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Parinților mei, fratelui meu
și victimelor Holocaustului
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Cuvânt înainte

Mama m-a născut la scurt timp după ce s-a întors
din lagărul de concentrare. Avea cincisprezece ani când
ungurii și nemții au luat-o. A revenit acasă după teribilul
calvar de a-și căuta părinții și fratele plecat. S-a întors
acasă pentru a o găsi ocupată de oameni străini, care au
încercat să o alunge. Mama a visat să meargă la școală, dar
trebuia să-și găsească un cuib. L-a cunoscut pe tatăl meu,
care era cu opt ani mai în vârstă, și s-au căsătorit. A sărit
direct în anii adolescenței; nu a avut niciodată liniștea
firească să se maturizeze în adult. S-a luptat împreună cu
soțul ei, și el supraviețuitor, să uite și să înceapă o nouă
viață. Tatăl meu era fermier înainte de război, dar când
comuniștii au preluat puterea, el a trebuit să-și dea
pământul colectivului și să ocupe un post dat de guvern în
satul vecin.
El era mereu la serviciu, iar mama era singură și
mă ținea aproape de ea. Eram raza ei de soare, frumoasa ei
păpușă strălucitoare, păpușa pe care nu a putut să o aibă în
copilărie. M-a stricat. Am obținut cele mai bune jucării pe
care și le puteau permite părinții mei, singura roșie din
casă, cele mai frumoase haine care se găseau. În același
timp, mama a vrut să fiu puternică, să știu totul despre
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viață. Ea a vrut să citesc la patru ani, să învăț să cos la
cinci și să pot găti când aveam șase ani. Am fost foarte
bolnavă, iar satul nostru nu avea medic. Școala avea doar
patru clase, care erau predate de un profesor într-o singură
cameră mare.
Mama era hotărâtă să se mute în oraș, unde existau
școli mai bune și îngrijiri medicale bune, dar Partidul
Comunist a interzis să se mute acolo dacă nu avea o casă și
un loc de muncă. După ce s-a născut fratele meu și m-am
îmbolnăvit din nou, mama a reușit să obțină un loc de
muncă în oraș. Ne-am mutat la casa pe care o construiau
părinții mei acolo, dar o singură cameră a fost terminată.
Tata a trebuit să rămână pe loc încă un an până a reușit să
obțină și el un loc de muncă. Îmi amintesc mereu că mama
se străduia să realizeze obiectivele ei și niciodată
acceptând „nu” ca un răspuns, dacă a mai rămas o piatră
neîntoarsă. Nu-mi amintesc la ce vârstă am devenit
conștientă de chinul oribil prin care trecuseră părinții mei
în timpul Holocaustului sau la ce vârstă am văzut prima
carte, care descrie acele experiențe oribile. Știu doar, că la
un moment dat din viața mea mama mi-a arătat cartea și
mi-a explicat de ce nu avea părinții sau frate. A trecut ceva
timp până când am înțeles că se simte vinovată, pentru că
nu a putut să-și salveze tânăra mamă. Mama mea avea
puțini prieteni. Toți erau supraviețuitori și toți mai în
vârstă decât ea, pentru că era una dintre puținele tinere care
au supraviețuit lagărelor. Am fost uimită că toți acești
supraviețuitori au reușit să funcționeze, să aibă copii, să
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meargă la teatru, să aibă grijă de viață, după calvarul prin
care au trecut. În jurul nostru a existat întotdeauna umbra
antisemitismului. Casa noastră trebuia să fie fără pată,
aspectul nostru trebuia să fie îngrijit. Nu am vrut să fim
literalmente „evrei murdari”. De asemenea, am simțit
nevoia de a ne compensa părinții. Aveam nevoie să ajut în
casă și trebuia să fiu o studentă bună. Suferiseră destul.
Mai târziu, familia mea s-a mutat în Statele Unite,
iar mama a continuat să facă lucrurile pe care le fac
supraviețuitorii. Împreună cu tatăl meu, ei au realizat visul
american. Mama a obținut studii superioare, l-a ajutat pe
tatăl meu să construiască o afacere, să cumpere o casă și o
mașină. Copiii ei au mers la facultate și au început cariere
de succes. A avut nepoți care, la rândul lor, au mers la
colegii bune și încep cariere grozave. Mama a obținut o
diplomă de facultate la vârsta de șaizeci și nouă de ani. Era
cea mai în vârstă din clasele ei. Acum și-a găsit scopul în
viață. Ea nu va lăsa oamenii să uite atrocitățile. Ea îi va
învăța pe tineri că prejudecățile de tot felul sunt greșite, va
învăța că discriminarea și violența sunt greșite. A defilat de
mai multe ori în Marșul Vieții cu tinerii. Călătorește în
școli din toată țara pentru a vorbi elevilor și scrie cărți
pentru a-și transmite mesajul. Mama mea, Elly Gross, nu
este doar o supraviețuitoare; este, de asemenea, un mentor.
Agneta Weisz
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Introducere
Miracolele m-au ajutat să supraviețuiesc. Sunt
convins că supraviețuirea mea în Holocaust se datorează
unui lanț de minuni. Nu mă consider specială. Dar fără
aceste minuni, nu aș fi supraviețuit. Aș fi pierit împreună
cu toți ceilalți copii de vârsta mea. Am supraviețuit acestor
minuni: eram blondă, cu ochii albaștri și pielea albă. Legea
maghiară interzicea evreilor să călătorească. Dar în fiecare
duminică, călătoream cu trenul până la Marghita pentru a
lua mâncare de la o mătușă și ne întorceam acasă la Șimleu
Silvaniei noaptea. Nimeni nu m-a întrebat vreodată „De ce
călătorești?” În ghetoul Cehei, care număra mai mult de
șapte mii de locuitori, patru au primit ordin să cojească
cartofii. Am fost unul dintre ei. Am avut destule materii
prime sau cartofi fierți de mâncat. Ori de câte ori am
părăsit ghetoul, am fost căutați la piele. Țineam strâns
cuțitul în buzunar. Nu am fost prinsă niciodată. La sosirea
la Auschwitz-II / Birkenau, dr. Mengele m-a îndreptat spre
dreapta în ultima secundă. În mod tragic, mama și fratele
meu nu au fost selectați spre dreapta. În Auschwitz-II /
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Birkenau Bloc 20, grupul meu stătea în apă de ploaie până
la genunchi. Ajutată de noroc, am fost transferată în blocul
18 pentru a fi alături de verii mei. Am ieșit a doua zi la
apel, dar un înger m-a ascuns sub aripi. Dr. Mengele nu ma observat. Am fost dusă înăuntru. Am mâncat coji de
cartofi amestecate cu nisip dintr-o grămadă de gunoi. Mi-a
umplut stomacul gol, dar nu m-am îmbolnăvit. Mi s-a
mărit burta. La următoarea selecție, Dr. Mengele a
observat-o, dar m-a lăsat să merg cu alții cărora le-a fost
salvată viața. În fabrică, un maistru german și-a riscat
libertatea și mi-a adus sare pentru a-mi opri sângerarea
gingiilor. Când tușeam și eram bolnavă de febră mare, s-a
întâmplat un alt miracol. Cu o pătură pe spate, un ofițer
german nu m-a bătut pentru că nu am respectat ordinele.
Eram bolnavă și totuși nu am fost expediată la gazare.
Pentru că eram blondă?
În timp ce mă întorceam acasă în tren, un soldat rus
a încercat să mă tragă afară. Mă credea o fată germană.
Pentru că eram blondă? Am scăpat și m-am ascuns sub o
bancă, în spatele picioarelor altora. Nimeni din tren nu m-a
trădat. Am scăpat. Printr-un lanț de minuni, viața mea
fusese cruțată. Un ultim miracol ar fi trebuit să vină, dar nu
a venit - dacă un alt membru al familiei mele ar fi
supraviețuit. Eram singură. Atât părinții, cât și fratele meu
pieriseră. Nu era nimeni care să mă iubească și să mă
protejeze, nimeni care să-mi ofere refugiu.
**
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Orașul meu natal

Îmi amintesc de Șimleul Silvaniei, România, unde
m-am născut, ca de un oraș frumos. Orașul se află într-o
vale, înconjurată de munții Meseș. Pe tot parcursul anului
este zăpadă pe acești munți. Vara, când ploua sau când
soarele strălucea puternic, se topea ceva din zăpadă. Râul
orașului, Crasna, a crescut rapid, revărsându-și malurile.
Apa noroioasă a acoperit partea stângă a orașului meu
natal. Oamenii s-au împachetat și s-au mutat pe un teren
mai înalt. Apa noroioasă a măturat tot ce-i stătea în cale.
Locuiam pe partea dreaptă a râului de lângă dealurile
Măgura. De pe aceste dealuri înalte, un mic pârâu cu apă
cristalină curgea încet prin mijlocul străzii mele. În centrul
străzii asfaltate pe vremea caldă a verii, eu și prietenii mei
am construit un dig din nisip pentru a crea propriul nostru
mic lac. Ne-am jucat cu bărci de hârtie care pluteau pe lac.
„Vele” mândre făcute din bețe de chibrituri au purtat
bărcile de pe lacul nostru. Dar bărcile de hârtie s-au
îmbibat de apă și s-au scufundat curând. Cel a cărui barcă
se scufunda prima era cel care pierdea în acest joc.
Distracția noastră s-a încheiat când a plouat sau când
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zăpada s-a topit. Fluxul a crescut furios și mare. Apa ne-a
acoperit strada de pe o parte și pe altă, aducând pietre și
ramuri rupte. Când vremea s-a răcit, apa a înghețat și a
creat o stradă înghețată dintr-o parte în alta. Noi, copiii, neam grăbit să ne jucăm pe gheață. Mămicile noastre s-au
îngrijorat că vom veni cu degerături. Frigul nu ne-a
deranjat niciodată.

