 
a fost cultivat mai mult bumbac. Şi eu am lucrat cu tÎrnăcopul alături 
de tata şi dUl11nealui o venit şi-o spus lu tata, zice: ,,- A cui este fata 
asta?" Eram tira vă} slăbuţă, Zice: ,,- A mea H

; "Păi, dUlllitaJe nu-ţi 
pare rău după ea, că lucrează alături de dumneata'! Dumneata te compari 
Cli dînsa?" Zice: ,,- Da ce să fac, dom' inginer, că trebuie să trăim, 
Il-am ce să fac, asta-i situaţia!H După care dÎnsu o spus: "Auzi, te rog 
să nu o mai aduci la lucru", Tata: ,,- Da-i imposibil, domnu inginer, 
cum să trăiesc eu, nu vă dati seama că-acasă mai am cinci suflete care 
trebuie să trăiască din url11~ mea?" O zis: ,,- Uite, O săptămînă O laşi 
acasă, şi eu am aşa o fată ca ea, şi o laşi acasă că te ajut eli cUlTIva," 
Şi am stat o săptămînii acasă, după care m-am dus, că vă spun că 
mergeam dimineaţa la lucru şi-mi venea rău, leşin, flămîndă. mîncare 
puţină, la un copil de vîrsta ai~ trebuia altceva de mîncare. Şi cînd 
m-am dus la lucru după O săptămînă a spus: ,,- Te rog să rămîi la 
bucătărie, să ajuţj aici bucătiireasa". Dar mi-a fost şi mai greu, c-acolo 
trebuia să cărăm găleţi cu apă, să speli. poate mai bine acolo, că totuşi 
n-am fost în vîntu ăla, c-acolo veşnic, veşnic o bătut vîntu şi prafu, 
că era un peof atît de gros pe jos şi era fierbinte că TIU puteai să-I calci. 
Era foarte cald acolo. 

Şi-am lucrat acolo la bucătărie după care am spus lu tata: ,,- Nu 
mai pot, eu DU pot să lucrez aicea, mi-e mai greu", Era pentru multă 
lume, acolo erau sute şi sute de oameni, lucrau. Şi m-am dus înapoi 
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să lucrez. Da nu puteam să fiu scutită, că trebuia să lucrez alături de 
bărbaţi, lucram, căram roabe de pămînt, era o femeie sîrboaică, tot 
spunea: ,,- Dragă, m!li poţi, că eu nu mai pot şi-s mai bătrînă decît 
tine şi ru mai poţi?" Incerca, săraca, să pună tot mai puţin pămînt în 
roabă, ca să nu duc atîtea roabe, 80 de roabe să le împingi pe arătură, 
asta era o muncă foarte grea. Da o trebuit' N-aveam ce să facem! 
Ne-a supus la nişte munci groaznice! 

La săpat. săpam, acolo era un pămînt... nu era pămîntu rău. da 
era numai pir şi ăsta o fost aşa ca o sînnă. Dai acolo toată ziua cu 
sapa aia, 2 000 de m, I 000 de m norma, făceam două norme, trebuia 
2000 de m. O fost foarte greu. -am avut posibilitatea. nu s-a ţinut 
con! că sîntem copii, ă ne fi uşurat cumva munca. nouă. copiilor, nu! 
A trebuit să muncim ce s-a muncit. asta şi )lemn, noi. 

Cînd am fost toamna, la recoltat de bumbac, era foarte uşor, se 
plătea ieftin adunaru, trebuia să-alergăm, să fugim, ca -aduni cantitatea 
aia CÎt o fost nonna care ... pentru noi copiii. mai era cumva, că eram 
mai tineri, fugeam, dar, ăracii, care-o fost mai bătrîni nu-şi făcea 
norma. -o ajuns nici să-şi plătească mîncarea care-ar mîncat-o. 

Am fost acolo din multe comune, mai ales din Caraş-Severin au d, 
fost foarte mulţi. De la lam, de la Ciuchici, de la Nicolinţ, de la 
Răcăjdie, de la Vrani, de la Vrăniuţ, de la Potoc, de la lam ar fost 
foane mulţi. Din Timiş am fost numai noi şi comuna Ferendia. A 
mai ven it de aicea de la Jimbolia, Uivar, Peciu, Şandra, da ăştia 
erau mai mult nemţi. 

După atîţia ani şi după-atîta suferinţă, ştiţi cum ... că dacă era M 
imediat suferinţa s-a spui, era mult mai mare, pentru că, după atîţia 
ani, după 40 de ani, s-ar mai uitat multe. Dar, să şt iţi , şi cînd mă 
gîndesc, de multe ori ... aveam două fintîni cu apă bună, eram 1025 
de familii. Stăteam acolo la rînd să izvora că apa şi, cînd era dimineaţă, g, 
era mai mult de-o mînă de mîl din ăla galben acolo, din fintîna asta, 
că n-am ajuns să luăm apă curată, că nu s-a putut după asta şi stăteam 
acolo să izvorască apa, că n-am avut din altă parte să bem apă ... 

Dar eu cred că pedeapsa de la Dumnezeu le vine. Noi, care-am C, 
fost aşa, n-am fost învăţaţi să ne răzbunăm. Răzbunarea le-o dă C; 
Dumnezeu. Dar totuşi îi păcat pentru că atîta lume o suferit. Atîta 
lume nevinovată , şi atîta am suferit, atîţia ani, fără ca să fi făcut 
măcar ceva. Or fost oameni luaţi de prin casele lor, din gospodăriile 
lor. aruncati acolo-n cîmpu liber, fără nimica. fără ... măcar să fi avut 
careva cev~. Fără să fii judecat, că nu pOţi să pedepseşti un om fără 
să-I judeci. Dar ei ne-o pedepsit fără judecată. Şi ne-ar dus acolo şi 
ne-ar chinuit că din asta ni s-a tras. 
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m Uitaţi, vă spun, din 17 familii mai sînt 3 familii. Toţi or murit. 
La 60 de ani, la 50 şi ceva de ani, toată lumea aşa s-o curăţat, n-or 
ajuns să-mbătrînească. 

M Trebuie să se ştie lucrurile astea. Ar trebui, să ştiţi c-ar trebui. 
Pentru că generaţia care vine niciodată să nu aibă vreo impresie bună 
despre comunismu ăsta . Că comunismu ăsta o fost un jug, un jug 
care-o făcut din oameni ... i-o făcut neoameni. Am ajuns în situa~a 

n, asta şi-n prezent. Uitaţi că nu ne suportăm unii cu alţii. Pentru ce? 
Am crescut împreună cu unguri, cu nemţi cu ... şi-acuma ei bagă 
vrajba-ntre oameni . li fac pe oameni să se urască . De ce? Pentru că 
şi unguru şi neamţu o suferit alături de noi. Şi el o mîncat aceeaşi 
mîncare şi-aceeaşi mizerie ca şi noi. Şi ei caută-n continuare să facă 
ce-or făcut. Da să ştiţi că e de plins ţara asta a noastră, ce-or făcut ei 
cu oamenii . O ajuns omu in gospodăria lui să nu aibă . De Crăciun, 
cum o fost, cît o fost omu de sărac, o avut un porc, O avut ceva-n 
curtea lui .. . Or ajuns că-s curţile goale, n-au oamenii nici păsări, nici 
nimic, pentru ce? Pentru că or vmt ei aşa. N-or dat nimica la oameni . 

b, Nu le-o dat. .. nu le-o dat porumb, nu le-o dat grîu, nu le-o dat nimic, 
in special la noi, să ştiţ i c-o fost o femeie preşedintă, la colectiv şi-or 
fost care-or făcut direct ce-or vrut ei . Nimeni nu i-o luat, or fost 
oamenii mai liniştiţi , nimeni nu s-o dus să-i reclame şi-or făcut ei 
ce-or vrut. Şi-aşa or făcut şi-acuma, or vindut oile, or vindut caii, or 
vindut ce-o fost de pe la colectiv, o spus că colectivu are datorii. 
Le-or vîndut, şi-or luat ei, da . Că preşedinta asta şi-o luat oi, că are 
300 de oi. Şi-o luat oi, şi-or luat vaci, şi-or luat porci, au impărţit 
intre ei . Care-or avut bani. Care n-or avut bani, n-or luat. Şi bineînţeles 
că ilia or fost, care or ştiut. Grajdurile de la colectiv, tot ei le-or luat. 
Tot aşa, asta-i situaţia şi - n prezent. Numai oamenii or trăit 40 de aDi 
in frică, şi tot aşa li-i frică şi-acuma. Nu au curaju. Incă oamenii nu 
s-or deşteptat, încă nu şi-or dat seama că au dreptu să spună ceva ... 
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"În Bărăgan mi-afos/foarte greu să suport umilinţa 
la care ne-au supus. Ne-au aruncat acolo Într-un lan 
de bumbac ... Acest lucru mi-afost cel mai greu, deşi 
eli cred că am stai pe verticală, n-am cerut milă. " 

ELENA RAIA, născută În 17 septembrie 19 17, Seitin (Arad) . Deponată 
~n Oraviţa Împreună cu sOţu l Gheorghe RAIA În Olaru (Roseţii Noi). 
Inrcgistrată în 6 august 1996, Or.viţa . 

Mă numesc Elena Raia, născută Ivan, În comuna Şeitin , judeţul a , 
Arad şi primii ani ai copilăriei mi i-am petrecut În comuna Lunga, 
lîngă Comloşu Mare. Mama mea a fost Ana 1 van Şebeşan din Comloş, a, 
era Învăţătoare şi este, cred, punctul meu de plecare În viaţă. Nu 
numai că mi-a dat viaţă, dar m-a Îndrumat spre o muncă cinstită, 
corectă şi de bună româncă. îmi amintesc de o serbare şcolară, cam 
prin 1923, deci după Întregirea ţării noastre şi . .. Ia această serbare eu 
eram Bucovina: " Dulce Bucovină ! Veselă grădină ! Cu pomi roditori 
! Şi mîndri feciori. " 

lîngă mine era o fată mai mărişoară, era Basarabia; de cealaltă 
parte, tot cam de înălţimea ei, era Transilvania, iar În spatele nostru, 
o fată frumoasă, blondă, ca o zÎnă din poveşti, ea ne-a Îmbrăţişat, ăsta 
este cuvîntul cel adevărat, cu UD tricolor. Deci, ea era România Mare ... 
Şi mai tîrziu, eu mă consideram tot Bucovina. N-am Înţeles de la 
Început care este rostul, Înţelegerea acestui cuvînt. Mai pe unnă mi-am 
dat seama de trecutul ţării noastre, de luptele pe care românii - şi 
vreau să mă refer, în mod special, dascălii satelor - au dus-o pentru 
a însufleţi poporul şi a-I Îndrepta spre a-şi iubi patria şi neamul. 

... Am intrat în şcoală, sau pot să spun că m-am născut în şcoală, 
pentru că învăţătorii de atunci aveau locuinţe chiar În clădirea unde 
era şcoa la ... şi, cum nu aveam grădiniţe, eu cred că de la cinci ani 
eram şi eu prezentă acolo. . 

La II ani mama a vrut să mă dea la şcoala Ilormală de educatoare 
din Bucureşti ... pentru că era o tradiţie aşa, la familii de Învăţători, 
ca şi copiii lor să urmeze aceeaşi meserie. De altfel şi fratele meu a 
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fost învăţător şi preot. Dar nu m-a primit la Bucureşti pentru că nu 
aveam 12 ani. Aşa se cerea pentru învăţători, să aibă vîrsta de 12 ani. 
Şi atunci, vrînd-nevrînd, a venit tata la Timişoara şi m-a înscris la 
liceul Cannen Silva. Deci acolo am făcut liceul din 1928 pînă în '37. 

Tot cu gîndul că ce voi face eu, tatăl meu era şi el oarecum 
supărat, dar cred că le-am făcut o bucurie, i-am răsplătit pentru educaţia 
pe care mi-au dat-o, pentru că am terminat liceul după 8 ani şi, după 
ce am dat şi bacalaureatul, m-am înscris la Facultatea de Litere şi 
Filosofie în Cluj. 

Deci, m-am prezentat la limba franceză, am dat examen şi de 
limba română şi am reuşit cu o notă de trecere. Dar m-am mai prezentat 
la un examen, şi anume la geografie şi ştiinţe naturale şi am reuşit şi 
acolo cu bursă. Dar, m-am gîndit, eu ştiu, sunt mulţi profesori de 
geografie, de ştiinţe naturale, cred că o limbă străină m-ar ajuta mai 
mult ca să obţin un post cît mai curînd, după ce termin. Am locuit 
la căminul fetelor de învăţători, unde am avut şi oarecare reducere 
pentru că mama era învăţătoare. Dar tot timpul am avut bursă. 

Aşa, o primă lovitură, ca să zic, a fost că tocmai atuncea a 
început războiul şi Universitatea din Cluj s-a mutat la Sibiu. Mi-au 
rămas toate lucrurile acolo, că nu îmi duceam vara acasă ce aveam la 
cămin ... le-am pierdut acolo, toate ... 

La Sibiu, pînă s-a aranjat Universitatea la Şcoala militară, departe 
de oraş. Eu, obişnuită să stau În cămin, abia mi-am găsit gazdă, am 
avut şi un atac reumatic, ca să zic aşa, mi s-au umflat picioarele, abia 
am umblat, nu m-am simţit bine cîtva timp. Şi acolo am dat licenţa 
şi mTI reuşit. Şi chiar am telefonat acasă că mai stau cîteva zile acolo, 
să se ducă la Timişoara tata şi să facă o cerere pentru a fi Încadrată 
În Învăţămînt. Intr-adevăr, am fost Încadrată imediat, cred că prin 
noiembrie, că toamna s-au dat examenele acolo la Sibiu şi cînd am 
ajuns acasă mi-a ajuns şi telegrama semnată, parcă văd şi acuma, de 
inspectorul Cioflec, să mă prezint imediat la gimllaziul Alexandru 
Mocioni din Ciacova, ca profesoară de limba francez,1 şi italiană. 
Bucuria mamei a fost nesfîrşită. Era bolnavă, tot credea că nu mai 
ajunge să trăiască să mă vadă cu un viitor asigurat. 

Am stat cinci ani la Ciacova şi, pentru că mama Între timp murise, 
tata era singur, fratele meu era in altă parte, nu era la Comloş şi 
pentru că tatăl meu era foarte legat de familia lui, a mai avut surori 
la Socolari şi venca deseori aici, m-a făcut să mă gîndesc să vin şi 
eu la Oraviţa. Şi În felul acesta am cerut şi eu transfer aici şi ... În 
stirşit, pentru că mi-a plăcut aşa de mult limba italiană, am avut 
nenorocul cînd am venit aici ca aici să nu se predea limba italiană. 
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Aici am predat franceza şi la liceul de băieţi, la ultima clasă, pentru 
că nu au avut profe or de specialitate. M·am căsătorit cu profesorul 
Gheorghe Raia, originar tot din satele apropiate, din sanii Nicolinţ, 
apropiat Oraviţei. EI şi·a făcut studiile liceale aici şi tatăl meu a 
lmăţat la şcoala aceasta şi atunci parcă m·am simţit aşa, mai apropiată 
ş i ITI-am hotărît să rămîn aici. 

La început desigur că am avut oarecare greutăţi materiale, inereme 
începutului. ca să zicem aşa, dar încetul cu încetul au apăruL altele şi 
anume pe teme politice. S oţul meu a fost vreo doi ani, cred, director 
al liceului. chiar şi locuiam noi lîngă coală , era o locuinţă pentru 
directori acolo, şi numai ne pomenim, aşa ca din senin, cu o percheziţie. 
Dar întîmplător numai eu am fost acasă. I·am lăsat să scotocească 
tOl .. . "Ne iertaţi ... " au plecat. Mai vine şi altă percheziţie ... Cam 
prin '48 cred că a fost. Ne-au chemat la securitate, numai chestii de b

J 
acest fel, pe care eu nici nu le prea Înţelegeam, pentru că eu n·am fost 
înainte aicea, să trăiesc aicea, să ştiu ce s·a Întîmplat. 

I s-a propus SOţului meu să intre În partid. Nu a primit. .. Şi de 
aluncea sigur că s·au Întîmplat Încă mult mai multe. De la părinţii 
mei am avut tot ce ne·a trebuit şi banii aproape În Întregime pentru 
a cumpăra casa ... casa În care trăiesc acum. Aici locuia şeful securităţii. 
In partea cealaltă, fiindcă are două camere În faţă, un oarecare, de la 
partid. Jos avem un demisol, locuia un securist. Şi după ce am cumpărat 
casa, noi am propus şefului securităţii să schimbe cu noi casa, pentru 
că noi am avut locuinţă destul de bună În oraş, În centru şi cu trei 
camere. Şi nu a acceptat. Deci am stat vreun an, n·a vrut să primească 
deloc să facă schimbul acesta ... 

Jos, nu, n·a fost un securist atunci, jos era altcineva care era din 
altă parte şi atunci ei au venit la noi şi au spus - că au aflat că este 
casa noastră şi că ăsta nu vrea să venim noi - a venit la noi şi ne-a 
spus: "Veniţi, că noi plecăm şi intraţi pînă nu-i Negru", Negru ÎI 
chema pe şeful securităţii ... tot aşa de negru era şi la suflet. Şi ne·am 
mutat jos. Cînd a văzut că ne·am mutat .. . era aşa supărat, contrariat. 
Şi ce a Un11al. J 1 

Chiar Înainte de a Începe cursurile, cred că prin angust aşa, ne 
vine o adresă că sîntem transferaţi În judeţul Baia, În Moldova, în 
Bucovina. Ce să facem? Soţul meu s·a dus acolo să vadă ce găsim, 
unde putcm fi incadrari, eu ştiu. Se duce acolo şi la Fălticeni el a 
primit a catedră completă de fizica-chimie, dar eu, pentru mine la 
franceză , nu a găsit ... Istorie. Mie mi·a plăcut istoria ... zice: "Mai 
citeşti şi tu acasă, te mai pregăteşti şi tu" ... eu ce să zic: "Mă duc şi b, 
eu", eă amîndoi am fost transferaţi. 
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Atuncea zic: "Ce să facem cu mobila?" Eu, după cinci ani cît am 
stat la Ciacova, mi-am adunat şi eu cum am putut nişte bani şi mai 
de la părinţii mei mi-am făcut atunci o cameră combinată - atunci era 
la modă camera combinată - pe care am avut-o aici. "Ce plecăm noi 
- m-am gîndit - , unde să plecăm noi cu atîta mobilă Încolo? Luăm 
numai dormitorul şi restul unde să lăsăm , ce să facem?" Păi zic: 
"Uite, la Socolari au o cameră liberă". Vărui meu trăieşte şi acuma 
acolo. Şi zic: "Putem lăsa acolo mobila asta". Şi Într-adevăr, am 
dus-o acolo ... ne-am luat o uşurare ... 

După puţin timp, n-a trecut ... nici nu ştiu cît să fi trecut ... noi 
ne şi pregătisem, am fost la gară, am dus nişte lemne .. . ne-am gîndit 
aşa, mă rog, ceva, să fie, şi mobila numai să se-ncarce În vagon. Vine 
o adresă, că s-a revenit asupra plecării . Nici nu ştiu cîte frămîntări am 
putut avea În viaţa mea pe care nu mi le-am putut explica ... Îţi puneai 
Întrebări la care nu puteai să-ţi răspunzi , singur nu puteai să-ţi 
răspunzi ... Mă rog, am rămas, dar mobila a rămas tot acolo. 

Ne-am aşezat acolo jos, cum v-am spus, În două camere ... ce 
mobilă am avut să luăm cu noi ... camerele erau mici, deci Încăpeau 

B, aici În două camere, şi ... mă rog, am continuat activitatea. Şi am 
văzut noi că sîntem priviţi mai, eu ştiu, pieziş, ca să zic aşa. Şi se 

b apropie Rusaliile În '51 ... Noi locuiam jos, cum vă spun, aicea şeful 
securităţii. Dar cu CÎteva zile Înainte, el aşa vorbea, mă rog, cu noi -
zice: "Ce aveţi de gînd să faceţi În vara asta?" Soţul meu zice: "Nu 
ştiu. poate ne ducem undeva În vreo statiune, că soţia mea fiind 
suferindă .. . " Acuma, vreau să spun că eu am un singur rinichi, din 
timpul războiului .. . Deci totdeauna, adică cînd puteam, mă duceam 
să fac un tratament la OIăneşti, la Căciulata ... Şi zice: "Nu ştiu, cred 
că ne ducem la Căciulata, sau la Herculane pentru reumatism" ... Şi 
am avut şi o femeie de servici basarabeancă aicea. 

Deci vin Rusaliile. Ştiu că am fost la biserică, nu ştiu , am fost 
aşa de bucuroasă, nu ştiu. parcă l11-am Îmbrăcat aşa frumos, şi eram 
aşa de mulţumiţi oarecum, aşa noi Între noi ca să zic, nu de ce se 
Întîmplă, nici nu ne-am gîndit noi prea mult. Chiar am fost În noaptea .. . 
deci după ziua Întîi de Rusalii, În seara care a urmat, am fost la ni şte 
prieteni, am jucat remi, aşa ne mai distram cîteodată, şi pe la vreo 12 
ne Întoarcem acasă. Şi era zgomot prin oraş , nu ştiu cum, mi s-a părut 
un huruit aşa, de la maşinile care circulau, parcă şi nişte persoane aşa 
grăbite, n-am dat importanţă. Am venit .. . intrarea era aceeaşi şi pentru 

c, noi. Pe aici intram şi noi şi ei. Ne-am dus jos, ne-am culcat. Pe la 
vreo 5 dimineaţa eu aud aşa un zgomot, un zgomot de paşi de cizme, 
mi-am dat seama mai tîrziu ce este, cum au coborît pe scări, au venit 
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prin curte şi, în faţa geamului, trecînd prin faţa geamului, eu am văzut 
două persoane necunoscute, militari. Şi zic către soţul meu, zic: "Eu J I 
nu ştiu de ce vin aicea nişte militari". Se coală el, intră ei şi: "Prin 
adresa nu ştiu ce număr, trebuie ă părăsiţi localitatea". "Păi pentru 
ce'" " Păi avem numai această misiune să vă spunem că trebuie să 
părăsiţi. Vă luaţi tot ce \ reţi şi in 24 de ore - sau cit a zis - să fiţi 
pregătiti că veti pleca:' 

- Arunci n-a'm ş.!iut ce ă facem ... am rămas aşa. trăsniţi, ce-i asta, c, 
ce s-a intimplat? Asta n-a mai venit pe la noi să ne spună ceva sau 
cumva, nu ne·a mai spus nimica. Şi atunci - ne-ar Iă at cu uşa 
deschisă - şi au venit nişte foşti elevi de-ai noştri să ne ajute ceva ... 

ici nu ştiu cum am împachetat au ce ... am luat chiar absolut numai 
strictul necesar. umai strictul necesar. Haine nici Il-am luat. 

Atuncea de la ei, sau nu mai ştiu cum. am auzit că ne duce în d, 
Siberia, că ... tot felul de zvonuri. în sfirşit. Încă soţul meu, nu ştiu 
ce lucrind pe aicea a căzut ... nu chiar că şi-a fracturat piciorul, dar 
a avut o entorsă, abia am adunat... Şi într-o Iadă mare aşa am pus 
nişte tablouri şi am zis către vecini: "Tineti-ne şi nouă tablourile c, 
astea ... " "Păi şi noi ... nu ştim ce se întîmplă cu dumneavoastră şi cu 
astea ... nu le putem lua ... " şi nu le-au primit, au rămas aicea. Deci 
ne-am luat numai strictul necesar. A mai rămas numai mobila aicea, 
a rămas toată biblioteca, n-am avut voie să luăm aparatul de radio, în 
sflrşit. După-masa - mi se pare -, a venit un camion, ne-a dus la 
gară, ne-a incărcat intr-un vagon de marfă cum a fost, nu ... oamenii, c, 
alţii de pe la sate, şi-au pus acolo şi vaci, şi cai , şi in sfirşit ce au 
putut să·şi ia. Cu noi mai era o doamnă care, la fel, era singură şi era 
soţia unui poliţist, nu mai mi-aduc aminte cum s-a mai numit şi foială 
prin tren, pe la gară. Atunci a venit un domn, şefu l gării, avea fetiţa 
la noi la şcoală, şi ne-a spus, zice: "Nu vă duce in altă parte, în ţară 
rămineţi." Oarecum ne-am mai uşurat, dacă se poate spune că ne-a 
uşurat cu ceva. Trebuie să vă spun că în anul acela, celor care au 
absolvit 8 clase, eu le-am fost dirigintă. Acum peste două zile d, 
sărbătoresc 45 de ani de la tenninarea liceului. Cîţiva au fost basarabeni, 
abia li s-a ingăduit să se ducă la şcoală să le incheiem mediile, era 
aproape de sfirşitul anului, nu erau încheiate. 

Cei care am plecat atunci cu trenul acela, toţi in zona CăIăraşi, c, 
acolo am ajuns. Pe unde ne opream, prin gări, vă închipuiţi, şi 
necesitătile biologice, a fost un ... Deci cind oprea trenul in vreo gară, 
un cordon de soldaţi pe lingă vagoane... u ştiu cite zile a durat, 
citeva zile a durat pînă am ajuns la CăIăraşi . 
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e A Început o ploaie cînd ne-au debarcat. Ce să facem'! ... De fapt , 
c, cllm spun, n-am avut decît absolut cele necesare ... paturile şi un 

dulap, şi măsuţa ce am avut acolo. Nici din bucătărie n-am luat decît 
maşina cu petrol, ceva mîncare, ce am avut, ce am avut. atît, că era 
vară , nu .. . n-am mai avut, eu ştiu poate ceva cÎrnaţi, nişte slănină 
ce-o mai rămas, nu? 

Deci a Început ploaia. Ne-am dus acolo la un chioşc, ce o fi 
f fost. .. am băut un ceai, dar ploaia s-a Înteţit şi unde să stăm? .. Am 

intrat sub masă, acolo ne-am adăpostit, sub masă. Dimineaţa au venit 
camioane, căruţe ... noi, fiindcă nu am avut multe, În două căruţe mi 

g, se pare că am pus tot ce am avut. S-a pornit o vijelie pe drum de nu 
mai vedeai , nu mai vedeai cine e inainte, nu mai vorbesc in spate, nu 

l, mai vedeai nimic. Cum au crezut ce-au spus oamenii lor, cine sîntem ... 
B, coreeni ... aşa au ştiut oamenii de acolo, că vin coreenii aicea. Imi 

amintesc ceva, poate şi hazlill, dar şi destul de trist, un avocat de 
aicea, Negrea s-a numit, era cu o capră, vă SpUI! pe de o parte hazliu, 
ţinea capra aceea care nu vroia să se supună, mai ales că era vijelia 
şi striga la noi: "Dacă-i vedeţi pe ai mei, să spuneţi să steie unu, că 
nu mai pot cu capra asta, o las şi nu Îmi mai trebe, că nu mai pot s-o 
duc!" Şi zic e şi hazliu, dar cît de tragic! 

e Am ajuns acolo Într-un cîmp, un cîmp cu bumbac, şi cine a venit 
l, acolo erau tot felul de agenţi, eu ştiu ce erau .. . aicea aveţi locul, În 
f . bumbac. Am pus dulapul, somiera de la un pat de partea astălaltă şi 

deasupra am pus un covor, care pînă toamna a fost gata de atîta soare. 
Acolo am stat. Am mîncat ce am mai avut de la noi, eu ştiu ... Dar 
era o căldură înăbuşitoare, noi cei de aicea n-am fost obişnuiţi cu 

g, căldura aceea. Ne-am îmbrăcat În dres de baie, că nu puteai să iei 
nimic pe tine, nici apă n-aveam să ne spăIăm şi am mai ieşit un pic 
afară . Ce umbră era? Cît linea dulapul ăla, acolo dacă o ţinut un pic 

c, de umbră. Ieşind afară, vedem o căruţă că trece cu alţi deportaţi ... Şi 
sOţul meu zice: "Să ştii că e frate-miu. După dulapul acela. că-i cu 
oglindă." Şi zic: "Da crezi că alţii n-or mai fi avut dulap cu oglindă?" 
Cînd colo el era. Şi familia soţului meu, consideraţi chiaburi, au fost 
şi ei deportaţi. 

Şi după cîtva timp, aflăm că şi rudele mele de la Socolari au fost 
1, şi ei acolo ... unde noi lăsasem mobila. Dus a fost, tot ce-am lăsat dus 

a fost, că şi noi ce am avut aici În casă le-au luat, le-au dus la sfat, 
şi-au ales şi le-au vîndut pe nimica. Au fost doi oameni, doi-trei, care 
cînd ne-am Întors ne-au adus acele lucruri pe care le-au cumpărat pe 
nimic, spuneau ei. 
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Basarabenii, care erau mai încercaţi decît noi: "Păi să ne facem f 
un bordei'" Acuma numai noi doi eram. Cine să ne mai ajute? Poate 
că frate-său, dar vroia şi pentru el să facă acolo. Chiar cu puţin timp 
in unnă a cintat Tiberiu Ceia, la radio. a facut O dedicaţie deportaţilor 
in Bărăgan. Şi mi-am notat cîteva, că eram în pat Încă şi nu mi-a fost 
la indemînă imediat să scriu , dar mi-a rămas în minte şi am să vă 
citesc cum mi-am Însemnat eu, pentru că era vorba de bordei , şi 
despre aceasta era vorba: "De acasă /le-(III Illai / il1lr-1I11 CÎmp /le-ClII 

arul1cCll Iii pămînt ne·ou aşezaI /ca tJlIr-lIIl mormînt am slat. / 
Dllllllle:ell lIe-a ajlltal / Ne-am illtors iar Î/I Ballal. " 

Am facut bordeiul ... eu ştiu cum. nici n-am ştiut pînă atunci ce 
este un bordei. Am citit prin cărţi, mi-am închipuit aşa ca o colibă sau 
ce, da n-am ştiut că este în pămînt. Am pus numai un pat acolo, 
deasupra ne-ar dat nişte stuf, dar sub stuf am pus iară covorul ăla 
mare ce l-am avut, că altfel ne cădea stuful pc faţă. 

Au venit şi ne-au ajutat nişte copii, nişte elevi de-ai noştri, nu A 
ştiu de acolo sau din altă parte, şi ei aveau părinţii lor acolo sau În 
altă parte, în sfirşit am stat în bordei cît am stat... Pînă către toamnă ... 
Ni s-au terminat banii, s-a facut atunci stabilizare, n-am mai rămas h, 
alUn cea cu nici un ban. Bieţii oamenii, cum şi-au cîştigat atuncea 
pîinea cea de toate zilele? ... Se duceau la bumbac în cadrul fermei g, 
care era acolo, cu copiii, primeau o zamă lungă de mîncare şi aşa 
şi-au dus viaţa. Noi eram aproape gata cu banii ce aveam. A trebuit 
să plătim, să facem chirpici ca să se ridice casa. 

Atuncea totuşi ne-au trimis salariul. Salariu pe ultima lună cînd 
am plecat nu l-am luat şi mi se pare că după aceea ne-au trimis şi pe 
timpul verii, deci pe timpul vacanţei, dar şi cu banii pe care i-am 
primit, mi-aduc aminte că am Împrumutat 500 de lei ca să terminăm 
casa aia, dacă pot să zic că este casă. Din ce era fonnată? Adică alţii f 
care au fost mai mulţi În familie şi-au facut mai mult, noi nu ne-am 
facut mai mult. O cameră şi o bucătărie, atîta a fost. 

Dintr-o intîmplare, nu ştiu cum s-a nimerit că am primit două 
rînduri de geamuri, că majoritatea numai un rînd de geamuri au avut. 
Şi a trecut vara asta înăbuşitoare, am săpat, toţi care am fost în jur g, 
acolo au săpat o fintînă. Apa n-a putut fi băută, fiindcă era calcaroasă, 
nici la spălat nu o foloseai, toată vară n-am spălat rufe. Nu am spălat 
rufe. Le-am tot schimbat, Le-am adunat ... mi-aduc aminte că spre 
toamnă. cînd am întins - am chemat o femeie să-mi speLe - sigur că 
n-am putut aşa de bine să aranjăm acolo unde să Întindem, s-a frînt 
frînghia, s-a rupt frînghia şi toate au căzut jos şi au trebuit spăLate 
încă o dată. În sfirşit, asta a fost aşa mai hazliu, ca să zic ... 
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Cum ne alimentam CII apă? Din Borcea şi trebuia să iei ... n-a 
fost aşa aproape ca să zic să iei apă, dar, aşa, mai nişte elevi de-ai 

J, noştri ne mai luau ei apă şi ne-o aduceau. Era un băiat, Mâna il 
chema şi unchiul lui era ministru sănătăţii , basarabean, dar n-au fost 
luaţi deCÎt cei de ai cea, din zona asta. El avea grijă cînd venea pîinea 
să ne ţină şi pentru noi pîine. Pot să zic că au fost foarte ataşaţi nouă 
şi ne-au ajutat cu ce au putut şi ei. Abia după cîtva timp s-a săpat o 
fîntînă , care tot era mai departe de noi, dar era apă bună . Vă Închipuiţi 
CÎtă lume era acolo, ce coadă era acolo, ca să aduci apă . 

g, Vizavi de noi era o familie de aicea plecată, lucu, plecaţi şi cu 
un cal, şi dînsul, bătrînul, a putut să se angajeze la fermă contabil sau 
eu ştiu ce alt fel de funcţionar. Dar ferma era la vreo 8 Ion dus şi 8 
Întors, În fine. Deci bătrînul se angajează la fermă, contabil, acolo, iar 

g, băiatu lucra cu căruţa cu calu. Cu el ne duceam cu căruţa după apă, 
undeva mai departe, ca să avem apă de băut. Toată vara. Deci se 
lucra, acolo mi se pare că i-au plătit pe oameni pentru ridicarea şcolii, 
s-au Tacut chirpici, şi din satele vecine cred că au venit şi cred că prin 

g, octombrie s-au deschis cursurile. Avea şi ciclu doi . Era grădiniţă, 
şcoală primară şi ciclu doi . 

Director a fost un Învăţător dintr-o comună vecină (din satul 
vechi - n.n.), nu dintre noi . Deci eu am predat română. Franceză nu 
se Tacea la ciclu doi. Am avut mulţi elevi, Într-adevăr au fost toate 
clasele. Am avut jumătate de catedră sau mai pu~n de jumătate, cred, 
de romănă, am predat istorie, asta mi-a şi plăcut, dar m-am străduit 
să predau istoria aşa cum am Învăţat-o eu. Nu s-a descoperit acest 
lucru .. . că n-avea cine să audă şi să spună . Şi parcă şi nişte ore de 
desen. Deci aşa am avut catedra. 

Prima iarnă, ca să zic aşa, noi am avut un cuptor aşa mic din 
tablă sau din ce era. Cînd Îl aprindeai era cald şi pe urmă se răcea . 

g, În prima iarnă deci, cînd numai cuptorul ăsta Îl aveam, - noi aveam 
duni, vă spun că am luat tot de-acasă ce aveam de Îmbrăcăminte şi 
ce ne-a trebuit - ne-am acoperit cu dunile, n-am simţit rece CÎnd 
ne-am culcat, dar dimineaţă, cînd ne-am sculat, apa din pahar, pe 
masă, era Îngheţată . lngheţată. 

Eu nu mă puteam duce la şcoală singură , de vînturi, de noroi, de 
g, zăpezi . Doar erau drumurile desfundate. S-au Tacut ni şte cărări , dar la 

ce ajutau astea dacă nu era un drum bătătorit? Nu mă duceam decît 
cu soţul meu la şcoală. Cizmele, cu fermoar, cum se purta atuncea, 
intrau aproape cu totul În noroi. Cînd a picat şi fermoarul , n-am mai 
ştiut cum să mă Îmbrac. Cum mă duceam la şcoală : cu o blană pe 
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care am avut-o pe dedesubt, aşa, şi cu paltonul pe deasupra, soţul 
mi-a făcut o căciulă îmbIănită ... Un frig ce-a fost acolo, nici nu ştiu 
cum au rezistat şi copiii ăia. Nu ştiu cum au rezistat. Bieţii copii, cum 
se facea şcoala: după-masă se făcea ciclu primar. De ce? Că poate se 
mai încălzea un pic. Şi aşa , cei mici erau aduşi în braţe de părinţii lor 
la şcoală , că nu puteau să vină, nu puteau să vină. Şi grădiniţa tot 
după-masa. 

Dar poate întrebaţi ce făceam seara. Aparat de radio n-am avut, g, 
am înjghebat de undeva la cască . Mai aflam şi noi cîte-o ştire . Seara 
ne duceam la şcoală şi veneau elevii care trebuiau să se ducă la liceu 
(Aceştia aveau voie să urmeze doar la fără ji-ecvenţă - n.n.) şi i-am g, 
pregătit, soţul meu la partea ştiinţifică , eu la franceză În special şi la 
istorie, cît am putut şi pot să o spun şi au spus-o şi alţii , fără nici o 
retribuţie . La examen, veneau de la CăIăraşi profesorii, la fermă, care 
era cam la jumătatea distanţei dintre fenna noastră şi CăIăraşi , şi 
acolo Îi examinau. Şi n-au rămas repetenţi şi nici corigenţi . Şi ei şi 
părinţii Îi Îndemnau să Înveţe, că ce-ar fi însemnat dacă aceşti cinci 
ani n-ar fi fost învăţători şi profesori acolo, ce-ar fi fost cu copiii ăia, 
care nu puteau să meargă la şcoală? Ce s-ar fi întîmplat? Analfabeţi 
sau semianalfabeţi! Cît ar mai fi Învăţat după aceea? 

După vreun un an, doi, soţul meu a fost director. Şi inspectorii 
noştri de acolo de la CăIăraşi nu s-au sfiit şi chiar m-am mirat cum 
de au Îndrăznit şi chiar inspectorul-şef spunea la o consfătuire a cadrelor 
didactice - eram şi noi chemaţi acolo - să spună: "Duceţi-vă la Olaru 
să vedeţi şcoală!" M-am mirat că poate să spună acest lucru, mă rog, 
erau tot comunişti , nu? 

Soţul meu a făcut un mic laborator de fizică şi de chimie şi i-a 
pregătit pe aceşti elevi (de la aVII-a În sus). De ocazii, făceam serbări 
şcolare, la care nu numai cei din sat veneau, dar şi din comunele 
Învecinate, pentru că, nu ştiu ... regiunea aceea a fost mai înapoiată, 
din toate punctele de vedere, era mai înapoiată. 

Am avut, aşa, un talent regizoral. Eu dădeam indicaţii ce trebuia g, 
să se facă şi cu ce elevi, pentru că îi cunoşteam de la limba română . 
S-a jucat acolo "Conu Leonida faţă cu re acţiunea", "Sânziana ş i 
Pepelea". Astea mai grele erau jucate de băieţi mai mari, de persoane . .. 
de tineri mai mari. Dar şi cu cei mai mici, cum spuneam, "Sânziana 
şi Pepelea", poezii. Am strecurat o dată şi "Noi vrem pămînt" .. : n-au 
înţeles "alţii" ce ar vrea să spună. ŞI era un cadru_dIdactIc n:cahficat, 
dar bun muzician, el făcea muzIca. Era o fanfara acolo ŞI, 10 sfîrşIt, 
le-am creat copiilor şi momente plăcute, să nu simtă chiar ~şa d~ gre_u 
locul în care au stat. Dacă aş putea să spun despre aceasta penoada, 
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g, 

k 
1, 

În activitatea mea de peste 35 de ani, cred că cele mai mari satisfacţii 
le-am avut acolo. 

Cînd în ultimul an li s-a permis elevilor să frecventeze cursurile, 
am avut 23 de elevi aşa, dintre ei 22 au trecut în iunie şi unul în 
septembrie. Deci, toţi au reuşit. .. Ia examenul de admitere la liceu ca 
să frecventeze cursurile pe loc, nu la fără frecvenţă, la CăIăraşi. 

Le-a cerut soţul meu să trimită nişte căruţe după lemne. Şi care 
a fost răspunsul? "Da ce, e şcoala mea? Asta e şcoala lu Raia! Să se 
ducă el să aducă lemne!" S-a dus soţul meu cu căruţa după lemne, 
aşa, ca să aibă copiii cu ce să se încălzească. Nu prea a fost mare 
căldură, dar totuşi, cu ce au mai îmbrăcat. Ne-am mai abonat la nişte 
reviste literare pentru tineri. Ne elogiau, dar poate puţin exagerat, în 
sfîrşit, să zicem, să luihTI linia de mijloc. 

Am aflat că vom putea pleca. Ne-am gîndit, casa să o primim, că 
dacă nu primim casa la ce să ne întoarcem? Ei, aicea stlitea unul de 
la partid ... am dormit vreo două zile pe la nişte prieteni de ai noştri, 
mîncam la cantina şcolii. Şi cel care a stat aicea a spus că nu poate 
să se mute imediat, că nu-şi găseşte locuinţă , deşi ei, cei de la partid, 
de la securitate unde vroiau, acolo îşi găseau. Noi am stat aicea, în 
camera asta, ei stăteau aicea ... acuma vă Închipuiţi că instalaţia sanitară 
este dincolo ... în ce situaţie ne găseam noi, nu? Am pus un pat aşa, 
un pat aşa, atîta am avut, un dulap şi o masă. La bucătărie n-am putut, 
că era bucătăria comună, n-am putut să lucrez cu ei acolo, am mîncat 
la cantină cîtva timp. Şi cred că o lună sau mai bine de o lună el nu 
s-a mutat de aici. N-am mai avut mobilă, nimic. După CÎtva timp 
ne-am luat mobilă, cum să zic, am început-o, aşa cum zice românul, 
"de la lingură". 

Mi-am făcut un bilanţ al activităţii mele. Treizeci de elevi de ai 
mei ori că sînt profesori de franceză - şapte sunt aici În localitate -
fie că au dat examen, eu ştiu, la comerţ exterior sau unde se mai cerea 
o limbă străină, deci vreo treizeci au reuşit cu ce au învăţat de la mine 
şi cu voinţa lor, că doar nu poate profesorul să toarne cuiva cu pîlnia 
în cap. Cam am această mulţumire oarecum, că cei care au vrut să 
invete, au învăţat. 

[n sfîrşit, să mă Întorc la Basarabia. Un băiat care a reuşit, el 
terminase liceul. .. sora lui n-a fost în Bărăgan pentru că intrase la 
facultate la Timişoara. EI din Bărăgan a reuşit să se Înscrie la o 
facultate la Bucureşti, dar cum a reuşit? EI cunoştea limba rusă ... 
pentru limba rusă . De cîte ori vine la sora lui, vine şi la Oravita şi 
În speţă, să zic, vine la noi. ' 
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Şi dacă am avut încă o mulţumire din Bărăgan, că pot să zic că C, 
şi unele mulţumiri le-am avut, mă rog, aşa personale, vizavi de mine, 
tot de o basarabeancă se leagă mai mult. Era o femeie pe care am 
învăţat-o să citească. M-am încadrat şi eu desigur în acţiunea de 
alfabetizare. Şi ea. vecină cu mine, am mai avut şi altele pe acolo ... 
După ce am făcut cu ea. a venit la mine şi mi-a sărutat mîinile şi zice: 
,,Doamnă, pot să criu şi eu acuma la copiii mei!" Avea copii in altă 
parte. Şi , fiindcă vorbesc tot de ea, în anul al doilea - v-am spus că 
in primul an era apa ingheţată acolo în pahar - zice: ,.1 oi vă facem A 
un cuptor, un cuptor de pămînt:' Aveam şi o pOrţiune lîngă casă unde J, 
puteam cultiva ceva, porumb, cutare, ce vrei. Noi ne-am îngrădit în 
juml casei o grădinuţă ca să zic aşa, cu flori, am plantat nişte pomi, 
chiar in ultimul an au rodit nişte piersici. Şi ea zice: "Vă facem un 
cuptor de pămînt." Ne fac cuptorul ăla de pămînt. Din bordeiul ăla 
despre care v-am spus am făcut o legătură, aşa, cumva către casă -
casa lîngă bordei am făcut-o, pe spaţiul care ne era acordat. Acolo 
puneam tulei, aşa, că cu aceia ne-am încălzit, şi-într-adevăr am avut 
foc, mai puneam cîte o fasole sau eu ştiu ce, ca să fiarbă acolo. 
Ne-am încălzit cu cuptorul ăla de pămînt. 

Am crescut şi nişte păsări, nişte porumbei am avut acolo de g; 
îngrijit de ei. Am avut un căţeluş pe care în casă l-am ţinut atunci 
cînd a fost înzăpezi rea, nu mai ştiu în ce an o fost, da mi se pare că 
după vreo trei ani o fost ... '53. Multe case au fost Înzăpezite că nu h, 
puteai să ieşi de prin casă, nu se putea ieşi nici pe geam, nici pe uşă. 
La noi era, eu ştiu cum, bucătăria avea aşa un gemuleţ mic şi parcă 
acolo nu s-a oprit aşa vîntul, zăpada dădea în partea din faţă şi bietul 
căţei scheuna să-I lăsăm afară şi aşa l-am lăsat - soţul meu o deschis 
geamul ăla şi el după ce şi-a terminat nevoile o venit iar acolo şi 
acolo îl ţineam. Nu mai spun că căţelul ăsta de multe ori venea la 
şcoală. Şi venea acolo unde predeam eu, nu făcea, nu zgîria, nu 
nimica, dădea cu labele, deschidea uşa şi drept la catedră, aci, la 
picioarele mele, nu făcea nici o gălăgie, nici copiii nu-I luau În seamă, 
că i-a deranjat sau ceva ... 

Cînd am venit aicea pe catedră completă, la franceză era altcineva. 
Şi deci am predat numai română şi patru-cinci ore de desen - n-am 
avut catedră completă pînă la începutul anului următor. Noi eram I, 
"elementele putrede" venite din Bărăgan. La conducere au fost B, 
comunişti, totdeauna. Am avut mai mult satisfacţii pe plan profeSional. 
Ultimii noştri ani au fost oarecum mai liniştiţi, ca să zic aşa. De ce 
zic aşa? Am făcut o cerere la Reşiţa, am zis că merit şi eu acest lucru 
după atîţia ani, să plec în Franţa. Mi s-a răspuns că eu sînt mal în m, 
vîrstă şi că trebuie să trimită şi profesori mai tineri. 
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Mai mult, că n-am să Uit asta niciodată, m-a afectat şi m-a durut 
ca şi cum mi-ar fi dat o lovitură de moarte şi printr-o Întîmplare am 
supravieţuit, ca să zic aşa. Era pe data de I mai mi se pare, nu se 
terminase anul şcolar. Şi atuncea am cerut de la inspectorat - desigur, 
mi-au admis - că vreau să termin anul şcolar - tot am fost dirigintă, 
că toată viaţa am fost dirigintă, la o clasă terminală. Şi era şi Înaintea 
bacalaureatului, şi eram şi dirigintă, şi pregătire pentru bacalaureat, că 
aşa, ca o paranteză , eu În afara de orele de curs, făceam şi cercuri de 
limba franceză, cei mai buni care vroiau să mai Înveţe ceva, să mai 
ştie ceva, săptămînal aveam cerc de limba franceză care au fost 
frecventate nu numai de cei care studiau limba franceză, ci şi de alţi 
elevi. buni, sigur, că doar numai aceia doreau să ştie mai mult. Şi 
atunci mi s-a aprobat să predau În continuare fără retribuţie. Desigur, 
asta nu m-a Împiedicat, că asta n-a fost aşa de mult, o lună şi ceva. 
Dar, ce urmează să spun m-a durut aşa, ca o rană. Conducerea şcolii 
de atunci, doar a ştiut că mă pensionez, nu? Şi a ştiut şi cînd termin 
activitatea. Am plecat din cancelarie luîndu-mi cărţile, caietele, ce 
am avut În sertarul meu, nu mi-a spus nimeni: "Vă mulţumim pentru 
activitate şi ... Dumnezeu să vă ajute!" ... sau o floare. 

Elevii mei la care am fost dirigintă - care erau jos unde au avut 
clasa -, nu le-am spus cu o zi Înainte, cu două, cu nouă . Ei m-au 
aşteptat În faţa liceului , cîţiva au plîns, şi eu desigur, şi asta a fost 
plecarea mea de la şcoală. Din partea colegilor, hai nu ei ar fi trebuit, 
dar direcţi unea cred că ar fi avut datoria, cred eu, cînd pleacă un om 
la pensie după 32 de ani, cei mai mulţi petrecuţi aici În şcoală, să-mi 
zică un cuvînt de rămas bun. 

Nu mai spun că Înainte ... ba, după un an s-a-ntÎmplat, după un 
an ... S-au sărbătorit 100 de ani de la Înfiinţarea liceului. Am fost cu 
toţii. Mi s-a transmis cumva dacă vreau să iau cuvÎnrul din partea 
pensionarilor. Şi m-am pregătit pentru asta, desigur. Tot această 
conducere a şcolii nu mi-a dat cuvintul. Şi acuma am această ... cum 
să-i zic ... acest text de rămas bun de la şcoală. Nu mi s-a dat cuvîntul. 
Astea mi-au fost, să zic, clipele dureroase ale activităţii mele 
profesionale. 

Să mă gîndesc ce aş dori pentru viitor. în primul rînd să am 
sănătate şi să pot să mai lucrez, Îmi face şi plăcere, satisfacţie şi parcă 
mă bucur că pot să fac acest lucru. Şi dacă zeiţa Atena sau Minerva 
mi-au dăruit ca şi altora un dram de Înţelepciune, aş cere să-mi mai 
dea cîteva picături ca să le transmit şi eu celor din jurul meu, mai 
mari sau mai mici. Şi ce aş mai dori? Aş mai dori ca noi românii să 
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ne umm în acelaşi ideal, în acelaşi scop şi să luptăm cu puterile 
noastre, cu vorba sau cu fapta. ca ţara să fie a ţăranilor şi România 
să fie a românilor, aşa cum pentru prima dată în 1600 a înfaptuit-o 
Mihai-Vodă Viteazu, care se numea Domn al Ţării Româneşti , al 
Transilvaniei şi a toată Ţara Moldovei. Cred că v-am spus, eu am 
interpretat o dată Bucovina şi am avut atîţia elevi basarabeni care 
mi-au adus multe satisfacţii pentru că au Învăţat şi noi am putut fi 
bucuroşi că nu şi-au întrerupt activitatea şcolară. Atunci nu este de 
mirare dacă sînt şi eu adepta celor care militează pentru pro Basarabia 
şi Bucovina. 

Basarabenii au început să vină la Oraviţa În timpul războiului , b; 
prima dată În '40, apoi în '44. Mai Întîi au venit moldoveni, pentru 
că era secetă. Şi mulţi copii au fost adoptaţi, ştiu că soţul meu se 
ocupa cu acest lucru. Şi chiar şi noi am vrut să luăm un copil , dar 
eram la Începutul căsniciei şi nu ştiam ce să facem şi nu am luat 
atunci nici un copil. Şi cînd am fost în Bărăgan am vrut să luăm de 
la nişte basarabeni, dar mama lui nu a prea vrut să-I lase şi noi am 
rămas singuri ... în casa noastră aş putea să zic că În 20 de ani au trăit 
copii care au Învăţat şi şi-au facut un viitor. .. 

Se mai spune că istoria este cea dintîi carte a unei naţiuni, eu de n, 
mică am fost crescută În spirit patriotic şi în fiecare zi mă gîndesc la 
ce se-ntÎmplă În ţara noastră şi la ce viitor va avea. De aceea spun că 
ÎI rog pe Dumnezeu să ne unească şi să luptăm Împreună ca să avem 
o ţară reÎntregită, aşa cum s-a facut În timpul lui Ferdinand şi al A 
Reginei Maria, numită "Mama răniţilor". Unii parcă nu vor să-şi mai 
aducă aminte de istorie, dar pentru noi Alba Iulia trebuie să fie un 
ideal, pentru că acolo s-au înfaptuit cele două uniri: şi a lui Mihai 
Viteazu şi a Regelui Ferdinand. 

în Bărăgan mi-a fost foarte greu să suport umilinţa la care ne-au gll 
supus. Ne-au aruncat acolo într-un lan de bumbac. A doua zi au venit 
să ne spună că nu aicea, mai încolo cîţiva metri este ţăruşul. Nu ştiu 
dacă v-am spus, m-am dus să cer voie să mă duc la Bucureşti la un 
spital şi un băiat m-a dus de la spital acasă. Acest lucru mi-a fost cel 
mai greu, deşi eu cred că am stat pe verticală, n-am cerut milă. Pentru 
că am văzut că avem aşa copii buni, cei mai buni acolo i-am avut şi 
că părintii ne erau aşa de apropiaţi. Nu am putut să nu ne facem A 
datoria. Autorităţile de la CăIăraşi, inspectorul-şef a avut curajul ca să C, 
amintească la o consfatuire, a spus: "Să vă duceţi la Olaru să vedeţi 
şcoală!"; m-am mirat cînd am auzit. Intr-adevăr, el a fost de cîteva ori B, 
acolo, soţul meu a înjghebat un laborator de fizică şi de chimie, cum 
a putUl. Sau colegii noştri, cînd ne duceam la cercurile pedagogice, 
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totdeauna au vorbit cu cuvinte de apreciere despre oamenii care lucrează 
În satele noi. Toate acestea ne-au Tacut să nu ne simţim chiar dispreţuiţi. 
Şi nici dacă vorbeam cu preşedintele sfatului sau cu cei de la securitate, 
nu căutam să-i măgulim cu ceva, ca să ne facă vreun fa vor. Parcă mai 
mult am muncit, aşa al11 impresia, dar nu am fost chiar apreciaţi .. . 
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.,În vara lui '54 au adus deţinuţi politici direct de la 

celulă CII pedeapsă transformată În pedeapsă din 

asta, administrativă (. . .) Atunci am zis, Doamne, ne 

pedepseşti dacă noi spunem că am fos t rău, că uite 

am fost cu toţii Împreună, aşa cllm am{ost, aruncaţi 

În CÎmp, dar n-am stat la celulă!" 

ANGELA CĂLĂRĂŞANU , născută la 21 noiembrie 1921. Deportată din 

Turnu-Se"e~in la ~elicanu (Vasilescu Vasia), gara CăIăraşi. A plecat cu 

ŞTEFAJIi CALARAŞA~U, soţu l ei, inginer, născut în 17 iulie 1909, cu cei 

dOI COPII şi cu soacra. Inregistrată în 6 septembrie 1992, Turnu-Severin. 

( ... ) CăIărăşanu Angela mă numesc şi cum să trăim, trăiam destul b 

de greu şi-atunci. Noi eram socotiţi chiaburi şi ni se puseseră nişte ' 

cote extraordinare, nu mai ştiam ce să facem, ajunseserăm să vindem 

şi din casă. Am mai vîndut covoare sau lucrurile care erau chipurile 

mai bune le-am Împachetat şi le-am urcat în pod. De ce? Că Începuseră 

să intre prin case, să-ţi confişte din lucrurile cele mai bune, aici În 

Severin. Aşa . Şi la un moment dat, stăteam cu frica asta, Însă nu ne 

gîndeam că o să ridice chiaburii şi din oraş. 
Cum vă spusei, mă duceam În fiecare zi, aproape, la tata, la 

Halânga, să-I anunţ să nu doamlă acasă, că el era preot şi era considerat 

chiabur ( ... ) Nu eram moşieri, dar eram deochiaţi , fiindcă toate listele B, 

astea care s-au făcut pentru dizlocări s-au făcut la Sfaturile Populare. J I 

De exemplu, noi ţineam de Sfatul popular Prejniţa, unde aveau pămîntu 

şiei , acolo ... Prejniţa de Ocol, Mehedinţi, că mai sînt şi alte Prejniţe. 

EI faceau listele şi ei te treceau la chiaburi. 
Şi vă spun, de-abia am sosit, c-am fost ziua la Halânga, la părinţii 

mei la Rusalii, cu nişte prieteni, am venit acasă, i-am dus pe fiecare 

unde sta, am băgat caru în grajd şi cînd să ne dezbrăcăm şi noi, 

Ctoc-cioc în uşă. Anuată, bineînţeles ... i-a citit lu bărbatu-meu un CI 

ordin acolo, În trei ore să vă faceţi bagaju. Păi , ce să iei tu în trei ore! 
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c, Şi spun, în trei ore, zăpăcită, noaptea, îngrozită. copiii dormeau, nici 
nu i-am sculat decît ziua. Era două-trei noaptea. La început am auzit 
nişte trapote, trop, trop ... şi am uitat să spun, cînd ne întorceam din 

b6 Halânga spre oraş ne-am întîlnit cu nişte camioane înţesate cu soldaţi , 
camion după camion. Nu ştiam ce se întîmplă , însă era soldat de 
soldat şi cu puşcă în mînă. Şi n-am ajuns bine acasă şi am şi văzut 
care-i explicaţia. 

c, Ce s-aduni nI în trei ore? Nu ne dădea voie ... vă spun, majoritatea 
lucrurilor bune, argintiiria lu soacră-mea şi crista lele le-am urcat în 
pod, de frică . Nu ne-a mai dat voie să ne urcăm în pod. Dacă nu mi-a 
dat voie să iau o haină pentru copiii A venit iarna şi eu n-am avut în 
ce să-mi îmbrac copiii. A trebuit să scriu unui frate de-a lu tata, un 
unchi de-al meu de la mu nte, de la Izverna ş i le-a Tacut două cojocele. 
Aşa frumoase erau, albe ş i paspolate cu negru, erau ca două ghighilice 
cu cojocelele ălea. Îţi spun, nu încălţăminte, nimic, nimic. Nu ne-a 
dat voie să ne urcăm în pod. Erau lucrurile băgate în pod, că ăsta era 
obiceiu l lui soacră-mea, că lucrurile de iarnă să le punem ... aveam 
lăzi din ălea specia le, le băgam şi în sfîrşit, cînd aveam nevoie le 
scoteam. In sfîrşit, ne ridică. Ce poţi să iei În cîteva lăzi? Am luat şi 
noi ce-am adunat de prin casă. A rămas o casă întreagă, mi-am luat 
singuru dormitor care era al meu şi soacră-mea din toată casa ei ş i-a 
luat scrinul şi o dormeză, uite, care asta e! (cea pe care stăm - n.n.). 
Culmea! 

CI, Şi , bai cu noi în vagoane de vite, că nu spun , am Tacut săptămîni 
pe drum, nu ştiam unde ne duce. Ajungcm la Craiova, cînd am văzut 
că nu ne Iasă, de-abia atunci ne-am dezmeticit. Am ajuns la Bucureşti , 

d, am ajuns la Mogoşoaia şi cînd am ajuns la Mogoşoaia am zis, categoric 
ne duce-n Rusia. Dar, cel mai important lucru: pe parcurs, nu ştiu 
cum, s-a transmis din vagon în vagon că ne va desparte, copiii într-o 
parte (începe să plîngă), bărbaţii într-o parte şi femeile în alta. Eu 
cînd am auzit că ne desparte şi ne ia copiii, am albit atuneea (plînge), 
vă spun că nu ne-a dat voie să facem pipi, nevoile, la fiecare vagon 
era securist sau poliţist, miliţian, ce era. 

C În sfîrşit, ajungem la Ciulnita. Am văzut că nu ne duce in Rusia. 
Şi totul era un mister. Mai ales că noaptea am ajuns acolo, tot noaptea 
ne încărca nişte maşini şi ne ducea. Am ajuns pe un cimp. Fiindcă era 
tot noaptea, nu vedeai, se obişnuise puţin ochiul cu Întunericul şi nu 
vedeai, decît zăreai, colo o mogîldeaţă, colo o mogîldeaţă , pe fiecare 
cum îl descărca. Noi am căzut În porumb. Cînd s-a terminat şi s-a 
Tacut ziuă, s-a terminat şi cu transportu. 
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Ce să faci tu acolo? Ce să facem? în primul rind, Iăzile care f 
le-am adus, le-am făcut aşa un careu, uş il e de la ş ifonier le-am pus 
aşa. plapumile deasupra şi aşa am mers vreo lună de zile, intram aşa 
in genunchi ca să putem să ... paturile puse aşa, acolo. mii rog, eram 
aşa ca nişte cirtiţe. 

Apă nu era. Venea o cisternă din CăIăraşi şi era roşie şi [loi eram g, 
din şoseaua dinspre Slobozia. în interior, aşa, cred că erau cam doi 
kilometri pină ajungeai la şosea. Cind zăream cisterna roşie, fiecare 
işi lua cite o găleată în mină şi dă-i ,i fugi, ca s-apuci un strop de apă. 
Ei. şi-ncet, incet. am evoluat. ~ I-am dus în satele învecinate ş i-acolo 
am văzut cum aveau ăia magaziile. Aveau aşa o pantă foarte inciinată, f 
patru stîlpi şi un amestec de pămint, de paie şi de baligă şi aşa am 
facut şi noi un fel de acoperiş şi un covor, că aveam unu mare, 
singurul pe care l-am luat - il avea soacră-mea aici în hol - l-am pus 
aşa de jur-împrejur, peste acoperişu ăsta. Da, totuşi, cînd venea ploaia 
î~ inchipu i că ne ploua. Aveam patu ăsta care îl am acum acolo, 
stăteam aşa, pînă la genunchi în apă. Eu cu o umbrelă deasupra unui 
copil, Sebe (=dOlllllll/ Că/ărăşolllI) cu o umbrelă . Altă dată îi băgam 
in şifo nier. Însă era o nebunie. după ce trecea ploaia, tot satu 
se-nveselea, toată lumea îşi scotea boarfele afară, ude, ca să şi le 
Usuce. 

Şi toată lumea de acolo din CăIăraşi nu ştia ce-i cu noi . Fiindcă J, 
li se spuseseră , printre oameni, că vin coreenii. 

Noi am avut noroc, că am fo st foarte aproape de CăIăraşi. 
Prima oară i-a spus Vasilescu Vasia, apoi Sorcea, apoi Pelicanu, 

i-a schimbat de vreo trei ori numele. Toate satele astea să ştiţi că au 
fost asimilate pe lîngă gospodăriile de stat, ca să aibă braţe de muncă . 
Cind ne-am dus, bărbatu-meu mi-a şi spus, Îi vezi pe ăştia, - erau 
nişte deţinuţi - o să le dea drulllu şi noi rămînem în locu lor. Şi aşa 
a şi fost. 

Şi CÎnd ne duceam pe la cozi în CăIăraşi, fiindcă se făcuse BJ 

atmosfera asta, că noi am fost contra C.A.P.-urilor, contra colectivizării , J, 
noi eram cei mai răi , aşa , nu ne dădea pîine. Dacă vedea o femeie de 
la ţară îmbrăcată În oprcg, pur ş i simplu o scotea de la rînd, lumea, 
fiindcă li se făcuse deja atmosferă. 

Şi Încet-incet am avansat, am făcut ăştia patru stîlpi, cu covoru 
şi aşa am stat pînă-n toamnă , cînd am Început să ne facem chirpici. 
Chirpiciu era cam ... 16 kilograme avea un chirpici de ăsta. Toată 
lumea drucăia la pămÎntu ăsta şi cînd venea cîte-o ploaie, toată lumea 
se bucura că s-a terminat cu chirpicii, ziceam că dacă nu mai avem 
chirpici ne dă drumu acasă. Vorba aceea, Yvonne (Doamna Yvollne 
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g, 

g, 

Foarţă care asistă la interviu), acolo îţi făceai fel de fel de, nu 
speranţe, fel de fel de idei, poate şi tÎmpite, dar pentru moment aşa, 
îţi mai ridicai moralu. 

Şi în sfirşit, am stat pînă în septembrie, la sfirşitul lui septembrie, 
cînd a fost gata casa. Casa cum era? fntîi şi-ntîi rezistenţa casei era 
făcută tot din pămînt, că nu aveai {,liatră, nu ştiu ce. Ei ne-au dat 
ferestre şi lemnele pentru acoperiş . fnsă acolo am acoperit cu stuf 
Aleargă după stuf, du-te-n baltă, că era de la CăIăraşi mai Încolo, era 
o baltă, Cacomeanca, erau foarte multe bălţi pe lîngă Dunăre. Cum să 
vă spun, acuma cine să ne pună stufu? Am aflat noi că într-un sat 
lîngă CăIăraşi, care-i spune Radu Negru, este unu, moş Florea, care 
pune şi într-adevăr ne-a făcut un acoperiş extraordinar de frumos, în 
solzi. Ascultă! Eu eram ajutorul Coboram jos, trebuia mănunchi, 
urcă-te-n pod cu stuful Nea Florea pe casă cu o sîrmă, băga sînna pe 
dinafară, eu pe dinăuntru, trebuia să trag cu cleştele, iar dă-te jos, ia 
stuf, iar urcă-te, pînă am făcut acoperişu, da a fost foarte frumos, 
fiindcă iarna era cald şi vara ţinea răcoare. 

Şi, în sfirşit, ne-am făcut două camere: în prima cameră era 
soacra mea şi am făcut o sobă ca la ţară, cu plită, aşa, şi În camera 
a doua a făcut bărbatu-meu o sobă din cărămidă, care a fost 
foarte bună. 

Doamnă, a venit iarna, ne-am mutat În casă, dar, cu lmea, cînd să 
ne mutăm în casă nu eram obişnuiţi, fiindcă am stat - vasăzică din 
iunie şi pînă la sflfşitul lui septembrie - am stat afară în aer. Nu-ţi 
mai spun, acolo o climă extraordinar de proastă! Erau vînturi ş i 
majoritatea lumii s-a ÎmboLnăvit, a Tacut friguri şi mai ştiu eu ce. 
Chipurile au venit din CăIăraşi cu chinină ca să trateze lumea, aşa! 
Dar ne sufocam! Mi-aduc aminte de Ştefan, care-i la Timişoara, 
începuse să plîngă, că unde,e coliba, coliva zicea nu coliba, unde-i, 
eu vreau să stau În colibă! [n sfirşit, Încet-încet ne-am acomodat în 
asta, că ne sufocam, ni sc părea că era prea cald faţă de afară. 

Acuma, de unde să iei lemne? De jur-împrejurul Bărăganului , 
unde nu există pomi, erau numai nişte liziere pentru prot~cţie, cînd 
veneau zăpezi mari şi nu ştiu ce. Toată lumea fura de acolo. Ii spuneam 
lu bărbatu-meu, du-te şi tu, dragă, că toată lumea se duce. - Păi , n-am 
furat niciodată. - Păi, nici eu n-am furat. Da am luat toporu şi mă 
duceam şi eu şi veneam cu cîte un salcîm în spate! Şi-aşa. Ciulini de 
unde să faci, că n-aveam sobe pentru ciulini , pentru ciulinii ăştia ai 
Bărăganului sînt sobe special făcute, cum se fac în Moldova, în 
Basarabia, dar noi nu ştiam să facem aşa . Şi a fost destul de greu 
prima iarnă, nu ne-a dat voie nici să părăsim satu, nu ne-a dat voie 
să vină nimeni la noi. 
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Însă, cel mai greu a fost în iarna lui '53, cînd a fost o zăpadă h, 
extraordinar de mare şi cu furtună şi ne-a acoperit aproape tot satu. 
Trei zile am stat cu lampa aprinsă acolo în casă. N-a ieşit nimeni , că 
nu puteai. Cum am reuşit să ne descoperim? Cu oamenii care stăteau 
mai către nord şi aveau vite, în spatele casei făcuseră grajd pentru vite 
şi atunci au spart peretele şi au intrat la vite să salveze vitele. Şi aşa, 
vecin de vecin, ne-am de coperit. Fiindcă nu puteai, între case nu era 
nici un pom, curenţii erau extraordinari de puternici ... A fost ceva, aşa, 
înfiorător! Nu spun, cind am reuşit să fim şi noi descoperiţi , se făcuse 
aşa un munte de zăpadă. Copiii se bucurau, "mama. uite muntele de 
zăpadă!" ca să se dea cu săniuţa. Însă mai tîrziu n-a mai fost aşa( ... ) 

Dar ce-a fost cel mai grozav lucru, tot în iarna asta lui '53, după g, 
ce a fost zăpada asta mare, au venit tot aşa să ne ducă, zice: "Mergeţi 
aIci la capătul satului să desface~ linia!" Era Călăraşi-Ciulniţa, calea 
ferată. Şi mi-aduc aminte, era într-o vineri, am luat şi eu cazma, 
lopată, ce-am luat şi-am plecat. Obligatoriu, de fiecare casă trebuia 
cineva să iasă la muncă . Şi plecăm şi nu ne duce la capătul satului, 
ne-a dus, o, departe, pe linia ferată! Nu luasem nimic de mîncare. A 
venit trenu din oraş pentru armată, că era şi armată, cu mîncare pentru 
soldaţi şi cînd vedeam soldaţii ăia că mîncau din gamelă şi rupeau 
pîine, îmi venea să mă reped, aşa, era ceva înfiorător! O zi întreagă, 
nemîncată, ca să dai zăpada la o parte, de pe linia ferată, a fost ceva 
înfiorător. Nici nu ştiu cum am ajuns acasă, de obosită şi de asta ... 
Bine, eu eram aia care ieşeam la muncă, dar mare lucru nu făceam 
(ca plată - n.n.), decit de-abia îmi plăteam borşu. Însă borş mai bun B, 
ca acolo n-am putut să mănînc în viaţa mea. De ce? Fiindcă se făcea 
la cazan, făceau cu multe zarzavaturi , se puneau şi macaroane, făceau 
un borş bun. 

Cea mai mare parte din vară , cind nu era de lucru la bumbac, ne d, 
ducea în braţu Borcea. Braţu Borcea, ăsta , era o grădinărie de o 
suprafaţă extraordinar de mare. Pe-atuncea alimenta Canalu, că era 
Canalu 2, aşa şi piaţa Bucureşti. Şi ne duceam cu bacu. Din Călăraşi 
treceam cu bacu. Acolo nu exista apă. Acolo beam apă din copita 
vitelor. Numai cînd aducea cu sacaua, foarte rar. Cînd să ne culcăm 
seara, ce crezi că era, un hangar imens, cu nişte paturi în care dormise 
fel de fel de muncitori acolo, plin de ţînţari. Noi trebuia în fiecare gJ 
seară, să facem foc, ca să iasă fum, să putem să dormim de ţînţari. 
Lucram de dimineaţa pînă seara la grădinărie. Plecam lunea şi veneam g, 
sîmbăta. Ce puteai să iei? Mai luam şi noi În săcui cîte un morcov 
sau mai ştiu eu ce. Am lucrat fel de fel de munci, la sortat fructe, la 
bumbac nu-ti mai spun, că la bumbac sînt nişte munci extraordinare. 
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In prima iarnă a rămas tot bumbacu pe cîmp, fiindcă plecaseră deţil1u~i, 
braţe de muncă nu erau şi-a venit zăpada mare şi ne-a scos la lucru. 
Şi să-ţi SplITI acuma. Zăpada era pînă la genunchi, În annosferă era 
umezeală, bumbacu sub zăpadă. IntÎi şi-ntîi trebuia cu mîinile, fără 
mănuşi, fără nimic, să dai zăpada la o parte, să iei bumbacu ăla care 
se făcea o bilă, parcă plîngea, stătea săracu aşa aplecat şi nişte capsule 
splendide aşa mari, le luai, le scuturai, le băgai În sac. Asta o zi 
Întreagă. Mai făceam noi din loc În loc cîte un foc, aşa, puţin, da ce, 
să stai o zi Întreagă În atmosfera aia, era groaznic! De acolo m-am 
procopsit cu reumatismul. (Cîţi ani aveaţi?) - Douăzeci şi nouă , 
c1ouăşinouă de ani, neÎmp[iniţi cînd ne-a ridicat. 

Şi mai erau şi lucruri şi mai simpatice. De exemplu. cumpărau 
oamenii secărică, că era o regiune l ipsită de băuturi, nu era decît un 
ostrov şi cînd ieşeam cu rÎndu de bumbac, asta vorbesc mai ales vara, 
cînd era la ciupit sau la săpat, ieşeam aici în şanţ şi treceam sticla aia 
din mÎnă-n mînă şi mi s-a părut aşa de bună, cu gust de mentă, 
secărică şi mentă. un ga l benă, una verde. Ce să spun, era o minune! 
M-am obişnuit şi cu bo rşu şi de-atuncea şi noi mîncăm borş. 

Şi În sfirşit, aşa a trecut timpu, pe umlă s-a mai dat drumu puţin, 
mai veneau satc[e elin jur vara cu brînzeturi, cu [uben i ţe, cu peşte, nu mai 
trebuia să alergăm noi atîta după cumpărături, se mai Îndu[cise puţin. 

Nu spun că-n fiecare săptămînă ne chema la mi[iţie, că am făcut 
şi mi[iţie acolo. Noi am făcut aşa. am făcut şcoală, am făcut mi[iţie, 
am făcut dispensar şi primărie. Din fiecare casii mergea cineva la 
lucru, nu spun de cîte ori am urcat mortar cu targa, acolo, zi de zi 
munceam, aşa. Şi În fiecare zi ne chema să ne facă prezenţa. Mi-aduc 
aminte, Ştefăniţă era mic şi strigă: CăIărăşanu Ştefan! - lo! (Ci ţi alli 
aveall copiii?) - Păi, Ştefan avea trei ani şi ceva şi Petrişor avea şase 
ani( ... ) Nu l-am dat [a şcoa l ă În primul an, dar aveam o vecină, 
Învăţătoare, pe doamna Be[mega. care era tot din cei ridicaţi, tot din 
Severin, dar ea era basarabeancă şi pentm asta a dus-o cu noi. Dar 
invăţătoare foarte bună şi ea a venit la noi şi-a spus: - "Doamna 
CăIărăşanu, e păcat să nu daţi copilu!" - "Ştiţi ce, îl dăm [a Dvs., 
vreţi să-I preparaţi?" Şi primu trimestnt a făcut cu doamna Be[mega 
şi pe urmă [-am [ăsat la şcoală şi a luat premiu Întîi. Şi de asta spun. 
ce Înseamnă să ai de la început un învăţător bun. Erau foarte mulţi 
profesori luaţi de [a Severin şi din alte părţi, dar era şcoală numai 
pînă la patru ani, mi se pare. şcoală primară. Şi făceau şi ăştia. 
profesorii, cum era F[orica Kameniţă şi alţii care erau profesori , făceau 
pe Învătători i. (Toţi erau dizlocaţi?) - Da, unii fiind chiaburi altii 
cum er~ doamna Belmega asta, era basarabeancă .. . Astea au ca~l fo'st 
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criteriile: chiaburii, basarabenii sau familiile care aveaU copii fugiti În 
străinătate. Au fost şi politici, de exemplu turcii din insula Ada Kaleh, 
fiindcă ăia Înlesneau trecerea persoanelor fizice la frontieră. Au d, 
fost cu noi acolo, au fost vreo 15 familii de turci. Am avut şi un 
evreu de la Timişoara, un evreu care se chema Steiner şi care avea 
Fabrică de cărămidă, era cu familia şi Cll doi copii. Din Mehedinti, 
să ştii. am văzut că au fost cam 40000. fiindcă s-au făcut un t~1 
de aniversări aicea şi au patruzeci şi ceva de mii din Mehedinţi. 
Au fost destul de multi. 

(Mi-a!i spus c-au jost şi din Bihor?) - Din Bihor, vasăzică 
pe noi ne-a ridicat În iunie şi ăştia au venit cam În august. lllai 
tîrziu. Şi spusei că i-am Întrebat, de ce v-a ridicat' S-a găsit la 
Băiţa, s-a găsit ... da de ce nllmai pe unii i-a adus nu ştiu. Au fost 
vreo zece familii. 

(De unde mai erau cu dumneavoastră?) - Majoritatea au fost din 
Mehedinţi şi din Banat, din Deta şi nu mai ştiu de unde. Din Mehedinţi 
au luat in adîncime cam 25-30 de km. Au luat pînă la Balta, Podcni, 
Cireşu, ăştia i-a luat, cam 30 kilometri către munte, de la Dunăre. 
Erau fomte mulţi bănăţeni, c-acolo s-au separat, adică, în ce sens? 
Cum i-a coborît pe fiecare, cum i-a adus, aicea erau bănăţenii, că 
ziceai "Ia bănăţeni", pe urmă erau din Mehedinţi şi amestecătmă, aşa, 
fiecare cum şi-a făcut casă. 

La un moment dat au adus, nu ştiu exact în ce vară, dar mi se h, 
pare că-n vara lui '54 - că noi am stat' 51-' 56 - au adus detinuti 
politici, direct de la celulă, pedeapsă transformată În pedeapsă di;l 
asta, administrativă. Dac-ai fi văzut cum erau, pe fiecare cum i-a 
ridicat, cu cojoace, cu căciuli, erau cum era peretele ăsta, albi ca 
varul. Atunci am zis, Doamne ne pedepseşti dacă noi spunem că am 
fost rău, că uite am fost cu toţii Împreună, aşa cum am fost, aruncati 
in cîmp (îi tremură vocea de emotie), dar n-am stat la celulă. Te 
impresiona extraordinar! 

Printre ei a fost şi domnul Flolldor, al cărui tată a fost guvernatorul dj 

Bucovinei. Acest Flondor a fost Însurat CLI fata lui Barbu Ştirbei. 
A venit doamna Flolldor, venea aşa, o dată la două luni, cum putea 
şi ea, fiindcă n-a vea servici. Era femeie de servici unde lucra, fata lui 
Barbu Ştirbei, aşa! Avea doi băieţi pe care nu-i primea in facultate şi 
de o modestie extraordinară. Şi acest domn Flondor era hrănit de 
bucovinenii care erau din sat: in fiecare zi cîte o familie il chema la 
masă. Şi ne-a povestit cum a scăpat el În puşcărie, fiindcă ei erau doi 
fraţi Flondor şi unu din ei a murit, s-a făcut o epidemie de dizenterie 
şi a murit. Dar el a scăpat. El ne-a povestit aşa, că lua cartofi şi era 
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la puşcărie acolo o sobă cu cărbuni şi a băgat acolo cartofi şi i-a ars 
şi a mîncat două săptămîni aşa şi aşa a scăpat. Dar dimineaţa venea 
miliţianu şi spunea: ,,- Astăzi am făcut norma? la să vedem, cîţi au 
murit?" Noi nu-I provocam, că era ceva dureros, dar el povestea. Ei, 
şi-nainte de '56, de-a ne ridica restricţiile, auzim, printre altele, că 
domnul Flondor s-a aruncat în fintînă. 

între timp noi am săpat şi ne-am făcut fintîni, am avut norocu c-a 
ieşit apa la suprafaţă la patru metri, au fost sate unde a ieşit la treizeci 
de metri. Scoteau o găleată de apă cu calu. Legau cu o frînghie şi se 
ducea calu aşa pe cîmpie să scoată o găleată de apă. 

Da ce s-a întîmplat? A venit soţia lui donmu Flondor şi-a spus 
că nu ştiu ce s-a întîmplat cu un băiat, l-a arestat sau nu l-a primit la 
facultate ... şi el s-a aruncat în fintînii. Da noroc că era o persoană 
înaltă şi au sărit vecinii şi l-au scos. Cînd am plecat spre Severin pe 
eli-am lăsat internat la dispensaru T.B.C. din CăIăraşi. Bineînţeles că 
intrînd în apa aia rece s-a ales cu o răcea lă puternică, săracu de el. 

Ei, şi să-ţi mai spun de familia Flondor, fiindcă ajunsei la el. Am 
o prietenă care acuma e la Galaţi şi care a fost secretara lu Cela 
Delavrancea. Ea cunoştea foarte mu l tă lume bună din Bucureşti, printre 
care a cunoscut şi pe Nadege Flondor. Şi ea mi-a povestit cum a 
reuşit să plece din ţară Nadege. Domnul Flondor mi se pare n-a 
reuşit, a mai trăit cîţiva ani şi-a murit. A venit în ţară, pe timpu lui 
Ceauşescu, Henri Coandă. Bineînţeles primit de Ceauşescu şi întrebat 
ca de obicei, aveţi vreo dorinţă, nu ştiu ce. Şi atuncea Henri Coandă 
Îi spune lui Ceauşescu: da, am o dorinţă, am un prieten aicea, familia 
Flondor, fata lui Barbu Ştirbei, unde dumneavoastră aveţi 
cinematografia la Buftea şi ea stă într-un garaj. Stătea cu. bărbatu şi 
cu doi copii. Şi vă rog, foarte mult, să-i da~ un apartament. Intr-adevăr, 
zice că i-a dat în Floreasca un apartament cu două camere. Au mai 
trecut cîţiva ani, a venit iarăşi Henri Coandă şi a reuşit s-o scoată pe 
madam Flondor şi pe cei doi copii, că Între timp domnul Flondor 
murise. Şi m-am bucurat foarte mult şi m-am gîndit aşa, ce înseamnă 
omu modest, omu superior, n-ai auzit-o o dată văitîndu-se, femeie de 
servici ... n-avea nici o posibilitate şi trebuia şi lu bărbatu-său la două 
luni o dată să vină c-un pacheţel. 

La fel doamna Bălteanu, era o fostă moşiereasă la Cireşu , la 
munte, Anicuta Bălteanu o chema şi la fel muntenii, în fiecare zi, ce 
făceau, ce av~au, o ciorbă de cartofi, o ciorbă de fasole, în fiecare zi , 
prin rotaţie se ducea şi-i duceau. S-a nimerit în satu ăsta chiar cu 
oameni de unde avea moşia şi, fiindcă a fost o femeie cumsecade şi 
simpatică, au îngrijit de ea, ca şi bucovinenii cu domnul Flondor ( ... ) 
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Pînă la unnă ne-am ajutat cu tinereţea. Mi-am luat o capră cu g, 
iezi, o păşteam şi eu pe unde puteam, ca să pot să am lapte la copii. 
Eram eu înjurată şi alungată, dar ce să facem . 

Bărbatu-meu a fost şi este o fIre foarte pesimistă, spunea, aici o 
să rămînem, însă eu am avut ceva în interiorul meu, că spuneam, nu 
se poate, trebuie să vină o zi şi să plecăm. Niciodată nu m-am gîndit 
că sîntem defInitiv acolo plecaţi . Pe bărbatu-meu l-a luat şi l-a angajat, 
că o regiune mai lipsită de tehnicieni şi de specialişti eu înc.ă n-am 
văzut . Şi culmea, l-au făcut şi inginer-şef la Uzina de apă. In fIne, 
asta să povestească el, că eu vorbii destul. Pînă la unnă am ajuns să 
ne descurcăm, cum spunem noi românii ( .. . ) Intre timp i-a ridicat şi c

J 
pe părinţii mei, pe noi ne-a ridicat în iunie, pe ei în septembrie. Dar g, 
nu i-a dus în Bărăgan, le-a dat domiciliu obligatoriu la Coşoveni . Tata 
era preot şi chiabur. 
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"Şi în Bărăgan am trăitfoarte bine unii cu a/Iii. Ca o 
familie mare, mare de to/!" 

ZOE ROGOJAN, născută Muşa În 23 aprilie 1922, Hunedoara. Deportată 
cu băi,,!ul de patru ani din Or"viţ. Ia Olaru (Roseţii Noi), apoi la Vasilesc" 
Vasia . Inrcgistrată În 5 august 1996, Or.viţa . 

Am stat cu părinţii la Ora viţa. Pînă la 19 ani n-a fost nimIC 

deosebit. Bărbatu meu de pe front a venit şi ne-am căsătorit ş i a 
plecat iar pe front. S-a Înto rs În 1945, a fost numit comandantul 
Legiunii de jandarmi la judeţul Ca raş-Severin, doi ani, după care a 
fost arestat În 1948, exact În 6 august, cînd băiatul a împlinit un an. 
A stat prima oară, să nu încurc, În '51 ne-a ridicat pe noi ş i am venit 
În '56 şi tot În '56 În februarie a venit şi el. Şi atuncea a stat doi ani 
acasă şi a fost ridicat din nou şi a stat pînă în J 964. * 

* Titus Rogoja ll, născu! 1,,27 decembrie 1915, la Aninoasa, comuna Livezeni; 
sOţul Zoci Rogojan <'l fost inchis timp de 14 nni, trecînd prin Închisorile de la Vacăreşti, 
Aiud. Baia Spric, Ploieşti , Făgăraş, Bucureşti, Jilava, Gherla. Casetele cu mărturia 
lui, înregistrată in 5 augllsl 1996, am donat-o Arhivei Sighct. Întrebat ce J·a ajutat să 
reziste in perioada detenţiei, T. Rogojan ne-a dat urm5tond răspuns: 

"in primul rînd, am fost sigur că n-am să fiu părăsit de nevastă-mea, de asta 
am fost absolut sigur, pentru că noi ne-am căsătorit din dragoste, n-a fost problema 
de altele, cum să spun, de alte interese, am fost sigur că nu mă va părăsi , am fosl 
sigur că-mi voi găsi copilul. Atunci cind m-a arestat, copilu meu era de un an. 

AI doilea. am fost sigur că acest comunism nu va dura, nu va dura pentru că nu 
putea să dureze, este împotriva firii umane. Omul vrea ca rcz~h~tul străduinţelor lui 
să ne al lui. Or. comuniştii nU-Ii dau posibilitatea. Plus că mCI un lucm, care nu-i 
bine organizat, nu poate să dureze. Mai cu seamă un lucnl intemeiat pe ură, fiindcă 
ei au venit şi au Întemeiat tot ce nu făClii ci pe ură, ura de clasă. Ce fel de temelie 
poate să fie asIa pentru o societate CÎnd ii înveţi să uras?ă? Pentm că ura e un senti
ment puternic şi aparţine omului. dar ura nu este .se ~ectl~ă, dacă il inveţi să urască, 
el il va urî pe tol cel pe care ci îl va socoti că c mal bln~ Situat. Şi am avut experienţa 
asta, nu numai la comunişti, am văzut persoa~c care, trăind prin comparaţie, totdeauna 
credeau că altul trăieşte lllai bine decît ele ŞI îl urau. Or. dacă îl mai şi inveţi pe om 
să urască, asia nu poate duce la nimic bun. 

Şi pc urmă am mai avut credintă în Dumnezeu, pentru că eli mă ştiam nevinovat 
şi nu puteam să cred că Dumnezeu, care există, pînă la urmă să nu intervină intr-un 
anume fel şi să spună că am suferit de.ajuns". 
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În timpu ăsta am fost ridicată eu pe Bărăgan. Băiatu avea atuncea c, 
aproape patru ani. Ne-am trezit într-o dimineaţă cu soneria: disperat 
suna cineva. Am văzut că sînt nişte militari, le-am dat drumu, crezînd 
că îşi caută ceva adăpost, ~ă probabil sînt În misiune şi sînt obosiţi. 
Ca să mă cheme pe mine. lntreabă cine e Rogojan Titus. Am spus că 
e fiul meu: "Să vină Încoa!" - "Păi bine. patru dimineaţa!" -"Sculaţi-I, 
să vină încoa! Cine mai locuieşte aici?" - "Părinţii mei, bunica mea" ... 
- "Să vină aici!" Au venit săracii. - ,,Daţi buletinele! Aveţi timp -
nu mai ştiu cîte ore - să vă pregătiţi." A venit un ofiţer de grăniceri g, 
şi a adus buletinele mamii, al tatălui şi al bunicii. A rămas numai 
buletinul meu, Împreună cu toate actele şi ale soţului, tot ce a găsit 
într-un sertar, le-a pus Într-un plic, le-a luat pe toate. -

în sfîrşit, am luat şi noi ce-am găsit prin casă pe acolo, mîncare, c, 
mobile am luat numai strictul necesar, un dulap; un pat, o masă, că 
la mine au rămas părinţii acasă şi abia noaptea tîrziu am ajuns să ne 
îmbarce în tren. Dar, chiar m-am gîndit şi ieri, nu mai ţiu minte cît 
am facut pe drum, nu mai ştiu. Şi zi şi noapte, dar nu mai ţiu minte. c. 
Dar toţi eram disperaţi; pe la staţii, mergeam dintr-un vagon În altul 
şi tot ne Întrebam oare unde ne duce. Că nimeni n-a bănuit nimic. 
Toţi eram convinşi că ne duce În Rusia. Cînd am ajuns la Ciulniţa şi d, 
am văzut că Întoarce trenu Încoace, am fost complet dezorientaţi. în 
sRrşit, all) ajuns la CăIăraşi . Acolo zeci şi sute de căruţe. de maşini e 
care să ne ducă unde ne era locul. Ne-a Îmbarcat într-un camion, 
notez că eram cu familia asta din Oravila, cu Batki. A intervenit c

J cineva, fiind noi oarecum cuscri, să mergem Împreună, mai ales că 
era fetiţa lor mică, de şase luni şi aveau şi nevoie de cineva. EI era 
medic şi era cumnat cu mine. Sora lui era căsătorită cu fratele SOţului 
meu. Noi ne consideram cumnali. EI a fost ridicat că soţia lui era 
basarabeancă, Aurica se numea. Dar să ştiţi că mulţi au fost ridicaţi d

J 
şi în locul altora, că trebuia şi un anumit număr şi erau din ăia mai 
protejaţi. în sfîrşit .. . 

Am ajuns la CăIăraşi, ne-a îmbarcat în camion şi am mers pe 
malu Borcii, braţul de la Dunăre. Şi eram convinşi - că tot Întreba d, 
şoferu şi zicea "nu ştiu unde să vă duc" - eram convinşi că ăsta o să 
sară din maşină şi ne aruncă în apă pe toţi. Cînd am ajuns la o 
ridicătură, zice, acuma ştiu unde să vă duc. Erau grămezi aşa, de alţii, e 
care erau cu mobile acolo, cu tot. Am ajuns acolo pe cîmp, era un 
responsabil care ne-a dus la un anumit ţăruş. Ăsta e locul vostJU. Am . g, 
descărcat acolo. au adus apă cu stropitorile, cu clstemele. 

A venit o ploaie mare, groaznică, băiatul l-am pus În dulap, iar f 
hainele mele din Iadă a trebuit zile întregi să le Întind la soare, ca să 
se usuce. 
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Şi am stat acolo, am Început să construim casă. Da, a trebuit să 
ne ducem la bumbac, ca să ne dea pîine, natural pe bani, dar ca să 
avem dreptul să cumpărăm pîine, dacă nu, nu ne dădea nimica. 

Prin octombrie medicii au fost repartiza ţi În satele vechi şi 
cumnatu-meu a plecat. Aveam rudele astea la Vasilescu Vasia, care 
mereu Îmi trimiteau vorbă să fac cerere să mă mut acolo, la ei. Şi am 

f reuşit. Era Neda Dumitru din Oraviţa , verişoru primar a lu mama. El 
era considerat chiabur. Acolo am terminat casa, tîrziu, abia prin 
decembrie, ştiu că Încălzeam pămÎntu pe plită ca să putem tencui, că 
era Îngheţat. Am terminat casa, toată iarna am trăit din pachetele 

J, 

h, 

trimise de acasă, de la părinţi , rude. 
Şi În primăvară ne-am dus la fermă, la lucru. Luam pe ăsta mic 

În spate, ÎI puneam la umbra unui copac şi Îmi căutam de lucru, că 
vă spun că era atunci de patru ani. Cînd era de şase, şapte ani, venea 
şi el să-mi ajute, era deja la şcoală şi după ore venea şi el să mă ajute. 
Atunci vă Închipuiţi ce ne Înşela la cÎntar. Ne cîntărea cinci, zece 
kilograme, cît culegeam, pe cÎntar de ăla de o mie de kilograme. Nu 
ne-am ales cu nimica. 

În sat s-a clădit un dispensar care a avut treizeci şi doi de metri 
lungime, un dispensar foarte modern, cu cabinet, cu sală de naşteri , 
de travaliu, era şi cooperativă şi miliţie. Şi Într-o zi vine medicu de 
acolo şi mă întreabă dacă sînt mulţumită cu ce cîştig la bumbac. 
Mulţumită, nemulţumită, undeva trebuie să lucrezi. Zice, eu ştiu, 
m-am interesat de dumneavoastră, n-aş vrea să vă jignesc oferindu-vă 
un post. Şi m-am angajat la dispensar ca agent dezinfector. Trebuia 
să mă duc săptămînal să controlez fintînile, să notez copiii nou-născuţi , 
nu era mare lucru. Şi am stat acolo pînă cu un an înainte de a veni 
acasă, cînd s-a desfiinţat postul. Fiind în servici la dispensar, am avut 
un medic foarte bun, 84 de ani a avut săracu, că e:a din Băile 
Herculane, dar foarte de treabă om, Crăciunescu îl chema. In primăvară, 
cred că în 1952, a fost un viscol groaznic, exact de opt martie, nămeţi 
mari , case nămeţite, rău, rău de tot a fost. Prima oară m-am urcat în 
pod să dau zăpada aia mare jos din pod de la noi, D-aveam scînduri 
la tavan. Şi m-a trimis să dau zăpada jos din pod. A zis că dacă nu 
sînt În stare, să plătesc un om, dar eu am zis foarte bine şi dumneata, 
domnule doctor, poţi să plăteşti un om. Cînd a fost să plecăm acasă 
a venit să-mi spună la revedere şi mi-a spus: "Niciodată n-am să uit 
că din cauza Încăpăţînării dumitale a trebuit să pLătesc 600 de lei 
pentru curăţat zăpada". Era atunci 500 de lei salariu lui, că era după 
stabilizare ( ... ) 
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oi am plecat de acolo În a doua serie. A venit tata. să ne ia. Am k 
ajuns acasă În ianuarie şi În februarie a venit şi soţu. Vă spun, doi ani 
n-am avut nici o veste de la el, n-am ştiut unde este. După ce a venit 
acasă, vine un miliţian cu un plic. Erau actele lui pe care le-au luat 
cînd m-a ridicat pe mine şi Între ele erau şi două decoraţii , că a fost 
decorat pe front cu "Steaua României". Mă Întorc acum puţin Înapoi. 
Cînd am fost Încă pe Bărăgan venise o dispoziţie că toţi care au făcut 
fronul de apus şi pot dovedi, Îi eliberează din Închisoare. Cu ce să 
dovedeşti, că actele lui le ridicase la dosaru meu. Imi trimite el (solul-n. 
n.) o scisoare acasă, că nu ştia că eu sînt pe Bărăgan, În care mă roagă 
să-i trimit brevete de decoraţii şi haine civile. Mama, săraca, Îmi dă 
o telegramă să-i dau un telefon şi mă Întreabă, că personal a venit la 
mama un securist şi a stat toată noaptea să caute acte. Foarte cumsecade 
a fost. N-a găsit nimic şi i-am spus eu că au fost luate la dosaru meu. g, 
Tot securisru m-a Învăţat şi am căutat În Monitoru oficial, că am ştiut 
cînd a fost decorat. Şi am găsit acolo şi am făcut copie la notariat, 
dar mi-au zis cînd am dus-o că nu e valabilă, că e din timpul regelui 
Mihai. Da eu l-am Întrebat, diploma dumitale nu e tot din timpu ăla? 
( ... ) 

Am avut probleme mai tîrziu, că l-a arestat iar pe soţul meu. m, 
Cînd copilu dădea admitere din a şaptea În a opta, arunci era aşa: m, 
şcoala trimitea lista cu propuşii pentru admitere şi partidu urma să Îi 
admită, erau atîţia copii de muncitori, de cutare, de cutare şi m-am 
interesat, trece sau nu trece. Cineva Îmi spune, doamnă, nici nu 
Încercaţi. Apăi, zic, decît o palmă din aia, ca să se ducă la examen 
şi să nu treacă, mai bine să nu se ducă. Şi totuşi, cineva de la partid 
mi-a spus aşa: Într-adevăr, lista se face, dar există un loc pentru copii 
excepţionali , unde nu ne interesează soarta părinţilor, iar dacă merită 
ÎI va ocupa el. Şi Într-adevăr locul acesta l-a ocupat el. Şi a terminat 
totdeauna cu diplomă de merit şi a intrat la facultate cu media zece. 
La chimie ( .. . ) 

in rest, ar fi multe amănunte. Am fost totdeauna o fire robustă , 
o fire care nu m-am pierdut. Ştiu că veneau vecinii şi spuneau că nu 
mai plecăm de acolo. Eu totdeauna am crezut că vom reveni acasă. 
Pe soţu l-au condamnat la 25 de ani Închisoare şi tot aşa m-am gîndit, 
peste 25 de ani voi avea atîţia ani, dar tot va veni acasă. Am răzbit. 

(A Iost jlldecat? Pentru ce a fost condamnat?) - "Activitate 
Împotriva clasei muncitoare". Păi , a fost ofiţer de jandarmi, ce era să 
facă? Sigur că pe partizanii ăia trebuia să-i prindă pe fronru din Rusia. 
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A, 

A, 

h, 

d, 

d, 

B, 

B, 

g, 
J, 

El a fost jandann operativ. Foarte multe a îndurat şi el, o să vă spună 
el. Păi el, cît a fost în închisoare, ce l-a ajutat a fost încrederea în 
familie. Că mereu, mereu veneau colegi care primeau de acasă sentinţa 
de divorţ şi pur şi simplu s-au frînt în două. Fraţii lui mi-au spus, 
divorţează, noi te înţelegem, dar n-am vrut şi pe el asta l-a ~nut. 

Au fost prea multe şi prea devreme. Nouăsprezece ani am avut 
cînd m-am căsătorit, cinci ani a făcut frontu, la douăzeci şi nouă de 
ani m-a dus pe mine pe Bărăgan, el a stat cincisprezece ani în 
închisoare. Nu vreau să mă mai gîndesc. Am avut însă rude foarte 
bune, cum au fost părinţii lui Gogu, am fost foarte ocrotită de ei. 

Şi în Bărăgan am trăit foarte bine unii cu alţii. Nu era egoism, 
nu era răutate, ne ajutam, fie cu dusu în oraş la cumpărături, fie cu 
apa, cînd veneau cisternele ne aduceau şi nouă cu bidoanele apă. Ca 
o familie mare, mare de tot. 

Am avut în sat şi pe unii la care le-a dat drumu de la închisoare, 
au venit cu domiciliu obligatoriu. Era un oarecare Flondor, mare 
politician, moşier, nu ştiu ce era, dar în orice caz era cineva, de prin 
Bucovina. Noi cel puţin eram cu familia, dar ăştia săracii erau singuri. 
Mai era un fost deţinut preot, făcea slujbe la dispensar, i-a dat medicul 
o cameră acolo. 

După aia nu am mai ţinut legătura. Cu ăştia din Comorâşte mă 
mai întîlnesc. Mai erau din lam şi foarte mulţi din Severin. Din 
Oraviţa era familia Gromov, era familia Lupşa, eram vreo şapte-opt 
şi din Oraviţa. 

Nici nu ştiu de ce i-o ridicat pe ăştia din Oltenia, că erau mai 
sărăcuţi. Aveau cîte un cal, cîte o căruţă, tot în faţa casei le-au ~nut, 
să nu le fure cineva. Ăştialal~, comorîştenii, erau foarte gospodari, 
era curat în fata casei, era cît de cît făcut un adăpost pentru vite. 
Ăştialalţi ţinea~ vitele afară. Iar localnicii de acolo au rămas uimiţi 
cînd i-au văzut pe cei din Banat cum lucrează pămîntu. La ei nu se 
ară din timp, după ce se recoltează. Ei în primăvară, între rînduri, se 
duc cu plugu şi seamănă din nou. Şi atunci nu era porumbu aşa 
frumos cum era la ăştialalţi. 

Plus mîncare. Ei erau aşa de uimiţi cînd vedeau cum fac, mai ales 
ăştia de la Comorâşte făceau fel de fel de prăjituri de anumite ocazii. 
Ei rămîneau cu gura căscată cînd vedeau. 

Noi n-am avut voie să părăsim satu, dar veneau din satele vecine 
cu fel de fel de lucruri de vînzare, cu alimente şi cu lapte şi cu brînză 
şi cu păsări şi de toate. Şi atuncea vedeau şi ei, ăsta cum găteşte, cum 
se face cutare, multe, multe au învăţat de la ăştia (din Banat - n. n.). 
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Nu ştiu , erau chiar aşa de, nu pot să spun că reduşi , da neumblaţi, B,/B I 
n-au circulat ca ăştia, ăştia se pun pe tren, pleacă pînă la laşi , bănăţenii 
ăştia , dar ei , săracii, vă spun, comuna lor şi eventual pînă la CăIăraşi, 
cu cine ştie ce treburi mari de tot, dar altfel nu pleacă . Iar în casă, 
foarte 'slab, foarte, foarte slab. Că m-am dus şi eu într-un sat o dată 
să iau ni şte lemne. în primu an n-aveam cu ce ne încălzi şi mergeam g, 
pe cîmp ş i veneam cu spinarea plină de beţe de bumbac. Şi o dată 
ne-a alungat unu de acolo. Şi-a bătut joc de noi. Dar localnicii de 
acolo se încălzeau cu beţe din alea, aveau sobele dintr-o cameră în B, 
alta, nu ştiu cum erau făcute, aici făceau facu şi în camera aialaltă 
aveau aşa clădit, ca un cuptor şi acolo dormeau ei, iarna, pe cuptoru 
ăla. S-au mirat cînd au văzut la noi paturile şi paturile cu perne şi cu 
plapume. Tare sărăcuţi , vă spun, şi neumblaţi , că doar aveau şi ei 
pene din care să-ş i facă perne, că aveau păsări . Nu vă mai spun cum 
se tă ia porcu la ei . Nu ştiai care bucată, unde este. Cum ar apucat. Nu 
era ca la noi, să scoată şunca, antricotul, cutare, cutare. Nu. Cum o 
dat Dumnezeu, o săra şi o punea la streşini . Abia mai rămînea ceva 
din carne, că toate vrăbii le, toată iarna s-au hrănit cu carnea aia de 
acolo. 

(Ştili cine a făcut listele?) - Ăia care au fost sînt toţi morţi şi d, 
morţi chinuiţi , au murit chinuiţi. Era unu Arjoca, cine ştie ce funcţie 
o avut, erau de pe la partid, Arjoca, Cucu, Manghelus, după aia am 
aflat. Au fost bolnavi rău de tot, săracii de ei. C, 

Nici nu ştiu cum a trecut viaţa, tinereţea. Cu atîtea necazuri . Vă 
închipuiţi, soţu meu a fost pe front, apoi închis atîţia ani. Mai mult 
pentru copilu ăsta am trăit. 
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DÂLGA 

" Slalil/ şi poporu rus / Ei la Dâlga I/e-all adlls / 
AI/a şi Gheorghill De} / Ne-c/ll cal/sideral bllrgheji ", 

'" Din mărturia (aflată În arhiva proprie) a lui 
PUNDICm VANGELE , născut la Cândrova 
(Macedonia, Grecia), la 13 februarie 1912, deportat 
Împreună cu alţi macedoneni (aromâni) ş i cu familia din 
Dudeştii Noi (fostă Bcşenova Nouă, Timiş) la Dâlga, 
reiese că aceste versuri circulau printre ţăranii departaţi 
- În acest loc din Bărăgan - din Sat-Chinez (cf. În 
arllivă RADU AUREL, născut În 27 august 1912, la 
Sa t-Chinez şi infra , Tănaţcu Darina), Hadoni, Bărăteaz, 
lecea Mare, Jimbolia, Lenauhcim, Becichcrccul Mic, 

Biled, Lăţunaş , Banloc, Forcig, Dudeştii Noi etc, 
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"Cine n-o Jostml poate să-şi închipuie ce-o Jost acolo! 
Nici nu pali să descrii, oriCÎt ai vrea! Nu pali să descrii 
treaba asta, în mameI/tele alea atîta de grele!" 

DORINA TĂNAŢCU, născută la 4 mai 1927, În Sat-Chinez. Deportată cu 
familia din Sat-Chinez (Timiş) la Dâlga. înregistrată În 20 aprilie 1991, 
Sat-Chinez. 

Aici la Sat-Chinez am crescut, aici m-am căsătorit cu un băiat a, 
din sat, la 18 ani. La 19 ani am avut un copil şi la 24 de ani ne-a dus 
la Bărăgan . Şi pînă atunci cote, supracote, impozite. b, 

Pe noi la ora 12 ne-o ridicat. "Cu data de astăzi sînte~ arestaţi!" c, 
Nu ne-o spus unde ne duce. Ne-am pus bagaju în căruţă, ne-am dus d, 
la gară. Ne-o ţinut trei zile. Ne-o dat vagon acolo şi animalele şi noi. 
Dar ne-am asociat eu cu sora mea şi-am pus caii într-un vagon şi c, 
mobilă şi ce-am avut am pus în alt vagon. 

Cînd am ajuns acolo, mirişte de grîu tăiat, un ţăruş bătut, aici vi-i 
casa! Copiii or fost mici, n-am avut fintîni, ne-am facut colibă, după e 
aia ne-am facut căşi. în 26 octombrie chiar am intrat în casă. ( ... ) f 

Ce-am putut să luăm? Mai mult o rămas acasă. Mobilă, aproape 
tot ce-am avut o rămas acasă. Cît ai putut să iei în cîteva căruţe? c, 

. Acolo ai mers zi de zi la fennă, la cules de bumbac. Noi am fost 
angajate, eu cu sora mea, la o crescătorie de curci, ca să stăm cu g, 
copiii acolo pînă s-or terminat casele. După aia am venit şi noi, am 
fost angajată la mături , la cooperativă. Am lucrat cu tata şi cu o 
familie de basarabeni . Bărbatu-meu la urmă o fost brigadier la 
Ghimpaţi, la o comună vecină, la o fermă care o aparţinut de Dâlga. d, 

Şi am trăit de pe o zi pe alta ( ... ) Cît am lucrat, atît am cîştigat. 
O fost foarte, foarte greu! Nici nu pot să explic ... La urmă s-o facut 
cooperativă, dispensar, şcoală, dar la început n-am avut nimic, nimic, 
nimic. Grîu care l-am avut, nici măcar n-am avut unde să facem 
mîncare. Din plantaţie ne-am adus pomi pentru colibă. Acolo or fost g, 
şi găinile, acolo o fost şi purcelu, acolo or fost de toate! 
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1, 

m, 

1, 

c, 

c, 

c, 

g, 

h, 

Cînd am venit acasă , o fost colectivu la noi acasă. Am mai stat 
la sora lu mama pînă ne-o eliberat casa, dar o fost un dezastru, că nu 
pot să spun cum o arătat casa. 

