
OLARU 

Olaru - unul din satele cele mai mari de IlIrani deportati, instalat pe moşia 
Roseţi, care a trecut, cum ne spunea ieolae Chiţu - agent veterinar la Roseli Între 
1951 şi 1956, Înregistrat la Roseţi , rmpreună cu solia sa Soriea În 30 mai 1992 - .. de 
la boier Seceleanu la Măicăneasa, de la ea la Titu Tănăsescu şi de la el la comunişti, 
când au venit ruşii". În arhiva orală pe care am alcătuit-o se mai ană mărturia 
Învatăţoarei Sleia Toc, deportată la Olaru din lIidia, Înregistrată la Oraviţa În 20 iulie 
1991 şi mărturiile Înregistrate la Roseţi În 30 mai 1992 de la Nina Diaeonu Mahler şi 
Anlonina SllInm\ - fiicele lui Savin Gheorghe şi ale Taisei, refugiaţi din Orhei În 
1944 şi deportati din Terernia Mare rn 1951 la Olaru - precum şi cea a Mariei 
Simion Crişan de la Poşaga de Sus, raionul Turda, de unde a fost ridicată cu familia 
şi adusll cu domiciliu forţat la Olaru, În 1958. 



Scrisori În versuri trimise de Marila Maria - din Bărăgan acasa 

1) în câmpia Bărăgană 
Pârjolită ca de foc, 
Doar ciulini şi buruiană 
Mai răsar din loc În loc. 
Arşiţă dogoritoare 
Totul au săcătuit 
întâlneşti pe drum de cară 
Câte-un pom pipernicit. 
Nu-i izvor cu susur iute 
Nu-i padure, nu-i zăvoi 
Lângă bălţile stătute 

Pasc doar turmele de oi. 
La fântâna noaua cu roată 
Bănăţanu abătut 

Se trudeşte-ncet să scoată 
Apa tulbure cu lut. 
Şi pe-acest meleag de ţară 
De pustie străbătut, 
Am trăit o viaţ-amară 
În căsuţa de pământ. 

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 vrut ei În cară, 
Ne-or dat pe poartă afară. 
Tata-moşu cel batrân 
Din casă când a plecat 
Poarta căşii-a sărutat 
Şi din gură-a cuvântat: 
Casă, casă, vatră veche, 
Lăcaş fără de pereche, 
Eu de unde mă duceam 
Tot la tine eu trăgeam. 
Iar acuma plec În lume 
Unde nu mă tie nime. 
Poate ne scot chiar din ţară -
Prin străini viaţa-i amară. 
Strigă-un securist În grabă: 
Mosule, n-ai alta treabă? 
Ne-am urcat cu toţi În car 
Şi am plecat ca vai ş-amar 
La gară când am ajuns, 
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Lume ca la târgu mare 
Aştepta pentru-mbarcare. 
Din gară când am plecat 
Trenu-a jale a fluierat 
Şi am mers prin gări , mai frate, 
Prin oraşe depărtate, 

Pân' la gara CăIăraşi , 

Locu unde-am debarcat. 
Şi ne-or pus lângă un par, 
Mai rău ca pe-un animal. 
Noi aici căşi ne-am făcut 
Paie şi pământ bătut 
Şi cu stuf acoperite, 
Mai rău ca grajdu de vite. 
Casele când le-am gătat 
Noi la lucru am plecat 
în baltă la ferma care 
Ne da bani şi de mâncare, 
Dim ineaţa un şol de ceai, 
La prânz borş cât nu mureai. 
Şi-am dus-o aşa, mai 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 În picioare. 
Stăm, trăim, căci cel din cer 
Ne-a dat inimă de fier 
Şi la vreme de durere 
Am avut şi mângâiere. 
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.. Dacă-ţi ajută Dumnezeu eşti salvat de toate, şi i1tJIJ - fI re pline cOn/ra nu 
poţiface nimica!" 

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

Mă numesc Mărilă Maria. Sunt născută În comuna Ciuchici, actual domiciliată 
În Oraviţa. Eu am fost căsători ta În J 945 şi la '46 am născut fetiţa, care-acum Îi 
căsătorita şi ea. 

în anul 1951 , În ziua de 17 iunie, În ziua întii de Rusalii, am văzut multă 
securitate În faJa ... zisului Sfat Popular - c-aşa s-a spus Înainte - şi lumea s-o Întrebat 
că ce-i cu atâta armată şi securitate şi militie ce-or vrea sa facă? DimineaJa la ora 6, 
când o dat soarele să răsară, numai am auzit, la poartă, bătăi in poartă. Am deschis uşa 
şi-o intrat un grup: securişti şi miliţieni. Şi-or spus: "Buletinele!" Am dat buletinele. 
Eu nu eram căsători ta legitim cu bărbatu. Că ne-am căsătorit tineri şi nu era voie 
atunci. Şi eu eram cu numele părinţilor, Ocnariu Maria. Şi-am dat buletinul şi al meu. 
După o oră o venit de la postul de militie şi-ar zis: ,,Dumneavoastră puteţi rămâne 

aici, dar nu aici În casa asta. Vă duceţi la părinţi, unde ştiti , cu fetiJa!" Bărbatu-meu o 
Început sa plângă, bătrânii ar Început să plângă, cum să se despartă de noi, c-am fost, 
am trăit tot Într-o familie, şi-am trăit bine, cum să ne despărţim. Şi-atunci m-am decis 
să mă duc cu ei. Da, Între timp, cât ne-ar luat ei buletinele, eu am sărit pe geam; la 
poarta un securist şi nu m-a lăsat sa plec, aşa o avut ordin. Şi eu am sărit pe geam şi 
când am ajuns la colţu străzii o fost alt securist şi mi-o pus arma-n piept: " Nu ai 
voie!" Şi totuşi aşa pe la 9-10 ar venit părinţii mei, că s-o auzit În sat, chiar dacă o fost 
păzit. Şi-ar venit tată-meu şi mama-mea şi-or fost de părere şi ei ca să rămân acasă. Şi 
eu totuşi n-am vrut. Şi-atunci părinţii mei au spus, dacă tu aşa vrei, rn aşa cum vrei! 
Treaba ta! Şi ne-or spus, În două ore să vă pregătiţi , veţi fi mutaţi În altă regiune şi-o 
să căpătaţi case ca aici. Şi ne-ar dat carul nostru şi Încă o caruţă. Da ce puteai să iei În 
două căruţe? Şi bani cât de mulţi , zice, dac-aveţi! Ei ar crezut că dacă bărbatu-meu o 
fost tâmplar de meserie, cine ştie câţi bani avem! Da câte lucruri ne-or rămas acasă, de 
care-am fi avut trebuinţă acolo! 

Şi când o fost aşa pe la 12 atunci ar spus: ,,Acuma plecarea!" O mobilă am 
luat, care-o fost mai slabă, doi boi am luat, vaca-am luat şi un purcel. Restul am lăsat: 
3 porci acasă, am lăsat oi, am lăsat miei, am lăsat raţe ... ca tot omu. 

Când am ajuns În faJa sfatului, ce să va spun? Lume multă! Tot satula fost 
adunat acolo. Şi prieteni şi neamuri şi duşmani, vorba aia, că mulţi s-or 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 totuşi ne-ar petrecut. Când am ajuns la Răcăjdia, lumea era 
multă. Erau acolo şi din alte părţi, din alte comune, veniţi acolo. Ne Întrebam că unde 
ne-or duce. Nu ştia nimeni nimic. Şi s-o pus o ploaie! Am stat trei zile În Răcăjdia În 
gară. Şi s-o pus o ploaie foarte mare şi fata mea primise bronşită. Avea 4 ani şi 

jumatăte atuncea. Tuşea şi ne-am dus În gară. O venit un ofiţer de securitate şi-o zis că 
fata asta nu pleacă. Şi socru-meu s-a opus, că i-o fost frică, dacă totuşi ramân? Şi-o 
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venit Salvarea din Oraviţa şi atunci era un doctor batrân, un doctor de treabă . Şi 
spune: "Dacă vreţi să rămâneţi , eu pot să fac să rămâneţi aici!" Şi-atuncea am spus că 
nu rămân. Când am ajuns la gară la Răcăjdia, deja era Îmbarcat tot. Noi eram, 
Ciuchici, Îmbarcati cu Ceortea. Şi-azucea când o plecat trenu mai mare jale o fost. 
Aşa o fluierat trenul A jale o fluierat! Ca şi În poezia asta, care am să vă spun"', am să 
introduc asta! Şi-atuncea ne-am dus şi-am mers prin gări şi or ieşit pâna pe la Tumu
Severin, ieşeau surori şi ne aduceau câte un medicament. Şi de la Tumu-Severin numa 
cu apă veneau surorile. Şi-am văzut armată multă la Severin, acolo, şi securitate. Şi
am Întrebat ce-i cu atâta securitate, armată aici? "Păi, zice, la noi s-or răsculat 
comunele!" 

Şi-am mers până-am ajuns la gara Chitila. Şi-acolo am stat de la 2 după-masă 
pâna la 8 seara. Acolo întrebam pe soldatu care era acolo, de ce stăm aşa mult aicea? 
Şi-o spus: "Aicea vi se decide soarta, unde mergeţi!" Or fost şi securişti şi oameni răi. 
" Pâna unde mergem?" - întrebam. "La capătul lumii, treceţi Nistru!" Alte femei, mai 
slabe, mai necurajoase, or Început sa-şi deie haine, să-şi dea 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 când am plecat cu sufletu-ncărcat. Şi când am ajuns dimineaţa, 

chiar o răsărit soarele. Am ajuns la gara Ciulniţa. şi-acolo, aşa am văzut e oameni aşa 
ca noi Îmbracati, bănăţeni! Cu cămaşă cum s-o purtat un timp, cu şorţ, cu pălării şi 

ciorapi, cu vite. Ne faceau ei din mână şi noi lor. Atuncea ne-am zis: Na, nu ne duce-n 
Rusia, aici ne duce şi pe noi! şi-am mers cât de la Berzovia la Oraviţa, cam atâta-i de 
la Ciulniţa la CăIăraşi , nu cred că-i mai mult. Şi când am ajuns la CăIăraşi, era chiar 
duminica dimineaţa, În ziua de Sânziene, ţin minte, 24 iunie. Era o căldură! Era o 
căldură! Şi când am ajuns În CăIăraşi deja ne aşteptau la gară, miliţia ... 

Şi-atunci cum era târg, or luat oameni din târg să ne ducă până În satu nou. Nu 
ştiam unde ne duce. Şi atunci soldatul o venit ş i ne-o spus: "Să ştiti că vă duce-n 
câmp, da, poate, pe dumneavoastră vă duce-n barăci. Eu, ca să vă fac un servici c-o 
văzut pe soră-mea că era tare necaj ită, că ei tocmai i-o murit bărbatu atunci când am 
plecat - să nu spuneţi că am fost om rău, pot să vă aduc o scrisoare, că eu acu plec În 
concediu la Brăila". Era de lângă Brăila. Poate m-o auzi vreodată, o citi cartea! Cum 
să-i mulţumesc? Co fost om de treabă. [li ştiţi numele?] Nu, că nu mi-o spus numele, 
i-o ti fost şi lui frică poate. Zice bărbatu-meu: " De ce dăduşi lu securistu ăsta? Da el 
era soldat În termen, cum să spun, nu era el securist ca ăştia care or puşcat la 
Timişoara (in decembrie 1989 - 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, când 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 CăIăraşi am mers la Roseţi şi de-acolo Încă 3-4 k:m. Şi 
ne-o pus în câmp. Noi eram chiar În grâu puşi, la e alţii era bumbac. Soare bate, apă 
nu-i, ce să ne facem noi? Şi-atunci or luat ăi bătrâni şi-or pus aşa loitrele de la care, 
dulapurile şi-am făcut aşa o colibă ca să ne băgăm de soare. Şi ne-am dus În comuna 
vecină, la Roseţi, ne duceam cu carele, cu butoaiele, s-aducem apa. Oamenii s-or uitat 
urât la no~ că lor le-o spus că noi suntem coreeni. Totuşi cred că oameni mai deştepţi 
or văzut că noi vorbim româneşte. Şi-am luat apă şi atunci am luat contact cu ei. Tot 
oameni din aştia, care or fost luaţi la ochi de aştia, de comunişti, veneau la noi şi

ntrebau de ce-am plecat din casă. Pai, noi, bănăţenii, am plecat, că noi suntem oameni 
mai liniştiţi, dar oltenii s-or opus. Şi ce-or făcut ei? I-or luat, i-or dus la securitate şi le
or dat o bătaie bună şi după trei luni tot i-o adus, bătuţi, că iacă, o fost bine şi-aşa. Ne
or spus oameuii acolo că s-o ridicat satu Vieşu, Cireşu, Valea Anilor, Vălenii , aşa le 

• Poezii redate in pag.4344, 52 
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spunea, Corlăţelu, Orevita, Padina, Astea or fost comune de mehedinţeni şi spuneau că 
pe-acolo s-or rAscalat oamenii. 