Singurul meu frate

Eram singurul copil și gelos pe prietenii mei care
aveau un frate sau o soră cu care să se joace. Mă simțeam
mică și singură. Apoi, când aveam zece ani, s-a născut
fratele meu mai mic, Adalbert. Era frumos cu părul negru,
obraji roșii și ochii negri. Am fost fericit că am un frate. Îl
iubeam pe băiețel și îi plăcea să fie cu mine. A făcut primii
pași, echilibrat cu mâinile și, zâmbind, a fugit în brațele
mele. M-am simțit atât de bucuroasă încât am plâns.
Adalbert era aproape de inima mea. Mi-a dat mari
satisfacții când mama noastră a avut încredere în fratele
meu mai mic. Am planificat să merg împreună cu el în
parc când a crescut și a urcat pe dealuri pentru a culege
căpșuni sălbatice, mure și flori sălbatice pentru mama
noastră. Tatăl nostru plănuia bar- mitzvah singurului său
fiu și școala la care urma să învețe. Poate că Adalbert ar fi
ajuns doctor, sau poate un avocat sau un mecanic. În
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primăvară, când s-a născut fratele meu, naziștii au invadat
Cehoslovacia. Vânturile celui de-al doilea război mondial
au început să sufle peste capetele noastre, dar nimeni nu șiar fi putut imagina ce va urmă în continuare. Soarta a
schimbat viața familiei noastre, iar visele noastre nu se vor
împlini.
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Furtuna care a lovit Europa

Cei care s-au născut la sfârșitul anilor 1920 sau în
anii 1930 au ratat viața anterioară, cea fără griji, înainte de
al doilea război mondial. Dar problemele Europei au
început mult mai devreme, chiar înainte de primul război
mondial. Mulți oameni au murit în timpul războiului, iar
viața de după aceea a fost dificilă. A fost o mare criză
economică. A cui a fost vina? Era mai ușor să dai vina pe
un grup de oameni. Care națiune ar putea fi acuzată de
viața dificilă și dură a tuturor? Trebuie să fie o națiune fără
patrie, un grup de oameni care nu au o țară proprie.
Națiunea respectivă ar fi o țintă ușoară, iar criza ar putea fi
pusă pe seama acestor oameni. Nu aveau nicio țară pe
Pământ pe care să o numească a lor. Dând vină pe evrei în
anii 1920 și 1930, un lider fanatic german, Adolf Hitler, a
unit pe ai săi concetățeni. Lozinca „Omoară evreii” era
muzică pentru urechile naziștilor și a colaboratorilor lor. În
furtuna care a străbătut Europa, evreii erau o pradă ușoară.
Nu aveau patrie. Nu aveau refugiu. În această furtună, cei
din neamul meu au fost jefuiți de pozițiile lor și de viața
lor.
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Invazia maghiară

Oamenii din Europa sufereau; toată lumea se
chinuia. Depresia este ca o lăcustă care mănâncă tot ce-i
stă în cale. Ca după un incendiu, rămâne doar pământul
gol.La piață, era o mulțime de mâncare, dar puțini aveau
bani să o cumpere. Fără muncă. Fără venituri. Dar, deși
viața a fost dură, am fost acasă împreună și am avut
libertatea noastră. Curând au apărut mai multe probleme.
La 10 septembrie 1940, maghiarii au ocupat zona mea din
România fapt care a ruinat locuitorii locali. Noul guvern a
confiscat comori, a jefuit totul și a preluat controlul
frontierei. Acum făceam parte din Ungaria. Zi de zi, viața
se îngreuna. Ungurii au adus mizerie cu ei. Au fost
distribuite cupoane. Alimente, îmbrăcămintea și pantofii
erau raționalizate. Evreii au fost acuzați de lipsa bunurilor.
Noul guvern a confiscat bunuri și proprietăți evreiești și lea dat gratuit maghiarilor loiali. Ungurii locali au fost
fericiți o vreme, dar au devenit lacomi și au cerut mai mult.
Noi legi, dure îi loveau pe evrei. Au fost emise restricții
pentru călătorii și școli; au fost puse în aplicare carantine,
bărbații au fost recrutați la muncă forțată și alte nedreptăți.
Era primăvară. Era cald. Soarele strălucea. Pajiștile erau
verzi. Copacii și florile înfloreau, dar pentru evrei era
14

întuneric și vremuri tulburi. Pentru a liniști localnicii și pe
germani, guvernul maghiar i-a forțat pe evrei să iasă din
casele lor, din orașele lor. Apoi au livrat evreii naziștilor.
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Acuzați de chiriaș

Mama a trebuit să repete mereu că ar trebui să-i
ascult pe adulți. Am încercat să-i mulțumesc pe bătrâni
pentru a nu ne certa. Într-o zi, chiriașul nostru a mers la
piață și a cumpărat două găini. Le-a așezat vizavi de
intrarea casei sale într-un fel de cutie cu mici deschideri
pentru aer. Ca întotdeauna, pisicile și câinii alergau în jurul
curții mici. Poate că cineva a atins deschizătura de la cutie,
așa că găinile au ieșit. Intrarea în apartamentul nostru era
pe cealaltă parte a clădirii. Am folosit rar intrarea din
spate. Nici nu știam că găina avea pui. Într-o după-amiază
târzie, chiriașul m-a sunat și mi-a spus: „Te-ai jucat cu
găinile mele de parcă ar fi mingi”. Mama a ieșit și a spus:
"Nu vă faceți griji. Voi plăti puii." Ea a spus asta chiar
dacă nu aveam mulți bani și ea știa că am fost la școală
toată ziua. Tatăl meu fusese deja dus într-un lagăr de
muncă forțată. Mama știa că nu voi atinge bunurile
altcuiva. Draga mea mamă era îngrijorată că omul ar putea
merge la poliție să se plângă de mine. Atunci cine știe ce
se va întâmpla? M-ar putea trimite la închisoare. Locatarul
a făcut mult zgomot și a țipat că are chiar și un martor care
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mă văzuse jucându-mă cu găinile. Eram atât de speriată,
tremurând, gata să leșin. Apoi, de nicăieri, cele două găini
s-au întors. Au intrat singure în cutia din care scăpaseră.
Noi trei stăteam acolo. Chiriașul nu a spus: „Îmi pare rău
că te-am acuzat”. Era maghiar, iar noi eram evrei. Mami a
spus: "Slavă Domnului, găinile s-au întors. Cui îi pasă de
scuze. Ne-au trecut grijile." Aceasta a fost viața noastră
sub stăpânirea maghiară.
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Dragul meu tată

Tata era un om frumos, înalt, cu păr negru și ochi
negri. El m-a iubit. Până la vârsta de zece ani, eram
singurul său copil și semănam cu regretata sa mamă.
Mama lui fusese drăguță, cu ochii albaștri, părul blond și
tenul deschis. La o vârstă fragedă, tatăl meu a devenit
orfan. Tatăl său a murit în primul război mondial. La scurt
timp, mama sa a decedat. Cei patru frumoși copii au rămas
în grija fratelui răposatului lor tată. Dar unchiul acesta i-a
gonit pe cei patru băieți și a preluat casa părinților lor.
Băieții tineri s-au îndepărtat de orașul lor pentru a-și găsi
de lucru. Tatăl meu avea paisprezece ani, era cel mai mare
dintre orfani. Cei patru frați au învățat croitorie, iar salariul
lor acoperea camera și masa lor. În cele din urmă, doi
dintre frații lui tata au scăpat de mizerie . Au plecat în
America de Sud și s-au stabilit la Montevideo, Uruguay,
pentru a începe o viață nouă într-un ținut ciudat. Cei doi
frați au început să lucreze și apoi au deschis un magazin de
curățătorie chimică. Fratele cel mai mic al tatălui meu i-a
urmat în curând pe ceilalți în Uruguay. Acum cei trei frați
erau împreună, iar tata se lupta în vechea lui țară. În
Europa, a început o recesiune și nu era de lucru. Atunci
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catastrofa a căzut peste evreii europeni. Dragul meu tată a
fost trimis într-un lagăr de muncă forțată în iunie 1942.
Grupul său a mers pe jos fără mâncare, apă, încălțăminte
sau haine calde. Într-o zi, deținătorii săi au forțat grupul
într-o remorcă, au blocat ușile și au turnat benzină în jurul
remorcii. Apoi soldații au aruncat un chibrit aprins pe
benzină și i-au ars pe muncitori, în viață. Tatăl meu de
treizeci și șapte de ani se număra printre grupul de tineri
care au murit în acea zi. Îmi lipsește pentru totdeauna tatăl
meu, care, departe de familia sa, a suferit frig și foame
timp de luni de zile. Și focul a luat viața tatălui meu
drag...

Domnișoară, a căzut o stea?