După aia ne-am dus la fennă, pămînt nu am mai luat. De la 
fennă ne-am dus la Timişoara. Eu am lucrat 17 ani, de-acolo avem 
şi pensie, că altfel nu ştiu cum am putut să trăim. Mama bătrînă, tata 
bolnav, foarte, foarte greu. Cine n-o fost, doamnă, nu poate să-şi 
închipuie ce-o fost acolo! Nici nu poţi să descrii, oricît ai vrea! Nu 
poţi să descrii treaba asta, în momentele alea atîta de grele! Eu nu pot 
să vă spun! 

Am fost chiar singură acasă . Pe toată lumea o ridicat noaptea la 
12. La noi nu o venit. Bărbatu-meu trebuia să meargă la cineva acasă, 
dar s-o dus la sora mea. Pe la ora 12, inainte de 12, o venit unu pe 
la noi, un vecin de al nostru, dar, na, membru de partid, mare ştab, 
s-o dus la bărbatu-meu şi i-o zis: "Păi tu eşti aicea'!" - "Da." 
S-o-ntors-napoi şi-o intrat la sfat. Pină o intrat la sfat, bărbatu-meu o 
văzut că vine inspre noi un ofiţer şi mai nişte soldaţi. Şi şi-o dat 
seama CÎnd o văzut că vine in jos la vale. 

Şi eu eram acasă numai cu mama şi cu bunica. O intrat pe uşă, 
o salutat, intr-adevăr o salutat. Şi: "Cu data de astăzi, in numele legii, 
sinteţi strămutaţi". Eu m-am rugat să-mi dea voie să mă duc după 
bărbatu-meu. Pină eu m-am imbrăcat să mă duc după el, el deja o 
venit incoace! Deja lumea s-o strins. Nu pot să vă spun, toţi vecinii 
s-or strins! O venit el acasă, impachetarea! Aşa pentru un moment, vă 
spun, nici n-am ştiut ce să iau. Cu o săptămină inainte de a ne ridica, 
noi ne-am pus bostani, pepeni, lubeniţe. Şi-acolo or venit după noi ca 
să venim. Or scos toată mobila in mijloc de stradă, oglindă, tot ce-a 
fost de la donnitor. Şi aşa de bine mi-aduc aminte, că tocmai veneau 
vacile de la văcar, de-afară, şi noi am stat in faţa oglinzii, că ne-a fost 
frică să nu vină vacile inspre oglindă. S-o dus bărbatu-meu şi-o plătit, 
că n-ai mai ştiut cit trebuie să plăteşti . 

Na, am mers după haine, la verişoara mea, că le-am ţinut acolo 
de frica percheziţii lor. Le-am adus, dar am avut noroc, aşa , că am 
spus că vreau să iau maşina de gătit, şpoieriu, cum se spune la noi . 
Dacă nu-l duceam pe ăla, n-aveam cu ce să facem mincare şi toţi 
vecinii care or fost acolo pe ăla or găttt. Am luat o vacă , am luat un 
cal, dar o mai rămas şi acasă un cal şi o vacă şi tot ce-am mai avut, 
porci, gişte, găini. Am luat şi găini , dar o parte or murit pe drum. in 
gări unde am stat, le-am mai dat apă, dar ... ( ... ) 

Acolo cu noi la Dâlga o fost şi muierea lu Mihalache. Ea o fost 
politic arestată şi după aia or adus-o la Dâlga. Şi mi-aduc perfect 
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aminte c-o venit la cooperativă şi eu eram acolo şi o căzut femeia, 
c-o fost femeie în vîrstă. Şi eu am pus mîna şi am ridicat-o şi miliţianu 
mi-o zis: " - Nu ţi-i ruşine să o ridici pe a ta?" - "Păi , zic, Îi femeie 
bătrînă , respect bătrÎneţea, n-am facut nici un rău cu asta" ( ... ) 

Chiar În ziua de Florii , În '52, or scris doi vecini - aşa or scris, 
"vecini", că n-or scris numele cine - Of scris că or găsit la noi acasă 
revolver. L-or chemat pe tata la miliţie . Tata o fost foarte fricos, n-o 
facut anuata. O plîns şi o spus, da eu n-am facut armata, n-am ştiut 
să trag cu puşca şi noi n-am avut aşa ceva În casă. "Vă arestăm! " O 
venit acasă şi bărbatu-meu o spus lasă, că mă duc eu. "Vă rog, 
spuneţi ce calibru o fost revolveru ş i ce calibru or fost plumbii, dacă 
se poate Împuşca". Plumbii or fost un calibru, revolveru o fost altu. 
O dată! A doua, după ce noi am plecat, a venit anuata. Acolo noi am g" 
avut o casă În spate, care or demolat-o ei, colectivu. Acolo o fost 
depozitu de muniţie. Apăi , zice, eu pot să răspund de asta? Şi-o 
scăpat, cu asta o scăpat. Dacă o fi fo t adevărat, poate ar vrut să facă 
aşa, să-I aresteze pe tata. Nu ştiu ce-ar vrut cu asta. Ai noştri ar fost 
oameni liniştiţi , or mers la fennă , n-ar avut cu nimeni nimica. 

(CÎte /amilii all/ost dislocate?) 
Din Sat-Chinez ar fost 60 de familii. Nemţii ăia care or fost d, 

dislocaţi nici nu mai sînt, or plecat În Gennania. Sîrbi ar fost. Şi din 
ăia care-ar fost ar murit şi care mai sînt, sînt la Timişoara . dJ 

(Şi pe ce motive all/ost dllşi?) 
Chiaburi. O fost de la noi unu care nu o avut pămînt, dar o trăit 

mai aşa, cu afaceri. Dar ăştia l alţi ar avut pămînt. Şi nemţii or avut, 
dar poate pe nemţi i-o ridicat c-or fost nemţi, nu ştiu . Şi _ aşa cu 
pămînt mult, trei familii ar fost. Ei or fost socotiţi chiaburi. Aştia or b, 
şi tras şi impozit, ş i ... că la noi numai cînd am venit acasă o fost 
colectiv. Eu n-am vrut la nici o formă de colectiv. Pînă la unuă tata 
o intrat, dar ei n-ar ştiut că tata n-o avut pămînt . N-ar ştiut că eu, cînd 
m-am căsătorit, tata mi -a dat pămÎntu mie, cum era atuncea cu ... -
noi am spus forbar - Întreţinere deci, grîu , porumb, să ia din grădină 
tot ce-i trebuie. Asta o fost scris În contract. De fapt ei, CÎnd ne-or c, 
ridicat, or cerut toate actele şi foarte multă lume le-o dat. Eu n-am 
vrut. Bărbatu-meu s-o dus la ei . Eu am zis, tu poţi să le dai pe ale 
tale, eu pe ale mele nu am vrut să le dau ş i cu asta am avut originalele. 
Şi pînă la urmă , ăla care o fost comandantu, ăla o fost mai Înţelegător 
ş i o zis, nu vă certaţi şi mi le-o dat Înapoi. 

(Şi cu l'eCilll1 care, la plecare, v-a pÎrÎt ce s-a-ntÎmplat?) 
- Ştiţi ce-o spus, o spus că i-a tăiat amîndouă picioarele. Şi cînd 

am venit de la Bărăgan, pînă În gară la Timişoara, a fost mama lui C, 
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care ne-a aşteptat! O venit la vagon şi: "Oh, ce mă bucur că aţi 
venit!" Eu zic: ,,- Să pleci din faţa mea, că nu vreau să-ntîlnesc pe 
primu care ne-o dus la Bărăgan!" EI n-o avut şcoală deloc, dar el o 
fost inspector şcolar. Şapte clase, mă rog! Şi niciodată, măcar dacă 
noi am fi avut un cuvînt cu el, cu familia lui. Da pentru ce-o facut 
treaba asta? 

d, (N-aţi ştiut nimic de listele astea?) Nu, nu am ştiut. fn ziua de 
Rusalii, mi-aduc aminte că am fost la cămin, la joc. Şi-atunci a venit 
o femeie - pe fratele ei I-o ridicat - o venit şi o spus: "Dorină, să 
mergeţi acasă, că mîine vă ridică!" Dar nu ştiu de unde o ştiut! Am 
venit acasă, da nu mi-o venit să cred treaba asta, pur şi simplu nu 
mi-o venit! Am spus către bărbatu-meu, auzi ce mi-o spus asta! Ea 
era moaşă la noi în sat. Auzi ce mi-o spus! "Nici mie nu-mi vine să 
cred", o zis bărbatu-meu. Şi noaptea ne-o ridicat. 

O fost un primar aicea, unu Radu, şi ăla era politic, şi el s-o 
ocupat de listele alea. Or vîndut şi ei casa şi s-or dus în Timişoara. 
Şi cînd O fost tata la spital, sora mea s-o dus după salvare, să-I 

C, aducem acasă. Şi el o fost la salvări şi-o venit şi el să-I vadă pe tata 
şi să-şi ia rămas bun, c-am fost vecini. Şi-atunci, totuşi, să spun aşa, 
mi-o fost cumva ... "Pleacă din faţa mea, vreau să mor liniştit, că nu 
te-am mai văzut în ochii" Aşa i-a zis tata. Şi s-o dus aşa la o parte 

J I şi o stat, că nu i-a fost totuna. 
Să ştiţi, doamnă, că or fost foarte răutăcioşi, foarte urît s-or purtat 

cu noi. Atunci pînă nu ne-or ridicat. Dar pîn-am venit acasă, nu pot 
să spun, că n-or mai avut cu noi nimica. Ne-or dat casa, ne-or dat-o! 

(Cît pămînt aţi ovul dvs.?) 
cJ Noi 30 de lanţe, toată familia. Eu am plecat cu bărbatu, cu copilu, 

cu tata, cu mama şi cu moşu, bunicu. Şi sora a plecat tot aşa, cu 
socru-său, cu soacră-sa, cu copiii, cu bărbatu-său. Foarte, foarte greu 

d, o fost! Nu am cuvinte să spun! Pînă la Bucureşti nu am ştiut că unde 
ne duc! 

d, Dar cel mai bun sat nou acolo o fost Dâlga, o fost sat nou, că o 
fost ferma acolo şi gara lîngă sat. O fost sat vechi şi de acolo o fost 
moşia luată şi acolo o avut el castel, cum mergi spre Constanţa, pe 
linia Bucureşti-Constanţa. Da la castel o fost o frumuseţe şi de 

gl jur-împrejur o fost plantaţie de pomi, de salcîmi. Asta ne-a ajutat 
t foarte mult la încălzit, că n-am fi avut cu ce să ne încălzim. Casa o 

fost acoperită cu paie - să vă arăt, că am o fotografie - cînd o plouat, 
o plouat şi în casă, o bătut vîntu, nu mai pot să spun! Or fost şi 

h, vînturi groaznice ... în '53. Ştiu că bărbatu-meu o fost acolo, la 
Ghimpaţi, şi n-o putut să mai vină acasă şi totuşi a venit pînă la urmă 
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pe linia ferată, că n-o avut mîncare. Acolo o fost brigadier la porci. 
Şi eu cu tata am lucrat la mături. u se putea decît aşa, că tata o fost g, 
bătrîn , el o făcut la mături şi eu am cusut. Şi-am cîştigat şi noi şi-a 
cîştigat şi el. 

La urmă ne-am obişnuit şi cu oamenii de-acolo, că ei veneau În J. 
bănăţeni ; penttu bănăţeni, o fost orice pentru ei. Şi ei s-or ataşat de B, 
noi. Da spunea un cunoscut, care-o fost cunoscut cu noi , cînd ne-am 
dus, spuneau că sîntem oameni unţi, sîntem oameni periculoşi, să nu 
vă apropiaţi . Prima dată nu, dar la unnă or venit În satu nou. Şi acum 
am vorbit cu o femeie, ea a lucrat cu mine la mături şi-o venit acum 
după pămînt şi ea o spus: "Tot ăi din sătuc merg În bănăţeni! Aşa or n, 
zis". Copilu meu o fost o dată să-mi aducă mie vechimea de-acolo, o 
da nu mi-o dat decît 2 ani . Cînd am ieşit la pen ie, În '82. 

Că acolo aşa o fost. Fiecare o avut strada lor. .. strada Chinezi lor, d, 
strada Banlocanilor. .. O fost o vecină basarabeancă şi mama ei o I 

rămas acolo. Şi mi-o adus fotografie. Că bunicu-meu o murit acolo 
şi socru· meu o murit acolo. Şi am vrut să-mi aducă fotografiat de la o 
cimitir. Şi mi-o adus şi-a lu casă. Casa o fost acum cu ţiglă acoperită, 
că·n locu nostru au venit oameni din alte sate. Socru-meu 55 de ani g, 
o avut cînd o murit. O perforat stomacu, nefiind voie să mergi, pînă gl 
am făcut noi acte, ca să mergi cu el la spital, o făcut peritonită şi! ... 
O ajuns pînă la spital, dar o murit. 

(Şi dill ce sale lIIai erau acolo?) d, 
ar mai fost din Biled, Becicherec, Lăţunaş, Banloc, Forcig. Or 

fost din Bărăteaz, dar ei or fost duşi În alte sate ... 
(ClIm v-ali Înleles cu cei de-acolo?) ~ . 
Bine, bine ne-am Înţe l es. La fennă am lucrat şi ne-am cÎştigat. .. J I 

Am avut un director foarte bun, un om foarte cumsecade, el ne-o lăsat 
grîu care l-am stnns de-am făcut colibi, o adus batoza ş i o treierat şi 
ne-o lăsat şi la fiecare cît am avut pe colibi. O fost membru de partid, 
n-o avut şcoală, dar el o fost un om foarte cumsecade, ne-o ajutat 
foarte mult. Şi el o spus. "Dacă se vor schimba, vor veni alte timpuri, 
bănăţenii mă vor scoate". De ăla. cred că pe oricine aţi Întreba, n-ar 
putea să spună nimic rău de el. 

(roli I'-ali Întors acasă?) 
. Bănăţenii s-or Întors, şi macedonenii. O fost o vecină basarabeancă d, 

ŞI mama ei o rămas acolo. Chiar ieri l-am Întîlnit la cumnată-meu , pe 
un macedonean, pe Pundichi . Copilu meu cînd era seară nu venea. Şi 
cînd l-ai căutat tot la Pundichi era. Şi o zis către mine acum: "Odată g, 
Îţi aduci aminte ce ai făcut?" " - Da!" O fost filmu a lui Sat-Chinez. 
O arătat casa noastră, casa a lu veci nu nostru, a lu Căpeţean, ăla a lu 
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cîntăreţu, care-i aci a la marginea grădinii la noi. Atunci o arătat casa 
de la noi mai incolo, era un moş aşa cu o pipă, iar un vecin de al 
nost şi noi ne-am dus (la.film - /I .n.) Bărbatu-meu a spus către mine: 
"Uite, mergem la film cu condiţia să nu plingi! Şi nici nu spui nimica!" 
Da cînd am văzut vecinii noştri, am văzut pe toţi, pe o femeie care 
o făcut casa şi punea aşa maltăr din ăsta cu ... Şi cind am văzut... -
da fără să vreau - c-am şi vorbit şi-am şi plîns! Pe noi ne-a dus seara. 
La şcoală, pe copii i-o dus ziua şi o mers şi Valentin să vadă, da el 
de-acolo n-o venit acasă, numa s-a dus la Pundichi. Măi, ii seară şi 
nu vine! Eu m-am dus după el să-I aduc de la Pundichi. Şi pe drum 
l-am intilnit şi l-am bătut. Da el zice: Stai, nu da in mine! Stai, 
mamă, să-ţi spun! Stai! Am văzut pe moş Greşiţă cu lulă, am văzut 
pe moş Leica Milca la găini la Căpeleanu. Stai, mamă, nu da! Am 
văzut pe Anica lu Roşu , ... Pînă el tot o spus "stai, mamă, nu da!", 
mi-a trecut nervii ăia şi am rîs. 

Şi cînd am ajuns acasă, o zis, ştii, c-am scăpat, c-am păcălit-o pe 
mama! 

(Ce film a fost ăsta?) 
Cum o fost satu nost atunci. Dar a fost aşa cum ne-a arătat. 

b, Acolo o fost colectivu, deci erau găinile lui Căpeţeanu, că pentru asta 
era moaşa , c-o fost administratoare la găini şi moşu o stat la stradă 
cu pipa în gură. Atunci ăia, i-o arătat pe ăia, bieţii oameni care ar fost 
mai săraci şi şi - ar Tacut căşi , i-o arătat pe ei cum îşi fac căşi bune. 
Strada mare o arătat-o, cu satu! Şi eu am plîns, dar ăsta Căpeţeanu, 
cîntăreţu, o Tacul: "Au! Au! Casa mea! .. . Şi el o fost cu noi în 
Bărăgan. Da nu ştiu cum de s-a Tacut filmu ăla şi s-a adus acolo! N-aş 
putea să spun cine 1-0 Tacut şi cum s-a Tacut, da s-a dat acolo în 
fermă. O fost un film, cum să spun, bun pentru mine, că ne-a mai 
amintit de acasă. 

k Cînd am venit acasă, am venit chiar în R februarie, am ajuns 
acasă. în compartimentu meu o fost un ofiţer şi un soldat. Eu n-am 
mai spus nu mic că am fost la Bărăgan. Dar eu toată viaţa am fost o 
fire aşa mai nervoasă, mai neliniştită . Ne-am apropiat de Lugoj, am 
început ... n-am putut să mai stau. Ofiţeru ăla spune: "Doamnă, stai 
liniştită, că pînă în Timişoara mai aveţi! Ce vă sculaţi de-acuma' Să 
staţi in picioare?" " - Dvs. nu ştiţi pentru ce? - o zis copilu. Noi am 
fost la Dâlga, a'!l fost la Bărăg~n şi mama .nu J:\lai are răbdare s-ajungem 
acasă o dată!" Ala spune: "Pă, de ce n-aţi spus pină acuma? Veniti din 
Bucureşti cu noi şi ... " Bărbatu-meu spune: "Păi asta nu-i m~i de 
spus! O trecut!" 
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Eu nu doresc mai la nimeni aşa ceva! Eu cred că de-aia ml-s C 
nervii distruşi! 

(Ce v-a fosi mai greu?) 
Tot, absolut tot ne-o durut. Cînd o dată ţi-o luat absolut tot şi-o 

rămas acasă tot şi-ai ajuns acolo în cîmp liber. Mi-aduc aminte că o 
dată o ploiat în casă şi copilu o ridicat aşa picioarele şi-o-nceput: gl 
"Mama, mă ploaie! Mama, mă ploaie!" Da ce-ai avut să-i faci! 

Şi n-ai avut voie, numai pe o rază de 15 \cm, pînă la Lehliu ai g, 
avut voie, că ai avut 0 .0. pe buletin. 

Cum ar putea, doamnă, să fie, cînd o dată te-o luat de la casa ta, 
ai lăsat absolut tot, ce-or strîns bunicii şi străbunicii , tot. 

Eu, chiar o-nchis uşa şi eu am spus către ăla care-o fost la noi, c, 
că vreau să mai intru-o dată în casă, să văd ce pot să mai iau şi ăla 
o spus, nu! O dată ieşită, nu mai e voie! Şi m-am dus şi am spus către 
ofiţeru ăla: "Vă rog frumos, să plecăm! u mai pot să stau! Erau 
vecinii tOli în fala porţii , le-o părut rău, or plîns. Eu nu mai rezist!" 
( ... ) Păi, să stai aşa în mijlocu curţii, doamnă! Calu, căruţele încărcate, 
vaca o mugit, parcă-o fost a pustiu, parcă o fost a pustiu! (Plînge) 
Şi-acum spun că n-avem dreptul! Da ce s-o făcut cu uneltele, cu tot? n, 
La cei care i-o ridicat noaptea le-o mai dat cîte ceva, dar nouă, nimic. 

Oricum, vă-nchipuili, ori o plouat, orice-o fost, să stai în cÎmpu 
liber. Grîu tăiat aşa, sus, copiii tot or fost zgÎriaţi pe picioare. Plîngeau g, 
seara CÎnd i-am spălat, că i-a usturat, or plîns ( ... ) Că acolo Într-o 
colibă, cît o fost de mare, o stat şi mama şi tata şi tot ce-o fost acolo. 
In uşa la colibă am pus covor, ce-am avut. Asta aşa am stat din iunie f 
pînă În octombrie. 

(Bănă/enii CIIIII ali fosi văzUli acolo?) 
Bănăţenii or fost mai bine văzuţi . Orice or avut de Întrebat, or B, 

venit în bănăţeni , oamenii de aco lo din sătuc ( ... ) La ei grîu s-o 
cumpărat cu dubla, la noi n-a fost aşa , a fost cu suta de kilograme. 
Acolo a fost cu dubla. Ei grîu n-or prea folosit, CÎnd am fost prima 
dată acolo. Ne-or invitat la Crăciun să mergem la ei la masă. La ei B, 
sarmale cu mămăliguţă , pe masă aşa cu picioarele scune, pusă pe un 
prici , pe un pat şi acolo am stat ş i am mîncat. Mămăligă mie mi-o 
plăcut, dar lu bărbatu-meu nu i-o plăcut. Şi femeia aia, Baba Jurca, 
aşa o chemat-o, ea o lucrat cu noi la pui, spune, "acu, ce să fac eu 
cu nea VaIi, că noi nu avem pîine?!" Pînă la unl1ă o mîncat şi el cu 
mămăligă. De fapt, la noi nu se mănîncă sannale cu mămăligă , da, 
dacă aşa o fost obiceiu, şi ei or vrut să ne ducă la ei la masă? Şi ei 
or mîncat la noi. 

J4J 



g, 
B, 
d; 

B,IB, 

g. 
B,fB, 

(Sărbătorile le-aţi ţinut?) 
Da, le-am ţinut şi am mers la biserică. Să ştiţi că acolo oamenii 

sînt tare religioşi, poate mai mult decît noi. Am mers la comuna 
vecină pînă s-a făcut la noi biserică, am mers la Pelin şi la Dor-Mărunt 
la biserică, o staţie cu trenu de la Dâlga. 

Am făcut prăjituri şi-am ţinut găini şi porci, am mai cumpărat 
porumb, că n-a fost aşa scump. De Crăciun, noi am avut colac, ciorbă 
sau supă, friptură, tort, fără aia nu s-a putut, supă cu tăiţei, ţuşpaisuri 
din astea. La ei îs alte obiceiuri. Sarmale, într-adevăr, foarte bune şi 
carnea de miel. Şi noi o frigem, dar parcă aia mi-a plăcut mai mult. 
Am fost la botez unde am fost invitaţi şi eu am spus că în viaţa mea 
nu pot să uit carnea aia de miel, aşa o fost de bună! Sau poate mi s-a 
părut mie. Şi sarmale, îs specialişti în sarmale! Acolo la botez ar pus 
şi colac cum se face la noi şi s-ar obişnuit la urmă să facă cum se face 
la noi. Dar la ei se face masă şi nu se pun farfurii. Se pune mîncarea 
aşa pe masă şi la sarmale cîte-o furculiţă. Eu am fost aşa îmbrăcată 
mai frumos şi nu mai puteam de frică să nu-mi murdăresc rochia. 
"Păi ce te-ai îmbrăcat aşa" - o zis bărbatu-meu. "Păi, n-o să mă duc 
neîmbrăcată, cum să mă Îmbrac?" Friptura iar În mînă, aşa se ţinea, 
cu furculiţa, nu-i farfurie ca la noi, să se ţie ca la noi pe farfurie. De 
băut au vin foarte bun, e zaibăru, că ei au struguri foarte buni. Şi ei 
Îs aşa mai scandalagioşi, nu există o sărbătoare sau ceva, să nu se 
certe. Noi ne-am dus şi o Început o ceartă, un scandal şi la urmă am 
plecat. O fost unu, ne-a invitat la nuntă şi o strigat copilu, "tata-i 
ginerică, tata-i ginerică". O avut copiii mari. La ei nu se face nunta 
cum se face la noi, cînd te-ai căsătorit atunci Îi şi nunta. Nu, la ei au 
copii şi la unnă fac nunta, după aia. Şi noi ne-am rîs, că n-o fost 
obiceiu ăsta. Da, să spun aşa, Într-o privinţă-i frumos şi la ei! ( .. . ) 
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DROPIA 



"Şi-acuma mă Întristez, CÎnd povestesc. " 

ANA BABEŢI, născută in 21 octombrie 1921 la Ciclo"a. Deponată din 
lam (Coraş-Severin) la Oropi. (Dragalina Nouă) cu familia (soiul lulian 
Babeti, notar, doi copii, Puiu şi Mia şi cu mama-soacră). înregistrată in 22 
manie 1991 , Timişoara. 

Grijile ş i necazurile ... exact după ce s-a născut Puiu, la un an a, 
de zile, asta a fost În 1944, cînd au venit ruşii , au plecat nemţii . 

Eu eram la Ciclova, la părinlii mei , şi nu puteam măcar să mă a, 
Întîlnesc cu el, cu soţu . Cum am spus, o venit tot clandestin cu trenu. 
Şi exact atuncea În timpu ăla am avut copilu; am mai stat acolo. Cînd 
m-am dus acasă , nici nu voia salu meu să-mi spună ce s-a Întîmplat! 
Deci, cum au intrat ruşii , noi aveam locuinla la notariat. Şi bătrînii 
stăteau În casa lor. Nu departe, fiindcă satu-i miCul. Şi toate lucrurile 
noastre, hainele, Îmbrăcăminte, mobila mea, ce-am primit-o eu de la 
părinli , cum era obiceiu atuncea, erau toate la notariat. 

Au intrat În locuinţă şi au domlit acolo o noapte, două ... Şi cind b, 
au plecat au luat tot, absolut tot. Vine salu: "După pat li-am mai gă it 
blana!" Aveam aşa un palton de blană . Erau ş i hainele de pat rupte, 
ce mai! Am stat şi m-am bucurat că nu s-au uitat la sticlărie. Erau 
cristale pc bufet şi nu s-au uitat la cle şi ălea au rămas . M-am bucurat 
atunci, bine că au scăpat măcar astea, că le-am avut toate de la nuntă. 

Nc-am intors Înapoi . Sigur că ne-am instalat la bătrîni. N-am mai a, 
stat la notariat, n-am mai vrut să stăm in mizeria aia. A murit la un 
an după căsătorie socru-meu şi ne-am mutat tot ce-am avut În casa 
părintească! 

Ei, dar au Început necazurile! Sigur că s-au colectivizat toate b, 
satele pe vremea aia ... În '45 a Început să se colectivizeze. Dar a 
intrat care au vrut. Noi o-am intrat. Ne-am chinuit aşa şi ne-am lucrat 
singuri pămÎntu , cu argali, cu oameni din sat. Şi sigur că, după un 
timp, Salu meu s-a dezgustat, a fost per ecutat chiar de unii oameni 
din sat şi n-a mai vrut să rămînă aici ca notar. Am adus un om pe care a, 
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l-am lăsat în casă, cu soacră-mea, a rămas un timp, şi ne-am dus la 
Bozovici. Cît am stat? Vreo 4 ani. Eu mai veneam pe-acasă, ci venea 
cu silă, findcă s-au defrişat pădurile de pe frontieră şi noi am avut 
aşa, multe ... gaiuri le spunea, cu lemne foarte vechi şi groase şi mari. 
C-au venit de la fabrica de furnir din Deta să le livrăm pentru mobilă . 
Soţu meu tot a spus că Iasă, că avem timp. Na, le-a păstrat, şi le-a 

b, păstrat ca să ... - Asta a fost exact cînd am fost noi la Bozovici, prin 
'48-'49. Armata a defrişat, aşa a venit ordin - ca să poată păzi fişia 
aia, pe frontieră, ca să nu poată să treacă, sau să vină alţii. Lemnele 
le-au luat din 3-4 sate. Aşa de multe-au fost! Ne-au dat CÎte au vrut 
ei! Am găsit grădina plină de lemne cînd am venit. Toate tăiate aşa 
ţăpligi, la I m. Deci le-a administrat acest om care l-am lăsat noi să 
poarte de grijă. N-am avut ce să mai zicem! Am fost aşa destul de 
necăjiţi, amărîţi, dacă goţu meu nici n-a vrut să vină. Eu m-am dus, 
ce puteam eu să fac! Asta-i soarta şi gata! 

Prin '49-'50, aşa a putut să fie, s-au desfiinţat raionările, s-a 
făcut o schimbare administrativă şi-am venit acasă. Un an dacă am 
mai stat acasă şi în '51, în '51 a fost deportarea, ne-a dizlocat. Şi cînd 
a fost asta? în 18 iunie 1951, exact atunci. 

Ştiam că se pregăteşte ceva, cu noi, cei mai înstăriţi, chiaburi, aşa 
b cum ne-au numit, că am început să ducem lucrurile aşa mai bune, 

tablouri, lucruri aşa mai de valoare. Soţu-meu a avut aşa lucruri foarte 
frumoase, vechi ... şi tablouri şi rame. Numai ramele alea cît au valorat! 
Şi tablouri de familie, le-am dus la vecini, pe-acolo. Le-au pus pe sub 

c4 pat, pe unde au avut ei loc, ca să aflăm în gară, după ce ne-au îmbarcat 
ei În vagoanele alea, că: ,,0, am uitat de tablouri! Că nici a noastre 
nu le-am luat!" Şi am pierdut şi alea ce-am căutat să le salvăm cumva. 

b Că soţu meu o auzit că ceva se-ntÎmpIă, ceva se-ntÎmpIă. Da 
nimeni n-a putut să ştie! Aşa un secret a fost, că nimeni n-a putut să 

d4 ştie! Cum şi În ce fel? Noi auzeam de Siberia, mult timp. Noa, zic, 
dacă ne duce În Siberia, o să ne lase să luăm o geantă sau un geamantan 
cu haine, cu mîncare şi-atîta tot! 

c, Ca la urmă , să vină dimineaţa, aia a fost la ora 4, pe la ora 4 
o fost, dar vara se lumina de ziuă. ° bătut la uşă, la poartă. Ei, şi 
soţu meu la geam. "Vă rugăm să ieşiţi la poartă, să deschideţi poarta!" 
Şi au intrat În curte. Erau soldaţi şi nu ştiu dacă nu era şi unu civil. 
Da nu din sat de la noi: absolut străini. 

Şi-au venit pînă la uşă, am sărit din pat şi ce s-o-ntîmplat? "Toţi 
vă-mbrăcaţi, veniţi aicea să vă spunem ce-aveţi de făcut!" Ne-ar spus 

c4 aşa , că-n 2 ore să fim gata, avem dreptul să ne luăm mîncare 
Îmbrăcăminte, avem dreptul să luăm cai, o vacă dacă avem, căruţă: 
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Avem un vagon la dispoziţie! Cît încape într-un vagon! Să nu luăm 
maşină de cusut, aparat de radio, ne-or spus, nu ştiu ce-or avut cu 
maşina de cusut, radio şi arme. Dar pînă la urmă o durat vreo 4 ore 
pînă am plecat de-acasă! Şi au intrat În curte la noi. Noi nu ştiam ce 
se întîmplă pe stradă. Dar dintre soldaţi sau oamenii care au fost, au J I 
spus, uite, care nu merg în Bărăgan au voie, pot să vină să-i ajute pe A, 
cei care merg ca să meargă mai repede îmbarcarea. Na, şi ne trezim 
cu nişte oameni care-ar zis: "Hai, că şi noi vă ajutăm! Să luaţi slănină, 
luaţi mîncare, cîmaţi, cu doi copii, ce le daţi de mîncare?" Brînză ... 
ştiau c-am luat de la oi cu o zi numai mai nainte laptele şi făcusem 
brînza. Soţu meu era parcă aşa, pierdut, mai pierdut deCÎt mine! Păi , c, 
zic, să luăm şi pat şi ceva, că, dacă ne dă voie să luăm, poate ne duce 
într-o casă. Oamenii ăştia au fost cu noroc, că au venit, că ei ne-au 
ajutat! Luăm un pat, o canapea ... dulap n-am avut deloc. Din 7- 8 c, 
dulapuri CÎte am avut nici unu nu am luat. Asta o fost! Şi-am lăsat 
aproape pLină casa! Plină, pLină, cu toate! Ne-am dus la gară ... nici 
haine n-am luat tot. Iaca, soţu era cam sărăcit, de cînd i-o luat ruşii 
tot ce-o avut, eu tot la fel, o luat un costum şi ce-o fost pe el. Dar 
albituri de astea or rămas! Or rămas plapume, or rămas perne, dac-am 
avut trei perne cu noi! Tot aşa spuneam: Ce să iau? Dacă ne duce cine 
ştie unde ... ce-mi trebuie? Ce să mai iau cu mine? Aşa, am fost c, 
pierdută, nu mi-am mai dat seama. Ne-o dus la gară. Fiică-mea, săraca Cs 
de ea, micuţă, la 5 ani, ea după-masă Întotdeauna stătea în cărucioru 
ei, sportiv, aşa. "Au, să-mi iei, mamă, cărucioru!" L-am luat. Şi la 
gară, zic: Unde-i cărucioru? Ce cărucior? Adică şi din gară ne-o jefuit. 

Aluncea pe la ora 9 am fost Îmbarcaţi. Gata' Avea fiecare vagon, 
avea soldatul. După aia nu ne-o mai dat voie. Am luat şi vaca. După 
vacă am trimis de la gară. 

Cred că au plecat aşa vreo 20- 24 de familii. Asta mai ştiu cei din c, 
lam. 

A fost stabilit dinainte şi totu În secret. Eu cred că or fost Paştele , b, 
CÎnd am fost la părinţii mei, nu mai ştiu exact, dar o fost destul de 
plăcut şi de cald. Poate că-n aprilie o fost atunci Paştele. Eram cu soţu d, 
acolo şi copiii şi-atuncca au venit la ei , În după-masa aceea, doi 
domni, au intrat .. . doi domni străini aşa, nu ştiam cine sînt şi ne-au 
Întrebat: " Care aparţine acestei case? Care-i familia care aparţine?" 
Tata s-o dus la ei. Cică, eu sînt! ,,- Cîţi sunteţi în familie?" " - Eu 
cu soţia". ,,- Şi dumnealor cine sînt?" "Păi, sînt copiii mei, ginerele 
meu nu-i de-aicea, Îi de la lam" ,,- Da?" - Aluncea l-au chemat şi pe 
soţu şi l-au întrebat şi pe el: "Dvs. cîţi sunteţi?" Probabil că în fiecare 
zi peste tot s-a făcut ... I-a vizitat pe toţi acasă. 
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Şi desigur că aşa s-a întîmplat peste tot cu evidenţa asta! Şi atuncea, 
c. din gara lam, am plecat pe la 10-11. Am plecat spre Oraviţa. Cînd am 

ajuns la Ora viţa şi acolo am stat mult! Astea erau trenuri speciale care 
stînjeneau circulaţia trenurilor. Pc noi luni ne-a ridicat de-acasă şi 
abia vineri am ajuns în Ciulniţa, dimineaţa. Prin diferite gări, am stat 
noaptea, ne trăgea pe cîte-o linic marginală, aşa. Stăteam păziţi de 
soldaţi, nu cumva să dezerteze vreunul din vagon. 

c, Şi, deci, atuncea la Oraviţa, am atlat chiar de la soldaţi că sint şi 
părinţii mei. Că pînă la urmă am întrebat dacă pot să merg să văd ce 
vagoane sînt aieea şi din ce comună sînt ridicate. Păi este Ciclova, 
Răcăjdia, eu ştiu mai care. Nu ştiu cum o făcut, s-o interesat şi o aflat 
că sînt şi mama şi tata Într-un vagon cu preotul din sat. Ei au avut o 
destinaţie şi noi alta. Acolo, tot În Oraviţa, am atlat că este destinaţia 
CăIăraşi. Na, atuncea tris teţea ş i mai mare. Uite că nici măcar ei nu 
au scăpat. 

g, Şi aşa a durat asta zi şi noapte. S-a Îmbolnăvit, mai rău bolnavă 
o fost fata, vă daţi scama acolo cu caii În vagon, cu vaca În vagon, 

c, băteau din picioare, noaptea, că nu era mîncare pentru animale. Şi ce 
s-a Întîmplat? Mai opreau vagoanele, aşa În cîte o staţie de asta, pe 
cîmp, care erau mai marginale, nu staţii mari care erau aproape de 
comune sau ştiu cu ... dar o staţie aşa mai mică sau halte din astea şi 
acolo pc cîmp se mai vedeau grămezi de fîn şi atunci mai fugeau şi 
luau cîte un braţ de fîn să aducă la animale, la vite. Aşa băteau caii 
ăia toată ziua şi noaptea. Şi noaptea, tot prin staţii, aşa, ne mai 
pomeneam cu femei de la grupuri sanitare din astea, cu sandviciuri, 
că ne-aduc să mîncăm. Şi primeam, primeam, că nu aveam pîine ... 
nu aveam ... Nu ştiau unde mergem, numai aveau dispoziţie să vină 
cu mîncare. Şi apă mai aduceau în sticlă de prin gări. 

e Şi aşa am ajuns la Ciulniţa într-o dimineaţă, pe la ora 7 am ajuns 
la Ciu!niţa. Erau nişte grămezi acolo de pietriş şi exact acolo s-a oprit 
vagonu nostru. Şi ne-am dat jos. Repede, repedc, repede! Vedeam 
numa maşini din astea, camioane. Prindeţi un camion! Tot aşa acolo 
sigur că am fost aşteptaţi, de soldaţi, de fel de fel de organizatori care 

A, erau pregătiţi pentru asta. Şi, În sfîrşit, începurăm să Încărcăm, ne-a 
mai dat ajutor un vecin de-al nostru, un consătean. Că o fost numai 
so/u meu, n-a fost puternic, mama era slabă, nu era de nădejde. Dar 
repede a trebuit să golim vagonu şi am lncărcat camionu ăla . "Da 
unde-i satu ăsta?" - tot Întrebam şoferu,,)1 departe unde ne duceţi? 

g, Vai, dacă se poate undeva unde-i şi dispensar, că fata mea Îi bolnavă 
rău". Cică: "lasă, Iasă, doamnă, că o să fie bine, o să puteti să o 
trataţi cumva." Ăla ne mai mingÎia, aşa. . 
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Şi mergem cu maşina, praf, Incepură stropi de ploaie ... o dată 
văd că opreşte. Zic, ce faceti? .. Iulian vine - cu eram în cabină -
Începe să descarce. Păi, zic, ce faceti , ce descarci aici? Păi, aicea, e 
aicea ne dă jos, În cîmpia Bărăganului! Am mai văzut vreo două 
grămezi. Deci noi eram printre primii care am ajuns acolo. Doamne, 
păi cum, aicea? Ne-am dat jos din maşină şi-am rămas acolo lîngă 
grămada aia de lucntri ce le-am avut! EI repede s-o dus îndărăt, ca să 
aducă şi caii şi căruia. Şi peste vreo 3-4 ore, o durat. .. iaca vine şi 
el. "Doamne, - zic, - bine că nu te-ai rătăcit! " Nici dnlln nu era, 
peste locuri aşa, mergea maşina. La vreo 7 km de Ciulnita. Soţu meu d, 
era pur şi simplu pierdut. Eu tot la fel , am stat şi n-am ştiut ce să 
facem! N-am ştiut ce avem de făcut. Doamne, da ce-ai făcut cu noi? C, 
Aşa un rău am făcut noi să ne laşi aici În cîmpia Bărăganului? e 
ducem la altii: "Cînd aţi venit?" "Păi, noi de-aseară sîntem aicea! De 
la Iecea Mare sîntem. Doamne, zice, unde ne-o adus pe noi!" 

Sotu meu, am spus, doar după-masa o ajun cu căruţa cu cai, am f 
ridicat recameul, ăsta l-am avut, acolo, am pus madraţul aşa într-o 
parte, ca să adăpostim copilul, era şi un vînt atuncea ... deşi era în 
iunie şi totuşi era vînt cu ploaie şi era destul de rece. 

Cu ce începem? N-am ştiut ce să facem. Şi-atunci au venit J, 
organizatorii ăia de-acolo, după ce-am văzut că s-o umplut cîmpia aia 
de grămezi, aşa. Or Început să vină: "Uitati! Aveţi aici , e un Iăruş 
şi-atîţia metri". Tot era măsurat şi se vedeau tăruşii. Nu ştiu cîli metri. 
200 de metri, aşa ceva, atît am avut cu grădină cu tot. Era plantat 
bumbac acolo. S-o distrus tot, toată recolta. Nu era nici un dnJtn 
făcuI. Ne uitam aşa, tm pom n-am văzut , o fintÎnă n-am văzut, nimic, 
nimic' Şi aşa a trecut. 

Acolo noaptea dormeam, dimineata eram toti murdari pe fată de g, 
gongi, se punea mizerie. Am Întins CÎte o pătură aşa pe jos, nimic, 
nimic n-aveam, pat sau ceva. Copiii, săracii, i-am pus acolo, cum am 
putul. Şi-au trecut aşa zile, ăptămÎni. Pînă au început basarabenii, ei f 
au fost cei dintîi. Ziceau, ei, noi am mai trăit clipe din astea, ştim cum 
să procedăm. Trebuie să facem o groapă măcar În pămînt, altfel nu 
putem să ne apărăm de ploi şi de vreme rea, şi să o acoperim cumva. 

Noa, şi-am inceput şi noi ă săpăm bordci, să ne facem bordei, 
cum au zis ci, aşa. Am săpat, am săpat, mai mult eu cu soacră-mea. 
Sotu se urca in cărută şi pleca. Ba s-aducă pentru eai mîncare, pentru 
vaca aia, că nu putea să le ţină aşa. Norocu nostru a fost şi ăsta 
c-aveam lapte pentm copii. Şi-am terminat bordeiu ... dar cu ce-I 
acoperim? Se vorbeau cu toţii acolo, cunoştinţele noastre, păi, dăm cu g, 
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f toţii atacu la lizierele de salcîmi. Liziera aia de pe lîngă linia ferată . 
Şi-ntr-adevăr tot s-a defrişat, lumea a luat de acolo şi a acoperit 

d, bordeie le. Deci, în total, au fost cam 30 de sate din astea fonnate, 
cam cu cîte 1 000 de case, de numere. Deci la noi a fost un sat, care 

d, la început i-a spus Partizanul. Noa, ne-am şi gîndit de ce îi spune 
Partizanul, numele ăsta de sat. După aceea Drăgălina Nouă şi, după 
un an de zile, cred că a durat asta, Dropia, aşa s-a numit pînă am 
plecat de-acolo. 

g, Na, şi după ce am construit bordeiu, au venit ploile. A spart sticla 
la geam, s-au trezit copiii, au început să plîngă . Sigur s-au speriat 
pe-ntuneric, auzeam ţipînd afară, lumea mai striga. Erau părţi mai 
joase unde intra apă; a fost o ploaie aspră şi le-a intrat apa în bordei. 
La noi, cum am fost mai sus puţin, ne-a ferit de asta. Şi asta deci a 

f durat aşa, cu necazu ăsta cu bordeiu pînă în iarnă. Ştiu că exact 
înainte de Crăciun, pînă atunci am reuşit să facem casa, pe care a 
trebuit să o facem, ne-a obligat să o facem, fiindcă ei s-au îngrijit 
şi-au adus ... aşa, ce-a fost prevăzul: geamuri, uşi ... Erau case tip, aşa 
cu 2 camere, cu o cameră. Şi noi , fiind mai mulţi, am avut 2 camere, 
mă rog, o prispă aşa era în faţa casei şi intrarea într-o bucătărioară 
mică. La casa asta am lucrat toată familia, sigur, părinţii mei, pe care 

dR am reuşit să-i aducem de la satu nou, Petroiu, care a fost la 60 de lan 
I de noi şi să fim toţi la un loc. Ei într-o cameră, deci, noi în alta şi 

bucătărioara care era foarte mică, ce să spun, poate de 2 m, 2 pe 3, 
aşa, cam atîta era. 

g, La casă am adus apă de la 7 km. Am primit vase aşa, de la ei de 
acolo, de la sfat, că era organizat un Sfat Popular. .. s-a organizat. 
Cum noi ne-am înmulţit acolo. Vedeam că se fac aşa din sCÎnduri ... 
Acolo era Poli~a, un aprozar, fiindcă lumea mai trebuia să şi mănînce! 

f Şi-n timpu ăsta, în perioada de cînd am ajuns pînă la Crăciun , s-a 
reuşit să se facă casele astea din pămîntu ăsta bătut, care cu mult chin 
le-am făcut, noi, bătînd acolo pămîntu jur-împrejur. Eu fiind mai 
uşoară m-a urcat pe mine sus şi băteam toată ziulica acolo. Tot eu mă 
duceam cu soţul meu la Ciulniţa şi căram apă de acolo, cu găle~le , 
pînă am umplut butoiul şi cară şi ridică şi trage, păi, a fost un chin, 
un chin a fost. 

Dar pînă la Crăciun, aşa, am reuşit, vedeam că se ridică peste tot. 
Toate acoperite cu paie! Paiele iar le-am primit gratuit. Noi ne-am 
găsit oameni mai pricepuţi să ne arate cum să facem, să nu cadă 
paiele alea, să se ducă la vale. 

g, Tot în timpu ăsta s-a făcut şcoala, la care apelau să se meargă din 
sat cetăţenii aceia, şi vor fi plătiţi ... Ei! plătiţi aşa mai puţin! Dar, 
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s-au dus oamenii că n-or avut din ce trăi . Tot din pămînt bătut aşa sau f 

chirpici. Tot aşa s-a făcut şi poliţia, prăvălioara aia, care era, cu 

mărunţişuri. 

Şi aşa a luat fiinţă satul. Ne-am văzut că sîntem Într-un sat. O d, 

venit o dată un fotograf. Am vrut să facem fotografic, să avem casa 

fotografiată. O zis că nu putem să facem aicea, să facem în spate. 

Atîta de zăpăciţi am fost ... Cînd văd mutrele alea cum eram toţi de 

slabi şi de prăpădiţi, că şi sOJU-meu slăbise; 60 de kg, cum sunt eu 

acuma, o avut el ca bărbat, eu 46 de kg, aşa. 
Păi, veneau noaptea - sigur că după ce totu o fost gata şi ne-o 

văzut în casele noastre: acuma să ne-apucăm să-i punem la muncă, că 

de ce i-am adu aicea - şi veneau noaptea, la ora 1, băteau la uşă cu 

lista făcută gata, mergeţi la ferma cutare. Era 8râncoveanu, erau mai g, 

multe, Dragalina, ferma Dragalina, şi mergeţi la săpat de bumbac sau d. 

de porumb. Mai tîrziu am început treiera tu. Mergeţi la maşina de 

treierat ... de la ferma cutare, că aveau diferite denumiri şi numere. 

Trebuia să mergem. Nu ne scut ca că eram soţ şi soţie. Pe bătrîni îi 

mai scutea. Şi lucram, săpam, aveam normă şi atîta trebuia să săpăm. g, 

Deci, în soarele ăla, mai puneam cîte-o cîrpă, mă durea capu, nu 

mai puteam. Spuneam:" u ştiu dacă mai pot ajunge pînă la capăt". 

,,- Las că te mai ajut şi eu!" Şi aşa săpam toată ziua. 
După vreo doi ani de zile nu ne mai obliga. Dar am văzut că 

trebuia să mergem la lucru, eă nu puteam trăi şi erau copiii, trebuia 

mîncare! Atuncea am mers la grîu, la orz, la mazăre. Şi ne lăsa să 

luăm cîte ceva dacă lucram, că ştiau că creştem un porc, o pasăre sau 

altceva, că altfel nu puteam trăi. Aşa că am fost argaţi acolo. Munceam 

zilnic. 
Ba, am mai fost cu soţu meu, un timp ... Asta a fost tarc greu! 

Atunci ştiu că i-am spus la soţu meu: "Chiar vrei să mor, [uliane? De 

ce alegi chiar aşa o muncă grea: la piatră!" Trebuia să cărăm, care 

aveau căruţe, pietri sau ţiglă, să trasportăm de la fermă, nu ştiu unde, 

aveau ei de clădit ceva. Şi eram numai sînge pe mînă, că trebuia să 

o anmcăm. Eu sau o prindcam sau o anmcam, pînă mi s-a dus un strat 

de piele, eram numa sînge. Apăi, unde să mergem, că trebuia să 

mergem undeva! Trebuia, dacă aveam cal, cămţă, trebuia să mergem 

undeva! EI singur nu putea şi-atuncca uite eram şi eu. 
Şi mîncare, asta mi-aduc aminte, căutam să lăsăm mai mult pentm g, 

copii, să fic pentru ei. Doamne, şi cu pîine, frigeam puţină slănină şi 

ăsta ne era prînzu nostru. După o oră deja eram flămînzi. Dar ne-am 

obişnuit că şi flămînzi să lucrăm . Aşa eram, de chin acolo, nu alta! 

A durat, aşa, abia în ultimul an, in al cincilea an, atuncea ne-a dat 
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pămînt. .. sau în al patrulea? Că În al cincilea an deja am recoltat! 
Ne-a dat pămînt, ne-a spus care vrea, poate să ia atîta cît poate să 
lucreze ... 2-3 persoane. 

g, Am luat şi noi, ne-am semănat porumb şi pentru cai, ovăz. Din 
porumbu ăla, chiar am facut o recoltă bună, am dus şi la fennă, duceam 
şi acasă, şi ne duceam la moară , măcinam aşa, ca să putem trăi . 

Ziceam, aşa: "Oare cît mai stăm, cît ne mai putem noi chinui?" 
Că începeau zidurile să se macine, de ploi, de vreme rece şi nici ou 

f mai puteam să lipesc acolo. Am şi uitat să spun, cînd am facut casa, 
aşa de nepricepuţi am fost: n-am luat o scîndură, aşa, să netezim 
peretele, nu ma cu mîna, cu palma! Şi m-am trezit iar că nu mai pot, 
uite, că sînt iar cu mîna plină dc sînge! Plîngeam de dureri, plîngeam, 
Doamne, de aşa chin pc noi! 

g, Şi-n prima iarnă, Îli prima iarnă o crescut pe pereţi numa grîu, 
din pleava aia care era amestecată cu pămînt. Era grîu verde, mucegai. 

g, Se facuse un aer! ... Şi ne-am ales cu reumatismul ăsta. Fiică-mea, 
g, săraca, ce reumatism a facut! Ne Încălzeam cu paie, cu ciulini, pe 

care-i recoltam cînd era vînt. Cînd era vînt Îi aduna vîntul aşa ş i ei 
se combinau şi se făceau nişte grămezi aşa, mari şi veneau prin faţa 
casei, pe drum ... - că se făceau deja acuma drumuri de căruţe, de la 
circulaţie - ... şi acolo ieşeam cu furca, În drum şi făceam grămezi 
mari. Şi Între timp ne-am cumpărat o sobă de la nişte bătrîni care 
avcau nevoie de bani. Ne mai duceam noaptea pe cîmp şi rămÎJleaU 
pc la alţii, le curăţam locurile de rădăcini, de la tu Iei. Lemne, nu . Ori 
cu paie, ori cu coceni l 

g, Copilu chiar a Început şcoala, avea 7 ani. Erau profesori, erau 
familii foarte bune deportate de pe la Turnu-Severin şi acolo a Începu! 
şcoala. Era un profesor foarte bun. 

k Şi ce să mai spun? Auzeam că din unele sate, aşa, care erau la 
distanţă mare, au Început să le dea drumu acasă. Am Început să auzim 
că putem pleca. Şi, În slirşit, au apărut şi la noi Într-o seară, foarte 
tîrziu, şi ne-a anunţat şi pe noi! Bucurie mai mare nici că se putea! 
Nici că se putea! 

h
4 

Mai vreau să spun că am uitat de Crivăţ ... C-auzeam Întotdeauna 
că-n Bărăgan e Crivăţ. Şi spuneau din satu ăla, tîrziu am Început să-i 
cunoaştem, ăştia spuneau: "Voi s-aveti grijă, domnule, cînd o fi Crivăţ, 
apăi să vedeţi ce-o să fie! Să faceti clăi le de fin, să le proptiti bine, 
fiindcă tot vă duce, vă mătură din jurul casei, că-i nenoroci~e!" Şi 
ne-a fost dat să vedem şi asta! Cînd a Început, o fost iarnă , deci vînt 
Cll zăpadă! Zăpada se oprea acolo unde era puţin scutit sau depinde 
de locu unde o fost aşezată casa! Şi la noi în aşa fel a fost aşezată, 
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numai noi am fosl ac~lo, pe toată strada aia, Îngropati În zăpadă, pur 
ŞI simplu am fosl Îngropati în zăpadă! Şi-aşa o groază şi-o panică 
ce-o fost acolo Între noi! Copiii s-or speriat şi noi ne-am speriat, 
Doamne! N-al'eam mîncare, era făina în bordei - la umlă ne-am tinut 
ca o pivnită, era bordciul şi acolo ne-am păstrat cartofii, făină şi 
ce-am aVUI. Şi s-a dus sotu meu, a adus el ceva sus, dar s-a sfirşit şi 
mîncarea, c-a durat trei zile, a durat trei zile! A durat el mai mult, dar 
au venit vecinii, c-au văzul ei că noi sîntem Împrejmuiti de zăpadă, 
nu s-o mai văzut nici casa şi aşa înfiorător o fost! Atunci am văzut 
noi că nu se mai vede lumină, tot mai putin, tOI mai pUlin, pîn-a fost 
acoperit geamul de zăpadă şi pînă la treaşină sus ". şi În spate, mai 
puţin. Cînd au trigat ei aşa şi-auzeam ca dintr-o pădure , se auzca, sau 
din fundul pămîntului voci, şi strigau, cică: "Domnu ' lulian - striga 
vecinu chiar - să ştiti că sÎnteti acoperiti cu zăpadă, aici e ceva mai 
putin, în spatele casei - aveam un singur geam aşa de la bucătărie -
cică, aicea mai chem nişte oameni şi să reuşim să vă dezgropăm, ca 
să puteţi să ieşiti afară!" Vai, şi-or venit! Numai auzeam aşa cu lopetile, 
cu lopetile dădeau zăpada, vÎrşti, vÎrşti, aşa zgomot se auzea, aşa, şi 
noi cu copiii stăteam: "Doamne, noi nu mai scăpăm de-aicca!" -
Începeau să plîngă , sigur, disperati! Aveam Wl primus acolo, nu mai 
aveam nici lemne de foc să facem căldură În casă, deci În frig am stat, 
toti În pat, ghemuiti aşa. Putină făină am avut şi pe primusu ăla cu 
pelrol, mai era putin petrol în el, am pus un plec deasupra şi-am lacut 
aşa cîte-o cocă de făină , fără drojdie, fără nimica, numa aşa o turtă 
de aia, plăcintă, şi dădeam copiilor. Şi noi, iaca-aşa, gustam nwnai, 
ca să ne tinem sufletul, şi trei zile am stat tot aşa, În frig, pînă cînd 
au venit ăşti, şi au reuşit, au ajuns la gcam şi pe geamu ăla or putut 
intra înăuntru. Şi era chiar un vecin, la noi , care-o spus: "La noi nu 
s-o oprit zăpada, numai casa voaslră e toată acoperită". Şi-aluncea , 
cum o intrat ci înăuntru cu eojocu ăla, plină barba îi era de zăpadă şi 
de gheată. Şi-o intrat înăuntru : "Doamne, cică, aicea ne prăpădim , 
aicca avem să murim!", Copiii au Început să plîngă:" -avem mîncare, 
ce mîncăm noi!" ". "Las - atuncca şi-o-ntors şi el vorba - Iasă că noi 
nu vă lăsăm să muriţi şi v-aducem noi , şi desfacem şi bordeiu". Şi, 
Doamne, după I'reo 4-5 zile cît a dural asta, am ieşit prin geamu ăla 
afară. Şi or venit ş i vecinii, ne-au ajutat atunci, tunel au făcut pînă la 
uşa de la ieşire, tunel au făcut în zăpadă, aşa au ajuns" . au făcut un 
tunel, ca să putem ieşi afară din casă. Dar cît a fost zăpada înghctată , 
a fost bine, nu ne-am gîndit ce ne-aşteaptă după aceea. A-nceput să 
se topească - asta În timp, aşa - a-nceput să se topească, cînd s-a 
făcut mai cald. Atunci am crezut că ne inundă apa, că intra În bordei, h, 
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că aveam acolo mai cartofi, mai taină, nu ştiu ce. Dar, in casă! Şi ce 
ne taceam, că se topeşte şi se inmoaie pămintu! Oh! Şi-atuncea cară 
la zăpadă! O trebuit să cărăm zăpada cu caii cu cărută. Şi iară muncă 
şi greutate şi chin ce-a fost pe noi! 

Deci, au fost cinci ani de chin şi tristeţe, şi, şi amărăciune, aşa 
a fost pe capul nostru! 

gll Am mai pătit-o o dată, iar aşa; pe lîngă tot necazu ăsta care l-am 
avut, ne pomenim Într-o seară - deci, evidenţa noastră o avut-o poliţia 
care era În sat - ne pomenim că strigă... Eu eram chiar pe prispa 
casei acolo şi strigă din stradă, că erau vreo 7 m sau cît o fost pină 
la stradă - zicem aşa, stradă, că la drum - vine la mine: "Cetăţeano, 
vino putin pină aicea!" Mă duc la ei!: ,,-Cum te numeşti?" - "Babeli 
A " Ş' ?" O d ?" Ud ' ?" P'" -' . na . -" 1 soţu. -" a, e ce . -" n e-I soţu. - II al, ZIC, II ŞI 
el pe-aicea! Prin casă, la cai, ingrijeşte acolo". ,,- Să vină pînă la 
noi!" 

L-au chemat şi am crezut că stă de vorbă, aşa. Ca să nu-I mai 
văd. Deodată o dispărut. L-au luat aşa , cum a fost, imbrăcat. - "Păi 
- zice - mergeti puţin cu mine!" L-au luat şi trei zile nu l-am mai 
văzut. Atuncea eram eu disperată! M-am dus acolo să văd. Unde-i? 
Nu-i! Copiii strigau, că de ce l-au luat pc tăticu? - Nu ştiu! După vreo 
3 sau 4 zile, nu mai ştiu cit a fost, ce-a fost, o fost poliţia, mililia, 
securitatea, ce-o fost, l-au luat, l-au chestionat acolo. Tot nu mi-a 
spus! Miliţia din gara Ciulniţa l-au luat, că mi-o spus el! Nu in gară. 
Aveau clădiri şi mai departe. Au vrut să-I facă informator sau aşa 
ceva şi n-au reuşit. Şi atîta mi-a spus, că l-au luat şi bătut. Aici unde 
am fost noi, nu, n-au fost să dispară din sat, dar in altă parte s-a 
intimplat, chiar la o cunoştinţă a mea. L-au luat şi nu s-a mai intors 
şi la ei a murit În închisoare, da. 

Şi n-or reuşit, cică: "Nuţi, s-ar fi putut să nu mă mai intorc, dar 
pină la urmă, poate am avut un noroc! Am spus că nu m-am ocupat 
de asta niciodată şi nu ştiu cum să fac, să procedez". Deci nu au 
reuşit. Asta a fost cam la 2 ani după ce am ajuns acolo. 

g, La inceput, n-am spus, aduceau apă cu cistema, că nu era fîntină 
pe aproape şi atuncea ne duccam ăştia 7 !em şi-aduceam cu bidonul, 
cu ce aveam, căram aşa. Mai luam un butoi cu imprumut, ne 
Împrumutam unu la altu aşa. Şi mai tirziu au tacut fîntîni acolo, au 
săpat fîntîni. Da atît de adînci au fost! Trebuia săpat ca să dai de un 
izvor. Şi ce chin era şi cu apa aia, că era galbenă, tulbure, să se-aşeze 

g, două zile şi-atunci am putut să bem din ea. S-au mai îmbolnăvit de 
febră tifoidă. Au murit bătrini. Au inceput că ne dea injectii. Era şi 
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un medic, tot din dislocati, de aici, din Timiş, şi venea şi ne da injeetii 
contra febrei tifoide şi altor boli . in mizerie trăiam. 

Şi-atunci cu apa asta era foarte greu! Căram aşa - de 20 de m g, 
balamale aşa lungi şi am făcut un scripete şi ne duceam pe drum aşa 
ş i trăgeam doi-trei ca să scoatem o găleată şi jumătate, aşa, aşa ne 
chinuiam. Vai, ce-a fost! Un chin, un chin viaţa! 

Totuşi, uite, ne-a ajutat Dumnezeu şi-am scăpat şi de-acolo. Ne-am 
întors, sigur c-am vîndut caii. Soţu meu o zis, na, aicea n-am muncit 
destul? Cu calu, cu plugu, cu căruţa! Cărăuşi am fost, gata, nu ne mai ~ 
oprim la munca cîmpului! Pămîntu şi-aşa ni l-a luat, numai casa asta 
am primit-o. Ne-am pierdut lucrurile, ne-am pierdut din casă tot. 
Goală , pînă şi clanţele au fost luate. Au jefuit, au tras toţi care cum 
au putut! Şi mobilă, şi lucruri. S-au vândut la licitatie o parte din ele A, 
şi-am primit îndărăt de la notaru care a fost atuncea, ce a avut bani 
să cumpere. Că n-o avut nici el să-şi investească . Dar cînd ne-am 
intors, a spus: "Uite, astea sînt ale voastre!" Şi ne-a dat un dulap şi 
un bufet de la sufragerie. Dar, atîta! N-am mai găsit nimic! Şi ce-am 
auzit că este în sat pe la unii şi altii n-au venit să ni le dea, dar nici 
nu ne-am mai dus! Şi ce-am cerut.. . a spus că DU, că este al meu şi 
nu pot să vi-I dau. 

Ei, ca să începem din nou şi să începem un drum destul de greu! 
Cînd ne-am întors, s-a angajat soţu , la un CAP, la Ora viţa, că n-o b, 

mai vrut să meargă la lam. Am lăsat În continuare casa, au fost 
birourile colectivului în casă, i-am lăsat tot mai departe ca să locuiască 
acolo. Ce să ne mai întoarcem şi cum să trăim? Copiii trebuia să-i m, 
dăm la şcoală şi să-i întretinem, să-i tinem mai departe să-şi înjghebeze 
ş i ci în viată ... Apăi, cică la lam ce-o să mai faccm, că nu mai avem m, 
nimic, din ce să trăim? 

Na, s-a angajat ca jurisconsult la Răcăjdia sau Greoni, deci a avut 
mai multe CAP-uri în controlul lui, şi am închiriat acolo, am reuşit 
să găsim o locuinţă, da numa o singură cameră, fără bucătărie, fără 
nimica. Foarte greu a fost vreo 2 ani . Pînă cînd am intrat în casa unei 
cunoştinţe bune de-a noastre, la o familie acolo, într-o singură cameră, 
dar mai mare, cu o bucătărie, pe care, pînă la urmă, am vîndut casa 
care am avut-o la lam şi am cumpărat-o . Dar a trecut mult timp, mult 
timp! A trebuit să mă angajez şi eu, fiindcă D-am putut trăi numai din 
salariul sotului . Deci la început tot grcu a fost , tot greu . 

Şi ne-~m mutat atunci în casa asta. in casa asta, fiind cu grădină, 
am plantat pomi pe-acolo şi am mai scos-o la capăt, angajîndu-mă şi 
cu . Dar am muncit atît de mult, atît de mult cu toate, că noi am fost 
persecutati, şi într-un timp au mai spus de la securitate că el nu poate m, 
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M 

să funcţioneze pe pămîntul lui, căci, deci, arc sub control şi pămîntul 
lui, la gospodărie, unde i-a rămas pămîntu lui Babeţi, c-a fost bogat 
şi nu ştiu ce ... §i deci va trebui să vă mutaţi în altă parte... Chiar 
aici, în Timiş . li spunea că cică la Jebel, în judeţul Timiş nu în 
Oravita. Mama vitregă a lui soţu a sfat cu noi în casa pe care mai 
tîrziu am cumpărat-o. 

Dar persecutati am fost în continuare. Chiar fata era la liceu aicea 
În Oravita, n-a putut să urmeze să treacă de pe-a cincea pe-a şasea că 
n-a avut loc. Erau atîtea locuri pentru muncitori, pentru intelectuali, 
pentm colectivişti, aşa ceva. Şi ea n-a avut loc. A trebuit s-o aducem 
În Timişoara , ca să facă alte şi meserii, mai nainte, a făcut şi după-aceea 
i-am făcut intrare aici, În Timişoara, ca să poată da la liccu. Cu un an 
înainte n-a fost chiar aşa stricteţe şi copilu a terminat liceu la Oravita. 

Tot necăjiţi am fost, multă vreme tot aşa persecutati . Multe am 
uitat. Ne-am şi zis noi Într-un timp, de ce? Fiindcă noi am căutat aşa, 
multă vreme, nici să nu mai vorbim de Bărăgan , să ne mai amintim 
ceva. Am evitat aşa, pur şi simplu, am evitat. N-am mai vrut să ne 
amintim. Şi de aeeea noi multă vreme n-am mai vorbit deloc de asta. 
Numai dacă ne-a Întrebat cineva. Dar noi să mai vorbim cum am trăit 
şi ce-o fost? N-am mai vorbit nimica. Fiindcă au fost clipe atît de 
grele acolo şi-aşa robi am fost... pur şi simplu ca nişte robi am fost! 
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"Da pe vremea aia or.fast AI/a Pauket; GheO/ghiu 
Dej şi Vasile Luca. Aştia ne-oI' dus pe noi ÎI/ Bărăgan, 
ăştia trei. Dar şi ei şi-oI' ajuns, ... că şi ei, ar ajuns 
din mil/iştri, nimica. " 

MlRCEA POPOVICI, născut În 7 ianuarie 1926 in lam. Departat din 
lam (jud. Caraş-Severin) la Dropia (Draga lina Nouă) . Înregistrat in 3 
iunie 1991 la lam. 

Mă numesc Mircea Popovici. Am 65 de ani. Am racut şcoala a, 
primară, 7 clase, aici la lam. învăţător l-am avut pe Moşu Surlaşu, a, 
adică bărbatu lu mătuşa mea. Un om care-o fost stăpin pe el, da şi 
stăpîn pe elevii lui. ° Tacut şcoală cu noi! N-ai ştiut , ţi-o dat bătaie, 
nu ca acuma. După ce-am terminal şcoala am rămas acasă, că tata n-o 
vrut să mă dea mai departe. M-am căsătorit în '45, în 9 mai . în 1948 
m-o luat militar. Am avut doi copii, o fetiţă mai mare şi un băiat. 
Venind acasă [de la armată - n.II.), aici au fost greutăţi mari , foarte 
mari greutăţi! Da de fapt nevastă-mea mi-o scris şi-o venit şi la mine 
acolo şi mi-o povestit ce se-ntîmpIă-acasă .. . Cote! ... Mi-o spus că b, 
arc de dat 8 000 de litri după O singură vacă şi după pămÎntu care 
l-am avut. De fapt , am avut vreo 46 de lanţe de pămÎnt. .. Şi ... oameni 
n-or prea fost de lucru, tată-meu era văduv, mamă-mea o murit În a, 
1928, am rămas mici, eu cu soră-mea , bunica bătrînă , bunicu bătrîn ... 
Ce putcau să facă? Or făcut ce-au putut!. .. S- o pus cu forţa pe ei 
partidu, fostlt partid .:. I-a mînat să facă sărăoarc , cum se spune la noi , 
la piatră ( sărăori Îi spune, muncă de prestaţie), sfatu i-o mînat, primariu, 
fostu primar de pe vremuri. Şi cum venea cu căruţa acasă , pleacă din 
nou! Aduci piatră sau aduci lemne pentru grajd, pentru construcţii la 
grăniceri . Cînd o venit iar cu căruţa noaptea, cînd o descărcat, În zori, 
dimineaţă, du-te-n altă parte! Nu-I lăsa să-şi facă nici muncile lui. 
Cînd O venit semănatul grîului sau, mă rog, alte lucrări, uite! "Mîine 
seară să vii cu patru lanţe de grîu semănat" - "Omule, eu c-o pereche 
de cai, cum să seamăn Într-o zi şi o noapte?" Hai să lucri şi noaptea. b, 
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L-or forţat să samene rapid. Tată-meu s-o dus cu prăşitoarea, o tras 
cîteva rînduri, o grăpat, o luat semănătoarea ... singur, o semănat 4 
lanţe într-o zi. Ştie tot satu: la uite mă, Ioniţă a lui Ion Băbăţ (aşa-i 
denumirea satului, spunem noi din moşi strămoşi) o semănat patru 
lanţe de grîu într-o zi! 

Ca după asta, mîine zi noaptea, poimîine, i-o dat alte lucrări. Şi 
"oameni buni, am obosit nu mai pot!" Noaptea a venit maşina, mare, 
camion, cu nişte butoaie pe-acolo şi-a luat pe tată-meu, pe Popovicioni 
10niţă, că aşa i-o zis, şi pe Nistor Vei ea, încă un ... ne-a considerat pe 
vremea aia chiaburi pe noi [ ... ] Şi i-ar pus în maşină, noaptea, ca să-i 
spăimînte şi s-audă şi satu ce-ar păţit. Or mînat, ar pus frîna, or oprit, 
butoaiele peste ei, ei legaţi de mîini şi de picioare; vă daţi seama ce 
s-o întîmplat pe vremea comunismului, vreau să spun ... Or venit 
acasă, i-or întrebat ce-aţi păţit? Or tăcut, că s-ar temut. 

După ce-am venit eu de la armată, am tras la coceni, la tulei, cum 
le spunem noi, ar venit tot de pe la partid, să mă-ntrebe dacă-am făcut 
eu vreo reclamaţie, dac-am scris ceva, undeva . - "Sincer să spun, nu 
ştiu să fi făcut, poate să fi facut cineva în numele meu." M-or luat de 
pe grămada de coceni din grădină, m-or dus la sediu, acolo sus, iar 
în grădină-acolo după o grămadă de paie şi m-or pus să scriu alfabetu: 
să scriu litere, numerele toate, să-mi scriu numele, să scriu anumite 
nume. Am scris . Şi-au rămas cercetări în continuare. N-or mai venit 
nici pînă astăzi, dar m-am mai întîlnit cu ei pe la Ora viţa. (Ştiaţi cine 
sint?) Securişti. Doi blonzi şi cînd mă vedeau rîdeau de mine. 

O trecut perioada aia, ne-or dus în Bărăgan, chiar în ziua de 
c, Rusalii , în 18 iunie. Stăteam în partea astaJaltă de casă, tată-meu cu 

bătrînu dormeau afară , că era cald, acolo sub şopru ăla, cum spunem 
noi, şi dimineaţa la ora 4 bate cineva la geam. Da noi am simţit că 
se plimbă cineva prin faţa casei. Şi m-an] uitat la geam, am văzut un 
miliţian cu arma în spate, baioneta pe armă, raniţa lângă el jos. El 
numa trei-patru metri se plimba în faţa porţii, la noi aci. îi spun la 

b nevastă-mea: măi, ce să fie? Dar, cum o fost horă cu o zi în urmă, în 
ziua de Rusalii, la ora 6 toată lumea-acasă! Or spart hora, nu-i mai 
voie! Poate vin sîrbii peste noi. S-a-ntîmplat ceva, război ... în gară 
ar fost douăşunu de vagoane. Am zis că pentru cereale, dar ar fost 
pentru noi, sătenii care ne-ar dus în Bărăgan. 

c, Ca dimineaţa, cum am spus, la ora 4, ar bătut securiştii , miliţia, 
omu de la sfat care-o fost cu primariu, în trei ore-o spus să fim gata. 
Decretu număru .. . am uitat ce număr ar spus ei acolo, ne-am 
emoţionat, n-am ştiut ce să facem, am pus un cal la că rută, am pus 
ce-am pus în căruţă şi hai la gară! De fapt am avut şi pe mătuşă-mea, 
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care era din Oraviţa, dar fiind sărbătoare, o venit la noi aicea. Şi, după c, 
ce-am plecat noi la gară, ea ne-a adus vaca la gară, ca să avem şi vaca 
cu noi. Da tată-meu înainte de aia o cumpărat o capră cu doi iezi, ca 
să aibă şi copii lapte - că vaca n-o avut, o fost gestantă. 

Aveam şi oi vreo 100, da oile erau la cîmp, porci mulţi 18-20 de 
porci, găini n-am mai ştiut de număr ... era bine pe vremea aia, adică 
Înainte, or fost de toate! Dar partidu respectiv, comunist, o pus capăt 
la toate, că nu puteai după aia să mai ţii, că n-ai avut nici cu ce ... că b, 
ţi-o luat... de la treier, de la grîu, ţi-o luat grîu tot. Ai venit cu sacii 
goi acasă ... La porumb, ai dat tot lor! Cotă! N-ai avut ce să aduci 
acasă! Dacă ai avut faină, şi faină (i-o luat-o de-acasă. 

(Cine erau cei care ali venit să vă ridice?) 
Era primariu Popovici Traian şi secretar de partid o fost Gligu 1, 

VeseliI!, Undriu, cum Îi spune numele de sat, ăsta o fost primar după 
aia. Şi ăsta, parcă-I văd, nu ştiu ce sărbătoare o fost , că a venit cu încă 
unu, Gligu Ion, zis Piru (?). Or venit la noi - aveam musafiri În 
camera din faţă - şi-ar auzit muzică, distracţie şi chiar era şi hora aici 
lîngă biserică, unde era, la cămin. Fanfara CÎnta şi toţi se pregăteau 
ca să mergem la horă, acolo. S-ar băgat Înăuntru; "Măi Joniţă, pui caii 
la căruţă şi mergi imediat!" - nu ştiu unde l-ar mînat. Tată-meu, un 
om calculat - de fapt el o facut CÎta şcoală şi la Biserica AIbă - şi-a 
umblat mult, o fost omu care-o cunoscut viaţa. Şi iaca: "Măi Veseline, 
vino cÎta-ncoace!" L-o chemat, 1-0 pus la masă, 1-0 pus să mănînce 
carne friptă cum o fost pc masă, prăjituri, vin .de otelă; o băut cu 
paharu de ăla de doi deţi, de apă, i-o dat să bea vin. O băut un pahar, 
i-o mai pus Încă unu, dar după aia s-o oprit. Hopa! îi spune lui Ion 
Piru, lu Gligu, după ce-ar ieşit afară. Ne-a înjurat de chiaburi, că încă 
mai mîncăm torturi şi fripturi şi bem vin de otelă, trăim bine Încă! 
încă mai avem de toate! In '48 or venit asuprire grele, În '49, '50 o b, 
fost dezastru. N-am avut carcle să aducem nimic acasă În anii ăştia. 
Or venit cu sacii goi bieţii oamcni de la batoză. Mulţi n-or avut nici 
ce mînca ... Am spus că o venit securitatea, c-o stat militaru aici lîngă 
noi pÎn-am pus în căruţă , am plecat. Ce-am putut să luăm Într-o c, 
cărută dintr-o casă cu 5 camere mobilate? Putinile cu brînză ar rămas 
acasă, untură, am luat o singură putină cu cîmaţi şi una cu untură. 
Restu c-am tăiat vreo 7- 8 porci, poatc mai mulţi, ar rămas În pivniţă 
la rec~. Or luat toţi după aia, curn ar putut. Şi păsări nu mai vorbesc, 
erau sute de ele; de tot felu, gîşte, raţe, curci, ca la ţară. Am fost 
oameni gospodari, ne-a trebuit s-avcm. Am şi muncit, adevărat! 

La gară ne-a tras căruţa la fiecare familie, la CÎte un vagon, am e, 
băgat în vagon şi am aşteptat plecarea. Dară, socru-meu - că şi ei ar c, 
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mers în Bărăgan - o vrut să vină acasă să-şi mai ia ceva. "Nu, moşule! 
Nu mai ai voie să iei nimic!" - "Măcar mîncare pentru cai să~mi iau," 
Şi totuşi o vrut să plecc cu căruţa acasă. O tras cu arma după el. -

hlO "Cică, ce credeţi dvs., acuşi mai vin ăia cu avioanele albe." - "Ei, te 
gîndeşti la amcricani, moşule?" Era să-I bată atunci pe moşu, dar a 
scăpat, I-or băgat În vagon şi ... 

d, Am plecat 20 dc familii din sat şi unu era din Jugoslavia, român, 
b, care-o fost fugit din timpu războiului , n-o vrut să lupte pentru sîrbi 

şi-o fugit În România. De fapt, or fugit mai mulţi, or fost pestc 100-
150 de persoane, români fugiţi din Jugoslavia, În timpu războiului. Şi 
1-0 luat şi pe el fiind titoist, c-aşa ne-or zis pe vremca aia, c-am fost 
titoişti. Şi nc-o dus în Bărăgan. 

Acolo, dac-am ajuns, după o săptămînă de drum, ne-or lăsat prin 
gări, în fine, tată-meu s-o dus să-şi alcagă o casă. Cînd O văzut la faţa 

e locului, i-o pus în cimp, doi pari, doi I~ruşi, cum se pune la colectiv 
f acuma. O-aici pînă-aieea e locul tău. lţi faci casă dacă vrei. Prima 

oară ne-am făcut bordci. Am stat În bordeie pîn-am făcut casa toamna 
tîrziu. Cînd am ajuns acolo am pus dulapu, cu vecinii mei, cu Babeli, 
cu lulian, şi-am băgat copiii, ai mei doi şi-ai lui doi, pe Puiu cu Mia 
şi pe Dea, fata mea, care la ora actuală-i moartă şi pe Dănuţ, fiu-meu. 
Copilu o avut 2 ani şi ceva şi fata o avut trei ani şi jumătate. Şi i-am 
băgat În dulap, că cra praf de nu tc-ai cunoscut. De-o palmă era prafu 
de gros. Circulau maşini pentru transport cum or adus oamenii. Cînd 
am ajuns acolo şi-am văzut nenorocirea, nc-am pus pe treabă. La vreo 
2-3 zile s-o pus o ploaie, mi-am făcut o colibă de buruiană. Pe de 
lături am pus, cum spun babele noastre, cilimurilc ale bune, ca să 
facem coliba, să nu ne bată vînturile, copiii să-i adăpostim undeva. 
După aia am săpat groapă în pămînt, nc-am dus am tăiat din liziere, 
undeva de pe la gostat acolo, nişte băgrini, ne-am făcut căpriori , 
ne-am băgat În pămînt acolo ca vai şi-amar. Şi pînă toanma ne-am 
făcut şi casa. Din pămînt bătut. Eu am făcut-o şi-a mea şi-a lu Babeţi, 

g, am lucrat Împreună acolo. Am cărat apa de la 6 lan. Am făcut lade 
pe căruţă, ca să aducem apă, Iadă de scândură. Şi-am făcut-o 
bine-ncheiată, tare şi pe dinăuntru am băgat smoală ca să nu curgă . 
Şi-am adus de la 6 km apa ca să ne facem casa. Apă de băut n-am 
avu!. Nc-o adus cu cisternele, cine ştie de ... vidajiere ce-or fi fost, dar 
le-or spălat şi ne-or adus apă de băut. Ne-am bătut pe apă acolo. Da-n 

g, perioada aia o fost o boală, o dezinterie. Eu am crezut că aluncca ne 
curăţim din cauza apci. prafului şi mizeriei ce-o fost acolo. 

N-aveam voic să nc ducem decît 15 km de la sat. Ne-o bătut 
g, pe buletin ştampila de domiciliu obligatoriu, 0.0. Şi miliţia, pe 
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vremea aia, dădea amendă sau, mă rog, unii ne-ar şi cam lovit. O 
trecut. 

Pe urmă o venit şi stabilizarea prin '52. Păi , am avut noi cîta h, 
bani, dar nu mulţi ş i n-o fost nici nu ştiu ce valoare a banului. Da, 
după ce-o venit stabilizarea, ne-a plătit cu 5 lei ziua muncă acolo. 

Eu am fost angajat la boi. N-am avut altă pregătire, vreau să g, 
spun, dar nici cbiar să fi avut, că bietu lulian, advocat o fost şi tot 
degeaba, o-ngrijit la oi, la porci acolo. C-or fost judecători , ar fost d; 
advocaţi, ofiţeri superiori, ar fost colonei, dascăli acia - era de prin Severin 
majoritatea, era Guran, era o familie de învăţători din Oltenia - [ ... ] 

Pe vremea ceia c-ai făcut politică , că n-ai făcut , te-ar considerat d, 
eă eşti chiabur. Oameni mai înstăriţi, cbiaburi, bai! Dar ar fost de la 
noi din sat şi oameni săraci, săraci, nu aşa, veniţi în sat. Li s-a pămt 
lor suspecţi sau c-or vorbit o vorbă! O fost pus pe tabel şi hai în 
Bărăgan cu ei! 

Listele le-ar făcut un fost membm de partid, secretar de partid, d, 
Kladovan(?) i-o zis, cu Gligu Vesel in, care-o fost primari, cu Moş 
Păuniţă Branco, omu de servici al primăriei . Ei de ei, comunişti, 
care-or fost pe vremea aia [ ... ] 

Am fost angajat, că trebuia să mă angajez. Şi cum v-am spus, g4 
lulian o fost angajat la oi c-un doctor veterinar din Oltenia, un profesor 
tot din Oltenia, era cu tată-meu şi cu încă unu, Babeţi Petm, tot de-a 
vîrstă cu tată-meu, Văleanu lan, tot de-o vîrstă cu tată-meu . d; 

O fost un brigadier acolo, lan Mustaţă i-o zis lui, rămas acolo de 
pe timpu lui Pană, ministru Pană . Şi ăsta încă era brigadier acolo 
ş i-avea doi copii, draci de copii, şi zicea către tată-meu şi către uica 
lan Piţu ăsta , Văleanu: "Ia uite cu cine lucrăm noi , cu popii şi cu 
profesorii, cu judecătorii, ce oameni, măi! " ... Că tată-meu pe vremea 
aia purta barbă dc două pălmi. Şi o declarat tot încă acolo - de-a fost 
şi dus pe la securitate - că 11-0 taie pînă cînd nu pică comuniştii. Da 
n-o avut norocu, c-o murit cu doi ani înainte de 1989 cu barbă, da tot 
a scurtat-o, o avut barbă cioc. Şi-o spus: "Nu-mi tai barba pînă cînd 
nu ia dracu comuniştii! Pînă nu pică de-acolo ăia de sus". Guvernu 
ăla era la el Marx, Stalin, Lenin, Gheorghiu-Dej , Ana Pauker şi carc-or 
mai fi fost pe vremea aia. 

Da-n perioada asta, cînd eu am fost angajat la oi , m-am dus după 
paie 15 km iarna, cu încă unu de-aici de la lam, care-i în viaţă acum, 
ii ceferist el, cu Babeţi Petm, Pătruţ îl cheamă, era mai tînăr, mai d; 
copil el, şi cu uica Ion Văleanu , Piţu , cu trei care, cu 4 boi la car. Păi 
am luat-o de-a dreptul peste zăpadă. Vă daţi seama, 15 km în timpu g, 
iernii, să te duci prin viscol, că n-aveau boii ce să mănînce, trebuia 
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să le dai de mîncare. Dimineaţa am băut un ceai, în zori de zi, la 
amiaz n-am mîncat nimic că eram duşi la 15 km şi pîn-am venit ne-o 
apucat noaptea şi cînd am venit înapoi ne-am dus să mîncăm. Ce 
credeţi că ne dă de mîncare? O bucată de mămăligă de două degete, 
o uruială, fiartă, îngheţată, rece, cam de 15 cm pe 15 şi cu varză 
sărată, opărită, nici chiar nu era fiartă ca lumea! Cînd am văzut 

B, mîncarea! Noi bănăţenii am fost obişnuiţi să mîncăm mîncare ca-n 
Banat, în partea Ardealului, ca sub Austro-Ungaria, că noi aicea în 
părţile noastre am fost sub Austro-Ungaria şi-or învăţat muierile 
noastre, femeile, să facă mîncare ca-n Ardeal! Mîncare bună! Eu 
acasă n-am putut să vin, că am fost angajat acolo la lucru şi-am fost 
obligat să mănînc ce ne-o dat! Da n-am putut s-o înghiţim mămăliga 
aia aşa de rece. Noi n-am fost mămăligari, bănăţenii. Am luat 
mămăliga-n mînă, m-am suit pe masă şi m-am dus la toţi "sfinţii ăia" 
de sus de-acolo, de erau pe pereţi (Marx, Stalin, Lenin), am luat 
cîte-o bucată şi le-am lipit pe gură la fiecare. Dacă m-ar fi văzut 
cineva sau dacă m-ar fi pîrît cineva, cum spunem noi bănăţenii, m-ar 
fi puşcat pe loc. Şi i-am înjurat de toti dumnezeii că uite cum am 
ajuns, în ce hal, că nici mîncare măcar după o zi de muncă, îngheţaţi 
de frig, nici mîncare caldă să nu ne dea! Nu s-o observat asta pînă 
mîine zi la amiazi. Noi n-am fost acolo, c-am fost iar după paie duşi. 
Poimîine zi, o venit securitatea din CăIăraşi să vadă, cine-o făcut? 
Şi-ar dat vina pe copiii lui nca Ion Mustaţă, fostu brigadier, că ăia 
copii la 10-12 ani, draci. Cică ăştia ar făcut, că ăştia fac trăznăi 
pe-acolo, întotdeauna prostii făceau . .. O rămas pe bieţii copii, da n-ar 
avut ce să le facă, c-or fost minori copiii. 

g, Nevastă-mea s-a dus la săpat bumbac. O lăsat copiii mici pe 
soacră-mea bătrînă şi se ducea la săpat că n-am putut face faţă [ ... ] 
Şi maica soacră, ea o avut grijă de copii, tot n-o putut să facă altceva. 
Ne-a mai făcut şi de mîncare cînd o putut, o avut grijă de vacă, aşa 

A, că ne-am înţeles binc şi-acolo, în familie, vreau să spun. Da o fost 
greu, foarte greu. 

După o perioadă, vreau să spun, eu m-am lăsat de la boi şi m-am 
g, apucat de alte meserii, că n-o ieşit banu. Am lăsat pe bunicu-meu în 

locu meu şi eu m-am dus, am făcut pe geamgiu, pe alte ... unde s-a 
cîştigat bani. 

cJ Am fost în Bărăgan cu bunicu care Il-O avut soţie, văduv, tată-me~ 
iar fără soţie, văduv, eu cu nevastă-mea şi cu copiii. Şi socrii, mă rog, 
asta fa~ilie aparte şi vecin!i mei, Pup Constantin, lulian Babeţi , lîngă 
blsenca pe Nlstor Velea, ID flDe, or fost toate rudeniile care le-am 
avut şi din sat, Avram Adam, Ion Adam, Dinu Stanciu şi altii ca Niţu 
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Mata, pe Popa Alexandru, 1-0 dus pe Moise Mata, Pârvu, lazăr Putnic 
şi toată familia mea din alte sate: din Berlişte pe Banu, din Rusova 
Veche, din familia lu mamă-mea pe lucu Ion, vară-mea din Cacova, 
Grîma Hortensia, Grîma Viorel, care se trage iar dintr-o familie, foarte, 
foarte bogaţi or fost, or avut trei mori, prăvălie. Aşa că toată familia 
mi-a fost dislocată. Am fost în trei comune despărţiţi, dintr-un sat or d, 
dus şi-n două sate, în triaj acolo în Bucureşti, ne-a răsfirat. 

Acolo cînd am ajuns, prima oară o fost munca culesul bumbacului. g, 
Cu forţa ne-o dus. Că pînă-n toamnă ... mulţi n-or vrut să se ducă, h 
basarabenii, oltenii, or mai avut bani, or mai avut rudenii care i-or 
ţinut cu bani, cu pachete, or mai venit pînă-n gară. 

Dar eu, neamurile mele fiind dislocati, soacră-mea în Bucureşti, 
o fost viaţa grea şi-n Bucureşti, pe cumnatu-meu I-or dat în perioada a, 
aia afară din annată, o făcut dreptu pînă şi-o recăpătat serviciu, o fost 
tare greu. -am avut de la cine să primesc nimica ( ... ) 

(De ce l-a dat afară din armată pe cumnat?) 
EI o fost un ofiter foarte stramf, cum se spune, aprig, dar el n-o 

ştiut afacerea. Tată-meu, ce-i drept, înainte de război, o făcut 
contrabandă, că tot satu o făcut şi cînd el s-o-nsurat cu soră-mea, 
tată-meu o mai vrut să facă contrabandă . I-a spus: "Tatule, pînă aici. 
Eu îs comandant aici, nu vreau să-mi pierd pita, ştii că cu contrabanda 
nu merge!" Aşa s-o retras ... perioada CÎt o mai stat el la lam. După 
aia I-o mutat pe la Gruia, în Oltenia, s-o scăpat de el. 

Noi aici, decît cu salariu. Eu am muncit 34 de ani în timpu n, 
dictaturii, vreau să spun, a comunismului, mi-or dat 1200 de lei 
pensie, după aia mi-or majorat-o, ce-i drept acuma am 3328 de lei. 
Da ce fac cu 3000 de lei? Dacă i-o cerut acuma lu fiu-meu 5000 de 
lei pe un ghem de aţă de balotat! Păi , eu trebuie să dau pensia pe-o 
lună şi jumătate! Şi c-un ghem de aţă ce-am făcut, că trebuie două 
gheme, că cu două gheme se lucrează, 10000, păi, îs trei luni dc 
pensie. Ne trebuie la balotat fin sau paie sau, mă rog, la lucernă, că n, 
avem, ne-o dat şi nouă pămînt , trebuie să ne încadrăm cumva, că cu 
un cal şi cu cămţa nu poţi să aduci tot acasă . Dacă balotezi, atunci, 
mă rog, poţi să cari la baloli altcumva. La baloti merge presat, se 
lucrează mai uşor. E greu, foarte greu. Ca să-ţi cumperi tractor cu 
500000, de unde bani , nu se poate. 

Da ce putem la 65 de ani, şi bolnavi, nu mă tin picioarele, ca să 
fac. Nevastă-mea se scoală de dimineaţă, mulge vacile şi le dă drumu 
la cîmp. Eu stau o oră după ce se scoală ea, mai stau o oră cu ăI mic 
În pat, că ăI mic, copilu lui fiu-meu, îi la noi. Are 6 ani, merge la 
grădiniţă. Dar şi ăI mic, nu pot să spun, îi foarte deştept. Nu ştiu cum, 
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n, 

m, 

de la o vreme-ncoa copiii-s mai cuminţi ca noi acuma. Ştie fran!UZeşte, 
că de fapt la grădiniţă o fost o educatoare, profesoară de franceză. Că 
anu trecut şi anu ăsta, or fost francezi aici În sat, or adus cadouri la 
copii şi la bătrîni , ne-o dat şi nouă, cc-i drept, la fiecare ne-o dat cîte 
ceva [ .. . ] I-or salutat pe francezi, s-or prezentat pe franţuzeşte, or 
numărat pînă la 10 şi francezii or fost foarte mulţumiţi de copii, În 
general. l-am gătit noi de-acasă, curaţi ca pentru musafiri. 

Nu ştiu să spun din ce localitate au fost francezii, da oameni, 
cum spunem noi bănăţenii, oameni grei, oameni bogaţi. Dac-or adus 
cadouri, or avut ce le trebuie la ei acas, n-or fost fieşine! l-am invitat 
la mine, la un vin de otelă şi spunea şi preotu, care ştie franceză 
foarte bine, că-i profesor, o făcut facultatea la Sibiu şi trecînd pe la 
capu satului cu ei şi pÎn-o venit Înapoi, eu am pregătit chiar masa asta 
mică, am pus pabare, am pus vinu-n pahare şi i-am invitat la un vin, 
ca un gospodar al satului. Am vrut să-mi fac şi eu datoria, pentru că 
şi ei, la rÎndu lor, ne-or făcut cadouri şi le-am dat un castron mare cu 
struguri, am aicca, altoiţi Muscat, Hamburg, Cornu Caprei şi Ţîţa 
Caprei, cum Îi spunc. I-am pus o farfurie frumoasă, i-am spălat şi 
i-am dus. S-or dus la biserică să vadă biscrica, că avem o biserică 
curată şi bine-mpodobită. Şi eu Între timp m-am dus cu castronu ăla 
de struguri la biserică ş i i-am pus pe masă. Cînd or văzut strugurii 
ăia, or rămas uimiţi . Ia uite ce ... pe franţuzeşte, ce struguri frumoşi! 
Da, cînd or gustat din ăia mari, aromaţi, Muscat, Hamburg! Am ales 
şi eu ce-o fost mai-mai, mai de calitate! După aia or fost foarte 
mulţumiţi şi-am spus unde iau masa ca să vin să-i servesc cu o ţuică 
de prună şi s-aduc un vin. Nu, că are ulcer de stomac, bărbaţii, şi 
femeile or spus că ele nu beau. Dar totuşi le-am dus un kg de must. 
Şi-or servit masa la grădiniţă acolo, au pregătit tot, d-na profesoară 
Babeţi , cu d-na Învăţătoare şi, În fine, preoteasa, popa, care-or fost ei 
acolo. Le-am dus iar o farfurie de struguri, un litru cu must, ei m-or 
mulţumit pe franţuzeşte, eu pc româneşte, c-aşa am ştiut. 

Şi la ora actuală, cum spun, o venit decretu ăsta cu părnÎntu şi 
ne-o dat şi nouă pămînt. 

După ce-am venit din Bărăgan, ne-am băgat şi noi În C.A.P. 
Bunică-meu pÎn' la moartc o lucrat la c.A.P., tată-meu pÎn ' la moarte 
o lucrat la C.A.P., cîte 5 şi 4, 600 de norme la an. Nevastă-mea o 
lucrat şi ea, aşa mai puţin , c-am avut şi copii. 

Eu am lucrat o perioadă la C.A.P., m-am dus la şcoala de şoferi 
În '60, am făcut-o la Caransebeş. După aia am avuI contract la TRTA 
Ora viţa, am stat o perioadă, am lucrat vreo 5 ani şi am venit tot şofer 
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la CAP. Am stat aici vreo 2 ani de zile, ca după ~ ani să-mi spună 

că nu poate să-mi dea bani, poate să-mi dea norme. In fine, m-am dus 

tot la Oraviţa, m-am angajat la IORO şi-aşa c-am stat ani de zile, am 

lucrat ca şofer pînă la pensie. 
oi ne tragem dintr-o familie care ce vedem aia facem. Şi tată-meu ni 

la fel , şi eu la fel, orice văd, aia fac. Dacă-i vorba să-mi fac căruţă, 

fac, am făcut lăzi de stupi, că am vreo 60 de familii de stupi, îmi plac 

stupii, ţin la ei ca la copii. Am avut inainte de a pleca in Bărăgan şi, 

CÎnd am venit din Bărăgan, pînă la ora actuală, am făcut 60 de familii. 

O mers. Anu ăsta am cam dat faliment cu ei, cum spunem noi, am dat 

greş, că-i o boală cu păduchii ăştia, veniţi din alte părţi, cu tratamentul 

ăsta, care n-avem soluţii pentru ei să-i tratăm ca lumea. Şi le place 

lu amindoi copiii să se ocupe de stupi [ ... ] 

in prima iarnă am tencuit camerile cu lut şi cu pleavă. Da o 

crescut griu pe pereţi, era de-o palmă de mare, parcă era semănat. 

Pereţii, uzi, or mucegăit, de-aia copiii mi s-o-mbolnăvit şi noi ne-am ~. 

îmbolnăvit de reumatism. Că fetiţa mea, după ce-am venit din Bărăgan, I 

cînd o avut II ani jumătate, mi-o murit. Tot se văita de picioare, tată, 

tată, mă dor picioarele, nu pot să umblu, nu pot alerga. Am dat-o la 

şcoală la Oraviţa, unde am avut-o pe mătuşa-mea, sora lu tata, fostu 

Învăţător al meu. Cînd am venit din Bărăgan, am lucrat pămÎntu lor, b, 

10 lanţe, că nouă ni I-o luat, n-am mai avut. O venit tovărăşia, o 

!rebuit să mă-nscriu, după aia ne-o forţat să ne-nscriem la colectiv. 

Intre timp, fata mi s-o Îmbolnăvit la Oraviţa. Şi trimite mătuşă-mea 

vorbă că ni s-o-mbolnăvit fata. 
Noi chiar am fript la răchie, am avut aici În grădină nişte pruni, 

şi am luat vreo 2-3 kile de ţuică, am pus nişte porumb, că avea păsări 

mătuşă-mea şi, cind mă duc, dimineaţa, la gară, primesc telefon, În 

gară, că fata-i moartă! Vă daţi seama ce greutate am avut! Vin acasă m, 

repede, am lăsat rucsacu din spate cu porumbu ăla şi tuica şi scol pe 

nevastă-mea, spun lu tată-meu c-o murit fata . Bani n-aveam. Era În 

'57, la un an şi ceva după ce-am venit. Mă duc la Oraviţa cu 

nevastă-mea , mătuşa ne-aşteaptă În gară, o-nceput mătuşă-mea să ţipe, 

nevastă-mea o-nceput şi ea să plîngă. Ne ducem la spitalu de copii 

.Icolo, spunea că are gripă spaniolă, ce să mai zicem, o murit şi gata. 

Da mătuşă-mea o stat cu fata la spital acolo. Şi zice fata: "Maică tuşo, 

lie ţi frică să te culci lingă mine, că te-mbolnăveşti de la mine". -

Ba lu maica tuşa nu-i frică". - "Ba, mi-s reci picioarele, freacă -mă 
" , 
cîta" - cum spunem noi bănă\enii, "cita". S-o luat mătuşă-mea s-o 

frece pe fată pe picioare, da doctoriţa o spus: "D-na Surlaş, dacă fata 
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doarme măcar o jumătate de oră, fata-i salvată şi-i bine". O frecat-o 
pe picioare, fata o adormit şi nici astăzi nu s-o mai pomenit. Moartă-o 
fost. Am ajuns acolo, n-o vrut să ne dea drumu doctoriţa, că e! femei! 
ţipă . D-na doctor, nici o grijă! De fapt nevastă-mea o-nceput să plîngă, 
eu am stăpînit-o, am Iacut formele, am avut pe neica lulian, pe Babeţi, 
jurist la gostat la Răcăjdia, o stat şi el în Oraviţa, m-a ajutat c-o 
maşină, cu un camion de la gostat de la Răcăjdia şi ne-o adus fata 
acasă. De la mătuşă-mea am scos-o, am Iacut fotografii acolo, am 
adus-o acasă, mîine zi sau poimîine zi or venit colegii de clasă de la 
Oraviţa, cu-acelaşi camion, la-nmormîntare aicea, aşa că, În urma 

m, Bărăganului, în urma greutăţi lor, ne-am pierdut fata. Ca în '59 am 
avut ăstalalt copil, pe Tibi, m-am gîndit că şi ăstalalt copil îi plin de 
reumatism, mi-o fost frică să nu moară, să se-mbolnăvească şi el. Şi 
l-am Iacut şi pe Tibi. Am zis c-o veni o fată, dar n-o venit fată, o venit 
băiat. Îs mulţumit cu el, Îi copil bun, nu ne trece cu vorba, nu ne 
jigneşte, ne ascultă, muncitor şi el şi noră-mea. Copiii la fel, nepoţii, 
că de fapt noi i-am crescut. Aşa că ni-s mulţumiţi de ei şi ei de noi, 

n, că şi noi, CÎt putem, nu-i lăsăm, Îi ajutăm. Cum am spus, nevasţă-mea 
cu vacile, avem o scroafă, arc 11 purcei, mai avem vreo patru porci 
de vreo sută de kile, tot pentru ei. La toamnă doi tăiem, doi vindem, 
să mai facem un ban [ ... ] 

k In 1956, în mai, ne-am Întors din Bărăgan. Am încărcat vagonu 
cu ce-am avut de-acolo şi-am plecat cu trenu şi restu familiei o rămas 

1, să vină cu vagonu. Să vin acasă, să văd şi să m-aranjez.C-aveam un 
ofiţer în casă, poştă, înainte de asta or fost miliţieni, o fost gostatu, 
magazia de grîu aicea, ne-or băgat porci, or Iacut dezastru. Or luat 
giurgiuvelele de la geamuri, scîndurile de la poduri, tot le-or desfacut 
şi-or făcut lăzi de companie. Vă daţi seama ce ... In grădină am avut 
mai o dată închis, cum spunem noi, cocini pentru porci, magazii de 
furaje, şopronuri pentru căruţe, pentru maşini, pluguri, maşini-unelte , 
maşini de semănat, tot or luat, care or putut. Şi şopronurile ălea le-or 
tăiat, or băgat pe foc care cum or apucat. Vă daţi seama, cînd am 
ajuns acasă n-am găsit nimic, tot dezastru! 

Am o cameră aici unde am avut eu atelier, or băgat azotat, or 
băgat îngrăşăminte chimice. Uite-aicea-am avut bucătăria de vară, 
înainte n-o fost betonat, o fost cu pămînt, or băgat Îngrăşăminte chimice 
şi-aicea, or distrus zidurile. De-aia nu ţine maltăru, cum spunem noi, 
pică, că e igrasia asta de la îngrăşăminte, gazele, că şi la ora actuală 
tot am tencuit şi tot pică. La fel În magazia <le grîu, la fel peste tot. 
In privinţă n-ai ştiut ce-i. Cum v-am spus, am avut bazin pentru apă 
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de ploaie, prin burlane a venit apa, pentru spălat, mă rog. Or făcut 

WC! Vă da~ seama ofiţerii şi miliţia de-atunci ce oameni ar fost! În 

loc să se ducă încă 20 de m, după grajd, am avut WC, cum îi spune 

pe româneşte, s-o făcut aici în curte [ ... J 
Da pe vremea aia or fost Ana Pauker, Gheorghiu-Dej şi Vasile 

Luca. Aştia ne-or dus pe noi în Bărăgan, ăştia trei. Dar şi ei şi-or C, 

ajuns .. . că şi ei ... or ajuns din miniştri nimica. 
Ne-a fost mai greu c-am lăsat tot, toată munca din moşi-strămoşi. c, 

Şi recolta, orzu o fost recoltat aicea şi vreo două lanţe de grîu care 

le-am tăiat în fin - că erau nişte ploi aicea, pe vremea aia - adus acasă, 

ş ire făcut, porumbu-ngropat, cum se spune, cu rariţă cu tot, porumbu 

cît mine de mare, în iunie, în 18, că la ora actuală de-abia-i răsărit. 

Şi ne-o fost greu acolo, că ne-o pus sub ceru liber cu familia, 

copiii mici, ce să facem prima dată? Ne-o dus cu forţa la lucru din g" 

primele zile. Trebuia să ne facem bordei, să ne-acoperim de soare, de 

ploaie ş i pe urmă să ne facem casă. N-am vrut să ne facem, iar ne-o 

forţat. Nc-am făcut şi casă cu două camere, ne-am făcut la mijloc f 

bucătăria şi cîte-o cameră alături. Şi prispa, cum or spus ei, am şi 

încbis-o cu geamuri, numa la mine şi la mai vreo doi o fost, la 

bănăţeni, am făcut-o cu mîna mea. In rest or fost case tip făcute . 

Bănăţenii erau altfel decît cei de-acolo. Au şi fost daţi ca model B, 

în Bărăgan, pentru munca depusă şi în lAS pe unde-am fost şi pentru 

comportări le noastre, noi şi nemţii din partea Tirnişorii. Iar oltenii or B, 

fost .. . altfel s-or gospodărit. N-or fost ca noi bănăţenii. Şi după case 

s-o cunoscut partea satului şi după munca depusă în cîmp. Unde-or 

lucrat tractoriştii, care-or fost nemţi majoritatea, s-o cunoscut. Tractoru 

neamţului s-o cunoscut, tractoru olteanului s-o cunoscut; neamţu o 

fost curat, pedant, în salopetă, dar cînd s-o suit pe tractor ţi-o plăcut 

să stai pe tractor la el. Şi tractoru-o mers ca tractoru. La ăilalţi mai 

şchiopătau, pompe de injecţie nu lucrau, neamţu şi-o cunoscut meseria. 

De exemplu, eu acasă am fost ţăran. Acolo am făcut şi pe dulgheru, g, 

am făcut şi pe zidaru, am făcut coşuri prin sat la oameni, după ce 

mi-am construit casa mea şi-a lu socru-meu, am învăţat, în fine. M-am 

dus la gostat, cum am spus, am lucrat la alte lucrări, la tencuieli, 

geamgiu ITI-am dus acolo, am învăţat şi aia, că nu era mare lucru şi 

cu aia am nimerit bine. Că ITI-or plătit, că n-or ştiut oamenii să lucre. 

Mai erau vreo doi olteni bătrîni care o-or putut să se ducă 5-6 Ion pe 

picioare. Eu m-am dus. Mi-am mai luat şi eu 4-5 geamuri în spate, 

in rucsac, am mai ciupit şi eu ceva cît am putut, da n-am fost ca alţii 

să iau cît nu pot să QUc în spate, m-am mulţumit cît să am din ce trăi, 

că v-am spus, 5 lei ziua de muncă, după stabilizare o fost 3 lei 
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h, mîncarea şi 2 lei mi-o rămas pentru întreţinerea familiei. Şi-o trebuit 
g, să lucreze ş i tată-meu şi bunică-meu şi eu. Şi nevastă-mea o mai 

lucrat în perioada săpat ului, culesului bumbacului, că Iăsam copiii la 
soacră-mea, că erau mici . Nevoia. Nevoia te învală la toate. Că şi 
fiu-meu, pe ce pune mîna, face. Dacă ai sculă , faci orice. 

B, Bănăţenii? Noi am fost mai ... moi la gură, DU ne-am prins cu 
conducerea, nu ne-am dus peste ei, să le cerem mai mult la plată . Şi 
nu le-am cerut, ei or fost mulţumili că le facem treaba! De fapt, noi 
bănăţenii am săpat bine, cu căruţele am mers de fapt la treier, că se 
tăia cu batozele ca pc vremuri, şi-or căutat oamcnii de lucru, n-or 
căutat să ... Şi, pînă seara, cît ei or zis să stea, atîta or stat oamenii 
la lucru acolo; ei, bănăţcnii, or stat la lucru. Şi dacă i-o dus la 20 km 
de casă, acolo s-or dus la cosit la lucernă, la toate lucrările, la mazăre ... 