Şi-atunci am inceput sa ne facem căşi. Nemţii aştia şi basarabenii, oameni cu 
experienţA. Ei s-or apucat acolo şi-or tlIcut căşi cum or venit acolo, din chirpici şi-o 
avut timp sA se usuce. Noi, bAnAţenii, care n-am mai fost plecaţi de-acas\, am ftcut din 
pAmânt bltut. PAmântu o fost mai gros, or mai venit ploi, cAşile noastre or avut igrasie. 
Casa o fost terminata baş de Cuvioasa Paraschiva (t 4 oct. - n.n). Noi acasA aveam 
praznic la Cuvioasa Paraschiva, praznicu casei. Inainte de a face casa am avut bordei 
şi bordeiul o fost acoperit cu snopi de grâu, aşa micuţi, legaţi şi dedesupt cearceafuri 
aşa ţesute şi s-au tlIcut o grAmadA de şoareci, cAdeau şoarecii peste noi noaptea. Şi-am 
terminat căşile şi-atunci am plecat la lucru toţi. Da când am vAzut, doamnA, cei patru 
pereţi albi, am sArbAtorit, a fost sArbAtoare pentru noi. Noi am fost 5 familii la un loc şi 
una singura o avut o maşină de gAtit. 

De la noi din Ciuchici 16 familii or ridicat şi-un basarabean. Da eu regretam, cA 
sA-i fi ridicat şi pe pArinţii mei, că alţii erau cu pArinţii şi ziceam că mi-e dor de acasA. 
PAi ce, eu am gândit că trec patru ani şi jumătate şi nu pot veni acasA? 

Tot se auzea cA mergem acasa. Da am vAzut cA nu-i treabA sA mergem. Şi
atunci ne-am dus la lucru. Şi-atunci cum tlIceam ca sA primim scrisori de-acasA? Dacă 
nu aveam voie nici noi sA le scriem lor, nici ei sA ne scrie nouă. Numa ce-am tlIcut? 
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 tlIcut cam o datA-n lună. 
Apăi oamenii de la un timp or spus că i-o luat la ochi poştaşu, că vezi lumea cum e! 
Şi-atumcea n-am mai tlIcut aşa. Numa ce tlIceam?! MA duceam la CăJAraşi şi scriam 
câte o scrisoare cu un nume oarecare la expeditor. Ei ştiau despre noi. De la un timp 
ne-o lAsat sA ne vinA cArti poştale şi colete. Numa cA nu era voie scrisori. Când o venit 
un om din sat i-am spus cum sA facă atunci când trimet pachet, sA facă un ghem de aţA 
cu lânA şi sA punA pe scrisoare ghemu, că nu se pune nimeni sA desfacă ghemu. Şi-aşa 
o fost, atunci primeam şi noi de la ei câte o scrisoare. 

DupA ce am terininat caşile, ne-am dus la muncă serioasA. Am lucrat şi la o 
grAdinA de legume, am lucrat şi la bumbac, toamna la cules. Da or dus-o foarte greu 
oamenii care-or fost batrâni şi care-or avut copii. Am cunoscut o familie care am ştint 
c-or fost oameni bogaţi, o( avut vaci, or avut oi, or avut brânză cu butoiu, or ajuns, or 
fost oameni bolnavi şi când or venit pe BArAgan n-or putut sa lucre, stabilizarea s-o 
tlIcut, bani n-or mai avut şi ne-am dus la ei in casA şi-am vAzut c-or fiert zeamă de 
varză şi-or mâncat cu mămAligA. Şşi-or fost şi din judeţu Mehedinti. Am lucrat la o 
fermA de legume. Or fost cinci boieri pe locu ăla inainte, or fost fetele lui BrAtianu, o 
fost un general, unu MAican, o fost o sora a lui, Măicăneasa, aşa-i spunea lumea, 
atunci o fost Perianu, acolo era o fermă mare de vaci şi incă unu, nu-i mai ştiu numele. 

Era o femeie care era advocata, din Mehedinţi, o familie bogata, tatăl ei era 
preşedintele Tribnalului din Craiova şi ea venea seara şi-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-sAu era la un car de boi şi 

aducea apă pentru bucătăria fermei. EI o fost înainte de BărAgan inspector la finanţe. 
II chema Vîlceanu şi ţin minte că ei ii ziceau oamenii din partea locului doamna 
Vilceanu. 

Şi-n primu an când ne-am dus acolo o fost cel mai greu. ° ţinut o vreme timpu 
cu noi. Pâna-n 9 martie. în noua martie eram la o ferma de găini şi zice un om de 
acolo: ,,0, mâine o sA fie vreme rea, sA vă duceţi acasA!" Noi n-am ascultat de dânsu şi 
ne-am dus la lucru. A doua zi am luat dejunu şi deja o-nceput vântu. Când noi am 
ajuns acasA s-o pus un viscol şi era o tornadă! Fereastra ne era ocupata de zăpadA, uşa 
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ocupată. Apă din zăpadă am topit şi-am filcut mâncare şi-am băut. Nici lampa n-o mai 
ars in casă, că n-am avut aer. Şi-atunci am destupat la pod să vină un pic de aer. Trei 
zile o tinut aşa. Foarte greu o fost! Ai bătrâni n-or venit cu noi acasă şi or venit 
bolnavi când or venit şi bătrânei din asta i s-a tras moartea. 

AI doilea an am mat primit câte un bon de lemne, te-ai dus in baltă şi ti-ai 
tăiat. Un fel de lemne ca salcia, "catină"-i spunea, aşa ca salcia, dar era mai mult ca 
bradu, aşa făcea frunze. Bărbatu-meu o fost lucrat pe şantier acolo, el a fost tâmplar. 

Şi-atunci a venit, doamnă, '52, stabilizarea! Atunci mai rău ne-a lovit! Am avut 
bani şi alţii au avut mulţi de tot. Auzim că-n satele vechi se schimbă bani, dar la noi 
nu se schimbă, nu ne trimite nimeni. Când, intr-o seară, vine unu: haideti la Roseţi , că 

seara asta se schimbă bani şi numa pâna la ora 12. Eu mă duc cu soacră-mea. Când am 
ajuns acolo, doamnă, era lume, ce să vă spun, era un şir de un kilometru pe patru 
rânduri sau şi 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 şi lor şi la 
familie! " Eu atât am aşteptat, mi-am pus o cârpă-n faţă şi aşa am schimbat banii. Dar 
or fost oameni, că n-or avut nici de o carte poştala şi era de necrezut. Că ziceau 
oamenii că nu se poate, trebuie să ne schimbe şi nouă. Şi uite că n-or mai schimbat! 

O fost, foarte greu! Eu nu ştiu cum am răzbit. şi-am văzut multe! Şi ne-am dus 
in baltă, acolo, la lucru. Şi-acolo trebuia să treci cu podu şi ne-am dus la gradină. Ne 
duceam Într-o sâmbătă şi , când 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 ca aici pietruit. Vreo 7 km mergeam de la 
ferma şi până la satu nou. 

Oamenii de prin partea locului or fost oameni buni, ne-am împrietenit cu ei, 
noi le dam lor ce n-aveau şi ei ne dau nouă. 

Apăi cu care-am lucrat trăiam bine, erau din Clopodia, de prin Ferendia, Biniş, 

eram vecini, trăiam bine unii cu alţii, ne duceam unii la alţii , ne vorbeam, când 
mergeam acasă. Erau olteni, era unu moşu lorgu Predescu, un oltean, care-o avut 6 
copii şi erau toţi domni, cum să spun ... Toţi or fost oameni cu carte, da de la nici unu 
n-o primit nimic. Şi-o fost chemat de atâtea ori la securitate, să spună unde-s copiii. EI 
era singur. EI Îşi flIcea un cântec aşa : "Să mă văd suit in trin I Să cobor În Severin, I 
Să mă fac tânăr copii I Să-mi vad casa şi curtea IŞi-mprejur ce-oi mai avea". EI mânca 
tot cu lingură de lemn şi noi îl Întrebam: "De ce manânci mă, lorgule, tot cu linguri de 
lemn?" "Ca să nu-mi stric dantura!" EI avea dantura Întreagă in gură . Şi intr-o zi vine 
un ofiţer şi mă Întreabă în ce parte-s oltenii. Şi bătrânul era culcat În faţa bordeiului. 
Şi când şi-a văzut băiatul, bătrânul 1-0 îmbrăţişat şi băiatul pe el. Şi de-atuncea toată 
luna i-o trimis băiatu ăsta din Bucureşti , i-o trimis pachet lu tată-su. 

Era dureros, doamnă! Erau doua bătrâne, la Vasilescu Vasia, că am lucrat şi la 
Vasilescu Vasia, două bătrâne care erau boieroaice, tot oltence, şi nu erau obişnuite 
sa-şi ia ele mâncarea, erau două surori necăsătorite [cf povestirea lui Radu Antonescu 
- n.n.}. Printre olteni erau mulţi care-or avut funcţii , inspectori, perceptori, erau 
oameni bine. Da erau oameni care n-au fost nici politici, care n-or fost nici chiaburi. 
Or fost din Topleţ. Unii care spuneau c-or avut un pic de prăvălie. Era unu bătrân şi 
ziceam: - "Neică Nicolae, de ce te-or adus pe tine-n Bărăgan?" "Pentru că ţi-am dat 
dumitale o oca de lapte". - "Cum aşa?" - "Păi , zice, or venit la mine doi, era pe 
timpul partizanilor - or venit să le dau lapte, doi bărbaţi. Şi le-am făcut şi-o 

mămăligă!" Păi, vezi, n-or venit numa o dată. Când i-o prins, bătrânu o fost dus un an 
la inchisoare, şi din asta a fost dus 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-or avut 
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pământ! Şi-or dus-o foarte greu, să ştiti, foarte greu! Dar ei şi-or flIcut căşi cum au 
ajuns acolo, dar noi bănătenii am mai trăgănat-o, c-am zis că ne ducem acasă. 

Dar pe mine m-o muşcat un câine turbat inainte cu un an de a pleca acasa şi 
m-am dus la spital la CăIăraşi, am stat 14 zile În spital. Şi-o fost o asistentă care m-o 
Întrebat de unde sunt. Şi ea era olteancă, şi ea şi bărbatu erau cu domiciliu obligatoriu 
acolo În CăIăraşi. Şi Într-o zi m-o invitat la dânsa la masă. Şi bărbatu ei o spus: 
dumneavoastra atunci veti merge acasă, când vor face ai noştri prietenie cu Tito. Aşa 
o şi fost. Mai Întâi le-o dat la sârbi drumu şi la ăia care-or crezut ei că nu sunt aşa de 
vinovati. Şi-atunci În 7 iamiarie o venit ordin şi ne-o dat drumu la toti. Da nu chiar la 
toti, nici atuncea. C-or fost olteni din aştia care or avut 100 de lanţe de pământ, 200, 
nu le-o dat voie! Şi care-or fost politici, iar nu le-o dat. 

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

Şi când am venit acasă, ce crezi c-am găsit acasă? Ruină, ruină, am găsit! Nici 
mânere la uşă n-am găsit. Şi-or fost geamurile cu două rânduri, un rând or fost luate! 
Noi am avut fântâna cu tuburi, fl!cută de socrii mei! Da n-or băut apă, le-o fost frică să 
bea apă din fântână şi-o fost apa bună. Numa or aruncat sticle sparte şi cenuşă or 
aruncat În fântână. 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, or tăiat găini şi-or mâncat şi-or 
băut. Da vorba aia, tot nimic n-or avut. (Da cine-ajăcut asta?). Oameni din sat, vorba 
aia, care-or fost la capu trebii, cum zic babele. Or luat şi-or mâncat şi tot aia o rămas. 
N-or putut să facă cu aia nimica. Noi tot am venit acasa şi ... cum sa spun, dacă-ti ajută 
Dumnezeu eşti salvat de toate, şi dacă el se pune contra, nu poti face nimica. 

Da, atâta lume a murit! Mai ales nemţi , din aştia or murit mulţi . Şi-o venit 
febră tifoidă! Câte 3-4 se Îmbolnăveau În casă! Ce epidemie! Şi s-o Îmbolnăvit şi 
bărbazu-meu . Şi apoi o stat pâna la Anul Nou. Şi mama mea vine de Crăciun, În anu 
îla. Da cum o plecat de acasa? Că nu era voie să vină În CăIăraşi. Şi-o luat bilet până 
la Cemavoda. Şi de la Cemavoda la Feteşti şi de acolo o venit 40 de kilometri pe 
zăpadă. Şi-o stat atunci 2 săptămâni la noi pâna s-o flIcut vreme bună. Şi-o mai venit 
o dată. S-o dat jos la CosÎmbeşti şi de-acolo o venit 50 de kilometri pe picioare, la 
Sfântu Petru, când era porumbu mare peste câmp. 

Noi am mers cu socru, soacră-mea, părinţii lu socru-meu, bărbatu-meu şi eu cu 
fata. Zicea bătrâna, sărllca, Dumnezeu s-o ierte: "Au, au, numa o zi să mai trăiesc 
când ajung acasă, că atâta mi-i de dor şi de drumurile pe care am umblat". Scriam 
scrisori şi scriam În versuri. Arătam ce lucram. Am lucrat la un castel, la un boier, unu 
Perianu, şi noi măturam acolo ... şi Doi spuneam: "Noi aicea, ia, lucrăm I case pustii 
mllturăm. I Măturăm şi văruim I şi la a noastre ne gândim." 