După preluarea maghiară din septembrie 1940, noi
evreii am fost privați de drepturile cetățenesti. În 1944,
guvernul maghiar a emis un decret prin care noi evreii
trebuie să purtăm o stea galbenă, a lui David. Populația
locală ar putea acum să recunoască un evreu înfricoșat de
departe, pe stradă. Localnicii ne-au strigat: „Evreu murdar
- a căzut o stea peste tine?” Au scuipat pe evrei, iar unii
evrei au fost bătuți. Faptul că m-am născut evreu a fost o
rușine zilnică. Foștii prieteni au întrebat: „Domnișoară, a
căzut o stea peste voi?” chiar dacă eram același copil evreu
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cu care crescuseră și se jucaseră mulți ani pe strada
noastră. De la ușa din față a casei noastre, am putut vedea
cea mai mare parte a străzii noastre, care începea în
centrul orașului.
În partea stângă a străzii, construită pe o colină este
biserica catolică, care se ridică deasupra orașului.
Clopotele ei au sunat zi și noapte, de patru ori pe oră. A
fost atât de frumos să aud. În fiecare dimineață, mă uitam
la turnul cu ceas al bisericii pentru a nu întârzia la școală.
Și m-am uitat îngrijorată pe stradă pentru a-mi vedea foștii
prieteni plecând la școală. Nu mai doream să-i întâlnesc.
Unul dintre foștii mei așa-ziși „prieteni” a devenit agitator
de stradă. A aruncat cu pietre, ne striga numele și ataca
evreii în vârstă. De câteva ori m-a scuipat și pe mine. Când
i-am spus mamei mele, ea a spus: „Tu, dragă, trebuie să
înveți să nu te plângi”. Rămâne o întrebare: Știau liderii
evrei despre legile care se făceau împotriva evreilor?
Cu fiecare nouă zi, evreii aveau din ce în ce mai puține
drepturi. Nimeni nu va ști vreodată ce gândeau liderii
noștri.
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Cuțitul

În curând viața mea s-a schimbat pentru totdeauna.
La începutul primăverii 1944, soldați înarmați ne-au forțat
să ieșim din casele noastre într-o fostă fabrică de cărămidă
din afara orașului. Acum locuim în acest ghetou. O zonă
segregată și săracă a unui oraș în care evreii au fost
obligați să trăiască. Apoi, într-o zi însorită, 27 mai 1944,
am fost căutați la piele într-un cort. Am ascuns un cuțit
mic strângându-l în mână. Am fost forțați să intrăm într-un
vagon de transportat vite fără hrană sau apă - aproximativ
nouăzeci și cinci de evrei speriați, bătrâni și femei, mame
tinere cu copii înfometați, înfricoșați. Nu aveam
aproape aer de respirat. Într-un colț, mama, fratele meu și
eu stăteam între picioarele celuilalt. Apoi am început să fac
o gaură pentru aer cu cuțitul meu secret în peretele
vagonului. A doua zi, duminică dimineața devreme,
vagoanele de vite au ajuns în orașul nostru natal, în
Șimleul Silvaniei, pentru ultima oară. Era o altă zi însorită.
Maghiarii au venit la gară pentru a vedea vagoanele
încuiate care transportau evreii nefericiți. Zâmbetele și
râsul de pe fețele lor sunt întipărite în memoria mea.
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Noaptea târziu, vagoanele noastre de vite au părăsit
orașul. Am mărit gaura din peretele vagonului, astfel încât
mama, fratele și eu să avem un aer proaspăt. Eram atât de
disperați. Adalbert, fratele meu de cinci ani, a cerut apă și
mâncare. Mama noastră l-a ținut strâns. Mami l-a sărutat.
Nu avea de mâncare sau apă de dat fiului ei, dar măcar noi
aveam puțin aer.
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De ce nu am spus „Mami te rog să vii cu mine?”

Vineri, 2 iunie 1944, trenul s-a oprit brusc și ușile
au fost deschise. Bărbați în zdrențe dungate au sărit în
vagonul nostru. Unul mi-a șoptit: „Spune că ai optsprezece
ani” și mamei mele: „Dă băiatul cuiva”. M-am gândit, sunt
acești oameni nebuni? Bărbații i-au alungat pe bătrâni și pe
copii din vagonul pentru vite. Bolnavii și morții au fost
aruncați împreună pe același camion. M-am gândit, ce nu
este în regulă? Sunt nebuni? Mama a întrebat: "Ce ar trebui
să facem?" I-am spus: „Nu-l putem da pe fratele meu
străinilor. Are cinci ani, iar eu am cincisprezece”. S-a
întâmplat la fel de repede ca fulgerul; nu era timp să mă
gândesc. Am fost împinsă spre dreapta. Mama mea,
țînându-l pe fratele meu în brațe, a rămas în stânga. În timp
ce alergam să ajung la ceilalți, le-am făcut semn cu mâna.
S-au uitat în direcția mea. Retrăiesc acest moment toată
viața mea. Ajunsesem în lagărul de concentrare
Auschwitz-II / Birkenau din Polonia. În timpul vieții mele,
pe măsură ce apar probleme, îmi trece prin minte că am
făcut o greșeală teribilă. Sunt chinuită de remușcări. De ce
nu i-am spus mamei mele: „Dă-l pe fratele meu cuiva și
vino cu mine”? De ce simt vina că mama a fost trimisă în
stânga? În viața mea, m-au copleșit tragedii. Am fost
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separată de tatăl meu la vârsta de treisprezece ani. Când
aveam paisprezece ani, el a pierit într-un lagăr de muncă
forțată. Când aveam cincisprezece ani, mama și fratele
meu au fost luați de lângă mine. Am fost egoistă
nevorbind în acel moment? Nespunând: „Mami, încearcă
să vii cu mine”? Tu, cititorule, fii judecătorul meu. Am
greșit?
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Cum a murit mama mea?

Trenul nostru cu peste trei mii de noi deportați s-a
oprit. Toată lumea a primit ordin să iasă. Draga mea mamă
a crezut că ne vom vedea vecinul de pe stradă cu cele trei
fete ale lui. Mami a crezut că îl va lăsă pe fratele meu în
grija lor în timp ce noi muncim. În această frământare,
vecinul nostru nu a fost găsit. Nu știam unde suntem. Am
fost înșelați. Totul s-a întâmplat la fel de repede ca
fulgerul. Mama îl ținea pe fratele meu în brațe. Bietul
băiețel, de cinci ani, flămând, epuizat, nu avea putere să
meargă. Dar Adalbert nu a plâns. Eram lângă ei. Cineva ma împins din spate . Am făcut cu mâna și am alergat să-i
prind pe ceilalți direcționați spre dreapta.
Mama și fratele meu s-au uitat în direcția mea. Nu iam mai văzut niciodată. Celălalt grup în care au rămas ai
mei a crescut. Stăteau lângă vagonul în care călătorisem
timp de șapte zile. Nimeni cu mintea normală nu și-a putut
imagina soarta. Îmi văd întotdeauna frumoasa mea mamă
în vârstă de treizeci și șapte de ani și fratele meu frumos,
de numai cinci ani. Sunt chinuită de modul în care dragii
mei au fost uciși. Au avut ei norocul să fie uciși în
camerele de gazare, astfel încât să nu sufere prea mult?
Mulți alți adulți și copii au fost omorâți și mai crud. Cine
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îmi poate spune cum au fost uciși dragii mei? Printr-un
miracol, unii dintre cei care au fost martorii masacrul
evreilor europeni au supraviețuit. Noi, cei care am
supraviețuit, trebuie să ne spunem poveștile.
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Muzică simfonică în Birkenau

La sosirea în Birkenau, evreii din toate țările au
auzit o muzică plăcută. O orchestră a cântat o simfonie.
Muzicienii purtau cârpe cu dungi. Erau palizi, dar cântau
frumos la instrumentele lor. Jucătorii erau muzicieni
renumiți în țările lor respective. Când muzicienii au ajuns
la Auschwitz-II / Birkenau, au fost selectați pentru o
sarcină specială. Muzica lor trebuia să-i inducă în eroare și
să-i calmeze pe noii veniți. Pe măsură ce șirul lung de
vagoane se rostogolea zi și noapte cu noi deportați,
muzicienii cântau muzică clasică. Soldații SS și Kapos
urlau, câinii lătrau, familiile s-au despărțit, copiii au plâns
și bărbații vorbeau șoptit. Era ciudat să auzi muzică. Acei
muzicieni au întâmpinat victimele pentru care muzica
simfonică a fost ultima lor amintire liniștitoare. Le ofereau
o ușurare înainte de a fi uciși. În primăvara anului 1944,
doar într-o lună, au sosit aproximativ jumătate de milion
de deportați. Au venit în transporturi mari, în special din
Ungaria, fosta Cehoslovacia, Serbia și Transilvania
României. Familia mea și cu mine am ajuns din România
ocupată. Din 1944, îmi vine adesea în minte o întrebare
despre cei care cântau muzică pe măsură ce soseau noi
deportați. A supraviețuit vreun membru al orchestrei
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Holocaustului? Au mărturisit muzicienii despre
nenorocirea, experiența și fluxul constant de vagoane, ziua
și noaptea, care au adus deportați nevinovați la moarte?
Muzicienii au trăit calvarul lor știind soarta fiecărei
persoane care a fost îndreptată spre stânga. Selectarea spre
dreapta a însemnat supraviețuirea temporară pentru
aproximativ 1-2 procente dintre noii sosiți.
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Dușuri în Birkenau