B, Oltenii fuşăreau. Unde-o fost nevoie, bănălenii s-or dus cu căruţele şi 
B, munca noastră s-o cunoscut fală de-a lor şi animalele, vreau să spun, 

noi aveam animale, nu jucării, şi vaci, nu mai vorbesc de cai . Erau 
nişte cai de pe lîngă Fizcş şi de la noi din sat, erau cai puternici. Că 
dacă eu rn-am dus cu un cal şi-am pus cîtc 1800 de kg după el, singur 
pe căruţă am adus sfeclă de la CăIăraşi pînă-acia. După un cal 1800, 
vă dali seama ce putere o avut calu ăla! Bătrînu meu, acasă, scotea 
batozelc la care o avut batoză în sat, cu doi cai. Alţii puneau cîtc 4 
cai la batoză . Am avut familie de cai puternici şi murani, cai grei, 
copita marc dc tot la ci. Şi ăştia care i-am avut or fost cai mari, 
putcrnici. Nu mi-a fost frică să rămîn în drum sau nu merge ... Şi de 
aia spun, munca noastră s-o cunoscut! N-am spus că dăm napoi ca 
calu buvaş, numa-nainte şi lucru de calitate, aia o fost al nostru! Şi 
nu ne-am pretat onoarea să furăm În stil barbar. Olteanu, dacă-o văzut 
căruia plină, plină s-a dus cu ea acas ' .. . Şi de-ai noştri ar luat unii. 
Şi de aia le-a plăcut la şefii de gospodării de bănăţeni , mai mult. 

g. Ştiu că, În perioada secerişului grîului, am lăsat copiii la socri şi 
m-am dus cu soţia, tata şi cu bunicu să tăiem, să cosim, secerăm la 
griu. Da nu cu seccrile ca ei acolo, ca băştinaşii! Ei 7- 8- 10 se adunau 

B, vecini sau neamuri şi cu seceri le tăiau la grîu, noi cu coasa ... specialişti 
În coasă am fost!. .. Nc-am dus acolo dedimineală şi am luat grîu pe 
natură, 10000 de boabe .. . După ce-o treierat ne-o dat 100 ori 200-
na cît ne-or plătit, cam 250 kg/hectar şi ne-a adus mîncare. Aici vreau 
s-ajung! O femeie, i-am tăiat un hectar de grîu . Noi am durmit noaptea 
În cîmp şi mîine pe la 11 - 12, vine cu mîncarea şi , ce credeli , ce ne-a 
adus de mîncare? O ciorbă de corcoduşe acră foc şi cu o găină fiartă, 
aparte de, dar nu cu mîncarea respectivă ... Acuma, ciorbă acră-i bună 
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vara, mai ales la coasă, dar. .. nu pentm noi bănăţenii! Tată-meu o B, 
mîncat CÎteva linguri, dar. .. bunicu, moşu nu, nici eu, nici nevastă-mea, 
În schimb ne-am pus pe găină. Am mîncat toată găina , fiartă! e-am 
săturat, În fine, nc-o adus şi un chil dc vin, am mincat bine (cu pîine, 
că i-am spus că noi nu mîncăm mămăligă, aici rar mîncăm) [ ... ] 

Şi-am mîncat, ne-am săturat , am mai băut şi apă şi pină seara am 
tăiat un hectar, noi patm am tăiat un hectar de grîu. Am dormit 
noaptea în loc, am facut funi i de noapte, ălea cu care se leagă snopii. 
Cu tată-meu am cosit o bucată de teren, eu am cosit în continuare, 
tată-meu eopăţea, adică facea cu coasa adunat şi facea lu nevastă-mea, 
care, nevastă-mea cu secera mi-o punea pe funii şi bătrînu o-ntins 
funia şi-o legat, că pină seara am facut un hectar gata. De-aia, aicea 
vreau să ajung, ziceau localnicii: "Ia uite, bănăţenii, că aşa ne-o zis BJ 
nouă, cum lucrează! Că-i şi bine lucrat, cosit de jos şi nu-i înCÎlcit 
grîu!" Ei cu secera puneau mănunchi aşa şi legau. Dar noi cu coasa, g, 
am apucat de-am terminat locu. Iară , într-o perioadă, am lucrat cu 
domnu Babeţi , cu lulian, cu calu. EI avea o iapă ige (o iapă de soi, 
roşu-deschis la culoare, cu CÎştig cum se spune, albă-n fnlOte) şi eu cu 
calu ăsta negm. 

Şi ne-am dus să semănăm pommb. Am jalonat noi la mine un 
hectar. Era mirişte, griu tăiat, nu era arat! L-am cumpărat hectam ăsta 
de la unu de la Potcoava, aşa i-o spus, o comună acolo, În arendă, o 
sumă de. Şi ne-am dus de dimineaţă, am brăzdat noi acolo frumos şi 
neica Julian - că aşa i-3\n zis eu lui - o pus boabe pe brazde şi eu 
după cai am mers. Dar trebuia să meargă el, să prăşească Înaintea 
cailor. Am semănat o vristă , cum îi spunem, un rînd, şi-or inceput să 
vină localnicii, la semănat. La ei, caii mici, săracii, inţelegi , pe-un B, 
sfert ca ai noştri! Ei nu spun haida-haida, numai hăţ-hăţ! hăţ-hăt! Or 
venit, cică: "Ia uite cum ară bănătenii! la uite ce brazdă dreaptă!" Or BJ 
rămas in loc şi s-or uitat cum noi am lucrat. La prăşit, ci dădeau cu 
sapelc la rînd , noi cu rarita ne-am băgat numa pUlin, la un lat de mînă 
de săpat , ţac, ţac, ţac, lac, ne-am dus, femeile , mă rog ... un pogon la 
zi o femcie 1-0 săpat. .. n-or avut ce să sape! Pămintu bun, lucrat bine, 
grăpat bine, arat bine, uşor de lucrat, io-s gata! Iar toamna, la recoltat 
ni s-o urît, cum spunem noi, aduCÎnd recolta acasă , ponunbu acasă. 
Acuma, neica lulian o adus cu iapa lui, cu cămţa lui, eu mi-am dus 
al meu cu al meu. Fiecare, la cules, ne-am lăsat partea. Am adus, am 
facut un porwnbar acolo, nu exagerez, cam vreo 10 cărule, 12 călUţe ... 
ei, dar nu mi-o Încăput! Am avut 4 lanţe şi jumătate, cam aşa, da 
porumb! Am facut o grămadă în faţa casei şi am acoperit-o cu coceni, 
ca primăvara , vreau să spun în mai, am venit acasă, într-un vagon am 
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băgat porumbu tot, atîta porumb am avut, s-o lacut acolo. Mare, de 
două palme porumbu de mare s-o lacut! Să dai cu el în cap că-ţi 
spărgeai capu. 

Şi tot aşa: "Ia uite ce porumb ... spuneau ei, porumb, nu cucuruz 
cum spuneam noi, ia uite ce porumb la bănăţeni!" Şi cocenii mari ş i 
ştiuleţii mari. Aşa că unde-o fost lucrat, o fost bun. 

(Dar dvs. ce mîncaţi la prînz?) 
B,- B, Noi clisă - cum spunem bănăţenii, ei şuncă spun, - ia uite ce 

şuncă la bănăţeni! La ei numa şoricu şi de-un deget, nişte purcelandri 
or tăiat. Oară ei mîncau pastramă de oaie, tăiau oi şi le sărau şi le 
puneau la streşină, le uscau! Noi aveam clisă groasă de-un lat de 
mînă , cu ceapă, mă rog, cu usturoi, care cum ne-o plăcut! Acolo n-am 
avut brînză. De fapt, aici la noi se mănîncă clisă, şuncă, cu brinză, 
ridichi, acuma ceapă şi mai tragem şi cîte-un vin de otelă. Care au, 
care n-au se uită la care au! Şi cîte-o ţuică de prună sau de loze de 
stmguri şi vin de otelă şi de Iipovacă, producătoare cum le spun 
~ltenii, ar fost două forme: negru şi alb. Un vin foarte tare şi bun. 
Asta-i cel mai bun vin ş i tare şi băubil , ăI mai bun vin. 

(Dar pe la sărbători aţi fost la ei?) 
g, Unii or fost, ar fost la nunţi aşa , se uitau, da la ei se chiuia aşa, 

hăi, hăi! Da eu nu m-am dus, că nu mi-o plăcut. De-abia am aşteptat 
să stau acasă cu familia . De vreo două ori ne-am dus la distracţie cu 

g, neica Iulian, cu Nuţi .. . Ia vreo 2 baluri am fost în 5 ani de zile. La 
două baluri la şcoală am fost, s-a lacut şcoală din pămînt bătut. Or 
învăţat copiii şi-acolo . Erau profesori olteni. 

g" Da-n perioada asta, cît ne-o dus acolo, pe vreo 4 persoane, mai 
b, tineri, o venit miliţia, cu un om de la sfat acolo, noaptea ... Ne aşteptam, 

că or mai dus din alte sate ruşii în Siberia şi-or mai luat nemţi şi i-or 
mai dus, de pe sate, din comunele nou înfiinţate. Şi eu mi-am facut 
o valijoară mică, cămăşi, ciorapi, să am disponibil noaptea. Şi vine 
noaptea pe la II, tîrziu, toamnă: "Dimineaţă te prezinţi la sfat!" Ne-am 
dus noaptea, m-am întîlnit cu un prieten, o fost el gestionar după 

b, aceea, Mircea Ştefan, foarte bun copil. O fost basarabean, o fost de 
prin partea Timişorii, or fost ei colonizaţi pe-acolo şi pe ei i-o dus în 
Bărăgan. Şi ne-o dus, cum spuneam, patru persoane. "Mă, ce-i cu 
tine?" - "Da, ce-i cu tine?" - "La ce ne-or chemat?" îngrijoraţi, n-am 
ştiut ce e! După aia o ieşit unu, Costică Botez, om de servici, şi ne 
spune: "Mă, nu fiţi ingrijoraţi, e o comisie de pe la CăIăraşi , de la 
partid, de la securitate, să vă pună să scoate~ oamenii la lucru". 

g" Atunci ni s-or mai încălzit inimile. Ne-or ~nut trei ore în şedinţă după 
aia şi ne-or frecat. "Voi, titoiştilor, nu vreţi să munci~!" - ne-or facut 
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cu apă şi cu oţet. - "Uite, ce-aveţi de facut! începînd de dimineaţă 
scoateţi oamenii cu forţa la lucru, vă împărţiţi pe sectoare, pe străzi, 
tu ... iei partea ta acolo unde stai! Tu, partea ta. Dacă nu vor să iasă, 
veniţi şi-anunţaţi miliţia şi sfatu să vină cu forţa să-i scoată după aia!" 
Ne-am facut tabele, caiete, cu fiecare familie cîte sînt, care sînt apţi 
de lucru, care sînt neapţi de lucru, copii mici, mame, mă rog, gravide, 
bătrîni care sînt în pat, cu toţi, domnule, trebuia ... care mănîncă şi-şi 
poartă lingura din castron la gură trebuie să meargă la lucru! în fine, 
după ce ne-o facut cu apă şi oţct , la acţiune! Dimineaţa caietu gata, 
din casă-n casă, cîţi sînteţi În casă? Cîţi ani Îi fiecare? De mîine, cu 
forţa la lucru. Aşa că aşa s-o ÎntÎmpat pe vremea aia, acolo. Greutăţi 
şi-acolo or fost! 

Şi cînd am venit cum spun acasă, la tovărăşie, iar după tovărăşie b, 
la colectiv, iar presiuni ... Eu am fost brigadier la gostat la Berlişte, m, 
la lAS, după aia am trecut brigadier la secţia Vrani, ca legumicol (şi 
cultură mare 300 de ha şi II O ha de grădină). Mi-o dat cea mai grea 
secţie. De fapt m-o cunoscut ingineru-şef, că de aia m-o şi dus [ .. . ) 
Mi-o plăcut grădinăritu! Ca, după un timp, ne-o trimis acasă hîrtii: 
Nu vii la servici, pînă nu-ţi Înscrii familia la colectiv! "Domnule b, 
director, dacă familia vrea să se Înscrie vin, dacă nu, mă iertaţi, nu 
vini" Am venit acasă de la Vrani, că stăteam la Vrani, da mai veneam 
şi-acasă, că nu-i departe, vreo 7-8 km. Am stat acasă. La vreo 
săptămînă trimite după mine. N-o avut om În locu meu [ ... ) Aveam 
un brigadier care era şi preşedintele sindicatului, era mai Înţepat ăsta, 
ardelean şi-i plăcea să se prindă cu gura cu ei. S-o pus CII ei şi 1-0 dat 
afară . M-o minat pe mine În brigada lui să recoltez la grîu. N-aveam 
ce zice, trebuia să mă duc. Am luat brigada mea şi-a lui [ ... ) Am 
recoltat grîu, mă trimite acasă iar: la colectiv! Să Înscriu familia la 
colectiv. Vin acasă, nu vrea tată-meu niei la un caz să se-nscrie-n 
colectiv. Mai aveam şi fasole soia o tarlauă , care trebuia curăţită, a 
prins-o buruiana. Domnu director, nu mai vin! Că, pînă la urmă, ai 
mei nu sepnscriu, nu se-nscriu! 

Da o murit bunica mea din Rusova Veche. Mă duc la inmormintare 
la bunică-mea . O rămas ai mei singuri acasă. Iacă vin Înapoi. Era un 
film la cămin şi eu m-am dus la film. Comisia care umbla prin sat, 
aci la noi, o ştiut c-am venit eu de la Înmormîntare, o venit la 
mine-acas! Le-o pus in vedere că, dacă nu, îl ridică pe tată-meu. 
Miliţia şi parti du şi preşedintele Berta, care v-am spus c-o fost 
preşedinte, În fine, toată suita lor. Era prin '60. 

N-o durat nici 10 minute cît am plecat eu de-acasă la film, or şi 
venit toţi la mine şi-mi pun În faţa ochilor: toată familia ti s-o-nscris 
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la colectiv! Nu se poate! Mă uit, da, văd semnătura lu tată-meu prima 
d t- S -1" p_.I" N·· ă·I" I ă · .. -a a. - "emneaza. -., 31. -" ICI un p l. - H n c mm, aiCI sa 
semnez? Mergem la birt." Ne-am dus în birt şi am semnat cererea 
uitîndu-mă în altă parte. 

Dacă nu ne-nscriam noi, familia noastră, nu se-nscria restu din 
sat. Dar, cînd ar văzut că noi ne-am scriat, gata! S-a dus dracului 
toată şandramaua, toţi s-ar înscris din sat după aia. Şi ne-ar mai lăsat 
pînă toamna la servici. 

m, Înainte de Crăciun m-am dus la şcoala de şoferi la Caransebeş şi 
m-am făcut şofer o viaţă-ntrcagă. Am prevăzut care-i situaţia, că vin 
greutăţi! Am ştiut cum mi-ar povestit şi din Bucureşti şi din orele de 
educaţie de la unitate, nu uit nici astăzi. Mi-am lăsat familia acasă şi 

m, m-am dus şi am stat la şcoală. M-or detaşat pe la Ocna de Fier, la 
Anina, tot din cauza presiunii care-o fost pe vremea aia. C-or ştiut că 
cu am fost chiabur, mă rog, aşa mai departe. Şi după 2 ani, am trecut 
la Oraviţa pe maşină mică, şoferu directorului, care era un om simplu 

B, cu 7 clase din Broşteni, şi m-am Împrietenit cu el, am ştiut să mă 
comport bine cu el şi-a văzut că o avut încredere în mine, c-am făcut 
mai multă treabă decît oricare salariat al lui şi poate mai mult ca el, 
ca director, cu contractări, mă rog, am fost pe sate, mi-a cunoscut 
puterea de muncă şi n-am băut, n-am fost băutor, unde m-o trimis o 
fost sigur că se rezolvă şi fac treabă, că vin cu lecţia făcută![ ... ] 
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"Ar fi multe de spus, dar ştiţi cum, suferinlele nu le 

pOli spulle toate, zi de zi, cum s-au petrecut acolo! " 

SITA TOARGĂ, născută in 29 aprilie 1924 in comuna Padin., sat OUe.nca. 

Deponată din Thrn_u-Severin (Mehedinli) cu sOiul şi copilul la Dropia 

(Dragalina oui). Inregistrată in 21 iunie 1992, Turnu-Severin. 

Am fost dislocată de aici din Tumu-Severin, chiar de aicea din d, 

vecini, dusă in apropierea Ciulnitei, comuna Dropi., atuncea s-a numit 

Dragalina Nouă, după aceea a revenit şi i-a spus Dropia. Cind am a, 

plecat n-aveam decit 27 de ani, băiatu n-avea 4 ani impliniti, acolo i-a 

implinit. Şi-atuncea, inainte de plecare, a fost groaznic. Aproape că 

n-aş vrea să-mi amintesc ... 
Au venit dimineata, cred că era inainte de ora 4. Au bătut tare in c, 

poartă şi cind a ieşit soţu-afară erau 3 sau 4 militari. I-a spus: sinteti 

avizat ca să mergeti cu noi, cu toată familia in altă parte. Ei! dc ce, 

cum? am inceput să punem intrebări. . . A rămas un soldat acia, cred 

că nu era român, după cum vorbca şi după cum se comporta. Ce c, 

să-adun din casă in citeva ore? Am luat lucnlri ... strictu necesar, c, 

alimente, nu ştiu cum s-a făcut c-am avut ceva alimente. Noi n-am 

suferit in primele zilc de foame. Şi pe la II a venit maşina şi ne-a 

luat. [-a retinut [u soţu-mcu trei costume de haine, că el era in cadnll 

armatei locotenent - dar nu activ - şi şi-a făcut pe comandă haine 

noi . [ le-a retinut pe ăstca . 

Am ajuns in gară . Erau bagajele unele peste altele, nici nu ai ştiut c, 

care erau ale talc. In sfirşit, au venit şi ne-am imbarcat in vagoane c, 

deschise. La fiecare vagon era un soldat care in permanentă ne urmărea 

ce facem . Niciodată nu ne-a oprit trenurile in gări , numai in cimp, 

inainte de gări , la semnale. Pină-n Bucureşti, nu mi-amintesc bine, 

a-nceput să vină Crucea Roşie să ne-aducă, pentru cei bătrîni , bolnavi 

şi copii, bucăti de piine cu marmeladă pe ele şi căni cu lapte praf. Eu 

atunci am auzit prima dată că se face lapte şi din praf. 
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Cînd am ajuns în Ciulniţa, pe noi ne-a oprit acolo. Alţii mergeau 
e în altă parte, spre Slobozia. Pe noi ne-a oprit aci a, ne-a îmbarcat în 

g, nişte căruţe şi ne-a dus şi ne-a lăsat în cîmp. Acolo-n cîmp nu era 
fîntînă, nu era pom de umbră sau ceva. Era seară cînd am ajuns; ne 
trebuia apă să ne spăIăm, să bem, să-ţi faci un ceai. N-a fost chip, 

g, n-aveai cum. Eu mi-am luat de-acasă maşina de gătit. Cu ce să faci 
focu-n ea? Am pus coceni. Din doi-trei din ăştia, se-nfunda şi nu mai 

g, puteai să faci nimic. Nu ne da pîine, decît dacă lucram la chiripici sau 
lucram la fermă. N-aveam zarzavaturi, n-aveam adăposturi. După cîteva 
săptămîni au început ploile şi au ţinut, ploaie de ploaie, zi şi noapte 
ne ploua! 

f Ne-am săpat bordeie. N-am apucat să intrăm în ele şi-am facut 
cort, din covoare, cuverturi şi, mă rog, din asta. Am pus oglinda de 
la toaletă ... treceam peste ea. A fost .. . nu ştiu cum nu s-a spart, parcă 
a ocrotit-o Dumnezeu! Şifonierul l-am desfăcut, era demontabil şi 
l-am pus aşa, pe nişte lăzi, ca să suspendăm covoarele, că nu aveam 

g, un adăpost. Copilu era mic, plîngea, îi era foame. N-aveai ce să-i dai 
g, să mănînce. Acolo ar fi mîncat toată ziua, unde vedea că n-aveam sau 

pentru că n-avea altă ocupaţie. 
A-nceput să vină miliţia să ne scoată la lucru. Ce să te duci la . 

lucru? N-aveam nici cu cine să-I las. Fiecare săpase bordeie, se 
umpluseră de apă , mi-era teamă, cade într-o groapă de asta, nu-l vede 
nimeni , copil , trebuia supravegheat. O fost tare urît! 

f In sfrrşit, trecu vara, dar noi nu făceam casă. Am avut noroc că 
a venit un unchi al meu, chiar din Timişoara, fratele lu mamă-mea 
şi-a spus: "Vai, copii , nu vă jucaţi cu Stalin, că Stalin nu v-a adus 
pentru supravieţuire, ci pentru exterminare! Luptaţi, dacă vre~ să mai 
trăiţi. Făceţi-vă adăpost!" 

Atuncea ne-am apucat, după vreo lună şi ceva, să facem. Am 
făcut din pămint bătut. Pot să spun ce e cofraj, ce-i asta, c-am aflat. 
N-aveam nici în echipa noastră (vreun sprijin] În juru nostru, nu ştiu 

d, cum s-a făcut. Că-n spatele meu erau doi bătrîni, el era operat de 
cataractă cu 2 săptămîni Înainte de a ne ridica, nevastă-sa bătrînă, iar 
În spatele lor era un mare mutilat de război, tot de aici, din Severin. 

d, A murit acum vreo cîteva luni. L-a ridicat că tată-su a avut moară. Şi 
noi tot cred pentru aşa ceva, c-am avut o moară, ţărănească, pe care 
la ora actuală nu vrea să ne-a dea, că eu aş vrea să fac moară. 

c, Părinţii mei au fost luaţi din Padina Mică , tot aşa. Tatăl meu a 
fost ţăran, da a fost puţin mai istet, ca să spun aşa. Nu era batoză 
de treierat În sat, s-a dus şi-a cumpărat. A luat un om, a lucrat la ea. 

d, A dărăcit lînă pentru sat. Şi l-a luat drept chiabur. Era nevoie în sat, 
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dacă nu făcea el, făcea altcineva! Şi nu, ei au căutat să ia oameni care d, 

au avut puţină iniţiativă, după mine. Dînşii au fost duşi la Olaru. Iar 

eu am fost la Dropia. N-aveam pe nimeni, numai cunoştintele pe care 

le-am făcut acolo. 
Ne duceam la lucru, la săpat, la cules de bumbac, am fost şi la g, 

treierat. Pe urmă ne duceam, trebuia să ne ducem, că n-aveam ce 

mînca. M-am îmboLnăvit cînd am pus paiele pe casă, de-atunci am g, 

rămas şi cu suferinţă, că trebuia să fac ba loturi de paie să dau la 

oameni. Soţu meu nu era acasă, că atunci cînd am ajuns acolo, s-a 

imprietenit cu un tînăr care s-a căsătorit cu o nemloaică . Şi el era 

tînăr. Lucra la Ciulnita la un centru mecanic. Era şi o şcoală de g, 

ucenici, chiar lîngă comună. Şi soţu meu lucra ca pentru contabil şi 

dÎnsu figura şi îi dădea salariu. Era un om minunat, se numea Petre J, 

Maiorescu, care ne-a spus c-a locuit În Timişoara şi a plecat acum În 

Germania. 
Acolo, cu tiganii la un loc am lucrat. Ne aduceau mîncare În g. 

bidoane de aluminiu, castroane şi linguri şi-aveam cîteva căni la sacaua 

Cll apă. Ţiganii năvăleau şi le luau ei Înainte, cînd am văzut că noi nu 

vrem să mîncăm după ei, şi luau şi pe noi nu ne lăsau să mîncăm. 

Şi-am început să mergem cu cana, lingura şi castronu, Într-o mică 

sacoşă legată În jurul nostru. Mai mult la bumbac am lucrat, la săpat 

şi cules. La cules era groaznic. Era şi frumos e-adevărat cîmpu ăla de 

bumbac, dar şorţu ăla, care-I puneai tu după gît şi-n jurul tău şi 

umpleai sacu ăsta, Îli rupea gîtui şi spatele. 
N-aveam apă, că nu erau fintÎni, după cum v-am spus, a trebuit g, 

să ne unim cîteva familii şi să facem fintÎnă . Era un om care săpa În 

fintÎnă iar noi trebuia să scoatem pămintu ăsta cu vecinii. Am tras cu 

mîna cît am tras de frînghie, am făcut răni pe mîini. Şi atunci am 

făcut ham, doamnă , şi-am tras la ham, ca să ne scoatem apă. Nu vă 

spun, iarna, cînd erau viscole, spărgeam gheata din camera unde 

locuiam, spărgeam din găleata de unde luam apă ca să bem, vă spun. 

Şi eram şi noi femei, trebuia să ne şi spăIăm, aveam copii care trebuia 

să le dăm mîncare şi să-i tinem curat. A fost o viată foarte grea. 

Şi În '54, iarna, mi-a murit sOlu. A plecat la cooperativă, a fost 

chemat ca să facă turul, făceau cîte 2 ore pe noapte, paza cooperativei. 

Vă spun, cu munci voluntare s-a făcut cooperativa-n sat, mili!ia şi 

dispensarul, aşa. Şi cu muncă voluntară şi cu pedepse; dacă te prindea f 

că ieşi În afara granitei sau ai făcut ceva care nu le era lor pe plac, g" 

erai pedepsit o zi, două, trei , patru, cît considerau ei, să lucrezi pentru g, 

ei, acolo. Am venit de la lucru, am mai stat şi l-au chemat să fie de 

pază. Eu m-am culcat, am adormit şi am visat un vis groaznic. Am 

175 



g, 

1, 

m, 

visat că eram Într-o cîmpie mare de tot şi veneau valuri mari de apă 
şi mă-nconjurau, apa aşa urca-n valuri. Şi cînd a fost apa lîngă mine 
în vis, am început să ~p, m-am trezit în ţipătul meu. Şi-atunci m-am 
sculat, zic, e tîrziu, de ce n-o fi venit? Se făcuse aproape 4 şi ceva. 
Am ieşit să arunc apa cu care ne spălasem, că era În lighean, şi zic 
să fac focu, cînd vine să fie căldură. Şi cîinele vecinului din faţă nu 
mă lăsa să intru În casă, lătra şi parcă mă chema să merg spre colţul 
casei. Şi am păşit să văd ce are cu mine cîinele ăsta. Cînd mă uit, pe 
zăpadă văd ceva, cum mă apropii, soţul meu! Am inceput să ţip, 
doanmă, am ţipat, am ţipat, au sărit vecinii fiecare să-şi pună ceva pe 
el, l-am luat În casă, n-am ştiut eă nu trebuia să-I mişc, nu mi-am dat 
seama că nu e În viaţă, vă spun. A venit o vecină şi-a zis, fă-i, fă-i 
respiraţie artificială că-şi revine. În cele din urmă, doamnă, mi-am dat 
seama că totul este În zadar, m-am dus să caut, să declar la poliţie, 
la sfat. Acolo m-au Învinuit, doamnă, cum tocmai eu l-am găsit! Vă 
daţi seama! În sfirşit, pînă a venit doetoru şi cînd a venit doctoru, era 
un medic foarte bun, se numea doctoru Laub, era un medic de renume, 
după mine, şi sufletist În acelaşi timp. Cum a intrat pe uşă, că era 
prieten cu soţul meu, a spus: "Ei, coreene, ţi-am spus ... - aşa ne 
rămăsese numele, că noi cum am venit acolo ne-au spus coreeni - ei, 
coreene, cînd am spus să Întrerupi ţigara!" 

De cînd am venit aeolo În Bărăgan, el n-a avut o noapte liniştită. 
A spus, asta-i viaţă de eîine şi nu merită s-o trăim. Şi zi şi noapte sta 
pe pat, fuma din ţigară-n ţigară şi era mereu agitat. Cînd era la lucru, 
eă vă spusei că lucra, era cu gîndul la noi ce facem, cînd era aici, era 
cu gîndu dacă nu este acolo poate că nu-I mai primeşte şi veşnic era 
aşa într-o agitaţie. A făcut un infarct. De supărare, de efort, eu ştiu? 
Am rămas singură cu băiatu; a trebuit să-I dau la părinţi, la Olaru, o 
perioadă, că n-aveam ce face. L-am dat acolo şi clasa întîi acolo a 
făcut-o, c-am vrut să-I dăm de 6 ani, Însă directoru, unde lucra el, a 
zis: "Lasă, mă coreene, copilu, să-şi facă copilăria!" - şi nu l-a lăsat, 
l-a rupt cererea. Şi-a-nceput şcoala, a făcut clasa întîi şi după aceea 
a venit acasă aici. 

Aici, doamnă, cînd am venit, ce să spun? Am întimpinat alte şi 
alte greutăţi. Nu mi-au dat În primire. Nu mă primeau, eram cu casa 
ocupată, lucrurile mcle erau la foştii chiriaşi şi mereu am suferit. Ar 
fi multe de spus, dar ştiţi cum, suferinţele nu le poţi spune toate, zi 
de zi, cum s-au petrecut acolo. 

Pierderea soţului a fost cea mai wea, c-am rămas fără ajutor şi 
fără ... existenţa mea s-o dus! AtunCI am început să lucru zi de zi 
iarnă, vară, mă duceam la lucru, tot la cules de-ăsta de bumbac cun: 
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culegeam capsulele. Aveau magazii care erau încălzite şi le puneau la 
căldură ca ele să se deschidă. Iar noi prin roua şi bruma asta, îngheţa g, 
pe noi, de eram cu pantalonii pe noi cum ai fi cu nişte burlane, aşa 
foşneau pe noi. 

N-aveam cu cc face focu . Am crescut porc. Trebuia să-I ţin. Am g, 
spart tot aşa un dulap, ca să-i fac un adăpost. N-am ştiut cum să mai 
lucrăm. Noi în vara aia n-am gustat o fructă, n-am gustat UD zarzavat, g, 
fugeam la Slobozia, îndeosebi acolo era piaţă mare de zarzavaturi, şi 
fugeam cu căruţe, plăteam noaptea şi ieşeam din sat, dar dacă ne 
prindea nu, nu era bine! însă am impresia că ne mai şi faceau scăpaţi. 
N-aveam unde să ne ducem. Eu n-am mai văzut buletinu din momentu g, 
de cînd ne-a ridicat pînă la plecare - atunci am văzut că pe coperta 
lui am 0.0. - şi-aşa n-aveai cu ce să te legitimezi. in '56, în luna lu k 
ianuarie, a venit la noi comisia, însă decretul a fost din decembrie dat, 
însă acum a venit comisia pe comune. Şi noi, fiind prima de la 
Bucureşti , pe noi ne-a lăsat la urmă şi atunci ne-a dat drumu şi-am 
venit acasă. 

Acasă cînd am venit, ce să vă spun, n-aveai unde să lucrezi, m, 
n-aveai cu ce să trăieşti , n-aveai iarăşi ... viaţă de cîine! Şi nici la ora n 
actuală, să vă spun sincer, n-ai nici speranţa zilei de mîine, viaţa se 
scumpeşte, nu ştii ce te-aşteaptă-n ziua de mîine! Nu ştiu ce să spun! 

(PămÎntu l-aţi primit Înapoi?) 
Doamnă, o parte, care e aici în jurul oraşului , da la sat, în spatele n, 

morii, unde am avut aci, am luat un hectar şi mai o bucată mai sus, 
dar ceea ce am avut eu de la părinţii mei mi l-au băgat la rAS şi-au 
spus că ne dă bani şi ne dă produsc, dar nici pînă la ora asta, sîntem 
trecuţi de 21 iunie, n-am primit absolut nimic. 

Pe mine m-a dat la Dobra, tot aici în Mehedinti. Dar nu ştiu de 
ce, că eu nu sînt de-acolo şi n-am fost niciodată la Dobra. Mă rog, 
ş i-acolo! Dar încă nu ne dă nimic , numai cu numele. 

Eu, dacă mi-ar da clădirea, aşa cum este, a morii, poate c-am face 111 , 

ceva, băiatu arc încă putere de muncă, să lucreze. Vă spun, am 
întîmpinat greutăţi şi cu copilu cînd l-am dat la şcoală. Nu l11i l-a 
primit, că sîntem dizlocaţi, naţionalizati şi că taică-su a fost militar. .. 
hainele acelea confiscate! Şi a trebuit să-i schimb numele. La prima 
sesiune nu mi l-a primit la liceu, la a doua i-am schimbat numele şi 
poartă numele actualului soţ - că eu m-am recăsătorit, acum mă 
numesc Dăescu - de-a putut să facă liceu şi după aia şi-a facut mai 
departe facultatea, aia nu s-a mai întrebat că ... 
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(Din ce comune au fost cu dumneavoastră acolo?) 
d, - Banatu o fost mulţi, şi am spus, Şimianu, Rogova, VÎnju Mare, 

Padina, Tablaniţa, Stinghiţa , Corlăţelu, ăstea-s care le cunosc. Din 
Banat nu cunosc satele, dar satul o fost Împărţit În jumătate, jumătate 
erau nemţi şi bănăţeni, iar noi, partea noastră, olteni .. . 

M Acu cîteva zile am avut întîlnirea după 41 de ani, a fost o întîlnire 
destul de emoţionantă, ca după aşa un eveniment. 

(Nu Ştili cum ali ajuns pe lista asta?) 
dJ Oarecum ştiu. Moara a fost naţionalizată in '48. Dar fostu primar 

după-atuncea - cum naiba-I chema - nu ştiu ce-avea cu noi. Soţu-meu 
Îi plăcea să se ocupe cu chestii de ăstea: a cumpărat tractoru, a cumpărat 
batoze de treierat, Îi plăcea să facă gospodărie de asta, să facă, cum 
să spun, o fermă. Aici lîngă oraş, în 15 minute sînt acolo, unde am 

Il, avut şi mai e c1ădirca morii în bună stare. Aş vrea s-o iau, dar nu mi-o 
dau. Numa aşa, să nu dea. Alt motiv, nu, doamnă. Politică n-am făcut 
nici În trecut, nici acum, că nouă nu ne place aşa ceva. Eu am grădină 
şi în curtea casei, am grădină şi-acolo, noi muncim şi la ora actuală. 

Da a fost o situaţie cît se poate de grea şi groaznică! Au fost 
J, bătrîni, doamnă, păi erau nemţoaice bătrîne, care abia se ţineau pe' 

picioare şi n-aveau nici un sprijin. Ne era milă de ele! Ne duceam şi 
le ajutam să se ridice, că se aşezau şi nu se mai puteau ridica. Vă spun 
cum era ăsta, Kenereş, care cra mare mutilat de război. EI nu-şi putea 
pune păIăria-n cap sau să mănînce, Îi da În gură nevastă-sa . Ori se 
ducea şi ea să-şi ia ceva de mincare, să vă spun, de multe ori, i-am 
dat şi căciulă-n cap, i-am dat şi haina pe el, l-am ajutat să se ridice 

gJ sau să se aşeze. Ţi-era milă, doamnă, de oameni. Mergeai prin gropi, 
prin noroi şi apă .. . cînd era viscol, zile Întregi nu ieşeai din casă 
afară, vă spun sincer, nu ieşeai din casă. 

Noi acolo n-am avut stuf. Cei care au fost la malu Borcii au fost 
f favorizaţi de natură, c-aveau stuf. Noi cu paie, puneai paie, venea 

vÎntu, viscolu, ţi le ridica! Rămîneai cu casa descoperită. în Ajun de Crăciun, 
în primu an, ne-a descoperit casele vîn!u. Ceva groaznic, vă spun! 

De lemne de foc nu vă mai spun. Ne duceam la gară, că era 
g, gara nu prea departe, la 3 km şi ceva, şi rugam ceferiştii să 

ne-arunce cîte-o lopată de cărbuni de la locomotivă, să luăm şi 
noi, să mai punem seara-n foc, ca să ai toată noaptea un pic de 
căldură, să zici că ai căldură, dar căldură nu era! Niciodată! Vă 
spun, pÎn-am venit acasă, eu n-am simţit căldură sau să faci o baie. 
Să te speli Într-un lighean? 
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N-avea voie să vie nimeni la noi, n-aveam voie să părăsim satul , g, 
cu scrisorile, CÎteodată le cenzura, cîteodată nu ... Dar pachetele, dacă 
se primeau, nu exista pachet să ţi-I dea să nu fie desfăcut, În amănunţit, g" 
a, Ştili cum? 

Ne-a con fi cat aparatu de radio acolo, deşi n-aveam nimic .. . 
Pe-atunci nu era cu baterii . Cît se putea, cît se putea să ne strîngă cît 
mai mult. 

Mi-amintesc c-a fost votare. AI doilea an pare-mi-se. Au fost 
citeva persm!lle din sat care nu le-a lăsat să voteze, printre care şi eu. 
Dar nu-mi explic! Soţu meu, ca bărbat, i-a dat voie să voteze şi mie 
nu. Nu m-a deranjat, da m-a deranjat aşa, faptul că ce-am făcut eu?.. . C, 
că eu sînt titoistă ... ce-am făcut eu? Eram de 27 de ani, habar n-aveam. 

Mi-era greu, veneam scara, nu găseam pe nimeni acasă, or, CÎnd 
era copilu, eram obligată cît de cît să fac o mincărică , făceam pentru 
el. Da aşa pentru mine, nu. Puneam un ou fiert, făceam ochiuri şi cu g, 
o salată de roşii. Asta vara. lama cu bulion. Vă spun, acolo am invălat 
să măninc bulion cu piine, puneam pe te el pUlin ulei ş i sare şi cu 
piine. Dacă venea viscolu şi ne prindea fără mincare, n-aveai nici cu 
ce să faci facu, paiele şi cacenii erau ude afară. A fost cazuri cind g, 
m-am dus cu incă o vecină şi cu copilu şi-am adunat ciulini. Am 
umplut caru pină sus cu ciulini, am plătit caru; n-am apucat să 
descărcăm, le-a luat vintu şi n-a mai rămas un ciulin. Şi erau aşa de 
proşti, făceai focu acum, in citeva minute nu mai era nici scamă de 
foc. Avea putere de calorii , insă ghimpii ăia te distrugeau la mină. 
Acolo, din cauza gunoiului ăla cu care lipeam, am făcut eczemă pe g, 
mină, că doar trebuia să prepari, cu baligă de cal, cu pleavă ... nu 
ştiam ce-i ăla chirpici . Acolo am aflat ce-i ăla chirpici. Şi a trebuit să 
facem, că n-aveam cum. 

Şi am stat aproapc cinci ani, deci in iunie aveam cinci ani, 4 ani 
şi 10 luni. Decretu a fost in decembrie, cu am venit in martie acasă. k 
Că a fost zăpadă şi n-am avut posibilitatea, că părinţii au spus că 
trebuie să mă aducă intii pe mine, să nu mă lase singură , că nu mă 
descurc. (ClIm se /II/mea" ei?) - Gurbină Gheorghe şi Gurbină Irina. 
Cind i-a dizlocat, mamă-mea avea 50 de ani şi tată-meu 52. Mama, 
cum a venit, in acelaşi an a şi murit. Tot timpu cit a stat acolo: a, 
"S-ajung la mine-acas şi să mor!" Şi-a ajuns in aprilie şi-n august a 1, 
fost moartă. A suferit mult de tot! Mai ales după ce eu am rămas 
singură şi eram departe de ci, n-aveam nici o posibilitate de trai şi 
nici de speranţă ... Nici nu mă gindeam că pot să-mi cresc copilu! 

" Printre străini, singură pe cîmp? .. . N-am avut in sat nici măcar cît de 
cit o rudă. Ce-am făcut cunoştinle şi prieteni acolo[ ... ] 
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"Nu poţi să spui că ai avut acolo copilărie!" 

RADU ANTONESCU, născut În 7 februarie 1939. A fost departat cu 
mama sa, profesoara Elena Antonescu, născută în 1916 şi "Dada" 
(Eugen(a Constantinescu) din Turnu-Severin la Dropia (Dragalina 
Nouă). Inregistrat În 29 august 1993, Tornu-Severin. 

(Bunicul, Joniţă GoganJusese primar liberal În Severin, ca urmare 
tatăL lui R.A. e dat afară din avocatură şi se angajează şofer. In '49 face 
un accident şi moare). 

Doi ani mai tîrziu, terminasem clasa a cincea de liceu, era chiar în 
c, noaptea În care aşteptam a doua zi să iau premiu, la liceu Traian şi În 

plină noapte am fost trezit de bubuituri În uşă. Nu trăia decît mama, 
a, bunica era jumătate paralizată şi doica mea, care a fost o persoană cu 

totul şi cu totul deosebită, o crescuse practic pe mama, ne-a crescut pe 
noi şi am avut noroc că ne-a crescut şi copilu. Ei bine, au intrat patru 

c, persoane, militari - ce m-a şocat, aveau echipament de război, aveau 
c, pistoale mitralieră - care ne-au spus că suntem Închişi în casă şi ne-au 

spus că-n termen de patru ore să ne facem toate bagajele, fiindcă vom fi 
ridicaţi . Am Început să strîngem din casă, ce se putea. Către dimineaţă 

c. ne strÎnsesem fiecare ceva geamantane, ţin minte că eu am reuşit să iau 
o carte şi nişte pahare de cristal care mi-au plăcut mie în mod deosebit. 
C~rtea era de Karl May. 

Către dimineaţă, către ora 8, mamei i-a venit ideea că vom fi deportaţi 
d, În Siberia şi, plecînd de la această idee, s-a gîndit mai departe că vom fi 

separaţi, femeile separat, copiii separat, şi atunci a refăcut toate bagajele 
pc patru boccele, ca fiecare să aibă ciorapi, chiloţi, cîte-o haină, cîte un 
flanel, În aşa fel Încît am reuşit să luăm foarte puţine lucruri din casă, iar 
dimineaţa pe la ora zece, am fost SCOŞI dm casă, casa a fost sigilată. 

c, Dada s-a hotărît să meargă cu noi, ~n minte că aşa, în mare grabă, a luat 
şi două păsări( ... ) Ne-au dus la gară, ne-au încărcat în vagoane de marfa 

c, care apoi au fost Închise şi ne-am dat seama că nu erau deschise decît 
după zece-douăsprezece ore şi nu puteam să ne facem nevoile. 
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Nu lin minte altc amănunte, doar că mama a avut o cădere ncrvoasă c, 
cind ş i-a dat seama că trecem de Bucureşti. ) se confirmau prcvederile. 
După trei zile şi jumătate, am ajuns in gara Ciulniţa, gară in plin Bărăgan, e 
iar de-acolo am fost încărcaţi in trei sau paru căruţe ale oamenilor din 
sat eare fuseseră obligaţi să ne ducă În amplasamentul viitorului sat ( ... ) 
Am trecut prin lanuri de porumb şi am ajuns într-un loc unde era o 
cultură pe care n-o cunoşteam, uscată. Pc urmă am aflat, mai tirziu, că 
era cultură de bumbac compromisă . O echipă de topometri trăseseră 
ni şte străzi foarte drepte şi altele perpendiculare pc ele, iar locurile de 
casă, plarurile, erau foane bine marcate. Ei bine, acolo unde ne-a aşezat d, 
pe noi, casele erau la treizeci de metri una de alta şi realmente, cit vedeai 
cu ochii, nu se vedea un pom. Am ajuns către ora unu la amiază şi 
terminasem ce avusesem la noi ca rezerve de mincare şi in această primă 
noapte am dormit infăşurari in covoare, întimplător am avut noroc că f 
aveam nişte covoare mari. 

Chit că mă repet, dar amintirile din copilărie uneori sînt foane 
precise, nu numai vizual, ci şi auditiv şi chiar şi olfactiv şi rin minte 
mirosul de praf, aerul avea incontinuu un miros de praf cu care nu eram 
obişnuit. Şi deci ne-am infăşurat în acele covoare, căci deşi ziua era 
foarte cald, 40, peste 40 de grade, noaptea era frig bine. 

Este un dicton, dacă vreti medical, că ontogenia repetă filogenia, 
repetarea lungului şir al evolutiei umane. Ei bine, în cele citeva luni cît 
am trăit acolo, am făcut, dacă vreţi , ontogenic, o scurtă repetiţie a 
locuinlelor omului de-a lungul veacurilor. De la dormitul pc jos infăşurari 
in covoare, in zilele unnătoare am reuşit să instalăm un pat din acelea 
cum erau odată paturile matrimoniale, cu două spătare, în care am reuşit 
să batem nişte cuie, căpătate acolo, peste care am aruncat covoarele şi 
acolo a dormit bunica in prima noapte. in zilelc următoarc, am instalat 
al doilea pat şi am pus deasupra două covoare pe care le-am cusut. Şi 
astea erau adăposturi le noastre care au fost foarte bune. 

L.1 inceput a fost foarte greu, pentru că nu aveam nici un fel de Il, 
mincare. Poate sună aşa, puţin patetic, dar realmente, in prima săptămină 
nu mîncam decit apă fiartă pe o lampă de gaz şi cu cojile de pîine rămase. 
După citeva zile ne-a dat voie să părăsim satul. Sigur că, dacă e să 
prezentăm lucrurile din unghiul religiei, a existat un Dumnezeu, pentru 
că realmente in primele zile, de jur-imprejur, existau, cred, vreo zece 
butoaie sau mai precis butii, in care se aducea apă cu cisterne. Ei, 
imaginari-vă aceste butii descoperite, sub praf, sub vint, de unde luam 
apă pentru băut , gătit şi bineinteles şi pentru spălat. Ei bine, n-a apărut 
febra tifoidA, n-a apărut dizenterie, n-au apărut alte boli. După vreo două 
zile am descoperit că la vreun kilometru şi ceva, intr-o margine a satului, 
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- pe atunci nu era un sat, erau nişte oameni aşezaţi aşa ca ţiganu cu 
corlu, la distanţe destul de mari - deci am descoperit că era o fintînă 
veche, de unde luam apă de băut, care era ceva mai rece şi mai bună, dar 
se stătea cu orele la coadă. 

După CÎteva zile s-a deschis într-un fel de tarabă amenajată în grabă 
g, acolo, s-a deschis un punct în care se vindea pîine. Dar nu-ţi vindea 
g, pîine, dacă nu aduceai bon că ai lucrat la ferma care era la vreo cinci sau 

şase km, o fennă de stat, lAS. Ei bine, în perioada asta, fiindcă mama 
trebuia să stea cu bunica şi chiar şi cu doda se descurca greu, eu eram 
cel care mă duceam la fermă. Am luat-o ca un sport şi nu mă deranja În 
mod deosebit, doar că la început eram ceea ce se cheamă, aşa, debil şi , 
fiind ş i ambiţios, încercînd să mă ţin la rînd cu prăşitu, pe la ora zece Îmi 
curgea sînge din nas. Eram foarte ruşinat din cauza asta. Plecam de obicei 
pe la patru, patru ş i jwnătate, faceam cam o oră, o oră şi jumătate pînă 
acolo, acolo ne dădeau sapele ş i prima mîncare. Şi în prima săptămînă, 
neobi şnuit i cu scula respectivă, cu sapa şi mai ales cu modul ei de 
pregătire, de ascuţire şi mai ales cu modul de izbire în pămînt, eram 
foalte obosit şi nu reuşeam să realizez norma respectivă, fără de care 
nu-ţi dădea bonul ca să poţi să-ţi cumperi plinea. Dar după cîteva zile 
am Învăţat Clun trebuie ascuţită sapa, care trebuie ascuţită prin bătaie şi 
nu prin pilire CUIJl aş fi crezut, şi-am învăţat să izbesc pămîntu sub un 
anumit unghi . Incît, după aproximativ două săptămîni, reuşisem să mă 
adaptez, să mă fortific şi să fac norma respectivă, de dimineaţă de la 

g, cinci jumătate - şase şi pînă la şase seara. Deci cel mai mult am muncit 
la prăşit. Mîncarea ne-o aducea acolo în nişte marmite, cu nişte căruţe şi 
pe marginea dnll1lului ne dădeau nişte farfurii de metal în care mîncam, 
cu pral; cu murdărie şi numai de două ori pe săptămînă era pîine, în rest 
era mămăligă. Era foarte consistentă, nu reuşesc să-mi aduc însă aminte 
gustul. 

g, Treptat am reuşit să mă încadrez, să aduc bonul pe baza căruia 
cumpăram pîine şi chiar să obţin cîţiva lei care în aGea perioadă erau 
deosebit dc valoroşi. Mai tîrziu, spre toamnă, am fost şi la cules de 
bumbac. Bumbacul se culegea în nişte şorţuri foarte mari. Totdeauna 
femeile ne-au bătuI la asta. Eu eram ambi~os şi nu acceptam să mă 
depăşească fetele, dar niciodată nu am reuşit să mă ridic mai sus de locu 
trei-patru, cu toate că mă sculam dimineaţa pe la ora trei sau patru, ca să 
găsim bumbacul mai umed. Pînă nu Îţi băIătoreai puţin degetele, fructul 
acela, care conţinea vata şi seminţele, devenea înţepător şi te întepa. 
Trebuia să mergi între cele două rînduri şi să culegi cu ambele mîini, cu 
iuţeală foarte mare, pentru că, dacă culegeai sub 50-60 de kg pe zi, era 
foarte puţin şi nu puteai să cîşttgl ceva. Vă imaginaţi, 50-60 de kg de 
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vată era foarte mult! Niciodată nu am reuşit să devansez cele CÎteva 

femei şi fete tinere care erau mai rapide. Femeile sînt mai tenace şi mai B, 

rapide în anumite munci, trăiesc mai mult şi sînt mai rezistente deeît 

bărbaţii. S o realitate. Ei bine, ajunsesem la un moment dat la 88 de kg 

bumbac. Asta-i maximum ce am reuşit să fac şi cu asta ajunsesem şi la 

200-250 de lei pe lună. Erau bani foarte importanţi în acea perioadă. g, 

După decembrie, mama a reuşit să se angajeze. Fusese profesoară de 

biologie la Liceul Traian, i s-a oferit şi avea salariu de 300 de lei. Ca o g, 

laudă, am reuşit peste vreo doi ani să fiu şef de atelaj. Napoleon reuşise a, 

la 19 ani să fie eăpitan, eu am reuşit la 14 să conduc un car eu boi. 

Deci în noiembrie 1951, mai ales prin munca noastră, muncă f 

voluntară , am constnlit în comuna respectivă, din chirpici, nişte cărămizi 

făcute din pămînt întărit la soare, o şcoală şi profesorii care erau acolo, 

întrc care şi mama, au fost angajaţi şi au primit un salariu din care am g, 

putut să supravieţuim. Chiar să supravieţuim acceptabil, fiindcă, în 

regiunea aceca, mîncarea era foarte ieftină, deci pîinea, carnea şi celelalte. 

Cumpăram de la alţi deportati, dar, în cei cinci ani, nu am mîncat nici o 

legumă verde, proaspătă şi nici O fructă. în rest, în cei cinci ani, nu pot Il, 

să spun că am dus foamete. In primul an doica mea s-a dus în partea 

nemţească a satului - jumătate erau nemţi din Jimbolia - şi a tocmit cu d, 

o nemţoaică de vîrsta ei, deci femeie la 50 de ani, care nu ştia o boabă 

romîneştc, ca mama să cumpere un porc, dîndu-i două inele şi unnînd 

ea apoi mama să plătească, recuperînd aceste inele. Mama a avut ceva Il, 

bijuterii pe care le-a vîndut, pentnl că, în primele luni, CÎnd realmente 

muream de foame, mama dădea un inel pentru un kilogram de pîine. De 

atunci am rămas cu un fel de dezinteres pentru bijuterii. Deci, mama a 

cumpărat un porc şi de atunci în fiecare an am avut, dar în afară de 

cartofi, orez, fasole uscată şi carne, nu am avut altceva. După trei sau 

patru ani au venit nişte oameni de la munte cu o căruţă, în care erau 

vişine. La toţi ni s-a părut ca o minune. 
O parte dintre noi plecam. Cînd am făcut 14 ani, iarna, mai fugeam 

şi cu la Bucureşti, cu riscul, repet, cu riscul de a fi prinşi pe calea ferată. g, 

Care erau prinşi, făceau între două şi şase luni de puşcărie în plus, faţă 

de domiciliu obligatoriu din Bărăgan. 
Ei binc, vă voi povesti o mică istorioară, domnişoare le Băbeanu, d, 

Lili şi Pupe, două prietene ale mamei, nişte cucoane, din toate punctele 

de vedere, erau total neadaptate, erau nişte femei deosebite, trăiseră mult 

şi În Franţa, vorbeau între ele, nu din snobism, ci fiindcă le era mai 

aproape, vorbeau franţuzeşte. Ei bine, în Bărăgan, probabil numai cînd 

erau acasă, purtau mici fişuuri la gît şi cîteodată chiar şi pălărie. Cred 

că, fără să-mi dau seama, mă şoca, nu uita~ că era perioada lodenurilor 
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şi in cel mai bun eaz a basmalelor. Ei bine, domnişoarele Lili şi Pupe 
Băbcanu, care erau de o delicateţe şi de o boierie cu totul dcosebită, in al 

g" treilea an, cred. al detenţiei pe Bărăgan au plecat şi ele la Bucureşti. Şi 
pentru că, in afară de toate celelalte, erau şi ghinioniste, le-au prins. Ş i 
după ce-au făcut şase luni de puşcărie, ne povesteau, la intoarcere, cum 
erau Închise, eum au fost intrebate dacă sint burgheze şi au răspuns că 
sînt aristocratc ... 

g, Clasa a şasea şi a şaptea acolo le-am lacut, cu profesori foarte buni, 
d; erau profcsori ai Liceului Traian din Tumu-Severin şi chiar şi profesori 

universitari. Ca o figură deosebită era şi domnişoara Teiser, care era 
nemţoaică din zona Jimbolia, foarte Înaltă, foarte băţoasă, care era 
profesoară de educaţie fizică. Ei bine, iarna, in zilele cînd nu puteam 
face gimnastică afară - În celelalte laceam o gimnastică foarte serioasă 

" - işi aducea un acordeon şi ne invăţa dans, am Învăţat vals. După ce am 
o, terminat eci doi ani, la 13 ani, urma să facem liceul. Atunci ni s-a dat un 

fel de libertatc, să dăm particular examenele pentru clasa a opta, a noua 
d ş i a zecea. Şi atunci elevi din mai multe sate s-au deplasat intr-un alt sat . . nou , care se chema Pelicanu, unde eram găzduiţi, e adevărat contra unei 

plăţi infime, in dormitoare de CÎte 80 de paturi, În care vara stăteau 
muncitorii zilieri ai fermei şi unde contra cost obţineam masă la cantina 
gospodăriei colective respective şi unde profesorii din CăIăraşi, cărora 
le port o recunoştinţă deosebită, se deplasau cu o trăsură plătită de noi, 
ca să dăm aceste examene particulare; de două ori pe an,!l dată in iamă 

h, şi o dată după terminarea examenelor la şcolile obişnuite. In iarna anului 
'54, cind a fost zăpada aceea ingrozitoare, am fost blocaţi În această 
fermă trei săptămîni , Încît nu mai aveam nici un fel de mîncare, iar cei 
de la fennă ne găteau, o singură dată pe zi, un fel de supă lungă. Şi cu 
asta am dus-o trei săptămîni. Am dormit cîte doi şi trei În pat, lară nici 
un fel de Încălzire, deci dormeam cu toate hainele şi paltoanele pe noi . 

g, Am lacut la fără frecvenţă clasa a opta şi-a noua, iar apoi, fiindcă 
am avut note foarte bune, prin foarte multă zbatere a mamei am reuşit să 
am drcptul să audiez cursurile liceului din CăIăraşi , unde am reuşit să 
fac clasa a zecea - pe atunci se lacea acel avort de liceu de zece clase -, să 
fac de prin noiembrie, pînă prin martie, împreună cu colegii de acolo. 
Sprc lauda lor, nu s-au uitat strîmb la mine nici unul. Apoi a mai fost 
primit incă unul , care e acum colcg cu mine, neurolog, şi În acel an 

k 1956, in aprilie, ni s-a spus că ni se dă drumul şi in mai am plecat şi am 
terminat ultimele două luni, mai şi iunie, la Liceul Traian din Tunlll
Severin. 

f Cred că am dezlînat firul. Ne Întoarcem în primul an în Bărăgan, la 
acea Istone a 10culI1ţelor, care a evoluat. După ce am ajuns la acea, ştiu 
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şi eu, colibă, făcută deasupra celor două paturi şi acoperită cu covoare, 
după vreo două luni În satul respectiv, s-au adus nişte scînduri din care 
ni s-au repartizat cîteva gratuit şi aveam dreptul să'cumpărăm cuie de la 
cooperativa din sat şi, eu aeeste scînduri, mama, plătind din banii eare Îi 
avea unor oameni, ne-au bătut nişte scinduri Înalte pe paturi pe eare le-au 
acoperit cu covoarele, făcînd un fel de covercă, deci se putea sta În 
picioare În ca. Şi am mai stat În această covercă Încă vreo două luni. Pe 
la Începutul lui octombrie, noiembrie, cind a Început să se simtă frigul, 
tot plătind, ne-am făcut bordeL Probabil ştiţi că bordeiul este o groapă, 
acoperită cu pămînt - deci peste scheletul de lcmn şi coceni se pune 
pămînt - care din punct de vedere al regimului tcnnic este foarte bună, 
deci e răcoroasă vara şi călduroasă iarna. Totul a fost foarte bine, În 
raport cu ce fusesc pînă acum. Nenorocirca a fost că În toamna accea au 
fost nişte ploi, care pentl1J noi nu s-au soldat decît, să zicem, cu o jumătate g, 
de metru de apă În bordei, Încă am simtit că plutim cu paturile. Mai 
prost cra cii a fost o invazie de broaşte. Contactul cu aceste broaşte era 
deosebit de scîrbos, erau nişte broscu\e mici de altfel. Alţii, săracii, au 
fost inunda!i şi au trcbuit să-şi părăsească bordeiele. Şi, În fine, după 
decembrie, plătind ultimele noastre rezerve şi vÎnzÎnd ultimele bijuterii 
pc care le-am luat eu noi, ţin minte că primul rînd la această casă l-a 
făcut doica mea şi cu mine. Se făceau aşa-zisclc case din pămînt bătut. 
Deci, un cofraj, care Înseamnă două scinduri puse una În faţa alteia, În 
care se punea pămînt muiat cu apă şi apoi cu un mai se bătea. Cînd se 
Întărea, sc deslăceau cele două scînduri, care se puneau mai sus, şi se 
făcca un al doilea cofraj, se termina. Deasupra un acopcriş de paie. Casa 
avea o cameră de circa 3/3 metri şi Încă o bucătărie de 2/3 metri. Ei 
bine, în asta a stat mama, bunica, vă spun, bolnavă, doica mea şi cu 
mine. Ca o curiozitate, În iarna aceea mare, jumătate din casele din sat Il, 
au fost complet acoperite de zăpadă, Încît unii, neputînd să iasă pe uşi, 
şi-au săpat un tunel prin ferestre şi săptămîni de zile s-a circulat aşa. 
Cînd era un viscol mare trebuia să ieşim afară după lemne. Lemne, e un 
fel de a spune, pentru că nu crau lemne, ci erau celebrii ciulini şi mai 
ales ciocăleţi . Ciocălc\ii sînt partea care rămine În pămînt după tăierea 
coccnilor. Cu ăştia ne Încălzeam, casele de pămînt Însă erau destul de g, 
călduroase. Dar cînd era viscol mare afară, toţi cei care ieşeau erau legaţi 
cu o sfoară, pentru că la doi-trei metri de casă nu mai reuşeai să te 
orientezi . Datorită faptului că nu era nici un obstacol, vîntul avea viteze gJ 
foarte mari, spulbera zăpada şi nu se vedea. însă nu ţin minte să fi fost n, 
foartc, foarte frig, aşa cum a fost În perioada de patru sau cinci ani [inainte 
de '89 - 11.11.),cînd colegi ai mei, care stăteau la blocuri, au spus că vor 
ţine minte 10ată viaţa această perioadă. Mai rău cred că era cu lămpile 
de gaz, pcntru că , 1n perioadele de Iarnă, după ora cinci era Întuneric şi 
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g, era foarte greu că citeşti. Eu am Încercat să citesc În această perioadă, 
pentm că , nemergÎnd la şcoală, aveam enorm de mult timp liber şi am 
avut şi noroc că mulţi dintre profesori îşi luaseră bibliotecile cu ei. Citeam 
poatc cam aiurea, ştiu şi eu. Cam asta a fost povestea cu şcoala. 

Din Severin au fost deportaţi cam În aceeaşi perioadă Înjur de trei, 
d, patru mii de persoane. Fiind din oraş, au fost majoritatea intelectuali, 

profesori, avocaţi, foşti politicieni, de altfel, atunci cînd mergeam la 
prăşit era un fost prefect, un fost profesor universitar, un fost general. 
Ţin minte, era domnul profesor Danciu, un distins profesor de istorie, 
care fusese ţărănis t şi care avea o ptoză, încît nu putea să vadă şi domnia 
sa Îşi leg" pleoapele cu un elastic ca să poată să păşească. Era 
impresionant să-I vezi, era un bărbat Înalt şi impunător şi nu reuşea să 
vadă decît linÎndu-şi şi eu mîna pleoapele. 

dJ Cele trei motive care s-au invocat au fost: una, că ai fost foarte 
bogat, doi, că ai făcut politică şi trei, că ai avea mde fugite În Jugoslavia. 
Părinţii mei nu au avut pămînt direct. Au fost foarte bogaţi străbunicii 
mei, din partea tatălui; din partea mamei, bunicul a fost liberal şi , În 
două rînduri, primar al oraşului şi deputat, l oniţă Gogan. Dar erau 
persoane care erau sărace, nu făcuseră politică, dar care aveau un văr, 
un frate, fugit către lumea liberă, În apus. 

Am avut un unchi,de fapt unchi al tatălui meu, care se chema Gu. 
Constantinescu, care a fost vreo doisprezece ani secretamllui Titulescu 

a, şi care, În momentul În care a venitAna Pauker la Externe, el era ministrul 
nostm la Londra, ministru plenipoten)iar şi a rămas în Anglia. Şi ani şi 
ani de zile a vorbit la Europa Liberă sub numele de Gheorghe Baloteanu, 
pentru că Balota era moşia lui. Dar n-a facut cronici politice, facea cronica 
literară, cronica muzicală. Era un om extrem de cult, vorbea douăsprezece 
limbi , Între care şi araba, fusese consulul României În Iran. în anii '75-
'78, CÎnd a apămt un ziar În Severin, care se chema "Adevăml", a apămt 
acolo un articol cu oameni mari cu care se mîndreşte judeţul, În care se 
vorbea şi de el. Dar, tot timpul am fost cu aşa o spaimă să nu se afle de 
acest unchi care, parţial, a fost aşa, acceptat, după aia. A murit acum 
vrco zece ani ŞI cred că Europa Liberă a avut două emisiuni de o jumătate 
de oră despre el, ă propos de români mari care au existat. Intre altele, a 
tradus În engleză, cu foarte mare succes, Poveştile lui Creangă, probabil 
foartc greu de tradus. 

Bunicul meu, acela care a fost bogat, a fost primar. In momentul 
cînd ne-a ridicat pc noi, lui încă nu-i luaseră via şi avea opt, zece pogoane 
de vie În Dealul Viilor. L-au ridicat de acolo şi a ajuns În alt sat, la vreo 
20 de km de noi. Şi a murit pe Bărăgan, cu toate că era un om relativ 
tînăr, avea vreo 65 de ani. Bunica din partea tatălui suferise cu cîteva 
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luni Înaintea plecării noastre o fractură de col fcmural şi a fost internată 
În spital. Nu a ştiut nimic de noi şi a murit În spital, probabil cu tristeţea 
că am părăsit-o. Bunica din partea tatălui, cea care Îmi spunea mie, cînd 
comunismul era deja la putere de cîţiva ani, Radule, line minte, boierul 
Ş I Încins cu tei trebuie să rămiie tot boier! Şi ea imi povestea că, in 1938, 
pe un leu românesc luai I franc şi 15 centime. Şi tot ea imi povestea de 
Popescu Ţăranu, era un Îmbogăţit din Severin, care intrase prin bogăţia 
lui În rîndui boierilor. Dar, neştiind franţuzeşte, i se spunea Popescu 
Ţăranu şi il Întrebau ăştia cum se descurcă. Nu-i nevoie să ştiu franţuzeşte, ' 
spunea el, scot polul- era polul de aur - şi tot franţuzul ştie româneşte. 
Celebrul Popescu Ţăranu, care inainte de al doilea război, a jucat la 
Monte Carlo şi a făcut să sară banca. 

(24 de volume dillia Grande Encyclopedie Franyaise, trase ÎII piele, 
aII Jost arse ÎII cllrte de cei care aII devastat casa după plecarea ÎII 
Bărăgall, ca fiilld cărţi burgheze. R.A. a Îllvăţat limba frallceză cind 
a"ea 5- 6 alli. IlIfacultate a aVllt probleme, că IIU a scris ÎII autobiografie 
că aJost "colldamllat"). 

Ca şi amintirile din annată, lucrurile dure şi rele se şterg şi rămîi cu 
ni şte amintiri uşor idealizate, psihedclice. Abia mai tirziu mi-am dat 
seama că mi-a fost decupată o perioadă din copilărie, intre II şi 17 ani. 
Nu poţi să spui că ai avut acolo copilărie! ( .. . ) Nu am duşmănii şi 
resentimente, dar cred că ar trebui să sc despartă intr-un fel apele, că 
altfel, dacă toa!.; lumea intră in vinovăţie! In continuarc, cum vă spuneam, 

M 

C, 

am făcut cerere de recuperare a celor zece hectare şi mic nu mi se dă, 
fimdcă se spune că străbunicii mei au fost expropriaţi şi celor care au Il, 
fost expropriali nu li sc dă. Exproprierea s-a făcut in '46 prima dată şi 
apoi s-a complctat cu decretu 83 din '49, cind s-a mai luat şi celor care b, 
au avut peste cincizeci de hectare. 

Casele acestea, În care locuiam şi care erau acoperite cu paie, uneori 
luau foc. Am asistat la trei sau patru asemenea incendii. Ei bine, erau 
pur şi simplu ca o torţă . in citeva momente ardeau pină in temelii şi cred 
că nu pot uita expresia celor care rămineau in citeva clipe fără nimic ... 
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"Lumea să ştie şi să nu uite ce s-a Întimplat şi mai 

ales să nu se mai repete, indiferent din partea cui vine, 

ori de stînga ori de dreapta. Că tare nu ne plac ororile 

şi nici răzbunările de nici un fel. " 

STERIAN GLNA, născută G5itoane, la 18 iunie 1935 la Vrani. 

peportată din Vran; (Caraş-Severin) În Salcâm; (Jăgălia Nouă). 

Inregistrată În 6 august 1996, Ora viţa . 

M-am născut În comuna Vrani În data de 18 iunie. Deci era În a, 

18 iunie 'SI, ziua mea de naştere. Fiind elevă, trebuiau să vină la mine 

mulţi colegi şi prieteni. Părinţii au pregătit prăjituri, vin, ţuică - doar 

sînt fiică de ţăran -, cum are fiecare gospodar de la noi. După-masa era 

Ioora , frumoasă, nc-am dus ş i noi să vedem, am jucat jocuri populare 

ardelcnc, de doi. Şi am observat că Vraniu Începe să se coloreze cu 

uniforme, fie de grăniceri, fie securişti, sau militari În termen, eu ştiu, b 

de prin alte părţi. in orice caz, să zicem, comuniştii din sat erau foarte 

satisfăcuţi, aveau aşa ... radiau pur şi simplu. Probabil o parte dintre ei 

ştiau despre ce e vorba sau nu ştiau. în orice caz, am avut senzaţia asta 

că ceva se petrece, dar nu ştiam. Chiar vorbeam şi cu alte familii, cu 

prieteni şi cu rude şi prietenii care au venit la noi În sat, că va fi ceva, 

probabil iar ceva pe graniţă sau că se trece de la noi la sîrbi sau de la 

sîrbi aicca, că doar noi toţi, cei care locuiam pe zonă, spuneau că sîntem B, 

titoişti. 
Că Tito, pe vremea aia, era aşa reprezentat cu bardă, un dictator h, 

foarte rău, ca să fii titoist, asta era ceva aşa, ieşit din comun, cînd erai 

denumit titoist. In orice caz, am crezut că va fi o trecere frauduloasă de 

frontieră, fie dintr-o parte, fie din alta şi se duc probabil cu cîini, cum 

era atuncea, să prindă pe cineva. 
Deci, am ieşit În sat la bară, am dansat cu toţii şi ... aşa, a fost cam 

pe la 12 noaptea, hora s-a terminat spre surprinderea Întregului sat mai 

devreme decît În alţi ani. Că era Întotdeauna horă mare la Rusalii. Am 
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c, 

J, 

e, 

c, 

c, 

c, 

intrat În casă şi nici n-au adormit bătrînii bine, noi, sigur, tineretul nu. 
dar bătrînii, bunicii mei, şi ... o dată am auzit bătăi mari În poartă şi În 
geam. Sigur că n-am dat mare atenţic, am crezut că cineva vine la ceva. 
să nc ceară, sau noi, tineretul am lacut prea marc gălăgie. Şi-am ieşit la 
geam. Şi am văzut doi militari şi zic: "Deschide!" Şi eu zic: ,,Nu deschid 
pînă mîine'" Tot am luat-o sub formă de glumă. Au insistat, au bătut cu 
armele in poartă. Şi-atuncea au venit Înăuntm, cu pistoale automate legate 
la gît: "Tn numele Icgii, vă adunaţi toată familia ... " Erau atîta de .. . 
timoraţi, pur şi simplu, de frică. Nu ştiau ce se-ntÎmplă, cum reacţionăm 
noi. Nc-a adunat toată familia, inclusiv cine era la mine în casă şi ne-a 
citit un decret. Tremurau, pur şi simplu tremurau, unu citea şi celălalt 
stătca tot cu arma întinsă spre noi şi spunca că în două arc trebuic să ne 
luăm - nc-a citit acolo o listă întrcagă, cu cc avem voic să ne luăm din 
toată gospodăria alor mei, unde au muncit generaţii Înaintea părinţilor 
şi că nc evacuează. Bunicul, cum probabil a şi băut bietul bătrîn un 
pahar În plus: "Viu din casa mea nu ics, taică, pentru nimic În lume:'. 
Atuncea l-au imobilizat În fotoliu şi au zis: "Bătrînulc, trebuie să ieşi. In 
două ore să părăseşti casa. Ai voic să-ţi iei o pereche de cai, un porc, 
hainc, ce credcţi voi că vă puteţi lua într-o căruţă." Toată llunea era 
speriată. Ficcare dintrc noi - după aceca, cînd ne-am întîlnit pe parcurs -, 
fiecare a crezut că ci cste izolat, un caz izolat şi probabil din lipsă de 
spaţiu caselc mai mari le evacuează şi probabil eă ne ducem În altă 
parte. Cum mama mca cra o fată săracă, căsătorită cu tata, fiind bogat. .. 
am zis că noi o să nc duccm la bunica, toată familia, chiar dacă îi căsuţa 
mică, noi stăm acolo şi nu ne ducem în altă parte. Şi-au zis: "Nu, domnule, 
plecaţi definitiv din sat!" "Unde?" "Nu vă interesează!" 

Lumca a trăit cu idcca asta că nc duce în Siberia. Dcci, fiecare a 
devenit aşa de pasiv, n-a vmt să ia nimcni nimica. Eu cu fratele meu -
fratclc meu c cu 12 ani mai mare decît mine, era căsătorit şi a avut O 

fetiŢă de 6 ani - ( .. . ) bunicii, ei erau foarte bătrîni, nu au putut să-i 
transporte şi i-a lăsat în casă, să locuiască. Le-a dat voie şi alor mei şi la 
alţi biitrÎni din sat le-a dat voie să rămînă în casă, bineînţeles, confiscÎn
du-se absolut tot. Au rămas cu o masă, un scaun şi patul pe care au 
dormit. Restul, tot, s-a făcut inventaml şi a luat statul absolut tot, tot ce 
a fost Într-o casă de oameni gospodari. Acolo s-a despăgubit, dar foarte 
puţin. Ceva ... o sumă foarte mică. Aşa-mi amintesc. Bine, şi eu eram 
atunci un copil. 

După două ore am plecat. Cînd am ieşit din casă, am văzut că era 
strada plină, de sus pînă jos, În stradă erau numai căruţe, militari, lume 
care plîngea. Bunica mea a rcuşit să vină Însoţită de un securist pină la 
noi plingÎnd. Şi-a Închipuit că se întîmplă eeva cu noi, a fost şi ne-a 
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văzut şi, în sfirşit, a fost un om de omenie şi a Iăsat- o pe mama să-şi ia 
la revedere de la bunica. 

Din satul nostru, s-au dizlocat cei mai multi oameni, cele mai multe c, 
famili, 53 de familii, tiecare cu bătrîni şi copii, cu copii şi sugari şi mai 
mari. Am plecat într-o zi de vară, cu un soare de ai crezut că mori pur şi c, 
simplu de cald, fără apă, fără mîncare, că nimeni nu s-a gîndit ce să-şi 
ia, ce arc nevoie. Pur şi simplu ti-ai luat lucruri inutile, pc ce ti-a venit 
aşa, să pui mîna. 

Şi ne-am dus pînă la Răcăjdie şi-am stat acolo două zile pc rampă. 
Atunci ne-am dat seama că nu sîntem noi singurii, şi lumea venea, pur şi 
simplu coloane, coloane întregi de oameni înfometati, să-i zic înfometati, 
dar erau însetoşati. Erau pur şi simplu după un strop de apă, că nimeni 
nu ti-a dat nici un pahar de apă. Am stat două zile la Răcăjdie, după 
aceea am venit la Ora vita, am stat încă o zi pe rampă, pînă a venit trenul 
să ne dea un vagon. Am intrat.. . doi cai şi-o vacă şi cu familia noastră. 
Am plecat şi-am tot mers cu trenul în bouvagon, însotiti tiind de doi c, 
militari : un securist şi un militian ... şi bieţii copii, de mila noastră, pur 
şi simplu erau oameni de treabă ăia, care au fost eu noi, şi au plîns. J, 
Nepoata mea nu mai putea săraca de sete şi spunea: "Nene, dă-mi un 
pahar de apă!" Atunci, cînd au oprit în anumite gări, s-a dus un militar şi 
ne-a adus. De unde or ti găsit sticle nu ştiu, şi ne-au adus apă şi am băuI. 
Deci am călătorit cu bouvagonul O săptămînă, o săptămînă fără apă, fără 
mîncarc, aşa pur şi simplu ca pe animale, ne-a luat şi ne-a tot dus. Am 
trecut de Bucureşti, cînd am trecut de Bucureşti ne-am dat seama, adică 
credeam că ne duce numai în Sibcria, numai în Siberia ne pot duce ... d. 

( .. . ) 
Cînd am ajuns în gară, acolo localnici cu căruţe cu boi sau cu cai e 

ne-au dus la eirca 7 km de Mărculeşti, unde era cultivat bumbac. Foarte Il, 
cald, fără apă, fără mîncare, pur şi simplu, dacă stai să te gîndeşti niei nu 
ştiu cum s-a putut rezista o săptămînă. 

Dar necazul , atît ÎI apropie pe om, pe oameni între ei, dacă unul a A 
avut o pîine n-a ezitat să o împartă, chiar dacă ai ti rămas cu o bucălică, 
cît un nasture de mică, dar ai împărtit-o cu celălalt care era în jurul tău. 
Aşa se întîmpla şi cu apa: "Bea tu o gură, dar mai Iasă-mi o gură, că mai 
am un copil mic acolo!" Dacă-i spui cuiva nici nu te crede că era atîta 
omcnie şi atîta umanism În oameni. 

Am ajuns acolo, era un topograf care a bătut un Iăruş în mijlocul 
bumbacului şi -a zis: "Gospodarule, asta va ti casa ta! Ai numărul de e 
casă . . . " - nu-mi mai amintesc, ne-a măsurat cu un compas cîliva metri 
pătrali . Unii dintre noi am crezut că ne aduce aşa numai să ne ia 
pămînturile şi bunurile care fiecare le-a avut acasă. Fiecare a sperat că d, 
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se reintoarce cît de repede şi a crezut că stă o perioadă dc timp şi fiecare 
dintre noi a respins ideca că trebuie să ne facem vreodată casă. A trecUI 
o zi, două, trei, cinci şi am stat sub soarele ăsta de Bărăgan, În pusta 
Bărăganului, de pur şi simplu nu puteai să respiri de praf. 

Apă nu era, am adus-o de la 7 lan. Au făcut aşa, un fel de Iadă 
Încheiată bine, ca un sicriu. între scînduri s-a pus ciment, sau fiecare ce 
a avut, ca să nu curgă, sau smoală şi cu, fiind cea mai mică din familie, 
am luat În fiecare zi căruIa, cu cai şi cu sicriul ăsta ca o Iadă - aşa-i 
spuneam - şi ne-am dus după apă la 7 km. Ca să mai aducem ceva din 
Iadă, apă În Iadă, puneam frunze de salcîmi ca să nu se clatine aşa de 
tarc apa. Asta a fost. Şi-am stat la coadă ore întregi după un pic de apă. 
Asta a fost o perioadă pur şi simplu de groază. 

Am Început să facem progrese. Am pus un dulap şi un pat şi nişte 
crengi, ca să fim protejaţi de soare. Asta a fost prima fază, aşa-zisa colibă. 
După o perioadă de ... după colibă, la circa o lună, a venit o ploaie 
torenlială. TOli localnicii spuneau eă de ani zile n-a mai plouat În Bărăgan . 
Şi dacă stau să mă gîndesc, după 40 şi de ani, nici nu-mi vine să cred că 
În pusta aia a Bărăganului să poată să fie apa pînă În genungbi şi În 
anumite porţiuni pînă În piept. Aşa, pur şi simplu, numai apă. Şi fiecare 
bun care ţi-ai adus de acasă, fie pături, fie măcar o cratiţă ( ... ) Deci tot 
ce ţi-ai adus. Nu ai putut să ai faină, sau grîu, sau unsoare, că totul era 
sub ape. Atunci lumea s-a revoltat, s-a dus la miliţie, că bineînţeles eram 
păziţi tot timpul. Făceam un fel de revoluţie spontană. Şi În special 
tineretul. Să ştiţi că bătrînii erau resemna li, dar tineretul a fost foarte 
unit. Şi am zis: "Sau murim, sau faceli ceva cu noi, domn'e!" Şi frate
miu, săracu, şi allii de vîrsta lui: "Ne mor copiii! Ne mor părinlii! Ce 
faceli cu noi? Stăm Între ape." S-au speriat. Şi atuncea or evacuat nişte 
grajduri care erau ale unui boier şi-n ele erau deţinuţi politici. Pe ei i-au 
comasat În altă parte şi ne-a băgat pe noi, mai ales pe tineret. Ne-a băgat 
acolo şi-am stat vreo săptămînă, pînă apele s-au mai retras, că părinţii 
au rămas Între ape. Nu numai părinţii mei, toţi au rămas acolo, pe bucăţica 
lui, să vadă dacă se mai poate ceva, cît de cît salva. 

Atunci, În grajdurile alea, ne-am cunoscut cu alţi oameni de la 
Tomnatic, de la Teremia. Şi am Început să ne Împrietenim. Ce să vă 
spun? Că aveau ce aveau cu tineretul şi În special cu băieţii şi fetele care 
au fost fie studenţi, fie elevi, să-i zic, intelectualii. De-a doua zi ne-a 
adunat pe toţi şi În fiecare zi ne-au scos la cîmp, la cules de bumbac. Dar 
numai pe noi. Şi-au facut grup separat faţă de ceilalţi. Să ne acomodăm 
la muncă. 

Asta a fost. .. Atuncea, ce să vă mai spun, după inundaţiile astea 
care s-au produs am ştiut că va veni toamna şi ceva trebuie să facem. 
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c-am făcut bordei. Şi am stat trei luni În bordci. Aşa că, În pămînt, am 
ăpat aşa un culoar să zic 2 pe 3, pe 4, după cum ai putut să-Ii faci rost de 

un pic de scîndură, grinzi sau, mă rog, lemne, nu erau grinzi, aşa lemne g, 
tăiate şi crau crengi, paie, pusc peste şi acopcrit cu pămînt. Şi aşa am 
fost foarte fericiţi că trei luni nu ne-a mai plouat, nu ne-a mai bătut 
vîntul, am stat acolo ca şi cîrtitele În bordeic. După bordeie, ne-am făcut r 
case de pămînt bătut sau chirpici, acoperite cu paie sau cu stuf, fiecare 
cum a putut să-şi facă rost. 

Eu cu fratele meu am lucrat la Mărculeşti, am lucrat toată perioada g. 
cît am stat. Eu am lucrat la un laborator acolo. I s-a făcut unui inginer 
milă de mine şi m-a luat acolo. Era un tip cam de 40 de ani şi el a fost 
aşa, un om de treabă şi-a zis: .. Adă pe toţi băielii şi fetele care au fost 
elevi, adă tot, că eu vă fac rost de un serviciu nu prea greu!" Şi-aşa am 
mcrs 7 km fie pc jos, În fiecare zi, fie cu remorca. A trecut un an, doi ... 
lernilc, vreo două ierni au fost foarte blînde, dar a treia iarnă a fost.. . cu h. 
aşa ceva in viaţa mea ... de zăpadă şi viscol, dar pur şi simplu era zăpada 
- cit să vă spun? - cam aşa, cam pînă la ferestere sus, de doi metri, doi 
metri jumătate. Deci era aproape pînă la acopcriş. Eram izolaţi În case, 
şi noi, şi toţi sătenii noştri . 

Lîngă noi locuia o familie de bătrîni. Erau cam de vîrsta mea acum, 
cam 60 de ani aveau ei atunci şi lu tata i s-a făcut milă. Am ieşit prin 
tavan În pod, din pod am spart o bucată din acoperiş, s-a dat jos pe 
nămeţi şi s-a dus la bielii bătrîni, să vadă cc fac, că n-au avut mîncare, 
n-au avut lemne, n-a avut nimeni lemne. Doar toată perioada asta de 5 g, 
ani n-am avut lemne, cu ciulinii Bărăganului ne-am Încălzit. Toamna 
ne-am dus, i-am cules de pe cîmp, i-am adus acasă, am făcut aşa o 
grămadă marc. Şi unul din familie am stat, am luat mÎnuşi - dar erau 
mîinile aşa de bătătorite de spinii ăia de ciulini, că la un moment dat nu 
i-ai mai simţit. Şi toată ziua ai stat la gura sobei şi ai băgat ciulini, ca să 
poţi să te-ncălzeşti, să poţi să faci mîncare. Asta a fost... 

Dar asta a fost situaţia critică, cu apă, apa sau mîncarea, sau unde să g,_g, 
te spel i ... Păi Întotdeauna seara cînd am Înghiţit apă, pur şi simplu În 
gură erau fel şi fel de insecte. N-am mai fost impresionaţi. Le-am dat la 
o parte sau le-am scuipat şi am băut apa. Erai foarte fericit cînd ai avut 
o gură dc apă . 

Dar să ştiţi, doamnă, că lumea aşa de binc a Început să se 
gospodărească şi acolo! Fiecare a lucrat pe unde a putut. Şi din Bărăganul 
ăla, care a fost, .. eiulinii Bărăganului", din pustia aia care a fost, că ai 
mers kilometri Întregi şi nu ai văzut nimica decît numai pămînt drept ca B, 
in palmă, unde localnicii spuneau că nu se poate cultiva grădină, de 
lîngă Grabaţ - nemţii - şi din Teremia, care erau foarte buni agrieultori 
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şi foarte buni grădinari, păi ce-au făcut acolo, o recoltă, nici nu vă pot 
spune! Şi dc legume, şi fructe, şi nu mai vorbcsc de cultura mare ... 
extraordinar! Venea, că eu la ingincrul la care am lucrat la laborator 
venea d-I profesor - atuncea l-am cunoscut. A rămas surprins ce poate 

BJ să facă omul. Bineînţeles , pămîntul a fost extraordinar de darnic cu 
oamenii, dar oamenii cît au fost de gospodari! Şi a avut domn profesor 
aşa o stimă deosebită. Spunea: "Dacă nu ar trebui să las o cercetare în 
urma mea, aş veni să stau cu voi, cu toţi aicea!". 

h, Ce să vă mai spun? De deţinuţii politici care după doi ani de dislocare 
au început să vină cu grupul. Azi un grup de 10, mîine altul de 20. Ei 

J, s-au speriat dc noi, noi ne-am speriat bineînţeles de ei, că n-am ştiut ce 
şi cum. Am începutsă ne împrietenim ... Ingineri, elevi, cum era atuncea 
într-a VIll-a la bacalaureat, sau alţii mai, a VII-a, înainte, erau foarte 

h, tineri. Bineînţeles, cînd s-au făcut epurări, sau nu ştiu cum să-i spun, 
ares tări , şi-au stat o perioadă de timp în puşcării, începînd din '47, chiar 
din '46 şi pînă în '53, perioada asta au stat. .. ( .. . ) Au stat deci din '47 şi 
pînă-n 53 . A fost arcstat, a cîntat "Deşteaptă-te române!" Culmea ironiei! 
Să fi i arestat fără proces, el n-a avut proces, n-a fost la judecată, şi 
majoritatea dintre ei n-au fost la judecată ... Sau altul că a citit o poezie 
de Goga. POli pentru asta să stai În puşcărie cinci-şapte ani - şi după 
aceea noi am venit, după cinci ani cu domiciliu obligatoriu cît am stat în 
Bărăgan -, dar ei au rămas încă acolo. Pentnl ce? Ce au făcut? Că la 
examenele de bacalaureat unul a Început să cînte "Deşteaptă-te române'" 
printre ei? Şi pentru asta ai stat şapte ani În puşcărie şi după aceea eu 

C, mai ştiu cîţi cu domiciliu obligatoriu. De ce? Nu i s-a distrus viitorul? Şi 
cîţi ar fost ca ci, nu? Au fost căpitani de jandarmi, medici, profesori 

d; universitari, oameni bătrîni. După aceea nc-am interesat. Cu o parte dintre 
ei am ţinut legătura. Au fost din nou arestaţi . Deci au venit cu domiciliu 
obligatoriu, au stat un an, doi şi au fost luaţi. Titi Câmpeanu, student, 

g, era Adam Nicolae, senator de Arad, un bătrîn de 60 de ani, extraordinar. 
Dar şliţi cc-a fost frumos? Că noi eram, cum s-ar spune, nici cîini de 
casă şi nici de oi. Eram majoritatea cu studiile neterminate dintre noi. 
Fiecare care a venit din puşcărie ... seri, să le zic literare, sau pur şi 
simplu la luclll. Că eram toţi izolaţi, noi ne-am izolat după aceea. Astăzi 
s-a vorbit despre Coşbuc, mîine despre Caragiale, dar toată opera, 
doamnă. Altul a tăcut franceză. Lucrînd cu sapa, sau pur şi simplu luînd 

h, probe de sol, sau măsurînd o plantă. Au fost nişte oameni extraordinar 
j, - j,de bine pregătiţi şi cu mult, mult suflet în ei, şi oameni de-o mare omenie. 

Am toată stima faţă de ei. 
După ce-or venit - sigur că ei nu au avut voie să scrie la famiLiile 

lor - dar împrietenindu-ne şi cîştigîndu-le lor încrederea, am scris noi în 
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numcle lor, familiilor. Şi au inceput să vină mame sau prietene. Şi le-am A 

chemat cu rindul la masă. Pe lingă sărăcia noastră am mai chemat cite 

unul, doi la masă. Din diferite pături sociale crau sau diferite grupuri 

politice. Erau ţărănişti majoritatea, liberali, erau preoţi in special greco

catolici şi ortodocşi, de-ai noştri sigur, a fost un ortodox şi a venit şi 

Într-o scară, am zis: .,Părinte, ce ar fi să ne contruim noi o mică 

biscricuţă?" Zice: "Asta nu se poate!" "Ba se poate". Şi fiecare dintre g, 
noi am dat o sumă mică, o zi de lucru pe săptămină am dat-o în contul 

biscricii şi am inceput noi să facem chirpici, cărămidă, aşa din pămint 

bătut, pămînt bătut, pur şi simplu, pină ne-am ridicat o biscrică, cit să vă 

spun, cam patru pe şase, am Ilieut un altar, dacă a avut cineva o icoană 

sau un ştergar... Deci preotul a Ilicut pur şi simplu slujbă in fiecare 

duminică. Ne-am cumpărat lumînări, ... Ne-am Ilicut cămin cultural.Am 

avut dispensar, că dintre noi au fost şi medici ... Era o doamnă foarte 

bătrină al cărei nume nu mi-I mai amintesc, ... foarte dc treabă . Atunci, 

dintrc oamenii cu care noi eram dislocaţi, a avut unu Vulpe, dl. Vulpe il d, 

chema, a avut un fiu medic În Bucureşti şi atunci el venea o dată, lunar 

din Bucureşti in Salcâmi şi spunea tatălui lui că cine vrea să se ducă să 

il consulte . 
... Erau din grupuri de legionari, era Decebal Codrcanu, fratele lui h, 

Zelea Codrcanu, venit din inchisoare, cu toatc că ci nu a fost de acord cu 

politica fratclui său, el nu era un legionar, toţi i-am spus: "Decebal, cum 

Dumnezeu ai fost tu condamnat?" - "Păi da, am fost condamnat fără să 

fac politică, pentru că cu niciodată pc fratele meu nu l-am inţeles şi nu 

am făCUI politica lui legionară." Dar chemindu-se Dcccbai Codreanu, a 

fost şi ci arcstat, condamnat. Au venit copiii la unchiul lor, la Deccbal, şi 

incă ridcam că au zis: "Dragă unchiule, cum ţi-a plăcut scrisoarea mca? 

Aşa-i că a fost frumoasă! Da eu cred că tu nu ai primit-o, că eu nici nu 

ţi-am trimis-o!U 
Multii lume, mult.'i lume am cunoscut, foarte multă lume. Atunci 

era un căpitan de jandanni, vecin, deţinut politic şi el, a fost arestat din 

nou . El, ştiu precis că a fost arestat, adică din nou, după ce-am plecat 

noi, la vreo doi-trei ani, şi cu Câmpeanu. Că mi-a scris cineva că Titi 

Câmpeanu s-ar fi paralizat, a făcut un şoc nervos şi ar fi paralizat. Am 

cunoscut multă lume. Numele imi scapă după 40 şi de ani. Cind mă uit 

la "Memorialul durerii", am toată stima şi consideraţia pentru marea n, 

realizare care s-a făcut, fală de doamna Hosu, a intuit absolut tot ce 

trabuia să se spună şi să se vadă şi sunt foarte mulţi oameni politici care 

nu i-am văzut, dar nici nu mai ştiu dacă mai trăiesc acuma. Foarte mult 

mi-a plăcut! A atins pur şi simplu cam tot din comunism. Dar m-aş 

bucura dacă s-ar face ceva şi cu noi, cei care eram acolo În Bărăgan. Să 
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M se facă, să se ştie -, lumea să ştie şi sa nu uite ce s-a întîmplat şi mai ales 
să nu se mai repete, indiferent din partea cui vine, ori de stînga ori de 

C, dreapta . Că tare nu ne plac ororile şi nici răzbunările de nici un fel. 
Fiindcă acum, cînd vezi toate leprele astea că-ţi apar la televizor, 

mai ales domnul Păunescu (Adrian - n.n.), care pur şi simplu poate 
n, datorită lui;să Illl-i zic greşelile care le-a facut, în orice caz, prea a fost 

adulat dc el Ceauşescu! Şi ar trebui ca tot tineretul să vadă. Nici fetele 
mele nu au ş tiut, pînă după Revoluţie nu au ştiut că am fost în Bărăgan. 
Eu pur şi simplu cu ele nu am discutat aşa ceva. Şi nici politică ... Eu nu 
sunt fricoasă, că am avut în familia mea şi oameni care au facut politică, 
dar am vrut, de fapt ca şi cu religia, eu nu le-am impus la copiii mei nici 
un fel de religie. Am zis: fiecare, cînd ajunge mare şi poate să discearnă 
el. să-ş i aleagă şi religia, chiar dacă este credincios sau nu . Asta nu 
înseamnă că nu am fost la biserică cu ele. Şi aşa şi cu politica. în schimb, 
după Revolutie mi-au reproşat. Ambele fete mi-au zis: "Mamă, păi tu 
chiar nouă nu ne-ai spus absolut nimic?" Nu le-am spus nici că am fost 
arestată. 

Aveau ce aveau cu noi, tineretul, v-am spus, şi-atuncea ne-au pus 
diferite întrebări. Prietena mea, care acum, în momentul de faţă, este 
căsătorită Bolovedea, dar este născută Bălan, Florica, era studentă la 
filologie în Bucureşti, în anullJl, tată-său a fost deţinut politic. A venit 
după 17 ani de puşcărie, mai trăieşte şi acuma dl. Bălan, avocat de 

h, profcsie. Şi soţul prietenei mele, tot deţinut politic, a fost student la 
medicină, după aceea cu domiciliu obligatoriu. S-a căsătorit cu Florica 
şi, mă rog, fiind prietenă cu ea, de multe ori am fost întrebată, dacă ştiu 
ce se întîmplă cu tată-său sau ea dacă face poutică. M-a întrebat dacă 
face politică, i-am spus că n-a facut niciodată politică. Ea şi-a stimat 

m, tatăl , pe tatăl ci, şi l-a iubit, dar politica nu i-a facut-o. Atunci am fost o 
singură dată şi eu, după aceea, luată, ea a fost foarte des, a fost des 

m, anchetată, pc motivul că tată-său e depnut. A fost exmatriculată, în anul 
!Il, de la Bucureşti, că tatăl ei a fost deţinut politic şi-atunci a venit şi-a 
stat la Răchitova. Da, a fost de două, trei ori luată . Tot acolo, arestată, în 
sat, în Salcâmi la miliţie, la securitate. Să ne-ntrebe mai ales de depnuţii 
politici, de ce ne-am împrietenit cu ei, ce vorbim cu ei, ce ştim despre 
familia lor, dacă fac politică ... cam asta. 

1, 

1, 

După aceea am venit înapoi, m-am căsătorit şi m-au lăsat în pace. 
Şi pe toată lumea au Iăsat-o în pace, că doar ce au avut ei cu noi? Ţi-au 
luat tot ce-ai avut, ce să-ţi mai facă, doar nu au mai avut ce să-ţi facă. 
Bineînţeles că oamenii politici, au fost oameni politici arestaţi şi mă 
rog, au venit mai tîrziu, dar noi cei care am fost În Bărăgan fie~are 
ne-am văzut de treburile noastre. Culmea ironiei ştiţi ce-o fost? Tocmai 
cei care au rămas în casă, care au luat bunurile de la noi , că am văzut la 
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unul un dulap, la altul un covor, la altul o mobilă sau mă rog ce om fi 
văzut, plus că au rămas de la tata, au rămas cinci cai acasă, or avut ai 
mei. Deci doi ş i-au luat, trei au rămas în Vrani, au rămas scroafe. Nu mă 
refer la părinţii mei, mă refer la tot satul, că fiecare a avut gospodărie în 
Vrani . Deci ei au luat - au trecut pe inventar ce-or trecut - , au luat ce au 
vrut cu japca de la fiecare, c-or fost oameni gospodari bănăţenii. Şi cînd B, 
noi am venit, noi, fiecare dintre noi a avut cel puţin un vagon, două 
vagoane, da pline de cereale. Le-am sigilat şi le-am adus acasă cu porumb, 
cu grîu, cu animale, cu de toate. Noi am venit, eu cu frate-miu şi cu 1, 
cumnată-mea şi cu Liana, am venit, cu trenul bineînţeles şi părinţii au 
venit cu unul dintre vagoane. Unul era sigilat, dar celălalt a fost cu 
animale, dar bineînţeles că a avut bagaje. Dar în '55 cînd am venit erau 
aici mari inundaţii şi foamete. Ce să vă spun! Şi toţi ăştia, care au 1, 
contribuit la ridicarea noastră, tot la noi au venit să apeleze să-i scoatem 
din sărăcie, să nu ducă foame, că erau iar anii ăia grei de foame. Şi pe 
fiecare dintre ei i-am ajutat noi, de care şi-au bătut ei joc. Şi toţi copiii C 
lor, bărăgăniştii , cum ne-au spus ei, fiecare dintre copiii bărăgăniştilor m, , 
s-au realizat. Că a fost voie, că n-a fost voie, ne-am dus În altă parte, cu 
copiii, cu nepoţii , să ni se piardă urma şi fiecare a făcut un liceu, o 
facultate ş i tocmai ei, săracii satului, care au rămas, tot aşa au rămas. C, 
Toţi s-au realizat, număr după număr de case. Mă refer la copiii lor. Au 
făcut ceva În viaţă. Şi se vede ceva, Iasă ceva în urma lor. La ei nu s-a 
văzut mare lucm. Degţaba au luat nemuncit de la altul, că vîntul tot le-a 
dus Înapoi . Nu s-au putut bucura de nimica. Asta a fost. 

... Da cine ştie, a făcut un primar listele şi probabil de la partid, d, 
cum era secretarul de partid, acuma sigur nu ştiu. Nu mai contează, 1, 
doamnă, după atîţia ani. Acasă cînd am venit, casa noastră, a părinţilor 
mei era ocupată de CAP. 

Şi n-am putut să stăm În casă, am stat la străbunica, am găsit pe 
străbunicii din casa părinţilor, adică bunicii din partea tatălui or murit, 
şi bunicu ş i bunica, în cinci ani cît timp noi am fost deportaţi. Dar mama 
mamei mele şi bunica mamei mele am găsit-o În căsuţa ei de la marginea 
satului ş i am stat acolo o perioadă de, pînă or binevoit să ne elibereze 
casa CAP-u\. Am găsit dezastru. Teracotele le-or spart în casă. Dintr-o 
parte din camere au făcut lăptărie, în alte camere birouri, la stradă or 
băgat pur ş i simplu oile. Abia am scos gunoiul dinăuntru. Nu ştiu acuma, 
cu oricum nu mai am familie, nu mai e interesant pentru noi, pentru 
familia mea, dar mă refer la celelalte familii, ei ar mai avea să mai lucreze 
pămÎntu\. Tare aş dori să se restituie totul, indiferent că lucră ei în ~ 
continuare. Şi statul să se gîndească să dea ceva, cum a ştiut şi să ia c. , 
acum 50 de ani de la oameni, să le dea ajutor la ţărani, că datorită lor, 
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noi, intelectualii sau muncitorii, avem fiecare să ne ducem de unde să 
cumpărăm. Că acum degeaba s-a dat un pămînt înapoi, că mă duc acasă 
şi ce le-a dat? Nu le-a dat nimica. Le-a dat pămîntul, nici ăla nu le-a dat 

m, unde au avut, l-au dat te miri pe unde şi dacă nu ai un tractor cu ce 
Dum_nezeu poţi să lucrezi? 

B, 
B,IB, 

In familia mea toţi sînt orăşeni, îs plecaţi de atîţia ani în Timişoara, 
numai cu sînt aicea, restul familiei mele e la Timişoara. Sînt oameni 
gospodari care au rămas acolo şi e păcat să nu fie satele ce au fost odată. 
Că Banatul , totuşi, o fost fnlOtea. 

Mă, gîndesc eu, mare influenţă a avut-o Austro-Ungaria. Mă refer 
şi la cultură şi la partea financiară. Zona asta a avut mare influenţă, a 
avut extrem de mulţi nemţi şi sigur că bănăţenii de aia au fost fruntea, că 
au copiat tot ce a fost frumos şi bun şi de asta au prosperat. S-au dezvoltat 
ca oameni ş i de asta a fost Banatul fruntea. Fiindcă neamţul a fost om 
gospodar şi s-au învăţat femeile să fiarbă de la nemţi şi aşa mai departe. 
Deci, cu cred că de asta a fost Banatul fruntea, eu toate că tot timpul au 
avut ce-au avut cu Banatul, să-I distrugă, mă refcr şi la Timişoara şi la 
oraşele astea mai mici. Noi avem poarta deschisă înspre Occident, înspre 
sîrbi, înspre trafic şi lumea de asta a fost informată. Bănăţenii au avut 
acces la informaţie, pe cînd celelalte regiuni, la ei sara la 8 s-au băgat în 
pat, s-a cîntat "Hora Unirii", ai dormit ca un animal. Pe cînd Timişoara! 
Nu degeaba o şi început Revolulia de acolo. Am avut poarta deschisă 
înspre Occident. Lumea a fost informată ce se întîmplă în jurul său. 

M-am gîndit că la 21 de ani nu pot să fac mare lucru. Trebuia să fac 
ceva, să muncesc, Însă nu ITI-am gîndit, că m-am Îndrăgostit şi ITI-am 
măritat. Şi am zis că aş vrea să pot să trăiesc prin copiii mei, să-mi 

m, realizez copiii cum aş fi vrut eu să fiu. Şi ei la rîndul lor să aibă o meserie, 
indiferent ce. Am stat o perioadă de cîteva luni în sat, după aceea m-am 
căsătorit, bărbatii-meu a terminat facultatea în acelaşi an şi am fost 
repartizată în Moldova, în regiunea Galaţi. Am stat trei ani şi jumătate, 

m, n-au fost obligatorii repartiţiile, cum au fost în ultimii ani, dar am avut o 
repartiţie şi n-am insistat să rămîn in Banat, cu toate că mi-ar fi plăcut, 
dar am stat cu nepoata mea, Liliana, pe care mult am iubut-o şi am tinut 

m,-m, la ca. Anii au trecut şi ea a fost clasa a opta şi după aceea m-am gîndit că 
fiind departe de casă şi neştiind că am avut bube în cap, că am fost 
dizlocaţi ... N-am vrut să o las aici mai departe, că am vrut să se realizeze, 
să înceapă măcar prin copiii fraţilor mei şi am luat-o cu noi acolo. N-au 
ştiut nici cine îi sînt părinţii , am zis că-i fata noastră, Cu toate că o-au 
crezut nici ci, dar au înghiţit şi ei gă1uşca şi au lăsat-o să-şi termine 
liceul. După aceea am adus-o Înapoi la părinţi, la fratele meu. El lucra la 
SMT la Oraviţa, după aceea s-a mutat la Timişoara. Părinţii au locuit 
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mai departe în Vrani şi eu m-am mutat ca să fiu mai aproape de ei şi de 
SOCrii meI. 

Liliana a avut 6 ani cînd ne-au dizlocat, cînd mă gîndesc la ploaia 
aia torenţială, tot a inceput să crească apa, cu am stat pc un scaun şi 
frate-mcu a zis să-mi pună un scaun pe masă, că apa creşte şi Liliana era 
cu pieiomşele in apă, şi a zis să o pun la mine după git şi am pus-o cu 
piciomşele după git şi am protejat-o de ape. A fost la şcoala primară g, 
acolo ş i după aceea frate-meu fiind funcţionar aici, s-a mutat şi cumnată-
mea ş i a făcut aici pină la clasa a opta. După aceea a avut cea mai bună 
lucrare la română, dar fiind tată-său cu bube in cap nu a avut voie să m, 
treacă la admitere şi atunci am luat-o la mine şi am ţinut-o doi ani, apoi 
am dus-o din nou la tată-său, a terminat liceul şi a urmat facultatea, a 
terminat chimia. Cam asta . 

Era un băiat, a terminat in anul acela liceul sau chiar a fost student, d, 
il chema Aurel Târziu, un băiat bun, sufletist, de mare omenie. Erau 
sîrbi , erau diferite naţionalităţi, eram cu sîrbi de aici de pe Dunăre, atunci 
erau două fcte, o fată era Mara şi încă una Lelica.Amîndouă, ambiţioase, 
şi-au terminat liceul şi apoi agronomia la Timişoara. Erau fete 
macedonence, mai mici ca mine cu un an sau doi, Maria şi pe una nu 
mai ştiu cu o chema. 

Realitatea e că s-a făcut in primul an o foame grozavă, mai ales g, 
s ăracii macedoneni au dus-o foarte greu. Că dacă te-ai dus la lucru şi ai 
primit O coajă de piine, ai adus-o acasă, n-ai mincat-o. in primul an a 
fost mare sărăcie, nu mă refer la familia mea, că noi am avut mde şi ne-au J, 
trimis pachete, in special sirbii şi macedonenii au dus-o foarte rău, n-au 
avut haine, n-au avut mîncare, n-au avut cu ce să se acopere. Doi ani au 
fost săraci lipili, după doi ani oamcnii s-au ajutat între ei şi au început să A 
prospere, au inceput să prospere pur şi simplu. 
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a, 

a, 

..In '51 vara, eram ridicaţi crema Banatului. adică 
oamenii ăi mai Înstăriţi, ăi mai buni de pe sate ". 

ION MICŞA, născut în 19 iulie 1925, Vrani (Caraş-Severin). 
Deportat din Berlişte (Caraş-Severin) În SaJcâmi (Jăgălia Nouă). 
înregistrat în 3 aprilie 1991, Oraviţa, şi apoi În 1995· 

Născut în comuna Vrani, 1925,Iuna iulie, ziua 19. La vîrsta de trei 
ani am rămas orfan de tata, la vîrsta de şapte ani am rămas orfan de 
mama. Am avut doi fraţi mai mari ca mine. Cînd am avut 13 ani au 
murit şi bunicii şi perioada asta mai grea, Între 13 şi 16 ani, am rămas pe 
mîna unchilor. Şi ăştia la început m-or devastat. M-or vîndut şi două 
lanţe de pămînt, m-or vîndut vaca. Am vrut să învăţ o meserie ceva şi nu 
m-or lăsat. Am făcut şcoala, patru clase, şi, prin '37, '38, mă ia unu străin 
şi mă duce cam cu voia lor, fără voia lor şi mă angajează la (şcoala-n.n.) 
profesională la Anina. Fiind copil de la pustă şi avînd un Învăţător de la 
Caransebeş, bătrîn, care a făcut două generaţii, s-a ocupat foarte mult, 
pot să spun că eram Între primii. Copil din pustă, faţă de cărbunari şi de, 
ştiţi, comună de deal, săraci, ăştia erau mai Înapoiaţi, ştii? Văzînd că 
merge şcoala şi-mi place, un inginer de la uzina electrică a început să 
facă ceva cursuri particulare şi m-am înscris şi eu, fochist ( ... ) Examenul, 
după trei luni, l-am luat cu .. bine". Şi atunci am vrut să continui la 
Timişoara, să dau un examen de motoare Diesel. Da atunci n-am avut 
cine să mă mai Întreţină. Unchiul nu mi-o mai dat bani, ba din contră, să 
mă duc la plug, să mă duc cu vacile ( ... ) 

Şi atunci am avut multe rude În comuna Berlişte - acolo erau multe 
fete şi nu erau băieţi - şi unu m-o chemat acas' la ei şi mi-o povestit de 
fiecare fată, asta-i aşa, are avere aşa şi mă şi-ntreabă: .. Acuma pe care 
vrei s-o iei?" Şi atunci mi-am ales soţia asta ( ... ) 

• Din motive de spa,iu, am preferat versiun,ii ini~aJ inregistrate, care se intinde pe 
trei casete, acest text mai redus, pe care l-a Înregistrat În 1995 iSloricullon Bota căruia 
îi mulţumim că nc-a oferit caseta pentru utilizare. . 
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-am avut 18 ani lmplini~.ln viaţa mea n-am fost nici băutori, nici 

căqaş. Unchiu o fost cam minios, că eram bun şi de lucru şi aveam şi 

casa dc la părinţi, mai mare ca a lor şi n-o vrut să mă scape. Şi în scurt 

timp m-am căsătorit şi după aia am avut copiii, băiatu în '45, fata În '46. 