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

La colcctiv n-am lucrat nici o zi. Şi când ne-am Întors acasă ne-am mutat la 
Oraviţa. Am lucrat şi eu, fata mea o mers la şcoală, că o Învăţat bine, o mers la 
facultate, că acasă şi-aşa n-am avut ce să facem! 

"Bănăţeanu-i om - zicea un basarabean - şi la masă-i domn!" Faţă de oamenii 
de 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 câte 50-60 de oi, avea porci, da 
nu ştiau să se gospodarească ca bănăţenii! Noi am fost la unu, la cules de porumb. Şi 
noi am luat mâncare de-acasă ca bănătenii, slănină, brânză, prăjituri cum se fl!cea la 
noi, duminica. Asta o fost mai greu, in primu an, pe urmă al doilea an ne-am mai ... şi 
noi ... a inceput lumea să mai facă bulion şi să mai facă şi altele. 

Avea 8 porci omu ăla, avea 4 cai, era om gospodar, avea casă bună, dar nu ştia 
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să se gospodarească, că el toamna la cules de porumb el ne-a dat să mâncăm 

mămăligă cu lapte acru, ne-a dat, vorba aia, pâine nedospită cu usturoi. Păi noi n-am 
mâncat aşa ceva! Zicea: "Cum faceti de tineti slănina iaca aşa? E fllcută la măcelar?" 
"Da de unde! Fiecare ştie să-şi prepare. Hai să-ti tăiem un porc la dumneata, să ti-I 
preparăm noi!" ,,- Da nu se strică?" ,,- Nu se strică, domnule. Poti s-a faci , că nu se 
strică". Da ei cum fllceau? Ei tăiau porcu .. . da acum cred că s-ar mai specializat ... 
tăiau porcu şi topeau ce-i gras tot ... numa ce era subtire, băgau aţă şi-a puneau la 
vânt, o uscau. şi aşa mâncau!... Chiar m-am dus la o femeie, mi-a fost prietenă ea, 
adică m-am prietenit, ducându-mă să cumpăr petrol din CăIăraşi. Şi-i duceam fllină de 
porumb, brânză de vacă ... şi o tăiat porcu şi topea la slănină. - "Doamnă, nu se strică, 
puneti sare pe ea şi-a puneţi la fum, cum facem noi" - "Da tine?" - "Da cum să nu 
ţină? S-a afume şi se poate mânca!" 

Ele îşi luau la lucru din partea locului, lumea îşi lua lapte acru, îşi luau 
mămăligă, le plăcea borşu ... - Asta nu ne împăcam noi, cu borşu lor. Borş cu 
mămăligă. Nu puteam să mâncăm. Lor le plăcea acră mâncarea, nouă nu ne plăcea, la 
bănăteni ... şi pe urmă, după aia, or mai fllcut bucătăresele aşa, ca noi eram mai multi, 
noi, bănătenii. 

Când m-am dus prima dată, mi-aduc aminte, m-am dus la săpat la bumbac şi 
până atunci nu mai mâncasem la fermă, n-am fost învăţată să mănânc aşa între lume 
multă. Şi când m-am dus acolo atâta mi s-or părut de barboşi , aşa de urâţi faţă de 
bănătenii nostri, pâna m-am obişnuit cu ei. Erau şi ei oameni ca şi noi, numa' la
nceput mi-a fost aşa de greu şi-am început să plâng, vai, vai! Dar ei se purtau frumos 
cu noi. 

La-nceput or crezut ca suntem coreeni. P-arma or văzut ca nu suntem. Ei 
vorbesc mai mult ca moldovenii. 1n loc să zică mic, zic mnic, multe vorbe aşa. 

Oltenii vorbeau mai corect româneşte şi oameni instăriti de-acasă. M-am 
prietenit cu ei, oameni harnici. 

Şi ăştia din partea locului n-ar fost oameni puturoşi ... şi curaţi. Femeile erau 
foarte curate. Ele purtau combinezoane de mătase la lucru când se duceau, noi nu 
luam aşa ceva, ca transpiri şi-i mai greu. Şi luau sacu de 60 de kg, ele nu se mirau că-1 
ia o femeie in 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 obişnuiti. 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 plâns tot timpu, am fi murit! Aşa ne-am mai obişnuit 
cu răul, cum te obişnuieşti cu binele. 

Nu erau oameni cu fire-nchisă, erau oameni veseli. Era una Ileana Popia. Apăi 
aia toată ziua să te râzi de ea, spunea glume, spunea bancuri. 

Erau şi ei oameni întelegători, or văzut că-i greu. Dac-ai cerut să-ti dea vreun 
ardei sau o roşie ti-ar dat. 

C-o fost destul, doamnă, că vagoane întregi or scos din gradina aia! Dac-ai fi 
vazut cum or stat ardeii şi roşiile! 

Or lucrat al nostri, bănătenii, or lucrat mult să ştiţi! C-ar spus ei, spuneau 
oamenii din partea locului , pân-a nu veni dumneavoastra aici, noi n-am avut recoltă. 
Bag seamă, Dumnezeu, cică, o dat. Când am aj uns noi era o secetă, doamnă, acolo, 
când am ajuns, şi era grâu uite-aşa de mic! Şi după-aia s-a fllcut grâu ca trestia! Şi 
porumb, treceau cărutele cu porumb, încărcate, ti-a dat pe 10 lei, coşu de porumb, era 
mult! Şi bostani, bostănării erau multe şi bostani aveau multi, se fllceau, doamnă, 
bostani in baltă aia uite-aşa de mari! Şi acolo pot să spun că am mâncat bostani, că nu 
erau scumpi ca pe la noi aici, erau ieftini, ai putut să cumperi. La noi aicea nu se 
vinde fasolea cu sacu, se vinde cu straiţa, dar la ei cu sacu se vindea fasolea, ei cu 
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dubla au vândut. nu c-ai nostri. aici. În B!Irl!gan. Era mult, era recoltă bună, pământ 
bun în Bărăgan. da noi n-am putut să stăm acolo. noi am vrut la noi. să stăm acasă la 
noi. Ziceam: "Măi. voi nu ştiţi ce trai am avut noi în Banat!" Păi alţii ziceau: "De ce
aţi venit atunci aici?" - "Pai noi n-am fi venit, dar ne-or adus alţii". 

întrebaţi-mă. că poate a mai rămas ceva neînregistrat, întrebaţi-mă şi eu vă 
raspund. 

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

stricat. Dar bucovinenii erau departe de basarabeni. Cum îs... cum să spun ... 
basarabenii erau mai curaţi. mai harnici. bucovinenii. nu! Nu toţi. acuma. Da măcar 
ăia pe care i-am cunoscut eu ... şedea femeia în faţa căşii cu picioarele Încolăcite şi 
trăgea din ţigare. Basarabenii nu. or fost mai harnici ... şi-or cautat tot posturi bune! 
Mai aveau şi-un inginer de-al lor. basarabean. şi le dădea tot posturi bune. le-o dat. 

Caşile la basarabeni faţă de bucovineni erau mai curate. 
Dar mie aşa mi s-o părut. Că eu am fost În mai multe sate noi. cum să spun. de 

astea, Însă al nostru o fost al mai frumos. mai bine aranjat! Cu grădini mai frumoase. 
căşile mai la rând. toate-acoperite cu stuf. cu carton asfaltat. Am fost şi la Vasilescu 
Vasia. Nu erau căşile ca la noi! Erau casele într-alt stil făcute. erau unele ca şi colibele 
făcute. erau acoperite şi cu paie. nu era aşa ordonat satul ca satul nostru. O fost şi o 
comună mare acolo. Ia Roseţi. 800 de familii. Erau aduşi aşa din Banat: Milcoveni. 
Berliştea, Vrănuţ, Potoc. din /lidia 5 familii. din Ceortea or fost 22. din Milcoveni la 
fel. 

Or mai fost aşa: Biniş. Clopodia, Ferendia. Atunci or fost olten~ de la Padina, 
Oreviţa, Vieşu. Valea Anilor. Cor/ătel. Or mal fost din Vrani câţiva, că mneni or fost 
multi. 70 de familii. şi-or fost În trei părţi împărţiti. din Oraviţa. Basarabeni multi. Or 
fost nemţi de lângă Timişoara, Uivar. Iecea Mare. Peciul Nou, Sânmartinu Sârbesc. 
Rudna, ăştia or fost tot cu noi. sârbii. şi sârbi or fost. Era lume. era. 

Fata o făcut şcoală acolo până Într-a cincea. Era profesoru Raia şi profesoara 
Raia - politici or fost aduşi acolo -. Pelibiceanca, o basarabeancă. Era mulţi aduşi 
~i~i. . 

Dacă nu le-o plăcut lor ochii la cineva i-o dus acolo! Noi n-am fost chiaburi, n
am avut pământ mult, am avut 9-10 lante de pământ. Bărbatu-meu o fost tâmplar de 
meserie. o avut nişte maşini de ... de lucrat la tâmplărie. da n-am avut calfe. n-am avut 
şăgârti . n-am avut nimica! Li s-a părut lor! O venit unu care-o fost secretar politic, să-i 
facă nişte geamuri. Bărbatu-meu o zis ca n-are material. Dac-am fi ştiut noi! ... EI. pe 
chestia asta! ... Că lor li s-o cerut oamenii periculoşi din sat să-i dea, aşa am atlat după 
aia, şi ei or dat pe cine-or vrut ei! Şi chiar un văr de-a lu socru-meu o fost mare ştab 
atuncea şi el o ştiut că pe noi ne ridică da nu ne-o spus! Să ne fi anunţat cu ceva, să fi 
dus ceva de-acasă! Şi-am văzut vecini care ne-or luat lucruri din casă. Şi după aia am 
trăit bine cu ei. ce să fi flicut? Ne-o fost ruşine nouă de ruşinea lor. Ne-o luat firizu. 
ne-or luat lucruri din casă, dar ce să fi flicut? 

Câteodată, când mă gândesc, aşa ce greu am dus-o acolo. când am ajuns acolo 
sub-ceru liber, nu-i nici acoperiş de soare, nici de vânt, nici de ploaie .... Totuşi ne-o 
lăsat În câmp! Să-ţi faci casă! Şi ne-am dus În baltă după stuf şi eram În cizme şi se 
Iipeau lipitorile de noi pe cizme ... O, Doamne, Doamne, iarta-mă! Şi vezi, or trecut 
anii şi anii şi omu uită tot. Am zis că facem aşa şi aşa când venim din B!Irl!gan, cu ăia. 
Îi omorâm. Îi facem aşa şi pe dincolo, da când am venit nu le-am flicut nimic. Prima 
dată nevasta lu ăla care ne-o dus o venit la mine. Eu am venit cu bărbatu-meu În ziua 
de 2 februarie, mi-aduc aminte, am plecat de-acolo. Şi eu cu bărbatu-meu şi cu fata 
am venit cu trenu şi bătrânii au venit cu vagonu. Sotia lu omu ăla o venit la mine, dar 
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muierea nu era vinovată, el murise. Şi muierea lui şi alţii şi alţii, pe toţi i-am iertat. O 
fost un Dumnezeu care i-o pedepsit, care-or 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-o mers. Eram În Timişoara, venise fata-mea aicea, terminase facultatea şi am stat 
la ea. Şi mă duc pe lângă nişte grădini şi găsesc 25 de lei jos. Mai bine nu-i luam! Şi 
mă duc la spital, că era În spital copilu şi el mă aşteapta În faţa spitalului pe o bancă Şi 
zice, mamico, n-ai o haină ceva să punem pe scaun? - Ba am, zic. Eu aveam o capotă 
nouă, am pus-o pe scaun şi-acolo o rămas capota. Şi mi-am spus, uite, pentru că am 
găsit ăi 25 de lei. Doamnă, asculta-mă ce vă spun, dacă faci bine să aştepţi bine, da 
dacă faci rău nu poţi să aştepţi bine niciodată. Eu aşa cred ca e. 

(Pămânl ali luai acum?) 
Or luat bătrânii şi ne-am dus şi noi şi i-am ajutat. Da trebuie să 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 tâmplar de meserie, dacă-i vorba ar 
face şi el ceva să câştige un ban şi are şi el pensie, am şi eu, ni-s oameni bătrâni , 

acuma nu mai poţi ca În tinereţe să lucri. Că m-am gândit de multe ori, dacă atunci 
când am fost pe Bărăgan am avut 23 de ani, m-am dus 7 lan şi-am Întors şi nu m-a 
durut capu, dar acu nu-s În stare să merg de la piaţă până acasă, mă dor picioarele, nu 
mai poti ca să lucri. 

Eu am nişte pământ acuma În altă comună, Îi semănat cu grâu, la Nicolinţ şi 
soră-mea tot mă bate la cap să mă duc să-mi iau grâu. Eu nu mă duc, că trebuie să 
plătesc căruia. trebuie să mi-I aduc la Oravita, pe urmă sa-I duc la Ciuchici, să-I duc la 
moară. Ce să mă duc? Nu câştigi cât cheltui! Care-s mulţi În casă şi pot să lucre mult, 
ăia pot să lucre să ia pământ mult. Unii s-or Iăcomit şi or luat pământ mult. Pământu 
trebuie ingrăşat, trebuie pus lucernă, trebuie pus gunoi de grajd. Acu nu se face o roşie 
dacă nu-i pune azot, pentru că s-o slăbit pământu, I-o Învăţat cu azot, nu se mai face 
cu gunoi de grajd . 