Vineri, 2 iunie 1944, am ajuns la Auschwitz-II /
Birkenau. Ce s-a întâmplat în continuare a fost un coșmar.
Când a sosit trenul nostru de deportați, ne-am aliniat în fața
unui ofițer. Cu o mișcare din mănuși, a decis cine trebuie
să trăiască și cine să moară. Grupul meu a fost trimis în
dreapta. Nu eram încă condamnați să murim. Dar
majoritatea transporturilor noastre au fost îndreptate spre
stânga. Am fost închiși șase zile fără apă sau mâncare și
nici măcar nu aveam suficient aer. Soldații cu puști gata să
tragă ne-au ordonat să ne aliniem, cinci la rând; țineau
câini lătrând pe lese. Bărbații în uniforme cu dungi i-au
ajutat pe soldații germani să ne grupeze. Am mers pe un
drum cu garduri de sârmă ghimpată. Grupul nostru a ajuns
la o clădire mare. Însoțitorii noștri au țipat: "Afară.
Repede!" Am intrat într-o sală mare, cu bănci în jurul
zidului și cârlige numerotate. Pe perete erau semne scrise
în germană și în maghiară: „Legați-vă pantofii împreună”.
„Amintiți-vă numărul de cârlig, pentru a vă găsi hainele
rapid”. Cât de organizați erau germanii. Ce minciună a
fost. Nu am știut. Niciunul dintre noi nu și-a primit hainele
înapoi. Hainele noastre pliate au fost trimise cetățenilor
germani ca premiu. Soldații ne priveau dezbrăcându-ne.
Capul nostru a fost ras. La duș, apa venea fierbinte o
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secundă, iar în secunda următoare rece ca gheața. Ne era
sete; ne era foame. Am așteptat cu disperare hrană. Naziștii
au spus: „Mâncarea și băutura vor fi distribuite după ce
veți face duș”. Naziștii au râs de mizeria noastră. A fost
distractiv pentru ei.

Prima mâncare în șapte zile

Au trecut șapte zile de la acea sâmbătă dimineață,
27 mai 1944, când am fost forțați să ieșim din ghetou.
Nicio mâncare sau apă nu se atinse de gura mea. Prima
umezeală pe care a primit-o corpul meu a fost de la duș în
dimineața zilei de 2 iunie 1944. Cineva mi-a pus o mică
bucată de săpun în mână și pe ea era scris "Săpun
Evreiesc". Soldații SS ne-au urmărit întrând în cabina de
duș. În timp ce mi se revărsa apă pe cap, am scos limba
pentru a înghiți câteva picături. Nu conta dacă apa era
fierbinte sau rece. Aveam gura uscată; buzele îmi erau
crăpate. Am simțit apa de parcă mi-ar întineri corpul
obosit. Nu erau prosoape cu care să ne uscăm. Apoi,
grupul nostru, câte cinci pe rând, a fost condus pe un drum
umed și noroios, înconjurat de sârmă ghimpată. La fiecare
câțiva metri existau turnuri de veghe cu soldați gata să
tragă. Soldații SS care urlau, ne-au escortat cu puști și
câinii ciobănești germani în lese. Am ajuns într-o piață,
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lagărul C. Era frig. Aveam saboți pe picioare, corpul
nostru era acoperit doar cu cârpe - fără lenjerie, șosete sau
jachete. Am stat în rânduri de cinci până s-a întunecat.
A plouat de parcă cerul plângea pentru noi toți. Pe capul
meu ras și pe spate, am simțit că mii de ace îmi lipesc
corpul. La sfârșitul acelei zile, grupul nostru a fost escortat
într-o baracă fără paturi, în care ploua prin acoperiș. Apa
noroioasă ne ajungea până la genunchi. Era întuneric,
aglomerat și mizerie. Pentru a ne încălzi, am stat aproape
unul de celălalt. Noaptea târziu, o găleată mare cu
un lichid maro a fost distribuită, în ea plutea niște orz.
Ni s-a spus: „Toată lumea, înghițiți trei guri”. Era fierbinte.
Următoarea persoană a urmărit să se asigure că celălalt nu
va înghiți mai mult. Am înghițit trei guri mari. Era amar și
atât de fierbinte încât mi-a ars gura. Dar cui i-a păsat?
Corpul meu a primit ceva hrană pentru prima dată într-o
săptămână. Am dormit în picioare. Eram epuizați. Încet, a
sosit dimineața. Supraveghetorul ne-a ordonat să alergăm
la latrină, să ne spălăm fețele și să ne grăbim pentru apel.
În câteva săptămâni, multe tinere s-au îmbolnăvit. Au fost
selectate și luate din baracă.
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În Birkenau, Miri mi-a salvat viața

Coșmarul nostru a continuat. Grupul nostru mergea
între secțiuni înconjurate de sârmă ghimpată. Lagărul C era
o secțiune cu treizeci și două de barăci de lemn. Fiecare
baracă adăpostea 1.000 până la 1.200 de femei. Noaptea,
toată lumea a încercat să doarmă înghesuită în paturi de
lemn pe trei niveluri. Noi din regiunea Sălaj, din ceea ce
era acum o parte a Ungariei am fost găzduiți în blocul 20.
Era frig și o zi ploioasă. Noroi și vreo douăzeci de
centimetri de apă pe pamânt în interiorul barăcii. A doua zi
dimineață, s-a produs un miracol. Am auzit numele meu
strigat. Din blocul 18, blocul "Alteste„ Miri Leichner, a
sosit cu un grup mic de femei, dar nu am recunoscut cine
mi-a spus numele. Acolo, cu capetele rase și îmbrăcate în
cârpe erau două dintre verișoarele mele, Violet și Eva,
din regiunea Bihor. Am fost transferată la blocul 18 cu
ele. Au ajuns cu două săptămâni mai devreme. Am dormit
ca sardelele într-o cutie - paisprezece pe un pat de lemn
brut cu așchii. Am împărțit o pătură. Lagărul C era plin
ochi. De două ori pe zi în timpul apelurilor, soldații SS,
asistați de Kapos, selectau 100 până la 150 de tinere. Noi,
nou-sosiții, nu știam unde au fost duse. Dispăreau și
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nimeni nu i-a mai văzut vreodată. Stăteam afară ore în șir,
de fiecare dată era dificil. Ploua; era frig, era prea mult
pentru corpul meu de 15 ani. Duminică, iunie 4, 1944, la
numărătoare, am amețit. Totul s-a întunecat. Am căzut la
pământ. Când am deschis ochii, Miri, din blocul nostru
Alteste, mi-a turnat apă pe față și mi-a spus: „Copile, întră
în bloc". Miri mi-a salvat viața. Nu am fost selectată în
acea zi. Părinții mei din cer mi-au vegheat soarta. Miri m-a
pus la treabă. Cu o bucată de cărămidă, am frecat toată
ziua cărămida înaltă a coșului de fum. Folosind mâinile
goale, am acoperit cimentul dintre cărămizi cu un gel alb,
înălbitor. Peste o mie de femei tinere locuiau în blocul
nostru. Celor care lucrau li s-a permis să circule; celelalte
trebuiau să stea pe paturile cu trei nivele. Cine era înalt
trebuia să-și îndoaie gâtul. Nu exista apă potabilă curată.
Ne era foame și sete. Apă era galbenă și ruginită. Dar nu
conta că apă nu era curată, sau că era amară și cu gust
metalic. Ne era sete. Pentru că am muncit, mi s-a permis să
merg. Toată lumea a spus: "puștoaico adu-ne apă." Așa că
am dus apă la cușete toată ziua. Uneori, cu un grup de fete,
am fost trimiși să purtăm canistre mari cu mâncare.
Aproape de locul de distribuție, în gunoi, erau grămezi de
coji de cartofi murdari. Când Kapo privea în altă parte, ne
umpleam stomacul gol cu coji de cartofi. Cojile de cartofi
m-au ajutat să supraviețuiesc.
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Apelul la Birkenau

Înconjurați de sârma ghimpată și la umbra a patru
coșuri de fum, eram numărate de două ori pe zi. Primul
apel a început la ziuă și a durat câteva ore. Al doilea apel
nominal a început la prânz și s-a încheiat când soarele a
adormit. Kapo-ul ne-a lăsat să mergem să mâncăm și să
dormim când se făcea întuneric. Paturile noastre erau mari,
făcute din lemn brut, pe trei niveluri una peste altă.
Paisprezece femei dormeau pe fiecare nivel. Când ne
mișcam, așchiile ne înțepau corpul. Patruzeci dintre noi am
împărțit o pătură. Eram ca sardinele într-o cutie fără spațiu
între corpurile noastre torturate. Când unul se întoarce, toți
trebuiau să-l urmeze. Am dormit un cap lângă o pereche de
picioare. Am simți mirosul picioarelor celeilalte persoane.
Epuizate, trupurile slăbite nu puteau îndura mizeria prea
mult timp. Aveam o singură rochie de purtat, iar pantofii
noștri erau saboți din lemn. Adesea ploua, așa că ne-am
udat. Nu a contat că suntem tineri. Mulți s-au prăbușit, iar
unii s-au îmbolnăvit. La fiecare apel nominal, au fost
selecții. Naziștii i-au luat pe cei slabi. Kapo i-a ajutat pe
germani. Erau colaboratori. Știau soarta celor selectați. Cei
care au fost selectați au dispărut pentru totdeauna din acest
chin..
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Loc greșit, timp greșit