Armata n-am vrut s-o fac, am aranjat cu ceva vin şi-am scăpat, am fost 

revocat. Am vîndut casa din Berlişte şi în curînd m-am ridicat printre 

oamenii din sat. 
Am intrat apoi la poştă, dar ce folos, asta a fost prin 1949 toamna şi 

s-a desfiinţat judeţu şi am plecat la Tirol, lîngă Reşiţa. Colegu meu ăsta, 

care mi-o propus să merg la Tirol, s-o dus la Caransebeş ( ... ) După o 

lună de zile mi-o dat o locuinţă bună la un neamţ, era comună nemţească. 

Şi atunci mi-am adus şi familia. Copilu l-am dat la grădiniţe nemţească. 

Da după vreo doi-trei ani nu mi-o mai plăcut. Eram foarte bine apreciat 

acolo. cmlii erau oamcni conştiincioşi, mai muncitori, mai cinstiti, B, 

munca făcută o făceau de calitate bună. M-am mutat la lam. Acolo am 

băgat pc nevastă-mea telcfonistă. Locuiam la lam, Într-o cameră. Copiii 

erau la Berliştc. Şi mergea treaba, mergea bine, două salarii. Nu eram 

lacom şi Îmi plăcea să conduc averea. Eram o fire debilă, slabă, căutam 

să nu mă chinui . 

Ca după o lună şi jumătate ce-am ajuns la lam, într-o bună dimineaţă, 

În ziua de Rusalii, la 18 iunie, eram la Berşişte unde erau copiii. Pe la 

trei m-am sculat să iau un tren la 5. Cînd deshid poarta, un soldat. c, 

Mi-a zis să Închid. Am Închis şi Ol-am dus În grajd. Asta era pe la 

ora 3.00- 3.30 noaptea . N-am ajuns bine În grajd cînd au Început să bată 

la poartă tarc. Am fugit repede şi-am deschis poarta, erau doi ofiteri de 

militie şi-un boactă,., un străjar de Primărie. Mi-au zis să deSihid porţile 

amîndouă. nu numai una. Eu la Început m-am opus putin, pe urmă am c, 

acceptat şi-am deschis-o şi pe cealaltă. între timp au ajuns şi socrii şi 

atunci mi-au spus: .. Decizia Ministerului de [nteme. nr. 200, În termen 

de trei ore părăsili domiciliul. mai aveti dreptul să luali o vacă, doi cai, 

o căruţă şi ce mai Încape În vagon." Şi m-au Întrebat dacă mai am alti 

membri În familie; le-am spus că mai am copilul şi fata. fata 4 ani şi 

copilul 6, pe care n-am ~rut să-i scol atuncea. Au plecat ';lai departe şi 

soldatul a rămas la poarta. NOI ne-am pierdut, eram dezonentaţl tOţi, nu 

ştiam pe ce să punem mîna, Îndată s-a facut şi ziuă. Nu mi-a dat prin 

gînd să-i spun ofiţerului că aveam oficiu de predat, eram diriginte la 

poştă, la lam. 
Norocu care-o fost, nevastă-mea avea o soră căsătorită la lam şi la 

ca era un militar de la grupul călare, unul Friaş, şi imediat m-o luat cu el 

şi m-a dus În comună la comandantul de militie; i-am raportat lu ăla şi 

imediat a venit o maşină şi-un miliţian şi-am plecat spre lam. De la noi 
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J, pînă la lam Îs vreo 7 krn, 8. Cînd să ies din sat erau soldaţi cu puşca 
mitralieră la marginea satului ; miliţianul o scos capul ş i ne-o dat liber. 
La intrare În Milcovcni la fel, la ieşire de asemenea, toţi crau cu arme de 
pază. Cînd să intru În lam, am văzut un miliţian cu soţia, i-am spus 
ăstuia, am oprit şi i-am luat În maşină , iar cînd am ajuns În dreptullu 

c, cumnată-meu , am oprit ca să- i spun, da n-am mai putut vorbi, cram aşa 
disperat, aproape n-am mai ştiut de mine. Am mers la Oficiu la poştă, 
acolo m-o văzut şefu de post, Codrescu, şi mi-o zis: "Spune, Micşa, 
unde pleci, noi avem nevoie de tine. Hai cu mine!" Am trecut vizavi, la 
comandantul comunei din lam, i-a raportat, acesta i-a spus, noi n-avem 
nimic Împotrivă, da vorbeşte cu Consiliul Popular. La Sfat, s-o prezentat 
secretarul organizaţiei de bază, Munteanu; ăsta o spus eă-s pus pe listă 
şi trebuie să plec. Am insistat de vrco două ori, dar degeaba. Mi-am 
adunat tot ce-am avut, mi-am pus În maşină şi am plecat, am predat 
oficiul la factor şi-am tras acasă cu maşina . Aici m-aştcpta primul secretar, 
nu mi-a mai dat voie să deschid poarta, şi toatc astea 30 de familii, carc 
cram, crau În coloană sprc Răcăjdia să ne ducă, urmînd să nc Îmbarce. 
Nu În Berliştc, eă-n Berlişte era gară cu linie dublă; cred că intenţia o 
fost să nu putcm lua atîtea lucruri. Am avut noroc c-am adunat În căruţă 

c, mîncare şi haine, Însă restul a rămas acasă, animale, oi şi vaci ... Am 
ajuns În coloană la Răcăjdie, În spatele gării, acolo am stat o noapte sub 
cerul liber; pc lîngă noi erau şi de la alte comune. Eu am căutat să ies din 
coloană şi m-am dus la Berlişte la Oficiul Poştal şi colegii mi-or dat 
voie să vorbesc la Caransebeş, cu Regiunea, cu poşta, şi-of dat ordin să 
mi se dea salariul, atît mie cît şi soţiei . Ieşirea o fost mai grea din coloană, 
că erau soldaţi cu arme şi mili~eni, da am scăpat neobservat. La intrarc 
a fost mai uşor. A doua zi spre seară am Început să Îmbarcăm, şi-am â' -el plecat fără să ştim unde şi de cc, n-am fost datori la nimeni, n-am Înjurat 

, J pc nimeni . Au mers soldaţi cu noi .. . A doua zi am ajuns la Caransebeş, 
dimineaţa , pc la ora 5 ,00-5,30. Am ieşit din vagon şi m-am dus pe peronul 

c. gării, aşteptam să vină avocatul Ieremia căruia i-am dat telefon cînd am 
vorbit din Răcăjdie. Nu era nimeni pe peronul gării , numai doi cetăţeni 
civili. Cunoşteam bine Caransebeşul şi-am ieşit dincolo de gară să văd 
dacă nu vine vreun autobus. Nu era nici unul şi m-am aşezat pe o bancă. 

d, Văd că vine un civil către mine şi mă-ntreabă, unde vă duceţi? De unde 
să ştiu eu? .. . 

c. Peste vreo 3-4 ore am continuat drumul, au mai ieşit oameni În 
unele staţii unde am stat, cu mîncare pentru copii, cu ceai, pîine, apă la 
vitc. Am trccut În Oltenia. Cînd am ajuns la Craiova, mi-o fătat vaca În 
vagon ... Şi nu putcam să aflăm un adevăr de niciunde, şi nu aveam cu 
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cine sta de vorbă, ca să ştim unde mergem. Noi tot am crezut că directia d. 

noastră e Rusia . După cîteva zile de drum, am ajuns spre cîmpia 

Bărăganului, de la Ciulnita, două statii, gara Jăgălia. Noi eram la trei km e 

de linia Bucureşti-Constanta, lîngă Institutul de Cercetări Agronomice. 

Mai nainte s-a numit Perişoru , după aia Salcâmi, cum Îi zicea atuncea. d, 

Ne-o dus pc drumuri nu prea umblate, numai conace boiereşti erau, am 

ajuns lîngă fosta crescătorie de cai, regală, de vreo 500 de iepe-mame 

care mergeau şi pe hipodrom, şi-n boxe aveau şi armăsari, diferite soiuri 

de cai . După aceea am mers vreo trei krn, acolo o fost un delegat şi-un 

mil itar, şi-o bătut tăruşii ... Aici rămîne unul, după cÎtiva metri altul, 

apoi altă cărută, altă căruţă ... Prima noapte am dormit sub căruţă, cum f 

am putut, trifoiu era cosit, adunat căpite şi neridicat, probabil era lăsat 

intenlionat pentru animalele noastre, că nu ne-o zis nimeni să nu-l luăm . 

Mai erau cÎli va, Înaintea noastră, sositi , Teremia Mică, Sân-Mihai .. . 

Am dormit cu copiii sub cerul liber, cînd, pe la ora 3 noaptea, aud o 

căruţă că trece, pc drumurile alea de pămînt, m-am sculat şi i-am oprit. 

Unde mergeti şi de unde veniţi? Din Timiş de la Giulvăz, mergem la 

vreo trei km, la o pădure, să ne-aducem lemne să ne facem colibă . Atunci 

m-am dus, am strigat la ăl bătrîn, am prins caii şi ne-am dus şi noi după 

ci şi-am tăiat lemne ca să facem colibă şi -am acoperit-o cu lucernă, 

şi-am stat 7 persoane În colibă . Apă nu aveam, căram de la fermă cînd g, 
veneam scara ... era la vreo 3--4 krn; mai tîrziu s-a tăcut o fintÎnă În 

mijlocul satului . 

Şi-am Început să lucrăm . Eu m-am dus la herghelie, că eram tînăr g. 

şi -mi plăcea mult să căIăresc . In să nu era plătit prea bine şi-am trecut la 

Institutul de Cercetări Agronomice, unde m-am angajat, am stat pînă 

am plecat. Acolo era un doctor foarte bun, un basarabean de treabă, iar 

inginerul -şef era fiu de boier, domnu inginer Gologan, directorul era 

MăluIă ; eram apreciat destul de binişor. Au Început să-I pună pe ăI bătrîn B, 

să aducă eu căruţa materiale ca să construiască case. Dar Într-o seară am 

văzut pc ăl bătrîn c-a săpat O groapă şi-I Întreb, tăticule ce faci acolo? f 

Fac bordei, eu nu ştiam ce Înseamnă bordei. .. Trei judete erau acolo, 

Timişul , Caraşul şi Mehedintiul, dar nu din tot judetul, 30 de krn de la d, 

grani(ă .. . Şi cînd o fost gata bordeiul, l-am acoperit cu pămînt. .. Cînd 

ploua, ăi din colibi erau uzi şi ei şi hainele. La bordei mă tineam cu g, 

găleata, să nu se umple bordeiul cu apă . 

Mergeam la fermă zilnic, eram destul de bine plătiţi, nu prea eram g. 

Învălali noi bănălenii cu mămăligă. Da ce s-a-ntîmplat? in '51 vara, B, 

eram ridicali crema Banatului, adică oamenii ăi mai Înstăriti , ăi mai 

buni de pc sate. În '51 toamna, statul cumpără de la noi eai, vaci, vite, 
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boi care-ar mai avut, ni-i plătea cu un preţ destul de bunişor. Oamenii 
deportaţi , 80% le-a vândut de frica iemii.Am avut noroc că n-am vîndut 
nimic, iar pentru iarnă mi-am făcut aprovizionare, am cumpărat un 
cuptor, că n-aveam cu ce găti, după ce am terminat căşile - căşile erau / 
din pămînt bătut acoperite cu paie şi legate cu sîrmă să nu le ia vÎntu. 

g, Am cumpărat un porc, iar În februarie '52 vine stabilizarea. Aceşti oameni 
au rămas şi fără bani şi fără vite şi nu aveau nici unde să lucreze. Aluneca 
o trebuit să-şi vîndă din haine, să trăiască, într-o mizerie! Şi noi cînd 
am intrat în căşile alea iama şi făceai facu, cu pereţii ăia uzi numai 
sănătatc n-o fost. După stabilizare, plata era foarte slabă, 8- I 2 lei la zi 
şi avcai dc ţinut şi pe ăi bătrîni şi pe copii la şcoală. Am făcut şcoală 
acolo, dispcnsar. Am trăit într-o mizerie acolo, mai rău ca ţiganii, dar 
omu trăieşte În speranţă, că ziua de mîine va fi mai bine şi aşa au trecut 
cinci ani de zile în care ne-am amărît. 

il , Norocu cu Tita, că a intervenit pentru sîrbi, pe care i-o ridicat mai 
k mult din partea fi'ontierei şi s-a mai uşurat situaţia politică şi-am venit 
1, acasă. Cînd am venit acasă - mi-au murit acolo socru-meu, soacră-mea, 
1, doi morţi - cînd am venit acasă, am găsit gostatu, tot spart, tot dărîmat, 

mobila furată, n-am putut să ţin nici vitele în grajd şi am început să 
m, încercăm să lucrăm. Şi după doi ani de zile am început un servici, din 

nou, la Oraviţa ca să-mi potda copiii la şcoală şi să-mi cîştig o pîine mai 
uşor". 
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MOVILA GÂLDĂULUI 





"Era 1/11 vînt, o prăjărie, mizerie nemaipomenită, ce 

să vă spun! ... Aşa of asi, trai mizerabil!" 

VALERIA MUNTEANU, născută la I octombrie 1921 la Rusova 

ouă. Depo'1ată din Rusova Nouă, corn. Bcrliştc (Caraş-Severin) la 

Movila Gâldăului (petroiu). Inrcgistrată în 4 aprilie 1991 la Oraviţa . 

in 17 duminică a fost Pogorîrea Sfintului Dub şi luni ne-or ridicat. 

La ora 5 or venit vreo 3-4 persoane înarmaţi. S-or băgat înăumru, c, 

chiar nici n-am fost sculali, eram în pat, or vcnit şi-or zis: .. Vrem să vă 

luăm bulctincle la fiecare din casă!" - Da pentru cc? Sotu meu era arestat 

şi m-am gîndit că poatc nc arcstează şi pe noi sau cine ştie ce se-ntÎmpIă. 

Şi-aluncea m-am sculat repede din pa~ am spus să fie linişte. că am 

copii. Încă erau micuţi, şi le-am dat buletinu şi atuncea au spus: ..In 

termcn de cîteva oare, să vă luali tot ce aveli, ce putCli să luaţi în citeva 

cămIC." Şi nu ştiu cit ne-o dat: 2 sau 3 cămţe nc-o dat, ca să ne punem şi 

animalc şi tot cc vrcm, cc putem să luăm . Şi-atuncea ne-am Început şi 

ne-am împachctat. Am vrut să mai ieşim, că mama nu era În comună, ca 
c, 

s-o anunl. da nu s-o mai dat voie, că or stat la poartă şi pestc tot, casa J, 

estc înconjurată, de armată. Şi atuncca, am zis: .. Da cum, da noi nu 

avem voie să ieşim?" - "Nu", zice. Şi iar am zis: ,,- Da cum, numai noi 

plecăm?" -.. u, toată comuna plcacă ." Aşa ni s-o spus. Dar noi n-am d, 

pUlUt să ştim pînă am icşit În capul satului, cînd nc-o scos din comună 

am fost doar 10 sau II familii carc am plecat. Şi o spus, putcţi să vă luaţi 

lucruri , că dacă mergeli, mergcli să aveţi mai binc ea aici, puteţi să vă 

aranjaţi. Că, zice, cine ştie ce evenimentc or fi şi poatc se faee un război. 

să nu vi se întîmple ceva. Atuncea nc-am pregătit, nc-am luat ce-am c, 

pUlUt, de a rămas casa, că doar era pregătită pentru sărbătoarea asta. Şi

atuncea ne-am pregătit cu haine, cu tot ce ne cra strict necesar. Socru

meu s-o dus şi-o dezlegat toate vitelc, le-o lăsat acolo porumb, o-nşirat 

aşa pcstc tot să mânînce, păsări cc-am avut, am avut multe. Şi chiar pe c, 
bătrîn , tatăl socru lui, l-am şi uitat. Cînd să plecăm l-am trezit. Hai că 

plecăm, i-am zis ... - Unde plecal'?" Vrci să plcci? Pleci cu noi. Şi-a 
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spus că se face un inventar, şi de la inventaru ăsta veţi primi o sumă de 
bani, pentru lucrurile care· rămîn. Ne-am dus la capu satuluI, n-o ~I 

c, venit nimeni, ne-am dus pînă la vagon la Răcăjdia, acolo a fost ab~ 
lume, atîtea comune, da nu ma puţini din fiecare comună, nu e.ra toata 
comuna. Vedeam că sîntem aşa, aleşi numai cîţiva. Şi-atuncea nt s-a dat 
vagoane, la două familii am avut un vagon, într-unu am pus animalele 
şi-n celălalt bagajele şi noi cu copiii, familia. Şi aşa am stat din 17 aluneea 
pe la ora 1 I pînă noaptea la 1, la două, o pornit din gară de la RăcăJdle 

c, cu noi. Şi-am mers atuncea pînăam ajuns la Caransebeş. La Caran~~, 
am tras acolo iar deoparte, ne-a dat pe toţi jos, dac-avem nevoIe de 
ceva. O venit lumc foarte multă să ne-aducă, cu cireşe, cu apă. Poate 

d, lumea o fi ştiut unde ne duce. Da noi n-am ştiut nici atuncea. 

Şi-atuncea am mers aşa, nu ştiu, nu mai reţin, că am fost şi eu mai 
c" tînără alun cea, cîteva zile, zi şi noapte. Şi atuncea am auzit că am ajuns 

la Bărăgan, În cîmpia Bărăganului. Cînd am ajuns acolo, a fost tot aşa 
e annată multă, erau maşini trase, un praf, o mizerie ce era, şi-am Îmbarcat 

tot ce-am avut şi-ar zis, Ila acum mergeţi la casele voastre. 
Cînd am ajuns acolo, am suit la Cîmpia aia prin Bărăgan, acolo ent 

DLtllla praf şi nişte spini aşa, nu puteai să-i iei, îi spuneau de-acolo, oamenII 
ăia, Colţu babii, le. spun ăia. Ne-am dus acolo, am fost ÎnconjuraţI cu 
sîrmă ghimpată toată lumea şi ni s-a pus o tăbliţă. La tăbliţa aia a fost 
pus aşa o ... fosta scîndură şi scris număru la fiecare. Aicea văeste .casa l 

Ne-am debarcat acolo, era un vînt, O prătărie, ce să vă spun, mlzen~ 
g, nemaipomenită! Copiii cereau apă şi n-aveam apă de undes-aducem. ŞI 

atuncea nt s-a adus apă cu ci stern ele ăştea care-s pentru curăţatu WC
urilor. Ş-atuncca noi am luat aşa În vasele aştea bune ce-am avut pentru 
spălat rufe, ca să se limpezească, aşa, un pic. Şi-apoi am căutat s-a 
fierbem, ca să să poată cîta folosi, da n-am putut s-a folosim. Şi noaptea, 
se ducea socru-meu pe sub sîrmele alea ghimpate, treceau şi se duceau 
şi-aduceau, era o apă, Borcea, de treceau vapoarele şi-aduceau apă de 
acolo,. da era.o a~ă mu~dară, şi-apoi am fiert-o şi-am dat-o la copii. 

f . ŞI-atuncI, mllne_-zl, după ce ne-am aranjat, ne-am dus şi ni s-a dat 
l1Işte rogOJIOI.' ~are sa punem,pe JOS, Împletite de ei acolo, şi ni s-o dat la 
fic.care rog?JIllI dc alea, ŞI cIteva scinduri, şi-am săpat În pămînt, aşa, 
ad;l1c, ca sa putem pune lucrunle toate-aşa grărnădite. Şi acolo am pus 
sctndunl~. alea ŞI rogoJlrule ŞI lar am pus pămînt şi pămintu îl spOlam 
1101 cu mllIlllc, aşa, ca să lunece aşa apa, aşa un pic cînd vine. Şi cînd 

g, v~~ea. ploaIe atuncI val_ş-amar aşa ce era! Cînd era ploaie, atunci trăbuia 
sa IeşIm cu lucrunle, ca du_neleşl aste~ erau pline de apă, pline de ... val 
ş-amar! ... mlzene destula! ŞI-aşa ca asta a fost viata în Bărăgan! 
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Şi-n pămîot, erau, aşa spunea, urechelnile, că şedeam cu felinaru-aprins 

sau cu lumînări, să păzim, să nu intre în ureche, zicca că intră la copii şi 

la noi, la orişicare. Şi după un timp, în toamnă, ni s-o dat matcrial să ne f 

facem casă. i s-o dat uşi, două uşi , un geam şi cîteva scînduri, aşa, vreo 

cinci şi paie. Am acoperit cu paie, prin paie o trecut apa, şi-n casă tot 

aşa. Dacă am stat în casă, era ... nişte şobolani albi, aşa, mici, speciali , îi 

spuncau "căţelu pămîntului", aşa spuneau ei, aşa că, noaptea, scormoneau 

şi veneau aşa în casă. Şi-atuncea ă I bătrîn se ducea cu furea, noi săream g, 

aşa sus prin paturi, ne era frică. Punea apă, că ei numai dacă ai pus apă 

in gaură, ei ieşeau afară aşa, ca să poţi să-i omori, că dacă nu, se-001ulleau 

în casă _ Aşa o fost, trai mizerabil! 
Şi apoi n-am avut, aşa că ne-am dus şi-am lucrat la o fermă, după 

ce-am făcut casele ălea din pămînt- s-o bătut pămînt ca cum baţi cind g, 

faci din ciment. Ai făcut ziduri, atunci ai pus acoperiş, ai băgat uşa, da f 

numa din pămînt, pămînt cu apă amestecat. Şi in toamnă, lemne n-aveam, 

ne duceam pc cîmp şi adunam spini şi murdăria de la vite. Asta se usca g, 

şi asta o băgam în cuptoare, tot aşa de pămînt, şi-acolo am pus o plită 

aşa . Şi toamna n-am mai avut ce să mîncăm, cît ai lucrat în baltă ai 

lucrat, da n-ai putut să furi . Te prinde ş i mai dai de alt necaz. 

Noi am săpat pe la puieţi toamna ş i vara ne-alO dus pe la ferme la g. 

porci şi-am păzit şi la zarzavaturi, la tot felul de munci . 
Ne plătea, ni se plătea săptămînal. Şi-atuncca ne-am dus, tot în 

toamna aia, că ne-o trimis să tăiem stuf pentru case. Acolo erau care se 

prindeau de picior, nu ştiu cum le spune, de alea, lipitori, şi ne era frică 

de lipitorile alea! Şi-atuncea, după ce ne-am tăiat stuf, l-am mai pus şi g, 

stuf peste acoperiş, la casă. Şi aşa că asta o fost toată viaţa noastră , f 

foarte grea! 
Şi-atuncea m-am Îmbolnăvit, din apa aia cred, c-am fost bolnavă de g. 

febră tifoidă şi-am stat în spital la CăIăraşi. Şi după-aia m-am făcut bine 

şi mîncare n-am avut. Ne duceam cu barca, bărbaţii se duceau, în tot g, 

cazul noi nu. Se duceau cu barca în partea Dobrogei şi strigau acolo pe 

mal: "Vrem să cumpărăm grîu sau porumb" .. . ce-aveau. Şi-acolo 

cumpărau puţin aşa cît ne dădeau . 
Asta-i, o trebuit să faci economie. Şi mincam arpacaş fiert: fierbearn 

la arpacaş, mîncam arpacaş, în loc de pîine. 
Şi după al doilea an am început mai mult să lucrăm şi tot să mai 

aduni ceva, să ai ceva făină şi ... foarte greu o fost ... ! Şi după cioci ani şi 

foarte multă lume o murit acolo .. . pentru că erau femei care erau 

basarabence, ş i ăştia, bărbaţii lor, se mai ocupau cu ... oa, ca să poată să 

trăiască, cu specula, cu ce se ocupau, şi se duceau să .. . Şi ei se mai 

duceau de acasă ş i , chiar atunci cind s-o ridicat, n-or fost ca să-i ridice şi 
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d, 

g, 
1, 
c, 
1, 

I, 
c, 
h, 

h, 
b, 

pe ci, or luat numai soţiile. Şi era chiar o vecină lîngă mine care avea doi 
copii şi ea era bolnavă cu inima. Şi m-am dus cu ea Într-o diminea\ă, 
hai, să spă1ăm IUfe la Borcea, acolo. N-aveai apă altunde, Şi ea - asfinţit 
de soare era - parcă văd, zice: "Eu am terminat IUfele, le las în coş" şi 
şi-o luat copiii - fetita era de trei ani şi băiatul era de vreo şapte - . 
"Vreau să spăl copiii putin pe faţă, da zice Îi leg c-o curea de mine, ca să 
nu cadă, să fie lîngă mine", - "Bine", .. Nu eram numai eu. erau mai 
multe femei acolo, la un moment dat văd că s-o aruncat în apă cu copiii 
amîndoi. Şi după două zile i-o găsit la Feteşti. Ea n-o mai putut, "eu nu 
pot să trăiesc aici dacă n-am nimic, nu mi-aduce soţ, nu mi-aduce nimeni, 
nu pot să trăiesc" . 

Şi venea, cam În fiecare lună, venea, se zicea că e ministru, Vidraru ... 
lumea striga şi ţipa, că ne-aţi adus aici Într-o cîmpie şi nu ne daţi mÎ~car~ 
şi nu ne daţi conditii de trai şi ... de, se uita, lua avionu şi pleca. Şou ca 
ăsta venea aşa din ~Înd în cînd În satu nou, Petroiu Nou, comuna Gâldău. 

OI' fost acolo din Greoni, din Mărcina, din Cic1ova, de la Becicherec, 
de la Săcălaz şi erau mulţi macedoneni, ei ar fost deportaţi, ar fugit de 
acolo şi s-or stabilit În părţileastca dinspre Timişoara - erau şi basarabeOl, 
macedoneni , nemţi. 

Aşa că am stat 5 ani, copiii or mers la şcoală. în '55 atunci ne-o 
anunţat că ne Iasă Iibcri. Şi-am vcnitacasă şi-acasă n-am mai găsit nimica, 
numai o ruină. Noi, cînd am plecat, am avut material, batoză, materi~1 
de casă şi tot ni s-a luat. Cînd am venit înapoi n-am găsit nimic. In 
camera care era socotită cameră bună, ar lacut foc pe jos, erau geamuri 
sparte. N-am găsit absolut nimica, doar pereţii. .. 

Eu m-am Îmbolnăvit foarte rău . Socrii trebuiau să aibă grijă de COpII. 
Am fost cu socrii şi cu copiii. Soţul meu s-a liberat cu un an Înainte de a 
ne da dlUl11ul şi-a venit acolo. Acolo o stat. 

Şi de ce I-or Închis. EI o fost la Frăţia de Cnlce, n-o prea facut 
politică. EI o fost atunci copil tînăr. L-a ridicat pe el şi o facut un an ŞI 
jumătate, doi la Canal. Cîţi ani a avut cînd l-ar ridicat? A avut vreo 20-
21 de ani. Ei l-ar ridicat, l-ar adus aieea, I-or bătut, la un întâi mai. I-or 
rupt picioru - l-ar aruncat acolo la ... Şi de acolo I-or adus Într-o pătură 
şi-or spus c-a fugit. Numa că n-o fugit, numai după bătaie. Şi după aia 
m-aI' ridicat şi pc mine, ca să spun ce-o lacut, că pe cine are prieteni, parcă 
eu îi ştiu prietenii. Am stat şi eu o săptămînă arestată În 1945-46 .. . 

Să mă fi ridicat pc mine, dar pe socri de ce? Pentru c-or avut pămînt. 
Vreo 30 de pogoane, nu mult, 11-0 fost cine ştie ce. Şi s-a ridicat şi cu 7 
pogoane. Şi-or rămas care-au fost bogaţi. . 

Aşa 01' făcut ăştia care-ar fost atuncea membri de partid. Pe cine-or 
vrut or dus, pc cine-ar vrut să lase, lăsa, aşa o fost! îi mai ştiu. ar 
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recunoscut ş i ei. Unu chiar o zis: "Las că şi-a i spăşit frate-meu pedeapsa 

ce-o făcut rău cu dumneavoastră!" 
Trăiesc din ei, Almăjanu. Taică-su o fost deputat acolo. 

Şi băiatu trăieştc, e În Rusova Nouă. Păi ela făcut, or persecutat, 

ş-or făcu t tot cc-or vru t. 
Veneau la noi şi făccau percheziţii ş i ne ţineau, pînă să ne jefuiască 

tot din casă . Nc luau mîncare . .. ne luau ... 
Nimeni nu s-a-mpotrivit. Toţi ar cău tat să se ţină cu ei, nu cu noi. 

C, 

Le-a fost frică . Nu că n-ar fi vrut, dar n-ar Îndrăznit. Acum Îndrăznesc c, 
să mai spuie cÎte-o vorbă. 

Acum cînd o fos t să ne dea pămÎntu, toti ar spus c-o făcut Almăjan 

aşa şi că n-a avut dreptate. 
După cc nc-o ridicat pc noi În Bărăgan , atunci o plecat În Lugoj; 

s-a dus cu copiii acolo, o dat copiii la şcoală, şi-a aranjat copiii foarte 

binc. 

n, 

Da copiii noştri n-ar avut voie. Am avut şi noi copii şi-am vrut să m, 

mcargă la şcoală după ce ne-am Întors, da ar spus c-am fost chiaburi . Or 

rămas cu şaptc clase cît ar făcut În Bărăgan . Or fost profesori acolo, 

profcsori care-ar fost deportaţi. Şi s-a făcut o şcoală ş i ei ar fost. Şi s-ar 

dus copiii şi la arc. Am gîndit că, dacă venim acasă, poţi să-i dai la o 

şcoa l ă . 
Erau acolo din 70 de comune, din multe părţi . Din judeţul Timiş, 

judcţul Caraş, judetul Mchcdinti . Din fiecare comună s-au luat, nu toţi, 

g, 

d, 

aşa cîţiva. Ne-am Înteles foarte bine. Toţi am tinut aşa, ca fraţii. J
A
, 

Şi oamenii dc-acolo veneau şi ne-aduceau apă şi ne ajutau cînd 

făceam case. Acolo aşa sc şi face casa, din pămînt, aşa. Veneau familii, 

elc vcneau să spoiască ... aşa, cum fac ei. Ne-au respectat. 
Era foa rte greu. Şi n-aveai voie să te duci la Constanta sau În altă 

parte. Tc duceai aşa cu risc, dacă voiai să cumperi un palton sau altceva. 

Ne duccam noaptea, ne mai ascundeam. Era şi pe tren, era militie din 

asta. Foarte greu. După ultimii ani atunci am muncit şi ne-am adunat. .. 
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"Cel mai greu a/ost că, În plină viaţă, la 22,24,25 de 
ani, am petrecut ac%. Asta a/osl cel mai greu!" 

IOSIF SCHĂFER, născut În 23 august 1929 În Beşenova Nouă 
(Dudcştii Noi). Deportat din Beşenova Nouă (Dudeştii Noi) jud. Timiş 
în Movila Gâldăului (Pctroiu Nou) cu mama, Schăfer Ecaterina 
(născută în 1911), cu sora şi cu bunicii (părinţii mamei şi părinţii tatălui) . 
Inregistrat în 18 august 1993, Dudeştii Noi. 

a, Viaţa mea a început aici, în Dudeşti. Născut În 1929, În 23 august, a 
fost o zi mare cîndva. Şi pe urmă am urmat şcoala primară tot în Dudeşti. 
M-am dus la Timişoara, la Banatia, liceu Banatia, liceu comercial. Am 
lacut 4 ani ... între timp, cînd s-a terminat războiu În '45, taică-meu a 
fost În armata română, a fost În Crimeea, la Sevastopol, părţile alea, ale 
Caucazului aproape şi eram cu mama şi cu sora singur acasă. Cât mai 
aveam pămînt - am avut 66 de iugăre de pămînt - cît de tînăr eram, 
trebuia să lucrez foarte mult. 

c, Şi atuncea, Într-o zi, dimineaţa cam pe la ora 3 a bătut la fereastră. 
Cine e? Am deschis. A fost armata şi miliţia. Şi a spus să vă pregătiţi 
că-n timp de 3 ore ... puteli lua ce dori~, dar în timp de 2 sau 3 ore să fiţi 

d, gata pregătiţi că veţi pleca din sat. Unde? Nu ne-au spus. 
Dar vreau să vă mai spun că taică-meu a fost venit, după ce s-a 

b, tcrminal războiu, a fost venit de-acolo şi-a stat acasă pînă În '45. În '45, 
În ianuarie, a fost tot aşa ridicat şi dus În Rusia. Numai el, că mama era 
cbiar cu un an mai bătrînă decît s-a ridicat. Eu eram cu un an mai tînăr. 
Fiindcă ăştia, care au fost Cll un an mai bătrîni decît mine, au fost ridicaţi. 
Carc au fost născu li pînă În 1928 au fost ridicaţi'. Tata acolo a murit În 
'46. Şi unchiu-meu tot la fel, acolo a murit, În Rusia. 

* Cf. ) Illfm, şi mărturia EJisabctei Roth din Tomnatic. 
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Şi-alUncca, pe noi , cum v-am spus, ne-a ridicat şi ne-a dus în 

Bărăgan. 

Cînd au venit ei şi au intrat în cameră, în faţă aveam nişte oameni b, 

macedoneni care au fost aicea colonişti. Dincolo, în casa aia mică , acolo 

stăteau părinţii lu tata şi părinţii lu mama. Părinţii lu mama au fost daţi b. 

afară din casă fiindcă a preluat-o colectivu. Şi-atuncea au fost aicea. 

Bunică-meu cînd deschidea oblonu ca să vadă ce se petrece aicca, ziceau c, 

că trage dacă nu închide oblonu. 
(Ei 0/1 plecat cu dvs.?) 

u, au rămas aicea. Dar cÎl? Două zile. A doua zi cît mai stăteam în c, 

gară, după aia i-a adus şi pe ei. Da, cu toţii am fost, cu, mama, sora ş i 

bunicii . 
-am ştiut unde, pînă-am ajuns în gara Bărăgan.Acolo ne-a dat jos, e 

ne-a debarcat din vagoane, am stat acolo şi pe-urmă, cu camioane, ne-a 

adus pînă aproape de Petroiu. Acolo era un par, cu numărul 299, am 

avut cu, şi au spus că aicea vi-i locul. Am descărcat ce-am avu~ vă daţi f 

seama ce . -a putut lua în 2-3 ore. Şi am stat acolo, era un cîmp cu nişte 

noarea soarelui şi ni şte orz. Şi atunci am pus dulapurile aşa şi am acoperit 

din ce-am desfăcut paturile, lateral, le-am pus pestc dulapuri ca s-avem 

umbră . Şi-am acoperit cu ni şte noarea soarelui ca s-avcm umbră. Şi 

acolo am stat pînă în luna august, sfirşitullui iulie. Atuncea au venit şi 

au spus că sîntem obliga ţi să facem casă. Dar a fost un inginer, care era 

şefu de şanti er, venit acolo, l-am întrebat: "Dar cu ce să facem?" Zice: 

"Pămîntu-i materialul, cu pămînt" . Bine. Am primit fiecare cÎle două 

scînduri de 3 m, patru şipci ş i niştc fier-beton. Am făcut verigi şi cu asta 

şi o bucată de lemn, maiu. Am făcut un mai. Adică prima dată am făcut 

o gaură, o groapă în pămînt şi am acoperit puţin pentru bordei : ca să nu 

stăm chiar aşa. Şi acolo am stat cîteva luni, pînă cînd am făcut casa, cu 

maiu. Am bătut-o, am ridicat-o. Ne-a dat cîte două căruţe de paie, am 

acopcrit-o cu paie şi aşa mai departe. 
între timp, într-un an de zile, am vrut să mă căsătoresc cu fata , dar 

fata era la Dă lga . Era de aici din sat. (Fata, //lama băiatului, Schăfer 

Hatls. se tlumea Chrislian Maria şi a murÎ/la 23 de atli - n.n.) Şi atunci 

ea a venit acolo, da nu aveam voie. Da, aşa, fără să te prindă . Şi băiatu 

s-o născut acolo în 23 decembrie '52, în CăIăraşi. Adică a fost dusă în 

Că Iăraşi, ea. Şi el a fost născut prin cezariană şi ea în cîteva zile a murit. 

A avut eclampsie. Şi alUneca, vă dali seama, ne-am dus cu căruţa de la 

Petroiu pînă la CăIăraşi . Şi cînd am adus-o, am umblat să fac actele, ca 

s-o aduc de la CăIăraşi, era în ianuarie, pe data de 12 ianuarie a murit. Şi 

pînă cînd am putut-o aduce a fost 16 ianuarie. Am umblat pe acolo, era 

aşa un fri g, mi-au îngheţat picioarele şi mănuşile şi tot. Şi pe urmă am 
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găsit cu ce s-o transport, că acolo nu circula nimic.Am găsit de la sindicat 
o sanie cu doi cai mici . Şi-am luat-o după-masa la ora 4, am pus-o in 
sanie, coşciugu ... Pentru că pe şosea erau troiene de zăpadă, cîteodată, 
era aşa un adăpost, treceam, urcam, eoboram şi caii ăştia mici nu puteau. 
Trebuia să trecem caii şi pc urmă sania cu coşciugu. Şi aşa am ajuns şi 
noi ac la CăIăraşi la Petroiu, cit sint, vreo 36 km sau aşa ceva, am ajuns 

g., dimineaţa la 6. Adică de la 4 după-masă pină la 6 dimineaţa. Şi atunci 
am Înmormîntat-o, nu am avut nici preot, nu am avut nimic. 

f Intre timp, Îl11r-un an, cînd n-am avut capacitatea să facem casă, 
atuncea părinţii lu mama au stat in bordei tottimpu. Părinţii lu tata, au 
stat ÎI11I'-O casă , la nişte oameni tot din sat care au plecat, au rost angajaţi 
la lAS. 

Dar Între timp, adică din 16 ianuarie '53 pină În 16 ianuarie '54, au 
murit Încă trei. Au murit părintii lu tata şi tata lu mama. Tata lui mama 
exact În 16, exact la un an a murit. Dar Între timp a mai murit şi o fată 
născută, a lu soră-mca. 

g. După aia, cind am avut voie să ne angajăm, am fost prima dată, s-a 
Îndiguit Între Boreea şi Dunăre, Îndiguit pe raza Petroiului. Pînă m-am 
angajat la SMA la Jăgălia. Am avut, de unde am plecat cu, de unde am 
avut casă făcută, pînă la SMA, - pînă la poartă, măsurat cu paşi, am 
avut 8 km şi 200 m. Asta am parcurs iarnă şi vară, tot timpu dus şi Întors, 
dimineala şi scara, pe jos, nu cu altceva. 

g; Atuncea, era criz:i de Icmne.Am luat aşa un coşuleţ făcut din pănuşe 
de porumb şi, dc la SMT-ul de acolo, am pus c.irbuni de ăia ouă, am pus 
27 pînă la 30. atit au intrat acolo şi am plecat În fiecare seară. Aveam 
noaptea foc pentru copil. Că cu in cei 4 ani jumătate, eu n-am dormit 

g niciodată la cald. Eu În cameră, seara cînd m-am culcat, după ce am stat 
l puţin În pat, cum sunam sus se făcea un fel de rouă şi-mi cădea peste 

mine. Dar n-avcam Încotro şi aşa am stat. într-o noapte, am auzit ceva, 
nu e-n regulă aicca. Cind m-am sculat, am găsit un din ăsta, "căţelu 
pămîntului" sau hÎrciog, cum Îi spune. L-am găsit, după dulap băgat, şi 
nu am putut să dau la o parte. Am avut aşa un fel de cîrlig, un fel de 
baston din fier-beton, cu care m-am dus În fiecare zi la lucru, şi l-am 
tinut ac_ol.o pÎnă-a m_urit , l-am strîns acolo .. Dar pe urmă pc unde a ieşit 
n-am gasIt. Dar dupa al3 sub şlap" pe care l-am avut În faţa patului, sub 
ăia a fost g:lura, pc acolo a ieşit. 

1, Am stat aşa pînă cind a vcnit ordinu şi ne-am Întors. Cînd ne-am 
Întors aici, nu am găsit nimic, nici un cui nu mai era. Am stat afară. Nu 
ne-a dat voie Înăuntru , fiindcă n-au vrut să iasă oamenii care au fost 
aicea-năuntru. Am stat vreo 4-~ zi!e,_ a':!1 stat la nişte neamuri, bagaju 
ce-am avm a stat alcea pc pnspa, pma clOd s-a reglcmentat şi pc urmă 
am stat alcca. 
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După aia m-am reintors la IAS-u unde am fost şi inainte. Lucram m, 

chiar la Beregsiiu şi fosta ingineră de acolo, o chelna Sasin (?) Nina, ca b 

n-a vrut să-mi dea drumu, pentru că spunea: "Fii atent că ceva se-ntimpIă, 

probabil că se ridică nişte oameni şi stai aicea, ca să nu te prindă acolo." 

Eu n-am putut, fiindcă era mama singură. Primul control l-am avut la 

Becicherec. M-a oprit cu bicicleta şi am spus că vin aicca. Şi pe unnă l, 

am văzut şi aicea, era deja la marginea satului militari, mililia. Pe unnă, 

noaptca ne-a ridicat. 
Ce a fost mai groaznic a fost atuncca cind a ridicat pc tata, cînd i-a b, 

ridic.1t pc oameni şi i-a dus În Rusia. In '45, În ianuarie. Am fost cu ei 

duşi pină la Giarmata, că de aici i-a dus cu căruţa. Şi soacră-mea care stă 

aici in pat - e de 8 ani paralizată - şi ea a fost şi socru meu şi soacra. Şi 

socru tot a murit acolo. Fiindcă atunci a ridicat pe nemţi pentru 

reconstruelie acolo. Şi acolo a rămas . După cum am auzit, au fost vreo 

40.000 ridicali şi 10.000 au rămas acolo. 
Şi de-atuncca am rămas la lAS, am 42 de ani vechime in muncă, n 

din carc ultimu, acum 4 ani cînd mai trăia Ceauşcscu, am intrat şi cu in 

pensic. 
(Aveali pămÎ/lt?) 
Noi, fiindcă am avut 66 dc iugărc (7 iugărc sint 4 ha) am fost duşi. d, 

Acolo in Bărăgan n-a fost numai cinc a avut pămint , au fost şi alţii, 

pentru că asta cine ştie cum a fost programat acolo, şi timplar, şi croitor 

şi fierar care n-a vea nimic şi care erau oameni săraci. Dar asta, probabil b, 

că asta aşa a fost pentru coleetivizare În timpul ăla, fiindcă cînd am 

ajuns acolo nu erau Încă colective, era numai asoeialie, aşa o tovărăşie. 

Şi tot ii ameninla că aşa pălesc cum am pălit-o şi noi ( ... ) 
(U/lde oufost departali cei de aici di/l comună?) 

De aici din sat au fost În Dâlga, Ciulniţa, la Cacomeanca, Urleasca, d, 

noi in Petroiu. De aici din sat au fost vreo 20-30 de familii, am fost. Că b, 

prima dată noi am fost expropriaţi În '47 şi după aia ne-a luat restu În 

'48, că atunci cînd ne-a deportat nu mai aVc.1m nimic. Din '47 m-am 

angajat la lAS. Primu pămint care a fost luat a fost dat la colonizare. 

Oamenii ăştia, carc au venit aici colonişti, au primit pămînt. Cinci hectare b, 

au primit. Şi carc au avut mai mult pămint au trebuit să cedeze. Cînd a 

Început cu gostatu, atunci am dat restu_ de păm~nt, atl.lnci_ne-o desfigurat b, 

complet cu C31 , cu unelte, tot; cu seceraton-Iegaton, semanăton, plugun. 

Am' avut 8 cai, 4 vaci, eitc 100 de porci. c, 

ICaxi Hristu: Da ia spune, Schăfcr, comuna Dudeştii Noi intreţinea 

toată Timişoara cu lapte/. Aia Într-adevăr, mai ales Săeălaz. Laptele se 

ducea la cooperativă şi mai erau şi doi particulari care aduceau. 

(Şi ce ali lucrat la lAS?) 
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Eu am fost mecanic - între~nere, şef de brigadă, la tractoare. În 
g, Bărăgan am lucrat ca mecanic-întreţinere la lAS Jăgălia, care o fost 
d, înfiinţat nou. Cînd am ajuns nu avea decît 25 de tractoare şi nu avea 

clădire, nu avea nimica. Noi primele reparaţii le-am făcut acolo afară, 
pe iz Iaz. Şi de mîncare avea numai linguri de lemn cu care a fost 
înzestrată, că nu avea nici cantină. Am fost angajat, dar după aia ne-a 
dat afară ca să facem case, nu ne-a mai primit. Mama nu putea să meargă 
la lucru, că ca avea grijă de copil. 

(A 11/ văzul o biserică din /754. Ce-mi pUieţi spul/e despre nemţii de 
aieea ?) 

B Atunci am fost colonizati. Din Trier este familia noastră. Ei s-au 
I ' colonizat treptat' Că noi avem şi acum străzile care se spun Elsas 

Liithringen, Elsasgasse, e o stradă Schwarzwăldegasse, Pădurea Neagră. 
Aici a rămas în strada noastră (?) gassc, adică strada Broaştei Ţestoase, 
tiindcă aşa spun bătrînii , că aici era un canal care era cu broaşte ţestoase. 
Că aici era numai stuf. Numai mlaştină era. Pe urmă au murit mulţi de 
febră tifoidă. (Au fost şi francezi aici?) Nu, aici nu, numai la Tomnatic 
au fost, aşa ştiu .. . Acolo au fost şi nume frantuzeşti. (La Petroiu de unde 

d, mai erau deportaţi?) Din Jimbolia, din pă~ile Caraş-Severinului, din 
Săcălaz, din Becicberec. Au fost veniţi ulterior nişte preoţi , care cu 

h, domiciliu obligatoriu erau şi din închisoare veneau, erau acolo Într-o 
casă. Erau prcoţi ortodocşi, cam prin '54, '55. 

g, Să vă spun şi încă ceva. Apa, tot timpu cît am fost acolo, 4 ani şi 
jumătate am cumpărat apa. Am avut acolo vreo 2 fintini care au fost la 
70 m adîncimc, dar ne duceam noaptea, fiindcă trebuia să scoţi cu găleata 
de 3-4 ori ca să aduni o găleată. Asta ţineam, Iăsam peste noapte, ziua, 
ca să se aşeze, să tie limpede. Da pcntru restu,pentru spălat, am cumpărat. 
Veneau oamenii din satele vechi 1 .. ./ Şi apa cu care ne-am spălat, am 
ţinut-o ca să spăIăm pe jos, pentru că era scumpă. Aveam la Borcea, dar 
era I kmjumătate şi trebuia să urcăm sus. Cîteodată aduceam cu cobiliţa, 
am făcut o cobiliţă, ştiţi ce-i asta? Era aşa cu 2 găleţi, am şi acum aicea, 
care am confecţionat. 

(Cum v-aţi ÎI//eles cu oamellii de ac% ?) 
J, Acolo la SMA era oamenii cumsecade. Nu ne purta ură sau ceva. 

M-am mirat şi eu că foarte cumsecade erau oamenii acolo în părţile 
alca. Prima d~tă nu au vrut să ştie de noi, că le-a spus că sînt oameni răi 
şi IlU ştiu cc. In schimb s-a convins că nu a fost aşa. 

(Ce v-afosi cel mai greu?) 
Ccl mai greu a fost că, în plină viaţă, 22, 24, 25 de ani, am petrecut 

acolo. Asta a fost ccl mai greu! 
(Povesteşte deJpre mdele din Germania) 
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Da. Am fost şi eu, am vizitat acolo, am şi un frate acolo, dar eu am B, 

spus că fiecare, fiecare avantaj are şi dezavantaj şi ca să plantezi un pom 

bătrîn undeva, ăla nu mai înfloreşte. Aşa este. Şi am tăcut şi altă n 

comparaţie; am zis că .. . acolo este potrivit şi mint dacă spun că nu e, 

nici nu poţi să-ţi închipui, că eu am spus la fiecare că cine are ocazia şi 

poate să vadă , să meargă să vadă cum se mai poate trăi. Dar noi sîntem 

învăţaţi . Am fost deportaţi şi nu mai, nu mai vreau. Eu am spus aşa : 

comparaţia asta am tăcul. Că la ei, cum e la noi - grădină, beciu, podu, 

ăştia toţi sînt la ei intr-un colţ : infrigider. Şi dacă ăla nu-I înlocuieşti la 

opt zile sau la paişpe zile, acolo nu creşte nimic. Dar eu aicea mă duc în 

grădină , mai am şi ... Acuma cu pensia; dacă eram acolo, trebuia să stau 

în colivie ... Şi pentru ce? Aicea mai mă duc la ... Şi eu am preferat 

treaba asta. Am zis: cit am loc aicea şi nu .. . Şi cel puţin, aicea, dacă stau 

chiar la stradă eînd trece, nu, indiferent cine este, indiferent de 

naţionalitate, dar mă salută, mă întreabă ce mai faci. Da. Că mai zice 

cite unu: "Păi, dar nu ai plecat?" "Hai, zic şi eu, dar ce, n-ai loc de 

mine?" Da, aşa este! (Au mai rămas?) Trei familii . Inainte erau înjur de 

două mii trei sute de persoane, avea comuna. Cît are şi acuma. Da. Am 

avut şase sute patru numere era. (Cei mai mlliii au plecat Înainte, sau 

aCUIII , după Revoluţie?) Ăsta e un l anţ început de ... Să vă spun cum .. . 

Fiindcă, cum au fostdeportaţi În Rusia, mulţi bolnavi, care s-a-mbolnăvit b, 

acolo, li s-a dat drumul acasă mai devreme. Şi fiindcă au fost şi de-acolo, 

din Germania, deportaţi d-aeolo, i-a pus Împreună in vagon. Şi-au rămas 

acolo, în Germania. Nu au mai avut ocazia să se-ntoarcă. Unii s-a-ntors, 

da. Dar mulţi a rămas acolo. Şi şi-a creat familii. Şi cum a fost, cum s-a 

ridicat Gem1ania atuncca, aţi văzut! Şi atuncea ăştia a chemat familia, 

s-au dus acolo, fiindcă a fost mai bine ca aicea şi a tras exact ca un lanţ. 

A tras unul pe altul. (Şi perioada aşa de emigrare mai importantă ... ) 

Mai im"portantă a fost Înainte de '89. Păi, in '88, da, atuncea a plecat mai 

mulţi. In '89 nu a mal fost mulţI. 
Ăia care se duceau şi plăteau. Plăteau o grămadă de bani, adică 

mărci , primeau de afară şi dădeau aici. .. 
Nu, exodul ăsta, pot să vă spun, a început În anii '70. Şi, să ştiţi, au 

fost mai mul!i acolo, fiecare şi-au tras familia sau neamurile! Şi atuncca, 

treptat, s-a-nmulţit plecările . n 

Ş-aşa ; deocamdatli, stăm liniştiţi. Nu pot să spun că o duc mai rău, B/B, 

sau . .. Dar, am spus, cine poate vedea acolo cum se mai poate trăi ... Dar 

popularitate şi asta nu este acolo, fiindcă acolo nu preaai să vorbeşticu 

vecinii sau cu un altul. Că lumea, lumea se duce d,mlneaţa la servIcI, 

cind vine, să-nchide în apartament şi ... să uită la televizor sau e obosit, 

fiindeă el cele opt ore care lucrează trebuie să producă ceva, fiindcă nu 
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se duce la odihnă acolo. Şi dacă lucrează opt ore in continuu, cred că ... 
Şi la ei, la ei, cum să vă spun? Cum am observat eu,la ei În felul următor: 
ei se duc la lucru. Ciştigă banii. Dar, după ce au in apartament tot ce au 
nevoie nu mai au ce face cu banii. Şi atuncea ei păstrează banii şi să 
bUCllră'l1umai cind ... ca să primească concediu, ca să plece. Se duc in 
Halia, de exemplu. Acum, fiică-mea a plecat, pe data de şapte, .in 
Norvegia. Nepotii, adică fata lui soră-mea, nepoată, s-a dus intii in GrCCla. 
Chiar ieri am primit o vedere de acolo. Asta-i a lor, fiindcă-s in continuu 
stres şi-atuncea odihna asta, cind au concediu, asta face mult pentru el. 
Fiindcă nu au altceva să facă cu banii, n-au! 

d, (Ştiţi cine a.făcut listele aici?) 
Nu, nu, c~i erau p-ormă bănuieli, că mai spuneau unii că eu m-am 

dus in locul altuia. Dar aşa, nu se ştie, nu ştie nimeni! Asta, probabil,la 
Prim"ric sau de la securitate a pornit. Nu ştiu. Nu s-a aflat pin-acuma. 
(Si-ali vrea sti ştili?) Păi, n-ar fi rău, dar degeaba ştiu. Mai bine nu ştiu , 

C, fiindcă-mi rac alţi nervi. Mai bine nu ştiu l Timpu-a trecut, fiindcă acum 
s-a ameliorat, am trecut peste greu. Nu? Da, vă daţi seama, asta-i de 
patruzeci de ani , peste patruzeci de ani. Acuma, ăştia, care ali fost, 
probabil sunt oameni bătrini. La optzeci de ani. Poate că multi nu mar 

e) sînt. Şi n-arc, nu arc, nu ştiu. n-are sens ca să ne mai supărăm o dată. Să 
trecem peste asta. A trecut! S-a vindecat. Acuma, cel puţin ... (S-a 
vindecat? 1) De vindecat nu se poate vindeca complet. Dar fiindcă avem 
acum ... Cel puţin primim ceva despăgubire şi asta ne ajută mult la pensie: 

n, (Pămfnt aţi primit sal/nu ?) Am primit, da, am primit. Dar am primltŞl 
n-am primit. Fiindcă am primit numai hîrtia, că pămintu a rămas la 
COMTlM. Fiindcă noi am fost expropriaţi, cînd am fost în Bărăgan . 
Am intrat În legea 36, mi se pare, şi pămintu nostru a intrat În patrimoniul 
Statului, adică la I.A.S. S-a făcut I.A.S.-uri, pe urmă COMTlM. La noi, 
fiindcă l.A.S.-u a fost atunci aieea În Dudeşti. Nu era Dudeşti, ii spunea 
Beşenova - Nouă. Şi pămintu ăsta a trecut la lAS. între timp s-a format 
Comtimul şi acuma pămintul din Dudeşti a rămas acolo. (Şi primiţi de 
acalo ceva? Bani?) !;la, am primit în valoare de trei sute de kilograme 
de griu de la hectar. Asta e ordinul de sus. Şi dividende dacă rămine. (Şi 
nu ali flllreprins nimic să vă oblineli pămtntu?) Da ce pot face eu acuma 
cu pămintu? La virsta mea, dacă primesc zece hectare. N-am tractor, n-am 
nici un utilaj, nici n-am spaţiu, că tot e şubred. Nici n-am unde pentru 
depozitare sau ceva. Aşa că, intr-un fel, imi convine. Nu, dacămă gindesc 

C, ciiatilia ani n-am avut nimic de la pămint şi acuma, asta, cel puţin , ce 
prrmesc, ada~lg la pensie. ŞI pot trăI. Asta şi cu Bărăganu, ce primesc ... 
pot să spun ca-s mulţumrt. (Da credeţi că e important să se ,tie lucrurile 

C, astea ' Sau credeli că II/III/ai are importanţă?) Eu zic că o'să fie o rană 
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deschisă p-onnă iarăşi, din nou. Şi nu-i bine, nu-i bine. Cred, eu, cel 
puţin . Ar fi fost bine ... dacă ştiam imediat. Dar acuma! Ce pot face 
acuma dacă ştiu că cutare sau cutare. Că nu mai există. De exemplu, 
dacă spun că fostul primar sau cine a fost atuncea, ăla nu-I mai cunoaşte, 
că nu mai exi tă in sat. Şi toată lumea de aicea, care a venit, sint străini, 
care nici nu I-or cunoscut pe respectivul. Şi aşa, nu văd că pentru ce. 
Cum s-a-ntimplat, cum a suferit oamenii, asta-i altceva. Asta nu-i rău ca 
să şti c şi generaţia de astăzi ce s-a-ntîmplat, că degeaba îi povestesc, 
povesteşte unul şi alţii nu ştiu . Păi, dacă spun că am fost în Bărăgan , el 
nu ş tie ce s-a petrecut. Sau cum am ajuns acolo sau ce am păţit acolo. 
Asta nu ştie nimeni. Asta nu-i rău dacă se spune. Dar ca să spunem că 
ăsta te-a scos afară sau ăsta te-a scos, n-are nici un rost. Ca să ştie ce s-a 
petrecut in timpu ăsta, cum a fost, asta-i foarte bine ... Dar cum şi cine ... 
păi , se ştic! RegimlJ de-alunci, asta a fost. Care acuma sunt. .. Că ei a 
spus aşa: că din cauză că noi am căzut in zona frontieră , la treizeci de dJ 
km. Şi tot, de sus pînă-njos, pe lîngă graniţa de 30 krn, au fost deportaţi . 
De exemplu, la SÎn-Andrci, e şase krn de la noi, nu a mai fost nimeni ... 

oi am fost ultimu. Dar, vedeţi, şi aicea e ... interesant. Noi am fost, 
adică am fost zona de frontieră , cînd ne-a deportat, dar, cînd s-a dat mic
trafic, aluncea, nu mai! Numai Becicherecu, numai Becicherec! .. . Noi 
apartinem la Becicherec, dar eram Dudeşti ... 

Bunicu, cînd a murit (s-a sinucis), a lăsat un bilet. A spus: Mai am 
de primit atîţia bani de la Gostat, mai am de primit atîţia bani. Am vîndut 
dennorelu la unu ... cutare. Trebuie să primesc atîţia bani. A făcut o 
li s tă. (Ce-i .. dermorelll"?) De stropit via. Şi, şi atuncea .. . Şi, vă daţi 
seama , ce conştient a fost cînd a făcut treaba asta. Şi s-a dus cu o sfoară, 
că avea În perete băgat două fiere şi pă ca avea o scîndură. Ca un fcl de 
stelaj . Ştiţi! Şi, acolo, cu o sfoară. (Ciţi ani avea el?) Şaptezcci şi şapte . 
(Şi bunica?) Bunica, şaptezeci şi cinci. (Credeţi că era demoralizat de ... ?) 
Da, precis, precis. Fiindcă, la vîrsta asta, el a văzut că ... nu putea să-I 
ajute nimcni . Nimcni n-avea ... Eu, cu un salar mic. Şi copil şi mamă. Şi 
n-o avut el pretenţie de la mine. Fiindcă mai erau Încă doi, a lui mama, 
care stăteau acolo, care nu mai puteau să meargă la servici. Stăteau acolo, 
în bordei . Acolo trăiau cînd o murit bunicu. Şi bunica, pînă cînd o venit 
acasă. Şi, probabil, el de asta, fiindcă au trăit Împreună foarte bine. Au 
avut o viaţă foarte bună şi nu a vrut să rămÎie singur. Şi şi-a luat viata. 
Dar, conştient ! Fiindcă dacă nu era conştient de treaba asta ... A sC;is 
că .. . a scris că bunica a murit la ora douăşpe jumate. S-a văzut că a 
aprins o luminare. I-a găsit morţi pe amîndoi. Şi i-am Înmormîntat În g, 
satu vcchi . De la Petroiu. Noi am fost şi părinte, noi am fost şi gropar. 
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Tot eu am facut groapa. Cînd am facut groapa,am ajuns la ... era picioarele 
cu nişte pantofi la omu care ... Fiindcă aşa îngbesuiţi erau acolo ... N
aveam loc. 

Cimitiru nu mai există, a fost arat. Ca şi la Petroiu, la SalU-Nou. 
o Cînd am fost cu în anii '70, m-am dus cu copiji la mare. Şi am luat p-onnă 

trenu şi am venit acolo ca să-i arăt şi lui băiatu şi la fată unde am fost. Şi 
ne-am dus pîn' la CăIăraşi. Atuncea deja circula autobuzu. Şi-am vrut 
să-i arăt unde-i maternitatea, unde s-a născut. Dar nu mai era ... 

Nici Satu-Nou nu mai era ... Şi-n loc de maternitate, din clădirea 
veche, era un bloc acolo. 

Satul vechi era la şoscauă,jos era, şi noi eram sus pe movilă. Nimic, 
nimic, nici urmă nu s-a văzut cînd am fost acolo ... 
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VALEA VIILOR 



"Oamenii s-all chinllit. Dar erau foarte uml/, 
indiferent C- lI fost nealllţ. c-a fost sârb, c-a fost 
român ... to!i allfost de-aceeaşi s/ţferinltÎ, nevinol'ali!" 

ARCADIE OIACONU. născut in 24 octombrie 1921 in Yalea LUllcii (jud. 
Storojineţ , Bucovina de ord). Deportat (cu sOlia 'allca , născută lartino, 
la Che«a, Timiş ill 15 noiembrie 1927 şi fiica Rodica, născ ută in 23 aprilie 
1950 la Cenei) din Cenei la Valea Viilor. Inregistrat in 22 iulie 1992 la 
Timişoara . 

o viaţă zbuciumată. Sînt născut în '2 1, o dată cu panidu, numai a, 
ceva mai tîrziu. Sînt din Bucovina de Nord. Şi iacătă am ajuns pe b, 
front, la armată , pînă m-au trezit în judeţul Timiş .. . Refugiat şi 
m-am dus la armată imediat. Atunci nu era aşa, te căutau tovarăşii cu 
lumînarea, să vadă. PÎnă-n Oltenia tocmai am fost ascunşi, lîngă 
Tismana, aco lo, comuna Costeni , judeţu Gorj . Acolo am stat un an. 
Oameni de bine, ca să spun aşa. N-am spus la nimeni că am stat la a, 
ei, că ce ştiu eu ce necaz le-aş fi făcut. Pe urmă, în '45, a murit taică-
meu În comuna aia Costeni şi atunci am venit la Timişoara la fratele 
meu. EI a fost notar la Sîn-Petru şi am venit acolo cu mama şi cu Sora 
ş i am stat vreo două luni . 

După aia mi-am căutat slujbă. Am făcut cerere la prefectura din 
Timişoara şi m-au repanizat în comuna Lenauheim, ca secretar la 
primărie, notar fiind Suciu Ion. b, 

Şi după aia a venit reforma asta cu Împroprietărirea , au venit 
coloniştii , că-i sat nemţesc Lenauheim. Şi am făcut cerere la Mil1isteru 
de Finanţe ş i am fo t repanizat în comuna Cenei, unde am funcţionat 
pînă-n 17 iunie '5 1. Între timp, în '50, s-a născut Rodica şi a fost 
bine-acolo, nu pot să zic nimic, frate-meu Între timp a fost mutat la 
Cenei, ă ta de la Sîn-Petru Mare şi io m-am dus În slujba mea şi 
de-acolo am fost numai bine deochiat bine şi ... trimes În Bărăgan. Şi 
cum s-a-ntÎmplat: 
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c, 

b 

c, 

De Rusalii, Rodica, era-n 17 iunie 'SI ..., Rodica-i născută-n 
23 iunie '50 - deci mai era o săptămînă' la mijloc ca să-mplinească 
un an. Şi-am mers la socri de Rusalii, c-acolo, totdeauna, se face rugă 
mare, pe terenu dc sport, acolo i-atÎta lume şi ţară, întreceri sportive 
şi tot ce vrei şi nu vrei. La Checca, la 'Checea am mers, la soţia mea. 
Şi, iacătă, ne uitam la fotbal, lume multă cunoscută, necunoscută. 
Mai mult necunoscuţi decît cunoscuţi. Şi, la un moment dat, vine unu 
cu duba: Bum, bum, bum, bum, bum! "Se-aduce la cunoştinţă că toţi 
acei cetăţeni, sau cum a spus el atunci, care nu-s localnici din comuna 
Cbecea, să părăsească imediat ... " În plină desfăşurare a întrecerilor 
sportive. Na ... unde să mergem? După asta, că să părăsească comuna, 
în cît mai scurt timp. Apar o grămadă de miliţieni, dc undc-a apărut 
ei? ... Terenu a fost plin de miliţie. Deja, oamenii-au simţit ceva, 
război nu altceva, da, cemai • Nu trecu mult timp după ce apăruseră 
nliliţienii, că vine trenu dinspre Timişoara şi opreşte la semnal. Era 
cucuruzu dcstul de mărişor, cam aşa, şi-acolo s-a văzut, de pe terenul 
de fotbal, cum au coborît dintr-un vagon ... 

Era cam pe la - ştiu eu - 7-8. Ajung eu acasă. Socru-meu nu s~a 
dus la transport acolo să vadă care-i situaţia. Avea cai pe vremea ma 
şi spun: "Tată, fii bun şi prinde caii şi du-ne - că tren nu mai era la 
ora aia - înapoi la Cenei, că nu miroase bine. Aşa a bătut toba, aşa 
s-a anunţat şi să ne conformăm". - "Vedeţi-vă de treabă, copii! Unde 
să mă duc, acuşi e noapte, ne somcază grănicerii şi ne Împuşcă pînă 
la unnă!" 

Am cinat şi n-am cinat, aşa ... - deja nu mi-a fost totuna - c~, 
pe la 2 noaptea, socru-meu ziee: "Eu mă culc afară, cum spun bănăţenn, 
În tîrnaţ, să mai aud ce-i prin sat, Iătrau cîinii, nu ştiu ce" ... Deodată 
vine la mine la pat şi mă trage de mînecă: "Adi, scoală-te! Hai s-auzi 
ceva!"' 

Cînd mă scol, cîinii la vecin, peste drum de ci - o fost în America 
omu ăla, nu ştiu cum îl cheamă, nu mai reţin - santinelă! La altul 
peste drum altă santinelă! Dar ce s-a întîmplat? Nimeni nu ştie nimic! 

Ei, se face ziuă, şi Încearcă să iasă pe stradă. Militia călare. Nu 
te lăsa. "Mergi în curte!" ' 

Au venit căruţele pc urmă, au încărcat bagajele lu veci nu ăla de 
peste dmm şi au pomit către gară. Pe la ora 10 zic: "Aici, nu-i de stat, 
~nai ştiu cu ce s~ întîmplă!" Cind a!" plecat, eram cu gîndu să mă 
mtorc dUTIlneaţa mapO!, nu erau deCit 6 krn (de la C/zecea la Cellei 
- n.n.). 
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Ies pe stradă, merg de acolo de la socru-meu şi pînă la primărie, J, 
unde mă cunoşteau toţi şi la mililie, n-am putut ajunge. Iar un plutonier 
sau ce-o fost el şi doi miliţieni: "Incotro?" Şi Încep să-i spun: 
.,Domnule. eu nu sînt localnic. sint din comuna Cenei, am servici şi 
nu m-a anuntat nimeni care-s ordinile acuma. Vreau să mă duc la 
tren." - n u~i voie! Înapoi!" 

fvlă, acuma, cînd am văzut aşa, se-ngroaşă gluma! Nici spre casă 
să te duci. plin de mili!ie. militari de la securitate. Peste vreo oră, 
două, incerc iar şi reuşesc să ajung aproape de primărie. Cînd, altă 
echipă de călăreţi din ăştia şi iar ... Dar, spun. a fost un locotenent. 
0111 Înţelegător, zice: "Tovarăşe. dacă-i aşa po\'estea, poftim!" tvli-a 
dat un bilct de mină pină la primărie, să vorbesc la telefon cu Ceneiu\. 
Şi acolo la primărie, iacătă li venit ~efu de post pe care l-am cunoscut 
şi a spus că, Într-adevăr, cele spuse de mine sint adevărate şi pot să 
mă duc. Mi-a dat un bilet, zis "de voie", să mă duc la gară. Cind 
ajungem În gară, iau pe Rodica În cărucior şi cu soţia, să mergem. 
Plîns ... Na, ce să facem! Ajungem in gară, la Checea, oamenii deja 
În vagoane de marfii. băgari acolo, plîngeau, animalele - că erau c; 
mulţi care au luat şi animale ... Na, cînd am văzut ş i treaba asta! 
Ne-am urcat În tren, tot 6 km, cîteva minute. Ajungem la Cenei, 
acolo În gară, iară plîns, cînd m-au văzut şi vecinu meu, un neamţ: 
"Vecine! Vecine! La voi este sentinelă la uşă!" Cînd am văzut, oare 
ce am Tacut eu? 

Şi În drumu de la Cenei spre primărie. hai să intru la şefu de 
post. Şefu de post, care l-am cunoscut, nu-i! Era un sublocotenent ca 
un ţigan, poate ţigan a fost, negru aşa la faţă, nebărbierit. Îmbrăcat În 
nişte pantaloni de cismă, care-i era ca la un manechin. Era acolo! 
Şi-i spun care-i situaţia. Că să trăiţi, nu şt iu ce ... Nu ştie nimic ... Că 
stau la număru cutare şi cutare. Nu ştie nimic. 

Vin acasă, a-nceput soţia să-ncălzească laptele pentru fetiJă. Nici 
nu s-a-ncălzit laptele bine, iacătă că vin, vin Într-adevăr: - "In două c, 
ore să vă faceţi bagajul Conform decretului 200 ... nu ştiu ce. Şi vă 
faceri bagajele şi Încolonarea către gară." - "Domnule. da eu am c, 
gestiune asupra mea, la primărie, eu nu pot să plec, să iau cheile de 
la casa de bani şi să plec unde, ştiu eu ... " - nici nu ştiam unde. d, 

Ei În timpul ăsta au băgat 4 căruţe În curte, să punem tot ce 
avem. Apăi, un an de căsătorie, mobilă de bucătărie nouă, am lăsat-o, 
dormitoru l-am luat. dortnilOru şi cărueioru şi ce mai iacătă, că c, 
cine-avea atunci provizii, că să ai tu ... că era de toate! Şi tocmai pe 
la ora 12 noaptea, tOţi, nevasta pllngea. Rodica, ce să mai spun, nici c, 
nu avea un an, dormea ... - "Nu pot să merg pînă nu predau l " 
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A dat telefon un ofiţer de securitate la Timişoara şi-a venit un 
inspector de finanţe, nu ştiu cum il cheamă, a venit expre de la 
Timişoara, la Cenei, ca să facem predarea . Şi am făcut inventar şI-am 
predat tot ce-am avut, toată gestiunea, nu ştiu, 3 milioane şi ceva, au 
fost bani! Plus alte lucruri care s-au predat la omu de servici de la 
primărie. Semnează ăla şi un martor acolo şi inspectorul ăsta de la 
finanţe şi atita tot. Au făcut trei procese verbale: unul l-a dat la 
primărie, la securitate, altul la inspector şi unul mi l-au dat mie. Ş i 
astăzi il păstrez. 

Şi atunci, iacătă, am predat, a venit ăla cu mine, miliţianu, ce-a 
fost, şi către gară ... Două sentinele ... N-am incărcat două căruţe, am 
incărcat vreo trei .. . 

Am plecat la gară. în gară deja, ce mai, plinsete. Lumea era gata. 
La ora aia or fost deja toţi impaehetaţi acolo, ca animalele, in bouvagoo 
din astea, cite două familii, depinde de cit de numeroasă era familia. 
Şi iacătă, pe unu l-au scos din vagon - deja a fost şi ăla ridicat, un 
sirb - şi a făcut loc pentru mine. In acelaşi vagon am fost cu unul 
Dobrin Jiva, băiat tinăr, vcnise din armată, făcind armata la securitate 
şi ăla . . . dar, fiind însurat cu o zisă chiabură, că nevastă-sa o fost În 
America şi a avut pămînt omu. Şi fiindcă a avut pămint. .. N-a vrut, 
deşi a fost, inainte de a merge în armată, secretar la UTC, cind a vemt 
din armată, el n-a mai vrut: "Am de lucru, nu pot!" Chestia asta 
l-a costal. Şi iaca aşa, două familii, ei cu două fetiţe, eu cu una, treI 
şi noi patru. Am mers din Cenei, din 18 iunie şi pină in 23, cînd 
implinise Rodica un an , pinii la Feteşti. La Feteşti, iar, noaptea ... că 
trenurile se opreau mai mult noaptea .. . să nu creeze nu ştiu ce la 
populaţia care nu ştia ce se intimplă cu oamenii ăştia, pentru ce-i duce 
unde-i duce .. . Şi iacă, asistenţă medicală .. . Îti dădea cite un 
antinevralgic, la copiii mici iţi dădea cite o biscuiti şi apă. N-ai avut 
voie să te cobori de pe vagon. Puteţi să vă-nchipuiţi, să mergi două 
săptămini aproape! Şi-atunci, noaptea, ne-a dus in Feteşti, totul s-a 
descărcat jos şi aşteptam, cine să te ducă şi unde să te ducă. 

Iacă ne trezim . .. or fost ţărani cu un cal, căruţă , ăştia şi-au pus 
bagajul lor şi un delegat. .. Şi care n-am avut, cu ce? Să-I iau in 
spate? Şi-atunci ne-a dus in noaptea aia, cam pe la 2, de la gara 
Feteşti şi pină in SalU-Nou. cum s-a numit el mai tirziu, Valea Viilor. 

Aşa, Bărăganul ăla , cit vezi cu ochii , nu vezi un pom, DU vezi 
nimic, am mers vreo 2 ore incet, aşa, deşi nu era departe. Dacă 
mergi aşa in linie dreaptă, vreo 6 k.m. Dar nu era drum circulat, era 
numai drum de cimp, pcntru agricultură . Na, iaca, ne-a dus acolo, 
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iară descărcat, maşina s-a dus, unde şi ce? N'ai, adormiţi aşa pe 
boarfele astea ale noastre, aruncate acolo, dimineaţă, ne uităm, nu ma 
şi numa bagaje." Mobilă, tot aruncat, peste drum un neamţ de la d, 
Ionel mai În dreapta, un sîrb de la Variaş mai În stînga, c-or fost de 
la Sinnicolau Mare, Beşinova Veche, ar fost pînă la Moldova Nouă, 
acolo În satu ăla. 

Din Cenei au fost vreo 60-70 de familii, sîrbi şi nemţi. Sîrbii c
J 

c-au fost titoişti sau ce-ar ti fost şi bogaţi, cu pămînt mult, nemţii iar, d, 
că ăla a fost la SS sau a avut ce ştiu eu ce, iară pămînt. Şi nemţii au 
cam fost măturaţi 90% şi sîrbii. Majoritatea c-au fost consideraţi 
chiaburi. comercianti. Plus, iacătă În Cenei. din ăştia care-s născuti in 
teritoriu cedat, am fost trei: Jigar Vasile. era la dispensar agent sanitar, 
şi unu Andrei Ion. Şi-aşa ne-a adus acolo. 

Na, ziua ai vrea să bei apă, ai vrea să măninci ceva, ce-ai putut c, 
să iei În două ore şi poate nici n-ai fost pregătit pentru un drum şi 
bani ai avut şi n-ai avut. 

Ei , şi-atunci au Început plînsete şi necunoştinţă; nu cunoşti pe 
nimeni, eşti străin, toţi amărîţi, vai de capu nostru ce-o fost' Pînă ce 
ne-am cunoscut, neamţ cu sîrbii, cu românii şi iacă aşa. După un 
timp, nu mai mergea aşa ... Norocu nostru că n-a plouat. Hai să facem f 
ceva colibă, da cu ce să acoperim coliba aia, că nici un băţ de unde 
să iei. O fost o lizieră - pentru a opri vÎnturile care bat - Însă, care 
s-au nimerit În partea aia, pe lîngă liziera aia, În partea de nord, c-a 
fost suprafaţa 210 ha, vatra satului - au tăiat oamenii şi-au făcut iacă, 
ceva ca să poată acoperi. Dar care n-ai avut nimic? Am luat margini 
de pat - primul an căsătorit, vorba aia - am pus două şifoniere, unu-n 
spate şi margini de la pat şi asta şi le-am acoperit cu ceva ... că ne-a 
aruncat În bumbac, era cultură de bumbac şi in altă parte era grîu. Na, 
da aia nu-i destul' Cum bat vînturi şi furtună, Încontinuu bat În g, 
Bărăgan. Ei, am făcut şi treaba asta, am acoperit cum am acoperit, 
iacătă nu te mai bătea soarele, că-i o căldură nebună În Bărăgan şi 
vînturi Încontinuu. Copil mic. Şi stătea tot timpu Rodica În cărucior, 
din ăla care era, cum să spun, cu rulou ăla care-I Închidea. Şi erau 
nişte musculiţe roşii, care cînd picau pe copil, apoi îl mînca, roşii, 
roşii ... Ce fel de insecte au fost ălea, nu ştiu! 

Şi iacătă aşa. Pe urmă, au Început să ne-aducă apă, cu cisterna - g, 
puteţi să vă-nchipuiţi, apă din Borcea, vara, În iulie, apă caldă, coclită. 
Da n-aveam ce face! Că n-aveai voie. Nu puteai să părăseşti , 100 de g, 
m tot era înconjurat cu miliţie . 

Şi, iacătă aşa, ne-am obişnuit Încetu cu încetu, pînă cînd ... cam o 
lună a durat. .. că nu ştiam ... toată lumea a spus că ne duce În altă parte, d, 
În Rusia ... Alţii , care ne-au văzut de-acolo, spuneau că suntem coreeni. J, 
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d" (Ce sat era lIIai aproape acolo?) 
- Buliga, Petroiu ... Buliga şi acolo am botezat şi copilu, băiatu 

care s-a născut acolo În '54. 
g6 Şi nu-i tu nici o conduccre, nu-i nimic, nimic, nimic, ca să aibă 
d, cineva grijă de oamenii care sînt, oameni bătrîni, bolnavi ... Or fost 

şi doctori Între noi şi preoţi şi învăţători şi profesori şi ofiţeri, toate 
d, categoriile de oameni. Care erau oţără ... cumva, scrişi undeva, că nu 

corespund regimului, ăştia or fost oameni suspecţi, i-a dus! 
J,Ei, după vreo două săptămîni vine de la raion, de la Feteşti, un 

delegat, ştiu eu ce, instructor ceva politic, cu mai doi. Şi au bătut 
ţăruşi, au măsurat la fiecare 25 de ari. Chiar dacă am fost pus bagajele 
unde ni s-a cuvenit, după ce măsurau trebuia să mut de-acolo, unde 
era. Au bătut patru ţăruşi: "Trăiţi şi vă-nmulţiţi ca şoarecii! Dacă o să 
vă faceţi oameni cumsecadc, o să scăpaţi dc-aicea şi n-o să vă 

d, putrezească oasele ... " Aşa au spus. Şi mai tîrziu, iar după cîteva zile, 
s-a făcut un fel de, cum să-i zic, primărie, că nu era nimic, nici o 
clădire, dar au făcut o baracă dc scîndură şi au numit un fel de 
eri mar. .. Ăsta era din Belobreşea, un sîrb, pădurar, Peteu Militin. 
Asta era membnl de partid, nu ştiu ... Şi mai se găsise o domnită 
acolo, Leşan, era din SÎnnicolau Mare, aia se făcuse un fel de secretară. 
Na, dar n-au nici un caiet măcar ca să ştie ce evidenţă, cine sînt 
oamenii ăştia, de unde-au venit, cum Îi cheamă. Nimic, nimic. Şi 
atunci ne-a dibuit aşa. Am stat aproape de undc s-a făcut mai tîrziu 

g, primăria şi dispensaru şi miliţia, cam la 250- 300 dc metri. Ei, m-au 
văzut şi oamenii din Ccnei carc au fost, au zis du-te! că tu cunoşti 
lucrarea. Pe mine m-au făcut aşa, un fel de responsabil de stradă, cum 
au fost colibele puse, ea să facem un fel de recensămînt, să zic aşa. 
Să notăm cîţi oameni sînt pc strada asta ... că străzile n-au fost prea 

d, lungi. Au fost, ştiu eu ... vreo 300 m o stradă, 400. Da erau străzile 
mai tîrziu de la I la 23, plus A; B; C; D; E şi F. Suprafaţa asta, de 
210 ha, a fost complet ocupată, cîte 25 de ari de fiecare familie . 
Făcurăm şi acest recensămînt, zis-aşa. Tot ce-a fost 30 de km de la 

d, frontiera sîrbească, care au fost oropsiţi ai soartei, aşa să spunem. 
d; Din Mehedinti a fost Dăescu Nicolae, care a fost director la 
g, şcoală În ultimul an, din Moldova Nouă iar a fost Gârnet Mihai şi 

Gârncţ Oprea, amîndoi învăţători. EI a fost ofiţer de rezer~ă, căpitan 
la Cercul Militar ŞI membru de partid .. . Probabil că a fost născut În 
Basarabia. Aşa! Atunci de la SÎl1nicolau Mare a fost profesor Ratiu 
Ion, Chiriac Vasile, Ţiglă Ion, doctor a fost Bojin Petru, din Sînnicolau 
sau Vâlcani - noi eram chiar vecin cu el -, Sabischi Olga era moaşă, 
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şefu de miliţie, ultimu care a fost era foatte cumsecade, Lebădă Mihai 
(asta a fost miliţie nouă deja.) 

Ei. făcînd acest recensămînt, după ce s-a făcut, ne-am mai cu
noscut unu pe alru, nu ştiu , ne mai Întîlneam cînd şi cînd. că nici asta 
nu era voie, s-asculţi radio sau să ai radio sau aparat de fotografiat. 
n-aveai voie să faci asemenea lucnll-i. Ş i-arunc i tot ne sfăruiam, ce-i 
de făcut. mai fra~lor? Că murim de foame aici. Ne-au Intocmit şi 
cartelă. Primaru ăsta care a fost de la Moldova Nouă sau de la 
8elobrcşca ... de unde a fost el şi cu Leşeanu Elena - sau aşa ceva 
- ne-a făcut cartelă de alimente: trei persoane, atlta zahăr, atîta făinii, 
atîta nu ştiu ce, pîine, ratia, care ne-o aducea de la Feteşti şi-o Impăt1eau 
acolo. Şi găureau cu un ac. 

Pin-a Început să e Închege această societate "multi lateral 
dezvoltată" şi oamenii au văzut că nu-i de glumit. Au Început să care 
material, s-a făcut o baracă cum trebuie ş i tot ne chema mai des la 
primărie: noi sîntem cineva, responsabili de stradă! Aveam evidenţa 
oamenilor, de unde era şi dacă venea cineva, vreun ordin, trebuia să 
mergem ş i să-i anunţăm. Şi au pus s-aducă material de construcţie, 
dar nu ştiam pentru ce, deşi, cu 2 săptă mini Înainte de evenimenrul 
ăsta cu aducerea materialului, n-am ştiut pentru ce s-aduce material 
lemnos. A-nceput s-aducă cu camioanele cherestea, lemn de brad 
rotund, geamuri, uşi. 

Acolo era, lîngă baraca aia, zi să primărie, plin de d'ăstea. Şi 
venise ordin care să spună că familiile mici, pină la trei persoane, 
trebui~ să-şi facă o casă, tip mic: o cameră şi o mică bucătărie. Şi 
familii mai numeroase cu 2 camere şi Ull antreu aşa. Şi-atunci casă, 
dacă tu nu ş tii aşa, din ce să-ţi faci casăry Pămînt bătut! Şi nemţii 
care-or fost primii care s-or apucat de această meserie şi chiar au fost 
de meserie. Din Cenei a fost unul Weiss şi era zidar de meserie şi om 
trecut de 50 de ani. Şi cu mai vreo două familii au făcut prima casă: 
3 metri Înăltime fără fundatie, fără nimic. Şi azi aşa, mîine aşa şi 
iacătă pe un;,ă a'u apărut ma'i multe căsuţe din astea, ziduri propriu
zis ... nemţii ! Na, ce ne facemry Românii nu se-apucă, sîrbii nu se 
apucă bulaarii nici atîta! Că nimeni nu şt ia! Noroc că Weiss ăsta din 
eenei: el a~ea Înainte la Cenei o prăvălie cu chimicale, cu articole din 
astea de fierărie şi fecioru era vînzător, dar el se ocupa de construcţia 
caselor. M-am rugat de el, domnu Weiss, fii bun şi nu te supăra şi 
Iasă-mă să stau aici şi te-ajut cît mi-i în putinţă, să văd şi eu cum se 
face . cum se bate un pămînt, ca să faci o casă din pămînt bărut şi un 
zid de 50 Col grosime. Na, m-a lăsat şi l-am ajutat_ vreo 2 zile, mi-a 
căzut o grindă-n cap - noroc că nu m-a lOVIt, adIca mI-a pIcat drept 
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în cap, da nu era înălţime mare şi cra şi lemn uşor, era de brad - şi 
f iacă aşa, au început să apară ca ciupercile, nemţii cu căsuţe. Cînd am 

văzut aşa, iaca se apropie toamna şi unde stăm, în coliba aia, unde 
A dacă plouă tarc ... Facem! Şi iacă într-o duminică ne întîlnim cinci 
J, familii: cu ăsta care-am venit în vagon, Dobrin Jiva, eu cu so~a, 

atunci unu Petcov Rada, iar un sîrb din Cenei, el cu soţia, era un om 
mai în vîrstă şi mai unu, Andrei Ion. Şi tragem la sorţi, ca să nu fie 
cu supărare, a cui casă o facem prima. 

Ei, zice, bine, facem noi casă, da n-avem apă, pămîntu-i uscat, 
de plouat nu plouă şi nici nu trebuie să fie prea ud, că se lipeşte de ... 

d, Iaca mai găsim pe un bătrîn, unu din Bobda (lîngă Cenei), unu 
Mişcovici Ştefan, ăsta a fost în America, o avut nu ştiu CÎte hectare 
de pămînt, el cu baba. Avea cai şi l-am cunoscut şi zic ... şi el bucuros: 
"Vă car apă la toţi, numa să-mi faceţi şi mic!" - "De acord, cum să 
nu, dacă ne cari apă cît ne trebuie la patnl case, a cincea IlU-i să fie!" 

f Şi pică primu număr la Dobrin Jiva, ăsta Cu care am venit în 
vagon. Na, asta a fost duminică, vorbim, mîine dimineaţă, toată lumea, 
la ora cutare, ne-adunăm şi începem lucru. Ne-a mai dat indicaţii 
Weiss ăsta, care era om priceput în meserie, zice, săpaţi un şănţuleţ 
de grosimea zidului de 50 de cm cam, aşa. Şi bateţi pe urmă pămîntu 
înapoi cu maiu! Maiu, din ce faci mai? Că n-ai tu bucată de lemn' 
Cum am făcut, cum n-am făcut, că am găsit nişte scîndurele pe-acolo, 
unde s-au mai stricat la descărcare şi am bătut de un lemn cu cuie şi 
iacă am făcut nişte maiuri. Femeile cărau la pămînt şi noi bărbaţii 
băteam de unde am făcut fundaţia aşa, hai să punem cofraju! Jot din 
matcrialu care ni l-a dat, de-acolo. Ne-am făcut şi cofraju, l-am prins 
aşa cum am văzut la alţii şi hai începem primul rînd. Şi batem şi 
batem şi batem! Noi bum, bum! Cînd să pornim la rîndu doi, să 
scoatem cofraju ăla, ca să ridicăm mai sus, că era cofraju ăla şi nişte 
ţăruşi băgaţi acolo, se strîngea sus cu sîrmă sau cu ce-ai avut, cu 
sfoară, ca să ţină scîndurile alca. Scoatem cofraju, de o parte iese 
bine, a doua iese bine, a treia iese bine, cînd, la a patra, scoatem 
lateral, aşa, se dărîmă U11 colţ din casă! 

Na, acuma bai, că primul rînd ... întîmplarea face că trece iar un 
neamţ şi vede şi se rîde-aşa . Ei, zice, nu merge aşa cum faceţi voi! 
Şi s-a uitat la pămînt, l-a luat în !pină, de ce n-aţi pus puţină pleavă 
sau paie de grîu să facă legătura! In fine, mulţumim de sfatu ăsta, am 
făcut aşa cum a spus el, da, al doilea rînd a mers, la 2 zile am bătut 
un rînd, casă tip mic, nu tip marc. Şi al doilea rînd l-am făcut aproape 
2 zile; cînd l-am scos am fost atenţi nu care cumva să pătim ca şi cu 
primul. A ieşit bine. Eram bucuroşi acuma, că totuşi am î~vătat ceva! 
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A treia zi facem iarăşi cofrajele, ridicăm mai sus, fii atent, unu scapă 
scÎndura şi iară ciupeşte un colţ din construcţia noastră . Na, aşa -a 
cîrpit, am ajuns la rÎndu trei, patru, cinci rînduri au fost aşa' Oar am 
facut o săptămînă. Atît a fost convenţia, fiecare numai zidul să fie 
ridicat. i a doua casă am facut-O În cinci zile, a treia În cinci zile. 
a patra a fost mai repede. În patru zile. a, pîn-aici e bine! Apă 
ne-aduce cît trebuie, ultima o facem la el. A lui a mers chiar în patru 
zile, am facut-o. OeJa am avut noi practica asta. PămÎntu a trebuit să 
ştim să-I pregătim. că nu-i totuna, cînd e prea moale dai cu maiu şi 
pămîntu se lipeşte, da a a, daeă-i numa puţin umed. aşa să-I iei În 
mînă ca să-I ţină întreg. 

Facem, ce facem, acuma ce să fac, ce facem cu Rodica'! Iau eu 
o bicicletă şi hai la Feteşti, cu orice risc. Bani mai aveam, da n-aveai g, 
unde să cumperi, deşi erau alimentare pline atunci şi peşte şi marmeladă 
şi unt ... Mergînd acolo şi ca om necunoscut - Feteştiul nu-i oraş 
mare, deşi era raion, un sat mai bine dezvoltat, să spunem - opresc d, 
bicicleta şi unde mă bag, să-mi iau nişte ţigări. Luînd ţigări~e, văd că 
se bea o bere acolo, halbă . Zic, iau şi eu o halbă de bere. In timpul 
ăsta, cît mi-a adus chelneru berea şi ţigările, plătesc, vine un cetăţean 
brunet aşa, civil, drept la masă la mine. "Bună-ziua , scuzaţi că vă 
deranjez, sînteţi din satu-nou?" Mă uit la el, "da de ce Întrebaţi?" J, 
- "Păi intreb, că nu sint eu din acela care crezi d-ta"." u aveţi de 
vînzare bicicleta asta?" - "Păi, aş vinde-o!U - "Cît ceri pe ea?" -
,,600 ... " zic, dau un preţ ca să n-o cumpere, că-n '52 s-a schimbat 
banii. Erau bani frumoşi . Zice: "Oa o rugăminte am eu!" Zic: "Poftim!" h, 
- "Haide cu mine, sint şefu contabil la Ocolul Silvic aici În Feteşti, 
mă cheamă Nă tase Zlate şi vă dau banii, facem o chitanţă" - şi azi 
o păstrez, am şi acuma chitanţa: "Eu subsemnatul Oiaconu Arcadie 
vind bicicleta la tov. Năstase Zlate, cu suma de 600 de lei, bicicleta ... 
seria ... numărul. .. bicicleta marca Oeco". Martori, doi martori, semnez 
c-am primit banii. el că mi-o dat şi i-am lăsat bicicleta. Şi la plecare, 
zice: "De-acuma, mă crezi sau nu mă crezi, vezi că nu sînt OITIU ăla 
care ai crezut că sînt, uite, ştiu că n-aveţi voie să corespondaţi, n-aveţi 
voie să staţi de vorbă nici cu mine, nici eu cu dvs., dar risc şi eu, că 
ştiu ce-nseamnă un necaz, aveli ceva de comunicat la cineva, neamuri J, 
care v-au rămas, scrieţi pe adresa mea. Vă dau adresa şi eu vă pun 
scrisoarea la cutie şi ... " Bine, a doua zi chiar scriu o scrisoare, la sora 
mea care era educatoare În comuna Bârzava. Na, cumnatu-meu era 
atun~i notar şi pe urmă era contabil la primărie. Şi spun care-i situa~a. 
Peste vreo trei zile, patru, după ce-a primit scrisoarea, vine el, fie 
iertat, el a murit! Vine cu două geamantane, solid aşa, gras, de-abia, 
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g, 
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dc-abia a mai putut ajunge pînă la minc, ca şi cum ar fi fost nu ştiu 
ce ... că nimeni nu ştia, n-a vea voie, te urmărea de la gară cum ai 
ajuns. În sfîrşit, printr-un sîrb, iară din Variaş, care-o ştiut numele 
meu şi iacătă l-a adus. Şi el cînd a văzut undc stăm a-nceput să plîngă 
şi să se vaite. 

A doua zi, noi, hai să ne culcăm! Unde? In coliba aia, care o 
lacurăm aşa acoperită cu bumbac şi nişte paie cîl am putut. A venit 
cumnatu şi o ia pe Rodica. Săracu, cînd să ne culcăm, el fiind gras 
aşa, cum era aşa·zisa uşă, aşa, de intrare în colibă, era numa o pătură 
pusă acolo şi ne băgăm în colibă, aşa, numai aşa, pe Iăture, să nu 
dărîmăm. EI cum s-o băgat şi fiind şi aşa cam băut şi cu burta lui, 
sc dărîmă coliba pc noi. Na, ce să mai faci noaptea? A plecat, am 
găsit un neamţ carc să-I ducă pînă la gară şi, mcrgînd prin sat, Rodiea 
adormise, o ţincam în braţe şi şcdeam în căruţă şi, cînd să ieşim din 
zis satu ăla, vedem numai la distamtă iară, numai trei călăreţi, militan, 
miliţicni. Venea şi se uitau. De mine nu era aşa grav, dar rămînea 
cumnatu-meu pc-aici. Pe carc prindea c-a vcnit din altă parte! ... S-au 
uitat bine la noi , erau cam la distanţă de 3-400 de m şi unU a facut 
din mînă aşa, se binocla ... Ajungem în gară la Feteşti, nu ne dă bilct: 
Buletinu! E, buletin din judClul Arad, dc-abia a găsit un ceferist şi 
fiind şi vara, trenuri aglomeratc, în sfîrşit vine şi acceleratul dinspre 
Constanţa, pînă s-a urcat el, iacătă conduetolU: "Poftiti în vagoane!" 
şi-i dau aproape din mers fetiţa şi cît am dat-o, ea a-n~eput să plîngă. 
Şi-am rămas în gară cu mîinile aşa şi-auzeam cum plînge ea. Treou 
s-o dus! 

Na, ce să fac! Vin acasă, SOlia, ce să vă mai SPWl, a-nceput: o-a 
mai donllit, a plîns toată noaptea! 

Ce-am făcut şi ce-am făcut! Mă, ce să facem că n-avem 
posibilitatea. Lapte nu-i, mîncare I1lI-i, noi, iacătă, t11ai~ .. 

Am trimis-o şi nu trece mult, poate 2 săptămîni vine de la 
Bucureşti controlu miliţiei. Făcea controlu la fiecare co'libă. Şi cum 
coli~a a~a c!a ,PUSă I~ I~c,. am reparat-o, era un maior gras aşa şi el, 
mat m virsta ŞI cu o hsta ŞI spunc: DI~conu Arcadie, prezent, Diaconu 
Stanca, prezent, Dlaconu Rodlca ŞI cmd a spus Rodica ... Căruciorul 
cra pe t,t;tijlocu colibeiş~, zice: :~D?anne micuţa?" Ce să spun? - "Nu 
doarme. - "Da undc-I? - "Pal Ultc-aşa a fost bolnavă şi am trimis-o 
la maică-mea" - zic. "Undc?" - "Pă.i, undc, comuna Bîrzava, judeţul 
Arad" şi fug după el: "Domnu maIOr, vă rog frumos, dacă-i ceva, 
aranjez cumva, prin ce mijloace putem mai repede, s-o aducă. Deşi 
fata-i bolnavă". - .,Nu, vedeţi-vă de treabă!" 

A plecat la altă colibă şi tot aşa, făcînd prezenţa , să nu cumva să 
li dispărut. 
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Şi nu ma bine, facurăm şi casa, cum ne-am priceput, adică numai f 
zidu. Pe unnă să pui lemnărie, iară nu te pricepi. Dar acolo am 
angajat nişte sîrbi care iară erau de meserie şi am făcut acoperişu. Da 
cu ce să acoperi, trebuia să ne ducem În Borcea - şerpi cît ai vrut -
şi să tăiem papură şi să ... cu ce să aducem? Pînă la Borcea erau 5 km. 
Şi iacă tot am stat. ne·am ajutat unu cu alru, care aveam cai. Dar Clilll 

s-o acoperi. nu puteai să pui snopu de papură pc casă şi gala. Iară 
trebuie meşteri pricepuţi. care În Banat s-au priceput, c-au bătut solz 
de peşte. Aveau scule special făcute, acolo le-au constmit. era nevoie 
de ele. Şi am acoperit. Acuma o trebuit sobă. Iară, fă la chirpici, pune g, 
la soare să se usuce şi fă cuproru, că vine iama. trebuie le111ne' Iară 
du-te! M-am dus la Ocolu Silvic şi m-a ajutat, mi-a dat bon. am plătit 
lemnele, am adus şi lemnele, am şi zugrăvit, soţia cu cîrpa aşa, pereţii. 
pe jos a lipit pămînt cu baligă aşa şi iacătă. decît. iacătă, nu ne mai 
ploua! Ei. şi cel mai greu lucru a fost coşul Făcurăm şi cuptom, dar 
dacă n-ai cărămidă arsă, fă ru co ! Am făcut şi coşu şi cînd vine o 
ploaie, coşu Îi din văiugă de asta, de pămînt bătut, cum se spune. 
chirpici, s-a dărîmat şi coşu. lacătă am facut altu şi lumea a-nceput 
să se obişnuiască cu "binele" ăsta. Fiecare şi-a văzut de treaba lui. 
să-şi facă cît mai repede un culcuş undeva, să aibă pe timp de iarnă. 

Şi fiind , cum am spus, responsabil de stradă, iacă numa bine, se g, 
face primărie. Şi mă ia pe mine acolo la primărie, un fel de secretar, 
a-nceput să fie starea civilă. 

Şi fiind aşa, iacătă am acceptat. Au numit pe unnă un alt primar, 
au facut comitet provizoriu, aşa s-a denumit, Valea Viilor. Şi trebuia. d; 
A Început să moară oamenii prima dată. Trebuia starea civilă. lacătă 
am administrat mOl1ii, născuţii , mai tîrziu, după vreun an, căsătoriile, 
c-au Început şi căsătoriile să se facă, da, ce mai, tineretul NeamfL1 cu B, 
sîrboaic5 şi sÎrboa ică cu ungur - unguri nu prea au fost, numai A
români ... şi nemţi şi bulgari. Majoritatea au murit care n-au putut 
să-şi facă o casă, n-au avut posibilitatea. Oameni bătrîni ... şi ce să 
facă ei ... şi ăştia care ne-a adus apă, dacă era el singur cu baba, nu 
putea s-o facă. Aşa că, i-am facut şi lui o colibă şi fiecare s-a descurcat 
mai departe cum a ştiur. 

Şi-a-nceput iar muncă foarte grea, că nu puteai să stai În şopru g, 
ăla, aşa-zisa primărie . Şi-a-nceput muncă voluntară, adică muncă 
voluntară şi ... obligatorie. Am facut primăria , 2 camere şi birou, sală 
pentru şedinţe şi cameră de lo,:uit. Prin '5 1, am facut aşa-zisa primărie, 
dar mai tîrziu am facut ŞI camlnu cultural, am făcut ş' şcoala, am 
facU! şi dispensar şi miliţie . Pînă la urmă am facut şi autoimpunere, g, 
n-aveam apă, tot cumpăram, pînă am plecat, pînă În '55, cincizeci de 
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d, bani găleata de apă care ti-o aducea un neamt din Sînnicolau Mare, 
Remen [?]. EI avea moara comercială la SÎnnicolau Mare. A cumpărat 
şi el un măgar şi două butoaie din astea de 200 de litri de apă şi 
aducea apă şi scria pe perete. Sau dacă ai avut bani să-i dai, era 50 

g. de bani . Atunci primcam 245 de Ici salar pc lună. Dar apă ne trebuia, 
g, 50 de bani era o găleată . Apa se aducea din Borcea. Şi trebuia, trebuia 

să bei, să găteşti. Hai, cînd ploua mai luam apă de ploaie să speli, sau 
iarna, dar aşa trebuie apă , o găleată şi Încă era aşa, măsurat. 

Am făcut pe urmă şi fîntîna, forată, iacă dacă s-a făcut 
autoimpunere, s-a pus pe picioare primăria. Autoimpunere şi facem 
fintÎnă, că poporul are nevoie de apă. Am săpat o fintÎnă de 120 de 
metri. Nu forată, săpată. [ ... ] Nu era destul de mare debitul. Care 
aveau cai se mai duceau ci, dar În ce să pună. Şi atunci ncmtu ăsta 
făcea bani. Şi el se chinuia, că pînă umpli tu butoaie de ălea. EI, care 
era mare proprietar de moară, vindea apă . Şi ci aducea apă cîtă aveai 
nevoie şi aştepta banii. 

Şi a trecut anul , iarna iacătă, a fost norocul că n-a fost iarnă grea, 
n-am Înghetat. Făcurăm şi treaba asta. Cînd să intrăm În casă [ .. . ] pe 
5 noiembrie vine un sîrb de la Variaş, unul Lepoev. Zicc: - "Vecinu! 
Vecinul Am fost la Fetcşti şi am trecut pc lîngă miliţie şi o doamnă 
era la poartă şi m-a văzut şi s-a uitat la mine şi m-a Întrebat dacă nu 
cumva sînt eu din Satu Nou. Am spus că da. Şi dacă nu cunosc eu 
familia ... Şi-am spus că da". Cine-a fost? A fost maică-mea cu Rodica. 

g, Au adus-o de la judeţu Arad, din comuna respectivă , din BÎrzava, cu 
un militian, pînă la Feteşti şi nu m-au anuntat, fără lapte .. . au mers 
nu ştiu, cît i-a dus ei, că nu au mers cu acceleratul au mers cu 

g, personalu. Şi un militian care i-a Însotit, ca nu cum~a să fugă, O 

femeie cu un copil de un an! A primit ordin eă să se ducă. Dar ăla, 
maioru, cînd a făcut prezenţa, a spus că nu-i nici un bai . Şi atunci 
cînd au aflat ci că s-a mai făcut aşa-zisa casă, au trimis-o. Şi numa 
bine, cine vine, Rodica?1 Că nici acasă nu ţi-a adus-o. De la Feteşti 
la Satu Nou erau 4-5 lan. ~ă duc la Feteşti şi spun că aşa şi aşa şi 
spun numele meu ŞI că am primit veşti că a venit copilu cu mama mea. 

- "Din judeţu Arad?" - "Da". - "Luaţi copilu şi bătrîna se-ntoarce 
cu primul tren Înapoi de unde a venit". 

- "Ce să fac eu - zic - eu nu pot să iau copila, că nu mă 
cunoaşte de tată, că are un an şi trei luni!" - "Nu ne interesează!" 

les aşa amărît , cînd colo mă întîlnesc pc drum cu Năstase ăsta 
la care vÎndui bicicleta. - "Ce eşti aşa necăjit?" - "Uite, că aşa şi 
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aşa ... " - "lasă, că mă duc eu - zice - că mi-i prieten comandantul." 

Şi mama a rămas, şefu ăsta, care era unu Lebădă Mihai din Feteşti , 

m-a cunoscut, a zis: - "Lasă să stea bătrîna , poate că-i obosită, să stea 

2-3 zile şi pe unnă e duce". i iacă aşa a ajuns Rodica înapoi . 

L-o schimbat pe primaru de la Feteşti şi o adus pe altu, edelcu l, 

Dumitru, o fost membru de partid, era mai serios, mai în vîrstă. dar 

a fost om de comitet. Şi a fost. pînă am plecat, tot el. Era om 

cumsecade, n-a făcut rău la nimeni, dar îi plăcea oţîră băutura şi cu 

omu ăsta puteai trata ce-ai vrut. El zice: - lI Să facem reuniune!" 

- "Ce reuniune să facem?" "Păi, iacătă, de, vezi, lumea asta-i necăjită g, 

şi ia să convocăm noi responsabilii de stradă". Şi fa ce şi cheamă. 

Ăştia toţi cîţi au fost, 23, 24 de străzi, aproape de 30. Din ăştia a ales: 

ăsta-i învăţător, ăla-i medic, ăla-i ştiu eu ce". oameni mai". 

Se apropia Anu Nou şi facem revelionu. Unde să faci revelion? g, 

Facem cîte o invitaţie ş i cinci lei, să vină la revelion. Revelionul se 

va face în aer liber. A adus un vas mare cu vi n şi fiecare de-acasă era 

obligat să aducă cîte un lemn, dar lemne n-au fost multe. 

Muzică era, muzică nemţească, era muzică sîrbească, tamburaşii 

cum îi spun, şi muzică românească. TOţi s-au obligat să CÎnte pentru 

revelion. S-au suit, cîte 5-4 din fiecare, cîntau pe rînd. Vinu, fiecare 

a venit cu o cană de acasă , cu un pahar de acasă şi au băut vin. Au 

răspuns 90%. Afară vÎntu şi crivătu a bătut. imic nu aud. Facu, ca 

negrii. A fost tare frumos, ne-a apucat dimineaţa aproape, iarna în 

ianuarie, nu! 
Şi pe urmă de acolo s-a pornit un obicei, ca la fiecare aCţiune de 

asta, dacă facem ceva, să facem apel la populaţie. Şi-am făcut mai 

multe reuniuni , 2- 3 pe an. Şi după ce s-a făcut cămin cultural, erau 

În fiecare duminică dansuri pentru tineret. Nu veneau numai tineri" . 

Dansuri populare, dansuri moderne, cum CÎnta muzica aşa se juca 

(muzica românească de la Sînnicolau Mare, de la Variaş au fost 

tamburaşii). 

(Unde au lucral oamenii?) 
Care cum, cu cărăuşia care ar avut cai, cărau marfă la localnici, g, 

şi care nu, mergeau la muncă la gostat, ţăranii agricultori. Ceilalţi, 

care cum s-au putut descurca, că pe urmă s-au mai uşurat lucrurile. 