(Ce v-a/osi cel mai 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. Atât era de frumos la 
praznicele noastre, când se făceau. Noi am ţinut Cuvioasa Paraschiva, părinţii mei au 
tinut Sf. Arhangheli, alţii au tinut Sf. Ilie, alţii Sf. Ion, fiecare casă şi-o avut praznicu 
ei. Cât era de frumos când veneau neamurile, veneau prietenii, veneau vecinii şi 

puneai un pahar de băutură, prăjituri, mâncare, că faceai, te veseleai, câte nu 
vorbeai!... 

Acu şi lumea, doamnă, s-o-nrăit, că nu se mai duc unii la altii. ca acu fiecare 
are televizoru lui, se uită la televizor şi nu se duc unii la alţii. înainte te duceai unu la 
altu, se făceau şezători, fierbeam boabe, câte nu se flIceau, era frumos. Iarna, trei zile 
pe săptămână: luni, marţi şi miercuri, erau şezători le, joi, vineri şi sâmbăta nu, că nu 
era bine să-nserezi noaptea. Eram câte trei, patru fanilii, ne ortaceam şi barbatii 
veneau şi cântau şi-şi puneau chipuri şi era fiumos! [ ... ] 
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" Ei or crezut că exploatez pe cineva, eu mă exploatam numai pe 
mine! " 

ION JURCĂ ("a lu Lalu"), născut în 3 octombrie 1912, in Ciucbici. Deportat 
din Ciuchici Qud. Caraş-Severin) În satul Olaru (Rosetii Noi) Împreună cu soţia 
şi fiicele, Doina şi Dorica. Inregistrat în 3 aprilie 1991, Ciucbici. 

La vârsta de 16 am m-am căsătorit. Şi am venit ginere În casa-aici. Părinţii mei 
or fost oameni mai săraci , copii nu erau, nevasta-mea o fost mai înstărită, copii În sat 
nu prea erau buni, şi eu am profitat de 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 şaispe ani, ce puteam să ştiu. Şi, încet, Încet, aşa m-am 
obişnuit, au prins şi ei drag de mine, pâna la urmă or pus mai mult la mine decât 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 ... (Arătând spre o fotografie de pe perete:) Ăla e bunicu lu 
nevastă-mea, Jurj Bosică, 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 eu dac-aş vedea că-i rău nu i-aş da omenie, că 
muierile mă ocărăsc, că de ce-i dau omenie. Eu nu ioas da lui omenie, dacă ar aduce
acasă câte-un leu şi mâine nu-I mai are, da el are azi un leu şi mâine are doi, nu pot să 
nu-i dau" ( ... ). 

După un timp oarecare ... o venit timpu de m-au dus la război. în timpu cât am 
fost la război ei or suferit mult din lipsa mea ... că ă n-o avut cine să facă, că ei or fost 
oameni, aveau cazan, aveau băutură, satu nostru o fost plin de băuturi , şi.. . ei or fost 
cam băutori. N-o prea mers treaba bine. Abia or aşteptat să mă-ntorc . 

După ce m-am Întors toamna acasă, adică la Crăciun, În 1942, am venit acas' de 
pe front. Când am venit acasă, am aflat vitele, n-aveau ce mânca! O trebuit să mă duc 
imediat, nici nu mi-ain ţinut tot concediu, o trebuit să mă duc să le caut de mâncare la 
animale, că nu aveau. şi m-am dus tocmai pe la Jimbolia, Încolo, pe lângă frontieră şi
am adus cu vagonu grâu acasă. După aia am venit acasă, acasă am mai stat pâna-n 
primavară, În vară m-am dus din nou la armată, ne-o chemat. Şi eram rănit la mâna 
dreaptă, m-am accidentat, m-o clasat cu servici auxiliar şi m-o lăsat la vatră. Am venit 
acasă, acasă am Început sa m-apuc de treaba, azi câta, mâine căta şi am Început să-mi 
iau avânt. 

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 vândut vin, am cumpărat prune, am vândut ţuică şi am Început să mă 
dezvolt. Până când o venit regimu ăsta, guvemu Groza, dup'aia o venit regimu ăsta al 
comtulist, să ne facă chiaburi. în timpu ăsta am avut de suferit. Tot grâu pe care l-am 
avut, l-am făcut din 7 lanţe, 4-5.000 de kg de grâu, de la batoză, din treier n-am adus 
pân'acasă nici un bob de grâu. Direct de la batoză ... Ia baza de ... luat de la oameni... 
(În ce an afosl asIa?) A fost Înainte de 1946-47. 

Ei, eram cu doua fete în liceu, amândouă fetele erau la liceu, era 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 bătrâni În casă a fost foarte greu. Nu 
aduceam un bob de grâu acasă. Cu toate astea, trebuia sa hrănesc toate ăştea şi plus 
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să-mi tin fetele la şcoală. M-am zbătut cum am putut eu, am flicut cum v-am spus, am 
cumpărat struguri, am flicut vin, vindeam vinul pe la fabrici de lichioruri din 
Timişoara, În timpul războiului şi m-am descurcat! Cucuruzu la fel, puneau cote şi la 
carne. 

Impozitu - I-aveam progresiv. lntrebam perceptoru: " Domn perceptor, spune
mi cât o să plătesc la impozit, să m-achit o dată!..." " - Măi Ioane, nu pot să-Ii spun; tu 
ai impozit progresiv; cât nu pot plăti vecinii tăi mai săraci, plăteşti tu pentru ei. .. " Aşa 
mi-a spus şi aşa a fost. Plăteam În toata criza aia câte 70-80.000 lei, plăteam anual 
impozit pe toată gospodăria. N-aveam un impozit fixat. 

Şi-atuncea, ne-o flicut chiaburi, o venit comisia aia care ne-o flicut chiaburi ... 
Un om care-a avut prăvălie, maşină de treierat, tractor sau cazan de ţuică sau ceva era 
considerat exploata/or. Când te-a văzut că-ţi merge bine ... Cam aşa te-a socotit, după 
stare. Eu am avut 13 ha dar nu pentru asta, pentru cazan mai mult. Cât am muncit eu 
la cazanu ăla, nopţi intregi nu dormeam şi dimineaţa o trebuit să merg la muncă! Ei or 
crezut că exploatez pe cineva, eu mă exploatam numai pe mine! 

Pâna În 1951. în 1951 , or venit la data de 18 iunie, la ora 4 dimineaţa, în ziua 
doua de Rusalii şi-au bătut la poartă. Da atâta au bătut de tare, de-ai crezut cA sparg 
casa. Eu dormeam În bucatarie 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 sunt?) - 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 
esti Jurcă Ion?" -,,Da". Şi-or Început să înjure. "Vorbiţi, vă rog, frumos!" - le am zis. 
Şi atunci or scos o hârtie şi-or început să citească: "in baza ordinului MAl nr .... nu
mai amintesc care ... atât d-ta, cât şi familia d-tale, În termen de trei ore, veti părăsi 
această casă! Şi vei lua cu d-ta tot ce încape într-un vagon: cal, căruţa, mâncare, 
alimente, îmbrăcaminte, tot... atât, un vagon, mai mult nu!" 

îţi Închipui, dintr-o casă cât a fost de mare! O rămas casa-ntreagă mobilată, 
am început a plânge toţi, nu ştiam ce să facem, nu ştiam pe ce să punem mâna, ce sa
ţi iai, ori haine, ori mâncare, ori animale. O fost casa plină cu de toate, băutură, 
cocine cu vite, ca la omu gospodar. 

Nu era voie să între nimeni În curte să te ajute. Până la urmă or năvAlit oamenii 
să ne-ajute. Şi pe la ora două după-masă, trei abia, or deschis porţile, am ieşit cu 
căruţa, cu cal, cu vaca după cAruţa şi mai nişte oameni În căruţa, ne-or dus pâna la 
gară la RAcăjdia. Şi-acolo ne-or lăsat şi-or venit acasă şi noi am rămas acolo. 

Fata mare nu era cu mine, era la Lăpuşnic. Dar am zis, să-mi vina fata acasă, 

mAcar să mA ducă oriunde. Şi-o dat Dumnezeu şi-o mers unu cu mine la telefon şi-am 
prins Lăpuşnicu. Şi-acolo s-a întâmplat! Şi-o dat fata seama că şi-acasă s-o întâmplat. 
Şi-am trimis o motocicletă dupA ea şi mâine-zi o venit fata. Şi-am stat trei zile acolo, 
în câmp, cu mobila şi s-o pus o ploaie! Şi-atunci , în ziua de 24 iunie, am ajuns În 
BArăgan. Oameni cu căruţe ... Pân-am ajuns acolo era satu deja format, erau aşa 
corturi, un fel de colonie, toată lumea era aşa, înşiraţi pe câmp. 

Şi ne-am dus acolo tot la marginea satului. Era o făntânA ... numai noaptea 
scoteai, numai noroi, ca sA bei apă trebuia să scoţi noua vedre de noroi, sA faci 2 litri 
de apA. Ne-am culcat aşa pe jos, acoperiţi cu ponevi, cu plapumi. Dimineaţa când ne
am sculat erau ude hainele de pe noi. 

Umblam prin sat pe la oameni să cumpArăm nişte lemne, cA-i câmpie întinsă, 
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nu-i un pom, nu-i nimic. Şi m-am dus în sat, am cumpărat lemne şi am făcut aşa un 
şopron. Am pus lemne şi snopşori de grâu, aşa, şi din grâu ăla s-o umplut de şoareci. 
Şoarecii rodeau grâu, cădeau ţepile de grâu pe obrajii fetelor, nu era bine. Le-am 
căptuşit cu ponevi. Atuncea noaptea şoarecii umblau pe ponevi, gândeai că-i trenu
umblau, trupă iau. Când bătea vântu puteai să stai. 

Şi-am stat acolo din 24 iulie pâna în '56 în februarie. Atunci o venit comisia 
aia care ne-a dat drumu 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 în casa voastră, nu vă certaţi cu nimeni, vi se dă tot dreptul Mergeţi acolo, intraţi 
în casă. 

Şi tot Tito ne-o adus înapoi. Că atunci când ne-o dus, numa 30 de kilometri 
adâncime de la frontieră, numa atât o dus. 1-0 considerat titoişti şi adepţi al lui 
Churchill, aşa ziceau. Atunci când ne-o adus înapoi era chestia cu Gheorghiu Dej, cu 
ruşii, cu ştiu ce necaz o avut, i-o cerut sfatu lu Tito - eu ştiu de la sârbii care-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 înapoi şi atunci stăm de vorbă!" 

Am venit acasă. Lumea o venit înaintea noastră, cu mic cu mare la gară, cu 
căruţe şi chemaţi şi nechemaţi. Era o iarnă, era o neauă pâna-n piept aşa. Abia am 
străbătut cu căruţele goale până la gară. Şi ne-or ajutat. 

Aici nu erau bucate. Noi am venit de-acolo încărcaţi. Era 17 lei măsura de 
porumb. Aici era 35-40 de lei. Şi-am venit eu cu nevasta întâi şi-am văzut care-i 
situaţia. Şi eu cu părinţii am rămas acolo mai departe şi cu fata mică, era la şcoală 
acolo. Şi-am vândut porumbul ăla, nevasta-mea o rămas acasă şi eu m-am dus după 
vreo 2-3 săptămâni. M-am dus şi cu banii ăia am luat iar porumb şi-am venit Încă o 
dată Încărcat. Şi dădeam la oameni de aici, că nu aveau porumb, că nu aveau ce 
mânca. Şi-or zis: "Voi când aţi plecat ne-aţi lăsat cu bucate şi ne-aţi atlat săraci." 

Şi fata asta am luat-o din şcoală. Şi l-am luat pe naşu nostru Ciulei şi am vorbit 
cu ... era un profesor Cuc de la lam. Şi a aranjat În aşa fel ca să meargă fata la şcoală, 
da numai aşa să-şi ia notiţe şi la sfărşitul anului să-şi dea examenele. Au primit-o În 
liceu ca orice elevă, de şi-a dat examen. Da-n acelaşi an şi-a dat examenu de 
maturitate şi-n acelaşi an s-o dus la facultate, o ajuns profesoară de fIZică şi 

matematică, s-o căsătorit c-un băiat foarte bun, un oltean, tot profesor de matematică 
şi fizică. 

Şi cam asta o fost cu Bărăganu, dar am făcut şi războiu ... În 1942 am fost în 
război. Acolo o fost tare mizerie, plin de păduchi , morţi oameni de frig. (Unde aţi 
fost?) - in Crimeea, 36 de zile am mers pe jos. Tăbărau caii de foame, de drum, 
mureau pe drum. Câte 30-40 de lan zilnic făceam, trei săptămâni de zile nu ne-am 
schimbat. Am dormit unde am putut, printre ziduri, pe lângă pereţi... Când ne-am dus 
la Nikolaev să facem baie am văzut că eram toţi zgâriaţi, nu ştiam ce avem. Şi când 
ne-am uitat pe cămăşi eram plini de păduchi. . 

O fost o viaţă grea şi după aia am venit acasă. Când am venit acasă ne-or 
obligat să luăm pământ din rezerva de stat, al bisericilor. Pământ cu băIării, 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 câmp ca 
să ţin iapa, ca să pot ara pământul. Când am arat acolo, o răsărit, da până toamna n-o 
rămas nimic. Pământu plin de dăunători, toamna n-am avut ce culege. 