A plouat des în Auschwitz-II / Birkenau. Era foarte
frig să rămânem afară, în ploaie, ore în șir în timpul
apelului. Mulți nou-veniți cu capul ras au răcit. Unii au
avut diaree din cauza lipsei de proteine din alimente. La
următorul apel nominal, au fost selectați și au dispărut
pentru totdeauna. Unde au fost duși?
Miri,
supraveghetoarea noastră din blocul 18, avea milă pentru
noi, deținuții nou-veniți. Din cauza ploii abundente, Miri
ne-a ținut în bloc. Un grup de SS venea să numere de două
ori pe zi și să selecteze deținuții care păreau bolnavi. O
tânără cehă era responsabilă ca noi să fim gata la timp
pentru apel. Margo Grese era șefa soldatelor SS. A venit să
ne numere, să selecteze bolnavele sau fetele sănătoase
pentru diferite experimente medicale. Fata cehă, speriată a
țipat: „Schnell, schnell.” Cu o mână, a lovit orice femeie
care era aproape de ea. Din păcate, am fost în apropiere.
Am fost lovită în gură. Pentru o secundă, stele mi-au
sclipit în fața ochilor. Am avut noroc, am primit un singur
pumn. În apelul nominal al acelei zile, nu am fost selectat
sau bătuta ca alți nefericiți. Niciunul dintre noi nu a făcut
nimic rău; dar unii se aflau exact în locul nepotrivit la
momentul nepotrivit.
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O felie de pâine și o picătură de apă
Al doilea apel nominal a început după o scurtă
pauză și a durat până la apus. Apoi, o felie de un
centimetru de pâine neagră a fost distribuită fiecărui
deținut. Era o bucată atât de mică, grea și amară. Nu avea
valoare nutritivă și era fabricată din rumeguș. Ne era atât
de foame încât nu simțeam gustul amar. Nu a fost suficient
să ne umplem stomacul gol. Majoritatea deținuților, de
îndată ce au primit felia mică de pâine, au băgat-o în gură
și au înghițit-o pe loc. Foamea zilnică a creat gelozie între
deținuți. Adesea, persoană care era în linie credea că
următoarea va primi o felie puțin mai groasă. S-a întâmplat
între prieteni și chiar rude, astfel încât zilele nenorocite au
devenit și mai dureroase. Apa nu era potabilă. Era ruginită
și galbenă. Dar când cineva este însetat, va bea chiar și
noroi. Apa avea un gust metalic și mulți aveau diaree de la
ea. Mâncarea a fost o altă sursă de boală pentru tinerele
femei. Ni s-a dat o supă călduță, amară, verde, cu bucăți de
nisip. Chiar dacă muream de foame, nu puteam mânca
supa verde. Am împins-o pe sub sârma ghimpată către
evreii cehoslovaci. Suflete sărace, erau încarcerate de ani
de zile în Terezin, așa-numită tabără pentru familii. Au
ajuns la Auschwitz-II / Birkenau împreună cu familiile lor.
Erau doar piele și oase, acele schelete înfometate care
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așteptau cu nerăbdare să primească supa verde amară. Din
când în când ni se mai dădea altă supă călduță în care
pluteau bucăți de sfeclă galbenă. În zilele cele mai bune,
știam că animalele erau hrănite cu aceeași sfeclă.
Ne-a trecut prin minte, oare nu era un vis rău?
Părea atât de mult în urmă vremea când aveam
pâine proaspătă pe care o mâncam cu plăcere și apă curată
ca de cristal de băut. Cunoscut și sub numele de
Theresienstadt, a fost un lagăr de concentrare special care
făcea parte din campania de propagandă nazistă pentru a
înșela lumea în a gândi că familiile evreiești nu erau
separate sau ucise.
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Evreii din Cehoslovacia
În vara anului 1944, evreii din Theresienstadt au ajuns la
Birkenau. Arătau ca niște fantome. Bărbații, femeile și
copiii erau doar piele și oase. Bieții evrei, au murit de
foame timp de ani de zile în Theresienstadt. Aceste
schelete abia se mișcau; hainele lor erau infestate; trupurile
lor slăbite nu puteau supraviețui mult. Bărbați în zdrențele
cu dungi îi luau zilnic pe morți, încărcați în două rânduri
pe o căruță, cu trupurile înțepenite unul peste altul.
Bărbați, femei și copii. Morții arătau ca niște bușteni de
lemn. Cei puțini care au mai trăit câteva zile au mâncat
supa amară verde, așa-numita mâncare care ne-a fost
dată în lagărul C. Pe sub firele ghimpate și
electrificate, împingeam supa amară, murdară și verde
până la evreii înfometați din Theresienstadt. Apoi, într-o
zi, lagărul C a fost închis. A trebuit să rămânem în
cazarmă, iar evreii din Theresienstadt au dispărut. În
lagărul ceh, nu mai existau evrei morți de foame. Când am
întrebat o adultă unde au plecat, ea a spus: „Nu-ți face
griji, copile. Au fost transferați într-un climat mai cald.”
M-am întrebat cum știa unde erau luați acei evrei cehi. În
fiecare zi, în ultimele două luni, văzusem cele patru coșuri
înalte scuipând cenușă și foc în cer, totuși nu-mi dădeam
seama în ce fel de loc mă aflu.
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Goale la selectie...

A avut loc o selecție în ultima zi a lunii august 1944
la Auschwitz-II / Birkenau. A fost condusă de dr. Josef
Mengele, cunoscutul „înger al morții”, care a folosit
oamenii ca pe cobai pentru tot felul de experimente. Din
blocul 18 ni s-a ordonat să ieșim goale prin ușa din spate și
să întrăm în blocul 16 pe la intrarea din spate. Pe drum,
soldații înarmați cu câini și bastoane au fost ajutați de
Kapos, care s-a asigurat că nimeni să nu scape de selecție.
Din blocul 16, am ieșit prin ușa din față. Era doctorul
Mengele. Cu mănușile sale albe, ne-a îndreptat pe unii
dintre noi spre dreapta, pe alții spre stânga. Burtica
mea era mărită de cojile de cartofi pe care le mâncasem
cu murdărie și nisip direct din gunoi. Vera, asistenta lui
Mengele, a întrebat: „Ești însărcinată?” „Nu am înțeles ce
vrea. I-am răspuns: „Am cincisprezece ani”. Dr. Mengele
și-a fluturat mănușile, așa că am trecut selecția sa în grupul
mai mare. Ani mai târziu, mi-am dat seama cât de aproape
eram de ultima mea zi. Din nou Dr. Mengele a separat
surorile, mamele. Au țipat, au plâns și au fost bătute brutal.
Grupul din stânga a rămas între blocurile 16 și 18. Eram
goale, încercând să ne încălzim unii pe alții. Niciunul
dintre noi nu a fost martor, dar istoricii știu că cei selectați
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în partea stângă au fost transportați și uciși în acea zi.
Grupul nostru a fost condus la clădirea de dezinfecție.
După ce am fost dezinfectați, am primit alte cârpe și saboți
de lemn de purtat, dar fără lenjerie. Dar când grupul nostru
se apropia de rampă, ni s-a ordonat să ne întoarcem.
Ofițerele ne-au escortat într-un alt lagăr. Acolo gardul era
acoperit cu pături. În spatele gardului, fumul se ridica din
pământ. Ocazional, izbucneau flăcări înalte, roșii. Mirosul
puternic de cauciuc ars era intens. Ni s-a ordonat să ne
dezbrăcăm în curtea deschisă. Grupul nostru mare de la
lagărul C a rămas total dezbrăcat afară. A două zi, ni s-a
ordonat să intrăm în alt bloc. Camerele erau mici, iar
podeaua din lemn. Kapo ne-a distribuit bluze de pijamale
și un lichid cald. Printr-o lovitură de ghinion, am primit
pantaloni de pijama în loc de o cămașă, pe care nu trebuia
s-o am. Kapo care mi-a dat pantalonii a țipat și m-a bătut
pentru a-și acoperi greșeala. Dacă garda nazistă, mereu
prezentă, m-ar fi văzut primind pantaloni în loc de
cămașă, l-ar fi pedepsit pe Kapo. Pentru a ascunde
greșeala și pentru al satisface pe ofițerul nazist, am fost eu
bătută. Kapo mi-a dat un pumn care mi-a rupt unul din
dinți. Inima mea era atât de amară încât nu simțeam
durerea. Crescând cu fete în internat , nu auzisem
niciodată cuvântul „însărcinată”.
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Mizeria schimbă comportamentul uman: viața unor
deținuți se îmbunătățește

Viața era mizerabilă în lagărele de concentrare. Cei
din lagărele de muncă forțată au fost bătuți, iar majoritatea
deținuților au fost ținuți în aer liber. Pentru prizonierii de
război, viața a fost cumva mai bună. Era mai suportabil
decât pentru cei reținuți în lagăre. Majoritatea deținuților
au suferit de foame, infestări, bătăi și frig. Sentimentele
umane au dispărut pentru majoritatea deținuților care erau
închiși. Unii deținuți au colaborat de bunăvoie cu naziștii.
Cred că celor care au ajutat SS-ul li se administrau droguri
pentru a se comporta atât de inuman față de noi. Deținuții
evrei au fost tratați mai brutal decât prizonieri neevrei de
orice altă naționalitate. De exemplu, înainte de răsăritul
soarelui în fiecare dimineață, vreme de ploaie sau senin,
Kapos a țipat și i-a bătut pe deținuți din trei blocuri,
ordonându-le să fugă în remorca sanitară. În fiecare bloc,
existau aproximativ 1.000 - 1.200 de femei, totuși deținuții
din trei barăci trebuiau să folosească o unică remorcă de
spălat. Aveam douăzeci de minute să ne spălăm fețele
și să folosim latrina. Nu existau săpun, prosoape, hârtie,
nici spațiu. Apoi am fugit la apel. După câteva luni, viața
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mea s-a schimbat din nou. Am fost selectată pentru a fi
transportată cu un grup mare de deținuți la o fabrică din
apropiere de Fallersleben, în Germania. Aici situația era
mai bună. Aveam apă caldă cu care să ne spălăm. Fiecare
deținut dormea într-un singur pat supraetajat, cu o pătură, o
saltea de paie, o pernă de paie, și o cameră semi încălzită,
și cu ceva lumină. În comparație cu Auschwitz-II /
Birkenau, aceasta a fost o mare schimbare în stilul nostru
de viață, dar încă mai aveam saboți din lemn, o cârpă
îmbrăcată pe spate, fără lenjerie sau haine de schimb.
Fiecare dimineață și seară, am alergat să fac duș. Apa
călduță mi-a împrospătat corpul. Aveam și toaletă, dar fără
hârtie sau prosoape cu care să ne ștergem. Femeile ofițer
ne-au numărat, apoi ne-au escortat peste drum spre muncă.
De la intrarea în fabrică, am mers mult până la un nivel
inferior și am intrat într-o hală mare cu mașini mari. Șase
dintre noi am fost puși la lucru într-un hol îngust.
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Un meșter german mi-a adus sare