Ne-au l ăsat să mergem la Feteşti , care pe unde s-au putut angaja. 

Comerţ nu prea a fost. 
Am omis să spun, aceia care nu şi-au făcut casă , că n-au putut C, 

sau n-au vrut, că au spus că nu sînt vinovaţi . Aşa că au fost duşi, vreo 
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h, glO 44 de capi de familie, din colibele ălea, care n-aveau casă, au ro~ 
duşi la Canal, din care, prca puţini, nu ştiu, să se fi Întors doi-lrel. 
Canalu Dunăre-Marca Neagră . Şi Între timp au început oamenii bătrîni 
să moară şi aşa au rămas colibele pînă am plecat. 

h, Că între timp au început să vină şi altii, zişi condamnaţi politici, 
g, care au avut regimu ca şi noi, 0.0. , deasupra fotografiei. însă era salu 

mare, nu puteai să-i cuprinzi pe toţi, să-i cunoşti pe toţi. Eu cu vecinii 
ăştia eram foarte bine şi cu intelectualii. S-a făeut cum spun şcoala 

g, românească 4 clase, şcoala germană şi sîrbă. Şi doctoru Bojin Petru, 
g, ăsta o fost din Sînnicolau Marc, şi am făcut dispensar, mare, acoperil 

cu ţiglă. Toatc au fost făcute din pămînt bătut. 
Oamenii s-au chinuit. Dar n-a fost scandal, Il-a fosi bălaie, D-a 

A fost ură, erau [03l1e, foarte uniţi, indiferent c-a fost neamţ, e-a fosl 
C, sîrb, c-a fost român, una şi pămîntul , toţi uniţi, toţi au fost de-aceeaşi 

suferinţă, nevinovaţi. Că pînă la urmă s-au lămurit ăştialalţi din raion 
BJ şi de la conducere, eă nu-i chiar aşa cum au fost descrişi oamenii ăştia 

răi şi nu ştiu ce. 
k În septembrie s-a ridicat în '55 restricţia de domiciliu şi pe rind, 

aşa, au plecat oamenii. Alţii au stat şi în '56, n-au avut În pnmu rînd 
unde să se ducă . Că nu te-o lăsat să te duci tu la început, în prima 
serie să te duci de undc ai fost tu deportat, numai în altă parte. 
Probabil şi ca să nu se răzbune unii oameni ... 

n Ne-am întors la Bîrzava, la sora mea şi acolo am rămas pîDă 
acum. 
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"Dar cum timpu o trecut / ce-'am pierdut am rejăcut, 

/ /III/lIGi tillerelea meil / n-am de IInde-o cumpăra, " 

eLleOR TALlANU ("Ghiga"), născut În 7 rcbruaric 1914. Ocpoti.t din 

Bobda (Timiş) in Valea Viilor (F'eteşti i Noi) . Îl11'cgiSlntt in 26 august 

1993. Timişoara . A plecat Cli soţia, Taliallll Floare. 11 . 1914 şi copiii. 

Pătru. Il . 1932 şi Ruţicll , n. 1933. 

(Ideea de a-şi povesti via/a ii amillteşte illterlocutorului meu de 

"autobiografiile" care i se cereaujJelllru angajare, drept care povestea 

lui Îllcepe printr-uli aS1(el de episod), 

Da el spune, eu sînt directoru l centrofannului veterinar, vino la m, 

mine că te fac drogherist. Da, zic, ce fac cu autobiografia? Da el 

spune, ce eu am nevoie de autobiografia ta, spune către mine, Bine, 

păi cînd pot să vin? Luni poţi să vii la lucru, el spune, Şi-am venit, 

da ce eu mă pricep la medicamente'? Cică, ai să visezi toată noaptea 

cu medicamente ş i te fac drogherist, spune, şi-ntr-o lună de zile tu eşti 

drogllerist, spune către mine, Bine, da acolo n-o fost numa el doctor, 

o fost unu Stratulat, care-o fost la herghelia de la Parţa, crescătoria de 

armăsari şi povestea multe, cum o crescut cai, cum o-nsămÎnţat iepe, 

mă rog, şi mi-o plăcut cu ei, am lucrat cinci ani de zile, Şi o murit 

doctoru Bertac ş i-o luat altu, unu doctoru Boloancă, Da cu ăsta mai 

bine m-am Împrietenit, că ne-am făcut prieteni, Eu cînd am venit din 

Bărăgan, am făcut o crescătorie de canari, Zic, ce să fac? Trebuie să 

mă ocup cu ceva să cîştig un ban, Şi el o venit la mine şi-o văzut, 

i-o plăcut. I-am arătat o listă, cît am vîndut şi cît am Încasat şi 1-0 

tentat. Păi , cît mă costă. pe mine, spune. o pereche? Domnu doctor, 

zic, vă dau eu aşa de la mine o pereche. Şi i-am dat o pereche şi -o 

facut şi el. Acuma i-o vîndut, o fost zilele astea la mine, că nu ex i stă 

o săptămînă, În fieştecare săptămînă vine. Aşa de rău Îmi pare, Îmi 

spune, c-am cumpărat maşină de spălat la nevastă, am cumpărat 

frigider, tot după canari, 
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a, 
a, 

M-am născut În comuna Odăbâi, din părinţii Andrei şi lulian3 
Tălianu, din părinţi români. Tata meu o fost ţăran, da s-o ocupat, o 
avut restorant şi prăvălie o avut. Şi el, cînd eu eram de un an, o plecat 
În război şi nu s-o mai Întors. Maică-mea o rămas ca cu mine şi cu 
soră-mea de 7 ani şi-a vîndut birtu. Ori că n-o mai putut ea să 
reziste ... şi-am avut altă casă a noastră, ne-am mutat acolo-n casa 
noastră. Sora s-o măritat, mama s-o-mbolnăvit de cancer şi-am rămas 
eu de zece ani cu ca. Şi ea-mi spunea cum să fac de mîncare, că nu 
putea să se scoale din pat. Şi numa să vă spun mai departe. Ea mi-o 
spus cum să fac de mîncare, cum să pun sare, am făcut, da socrii lu 
sora mea n-or lăsat-o să vină la mama s-o spele, s-o ... orişicum şi eu 
am spălat, ea mi-o spus cum. Şi sora mea i-o lăsat pe ăia de tot şi-o 
venit acasă şi-a găsit un băiat de la comuna Chişoda, care o cunoscut-o 
de fată. Şi ăsta o cerut-o în căsătorie şi o hotărît că se duce, că eu 
rămîn cu mamă-mea şi cresc eu şi am grijă. Şi s-o dus. Aşa că eu 
m-am născut În '14 şi În 1925 o murit mamă-mea, am fost de II ani. 
Şi soră-mea o fost dusă la Chişoda şi-acuma ce să fac eu? N-am putut 
să rămîn singur în casa mea, c-am avut o vacă, am avut un cal, am 
avut căruţă, am avut de toate şi noi, O mică gospodărie. Şi m-am dus 
la nişte neamuri, m-o ţinut un verişor al meu, care-o avut un copil 
mai mare c-un an decît mine. Şi ăla i-o zis tati, şi eu i-am zis tati , 
da eu eram verişor cu el. 

Şi numa să vă spun, pe ăla îl dădea la şcoală, pre mine cînd m-o 
dat, cînd nu m-a dat, altu la plug, am mînat caii la plug. Păi, am vrut 
să mă duc la şcoală, las că nu te fac cu popă pe tine, spunea. Bine, 
nu mă faci popă, da mi-era ruşine că pierdeam anu şi eram mărişor 
şi, la noi În clasă, copiii mai mici, ăi tineri erau înainte şi ăia care 
erau mai mari erau Înapoi şi eu eram mai mare şi eram în banca În6i 
În faţă , mi-era şi ruşine dacă venea cineva să mă scol În picioare să 
mă vadă, ştii? Şi tot aşa, da totuşi , am căutat să prind cît am putut. 
Şi na, am ajuns mare. Un uică spune, am să te Însor, n-am să te mai 
las la ei, un bărbat a lu mătuşa mea bună, sora lu mama mea. 

Şi cînd am avut 17 ani, m-am dus ginere-n casă la Bobda, cu tot 
cu averea mea. Am avut zece lanţe de pămînt, am avut ţoale, am avut 
de toate. Şi ei or avut treizeci şi două de lanţe de pămînt, aşa o fost 
atuncca, cin' se duce arc mal puţll1, unde te duci găseşti mai mult. 

Şi eu tot aşa totdeauna m-am gîndit, cînd ajung să dau lu altu de 
mîncare, nu tot altu mic. Tot asta m-am rugat lu Dumnezeu cînd mă 
puneam la masă la neamurile ,::,ele, eram mîneători , atunci' spuneau, 
păI tu nu te mal satun? AtunCI Incepeam a plînge şi nu mai mîncam, 
ştii? Şi eu ... mi s-o-nregistrat În capu meu şi tot aşa m-am gîndit. Şi 

240 



am ajuns să am servitor, slugă . Cînd am ajuns În Bărăgan ... acuma 

vă spun cum am ajuns in Bărăgan , pe unnă vă spun povestea cu 

servitori i. 
in ziua de Ru alii. era ruga la noi În sat şi a doua zi. lunea. Am b 

trăit bine cu ecretaru politic de la noi din sat. că la fl'3tele lui eu 

eram, cum să spun, gi\'ăr, copiii mei o ţ i neau pe mireasa de mină pe 

la cununie, ştii ' Ne lineam ceva aşa, apropiali unu de altu. Şi ăla mă 

cheamă de la horă . s ă-mi spună : "Du-te acasă. nu mai sta'" - "De 

ce?" - .,La noapte te ridică 14 • - • • Da zic. cum'.' , uma pe mine singur 

sau pe tOl i?" "NU-Ii spun nimic. du-te. te rÎnduie ş i-ţi vezi de treabă. 

da nu pui la nllneni nimica, că eu ţi-am spu ". Bine. Iau pe nevasta. 

pun haideli acasă . că uile ce mi-o spus. Lasă . că nu se poate treaba 

asta. Bine. 
'Dar zvonu s-o ÎmpÎnzit prin sat. Na, vin acasă , ne rÎnduim totuşi , 

nu mai am pace În suflet, dacă mi-o spu ă ta, că-i secretaru politic, 

mi-am dat seama că tot o să se Întîmple ceva. Gata. mă duc acasă, 

ce să-ţi spun. nu mai putem să dormim nimica. La ora 9 auzim cîinii c, 

că latră . Şi lotuşi , copilu meu o adus doi băieţi la rugă la noi la 

şcoală, elevi care-or fost cu el, de la Gătaia. Şi cînd mă uit, la geam 

Îi un soldat, la uşă Îi alt soldat, În capu grădinii Îi altu. 

Şi-o dată bate la uşă şi spune "mîinile sus!" - către mine. "Eşti 

arestat!'1 Da eu spun, copile, nu te supăra, bine c-ai venit, că eu nu el 

sînt periculo . Zic, bine că m-ai scăpat, că n-am mai fost În stare să 

dau cote, nu am mai putul să rezist. N-am mai avut, În loc de grîu, 

semănam orz. Zic, las ' că la ălalalt an, nu-s mai . După aia am semănat b, 

secară şi tot ce am se mănat tot mi-o luat, n-aveam pită, n-aveam 

nimica. Am trăit ca vai şi-amar! 
Bine. O văzut copilu că - era un soldat - eu nu sînt periculos. 

Zic, uite-aicea! Era masa plină, cu băutură, cu carne friptă, cum Îi la 

rugă , nu ştiu dacă aţi fost. Şi numa să vă spun. "Măi, copile, zic. c, 

uite-aicca, aicea-i bere, aicea-i vin, carne, turtă, mincă să te saturi, să 

mînei ca la tine-acasă, da să fii sincer faţă de mine, să-mi spu i ce pot 

eu să iau de-ai cea sau cum mă ridici, numa pe mine sau" ... - "Nu, 

toată familia . Veţi fi dizlocaţi. Ai dreptu la un porc de 30 de kilograme 

şi şase găini şi un cocoş . Şi dacă ai porci mai mulţi, caută pe veci nu 

şi desprinzi un gard şi laşi un porc." Erau porcii mai mari, la 80-
90 de kile. Bine. Am făcut aşa. Ş,-nu spune el, ma, du lucruri la 

vecini , loale ce poţi , la alţii . Bine, da ce pali să duci? M-am dus c, 
Încolo m-am dus dincolo, n-am ştiut ce să duc. Parcă eram zăpăcit. 

D~pă un ceas, cine vine, un căpitan. Da căpitanu era de la Gătaia. 

1-0 văzut pe copiii ăia de la Gătaia, i-o cunoscut. - "Voi ce căutaţi 

241 



c, 

c, 

J I 

c" 

d, 

c, 

c 

J, 

aicea?" - "Păi vedeti, c-o fost ruga la noi, băiatu meu o fost cu ci 
Într-o clasă şi i-o invitat." - "S-o ştergeţi de-aicea!" Şi, doamnă, să 
vă spun, s-or dus. Şi zice, acum vă faceti, gata. Aveţi dreptu doi cai, 
o vacă, un purcel pÎn la 50 de kile, cinci găini şi-un cocoş. Şi haine, 
cîte puteţi. Da tine minte ce-ti spun, c-aveti un vagon de zece tone, 
nu mai mult. Voi trebuie să intrati şi nutreţu şi tot. 

Atunci ce-am făcut? Ne-am ortăcit doi vecini, am băgat caii, 
mltreţll , cărutcle Într-un vagon şi-ntr-un vagon noi, ţoalele şi-aşa o mcrs treaba. Da omu ăsta, căpitanu ăsta, o prins un fel de dragoste 
faţă de mine şi i-am spus, tot o să rămînă, că eu nu pot să iau cu 
mine, vă rog să vă serviti şi dumneavoastră! Acuma ci o văzut 
bunătăţile alea, ştii, s-o ruşinat puţin, da o-nceput să guşte din toate. 
Şi-o băut puţin şi tot şi el merge cu noi şi cînd am ajuns - c-am 
călătorit vreo cinci zile, nc-o dus roată, prin Ardeal - şi cînd am ajuns, am ajuns seara la Feteşti În gară. Dar bătea un vînt, grozav, ŞI 
praf ... n-am ştiut - doamnă, să-ţi spun - nici n-am auzit de Feteştl: 
Şi zice către mine, cică, vino, domnul Tălianu, cică, Illl-i musai s-asculţl 
de mine, da eu te sfătuiesc, că se-mparte Dâlga, la Gâldău - ÎmI 
spune ci - unde se-mparte satcle - voi să vă duceţi la Feteşti. FeteştlUl 
e un fel de oraş, centru, vă veţi găsi de lucru. Bine, domnule! 

Am plecat de-acasă cu sotia şi doi copii, băiatu clasa a patra de liceu şi fata clasa a treia de liceu. Fata nu era acasă cînd au venit să 
ne ridice. Au vrut să o pnă la bătrîni camuflată, dar după un timp a~ adus-o şi pe ea acolo. Mă duc şi vorbesc cu ăialalţi, gata, tOţI , doisprezece familii, mergem la Feteşti. 

Cînd am ajuns acolo, doamnă, am ajuns noaptea, Într-o vale, 
acolo În Bărăgan. Da am ajuns Într-o taria de grîu, numai grîu era, 
Încă nu era tăiat. Acolo a111 dat drumu la cai şi-am dat drumu la vacă. Caii au Început să pască acolo, da vaca nu-i place grîu uscat. Ea s-o 
luat, s-o dus după iarbă. Noi am adormit. Dimineaţa cînd mă scol în zori, caii-s lîngă noi - noi am adormit sub căruţă, aşa - vaca nu-i. 
Cînd mă duc să-mi caut vaca, doamnă - nu vreau să spun că eu am fost cuminte, poate şi norocu, Dumnezeu te păzeşte - apare un domn, vine în zori, vine În locu unde am fost noi debarcaţi acolo. Şi ci 
spune: "Bună diminea!a!" - "Bună dimineaţa!" Spune, hai să facem 
cWJoştinţă. De unde eştI dumneata? - mă Întreabă. Mă numesc Tălianu. Spwle, eu mă numesc Sandu, eu sunt şeful şantierului dumneavoastră . 
Şi eu sunt dizlocat, da atîta timp pÎnă-i gata satu de făcut. Eu îs şeful 
şanticrului, spune, şi cînd eu mi-s gata cu satu de făcut atunci eu voi fi liber, pînă atuncea n-ai fi liber. Da, spune, fiindcă ~oi doi ne-am 
întilnit prima .dată, mă ui~ la dumneata, îmi pari simpatic, zice el către mmc. Eu am mceput să ZImbesc ŞI spune, uite ce este, cîţi sînteţi voi? 
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Vă spun. treisprezece familii. Cică, voi să faceţi căşile primele, lîngă 
unde vine primăria, În mijlocul satului. Da eu zic, domnu Sandu, nu 
vreau acolo. De ce? Mi-i frică că vine rusu şi ne impuşcă, zic. Eu aş 
vrea lîngă liziera aia acolo la margine, zic. mai putem să scăpăm prin 
cucuruz, să ne ducem. Da el spune. bine. dacă noi doi ne-am Întilnit, 
da să răI1!Înă vorba intrc noi. spune. că eu nu vreau s-ajung şi-n 
puşcărie. Imi spune, eu sint şi eli dizlocat. c-am avut o fintină de d, 
benzină, o pompă de benzină de unde aprovizionam maşinile. Era din 
Bucureşti. Şi spline. spune-le la toti ai \ 'oştri ca ă fiti toţi la un loc 
şi eli am sii v-aduc apă. să v-aduc forme de chirpici să vă faceti 
chiqlici şi să vă apucaţi de casă, spune. Da asta. spune, pînă miin~, 
poimiine să incepeţi să vă faceţi casa. Spune, dumneata pe unde vrei? 
Uite la liziera aia acolo. A făcut el socoteala, că erau făcute străzi cu 
maşina de tăiat la grîu. cărări, strada cutare, strada cutare, c-am fost d; 
830 şi ceva de familii În comuna aia. Feteştii Noi. Erau din Valcani (?), 
din Jimbolia, din Beba Veche, din Clisura Dunării şi olteni, mai 
puţini erau. 

Şi numa să vă spun, gata, spune, să-ţi arăt IOCl( întîi, după vecinu f 
cutare şi lîngă vecin li cutare şi tot aşa la rînd. In ziua aia ne-am 
grupat, asta-i casa mea, asta-i casa ta. Doi pari, unu dincolo, unu 
dincolo. De-aici pînă aici e-al meu, de aici pînă aici e al tău. Bun. Da 
ce să vezi, am aplicat în grîu şi alţii au început să taie şi şi-au luat 
coardă. Eli nu mi-am luat coardă, n-am avut saci, n-am avut nimica. 
Dar el mi-o spus, pînă la ziuă, pÎn la zece ceasuri, grîul ăsta să piară 
şi să-ţi faci co libă din el. că n-ai cu ce să te-acoperi, nwna cu grîu 
ăsta. Şi la liziera asta, pomii, În două ceasuri, trei ceasuri n-o să mai 
fie nimic. Oamenii o să-şi facă colibă. Da să nu mă spui nimica, 
spune către mine. Şi nlIma să vă spun, doamnă, gata. toţi ne-am 
aranjat, tot. Vin alţii şi taie grîu, oamenii au trebuit să-şi taie, să-şi 
facă şi ei. Am găsit şi eu o coasă. 

După ce-a fost tot gata, caii ar mînca, ar bea apă, nu-i apă, setoşi 
caii. Şi mi-aduc aminte că ~ra o dată la televizor, cînd o fost căldura 
cea mai mare În România. In '51, 44 de grade o fost Celsius. Aveam 
şi-un mînz mic la iapă. se culca În praf şi cînd se scula, Iăturea care 
o fost către pămînt era numa noroi , imală, de sudoare, cum o stat În 
praf. Şi tot sugea la iapă şi nu mai avea ce să sugă. Da totuşi am 
căutat, cum eram la margine, să mai rupem cite-un cucuruz de la altu. 
Şi vine Sandu. vine la mine şi spune, domnu Tălianll, noi sintem 
neamuri, de astăzi incolo nu sîntem prieteni, sîntem neamuri. Spune, 
nu spui la nimeni nimica, că ai stat de vorbă cu mine. Uite dimineaţă 
ţi-aduc corzile, corzile de săpat cărămida ş i-ţi aduc eu apă cu cisterna 
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şi te-apuci de casă, că nimcni nu vrea să facă casa. Îi spun lu vecinu 
meu de după casă şi la ăI de dinaintea căşii, mă uite ce e, o vemt la 
mine să ne apucăm să ne facem casa. Gata! Facem casa. Aducem 
forma, ne-aduce apă, punem, facem, da în jumătate de ceas 31 putut 
s-o pui la loc, era şi uscată, aşa pămînt îi acolo. . 

g, Numa să vă spun. Vine a doua cisternă, vin o sută de oameni. 
Ne-or golit cisterna că le-o trebuit apă, ştii? Da el spune Iasă că mîine 
fac altceva, bag motorină în apă, ştii. Dar o băgat motorină şi oamenii 
tot veneau, or dat apă cu motorină, or dat la cai, or dat la vaci şi-or 
băut săracii, că l1-or avut ce să bea, or băut aşa cum îi. Şi ne-o dat 
şi o cadă mare, un ciubăr, unde să păstrezi apa şi-am făcut, am facut 
două mii de bucăţi dc cărămidă, atîta o fost casa mea şi ne-am apucat 

f la vecinu să facem. Am făcut şi la el două mii, c-am avut o cameră 
şi o bucătărie, camera o fost 3/3 şi bucătăria o fost 2/3. Şi-am căpătat 
două uşi, o uşă afară şi o uşă între camere, atît. 

Da el îmi spune, dacă voi faceti casa întîi, am ordin să vă dau 
să şi podi ţi pe din jos, da nu podi ţi, spune, puneţi tavan şi peste tavan, 
peste scînduri le alea puneţi pămîntu, că dacă ploaie, spune, îl face 
beton, acolo şi nu mai trcbuie să mînjeşti, să faci beton, nu mai 
trcbuie să faci nimica. Aşa am făcut. Ne-o dat corn de salcă aşa 
micuţi şi grinzi tot de salcă, mai groase şi am pus pămînt cu vadra, 
cit am crezut noi că ajunge. Na, după ce am fost gata, numa să vă 

g, spun, dă Dumnezeu şi vine o ploaie mare. Dar dacă vine o ploaie la 
ci, vine numai din partea dc miazănoapte sau cum să spun, numa de-o 
Iăture vine ploaia şi de-o Iăture îi şi uscat. Dacă spun la cineva poate 
nu mă crede, da aşa să să mă ajute Dumnezeu dacă mint, că n-am nici 
un interes să vă mint. Şi ploaie tot acolo şi face ăla beton. S-o făcut, 
ce să-ţi spun, cu budacu dacă l-ai fi spart. Na, acum la acoperit. Casa 

f mea s-o terminat şi a lu vecinu, da naintea mea n-o fost gata că o 
trcbuit să-şi facă două camere. 

Acuma voi să vă duceţi să v-aduceţi papură din baltă, da acolo 
papura atîta-i de-naltă, mai naltă dccît camcra mea şi nu face cbica aia 
neagră în vîrf, nicidecum. Na, ne dă el un bilet şi ne ducem la Ocolul 
Silvic. Cînd ne ducem a_colo, la ingineru, se uită ingineru să ne dea 
papură să nc acoperim caş"c. Restu, n-o vmt nimeni să-şi facă căşile, 

il, că vin americanii să ne scoată de acolo, mă-nţelegeţi? Noi ne-am 
făcut. 

Acum cine o acoperă? Mă, uite eu o acopăr. Cum tu o acoperi? 
Zic, eu am avut o casă de trcstle acasă şi eu am văzut maistru cum 
o acoperit. Şi_ zi~, eu ţin m~nte şi .încercăm la casa ta. Şi-am acoperit 
casa lUI. Ce sa-ţI spun, dupa opt ZIle, VIDe de la Bucureşti, atunci n-or 
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fost elicoptere, numa un avion mic. S-o lăsat şi-o văzut că căşile 

noastre-s gata, dar a lu ăsta o fost acoperită , a mea n-o fost acoperită. 

Şt lut t-O pus un steag, fiindcă o fost casa gata şi pe mine m-o felicitat 

ş t mI-O spus că scîndurile POt să fac ce vreau cu ele. Eu vreau să-mi 

fac ş i-un grajd pentru Iacă. Treaba dumitale. o spus ministru ăla, sau J I 

ce-o fi fost, că nu s-a recomandat. 
Şi rine Sandu, cind o fo t gata şi spune. na coana Florica. vreau 

să-ţi fac o fotografie - o -o I -arăt şi-acuma -, da să nu mă spui la 

nllnel1l. că eu am făcut-o, că ăştia mă-nchid pe \Iaţă . Şi-o fotografiat-o 

naintea căş ii cum dă mîncare la găin i. i-am căutat să ne facem o 

gospodărie . 

a, ce să rezi , acuma nu dă voie la nimeni să se ducă la lucru, g. 

numa nouă care-am gătat casa, numa cine- i face casa. Dar o venit. 

cînd o venit ploaia aia. cinci kilometări Îşi face un şanţ aşa, ploaia, 

VlOe de la deal la vale şi unde ajunge ploaia În vale, acolo În şanţu g, 

ăla şi-or făcut bordeie. Şi doi bătrîni şi-or făcut bordei şi cînd o ajuns 

apa la bordei, o umplut bordeiu, o trebuit să scoată apa afară, ţoale 

ce-or avut, tot o udat ( .. . ) 
Şi după ce-am fost gata, am vîndut calu, că murea de foame. Am 

vîndut primu cal al meu atuncea, un armăsar, cu cinci mii şi ceva 1-0 

luat fenna. Ăilalţi m-or băgat vină că l-am vîndut, un cal din ăla, aşa 

de lesne. Dar iapa nu mi-o luat-o, că o avut paisprezece ani. MÎnzu 

mi 1-0 luat unu cu şapte mii, ei aveau cai de-i mici de ăia. 

Acuma ce să vezi, gata-i casa, trebuie să lucrăm ceva, nu mai g, 

avem de mîncare, nu mai avem ce să mîncăm. Eu de copil am Învăţat 

măcelăria . Zic, mă duc la fermă, că numai la fermă am avut voie să 

lucrăm. Uite ce e, zic, eu sint măcelar de meserie, n-a veţi nevoie? Ba, 

avem nevoie. Avem. e trebuie să ne tai pentru cantine. Da mi-o spus 

de la Început, nu numai tai animale, trebuie să tai şi lemne pentru 

cantină. Şi-aşa mi-era de ruşine să tai lemne, ştii? Da am tăiat, am 

tăiat , am tăiat. O dată spune (că) nu le mai dă voie să taie la fennă 

nimic. Numai să taie la abator. imi face recomandaţie să mă due la 

abator. Cum s-o-ntÎmplat că băieţii mei or cunoscut pe băieţii lu şefu 

abatorului, ca colegi aşa . Şi-mi pune: dumneata eşti de meserie? Da. 

Dar ai ceva acte' -am avut nimica acte, dar am avut eu cuţite, am 

avut bardă, am avut de toate de-acasă, aşa. Le-am luat cu mine, tot. 

Şi spune că mîine să vin la lucru. 
Dar la ei nu se taie ca la noi vacile. Le-am arătat cum se face la B, 

noi . Mi-a dat o vacă s-o belesc. Eu am belit aşa cum am Învăţat, 

curat, frumos. Unde am văzut că cure sînge, imediat am stors cu 
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cirpa. La ei ca la hingberi. Cîtă carne o rămas pe piele, o pus-o acolo. 
Da venea un ţigan de la DAT, ştiţi cc-i aia, ăla curăţa arară pieile şi 
ducea la copii, c-avea copii. Belea el încă o dată pieile. Şi ţiganu 
mîine-zi imi spune, că ştii, domnu Tălianu, că sînt supărat pe dumneata, 
că cu am şase copii şi de la dumneata n-am ce să duc acasă nimic la 
copii. Na, Iasă că mîine scară fac altceva. Cum? Treaba mea. Cind am 
fost gata de belit, eu grumazu şi capu îl înveleam şi-I puneam în piele 
acolo, tăiam coada şi-o beleam acolo pînă la piele. Ţiganu o fosl 
mulţumit că o rost mai curat. 

Da n-am tăiat numai vaci, am tăiat şi oi acolo. Da la ei nu s-o 
belit ca la noi. La ci s-o tăiat pe burtă oaia, s-o băgat mîna şi-o-neepul 
să belească. Tot o murdărit carnea. La noi se beleşte aşa roată, burduf 
frumos. Cînd o venit de la Jăgălia, o fost un port de avioane, or avut 
ruşii, de-acolo veneau să ia carne. Şi cind o văzut, asta vreau, oile 
alea cine le-o tăiat? Păi, spune, cutare, chiabur, spune. O ... - suduie 
- de astăzi încolo numai pentru ei să tai . Dar ce să spun, era un 
căpitan, îmbina ceva româneşte. EI mi-o lăsat capu de la oaie, el mi-o 
lăsat plămînii, ficatu, mi-o lăsat tot. De la vacă mi-o lăsat inima, 
ficatu. Zic, dacă mă prinde? Dacă te prinde, zici că eu ţi-am dat. 

g, Stătea pînă era gata scara şi mă ducca cu maşina pină la margine de 
sat. I-am ţinut pc-ai mei numai cu carne. 

g, Ce să vezi, m-am îmbolnăvit de febră tifoidă. Trei luni de zile am 
stat în spital, de la o sută cinci kile, am fost normal, am ajuns la 
şaizeci de kile, aşa am slăbit. Mi s-o ocupat locu. Ce să fac? 

Făceam gropi, trei lei ne plătea de groapă, făceam pînă la douăzeci 
de gropi la zi, nu puteam mai mult şi de ăstelalte făceam pînă la 
douăzeci şi ceva, unde scoteam pomii uscaţi, tot atÎla ne-o plătit, dar 
era randamentul ma, mare. Seara veneam acasă şi băgam mîinile în 
apă, mi se crăpa pielea pc miini, aşa mă durea, mă ardeau mîinile. 

Şi o dată Ruţica, fata mea, spune - ea era şefă planificatoare la 
o cooperativă mcşteşugărească - spune: tăticule, să te fac dogari. 
Mi-o venit să mă rid, în viaţa mea ... am avut o cadă stricată or venit 
din ăia care face eăzile, cind o spus gazdo-i gata, banii!' Dracu o 
văzut. Spune, să ma, cauţi unu cu tine, carc-i de meserie că o murit 
unu care-o fost dogari şi-or rămas sculile acolo şi alea ti 'le dă lie ca 
să ai cu ce să .lucri; Da zic, ce, cu ştiu să lucru la dogărie? Dacă iei 
pc unu, te-nveţl. Apal caut tot satu nou, nu găsesc, găsesc UD basarabean 
de la [onel. Dar ăsta merge, spune, numai dacă îl iau şi pe copilu lui. 
Copilu lui avea vreo 28 de al1l. Sub altă formă nu merge. Na, da spun 
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la aia numa doi O trebuit, nu trei. Pînă la urmă, hai să-I luăm şi pe 

ăla, ca să-mi facă mie bine. 
Lucram În trei, da nişte oameni. n-ar fost de meserie da tot de 

sărăcie'. Da. totuşi. am văzut, am căpătat trei lei de o puril;ă, făceam 
la punnl de brînză. Şi mă uitam, eu nu puteam de la-nceput să fac cît 

făceau ei, ei faceau mai mult, că erau tata şi fecioru şi la sfirşit trebuia 

să împă'1im, lor nu le mai convenea să Inere cu mine, eLI să lucru 

singur, nu ştiu ce. :-.Ia. c-am văzut eu, m-am prins eu cum fac. dar 

lll-am apucat eu să măsur cu compasul, măsur şi cind tai fundul să-I 

pun, scapă jos, Mtl mir eu. Doamne, cum scapă. că eu am văzut cum 

au măsurat ei. aşa măsur şi eu, tai pe dunga aia şi scapă. Dar unu 

care-o venit cu brînză acolo. un cetăţean mă Întreabă, domnule. nu te 

supăra. dumneata eşti de meserie dogar? Da eu zic, de sărăcie. 

Dumneata lucri bine. da nu tai bine fundurile. De măsurat le măsuri 

bine, da nu ştii să le tai. Da cum? Măsur eu un fund şi el ÎI taie. Da 

nu mă duce naiba să văd cum ţine firizu, ştii" Na spune, acuma 

clopleşte-I cu barda, am Început eu să cioplesc cu rindeaua roată, 

pune-I la loc. Cînd l-am pus la loc, gata, fix. Acuma, fă dumneata 

alru. Iară rac cu alru, iară. Spune, nu aşa, nu-i bine cum tai, dumneata 

tai aşa pe dungă, aşa să mergi cu firizu , În afară şi iese bine. Na, fac 

eu, mă uit, Doamne dă-i sănătate, c-o venit ăsta şi-am văzut, merge. 

Dar aveam şopru atît de mare, cît casa mea, n'!mai cu doage, d-ale 

vechi. Şi ăştialal!i căuta o doagă ruptă şi-a fixa. Asta, spune, nu te lua 

după ei. Iei o doagă mai mare, spune, şi cu creionu tragi şi te puni 

şi tai cu firizu, tai cu barda pînă la loc, te-opreşti şi faci gadină din 

nou - ştiţi ce-i aia gadină, IlU ştiţi, aia de se bagă fundu, şanţu ăla -

spune, nu mai trebuie să cauţi pînă găseşti una, trebuie s-a lapezi pe 

aia, s-o pui pe aia, s-a lapezi pe aia, s-a pui pe aia. Tu ia una care 

crezi tu că-i mai curată, mai bună. Aşa am făcuI. Eu am Început să-i 

Întrec pre ăia, eu făceam sÎngur, cît făceau ei doi, tata şi ficioru, dar 

n-am vrut să le spun pentru că n-au fost oameni cu mine, ştii? 

Şi să vă spun, gata, am făcuI. O dată spune de la Agevacop (?) g, 

că trebuie să nu mai facem butoaie, numa să facem lăzi pentru ruşi, 

de dus untu În Rusia. Trei lei de-a Iadă, să o Încheiem. Da noi ne 

socotim nu facem mai mult de cincizeci de lăzi pe zi, 150 de lei la , 
zi şi alţii săracii lucrau pe 500 de le! la lună. Da ei spune nu, faceţi 

cît puteţi, vă dăm ş.i cîte-un rus~ ca sa. carematenal~, să care untu: Şi 

aşa ne-am apucat ŞI am I~crat ŞI nOI ş; ruŞII ŞI am clştlgat foarte bme. 

Atunci am gătat cu ruŞII, trebUIe sa facem un şopru foarte mare, 

pentru zarzavat, pentru la gară. Facem. L-am acoperit cu papură, nu-i 

O problemă. 
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Dar, era ali fel de oameni ca noi bănătcnii , dacă ei vcneau la noi, 
ei mureau de foame, dacă noi ne-am dus la ei, noi n-am murit de 
foame ( . .. ) 

Şi acuma să vă spun, am pătit-o mai multe, mai rele, că am ajuns 
şi la securitate. Aicea vreau să vă spun ce-am pătit-o cu servitorii mei. 
Am avut un servitor din Bucovina, care era cu 14 ani mai mare decit 
mine. Dar era un om foarte cumsecadc şi copiii i-or zis uica şi eu 
i-am zis uica şi uica o rămas in familie. Şi-o stat la noi trei ani de 
zile, şi cind am plecat in Bărăgan el o scris acasă la baba că să-i dea 
adresa, să-i scric că undc sintcm noi . Şi i-o dat adresa că sintem la 
Feteşti. EI o venit la mine şi mi-o adus intr-un sac ni ştc făină de 
secară şi-ntr-un sac nişte cartofi. EI o crezut că cu is la Feteşti in gară, 
da noi am avut şapte kilomctiiri de la gară . Şi-am făcut o cărare, pestc 
griu, pestc cucuruz, dirept la gară, ştii? La marginea satului , acolo pe 
unde o ştiut că trece lumea, sccurit.1tea era plantată acolo. Şi el Iasă 
cartofii, ia făina, Iasă făina , ia cartofii. N-o mai putut de obosit. Cind 
o ajuns la marginea satului I-o-ntrebat că unde te duci . Păi aici la satu 
nou. L-o văzut, că portu se cunoaşte, bucovinean de-I bănătean. La 
cin ' tc duci? La Tălianu . Păi ce, eşti neam cu el sau ce? Nu. Păi da 
atunci de ce te duci? C-am fost servitor la el şi cicii cu am trăit bine 
cu el şi vreau şi cu să mă duc să văd cum stă el şi să-i aduc nişte 
făină . Cică las că ştiu cu unde stă, iti ajut eu. O luat sacu de cartofi 
şi 1-<3 dus la postu de securitate. Acolo pc eli-o cercetat despre mine, 
cum m-am purtat, cum o trăit la mine, tot. Şi după vreo două ore mă 
cheamă la securitate, vine un militian după mine. Mă duc acolo, stai 
pre scaun. Spune, fumezi? Nu, multumesc, nu fumez. Dar de băut iti 
place să bei? Zic, din principiu n-am băut, nu. Spune, dumneata eşti 
Talianu? Da. Dumneata eşti ăla care ti-ai bătut joc de servitori, i-ai 
bătut , i-ai injurat, i-ai cutare? Domnule, zic, n-am făcut aşa ceva, că 
cu, zic, am fost copil sărac, am crescut fără tată, copil, altii m-au 
crescut pc mine. Şi cu m-am gindit intotdeauna, Do~mne, cind ajung 
să dau şi cu la allu de mincare, nu tot altu mie? A, spune, da uite 
aicea declaratii de la Irimită Gavrilă, spune că l-ai injurat, că l-ai 
mal tratat şi cutare. Dacă omu ăla poate să spună rău de mine, cu nu 
pot să spun rău de eL .. Lasă că spui tu. iI scoate afară, da el m-o 
văzut pc mine, că era din zid bătut şi era erepat la un colt zidu şi el 
s-o uitat prin crepătura aia, da cu nu l-am văzut pre el. Cind ne-o dat 
drumu, el o-ncepUl a plinge, cu am inceput a plînge şi ne-am 
imbrătoşat , ne-am pupat. Şi-mi spune la ureche alUncea, că doar am 
auzit bine, n-am fost surd, spune n-am spus nimica rău . Şi i-o 
impresionat şi pe ci plînsu nostru. 
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Zice către ei, să mă lăsaţi baremi vreo trei-patru zile să-i ajut la 
casă. Da casa mea era racută, ştii? Na, zice, te lăsăm cică, două zile 
şi-a noapte, ziua aia şi mai o zi ş i noaptea. Eu spun către el, uică, 
pentru că tu ai venit la mine ş i neamurile Il-au venit, că al11 avut 
verişori şi mătuşe din ăstea. nici care nu 111-01' vizitat, o rămas iapa 
Rica, aşa i-aJll pus numele, asta ţi-a dau ţie. pentru că tu ai venit la 
mine. Da n-ai nici o obligaţie. Dacă lucri cu ca şi vrei un pachet, 
să-mi trimeţi, da rară obligaţie. Dacă fată vreun mînz şi m-ai duce 
acasă, vrei să-m i dai un mînz de la ea. dar rară obligaţie. Bioe. 
Noaptea s-a sculat omu. i-mTI dat de mîncare. o luat iapa, s-a dus 
călări cu iapa, s-a dus pînă unde s-a dus. dar toţi bucovinenîi veneau 
şi cumpărau cai de la noi. Dar noi nu puteam să dăm bilet, noi 
clandestin i-am vîndut, ~ă erau şi caii confiscaţi. Da noi Il-am ştiut că 
era şi caii confiscaţi. Intr-alaltă noapte, nevasta mea spune, măi , 
scoală-te, c-o venit Rica acas'. Cînd mă uit pe fereastră se vede iapa. 
EI s-o-ntors cu iapa-napoi, că el o văzut c-o confiscat la alţii caii. Şi 
el O zis aşa, mă, cînd am văzut, am fugit cu iapa-napoi. Dacă ~-aş fi 
spus că mi-a luat-o pe dnllTI, poate nu m-ai fi crezut, aşa, cică vinde-o 
tu, tot Îţi pică ceva. 

Aduce dracu pre un băiat de pe lîngă Tismana, care-o fost la 
mine, unu Piţigoi Vasile, care nu ştia nici să scrie, eu l-am învăţat să 
scrie, eu l-am Învăţat tot. Şi vine-o dată la Timişoara, şi-şi cheltuie 
toţi banii şi n-o mai avut cu ce să se ducă acasă la lneu Criş. Se duce 
la mama să-i dea 100 de lei să se ducă acasă ( ... ) 11 aduce dracu şi 
pre ăla, miliţian, şef de post, cu gradul pre umăre şi-l prinde şi pe ăla 
şi-l duce la post. Şi spune că iar, unde te duci, la cutare. Păi de ce? 
Păi am fost la el şi mi-s dator să-i dau suta de lei şi vreau să-i dau 
suta-oapoi. I-o luat suta, i-o luat batlii, i-o dat un soldat, 1-0 arestat, 
pre ăla nu l-am mai văzut. 

Vine alt băiat din Bucovina, să cumpere şi ăla cai şi-ntreabă pe 
miliţian de mine, că unde stau, militianu o fost civil. Păi, zice, de 
unde-I cunoşti? Am fost servitor la ei. În mă-ta, afară din sat, şi nici 
pe ăla nu l-am mai văzut. Mă cheamă după cîtva timp şi-mi spune: 
uite ai dat la cineva o sută de lei şi ţi-a adus inapoi ţie. Eu n-o 
primesc, am crezut că mă-ncearcă. N-am dat la nimeni. Nu, c-ai dat. 
Nu, domnule, n-am dat ( ... ) Pînă nu-ncepe să-mi spună şi-ntr-adevăr, 
atunci m-am adus aminte, am dat o dată o sută de lei lu Vasile, ştii? 
Spune, uite-aicea suta de lei de la cutare. da pe urmă mi-a spus cum 
s-o-ntÎmp l at. 

Şi numa să ţi-a spun. O trecut un timp de şapte luni de zile... gll 
acum ar trebui să tac. să nu mai spun mai departe. C-am ajuns pe 
chestia asta la securitate. 
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Să ţi-o spun, capăt un mandat de arestare, cu şi fiică-mea. Dacă 

nu mă prezint de voie, mă duce la Constanţa cu sant inel a, ştii? Păi 
mă prind, mă duc de voie, n-am încotro. Cînd am ajuns acolo, pe 
mine m-o băgat într-o cameră, pe ca O băgat-o în altă cameră. Ei i-o 
dat drumu acasă. 

Am ajuns de dimineaţă. Mă pune să dau autobiografia. Scriu. 
Vine unu, zice, mama ta de ... numa atîta-i viaţa ta? Vine altu, iar 
mi-o citeşte, iar mi-o rupe. Alta! Pînă noaptea tot am scris la 
autobiografii. N-am mai putut să scriu. Ce să vezi, îmi spune, ştii ce 
vrem noi de la dumneata? Ţi-am citit autobiografiile, ţi-am citit 
declaraţiile de la servitori, dumneata eşti omu nostru, să ne seveşti pc 
noi, să fii informatorul nostru. Nu te plătim, dar te tolerăm, poli să 
faci ce vrei, să tai viţei, să vinzi carne, Il-arc nimeni Cli tine nimica, 

Domnu, cu zic, cu nu pot să fac aşa ceva, cu sînt creştin, trebuie 
să fii născut pentru aşa ceva. Asta nu poate orişicine să facă. Lasă, că 
faci tu' Nu fac. Mă pune pc-un scaun, în mijloc, mă leagă de picioare, 
mă leagă de mîini şi mă leagă cu cureaua aicea. Şi pe masă era 
declaraţia s-o iscălesc. N-o iscăleşti? Nu. Pleosc, dă-i, pocneşte-I! 
Scaunu numa face u, u, u, se-ntorcea pe bile, ştii? 

Vin, se bagă şapte o dată. Unu mă Întreabă lina, lina mă Întreabă 
alta. Da eu mă gîndesc, Doamne, în mine mă rog, Doamne, dă-mi 
putere să pot să le răspund la fiecare în parte. Prostu ca mine, eu 
m-am rugat tare şi eu n-am ştiut că mă rog tare, poate mă crezi, poate 
nu mă crezi. Şi cică, ce, eşti pocăit, mama ta! Păi, de ce te-ai rugat? 
Atunci am văzut ce prostie am făcut. Na, s-au dus ăia, mă dezleagă, 
nu ma spune să stau aşa cu mîinile la spate. Stau cu mîinile la spate 
şi vine unu dăzbrăcat, llum3-n maiou şi zice de ce stai, mă, aşa? Aşa 
mi-o spus să stau. Zice, hai să facem cunoştinţă. Mă numesc Călău, 
zice. imi pare bine de cunoştinţă, persoana-i foartc frumoasă, da numele 
nu vă face nici o mîndrie. Cînd am zis aşa, el zice, bagă grumazu la 
mine aicea-n mîini. Eu, nu. Bagă grumazl1 la mine-n mîini: nu-l bag, 
domnule, nu-I bag! O venit şi m-o strîns cu amîndouă mîinile de 
grumaz, pînă m-am sculat sus. Da ei ştie pînă unde să tc strîngă, ştii? 
Cc figură-am făCUI nu pot să spun, că m-a lăsat. 

[scăleşti? Nu iscălcsc. Mama la de ... Ai copii? Da. Cîţi ai? Doi. 
Cică atîta am să te bat, să spui la copiii copiilor tăi ce-ai păţit dc la 
mine. Na, zic, Il-am mai putut să lac, da dumneavoastră aveţi copii? 
Am şi eu doi. Vă rog foarle frumos, cînd vă duceti acasă să le 
spuneţi cu cc chin cîştigaţi pîinea cea de loate zilele, pe care trebuie 
să o mănînce ci. 
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Numa să ţi-o spun, cînd am zis aşa, cînd mi-o dat nişte pălmii 
Şi scaunu s-o-ntors, ştii? Mi-o dat şi m-o lovit şi peste gură şi peste 
nas şi o-nceput sîngele să cură. Eu am Tacut şi pe prostu şi-am dat 
~rumu jos. Mi-o spus În cinci minute să lingi totu de-acolo de josl 
In cinci minute tot am curăţat. Iscăleşti? Nu iscălesc. Na spune. uite-te 
la geam! Mă uit la geam, in viaţa mea 11-3m văzut marea şi ceru. 
N-am ştiut care-i marea şi care-i ceru, orizontu pierdul. Mă Întreabă 
cît văd eu de depal1e? Ei, pizda mă-ti, numa atîta vezi? Mă gîndesc. 
spun şapte kilometri. că doar nu mă doare gura. Spun şapte. Acuma, 
zice, du-te şi te uită acolo! Mă duc acolo să mă uit. o dricaIă(?). un 
strujac, ştiţi ce-i stmjac: Cum dorm ţămnii in loc de dormeză, cu 
ghije, cu paie, saltea. Na, uite-te-nluntru-n ea! Cînd mă uit Înluntru, 
două pietroaie, uite aşa de mari, acolo. În sacu ăla. Dacă nu iscăleşti, 
unde-ai spus că-s şapte km. acolo-ţi dau drumu. Zic, dacă soarta mea 
îi să mor în apă şi nu pe pămînt, puterea-i la dumneavoastră, nu la 
mine, ştii? M-o-njurat. Nu iscălesc. 

Vine comandalltu: să nu mai pună unu mîna pre el, să-i dea o 
palmă. Ăsta-i omu nostru. Voi nu ştiţi să vorbiţi cu el. Voi n-aţi citit 
autobiografia, voi n-aţi citit declaraţia servitori lor lui, ăsta ne-ajută pe 
noi, numa voi nu ştiţ i să vă comportaţi cu el, el ne ajută, el e omu 
nostru. Na, dacă mai pune mîna cineva pe dumneata să vii la mine, 
la camera cutare! Da eu, Doamne, ce om îi ăsta! 

Cînd se duce el, iese unu după el:" domnu comandant nu vrea să 
iscălească!" Omoare-/! Apăi, Închipuie-ţi ce-o fost, că pînă atuncea 
n-am vrut să iscălesc . Şi CÎnd O fost gata, o văzut că toată noaptea ... 
spune, ai bani la tine? Am. Un ţi-s banii? in buzunaru cutare. Băgat 
mîna şi-mi scoate din bani şi-mi bagă iar pOl10felu in buzunar şi mă 
dezleagă, mă scoală, să pun mîinile pe pereţi şi nasu să fie lipit de 
pereţi. Să bagă doi-trei , n-am văzut, şi-mi pune o pereche de ochelari 
negri pe ochi. Na, haida cu mine, spune, hai I Mama ta, Iasă că spui 
tu tot şi ţîţa lu lllumă-ta ce-ai supt-o. Na, haida jos, spune, mă scoboară 
jos, na, pune mîna pe bordură, Îi bordură aicea, spune. Pun mîna pe 
bordură. Am ajuns În stradă, nu se-aude nimica-n lume, noapte, ai 
grijă ridică picioru aicea că-i bordurăI Eu am ridicat Înainte de bordură 
şi m-am Împiedicat. EI cu pistolu după cap cînd o dat, am crezut 
că-mi rupe junghetura, ştii? 

a mergem. mergem, mergem, ai grijă c-aicea-i o şină, rădică 
picioarele mai sus. Ridic aşa ca orbu. Odat' aud u-u-u' Trenu! Ce să 
vă spun ... Spune, ai grijă. ajungem la tren. nu spui la nimeni de 
unde-ai venit, ce-ai păţit, ce-a] primit, nimic. iţi vezi de treaba ta şi 
taci, că eu Îs lîngă tine acolo. Imi pune mîna pe treaptă la vagon, îmi 
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pune mîna la bară, mă sui sus, cînd pun picioru pe vagon să mă sui, 
am şi picat pe burtă şi mi-o luat ochelarii şi cincva m-o ridicat sus, 
da n-am ştiut cine m-o ridicat. M-am pus lîngă uşă acolo şi mă uit, 
oare ăsta- i, oare ăla-i? Da nu mai pot de setc, nu m-o dat apă, nu 
nimica, o ţinut apă şi m-o dat apă cu sare, ştii , ca să-mi vină setea 
mai tare. Că de foame mai rezişti, da de apă. Ce să-ţi spun, văd pe 
unu că bea apă, da cu spun, domnule, te rog frumos, numa o dată să 
beau şi cu apă de la dumneata. Sigur că omu ăla o fi văzut cu ce poftă 
beau eu apa. Bea-o toată, spune către mine. 

Se pune trenu În mişcare, tucai, tucai , tucai , nu ştiu unde mă duc. 
in viaţa mea eu nu m-am cărat cu trenu, n-am ştiut unde să citesc, 
unde să mă dau jos ( ... ) Vine altu, zic, domnule, te rog frumos, 
uitaţi-vă În biletu meu, unde trebuie să mă dau eu jos. la omu ăla 
biletu, se uită, cieă la Feteşti. Cînd ajung la haItă, mă dau jos, merg 
aşa cu spatele, mă uit, poate el s-o dat pe Iăturea ailaltă , nu văd pe 
nimeni. O dată am 11Iat~o la fugă şi-am fugit acasă ca prostu, cît am 
putut cu. Iar m-am oprit, iar mă uit, nu văd pe nimeni, iar mai fug 
o bucată, iar mă suc, nu văd pe nimeni. Am ajuns acasă noaptea pc 
la două, cînd m-au văzut, au Început a plînge. Dar mi-o spus, nu spui 
la nimeni, nici acasă cc-ai păţit. N-am spus, pînă acuma n-am spus. 

(A cestlllcru se Întîmpla prin 1951. A fOSllil/ut şi al/chetal două 
zile şi jumătate, fără apă, fără mîncare. Mai tirzill, deşi nu a iscăIiI, 
au venit. să-i ceară să dea declaraţii despre {(ironii comunişti din 
sallli de baştină. I se promite că va fi trimis acasă dacă va da o 
declaraţie Cllm vor ei. Re{ilză .,ă colaboreze, se gîndeşte să se arunce 
pe Borcea, să se omoare. După ce s-a intors acasă şi s-a angajat au 
venit din nou să-I caute. Cînd a venit Înapoi tn sat a mai lucrat lin 
timp ca dogm: Mai tirziu şi-a cumpărat O casti la Timişoara, a incercaI 
să mai lucreze ca dogar. Este apoi portar la teatru şi vrea să se 
angajeze maşinist. " dar ăia CÎnd i-oll citit alllobiografia, OII zis. gata, 
de mîine nu mai vii la lucru . .. Se ocupă Cli creşterea găinilor. Cli ciinii 
de rasă şi, clim s-a vm:ut, şi CII conarii, apoi droglzerist la medicina 
veterinară. 

Pel/lru că se cîştiga mai bine. se duce la deratizare (5 ani). ul/de 
e al/gaial şefde echipă. Lllcrează pÎI/ă ÎI/ Oltel/ia, Cllrtea de Argeş. 
Noaptea deratizall restaural/tele.)" Oriunde am lucrat am lăsat o dungă 
dreaptă, nu strîmbă" - spune cI În Încheierea povestirii. 
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BUCU 1 MAI 

BUMBĂCARI 



MARIA HEIDlNGER, născută În 27 mai 1913, Tomnatic şi NIKOLAS 
HEIDINGER, născut În 31 mai 1908, Tomnatic. Deportaţi Înlpreună cu 
fiul lor Herman din Tomnatic la Bucu l Mai (gara Mărculeşti) . Inregistraţi 
in 20 aprilie 1992. Tomnatic. 

(Pe/ilmilia Heidillger am găsil-o :lIgrăvilld casa, reparÎlld acareturile 
din curte, pelllru că, aşa cum a (illUI să lIe explice Maria Heidillger, 
ea doreşte să lase casa aşa cum a primit-o mama ei acum aproape 
o sută de alli, deşi loate rudele ei SÎllt plecate definitiv În Germania. 
Pe perete, În antreu şi În camera mobilată cu mobilă veche de la 
1900, adusă de la Budapesta, se a.flă fotografiile lIepoţilor din 
Germania, alături de portretele strămoşilol; colonizaţi la Triebs
>vetler; Tomnatic pe la mijlocul secolului al optsprezecelea). 

M.H.: A venit O maşină din Germania, a stat aici înainte de casa 
noastră şi au spus că au fost în tot judeţul Timiş şi aşa casă, cum 
avem noi, ei n-au văzut şi ei vor să se ştie, să fotografieze. Eu le-am 
spus: da, aveţi dreptul să fotografiaţi. - Nu să fotografiem, să filmăm, 
spune el. - Şi mai bine! Şi atuncea el o filmat casa întreagă şi o 
întrebat ce înseamnă astea de sus. (E vorba de patru capete de lei ce 
omamelltează Fontollul casei.) Şi atunci am început să povestesc (în 
germană în text): 

"Diese Haus wurde im Jahre 1905 erbaut, von Josepb un Maria 
Roth. Aus dieser Familie entstanden vier Kinder. Der Lăwe da oben, 
die Wappe bedeutete: meine Multer hat immer gesagt sa stark wie die 
L6wen sind, so soli ihre Wirtschaft sein. Der Vater ist gestorben mit 
41 Jalue. Die Multer bleibt mit vier Kinder allein zurUck. Ein schwerer, 
halter Kampf und durch diese schwere Schicksalschlage was wir halten, 
kannten wir das Haus nicht imstande hal ten, wie es sein sollte. Doch 
wir haben gekampft und werden weiter kampfen und ich gebe nicht 
fort van hier, hier in meinem Weltbaus will ich sterben." 

Acest film a rulat în toată Germania. Şi cînd am spus eu asta la 
domnu ăla care a facut filmu, aşa m-o luat şi o spus că o femeie aşa B, 
ţinută de patrie (care ţille (a patria ei - n.n.) n-o văzut în viaţa lui. 

M-am născut in anul 1913, in Tomnatic, am facut şcoala a, 
elementară în Tomnatic, după aia am Tacut liceul la Notre Dame la 
Timişoara, patru ani. Şi după aia am venit acasă şi am ajutat în 
gospodăria lui mami. M-am căsătorit şi după căsătorie am lucrat la 
legume. Şi cum s-a intîmplat atuncea în anul 1951: in 1951 ne-o luat 
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c, şi ne-a dus În Bărăgan. Eu am mers cu soţul şi cu copilul. Herman 
a avut atunci opt ani. Mama a rămas aici, fiindcă mama a fost o fiinţă 
care nu mai există şi care n-o să mai fie niciodată. Cine n-o avut 
mîncare o venit la ea, cine n-o avut unde să se culce, o venit la ea 
şi pentru asta cînd ne-a ridicat pe noi ar spus: Mama rămîne aici, 
fiindcă ea a lacut prea mult bine la oameni şi pentru asta o avut voie 
să steie În casa ei. (La Întoarcerea lor În sat o găsesc aproape moartă 
de foame, după ce suferise teribil iarna de frig, fiind prea bătrînă 
să-şi poată procura lemne singură. Moare foarte curînd, se pare din 
pricina prea bnlştei treceri la lin regim /lormal de viaIă). 

d, Noi am mers pe Bărăgan fiindcă soţul meu o fost la armata 
germană, asta mai Întîi, şi al doilea, a venit ăsta, preşedintele, care să 
înfiinţeze colectivu, o venit la noi şi O spus: "Uite, Mari, pe Niki îl 
faccm preşedintc la colectiv şi tu trcbuie să intri în colectiv". Şi i-am 
spus: eu am patru clase la Nâtre Dame, eu nu mă duc cu măcar cine 
aici, că acolo au fost numai prăpădiţi prima dată. Şi n-am mers. Şi 
atunci m-or dus la Bărăgan . Au avut o sută de lanţe părinţii mei. Şi 
cînd ne-a dus la Bărăgan, o venit preşedintele de cooperativă la gară 

b, la mine şi spune către mine: Asta-i plata ta fiindcă n-ai intrat în 
colectiv! Şi am zis: acuma, mă duc! Nu, spune, că-i tîrziu acuma. 
Preşedinte o fost un bulgar, unul Bogoiciov, Nicolae Bogoiciov. Nu 
pot să spun, cu noi o fost foarte bine, că o avut pămînt la noi în parte. 
Soţul s-a avut bine cu el. Nu pot să spun că-i om rău. A fost comunist. 
Asta da, a fost comunist. Din Tomnatic ar fost duşi cam 75%. Or fost 
SS-işti şi chiaburi mari. Şi săraci care ar mers în loc de chiaburi. 
Ştiţi, înţelegeţi? 

d, Listele le-a lacut Bogoiciov şi cu frate-său, Bogoiciov Balint. Ei 
ar lacut şi cînd ar înfiinţat colectivu, atuncea ei ar mers pe stradă şi 
strigau: "Colectivu cu noi I şi chiaburii la gunoi!" - aşa ar strigat. Dar 
Dumnezeu ne-a ajutat, că noi chiaburii iar am primit pămînturile, 

Il, 10 hectare înapoi şi aşa că totuşi nu poate să ne distrugă pe noi. Fiindcă 
C, aurul nu po~, îl pui şi în căcat şi-I ştergi şi iar îi aur. Şi noi, na~a 

noastră-i aur şi rămîne aur pînă trăim. Aşa este. Prin hărnicie, noi am 
B, lucrat. (Intervine o persoană din Sai prezentă la discuţie: Se spune că 

la neamţ po~ să-i tai mîinile amîndouă şi atunci lucrează şi cu nasul. 
Apoi acuma să vă spun de Bărăgan. (Recită in nemţeşte). Nu eu 

am făcut cîntecul, o fost unul cantor la biserică şi el o lacut. Cum a 
plecat trenu din gară atuncea cînd ne-a dus. Şi eu am ţinut minte. Vă 
spun, eu dacă vorbesc de patria mea, de "Heimat", îmi vine in cap tot 
sîngele şi vreau să ajut, să ţin tot Tonmaticu, dar nu mai merge, nu 
mai pot să ţin ... Dar eu pînă mor aicea rămîn şi nu mă duc nicăieri. 
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Şi atuncea cînd ne-or dus. Au venit dimineaţa, la ora patru, la uşă c, 
şi or spus că dumneavoastră sînteţi arestaţi, în numele legii sînteţi 
arestaţi şi trebuie să părăsiţi casa. Şi atuncea am Început să plîng. 
Cum? Am copil mic ... Nimic, nimic, În patru ore trebuie să fiţi gata c, 
să mergeţi la gară! Şi atuncea am Împachetat ce-am putut şi am mers 
la gară. La gară am stat trei zile acolo afară şi trei zile ne-a dus la 
Bărăgan . N-am ştiut unde ne duce, soldaţii au venit cu mine, am spus c, 
să mă lase acasă, că eu totdeauna am lucrat, ştie toată lumea şi soţul 
meu a fost grădinar În Tomnatic. Şi noi am avut nişte basarabeni şi 
cind am ajuns acolo la Bărăgan, atuncea ei ar spus că este o familie b, 
nemţească aicea care mult a lucrat pentru ei, pentru cooperativă, ştiţi? 
Şi atunci a venit la noi expres directorul acolo unde am fost şi a 
Întrebat: Cine-i Heidinger? Aomcea directorul ăla, Rizzi l-a chemat, 
a spus că vreau să vă angajez pentru grădinar. Şi atuncea 1-0 angajat 
şi el o fost ... dar asta să spună eL 

N.H.: Rizzi o fost directoru de la gostat. Satu s-o chemat li. 
Mărculeşti, Bucu I Mai. A lui Seceleanu gospodărie o fost acolo. d , 
A avut peste I 000 de hectare de vie pentru viţa de vie şi 500 de 
hectare pentru struguri de masă, da. Şi-o trimis la vin în toate părţile. 
Şi atunci a fost recoltă mare şi multă. Şi eu cînd am ajuns acolo am 
Întrebat: da unde este boieru? Nu au vrut să spună nimic. Şi atunci 
n-am mai întrebat. 

Eu am fost brigadier pentru legumicoL Am făcut şcoală la b, 
Timişoara. inainte de asta (ÎII 1948 - n.n.), au luat caii de la noi şi 
au rechiziţionat toate maşinile, tot. Cînd au ieşit din curte cu toate 
maşinile, cu vaci, cu cai, atunci am strigat la cal: Victor! Şi el a Întors 
capul înapoi şi s-a oprit. Şi atuncea eu am vrut să cad şi a fost un 
miliţian lîngă mine şi a spus: nu te mai prinde de toate astea, că trece 
asta. Or trece astea, am spus, dar cîţi ani au lucrat, cîţi strămoşi au 
lucrat, pînă au ajuns la atîtea rechizite. Atuncea a spus că noi nu 
sîntem de vină. Da, ştiu că nu sînteţi de vină. Atunci a plecat şi i-am 
spus la nevastă: Acuma sîntem gata. Pămîntu s-a dus, averea cîtă este 
s-a dus, comuniştii-s acolo, acuma nu mai este altceva, mă duc la 
Timişoara să învăţ meserie. Am stat un an. Am Învăţatlegumicultură, a, 
pentru roşii de astea timpurii . Şi cînd am mers în Bărăgan, am fost 1, 
sub comanda lui ministru Moghioroş. El a venit şi a spus la director 
că am nevoie de un specialist bun, pe care pot să mă bazez, că vine 
în anul viitor festivalul tineretului din toată lumea şi atunci trebuie să 
fie Bucureştiul asigurat cu legume, zarzavaturi. Atuncea directorul 
m-a chemat pe mine şi m-a întrebat dacă vreau, că e mare lucru, e 
răspundere mare. 
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Directoru ăsta, Rizzi, o fost bun din fire, el o avut trei grădini 
acolo şi nici un brigadier bun n-a fost. Toţi au furat banii şi i-au băgat 
În buzunar şi nu au plătit oamenii care au muncit. Şi cînd am intrat 
În grădină, tot a fost galben, n-a fost irigat. A fost acolo un motor 
mare de la un boier şi o grădină de 20 de hectare. Oamenii care 
conduceau atunci nu au avut idee, cei care conduceau gostaturile, nu 
erau ţărani sau care să fi provenit din ţărani . Eu a trebuit să Învăţ şi 
pe inginer şi pe director. Dar am avut unu bun, pe Rizzi ăsta, Luigi 
Rizzi. EI a venit din Italia şi tatăl lui a fost delegat de la Italia, 
exportau citrice. EI a vîndut aici şi pe urmă a rămas aici, s-a căsătorit 
cu o româncă şi au avut şase copii şi el totdeauna i-a citit lui Luigi 
din cărţi cum să fie mai bine, cum să meargă mai bine cu grădinăria. 
EI a ştiut perfect româneşte şi cînd am avut şedinţe la Slobozia a 
trebuit să merg cu el. 

(Nicolae Heidinger cere o sulă de muncitori pelliru a p"ne 
lucrurile ÎII ordine. Olganizează pelliru aceştia o bucătărie şi ob/ille 
dreptlll de a se deplasa pe o distolllă /Ilai mare de 10 km penlru a 

d, procura cele necesare. Mell/iollează, Î/1 mărturia sa, /a dreapta şi /a 
slÎnga la/omilei, lerell arabil. pllS /a P"llct de boiel1/l Seceleallll. In 
afară de acesla, 101 la BllclI se află /20 de hectare de orezărie ce se 
Îll/ind pÎIIă aproape de Slobozia. Mai ia În grijă O grădillă la Feleşli). 

Cînd am ajuns acolo, la Frăţileşti, m-am minunat, că aşa ceva n-a 
fost nici În apropierc, aicea, organizare. A lui Pană o fost pămîntu 

d ăsta. Pană o fost şi ministru, la agricultură mi se parc, şi a avut acolo 
6 foarte mult pămînt. A fost acolo şi o crcscătorie de porci, peste 20 000 

de scroafe, şi a fost acolo o maşină pentru semănat şi mai mult de 
jumătate din gospodărie a fost cu porumb şi a crescut pureei pentru 
Îngrăşat. A asigurat camea României şi a trimis came şi la Viena şi 
la Germania. Şi era acolo şi un turn pentru apă, cu două-trei vagoane 

B, de apă. Cînd am ajuns acolo ne-am mirat de atîta organizare. Noi am 
venit crezînd că numai noi sîntem aşa Înaintaţi cu agricultura. Pc 

h, băiatul lui Pană l-au prins comuniştii şi l-au Împuşcat şi pe elI-au dus 
la Canal. Era şi un castel acolo, cu sobe de teracotă, cu parchet 

d, frumos , aşa ceva nu am mai văzut, şi o sală acolo de 2000 de oameni 
au intrat in ea. 

Acuma acolo era sediul gostatului şi totul era distrus. Şi a avut 
Pană la Slobozia şi o fabrică. Acolo curăţa cu maşinile orez. Şi au 
făcut şi Îngrăşămintc cimice. Fabrica a fost distrusă şi orezul nu se 
putea desface. Noi am primit mincare tot orcz şi bun orez, dar nu se 
putea curăţa. 
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Eu am lucrat În echipă cu muncitori din deporta~ , veniţi din g. 
Tomnatic, Gătaia, din Biled, Bulgăruş, Variaş , Comloş. Mi-am ales d, 
cei mai buni. De la noi unde am stat, a trebuit să merg zilnic 3 km, 
pînă la gospodăria lui Seceleanu. Da, pe unnă , am primit control 
direct de la Bucureşti, cînd a Început cu pregătirea pentru festival. 

Moghioroş m-a Întrebat: - Dumneata de unde eşti? Am spus: de J, 
la Banat. - Cum ai ajuns aici? Am spus că am fost ridicat cu forţa. I 

- Da? Pentru asta nu dau mîna cu dumneata, că ai ceva pe suflet. 
l-am spus că eu nu am nimic rău pe suflet. - Da pentru ce eşti aici? 
- Pentru nevastă, că n-a vrut să semneze pentru intrare În colectiv. dJ 
Anmcea a zis: - Nu cred asta. în partidul comunist nu sînt oameni b, 
aşa răi, care să te aducă pe Bărăgan pentru că n-ai vrut să te Înscrii 
În colectiv. Atuncea a venit el şi s-a uitat cum am semănat. l-am spus 
că am nevoie de 3 ha pentru răsadniţă, multe lemne, geamuri pentru g, 
legumele timpurii. Şi atunci am primit lemne şi maiştri şi asta a fost 
pe capul meu. Eu a trebuit să semnez pentru atîtea materiale, vagoane 
de sticlă, geamuri şi lemne. Şi am făcut răsadniţă peste 20 de hectare: 
cu geamuri au fo t vreo 4 ha, restul fără. Am avut recoltă cînd au 
venit de la Bucureşti , În fiecare noapte am avut cinci maşini care au 
ridicat un vagon de marfă şi roşii şi ardei şi vinete şi castraveţi. 

M.H.: înainte de Bărăgan , cînd ne-a expropriat, noi am făcut b, 
pentru coloniştii care au fost aicea, pentru macedoneni şi basarabeni, 
am făcut răsad. Şi am făcut o sută cincizeci de mii de plante pentru 
colonişti. 

(Cind a ajulls În Bărăgan şi a fost Întrebat cum poate dovedi că 
e mare specialist În legume timpurii, N. Heidinger a arătat fotografiile 
cu aceste răsaduri făcute la Tomnatic, cu "oale nutritive ", CU/Il le 
Ilumeşte el). 

- Cu ce faci tu asta, cu mîna ai făcut oale nutritive? 
N.H.: Nu. Am maşină . Noroc că maşina am luat-o de la Timişoara 

şi am luat-o şi la Bărăgan şi atuncea le-am arătat. - Eu de oale 
nutritive numai În cărţi am citit cum se face - a spus directorul. Şi 
atunci a spus: - A, tu eşti omul meu, nu mai pleci de aici! Atuncea 
la şedinţă totdeauna au fost peste două sute de brigadieri, şefi de 
echipe şi a spus că cine sînt eu, ce am arătat, şi maşina asta, şi BJ 
atuncea a primit respect toată lumea. 

Am lucrat cu 280 de muncitori şi am făcut oale nutritive zi şi g. 
noapte. Din martie pînă În mai. Şi Moghioroş Întotdeauna a venit să 
vadă cum a fost răsadul. Şi arunci a spus la director că aşa răsadniţă 
sănătoasă cum este asta, aici la omul tău , nu am văzut de la Bucureşti 
şi pînă aici. - Atuncea eşti mulţumit dumneata, domnule ministru? 
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g, 

k 

f 

h, 

f 

- Da, sînt mulţumit. Eu n-am frică că el este om rău. A venit în 
fiecare săptămînă de două ori să vadă cum merge treaba. 

Pe unnă a trebuit să primesc 20000 de lei. Moghioroş a venit şi 
a spus că niciodată nu a fost Bucureştiul aprovizionat cu marfă aşa 
excepţională şi nu va mai fi. 

M .H.: Ministru Mogbioroş o spus că omu ăsta trebie să primească 
20000 premiu, că el a făcut recoltă. Dar tot el a spus că nu-i voie, 
că el e cu D.O. 

N.B.: Cînd a trebuit să primesc banii a venit el şi a spus că uite 
am 20 000 de lei pentru dumneata. Au fost mulţi bani ăştia. Foarte 
mulţi bani. Da eu am ştiut că nu primesc şi al a spus: - Uitaţi, am 
vorbit acolo la Bucureşti cu toţi şi toţi sînt de acord, da să ştiţI că este 
un bai. - Da ce bai este, domnu ministru? - Ştii dumneata, arată-mi 
mie buletinu! - Pentru ce? - N-ai buletin D.O.? Domiciliu obligatoriu? 
A, ăsta-i baiul! Nu pot să-ţi dau banii. Mă doare inima că nu primeşti 
dumneata. Atuncea dumneata ai drcpt să spui cine primeşte dacă nu 
primeşti dumneata. Atuneea am spus că sînt dc acord să primească ei, 
conducerea. Şi atunci ci i-au împărţit frumos şi am auzit că a luat şi 
el din ei. 

Atunci directoru a spus că uite, dumneata, cînd pleci acasă, 
aranjăm. Şi eu îţi dau dumitale şi grîu şi porumb şi poate şi un porc 
gras. Dar atunci cînd am mcrs acasă directoru Rizzi a fost arestat, 
nevinovat. Au venit doi jandarmi, nu jandarmi ... miliţieni de la 
Slobozia şi l-au ridicat şi 1-0 dus, săracu, 1-0 dus la Slobozia şi el o 
avut otravă la el şi o mîncat otravă. Şi el n-o fost chemat ca să fie 
arestat, o fost pentru martor În alt loc. Săracu, a murit. 

M.B.: Cele mai triste amintiri ce avem de la Bărăgan este cînd 
am făcut casa. Niki o făcut acolo un buncber, un bordei şi atunci ar 
spus că nu-i voie să fie acolo buncbcr, unde-i bunchcrul acolo trebuie 
să fie casa. Cînd o ploiat, o venit ploaie marc şi eu cu copilu am ţinut 
umbrela şi soţul o mers şi o ţipat pămînt de sus ca să nu ploaie 
înăuntru. Atuncea, o dată ajutor, ajutor, în toatc părţile o chemat 
ajutor, că apa o intrat În buncher şi omul care o fost de 72 de ani, 
acolo s-a Înecat În apă că n-a putut să iasă. 

Şi atuncea am făcut casa. Soţul a făcut toată imala pentru două 
căşi. Am pus laolaltă cu llII vecin. Eu cu omul ăla am dus toată apa 
şi soţul tot pămîntul, eli-o călcat pentru două căşi. Am acoperit cu 
trestie. Şi cînd a fost gata casa atunci ci numai În grădinărie o lucrat. 
Şi directoru şi toţi or fost tare mulţumiţi de el. EI o avut în grijă 20 
de hectare de grădinărie şi 100 de hectare de cartofi. Şi toată lumea 
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o spus că acolo nu ies cartofi, că lumea o încercat şi nu iese. Jar soţu 
o spus, eu fac din pămîntu ăsta cartofi . Şi o făcut 45 de vagoane de 
cartofi. Şi atunci el i-o însilozat pentru anul viitor şi noi n-am avut 
cartofi acasă să dau la copil, că el totdeauna o zis: dacă eu duc unu, 
ceilalţi duc zece şi eu \Teau să am faţă bună şi aşa a şi fost. Soţul meu a, 
o fost un om, O lucrat cinstit şi O făcut tot pentru familia lui. 

Cînd am venit acasă, iar putem să spunem că am făcut casă. Casa 1, 
asta a trebuit să o cumpăr, că am avut doi fraţi şi a trebuit de la ei 
să cumpăr. Aşa că sîntem aici în casa părintească , cu mare lucru şi cu 
mare greutate. Cînd am venit atunci de la Bărăgan am făcut o seră şi m, 
cu sera aia am putut cu soţul să cîştigăm să cumpărăm casa. 

(Prilltre amilltirile dill 8ărăgali Sill1 şi rela(iile Cli localllicii) 
La început, ei au avut frică de noi că le-au spus că sîntem coreeni, J, 

să nu se întîlnească cu noi . Da după aia au văzut ei. Şi după noi or 
luat toate măsurile cum am făcut noi , cum am făcut răsad şi am mers 
şi am pus roşiile, am pus lubeniţă. Şi atuncea vara am mers aşa , la 
Slobozia şi strigam În toate părţile, strigam: Paprica! Paradais! Melonă! 
Şi aşa am cîştigat puţini bani ş i noi . Aşa că viaţa, suferinţă, dar numai 
cu lucru, da . După aia au văzut ei ce oameni sîntem noi, au vrut să 
se Împrietenească cu noi, nu le-o mai fost urît de noi şi or plîns cînd 
am plecat, că ei or spus: cultura ne-aţi dat-o voi nouă. Că Bărăganul B3 
exact ca Siberia românească. Ei or învăţat de la noi cum să lucrăm , 
cum să ne Îmbrăcăm , cum să ne ţinem. Ei or văzut că facem grădinile B, 
şi or făcut şi ei după noi. Ei totdeauna au spus că nu se poate să 
crească acolo cartofi şi soţul meu a spus, eu am să arăt cum creşte 
aicea cartofi şi aşa a şi fost. Şi atuncea ei au Început să facă şi ei şi 
Or lucrat şi ei. 

N.R.: Cînd a fost acolo şedinţă toţi au întrebat cum să facă cu 
viile. Vie am avut şi aici acasă, 2 ha cu vie, şi le-am spus cum să facă 
să altoiască viile. Acolo e mai bun pentru vie decît aici. Acolo bate 
vintul În fiecare zi şi atunci nu-i periculos, nu sînt boli. Da şi pămîntul 
cu mult mai bun ca la Banat, cu mult mai bun, să ştiţi. Şi boierii au 
avut multă pădure. Mii de hectare de pădure. Eu trebuia să trec cu 
muncitorii mei 7 km tot prin pădure pînă la Bucu. Pădurea a fost 
bună, că a atras ploile. Aşa a fost de bine aranjat de români, ştiţi, 
păcat, păcat că s-a dus tot, aşa de bine a fost aranjat. B, 
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"În Bărăgan toţi am fost În aceeaşi chinuire". 

ELISABETA ROTH ("Liza"), născută în 3 ianuarie 1916, Tomnatic. 
Deportată din Tomnatic în Bumbăcari (gara Dudeşti, Cireşu), împreună 
cu soţul, ANDREI PORUMBIN, născut în 25 martie 1918 la Hotercani 
(raion Dubăsari, azi jud. Orhei) şi fiica Marcela (căsătorită Păcurariu), 
născută la I ianuarie 1947 la Tomnatic. Înregistraţi în 20 aprilie 1992 la 
Tomnatic. 

a, Am fost căsătorită 11 ani şi după asta am fost trei luni văduvă 
b, şi după asta ne-o ridicat şi ne-o dus în Rusia.' 

Au venit dimineaţa în zori, au bătut în geam să mă scol, să mă 
îmbrac, să merg numai cîteva ore şi vin înapoi. Şi după ce i-au ridicat 
pe cei care au trebuit să plece, nu ne-a mai adus înapoi. Ne-a închis 
în şcoală. Cînd ne-a ridicat pe noi în Rusia, a spus că numai două 
săptămîni mergem şi venim înapoi. Dar cînd au venit înapoi, au venit 
fără un picior, tăiat de tren, alţii au fost în mină ... alţii singuri şi-au 
căutat să moară. 

a, Sora mea şi mama erau fugi te, s-au ascuns. Bunicii mei care 
stăteau la a doua casă de aici au venit şi mi-au adus ceva de mîncare 

b, şi cîteva haine. Aveam 27 de ani atunci . Nu le-a lăsat pe rude să ne 
dea mare lucru. Cealaltă zi, dimineaţa, hai plecarea. in zori, un viscol, 
frig, o zăpadă! A fost în ianuarie, în 1945. După asta au venit căruţele, 
armata rusă împrejur a încercuit. Unul după altul ne-a trîntit pe noi 
în căruţă, ca pe cîini, ce să spun! Gata, mergem. Ne-a încărcat cîţi am 
încăput .într-o căruţă. Unul a avut damigeană, altul un sac, altul o 
valiză. In dreapta şi stînga erau ruşii, trăgeau cu pistolul. Intra frica 
în noi. Tremuram de frig, n-am mai putut de frig şi nici nu prea am 
fost îmbrăcată, că n-am ştiut despre ce e vorba cînd ne-a ridicat. Am 
gîndit că mergem pentru două ore şi venim înapoi . 

• Cf. În bibliografie Hanel.ore 8aier şi, Doru Radosav. Vezi şi mărturia !lli 
Iosif Schafcr, supra, cap. Movila GâldăulUJ. 

264 



Am pornit spre Comloş. Acolo am racut eu şcoală doi ani şi i 
jumătate. Inainte de a ajunge la Comloş am trecut printr-un sat, 
Vizejdea, şi acolo a murit o femeie la noi În căruţă. Şi atunci ce să 
facem, cum să facem? Eu spun la o prietenă de a mea: Auzi, hai să 
fugim! Asta spune: eu nu-mi las bagajul. Eu n-am nevoie de bagaj, 
eu fug. Asta a fost noaptea şi au dus-o pe femeia moartă la Sfat, 
înăuntru şi au mers şi ruşii înăuntru. Am sărit din căruţă jos şi am 
fugit. Am fugit, ce-o fi o fi, cum o vrea Dumnezeu! Hai cu mine, 
acuma! Ce-o să se întîmple o să se întîmple. Na, am sărit gardul şi 
am fugit. E satul mic acolo. Şi am fugit la margine. Acolo a fost o 
femeie de la care am cumpărat mereu ouă şi am ştiut că ea stă la 
marginea satului. Hai , mergem acolo. Na, prin zăpadă, îngheţate de 
frig ... Cînd ajungem acolo , am bătut la geam, am rugat să ne lase pe 
noi înăuntru , să ne încălzim. Ne-a racut un ceai. Au avut frică oamenii, 
că şi acolo a fost plin de ruşi. Au ridicat şi de acolo din sat. "Ah, da 
mi-e frică să ţin pe voi, da vă cunosc pe voi ca clienţi" . Na, a putut 
şi ne-a ţinut o noapte pe noi şi ne-am încălzit, ne-a dat puţin de 
mîncare şi hai, mai departe, că ei au avut frică, că pe unnă puşcă pe 
ei, ori cine ştie ce se întîmplă. 

Na, am plecat mai departe pe CÎmp. Cum vrea Dumnezeu! Haide 
spre casă. Cînd, am auzit a doua zi, că mama a fost ridicată! Au 
prins-o pe mama, să spună unde sînt eu. Eu am spus să nu spună 
mamei că eu sînt fugită sau unde sînt eu, că mamei i-e frică şi spune. 
Am spus asta la un om care a fost şi el fugit. Numai el nu a spus. 
Am mers la o femeie şi ea ne-a ascuns o noapte Într-o cocie cu tulei, 
acolo am stat, dar nu mai puteam de frig. Omu ăla a spus că merge 
să facă drum, să vadă ce e în sat. Au, cu puşca au tras, şi au tras ruşii, 
au tras! Ne-a fost tare frică! Am zis, mai bine murim aici, da nu mai 
ieşim. Am crezut că gata! Dar ăla om a ştiut drumu ş i a stat la 
marginea satului ş i a mers la bunica lu femeia asta care a fost cu 
mine. Cum să facem, ce să facem? Ne-a spus să nu venim pînă nu 
ne anunţă pe noi, că e mare razie În sat, caută pe fugiţi. 

Noaptea unnătoare, cînd am ajuns, acolo, ne-au luat pe noi şi 
ne-au dus În şopru, unde au avut o şiră de fin. Am racut o gaură şi 
am intrat acolo înăuntru şi au pus nişte trifoi pe noi şi nişte lemne. 
Dimineaţa în zori auzim, trage, strigă, ţipete. Şi au venit şi acolo şi 
au trecut peste noi. Am tremurat de frică . L-au luat pe bătrîn: unde 
sîntem. Au spart uşa, au rupt tot, au spart tot, nu au găsit nimic. Şi 
apoi ne-am dus la altă casă. Şi acolo am stat o lună ascunse în zid. 
A fost o cameră mică, a fost un şpais gol, unde poţi ascunde lucrurile, 
şi a fost un zid care nu s-a cunoscut că-i uşă şi-n faţă au pus un 
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şifonier să nu se vadă uşa. Acolo am stat de frică. Da am avut adăpost. 
Ei, a doua zi au venit, dar nu au văzut nimica. N-au văzut că e cameră 
acolo. Am stat o lună şi ceva acolo. Din cînd În cînd au deschis şi 
ne-au dat mîncare. 

într-o noapte aud iar strigînd şi văd iar roşu , că aveam un mic 
geam acolo: roşu peste tot, peste toţi norii. S-~ făcut un foc mare, aşa 
a fost O boltă. Foc mare s-a făcut la cînepă. Asta a fost un comunist 
mare, care i-o ajutat pe ruşi să ne găsească ... Că se ascundcau oamenii 
În fin şi cînepă şi el a dat foc , Schreier, Parison. 

Şi după asta a venit ordin să ieşim toţi care sîntem, să punem 
două lanţe de sfeclă, să sădim şi scăpăm. Să iscălim şi atunci scăpăm, 
sîntem liberi. Da n-a fost adevărat. A fost o cursă ca să ne prindă. Şi 
pe unii, ieşiţi, i-o prins. Noi n-am ieşit ( ... ) 

b, După asta a înccput să lucrcze comisia asta franceză, dar părinţii 
mei au avut nume nemţesc. Da atunci am scăpat cu bunicu după 
mamă, că el s-a numit Richard. Atunci, cu mult chin şi vai. Am fost , 
am făcut acte fel dc fel , mama a umblat după acte. Bătrînii au plătit 
o grămadă de bani, dar nu contcază asta, contcază că am scăpat 
Numai aşa am scăpat. Cînd a vcnit comisia asta a fost, după ce i-au 
ridicat pe nemţii care au avut Între 17 şi 40 de ani şi i-a dus În Rusia. 

a, Atunci m-am căsătorit cu bărbatu-meu să scap dc asta. Şi după 
aceea, cînd Marcela a avut patru ani, nc-a ridicat pe noi din nou. Am 

d, fost sara la botez şi am aflat că ridică oameni, mai mult basarabenii 
şi nemţii iară. A spus că duce pe noi, dar n-am ştiut unde. 

Atunci am venit noi doi acasă de la botez, am luat pe Marccla, 
carc a avut patru ani, am Îmbrăcat-o şi ... satu a fost incercuit, dar am 
avut scară şi coş şi am spus că mergem să luăm nişte circşc. Am avut 
noroc, am fugit pe aici, prin spatc şi am ajuns În alt sat, la Igriş. Am 
avut acolo nişte prieteni şi ei ne-au ţinut pe noi o săptămînă, dar au 
avut şi ei frică să ţină pe noi. Am ieşit, că acuma crcdeau că nu se 

c, mai Întîmplă nimica. Cînd vcnim Înapoi cu căruţa, atingem satu, pac, 
ne-a prins pe noi! Gata am fost! Atunci am venit acasă, au fost alţii 

c, În casă, vai şi-amar ce-a fost. Atunci ce-i de făcut? Am adunat puţin, 
un prieten a făcut bagaju, altfel nimic n-am fi avut. 

c, Na, ne-a dus pe noi la gară, şapte, opt familii care am fost ultimii. 
Atunci, haide, plecăm! Atunci ne-a lăsat să stăm pînă a doua zi În 

c, gară şi el a fugit acasă să mai ia ceva de mîncare. A venit şi a mai 
luat repede nişte cartofi din grădină. Ăsta a fost norocu. Atunci n-am 
putut să fierb, n-am avut nimic, numai am ras cartofi cruzi şi aşa i-am 
dat să mănînce. Şi am mers mai departe. 
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Na, atunci am ajuns la Bucureşti şi au venit femei cu farfurii, cu c, 
sandviciuri. Şi Marcela a spus, mama dă-mi cafea, dă-mi lapte, mama 
unde-i zaharu, ca copilu, aşa. O săptămînă a fost drumu, o săptămînă 
a dus pe noi, nc-a mai lăsat, ne-a agăţat. Cînd am ajuns la Dudeşti e 
acolo, Cireşi Îi mai spune, ne-a luat pe noi jos, au stat acolo maşinile, 
un praf, o căldură, vai şi-amar! Na, ne-a dus pe noi O maşină după 
alta. Unde? Pe cîmp, În grîu, aşa mare ca mine! Grîu mare, frumos 
grîu! A fost aşa un loc şi O mică poartă şi un par şi acolo a fost scris 
Porumb in Andrei. Acolo a fost casa noastră, acolo ne-a trîntit pe noi 
jos. Vai şi-amar cum am păţit! 

Atunci au Început să vină, să ţipe, scandal ca să facem loc, să 
facem case, numai să facem ţigle, chirpici. . 

Am avut un porc. Marccla toată ziua a trîntit porumb acolo g, 
Înăuntru - copil! Ea murdară, căldură, praf, unde s-o spăIăm? Mergea 
lumea cu găleţi să ia apă. Vine el cu găleata, hai să facem baie, s-a 
spăIăm! Cînd am vrut să o spăl pe cap, apa sărată, s-a lipit apa ca 
cleiul, cum se spune! A trebuit să căutăm un frizer şi ăla i-a tuns tot 
părul. Şi aşa am chinuit noi. 

Ei, după asta gata! Zilnic la uşă, sînt chirpici tăcuţi? Cîţi sînt 
făcuţi? ( ... ) Au venit şi la Început n-am tăcut nimic. Stăm o lună, 
stăm două, am făcut un bordci, aşa o groapă pătrată, am acopcrit cu 
paIe, am tăiat grîu şi am pus să nu plouă. Da cînd a plouat, a plouat 
mai tare acolo, a plouat dublu acolo. Şi am ţinut umbrela În pat. Vai 
ŞI amar cum am stat! 

Şi Încet, Încet am tăcut chirpici şi am tăcut casă. Am vîndut din 
lucruri şi am plătit un om să ne ajute ... Cînd a fost casa gata a venit 
o ploaie mare şi a Înecat tot. A trebuit să ieşim şi să stăm afară, să h, 
urcăm pe un deal. Atîta apă a fost acolo În casă. Şi mobi l ă şi tot ce 
am avut a fost sub apă, a durat mult pînă s-a lăsat apa. 

Am pus cartofi acolo, zarzavaturi, frumos Împrejur. Am tăcut ca g, 
acasă, obişnuit. Or fost cartofi frumoşi, pămînt bun acolo. Şi cînd 
i-3111 scos, ce-o fost, că-n cîteva zile au prins pete şi au Început să se 
strice. 

Aşa am bătut grîul şi am avut pită. L-am curăţit, l-am vînturat şi g, 
ci (SOiul - n.I1.) s-a dus la moară. Am avut radio şi am dat radio, ca 
să poată să facă mai multă făină. Atuncea am tăcut o sobă mică şi 
făceam pîine acolo . (Soţul : "Aşa creştea grîu, că nici ciulinii nu 
creşteau aşa repede!") 

Cînd am avut casa gata am avut voie să mergem la servici. Eu g. 
am intrat bucătăreasă şi el o avut administraţia la alimente, la porci, 
la gostat În satu vechi, la Dudeşti. Am lucrat cinci ani acolo. Au fost 
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d, oameni de la Pesac, Peri am, din Lovrin a fost doctoru Gomoiu, 
macedoneni au fost, alţii au fost din Mehedinţi , de la Vânju Mare, 
Strehaia. Nemţi au fost mai puţini, numai opt familii, că noi am fost 
fugiţi şi am mers mai la urmă. (Povesteşte cum a fost muşcată de un 
ciine turbat şi ajutată de nişte români din Bucureşti care au dus-o la 
spital, salvÎndu-i astfel viaţa.) 

Au fost acolo şi nişte oameni din Gotlob, care aveau un băiat în 
Germania. Ei au fost cei mai bogaţi din Gotlob. A venit iarna, n-au 

11, putut să-şi facă casă, au rămas numai ei. A venit viscolu, zăpadă grea, 
urîtă şi ce-au avut au vîndut pină la trei scînduri şi le-au mai rămas 
nişte paie şi o capră. Şi a fost o săptămînă aşa o zăpadă, că n-am mai 
putut să mergem unul la altul. Bordeiul lor a fost complet acoperit. 
Şi atunci oamenii au avut milă, că ei oameni bătrîni n-au foc, n-au 

i nimic şi i-au descoperit pe ei. Cînd i-a descoperit i-au găsit morţi, 
îngheţa ţi, pe amîndoi şi capra Între ei nu murise. A mîncat paie de la 
bătrîni şi nu a murit. Atunci oamenii au dat capra şi ce-a mai fost prin 
colibă la doi băieţi , să-i Înmormînteze. Atunci au luat o sanie mică, 
un hÎrşeu, ştrang şi o sapă. I-au pus Într-o pătură, dar n-au putut să-i 
ducă. Au făcut o groapă În zăpadă, În deal şi i-au băgat pe ei Înăuntru 
În zăpadă pînă la primăvară. Şi copilu lor a scris la Bucureşti, din 
Germania, cît costă să-i dea pe părinţii lui acasă, de acolo. Şi nu au 
vrut să-i dea( ... ) 

în Bărăgan toţi am fost în aceeaşi chinuire. Şi am Început să 
j, facem cunoştinţă şi cu oamenii din satu vechi şi ei ne-au ajutat, le-am 
A mai vîndut ceva şi ne-au dat şi ei nouă ce am avut nevoie. 
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RĂCHITOASA 



"În Bărăgan, cum am spus, din 12 comune şi 12 naţii 
sau mai mult, ne-am înfrăţit de parcă toţi eram 
neamuri, fraţi. Ne-am acalii, ne-am ferit unii pe alţii 
de rele şi eram una!" 

SIMION BE~MVSTAŢĂ , născut in 2 mai 1912 şi EVA SILVIA 
BELMVSTAŢA, născută in 9 noiembrie 1910. Deportaţi_cu familia din 
Bere.gsău (Timiş) in Răchitoasa (Giurgieni), jud. lalomita. Inregistrati in 2 
aprilie 1992, Beregsău . 

. S.B. -; în 1929 ne-am căsătorit. Am trăit mulţi ani, dar nu-i mai a, 
ammtesc. In '34 am fost la armată. Armata era pe timpul ăla căIăraş 
cu schimbu. Am racut trei luni o perioadă, perioada-ntîi, după aceea 
concentrare, o trecut anu. în tot timpu am fost împreună cu părinţii 
mei, pînă în '37 ar trăit şi bunicii mei, care o fost născut bunicu în 
1851 şi taică-meu o fost născut în 1891 şi eu în 1912 şi tot aici în sat. 
Şi mult am stat de vorbă şi că mi-a plăcut să-mi povestească bunicu. 
In '37 am schimbat locu de casă. Am vîndut unde-am fost născut 
moşu şi taică-meu şi am cumpărat în altă stradă altă casă, care tot 
împreună am racut banii şi s-a putut cumpăra un loc mai bun. In '37 
o murit bunicu. După-aceea, în '38 am lucrat,_am avut tot rară servitori, 
numa cu casa şi cu braţele noastre proprii. In '39 în martie, o venit 
timpu de concentrări, mobilizarea, războiu , pregătirea pentru război. hlO 
Am fost concentrat, am fost fel şi fel de metode dinaintea războiului. 
In '40 am fost şi eu concentrat şi am scăpat, rară a ajunge pe front 
în război. M-am angajat - spun şi asta, cred că - m-am angajat la 
calea ferată pentru trimis cutiile să nu mă duc pe front. Şi o mers pînă 
la terminarea războiului. în '45 am plecat de la C.F.R. de la calea 
ferată, am mai continuat cu toate forţele noastre cu agricultura. Am 
racut, am cîştigat, am mai avut cheltuieli, greutăţi pe care le-am 
răzbătut. 

în '47, în 1947 o-nceput greutăţile mai apăsătoare. Am... am b, 
străbătut şi prin ele, pînă în '5 1. In '5 1, în ziua 17 spre 18, am fost 
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d, somaţi cu annata, cu forţele publice, şi ne-a luat şi ne-a dus În Bărăgan, 
e deşi n-am ştiut unde ne duce, că ni s-a spus că ne duce afară din ... 

nu ştiu unde; pîn-am aflat că în Bărăgan, la Luciu-Giurgieni, numita 
gară în Ialomiţa. 

Am ajuns chiar la capăt de linie, nu mai era linie. Acolo am fost 
aşteptaţi de forţe militare, de căruţe, de oamenii de-acolo, care, de la 
gara de unde ne-am dat jos, ne-ar luat, ne-ar încărcat şi ne-ar dus la 
vreo 7-8 km, la marginea unei ferme. Şi-am fost aruncaţi , 
vrînd-nevrînd, jos în cîmp liber, bătut un păruşel unde-ar scris număru 
şi aici e lOCU' Păi am mai gîngăvit noi, păi cum aici, că vine ploaie, 
că vine vreme urîtă ... Nu! Aici vi-i lOCU' Am cedat, am rămas şi am 
stat acolo luni de zile . .. şi-am acceptat. Oare chiar aici să fie locu 
nostru? .. Unde eram cu părinţii şi cu băiatu meu Sima? 

Şi de la un moment dat, ne-am hotărît: hai să facem ceva, că vine 
iarna, nimeni n-o venit să ne-ajute. Am făcut, am unnărit la comuni le 
din apropiere ce adăpost ne putem face. Am văzut acolo alte căşi , a 
lu cetăţenii de-acolo, din lemn, am întrebat cît costă, cum putem să 
ajungem la material ca să ne facem un adăpost, că eram obligaţi să 
facem ori pămînt bătut, ori chirpici. Şi am găsit o posibilitate şi am 
făcut din lemn. În cîtva timp am ridicat-o. Iarna nu ne-a prins fără 
adăpost. Am ridicat-o, am lipit-o, am făcut cum am făcut, am mai 
primit şi material de la stat, ar adus scînduri , lemne, stuf, am acoperit 

g, casa, căsuţa care am făcut-o eu cu stuf şi pe iarnă am fost subt 
adăpost. 

Ca să putem rezista ne-am căutat de lucru. Fenna era la 500 de 
metri de noi. Ne-am dus, ne-am căutat posibilitate de un cîştig, de-un 
ban, ca să rezi stăm. Am intrat, am lucrat acolo la fermă, am cîştigat, 
care cum o fost, la ce lucru o lucrat, unii mai mult, alţii mai puţin, 

gJ am mers cu toţii la lucru şi asta o durat pînă-n '55, 1955. Cum am 
petrecut, noi ştim. Din cele reţinute, le mai pot spune. 

Am fost într-un loc de baltă, pe malu Dunării, o trebuit să trecem 
Dunărea, să ne prindă viscole, să fim în primejdii foarte grele, dar 
ne-a ajutat Dumnezeu că am ajuns toţi înapoi, cîţi am plecat. Am 
ajuns înapoi în 1955, cînd ne-a venit şi ni s-a deschis pOrţile de-am 

c, putut veni înapoi. 
La plecare cu toată forţa şi cu toate am fost scoşi din casă. Şi 

pentru ce-am putut lua ni s-a dat un vagon, În vagonu ăla şi noi şi ce 
ni s-a dat dreptu să mai luăm cu noi. Am luat doi cai, o văcuţă şi 
necesaru de mîncare, şi doi porci, făină, slănină, am dus la gară tot 

d, sub escortă,. sub pază şi sub mitraliere, încadraţi în toate direcţiile şi 
d, am trecut Şl prm asta. 
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(Cam cÎte familii aufost de aici din sat?) Din comuna noastră ar d, 
fost duse 36 de familii care-am fost numiţi chiaburi, cum ne-o spus, dJ-d, 
care ne-o dus. Listele ar fost făcute de partid, de oameni de lîngă 
partid de-aici din sat. (Ştiţi de cine?) 

Să nu-i mai pomenesc! Sînt aicea, dar nu-i mai pomenesc. Pămînt 
am avut 18 hectare, atît am avut şi pentru astea 18 ha, numiţi chiaburi, 
o trebuit să ne ducem, să părăsim, să fim chinuiţi şi amărîţi şi împuşubi~ 
şi de-o parte ş i de alta. (Ce Înseamnă "ÎlIlpuşubiţi "?) - Huiduiţi. 

(Şi toţi din sat pentru pămînt ali fost duşi sali au /Ilai fost şi din 
alte motive?) - Care-ar fost numiţi comercianţi, că n-ar avut atîta 
pămînt sau explotatori, c-or lucrat cu braţe plătite , ar mai fost şi din 
aia, dar majoritatea cu pămînt. 

(Şi de ce I1U vreţi să-i pomeniţi pe cei care v-au dus?) - Păi de C, 
ce? Că-i destu l de neagră ziua pe ei! (Credeţi că-i aşa neagră?) -Da, 
păi de ce? Că de ce m-a dus! Lasă-i pe ăia! Păi c-or crezut că nu 
venim nici pe sub pămînt de-acolo, niciodată! Acum ne mai întîlnim 
cu ei! Nu le-am spus ninic. Poate nu-i momentul 

(Cine a venit să vă spună că trebuie să plecati?) - Noaptea .. 
c-am aşteptat, văzînd annata încadrată în comună, am plecat, am fost 
fugit şi-am tras acasă la ora unu şi după ce-am ajuns acasă ne-am 
sculat, am stat de vorbă şi-am aşteptat, că n-am ştiut ce se-ntîmpIă, 
cum ne duce, pe unu, pe capii de familie sau pe toţi? La un moment c , 
dat, pe la două, două şi jumătate se-aude pas. Anma cu baioneta pe ea 
şi am văzut că era unu înapoi de noi şi i-o lăsat acolo şi o venit aici. 
Erau militari şi un şef. Pe toţi ne-o adunat: cine face parte din familia j, 
asta? Ne-o băgat în cameră, ne-o-nchis şi ne-o spus ordinele: că veţi 
fi ridicaţi şi deportaţi de pe locurile astea. Atît am întrebat, că unu 
Singur, doi , ăi tinefl sau? .. ,,- Nu! toată familia! " Cînd am auzIt că 
toată familia, parcă o fost mai uşoară plecarea, că plecăm toţi. 

Şi care i-ar adus pă străinii ăştia , care ne-ar dat di spoziţiile de 
plecare, s-ar adăpostit în stradă, după rugi, după pomi, ca să nu-i 
cunosc, dar erau localnici. Nu am văzut, că nu am mai fost curios să 
văd, dar atîta, ne-o lăsat cîte-un soldat în permanenţă-n curte, să nu 
luăm legătura cu alţii şi să ne împachetăm ce ne-o dat instrucţiuni ş i 
să ne pregătim că vor veni căruţe şi ne vor duce la gară. La gară deja c; 
era - cam cu două-trei zile-nainte - garnitura de vagoane, de vite, nu 
vagoane. La care ni s-a pus la dispoziţie un vagon şi-acolo bagă ce 
poţi şi ce crezi că-i mai important. O trebuit sub ameninţare şi sub 
forţa lor să facem acest lucru. 

Da între timp, am aflat după documentele trenului că la lunca 
Dunării , acolo. era capătul de linie, în apropiere de comuna 
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Luciu-Giurgieni, după cum am spus. Şi satu-nou s-a numit Răchitoasa, 
d, l-am format noi şi l-am înfiinţat. În el ar fost circa I 200 de suflete, 

din Lenauheim, Tomnatic, Pustiniş, Otelec, Sîn-Petru Mare, Voiteg, 
Falea .. . Unii ar rămas cîte un an în bordeie, dar majoritatea ne-am 

g, făcut căşi , căsuţe. Am muncit, am lucrat la agricultură, la culturile de 
bumbac, culturile de porumb, sfeclă, orezărie. Era mare ferma , erau 
mii de hectare. Nu-mi amintesc a cui era moşia . . 

În '55 - aveam acolo şi securitate care ne-o supravegheat şi 
miliţie - se vorbeşte că pe sîrbi îi eliberează, care fapt s-o şi petrecut 
prin toamnă , acuma nu mai ştiu prin ce lună, da pe noi ştiu că prin 
ianuarie, în 18 ianuarie am plecat. Deodată i-o eliberat pe sîrbi şi 
după aceea, lansînd zvonuri securiştii , care-or fost cu noi, şi voi plecaţi! 
Plecaţi de unde-aţi venit! Bucurie pe noi şi pregătire pentru plecare. 
Ni s-o pus la dispoziţie contra cost vagoane le, care cît ne-o trebuit şi 
cu cît am avut şi am luat direcţia Banatu! Am plecat, am ajuns la 
gară, la gara de unde-am plecat, unde am fost aşteptaţi: căruţe, 
neamurile care-or mai rămas or fost, am îmbarcat şi ... am luat-o spre 
casă. La întîmpinare, la casa de unde-am plecat, am fost opriţi că 
n-avem voie. Să ne căutăm altă casă, că aici n-aveam voie să intrăm, 

b, că era o parte din colectiv. 
Am spus că de acolo de unde am plecat ni s-o spus că plecăm şi 

ne vom duce de unde-am plecat. Am fost ameninţat şi atunci la venire, 
că trebuie să mă duc să caut, că aici, nu! Am spus, eu nu mă duc 
de-aici! În stradă îmi fac un bordei c-am stat şi-acolo în bordei şi eu 
la altu-n casă şi la altă casă nu mă duc. Şi la un moment dat am intrat 
în curte şi-am deschis porţile şi -am descărcat bagaju pe prispă, în 
coridor, şi le-am plasat care unde-am putut. .. noaptea am ajuns ... 
pînă se vede ce va fi mîine. Şi a doua zi au început să evacueze ei 
şi să ne lase locu ca să intrăm în camere. în grajd nu, că mai aveau 
cai, în curte mai aveau oi. Am fost mulţumit că ne-am băgat în casă. 

m, Şi eram tot în supravegherea armatei, partidului, că nu puteam să 
facem prea mult sau ca să vorbim, tot cu ameninţări , că o să te duc 

b, de unde-ai venit, dacă nu eşti aşa şi aşa şi să intraţi în colectiv. 
Fiind obişnuit să muncesc cum am lucrat acolo, nu am mai intrat 

m, în colectiv. Am căutat posibilităţi şi m-am angajat la unităţi de stat de 
unde am putut să cîştig separat de colectiv. La colectiv or intrat numai 
bătrînii mei, că trebuia să lucrăm toţi, că dacă n-am lucrat n-am avut. 
Şi o durat această dată înşurubată de greutăţi pînă în 1968, cînd am 
ajuns anii de pensionare. Am fost pensionar de stat şi am fost satisfăcut 
cu ce-am avut, am ajuns să văd şi lucruri care ne recuperează chinurile 
şi batjocurile de partid şi de la persoanele care-or fost la putere ca să 
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aibă de la altu. Sînt oarecumva mai liniştit şi mai bine. Vîrsta Îi cam C, 
înaintată, da nu pot să o schimb, 79 de ani trecuţi în luna mai, ziua 
a doua, cît o mai fi, baremi să mă bucur cu copiii mei, nepoţii mei, 
că bătrînii venind noi înapoi, or ajuns vîrsta Înaintată şi or murit 
şi-am rămas noi cei bătrîni, care ne aşteptăm şi noi momentele de n, 
despărţire, dar oricum mai uşor. 