Atunci s-o făcut tovărăşia şi-am trecut pe pământ bun şi după aia vrând
nevrând m-am dus să câştig bani pentru fata asta, s-o ţin la facultate. Până s-o format 
colectivu, m-or chemat cu securitatea, m-or amenintat, m-or speriat şi m-or adus 
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acasă. După-aia, când s-o Înfiinţat colectivu trebuia să facă şi o grădină şi eu acolo În 
Bărăgan am intrat in sectoru ăsta legumicol şi de bine de rău ... M-am dus acolo, n-or 
avut nimic acolo. Am cultivat roşii, ardei şi ceapa şi am avut un rezultat foarte bun, de 
pe două hectare de pământ am scos 50.000 de lei. 

După aia am luat măsuri, În al doilea an am tl!cut răsadniţe, am început să ne 
dezvoltăm Încet-Încet, aveam braţe de muncă suficiente, aveam 50 de persoane. 
Aveam toate culturile, 18 sorturi, Începând din primavară cu ridichi, salate, gulii de 
vară, de toamnă, rădăcinoase, roşii timpurii, de vară, ardei, gogoşari, tot ce ai vrut. 
Dar, având braţe de muncă şi eu eram pasionat atuncea foarte mult şi puţin mă 

pricepeam, tl!cearn solarii. şi atuncea aducea În schimburi de experienţă, veneau din 
judetul 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 
nu avea a/âla de lucru - n.n.), dar acuma am lucru mult. (De ce?) De ce? Că am 
ambiţie să las ceva la copii. Am arat un loc care costă acum câteva sute de mii, o fost 
lăsat În paragină, o trebuit sa defrişez, să ar, să aranjez. Şi-acum trebuie să pun 2.000 
de loze de vie, că eu pot să mor mâine, poimâine, să rămână vinu, să rămână ceva 
moştenire. 

Eu lucru mult, da eu Îs mulţumit. Nu mai pot de obosit seara! Stau pe pat, 
lângă televizor şi adorm! Dar Îs mulţumit, Îmi place! 

.. Uile-aşa am dus-o, am pLâns zi la zi, câl am slat cinci ani În Bărăgan, 
acolo, n-o exislal zi să nu pLângem. Şi mai de multe ori, nu numa o dală pe 
zi am pLâns . .. B.M. 

BOŢOC GHEORGHE, născut În 7 iulie 1928, la Oraviţa, deportat cu soţia, BOŢOC 
MĂRIOARA, născută în 5 noiembrie 1932, la Petrilova, şi fiica DOINA. Deportaţi 
din Ciucbici Gud. Caraş-Severin) în OIaru (Rosetii Noi). Inregistrati În 8 octombrie 
1992, Oraviţa. 

B.M.: Am plecat pe Bărăgan atunci cu fetiţa mică, nu avea nici doi am 
împliniţi. Şi când or venit dimineaţa atuncea să ne spună că trebuie În timp de două 
ore să părăsim locuinţa, că o dormit, fata, şi s-o speriat şi de cum s-o speriat atuncca, 
tot timpul a tot ţipat, a tot plâns. Că s-o speriat de atâta lume, de atâţia, cum or sculat
o. Şi-atuncea ne-am apucat, plângând şi necăjindu-ne, ne-am apucat şi-am adunat ce
am putut de prin casă. Să punem, Într-o căruţa, o casă?! 

Cam puţin am putut să luăm. Şi-apăi atunci, când am plecat, după ce-am ieşit 
În stradă, ne-o mai dat o căruţă, ne-o mai trimis de la sfat mai o căruţă, să punem câte 
ceva În ea. Şi-am pus hainele, le-am legat Într-o poneavă, le-am aruncat acolo şi le-am 
aruncat În căruţa toate grămadă. Şi-am ieşit În stradă şi-am stat până după-masă, când 
am plecat la gară, la Răcăjdia. Ş-acolo am stat de luni şi până joi, În gară, În izlaz, 
acolo. Şi fata mea tot ţipa, Doina, tot tipa şi spunea că s-o duc acasă, la casa ei care or 
luat-o chitanele, că ea nu avea nici doi ani, era micuţă. Şi plângea zi şi noapte. Când 
am ajuns să plecăm joi, cu vagonul, o-nceput să facă febră, că n-am avut nici mâncare, 

15 



nici conditii pentru ea, că n-o donnit toată noaptea. şi-atucea, pă drum, când am ajuns 
acolo, ne-or 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 să ne omoare, undeva. Când am ajuns acolo, ne-or aşteptat nişte maşini 
şi căruţe, de prin satele vechi şi ne-or dus, În câmpul liber. Ne-or arătat un par, cA de 
la un par până la altu-i locul nostru de casă, erau semnele ~cute acolo, masurătoriie 
~cute şi ne-or aruncat hainele şi ce-am avut, lucrurile, În câmp acolo, Şi-o plecat toată 
lumea şi noi am rămas plângând acolo, În câmpul liber. Şi la un timp, nu era apă, 

numai o fiintână acolo, la un capăt de sat şi una la altul, unde o fost apă bună. în rest 
noi am ~cut, ne-am asociat tot câte două familii şi am ~cut ca să ne facem casă, 
fiintână . Da n-am putut s-o bem, c-o fost apa sărată şi amară. Era apă sălcie, numa 
pentru casă, pentru spălat, aşa. Şi acolo ne duceam şi stăteam la apă cu rândul, la rând. 
Stăteam ore-n şir ca să luăm şi, când am luat, o jumătate era nămol şi jumătate se
alegea apă, acasa 

Mama soacră o pus pe dulap şi pe un par de la pat, i-o legat şi i-o ~cut un pic 
de umbră că era soarele atâta de tare şi i-o ~cut un pic de umbră lu fetită să doannă, 
că avea şi febra Or venit după aia de la Sanepid cu medicamente să ne dea, i-o dat şi 
lu fetită ca să Îi scadă febra, că noi n-am avut nimica atunci când ne-am dus, nici 
pastile, nici nimic pentru noi ca să luăm. Şi-atunci, ne-or dat şi pentru noi pentru 
ţânţari, ca erau atâţia ţânţari! Noi n-am fost obişnuiţi cu ţânţarii de-aicea, ne-or dat 
pentru malarie, pentru febră tifoidă, ne-or 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 bărbatu-meu 
singur o lucrat şi noi am fost toţi pe mâncare. Şi am avut şi cal şi vacă, la care trebuia 
să cumpărăm mâncare şi unu singur lucra. Vă puteţi da seama cât de greu am dus-o! 

Când s-o născut fetiţa mică, a doua, Nuţi, care o stiţi, În '52 În Bărăgan, acolo
n frig şi-n mizerie, săraca, nu aveam nici ce să-i dăm să mânce. O Iăsam pe o pătură 
jos, mă duceam să aduc, să adun tulei de ăia de prin grâu ca să fac mâncare. Că vine 
bărbatu-meu de la lucru şi să fac mâncare. Am adus tulei şi să fac focu, să fac 
mâncare cu ei şi rupeam verjii de-alea, lobodA sălbatecă şi ştir, ce n-am mâncat acasă, 
ca să fac mâncare, acolo. Şi până eu am adunat una şi alta, ea o stat singură şi o ţipat 
săraca, acasă. Şi ne-o fost frig iarna, o fost atâta de frig şi-atât de ger că n-am avut foc 
cu ce să facem. După aia ne-am adus un moldovean şi ne-o flicut un cuptor din 
pământ şi m-am dus cu bărbatu meu şi am adunat văIătuci, ciulinii Bărăganului , din 
ăia. Am adus ciulini din ăia şi băgam pe uşă, prin bucătarie şi fliceam un pic de 
căldură, c-o fost mică fetiţa. Am născut-o acasă, acolo am născut. O venit o soră şi 
atâta o plouat, o nins În noaptea aia, s-o născut În 4 aprilie, da atâta o plouat şi-o nins, 
şi atât o vreme de rea o fost, o bătut şi vântu şi... când s-o născut ea. 

Şi ce să facem?! Uite-aşa am dus-o, am plâns zi la zi, cât am stat cinci ani În 
Bărăgan, acolo, n-o existat zi să nu plângem. Şi mai de multe ori, nu numa o dată pe zi 
am plâns. Da ce să facem?! Am avut zile şi-am trăit, şi din nou iar Înapoi. Da, vedeti, 
cu unnări, cu dureri, cu reumatism, că o trebuit să facem casă. N-am avut cine s-o 
lucreze, nici la casă . Tot eu şi bărbatu-meu, noi doi am lucrat. Am flicut pâna la 
jumătate, ne-am asociat şi-am ~cut-o din pământ bătut. De la jumătate am ~cut 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-or arătat din satele vechi. Şi-am flicut 
fonne, şi-am ~cut după aia şi noi. Au ~cut groape adânci, ca fiintânile erau, de-am 
scos pământ galben. Şi apoi cu pământ galben şi cu bălegar de cal am spoit, am spoit 
cu mâna, nu cu var şi cu de-astea, am spoit pereţii după-aceea. 
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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 câinii, că prima oară am avut bordei şi , cum am avut de
acasă mâncare, slănină şi brânză, butoaie cu brânză, ce-am luat de acasă, mâncare, ce
am putut pune aşa cu noi. Veneau câinii de pe satele vechi şi toată noaptea aveam de 
lucru cu ei, că să ne mănânce mâncarea. Toată noaptea a trebuit să avem grijă de ei. 
Am tlicut bordei cu grâu acoperişu; pe dinăuntru am pus nişte ponevi, iară ca să nu ne 
cadă ţepi din alea În ochi şi când o plouat, stăteam deasupra fetei; o dormit cu umbrela, 
ca să nu ploaie pe ea s-o trezească. Ce să vă spun, or fost nişte momente atât de grele 
şi nişte lucruri ce nu-ti poti Închipui! Atât de greu o fost pentru noi atunci! 

Aluncea, În primu an, n-o bătut crivătu pâna-n primavară; viscol n-o fost. C
acolo, când Începe viscolu, nu poti să ieşi din casă. Dacă am văzut că fluieră pe sus 
prima dată când o venit, lumea fugea să-şi aducă ce-i trebuie În casă, că nu mai poate 
să iasă după-aceea. Care-or fost mai tineri şi mai cu viaţă or mai putut să iasă. Şi la 
noi, cum au fost puse casele, n-or tlicut nămeti chiar pe uşă, pe casă, or fost pe lângă 
casă. Erau munţi! Atât de mari or fost! La noi o fost între noi şi Între vecini ca un 
munte de zăpadă. După aceea, la altii erau tlicuti peste casa, 3 m o fost nămetele peste 
casă. Şi s-o urcat câinele sus şi-o urlat pe casă deasupra. Noi am crezut cil-s morti 
acuma toti, că n-or mai putut să mai iasă. Da pe când s-o tras viscolu, s-o mai oprit, s
o dus bărbatu-meu şi cu mai multi vecini de pe-aicea care-or putut, s-or dus şi-or tlicut 
cu cazma lele. 

B.G.: Două zile am lucrat. Atâta-i de bătuta, de presată, ca piatra. Or spart 
zidul din cameră până-n grajd cu toporu, or tlicut găură şi-or dat fruzele din strujac lu 
cal, să le manânce, că n-or mai avut ce să-i dea de mâncare 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 
zapada era mare de 3 m. Şi atuncea, când s-o oprit, ne-am dus la ăştia care or fost 
nămetiti , aşa nămeţi mari. Care n-or fost zăpezi ti pe toţi i-o trimes; s-or dus oamenii 
de bună voie să-i descoperim, să-i aflăm. 

Ei când stătea li acolo Înăuntru nici apă n-or putut să-şi aducă. Or deschis 
geamu, or luat zapadă, or topit zăpăda şi-or folosit ca apă, or băut şi-or mai tlicut un 
pic de mâncare. Dar stăteau în pat şi plângeau că n-or avut foc, n-or avut foc, n-or 
avut nimic. Ne spunea asta, tata lu unchiu Nelu, că el o fost prizonier În Rusia şi ei 
acolo, unde-or fost În lagăru lor, or avut termometru la geam, la 30° În sus n-or mai 
ieşit la lucru. Dar şi după 30° În sus cât or fost, c-or aruncat apa-n sus şi-o venit ghiaţă 
Înapoi, or putut să reziste afară, da~ aicea, acolo, când 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 Crivăţu pe-afară, că la ei, cum spun ei, târla de oi toată o dus-o şi-o Înecat
o-n Borcea, n-o mai putut s-o oprească nimeni. Noi am fost aproape la vreo 7 !un de 
Borcea, la Roseţii Noi. Că ne duceam cu căruţa, lucram acolo-n baltă, unde aveau ei 
teren. Am lucrat În agricultură, am cărat şi la orz cu sacu. Am fost la grâu. Ne-o fOJţat 
o dată să ne ducem la balotat la paie, că s-o anunţat că inundează balta aia. Şi noi am 
fost la secţie, am lucrat şi aveam cartele pentru copil. Dacă nu ne duceam la balotat la 
paie nu ne mai da cartela. Aşa era, cartela 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. Când, 
noaptea, s-o umflat Crivăţu, o-nceput să bată Crivăţu. Noi ne-am speriat acolo; acolo 
n-aveam mâncare, n-aveam lemne, am fost in nişte barăci. Haida, am plecat, să venim 
până la sectie, că era o baracă Într-o pădurice de salcă din asta. 