Grupul nostru format din cinci sute de la
Auschwitz-II / Birkenau sosise la Fallersleben pe 3
septembrie 1944. A doua zi, aproximativ jumătate dintre
noi am fost escortați în fabrică. Șase dintre noi am fost
selectați pentru a lucra în departamentul de pictură.
Materialul de vopsit a sosit pe o bandă de asamblare.
Materialul era un obiect metalic greu și rotund, cu mâner.
Partea superioară ovală din centrul său avea un șurub cu
șase unghiuri cu un diametru de aproximativ trei inci și
adâncimea de un inci. Arăta ca o floare. Pe lateral era o
mică gaură în care nu era permisă vopseaua. Dacă
vopseaua intra accidental în gaură, unul dintre cei
trei maiștrii se plângea ofițerilor SS; care țipau. Vopseaua
era în recipiente mari, țevi din cauciuc erau agățate de ele.
Cu o mână, apăsam un pistol pentru a pulveriza vopsea, iar
cu cealaltă întorceam o placă turnantă atașată de masă.
Obiectele gata vopsite au fost agățate de lanțul de
asamblare, care s-a rostogolit în uscătorie. Am lucrat în
două grupuri, fie timp de douăsprezece ore pe zi, fie timp
de douăsprezece ore noaptea. Am lucrat nopțile. Mă
dureau brațele și spatele. În fața noastră era un ventilator.
Deasupra noastră era un grătar metalic pe care se mergea.
Ni s-a dat o mască, mănuși de lucru, o jachetă scurtă, și
44

două căni de lapte degresat. Prin octombrie 1944, gură îmi
sângera din cauza gazelor din vopsea. Sângele mi s-a scurs
pe bărbie și nu am avut ce să-l șterg. Un maistru, un om
gentil , și-a riscat libertatea și mi-a adus o mână de sare.
Mi-a spus: „Copilule, clătește-ți de două ori pe zi gura cu
sare”. Sângerarea s-a oprit, dar mi s-au retras gingiile și mi
s-au micșorat și rădăcinile dinților mi-au fost expuse. A
fost dureros. În decembrie 1944, am început să tușesc și să
scuip bulgări mari de vopsea. Am avut dureri groaznice în
spate. Tremurând de febră, am cerut să nu fiu trimis la
muncă. Persoana noastră medicală era un tehnician dentar.
Ea a spus cu duritate: "Elly, trebuie să mergi la muncă."
Eram cu lacrimi la ochi. Mi-a trecut prin minte că atunci
când voi merge acasă, le voi spune părinților că nu a fost
drăguță cu mine. Cu pătura pe spate, am ieșit din biroul ei
și a intrat un ofițer SS cu o bâta în mână. Câteva fete se
aflau pe hol. Au privit curioase. În acel moment mi s-a
întâmplat un alt miracol. Ofițerul, de rang înalt, a întrebat:
"Ești bolnav, copile?" De obicei, dacă erai prins cu o
pătură pe spate, erai bătut. Bolnavii erau trimiși undeva și
dispăreau. Ofițerul a sunat pe responsabila cu joburi, pe
Brana Helle și i-a spus: „O trimit pe Elly să spele podele în
locuințe”. De atunci nu am mai fost expusă la fumurile
toxice din fabrică.
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Primul meu meșteșug din Fallersleben

În Fallersleben, toată lumea a primit o ceașcă și un
castron, și o lingură personală. Supa de napi a fost
distribuită fierbinte. Fiecare persoană avea un pat separat
cu o saltea de paie. A fost o astfel de schimbare după
Auschwitz-II / Birkenau, unde dormeam ca sardelele, nu
aveam apă de băut și mâncarea era aproape necomestibilă.
În Fallersleben, viața era mult mai bună. Aveam apă de
băut, o cameră semi-încălzită și o toaletă interioară, dar nu
aveam hârtie igienică. Am făcut un duș cu apă călduță
dimineața și seară. - Nu existau prosoape care să ne usuce.
Dar corpurile noastre s-au uscat repede. Apoi am stat la
coadă după mâncare. Deoarece am lucrat în departamentul
de pictură, aveam acces la vopsea neagră și bej. Am pictat
pe o cană și pe un castron numele meu, flori și alte
modele. Femeia noastră, supraveghetoare, Anne-Marie, a
observat acest lucru. Era o femeie destul de blondă, care ne
număra și ne însoțea adesea la muncă. Fabrica era vizavi
de locuințele noastre. Cu un zâmbet, Anne-Marie a spus:
„Elly, vino aici”. Eram îngrozită, pregătit pentru o lovitură.
Rareori am fost pedepsită, dar am asistat la alți bătuți. Nu
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cerusem permisiunea de a-mi picta accesoriile, eram
vinovată. Anne-Marie zâmbi. Am închis ochii, gata să fiu
bătută cu bâta ei mereu prezent. Ea a spus: "Elly, pictează
un desen pe ceașca mea." Annei-Marie i-a plăcut numele ei
și florile pe care le-am pictat pe ceașca ei. A două zi, mi-a
dat un pulover verde, fir alb și ac. Anna-Marie a spus:
„Elly, coase-mi desene pe pulover”. Ia plăcut desenul pe
care l-am făcut pe puloverul ei, dar nu am primit o
recompensă sau un privilegiu suplimentar pentru munca
mea. Eram sclavă. Am continuat să lucrez în fabrică, dar
mi-a dat o mare satisfacție că am creat ceva.
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Complexul fabricii

În Fallersleben, fabrica Volkswagen se afla într-o
zonă rectangulară, mare. După cum îmi amintesc,
complexul extraordinar are multe clădiri individuale
conectate prin poduri. Sub podul fiecărei clădiri,
camioanele transportau materiale și oameni în fabrică.
Părțile de producție au fost transportate de la un capăt la
altul al unei clădiri pe un lanț de asamblare și cu macarale
gigantice. Camioane mari soseau zilnic și duceau
produsele finisate în port. Navele erau încărcate și
descărcate în port. Cu toate acestea, în timpul războiului,
fabrica Volkswagen și-a schimbat produsele și lucrătorii.
Am fost cazați într-una din clădirile fabricii. Soldații ne
însoțeau zilnic la muncă și înapoi. În secțiunea
complexului de fabrici unde am lucrat, piesele auto nu mai
erau fabricate. În ianuarie 1945, eu și patru fete am fost
escortate de o femeie soldată, Christine, la o unitate pentru
bărbați din apropiere, în Laadberg. Tabăra din Laadberg
era înconjurată de sârmă ghimpată. În Laadberg, am
modificat articolele de îmbrăcăminte pentru ofițerul
superior Hanz Johannes Pump. Era iarnă. Corpurile noastre
erau acoperite cu cârpe; purtam în picioare numai saboți de
lemn. Nu aveam lenjerie, jachete sau șosete.
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Cu toate acestea, aerul proaspăt ne curăța plămânii.
Pământul era pudrat de zăpadă albă proaspăt căzută. Odată,
pe cer, au apărut avioane. Arătau ca niște păsări de argint.
Soldata Christine ne-a poruncit să mergem repede, să ne
întoarcem la adăpost. Adesea apăreau raiduri aeriene.
Fabrica nu și-a oprit producția în timpul raidurilor aeriene.
În locuințele noastre, nu conta dacă era zi sau noapte. Ni
se ordona să întrăm în adăpost de patru până la cinci ori zi
și noapte. Din cauza lipsei de somn, unii muncitori ai
fabricii au fost răniți la locul de muncă.
________________________
Note: Aproape de sfârșitul războiului, fabrica a produs
piese pentru rachete V-1 și V-2. Înainte de aceasta,
prizonierii de război reparau în general avioane.
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Oprimații se revoltă