Acum sîntem chiar în pragu primirii pămîntului. Chiar se lucrează, n,-m, 
se aşteaptă, cred că nu se mai schimbă şi îl vom primi şi ne vom 
folosi pînă-n viaţă şi noi şi după aceea şi copiii şi nepoţii, care să-I 
ducă mai departe, să ştie şi ei cum o fost şi ce-o fost şi cît îi de bine 
să ai. Nu aştept de la nimeni milă şi ajutoare. .. (Cine o să lucreze 
pămîntu?) - O să-I lucreze copiii şi n-o să rămînă nelucrat. Dacă l-am 
lucrat şi nainte o să-I lucrăm şi acum. Încă nu s-a terminat cu rezolvarea 
cererilor, că cerinţele-s mai mari şi suprafaţa s-o mai cedat la unităţi 
de stat şi pînă se rezolvă treburile astea. Dar cum se dau alea IOha, 
eu la ce-am avut nu renunţ. Asta-i o rezoluţie, ca să poată să spună C, 
că le-am dat pămîntu înapoi la care-or fost şi care I-or avut şi care I-or 
cîştigat cu sudoare şi prin muncă şi fără să se folosească alte metode 
de forţă, cum or folosit ei, că ne-or luat şi ne-or dus, partidu şi 
comuniştii. Asta-i! 

Noi la luare l-am lăsat plin. Cînd ne-am întors, ne-o mai dat pînă 
la 5 ha mai un an, dar eu n-am mai luat, o luat taica-meu, iar eu m-am 
ţinut de servici , c-am văzut că presiunile-s şi mai mari de colectivizare 
definitivă şi nu m-am mai încurcat şi cu pămîntu, că am văzut la ce-s 
pomiţi cqmuniştii să facă. 

( ... ) In Bărăgan, cum am spus, din 12 comune şi 12 naţii sau mai A-j, 
mult, ne-am înfrăţit de parcă toţi eram neamuri, fraţi. Ne-am ocolit, 
ne-am ferit unii pe alţii de rele şi eram una! N-am trăit cu nici O 

naţiune în duşmănie, cum vă spun, am fost ocoliţi unii pe alţii, aşa am 
trăit acolo. 

Între timp, în primu timp cînd am ajuns, am construit şcoala , g, 
dispensar, cooperativa, pe care le-am făcut cu materialu statului. Şi 
copiii or facut şcoală pînă la opt clase. Din dislocaţi or fost şi învăţători 
ŞI profesori. Erau şi din Pustiniş şi nemţi ( ... ) 

(Şi elim spuneţi că erau femeile acolo?) 

E.8-.B: - Pămîntu I-or lucrat, numa mîncăruri din astea n-or ştiut B, 
să facă. Or văzut la noi. Noi am făcut acolo plăcintă, prăjitură, cum 
am făcut aici! " - Că noi, dac-am mînca atît, noi am muri, că noi nu 
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j, ni-s obişnuiţi să mîncăm cu pîinea asta ce mîncaţi dumneavoastră". 
B,-B, La noi o fost pîine, am făcut în cuptoriţele lor. Ne-am dus la moară, 

o fost om care-o dus, ne-o făcut făina şi noi am făcut pita şi-am copt 
în cuptoriţă. Şi ele n-or mai văzut aşa ceva. Ele-or mîncat pita la 
fermă, s-or omorît să vină la lucru la fermă să le dea pită. 

Or mîncat ciorbă, borş, or avut hoare (păsări - n.n.), că noi în 
fiecare sîmbătă ne-am luat de la amiazăzi , n-am mai lucrat şi ne-am 
dus, mai ales eu cu mătuşa lu Sima, cu sora lu mama ... hai la Giurgieni 
să ne cumpărăm! Ne-am cumpărat! O dată am cumpărat un noatchin 
(miel- n.n.), l-am împărţit în două. Ne-am dus acolo la ele în satu 
vechi, cînd am cumpărat pui. Or fost pline de hoare, numa ele or 
făcut borş , c-or băut apă şi le-am întrebat: ce-aţi mîncat aşa bun 
acasă? ,,- Un borş la repezeală!" Noi ne-am rîs, că noi n-am mîncat 
aşa ceva! ... Cînd am venit acasă , noi am adus un gînsac şi două gîşte, 
am cumpărat de la ele şi cloţe ... După ce ne-am dus de-ai cea ne-am 
pus şi cloţe, pui. Am întrebat copiii care-or venit la lucru dacă maica 
nu are o cloşcă să ne vîndă? Las, tanti, că-ntrebăm! Cînd, mîine-zi, 
vine: ,,0 zis mama că are două". - Na, să ni le aduci pe amîndouă! 
Douăşcinci de lei una, două or fost cincizeci. Am avut pui şi-acolo! 

g, C-am lucrat zi la zi şi care-o lucrat zi la zi în toată luna o primit 
treizeci de kile de goaze. Ştiţi ce-s astea goaze? Resturi de la grîu! 
Cînd s-alege grîu, orz, toate buruienile care-or avut ei. Şi ne-am 
crescut hoare. 

B,-B, ca n~f;~;~;: :~;~~f.ă~~~:!m;~~:~ă;~_~r d~~~: ~~~;Ş~~~~~rf:~i~t~~ 
facă tăiţei, ei n-or ştiut. Noi aşa ne-am pomenit de la părinţi , aşa o 
făcut ş i mama şi ne-o învăţat. Eu am învăţat copiii mei şi ... şi Anişoara 
cînd o venit la noi n-o ştiut, că o fost copil, ea o fost la şcoală, cine 
i-o dat ei să facă de mîncare ... păi, am făcut eu şi i-am arătat şi ei. 

( ... ) O fost lucru acolo! Numai să fi putut ... 13 000 de hectare ... 
noi am lucrat la bumbac ... 500 de oameni am lucrat la bumbac şi-acolo 
o fost lucru! În toată ziua am făcut cîte două norme. Atunci s-o 
desfiinţat bumbacu, vreo doi ani, în anii de la urmă am lucrat la 

g7 f-~~~i~:~~;'~c~tC~:i~ol-:O~ ~~~ăI~i~~~~~~nfa ~~~S;r!nŞiv:~;~~ăa~ă~ 
g, ~~~ d~~~~~, ~:~~i~:2~! ~a~i~~~~t~,Ş~~-~~~~:S;~ău~~~~i~~ri~'u-;~ 

cînd am ajuns la el: "Du-te mai cincizeci de paşi!" Numa ca să fie cu 
mine, nu l-am lăsat acasă nicidecum, că mi-o fost frică. Şi cînd o avut 
şcoală, o stat la şcoală pîn' la unu şi-o venit acasă. O mers şi mama 
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la lucru şi eu. De seara i-am tăiat un pui, - o tăiat şi el, o tăiat - şi 
l-am mînat la una rămasă acasă, mătuşa Floare. g, 

,,- Mătuşă Floare, să ai grijă de Sima, să-i spui cînd îi fiert 
puiu!" Şi i-o spus şi ne-a făcut de cină. Cînd am venit acasă mîncarea g, 
o fost fiartă, eu nu ma am stors-o, am băgat tăiţeii şi-am avut mîncare. 
EI ne-o făcut-o, o fost tare bun, o fost înţelegători. Ei, Doamne, o 
trecut şi asta! Numa la Bucureşti de cîte ori am fost, la el la şcoală. 
O fost departe, fire-a dracului de gară, c-or fost 9 krn . Păi 9 km îi cît 
pînă la Cărpiniş, păi atîta ne-am dus noi? Ne-am dus. (Aveaţi voie să 
circulaţi sau asta a fost a doua oară cînd aţi fost?) - A doua oară. 
intîi nu, că mi-o fost frică la Bucureşti, pe care i-o prins i-o închis 5 gl 
ani. Am fost o dată la Cernavodă. N-o fost voie nici la Cernavodă. O 
dată ne-am dus patru inse de la noi. Cînd am văzut miliţia că ne 
caută prin genţi nici n-am mai suflat. Acuma ne-o bătut focu, doi 
ani ... mai facem şi puşcărie. Am avut noroc, c-o ajuns trenu şi ne-am 
suit în tren. Zic: nu mă mai duc la Cernavodă, nici să mor de foame! 
C-o tremurat inima-n mine pîn-acasă. Să mai fac o puşcărie? Ce, nu 
mi-s eu aici la puşcărie, că n-am casă şi .. 

Nouă nu ne-o fost atît de greu cu lucru, c-am fost obişnuiţi cu 
lucru, nouă nu ne-o păsat de lucru ăla .. . Adăpostu! Pînă l-am făcut! 
Colibă o fost, nu casă. Păi ce, aia o fost casă? Fire-afuri sită ea de 
casă! Colibă! Că-n vara de ne-o dus s-o ridicat un nori, o, Doamne, 
c-ai gîndit că cine ştie ce face cu noi, ne ploaie acuma şi pe noi şi 
ce-am dus de mîncare, fănină. 

Numa ce ne-am pomenit c-o doamnă că vine: "Femeile care- aveţi 
prunci, poftiţi la o clădire noauă acolo!" Noi am gîndit că-i vreo casă, 
cînd colo-i O cocină! Coc ină lungă cît ale noastre, numa n-or fost 
băgaţi porci. Numa-ngrădită! Şi - apoi într-o cocină fiecare! Eu cu Sima, 
ne-am dus dunele de-acasă şi fănina ş i -acolo-am şezut pînă s-o gătat 
coliba noastră! [ ... ] 
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VIIŞOARA 



"Se-ntinde În zări Bărăganul, I cu satele noi cu D. o. " 

CORNELIA FIAT, născută la 1 ianuarie 1947 la Ciacova, este azi ingineră. 
Deportată din Ciacova (Timiş) la Viişoara (Mărc"leş!ii Noi), cu părinţii, 
CORNELlA, născută În 1926 ÎnNicolinţ(lugoslavia), şi GHEORGHE FIAT, 
născut În 1923 la Ci aco va, cu fratele GEORGIAN, născut În 1949 şi bunicii, 
CORNELIA şi PETRU FIAT. Înregistrată În 20 iunie 1992 la Timişoara 

La data de 18 iunie am avut trei ani ş i jumătate. Am încercat să a, 
ies în curte şi soldatul nu m-a lăsat. Cu arma m-a Întors Înapoi. Voiam c, j , 

ţ~I;::~I~tt:~~e S~·~} f~;~~~~o~~~~~ ~~lf:~:~~~i~~~~Oto~~~~!~1 c, 
Din Ciacova la plecare am fost Îmbarcaţi într-un bouvagon. Am fost 

~~id~%~~lifă~~~:i~:;~~~ ~Î~~~~~~;I~~~~ ~~~o~~ţ~~:" f~~tp~e~s~ c, 

~~~o;i~~niF~~%i~:;i~~:~ra, ~!~i~~dr~i~~~;e~~~~ia;iaŞi G~~~~~~ d, 
Onuţă, Ileana ş i Gheorghe Grozavu. 

Cînd am plecat, am şi fost bolnavi: şi eu şi fratele meu, care avea 
nouă luni, aveam tuse convulsivă. În gara Mărculeşti ne-am Încolonat c, 
cu căruţe. Aproximativ într-o oră şi jumătate toată lumea a ~rebuit să 
fie debarcată într-un loc unde nu era decît iarbă de Sudan. In s firşit, 
toată noaptea a plouat ş i , fiind mici, eu ş i fratele meu, mama ne-a 
adăpostit într-un dulap. 

A doua zi după debarcare ... şi asta n-am să uit, şi acum, dacă e 
închid ochii, văd o suprafaţă imensă , cu perini şi cu tot felul de haine 
puse la uscat. 

Deşi am primit lapte, pentru că am avut cu noi vaca, de a doua g, 
zi a început setea cumplită. Am suferit toată vara. După cîteva zile, 
soldaţii au adus bidoane mari de metal În care ni s-a pus apa de la un 
sat vecin. După trei zile, vară, cald, soare, s-au Tacut viermi. Copiii 
au băut. 
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g, Din cauza lipsei de apă, în primul an au fost foarte mulţi cîini 
turbaţi, erau foarte mulţi şerpi de care noi copi\i eram foarte speriaţi. 

Casa am Iacut-o din noroi răsturnat, uscat. In ajun de Crăciun am 
intrat în casă. Nu era casa tencuită, nu avea uşi ... aşa cu ochii minţii 
văd. 

g, Se fonnau vîrtej uri de vînt, aşa de mari, înCÎt luau copiii, te lua, 
te zbura, noi fugeam, speriaţi. 

g. La anumite sărbători şi de Paşti sau dacă a fost ziua preotului, 
ziua învăţătorului, am mers cu serenade. Am învăţat cîntece deosebit 
de frumoase. Au CÎntat oamenii şi ca să-şi mai înece, probabil, amaru, 
necazu şi durerea şi probabil şi ca să se descarce. Am cîntat colinde, 
serenade şi romanţe, dar pe versuri adaptate, nu pe versuri clasice, 
improvizaţii. Cea mai grozavă serenadă, pe care eu n-am s-o uit 
niciodată, cam aşa începe: "Se-ntinde-n zări Bărăganul , cu satele noi 
cu D.O." O CÎntam pe bacarola, pe melodie de bacara la, versuri 
improvizate, pe situaţia dată. _ 

g, La capătul satului s-au organizat orezăriile. In general, acolo au 
lucrat femeile. Mamele noastre au început să lucreze din martie acolo. 

g, După două-trei zile am intrat şi noi, copiii, deşi apa era foarte rece. 
După ce mamele au plantat orezul, ne-au pus să umblăm în unna lor 
ca să tulburăm apa să se prindă orezul. Asta a fost ... pe malul 
orezăriilor, de noaptea pînă noaptea. 

In vara unnătoare a fost cea mai cumplită vară din CÎte am trăit 
acolo. De dimineaţă pînă seara am purtat funiile în faţa dumnealor. 
Bunicul a cosit. Peste mijloc o funie din paie de grîu şi roată spînzuram 
funiile . Trebuia să întind funia. Mama a pus paiele, bunica a legat-o. 
Asta a fost toată luna iulie şi ca să mă răsplătească în fiecare seară 

C, am primit cîte o grămadă de corcoduşe. A fost ceva foarte bun şi 
deosebit, acolo unde nu prea erau fructe. Nu le-am uitat gustul şi 
aspectul. 

Mama şi tata au lucrat mai apoi la Ograda. Trebuia să trecem 
g4 Dunărea cu un bac. Am căzut cu căruţa peste noi ( ... ) 

in Viişoara a fost şcoală cu şapte clase în limba română şi patru 
clase în limba germană. Am avut învăţător pe domnu Chiu din Banloc. 

g, A fost deţinut politic şi a fost acolo cu "domiciliu obligatoriu". În ' 53 
au fost aduşi deţinuţii politici din puşcărie , era un domn care se 
numea Şandrovici. A mai fost şi un învăţător neamţ, Krapmauer, şi 
profesoara de matematică Lia Gruescu, din Ciacova ... 
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MĂZĂRENI 

Dintre cei înregistraţi - În 20 iunie 1992 - au mai fost deportaţi 
la Măzăreni GHEORGHIŢA şi PETRE LUGOJ, 
GRIGORE POPESCU (cu părinţii şi sora) din 
Cujmir-Aurora, STANCA şi GHEORGHE BARBU (cu 
copiii şi părinţii) din lzimşa, corn. Obârşia de Câmpie. Din 
mărturia lui Gheorghe Barbu reiese că la Măzăreni ar fi 

fost deportate 527 de familii (circa 1274 de persoane). 

Caxi Hristu: Ajungînd acolo ne-a pus În lotu de mazăre, de-aia îi 
spune Măzăreni, c-au fost zeci de hectare mazăre şi cu mazăre au fost 
a.coperite casele, văiug~ a ~cut-o ~in . pămînt de-acolo, cu apă, cu .văţugă, 
11 s-a dat cîte o uşă ŞI cîţiva căpnon, camera în formă de bordel ŞI sus 
mazăre. Şi avem fotografia casei 

Urleasca e localitatea veche, i~r Măzăreni era localitatea nouă. Şi era 
încadrat între Traian-Sat şi gospodăria Urleasca (ef. infra) 
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"Foaie verde mărăcine, I eu plec satule din tine. I 
La duşmani le pare bine. I Numai mie-mi pare rău, 
I că plec din sătucul meu. " 

(Fragment pe care şi-I aminteşte Angela Puicea, dintr-un CÎntec ce 
circula "din mÎnă-n mînă in Bărăgan şi in care era povestită toată povestea"). 

ANGELA PUI CEA, născută MITRICĂ în 29noiel1lbrie 1933 în Vânători, 
Mehedinl!· Deportată cu părinţii, SEVASTlŢA şi CONSTANT IN 
MITRICA , dm Vânători (Mehedll1tl) la Măzăreni. Pnn căsătona cu 
VIRGIL PUICEA se mută la Ola;" Înregistrată în 21 iunie 1992 la 
Turou-Severin . 

Mă numesc Puicea Angela, ITI-am născut in comuna Vânători , al 

}~~t~~a~::r~In~ii ~UU~';~~t~~ ~~~:g~~tp~:~c~ă~t;o~~~ta~:~~~i~~ 
liceul la Pădurea Verde - Timişoara şi a scăpat, săracu, de aceste c, 
necazuri. Da, numai eu am fost cu părinţii. Aveam 17 ani şi jumătate. 
Pă~inţii erau ţărani, da, clasaţî chiaburi, pentru că atunci aşa se proceda; 3

1 

tOţi oamenii înstăriţi , toţi oamenii gospodari , buni gospodari, erau 8 3 
COntra partidului, contra colectivizării, contra raionării. 

Adică ţara se împărţise În raioane şi considerau ei că noi chiaburii j , 
ne-am opus şi la raionare ... A, tot felul de motive: că sîntem oamenII 
lui Tito, pentru că pe vremea aceea Tito era considerat călăul, era prin h, 
toate parcurile caricatura lui cu barda, cu securea, aşa. Şi noi, fiind 
aproape de graniţă, chipurile, aveam legături cu ei, deşi de la Vânători d, 
pînă la graniţă mai este Încă. 

în noaptea de 18 Înspre 19, eu cu mama mea dormeam Î.n casă. c, 
Tata, săracu, donnea în pătul , în şopru, într-o tînăne, pentru ca a fost c2 
o gazdă a fratelui meu de aicea din Severin, care era membru de 
partid, cu cîteva luni Î~ainte l-a Întrebat cum este clasat În sat. l-a 
spus: "chiabur", Asta a fost cu citiva ani înainte, da persecuţii, nu ne b3 
mai dădea voie să luăm oameni ~u ziua la muncile agricole. Nu mai 
aveam băiat În curte să ne ajute la creşterea animalelor. în sfîrşit, 
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persecutaţi: cote, supracote. Vaca o vînduse taică-miu, dar eram totuşi 
obligaţi să predăm cantitatea de 3000 de litri de lapte sau dacă nu, nu 
ştiu cîte sute de kg de unt. Pentru că nu-şi achitase aceste cote, i s-a 
intentat un proces de sabotaj. Urma să fie arestat. Şi tot felul de 
persecuţii din astea. 

Da. Şi ăsta i-a spus, zice: "Ar fi bine ca, uite, îţi spui un mare 
secret, să nu mai dormi în casă, pentru că o să se facă nişte arestări. 
Să fii vigilent!" Şi atunci dormea, săracu, vă spusei, cînd în finărie, 
cînd în pătul, cînd sub şopru. Şi noaptea, atunci, după miezul nopţii , 
nu mai reţin exact cam cît a fost ora, ne-am trezit cu bătăi în poartă 
aşa, bătăi puternice, aşa. Ne-am speriat, bineînţeles, pentru că aşteptam 
să se întîmple ceva, dar nu ne-am fi gîndit nici pe departe că o să fim 
luaţi cu toată familia şi toată gospodăria să se risipească. 

c, Mama mea atunci a deschis fereastra, a întrebat cine e şi a spus: 
c; "Este miliţia, deschide poarta sau spune bărbatului tău să iasă la 

poartă să-i comunicăm ceva!" Mama mea a spus: "Soţul meu nu este 
acasă, e plecat în staţie". Era un autobuz pe atuncÎ, care circula la 
Pleniţa, fiindcă raionul Pleniţa, acolo era reşedinţa, la Pleniţa, şi urma 
să meargă la Arad, cu nişte probleme, aveam şi cazan de fabricat ţuică 
şi trebuia să rezolve nişte probleme. Şi a zis: "Nu minţi! Că nu pleacă 
nici un autobuz din staţie. Spune-i să iasă afară!" A zis: "Da nu este 
acasă." ,,- Bine, atunci vino tu să-ţi comunicăm ceva." ,,- Da de ce 

j, să ies la poartă la ora asta? Spuneţi-mi ce aveţi de spus." Atunci un 
miliţian a sărit peste poartă, a deschis porţile, s-a apropi.!'t de casă ŞI 

c, maică-mea tot n-a descuiat uşa şi pe fereastră i-a spus: "In cîteva ore 
să vă strîngeţi ce credeţi din gospodărie, mîncare, Îmbrăcăminte, pentru 

d. că veţi pleca într-o direcţie necunoscută. Să fiţi atenţi, nu cumva să 
încercaţi să fugiţi, pentru că aici rămîne o sentinelă care este înarmat 
şi are dreptul să tragă în voi!" 

c, Vă daţi seama cît ne-am speriat, "ît am plîns! Taică-meu, cînd a 
auzit bătăile alea în poartă, a fugit. In spatele curtii noastre era o 
grădină, plantată cu salcîmi, şi prin grădina aia s-a str~curat, a traversat 
şoseaua, nici nu mai ştiu pe unde o fi ajuns. A stat cît a stat pe-acolo, 
dup-aia s-a gîndit că trebuie să se apropie de casă, să vadă care-i 
situaţia. Cînd a venit la poartă, nu i s-a mai dat voie să intre în curte 

j I Soldatul care era la poartă l-a somat. A venit soldatul de la miliţie şi 
a spus: "Daţi-i voie să intre în curte, pentru că este proprietarul casei," 

Noi am început să împachetăm. Ce bruma să împachetăm? Soldatu 
care era acolo ne-a spus că la gară s-ar putea să nu ne dea voie decît 

c. Ia 50 de kg de persoană. Ce să iei În 50 de kg dintr-o gospodărie? 
Maică-mea a ZIS: Nu. Eu iau mal mult, dacă o fi să-mi confişte, o 
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să·mi confişte acolo, dacă nu ... Eu nu pot să plec, să mor de foame. 
Şi·a·nceput să pună grîu, porumb, făină în saci. între timp, o măruşă 
s·a strecurat săraca prin grădină, a venit, ne·a tăiat CÎteva păsări şi le-a 
prăjit. Da, c-au fost oameni , care pur şi simplu mureau de foame. A g, 
trebuit să lucreze imediat ce-am ajuns acolo, că altfel n-aveau din ce g, 
trăi. Şi după asta, pe la orele 2-3 au venit, au mai adus încă un car. 
Deci am pus Într-un car al nostru cu bagaju. am mai adus Încă un car, c, 
din sat rechiziţionat şi qe-au scos afară din curte nişte membri de 
partid de-acolo din sat. Ii mai ŞtIU, da toţi au murit. Nu mai e nici 
unul, absolut nici unul. Erau ţărani , ţărani şi unu ne era nepot, altu 
fin . Da arunci ziceau: "Haideţi, haideţi cît mai repede, pleca~ , că vă c, 
prinde noaptea. Haide, ce mai aşteptaţi?" Ei, şi partea cea mai dureroasă i -
a fost că la marginea satului maică-mea s-a urcat în caru ăla care 
venise rechiziţionat din sat cu o parte din bagaje. Eu cu taică-meu în 
caru nostru. La marginea sarului au venit nişte maşini de la lRTA şi 
i-a încărcat bagajul şi al dînsei şi al mai multor familii, da oricum, 
în maşină şi a mers aşa pînă la Maglavid. Bineînţeles că noi cu caru 
am mers mai Încet, dînsa a ajuns Înainte. Cînd am ajuns acolo, c, 
dimineaţa, nu vă spun ce era. Erau mii de oameni: femei gravide, 
copii , bătrîni, animale, în sfîrşit, era dezastru. N-a fost chip să o mai 
întîlnim pe maică-mea. Am căutat-o în zadar. Şi-arunci miliţia era cu 
sutele, eram înconjuraţi de miliţie, nu cumva să fugă cineva. Incet, 
încet, ne-au îndreptat spre rampa de îmbarcare, ne-au îmbarcat într-un 
vagon cu acoperişu spart. Pe maică-mea n-am reuşit s-o găsim. Era 
o gamirură de tren de peste 200 de vagoane, trase de mai multe 
locomotive. 

-am purut s-o mai găsim spre disperarea noastră. Şi , pe seară , 
trenul s-a pus în mişcare . Unde, nimeni nu ne spunea. O să vedeţi voi c, 
cînd o să ajungeţi acolo. Ca să nu mai spun cum eram trataţi , ca nişte 
răufăcători aşa, n-aveau nici pic de respect că eram şi noi oameni: J I 
împinşi de la spate, ca şi animale le eram. Pe drum s-a pus O ploaie 
torenţială, nu mai mi-amintesc cam pe unde ajunsesem, dar ştiu că 
ne-a făcut ciuciulete şi tot bagaju. Da din toată gospodăria, nu vă c, 
spun, că n-am luat decît păsări şi decît 4 găini , o curcă şi o purcică , 
din nu ştiu cîţi porci (aveam acolo 10-12 porci). Cineva ne-a fiicut 
o cuşculiţă şi ne-a pus şi-o purcică acolo. Da, ŞI erau ŞI bOII ŞI 
purcelul şi găinile, noi acolo şi bruma de lucruri ce mai luasem acolo, 
ţoale ude, toate leoarcă. Vă daţi seama cum eram. Ori de CÎte on se c, 
oprea trenu începeam să alerg, să întreb, prin toate vagoa~ele, s-o 
caut pe mama şi n-am reuşit, pînă dincolo de BucureştI. Abia aruncI 
am găsit-o. Pentru că au fost familii care nici cînd au ajuns la destinaţie, 
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nici atunci n-au reuşit să se întîlnească şi după cîte trei săptămîni, 
o lună de zile abia, au intrat în legătură şi atunci a venit soţia la soţ 
sau Illvers. 

Călătoria a fost, cum să vă spun, de groază, pentru că veneau tot 
d, felu l de zvonuri: ba că ne duc în Rusia, ba că la graniţă o să ne 
e omoare, aşa . . . Şi pînă în sfîrşit, după 3 zile, am ajuns în gară la 

Urleasca. Acolo s-a oprit trenul, a început debarcarea, nu vă spun, 
miliţie era pe la Brăila , zeci şi sute de persoane şi armată. Mai întîi 
am trecut pe la punctul dispensar sau ce era, adică o cameră improvizată 
acolo în gară, unde ni s-a făcut dezinfecţia, nu cumva să avem păduchi. 

l , V-am spus, tot timpul am fost cu miliţia aşa, ne aruncau cu praf de 
e DTT în păr, pe corp, ba ne mai dădeau şi pacheţel, da, cu DTT. Da. 

Şi-apoi s-au pus carele în mişcare, că deja ne-aşteptau carele din 
satele vechi acolo, care, maşini , tractoare cu remorci , mă rog. Şi am 
mers aşa de-a lungul liniei ferate, pînă la un moment dat am văzut 
acolo un drapel roşu înfipt într-o magazie, un fel de cooperativă de 
consum, acolo. Flutura steagul, era pe seară, În rest era cîmpie întinsă, 

d, cultivată numai cu mazăre. De aici şi numele de Măzăreni. Era o 
cîmpie, cîmpie între cele 2 sate, Urleasca şi Traian-Sat. Acolo erau 
deja trasate platourile pentru fiecare familie, de 2500 de metri. Erau 
ţăruşii bătuţi ş i cineva a dirijat fiecare car. Aşa. Ne-am strîns aşa, 
laolaltă, pe străzi, strada 1, 2, 3 ş.a.m.d. Pe comune, pe prietenii, cam 

c
3 

pe comune mai mult am fost. Eram cu naşii care m-au botezat pe 
mine, mai departe iar nişte prieteni. Şi de-abia a doua zi am atlat că 
pe strada următoare erau bunicii dinspre mamă, era verişoara Emilia 
(cf. Emilia Buteică, infra) , adică aia a venit în urmă cu cîteva zile, 
pentru că ea era plecată în vizită la nişte rude într-o comună vecină. 

g, Şi uite aşa ne-am trezit sub cerul liber, aruncaţi acolo, nici pic de apă, 
după o călătorie de 3 zile şi 3 nopţi. Nu exista nici o fintînă în 
apropiere, nimic, nimic, nimic, nimic. Vă dati seama! Ne-am culcat 
sub cerul liber. Eram distruşi, eram ... de-abi~ ne mai puteam mişca 
de oboseală, de supărare. 

A doua zi ne-au trimis cîteva cisterne cu apă, cisterne care 
mai-nainte cred că transportaseră motorină, că deasupra apei erau pete 
de grăsime, aşa, apă pîelită, caldă, dar ce s-ajungi, că ne-mpingeam 
mai tare ca animalele, care s-apuce? Şi după aceea a trebuit să plecăm 
la o distanţă de 5-6 km s-aducem apă de băut, că era într-un canton 

dr, În apropiere, În satu ăsta, Traian, era un canton a lu un boier, fusese 
acolo, era părăsit, dar era o fintÎnă cu apă bună ş i de-acolo mergeam 
şi luam apă de băut. 
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Cîteva zile bune am stat aşa, pur şi simplu zăceam, ne !Îram ca 
umbrele de colo-colo, aşa. încet, Încet, fiecare s-a gîndit că trebuie să 
ne facem un adăpost, cît de mic. Dar cu ce materiale? Ne-a adus nişte f 
rogojine acolo În sat, la aşa-zisa cooperativă, am cumpărat citeva 
rogoJim, ne-am lacut un fel de magazie aşa, la suprafaţă. Tatăl meu 
a săpat o groapă in pămlnt şi-a lacut un bordei. Şi acolo am locuit 
tllnp de 3 luni de zile. In acel bordei acoperit cu rogojini şi peste 

~~f~:mş~~~u;.e~:;: ~~a~~z;_r:s~p~ăa~~ef: ~:~taÎ~ţ~er~:;e~!r:a~~~ g, 
fintini , dar spre ghinionul nostru in tot satul n-au fost decit 2 fintini 
cu apă de băut, restu era amară ş i sărată, o foloseam numai la spălat 
şi pentru păsări . De nevoie, şi la gătit citeodată. 

După-aceea ne-au obligat să facem chirpici, să ne construim case. f 
Să ne intre bine În cap. Mereu venea securitatea, miliţia , membrii de j I 
partid de pe la raion veneau, ţipau la noi că trebuie să ne apucăm să gll 
facem case, că ne ia dracu dacă vine frigul şi-o să murim şi nu ştiu 
ce ş i să ne iasă din cap că vreodată o să ne mai Întoarcem la casele 
noastre. Şi la inceput bineînţeles că ne-am opus. De unde să ştim noi g" 
să facem chirpici şi să construim case? Am zis: "Vai, n-am lacut aşa 
ceva niciodată şi nu ştim, noi nu puteam să facem aşa ceva." "Ba o 
să faceţi. O să vedeţi că o să faceţi, că sinteţi obligaţi să faceţi!" Şi 
Într-adevăr am început. Făceam cîte unu, cîte doi, auzeam cutare f 
a-nceput să facă şi cutare, ne duceam şi vedeam cum face. A lacut 
fiecare tiparu ăla, fonna aceea, greu. A durat aproape 2 luni de zile 
ca să-I facem, apoi construcţia caselor şi tot aşa pînă toamna, munceam 
din zori şi pÎnă-n seară, fiindcă nu aveam unelte. Dacă unu avea o 
s apă, peste 5- 6 bordeie sau magazii din astea unde locuiam, avea 
o furcă, o greblă, aşa ne mai imprumutam şi-aşteptam, foarte, 
foarte greu! 

După-aceea, cînd am ajuns la acoperiş , cu ce să-acoperim? Ne-au 
spus că trebuie să mergem la o gospodărie de stat pe malul Buzăului 
să luăm paie de orez, că altă posibilitate statu n-are să ne dea ŞI că 
trebuie să acoperim cu paie. Am mers şi acolo, taică-meu şi cu mai 
mulţi oameni, au luat citeva care de paie, dar nu vă spun, că de cîte g, 
ori venea cite o vijelie - pentru că acolo, veşnic, bate vintul sau 
furtuni, vin virtejuri aşa de te ia din loc! - descoperea casa şi rămÎneam 
!ară aşa ŞI tot aşa necazuri. Smgurul noroc al nostru care a fost, că 
n·a plouat În vara aceea, pînă toamna tîrziu, că altfel, nu ştiu , cred că 
muream pur şi simplu, ce mai, nici un adăpost, nimic! .. 

După-aia am intrat in iarnă, toamna taică-miu a vîndut bOII cu h, 
scopul să ne aprovizionăm şi numai bine că la scurt timp a vemt 
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stabilizarea şi n-am apucat să cumpărăm nimic, nimic, pentru că nimeni 
n-a spus nimic. Noi eram izolaţi acolo. Nu vă spun că oamenii din 

J, satele vechi se fereau de noi la-nceput. Mai tîrziu ne-au spus că a 
ţinut şedinţă cu ei membri i de partid şi le spunea să se ferească de 
noi, să nu aibă tangenţă cu noi, fiindcă sîntem oameni periculoşi , 
oameni răi. Mai tîrziu, oamenii s-au convins că n-a fost adevărat, că 

B, eram de fapt nişte oameni gospodari, am pus la punct toate lucrările 
agricole din mai multe lAS-uri, pentru că vrînd-nevrînd trebuia să 

g4 lucrăm, că n-aveam din ce trăi. Mai lucram şi pe la ei, ziua, încă nu 
se făcuse colectivizarea. Şi uite-aşa lucram la cultura bumbacului, la 
ş antiere de construcţii, pe unde era nevoie că ... cîştigam foarte puţin , 
foarte, foarte puţin. 

h, O duceam destul de greu şi cel mai greu a fost iarna lui '53, cînd 
a fost zăpadă mare. A nins şi a viscolit o săptămînă de zile. in faţa 
casei taică-mieu făcuse o împrejmuire de mărăcini, un aşa-zis gard şi 
acolo toată zăpada a viscolit-o. Incet, încet a tot crescut, a tot crescut, 
a tot încercat dînsul să facă pîrtie, să tot o îndepărteze de casă, dar 
pînă la unnă n-am mai putut şi , spre seară aşa, a început să se îngroaşe 
stratul, s-acopere fereastra şi tot aşa. Vedeam cum creşte nivelul zăpezii 
pînă a acoperit toată fereastra. Nu s-a mai văzut. Nu mai ştiam că e 
ziuă, că e noapte. Şi-am stat acolo vreo 48 de ore. Pînă şi coşul casei 
a fost astupat, n-am mai putut să facem nici foc, nici nimic. Eram 
disperaţi şi atunci. Am crezut că o să cedeze căpriorii , pentru că erau 

A ni ş te lemne subţiri , nu era o casă rezistentă. Au sărit vecinii , fratele 
j ~ mamei mele cu un fin care era acolo, pe o stradă vecină, ne-au 

deszăpezit, ne-au scos de acolo. Au mai şi murit cîteva persoane ... 
nişte nemţi care erau angajaţi la sectorul zootehnic la lAS acolo la 
Urleasca, i-a prins viscolul şi i-a derutat, s-au rătăcit şi s-au depărtat 
de sat vreo 9 km. Şi-acasă îi aştepta soţul şi tatăl băiatului , era mama 
şi fiul şi o fată mai mică. I-au căutat peste tot, miliţia nu credea că 

I au dispărut, credea c-au fugit şi , spre primăvară , Într-o comună mai 
departe, la 9 km sau chiar mai departe, i-au găsit nişte ciobani 
primăvara, că au văzut nişte ciori grămadă acolo şi cînd s-a dus, îi 

i mîoî:u ,~i~,ri~~. i~n~~~~eg~~~~n~~a~: ~:s~:o~a~~psuo~~, bineînţeles cu 
d(, aprobarea Ministerului de interne pentru transferarea domiciliului, tot 

obligatoriu, la Olaru acolo. Era şi el acolo cu părinţii lui în Olaru, dar 
ne cunoscusem mai dinainte de a fi în Bărăgan. EI era din Corlăţe!. 
Cei din Corlăţel au fost duşi în Olaru. Acolo am mai stat încă un an 
de zile. Tot aşa era şi acolo, ba era chiar mai mare satu decît la 
Măzăreni: erau nemţi, erau turci , erau macedoneni , mai multe 
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na~onalită~. Mulţi nemţi erau acolo la ei. Am lucrat şi eu acolo, tot g, 
ca şi la Măzăreni, la cultura bumbacului şi după aceea În '56 - adică k 
din toamna lui '55, au Început să pună pe liber cîteva familii de b, 
basarabeni, ăştia fuseseră refugiaţi, colonizaţi prin Banat şi, săracii, d, 
fuseseră pe nedrept - bine că nici noi n-am fost vinovaţi de nimic, 
dar el erau săraci, săraci şi pentru că au fost basarabeni a trebuit să-i 
deporteze şi pe ei. Ei au fost primii care-au fost puşi pe liber. O parte 
au plecat, alţii Il-au plecat, pentru că Il-aveau unde să se ducă. Acolo, 
de bine, de rău, aveau o căsuţă, lucrau la fermă, unii lucrau şi În 
CăIăraşi, unde era o fabrică de egrenat bumbac. Acolo a lucrat şi salU g, 
meu şi au rămas acolo. Alţii au plecat, iar în ianuarie ne-au pus şi pe 
noi pe liber. Am mai stat pînă În luna februarie, pentru că Il-aveam 
bani suficienţi să plătim transportul. Şi în februarie, am plecat. Am k 
plătit vagonul şi-am plecat. Eu, soţu şi soacra am venit cu personalul, 
iar socru cu bagaju, cu porumbu, cu păsări, cu ce mai aveam şi noi 
pe-acolo. 

Cînd am ajuns la Corlăţel, ce să vă spun, casa era ocupată, un 
miliţian cu familia. Locuiau În două camere, iar în două au avut 
Într-una păsările şi În alta porcii. Era o mizerie, ce să vă mai spun! 
A venit preşedintele de la primărie cu secretarul de partid, ne-a pus 
În vedere să ne purtăm frumos cu doamna, nu cumva să o deranjăm 
pe tovarăşa Păuna, aşa se numea, da, să o-o deranjăm, că s-ar putea j I 
să ne Întoarcem iar de unde am venit. Iar noi să căutăm să ne incadrăm 
În cele două camere şi să facem tot posibilul să ne gospodărim În aşa 
fel Încît să putem locui acolo. Adică, cum să locuieşti unde au stat 
porcii? Că ... aşa! A trebuit să facem curat, iară alte greutăţi. Cînd am 
plecat era vreme frumoasă, cînd am plecat de-acolo, apoi venind pe 
dlUm a Început iar să ningă, şi-a nins, şi-a nins, se făcuse stratul de 
zăpadă mai mare de jumate de metru şi iar necazuri, lemne de foc 
n-aveam - ne mai aduceau cîte o rudă, cîte un prieten un braţ de 
lemne - şi a fost foarte greu! 

Şi tot aşa În continuare. Nu ni s-a dat sprijin, nu ni s-a dat m, 
pămînt, nu ni s-a dat nimic, totul era ruinat. Părinţii mei au venit în 
luna martie. Cînd am auzit că trebuie să vină m-am dus şi eu, mi-era 
dor de casă. De cinci ani de zile plecată de acolo! Cînd m-am dus, 
ce să vă spun, era dezastru! Nu mai exista geam, nu mai exista uşă , 
zăpada era pînă la jumătatea zidului. Curtea nu mai era ÎmpreJmuită, 
circulau carele pe acolo, pustiu, ruine. Şi uite aşa! M-am Îmbolnăvit 
cînd am văzut ! La scurt timp au venit şi dînşii, s-au instalat acolo b, 
cum au putut şi anu unnător, vrînd-nevrînd, s-au Înscris În CAP. l-a m, 
obligat, de fapt. Le-au dat plaţul casei şi mai ceva bucăţele, Într-un 
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b, loc 10 ari, în altu 12 şi cu ăsta i-a băgat în CAP. Deja maică-mea avea 
vîrsta pensionării, atunci se pensionau femeile la 50 de ani la CAP, 
mai tîrziu la 60. Şi-a dus-o foarte , foarte greu cu acea pensie, 
maică-mea. I s-a fixat 40 de lei, taică-meu 60 de lei. Poţi să trăieşti 
cu aşa ceva? Să mai şi renovezi în curte, că mai trebuia un geam, nu 
mai erau broaşte la uşă, nu mai era gard, nu mai era, cum v·am spus, 
nimic, nimic, nimic. Beciul, noi am avut şi cazan şi a mai funcţionat 
după ce ne-a ridicat pe noi, toată boasca aceea, care rezultă după ce 
se fabrica ţuica, au turnat-o acolo, în beci. Era plin ochi. Trebuia să 
plătească un om cu caru, să scoată de acolo, cît de cît, să facă curăţenie. 

mi Eu cu soţu am plecat după-aceea la servici la ferma Recea, am mai 
stat şi acolo cîţiva ani, dup-aceea am venit aici în Severin, unde 
mi-am luat servici şi încet, Încet ne-am mai descurcat. 

Pentru faptul că eram chiaburi , am avut 15 hectare şi un cazan, 
111) şi fratele meu a avut mari necazuri , pentru că el tocmai terminase 

liceul şi se şi înscrisese la Institutul de silvicultură la Braşov. După 
ridicarea noastră n-a mai fost chip să urmeze facultatea; încă a fugit 
săracu prin Munţii Ardealului, pe acolo, şi s-a angajat ca muncitor 
forestier, ca să poată să trăiască. Şi de-abia după cîţiva ani a unuat 

m, cursurile. Dar mereu erau taică-meu şi maică-mea chemaţi de securişti 
acolo în sat, să spună unde este adresa şi unde să-I aducă. Dar au pus 
mîna pe "nu ştiu" şi "nu ştiu". EI ne scria pe adresa părinţilor lu 
verişoara Emilia şi noi ştiam că el era ba la Bouţari, ba la Făget. Aşa 
era şi el. Stătea cîteva luni sau chiar un an. O bună parte din şefii de 

A acolo ştiau de situaţia lui şi totuşi au fost oameni cumsecade că l-au 
ajutat şi după 3 ani a reuşit să vină pe la noi. Atunci ne-a Tacut o 

j l, vizită. A venit direct în Brăila şi întîmplarea a Tacut ca-n ziua aceea 
să merg şi eu aşa în Brăila. Ce să vedeţi! EI trecuse cu trenul pe lîngă 
sat, da n-a îndrăznit să coboare la Urleasca, la gara cea mai apropiată, 
îi era frică şi a mers mai departe, pînă la Brăila, şi a zis, poate 
întîlneşte vreun om din sat, care să îi dea indicatii cum trebuie să 
ajungă. Şi eu am umblat prin oraş pe-acolo, eram 'cu o prietenă, am 
Tacut şi noi mici cumpărături şi cînd ne îndreptam spre casa de bilete 
în gară, să venim acasă, ea dispare de lîngă mine. Cînd mă uit, da 
unde e Florica? Da unde să fie? Cînd mă uit pe scările gării, cobora 
cu un tip cu pălăria trasă pe faţă, cu un pardesiu pe umăr şi servietă 
în cealaltă mînă. Cine să fie, cine să fie? Fug după el, vai, şi cînd am 
văzut că e fratele meu, am zis că visez, că nu- i adevărat! Vă spun, 
ne·am Întors înapoi În oraş, prietena a plecat, eu cu el am rămas , că 
i-a fost frică să intr~ in sat şi urma să venim cu trenul de noaptea, 
după 12 noaptea mal aveam un tren. Am mers bineînţeles cu trenul 
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de 12, a stat ascuns, n-au ştiut nici măcar vecinii, nici rudele, nimeni, 
nimeni n-a ştiut. A stat o zi şi o noapte, după aceea a plecat. 

Şi În iarna lUi '55, cînd nu mai era restricţia aşa de mare, a mai 
venit din nou pe la părinţi. Eu nu mai eram acolo. Plecasem la Olaru 
ş i după aceea s-a aranjat şi el În Timişoara cu serviciul, n-a mai fost m, 
chiar aşa problemă mare, deşi Îi mai atîrna o tinichea de coadă, că, 
vezi Doamne, avusese părinţii în Bărăgan şi tot 'greu, aşa, a dus-o. 
Dar, încet, încet, aşa, lucrurile s-au mai schimbat, mai ales după h6 
moartea lui Stalin. Nici la noi acolo, În sat, n-a mai fost aşa restriCţie 
mare, pentru că înainte, în miez de noapte, te trezeai cu miliţianul la gl l 
uşă să vadă dacă sîntem toţi în casă , dacă nu sîntem, dacă sîntem la 
lucru, unde sîntem la lucru, cînd ne Întoarcem de acolo? Da unde 
puteam să plecăm, că noi aveam pe buletin domiciliu obligatoriu şi g, 
unde puteam să plecăm? Au Încercat cîteva persoane. Chiar de la 
Aurora, a fost o persoană care a fost prinsă. Şi-a racut un an şi 
jumătate închisoare. Ea era mai în vîrstă. Nu avea copii, avea o 
nepoată pe care o Înfiase. Asta a fost .. 

Acolo la Măzăreni erau din sat de-acolo din Vânători, era naşa d, 
mea, erau două familii de fapt. Căpraru Constantin şi Angela Predoiu 
şi Surdu Ionel, care a decedat acum cîţiva ani. Mai erau de la Punghina 
familiile Bărbulescu, Militaru, de la Punghina era familia Dumitrescu, 
Enache, tot de la Vânători, ăştia erau 2 tineri care au fost finii mei. 
Pe el de fapt ÎI Înfiase un om care avea mai mult pămînt. În mai i-am i 
cununat, iar În iunie i-a ridicat. De fapt au fost luaţi În locul altcuiva. 
Tineri, el cu armata neracută, iar ea nu avea decît 16 ani. Nu vă spun g, 
ce-au păţit bieţii copii acolo. Au născut o fetiţă, a decedat, că 
s-a-mbolnăvit acolo şi după ce-au venit acasă le-a murit. Tot de la d, 
Punghina mai era, mai erau şi de pe la Obîrşia, altă familie Dumitrescu. 
BÎrlenii erau, 2 familii, 2 fraţi. Bănăţeni am cunoscut, din Comloşu 
Mare . .. era o domnişoară mai În vîrstă, domnişoara Ureche, era cu 
tatăl ei. O vizitam, pentru că mă Împrietenisem stînd la o coadă 
undeva, nu ştiu ce se distribuia acolo, şi ne-a invitat pe la dînsa. Avea 
un frate, plecase În Franţa mai demult, ne chemase să ne arate ce 
lucruri a adus, trimise de fratele dÎnsei. Am mai cunoscut, erau mşte 
băieţi din Comloşu Mare, Liviu, Silviu şi mai era Încă unu, nu ma! 
reţm, Sarafoleanu. Erau mai mulţi, dar nu mai reţin, foarte mulfl 
bănăţeni şi nemţi şi foarte mulţi macedoneni au fost la Măzărem. 
Macedonenii au rămas foarte mulţi acolo, nu ştiu dacă or mai fi sau 
n-or mai fi ... 

Bunicii dinspre mamă au fost şi ei ridicaţi. Erau bătrîni. Ce-au c, 
păţit acolo! Că bunicu nu mai putea să lucreze la cîmp, bunica, săraca, 
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era cu menaju, locuia cu alt frate al mamei mele. Şi fratele ăsta avea 
doi copii şi apoi erau şase oameni în casă şi ea, săraca, era cu menaju. 

g, Ce credeţi că puneam noi pe foc? Numai ciulini şi rădăcini de coceni. 
Mergeam cu sacu 4-5 km de sat şi strÎngeam rădăcini din ălea . Nici 
de alea nu mai erau, pentru că erau ca furnicile pe cîmp. 

Şi bunicu [Geonea [an, din CearÎng, comuna Punghina] a plecat 
să pască vaca. Avea două vaci, le înjuga şi pleca cu ele la cîmp. Mai 
şi cosea cîte un braţ de iarbă, să aducă acasă, să aibă pentru iarnă. Şi 
era bătrîn şi era slăbit şi era necăjit. Şi cînd să urce În căruţă i-a 
scăpat picioru la roată şi vacile s-au speriat şi-au mers cu el aproape 

A 3 km, trăgÎndu-1 cu picioru agăţat de roată şi cu faţa-n jos. Norocu că 
nişte macedoneni veneau de la cîmp şi au oprit vacile şi l-au scos de 
acolo şi l-au adus acasă. Era desfigurat. Avea piciorul fracturat. Roata 
de cîte ori se învîrtea rupea carne, i-a spart OSU , n-am crezut că mai 
scapă cu viaţă. 

g" L-am internat În spital la Brăila şi vă spun că erau nişte doctori 
extraordinar de cumsecade cu noi, cei din satele noi. Şi eu am fost 
operată de apendicită şi s-au purtat foarte frumos cu mine. 

Am fost singură lăsată , părinţii n-au avut bani nici măcar să 
vină-n ziua cînd am fost operată. Cînd m-am internat, am fost intemată 

A Într-un salon de 20-30 de paturi, foarte mare, la parter. A doua zi, de 
dimineaţă, cînd au venit medicii să-şi facă vizita obişnuită, m-au 
Întrebat de unde sînt. [mediat au trimis şi am fost instalată la etaj 
Într-o rezervă şi În mod special s-au ocupat de mine. Am fost condusă 
la gară de către o asistentă grecoaică, Elena, era foarte drăguţă şi m-a 
condus la gară, m-a ajutat să mă urc În tren şi , la gara Traian, aproape 

h, de satu nostru, m-au aşteptat acolo (ai mei ... - /1./1.). N-au avut bani 
să vină. Era imediat după stabilizare şi n-au avut. Nu costa decît 5 lei 
biletu, da nici aceşti 5 lei nu i-a avut ( .. . ) 

C , Nimeni n-a fost vinovat. Nici pe departe să fim vinovaţi cu ceva. 
BJ Pînă la urmă s-au convins că sîntem gospodari, oameni buni , 

cumsecade, nu s-a-ncercat să se facă nici un fel de scandal, nu 
S-3-ncercat să se fugă, nu 5-3-ncercat să se facă nimic rău acolo. Toată 
lumea era conştientă de faptul că trebuie să stăm liniştiţi, să nu facem 
scandal, să nu-ncercăm să fugim, pentnl că am fi fost prinşi şi 
ne-ngreunam situaţia; am fi fost despărţiţi de familie şi aşa mai departe. 
Şi mai bine ne mulţumeam să stăm acolo, aşa cum stăteam. Lucram 

d, ziua, dar măcar seara ne strÎngeam la cuibu ăsta, amărît cum era. Am 
auzit că pe la Frumuşiţa - ăsta era un sat nou pe malu Siretului -

h2 acolo au fost mari inundaţii şi am auzit că au Încercat să fugă, că la 
unii chiar s-au dărîmat casele astea de chirpici. Dar bineînţeles că 
o-au avut şanse ... 
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"Cotele astea erau încadrate sub lupta de clasă. 
Chiabur;; să/ie desfiinţa,ti, aşa au denumit-o ei, lupta 
de clasă!" 

EMILIA BUTElcĂ , născută în 15 iulie 1925 la Drince •. Deportată cu 
fmmlw ~m Drincea (Mehedmţl) la Măzăreni (Urleasca). Înreglstrată în 
octombrie 1991, Timişoara 

(. ) În 1948 i-a făcut proces lui tata la Turnu-Severin, pentru că a, 
nu avea voie, după ei, să aibă şi pămînt şi pensie. Şi i-a făcut proces 
ŞI i-a luat pensia. 

Pe de altă parte, lupta de clasă a fost feroce şi ajunseserăm în b, 
'49, în '50 să mîncăm pîine de orz. Eram acasă. Mă dăduse afară de 
la facultate şi eram acasă. Am mîncat pîine de orz. l-adevărat că şi eu 
am fost Încăpăţînată şi am zis că, atîta timp cît am ce să mănînc, eu 
numuncesc pentru comunişti. (În ce sens vorbili de lupta de clasă?) 
PăI, asta însemna! Cotele astea erau încadrate sub lupta de clasă. 
Chiaburii să fie desfiinţaţi , aşa au denumit-o ei, lupta de clasă. 

Sînt născută acolo în sat, crescută, pînă cînd ne-a ridicat, că-n aJ 

fond vacanţele tot acolo le-am făcut. Şcoala primară am făcut-o cu 
tata, care era învăţător. Deşi toată lumea a .zis că nu-i bine, a fost 
destul de bine. Am mîncat suficientă bătaie, că nu eram fată, eram 
băieţoiu şcolii, şi cînd am terminat 4 clase, am dat examen la Şcoala 
Normală, la Turnu-Severin. M-a respins, că eram prea slăbuţă, au zis 
el. Am făcut clasa a cincea, că nu a vrut tata să mă lase să repet clasa 
a patra, pentru că mă golănesc. În '37 am dat iarăşi la Şcoala Normală 
examen, n-am intrat. Şi-atuncea, au fost mai mulţi învăţători, cu nişte 
?amcni mai înstăriţi, care aveau copiii tot la Şcoala Nonnală şi au 
mtcrvenit pe lîngă d-na Sălăgeanu, la liceu, să ne facă o clasă 
suplimentară, paralelă. ŞI-atuncea am intrat la liceu de la Tumu-Sever.in 
dlll '37 pînă. în '45, fără nici o corigenţă, asta, mă laud şi bacalaureatul 
la sccţla ştllnţlfică. În penoada asta, pînă în '45,. începuse, ve11lseră 
ruşll, dar nu era pentru tata o problemă să ne ţll1ă la liceu, era ŞI 
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fratele meu la liceu. După-aceea a-nceput trecerea în categoria asta 
b, socială de chiaburi, a-nceput totul, totul, totul, cum să vă spun, sub 

dictonul comunist de-a ne distruge. îmi pare rău că nu puteţi să citiţi 
sau n-aţi citit cartea Ard malurile Nistrului. Exact ce povesteşte 
Constantin Virgil Gheorghiu în această carte, am trăit noi. Să ştiţi că 
eu am citit în 1942 cartea, am avut eu slăbiciune pentru citit. Şi-am 
zis, nu-i posibil, în secolul XX să suporte oamenii aşa ceva, cu deportări 
în Siberia, cu cote aşa cum .. . Şi i-am zis lu tata, e posibil nemţii să 
facă atîta propagandă? (împotriva ruşilor - n.n.). Ei, în '46 a-nceput 
exact ce-a scris Gheorghiu, mizerie ... că, noaptea, venea, dacă venea 
de exemplu de la primărie înuntru. O dată mi-aduc aminte că eram 
acasă şi a intrat în beci - nu veneau niciodată singuri, veneau cîte 
trei-patru: primaru, de la raion, de la judeţ, toţi sfinţii pămîntului -
şi de exemplu au intrat în beci şi au găsit o picle de porc, aşa, şi au 
luat-o şi-au plecat. "Păi, domnule, da eu fac papuci, fac cipici ş i le 
pun piele" - a zis tata. Au luat-o şi-au plecat. 

Am avut ghinionul ca verişorul primar a lu taică-meu, care se 
numea Tudor Buteică, împreună cu cumnatu lui, care se numea Paloş 
Gheorghe, să fie pe linie de partid, la Turnu-Severin, nu ştiu 
prim-secretari, secretari, în orice caz, mari! Şi faptul că eu nu prea 
mi-am ţinut gura, asta-i realitatea, c-a venit o dată un cetăţean beat, 
să verifice biblioteca. Şi-am spus: "De acord cu dota: scris de la judeţ, 
că eşti împuternicit să intri la mine în casă şi stai aicea două zile, 
cinci şi să citeşti." Ca mîţa-n calendar citea, dar ... A făcut gălăgie, 
am ţipat şi eu şi s-a dus la judeţ şi m-a-ncondeiat: că sînt reacţionară, 
că nu văd bine partidu .. 

După ce am stat un an acasă în '45-'46, m-am dus la facultate 
a, şi am intr~t la matematică . Dar eram mai mult acasă , că era fară 

frecvenţă. Incepuse deja comuniştii să întrebe ce-i mă-ta, ce-i tată-tu , 
b, înfiinţaseră Frontul Democrat Universitar, unde ne-a obligat să ne 

înscriem. (M-am înscris fără discuţie, însă nu le-am dat nici un ban, 
nu ma carnetul. Şi pe urmă examene ... nu ... numai taxe, taxele erau 
destul de mari, de ordinul zecilor de mii, 20-30.000 şi puse tot în 
raport cu situaţia părinţilor. Trebuia să aducem de acasă adeverinţă şi 
scria pe adeverinţele astea: chiabur. 

Nu era un sat mare, da, de exemplu, dacă ai avut cazan de ţuică, 
d, te-a considerat chiabur. Dacă te-ai certat cu nenea de pe stradă , care 

era mare zmeu acum 20 de am şi-aveai acolo 15-20 de pogoane, nu 
hectare, te făcea chiabur! Pc alţii l-a ridicat nu pentru că au fost 
chiaburi, i-a ridicat pentru că au fost persoane indezirabile. Pe graniţa 
titoistă noi fiind ultima fişie, fîşia a treia, şi pe oricine putea să îl 
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considere duşman al partidului, că ţine cu Tito. Am avut acolo la h, 
Măzăreni, unde am ajuns, oameni cu 2 clase primare sau nici atîta, 
săraci, da a zi.s că pe timpu~ oernţilor au făcut cu sîrbii comerţ, că 
duceau la sîrbi sare, petrol ŞI nu ştiu ce luau de acolo, ce puteau. Şi 
pe ăştIa l-a consIderat titoişti. Alţii spun că pe aceşti oameni mai 
amărîţi i-a trecut în locul altora, care au dat bani, dar eu nu pot să 
confirm aşa ceva. d, 

La Drincea, toţi care am fost deportaţi, toţi am fost consideraţi d, 
chiaburi, deşi nu toţi am avut pămînt de chiaburi. Dar la Măzăreni am 
fost 600 de familii: Lovrin, Grabăţ, Jimbolia, Dudeştii Noi, Comloşu 
Mare, basarabeni din toate părţile, macedoneni şi olteni. Olteni au 
fost aşa, eu vă spun pe-ai mei întîi, din satul meu, dar au mai fost duşi d, 
şi din alte părţi: Drincea, Punghina, Cearîngul, Recea, Bra~işte, 
Vânători, ROŞlOfI, CUJmir, Aurora, Obârşia, Izimşa ŞI Saleia. Aştia 
care eu îi ştiu. Pe partea asta laltă a Turnu-Severinului au fost, începînd 
cu Turnu-Severin, toate comunele, da nu le ştiu pe toate. Dar a fost 
Vânju Mare, Gruia, Scăpău, Balta Verde, Livezile, Viaşu, Pătule, a 
fost Corlăţel, a fost Vrata, Gîrla Mare, a fost Scăpău, a fost Bogoşu, 
a fost FIămânda. 

La noi a mai ridicat şi Învăţători cu pămînt mai puţin. Şi-au d, 
ridicat şi preoţii şi soţiile de preoţi. De exemplu, de la Roşiori era 
d-na Strechescu, n-avea mult pămînt, soţul era mort şi a ridicat-o şi 
pe ca. Şi din Turnu-Severin/ la fel, înstăriţi, persoane indezirabile. 

A fost de exemplu, arry avut o colegă Anca Romanescu, al cărei 
bunic era medic, a fost profesoara Antonescu, profesoara mea de g, 
naturale, care are la ora actuală un băiat medic, Radu (cf supra, 
mărturia lui RodII Alltolleseu), dar a fost în partea asta, către Ciulniţa, 
nu către Brăila, unde am fost noi. Dintre cunoştinţele mele au ridicat 
pc profesoara Antonescu, profesoara Pănescu , a fost ridicat un cizmar 
Duţulcscu, a fost ridicat un croitor Popescu, care a şi murit pe Bărăgan 
ŞI culmea că fata i-a fost măritată cu un mare activist [ ... ) 

De la mine din sat au fost 8 familii, din Cearânga au fost 5, d, 
de-acolo erau bunicii mei şi fratele lu mama şi ei deportaţi, la fel sora c, 
lu mama de la Vânători (cf supra, Angela Mitrieă Puicea), ăştia au 
avut cazan. De la mine din sat au fost 3 oameni, care, cum să vă zic, 
munceau ei ş i n-au avut mai mult de 15 pogoane de pămînt. (Atunci 
de ce i-a departat?) - Tot din cauza asta: că nu le-a cîntat în strună 
la comunişti. La noi, e adevărat, se justifică pentru un punct de vedere, 
pentru ei, că noi Il-am muncit niciodată singuri, am munCit cu oameni 
şi ne-a considerat şi exploatatori. Dar am muncit cu oamenii prin 
Înţe legere cu omu şi cînd ei au venit ne-au obligat să muncim cu 
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sindicatu şi ei au luat 4 părţi şi noi am luat una ... Deci, a fost, cum 
să vă zic, ura .. . (De acasă pe cine a ridicat?) - Mama, tata, soră-mea, 

c, frate-meu, care era la armată şi venise într-o permisie, dar el şi-a 
continuat armata. Cînd i-a ridicat pe ai noştri, cu eram la o verişoară 
să-i pregătesc copilul pentru admitere, la treapta doua sau ce era 
atuncea. Cînd l-a ridicat pe tata, mi-a trimis imediat vorbă la Oprişor. 
Deşi duminică, în ziua de Rusalii, fusese la Oprişor: - "Ei, mergi 
acasă?" - "Nu, eu mai am treabă şi nu merg." 

Deci fusese în vizită la fratele lui mai mare, că era nedeie sau 
c, rugă cum se zice la noi acolo. A plecat. Noaptea, deci dumunică spre 

luni, a venit şi l-a ridicat şi mi-a trimis vorbă să-I sun. Unde să-I sun? 
Mama era bolnavă, tata-meu era bătrîn, fratele meu trebuia să se ducă 
la armată, la muncă, soră-mea singură, nu se putea ... şi n-am plecat. 
M-a arestat a doua zi la Oprişor. Parcă-1 văd pe un prăpădit de primar, 

i Izămşanu îl chema, bîlbîit, zice: " ... Caut-o în poşetă că ... are pistol!" 
M-am uitat aşa la el- şi un băiat de-acolo din primărie zice: "Oomnule, 
da e la nea Casti că Acsinescu, e vara lu nevastă-sa, ce pistol să aibă' " 

Mi-a dat un paznic de-acolo să mă ducă pe jos la Recea, că acolo 
era încă comisia. M-am dus pe jos pînă acolo, oamenii cînd m-au 

c, văzut au început să fugă de pe cîmp, că era deja, Începuse treieratul, 
să nu mă duc în sat, că l-au arestat pe tata. Zic: "Ştiu şi m-au arestat 

j, şi pe mine". Nu m-au lăsat să mă duc acasă. Era acolo un miliţian, 
. a-nceput să ţiRe la mine că am fugit. Mergem la Punghina, că acolo 
I era primăria. In timpu ăsta, un coleg de-al meu de şcoală, Sandu 

Oudău, care era preşedinte, şef al UTC-ului, venea cu o căruţă cu 
lucernă. Şi zice: "Oa cu tine ce-i? Că d!. învătător i luat". - "M-au 
arestat şi pe mine" - "Şi unde te duci?" - "La Punghina." A-ntors 
căruţa cu lucernă aşa cu tot şi-a zis: "Urcă-te!" S-a urcat şi miliţianu!. 
M-a dus pînă la Punghina. Acolo, la primărie, era ceva comisie de 
militari şi primaru ăsta Izămşanu, care mi-a dat adeverinţa. Am stat 
acolo pe bancă, că a zis că ofiţeru respectiv este la masă sau plecat 
şi vine un soldat şi zice: "Vă chiamă d!. ofiţeri" Aicea eu am făcut 
o greşeală, că pe ofiţeru ăla I-aş fi cunoscut de mult. I-am dat buletinu. 
Nu m-am sculat de pe bancă [ ... ] Şi a venit înapoi şi a spus, tov. 
locotenent, căpitan nu mai ţin minte, a spus că sînteţi liberă. Şi eu 
atunci i-am spus primarului, că-i ziceam Nea Costea, eu nu plec, Nea 
Costea, de-aici, fără să-mi dai un act, cine sînt. Şi dacă nu mă arestaţi, 
eu tot mă duceam după tata. Dar acuma nu mă duc fără să-mi dati un 

g, act la mînă. Ce, eu îs nenea de pe stradă? Mă prinde lmdcva: mă 
arestează că ce e cu mine! Şi-atuncea mi-a dat adeverinta asta care-Q 
vedeţi şi-am spus: "Eu mă duc acasă şi diseară mă d~c la gară la 
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Moţăţci , pe contul meu, n-am nevoie de voi". A ieşit cineva de-acolo, 
un civil şi a spus: "N-a veţi voie să intraţi În casă!" - "Nu voi intra 
în casă!" Şi-am plecat. 

Rczultatul, seara, pc acest coleg al meu de şcoală primară, l-a 
exclus dll1 UTC, c-a dat mîna cu chiaburi, că m-a dus pe mine cu jJ 
căruIa aceşti 4 km 

Am ajuns acasă, m-am dus la o rudă de-a noastră, la Mama Lena, 
un fin al nostru a pus caii la căruţă şi-a zis: "Naşe , mergem noaptea, 
să n~ vadă că eu vă duc la gară la Moţăţei. ca să nu am ?Î eu necazuri, cj 

că uite ce s-a-ntîmplat cu Sandu!" Zic: "îmi pare rău că şI -a pierdut...". 
- "A - zice - dă-le dracului, că nu se omoară ăsta că l-a scos din 
UTC". 

M-am dus la gară la Moţăţei , acolo am întrebat unde s-a dus d, 
garninlra care a fost formată la Maglavid, la data de ... Şi mi s-a spus, 
mergeti la Craiova, că numai de-acolo vi se poate spune. Am coborît 
la Craiova la gară: - "Bună ziua!" - "Bună ziua!" - "Domnule, uite 
ce rugăminte am, uite asta şi asta! " - "Mergeţi la securitate!" -
"Domnule, unde c? Că eu nu cunosc unde-i sccuritatea". Mi-a explicat 
el unde-i securitatea. M-am dus la securitate. Aveam anmcea o valiză 
după mine În carc-aveam mîncare pusă claie peste grămadă şi cîteva 
haine. Am stat acolo, cred că 2 ore, pentru că directoru securităţii, în 
care eu l-am recunoscut pe Ceauşescu - mama spunc că nu a fost el, 
mă rog -, e În şcdinţă. Am stat acolo într-un colţ, a venit: - "Ce-i cu 
d-ta?" - "Domnule, uite cc este, tatăl meu a fost ridicat şi vreau să 
ştiu unde s-a dus vagonu care a fost format cu deportaţi sau dizlocaţi" 
- nu mai ştiu cum am zis - din gara cutare. Şi s-a întors la mine 
foarte băţos şi mi-a zis: "Da cum Îţi permiţi d-ta să zici c-au fost 
oameni dizlocaţi in comuna cutare?" Şi-am zis: "Da d-ta cum îţi 
penmiţi să spui că n-au fost, cînd eu îl caut pc tata!" Pe moment nu 
mai judecam, că puteau să mă aresteze şi să dea cu mine cine. ştie 
undc. Şi zice: "Mergeţi în gară, că este un ofiţer - ÎI chema GaIdoş 
- mai mult nu ştiu decît atîta - şi o să vă spună". "Păi, zic, eu am 
vorbit cu un ofiţer in gară şi mi-a zis că nu ştie". Zice: "Spune-i c-ai 
fost la noi şi că să spună". M-am dus, l-am găsit pe - acest căpitan, 
foarte cumsecadc, în felul lui şi a zis: "Da, la Ciulniţa! La CăIăraşi" c, 
Se uită: "Ai bani la d-ta?" Zic: "Am". Cheamă un soldat.şi zice: 
"Lasă, că te ducem noi pe gratis pînă la Ciulniţa!" Era o gamitură de 
nemţi , de bănăţeni, în gara CraIOva. Zice: "Du-o pe dînsa, cine vrca 
dm vagoane le respective să o primească, pînă la CiulnIţa! ŞI laClUlnIţa 
o lăsăm să se ducă la CăIăraşi". M-a găzduit o familie de dOi bătrîni, 
da, bătrîni, care-aveau o vacă acolo, ceva fin şi nişte gîşte puse în 
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vagon. Şi atuncea a zis: "Stai şi d-ta acolo, pe finu ăsta!" Soldaţii au 
stat lîngă mine, că era uşile deschise la vagon şi-a stat soldatu acolo. 

j I Am mai glumit acolo, nu ştiu ce, nu era băiat prost, da-şi racea omu 
meseria. Nu era de miIi ţie soldatu, era în ceva haine de M.A.!., M.F.A. 
cum era atuncea. 

La Bucureşti, am oprit în triaj. Şi m-am trezit cu un activist de 
la Tumu-Severin, pe care eu îl cunoşteam din frecuşul meu cu ei, că 
mulţi au venit şi ne-am ciocnit şi salută: "Bună ziua! Vrei să fugi ?" 
Eu mă uit la el de sus şi pînă jos: "Ce eşti nebun?" - zic. - "Păi, tatăl 

d, tău este în mazăre, la Urleasca". Cîtă geografie ştiam eu, habar n-aveam 
unde-i Urleasca ... M-am uitat la el aşa, am zis că nu face ca să mă 
enervez, să zic ceva, să mă poată aresta. Am tăcut din gură, mi-am 
văzut de treabă, a plecat trenu, am ajuns la Ciulniţa. Acest băiat care 
m-a însoţit, m-a supravegheat, a zis: "Uite ce e domnişoară!" Nu mi-a 
zis tovarăşă nicicum, niciodată. "Eu mă interesez la Ciulniţa, dacă 
vagonu ăsta a rămas aici sau a luat altă direcţie şi atunci îţi spun". -
"Bine, domnule!" A coborît, a venit la mine şi a spus aşa: "Tatăl dvs. 
este la Urleasca, vagonul respectiv cste la Urleasca". (Se zice că pînă 

d, la Bucureşti ei au avut o direcţie. De acolo s-a schimbat. Că pe noi 
ar fi vrut să ne treacă dincolo, dar ce s-ntîmplat nu se ştie.) 

Şi în sfirşit ajungem la Ciulniţa, zice ăla că sînt la Urleasca, da, 
zice, noi mergem în altă parte, dar te putem lăsa la Slobozia. - "Bine, 
domnule!" M-am uitat la bătrînii aceia în vagon. Cînd am ajuns la 
Slobozia Veche a venit şi a spus: "Aici nu mai aveţi treabă cu noi! 
Aveţi posibilitatea să faceţi - Ţăndărei - Făurei - Urleasca sau 
Urziceni, da asta-nseamnă să vă-ntoarceţi, Urziceni - Brăila". Am 
coborît în gară şi zic, mă duc la şefu gării, ce-o să fie, o să fie, mă 
duc: "Bună ziua!" - "Bună ziua!" "O-le, îl caut şi eu pe dl. şef al 
gării!" S-a uitat la mine, se cunoştea că nu-s de-acolo şi poate eram 
şi eu un pic speriată, ca să zic aşa ... - "Nu este, ce-aveţi cu dînsul?" 
- "Am un pic de treabă!" N-am ştiut cu cine vorbesc. La un moment 
dat a venit o doamnă şi-a-ntrebat: "Ce-i cu d-ta, că d-ta nu eşti de-aicea 
Ce vrei cu şefu?" Şi-am zis: "Doamnă, uitaţi-vă care-i situaţia. Părinţii 
mei au fost dizlocaţi - deja toată România, partea aia, era agitată, că 

j,A :~J~~de~i ~~fea:S:;',m:ă~~~~p~:I~~S~~ ~~~: s~~: r:~~r~~J:~u~r~~ 
că au fost 30 de oameni în jurul meu, îmi pare rău că nu le-am luat 
numele. S-a dus soţia şefului gării, mi-a adus un ceai. "Vrei să mănînci, 
eu ţi-aduc orice mîncare", - "Nu vreau să mănînc", Şi mi-a adus un 
ceai. în zece minute am fost înconjurată: ce-a fost tata, pe cine a luat, 
au început să se aglte. Una-I basarabeancă, altu-i tata chiabur, au 
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început să se agite. Vine şi şefu. I-am explicat eu în ce încurcătură 
sînt ş i mi-a zis aşa: "Nu-i nimica. La ora cutare trebuie să plece un 
marfar la Urziceni. Te duci şi d-ta cu acest marfar". - "Eu cu marfaru c, 
fară bani, fără nimic", - "Păi, eu sînt şefu gării. Te urei in tren, pleacă 
acest marfar cu jumătate de oră mai devreme, ca să poţi prinde d-ta 
acceleratul de Bucureşti-Galaţi. Ai bani la d-ta?" - "Am." Aveam 
2000 de lei ş i nu erau chiar de aruncat, pentru plată de tren, atunci. 
Am stat acolo pe o bancă. Mi-a adus aşa un scăunel, ca să pot să stau, 
să nu stau pe vagon. La un moment dat vine un cetăţean la mine. 
Destul de sărac îmbrăcat şi zice: - "Am auzit că pe d-ta te lasă să te 
duci cu trenu ăsta la Urziceni. Vrei să mă iei şi pc mine?" - "Da cine 
eşti d-ta?" - "Păi, zice, eu îmi caut familia de trei zile. Sînt bănăţean" 
- nu ş tiu din ce sat a spus: Zic: "Du-te şi d-ta şi vorbeşte cu şefu gării 
ş i , dacă te acceptă, eu n-am nimica contra, că nu-i vagonu meu, dar 
să ştie ş i oamenii" . A venit, s-a aşezat lîngă mine pe bancă acolo. Să 
ştiţi că mi-a fost frică. Am plecat. Pe drum a inceput să plîngă. Şi zic, i 
Iasă, d-Ie, nu mai plîngc, că trebuie să ne găsim noi familia; spunea 
că arc 3 copii şi era tîmplar undeva, nu mai ştiu unde. Da el zice, ehe, 
eu nu pling că nu-mi găsesc familia , pling că-s nemîncat de trei zile. 
Aşa m-a impresionat! Şi zic, uite ce-i, ai acolo valiza, aia-i plină de 
mîncare. Nu ştiu ce e, că eu n-am descbis-o şi nici n-o deschid pină 
ajung după tata. Mănîncă cit vrei! Ştiţi cum a mincat? Ca un hulpav! 
A mincat, am ajuns la Urziceni. La Urziceni am coborit amîndoi, am 
mulţumit, am dat scaunu inapoi pe care ni l-a dat doamna aia. Şi am c, 
coborit la gară şi cra un mili~an. Şi-am spus: uite, d-Ie, care-i situaţia, 
eu sint aşa, mă duc după tata [ .. . ] Păi zice, avem un tren de bănăţeni 
in gară ş i vă duce şi pe dvs. pină la Urleasca. Cînd m-am urcat în 
tren, era aşa o agitaţie printre oameni, văzuse convoaie pe drum, nu 
ştiu , că ne apropiam dc Urleasca. Zicc o doamnă: "Mă, uite ai cea, j , 
ZIce, a adus mşte ţIgani , ce s-a întimplat nu ştiu, că a descărcat a l altăieri 
toată noaptea la vagoane. I-a luat cu căruţele şi i-a dus uIte-acolo. 
Cind trecem, să vedeţi , de la Urleasca, să-i vedeţi că i-a dus acolo in 
corturi sau nu ştiu ce". Ştiţi cum am tăcut, ca un purcel! N-am spus 
nllnic, nimIC, mmic. Spune cineva, Urleasca. Cobor. Du-te! Unde? 
Am stat acolo pe o bancă să mă refac şi am văzut că vin la fintîna 
de lîngă gară oameni care nu erau cu căruţe din astea cum avem nOI, 
cu loitre din astea. Şi stînd acolo, văd că iese un ofiţer din gară. Se j I 
uită la mine, mă sa lută şi mă-ntreabă ce fac, zicîndu-mi numele meu: 
- "Ce faceţi , domnişoara Buteică, aici?" Am rămas trăsnită. Cind 
colo, cc credeti că era? Un băiat sărac din Bucureşti, care-I făcea lu 
veri şoară-mea ' din Bucureş ti cumpărături in dreapta, in stînga, care 
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era locotenent-colonel de securitate. Ce să mai zic, ce-i cu tine? 
Locotenent-colonel ... C-am îngheţat. Da zice: .. Ce cauţi aicea?" Zic: 
,.il caut pe tata". - .. Păi , unde-i tata?" - .. Mi-a zis că-i aicca la 

d, Urleasca, la satul ăsta care s-a format! " A scos foile, lista ... unde v-a 
ridicat, tata linie, mama linie, frate-meu linic, soră-mea linie, la mine 
liber. Deci pe mine nu mă găsiseră. Şi el zice: da, e un pic de distanţă 
pînă acolo, da fac cu rost acuma de ceva. 

M-a luat frumuşel cu valiza, era un neamţ care- şi adăpa caii, l-a 
rugat - vorbă să fie, că i-a dat ordin - să mă ducă pînă-n sat. Săracu 
băiat, ăsta cu căruţa , s-a speriat, cînd a văzut că ditamai securistu i-a 
dat ordin, a crezut că şi eu sînt securistă. La marginea satului m-a 
lăsat. Şi-acolo m-au văzut - cum să vă zic - cunoştinţele noastre de 
la Punghina, Vrata: .. Uite-o pe fata lu nea 1ean cea mare!", că de 

c, altfel tata spusese că cu trebuie să vin. Şi dl. Protopopescu, de la 
Vânători, care-avea maşină, mă cunoştea. A venit şi m-a luat. De 
acolo, nu mai ştiu efectiv cum am ajuns. 

Cînd am ajuns, aşa s-a-nvîrtit pămîntu cu mine, era aşa, cort, o 
masă , un pat, soră-mea mi se parc că nu era acasă, numai mama cu 
tata. Am zis: Sărumîna! Şi-a-nceput să plîngă mama. Şi eu i-am zis 
lu tata: .. Tata, da cărţile mele le-ai luat?" Şi-a zis: .. Tu nu vezi că n-ai 
nici unde să dormi şi mă-ntrebi de cărţi" . N-am ştiut ce să spun. Vă 
spun, cu am rămas trăsnită. Tata-mi spune Între timp: "Doctoru, care 
ne-a făcut injecţie, a-ntrebat de tine, da ţi-a spus pe numc, Emilia". 
- .. Care doctor?" - .. Nu ştiu". 

g, Şi-a-nceput să ne aprovizioneze de la Brăila cu cistemele de apă. 
Apa de-acolo era foarte proastă, sărată , sălcie. 

g, Duminică, a venit contabilu-şef de la gospodăria Urleasca să caute 
oameni cu ceva şcoală , pentru că eram în iunie şi ei erau cu 
contabilitatea în ianuarie. N-am vrut să mă duc, dar pînă la urmă am 
zis , nu se poate, mă , omen irea asta , să ne lase, În special 

h9 anglo-americanii, să ne lase În halu În care sîntem. Deja se zvonise 
cîte familii sîntem, sutc de familii! Pînă la urmă am stat şi m-am 
gîndit: gata, s-a tenminat cu mofturile, trebuie să mă duc la treabă. 

g, M-am dus şi eu luni în 25 iunie, m-am dus la servici. Şi la servici am 
rămas ca zilieră la gospodărie. Că n-au avut voie să ne încadreze. Şi 

f după asta făceam dimineaţa 4 km la servici şi seara 4 km acasă. După 
aceea a-nceput să vină În sat să ne facem case. S-a făcut un şantier 
acolo, mă rog, care cum a putut, ce-a făcut. Ne-am făcut case din 
pămînt bătut sau din chirpică şi statu ne-a dat aşa: 2 ferestre, 2 ~şi şi 
căpflorii ă,a mari. Incolo, făcut de noi. Şi-nvelit în paie. O cămăruţă 
aşa micuţă ŞI una mai mare. Dar era aşa de-naItă camera, că în loc 
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să ieşim pe uşă , ieşeam pe geam. Şi-acolo am stat 5 ani: 4 ani, 6 luni 
ş i 37 dc zile. Casa a fost terminată tîrziu, că tata n-a putut să facă 
decît cu oameni, care după ce şi-au făcut la ci au acceptat să lucrezc 
ş i la noi cu bani. Deci era vai şi-amar dc capu lui. Cînd era vÎntu mai 
puternic, zbura paiele de pe casă. Şi 6 luni am stat aşa , că mă băgam 
cu soră~mea sub masă ; cortu a fost acoperit ClI mazăre . . 

(De ce v-aţi dus acolo, poate aveali o şansă să scăpaţi?) 
Tata şi mama. Nu erau capabili să-şi cîştige existenţa. Eu am A 

lucrat şi soră-mea se mai ducea şi ea la bumbac. Că ea trebuia să 
aprovizioneze de la lanca şi pe urmă trebuia să facă mîncare. Că eu 
de exemplu plecam la 6 la servici ca să fiu la 7 şi luam mîncare la 
mine: ou fiert , brînză , o bucată de friptură, ce găseam. Seara, veneam 
acasă, mîncam. Mama mea a fost foarte bolnavă, avea un reumatism g6 
poliarticular, aşa avea mîinile. Acolo s-a accentuat din cauza frigului. 
Am avut noroc că au venit brăilenii şi ne-au vîndut salcie. Da ştiţi ce 
frig am tras noi acolo, În 8ărăganu ăla? Vai de capu nostru l Mai ales g, 
cînd a venit viscolu ăla mare. Ningea. La tata nu a fost nici un fir de h, 
zăpadă În juru casci şi la mătuşa mea a trebuit să iasă unchiu, să strice 
paiele de pe casă, să iasă afară, Aşa era. Ningea aicea şi se făcea 
acolo, pcste lO m, pur şi simplu derdeluş. (Cind a fost asta?) în '53 
cînd a murit Teodoreanu. Că atunci a murit Teodoreanu cînd a fost 
viscolu ăla mare (e vorba de scriitorul /01lel Teodorea1lu). 

Noi nu ne-am axat decît pe mincare, să mîncăm, nu să ne 
Îmbrăcăm, Aveam o pereche dc pantofi amărîţi ca vai de lume, În 
picioare. După ce a trecut timpu, directoru, care era Neagu Alexandru j I 
- foarte cumsecade, să ştiţi , s-a purtat impecabil - a spus atîta - era 
muncitor, am impresia că era tata lui Fănuş Neagu, după figură, după 
fizionomic, seamănă - şi ne-a zis aşa: dacă ne vedem de treabă şi 
sîntem cins tiţi , lucrăm, muncim . . , Că ei au fost chemali Într-o şedinţă 
ş i li s-a spus să fic atcnţi, că vor veni ţigani pentru muncile agricolc, 
că sÎntcm hoţi , că sîntem, sÎntcm ... dar ţigani, Şi cînd ei ne-au văzut 
la faja ochilor, vă daţi seama că şi-a schimbat ŞI ei (părerea:- n.n,); 

losă umilinţe, cu vagonu. Ne chema la şedmţe de smdlcat, ca 
eram salariaţi , s tăteam 2- 3 ore pînă binevoiau şcfil să se prezmte -:- 8 , 
că era o extraordinar de proastă organizare, la Început EI pe u~ma g" 
s-au orgamzat, c-au Început intelectualii să se maI bage ŞI el, au vazut 
Cum au lucrat bănăţenii. Şi la şedinţă de sindicat, stăteaID 2-3 ore ŞI 
vcneau: măzărenii În picioarc şi afară! Şi plecam. La contabIlItate am 
avut aşa: pc doctoru Fost de la Jimbolia, am avut pe NeldorfTltrb (?) 
de la Grabal, am avut un Învăţător Stiitz Ru.dolf dc la Lovnn (?), la d, 
birou, ~u ŞI Vărzariu de la noi din Oltenia. Aş!!a au fost echIpa - ca 

303 



să zic aşa - care-am intrat din ' 52 pînă cînd ei ne-au dat drumu. Ei 
au plecat acasă, eu în schimb am rămas (a rămas, că s-a căsătorit 
- n.n .). N-a avut rost să mă întorc acasă în Oltenia, că acolo a 
continuat lupta de cla să. 

g, La gospodărie atîta nc-a omorît: drumu! Trebuia să te duci 
dimineaţa şi să te-ntorci seara - şi ne ţinea nu orele de program. 
Seara la 9, la 10 ... Noroc că eu eram cea mai mică dintre toţi şi 
bănăţenii, ca să zic aşa, au fost domni - c-am avut ghinionu tocmai 
cu olteanu meu să mă cert. Asta am dus-o mai greu, pînă şi-a terminat 
fratele armata. Cînd şi-a terminat armata, l-a adus în Bărăgan. Şi şi-a 
luat şi el servici la şantier - unele şantiere au avut aprobare să lucreze 
cu oameni - că noi numa 15 km am avut voie. Dacă depăşeam distanta 

g, ~:si ~n~a~: ~~1~~fu~~:\:~i:r~~a ~~!~~~~n~ ~~~ ~~ l~n~::~:r~i 
g, 
j, 

B,-B, 

în alte părţi . 
Da tineretu să ştiţi că s-a distrat. Soră-mea cu frate-meu se duceau 

la bal, la un fel de sală mare la căminul cultural. Şi nemţii , probabil 
că ei au mai avut înainte, ei mai suferiseră şi au fost mai dinamici 
decît noi . Noi am fost mai bleguţi un pic decît ei. S-au organizat 
foarte repede. Bineînţeles că acolo n-a fost nici un fel de discuţie, că 
tu eşti oltean, că tu eşti neamţ. La un bal m-am dus şi eu. Şi într-adevăr, 
aveau nemţii muzică, o splendoare! Ne-am distrat. Muzică de dans. 

g, Pe urmă am început încet, încet să ne consolidăm poziţia , în 
sensul că ne-am angajat permanent şi am fost consideraţi ca şi ceilalţi . 
In jumătate de an m-a angajat permanent. 

Tata zicea de ce taci, de ce taci? Măi, zic, dacă eu vorbesc, mîine 
sînt afară şi eu mor de foame. 

d, Şi o altă consolidare, ca să zic aşa, a poziţiei mele a fost acel 
medic care îl întrebase pe tata unde sînt. Era doctoru Mihai Zbengbe 
de la Tumu-Severin cu care eu copilărisem , ca să zic aşa , - taică-su 
a fost profesor la liceu comercial şi era directoru unei bănci din 

·Tumu-Severin. 
Şi mai sînt multe, dar nu ştiu ce să vă mai spun. (Mi-aţi spus de 

bănăţeni... Vi se păreau altfel?) 
B, Da, bănăţenii au fost mai gospodari. Şi faptul că ne-au pus pe 

străzi, aşa. De exemplu, eu am fost pe strada 3 aicea şi Sarafoleanu 
a fost pe strada 3 în continuare. Ai noştri au avut şi animale mai 
slabe, au fost şi foarte departe de gări şi nu şi-au luat atîtea - cine să-i 
pună la tata un şifonier în car şi pe unnă să dea cu ele într-o maşină? 
La Banat au avut marele avantaj că le-au luat. Dar, că le-a distrus 
timpul, asta a fost altă poveste. Şi au fost mai organizaţi sau probabil 
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mai obişnuiţi cu necazurile. Că fiind nemţi ei au avut şi mai mult de 
suferit decît noi, dar ca gospodărie să ştiţi că ... Şi-au făcut case mai 
bune c-au avut probabil ce să mănînce, că ăştia au fugit şi după g, 
mîncare. S-a furat ca-o codru, că nu aveau oamenii ce să mănînce . 
Furau din cîmp. 

Gostatul de la Urleasca avea 6000 de ha de teren arabil. În '48 c, 
a fost ridicarea moş i erilor şi atunci toate bunurile lor au trecut la b, 
gospodărie, inclusiv mobilierul şi covoare ş i tot, tot. I-a trimis cu 
domiciliu obligatoriu prin oraşe şi aici la Bărăgan. La noi n-a fost 
decît Polvercjan de la Comloş, a fost Lucian Dumitrescu de la 
Punghina. Lor nu le-a dat voie să-ş i ia decît 50 kg. 

(Ce-aţi mai găsit acasă?) 
Nimic, nimic, nimic. (Nici cărţile?) - Nu, le-a luat securitatea. 

(Şi ce cărţi aveaţi?) - Literatură şi istoria artelor, istoria românilor de 
Murăraşu... Am avut aşa: pe Ionel Teodoreanu În Întregime şi 
ajunsesem la un moment dat să ştiu Drumul magic pe dinafară. Am 
avut pe Sadoveanu, am avut pe Rebreanu, am avut pe Cluceru, Dinu 
Clueeru, avea o carte, Suflete noi, foarte bună carte. Am avut pe 
Quintus Constantinescu În Întregime, pe Drumeş. Am avut Guy de 
Maupassant, am avut pe Dumas, Maugham. Aveam la Tumu-Severin 
un evreu care se numea Levenstein şi al cărui tată a făcut războiu cu 
taică-meu . Pentru că tata nu venea la Tumu-Severin În fiecare 
săptămînă, mi-a făcut un cont, un carnet aşa şi a zis: unu la d-ta, unu 
la ca. Şi bine că am avut acest cont, cum apărea un roman bun, gata, 
luam' Mă duceam acasă cu valiza plină. Zicea tata: păi , astea nu-s 
cărţi de şcoa lă . Săreau fratele şi sora: Dar ce, nouă nu ne trebuie? Am 
avut posibilitatea ... Am avut şi ceva cărţi italieneşti că era Institutul 
Italian. Am avut cărţ i bune. Nu erau prea scumpe. De exemplu am dat 
pe Iubirea lor de Field Şi-acum pe lume, am dat 3-400 de IeI. Or, 
tata, atunci , avea vreo treizeci şi ceva de mii de lei salariu. Fiindcă 
eu am prins timpurile bune. 

Cînd s-a Întors tata, În februarie parcă , nu mai avea nici ferestre 
la casă. Pătul , magazie, grajd, avea aşa o ... pentru trăsură ... singură 
casa fără uşi, fără ferestre, şi focu făcut În casă. Şi acum se cunoaşte 
locu unde s-a făcut focu (pe podea -n.n.). 
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"Sînt foarte mulţi car,: aşteaptă ceas cu ceas să se 
întoarcă comuniştii ... IlIfavoarea lor!" 

DUMITRU BUTARIU (Ficu), născut in 26 iunie 1925 in Cujmir, Aurora. 
Departat din Cujmir (Mehedinţi) in Măzăreni, impreună cu soţia sa, MARIA 
BUTARIU (născută GUINĂ, in 23 februarie 1928 in Roşiori Vânători), cu 
fiica, ŞTEFANA BUTARIU, născută in iulie 1946 (căsătorită SCĂUIERU) 
şi mama, MARIA BUTARIU, născută POPESCU in 1897 la Obârşia . 
Inregistraţi in 26 iunie 1992, Cujmir. 

c, Era armata la poartă. N-a putut să intre de cîini. Cîinii erau 
c, grămadă pe ei. Pe urmă am legat cîinii. Au venit înăuntru, i-am băgat 

la bucătărie, nu aici, În casă, unde dorm eu. 
n - Buletinele!" "Pă-i ce-i, dom-le?" Era zvon că ne ia-o cerc, 

aşa, gata să ne atace, ştii . Păi mergem unde vreţi dumneavoastră. Sau 
d4 ziceam că ne detaşează, mă duceam la neamuri. " - Nu, - unde vrem 

noi", zic ei. I-am dat buletinele şi au stat, uite-aşa, cu pistolul întins 
la mine pînă la ziuă, pînă s-a luminat şi a venit comandantul lor, ştii. 
Cînd a venit comandantul lor: "Ce aveţi, mă, cu omul, Iasă să-şi 

c, adune şi el lucrurile". Ce să iei într-un car, doamnă, dintr-o gospodărie 
de la bunici, de la străbunici? Dac-aş face inventarul, nici cu un 

m, milion n-aş putea să adun ce mi s-a risipit. Bogdaproste, că mi-a dat 
Dumnezeu sănătate şi-am putut să muncesc, să-mi fac şi eu fata cu 

1, carte şi să-mi adun şi eu, să fiu şi eu un gospodar. 
m J Cînd am venit în Bărăgan o-am găsit nimic, nimic, aicea. Am 

cumpărat pe urmă, m-am racut şofer, m-am dus pe la SMT pontator 
şi pe unnă fi-am pus pe muncă. Toţi şoferii , colegii mei, ziceau că 
ori orbesc, ori în TBC ajung. 

Eu plecam primul, eu veneam ultimul, că o-am vrut să fur, o-am 
n, vrut să-nşel şi bogdaproste fetii c-a-nvăţat şi-a ieşit şi ea profesoară 

şi mi-am făcut şi eu gospodărie, aşa cum o visam. Bine, cum O vedeţi 
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şi dumneavoastră. Şi cum spun că ne dă ... hotărîrea 2694 prevedea 
aşa: să ni se dea pămîntul cînd venim înapoi, să ne dea 50% despăgubiri 
la gospodării ce-aveam distrus şi 50% ne dă pe parcurs. Nu ne-a dat 
nimic, doamnă, nici cînd am plecat, nici cînd am venit. La un vecin, 
Petre Lugoj , vă spun, are 80 de ani, nici n-a venit comisia, s-a-mbătat c, 
ş i o-a venit, o-a inventariat nimic. A lăsat lemne, poate că de cinci-şase 
sute de mii, un pogon de pădure îl tăiase, 70 de mii de bucăti de 
cărămidă arsă, 50 de stupi, cazan, curte la 3 pogoane de jur-Împ~ejur, 
nici copiii copiilor n-aveau nevoie de foc , doamnă! Oi, 16 oi, porci, 
vreo 15, am luat eu un porc, 2 boi şi -un cal, am luat şi-am plecat în 
Bărăgan, doamnă, cu bagaj, ce pui într-un car, uite, o gospodărie să 
pui Într-un car, nimic, nimic nu pui. 

Şi ne-a dus la gară. La gară am încărcat în vagoanele de animale c, 
şi direct la ... N-am plătit nimic cînd am plecat, cînd am venit Înapoi c, 
am plătit vagoane le, dar cînd am plecat nu, nu ne-au luat nimic. 

Acolo ne-au aruncat Într-un cîmp. Era mazărea uite-atîta, doamnă, e 
uite-atîta era mazărea, am tăiat şi noi, am Tacut nişte umbrare cu 
pături , bogdaproste că Dumnezeu, e şi Dumnezeu dom'le, venea ploaia, 
Înjur la 2-3 \an de satul nostru, făcea Dumnezeu ce făcea şi o gonea 
pe alte părţi! Nu ne-a plouat deloc pînă am făcut căşi. Noi ne-am f 
facut fintînă, noi ne-am făcut chirpici, noi am lipit-o, noi am zidit-o, gJ 
noi am ridicat-o, am acoperit-o cu paie, cu paie de orez. Cînd am fost 
gata cu ele s-au pus ploile şi dă-i! Ploi şi ploi şi ploi, în sfirşit. 

Toată iarna, ce făceam noi? Ne duceam la gară şi duceam piatra, g4 
de la gară vreo 25 de km pe două băn i ţ i de porumb, s-avem să j, 
mîncăm. N-aveam nimic. Ce ne ajutau neamurile, de-aici, cu pachete. g2 
Altceva o-aveam ce mînca. o-aveam. 

Ei, al doilea an ne-a dat şi nouă patru pogoane, cîte două, cît a 

;~~~ăn~ast:c:::s~~~~i~ ~~~~eă~ :~ ~~ani~a~~~~~iIC~tf",~r~t~~a;nda~ j , 
găsesc nimic, că veneau scrisori de acasă , da să fiu în satul meu 

Şi-a dat Dumnezeu, cînd a murit Stalin, atunci ni s-a-ntă~Ît 
speranţa. zic, ne-aduce înapoi. Am venit înapoi. am stat la frate-mIU h, 
vreo 2 luni de zile. După aia am făcut şi eu două odăi acolo unde le 1, 
şi am. Ce să fac, disperat, descurajat. Bani n-aveam, nimic n-aveam, 
salariu n-aveam, e, m-am dus pontator la SMT vreun an şi ceva .. Pe mi 
unnă m-am făcut şofer şi dă-i şi dă-i şi dă-i şi dă-i cu munca, mal cu 
fata, mai cu gospodăria, s-a fac şi eu, bogdaproste, la ora actuală sînt 
mUlţumit că eu stărui militar vreo 7 ani, pe urmă intrai la salvare, 23 n 
ani, şi-am ieşit la pensie acu'. Acum mulţumim lui Dumnezeu că 
avem şi noi de toate. Ne-a venit ş i îmbunătăţirea asta acuma, ne-a mal 
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dat şi nouă . Din pămînt tot nu ne-a dat decît patru pogoane şi jumătate, 
din 35 de pogoane. Nu ne-a dat, doamnă , şi nici legea fondului funciar, 

n, că ne dă IOha. Ne-a dat gostatu 7 mii de lei şi 4 băniţi la ha. Cînd 
i-am scos, 5 000. Că pe combină dacă mă duceam Ji adunam mai 
mult. Ca la minune, ca la minune! Bătaie de joc! In sfirşit, ce să 
facem? Asta ne e viaţa. Am mai sperat c-o mai veni vreo îmbunătăţire, 
ceva ... Ne-a dat Întîi şi nouă 916 lei pe lună . Acuma ne-a mai mărit, 
vreo 2 600 din Bărăgan , afară de pensia noastră. Ar fi bani, dar nu au 
valoare. Nu poţi să faci nimic cu ei. Bogdaproste, ne-am unit cu 
copiii, uite-am luat tractorul ăsta, cu gîndul că ... A venit şi o circulară 
astă-toamnă, că ne dă şi nouă pămînt. Şi eu le-am spus, mă, dacă am 
cu ce-I munci, îl luăm, dacă nu, nu-I luăm, că stai la SMT o săptămînă 
să iei tractor, nu se poate. 

Şi-atuncea ne-am unit cu copiii, am pus şi eu bani, au pus şi ei, 
Il , am luat tractor, am luat plug, am luat, da uite că nu ne dă pămînt. N-o 

vrut. Ne-am dus la gostat de-atîtea ori. N-o vrut să dea. Ce să facem? 
Nu putem să-I luăm cu forţa, e Constituţie, nu poţi. Pentru că ne-a 

C, spus cînd ne-a dat drumul din Bărăgan: "S-a convins Guvernul că nu 
sînteţi cu nimic vinovaţi, vă ducem Înapoi, să nu faceţi ceva, că statul 
vă des păgubeşte". Nu ne-a dat nimic. Nimic nu ne-a dat. 

Şi ce ne-a dat acum, două hectare, în plaţuri şi un pogon în deal. 
Ce-am găsit cînd am venit din Bărăgan , fără stăpîn, le-am băgat la 
colectiv, alea ni le-au dat, restul nu le ştiu unde sînt. Că le-am măsurat 
palmă cu palmă. Că ne-am dus la direcţia agricolă. Să vă găsiţi lotul: 
,,- Dom'le, zic, leagă-mă la ochi de aicea şi eu te duc şi-ţi arăt, ăsta-i 
locu' meu". Mă duc la el: "Cela-i". "A, nu, n-ai voie". "Păi şi-atunCI 
de ce spui, dom 'le, să-I găsim?" Că eu îl văd unde e, nu e la gostat 
pămîntul nostru, e pe CAP-uri, îl munceşte unul şi altul, doamnă. 
Fără nici un drept. Cum l-a muncit şi pînă acum. Da ce să zicem? 
Putem să facem ceva? Să facem vreo greşeală, să ne ia la-nchisoare, 

o, nu putem. Asta pînă acum, asta-i şi de-acu? 
Anu trecut, după 3 pogoane şi jumătate am scos exact un vagon 

şi jumătate porumb boabe, da l-am săpat de două ori. Ne-a permis şi 
ploile. Anu ăsta ne-a-ncurcat ploile. Ploile ne-a-ncurcat. Ei, avem cu 
ce trăi acum, de ce să spun, dar. .. Era bine să ne dea şi nouă arendă 
mai convenabilă, da nu aşa, 4 băoiţi la hectar, la 5 000 de kile, asta-i 
plată? Dă-o dracu, bătaie de joc! Bătaie de joc! 

Opt ha, opt ha în arendă la legea fondului funciar, nu-mi dă pînă 
la 15 ha. Nu-mi dă dreptul pînă la 15 ha. Am zis aşa: Dom 'le, să nu 

C desfiinţăm go~tatul, dar ~e _ce tot noi care am fost oropsiţi de 
Dumnezeu, Tara niCIO vma, sa contnbUlm cu tot pămîntul la gostat? 
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Să dea o lege adevărată, adevărată lege cinstită. Că n-am putut, că 
dacă mi-ar da voie m-aş duce şi aŞ urla în Parlament: Dom 'le, să 
ţinem gostatul! Că- i oraş, sînt soldaţi , e armată, da de la 5 ha, luaţi 
dom 'le cîte-un ha de la fiecate, să dăm acolo, nu numai de la noi, de 
la dislocaţi! Da zic rău? Ce sîntem noi, oropsiţi pe pămîntu ăsta, 
ce-am Tacut noi rău ţării ăştia, dom' le? Că n-am Tacut nimic nici C, 
înainte, nici acuma. Da frate-miu , să vedeţi , n-am nimic, Dumnezeu 
să-I ajute. EI n-a fost luat, lui îi dă IOha, mie nu. Care-i vina? Şi eu 
nu zic să nu contribuim, şi io-s de acord să avem gostat, I ha, două 
de fiecare cap de familie sau de la ... după numărul hectarelor, da 
numai de la noi, dom ' le? Nu numai de la noi. Ce-am stricat noi ţării 
ăştia? 

Am act de dotă de la stat, am împroprietărire, ce mai, l-au tras 
cu japca, d-nă , cu japca! Şi-au Tacut transformări în registrele alea de 
la Sfatul popular şi şi-au luat p-ormă, fiecare cît a vrut. Noi n-aveam 
dreptu: "AI vostru e la gostat". "Mă, al nostru e la CAP, mă!" "Nu, 
e la gostat!". 

Le-am cerut şi noi: "Arată-ne, domnule, la stat, pămîntul nostru 
l-au luat, a rămas statului, arată-ne şi nouă o formă de dat de către 
Sfatul popular, gostatului". N-au nici o formă. Nici o formă o-au. 
Ne-am dus la gostat, domnule, arată-ne şi nouă cu ce drept ne ţii 
pămîntul! 

M.B: - Prima dată i-a dat o adeverinţă că .. 
D.B: - Că nu e la gostat. Mi-a dat directorul. Ca să meargă, 

să-mi dea ăşt i a pămîntul. Ăştia : ,,- Nu-i adevărat, e la gostat 
pămîntul. .. " 

Doamnă, ştii care pămînt e la gostat? Să vă spun eu: cînd, în '45, 
s-a-mproprietărit lumea, s-a-mproprietărit pe moşia moşierului. Unde b, 
e gostatul acuma. Şi o dată, cînd noi am plecat, au lăsat pămînturile 
astea acolo şi s-au mutat pe pămînturile noastre. Pricepeţi? Adevăratul n, 
pămînt al nostru e aici, nu acolo, doamnă. Da cine ne ascu ltă? . 

Avem şi martori. Cu pădurea s-a procedat bine, am avut ŞI un 
pogon de pădure. Eu o jumătate, frate-miu o jumătate. Vine şefu 
Ocolului Silvic şi zice: ,,- Măi , fraţilor, ştiu dorinţa dvs. Vreţi să cadă 
fiecare pe locul lui". ,,- Da, dom ' le". ,,- E, staţi în capătu l locului'~. 
A venit comisia Sfatului popular cinstit, adevărat omeneşte, a vemt 
Cu comisia. S-au găsir şi aci vreo trei-patru care au vrut să facă nişte 
şmecherii şi Sfatul popular a zis: " - De ce mmţl, unde al avut 
pădurea?" 

Ne-a înregistrat şi ne-a dat pădurea, doamnă. Dar cu pămîntul de 
ce nu face aşa? Şi agricultura, să ştiţi şi dvs. , că am fost agricultor de 
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mic copil. Că am fost şofer, nevoia m-a Împins, că asta nu-i meserie, 
nu se poate îndrepta în ţara noastră decît cînd o trece ţăranul fiecare 

n, pe bucata lui de pămînt. De ce? Astă-toamnă a rămas cîmpul plin de 
coceni , doamnă, pentru că oamenii sînt din nomenclatura comunistă, 
care au împărţit pămîntul , au lăsat cocenii netăiaţi , ce au zis? "La 
anul iau altă parte". Dar c;Jacă-i omul pe bucata lui, stai, îl curăţă, că 
la anul cine i-I curăţă? Inţelegi. Şi în alte sate, aşa s-a procedat: 
fiecare ţăran pe bucata lui de pămînt. 

Şi aicea de ce nu se poate? Din cauza cui? 
Comuniştii sînt comunişti, în conducere sînt comunişti şi duşmănie 

şi nu vor. Uite, Braniştea , uite, care-am auzit, la Punghina, le-au dat 
pămîntul pe locul pe care l-au vrut. Şi ştiţi , în trei zile s-a rezolvat 
legea fondului funciar. îşi trece fiecare pe pămîntul lui şi atuncea cu 
vecinii, cum spusei , cu inginerul ăsta de la Ocolul Silvic, se descurcă 
imediat. însă pînă atunci agricultură n-o să vezi în ţara noastră, doamnă, 

C punct. Sînt oamenii descurajaţi, pentru că a venit asta cu care s-a tăi at 
cocenil şi a intrat pe alt teren. Păi , asta-i dreptate? Cînd eu ţi-aduc 
adeverinţă de la comisie că e pămîntul meu, de ce să ne judecăm atîta, 
de ce nu dai hotărîre? Uite, numai aşa , nu ai cu cine te judeca. Nu-i 
o lege sănătoasă. Am spus aşa: cît o sta în fruntea trebii domnul 
lIiescu, nu vezi dreptate în ţara noastră. Pentru că n-au gînduri curate. 
Să vă arăt în ziarul de ieri: se căieşte că a stricat CAP-urile! 

g, 
Acolo în Bărăgan , din oraş, maşini care udau ne-au adus apă, 

vreo trei săptămîni pînă ne-am săpat singuri fîntîna. Şi un pămînt al 
dracului de tare, că am blestemat, că acolo n-a fost sat niciodată. A 
ţinut fîntîna pînă am plecat noi fără burlani. Dar apa, sărată! în tot 
satul două fîntÎne erau bune de băut apă, dar era ocnă, ziceam că-i 
bună, da ca asta a noastră nu exista apă şi ne băteam pe apă. Pe urmă 
ne-am săpat singuri fintÎni. 

Eram între Urleasca şi Traian-sat. fntre două gări. Urleasca era o 
gară, Traian-sat altă gară şi Măzăreni între ele. 

Cînd au venit în turmă, s-au rătăcit o femeie şi un copil şi i-au 
găsit la două săptămîni În visco!. Acolo nu şedea vîntul la trei zile, 
la şase, dacă nu la şase, la nouă, au fost zile cînd n-am putut să ieşim 
să dăm la vite mîncare. Şi dacă n-aveau În partea de nord aşa un 

J4 ad~post la casă, au căzut casele iarna. Ne-au Învăţat oamenii, am pu.s 
p3Jele pe casă, cînd a venit un vînt pe toate le-a doborît În jurul căşil. 
Pe urmă ne-a zis: ,,- Bre, puneţI aşa stinghii!", şi le-am legat cu 

g, stinghii şi-atuncea a ţinut. Dar bătea vîntul! Sau să vezi ploaia sau 
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zăpada să cadă aşa perpendicular? Niciodată. Acolo e unde s-a zis: 
"Să !e duci unde-a nins şi nu s-a prins". 

In grădină nu era nimic. Doar pe lîngă casă. A fost într-o iarnă, 
au fost nevoiţi oamenii din sat care au avut norocul să nu fie astupaţi, 
că pe unn i-a astupat complet În casă, nu se mal vedea. I-am luat cu h, 
lopeţile să-i scoatem afară. Păsările nu puteau să stea În pom acolo, 
le-am facut adăpost. Le-a luat vîntul, că ăsta, vecin de 80 de ani, le-a g, 
pus În pom. Le-a luat vîntul, s-a dus dracu, nu le-a mai găsit. Vînturi 
puternice, acolo se întindeau să vezi numai I 000 de pogoane. 

Noroc că am avut un cojoc de la socru-meu, de ă I mare, de 
berbece. Ne duceam la 25 lan pe două băniţi, că n-aveam ce mînca. 
Aveam un coleg de la Cujmir, rămăsese În urmă. Avea boii mai răi, 
nu m-am culcat pînă cînd o-a venit şi el, mă, zic, îl mănîncă lupii. Am j2 
stat după el pînă mai aproape de sat vreo patru km. Şezuseră boii, nu 
mai puteau de viscol. Şi cînd am auzit că a venit şi el, atuncea am 
intrat şi eu în casă să mă odihnesc. 

M-am dus cu cumnată-miu o dată să luăm nişte boi de la Rîmnicel. 
Am tras la un lAS, Movila Miresei, era o herghelie de cai mare, ne-a d, 
băgat omul acolo noaptea. Şi stînd noaptea în casă, lupul a trecut pe 
la uşa unde stam şi noi. Am tras greu. 

Ne duceam şi noi să luăm noaptea furaje pentru vite, că n-aveam 
pămînt. Cu puşca să ne-mpuşte, doamnă. Le-am dat 25 000 să scăpăm. g, 

Pedeapsă mare! Era fata mică, venea, se ducea şi ea la calea 
ferată. Şi aveam o verişoară, Lia, din Bucureşti. ,,- la, şi bagă şi tu g, 
dude În sîn, să-i duci lu mătuşa acasă". S-a umplut fata de dude. 

ca Săv~~e~g~~:~~', ~i~aums~t b~:ţieb~:î~,u~~~~~~:, ~e~~a~:ad~rl:c~~~~' Pl 

N-aş vrea nici duşmanii, care să mă omoare, să ajungă acolo! Şi nu 
!"i-e necaz, dar n-am Tacut nimic. Am muncit ş i am fost gospodar. 
Imi achitam cotele toate, dădeam şi supracote. Aveam 30 de pogoane, bJ 

aveam 12 de grîu, le-am lăsat gata de secerat, grîul, porumbul l-am 
lăsat gata de cules şi faceam cîte-un vagon de grîu, îl duceam tot la 
treierătoare la ei Ş I noi mîncam mămăligă Ş I ei l11.încau pîme. Eu nu 
ştiu ce-or fi avut cu noi, că nici propagandă, nimic nu am Tacut. Că 

am l~;,::n~t }d~::nl~~~l~~) Ş~~~iul popular. Comuniştii. (Mai trăiesc d, 
cei Care au făcut listele?) Trăiesc, da-i ştim? Că nU-1 ştim 

fată ~u,:~~e;i ~-~l~ ;:_sa~u~i;t~a~'i~c,~t6 ~;~~na~~~ăît~~;O:~ ~~~ ~~s~ a, 
nimic. Şi m-am apucat de gospodărie. Încet, încet, ca să avem ş i noi 
În rînd ca toată lumea. 
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De la 12 ani munceam cu tata pe taria. Purtam boii de căpăstru 
a, ca să prăşim. Munceam, eram muncitor agricol. Am fost la şcoală, 6 

ani la Aurora, 3 ani de liceu comercial la Severin şi m-a oprit tata, că 
era frate-miu dus pe front şi nu m-a mai lăsat la şcoală. Dăduse zvon 
că murise frate-miu. M-a retras de la şcoală, să rămîn acasă. 

He, ce viaţă era pînă În '45! Din '45 Încoace s-a schimbat, cote 
b, mari, supracote. Dar le achi tam pe toate şi nu ştiu de ce ne-au luat d, totuşi În Bărăgan. N ici la ora actuală nu cunosc. 

Dimineaţa trebuia să plec la armată. Şi-I aşteptam pe frate;miu să 
mă ducă pînă la gară cu şareta. Şi cînd, la poartă, armata. "Inchide 

CI cîinii!" I-am Închis, că nu puteau să intre în curte. Aveam cîini buni. 
Cînd i-am Închis: "Buletinele!" Şi ne-a luat şi ne-a dus cum vă povestii 
Înainte. 

c, Am plecat cu un car. Ce poţi să iei Într-un car? 
O maşină de foc, doi saci de făină de porumb, doi de grîu şi un 

pat, o masă din toată casa. Restul a rămas intact, aşa cum am avuI. 
Nu ne-a făcut inventar, nu ne-a dat nimic cînd am plecat. Deşi hotărîrea 
2684 era să ne dea. Şi În special din comuna asta mie şi unui cetăţean, 
nea Petrică Lugoj. Nu ne-a făcut comisia nici un inventar şi nu ne-a 
dat nimic. Şi nici n-am găsit nimic cînd am venit. Cele mai distruse 
gospodării din comuna Cujmir. Ceilalţi, toţi au găsit gospodăriile bune, 
dar noi, distruse complet. 

g, M.B: Acolo el era cu atelaje, cu boi, treieram la batoză cîte trei luni de zile, trei eram la mazăre. Am lucrat şi pe combină. 
g" D.B: Ne plătea de mizerie. Am făcut grevă, Într-o zi 36 de lei pe zi cu car cu boi, n-am vrut să ne mai ducem. A venit securitatea, 

ne-au obligat să lucrăm şi i-am spus: ,,- Domnule, aţi făcut cu noi 
ce-aţi vrut pînă acum, de aici nu mai faceţi . Ori ne plătiţi, ori nu 
muncim". Am stat toţi jos. Toată comuna Cujmir. Eu eram cu un 
coleg din Cujmir care era mai Înfipl. Am stat jos. A venit mi\iţia, s-a 

j I :::~~~,!~ 1i~~~ti~rini~fn~r:::r ,:Mă~~:::;:~:" ă~~;~iP~~~~~;i~,u~~ Ţu~~:~~ 
mai mult. Cum vreţi?" ,,- Domnule, vreţi să vă muncim? Scuturătura 
de pe blana carului ne-o laşi". Ne-a lăsat, dar i-am zis: "Dacă dă dracul şi ne luaţi scuturătura de pe blana carului, noi dăm foc la 

g, ~:::~ls~st~~;"NI~-~~:~f,a~~i l~~,:~na~i~;'~l~.m cîte două trei băniţi de 
La gostat munceam porumbul şi ne dădea şi nouă 10%. Il punea 

gostatul şi noi Îl prăşeam şi Îl aduceam la ei şi ne da: la 2 000 kg nu 

g, ne d~:'~Ti~~~;t~e~ă:~~;ăi~~~,n~a~:e~~~/~~;;'eni , să tăiem floarea 
soarelui şi să luăm de foc. Oamenii lua paie şi băgau , pentru că aveau 
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sobe cu paie, noi băgam floarea soarelui şi pe urmă adunam noi 
crengi prin lizieră şi luam de foc. A fost grea viaţa, grea! 

La Roman şi la Rîmnicelu ne duceam cîte o săptămînă şi adunam d, 
cocenii, adică porumbul, ciocani le spunea, tot pentru foc, ciocănei 
aduceam pentru gostat şi luam şi noi cîte un car acasă şi stam cîte o 
săptămînă. (Aveaţi voie să mergeţi acolo?) Aveam, că era voie pe o 
rază de 30 de km în jurul satului. Ne duceam cu purcei, cu ouă la g, 
Brăila , vindeam. 

Cînd a venit comisie din Bucureşti, era Gheorghiu-Dej, el a venit C, 
cu elicopterul şi a spus aşa; "Fraţilor, n-aţi fost vinovaţi cu nimic, vă 
ducem înapoi, hotărîrea 2694, vă dăm pămîntul tot înapoi, vă dăm 
despăgubiri 50%, 50% vă dăm pe parcurs" . Nu ne-a dat nimic. Am 
fost la Consiliul de Miniştri. A venit comisie şi tot nu ne-a dat nimic. 
Am fost, eu şi vreo şapte oameni de aici , şi cînd am venit din Bărăgan, 
şi nu ne-a dat nimic. 

Am uitat să spun asta; lucram la acoperişul casei, mama mea era g, 
bătrînă şi babele le mînam cu boii pe cîmp. Erau prin mazăre, ăsta-i 
adevărul. O secerase şi erau căpiţe. A venit inginerul gostatului să ia j I 
vacile la obor. Şi cu O zi înainte le luase şi luase 500 de lei. N-aveam 
bani să dau. Cînd am sărit de pe casă şi am zis că ne ia vitele la obor 
au fugit toţi. Dar toţi , năvală! S-au dus dracu toţi ţiganii , s-au băgat 
sub plase, directorul a rămas in picioare: "Măi, fraţilor, am şi eu un 
plan, am un ... " "Domnule, ai dumneata plan, dar avem şi noi vite, de 
ce ne·ai luat de acasă, că acasă aveam mîncare, aveam de toate.". "Nl! 
v:am luat eu, măi fraţilor! Mă, lu aţi cu carul, dar să nu mal lăsaţi 
vitele". Şi cînd au ieşit ţiganii , au venit vreo doi ţigani cu parul, s-a 
dus dracu, a fugit, că el şi tăia vitele la obor, era lucrător al gostatulul , 
dar de-atunci nu ne-a mai oprit. Luam cu carele mazăre, dădeam la 
vite. Pămîntul era al lAS-ului Urleasca. 

Era nişte unchi de-ai noştri , Butărescu , erau pe moşia asta, moşieri 
odată şi acolo era ferma de cai, ţinea caii la Movila Miresei. Erau cal d; 
frumoşi , ne duceam şi coseam şi noi lucerna tot pentru gostat Ş I ne g, 
plătea. 

~a~~'~i;:,ţi~nl~~:p~:' ;~~a:~:r~/;os~c~~~~~!i de noi, au ziscă j, 
sîntem terorişti , aş a li se spusese cînd am ven it, dar s-au convms 
oamenii de noi şi au fost cumsecade cu noi. Ne luau la lucru la el pe 

~:~~~t'e ,C~~!e~~ ~~a f~::~.C~~;:~:I~e c:aa~~et;~l.p~~;1 ~~. ~~~~~~~ jJ 
am făcut. Cumpăram 50 de băniţi de grîu, le puneam în pod. ynel: g, 
căşi au ars cu făină cu tot. Luau foc paiele de la coş. NOI cmd sa 
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h, plecăm de acolo, căzuseră scîntei le pe casă, a venit o vecină şi ne·a 
spus că ia casa foc, mai aveam o săptămînă şi plecam. 

o in '61, după cinci ani, am fost cu fata la Galaţi să aduc nişte iarbă 
de gazon şi am fost prin satu l nou. M-au văzut macedonenii, m·au 

d, pupat. Macedoneniii au rămas acolo, n-au avut unde să se ducă . 
(E adevărat că În unele sate pe aici, prin Oltenia, unii s-au opus 

cînd i-au ridicat?) 
c, Nimeni nu s-a opus. N-ai putut, era armată, era miliţia călare de 

jur-Împrejur, În afară de militari. La unu noaptea au venit. Pînă seara 
c, a fost. Seara pînă scapătă soarele am plecat din sat, la Maglavid la 

gară. Pînă am ajuns era 12 din noapte, dimineaţa am Încărcat şi am 
c, plecat cu vagoanele. Am plecat cu mama, cu soţia şi fata. Ne-am 

Întors toţi. Mama a pus capul aicea, am Înmormîntat-o În '87. 
Dumneaei nu era pe listă. A fost rugată să rămînă la fratele meu şi n·a 
vrut, a zis că merge cu mîne. Avea Încredere mai mare În mine, N-a 
vrut să se despartă de mine pînă cînd a murit. 

C Deci vina o purta ea şi păcatele le-am tras eu. De altfel nu mă 
b, putea Îngenunchia. Aveam 10- 15 porci, Îngrăşam, plăteam impozitele, 

plăteam datoriile. Chiar În iunie, pînă nu ne-a luat, am plătit impozitul 
pe tot anul. N-aveam datorii, cote le le dădeam, pentru că mi-a plăcut 

c, să muncesc. Am lăsat toată gospodăria completă. Cazan de 250 de 
kile de aramă, căldări vreo cinci de aramă, am lă sat mobilă, batoză, 
şaretă, lemne, I 000 de bucăţi de lemne, aveam 4 pogoane În sud, 
poate I 500 de bucăţi de lemne În sat, 70 000 de bucăţi de cărămidă 
arsă, trei buţi de cîte I 500 kg, două putini de cîte 500 kg, butoaie, 
putini de varză, 50 de stupi, 50 de ulee goale, că am avut şi cu albine 
şi fără albine. Şi porci, porci aveam 18, 16 oi, vacă. 

Inventar nu ne-a făcut nimeni. Am lăsat casă cu trei camere, sală, 
cu balcon cu geamuri, gard, pătul de 12 m, magazie de 8 m, un pătul 
de 6 m de glod, porcărie făcută, şi de oi, o altă bucătărie pentru cazan, 
casă peste drum de vie. Aveam casă cu trei camere la vie. Nici cu un 
milion n-aş putea să adun. 

M.B: Eu sînt născută la Roşiori, comuna Vânători , am doi fraţi. 
a, Părinţii m-ajutau cînd am fost În Bărăgan. Ei rămăseseră acasă, 
j3 m-ajutau, Îmi ,trimiteau pachete. Ce să vă spun, la ei am trăit puţin şi 

ITI·am căsătorit cam devreme. 
Păi dacă ITI-am căsătorit, ITI-am mutat aicea. Au avut şi părinţii 

mei pămînt, da ITI-am căsătorit cu soţuL Cînd aveam să trăim o-aveam 
b, noroc pe pămînt, ne luară greutăţile. Seceram cîte 2 săptă~Îni şi nu 

I~am., nil~jca ~cas~. Venea f~ta ~c~ pîinea În poală de la frate-miu, ca 
sa mmcam ŞI nOI, restu, mamahgă de mîncare! Acu nici cîinii nu 
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mănîncă mămăligă, mănîncă pîine, zău, v-am spus de-a dreptul! Ce 
să faci, am tras viaţă grea! 

Cînd ne-am căsătorit în '46, gata, ne-au Tacut chiaburi şi-au început 
greutăţile. Puneam bumbac, cîte 2 pogoane, puneam. Doamne, cîte b, 
aveam, obligaţie! Da, să le ducem cîte I 500 de kile de lapte. Nici din 
fintînă dacă trăgeai apă nu se duceau I 500 de kile. Numai obligaţii. 
Perceptorii ne luau bani mulţi. Era impozitul mare, foarte mare. 

De la jidani, cum i-au aruncat pe jidani în mare, eu am crezut că ?4 
şi pe noi tot în mare ne aruncă. Nu ne-a spus nimeni nimic. Plîngea J, 
şi militaru de mila noastră. Ne-a dat în primirea miliţiei. Dădea zahăr 
bucăţi fetei, cred că avea şi el capi i acasă. 

Venise să ne ia cărămida mai Înainte de asta. Cărămidă Tacută, b, 
aveam casă, dar vroiam să fac eu alta mai bună. Şi rămîneam eu cu 
cea mică în casă, că el fugea, că îi aresta pe oameni dacă te opuneai. 
RămÎneam singură în casă şi aveam uşa încuiată şi mi-era frică să nu 
se trezească ea, ca să audă şi bătea În geam şi ziceau: "Uite mă, al 
dracu, chiaburii au ascunzătorÎ de nu se-aud, nu e nimeni, sînt ascunşi". 
Muream de fTică. Şi eu eram în vie şi auzeam. Auzeam totul, dar 
mi-era frică să nu se deştepte ea, că dacă ţipa, era mică, gata! Şi 
venea miliţia noaptea ca să-I terorizeze, să-I aresteze, ca să dea 
cărămida, adică să semneze să dea cărămidă. Şi după ce am plecat 
ne-au luat-o şi au Tacut cămin cultural. 

Cînd ne-am întors, el s-a dus la şcoala de şoferi, s-a Tacut şofer, b, 
a fost pontator. Un an de zile, după aia a venit colectivizarea. A vemt 
după el cu o cărută, preşedintele CAP-ului l-a obligat,că el nu voia, 
a trecut la colecti~ şi am rămas eu şi am muncit la colectiv. Prin '60-
'61 era asta, dar colectivu l a luat fiinţă mai dinainte. Şi acum, cînd 
s-a desfăcut CAP-ul, ne-a dat Înapoi, dar nu au vrut să ne dea pămîntul 
adevărat. Să vi-I arăt, să vedeţi şi dvs., 20 km pînă la gîrlă am avut 
ŞI pămîntul nostru este aicea lîngă sat Am avut şi lîngă un alt sat, aicI n, 
la un kilometru, e pe teritoriul CAP-ului, dar ei ne-au dat pe teren 
lAS, la asociaţie. 

O.B: Păi, ne-a şi dat adeverinţă pentru toată suprafaţa pe care am 
avut-o în '51. Ne-a dat de la Sfatul popularşi ne-a spus de la Severin m, 
cînd m-am dus prima dată cu ea: "Domnule, fata e bună, dar să .ştJP 
că starea materială o doboară". În '60. Era aşa bucuroasă cînd a I.eşlt 
de la examene, dar mie Îmi spusese profesorul că n-are şanse ŞI pe 
unnă am fost nevoit să o iau după mine să mă duc la Tg. JIU, la 
d~mnul lulian Ciobanu, şi a Tacut primul an la Tg. Jiu. N-~m putut 
sa o bag aici şi pe uflnă s-a transferat În Tumu-Severln, dupa ce m-a 
trecut la colectiva venit aici. A tras necaz! 
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Il, Sînt foarte mulţi care aşteaptă ceas cu ceas să se întoarcă 

comuniştii! 
Chiar aici la înmonnîntarea asta discută două doamne şi una 

zice: "N-ai cum să vezi lucrurile îndreptate pînă n-or veni comuniştii". 
în favoarea lor, săracii, că au pus case pe pămînturile oamenilor şi nu 
le convine acuma să dea înapoi, ţigănimea, că le-a dat şi lor Rămînt 

Il, acuma. Şi le-a acordat Iliescu dreptul de bişniţă şi fac afaceri. Ăstora 
nu le convine. Eu, că pot să mai muncesc pămîntul meu, nu mi-I dă 
şi -I dă la ţigani şi ţiganii îl dau în arendă. rar banii ... Eu am obţinut 
de pe jumătate de pogon o jumătate de baniţă de grîu anul trecut. 100 
de băniţi e I 500 kg de pe o jumătate de pogon, 3 000, 6 000 la ha. 
Şi ei dau de la gostat 40-60 kg la ha. Şi porumb de pe trei pogoane 
şi jumătate , am Tacut patru remorci, 20 000 kg ştiuleţi. Dar l-am săpat 
de două ori. A fost şi anul bun. Anul ăsta m-au încurcat ploile. Să vezi 
cît e de frumos porumbul , dar mor de necaz că am iarbă în el. 

După aia, că pentru ce ne dă nouă pensia asta de 916 lei, că n-am 
C,-C, păţit nimic. Mă, zic, vrei să ne vezi cu picioarele în sus, spînzuraţi cu 

capul în jos, să ne dea, mă? Zic, du-te tu şi eu îţi dau I 000 de lei, 
I 500- pe lună, să trăieşti şi tu cinci ani de zile. Mă, zic, pentru 
pîmîntul ăsta m-a luat în Bărăgan, merg la notariat şi-ţi fac acte ţie 
pe cinci ani de zile, să fii toată viaţa stăpîn, să stai şi tu cinci ani în 
Bărăgan ca mine. 
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"Eu cred că un om simplu spline În cuvinte ce a simţit el. " 
(S T) 
" Concret, dacă eu stau să depăn, eu cred că am avut parte 
de peste douăzeci de mutări " (H. c.) 

S~N!>IC~ TOMESCU (CAXI), născută În 14 octombrie 1933, deportată la 
Mazarem dm Broscari (azI corn. Livezile, Mehedinti), căsătorită cu HRIS
TU CAXI, născut În 23 martie 1921laCândrova,_ GreCia, deportat dinDudeştii 
NOI (fostă Beşenova Nouă , Timiş) la Măzăreni. Inregistraţi În 18 august 1993 
la DudeştiiNoi. 

Mă numeam Tomescu Săndica, din COmuna Broscari, aşa se numea 
înainte, după-aceea a primit o altă denumire, Livezile. Am făcut şcoala a, 
primară în comuna natală, după-aceea m-am înscris la o şcoală 
profesională la Tumu-Severin şi la 16 ani au venit dislocările. Pe 
mine chiar, din nefericire, m-a găsit singură acasă. Părinţii (Maria 
Tomeseu, născută În 1910 şi Dumitru Tomescu, născut în 1906- n.n.) a, 
chiar erau plecaţi. 

miliţf~, ~~ma~aa~l;t:c~:~~~~~~~tun~:~ ~~~ti,n:a~~ti~aU~a:c;e;~~~ c, 

spus că-n două ore să fiu pregătită să plecăm, n-au spus unde. Eu, 
vă-nchipuiţi, la vîrsta asta, nu plîngeam atît de plecare, mai mult de c, 
părinţi. Că se zvonea mai înainte că o să ne ducă în Siberia, pe cei d, 
mai înstăriţi . Părinţii mei sînt de fapt puţin mai înstăriţi - tot aşa 
ne creau nişte emoţii şi ... (Cam cît erau de Înstăriţi?) -Păi, comunele 
astea din Mehedinţi erau puţin mai sărace şi , Între cei mai săraci, erau 
pUţin mai Înstăriţi, ei, cu maşini de treierat, cu pămînt, aşa, aproximativ, 
cred că cu al mamei cu tot, treizeci de hectare. 

Apăi , cum v-am spus, cu cîţiva ani înainte de a ne dizloca, trăiau b, 
aşa , o teroare, mai bine-zis, că-n fiecare dimineaţă, spunea tata, s-a 
ridicat din nu ştiu ce comună - mă rog, oameni care-i cunoştea dînsul 
- ş i nu se ştie unde sînI. Şi se aşteptau şi dumnealor la aceeaşi 
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situaţie. Apăi, cînd a venit atuncea şi ne-a spus că trebuie să plecăm: 
ştiam de fapt că ne duce În Siberia, că ne duce nu ŞtIU unde ~ , 
plîngeam şi mă necăjeam pentru că eram singură, mă gîndeam că nu 
mă mai găsesc cu părinţii. 

c
4 

Şi aşa, a venit cu căruţa." n-am luat nimic de-acasă, pentru că, 
prea tînără fiind, dintr-o gospodărie de moşi-strămoşi, şi,. na, oameni 
puţin mai Înstăriţi, nici n-ai fi ştiut pe ce să pui mîna să ,e, din casă: 

j I ~~~~d~:a e~i~;; c:;e~e:~~ ccăă nn~oms~ i~~~~~i;:'-~::':o':şiş~;a~~~~a~:e ş~ 
venit şi ITI-a luat aşa, cu ce-a fost pe mine şi n-a dat voie la nimenea 
absolut să intre În curte ca să te ajute sau să vorbeşti cu un vecin, să 
te consulţi sau să Întrebi ceva ... Şi apoi am dat adresa unde erau 
părinţii plecaţi, la bunica În alt sat, la [zvorul Aneştilor şi tata la 
Severin. 

c, adic:~:~~~~ ~~~u dl~~~z~~~ ~~~a~-i~~ a~~~~~i d~;~~~~~~~ :'~~i~~~ 
la Prunişor, noi neavînd gară În sat. Şi acolo am stat cîteva zile, vreo 
trei zile, pînă i-a adunat pe toţi care lipseau din familie, care erau de 
fapt puşi pe listă şi nu erau acasă. Şi pe tata l-a adus acolo, nemaitrecÎnd 
pe acasă, la gară la Prunişor, pe mama la fel, cu miliţia de la bunica, 
tot acolo, nemaitrecÎnd pe acasă, ... Eh! de-acolo vă-nchipuiţi, trei
patru familii, alţii cu cai, a l ţii cu căruţă, cu ... trei-patru familii În 

c, vagoane din ăştea cu care se transportau animale. Soră-mea, Maria, 
avea şapte ani, s-a şi Îmbolnăvit pe drum, copil fiind, rară apă, fară 
mîncare, În ce condiţii am ajuns după o săptămînă acolo la UrIeasca. 

Şi acolo ... ne-a repartizat. Bineînţeles că ne-a aşteptat căruţe la 
e gară, care ne-au dus În cîmp, nici nu-ţi venea să crezi că ne duce pe 

no, acolo să locuim. Şi ne-a repartizat. Erau de fapt repartizate plaţurile 
de casă, cu ... bătute aşa, ţăruşe, şi acolo am dormit În prima noapte, 

f c-am ajuns seara, În cîmp, şi a doua zi , a treia zi ... pÎnă au venit tot 
de-acolo şi ne-a adus scînduri, să ne facem cîte o baracă sau bordei. 
Toţi nu vroiau să facă nimic, nu credeau că rămîn acolo, "noi avem 
casă şi de ce să facem?" Pînă la urmă a venit şi o ploaie şi a trebuit 
să facă tata o colibă, În care am stat. După-aceea ne-a obligat să ne 
facem casă, ne-a adus forme să facem chirpici, paie, şi, bineînţeles, 
eu şi tata am Început să facem chirpici, să ne construim amîndoi 

g" casă, că mama a fost foarte rău bolnavă, s-a Îmbolnăvit pe drum, 
vă-nchipuiţi ce condiţii au fost pe drum ... şi cînd s-a ş i văzut acolo, 

g4 vă-nchipuiţ i! Şi după aceea, pînă am început să mergem la lucru, tata 
la l.A .S. , eu la fel , la bumbac. Nu vă spun că-n timpu acela de vară. 
de căldurile alea de Bărăgan, n-aveam apă, n-am avut fîntîni , stăteam 
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~~~~e~' ~~-~~i~c~~u uC:d~ ~i~~~~i~P~~~~::? d~~n~~~a~r!t~:~e c~~~: g, 
era, roşie era de tulbure şi mai strÎngeam şi paiele de pe deasupra ca 
să putem bea. Eram mulţumiţi şi-aşa, că stăteam cîte-o oră la rînd şi 
două. Erau foarte mulţi oameni, animale, la care le trebuia apă şi nu 
reuşea să le aducă cu cisterna. 

Primu an o fost foarte greu, foarte, foarte greu! (Ce v-a fost cel 
mai greu?) - Nu ştiu ce-au simţit părinţii mei, pentru că nu i-am 
întrebat. însă eu, ca tînără fiind, am fost aşa de mulţumită că am fost 
cu părinţii, c-am fost aşa de disperată la început, c-am văzut că mă 