Ne-am dus pâna la secţie, ăia mai aveau pe-acolo ceva pâine, conserve, dar 
aveam un k:m de mers de la sectia aia până la Borcea, să trecem Borcea, s-ajungem la 
secţia unde o fost centru la fermă. Şi acolo ne-or spus oamenii să nu plecăm. Noi 
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totuşi am reuşit, era zlIpada până-n genunchi de mare. Şi vântu cum ne-o bătut noi 
aveam 1 km de mers, linie dreaptă, da vântu ne-a bătut În faţă şi noi am deviat de la 
mers tot În faţă, am rătăcit şi ne-am dus, n-am mai ştiut unde ni-s. Numa alb Înaintea 
ochilor şi atunci am aflat un stâlp din aştia de la vapoare. Şi unul dintre noi o 
cunoscut. Zice: "Mai avem să mergem vreo 200 de m, până dăm de apa, să trecem." 
Când am mers şi-am dat de locu unde-or cunoscut ei, am Început să trecem. Noi am 
mers pe zapada vreo 200 de metri şi când am mers pe zapada o dată ne-o apărut apa 
aşa lucioasă. Şi ăia: "O! , zice, noi ni-s pe Borcea, da ni-s numa 8 m de la zapadă. ° 
dată se scufundă aştia." Erau sperioşi ca noi. Şi unul dintre noi, care-o fost de prin 
Severin - şi ei or fost cu noi -: "eu, zice, chiar să mor, eu m-arunc şi trec Înot". Şi el 
când s-o repezit o fost ghiaţă. Atâta o lucit ghiaţa. Noi am crezut ca-i apă şi cu vântu 
ăla ... "Măi, zice, fraţilor, haide~, c-aicea-i ghiaţă!" Am trecut ghiaţa aia şi atunci am 
mai avut vreo 200 m pâna-n fermă. Acolo când ne-am dus, ne-or văzut, or zis ăia: 
"Ma, cum aţi venit voi?" ,,- Uite!" ,,- De ce n-aţi stat, ca noi am trimes un calăreţ cu 
calu să v-aducă mâncare." ,,- N-o ajuns nimeni la noi, noi n-am avut ce să mai 
mâncam." Imediat ne-or luat: "Câţi a~ fost?" ,,- Păi, uite-am fost 12!" Ne-or numărat 
să vadă. A veam un neamţ de la Tirol care i-o degerat deja urechea, cum o bătut, numa 
zapada de-aia o bătut În ureche, i-o şi picat lu ăsta urechea. Atunci ne-or băgat acolo 
la ei Într-un dormitor, imediat, care-or fost tractorişti, ne-or tlicut locuri lângă 

cuptoare, lângă sobi, la căldură, şi-or vinit şefu de ferma, nişte ingineri din ăia, ne-or 
adus mâncare să ne dezgheţăm, ca noi deja eram ... şi hainele erau bătute de zapada, 
erau ingheţate ... şi ne-or ţinut pâna dimineaţa acolo, şi dimineaţa noroc ca s-o oprit 
vântu, şi-atuncea ne-am dus pâna acasă. Da ei ne spăimântau aşa, că puteam să murim 
toţi! Ca, zice, la câteva minute Înainte de-a veni noi, or fost, zice, câţiva lupi de ăia 
de-a lor, de ăia ... "Las' ca ăia nu ne mâncau pe noH" ,,Ba, zice, acuma atacau, zice, În 
iarnă ... ăştia-s de-i răi." 

DupA aia, când s-o tlicut timpu tiumos, dimineaţa, am venit acasă. Când le-am 
spus lor cum am dus-o, cum am trecut: ,,- Da cine v-a pus să plecaţi?" Da numa mă 
uitam la un neamţ, Într-o cutie de crema de pantofi avea untură; el tot punea, scotea 
troaca aia de-aicea, zice: " Pun pe pâine, m~i am patru zile să mănânc!" Că numa puţin 
punea, mânca doua trei bucături şi gata, iar Închidea troaca la loc şi eu mai am, zice. 
Avea, avea câtă pâine, de-acasă. Noi numa urmAream. Restul, care nu prea aveam, n
aveam nici cu ce să facem focu acolo. 

DupA aia, când am venit acasă, ne tot Întâlneam 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! ... 

Da În primu an o fost mai greu pentru noi, cA ne mâna la lucru şi nu era 
organizat, nu era mai nimic. Ne duceam şi noi să luAm salariu, mai trebuia să dăm. 
Mai scumpA era mâncarea decât am câştigat. 

B.M.: Momente grele ... şi pentru noi care n-am fost obisnuiţi cu mediu de
acolo ... şi cu mediu de-acolo şi cu toate. Mâncare, da, n-am avut mâncare. Noi am fost 
obişnuiţi in Banat altfel, am mâncat mai bine. Ei mâncau pe-acolo cu ciorbe, 
mâncăruri mai slabe, nu aşa consistente cum am mâncat noi acasă. Ei or mâncat cu un 
pic de lapte, cu brânza vara, cu asta or dus-o. Erau şi tare jegăriţi, slabi aşa şi 

Înapoiaţi. De prin satele vechi de-acolo, erau mult mai Înapoiaţi. 
B.G.: Nu ştiau să-şi taie porcul B.M.: Nici să-şi taie porcu, nici să-şi găteasca 

mâncare. Când or văzut la noi, tot spuneau: "Cum faceţi voi aşa mâncare, ca noi nu 
ştim, noi n-am mâncat aşa mâncare". După aia s-or mai obişnuit, veneau pe la noi, 
fiecare şi-or găsit aşa câte vreun prieten şi veneau, s-or mai obişuuit după noi să mai 
facă. 
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B.M.: 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 mâncare. Şi ăia când i-am pus 
o dată-n foc or pârâit şi s-or aprins şi imediat or şi trecut! Tot timpul o trebuit să stau 
tot la uşa cuptorului ca să bag in el ca să fiarbă o oală cu mâncare ... şi fata era mică . 
Nuţi ... şi am pus-o-ntr-un taburet, l-am pus cu picioarele-n sus şi-am pus-o aproape de 
mine, ca să nu plâlgă, să stau şi să mai vorbesc cu şi să se uite la foc ... şi tot rupând eu 
ciulinii ăia - c-aveau nişte spini aşa de ţepoşi şi toate mâinile mi-erau înţepate - sare 
un spin fără să observ şi i-o dat in ochi lu fată şi n-am ştiut. Şi ea tot s-o frecat la ochi 
şi n-am ştiut ce are .. . pâna când, la un moment dat, am vlizut lângă pupi la ochiului, am 
vlizut că o-nceput să-i albească, să-i puroieze. Când m-am dus la doctor, doctoru 
imediat m-o trimis la CăIăraşi - am stat acolo o săptămână cu ea, de i-or scos cu 
penseta, că era să ajungă la lumina ochiului şi să ramână oarbă. 

Am avut un medic, tot deportat o fost, din zona Timişorii. Caşu şi nu mai stiu, 
Gheorghe parcă. Şi primar, secretar, tot deportaţior fost şi ăi de la cooperativă, 
gestionar, tot din deportaţi. Erau acolo din Mehedinti, or fost şi din zona Timişorii şi 
de la Tirol am avut, de pe la Uivar, nemti or fost şi de pe la Iecea, lecea Mică, moaşa 
asta cu care am născut era de la lecea. De la Sânmartin am avut, or sârbi, muzicanti or 
fost de la Sânmartin. Or fost mai mulţi, din multe părţi or fost. Din Severin nu-mi 
ainintesc din ce comună or fost. Era unu Tulbă Florică, două-trei familii or fost. 
Ţărani, da. De-aicea (din Oraviţa - n-n-) am avut pe profesoru Raia, doctorul Batchi. 
Din motive politice, pe Raia din motive politice, da pe Batchi, nu ştiu de ce. EI o avut 
prăvălie mai înainte mult, şi pe unu Cinca, avocat, l-or dus, el o fost din Grădinari de 
loc. 

Din Ciuchici 17 familii or luat, dar unu o fost basarabean şi când ne-o dus pe 
noi I-or luat şi pe el, l-or dus. N-am ştiut nimic. Numa am vlizut multă armată şi 
vagoane goale, de-am gândit că se întâmpla ceva, da n-am ştiut ce. 

Dimineata la ora 4 se scoteau vacile, am crezut că de aia bat. Noi n-am avut 
vacă la rând acolo, am ţinut-o acasă. Şi mama soacră o deschis şi atunci ei or dat 
buzna in casă, in mână cu o carte, un decret, spunea că legea, un articol, o lege şi 

spunea că-n două ore să vă pregăti ti tot, cât vă-ncape într-un vagon. Nu ne-or dat voie 
să vină neamuri, vecinii să ne-ajute nimic. nimic. 

B.G.: La unele familii or fost mai buni militarii. Aveam şi nişte porci, atuncea, 
vreo 7-8 porci, am deschis o poarta la capătu grădinii şi să iasă porcii, s-or dus afară.. . 

Ne-o dat unu cu căruţa şi ăla ne-o pus cuptoru. Abia când am plecat 1-0 lăsat 
pe frate-meu să vină. Numa pentru pământ... Am avut 23 de ha. N-am avut cazan, n
am avut batoză, numa că ne-o pus chiaburi, c-am exploatat, că am lucrat cu muncitori, 
cine a făcut listele astea, ei, care-or fost la Sfat, care-or vrut el. îi ştiu, unu Ceaua, ăla 
o fost primar, primaru şi aştia care-or fost de la partid. Ţărani, da ... or avut şi ei 
proprietatea lor, c-o fost unu care-o avut batoză, cazan şi nu 1-0 luat şi-o luat cred că 
pe altcineva in locul lui... ăla o exploatat cu batoza, 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-or luat. 

Unul mai trăieşte. Da, dar or murit in conditii rele. Unu fără picior o murit, 
care era primar atuncea, unu iar o murit aşa bizar. O luat de la un vecin al nostru 
piatra când am plecat noi şi şi-o făcut casă şi acum mi-o spus cineva, când o fost la 
inmormântare la el, că atât cât o luat de la ăla, mai mult nu şi-o mai făcut nimica. Mai 
trăieşte unu Costa Mafa. Nu se uită nimeni... Nu-i dă nimeni nici o atentie .. . Nici 
copiii lui nu-I primesc. Chiar ieri am auzit că l-or scos afară din casă mobila şi ce-o 
avut. O fost cam puturos. O fost mai sărac, de aia şi s-o inscris el la colectiv. B.M.: 
Toti care-or fost, or fost de-ăi puturoşi, care n-or vrut să lucreze şi-or fost săraci , şi-
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atuncea s-or Înscris la partid, or crezut că le face, că atunci cu ăia or dat Înainte. B.G.: 
Da nu le-o mers bine la nicicare .. . B.M.: Nu, că nu le-o ajutat Dumnezeu. 

B.G.: Când am venit Înapoi, am aflat tot spart. La noi or stat nişte tigani În 
casă, care-or lucrat pe la gostat. Şi când ne-o adus Înapoi, am stat vreo saptamână la un 
frate al meu pâna ne-or pus geamuri, la uşi, ne-or văruit, n-am avut balamale, 
broaşcele la uşi , tiganii or flicut focu pe podele. ° trebuit să desfacem toate scândurile, 
sa le-ntoarcem pe partea ailaltă, să rad maltăru de pră pereti. 

Ce-o fost, ce-o fost, casa plină de fum! Tiganii or flicut numa fum acolo, or 
filcut un dezastru! 

Când am venit noi acasă, când ne-o anuntat, in Bărăgan, noi am lucrat la o 
fabrică de egrenat bumbac. Amândoi am lucrat, mai tirziu. Ne duceam lunea şi 

veneam sâmbăta, la Modelu, aproape de CăIăraşi . Şi noi am auzit de 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, într-o dimineată, or venit nişte oameni 
din Ciuchici la CăIăraşi şi or spus că o trimes mamă-ta că vi-s chemati la comisie. Noi 
am şi plecat dimineaţa. Ne-am dus la comisie, comisia, acolo la miliţie, ne-o spus uite, 
mă copii, vi-s liberi, unde vreţi să vă duceţi, să vă stabiliţi . Noi am avut o hârtie cu 
domiciliu obligator, aia o fost buletinu nostru. Ne-o ridicat aia şi ne-or dat alta. Şi
atuncea imediat ne-am dus acasă şi eu mai cu un ortac al meu, de la Ciuchici, Neamţu, 

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 mici" . ,,- Noi plecăm!" "Păi cum aşa?" ,,- Uite-aşa." M
am dus cu llla. Hai, că mergem la CăJăraşi, să vorbim de vagon la şefu de gară . M-am 
dus la şefu de gară. I-am spus: "Uitaţi , că noi care de unde suntem." Ăla o zis: ,,- Da 
când vreli să plecaţi? Când veniti cu bagaju aici vi dau vagon" . Ne-am dus la lRTA. 
Pe-atuncea luase fiinţă lRTA. 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. Câte vă trebuie?" - Două maşini" " Când?" ,,-Mâine", zic. ,,- La ce 
ora?" ,,- Pe la 7 să fie la noi", " Ulsati aici 50 de lei - atât am plătit atunci. Şi 

dimineata la 7 Îs maşinile la ... " Le-am dat adresa, unde. Am aşteptat, dimineata or 
venit maşinile. "Dac-o fi să fie staţionare mai mult de trei care, trial plătiţi 50 de lei, 
dacă tin, nu mai pIătiti." Şi or venit maşinile. Când or 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-o 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, ce nu era pericol de 
ploaie am pus. în vagonu nostru ne-am instalat şi-un cuptori. Prin toate gările 
cheferiştii când vedeau: "Ăştia din Bărăgan vin!" Veneau, ne-aruncau lemne, cărbuui, 
să băgăm pe-ocolo În cuptori, că şedeam mai mult prin gări. ° săptămâna am filcut! 