În copilăria mea, am auzit întotdeauna că evreii nu
s-au revoltat niciodată. Chiar și mama mi-a spus că atunci
când cineva spune ceva care nu îți place, încearcă să pleci
fără să spui nimic. Răscoala de la Auschwitz-II / Birkenau
nu a fost realizarea mea, nu am fost acolo pentru a
contribui la ea. Dar sunt mândră să citesc despre asta și să
povestesc povestea deținuților din Auschwitz-II / Birkenau
care au lucrat în camerele de gaz și crematorii și s-au
revoltat. Sonderkommando era numele grupului de bărbați
care lucrau la crematoriu. Sarcina lor era groaznică. Mulți
nu și-au dorit să trăiască și au luat somnifere ca să moară.
Viața lor a fost cea mai nenorocită pedeapsă pe care și-o
putea imagina cineva. La fiecare câteva luni,
naziștii ucideau oamenii care lucrau acolo, apoi erau
înlocuiți cu nou-veniți. Într-o zi din toamna anului 1944,
cu ajutorul a șapte tinere curajoase, ceva dinamită a fost
introdusă prin contrabandă în Crematoriul IV. Bărbații
curajoși care lucrau ca Sonderkommando au aruncat în aer
Crematoriul IV. Trebuie să ne amintim cât de inimaginabil
de curajoși au fost. După revoltă, soldații naziști au ucis pe
toți oamenii care au participat. Tinerele care au făcut
contrabanda cu dinamită și Sonderkommando care au
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explodat-o sunt printre cei mai eroici oameni din istoria
noastră. Dintre cele șapte femei care au introdus dinamită
în crematoriu, două surori au supraviețuit printr-o
întorsătură a sorții. Crematoriul IV a fost distrus total . În
Auschwitz-I se afla încă o mică cameră de gazare.
Auschwitz-II / Birkenau avea patru camere mari de gazare
și crematorii. Fiecare cameră de gazare avea capacitatea de
a ucide aproximativ 3.000 de prizonieri inocenți, înșelați,
în douăzeci de minute. În Europa, în timpul Holocaustului,
populația evreiască a fost aproape complet distrusă în
fabricile morții.
Ne putem întreba cine ar fi următoarele victime ale
regimului nazist după dispariția evreilor? Astăzi, în ruinele
Auschwitz-II / Birkenau, vizitatorii pot vedea că zidurile
camerelor de gaz și ale crematoriilor erau groase de trei
metri, de parcă ar fi fost construite pentru a fi o fortăreață.
În timpul Holocaustului, transporturile au sosit cu inocenți
înșelați din aproape toate țările europene.
_________________
NOTĂ
Sonderkommando = Grupuri de prizonieri evrei
bărbați care erau tineri și cu o stare relativ bună de
sănătate. Sarcina lor era să scoată cadavrele din camerele
de gaz (apoi extragerea dinților de aur și a obiectelor de
valoare) și să le ducă la crematorii pentru eliminarea
finală.
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La sosirea pe platforma de descărcare, victimele au fost
duse la ultima lor destinație. Celor obosiți și flămânzi li s-a
spus că mâncarea și apă vor fi distribuite după ce au făcut
duș. Pentru mulți, această veste a fost o ușurare după
călătoria lor dificilă. Își așteptau cu nerăbdare mâncarea,
apa și dușul. Naziștii erau maeștri în înșelăciune; victimele
inocente au coborât calm pe trepte până în camera de
dezbrăcat. Escortele au fost politicoase, chiar utile. Noi, cei
puțini care au supraviețuit, ne întrebăm cum germanii, unul
dintre cei mai civilizate popoare din lume, au folosit
metode științifice pentru a ucide milioane de oameni.
Ulterior am aflat că gazul mortal folosit pentru a ucide
oameni nu era depozitat în lagăr. Fiecare lot nou de gaz
a fost transportat în tabără într-o mașină cu o cruce roșie.
Regimul nazist a înșelat cu cinism pe toată
lumea. Oamenii știau adevărul și celor mai mulți nu le
păsa.

Sosirea Soldaților Aliați

Îngrijorată, număram zilele, chiar dacă rareori știam
data sau ziua săptămânii. Nu a contat dacă a fost ploaie sau
vreme bună. De două ori pe zi, în zdrențe, am stat ore în șir
la apel, așteptând ca soldații SS să ne numere. În fiecare zi,
soldații selectau niște fete și le luau. Nu am știut niciodată
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soarta celor selectați. Fumul greu din aer a făcut cerul gri.
Noaptea au sosit noi transporturi. Am auzit copiii
plângând. Au fost zile în care unii au fugit țipând în sârma
ghimpată. Au murit instantaneu. În fiecare zi am sperat că
nenorocirea se va sfârși și că pot merge acasă să povestesc
părinților la ce am asistat. Deseori mă gândeam că viața nu
este corectă. Aveam doar cincisprezece ani și m-am
îmbolnăvit fără că nimeni să mă îngrijească.
Zilnic se făceau raiduri aeriene, iar soldații SS ne
duceau în adapost. Apoi ceva s-a schimbat. La începutul
lunii aprilie 1945, soldații au escortat grupul nostru de
femei la calea ferată și ne-au ordonat să întrăm în
vagoanele pentru vite. Trenul s-a mișcat, apoi s-a oprit.
Soldații SS ne-au condus cu puști și câini către un nou
lagăr înconjurat de sârmă ghimpată. Am intrat în curte și
am întâlnit un grup de fete. Au făcut parte din grupul mare
selectat la sfârșitul lunii august 1944 la Auschwitz-II /
Birkenau. Au fost expediați în acest loc, Salzwedel,
Germania. În timp ce ne amestecăm, unii membri ai
familiei s-au regăsit. Cu mare bucurie, le-am întâlnit pe cei
două verișoare, Violet și Eva, care erau încă în viață.
Cu toate acestea, acum când am sosit noi, mâncarea era
mai puțină ca niciodată. Deodată, soldații SS au dispărut.
Nu știam unde s-au dus sau ce se va întâmpla în
continuare. Apoi vești incredibil de bune: la 14 aprilie
1945, soarele a început să strălucească puternic în timp ce
soldații aliați și americani au apărut prin poartă. Ei au
spus: „Voi, fetele, sunteți libere”. Nu am înțeles cuvântul
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liber, dar alte fete au priceput. Au cântat și au dansat și au
spus: "Vom merge acasă!" Asta am înțeles. "Acasă la
familia mea. Da! Acolo vreau să merg."

Liberi, am fugit

Armatele americane și aliate ne-au eliberat pe 14
aprilie 1945. Eram liberi să mergem oriunde. Dar cum? Nu
aveam bani, părinți sau tutori care să ne ghideze. Cum aș
putea să mă întorc din Germania în țara și orașul meu
natal? La părinți și la fratele meu? Eram în Salzwedel,
departe de familia mea. Americanii și aliații ne au eliberat. Nu mai eram sclavi. Dar care a fost următorul
pas? Trăiam încă în rafturi de lemn infestate într-o tabără.
Aliații ne-au încărcat mai întâi pe camioane deschise și
i-au mutat pe toți în arsenalul Salzwedel. Au plasat cinci
fete într-o cameră cu paturi de o persoană. Puteam merge
și dormi când am vrut Arsenalul se află într-un câmp mare
cu copaci, câmpuri verzi și bănci. Odată pe zi
primeam mâncare pentru toți. Cineva a dat verei mele,
doi cartofi mari cruzi. Cu un ciob de metal, ea a frecat, a
clătit și a pus cartofii într-o oală pentru a ne pregăti o masă
proaspătă. Am adunat câteva crengi uscate și frunze pentru
foc. Am găsit două cărămizi, le-am așezat una lângă alta,
apoi am frecat două pietre până când au scos scântei. Un
mic foc a început între cele două cărămizi. Aroma
55

cartofilor fierbinți a umplut zona. Deodată, un Jeep s-a
oprit și doi soldați americani în uniformă au coborât. Au
adus o cutie de carne, au deschis-o și au turnat conținutul
peste cartofii noștri fierbinți. Au pus o cutie întreagă de
carne în oală. Am fost șocați! Cutia ar fi fost suficientă
pentru încă două mese. Unul dintre soldați a adus două
linguri și s-a așezat aproape de noi pe pământ. Soldații
zâmbeau și vorbeau, dar nu am înțeles ce spuneau.
Nu vorbeam limba lor, engleza. Noi trei ne-am speriat.
Am fugit, lăsând mâncarea în curte. Ne-am ascuns sub un
pat. Cei doi soldați ne-au căutat în fiecare cameră. Probabil
că au vrut să explice situația. Au vrut să ne hrănească cu
alimente hrănitoare. Acesta este modul în care ne-am
sărbătorit libertatea. Am fugit. Mai târziu în acea zi, cele
două fete care erau colegele noastre de cameră s-au dus să
recupereze mâncarea pe care o lăsasem în curte. Am
împărțit mâncarea proaspătă cu colegii noștri. Noi cinci
ne-am bucurat de o masă delicioasă de cartofi și carne,
aproape așa cum obișnuiam să avem acasă. După acea
experiență, nu am mai avut curajul să gătim, să mergem
sau să ne relaxăm în parc pe o bancă. Cei doi soldați
americani erau tineri; cine știe cum s-ar fi schimbat viața
noastră dacă am fi rămas cu ei? Unele fete nu se temeau să
vorbească cu soldații, în special acele fete care vorbeau
ceva engleză. Câteva dintre ele s-au căsătorit cu soldați
americani. Au plecat din Germania cu noii lor soți și s-au
mutat în Statele Unite. În fiecare zi ne trezeam cu speranța
că vom ajunge acasă sub aripile protectoare ale părinților
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noștri și vom relua viața așa cum era înainte de război.
Nu aflasem încă că părinții noștri, frații, surorile și alți
membri ai familiei nu mai erau în viață și că suntem orfani.
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Descopăr un adevăr sfâșietor