~~~n:u~r~O~I~uÎ~~~~d!~\~~~~~~:s!i ~~:~~~:~~~~~ ~~~~~~e~~~~a I~":~~ g, 
cîte nu ţi-ar fi trebuit! În primul rînd c-a'm întrerupt şcoala, la vîrsta 
aceea la o fată ştiţi cîte îi trebuie şi cîte şi-ar dori şi eşti lipsit. .. poate 
chiar şi de alimente am fost lipsiţi. Mi-aduc aminte că mergeam la g, 
lucru cu pîine de orz, care era toată crăpată. Mama O făcea. Şi-a făcut 
un cuptor În pămînt, o groapă, gaură şi şi-a făcut acolo cuptor. Păi, g, 
unde să fi copt? 

Noi o-am plecat cu nimic de-acasă, nimic, nimic. N-am avut nici c4 

pat pe ce să dormim, absolut nimic. N-am avut nici pat, nici nimic. 
Dacă erau părinţii acasă, cred că era altă situaţie. Ca bărbat şi femeie 
s-ar fi consultat şi ar fi pus mîna pe cîte ceva. Eu n-am ştiut ce să iau. 

Primul an a fost foarte greu, noi n-am avut pe nimeni acasă care 
să ne trimită pachet, tata fiind singur, o-a avut fraţi, n-a avut surori j , 
( ... ) Şi ne-am cîştigat singuri. 

Primul an a fost mai greu, al doilea mai uşor. După un an ne-am i 
cunoscut cu sOţu, ne-am căsătorit acolo, după doi ani jumate ne-am 
căsătorit şi atunci am fost casnică, după aceea am avut băieţelu, la 
Brăila născut. 

După ce-am avut timp liber, am venit la Turnu-Severin, să fim 
aproape de părinţi, apoi am stat puţin timp la Teregova şi după aceea k 
am venit aicea la Dudeşti , unde ne-am stab.lIt, au fost a.c. fraţII 
soţului şi părinţii lui. Am avut imediat serv_ici: am lua~ un magazin cu 
autoservire (primul care s-a desch.s la ţara) .mpreuna, nOI do., unde m, 
am lucrat treizeci de ani şi de-aici am ieşit şi la pensie. Am mai avut 
şi o fetiţă după unsprezece ani ai băiatului. Strămutaţi. mereu dintr-un a, 
loc în altul n-am avut ocaZie, lImşte, am fost aşa, pupn ma. neaJunşl, 
am putea ~pllne, umblînd dintr-un loc în ~Itul. Şi-apoi, ~În~ ne-am 
stabilit aicea, am şi avut pOSlbllitaţI, am, gasit de cuvlmţa ca e bme 
să mai avem un copil. Şi-am avut o fetiţa. Ne-am ŞI dant foarte mult 
o fetiţă şi am avut-o. 

319 



Am fost aşa, cum să vă spun, zic eu, norocoasă. Cam ce mi-am 
dorit am şi avut! (Soţul: După Bărăgan, dar Bărăganul?) - Ei, asta 
nu mai aducem aminte, fiindcă a fost ceva . .. partea cea mai urîtă din 
viaţă. 

U, Le-am povestit la copii ... ştiţi, cînd au început să vadă filmele cu 
dizlocările. Tocmai vorbea noră-mea şi cu fiică-mea aici la masă, că 
ele locuiesc la Timişoara ... - Dragă, zice, am văzut aseară la televizor 
cum i-a dus pe ăştia pe Bărăgan, zice, şi cum au trăit acolo ... Ei ştiu 

M ceva de Bărăgan, însă eu n-am stat să le povestesc niciodată, lucrurile 
astea urîte, nu mi-a plăcut niciodată să le povestesc. Şi atunci am 
început să le spun (plinge). "Da, mamă, cum de nu ne-ai spus pînă 
acuma prin cîte ai trecut!" Nu mi-a plăcut să le spun lucrurile astea, 
partea cea mai urîtă din viaţă! Nu mi-a plăcut să-m i amintesc ( ... ) 

Să te trezeşti aşa, dintr-o casă, aşa, omeneşte trăind, să călătoreşti 
cu animale în vagon şi în condiţiile în care am fost noi duşi acolo, 
parcă nici nu-ţi venea să crezi acest lucru. Şi apoi, chiar acolo, să te 
trezeşti într-un cîmp, să n-ai un acoperiş, să n-ai pe ce să dormi! 
Tînără fiind, să vezi în jurul tău că alţii altfel îşi trăiesc viaţa şi tu 

C, ~~~;~~:s ~~~~:;:~:~es:! ş~ ~~~eî~;e~!~~~! nt n~u Şî~~efe~ ~e ac~~e~r~: 
părinţii n-au sabotat pe cineva, n-au fost nu ştiu cît de înstăriţi , n-au 
Tacut rău la nimeni . .. au fost oameni harnici, prin munca lor s-au 
înstărit. . . şi să se chinuie aşa, să ia totul de la început! 

(Părinţii ce-au făcut?) - Cînd s-au întors acasă? S-au întors în 
sat, şi-au mai reparat pe-acasă, au reparat şi duşumele pentru că au 
stat oameni care o-au întreţinut-o , mă rog, nefiind atîţia ani acasă, s-a 
stricat tol. însă fiind foarte gospodari, acuma şi nu numai acuma, 
după cîţiva ani veneau deja vecinii lor să mai ceară împrumut la 
dumnealor. 

B, Să ştiţi , în patru ani şi jumătate cît am fost acolo, şi-au făcut aşa 
multe lucruri şi bani, au ţinut animale, boi şi porci, acolo ... (Soţul : 
Au sfinţit locu!!) - Da, şi grădină ... cînd s-au întors de-acolo s-au 
întors cu bani, cu cereale foarte multe, au fost gospodari şi acolo ( ... ) 
Au venit acasă cu tot strictu necesar. Acuma nici nu se cunoaşte la 

n părinţii mei că au fost în Bărăgan şi au pierdut totul ( .. . ) 

a, aşa .. C·~~:a~~ă~~~e~~o~a~~ ~~~~u r~n I ~~~U~~piâ~d~~~~~a ~~~~~: 
mondial, s-au dus nişte tratative între guvernul român şi grec ca să 
populeze aceste două judeţe. Durogstor şi Cali acra. Datorită acestui 
fapt, am fost dizlocaţi din Grecia şi aduşi în Durogstor şi Caliacra. (A 
fosi forţată această deplasare?) - Nu, n-a fost forţată , am fost 
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improprietăriţi acolo, cu cîte zece hectare. Acolo am stat cincisprezece 
ani, În satul Papuc, iar comuna care s-a Înfiinţat nouă a fost General 
Praporgescu, pe lîngă Silistra, vizavi de CăIăraşi. 

De acolo, În 1940, Hitler, Stalin şi cei care le-ar ţinut scripca, hlO 
ăştia care ne-ar vrut binele, ar dat Durogstoru şi Caliacra, neamţu şi 
alţi şmecheri , Ribentrop şi a lţii şi ne-a luat de-acolo şi ne-a dus În 
comuna Crucea Giurca În Bărăgan. Concret, dacă eu stau să depăn, 
eu cred că am avut parte de peste douăzeci de mutări. De-acolo am 
stat cîteva luni de zile şi-a venit legiunea, "Trăiască legiunea şi 
căpitanu!!", Zelea-Codreanu, ce ştiu eu ce, de astea, trei luni de zile. 
Ne-a luat din Crucea Giurca şi ne-a trimes În comuna Ferdinand, 
unde nemţii au luat civili - Hitler - şi i-a colonizat În Cehoslovacia 
şi de-acolo altă dizlocare, a căzut legiunea, vezi, după trei luni de 
zile. De-acolo ne-a dus Într-o comună, Ceamârlia de Sus, În judeţul 
Constanţa, unde am fost şi eu Încorporat. Militar fiind, am plecat a, 
patru ani, front, toate ălea. Şi ... - acuma-i mai interesant - În 1946 
a fost condamnat frate-meu pentru cincisprezece ani, că a omorît pe 
cineva. Cum a omorît? EI, fiind amîndoi În război şi eu şi tata, s-a 
angajat la Jubileu În Constanţa, Într-un restaurant de lux. Dar lucra 
cîte o oră aşa ca chelner, nu mai mult. Şi a-nceput să mişte şi un mic 
comerţ pentru noi, că muream de foame. Şi-a tăiat cîteva vite şi s-a 

. dus aşa. Una, care umbla cu partidu pe atuncea, aresta, ... s-a dus la 
miliţie ş i i-a confiscat tot, lui, ce-a vrut să lucreze. (Povesteşte cum 
a omorî/-o pe loc). 

Şi de la asta ni s-a tras, că ne persecuta comuniştii. Şi am venit 
aici, am vîndut tot, am avut o situaţie bunicică. Unii au venit că 
o-aveau ce mînca, iar noi am venit datorită lui frate-meu, că ne 
persecutau comuniştii. Şi mama n-a mai vrut să stea. Am venit aici, b, 
greu, greu, m-am Îmbolnăvit de tuberculoză , m-am internat În spitalu 
de la Pădurea Verde, am venit acasă, iată c-au venit şi dizlocări l e. Au 

:~:~P!~~;i.i ~oJi fse ~:I~;~nd~ar ;~~-.~mn~u~~~ ~~ o:lerd~~m,~~~eă e, 
documentele!" Mi-a dat un miliţian, m-a dus la spital şi m-a I .ăsat 
vreo două-trei luni după părinţi. După vreo treI luni de zile a vemt să 
mă ieie. Ce, nu te-ai făcut sănătos? A venit un miliţian - stăteam la 
nişte neamuri - şi m-a dus la raionu de miliţie, la comandantu ... ÎI 
chema Felegean ( ... ) Mi-a dat un miliţian să mă ducă În Bărăgan. La 
Măzăreni, cu viaţa asta de MăzărenÎ fi-am încadrat, m-am descurcat, e 
am lucrat şi ro-am simţit bine, fi-am căsătorit. 

Da, numai un fenomen, trebuie Înregistrat cu atenţie. Tata lu 
Sarafoleanu care-i director şi Încă unu, tata lu Lelia, Polverejan, cînd 
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a ieşit frate-meu de la puşcărie, noi n-am ştiut. S-a dat jos la gara 
Urleasca, iar între gara Urleasca.!ii satu Măzăreni scurta o cărare 
printre culturi pînă la satu nou. Aştia veneau din sat şi frate-meu 
venea pe cărare şi zice, întreabă pe ăştia, de unde sînteţi, zice. - Păi, 
din satu nou. - Da pe fraţii Caxi îi cunoaşteţi? - Cum să nu! Păi da, 

i noi vorbim, nu ştiu ce ... îi de la cooperativă. - Da nu ştiţi, mama lor 
trăieşte? - Păi acum trei zile-a murit. A căzut jos, de-abia I-a-nviat, 
a venit acasă şi vă daţi seama ce-a fost pe noi ( ... ) Acolo au fost cinci 

h, ~~;il~r:~i~Di~~ ~~::~~~~~'G~:j:~u~~ '~;ată~~a m~~ei~t~;~~~ ~~efoss~ric~ 
domiciliu obligatoriu cînd le-a dat drumu din puşcărie, între 53'-54'. 

Soţia: Am uitat să vă spun, părinţii au venit acasă, dar noi după 
g, ce ne-am căsătorit am avut liber în ţară rară drept de zonă. Zonă s-a 

considerat Tumu-Severin şi chiar şi aici. Şi atunci ne-am făcut mutaţie 
la Caransebeş, că nu era zonă de frontieră. Aveam fratele căsătorit 
acolo. Ca mai tîrziu să venim aici unde era fratele şi tatăl lui. Şi ăştia 

b, care (~~~v!~~~~a~~g:J~;?~e~i~~~~v;:i~:~ :~::a~O~~;i~:ţ~~ :~P!a~~~ 
un neamţ. (Atunci cînd aţi venit, a fost un grup mai mare de 
macedoneni care au venit?) - Foarte mare, un lot, pentru că, motivu 
care-a fost? Cînd s-a cedat teritoriu ăsta, două judeţe, s-a făcut un 
schimb de populaţie, de bulgari şi români. Unii şi-au recăpătat dreptu, 
iar cei care au rămas pe dinafară, i-a adus aici la nemţi. Şi-a făcut 
rău, că nu au fost ei de vină dacă Hitler a racut treaba asta. Aştia fiind 
expropriaţi de pămînt şi de una, de alta, ceea ce ... cu ce-a fost vinovat 
un ţăran că Hitler a făcut războiu?.. Da aşa au fost legile. [ar noi, 
împroprietăriţi la cei care-au fost expropriaţi. (Cîţi au fost deportaţi?) 
- Noi am fost grosu, vreo 200-300 şi nemţi vreo 30. Toţi au plecat 
acuma. Nu mai sînt decît vreO două-trei babe, familii de nemţi nu mai 
sînt aicea. 

c, doi ~f:;!~c~~~ ~~of~~ ~Ut~:f~~~t~ri~~~tă familia, şapte copii şi 

d, şi cu S~~::a~umc:t~i~:U~~t~:~~~~: ~~i if~e~~~:I~ăc~~~~~iaJ~t~~i i~s~: 
b, să facă colectivizare. Inceputul ăsta a fost, cu cei mai înstăriţi şi pe 

unnă pe ceilalţi. Şi pe unnă masa, marea masă care a rămas, n-a mai 
spus nimic. Cînd a venit unu la poartă să se-nscrie la colectiv, de frică 
s-a-nscris, că mîine zi, ştia ce-I aşteaptă. Aşa că aşa a fost, aşa cred 
eu. Eu eram copil şi ştiam, trăiam aşa o teroare în familie, noi, pentru 
că-n fiecare zi se auzea că a luat pe nu ştiu cine, oameni mai bogaţi 
şi nu se ştia unde i-a dus. 
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(Oamenii de-acolo cum vi se păreau ?) - Localnicii de-acolo din B, 
Urleasca? Grădina-i păIămida mai mare decît ei, cam aşa se întîmpla, 
o grădină atît de mare şi un pămînt atît de bun, nu-I cultivau .. . 

Soţia: Ei cumpărau totu de la piaţă, localnicii de-acolo. Aveam 
nişte prieteni la Movila Miresei, unde am şi vîndut acolo nişte aur ca j. 
să putem trăi , că n-aveam cu ce. Norocu nostru a fost că, din timp, 
mama dusese acasă la bunica, în satu învecinat, o salbă ce-avea, şi aur 
şi lucruri de valoare şi chiar lucruri din casă, adică ce se putea, 
plapume şi cuverturi şi ce erau ţesute. Atunci cînd a luat-o pe mama 
la miliţie şi-a luat bijuterii. Şi norocu nostru a fost mare, că altfel 
n-am fi avut cu ce să mîncăm, cu ce să trăim, pînă ne-am construit 
casa, în primul an. Şi tata era bun prieten cu domnu acela de la 
Movila Miresei şi povestea că el are o grădină aşa de mare şi ei totu 
cumpără din piaţă şi mai treceau nişte oameni cu căruţe din nu ştiu 
ce comuni şi cumpărau totu, legume şi zarzavaturi. Pe cînd noi, în al 
doilea an, şi in grădina care o aveam ... noi mergeam la lucru afară 
să ne cîştigăm existenţa şi mama cu soră-mea semănau grădina şi o g. 
~!~~din fintina pe care am făcut-o noi cu vecinii acolo şi aveam de g, 

Soţul: Singura fintînă care era cu apă bună era la ei, din tot satu, 

că e~o~:i ~~s ~;:u~::t~ceă'g~:~%;r:r:ă!:i noi, în al doilea, în al B, 
treilea an ... 

Soţul: Ceea ce am şi eu acasă! Dacă veniţi să vedeţi pe-afară n 
nişte struguri de altoi şi grădina pe care o am afară, vedeţi numai în 
casete, în film! Şi ce solar am! Şi mergem după ce înregistrăm să 
vedem, să confirmăm asta ( .. . ) 

(De unde mai erau cei din Măzărelli?) 
- La noi erau din Mehedinţi foarte mulţi , erau din Vânjuleţ, din d; 

Rugova, din Cujmir, din Devesel, din Pătule erau ... şi-atunci erau 
din partea asta din Banat, nemţi din Grabal, din Corn laş erau. Era 
jumătate din comună cu nemţi , aş a cum a nimerit gamiturile, a venit 
din Banat a venit din Oltenia şi aşa i-a cazat ... cum i-a descărcat aşa , 
cum au v~nit garnituri le, din Banat, din Oltenia, şi noi chiar cu ei am 

~~~I~~~~hc~d~':i~ t~~ d~a:o~~ d~e~~~~t~n~~~a:OI~n~e~!c~~:~etr~~~~; j, 
să dăm o cotă de chirpici să facem - miliţie, şcoală , dispensar, 
cooperativă s-a construit, tot de către noi, făceam zile de prestaţie 
acolo, noi le zideam, noi le văruiam şi aşa am avut de toate. Pe cînd 
am plecat era o comună ca şi . din cele VC:Chl; Numai. casele arătau aşa g, 
cum arătau, cînd venea ploaia trebma sa stam cu hghene ŞI cu oale 
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h, în pod, pentru că, acoperite cu paie, cînd veneau ploi mai mari şi 
zăpezi ... sau iarna un viscol, trei zile n-am ieşit din casă, luam apă 
din zăpadă, care intra de la uşi în casă. De-acolo luam zăpada ŞI o 
topeam. Nu puteai să ieşi din casă. Atunci o murit nemţoaica aceea 
acolo, a prins-o viscolul pe cîmp, că lucra la porci cu băi atu şi a dus-o 
vîntu pînă cînd a dat-o jos departe de tot, pe cîmp a găsit-o. O 
nemţoaică din Grabaţ, a găsit-o cu copilu la piept, congelaţi. 

(Credeţi că e important să se ştie lucrurile astea? Aţi spus că nu 
aţi povestit copiilor, pentru că nu v-a plăcut să vă amintiţi. Dar 
credeţi că acum e bine să se ştie?) 

Soţia: - Cu ani în urmă, înainte de Revoluţie, nici nu era bine 
să se ştie că ai fost dizlocat, pentru că se şi ţinea cont în serviciu unde 
erai şi aşa ai stat strîns în tine, să nu afle nimeni că ai fost dizlocat. 

M Eu cred că ş i asta a fost o cauză că nici nu mi-a plăcut să povestesc 
m, la copii, să nu se mai ştie şi la colegi şi să le facă şi lor rău, la rîndul 

lor să aibă greutăţi de pe urma noastră . Păi acuma cred că e bine să 

C, ~~c~ir~ieS!a;!I~_î:: :~~~c~:: ~fo~oC~~o~~ei~l~~~mo s~ăzi~~ l-~~ !~d~: 
întemeiate, ca un bun gospodar, să-i distrugi totul. Pentru că el a fost 

C, gospodar, a muncit, nu a furat de la nimeni , a moştenit poate la rîndul 
lui nişte pămînt şi n-a fost de vină cu nimic să se procedeze cum s-a 
procedat. (Vi s-a spus vreun motiv?) - Nu s-a spus nimic precis, 
"conform decretului" ... la fel s-a spus peste tot. Eu am urmărit filmele 
care s-au făcut, acelaşi conţinut a avut la fiecare uşă la care a mers, 
"conform decretului nu ştiu care, nu mai ţin minte numărul care a 
fost, în termen de două ore să fiţi pregătiţi să plecaţi". Eu, cum nu 
ştiam ce să iau, am vrut să iau o maşină de cusut şi mi-a spus miliţianul, 
lasă că şi-aşa ţi-o dă jos şi am lăsat-o, n-am mai luat-o. Era bine să 
fi luat măcar nişte îmbrăcăminte. 

(Ce a rămas acasă?) - Da ce să vă spun, ce n-a rămas, din moşi 
c, strămoşi casa încărcată cu de toate: cu unelte agricole, cu mobilă, cu 

aparate, pe vremea aceea nu prea erau, da noi aveam. Era o gospodărie 
foarte bine chibzuită şi împărţită şi înstărită. Şi mobilă, că am avut un 
corp de sufragerie cu uşile aşa ondulate şi numai sculptură, în nuc şi 
numai oglinzi şi vă spun, mobilă foarte bună. Şi multe camere mobilate, 
că n-ai ştiut pe ce să pui mîna, ce să iei din casă. Două maşini de 
treierat, cazan de ţuică, porci, 6-7 la îngrăşat, că nu se cumpăra carne 
atunci, cînd s-a terminat carnea ai tăiat încă unul ... sau păsări, cu 
zecile, cu sutele, gîşte şi raţe şi curci şi, da ce să vă spun ... Şi-atunci 
veselă, veselă avea mama să facă două nunţi, să nu împrumute de la 
nimeni ( ... ) 
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La nevasta lu frate-meu nu i-a plăcut să se ştie c-am fost dizlocaţi 
ca să nu-i pericliteze situaţia la servici. Şi de-aceea nici n-am căutat 
să spun (el nu a fost pus pe listă , .că era la studii la Timişoara). (Dvs. 
aţi aVlI/ probleme lIl/erior?) - NOI nu, că nici n-am deţinut aşa servicii m, 
care să ... au fost cei care au fost Înscrişi În partid şi au avut funcţii , 
ăia probabil că le cauzau ... mai ales tineretu. Soţul: După cinci ani 
nu s-a mai ţinut cont de asta. Soţia: Ba s-a mai ţinut, cum nu s-a mai 
ţIn'!t? Eu cred că un om simplu spune În cuvmte simple ce a simţit 
el. In toate Împrejurările În care-am fost am avut un pic de ajutor şi 
ăsta cred eu că-i un ajutor, un sprijin de und~va aşa nevăzul. Cred că 

:fo;~~ ;~~::~! 1oea~euci~:~~~'ştfo~~ ~~~ă,I~_!a~~t~a~~ta~~ăn~~~r. a, 
Dînsa a dat mai mult de la dînsa şi a apreciat munca omului. Dacă 
a avut pe cineva la lucru, dînsa i-a dat o mîncare bună, dacă omul ăla 
ţi-a muncit, eu aşa ştiu de la mama şi tu să-I respecţi şi să fie plătită 
munca lui. Să nu se Îngreuneze dînsa cu ceva, mai bine să treacă de 
la dînsa. Şi mama şi tata, aşa o familie au fost şi vă spun că a fost 
ajutată În orice Împrejurare. Şi spun că aşa cum văd eu şi cum citesc 
prin ziare, văd la televizor ce se Întîmplă Între tinerii ăştia care nu le 
place nici să lucreze, nici să facă o meserie, umblă după lucruri urîte 

~U~~~i~~:e~ăn~~U~~e~ci~~e ş~i~~iu~ s~~in:~J~~:e~curL ~~~~~~e~~ n, 
în primul rînd Îşi văd de servici, sînt disciplinaţi la locul de muncă, 
sînt ascultători, numai lucruri frumoase am auzit de ei. Sînt foarte C, 
mulţumită şi de ginere şi de noră, copii foarte buni am. Şi-n fiecare m, 
zi zic, Doamne, nu ştiu cum să-ţi mulţumesc. Cum am fost şi cum 

~!~:~~p~~~e~~ ~n~ă~J~~\eo~ff~âe/:ă ~~'1~~ă ~~v~~~~~ s~V;~e~: 
;~.~~~~~: ~~a~~r~~~~~o:::a'?J~t:;e~~~rtl;:o~C:t,,:u~~~t~i (~[~~~ n, 
sînt foarte mulţumită. Am lucrat, am ieşit la pensie, am lucrat treizeci 
de ani În acelaşi loc, adică În comerţ şi asta spune foarte mult, ca să 
stai treizeci de ani, fiindcă unii , ştiţi dvs. cum sînt, întind mîna, fac 
lucruri urîte şi neplăcute şi nu ajung să stea În acelaşi loc , o muncă 
de treizeci de ani, vă daţi seama că e ceva. Şi uite aşa-s mulţumită 
că aud În sat numai cuvinte de multumire de la oamen" pe care C, 
i-am servit timp de treizeci de ani, "V~i , Doamne, cît vă :egretăm'~, lJ 
ş i la o vîrstă cînd auzi aşa lucruri, nu-ţI rămîne decît să fi. mulţum.t 
de tine, că, de cîţi ani eşti acasă, parcă te-ar mai dori, ~ă "val.' cît de 
mult ne-aţI ajutat şi cum s-a scbunbat de cînd nu mal sînteţ." . 
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"Parcă era legendarul Noe". 

DORA SARAFOLEAN, născută in 1946, azi medic - deportată din Coml",. Mare (jud. Timiş) la MAzireDi, impreună cu fratele său, SILVIU SARAFOLEAN, niscut in 1948, azi inginer, cu mama lor, AMALlA, niscută in 1915 şi tatăl, GHEORGHE SARAFOLEAN, niscut in 1911, mort in 1983 (fost deţinut politic) - ne-a inminat acest "portret" al bumculUi dinspre tată, Moş Trilsig, care nu mai poate depune azi mărturie. 

(Deşi e un text scris, l-am inclus În volum ca o adendă la 
fotografiile care îl reprezintă la sfărşitul volumului şi ca o completare 
la mărturiile despre destinul celor deportaţi din Comloşu Mare.) 

Tot satul i-a zis "Moş Trăisâg" după porecla Moşului, ce a fost 
un reper al nemăsuratei hămicii: "lucri ca Moş Trăisâg ..... in casa 
falnică din colţul străzii se Întindea o gospodărie frumoasă, bogată, cu 
tot felul de unelte, cu tractor, batoză, multe animale, cai de rasă, 
căruţe şi trăsure de lux: bunăstarea la ea acasă! Muncea mult, din zori 
şi pină-n noapte, iar recolta se număra în vagoane de griu, vagoane 
de vin, de nu mai ştia nici Moş Trăisâg ce are . Ştia doar să muncească. 

Gheorghe Sararolean s-a născut În 1886 in Sînnicolau Mare. 
Fiind unicul băiat într-o familie cu multe fete, a fost adus Încă de mic 

a, copil in casa bunicului său dinspre mamă din Comloşu Mare, Moş 
Trăisig, un gospodar de frunte cu mult pămînt şi prima moară din sat. 
(Porecla venea se pare de la .. dreisig ", numărul de casă În nemţeşte 
- n.n.) Aici în Comloş a crescut, a muncit o viaţă întreagă şi şi-a 
intemeiat o familie alături de soţia Sabina (1888-1945), cea mai 
harnică şi "pogană" fată din sat. Au avut doi copii, pe Gheorghe, tatăl meu şi Iulia (1913-1986). 

Războiul a fost semnul tragic al marilor schimbări care au adus hlO comunismul-nimicitor al ţărănimii fruntaşe din România. În 1945 Moş 
Trăisâg işi pierde soţia, care nu a rezitat împrejurărilor războilului şi sosirii ruşilor În ţară. Rămîne singur pentru totdeauna, să Înfrunte 
greutăţile, să reziste, să-şi sprijine copiii şi nepoţii in restriştea 
vremurilor sub puterea comuDlstă ce Îi va lovi atît de drastic familia. 
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În 1949, de Sfinta Maria, casa i-a fost înconjurată de miliţieni cu 
ordin de percheziţie generală. Casa lui şi a fiului său. începuse lupta 

~~~~m~~~ ~~~~~::l~r~~fţ~~~ ~~g:~:~~is~~id~!n;:i~iă~iia~~~fi~~: b, 

piei de oaie, săpun de casă, unelte, hamuri de piele. Toate bunurile, 
încărcate în două căruţe, au luat drumul cooperativei din Jimbolia 
pentru "valorificare". Tot atunci se înfiinţa în satul nostru, în cîntecele 
şi jocurile noii clase conducătoare comuniste, CAP "Maiakovski" după 
modelul sovietic, prin distrugerea necruţătoare şi forţată a gospodăriilor b, 
ţărăneşti exemplare. 

Moş Trăisâg şi fiul său au fost acuzaţi de sabotarea puterii 
populare, arestaţi şi închişi în spălătoria miliţiei din Jimbolia. Umilit, 
înjosit şi batjocorit, moş Trăisîg a fost pus să sape şanţul din faţa 
Miliţiei, apoi a fost dus şi închis la Penitenciarul din Timişoara, celulă 
lîngă celulă cu fiul său. A fost condamnat la două luni închisoare, în 
urma unui proces-farsă, cum se obişnuia în acea perioadă de instalare 
a puterii comuniste, într-o ţară pîrjolită de arestări, ameninţări, 
dizlocări. 

în noaptea de Rusalii 1951, casa i-a fost din nou înconjurată de 
miliţie şi anmată, percheziţionată cu ordin de deportare. Moş Trăisîg c, 
cu fiica sa Iulia şi-au încărcat într-o căruţă tot ce au avut şi ce au 
chibzuit în acele grele clipe: unelte trebuincioase unui ţăran, animale c, 

~~pttc~~~~ ~~~~: ~~~~~~~~:%~ ~~:\o ir~~~~~!e gCa~~ şb:~:~ 
Mare, unde erau şi alte familii dizlocate, şi-a întîlnit fiul şi nepoţii, c, 
toţi aşteptînd drumul bejeniei. Oare unde ne duce, în Siberia? Era 
întrebarea disperării. Şi s-a făcut o Siberie a noastră, a românilor, în c, 

propria noastră patrie, izolîndu-ne de satele noastre, de cimitirele d, 
noastre, de lumea civilizată , programaţi să pierim în mizerie, în 
surghiunul Bărăganului. 

Bunicul meu nu şi-a pierdut cumpătul, a fost "înţeleptul" care 
ajuta oamenii, fiindcă el avea cu el tot ce are nevoie lumea la 
începuturi: el avea tăria unui munte neclintit de vremuri, suferea în 
tăcere, cutele feţei i s-au adîncit, barba îi îndolia expresia, doar zîmbetul 
ochilor spunea tuturor că vom rezista, că vom învinge. A muncit la 
fel de mult ca în propria gospodărie pe cîmpia Bărăganului, la fenma 
din Urleasca, alături de toţi bănăţenii deportaţi. d, 

În 1956, după cinci ,ani de deportare, se întoarce în propria casă, 
părăsită, jefuită, jalnică. Incepe să-şi refacă gospodăria cu multă trudă. 
Totul era risipit, în afară de tăria propriului caracter. Refuză orice 
înscriere în CAP sau alte asociaţii de tip colhoz. Nu îi era frică, în 
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b, ciuda vremurilor pe care le traversa. Atunci primeşte Încă o mare 
lovitură: în noaptea de 12 septembrie 1959, fiul său Gheorghe, ce 
avea atunci 48 de ani, este arestat' (Va fi eliberat abia Î/I 1964-n. n.) 

m, t~~a~nlau:~i l~t~~aSg~U~a~~~~rt~i~~~~;:~~ţ~:;r:~c~~~~:~at~~~~~~t~i 
copiii să lupte cu viaţa. 

Bătrînul s-a cutremurat, a devenit Îndurerat şi grav. Greco-catolic 
foarte evlavios, ştia că doar puterea credinţei Îi va salva şi elibera fiul. 
Bătrîn, bolnav, doar munca îl ~nea În viaţă, munca, rugăciunea şi 
speranţa. După cinci ani dorinţa i-a fost Îndeplinită. A trăit să-şi vadă 
fiul eliberat din închisorile comuniste. Cuvintele sînt puţine şi sărace 
să redea zbuciumul acestei vieţi. 

Moş Trăisâg a fost un om blînd, bun cu oamenii, nu avea nici un 
duşman, nu avea nici o patimă şi o singură dragoste, dragostea de 
pămînt. Nu s-a plîns, nu s-a văitat niciodată , nu l-a doborît nimic. 
Doar moartea, într-o dimineaţă geroasă de toamnă, la 84 de ani, cînd 
s-a trezit în zori de zi, şi-a hrănit animalele pentru ultima dată şi a 
adormit pentru totdeauna. 

. • ,~cuza~. c~nfo:m~ mă~uriei ~o.rei Saraf?lean, de "uneltire Împotriva orînduirii SOCial: • ca ~1 cel~alţt sa~em arestaţi In aceeaş~ noapte:, Petru Maghiaru (ef. mărturia acestuIa), GhlţăBalan, NIcolae Medrca, Hcrzovl, Gh. laica (lankăI), DareI Drăguiescu. 
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FRUMUŞIŢA 





"N-am crezut noi că vom fi ridicaţi. N-aifăcut ceva 

ca să fii condamnat. Cum să te ridice, să-ţi ieie tot, 

sărac să te lase, să te ducă aşa, din casă? N-ai putut 

să concepi aşa ceva!" M. M. 

ELENAMILOSAV, născută În 1917, Cbecea şi MILAN MILOSAV (EMIL), 

~ăscut În 1914, Cbecea. Departaţi din Cbece. (Timiş) la Frumuşiţ. Nouă. 

Inregistraţi În Il aprilie 1992 la Cbece •. 

E.M.: Eu am fost la un meci de fotbal şi acolo a bătut toba că 

toţi străinii să plece. Spuneau că sînt trenuri la margine de sat. N a, am 

venit acasă, m-am culcat. Cînd m-am trezit În noapte, na, zic, tot 

minciuni, că nu ne ridică. Şi-o dată cu patu de armă o bătut aicea-n c, 

uşă, solid o bătut şi tata s-a sculat şi-a venit să deschidă uşa şi eu am 

deschis geamu aicea, şi-aveam nişte fotolii aşa de paie, de antreu. 

Cînd, am auzit că-n patru oare trebuie să vă-mbarcaţi la tren. Şi 

ce-avem voie să ducem? Spune: dacă duceţi animale, doi cai, nu mai 

duceţi altceva nimica, aşa. Haine puteţi să duceţi, dar păsări, vacă nu! 

Şi spune, ce·ncape-ntr-o căruţă şi fin pentru circa douăşpe zile de 

drum. Na, am zis, ca germanii la Rusia plecăm. De aici de la Checea d, 

numai leni o fost dus şi Încă cineva, am avut puţini germani aicea. 

Na şi-atuncea, repede, tata o spus, lemn nimic nu luaţi, numai c, 

haine, c-o s-avem nevoie de haine. Şi-aşa am adunat haine, ce-am 

adunat, cu haine de schimb, cu asta am plecat. Şi o luat grăsime, 

unsoare, c-atunci am tăiat mai mulţi porci şi slănină ce-am avut şi 

făină şi am plecat. 
Şi în timpu ăsta cît am fost acasă, au venit trei, aşa-zisă, o comisie. 

Şi tata o fost aşa nervos şi nu ştiu ce le-o spus şi ăştia se luau aşa 

după mine şi unde vă duceţi şi ce mai aveţi şi ăştia cred că aşteptau 

să primească ceva. Şi eu am spus nu ştiu, dacă nu ştiţi dumneavoastră 

unde ne duce, eu de unde să ştiu? Şi s-a aflat că unii care-au dat ceva, 

331 



au stat de vorbă aşa mai intim, au fost mai bine plătiţi şi care n-au 
dat ar fost mai prost. (Dispoziţia - în majoritatea cazurilor nerespeclf1tă 
- era să se facă un inventar şi să li se dea o anume sumă drept 
despăgubire - n.n. cf Directiva publicată În Marineasa & Vighi, p. 
210-212). Cît ne-ar dat atuncea? (M.M.: Trei mii de lei, asta o fost 
nici o oaie!) Păi, stai, tata o fost la tîrg la Ciacova, Înainte de Rusalii , 
să vîndă un armăsar tînăr, de doi ani şi ceva. Şi-a cerut treizeci de mii 
şi-a primit vreo douăzeci şi patru şi-a spus, pe banii ăştia nu-I dau şi 
spune, o fost tîrg slab şi 1-0 dus acasă. Deci el putea să primească 
douăzeci şi patru şi nu l-a dat şi am mai avut două vaci, una 
Siementhală şi alta Schwaiţeră, ar fost gestante. Şi-atunci am avut 
curci, peste douăzeci, douăzeci şi şapte şi vreo şaptişpe gÎşte, că 
aveam o ţigancă, Ana, care le păzea la cîmp. Şi asta ar luat, păsări şi 
ce-am avut acasă. Am luat şi mîncare de la rugă, ce-a fost În casă, dar 
n-a mîncat nimeni. 

c, La gară au spus că pentru fiecare familie se dă un vagon şi acolo 
n-a fost aşa. Au pus caii, s-au hotărît checenii, caii laolaltă, vacile la 
alta şi familiile aşa Împreună, să nu fie cu caii, aşa. Şi o noapte am 
dormit ai cea la gară, chiar unde se Încarcă animale, acolo sus, ne-am 

c, aşezat. Şi mîine-zi seara am plecat din Checea. Şi asta mi-a fost aşa 
impresionant, cînd am ieşit afară din comună cu trenu, checeni din 
capătu ăla de sat, stăteau aşa jos, parcă erau oi, cu căciuli , aşa ceva, 
În cap şi spuneau "drum bun, mă rog, checeni dragi, unde vă duceţi?!" 

c. Şi noaptea am rămas În Timişoara, dimineaţa am plecat din Timişoara. 
Şi eu am făcut temperatură mare de supărare, că mi-era teamă că 
merg la Rusia. Spuneam la bunica, aicea - nu i-o permis soldatu să 
vină pe stradă şi eu i-am spus că e bunica mea, lăsaţi-o să vină! -

d, Spuneam, bunică, să ştii că nu mă mai vezi, că-n Rusia merg şi-acolo 
c

J mor. Eu aveam atunci treizeci şi trei de ani şi am mers cu fratele, tata 
şi mama vitregă. 

c. Na, şi am făcut acolo În tren temperatură mare pînă am ajuns e acolo la destinaţie. Acolo, care n-o avut căruţă şi cai, la Frumuşiţa 
Veche, ar primit boi cu căruţe să-şi pună ce au. Şi ne-am dus 6-7 
kilometri pînă la locul nostru. Şi acolo ne-a dat jos În cîmp şi nu 
ştiam ca să facem, cum să stăm. 

Şi atuncea oamenii s-au hotărît - că o fost pădurea aproape - să g, taie sălci şi a fost şi trestie. Prutu era la doi kilometri de noi o fost multă trestie, da-n fiecare an tot aşa tot mai mult o defrişat şi ~ite aşa. 
Na, şi -atuncea, mă rog, aşa, cum să facem mîncare, n-am avut ce să 
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pun în maşina aia de gătit cu petrol, îi spuneam corar, s-o terminat şi 
n-ai avut cum să faci şi cu ce să faci. Atunci fratele o văzut la 
germani că se racea un şănţuleţ mic şi se punea pari aşa şi oala acolo 
şi erau rădăcini de trestii, groase, uscate, aşa ardeau ca lemnele. Şi cu g, 
asta faceam mîncare. Toate oalele erau căni te, era funingine şi În 
mîncare şi aşa. Toată vara n-am ajuns, să spunem, nici la o roşie sau 
ceva. O dată am stat la o coadă de castraveţi şi cînd i-am gătit or fost 
aşa amari că nu i-ai putut mînca. Şi s-au pus aşa pe un loc mai Înalt, 
ca un dig aşa, s-au pus nişte bădănii , mari, bădănii , În care fac ţăranii 
răchie şi vin, şi cisteme, dădea drumu acolo la apă şi de acolo luam 
apă. Şi o dată mi-a dat una aşa la faţă şi am venit acasă rară apă şi 
el spune: "Dacă nu eşti capabilă să te duci!" Păi ce vrei, să mă 
omoare acolo? Am fost şi eu, dar n-am mai reuşit să scot apă , să trag 
în afară. Mă duceam la ultima staţie, să aduc ceva apă acasă, pînă 
cînd s-au forat ceva arteziene acolo. 

Şi ţÎnţari grozav de mari, aşa pătau, ca de chibrituri, nu se mai gJ 
spăla plapuma sau ceva şi pişcau. Şi primeam ni şte pastile, zilnic 
luam aşa nişte tablete şi cînd am ajuns În sat ne-au dat ceva injecţie. 

Şi pe urmă ne-am descurcat care cwn a ştiut. Eu am fost casnică g, 
tot timpul, dar fratele o mers la lucru şi tata cu calu. Pe urmă un cal 
l-am vîndut, că trebuia să fac operaţie de apendicită şi am avut şi g, 
bronşită, În primul an cînd am ajuns, aşa că a vîndut calu. Şi a pierdut hJ 
banii, că imediat, În '52, În ianuarie, s-au schimbat banii. Nu am putut 
mai nimic să schimbăm, 100 de lei. Nu am avut bani mulţi cu noi, că 
a trebuit să tot plătim impozit, tot mai mare impozit. Şi din calu ăla 
a luat un berbec, cînd am venit de la spital. 

Mai tîrziu ne-am racut o căpiţă mică pentru păs ări , tot din noroi g, 
aşa, să le Închidem, că erau şi vulpi, am racut un grajd pentru calu 
care o rămas, am primit şi o cloşcă cu pui. 

M.M.: Era o orezărie acolo şi grădină de zarzavat. Eram cam d, 
600 de familii. Primăvara o fost mai greu, fiindcă n-am avut acoperiş, 

;t~Oi~~~~:~ ~e~~~te a;~ ~~e~o~r~:r~i,et:e~ ~~tJi ~ ~l~~~n~;~t~~~t n~;d~ h, 
la orezării. Mii de hectare or fost sub apă. Pînă o ajuns la noi am 
putut să fugim cu căruţe , cu caii şi am stat În satele din jur din toamna 
aia şi pînă am plecat În primăvară. Eu am mai rămas şi am mai lucrat 
acolo şi sora mea a venit cu mama şi cu tata. 

Acasă n-am găsit nimic. Asta a fost pentru noi o lovirură mare. 
Te plăteşte cu paişpe mii de lei şi-ţi răpeşte tot inventaru, pentru 15 
hectare de pămînt! Păi am avut aşa: am avut semănătoare, am avut 
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c, maşină de cosit grîu, tip vechi , dar în bună stare, atuncea grape, 
pluguri, două brăzdare, cu un brăzdar am avut trei pluguri. Am avut 
un plug vechi, am putut să-I ard acasă, c-a fost de lemn, da l-am 
păstrat c-o fost de la strămoşu nostru din secolul trecut, tot o rămas 
acasă, grepe, scînduri, lemne, maşină de tăiat porumb, două vaci, una 
Siementhal, plină curtea de păsări. E.M.: Numa gîşte am avut peste 
douăzeci. M.M.; Şi mobilă ce am avut, de nuc, făcută aşa, uşoară, cu 
gust, aşa, mobila ei. Circa 40 de familii cîte or plecat, astea or fost 
familii înstărite! Aicea or rămas cel puţin 700-800 de iugăre, 400 de 
hectare, poate şi mai mult, cu care s-o putut înfiinţa gospodăria 
colectivă. Totu era însămînţat şi lucrat în anu ăla , cînd am plecat. 
Grîu era foarte bun. Şi cai or rămas mulţi, că n-am avut voie decît doi 

b, ~~ia~~r~~~~ E~aafo~~~~vu făcut, or comasat pămîntu, or luat pămînturile 

Era foarte greu, n-am avut . cartofi în primu an. Ei acolo mincau 
g, mai mult porumb, noi mai mult grîu. Grîu era o sută de lei suta de 

kg şi porumbu două sute. Făina era cu tărîţe în ea. Or fost mori slabe 
acolo. Tot cu tărîţe, trebuia să te chinui să o cemi. Pentru pîine ceva 
mai simplu o fost, dar ca să faci o prăjitură mai bună, n-o mers. Nu 

g, era voie să pleci din sat. Dacă voiai făină aIbă, trebuia să mergi 
j, undeva la 30-40 de kilometri. Se duceau oltenii şi aduceau. Noi 
J, curnpăram de la ei cu 30 de lei kilogramul. Nu aveam pe nimeni 

acasă să ne trimită. 
g, E.M.: Toamna era bucurie mare, cînd veneau strugurii, zaibăr, 

cum le spuneau, din ăia negri, aduceau în blid, dar foarte ieftin, un 
j, leu blidu. Moldovenii aduceau şi ceapă , mai grîu, fineţe, cîte un purcel, 

brînză, duminică era piaţă. 
La început li s-o spus că au fost aduşi numai oameni răi din 

Banat, dar al doilea an or văzut ei. Mergeau oamenii noştri să le taie 
porcu, aşa, că nu ştiau ca la noi. Pe urmă cînd am fost duşi de apă, 

B, refugiaţi la Şiviţa, or făcut foc pentru pîine moldovencele şi ale noastre 
/ le-or învăţat să facă pîine mare aşa, crescută la cuptor şi le-or învăţat 

să ciupile gîştile de pene şi să le folosească. Ei făceau cozonac cu 
B, multe ouă. Noi am gătit ca în Banat. Am avut noroc că or fost ciuperci 

acolo, foarte bune, din alea champignon. Or zis femei le că asta-i 
mană cerească pentru noi. La noi în Banat nu au fost n-am avut. Unii 
or vîndut. Alţii care se sculau de dimineaţă,. cîte 200-300 de kilograme 

d, adunau. Le vmdeau la secţI e, la cooperalIvă. Noroc că a fost ferma 
d, mare. Două secţii or fost, una lîngă Frumuşiţa , lîngă gară şi alta la 

Prut, la 6-7 km. 
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sub ~ă~~ ~::~~i~~ct~lto văru lu tata. La inundaţie satul a dispărut i-h, 

În sa;r~~ ~~~: ::~~i~ ~~c~:::r~ ~c~~:~o~~ţ::e~~~~e~~~J!i ~f~ g, 
Cărpiniş, care or fost cu noi, or fost foarte buni muzicanţi , cu 
acordeoane, am avut şi instrumentele de pleu, de fanfară, am avut un d, 
ungur de la Biled, unu Boşton (?), care o făcut armata la muzica 
militară, atunci am avut unu la tobe şi cam asta o fost orchestra. Am 
CÎntat mai mult vals şi polcă. Şvabii şi toţi din Banat, care-or fost 
tmeretu de prin satele astea şvăbeşti şi de la Iecea şi de la Biled, chiar 
dacă or fost macedoneni sau români, or Împrumutat, că majoritatea 
nemţii or cîntat În Biled. 

Toţi ne-am împăcat foarte bine. Toţi cînd se întîlneau îşi mai A, 
aminteau de sat, cu un fel de dor aşa, ăi bătrîni, dar nu mai vorbesc 
de tineret. Or fost elevi de şcoală, or fost Întrerupţi, asta o fost o 
pierdere pentru ei. S-or împăcat toţi foarte bine, cu toate că eram fel g, 
de fel , adunătură, erau basarabeni, olteni, atunci noi eram sîrbi, j, 
germani, unguri am avut, de la Cheglevici, bulgari de la Dudeştii d, 
Vechi, s-or împăcat foarte bine oamenii, absolut. Cu macedonenii, B, 
macedonenii erau aşa, acuş ai putut să te cerţi cu ei, dac-ai vrut, aşa 
erau ei, curajoşi, dar n-au fost bătăi sau certuri sau aşa ceva. 

Am avut şi cor. Dădeam programe, de sărbători, primăvara. Ne-o g, 
provocat la un concurs, la Cote şti, un sat mai mare, ca un fel de plasă. 
Chiar În ziua aia o fost o şedinţă mare, ca să fie şedinţa aia mai cu 
efect ne-o dus pe noi de la satu nou, eram la dispoziţia lor, ce-o vrut 
preşedintele o trebuit să faci. Ne-o dus forţat cînd au fost alegeri, 
n-am vrut să ne ducem, dar am fost forţaţi. 

A fost şi şcoală în sat. Am avut Învăţătoare din sat de la noi o 
croată, Livia Mixici şi alta Linca Giulvăzan , tot Învăţătoare şi profesori g, 
de la Galaţi , c-am avut 160 de copii, comună mare. Am avut o doctoriţă 
ridicată din Tomnatic, parcă. Serviciul medical era destul de prompt g, 
şi de bine organizat. 

Or ridicat oamenii care or avut pămînt, care or avut cai, gospodărie d, 
şi or fost şi nişte femei aşa mai în etate, cum o fost baba Marina, o 
avut 14 iugăre, o fost o sÎrboaică, una Judita Checea, o avut 28 de 
iagăre, or ridicat-o, o dus-o ca să-i ieie pămÎntu. O fost o familie de d, 
croaţi , doi fraţi Voichiţa, ăştia or avut Împreună vreo 280 de iugăre, 
aproape 150 de hectare. Vă Închipuiţi ce inventar agricol or avut ăştIa 
la fermă, or avut 20-30 de cai. Mama lor, văduva Voichiţa, o fost ca 
moşieră ridicată în '48. Atunci o altă familie, Mixici Otto, soţia şi el şi bJ 

335 



o fată, or fost duşi la Craiova. Şi după trei ani.:. noi am ajuns, noi am 
d] avut 15 hectare de pămînt. Asta o fost politica celor de la sfat, să ia pe 
b, cei mai înstăriţi, să aibă inventar, cai, să-şi facă gospodăria colectivă 

Mai ales în anul ăla, holdele de la şaptezeci de familii lucrate, tot gata 
1, a fost. Numai să cosească şi să treiere şi să ducă grâu în magaziile lor. 

b, Cînd ne-am întors am primit pămînt din rezerva statului, patru 
iugăre, pînă în 1958. Atunci a venit colectivizarea forţată. 

h, Eram în conflict cu Tito. Prin titoist se înţelegea că Tito s-a rupt 
de lagăru socialist. Cînd s-a fOfUlat Yugoslavia, ei aveau pămînt zece 
hectare. EI a fost în Uniunea Sovietică înainte de război, a văzut care 
a fost situaţia. Şi după trei ani a văzut că nu merge cu ferme de stat, 
cu cooperative şi le-a dat pămîntu înapoi. Le-a promis la luptători că 
le dă pămîntu şi le-a spus că tot ce v-am promis vă dau. Acum, au zis 
ai noştri , putem să ne folosim ... N-am crezut noi că vom fi nOi 
ridicati. N-ai Tacut ceva ca să fii condamnat. Cum să te ridice, să·ţi 

C, ieie tdt, sărac să te lase, să te ducă aşa din casă? N-ai putut să concepi 
aşa ceva! 

E.M.: Au venit, mai tîrziu, acolo în Bărăgan, nişte ofiţeri de la 
Bucureşti şi au zis că s-a Tacut mare greşeală cu noi. Cînd am venit, 

m, am trăit din grădină, cu ceapă, ardei, roşii, la piaţă. 
M.M.:Eu am cîntat la o orchestră sîrbească la Timişoara şi după 

aia la căminul cultural. Pensie nu am luat de la ei, că salariu mi s-o 
dat, dar nu mi s-a luat sindicatu din el. 

n, Astăzi vine şi ne dă pămînt şi tot ce ne-a răpit statu acuma 
patruzeci şi ceva de ani, ar face statu foarte bine să ne doteze, să 
putem să lucrăm ă l ea zece hectare. Ei să fie cinstiţi, să ne restituie. 
E.M.: Eu am 75, el 78 de ani, cum să lucrăm? M.M.: Sînt patru 
grupări, particularii care nu sînt în asociaţii, sînt a lţii care au luat 
pămîntu, sînt trei asociaţii. Gospodăria a avut cam 2 800 de hectare, 
sînt împărţite cam în patru părţi egale. Acolo trebuia să fie milionară 

n] dacă se lucra cum trebuie. Trebuie să se lucreze la timpu optim şi nu 
numai cu o arătură. Noi în comuna noastră n-o să mai ajungem cum 
a fost România în 1933 pînă în '40, la începutul războiului. Noi aicea 
în sat am avut vreo 1 600 de cai, acuma nu ştiu dacă sînt 100 de cai. 
Comuna e săracă, uitaţi -vă la gospodăria mea, n-am cal, n-am porc, 
n-am nimica, cum pot eu să lucrez? Asta-i situaţia noastră. Acuma, să 
vedem la toamnă ce venit o să ne deie asociaţia asta a noastră. Nu 
sperăm prea mult, că nu prea a fost ploaie. 
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În 1933 am făcut şcoala de agricultură la Sânnicolau Mare, s-a 
vorbit că sîntem a treia ţară în lume, exportatoare de animale şi cereale, 
după Statele Unite şi Canada. Asta o fost România noastră de altădată! 
Satele noastre bănăţene, pline de animale, cum am spus! Ce bogăţie 
era pe la Biled, Grabaţ, mii de porci îngrăşaţi! La Lenauheim a fost B, 
un şvab care a îngrăşat, prin '35-'36, o mie de porci. Nu a fost casă 
ţărănească şvăbească care să nu aibă de la zece la şaizeci de porci. 
Acuma, după război, totu s-a schimbat. A venit comunismu, pe şvabi n

3 i-a alungat, cu stilu ăsta de administraţie comunistă tot a mers tot mai 
jos, totul a mers îndărăt. Să vedem acuma, cînd o să ajungem noi să 
ridicăm, să ajungem la nivelu ăla, România dinainte de război, de '40. 

Aicea în Banat, cam treizeci la sută ar fost germani, gospodari, B, 
economişti buni, şi muncitori, mai ales aici în Timiş. De la ei ai avut / 
ceva să înveţi şi la meserii, că ei, cînd au venit pe vremuri de la 
Alsacia şi Lorena, cu meserii au venit. Ei ştiu ce înseamnă să ai plug B, 
mai bun decît au avut strămoşi i noştri acum două sute de ani. Şi 
agricultura puţin mai avansată decît a fost la noi pe vremea aia, 
Austria-Ungaria. Toţi sîrbii şi românii din sat, cîţi ştiu eu, iaca acu şa 
împlinesc 80 de ani, meserii ar învăţat nu la meseriaşi la nOI în sat, 
CI la şvabi, s-ar dus la Cărpiniş sau la Jimbolia, acolo ar învăţat 
tîmplăria sau mecanica sau dulgheria. Dacă ai vrut să fii JIleseriaş, n~ 
cîrpaci. Şi asta nu numai o generaţie, poate opt generaţii. Invăţau unII 
de la alţii. La ei semănătoare de porumb am văzut mai speciale, 
semănau boabă cu boabă, acum şaizeci de ani în unnă, nu-ţi trebUIe 
cu sapa, să tai sute de mii de fire. Ai putut să prăşeşti cu calu. Or 
văzut maşini speciale aduse din import, or văzut şi ar copiat. Or avut 
burghiuri de găurit, ar avut tot ce trebuie. Aveau de aici din sat, dm 
'35, transport de animale cu Viena şi Italia. În comuna noastră pe 
vremea aia am avut meseriaşi mulţi , am avut şase, şapte croiton. La 
ora actuală nu mai e nici unul. Am avut opt restaurante ... 
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FUNDATA - PERlE ŢI 

Fundata - unul dintre rarele "sate noiI' care au supravieţuit 

demolării - nu numai celei din 1964, menită să şteargă urmele 

abuzurilor şi terorii , ci şi celei pornite pe la Începutul anilor '70 

de Ceauşescu, ce şi-a lăsat totuşi amprentele pe topografia cu 

numeroase goluri a satului de azi. Pînă În 1990 satul nu avea 

curenl electric şi condi ţiile de viaţă se asemănau cu cele din anii 

1951-1956, aşa cum semnala, Într-o scrisoare trimisă la 

Radio-Timişoara În 12.03. 1990, Ion Ciomârtan, basarabean 

deportat Împreună cu familia din Şandra (Timiş) la Fundata, 

unde i-am Înregistrat mărturia În 1994. 
"Mai sîntem aici 45 de familii, dintre cele deportate. Noi am 

rămas, pentru că nu aveam unde pleca, deoarece am fugit din 

Basarabia şi Bucovina de Nord de comunism şi am dat peste 

~ltul mai al dracului" - spune 1. C. În scrisoarea menţionată. 

In afară de mărturia publicată aici şi de cea a lui Ion Ciomârtan, 

În arhiva noastră se mai află înregistraţi Petru Covic, Ilie Frunză, 

(deportaţi din Şandra) şi Iulian Băcanu , localnic, brigadier la 

ferma la au lu crat deportaţii Între 
1951 şi 1956. 
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"Tinereţea toată ne-C//l1 petrecut-o fntre aşa chinuri!" 
V.S.A. 

VLAD SABIE TRAIAN, născut În 26 februarie 19161a Igieşti , jud. Storojineţ, 
Bucovma de Nord. Departat cu soţia , VLAD SABIE AURELIA, născută În 7 
februarie 1921 la Igieşti, Stor9jineţ şi copiii , din Şandra (Timiş) la Fundata 
(corn. Perieţi, jud. lalomiţa). Inregistraţi 15 august 1994, Fundata. 

VLAD SABIE AURELIA: Ne-am căsătorit în '42 şi în '44 au 
venit necazurile peste noi.Soţu era în război, eu aveam copil mic, o b;-h lO 

fenţă de 3 luni. Au venit, ne· au dat fişă de evacuare, destinaţia Baia 
de Aramă. Şi cum să te duci? Ne gîndeam ca să mergem cu trenu şi 
aveam dreptu la 60 de kg de haine, ce poţi să iei. Nu ne·am dus cu 
trenu, că nu se putea. Şi ne· au luat caii, ne-au luat căruţe la rechiziţie, 

anmata română. Ne·a dat fişă de evacuare, că vin ruşii. Au fost ruşii 
în '40 şi În '41 i·a dat Înapoi. Şi ne· am dus. Cinci săptămîni am mers 
pe drum. Aveam o iapă de· a făta. Şi cînd au venit, numa bine o fătat, 
am avut mÎnzu, na, zic, gata, nu ţi·o pot lua şi pe asta! Şi·am cumpărat 
o căruţă, cu osiile de lemn, eram singură acasă (aveam 23 de ani). Şi 
am făcut căruţa aia cort, ca şi cum ar merge ăştia cu merele sau cu 
var şi am mers, am plecat de-acasă , am dat drumu la animale, le·am 
dezlegat, am dat drumu la porci , toate alea le-am lăsat aşa, ca să nu 
moară de foame. Şi am plecat pe 25 martie de-acasă cu căruţa şi am 
ajuns la Oltenia pe J mai. Cinci săptămîni am mers pe drum. Am avut 
pe mama, pe sora cu copilu. Şi am ajuns acolo la Baia de Aramă şi 
acolo dimineaţa or format o comisie şi oe-o dus În comuna Crainici. 
Şi ne-o băgat aşa forţat În casa omului şi ne-o 
dat o cameră. Şi am stat acolo. 

M-am dus la lucru acolo la plantaţie, la pădure, ca să cîştig un 
ban. Dar, plus de asta, pînă am ajuns acolo, mi-a murit copilu. Cum 
am trecut linia ferată la Buzău acolo, n-am putut să trecem, la 12 
noaptea o dat drumu la oameni. Şi cînd am dat să trecem mai În sat 
acolo, nu ne-a lăsat, că o zis să facem deparazitarea. Cînd colo aud, 
fetiţa, făcea numai hi! hi! hi! Caut, ochii peste cap! Gata, moare 

34 1 



copilu! Am strigat, am ţipat! Daţi-mi drumu, că era linia ferată ... că 
uite moare copilu, ce să mă fac? Şi mi-au dat drumu, am trecut vreo 
2-3 căruţe şi m-am dus. "Primiţi-ne!" era noaptea, ce să facem. 
Strigau la poartă : "Nu, duceţi-vă mai departe!" Mai departe unde am 
ajuns era primaru satului. Şi ei, săracii , ne-au primit şi or venit, ne-a 
luat copilu: "V-a murit fetiţa!" Ne-o spălat-o , ne-a-ngrijit-o, ne-o 
Tacut cruce, ne-a Tacut sicriu dintr-o cutie de zahăr din ăstea şi a doua 
zi m-am dus şi-am mormÎntat-o, am mers la biserică, toată lumea 
plîngea, preotu o spus, aşa de frumos, "undi s-o născut copilu ăsta , şi 
undi moare, şi undi-i tata copilului, dacă mai trăieşte, că-i război". 
Noi cînd am plecat de-acasă viscolea, era Încă iarna. 

Şi-am stat În Oltenia ce-am stat şi umblam, ne căuta duşmanii,că 
unde-s refugiaţii? Şi fugeam, stăteam prin pădure, cu copiii,.cu 
soră-mea, cu mama, să nu ne ridice, să nu ne ia. Stăteam toată ZIua 
prin păduri, veneam seara. Săracii oameni strigau: "Haide, c-au 
plecat! Haide, c-au plecat!" Erau români care ne căutau, dar pUŞI 
de către ruşi, erau răi , răutăcioşi. 

Şi dacă am văzut aşa, am plecat la Bucureşti. Aveam o cumnată 
acolo, am stat la ea CÎteva zile şi-am citit tot În ziare să găsesc un 
servici. Am găsit servici la Spitalu Militar, În Cotroceni. Şi- am 
stat de toamna şi pînă În primăvară. Şi-acolo m-am fost scris să 
merg la şcoala de asistente. Cînd colo mă cheamă la birou: "Uite! 
Ce faci? A venit ordin, toţi refugia ţii să se prezinte la biroul 
mobilizări. Ce faci? Ce să faci? Cum să facem?" Şi ne-o zis ofiţeCU, 

b, "dacă mergeţi la biroul mobilizări , să ştiţi că vă ia. Că pe saşI, 
femei, bărbaţi , i-o luat". Erau şi militari , bolnavi acolo. Care s-~ 
dus, nu s-a mai Întors, le-a adus hainele. "Acuma ce faci? Te dUCI 
acolo sau ai pe cineva să pleci?" "Am - zic -, mă duc la Baia de 
Aramă". Şi mi-o dat foaie de drum, fişă de deparazitare, ca să nu 
mă oprească cineva, că aşa era atunci, şi am plecat. Şi am stat 
cumva. Mă, ce să faci? A dat Dumnezeu şi a venit ordin: toţi 
refugiaţii care vrea să ,se repatrieze, bine! Care nu, să plece, să se 
colonizeze În Banat! [n '45 a fost asta. Şi am spus că mai bine 
mergem În Banat, ce să cauţi ... (înapoi acasă - n.n.) parcă a fo st 
pămÎntu nostru, casele noastre? Or fost ei stăpînii! Şi legile lor aU 
fost ... Am stat noi sub ocupaţia lor. 

Şi ne-am dus În Banat. O venit soţu acasă , acolo În Oltenia şi 
b, ne-am dus. S-a dus la Bucureşti, am Tacut acte pentru colonizare 

şi am plecat. Era Înspre toamnă, se culegea porumbu atuncea· 
Ne-am dus În Banat la sfatu popular, comuna Şandra şi ne-a dat o 
căsuţă , o cămăruţă, Iară la un neamţ bătrîn , Riderkuhn Iosif ŞI 
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după aia În primăvară ne-a dat pămînt. Stăteam cam greu acolo, 
avea şi omu, săracu, numai o bucătărioară, cămăruţa ne-a dat-o nouă , 
după aceea ne-o dat În altă parte. 

Ne-a Împroprietărit cu 5 hectare. Satul era numai nemti. Le-a luat b, 
tot, tot. Au, săracii oameni, tot au luat de la ei, pînă la u~ă le-a luat 
şi grîu. Veneau şi lua din pod, ce-aveau cereale, din grajd vacile, b

J 
porcii ... Doamne, ce frică ne era şi nouă! 

Erau şi moţi acolo, care i-a colonizat. Ăştia erau răi tare, care Îi B, 
persecutau pe nemţi. Noi nu, că şi noi eram care am lăsat averea 

acol~~ trăit acolo pînă În '51. După ce ne-o luat pe noi, or făcut b, 
colectivu. începuse prima tovărăşie. Vai şi-amar! Parcă, cînd mi-aduc 
aminte! Mereu mi-aduc aminte, parcă de vreun an, doi. Da de ce 
trebuia noi să păţim aşa ceva! Tinereţea toată ne-am petrecut-o Între 

aşa ~~n:~!TRAIAN: Eu eram voluntar În armată şi prin '41 a-nceput h" 
război În a şasea lună. A-nceput războiu . Am plecat pînă la Odesa, am 
ocupat Odesa, c-aşa ne-a promis, dacă ocupaţi Odesa vă Întoarceţi În 
ţară şi aşa o şi fost. Ne-a băgat Într-o apă cu armele pe cap, am trecut 
dincolo. Ne-au respins ruşii. Au mai scăpat puţini dintre noi. Am 
venit Încoace şi am mai stat 7 zile, iar ne-a pregătit şi ne-a băgat pe 
flancu stîng. Acolo era ... aşa sta morţii! Ne-o băgat iar, am atacat 
şi-am ajuns În Odesa şi ne-o adus În ţară. Am ocupat-o iarna şi mi-o a, 
dat drumu acasă să mă căsătoresc. M-am căsătorit şi pe urmă mi-o a, 
venit telegramă iar, şi iar am plecat la război. Şi am lăsat-o acasă. in 
'44 ruşii au venit Încoace, au rupt frontu şi iar ne-au băgat pe noi, 
iarăşi la stînca Rostovan. Şi-am stat acolo din martie şi pînă În 24 
august. Cînd ne bătea ei, cînd Îi băteam noi. Şi-acolo am fost rănit de 
două ori . Şi eram În spital şi a venit mareşalu Ion Antonescu şi-a j, 
vizitat spitalu. Şi m-a luat pe mine şi m-a Întrebat cum sînt, de unde 
sînt, dacă-s căsătorit, dacă am copii, unde-s părinţii? l-am spus că sînt i 
căsătorit, am o fetiţă, dar nu ştiu de ei. Şi părinţii am spus că sînt a, 
deponati În Siberia. Acolo i-a omorît, n-am mai ştiut de ei, Vlad 
Sabie Teodor şi mama, Veronica. Şi i-a dus acolo În Kazahstan. Că 
am mai avut şi nişte fraţi mai mici, ei au scăpat. Ei s-au dus la lucru 
şi părinţii i-a lăsat acolo, În nişte bordeie; _i-au omorî: cu fo~mea, aşa 
mi-au povestit: "Cînd ne-am dus, l-am gasit morţi, m pammt acolo, 
i-am luat, i-am pus pe-un cărucior şi i-am dus Într-o gîrlă. ŞI, Zice, 
dimineata cînd ne-am dus am găsit numai oasele" (Soţia: i-au mîncat 
sălbătic;'unile). 
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Asta a fost. I-am povestit tot, aşa cum a fost, lu Antonescu. M-a 
h" mîngîiat şi m-a întrebat dacă vreau să mai merg pe front. Eram de 

două ori rănit, dar mi-a fost ruşine să zic că nu. Da! Mi-am revenit. 
Prima oară, un proiectil acolo i-a omorît pe toţi, numai eu am 
scăpat. Comandantul 1-0 rupt în două. Eu n-am fost băut nimica şi 
eram aşa de atent! Pe cînd plecau la atac mai beau oamenii! Eu 
n-am vrut să beau nimica. Şi cînd am văzut că o venit ăla şi o 
făcut foc , pe unu I-o rupt în două, lu altu i-o rupt capu, pe mine 
m-o dezbrăcat complet şi eram paralizat aşa şi eram negru şi aşa 
tremuram şi nu puteam vorbi deloc. Şi În spital aşa m-a Întrebat 

i Antonescu cum şi ce. Şi a doua oară m-o rănit în mînă. Da, a doua 
oară m-am Întîlnit cu el pe front şi pe mine m-a Împuşcat şi el era 
în inspecţie să controleze frontul. Şi eu m-am dus la o salvare ş i 
m-a pansat, dar nu m-am dus la spital, că eram şefu trenului de 
luptă, duceam muniţie, trebuia să duc muniţie. Aşa cum am fost 
rănit, aşa m-am dus şi de-acolo am mers, am mers. Şi-o mai durat 
nişte zile şi s-o anunţat... Şi noaptea o atacat cinci divizii ruseşti 
pe una de-a noastră. Nemţii erau 80% plecaţi, noi nu mai eram, o 
venit aviaţia americană şi ne-o Tacut zob pe noi! Dacă nu veneau 
americanii, noi ocupam Rusia! Bătea tunurile noastre 20 km de 
Moscova, Sevastopolu o fost ocupat de noi. Şi cînd o strigat Stalin, 
nu staţi În spate şi rîdeţi, că ne termină pe noi şi vă ia pe voi! Şi 
atunci au venit americanii şi turna pe noi cu sacu. N-am rezistat 
şi ne-a terminat. în data de 23 s-o anunţat armistiţiu; pe mine m-a 
prins acolo, eu am fugit din cercu lor. Păi numai eu şi un locotenent 
am scăpat de-acolo. Restu i-o omorît, i-o prins, nu ştiu ce s-ar 
făcut. Eu m-am dus la unitate, de-acolo ne-o Îmbarcat să ne ducă 
la Roşiori Arad şi de acolo ne-a spus. măi băieţi, plecaţi acasă, 
vă căutaţi soţiile! Eu am ştiut de ea, că mi-o scris pe front, la 
Crucea Roşie şi de-acolo la P. S. şi i-a trimis adresa mea. Şi eu 
i-am scris acolo: "eu sînt sănătos, dar pînă primeşti tu scrisoarea, 
poate mă bîzîie musca!" 

Şi de-acolo am plecat, mi-am găsit soţia, m-am dus la 
Bucureşti, am intrat în servici. Eu eram militar şi am prins 
comenduirea şi cînd i-am arătat documentu, mi-a zis: "Măi băiete , 
du-te şi te dezbracă şi fugiţi de-aicea, că vă ia ruşii pe toţi şi 
vă-mpuşcă! Du-te unde te duci!" 

b, Aşa am şi făcut. M-am dus, m-am colonizat; de-acolo au venit 
c, şi m-au deportat În '51 şi mi-au pus puşcă-mitralieră la poartă: n-ai 

voie să mişti, nu-i voie nimica! rn trei ore să fie Împachetat, la 
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vagoane. Dar nu am ştiut unde mă duce. Ne duce în Rusia? Şi d, 
ziceam dacă ne duce în Rusia ne desparte de copii , aveam deja trei 
copii, cel mai mare de 4 ani, al doilea de 3 şi unul de I an şi 
jumătate. Şi ne-o pus la vagoane şi ne-o adus aice. Aice, cînd am 
văzut că ne Iasă în ţară, 0 , 0, ce bine-il Gata! Aicea-s români! Ne-a 
spus acolo - zice un căpitan - uite, să vă faceţi o căsuţă aici! 

Şi-am lacut o colibă aicea! Era filmată atunci prin America. f 
Una de aicea avea fată în America. Aviatia O filmat. Şi o scris fata h lO 

aici , uite mamă aşa, cum cărai la chirpici şi cum erai cu o rochie 
ruptă şi aşa. 

V_S_A_: Ne-am dat jos din căruţă, că eram cu coloana aşa şi aici 
ne-a dat jos ofiţeru, zice că aici îi numărul lotului. Da fetiţa aia mai j, 
mare, ce-o aveam, zice: "Da de ce ne-ati adus aicea! Da ce-am mînca? 
Da mai mergem acasă?" Ă la săracu, o'fiţeru, o făcut aşa , o dată: ,,0, 
Doamne! Ce-o mai lacut şi statu ăsta!" O-nceput să plîngă, lacrimile 
Îi curgeau, am plîns şi noi! N-a vorbit cu noi, dar c-un copil aşa 
micuţ ... 

V_SoT,: Am făcut co l ibă ai cea, pat din paie, cum am putut noi f 
acolo, culcam copiii , eu, soţia cu mama, acolo. Apăi noaptea auzeam 
au! a! Şi cînd ne uitam, nişte şerpi atîta, îi muşca pe copii ... Şi erau 
sălbăticiuni , cînd controlam, tot felul de gârzoabe, viermi. ° dat g, 
Dumnezeu de-am lacut şi căsuţa şi ne-am văzut aici. 

Apăi , prin '53 parcă, aşa ceva, ITI-am trezit într-o dimineaţă, eram . 
aici , stam la masă , aici mai era o cameră, da am stricat-o. Stau la I 

masă şi cum stau la masă o venit cineva de la sfat, unu de la Comitetu 
Central. O-ntrebat aici stă Vlad Sabie Traian? Aici. Şi vreau să vorbesc 
cu el! Eu am ieşit pe uşă. "Bună dimineaţa! " - "Bună dimineaţa!" -
"Dumneata eşti?" - "Eu sînt, ăla." - "De cind te caut!" - "Din '51 
cred că mă căutaţi , nu?" - "A, cică vrei să spui că de cînd te-a 
ridicat" - "Da!" Unu care cred că îl chema Iftimie şi nu mai ştiu cum. 
EI a fost condamnat la moarte. A fost dezertor în Cernăuţi acolo. Şi 
eu am fost de servici atuncea şi i-am făcut rostu de el a scăpat. Adică, 
nu l-a împuşcat! Şi a venit aicea să mă ieie, era Gheorghiu Dej şi 
Petru Groza atuncea, nu era Ceauşescu. Zice, dacă vrei, vii cu mine, 
îţi dau servici unde vrei! Întîi m-a prins, m-a pupat. Zice, nu mă 
cunoşti? - Nu te cunosc! Zice, eu sînt ăla care ... tu mi-ai dat viaţă 
atunci. 

EI a fost vinovat. EI a dezertat din armată şi a furat nişte secrete h lO 

militare atuncea. Lucra comunistul Eu n-am fost comunist, nici azi şi 
niciodată nu voi fi! Era în regiment cu mine. Nu vroia să facă armată , 
potlogari din ăştia . Şi el îmi zicea, dă-mi drumu mie! Mă, eu nu-ţi pot 
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da drumu ţie, că dacă-ţi dau drumu ţie, trebuie să mor eu, dar tu, dacă 
eşti deştept, ai scăpare! Era la închisoarea aia un geamuleţ, s-o-ntors, 
o rupt geamuleţu ăla, o ieşit pe-acolo şi s-o dus. Dimineaţa, necazuri, 
declaraţii, cine-a fost de servici, cum a fost de servici? Dacă n-am 
simţit? N-am simţit nimica! Eu am ştiut şi am auzit cînd a căzut 
cimentu ăla. Dar ce, era să-I omoare? A plecat, să se descurce! 

M-a găsit aici. Zice. "Eu sînt ăla care mi-ai dat drumu atuncea 
... mă-mpuşca pe mine în faţa unităţii". Vii cu mine acolo la Busureşti, 
faci un memoriu la Gheorghiu Dej, la Petru Groza. Şi zice: "Iţi dau 
servici unde vrei!" 

Eu am spus aşa: "Domnule, nu mă duc nicăieri! Am casă şi cu 
copii, stau aici unde mi-a dat o bucăţică de pămînt". Mă temeam de 
comunişti. Zicea soţia, să nu te duci, că, de se schimbă timpu, strelaiu 
şi caput! "Strelaiu", ruseşte, "te-mpuşcă", iar nemţeşte "caput"! (rîde). 

h" Aoleu! in '40 cînd au intrat ruşii. Noi stam pe malu Nistrului, la 
Cernolioca ... şi aşteptam să deschidem foc, că intră ruşii să ocupe 
Basarabia. S-o făcut ora 12, am primit telefon că ruşii au intrat în 
Basarabia, au ocupat-o toată şi pe noi ne-au prins acolo. 

Gata! A început retragerea către Prut, am ajuns la Ştefăneşti, la 
Ştefăneşti acolo, dimineaţa ruşi cît lumea, cu două tancuri pe pod, 
n-am avut voie să trecem, nici unu de fapt. D-acolo Dumnezeu mă 
pune pe mine şi întreb o evreică pînă unde-i ocupată Basarabia şi 
Bucovina. Mă-ntreabă, da de unde eşti? Zic, din Storojineţ, comuna 
Igieşti - "Îi ocupată! Hai rămîi la noi aici!" - "Nu, nu rămîn". Le 
spune ceva ruseşte la ruşi , evreica aia şi mă ia unu de-aici şi unu 
de-aici şi mă bagă-n lagăr. Ce-am făcut eu, de ce n-am putut să tac 
să nu-i spun? 

Era lagăru ăla plin acolo, da era pe malu Prutului şi pe malu 
Prutului era nişte catină, nişte băIării , buruieni din astea. Eu pe 
dedesubt, pe sub gard, pe sub mal, şi-am venit în spatele căruţelor, 
m-am dezbrăcat, m-am îmbrăcat altfel şi m-am dus. M-am dus acolo 
şi era un major, îl căuta pe el să-I împuşte, un plutonier-major. Şi 
i-am spus, fii atent, că te caută acuma, te urmăreşte, că l-ai bătut pe 
ăla şi-acuma să ştii că te împuşcă. Eu i-am auzit cînd au vorbit acolo. 
Majoru s-a suit călare pe cal şi-a trecut printre tancuri. Pe urmă a 
venit un ofiţer de ăla, un rus cu santinelele alea: să nu dea drumu la 
nimeni. Pe mine nu m-au mai găsit ... nimenea, aşa. După-masă, o dat 
drumu, am trecut dincolo în Ştefăneşti, ne adună pe toţi roată. Văd un 
comandant neamţ Scharwald Ştefan, el era român din Cernăuţi era, ca 
şi mine, zice: "Treci colo!" Se mai uită, mai scoate pe altul: "Treci 
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acolo!" Ce-am făcut, măi, eu ştiam că n-am nici o abatere. Dă drumu 
la companie să se ducă, acolo, dă ordin: "Vlad!" ,,- Onor, domnule 
căpitan!" - "Te duci şi iei cei doi evrei, la cota nr. 1 îi împuşti şi-i 
dai pe apă!" - "Am înţeles, domnu căpitan" . Am înţeles şi executarea, i 
aşa era atunci. 

A venit seara, i-am luat, ăia plîngea: - ,,Mă Traian, ne-mpuşti!" 
- "Nu vă-mpuşc, măi, mergem la cosit iarbă, la cai. Nu vă-mpuşc!" 

Am trecut şi cota 1, am trecut şi cota 2, că nu voiam să- i împuşc. 
Nu ştiam cum să mă descurc să nu-i împuşc. Aud un zgomot, un 
docar. Docariu ăla venea de la divizie. Un alt căpitan, mai mare, el 
era comandantu peste noi. L-am oprit eu acolo, l-am cunoscut şi el 
fi-a cunoscut pe mine. - "Ce-i cu tine, rnăi?" Zic: - .. Uite am primit 
ordin să-i împuşc pe ăşti doi militari, evrei", - "Mă, tu le dai drumu, 
nu-mpuşti nimic, că nu se ştie ce va fi," - "Da, da miine rnă-mpuşcă 
pe mine." - "Nu, tu spui că te-ai întîlnit cu mine pînă la cota nr. I 
şi eu ţi-am dat ordin să le dai drumu!" 

Aşa am şi făcut. Le-am dat drumu la evreii ăia. S-ar dus. Dimineaţa 
se face iar raportul escadronului. Cum mă vede: - "Vlad!" -
"Ordonaţi! " - .,Ce-ai făcut?" - nI-am terminat, domnule căpitan, i-am 
terminat! " Nu durează 10', că văd, îl aduce pe unu cu puşcoiu. Cînd 
l-a adus: "Vlad, ce-ai spus?" - "Să trăiţi, domnu căpitan! Eu n-am 
ajuns pînă la cota 1, pe izlaz. Şi cînd am ajuns m-am întîlnit cu dl. 
căpitan Sterescu şi mi-a dat ordin să nu cumva să-mpuşc oamenii. 
Dvs. să vorbiţi la telefon cu el, că el e mai mare decît Dvs.! Şi să 
nu-mpuşc oamenii, să le dau drumul Şi aşa am şi făcut!" 