Fetele or venit cu nevastă-mea cu trenu şi noi am rămas ne spuneau ăia 
cheferiştii că n-o să puteti s-ajungeti, că s-or filcut ÎnzApeziri, cătră Banat. Pâna-am 
ajuns la Caransebeş; la Caransebeş au dat telefon dac-ăi deschisă linia pâna la 
Oravita? ° fost deschisa Am ajuns sara. Aicea dimineaţa, mâine zi, iar ne-o dat trenu 
şi am ajuns la Răcăjdie. Am Încuiat vagonu şi ne-am dus la Ciuchici! Dimineata o fost 
zăpada de-un metru de mare! Gândeam că acolo rămâne tot bagaju, la Răcăjdie, nu-I 
mai aducem! Satu tot dimineata o plecat prin zăpada asta mare, toate căruţele câte-or 
fost În sat. Pân' la amiaz, tot ne-or adus! Veneau de 2-3 ori, alţii fliceau curse. Ne-or 
ajutat! Tot satu o ieşit. Când am venit ne-or ieşit cu fanfara Înainte. Când am ajuns În 
gară şi am venit in sat, şi ăştia or auzit că, colegu ăsta cu care-am fost, ăsta neamţu, o 
fost la fanfară Înainte, Nistor îi e numele. Ne-or ieşit cu fanfara Înainte. Atuncea 
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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! Noi cu fanfara ne ducem unde vrem noi". Şi atunci n-o mai avut ăla ce 
să zică ... s-o luat tot satu de el. Ne-or omenit ăia cu căruţele, ne-or ajutat şi pe-acasă 
neamurile. 

B.M_: Or pus geamuri, când am venit atunci, din bucăţi de sticlă, de pe la ei. O 
fost grozav, că noi de rău ăla am şi vândut casa. Noi am avut trei porţi. Ei n-or Închis 
porţile, să le deschidă când or venit cu căruţele. Numa cu ruda or dat şi aşa or 
zdumpănit, or mers toată noaptea, spuneau vecinii. Când o bătut vântu, aşa or făcut 
zgomot toată noaptea, n-or putut să doarmă. Şi-or distrus rău, tot or distrus. C-or fost 
sus nişte şiupe cu grinzi, puse una lângă alta, toate le-or 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. 

Când am venit Înapoi n-am mai găsit nimic, nimic. Tot or luat, tot or distrus, 
or darâmat. 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. Tigla pe casă o trebuit să o 
schimbăm, or fost tavanele căzute; o fost dezastru peste tot. Am măltărit din nou 
camerele, le-am tencuit, c-o fost nu ma fum, de ăla. Or fost şi căzute şi rupte, buşite, 
toţi pereţii buşiţi. Am schimbat geamurile. Am făcut tot ca de început. .. Da, când 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 sa fie! Cum am făcut aicea casa din nou, aşa o refacem şi
acolo, numa să fie pereţii ridicati, să nu fie căzuţi. şi-aşa o şi fost! 

B.c.: Noi am avut şi fermă rea, că la noi o fost numa bumbac. Şi-acolo nu era 
aşa de plătită. Că acolo la agricultură, la cucuruz de astea, or mai dat la cal, o mai fost 
şi lucernă, or mai putut să se descurce, mai grâu or căpătat care de or lucrat. Ne 
duceam cu căruţa pâna la Bucureşti după făină. Ca n-aveam voie să părăsim, decât 17 
lan. 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 cu căruţa, 6 zile arh făcut, 3 dus pâna la Bucureşti şi 3 
întors. La noi era 100 de lei metru de porumb, 15 kile, dubla, cum spun ei, şi acolo am 
luat cu 23 de lei, era convenabil. Făina aibă acolo era cu 3 lei, la noi era cu 10 lei. 
Făină aibă. A1uncea Încă nu era colectivizarea făcuta, şi nişte cai aşa 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 nimerit noi şi un an prost la ei, acolo, atuncea. în anu care ne
am dus, nici ei nu or avut ce să mănânce, o fost secetă 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 şi la 
ei. Da după aia şi-or mai revenit şi or fost ani mai buni. în anu ce-am plecat noi o fost 
an foarte roditor, la ei acolo, aveau porumb, aveau grâu. Or fost nişte proprietari şi 
acolo, familia lui Brătianu, şi la Armanu lu Pană mergeam la Salcâmi, la 30 lan de 
noi. Era o casă tip vilă, frumoasă făcută, asfaltată aşa, cu caramidă pe jos, cu pomi 
fumoşi, dar era părăsită. Avea pivniţă, ocolită toată În salcâmi, pentru Crivăţu ăsta, să 
nu bată vântu, şi era de câteva hectare terenu ăla acolo, unde era, cu pomi şi viţă de 
vie, se mai vedea. O fost frumos! Şi de acolo am adus noo salcâmi de ne-am făcut 
bordeiuri. După ce ni i-am adus mai venea şi militia să ni-i caute şi ni-i confisca. Noi 
am făcut groapă în pământ, ni-i ascundeam În pământ. B.M.: Un dulap am avut cu noi 
la Bărăgan, l-am pus front la bordei acolo şi-or stat hainele noastre ce le-aun luat cu 
noi. S-o ridicat şi furniru ăla de ploaie, că ne-o plouat aici prin gară, la Răcăjdie, când 
am plecat, s-o pus o ploaie şi s-or decolorat, şi-or mucegăit, s-or decolorat hainele una 
de alta. Cum am avut cuverturi de astea, ponevi, s-o decolorat pe albituri, că ele or 
fost amestecate, puse. Aşa am stat de luni pâna joi, cu căruţele ca ţiganii cu cortu În 
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ploaie. Când am ajuns acolo după o săptămână, dunninică am ajuns, or Început să se 
mucegăiască albituri le care le-am avut. Toate erau mâzgâlite, decolorate, culori din 
ponevele de lână or trecut În astea albe. 

B.C.: Ca noi n-am ştiut unde ne duce, am crezut că-n Rusia. Numa după aia, 
când am fost acolo, aproape, o spus un militar. Unii Îşi bateau joc de noi. Când 
vedeam pe lângă linia ferată nişte vile, or spus: "Uite-aşa vile de astea vă dă vouă" ... 
O, noi bucuroşi atuncea. 

Când am ajuns acolo la CăIăraşi , am văzut ce-i acolo, numa căruţe din alea, 
cum erau. Ăia erau speriati! Lor nu le-o spus că pe cine cară, le-or spus că coreeni. 
Oamenii, când or auzit că vorbim româneşte, or spus: "Voi de unde sunteţi?" "Păi noi 
ni-s din Banat, din Romania!" ,,- 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 câmpie". După aia oamenii s-or lămurit, că 
or inceput şi ei să-ntrebe: ,,- Cum, şi-aţi lăsat totT' S-or speriat oamenii când or auzit 
,,- Şi-aţi lăsat căşi? Cum s-o putut, să vă ia?" ,,- Păi , uite-aşa! " Două ore, cât le-am 
povestit, îşi ~ceau şi ei cruce şi se mirau. Cred că de frica aia s-or înscris ei la 
colectiv toţi atuncea, să nu-i deporteze. 

în fiecare zi venea primaru acolo. Dacă nu mergeam la bumbac nu căpătam 
pâine. Ne ameninţa. Ne aducea apă cu cisterna. Da nici apă nu ne dădeau dacă nu 
mergea unu la bumbac. B.M.: Eu am şi leşinat acolo la apa .. Ia filntână, stând la 
rând ... M-or dus pe brate, de-acolo. Ne-o adus atunci, cât am stat noi la Răcăjdie, 
dintr-un plaI, cum am avut noi, o gradină, s-o dus cumnatu, fratele lu bărbatu-meu, să 
ne aducă ceapă, ne-o scos ceapa toată, că era la Rusalii, În 18 iunie şi-o fost ceapa un 
pic mai mare. Şi ne-o adus acolo şi aia am avut-o tot anu. în 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 şi o trebuit să platim om care s-o priceput să lege stufu, trestia aia, o trebuit să 
mai cumpărăm cuie, ei, câte n-or trebuit la casa aia! Ne-or dat numai gradia şi bou s
aducă stuf din baltă şi uşi ne-o dat şi geamuri. Două uşi şi două geamuri. .. c-am avut 
tip de casă: care-or fost pâna la 3 persoane or avut o cameră şi-o bucătărie. Care-or 
fost mai mulţi, or avut două camere şi două bucătării. O fost şi Împărţit gata, ţăruşii 
ăia, o fost măsurat. Or spus să nu-i scoatem, erau aliniate, era ~cută cu arhitecti 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. 

Dac-o ploiat acolo, toamna, niciodată nu vine ploaia dreapta de sus, tot aşa cu 
vânt şi-o bătut În perete şi-o trântit casa. C-o fost ~ fundatie de pământ. Fundatie n
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 când or auzit cum am lăsat 
tot şi am plecat. Şi prima oară când ne-am dus ei tot ne-or speriat: ,,Au, să nu vină 
viscolu, că voi nu vi-s pregătiti pentru Crivăţu când bate şi vine zăpada aia, voi nu 
ştiti ce-i aicea, dacă n-aţi avut vânt din ăsta. Am avut vânt şi noi acolo În Banat, da 
nu aşa ... Ei tot ziceau: ,,Dumnezeu drăgutu o tinut cu voi că n-o venit viscolu ... o 
fost iarnă bună, şi-aţi putut să rezistaţi, că altfel toţi mureati." Că n-am avut nici 
geamuri, nici uşi pâna târziu, cu ponevile am ~tat. Era îngheţat afară şi noi dormeam 
În bordei. Ei tot ziceau că altadată la noi pe vremea asta era zăpadă şi erau viscole. 
în anu ăla n-a venit până primavara, prin martie şi atunci o tinut numai 3 zile. Da o 
fost periculos, atunci ne-o 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 mânzat, cum zic ei. Şi nici nu era 
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scumpliia ei. 
Ei nu erau aşa ca la noi, să strângă, să aibă de pe-un an pe altul. Ei or avut 

numai pentru cât le-o trebuit. Ei nu erau obişnuiţi, aşa, cred. Nici n-or avut case mari, 
unde să ţină, aşa cred. Ei or avut căsuţe mai micuţe, ei donneau pe rogojini, donneau 
pe priciuri, de-a latul, pe prici, acolo, toţi, părinţi, copii o grămadă, aveau şi câte zece 
copii, alţii, cinci, şase ... D.G.: Ei erau mai obişnuiţi, că toată lumea se duceau la lucru 
şi nu veneau până sâmbătă acasă, stăteau la câmp. îşi luau rogojina, ceaunu, cum or 
spus ei, căldarea cu mămăligă, or luat nişte peşte să.rat, l-or fiert În apll şi de-aia or mai 
mâncat ei!... 

D.M.: Vaca dupll cocie legată, dupll căruţă, cloşca cu pui În căruţă, câinele pe 
sub căruţă, tot ce era Într-o casă or pus În căruţa şi or plecat la câmp, şi s-or dus. 

D.G.: Era distanţa mare de la sat, pâna unde aveau ei teren, de 30 km era şi nu 
le convenea să vină toată sara acasă. Noi am lucrat la ei. Am tăiat la grâu ... Ia 
particulari.. . Eu cu nevasta-mea şi mai doua familii de la Nicolinţ. Ne dădeau 100 de 
kg de grâu pe un pogon de grâu de-a lor, că l-am cosit şi l-am legat. Şi şedeam şi noi 
acolo-n câmp, noi singuri. Ei numai veneau, ne arâtau locul şi ne spuneau adresa, 
numele ... de unde-i cheamă. "Când treier, veniti după grâu!" şi ne scria omu. Noi am 
lucrat acolo vreo câteva pogoane de grâu. Ziceau - şi Lalu zicea, aştia de la Ciuchici -
"mă, zice, păi aştia pot să vă şi mintă pe voi, că voi ştiţi de unde-i, din ce sat? Voi 
tăiaţi de pomană". Şi până la unnă, ei ne-or adus grâu acasă, n-am avut probleme, ne
au miluit. 

D.M.: Le-o fost milă de noi, că am ajuns să ne-arunce-n câmp acolo şi ne-or 
adus cu familii , cu copii, cu bătrâni , cu toţi. Noi am ţinut obiceiurile noastre de-acasă. 
Da ei, cu obiceruirile lor. Ţineau porcu legat cu lanţu de gât şi câinii dezlegaţi. 