S-a dus la telefon şi cînd a vorbit nu mi-a mai spus mai mult 

Din Şandra erau şi nemţi şi basar.abeni şi bucovineni, mulţi erau. 
Şi nemţi şi români, şi bihoreni, în '52 i-a adus. Erau oameni care erau d, 
cu avere. Pe noi ne-a bănuit că noi ţinem cu americanii. 

Eu făceam chirpici şi soţia umbla cu caru la fermă, la lucru, că g, 
ne trebuia mîncare şi nu ne-a dat aici. 

V.S.A.: Era în timpu treieratului, că era în iunie. Eu stăteam pînă 
la 4, ieşeam de la lucru, căr.am cu căruţa la Perieţi, la fermă şi mergeam 
pînă la ora 4 şi de la 4 pînă dimineaţa la chirpici. Ne-au obligat să f 
dăm şi cotă de chirpici. Am făcut şcoală, sfatul popular, dispensar, 
miliţia ... Cei de aici (înainte vreme - n. n.) lucrau pe moşie. Le da 
cereale, le plătea şi era bine. Dar acuma se tem să nu vie regele, să 
le ia pămîntu (rîde). Mai bine să moară decît a veni regele-n ţară! 
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în '56 a luat restricţia. Bănăţenii, nemţii au plecat toţi, n-au rămas 
nici unul. Au venit macedoneni, au venit din alt sat, s-a stricat un sat, 
nu ştiu de unde. Erau tot deportaţi şi după ce au venit aici i-a scos şi 
de-aici. Hai plecaţi! Şi-au plecat. Dacă veneau cu tractoare şi bubui a 
colţu casei? 

h, Şi deţinuţi politici, cînd eram noi, o-nceput să-i aducă aici de pe 
la Canal. 

V.S.T.: Dacă nu murea Ceauşescu, nu mai era nimic aici şi gata! 
m, Termina! De ce? Dărîmaţi! Să plecăm de-aicea! Hoţi! Criminali de 

război, striga la noi ăştia, comuniştii! Plecaţi de-aici şi plecaţi de-aici! 
Puneam În grădină porumb, floarea soarelui, veneau cu tractoarele, 
le-a discuit, numai ca să plec. N-am vrut să plec. Pînă la urmă stau 
aici! Nu voi pleca niciodată! 
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LĂTEŞTI 

Lăteşti - un sat construit În formă de seceră ş i ciocan - îmi 
spunea Adrian Marina, invocînd mărturi a unui aviator de la 
aviaţia ci v i lă care a survolat satuL Locuitorii acestu ia au putut 
observa curbele bizare pe care le trasau casele ş i drumurile dintre 
ele. 
După Întoarcerea acasă a deportaţilor in 1956, Lăteşti a devenit 
pentru încă 8 ani o închisoare in aer liber pentru foşt ii deţ i nuţi 
politici eli beraţi din Închisori, după an i grei de detenţ i e. Printre 
ei nume ca Paul Goma, Adrian Marino, Nicolae Balotă, Ticu 
Dumitrescu ş i mu l ţi a l ţii pe care îi aminteşte şi despre care 
povesteşte Romulus Pop În mărturia sa: Nae Evolceanu,Aurel 
Vişovan , MişuTeodorescu , JoanVictor Pica, Virgil Mănescu, 

Mircea Holbau, foştii miniştri Romulus Pop ş i dr. Tomescu, 
Iosif Tocoianu, preotii Gheorghe Pătra şcu (franciscan), Iosif 
Dukat, Iosif Pal, Ludovic Ersch, Csutak Ladislau, Boaru 
Vasile, Raţiu Alexandru, Streza Vasile, Marian Gheorghe, 
Vasile Cristea, Popa Florică . Au fost aşada r mul ţ i intelectua li , 
preoţ i , dar ş i ţărani ca Ştefan lştoc . 
Demolat în 1964 ca majoritatea "satelor noi" din Bărăgan, 
Lă teş tiul merită o carte separată, pe care sper să o pot realiza 
cîndva. Am ajuns la această concluzie În urma lI nei intîlni ri cu 
Adrian Marino, care a avut amabi li tatea nu numai să mă 
primească ş i să-m i comun ice numeroase date despre acest loc, 
rămas acum doar În memoria celor care i-au suprav i eţuit , ci şi 
să-mi pr il eju i ască o Întîlnire pentru care îi sînt profund 
recunoscătoare cu prietenul său , preotu l Romulus Pop. Mărturia 
acestuia, pe care nu am putut să o redăm aici decît fragmentar 

~el~:::l ll\~ltie~~~~:et a a c:~~~~~~i a~ct;:!~!iO Cf::~~)' Î~~~:~: 
această carte a deportăr i i cu o perspectivă spre Întreg gulagul 
românesc, şi spre căi le de salvare pe care oamenii le-au găsit 
în astfe l de situaţi i : iubirea, cultura, credi nţa 
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"Mă, Ştefane, mă, mai trăieşti?" 

ŞTEFAN (ŞTOC ("a lu Cucu"), născut În 16 decembrie 1928, Birchiş (Arad), 
decedat În 1992. Membru PNŢ, a făcut parte din Mişcarea de Rezistenţă 
Naţională. După 12 ani de Închisoare (1949-1961) la Arad, Timişoara, Jilava, 
Aiud, Gherla, Baia Sprie, Orade~, Galaţi·, au urmat trei ani de domiciliu 
obligatoriu la Lăteşti În Bărăgan. Inregistrat În 21 septembrie 1991. 

( .. . ) Pe noi cînd ne-o arestat, ne-o măsurat şi ne-o cîntărit. 
Înălţimea am avut 1,83 m, greutate 92 de kile. Cînd m-am eliberat, 
înălţimea tot aia o aveam, da greutate 42 de kile ( ... ) 

Soldatul, care m-a luat în primire, se urcă în vagon cu mine. Era 
un compartiment liber. M-o băgat acolo şi el o ieşit pe coridor. Lumea 
cînd trecea .. . era luna mai, era căldură, şi eu aveam o pufoaică. Lumea 
se uita, deschideau uşa şi ţipau pîine, mere, cozonaci, salam, care 
ce-o fi avut, că era după Paşti. La urmă vine şi el, da lumea nu ştia 
că ăsta-i ăla care mă păzeşte - vine şi el şi zice: "Mănîncă!" Dar eu 
cum să mănînc? Eram distrofic şi nu mai puteam să mănînc . La urmă 
o umplut un sac din ce-or ţipat bieţii oameni. 

Na, ajungem la Feteşti. Acolo era o căruţă, ne aştepta. De la 
Feteşti pînă la Lăteşti erau 15 krn, poate şi mai bine. Era o căruţă care 
ducea pîine de la oraş în Lăteşti. Pe drum căruţaşu zice: "Ia o pîine 
şi mănîncă!" 

Am ajuns în comuna Lăteşti . Asta o fost o comună făcută de 
deportaţii de pe frontieră. Într-un cîmp i-o dus pe ei, le-o dat un 
vagon să puie fiecare ce-o putut s ă ieie din casa lui. Or adus şi nemţi 
şi sîrbi şi români, de toate neamurile. Şi i-o dus acolo, i-o debarcat, 
un teren era pichetat cu ţăruşi: "Aieea-ţi faci tu casă! " Era scris 
numele lu ăla care o venit. Or stat oamenii - ne povesteau unii care 

·Fragmente din mărturia lui lştoc Ştefan, privitoare la anii de inchisoare au fost 
publicate În revista"Orizont",nr. 5 (1288), din 26 martie 1992 (subtillul .. Un23 
august de neuitat") şi "Orizont", nr. II (1294) , din 18 iunie 1992 (sub titlul "Dacă-ţi 
trebuieogrevă , ia-lpeCuc"). 
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i-am mai găsit, că unii s-or dus acasă, dar unii ar rămas , or rămas 
majoritatea bucovineni. Şi ei îmi povesteau, mă, zice, doar bănăţenii 
cînd ar ajuns ar săpat şi ar făcut fintîni. Şi ei ar stat acolo cinci ani 
şi în locul lor ar rămas căşile goale, căşi făcute din chirpici. Or adus 
în lo~ul lor foştii deţinuţi la care nu le-a dat voie să se ducă acasă. 

Asta cu pîinea, cu căruţa, mă duce în sat: uite-aici e postu de 
miliţie! Gardurile erau făcute din floarea soarelui. Nu departe era şi 
un magazin alimentar. Şi era unu care era frizer. EI fusese plutonier 
de jandarmi, fusese în puşcărie cu mine şi el. Da aicea făcea pe 
frizeru. Şi văd, în halat alb vine, că el întrebase pe ăsta cu pîinea: 
"Mă, cine-i?" - "Păi, unu de-a vast!" Cînd m-a văzut, mă luă în 
braţe, mă sărută şi: "Mă, Ştefane, mă, mai trăieşti?" - "Trăiesc!" -
da eu nu-I mai cunoşteam acum. Fusese cu mine la mină la Baia 
Sprie. "Păi nu mă cunoşti, mă? eu sînt Gicu." A, atunci mi-am adus 
aminte. "Mă, zice, aicea ni-s mulţi! Mă. Aproape 800 sîntem. Mă, 
zice, îi cutare şi cutare, de ăştia care ştia el că îi cunosc. O să-ţi deie 
şi ţie o casă ăştia". _ 

Vine miliţianu. Unde să-I ducem? în casa lui cutare. Ala mai 
avea o săptămînă pînă să plece. Cînd mă duce acolo, iaca, vine şi 
omu! Noa, bine ... Era unu Dascălu, fusese şi el în Mişcar,a de 
Rezistenţă Naţională, da nu ne cunoşteam. 

Acolo aveam dreptu imediat să scriu acasă, să cer ce-mi trebuie, 
da n-aveam voie să merg decît pe o rază de 15 lan. Dacă vrei să lucri, 
lucri , dacă vrei să-ţi aduci părinţi , fraţi , soţie, aveai dreptu. 

Noa, unu hai la mine, altu hai la mine, mănîncă! - Da voi nu 
vedeţi că nu pot să mănînc? Vă daţi seama, aveam 42 de kile. Vine 
doctoru Marconescu care fusese şi ăla în puşcărie cu mine şi cu tata. 
II cunoştea pe tata. Tata a stat patru ani în puşcărie. Şi vine doctoru: 
"Trebuie să pleci la spital, să nu mănînci gras, aşa şi aşa ... " 

Pe urmă m-am întors în comună. Aici or fost fel şi fel de specialişti, 
de chimişti, doctori , oameni care-şi făcuseră studii le prin Franţa, 
Anglia, Gennania. Eu eram cel mai tînăr şi mai puţin informat (. .. ) 
Şi eu am mai stat încă vreo două luni şi nu m-am dus la lucru. Unii 
lucrau la Înaltă tensiune, luau bani mai mulţi, alţii la construCţii , la 
Feteşti. Alţii lucrau la vie, alţii la gostat, la prăşit, alţii culegeau 
prune, piersici. ce aveau pe acolo. 

La un moment dat, hai să mă duc ş i eu la lucru. Vine unu de la 
Arad, o fost la poliţie pe vremuri, el şi încă vreo şase, şapte inşi 
lucrau la cocini la gostat. "Mă, hai cu noi!" - Na, hai! Nu mai 
puteam, mă mîncau puricii, era o căldură grozavă acolo în Bărăganu 
ăsta. El nu aveau nicIo grijă, se Uitau şi rîdeau: "Ce faCI, mă? Las' 
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că te obişnuieşti tu cu ei." Ei se unseseră cu O alifie, cu ceva şi de aia 
pe ei nu mai urcau purici. Na, eu aici nu mai vin şi nici nu fi-am mai 
dus. 

Mai tîrziu m-am dus la vie. Acolo era o ingineră tot de-a noastră, 
şi ea fostă deţinută , cu domiciliu în Bărăgan. Acolo la vie mergeau 
mai mult femeile, bătrînii, bolnavii. Era o vie cultivată pentru calitatea 
viţei, trebuia să legi bucăţile. Eu, fiind mai tînăr, făceam mai mult 
decît trebuia. lnginera vine la mine: Mă, Ştefane, mă, nu pot să trec 
tot la tine, că după aia trebuie să facă şi ăştialalţi , dar îi pontez pe alţii 
( ... ) 

Vine iarna şi atunci m-am dus la construcţii la Feteşti, unde tot 
de-ai noştri erau, vreo treizeci, care lucrau. Seara ne-aduceau cu maşina, 
cu camionu, acasă. Acolo într-adevăr era muncă grea. Acolo se lucra 
la săpături, unde se puneau tuburi pentru apă. Şi era cîte-un loc unde 
se mergea şi cîte 5-6 m în adîncime, cum era terenu. Acolo am stat 
vreo 3-4 luni. Tot trebuia să sapi. Era material să facem armătură. O 
dată veniseră la unu care O lucrat şi el în echipa aia, venise frate-su, 
nevastă-sa şi o stat şi el trei zile acasă. El ne lucrînd trei zile, s-a băgat 
jos, în locu lu unu şi ăla o trecut mai sus. Jos era mai greu. Numai 
ca auzim o dată că s-a surpat, exact pe el, unde-o fost ăsta, s-a surpat 
pămîntu pe el. Era adîncime, s-o surpat atît pămînt pe el! Am încercat 
să-I scoatem, dar cînd l-or scos era deja mort. Nici nu ajunsese familia 
acasă, că or primit telegrama să vină înapoi, că-i mort. Era un preot, 
Gherman cred că 1-0 chemat, dacă nu mă înşel. ii spun: "Părinte, de 
mîine-ncolo să mă ştergi de pe listă. Dac-am scăpat din mină, eu să 
mor aici?" Şi mîine-zi nu fi-am mai dus. 

După aia, m-am dus că se făceau nişte gropi unde se plantau 
plopi. Zic către unu Ticu Teodorescu, fost advocat, du-te să vezi cît 
poate realiza unu într-o zi. El făcuse studiile în Franţa şi fusese 
secretaru lu Titulescu. Şi atîta era de corect şi nu concepea să mintă 
sau că cineva e în stare să-l mintă. EI cît cerea adîncimea, lungimea, 
atît o făcea. Atît am făcut într-un ceas. Cînd vine înapoi, zice, noi 
facem de două, trei ori mai mult decît fac ăia acolo. Şi într-adevăr, 
cîştigam acolo mai mult. 

lama puteam să tăiem la răchită, legam snopii. Şi la aia cîştigam, 
dar cînd mergeam, luam o scîndură din aia de vreo trei-patru metri , 
în caz că se rupe gheaţa. Da, într-o zi nu m-am mai dus. Nici pe 
Dunăre nu mai trec. Dacă se rupe gheaţa? Era unu Raţiu, un preot 
catolic, nepotu lu Raţiu ăsta. Părinte, eu nu mai trec Dunărea. Să-i ia 
dracu de bani. Ăştia lalţi , nu, care erau tare ambiţioşi, treceau pe 
scîndură, luau sacu şi veneau înapoi. 
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După şase luni aveam dreptu să mergem acasă. Aveam dreptu 
între 5 şi 25 de zile să-ţi dea Ministeru de Interne. Depun cererea şi , 
la vreo săptămînă-două , vine aprobarea şi cînd colo, văd cinci zile. 
Eu în capu celălalt de ţară! M-am dus acasă , m-am dus pe la Lugoj , 
că m-or trimis alţii la familie. Mi-o spus de aici să merg la Sfat, să-mi 
iau certificatu de naştere. Cînd m-am dat jos la Săvîrşin, am zis că nu 
vorbesc cu nimeni. Cînd să urc la Valea Mare văd un tînăr. II trimisese 
verişoara mea, mama lui. Cînd am ajuns acasă erau toţi în drum. 
Dintr-un punct de vedere nu-i iubeam, că am căpătat multă bătaie 
pentru auru lor. Auzisem că ei au aur mult. Era frate cu mama. Da 
cînd I-or prins, or venit la Gherla, la mine, pentru anchetă ( ... ) 

Am stat la Lăteşti pîn-am terminat anu ... La unii le-o dat drumu 
să se ducă acasă, la a l ţii le măreau din nou pedeapsa. Şi după un an 
de zi le, mi-o mai dat doi. Am stat pînă în 1964, cînd s-o dat decretu. 
In mai s-o dat decretu. Noi am rămas însă pînă toamna, să terminăm 
lucrarea. Ticu Dumitrescu ăsta a rămas acolo, iar noi am plecat. La 
basarabeni le-or dat două hectare de pămînt şi ei nu s-or mai Întors 
Înapoi În Banat. Pe ei i-am găsit noi acolo. Unu Bratu Alexandru, 
advocat - soţia lui era profesoară de muzică, ea compunea muzică -
or plecat În America, În străinătate . 

O rămas Ticu Dumitrescu. Satu ăla , după ce am plecat noi , o fost 
ras, demolat. EI Însă, stînd acolo, se ducea la lucru, se ara În jurul lui. 
Cînd s-o-ntors o dată Înapoi, hop şi casa lui o fost ... Hainele lui or 
fost puse pe jos, acolo. Satul nu mai e! L-or curăţat ei. 
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"Acolo În Bărăgan, ce impresionează, pe cine 
impresionează bineînţeles, este ce spune Blaga Într-un 
loc: «Deznădejdea sjîşie/oare a stepeijără de sjîrşit.» 
Blaga vorbea de ruşi, de CÎntecele ruseşti În care se 
reflectă asta, dar eli am simţit exact aşa. " 

ROMULUS POP ("Bimbo"). înregistrat în 28 septembrie 1996, Cluj. Născut 
la 1 mai 1925 în Cluj. Arestat în 24 decembrie 1948. Doi ani la Piteşti, apoi 
din 15 august 1951 la Gherla (procesul de reeducare pînă în decembrie 1951); 
12 ianuarie 1952 Baia Sprie; 21 noiembrie 1954 Oradea; 1956-1957 Aiud; 
1957- 1964 la Lăteşti. 

Sînt născut aici în Cluj. Mama mea este germană, a fost saşă din 
Arad, tatăl meu român. Provin dintr-o veche familie preoţească de pe 
lîngă Huedin - (Morata). Bunicul meu a venit la Cluj ca judecător, 
tatăl meu a fost inginer aicea, şi tatăl meu a studiat la Viena, a stat 
mult timp în Viena, s-a germani zar. S-a căsătorit cu mama mea aicea 
în Ardeal şi am fost doi fraţi, unul mai mic care deja a murit, săracu l. 
Am trăit în Cluj, aicea am crescut, în Cluj, m-am identificat cu Clujul, 
cu viaţa de aicea. Mi-au plecat ş i copiii în Germania, prevalîndu-se 
de originea germană şi eu nu mă pot desprinde de Cluj şi nu m-am 
putut desprinde pe timpuri, înainte de Revoluţie. Am făcut aicea şcoa l a 
ce-am făcut. tîrîş-grăpiş. că numai elev bun n-am fost. m-a prins 
Ungaria aicea. am rămas aicea în Ungaria, tot aşa. cu un fel de reţinere. 
Vroiam să st(lU aicea, n-am mai putut că mi s-au Încurcat socotelile. 
Nu m-am prezentat la nu ştiu ce servicii antiaeriene sau apărare 
patriotică cum era pe atunci ş i am fost nevoit să plec, să mă refugiez 
singur. Mama cu fratele meu au rămas aicea. Am fost doi ani, aproape 
doi-trei ani în Bucureşti, am stat la o mătuşă de-a mea, la sora tatălui 
meu, acolo am terminat liceul, după care a venit 23 August. Am fost 
între timp bursier la şcoala militară, şi după eliberarea Clujului -
vorba aia, eliberare nu pot spune - am revenit aicea şi totodată la 
Bucureşti , împreună cu n i şte colegi de-ai mei m-am antrenat Într-o 
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organizaţie s,!bversivă împotriva comunismului care pe mine m-a 
entuziasmat. Intr-adevăr era soluţia pe care la cei 19 ani ai mei o 
întrevedeam. Singura posibilă ca să blocăm cît putem, să reţinem, nu 
să punem dinamită, nu să punem bombe, dar să reţinem prin viu grai 
asaltul ăsta al comunismului. Cum spunea cineva în puşcărie, am fost 
condamnat pentru "crimă de opinie". 

Am venit la Cluj ca să încep şi am organizat aici în Cluj printre 
studenţi şi totul a mers aşa, subversiunea ... pentru ca să vină la un 
moment dat celebrul '48 unde a intervenit aşa, povestea cu Tito, 
diversiunea lui Tito. Acolo, cine Doamne n-a fost sigur că acuma se 
crapă buba, crapă furunculul şi se sparge totul! Şi am aterizat în 
munţi la fugari - nu le zic partizani, ca să nu se confunde cu ceilalţi! 

Acolo am luat legătură cu un om deosebit, Teodor Şuşman, care 
se spune că a şi avut ceva studii, dar era ţăran. Avea o gospodărie 
excepţională în satul Răchiţele, acolo, de la Huedin în sus spre munte, 
spre Vlădeasa. Am fost la el acasă. El era ascuns. Venea numai noaptea 
acasă după ce oamenii săi se asigurau că-i linişte. Am vrut să iau 
legătura cu el. Am stat la el acasă, era numai soţia sa, MiIi îi spunea, 
cu o fată de 14 ani şi un băiat cam de 12 ani. Şi între timp, aşteptînd 
să vină noaptea ca el să descindă ( ... ) Oamenii ăştia nu au fost destul 
preţuiţi! Eu pe banii mei i-aş ridica acolo o statuie. Aş vrea ca strada 
mea să se numească Şuşman, aşa o veneraţie am pentru omul ăsta. în 
casa aceea de sat - era pe deal, la marginea satului - printre altele, 
avea o bilbliotecă şi cum erai tentat să te duci am găsit acolo nici mai 
mult nici mai puţin decît "Divina comedie". Eu am fost în multe case 
de intelectuali aici în zonă, dar n-am văzut în vreuna din ele "Divina 
comedie". Şi la el acolo am văzut-o. A fost primul exemplar care 
l-am văzut în viaţa mea. 

Mişcarea asta de rezistenţă a fost o aventură nesăbuită, fără nici 
cea mai palidă şansă de reuşită, fiindcă partidele, care erau? Pe de o 
parte era monstrul ăsta rusesc, nu-i zic sovietic, rusesc a fost, din 
toate vremurile, sprijinit de America şi Anglia, învingător, cotropitor, 
copleşitor, iar pe de altă parte nişte copii , cred că n-aveam 20 de ani 
cînd ro-am Înrolat - neexperimentaţi , necunoscători, neştiutori, astea 
erau, să zic, partidele care se confruntau. Care putea fi şansa? Fără 
doar şi poate că la cea mai vagă şi palidă gîndire n-ai zice decît să 
capitulezi fără nici o condiţie şi să te retragi. Totuşi, îmi pare totuşi 
bine că am făcut pasul ăsta. M-aş fi acuzat mult mai mult dacă aş fi 
stat deoparte şi aş fi calculat ce profit să pot trage. Asta mi-a liniştit 
bătrîneţele ( ... ) 
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Eu În vara lui '48 am Început, am venit aici, la Cluj, consulul 
englez era. la Londra pentru cine ştie ce. N·am putut vorbi cu el şi 
aşteptam. Intre timp am transmis mesaje la Şuşman căruia i·am dat 
şi o parolă: ,,Dumnezeu ajută pe cel ce se ştie aiuta". Asta să fie semn 
de recunoaştere, să ştie că vine din partea mea. Intr-adevăr n-am putut 
şi aşteptam să-i spun de consul, să iau legătura cu el. Pentru ca unul 
dintre colegii mei de facultate, care era tot în organizaţia noastră, vine 
şi spune că are pe finul unui unchi de-al său, erou în război, aviator, 
decorat cu "Mihai Viteazul", care era urmărit de securitate şi vroia să 
se ascundă, că erau gata să-I aresteze ( ... ) Şi îmi cere să mă Întîlnesc 
cu el. Aveam În parc o Întîlnire conspirativă. îi duc hărţi În care arată: 
"Uite, te duci pînă aicea - aveam nişte veri în satul de unde se trage 
familia mea -, te duci la ei acolo, te-ndrumă ei pînă ajungi la Şuşman 
şi acolo spui parola şi apoi el îţi spune ce să faci, unde să stai, cum 
să stai ca să nu te aresteze". Vorba aia, cînd te duci să te ascunzi nu 
te aştepţi să ai un hotel turistic sau mai nu ştiu ce. Şi În sf~it, ne 
Înţelegem şi pleacă. Asta era pe la sfîrşitul lui septembrie, începutul 
lui octombrie. Pe la sfîrşitul lui noiembrie, prietenul meu Mircea 
Voi cu, tot student la medicină era, şi eu am fost tot student la medicină, 
am dus-o pînă În anul cinci cînd m-au arestat, vine şi spune într-o 
seară că acest căpitan erou decorat cu "Mihai Viteazul" a fost arestat 
Acum depinde cum ştie el tăcea sau vorbi. Noi ce să facem? Să fim 
prudenţi , să ne uităm. Cum poţi să ştii Într-un oraş dacă eşti sau nu 
urmărit, practic e imposibil. Aşteptăm, trece luna decembrie ( ... ) Am 
aşteptat, am făcut Crăciunul acasă, nu s-a mişcat nimic. Dacă aţi şti 
ce apăsător e asta, să aştepţi să se întîmple ceva şi să nu se îptîmple 
nimica, aştepţi ceva care e iminent şi cînd colo nu e nimica. Eram şi 
Îndrăgostit pînă peste cap. 

De Crăciun m-am dăruit cu totul Împodobirii bradului de Crăciun. 
Dorinţa era să mă duc pînă la cimitir, să aprind o lumînare pe 
mormîntul bunicii mele, ea mi-a făcut cele mai frumoase Crăciunuri 
în copilărie, şi mai aveam să Îmi cos un nasture la un pulovăr. Şedeam 
exact În locu acesta, la fereastră şi pentru ca să văd aicea, pe uşa 
deschisă că apare frate-miu tot transfigurat, cu ochii măriţi şi în spatele 
lui doi indivizi. Apar indivizii, mă Întreabă: "Pop Romulus?" "Da!" 
şi "Avem ordin de percheziţie!" Deci zarurile au fost aruncate. Am 
fost arestat. 

Cînd am ajuns în stradă, coboram pe aici, pe o uliţă mai dosnică , 
trecînd, vedeam aşa pe la geamuri brazi de Crăciun, împodobiţi, 
luminaţi, veselie, lumină, sărbătoare şi eu mă duceam acolo. Ei bine, 
momentul ăsta nu-I voi putea uita. In sfîrşit, trecem peste tot ce-a 
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urmat. anchete şi ... nu stau să descriu pentru nimic În lume ce mi s-a 
Tacut. 

După luni, mai tîrziu mi s-au luminat anumite lucruri. Acest 
"erou", ElIgen Marinescu, aviator, decorat şi aşa mai departe, cine era 
el? Dat afară din annată, cum majoritatea au fost daţi afară din armată, 
a ajuns la Braşov şi acolo ... aviator. 

Se ducea şi se aciua pe la unul pe la altul. La plecare scotea 
pistolul şi spunea: "Nu cumva să spui că am fost aicea că te-mpuşc". 
O băgat un lot Întreg în puşcărie de oameni care l-au găzduit pe el. 

Aştia au fost radicali, numai dacă ai vorbit cu unul şi nu l-ai 
denunţat, erai arestat. Un lot Întreg a băgat. Şi aşa a ajuns şi el. După 
ce ne-a spus pe noi a spus şi pe alţii şi asta a fost cauza prăbuşirii 
organizaţiei noastre. Că poate ar fi fost mai puţin apăsător ... dacă ai 
căzut Într-o luptă, Într-o confruntare, dar să cazi aşa din cauza unui 
caraghios cum Îi ăsta! Pentru că nu-ţi mai dă nici satisfacţia aia 
minoră, că ai avut un scop pentru care ai luptat şi În lupta asta ai 
căzut. 

Şi a Început după aceea tot procesul, judecată , condamnare. Am 
luat zece ani de temniţă grea. Am fost un lot de 16 inşi, am luat toată 
vina asupra mea, ceilalţi au fost condamnaţi la cîte un an, eu am Tacut 
16, am Tacut tot ( ... ) Cînd toţi aceştia s-au lepădat de mine la anchetă 
şi la proces ... Nu trebuie să spun decît rezultatul, fiecare cu 
condamnarea lui. De la unu la 16 ani e ceva deosebire. 

Acuma puşcăria. Am fost la Cluj un an de zile, anchetă, pînă 
m-au judecat. .. Apoi Aiud, O zi am stat numai, doar ca să iei contactul 
cu atmosfera aia a Aiudului. La Aiud a fost o pauză, că n-aveau cum 
să mă ducă mai departe. Şi după care ne-am dus la Piteşti, unde am 
sosit În noaptea de 14-15 noiembrie. Piteştiul a devenit celebru prin 
acel proces de reeducare care este o premieră absolută În domeniul 
ăsta În România. Nicăieri În lume, după cît am stat să citesc, am 
căutat, am scormonit de-a lungul anilor. unde s-ar fi putut Întîmpla 
aşa ceva, exact pe profilul acela, pe schema aceea, pe schiţa aceea, 
care a fost imaginată acolo şi care merită o analiză foarte atentă, ca 
să vezi pînă unde spiritul omenesc poate merge. Tot teroare o fost 
oriunde, persecuţie o fost oriunde, torturi oriunde au fost, dar de 
natura aceasta, Încît camaradul tău cu care ai copilărit Împreună, cu 
care al fost, nu în aceeaşi clasă , nu în aceeaşi grupă, ci în aceeaşi 
familie, cu care ai fost frate , el ca să se ndice să te afunde pe tine _ 
asta n-a fost. Că adversarll s-au nimicit unii pe alţii, nimiC mai normal 
în istorie. Dar ca cel care a căzut împreună cu tine, care a fost înrolat 
sub stindardul aceluiaşi ideal, el să devină cel mai monstruos dintre 
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toţi! Numele de torţionar acuma l-am auzit şi eu, atuncea nu-l ştiam. 
A durat la Piteşti un an şi ceva, eu am stat doi ani aproape, un an şi 
vreo nouă luni am stat la Piteşti, după care ne-a luat, ne-a încărcat cu 
toată garnitura şi ne-a dus la Gherla, pe la Sfinta Maria în '51. 

Pentru ca la Gherla să înceapă cu şi mai mult entuziasm tot 
procesul de reeducare. Numele de Ţ urcanu cred că vă este cunoscut. 
Cu el am avut "cele mai strînse legături". Şi a durat totul pînă în 
decembrie '51, cînd, dintr-o dată, într-un mod cu totul inexplicabil, 
pentru noi pur şi simplu de neînţeles, a încetat. În ce sens? În faza aia 
eram împărţiţi pe camere. Trecuse, să zic aşa, violenţa primă, sălbatică 
şi acuma în camera aia ce era? Eram împărţiţi în clase sociale. Vreo 
trei-patru erau "comitetul". Adică şefii camerei. Restul, adică o parte, 
"oamenii cinstiţi" şi a treia clasă erau "bandiţi". Comitetul mergea la 
lucru şi ei plecau dimineaţa din cameră - la lucru căpătau mîncare 
mai bună - se întorceau seara în cameră. "Oamenii cinstiţi" idem. 
Plecau ziua la lucru şi se întorceau în cameră cu mîncare mai bună 
cu tot. "Bandiţii", dintre care cu cinste făceam parte şi eu, stăteam în 
~ameră şi unul din comitet rămînea în cameră ca să ne supravegheze. 
In timpul educării propriu-zise trebuia efectiv să stăm aşa, nemişcaţi, 
În poziţia aia. Să vă dau aşa numai cîteva imagini, ca să vă daţi seama 
unde le-a putut merge mintea. Toată ziua stăteam aşa cu mîinile întinse 
pe genunchi. Dacă vroiai să-ţi su/li nasul, nu mai zic să te duci la 
necesităţi, trebuia să ridici mîna cu ochii închişi. Alte invenţii de-ale 
lor. Că regimul era de înfometare nu mai trebuie să spun. Se dădea 
pe zi o bucată de mălai, asta se aducea pe la ora zece. Pe Ia ora 12 
se aducea o ciorbă. Seara iar o ciorbă. InventÎa acestora - a unuia pe 
nume Coifan Virgil, de undeva de prin Mehedinţi, condamnat devenit 
şef torţionar şi la Gherla şi la Piteşti - mălaiul ăla, era un turtoi de 
mălai acolo, te punea, la ora zece cînd îl primeai, să-I ţii în gură şi 
să-I ţii în gură pînă la ora 12. Dacă cumva înghiţeai din el ceva, erau 
necazuri. Unul din tratamente le la care eram supuşi. Şi bineînţeles 
cînd îl primeai efectiv, jumătate din turtoiul ăsta era dizolvat şi curs 
pe haine. Bineînţeles, cu lingura îl trăgeai, pentru că era aliment, era 
substanţă, era ceva la care n-aveai voie să renunţi. Şi-I luai de pe 
haine şi-lmîncai şi-l devorai. Asta tot invenţiile lor, că nu era nici un 
regulament al puşcăriei. Şi plus altele şi altele, nu vreau acuma să le 
scormonesc. Aşa a durat pînă la sfîrşitul lui decembrie. Erau 
plantoanele .. Erau "oamenii extrem de cinstiţi", care stăteau şi făceau 
diferIte servICii pe coridor. Nu făceau ei curăţenie, că pentru curăţeme 
aveau deţinuţi de mîna a doua, a treia. Ei dădeau ordine, mişcau, 
aveau dreptul să schimbe oameni dm camere, ceea ce nici mihţianul 
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nu avea după rînduiala puşcăriei, numai şeful închisorii avea ( ... ) Era 
unul Levinschi Milută. Ceva bucovinean era. Ei, care mîncau bine, în 
puşcărie acolo, erau ·umflaţi ... noi eram uscaţi de tot, se vedea pe ei 
că erau buhăiţi de mîncare multă, dar nu era nici soare, nici lumină, 
nici o alimentaţie mai bogată în proteine. Şi acel Miluţă Levinschi 
avea pe figură un zîmbet cinic, zîmbetul celui care ştie totul, prezentul, 
viitorul şi trecutul, care ştie ce se va întîmpla cu tine, care te are pe 
tine la mînă pînă la ultima ta clipă de existenţă. Un zîmbet din acela 
de care te treceau fiorii cînd îl vedeai. Era şeful pe tot etajul ultim, 
care era etajul propriu-zis al reeducării, al torturi lor. În cameră mai 
era, afară de el, unul Gigi Popescu din Timişoara, tiu de colonel, tot 
fost legionar şi unul Şindilaru Aurel, legionar din Moldova, de prin 
Bucovina. Amîndoi matadori ( ... ) şi ăştia erau printre "oamenii cinstiţi" 
din comitet care mergeau la lucru în timpul zilei. Şi era într-o zi de 
decembrie cînd se deschide deodată uşa în timpul zilei şi apar cei doi 
- Şindilaru şi cu Popescu şi iute se precipită spre locul lor, unde 
dormeau. După ei apare Levinschi, acela cu zîmbetul atotştiutor, 
atotsuveran. De data asta avea un alt zîmbet, aşa oarecum stingher. Se 
vedea pe zîmbetul lui că intervine ceva nou, şi care se pare că tulbura 
liniştea aceea din zîmbetul său. Dar noi nu mai aşteptam nimic nou, 
eram obişnuiţi cu gîndul că aicea sfirşeşti, că nu mai vezi altele. Aşa 
că eram împăcat cu gîndul ăsta şi nu căutam să mă descotorosesc de 
el. Şi îşi fac iute bagajele, se duc şi uşa se închide şi pentru noi 
episodul s-a încheiat. Pentru ca ziua să treacă, n-am dat prea multă 
importanţă la asta, cine ştie la ce i-o fi luat, la ceva rejudecare, cine 
ştie ce putea să mai intervină. 

Pentru ca seara cînd se întorc oamenii cinstiti de la lucru, unul 
dintre ei, care era cam definit legionar de profesie; fusese şi el arestat 
o dată cu studenţii , dar asta pentru că se înscrisese şi el în timpuri 
arhaice la drept. Era deja mult mai în vîrstă ca noi ş i acuma fiind "om 
cinstit", lucra, trebuia să se comporte ca un "om cinstit". Şi începe să 
ne vorbească nouă, bandiţi lor care eram în cameră. Că sînteţi nişte 
bandiţi, nu înţelegeţi s-o rupeţi cu trecutul. "Uită-te că domnu Ţurcanu 
şi cu nu ştiu care au fost puşi în libertate". Cu tot sufletul am crezut, 
pentru că unul ca Ţurcanu dacă îl puneai colonel de securitate ar .ti 
făcut mai mult decît zece colonei de astăzi, nu e nici o îndoială. In 
anul următor, în '52, pe la începutul anului , a apărut o comisie de la 
Bucureşti care a început să ne trimită la lucru, la mină. A fost fericirea 
mea, eu eram deja la capătul puterilor ( ... ) Mă şi îmbolnăvi sem, 
facusem ori o congestie pulmonară ori o gripă gravă, dar zic: "Măcar 
să nu mor aicea între zidurile astea sinistre ale Gherlei, să mor undeva 
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afară". Pentru ca să vină timpul şi să plecăm prin 12 ianuarie la Baia 
Sprie. Pentru ca după aia să mai aflu cîte ceva ce s-a întîmplat cu 
"oamenii cinstiţi" aicea. 

Directorul puşcăriei era unul Gheorghiu, tinichigiu de prin 
Tecuci era. 

Ce s-a întîmplat în realitate? Acuma ce spun eu? Că acolo nu 
vedeai nici în camera vecină. Nu ca să ştii ce s-a întîmplat în curte 
sau nu ştiu pe unde. Ce am auzit, eu aşa spun. Că aceştia toţi care au 
fost şefi de reeducare împreună cu Ţurcanu şi cu acest Popescu şi cu 
Şindilaru au fost adunaţi în curte, acolo, pregătiţi cu bagajul lor şi 
uite, vine cu voce blîndă de părinte acest pervers tinichigiu şi spune: 
"Uite, partidul s-a convins că voi aţi rupt cu trecutul, că vreţi să 
începeţi o viaţă nouă şi vrea să vă dea ocazie, să dovediţi că 
într-adevăr. . . " Şi în sfirşit le ţine un discurs. Aşa frumos ştiau vorbi 
la treaba asta, că numai te minunai cînd îl vedeai pe unul . Credeai 
că e un agramat, că nu ştia vorba ceea să înşire două vorbe, dar acolo 
putea aşa pervers, ipocrit să-ţi vorbească din suflet. "Şi veţi fi puşi în 
libertate". 

Vă puteţi închipui, ăştia toţi, care mai aveau vreo zece ani de 
puşcărie în faţă, ce simţeau acuma că vor fi puşi în libertate. Şi zice: 
"Bineînţeles că noi o-avem facultate aici în puşcă~ie, numai Bucureştiul 
are dreptul , aşa că veţi fi trimişi la Bucureşti" . Aştia toţi fericiţi: "Da 
cum să nu", ai fi zis că se duceau în călătorie de nuntă. Şi acuma: 
"Ştiţi , noi trebuie să aplicăm regulamentele. Pentru transport aşa , 
trebuie să vă punem l anţuri la picioare". I-or urcat în dubă. Duba ce 
era? Un fel de camion, de autobuz, care n-are nici geamuri, nici 
ferestre, nici nimica. În spate numai o uşă glisantă, o cameră, aşa, 
mică unde stau doi gardieni, o altă cameră blindată ş i sus n-aveai nici 
o lumină, decît un aerisitor în tavan. Au mers pînă la Bucureşti şi cînd 
au sosit şi au ieşit din această dubă întunecoasă au văzut că nu sînt 
la Ministerul de Interne. Se găseau în fortul 13 Jilava. Au fost puţin 
surprinşi , au coborît, în sfîrşit. Acolo, de obicei, bun venitul îl ura 
directorul, unul Maromet, tot aşa ceva, un monument de bestialitate, 
care de obicei făcea primirile după protocol, înjurături etc. Unul dintre 
ăştia , nenorociţii ăştia de candidaţi la libertate, încearcă să-i atragă 
atenţia că: "Domnul director, noi sîntem aduşi pentru eliberare!" Ei 
bine, asta a fost fatal. Asta cu nişte răcnete specifice: "Ce credeţi, mă 
criminali lor, că aţi reuşit să orbiţi partidul? Să vă omorîţi tovarăşii 
voştri ca să vă scăpaţi voi? Aţi venit aicea, aţi fost aduşi să daţi seama 
de crimele pe care le-aţi făcut!" ( ... ) 
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l-au băgat după aceea În celule bine izolate, a Început instrucţia, 
proces, anchetarea lor, care a durat vreo doi ani de zile, că fiecare ce 
a făcut, cum a făcut. S-a făcut proces, nu public, În sensul că numai 
securişti au fost la proces - mie mi-au spus martori care au fost 
chemaţi să spună fiecare ce-o păţit de la ei. Şi apoi au fost condamnaţi 
la moarte şi iute executaţi , Turcanu şi Încă cîţiva, de ce? ( ... ) 

Mulţi nu au fost executaţi , mulţi au rămas chiar liberi . Nu fiindcă 
au făcut sau n-au făcut. Fiindcă ştiau sau nu ştiau. Fiindcă ă ş tia nu au 
făcut-o de capul lor, aveau avizul Bucureştiului ( ... ) Bineînţeles că 
ăştia aveau grijă ca nu cumva cineva să spună. Au lăsat-o că asta a 
fost iniţiativa deţinuţilor, nu că a venit de sus. Şi aşa ei trebuiau iute 
să dispară şi au dispărut. Şi ăsta a fost episodul Piteşti, Gherla, după 
care trei ani am fost, am stat la mină 

Eu eram acolo, eram ieşit după reeducare. Nimicire totală a fost 
reeducare a, care furase credinţa. Fiecare căuta să-şi nimicească 
adversarul. Nimicindu-l fizic, social, din toate punctele de vedere, 
să-I nimicească şi moral, ca el să nu mai poată găsi În sine Însuşi un 
sprijin, ăsta a fost specificul reeducării. Cum spunea Ţurcanu Într-un 
discurs. Zicea: "Mă, mă-ta te-ar mai ierta pentru ce ... dar nici tată-tu 
nici frate-tu nu te va ierta pentru ce te punem noi să faci". Ăsta era 
programul lui de reeducare. Şi de aceea zic că acest moment, Baia 
Sprie, un balsam a fost. Trebuie să Înţelegi că dacă pe o piele sănătoasă 
pui balsam e sănătate bună, dar dacă pe o rană pui balsam apoi Îi cu 
totul altceva. 

La mină - am stat trei ani. Acolo, Începînd un director să dea 
dovadă de prea mult zel, am Tacut o grevă a foamei de vreo cinci zile. 
Greva foamei a picat chiar În perioada aia Însorită de 1- 7 noiembrie, 
cînd În cinstea zilei de 7 noiembrie administraţia puşcăriei şi-a luat 
angajamente măreţe şi-apoi numai noi nu ştiam nimica. Şi-apoi nu 
ne-a iertat, că ne-a cules pe vreo 80 de inşi care eram: "Cine i-a 
instigat pe ăia?" (povesteşte desfăşurarea grevei - n. n.) 

După cinci zile au venit cei de la minister, am dat declaraţii şi 
după aceea iar am intrat În mină şi În 28 noiembrie ne-a luat pe 80 
de inşi care eram mai deochiaţi , ne-au izolat,_ne-au băgat frumos În 
lanţuri şi ne-au trimis disciplinar la Oradea. In anul ăla, '54, a fost 
celebra conferinţă de la Geneva şi nu mai puteau să facă chiar stalinist 
tot ce vroiau să facă ( ... ) 

La Oradea am stat doi ani. Acolo am putut sta şi comunica bine 
Între celule, făceam corespondenţă cu Adrian (Marina - n. n.) A durat 
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pînă a izbucnit revoluţia în Ungaria. Şi lor le-a fost frică , nu cumva 
să vină ungurii , să dea buzna să ne elibereze. Ar fi fost o pierdere 
ireparabilă pentru ei, nu? Şi ne-a dus la Aiud. Acolo ne-a mai ţinut 
un an. Un regim desml de larg faţă de cele dinainte. Apoi a venit criza 
finală ( .. . ) 

Era sfirş i t de noiembrie, '57, într-o cameră din Aiud. Aiudul are 
trei grupuri mari de clădiri. Celularul nou, trei etaje, cu celule, vreo 
trei sute şi ceva de celule are. Secţia , o clădire veche, numai parter, 
cu camere mai mari şi după aceea are, mai in fund, Zarea, adică cea 
mai cruntă ( ... ) În camera asta, dimineaţa, după ce se făcea 
numărătoarea, te scotea la un spălător la baie, la necesităţi. Acolo te 
mai spălai , te primeneai, îţi umpleai un hîrdău de apă de băut( ... ) Pe 
la ora zece venea să-ţi aducă mălaiul sau pîinea, care nu mai era de 
două ori pe săptămînă, era în fiecare zi. Dimineaţa îţi dădea o feliuţă 
de pîine de pînă la 100 de grame împreună cu un surogat de cafea 
neagră. Foame nu mai era. Eu ce făceam în ziua aceea? Era ziua de 
17-18 noiembrie. Dimineaţa ne făcusem un program academic, fiecare 
ţinea O prelegere din ce ştia. După-masă, un pic de odihnă, relaxare, 
apoi spre seară un film, un roman. Eu eram cadru medical. Dimineaţa, 
hai, să vorbesc despre hormoni. 

Săpuneam o pereche de ciorapi de lină, ii să puneam acolo în apă, 
intr-un lighean şi după-masă, cînd te scotea din nou la spălător, îţi 
limpezeai totul. Rufele ni se spălau la spăIătoria puşcăriei, dar astea 
mărunte nu, astea se pierdeau. Şi în timp ce frecam rufele, îmi formam 
ideile despre sistemul endocrin, pentru ca deodată să se deschidă uşiţa 
şi să spună cineva: "Spuneţi-vă toţi numele!" Eu, cu vreo patru luni 
inainte, am fost chemat de către un grefier să-mi spună că mi se 
reduce sentinţa. Ştiam că mai aveam un an şi jumătate, în '58 trebuia 
să mă eliberez. Prin august spuneau ei că mă eliberează, acum eram 
in noiembrie. 

În cîte puşcării am fost şi în cîte camere, acolo am nimerit Într-o 
societate mai plăcută , eram ca într-o familie , aşa ne înţelegeam de 
bine. Şi chiar acum să intervină eliberarea. Cind am auzit să ne spunem 
numele, am zis că pe mine mă caută. Eu nu l-am spus mai la Început, 
nici la sfirşit, m-am strecurat pe undeva pe la mijloc. Şi la unnă zice: 
"Care eşti ăla, mă?" Toţi ştiau despre mine şi am zis: "Eu sînt!" "Tu 
eşti de la cazan sau de la regim?" Pentru bolnavi se dădea un fel de 
regim, se făcea mîncarea fără sare. Şi zic: "De la cazan." "Bine!" Toţi 
au venit la mine: "Romi, pleci! Romi, pleci!" Mă legasem de ei. 

După cîteva minute se deschide uşa: "Ăla cu regimul!" "Păi, am 
zis că nu-s de la regim!" "Hai afară!" A fost aşa, un Ofi, că ne-a lăsat 
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să ne îmbrăţişăm, să ne luăm rămas bun. Ionică, săracul , mă strîngea 
în braţe, de gît, încît aveam impresia că nu mă mai lasă. Ies afară. 
Aproape îmi venea să le cer ienare că îi las acolo. Şi cînd am ieşit 
afară mă priveau de la ferestre: "Romi pleacă!" Bimbo mi se zicea. 
Bimbo înseamnă pe ungureşte boboc. 

Am ajuns între cele două porţi. Pe prima poartă, pe care am intrat 
cu 9 ani în unnă, cînd m-am dus la judecată, era tot 12 noiembrie, o 
lumină feerică proiecta zidul alb şi porţile de tablă neagră. Nişte porţi 
de pe care mai lipseau cuvintele lui Dante: "Lăsaţi orice speranţă!" 
Cînd s-au deschis porţile, ştiţi cum vuieşte tabla! Acum ieşeam şi 
întîmplarea face că pe aceleaşi porţi. M-au băgat între acele două 
porţi; acolo erau tot felul de birouri şi mai nu ştiu ce. Erau printre 
altele şi nişte cămăruţe mici de anchetă cu un scăunel , o măsuţă unde 
stătea anchetatul. Şi m-au băgat acolo ca să mă pregătească de plecare. 
"Fonnalităţi!" am zis eu în sinea mea. Acum era dimineaţa , mai 
înainte de masă, mă gîndeam că o să plec după-masă, o să iau un tren 
şi o să ajung seara pe întuneric, ca să nu mă cunoască pe stradă, că 
toţi mă cunoşteau în Cluj. Cînd am ajuns, mult mai tîrziu, acolo, trei 
săptămîni am mers prin Cluj. Dacă mă lăsau în Buenos Aires, tot 
atîţia cunoşteam cîţi pe stradă la Cluj. Dar aşa credeam, deoarece ca 
student întruna eram cu mîna la pălărie. 

"Mama oare mai trăieşte?" - aşa m-a trecut un fior. Mai bine mă 
duc întîi în vecini, la lelea Susana, să-i spun să se ducă, să o pregătească 
pe mama, că nimeni nu ştia. A doua zi am zis că mă duc la cimitir 
la bunica; între timp murise şi fratele mamei care tot în puşcărie a 
murit. După aceea la biserică. Am Tacut un plan riguros cu ce voi 
face. 

La un moment dat vine unul şi îmi pune iar o ţidulă în faţă să 
semnez şi văd Constanţa. "Ce-o fi cu asta?" Mă uit mai încolo, văd 
Feteşti. Mă uit iar, alt nume necunoscut. "Domiciliul? Domnule 
plutonier, e o confuzie?" Ăla se uită aşa la mine şi zice: "Ba-i corect! 
Nu te duci acasă! Ţi s-a fixat domiciliu obligatoriu!" Atunci , cînd 
mi-am dat seama de tot, el plecase deja, pesemne eu semnasem. 
N-am mai ştiut nimic de mine. Tot ce clădisem eu dintr-o dată s-a 
năruit. Şi vine unul şi zice: "Hai, să-ţi iei banii 1" Asta pentru că 
lucrasem trei ani în mină, fusesem perforator miner calificat. Mă duce 
într-o caserie să iau banii, casierul Îmi numără banii: 124 de lei, în 
trei ani de zile. Puteai trăi o _săptămînă. Casierul era civil şi Începe să 
vorbească ungureşte. Zic: "Asta-i omul meu!" Şi intru cu el în vorbă 
şi-mi spune: "Nu te îngrijora, acolo se duc toţi. Nu e puşcărie, e un 
sat. îţi dă casă, îţi dă de lucru, numai că trebuie să stai acolo." 
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Acum vine momentul: eliberarea. Mă scoate afară. Ei, cum mă 
scoate? Eu ce haine aveam? Hainele cu care m-au arestat cu zece ani 
Înainte, un palton, care, vorba ceea, cu Îngăduinţă, era un palton. 
Aveam un veston, mă rog, pantaloni nu mai aveam. Mi-au dat ei nişte 
pantaloni din stofă de cămilă. Fusese o pătură şi ăla care a avut pătura 
nu mai avea pantaloni şi croi se pătura cum s-a priceput şi a făcut aşa 
un fel de pantaloni golf sau de călărie. Posesorul, posesorul fără 
Îndoială ... Şi ghete iară nu mai aveam. Pantalonii Îmi veneau aşa cam 
pînă la jumătatea gambei, de acolo unnau nişte ciorapi albi de bumbac 
după care nişte bocanci militari - că ghete nu mai aveam -, legaţi cu 
sfoară. Ei, dar mai aveam Încă un articol: un şal de mătase ungurească, 
roşu cu fire aurii. Dar asta fusese el acum 20 de ani. Rămăsese un fel 
de ştreang murdar, ros, pe care totuşi Îl aveam la gît. 

Era un noiembrie ploios, ceţos, nimica viu În jur. În faţa puşcăriei 
nu ştiu ce săpături se făceau, de canale, că era acolo răvăşit tot 
pămîntul , lut galben. Ce poate fi mai odios decît acel lut galben? Şi 
chiar cum mi-am aruncat ochii Înainte o broască rîioasă rănită de o 
cazma sau de ceva se tîra pe jos lăsînd o dÎră mucilaginoasă. in clipa 
aia m-am gîndit: tu eşti În lume acuma. Ce unnă vei lăsa În lume? Vei 
lăsa o unnă sau te vei tîrî şi tu ca broasca asta lăsînd numai bale În 
unnă? Ăsta a fost primul meu gînd cînd am ieşit pe poarta puşcăriei. 
Dar n-am stat să mă gîndesc, trebuia să plec. Am ajuns la miliţie. 
Eram predat acum de la securitate la miliţie. Un transfer important 
( ... ) 

Şi seara m-am urcat În tren şi am plecat, bineînţeles cu un miliţian, 
Romulus îl chema ş i pe ăla, atîta ştiu. Ei bine şi în tren, atîta afecţiune, 
unul îmi dă un borcan de ghiveci, unul nu ştiu ce, că eram de-a 
dreptul jenat. O tînără a vrut să se ridice să-mi dea mie locul. .. pentru 
Dumnezeu! 

Toată noaptea am stat pe culoar. Sigur că, după nouă-zece ani, 
mi-ar fi plăcut să văd lumea, dar într-o noapte de noiembrie îţi poţi 
închipui ce am văzut din tren. Ici, colo cîte o scînteie, cîte o lumină, 
asta-i tot. Tot drumul am stat în picioare, sperînd că voi vedea ceva. 
Apoi a scos unul nişte sticle de vin, a băut miliţianul meu, ştia el ce 
ştia. Şi a adonnit buştean şi eu m-am întreţinut cu unul, cu altul 
acolo. Cînd s-a sculat el eram pe la Buftea. Zice: "N-ai pe nimeni la 
Bucureşti?" "Ba am, sigur, două surori ale tatălui meu, căsătorite în 
secolul trecut", Zice: "Dar nu vrei să-i vezi?" "Dacă se poate, sigur". 

Am sosit acolo, un telefon, nu ştiu cum, şi au venit după mine cu 
taxiul şi m-am dus acasă. Una din surorile tatălui meu, care fusese 
iniţial la Cluj şi apoi se refugiase la Bucureşti în '40, eu eram nepotul 
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ei favorit, n-avea copii. Cînd mă duceam la ea totdeauna mă trata cu 
de toate. Nu era încă şase dimineaţa şi mă găseam în hol cu toată 
familia, eram vreo şapte-opt persoane în viaţă, eram în fala unei mese 
supraîncărcate. Şi miliţianul lîngă mine. Şi aşa am stat pînă în jurul 
amiezii, că mililianul avea un frate în trupe lîngă Bucureşti şi ăsta a 
fost motivul că m-a lăsat. 

Am sosit seara la Feteşti. Acolo m-a predat la mililie şi acolo s-a 
deschis plicul şi am aflat de condamnarea mea, că era pentru 60 de 
luni. Nu se dădeau condamnările astea pe ani, ci pe luni. Măcar ştiu 
o socoteală, acuma cinci ani n-am grijă. Era nenorocire, că pe unii îi 
condamna numai la 12 luni sau 24 şi apoi le prelungea. Era teribil 
cînd se apropia termenul, omul ăla era desfiinţat - îmi dă drumul, 
nu-mi dă drumul? Şi după ce expira termenul îl mai lăsa să aştepte 
nu ştiu cît. Şi după aia nu-i spunea numic şi-I chema la Feteşti. Ca 
acolo să-i pună în vedere că i s-au mai dat 24 de luni. Şi la unii se 
repeta asta de două-trei ori, ca să vezi ce diabolic! 

Şi aşa am ajuns în Feteşti în 19 noiembrie 1957. A doua zi a venit 
un miliţian şi ne-a dus în Bărăgan, acolo în Lăteşti. Un sat pustiu, am 
traversat satul din sud spre nord. N-am întîlnit ţipenie de om. Unde 
erau oamenii, la munci? în noiembrie cine e la munci? Am sosit în 
capul satului unde era sfatul, era miliţia, era şcoală, era magazin, 
dispensar, nimic, nici o mişcare. Am sosit aicea, ce să facem? Pentru 
ca la un moment dat să apară unul. Şi a început să ne spună cîte ceva, 
că pentru noi era totul nou, nu ştiam nimica. Şi în sfîrşit se adună. Era 
ora la care sosea poşta. Poşta era un moment cu totul deosebit. Pe la 
ora trei sosea o căruţă. Una era Ionică şi una era Mitică. Unul avea 
o căruţă cu doi cai, altul cu un cal. Aduceau corespondenţe, pachete. 
La acest moment al poştei se adunau oamenii, discutau fiece probleme, 
filozofie, estetică - poşta întîrzia uneori. Acolo lîngă sfat, lîngă miliţie 
erau un fel de coline, nişte movile înalte cam la patru-cinci metri şi 
cu 15 metri rază în diametru - ce erau acele movile, nimeni nu ştie. 
Şi acolo stătea cîte unul sus să vadă, să pîndească cînd vine poşta. 
Poate a fost pe vremuri post de observaţie. Şi anunţa: "Vine! Vine!" 
Fiindcă poşta aia era legătura noastră cu lumea, legătura cu mama, cu 
soţia, cu copilul, cu toţi cei care erau lumea noastră propriu-zisă, de 
care noi eram rupţi aicea, trăiam în sihăstria asta nenorocită. Şi 
aşteptînd acolo primeam veşti. Ce veşti puteam primi? Poate pentru 
unul cuvmte de încurapre, de IUbire, pentru altiI o chemare să se 
împace cu ireparabilul: soţia l-a părăsit, nu mai 'are familie, nu mai 
are nimic şi era la o vîrstă la care nu mai putea să înceapă nimica. 
Momentele alea care au fost trăite în rada aceea, a poştei, nu ştiu cine 
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le-ar putea reda. Dar şi primirea scrisorii cum se făcea? Acolo în sfat 
era o femeie, Domnica, şi ea primea stocul ăsta de scrisori şi ieşea. 
Ei bine, toţi aşa, stau cu privirile aţintite şi aşteptînd. "X Y! Y Z, 
poftim, poftim!" Fiecare aştepta şi vedeai pe cîte unul aşa, hămesit, 
se repezea la scrisoare. Altul stătea şi aştepta şi nu primea nimic. Cel 
care primea scrisoarea şi ăsta avea moduri diferite de a reacţiona. 
Unul cum primea scrisoarea stătea iute şi o citea. Altul o lua cu el cu 
grijă , se ducea acasă, îşi făcea programul de seară, aranja totul, îşi 
aşeza de mîncat şi după aceea liniştit se întindea în pat, trăgea lampa 
acolo şi îşi invita corespondentul să stea acuma în linişte de vorbă cu 
el. îşi savura scrisoarea în totală linişte şi acest moment îi dădea 
impresia că îl are alături, că stă de vorbă cu el. Şi eu aşteptam la 
vremea aia o scriosare şi n-a mai venit. Şi la urmă, după ce se termina 
totul, ăsta se întorcea - era acolo regele ciubucarilor, un fost jandarm, 
un tîlhar şi un nenorocit de beţiv, un mojic care era de cea mai joasă 
speţă a existenţei umane şi care pe toate pachetele care soseau el le 
impunea vreo trei-patru lei. Fiecare, bucuros cînd primea un pachet, 
îi dădea acolo trei lei şi ăla îşi făcea un ven it. 

După ce toţi plecau, se întunecase deja, ei şi să vezi acolo o casă, 
mai mare, cu o singură cameră, încălzită cu un opaiţ şi ăsta stătea 
şi-şi număra venitul. Mă duceam să văd dacă din greşea l ă n-a mai 
rămas cumva o scrisoare necitită, o scrisoare care o aşteptam acuma 
de nu ştiu cît timp, care n-a mai sosit niciodată. Veneam în 
semiobscuritatea aia şi acest om umbrit de toate patimile, singur, 
plecat peste masă, pe masă mai erau încă vreo două-trei scrisori cu 
cîte un creion roşu tras peste ele: adresant necunoscul. Cine erau 
ăştia? Oameni care trecuseră şi ei o dată pe acolo şi la care nu le mai 
dădeai de urmă. Oameni surghiuniţi de soartă, care nu-şi mai lăsau 
nici urma acolo, unde să le fie înmînată scrisoarea. Ieşeam afară în 
întunericul ăla, vîntul ăla, care nu înceta niciodată, scutura nenorocitele 
de geamuri, că erau de-abia prinse în cîteva cu iţe, şi plecam. Imi 
trăgeam capul în guler, mîinile în buzunar. "Poate mîine!" Acesta era 
episodul poştei. 

La poşta asta am sosit şi eu acolo, (CÎlld a sosit ÎII sal- II. n.)am 
făcut cunoştinţă cu mulţi, pe mul~ îi cunoşteam şi acolo m-am întîlnit 
cu Marino. Eram l egaţi de o veche prietenie li terară, era criticul 
poezii lor mele şi m-a invitat să locuiesc la el pînă îmi aranjez şi eu. 
Am primit cu mare bucurie, pentru faptul că eram cu el şi aveam cu 
cine sta. In seara aia ne-am întîlnit iar, la el acasă, cu unul sau cu doi 
inşi , dintre care Victor Medrea, un legionar, fost demnitar pe vremuri, 
şi am putut sta împreună cîtva de vorbă cu el. în seara aia, Marino 
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s-a culcat, era obosit şi eu am rămas să scriu. Era prima oară după 
aproape zece ani cînd scriam cu creionul pe hîrtie. Cînd vedeam cum 
se înşiră, cum rămîn urmele cuvintelor, am simţit, cum am spus, 
poate exagerat, un libido al scrisului. _ 

A doua zi am Tacut cunoştinţă cu satul. In mersul ei maiestuos, 
Dunărea face un cot după ce trece de pod, podul de la Cemavodă, 
ocoleşte un ostrov şi în dreptul acelui ostrov s-a ridicat această comună 

d, în 1951, cînd au fost aduşi primii partizani deportaţi şi din care n-au 
mai rămas decît puţini. Toţi care au fost de origine bănăţeană, s-au 
întors la casele lor, dar erau încă mulţi basarabeni şi bucovineni 
refugiaţi din calea socialismului. Din capul locului au fost socotiţi 
persona non grata, şi au fost din nou luaţi pe sus şi duşi acolo. Acuma, 
de bine, de rău, ei aveau acolo o casă, aveau un grajd, aveau gospodărie 

B, şi erau oameni muncitori, oameni iscusiţi, oameni care i-au învăţat 
pe cei din parte locului să pună un pom, să facă ceva, că cei care erau 
acolo trăiau numai aşa, cu ce cădea de sus. Şi ăştia erau acolo, 
populaţia, satul acela asta avea: basarabeni şi bucovineni. Erau oameni 
foarte de înţeles şi darnici, aşa, vedeau că noi tot ajungeam pe acolo, 
ne tratau întruna, ne omeneau, nu pot să am decît o amintire plăcută 
de pe urma lor. Şi aşa am început o viaţă acolo. 

Aş vrea să mai fac aici O paranteză. După revoluţie a apărut 
termenul ăsta de fost deţinut politic. Ei bine, fiecare cînd aude termenul 
ăsta nou, ca orice cuvînt necunoscut, începi să-ţi faci un fel de contur, 
cam ce reprezintă noţiunea aceea, cuvîntul acela nou. Dacă spui acasă, 
îndată te gîndeşti la un acoperiş, aşa, nişte ferestre, o uşă şi aşa mai 
departe. Dacă spui tren, îndată desenezi o locomotivă, deci imaginezi 
ceva. La fel, cînd spui fost deţinut politic, te gîndeşti, vrînd-nevrînd, 
că asta înseamnă ceva. Nimic mai neadevărat! Pentru că noi, în 
puşcărie, începînd de la sfinţi, dar cu adevărat sfinţi, şi pînă la diavol, 
dar cu adevărat diavol, toată gama a fost prezentă. Unde să faci o notă 
comună între ei? Imposibil, e cu totul ceva absurd să încerci să o faci. 
Omul acela din puşcărie, am stat în aceeaşi celulă, am fost silit să 
dorm în acelaşi pat cu el, să mănînc lîngă el. Să-mi fac necesităţile 
( .. . ) la nici un metru distanţă de el. Deci, mai intim nici cu o soţie 
nu puteai să stai. Şi totuşi era o distanţă de la cer la pămînt. Şi spun: 
cîţi puşcăriaşi au fost, atîtea puşcării au fost. N-au fost două să coincidă, 
măcar că stăteau acolo. S-au putu! separa În aşa hal, că niciodată 
n-am simţit separarea mai rău ( ... ) Incercai metode de apărare. Cum? 
Eu am încercat să-mi clădescun castel. Oarecum copilăresc. Un castel, 
uite aşa să fie, o fortificaţIe, o cetate, dar să aibă ziduri groase, 
inescaladabile, să aibă un şanţ adinc plin cu apă, plin cu crocodili, cu 
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rechini. Să faci o izolare totală de tot ce e În jur, În care tu să te 
închizi. Să te închizi Îndîrjit, să nu intre nimeni decit la care dai tu 
voie. Şi acolo, În castelul ăla, pe cît de înfiorător e pe afară, pe atîta 
de cald îţi faci interiorul pentru tine şi cei dragi ai tăi - care poate nici 
nu mai erau În viaţă - pe toţi Îi aveai acolo oaspeţi, cu ei petreceai 
acolo împreună . 

La Lăteşti ai putut mai mult decit în puşcărie să-ţi alegi mediul 
tău, puteai să comunici, să convieţuieşti cu acela cu care te sirnţeai 
atras. Şi de aceea Lăteştiul a fost pentru mine o revelaţie. Au fost anii 
cei mai fericiţi din viaţa mea. Pot să explic, dar e foarte greu de 
înţeles. Acelaşi om trăind în acelaşi mediu, pentru el a fost un timp 
mort. Or, în puşcărie eu iar am început să mă gîndesc că în viaţă nu 
pOţi avea timpi goi, timpi în care doar stai şi aştepţi să treacă o dată. 
Fiecare timp îşi are rostul său. Este menit cu toate însuşirile, cu toate 
datele, timpul ăsta este anume potrivit pentru ca tu să faci ceva ce 
trebuie să te gîndeşti . Această puşcărie pentru mine a fost o summa 
Summarum. 

in fiecare moment trebuie să faci din ce ai, să umpli momentul 
din ce ţi-e dat. Nu mereu amÎnînd, trecînd pe timpuri viitoare, ci 
acum şi aici, hic et nunc. Mi-am numit o poezie Din fier şi fJiatră: 

"Din lume tu m-ai azvîrlit / O, Doamne, în bezna rece / in fier 
şi piatră, ani de-a rînd / Mi-ai dat a-i petrece / Să uit de toate şi uitat 
/ Să fiu de ziua bună / Şi că pe lume mai trăiesc / Durerea doar să-mi 
spună / Aici voit-ai să trudesc / Cum n-am trudit vreodată / Şi ce nici 
măcar nu am gîndit / Să fac din fier şi piatră / Din întuneric ca să 
storc / Broboane de lumină / Iubire şi-adevăr să smulg / Din ură şi 
minciună / Cu fier în piatră eu să scurm / Să surp zidul spre mine / 
Şi În tăria lor ai vrut / Să te găsesc pe tine". Oradea, februarie, 1956 
( ... ) 

Acolo în Bărăgan a venit un preot, Pătraşcu. Era franciscan din 
Moldova. Şi a deschis acolo în Lăteşti - cînd căutam aşa, un preot, 
căutam să am un sprijin, să apară el, preot romano-catolic. Cînd 
m-am dus acolo, la el acasă, în ziua de 23 martie 1958, a ţinut prima 
liturghie. Altarul era pervazul de la fereastră , că n-avea nici masă, un 
pahar era potirul, un capac de borcan de conservă era discul , papera. 
Pentru ca după aceea, credincioşii din Moldova, care într-adevăr sînt 
trup şi suflet, i-au adus de toate şi dintr-o casă părăsită, au reparat-o, 
au făcut o biserică. Au fost nişte momente, ca la primii creştini. O 
intensitate, fericitoare intensitate a fost acolo! ( ... ) 

Acolo mi s-a dezvoltat credinţa, dar fără gîndul măcar că aş 
putea să devin preol. Mai ales că eu îmi închipuiam preoţia legată 
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strîns de celibat. Căsătoria, un sacrament aparte de altfel, nu vedeam 
o potrivire între cele două, 

Vreau să spun cum m-am căsătorit. Am scris mamei şi mama 
zice: "Mi-am închipuit, ştiam că nu o să vii acasă, te-am tot visat, dar 
niciodată nu te-am visat acasă, tot prin alte părţi", Pentru ca după aia, 
i-am scris şi din Lăteşti la mama, i-am spus ce lucrez, că locuiesc la 
Marino, şi i-am spus nicicum să nu vă gîndiţi să veniţi la mine, că 
aicea nu aveţi unde sta (" ,) Prin manie a venit frate-miu la mine, Şi-a 
făcut rost de delegaţie pînă În Bucureşti şi s-a avîntat din Bucureşti 
pentru o zi, L-am primit Într-o casă, Casa mea care era? Aveam un 
pat, o ladă, căldură nimica, am stat toată iarna fără foc , Îmi Îngheţa 
apa în cana de apă şi aşa l-am primit pe frate-miu, Spunea frate-miu 
că era pur şi simplu disperat cînd a plecat de aicea, M-am dus să îl 
aştept la gară că vine cu trenul, Am Închiriat o căruţă - pe nea 
Costică Budlă , căruţaş basarabean - să mă ducă pînă la gară: cu 
treizeci de lei te ducea şi te-aducea, Şi m-a dus, ne-a adus, a stat o 
zi, a doua zi, acelaşi Costică Budlă ne-o luat şi ne-o dus la tren, să 
plece, Era în martie, cum poate fi În manie În Bărăgan? Pustiu, mohorît, 
vînt, ceva ce te pătrundea pînă la suflet. După ce nu ţi-ai văzut ani 
şi ani de zile rudele, încetu cu Încetu şi În puşcărie neavînd nici un 
contact cu ei, îţi închipuiai că ei deja au murit, într·o măsură au murit 
tOţi, nu mai existau, nici nu te mai aşteptai, nu mai sperai să- i revezi. 
Şi deodată, cînd îi revedeai, ţi se trezeau iară toate gîndurile! Ei bine, 
şi cu revederea fratelui meu, s-au trezit toate şi vin de la gară -
plecase - tot drumul ăla, fără nici un reper, stăteam acolo pe scîndură 
lîngă nea Costică şi pleoştit, cu ochii aşa În păm1nt, tăceam amîndoi, 
Şi după o bună bucată de vreme şi de drum, nea Costică rupe tăcerea , 
se uită la mine şi zice: "Aşa-i că numa mai rău v-a făcut?" A trebuit 
să- i dau dreptate, că toate le-a trezit, toată durerea, ruperea de lume, 
absenţa. Au fost răn i care s-au deschis iară. Adevărat, bun psiholog a 
fost Costică Budlă (".) 

Nici nu prea găseai de lucru, numai cu pomana, cîte ceva, pentru 
douăzeci de lei pe zi mai lucrai c!'va. Nici nu ştiu din ce am trăit iarna 
aceea, nici nu ştiu ce am mîncat. Tn puşcărie măcar primeam o mîncare 
caldă, dar aicea nimica. Şi totuşi am trăit. Nu mai zic că la mama Îi 
scriam că totul Îi bine, Îi mai scriam aşa, puţin mai pe larg, mai 
degajat la o mătuşă de-a mea. Şi mătuşa mea, soţul ei mi-a fost rudă, 
dar ea era văduvă de mult - Îi scriam mai pe larg ce simţeam şi 
dureri le mele. 

Pentru ca Într-o vreme să se trezească în mine dorinta - să n-ai 
tu nici un rost în viaţă? Cum spuneam, era prin martie, I~cram acolo 
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1& nişte săpături. Şi era unul - singur şi el, avea soţia sa, venise la el 
şi stătea cu el acolo - şi zice şi el: "Mă, şi ru ce viaţă duci acolo, stai 
în peştera aia acolo rece. Mă, caută şi ru ... că n-o să stai atîţia ani în 
halul ăsta! Mă, uită-te şi ru pe aicea prin sate - erau două sate mai 
apropiate - sînt fete de treabă, bune care bucuros ar veni să steie cu 
tine. Dacă vă înţelegeţi rămîneţi împreună, dacă nu îi d~i drumul". 
Era încă frig afară, iarna încă nu cedase, vÎnrul era aspru. Intr-adevăr, 
cînd ieşeam şi mă duceam de la lucru acasă, În peştera aia rece, te 
apuca ... Faprul că întors să găseşti o lumină în casă, să găseşti o 
căldură, să găseşti un aranjament, să găseşti acolo o supă caldă, să 
găseşti o fiinţă care să te primească, parcă era ceva aşa, paradisiac. 
Intr-adevăr, pe cine nu-I poate atrage aşa ceva? Şi zic: "Mă, dacă fac 
eu pasul ăsta înseamnă că renunţ la tot ceea ce am clădit spirirual, la 
ideea de căsătorie - cum pot eu, cu o fiinţă aşa culeasă de pe margipea 
satelor astea, să clădesc ceea ce în puşcărie am structurat?" Imi 
amintesc că încărcam chiar nişte pietriş pe malul Dunării şi pînă 
venea căruţa stăteam în lopată şi mă uitam la întinderea aia pustie de 
ostrov desfrunzit, şi zic: "Mai aştept!". 

Şi vine primăvara. O aşteptam cu ardoare să aducă puţină verdeaţă, 
puţin soare. Acuma încă o paranteză, aş vrea să mai fac o confesiune, 
în dogmatică, în teologie, o confesiune incompletă e mai rău decît 
totul. La început am avut o corespondenţă, dar după aia fiecare s-a 
lăsat, am auzit că şi securitatea şi-a băgat nasul, ca să-i ameninţe pe 
care scriau şi aşa că nu mai scriam, o-aveam pe nimeni. Să o-am eu 
cui scrie, nu mai aveam pe nimeni, toţi care erau şi-au văzut de viaţa 
lor, practic n-aveam pe nimeni. Şi atuncea, ce să vezi? Citeam de la 
cunoscuţii pe care-i aveam nişte cărţulii, mai trimitea şi mama. Îmi 
ţrimite o cărţulie despre Sfinrul Anton. Sigur, am citit-o cu plăcere. 
In cărţulia aia spunea despre miracolele Sfintului Anton. Şi spunea 
despre o femeie din Spania căreia soţul prin secolul şaptesprezece i-a 
plecat în America, în Ţara Nouă, ca să cîştige, erau săraci. Şi pleacă. 
Mult timp nu se mai aude nimic de el. Femeia disperată , în secolul 
şaptesprezece , ce sistem aveau ei" N-aveau Cruce Roşie , n-aveau 
nimic să se intereseze. Şi femeia nu mai ştie ce să facă şi pînă la urmă 
se duce la biserică şi la statuia Sfintului Amon scrie ea acolo scrisoare 
pentru soţul ei. Şi se caţără ea acolo pe piedestalele alea, acolo, la 
statuie, la altarul Sfintului Anton şi îi bagă în mînă scrisoarea. Şi se 
mai roagă puţin şi pleacă. Ei bine, la Sfintul Anton este şi astăzi 
obiceiul că fiecare îşi pune tot felul de bileţele cu rugăciuni. Slujitorul 
bisericii, de obicei, strîngea biletele, că se îngrămădeau acolo. Şi vede 
el acolo şi în mîna lui un bileţel. Şi se caţără el acolo, 'se întinde şi 
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nu-I putea scoate. Şi în sfirşit, îi dă pace şi zice: "Lasă, mă uit eu să 
văd ce-i". Se uită el, vede biletul tot acolo, pentru ca la un moment 
dat vine iarăşi femeia, îngenunchează. Se duce la ea şi zice: "Dumneata 
ai pus biletul ăla acolo?" Ea zice: "Da, eu l-am pus". "Nu vrei să-I 
scoţi de-acolo?" Şi ea se duce şi aşa, în ciudă, trage biletul ăla şi pe 
jos se risipesc nişte monede de aur. Biletul era de-acuma scrisoarea 
de răspuns. Bineînţeles , ăsta îi scria că: "Uite, un călugăr francisc an 
mi-a adus scrisoarea ta, iartă-mă, îţi trimit acuma atîţia bani şi vin 
îndată". Asta a fost şi m-am gîndit: "Mă, ce bune vremuri!" ( ... ) 

Apoi ce-mi dă mie în cap: "Dacă te-ai apuca să scrii şi tu o 
scrisoare - da apoi: cui?" Şi m-am gîndit apoi - ca în unele romane, 
cînd naufragiaţii băgau cîte o misivă Într-o sticlă şi o lăsau în voia 
valurilor - şi apoi am pus-o şi eu, dar unde? Nu aveam icoane prin 
casă şi atunci mi-am decupat dintr-o carte fotografia unei statui, exact 
prea sfinta mamă a lui Isus şi am pus-o într-o ramă primitivă , făcută 
din papură ( ... ) Şi la acea iconiţă primitivă - care acum o am încadrată 
în argint aicea - am pus bileţelul. Şi de-atunci a trecut ianuarie, 
februarie, martie şi, cum zic, în 31 martie chiar, stăteam acasă - nici 
nu mă mai duceam la poştă, eram a patra casă de poştă , toţi care 
treceau la poştă treceau prin faţa casei mele. Şi vine unul: ,,Ai o 
scrisoare!" - mama mi-a scris, rnătuşa mea din Bucureşti mi-a scris, 
alţi corespondenţi nu mai am. Mă uit, nici un expeditor. Erau doi 
prieteni la mine. O deschid, mă uit la semnătură: Tereza. Nu cunoşteam 
pe nimeni Tereza. Citesc de vreo două ori scrisoarea: nişte probleme 
spirituale, de încurajare, ceva în genul ăsta, fără adresă, fără nimica, 
spune doar că e nepoată de-a mătuşii mele, deci era rudă . Dar nu 
auzisem în veci de ea şi de ramura aceea. M-am hotărît să scriu iară 
mătuşii despre nepoata de care n-am auzit. Mătuşa mea aicea locuia. 
Tereza cu soru-sa erau fiice de preot de pe lîngă Turda şi erau la Cluj, 
aicea îşi cîştigau existenţa. Tereza, în timpul liber, multiplica diverse 
rugăciuni către Sfinta Fecioară. Acuma, fiind de Buna Vestire, a făcut 
mai multe exemplare să le dea la unul , la altul. Şi a venit şi la mătuşa 
mea ( ... ) l-a dat adresa, s-a dus acasă şi, în seara aia de 25 martie, 
a scris şi a trimis-o. Şi am primit-o în 31. Deci în 25 martie a auzit 
Tereza prima oară despre mine. Şi în 25 mai ne-am căsătorit. Scurt 
şi cuprinzător! 

Mama, cînd s-a făcut vreme frumoasă, prin mai, a venit cu ea, eu 
m-am dus la gară şi le-am aşteptat acolo. Am făcut cunoştinţă cu 
Tereza lîngă vagonul de bagaje ( ... ) in 19 a venit, luni, şi am hotărît 
că în 25 ne logodim. Prin scrisori am hotărît totul. Mama a făcut cu 
ea o 10godn"ă în 25 aprilie, aici în camera asta. Eu eram acolo în 
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Bărăgan. Pentru ca în mai, în 25, să facem logodna. Şi erau Rusaliile 
după rînduiala apuseană. După aceea am avut trei copii acolo în 
Bărăgan şi cînd am venit la Cluj am mai avut incă doi ( ... ) Am stat 
in Bărăgan cele 60 de luni pînă le-am împlinit şi apoi mi-au mai dat 
incă 24 - ca să am de cheltuială - pînă s-a distrus satul in '64 că altfel 
mai stăteam mult şi bine. 

în anul '64, Paştele cădea la sfirşitullui martie. Şi după rinduiala 
apuseană, dacă Buna Vestire cade in Săptămina Patimilor se amină 
după Duminica Tomii. Ei, ş i atunci a fost aminat după Duminica 
Tomii care a fost in 6 aprilie. Şi tocmai in 6 aprilie am fost inştiinţaţi 
că. ni se ridică - tot Buna Vestire a fost - restricţia. Pater, la capela 
lUI, in fiecare zi avea liturghie. Eu mergeam la lucru pe unde aveam 
şi după aceea asistam la liturghie acolo, avea şi un mic armoniu adus 
la care eu eram organistul. Ce momente am trăit acolo, in capela 
aceea, nu se poate spune, şi mă gindesc că sint atiţia care au trăit atita 
acolo şi care s-ar fi putut adăpa sufleteşte ( ... ) Dar au evitat, au 
preferat altele. Cind să plec acolo, zic: "Hai să fac un tur prin toată 
România!" Cu trei copii nu poţi pleca aşa. Şi cu trei copii ne-am dus 
la Bucureşti, am venit apoi in Timişoara, după aceea ne-am dus la 
Cluj unde era casa mea. După aceea ne-am intors prin Oneşti, unde 
avea Tereza o soră şi după aia iar in Bărăgan. Să văd lumea! După 
16 ani s-a mai schimbat cite ceva! Ce-am văzut, îmi venea să mă duc 
înapoi in Bărăgan şi să nu mai plec de acolo în veci, aşa impresie 
mi-a lăsat lumea asta ce am revăzut-o eu. 

Am revenit in sat şi am inceput să impachetăm. Şi a venit ultima 
duminică înainte de a pleca. Era prin 20 iunie. Şi m-am dus la biserică, 
era pater acolo, .incă funcţiona. Şi mă duc să mă confesez. Şi după 
şase am de religie, cind m-am spovedlt, să-mi dau seama că tot acolo 
sînt, de unde am plecat. Nici un progres n-am putut constata, aceleaşi 
păcate pe care le fac şi care pur şi simplu mă descurajau. Şi îi spun 
la pater. Şi pater atuncea mi-a spus: "Pentru tine s-a terminat, a incetat 
noviciatul. De acuma pleci în lume". in momentul ăla dacă imi zicea 
cmeva ca să sap in pămint o grotă, un bîrlog să pot rămîne acolo, 
bucuros aş fi rămas acolo să stau în bîrlog. Ce departe era lumea aşa 
cum am cunoscUI-o! A fost o incercare foarte grea pentru noi cei care 
acolo am trăit într-o altă lume, o lume reală, dar pe care ne-am 
confecţionat-o noi din tot ce ne stătea nouă la dispoziţie . Asta a fost 
pe scurt şi foarte în esenţial viaţa mea. 

Întors aici, aveam eu o pasiune a cărţilor. Cînd n-ai posibilitatea 
să călătoreşti, cartea îţi rămîne singurul liman din care poţi afla ceva. 
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Şi mai spun un lucru: aşa de chinuitor a putut fi pentru mine cînd nu 
ştii ceva, ajungi la un punct mort şi ai da jumătate din împărăţie să 
poţi afla şi n-ai de unde, şi ştii că pînă la sfirşitul vieţii vei fi în 
imposibilitatea să afli. Şi atunci, pentru o carte ţi-ai fi dat viaţa. în 
puşcărie am suferit crunt de foame, dar foamea asta obsedantă - În 
momentul cînd am dat peste o strachină de fa sole s-a lămurit. Dar 
mai era foamea aia de cultură şi aia nu s-a potolit. Şi de asta cărţile 
mi-au fost aliment. Şi tot luînd cărţi de teologie, aşa, cu timpul, 
trecînd cîţiva ani, să-mi pun o problemă de conştiinţă. Şi aveam un 
preot, părintele Pura, un canonic, care era locţiitorul episcopului. Şi 
o dată, fiind la noi părintele Pura, Îi zic: "Nu-i mîndrie că vreau să 
citesc asta?" Şi zice: "Nu-i mindrie, e datorie!" La scurt timp după 
aceea, un preot pe care de-abia Îl cunoşteam , cînd ies de la biserică, 
zice: "Ar fi bine să fii parohul tău, parohia În care e f~milia să-ţi fie 
parohie". Eu nu-l cunoşteam decît din văzute. Şi zic: "Asta m-a văzut 
venind la biserică şi crede că şi sînt om de treabă". L-am lăsat în 
pace. După vreo şase-şapte luni să mă acosteze părintele Pura. I-am 
promis că mă gîndesc şi după aceea am lăsat-o aşa , cam moale. M-au 
apucat În anul acela nişte Încercări de m-am cutremurat. M-am decis, 
am stat patru ani în colocvii, pentru ca Într-o seară, era în 11 iulie 
1973, eram la orgă. Şi vine la mine un preot şi spune: "Hai iute, că 
te aşteaptă episcopul". Termin, ne urcăm într-o maşină, într-un taxi şi 
mă duc În cartierul Mănăştur. Am intrat acolo, În interior era puţin 
cam gotic. Acolo, episcopul Pura şi Încă doi preoţi. A cui casă era, 
habar n-am. A nici unuia dintre cei care erau de faţă. Şi Încep - două 
liturghii trebuiau lacute, În prima hirotonisire te face diacon şi în a 
doua te face preot, mie mi le-au lacut pe amîndouă În aceeaşi zi, aşa 
că au trebuit două. Şi aşa am devenit preot, În seara zilei de 11 iulie 
1973. De atunci, zilnic, de două ori pe zi, celebrez sfinta liturghie. 
Aici mi-am instalat o capelă - pe timpul persecuţiei , mai veneau la 
mine persoane de Încredere - oricum, securitatea ştia totul , nu puteai 
ascunde nimica, mai ales că am fost chemat de pater şi În Moldova 
şi acolo am oficial public ( ... ) 
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RESUME 

Histoire vecue - histoire racontee est un Iivre qui nous donne 
la possibilite de surprendre il vif la construction de la memoire - il 
travers des recits de vie - d'un evenement qui a marque au debut des 
annees cinquante le destin de quelques dizaines de milliers de paysans 
et d'intellectuels et de leurs familles, vivant au Banat (sud-ou est de 
la Roumanie) et en Oltenie (sud de la Roumanie): la deportation, 
entre 1951 - 1956 au Baragan (plaine du sud-est de la Roumanie). 
Prenant comme modele celui des deportations staliniennes de I'ex
URSS, celte deportation interne represente un episode de la repression 
organisee par les communistes installes au pouvoir pour s'y maintenir, 
en Iiquidant toute forme possible de revolte ou d'opposition. Elle est 
directement Iiee aux eITorts menes par les autorites roumaines de 
I'epoque pour mettre en place le procesSlIS de collectivisation des 
teITes, en depossedant une partie des paysans riches ou l110yens de 
leurs biens et de leurs proprietes. Ces mesures repressives etaient 
censees en meme temps intimider tous ceux qui, restant sur place, 
imaginaient encore pouvoir s'opposer il cetle politique. Le pretexte 
pour obliger les paysans il quitter en masse leurs regions d'origine est 
oITer! par le voisinage de la zone du sud-auest de la Roumaine avec 
la Yougoslavie de Ţito, leader communiste qui etait lui meme en 
desaccord il I 'epoque avec Staline sur la question de la collectivisation. 
L'acclIsation de "titisme", dane d'attachement aux idces de Tito, 
figurait parmi d'autres possibles - iI câte de celle de "paysan eossu", 
"exploitellr", "ennemi de I'ordre social", etc. - servant de pretexte 
pOllr inc1ure quelcun sur la liste des deportes. Les listes ont etc 
preparees d'avance et en grand secrel par les autorites locales soutenues 
par la police secrete. 

Les "nouveaux villages·· eonstruits au Baragan par les deportes 
anI ete detruits au debut des annees '60. Les temoignages sous forme 
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de recits de vie restituent aujourd'hui un corps de paroles li ces espaces 
vides. Nous les avons choisis pour ce livre dans une archive d'histoire 
orale beaucoup plus vaste, concernant le meme evenemcnt, que nous 
avons constituee entre 1991-1996. Notre initiative a beneficie de 
soutien, entre 1992-1994, dans le cadre du programme Research 
Support Scheme, suite li un concours de projets de rechercbes organisc 
par l'Universite Centrale Europeenne. 

Les temoignages oraux - accompagnes des fiches de nos 
interlocuteurs et precedes pour chaque interlocuteur par une citation 
significative de leur histoire - on ete transcrits en gardant certains 
aspects expressifs de I'oralite et dans la mesure du possible in extenso, 
sans d'autres modifications que celles demand6es par la 
comprehensibilitc du recit. Ces histoires devraient nous pennettre de 
saisir les modalites differentes de raconter, de mettre en scene 
I'evenement par rapport aux autres recits, mais aussi par rapport li 
I'histoire de la vie du narrateur, li I'interieur de laquelle les faits vecus 
ou rememores sont evalues. Deux cadres preexistants fonctionnent 
ainsi comme des scripts communs des rccits: la chronologie reelle de 
la deportation - I'evenement foca lis'; - et le fii d'une vie. Les lettres 
de I'index qui accompagnent les textes mettent en evidence un ordre 
specifique des parties eomposant ces cadres ă I'interieur de chaque 
recit, ainsi que des degres de saturat ion differents du scbema 
d'ensemble. Celui-ci, presente dans sa forme completc, par lettres de 
I'alphabet, dans I'ctude introductive du livre, nous donnc une idee de 
la quasi totalite des faits impliques dans les recits, faits qui s'inscrivent 
dans la succession des evenements, mais qui peuvent surgir aussi par 
analogies ou par contrastes soulignees par le narrateur. 

Les circonstances speciales de la narration, 40 ans apres la 
dcportation, impliquent â leur tour certa ins thcmes et sujets du recit. 
En fait, aprcs une periode de censure sur la memoire et le dire, 
imposee par le regime communiste et en absence de toute 
reglementation jllridiqlle, celui qui raconte temoigne en meme temps 
dans un proces qu'iJ attend toujours. Cclui qui ccoute est implique li 
son tour comme temoin dans un proces qui n'a pas eu lieu et peut-etre 
n 'aura jamais liell 

Les lettres de I'index permettent une !ecture du Iivre en fonction 
de differents intercts de recherche; par exemple la question de la 
constitution des cooperatives agricoles, b" celle de la restitution des 
terres apres 1989, n,. motifs et pretextes de la deportatlOn, dJ, etc. 

Les majuscules marquent un deuxicme niveau d'articulation des 
recits, celui des themes associes aux faits racontes selectionn"s selon 
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leur fn!quence et leur mi se en relief particuliere ă travers les 
configurations du texte dans son ensemble. Par exemple: A - tbeme 
de la solidarite, B - tbeme de I'identite et de I'alterite, C - theme de 
la justice, de la culpabilite, de la vengeance, M - theme de la memoire 
ct de I'oubli. 

L'etude introductive du livre, Un document sui-generis expose 
le projet de recherche qui soutient la structure du livre et se veut en 
meme temps une interpretation des temoignages dans la perspective 
d'une antbropologie de la memoire* La construction d 'un cbamp de 
memoire individuelle etlou collective par la communication d 'une 
experience vecue occupe une place privilegiee dans notre demarche. 
Dans cette perspective, I'attention du chercheur va certainement etre 
attiree par un troisieme niveau de structuration des recits, celui qui 
concerne le cadre communicationnel de I'enscmble, impliquant les 
fonctions du recit, de I'acte de narrer. Loin d'etre un simple acte 
informatif, la narration developpe des fonctions supplementaires tiees 
aux pouvoirs cathartiques de la confession, mais engage aussi un 
debat - avec des arguments, des exemples, etc. - autour des 
significations que les faits racontes acquierent pour le narrateur ă 
travers cette reconstruction de memoire impliquant I'auditcur reel ou 
imaginaire. Raconter I'histoire de la deportation et de sa propre vie, 
en temoigner, deviennent I'occasion d'evaluer les choses, de les situer, 
de reparer un trauma, d'oublicr une blessure et ceci tout en justifiant 
une vie, en s'accomodant aux detours du destin individuel et collectif 
en reconstruisant son image, son identite. Pour soutenir tout cet 
echafaudage, le narrateur, enclin dans la plupart des cas ă deplacer les 
discussions politiques dans le plan ethique, fait souvent appel aux 
cadres symboliques favorisant de telles transitions: ceux du conte, de 
I 'histoire ă morale, de la parabole biblique ou de la sentence choisie 
du rcpcrtoire de la sagesse populairc. Le mythe et la legende sont 
aussi presents comme mode les d'une reconstruction memorielle, 
surtout pour ceux qui n'ont pas ete impliques d'un fayon directe dans 
les evenements, mais plutat comme temoins indirects. 

Temoignage sur le passe, mais surtout sur le present, ce livre 
participe ă la reconfiguration d'un champ de memoire, en contraste 
ou en convergence avec d'autres formes de memoire: documents 
d'archives, temoignages ecrits, discours des medias, discours politiques, 
reportages, oeuvres de fiction et meme commentaires sur des 
temoignages, autant de fa90ns de concevoir une recherche sur la 
memoire d'une experience limite et de I'integrer dans un circuit de 
commurucation. Champ de reflexion utile pour l'historien, I'articulation 
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interieure de ce corpus de documents pourrait rendre compte de la 
fa,on dont un evenement esl per,u, analyse el transforme en memoire 
il travers des diseours tellemen! differen!s, ehacun voulan! imposer 
"sa vcritc". 

Ce type d'in!erroga!ion semble extn::mement utile Il tou!e lentative 
d'elaborer un discours qui aurait I'ambition de transformcr la mcmoire 
en hisloire et de nous la restituer en tant que diseours hislorique. 
Nolre objeetif fut moins ambitieux. Nolrc livre n'esl que I'une des 
modalites possibles de coneevoir une recherche d'histoire orale dans 
une perspective qui prenne en eompte les pouvoirs du recit el de la 
parole en general. Mais il se veut suetout une oceasion de donner 
droit Il la parole et Il leur propre verite Il eeux qui temoignent ici de 
la dcportation . 

• La bibliographie, plutal que d'illustrer nos sourccs. a le râie d'identifier les 
I!gncs de force du chamr de la memoirc de la de'port~tion el de mettre â la di.sposi
tlon du chcrchcurccrtams instrumcnts detravall utlles pour les etudes d'hlstoÎre 
oral e. 
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SUMMARY 

Experienced History - Narrated History is the title of this 
book, which gives you the opportunity ta grasp, in the making, the 
memories (in the form of life stories) of an event that rook place in 
the early 1950s and affected the fate of thousands of farmers and 
middle class families living in the Banat and Oltenia regions of the 
south-west and south of Romania, namely the 1951-1956 departati an 
ta the Baragan plains (in the south-east of Romania) . Having as a 
model the Stalinist deportations of the former USSR, this intemal 
departati an was just one of the episodes of the repression organized 
by the communists who had seized power and wanted ta mainţain it 
buy crushing any possible fonn of revolt ar opposition. The Baragan 
departati an is directly linked \Vith the efforts made by the Romanian 
authorities of that time in order ta carty out the process of land 
collectivization by dispossessing a part of the well-to-do ar middle 
farmers of their property and land. It \Vas meant ta be a threatening 
example ta ali those who imagined that they could put up resistance. 
A pretext for oblig ing thousands of fanners ta leave their home \Vas 
offered by the proximity ta Tito's Yugoslavia, Tita himself being al 
that time in disagrement with Stalin about the collectivization issue. 
The accusation of "tiroism", of clase attachment ta Tito 's ideas, 
appeared among other possible accusations such as those of being a 
"kulak", an "exploiter", an "enemy of social order", etc., ali of whieh 
justified the inelusion on the list of deportees. Sueh lists were made 
up beforehand and were kept in the strietest secrecy by the local 
authorities supported by the secret police. 

The "new villages" built in Baragan by the deportees were 
demolished in the early 1960s. The testimonies presented in this book 
in the fonn of life stories make restitution for this desolate wasteland. 
They ha ve been se lected from a much richer oral history arehive 
material about the same event, whieh was gathered between 1991-
1996. Between 1992-1994 this research initiative reeeived financial 
support from the Researeh Support Scheme program. atier having 
been accepted as a researeh project by the Central European University. 
The archive material conta ins records that provide informati an abom 
each interlocutor. Each record is pref.ced by a statement significant 
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for the imerlocutor's history. The oral testimonies were transcribed 
mostly in extenso with only minor alterations made for the sake of 
intelligibility. Some of the expressive features of speech were also 
rendered in the transcriptions. The imerlocutor's life stories seem ro 
reveal a way oftelling a story, ofstaging an event, which differs from 
that found in otber narratives or in other life stories within which 
experienced or recalled events are evaluated. Thus, two preexisting 
settings function as common frames of these narratives: the actual 
chronology of the deportation - the central event - and the thread of 
life. The letters accompanying the texts mark a particular order of the 
parts making up the setting of each story, as well as the different 
degrees of saturation of the whole frame. The ensemble is presemed 
in the introduction to this book, each letter of the alphabet indicating 
an evem or situation, in their actual chronological sequence. This 
schema gives a general idea of the quasi-totality of facts presented in 
the narratives. Very of ten, these facts are in keeping with the actual 
sequence of the events, but sometimes they also appear in a distorted 
order determined by analogies or contrasts made by the narrator. The 
special conditions of narrating, 40 years afler the deportation, also 
determine some of the themes and subjects of the story. Afler a long 
period of censorship over one's memories and statements imposed by 
a totalitarian regime, the narrator testifies as a witness in a triaJ that 
has never taken place and will probably never take place. The letters 
marking the texts allow the reader to use the book as a reference book 
and to select certain subjects for the purpose of research. For example 
the subject of the fonnation of the agricultural cooperatives is marked 
by the lower case letter b4, that of land restitution after 1989 by n2 
and that of reasons or pretexts for deportation by d3, etc. 

Capitals mark a second level of the articulation of the stories, 
namely that of the themes associated \Vith the facts narrated. For 
instance, A marks the theme of solidarity, B - the theme of identity 
and otherness, C - the theme of justice, culpability, revenge, M - the 
theme of remembenng and forgetting. . 

The survey entuled A Sui-Generis Document, which opens thls 
book, gives a more detailed presentation of the research project 
underlying the book. and ar the same time makes an interpretation of 
the testimonies from the point of vie\V of memory anthropology, whose 
object of study also includes the refashioning of individual and/or 
collective memory by the communication of experienced events·. 
From this cOlllmunicative perspective, the attemion of the researcher 
will be drawn to a third level of structuring the stories, namely the 
one Ihat involves the communicative setting of the \Vhole story and 
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includes the functions ofthe act ofnaITation. Far from being a simple 
informative act, the act of naITation develops additional functions 
linked to the cathartic power of the confession and opens Iively debates 
(with arguments, examples, etc.) about the significance that the facts 
related acquire for the naITator during hislher refashioning of memory. 
This reconstruction involves a real or an imaginary listener. Telling 
the story of deportation and of his life, testifying about them, give the 
narrator the opportunity to evaluate things, to size them up, to redress 
a trauma, to forget a mental wound. All these justify his l(fe, get him 
adjusted to the deviations of an individual or collective fate, recreating 
his image and identity. In order to support this whole strocture, the 
nanator, who, in most of the cases, is inclined to shift the focus of 
political discussions to an ethical plane, quite often appeals to symbolic 
forms favouring this shift, such as fairy tales, moral histories, Biblical 
parables or maxims chosen from the repertoire of folk wisdom. The 
myth and the legend also occur as models of memory reconstruction, 
particularly in the case of those involved in the events as indirect 
witnesses. 

As a testimony about the past, but also, and perhaps mostly, 
about the present, this book contributes to the reconfiguration of a 
memory field, being in contrast with and complementary to other 
forms of memories: archive materials, written testimonies, the mass 
media discourse, the political discourse, newspaper reports, fiction 
and even commentaries on testimonies. Establishing relations within 
this field could account for the way in which an evem is perceived, 
analysed and changed into memory through such different kinds of 
discourse, which compete with each other in order to impose, each of 
them their "own truth". 

Such an approach could be extremely useful in elaborating a 
discourse attempting to transfonn memories into history and to offer 
it as historical discourse. The ambition of this book has been more 
limited. The book illustrates a way of carrying out oral history research 
with a view to revealing the power of a nanative and of speech in 
general. Moreover, this book gives the right of free speech and the 
right to tell the troth, their own troth, to ali those \Vho have offered 
testimony in its pages. 

T ranslated by 
Mariana Popa 

$The bibliography IS mean! 10 identify the field lines ofthc deportation memories 
andtoofferusefultitlesforcontinuingthisresearchratherthantoillustratethe 
sources used for this book. 
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Deportati cu intreaga famili.e ce I~cuia în aceea~i casă; Mări/ă Maria (in centrul fotogr~fiei 
cu soţul şi cu fetiţa) din CiUchicl, in faţa ca~el din O/aru. De o parte şi de alta, pănnţii 

şi bunicii soţului. 



Primul Crăciun in Bărăgan: ţărani din Ciuchici la Olarn. Printre ei familia 
lui Ion Jurcă şi in stinga, cu torogoata în mină, Gheorghe Botoc. (1951) 

fnmonnintare la Olaru, 1952. 



Aprilie 1954 la Olaru: 
Soţii Raiapun în scenă 
"Onoaptefurtunoasă". 
Printre interprete e şi 
Dodea Jureă ("Veta") 
alături de Geta 
Perebiceanu ("Ziţa" -
prima din stînga). între 
ele e Claudia Sehiitz. 

Profesoara Elena Raia şi profesorul. Gheor~he.Raia în faţa casei din Bărăgan şi în timpul 
vlscolulUl dm 1953 



Georgeta Ştiolică născută În 15 martie 1932 la Ciovâmăşani Şiseşti (Mehedinti). Deportată 
c~ părinţii (propri.etati a 60 de pogoane).şi fratele la Jliişoara (Mărculeştii Noi). E ridicată 
dm TUrl/u Severin. In Bărăgan predă limba rusă (devine mai târziu profesoară) pe care 
o Învată de la un basarabean diz locat şi elia Viişoara. Fotografii le o reprezintă În mijlocul 
elevilor deportati de la Viişoara. Pe pe~ete portretele lui Gheorghiu Dej, Ana Paukcr, 

VasIle luca etc. 



Măzârel/i, ~9. noiembrie 1954, de la stânga la dreapta: Constantin Ax~n~scu (din. Drinc~a)~ 
Angela MLtncă (căs. Puicea), Elena Gionea, Florica BăIănescu (CuJLmr), Flonca MLhal 

(Vânători), Tanţa Buteică, Ion Marinescu (a~bii din Drincea). 

Iunie 1953, Grădiniţa de copii la serbare în Feteştii Noi (Valea Viilor). 



l .lIcorghe Sal.lfolcall, "Mo:;; Trăisâg" I.L Mă=ăreni in 1956 ş i acasă la Comlaşll Mare in 1929. 

La muncă În Bărăgan: Măzăreni 1955, Ionel Tunsoiu, Gheorghe 
Barbu, Dumitru Bu~ariu , sora .acestllia .Coco~oiu Iulica (Ioana, 
"Moaşa"), loniţă Opncă, zis COdIţă, cu SO\13 sa Bla (născută Boldea). 



Cu domiciliu fortat la Lăteşti, foşti delinuli politici: primul din stânga sus e ]jeli Dumitresclf. 
al patrulea din dreapta e lştoe Stefan. 

"Răsadnila de castraveti ti~purii pentnl piala Bucureşti, intern şi e~tern. Aprilie 1953" -
Însemnare de N,ikolas Heidmger, de~ortat la Bucu 1 Mai din Tomnatic. in centru pe rându\ 

din mijloc cu directorul Rlzzi (Fotograf Ionel Ştefănescu - Slobozia). 



Valea Viilor, 25 decembrie 1951 familia lui 
Diaconu Arcadie. Primul Crăciun În Bărăgan 



MI.lnElJlIJiIDILDIIIlTUIE 

(.~'!''".':ţ,(ii.:7,,,~ . 
ADEVERINŢĂ TEMPORARĂ 

" ,i.A . N" O%Oi4 
".I./,ila pAni l •. :/'tl.J" g.r.:. 

=(~':~~~~::U;~~~;,~~ , /~ 
,,"d/MI ,.J 14!; .:;'kf~f/::t.· ~{)t{OIIJ 
~~:;:/~~ ,UN;H*o>lrMpmmta, 

Familia Ciomârlan OJ nepotul şi autoarea cărţii la Fundata, 1994 



Casă din Fundata 1994 (sus). Familia lui Vlad Sabie Tra;all (jos). 



ComitelUl Bisericii grcco·ortodoxc din Checea, din care făcea parte şi Bogdan Milosav 
(primul de la stinga la dreapta, jos), mort in Bărăgan, la Fmmuşila. 

Puter Gh. Pătraşcu a l ături de comuni tatea 
catolică, la Lăteşti, in faţa capelei. Septembrie 

1959. 
Capela cato li că din Lăteşti. 



Pe această fotografie , pe care i-a 
făcut-o la Lăteşti Paul Goma, Romulus 
Pop a notat "Ruşinează-te a fi un 
mădular molatec sub un cap incununat 

cu spini. Sf. Bemard." 

Cimitir in Bărăgan: Salcâmi, monnântullui Ion Mioc, socrul 
lui lan Micşa, deportat din Berlişte, Caraş-Severin. 
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Demersul Smarandei Vultur în Istorie trăită - Istorie 
povestită mi se pare exemplar. Iată o cercetătoare remarcabilă 
care, venind din filologic, poetică şi intertextualităţi, Îşi pune 
ştiinţa În slujba Memoriei, rupînd astfel "contractul tăcerii" ce 
riscă să ne păteze iarăşi istoria cu uitare. înregistrînd Între 
1991 şi 1994 mărturia mai multor foşti deport"ţi din Banat şi 
Oltenia În Bărăganul anilor '50 - În majoritate ţărani - şi 
alcătuind astfel o arhivă orală excepţională, Smaranda Vultur 
răspunde unei "cereri de justiţie" a victimelor şi le adresează , 
În acelaşi timp, În numele unei societăţi, de voie de nevoie, 
complice o "cerere de iertare", ce n-a fost Încă formulată la 
nici un nivel de cull>abilitate reală. 

= ... 
= - ... . 

\ 

.. 
O 

Nu e primul document de arhive apărut din 1990 ... 
Încoace, nici prima radiografie a unei " memorii pe viu", dar. fIJ 
prin studiul ce ţine loc de prefaţă, s-ar putea să se 
dovedească una dintre cele mal profunde reflecţii asupr.a 
~!~:{~oi~. dintre memorie şi istorie sub comunism În )ft:S 

O lucrare de antropologie istorică? Nu numai, deoarece 
rigoarea analizei nu presupune aici uscăciunea ce se pretinde )ft:S 
§tiinţifică. De fapt, prin acest dialog, autoarea devine ca 
lIlsăşi martor În povestirea orală pe care ° studiază. .. ... 

E oare nevoie să adaug de ce această carte este de 
neÎnloC'uit? 

MONICA LOVINESCU 
O ... 
'Il 
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