Veneau şi la noi la satu nou câinii, ca erau flămânzi, nu le-o dat nici mâncare şi 

veneau acolo la noi şi se băgau În bordei să ne ia mâncarea. Ei erau faţă de noi mai 
Înapoiaţi, nu ştiau să gătească, nu aveau mâncăruri aşa, să facă, ca la noi . Ei ţineau şi 
iarna vacile aşa În grajd tlIră uşi, În frig. 

D.G.: Aveau ei acolo Balta aia Între Dunăre şi Borcea ... Asta a fost a lor, a lu 
particulari, pâna a nu veni noi. Acolo-i teren mare, pământ foarte bogat, acolo ziceau 
că-i grânaru României. Şi acolo ei or dus de primavară animalele şi le-or adus toamna. 
Caii toţi i-or slobozit, or avut şi apă şi tot, nimeni n-o avut grija lor. Un pământ aşa de 
bun la ei; că or semănat primăvara porumb, bostani, lebenite, pepeni şi-or !lcut numai 
un bordei acolo, o casă, şi-or stat cu animalele. Da nu 1-0 săpat nimeni, nimic, n-o pus 
nimeni mâna pe nimic şi se flcea porumbu atâta de mare şi bostani, lebeniţe din alea, 
era plin. "Nu săpaţi aicea, că-i iarbă?" ,,- Nu, că bate soarele şi se uscă la râdacină .. . " 
Trebuia să fie acolo, pica udeală În fiecare noapte şi era râcoare, era ca ploaia, aşa era 
pe câmp, şi ziceau că asta ţine râcoare ... Da pământu foarte gras, bun acolo, de-abia 
aflam câte-un bostan prin costreni, alea ierburi erau aşa, un fel de buruiană . Ei nu 
săpau nimic, semănau şi gata şi !lceau bordei acolo unde să stea cu vaca şi gata. 
Aveau plImânt foarte bogat acolo! Duceau la piaţă şi vindeau. 

Aveau bâlciu frumos ei la CăIăraşi. Două săptămâni ţinea. Noi acolo ne 
duceam să vedem. Aveau acolo tot felul de bunuri, toate bunătăţile le duceau. La 
Sânta Marie era ziua mai faină, mai frumos acolo. Mergeau cu căruţele aranjate, cu 
cai cu zurgălai, cum zic ei, şi erau cărâtori din alea cu motoare, cu muzici la ele, 
cântau. 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 Sânta Marie era închiderea, atunci o fost al 
mai frumos. Şi obisnuiau să se ducă, cum zic ei, la Obor, la târg. Ei se duc la 
restaurant, mănâncă. Cât o fi de scump o fi, da ei nu ţin atâta! Dacă astazi are nuntă, 
mâine are nuntă, şi are acasă uuma douA meteri de porumb, ÎI vindea, ca să ducă la 
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nuntă, şi luni Îşi cumpăra. 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 neinvitati, se duc toti. Toată zona s-a 
adunat acolo, de prin tol judetu ăla. Veneau şi se perindau, se duceau acasă, iară 

veneau, iară cu căruţele. Şi de distractie, da şi vindeau. Ne duceam şi noi să vindem. 
Ei se duc toamna, când e frig, la piata cu nişte şlapi, aşa, - era Inghetat - , cu 

căldarea cu jări În mână, 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 mână 
era canta aia cu jeru, ca să nu-i fie frig. şi se duceau la piaţă pe jos, nu cu căruta, la 
piaţă la CăIăraşi. Acolo o fost centru lor. 

B.M.: Am avui 20 de ari lerenu, fiecare grădina casei. Da ei nici nu semănau 
atâtea, ei cumpărau zarzavaturi din astea ... nu prea semănau, n-am prea găsit noi nici 
seminţe ... B.G.: Acolo trebuie udat, Îi mare secetă şi dacă nu se udă nu se face. Noi 
am arat când ne-am dus acolo şi-am ales piru să-I scoatem. Şi ei or venit, că de ce 
scoalem piru, că fllră el . nu facem nimic ... "Păi cum nu?" ,,Asta ţine - zice -
umiditatea", fiindcă la ei În fiecare noapte, câl a fi de cald, pică roua şi asta absoarbe, 
zice, şi ţine, nu Iasă soarele să intre-n pământ. Pe unnă, 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. 

Mai mult au luat ei de la noi, la mâncăruri , la animale, la semănături , la toate 
ei or luat după-aia exemplu de la noi. Pe la sectie lucrali şi ei cu noi. Erau care-or avut 
copii mulţi şi-or lucrat şi copiii la cules de bumbac, la câmit (cârnit de bumbac). Avea 
multe lucrări bumbacul. Acolo la Modelu se-aducea bumbacu la egrenat şi mai era şi 
la CiulnilJi o staţie. 

B.G.: Când ne-am Întors acasă, ea a rămas la Ciuchici, dar eu am plecat În 
'56 ... M-am angajat la orchestrll, am cântat la torogoată. Şi În Bărăgan am cântat, am 
fost şi la nunţi În BărlIgan , că mai câştigam şi acolo. Pai eu câştigam 300 de lei la lună 
şi eu căpătam la o nună 300. M-am dus cu ei, cu de la ei, din satele vechi. Veneau cu 
cărulJi după mine acasă, dimineata, şi să mă duc cu ei la nuntă. Că ei n-aveau 
instrumente de-astea de suflat. Aveau viori, acordeoane şi lor le plăcea, se-auzea mai 
la distanţă. 

Că noi În primu an când ne-am dus acolo, ne-am strâns la mine acasă să facem 
o colindă pră dată ... de ... prin ziua de Ajun. Şi or venit şi copii de ăştia la mine. Mai 
aveam un vecin care cânta cu acordeon şi-am Învăţat să cântăm ,,0 ce veste 
miminată". Şi -am stat acolo de vorbă, şi atuncea o venit un vecin de-a I nostru care-o 
fost notar la noi la Cuichici. ,,- Mă, zice, 'hai să-i facem o serenadă, să-i cântăm o 
colindă" - aveam un căpitan de la Ceortea. Ursu. O murit săracu acolo, o Înghetat. Şi
o fost comandantu.Cercului aicea, militar. Şi , zice, hai să facem şi lu ăsta o serenadă, 
pe colindă. Haida! Am plecat noaptea pe la 12 să cântăm o colindă. Şi noi am avut şi 
câtiva acolo, vreo 6-7, şi din Potoc am avut şi din Dalboşeţ, erau vreo două familii de 
pe la Ceortea, Nicolinţ. Şi ne-am dus acolo cu un acordeon, o annonicll, cu torogoată, 
ăia cu gura şi-am cântat "O ce veste minunată". Şi-o ieşit atuncea el plângând la noi şi 
muierile lui toate Încă acolo! Le-am cântat şi zic, hai să mergem acasă. Or ieşit toţi 
vecinii: Ori la noi nu veniţi? Da, c-o fost ceva! ... în Ciuchici şi acum se duce fanfara 
În colindă, trupe aşa se fac, copii. Şi-atunci ne-am dus şi i-am cântat şi lui. Or venit 
veşinii, ei erau de la Ceortea, hai şi la ei . Şi la noi să veniţi! Or ieşit şi nemtii. La toată 
casa o trebuit să ne ducem şi-am cântat de noaplea de la doisprezece, pâna mâine zi la 
amiazi. Pâna-o trebuit să cântam la toate căşile, câte-au fost În sat. Şi când am venit 
Înapoi, am cântat la ultimu, la unu de la noi de la Ciuchici. Am venit toli În trupă şi o 
dată, de la militie, ne face un militian semn să ne ducem la ei. O, acu ni-s gata! Acu 
ăsta să vezi ce ne face, ne şi Închide! ,,Mă, zice, la tot satu aţi cântat şi la noi, nu. Hai 
sa cântati şi la noi". Şi le-am cântat şi lor. Şi-or scos şi ei acolo o litra de vin, ce-or 
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avut, nişte ţuică. Era tare aşa distractiv. Şi zic: ,,Mă, toată noaptea v-am unnărit, v-am 
unnărit să vedem ce faceti. C-atâta de frumos s-o auzit, că noi plângeam." Era unu de 
prin Moldova, tare credincios, că ăla venea toată duminica, lua o HtrA de vin, venea 
acasă să-i cânt cu torogoata. Toată duminica venea militianu ăla, lIia îl chema, şi 
mama tot zicea către el: "Mă Ilie, cum să fac să mă duc şi eu la Banat?" " Eu nu te 
opresc, zicea el, da dacă o fi să te prindă ăştia te duc la Canal". Aşa era atunci - care
or părăsil. Or fost de la noi doi, or stat un an la Canal. Or venit să vadă pe-acasă şi i-or 
prins şi i-or luat. 

La colinda aia s-o auzit. O fost o vreme aşa de frumoasă, că la Crăciun se juca 
fotbal descult în primu an, era cald. Şi s-o auzit torogoata pe satele alea, frumos. Şi-o 
întrebat, că ei or auzit un clarinet, ei aşa-i ziceau, şi s-o auzit aŞa de frumos. Unde şede 
ăla? Şi după aia, când m-am dus eu la nuntă, am cântat cu nişte muzicanti din CăIăraşi . 
Ei or văzut, asta nu merge să cânte cu noi. ,,Ăsta-i saxofon?" ,,- Nu-i, domnule, 
saxofon, li torogoată". ,,- Păi aşa sună." ,,- Aşa sună, da!" Şi-atunci am flicut şi noi 
trupă şi-am flicut şi noi horă lărănească la Crăciun, cum s-o tlicut la noi pe sate, afară, 
nu În cămin. Am flicut hora lărănească şi-or venit toţi copiii şi-or jucat horă, cum se 
joacă la noi. Ai noştri or mai adus de la Ostrov, de-acolo, nişte vin, or venit şi de la 
Sfat şi-or venit şi militienii să vadă hora, cum li în Banat. Ca nemtii, ei fliceau fiecare 
sâmbătă seara bal, da fliceau la cămin. Aveau un Sfat acolo şi era o salA mai mare 
acolo, ca o sală de cămin. Şi ei fliceau 1n fiecare sâmbătă seara. Da noi am flicut numa 
la Crăciun, la sărbători. Şi-atunci au venit primaru şi militienii de-acolo: Mă, zice, 
daca voi vreti, de ce să jucaţi În frig! Vă punem la dispozitie şcoala, da, zice, Îi mutam 
pe ei În sala şcolii, şi vă mutăm pe voi în cămin, că voi vi-s mai mulţi decât ei, nemţii. 
Ei tot or flicut pân-acum. Şi-am avut profesoru ăsta, Raia, care o fost de-aici ... a ţinut 
foarte mult, el s-o ocupat şi de ale noastre hori . Şi după aia am flicut. Mai aduceam şi 
răchie. Am cântat şi eu cu cei din satele vechi . După aia ne-am organizat şi noi cu de
ai din sat, cu un sârb, doi sârbi de pe-acolo erau ... şi ne-am dus şi noi, tliră ei. Aveam 
trei acordeoane şi eu cu taragot. Ne-or cam chemat ei. Ei jucau horde noastre frumos, 
cum cântam noi hore aşa jucau şi ei. Că ei or spus, aşa cum cântati la Banat! Nu 
mergem, că nu ştim să cântam! Cântaţi cum se cântă la Banat! Ei aveau şi muzică 

uşoară, dansau ei atuncea. La noi mai rar, la noi atunci horă, ardeleană, măzăriche, 
cum era. Le-am cântat, ei jucau În ritmu lor. 

Am lucrat 3 ani la Doina Banatului ... După aia asta s-a desfiinţat şi -am intrat la 
IRTA. Am mai cântat vreo 8 luni, am cântat la un restaurant, "Semenic", acolo În 
Oraviţa. După aia m-am angajat la autobază la Oraviţa, că sindicatu voia să-şi facă o 
fonnaţie, dar Între timp nu s-o mai tlicut. Da eu am cântat la nunţi, lucram În tură. Şi 
după aia am lucrat tot la ei, la TRTA, 28 de ani . După ce am lucrat la benzină, m-or 
trecut gestionar la magazia de piese şi-acolo am lucrat pâna am ieşit la pensie. 

B.M.: în '59 am venit şi eu aici. Trei am a stat el aicea fliră mine. A rămas 
mama-soacră acolo. Şi-or crescut fetele, or trebuit să meargă la şcoală. Şi-am intrat şi 
eu la Vinalcol. N-aveam pământ şi n-aveam nici cu ce să lucrăm . Calu l-am vândut 
acolo la Bărăgan, unu ne-o murit acolo la Bărăgan . Vaca am vândut-o. Erau şi cote. 
Nici care-or avut n-or putut să facă faţă. S-o tlicut şi colectivu, atuncea Între timp. 

B.G.: Acuma am primit pământu . Ne-o scris IOha, atât ne-o dat. Nici nu 
puteam să lucrăm mai mult. Am cumpărat cal, căruţă. Am semănat 6 lante de grâu, 6 
de porumb. Or Împărţit oamenii din sat, că ingineru care-o fost tot ne-o-ncurcat şi ... 
Da o rămas şi neluat. N-are cine. La noi o fost pământ de-ajuns, că toata lumea o avut 
pământ. Atâta cât pot ei să lucre. Că tineretu-i plecat din sat. Numa ăi bătrâni. Eu mă 
duc zi la zi. Dar dacă ei vin numai de vinerea după-masă până sâmbăta, aia nu-i 
agricultură. 
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