În cele din urmă, am ajuns în orașul meu natal cu
mari speranțe, gândindu-mă cât de bine era să ajung în
orașul meu, să-mi văd părinții și fratele în casă noastră. De
la gară, am fugit pe străzi. Cu toate acestea, spre
surprinderea mea, niște străini locuiau în casă. Nimeni nu
părea să știe unde se află părinții mei. Mai târziu, un bărbat
a spus: „Mama ta a fost ucisă la sosirea în Auschwitz-II /
Birkenau”. Un alt bărbat care fusese recrutat cu tati într-un
lagăr de muncă forțată a spus: „Tatăl tău a fost ars de viu
în primăvara anului 1943.” Oh, nu, nu! Viața nu poate fi
atât de crudă. Ambii bărbați nu îmi spun adevărul.
Pământul se mișca sub picioarele mele. Mi-am pierdut
vocea, zâmbetul, speranța. Apoi, în vis, mama mi-a spus:
„Nu-ți face griji. Cei doi frați ai mei din America de
Sud te vor lua la ei acasă. Am scris unchilor mei:" Ce să
fac? " Scrisoarea mea nu a primit răspuns. În visul meu,
am cerut sfatul lui tati. El a spus: „Cei trei frați ai mei
locuiesc în America de Sud. Unul dintre ei te va lua acasă
la el. " Le-am scris:„ Ce să fac?" Cei trei frați nu mi-au
răspuns niciodată. Niciunul dintre cei cinci unchi ai mei nu
ar putea avea grijă de mine. Nu știam ce să fac sau unde să
mă duc. Funcționarii orașului au mutat oamenii care
locuiau în casa părinților mei. Dar camerele goale ale casei
mele m-au speriat. Nu aveam o găleată pentru a scoate apă
din fântână sau un pahar din care să beau. Nimeni care
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să-mi dea de mâncare. Amărâtă, am stat singură pe
podeaua murdară din lemn. Apoi am fost invitat la casa
chiriașului părinților mei, pentru o farfurie cu supă și un
pat în care să dorm. Numele meu era brodat pe cuvertură
patului. La fel ca aprinderea unei lumini, broderia mi-a
trezit o amintire. Când aveam opt ani, mama îmi făcuse
acea cuvertură. Am întrebat: „Această este cuvertură pe
care mi-a făcut-o mami?” Din păcate, chiriașul a mințit,
spunând: „Nu, eu ți-am brodat numele.” Același lucru s-a
întâmplat și la cea mai bună prietenă a mea, la ea acasă. Cu
ani în urmă, mamele noastre erau prietene bune. Părea atât
de mult; poate a fost doar un vis. Într-o seară după ce
m-am întors din Germania, am fost invitată în casa
prietenei mele pentru cină și la dormit. Plapuma și husa de
plapumă în camera lor de oaspeți era de un roz deschis,
imprimat cu mici floricele. Părinții cumpăraseră acest
material, pentru mine. Cu ani în urmă, fetele se pregăteau
de măritiș, părinții lor cumpărau obiecte de zestre pentru
copilul lor, chiar de tânăr. Mami a avut încredere în
prietena ei și i l-a dat în păstrare. În timpul ocupației
maghiare, totul a fost confiscat de la evrei. Am întrebat-o
pe mama prietenei mele: „Acesta este materialul adus de
mami aici?” Mama prietenei mele a negat, spunând:
„Mama ta nu mi-a dat niciodată nimic”. Nu avea rost să cer
materialul înapoi, fusese cusut în fețe de perne și în
cuvertură. M-am plimbat ca un lunatic în orașul meu natal.
Părinții mei din cer s-au rugat pentru bunăstarea mea. Încet
am început să vorbesc, dar chiar și astăzi mă gândesc la
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părinți și la fratele meu cu tristețe. I-am iertat pe cei cinci
frați ai părinților care și-au abandonat nepoata orfană.
Vântul mi-a spulberat visele de a fi alături de familia mea.
Cu inima frântă, am supraviețuit singură.

Povestea soțului meu

L-am cunoscut pe viitorul meu soț, Ernest, după ce
m-am întors în orașul meu natal. Aceasta este povestea sa
și povestea altora ca el care au trăit în Ungaria și în alte țări
ocupate în timpul războiului. În 1942, guvernul maghiar a
desemnat evreii cu vârste cuprinse între optsprezece și
cincizeci și cinci de ani. Ernest avea douăzeci și unu de
ani. Tinerii au fost obligați să muncească din greu. Au fost
bătuți. Au dormit afară, în zăpadă, fără mâncare sau haine
calde. În timpul nopților reci, unii au înghețat până la
moarte. Din grupul lor original, mai mult de 90% nu au
supraviețuit războiului. Au fost nevoiți să meargă pe jos
prin ținuturile poloneze și prin tundra rusă. La sfârșitul
anului 1943, armatele germane și maghiare au fost
alungate din Polonia și Rusia. Mâna de tineri
supraviețuitori au fost forțati de soldați înarmați să se
retragă pe jos în Ungaria. Cei încă în viață au fost plasați
într-un hambar din orașul Balf, pe punctul de granița
austro-ungar. Au suferit timp de zile de tifos și febră mare.
Ernest și-a pierdut cunoștința. Când s-a trezit, s-a târât
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afară din hambar. Își amintea: "Am trecut
o
scândură peste pătură; stratul de păduchi era gros ca
pătura. În câteva zile, am fost nevoiți să mergem din nou.
Cei care nu puteau merge au fost împușcați pe loc." Acest
lucru a fost cunoscut ulterior ca Marșul Morții. Ernest a
continuat: „Puțini supraviețuitori au ajuns la Dachau,
Mauthausen, Gunskirchen și Wels [lagărele de
concentrare] din Austria”. Din fericire, supraviețuitorii
asemănători unui schelet, au fost eliberați de forțele aliate
la 6 mai 1945. Încet au plecat acasă. Nu aveau familie la
care să se întoarcă, ci doar case goale. Fiecare gospodărie
fusese jefuită. Mâna de supraviețuitori a muncit din greu.
Au încercat să-și pună din nou viața întreruptă în ordine.
Cei mai tineri s-au căsătorit și au crescut familii. Fiecare
supraviețuitor a fost marcat de acel moment greu…
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Venind în America

Cu un efort imens, soțul meu și cu mine ne-am
mutat într-un oraș mare, Oradea, în România. Noua noastră
casă avea o grădină mare. Am săpat găuri în curtea din
spate pentru a planta patruzeci de pomi fructiferi și în
curtea din față, treizeci de trandafiri. Cu dragoste, am
urmărit cum cresc. Când au înflorit, mi-au încălzit inima.
În mod neașteptat, într-o zi, am primit vize pentru a părăsi
țara noastră natală, orașul nostru, casa noastră și grădina
noastră. Omul care urmă să ne primească casa a cerut
câteva schimbări. Pentru a primi vizele, legea ne cerea să
ne dăm casa; a trebuit să plătim orașului orice schimbări
solicitate, cum ar fi vopsirea casei. Orașul a intrat în
posesia proprietății noastre fără a ne oferi nicio
despăgubire. Pregătindu-ne să lăsăm în urmă totul și pe
toți cei pe care îi știam, am dat cheia casei. Am părăsit
patria pentru necunoscut, fără obiecte de valoare, nici bani.
Cei doi copii ai noștri - fiica noastră, Agneta și fiul nostru,
Tiberiu - erau toată bogăția noastre. Am petrecut multe
nopți nedormite în Italia, așteptând șase luni pentru a primi
vize pentru a intra în Statele Unite. În cele din urmă, am
ajuns în America pe 17 martie 1966. Era ziua Sfântului
Patrick. Toată lumea sărbătorea vacanța, dar totuși aveam
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griji și îngrijorări. Unde vom dormi, cum ne vom hrăni
copiii? Fără limbă, fără casă; unde mergem? Ce vom face?
Cu timpul, grijile noastre au trecut. Nu a contat că am
muncit șaisprezece ore pe zi. Eforturile noastre le-au dat
copiilor noștri o viață mai bună. Binecuvântată fie ziua în
care am ajuns în Statele Unite! America este cea mai bună
țară din lume.

Primul job în Statele Unite

Sosind în Statele Unite, cea mai mare provocare a
fost să găsim un loc de muncă, pentru a ne crește cei doi
copii. Dar într-o țară nouă, cine ar angaja noii veniți care
nu vorbeau, nu citeau sau scriau engleză? În Italia, în drum
spre Statele Unite, o organizație ne-a dat bani pentru hrană,
adăpost și cursuri pentru a învăța limba engleză. Copiii
noștri au învățat repede. Dar grija cum să ne hrănim
copiii în Statele Unite nu ne permitea lui Ernest și mie
destul timp să ne concentrăm asupra lecțiilor. Am avut
noroc când vărul soțului meu ne-a întâmpinat pe
Aeroportul Internațional JFK din New York. Ne-a dat cu
amabilitate douăzeci de dolari, o pâine, un recipient cu
lapte, o pungă de cartofi și cină în casa lor timp de trei zile.
Și ne-a aranjat să dormim în apropiere. Am ajuns într-o joi.
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Duminică, cu două jetoane de metrou și o bucată de pâine,
am fost trimisă să lucrez într-o fabrică. Foloseam o mașină
de cusut, la instalat fermoare la garnituri de pat. Praful mia iritat tusea constantă pe care o contractasem în decembrie
1944 când lucrăm ca sclavă în Germania. Era ca o tuse
convulsivă, mă sufocam și nu puteam respira. Noul meu
șef mi-a făcut ceai și am continuat să lucrez. În zece zile,
am câștigat prima mea plată de treizeci de dolari. M-am
simțit bogată. Am fost la piață și am cumpărat mâncare cu
cincisprezece dolari. Copiii au urmat școala și luau masa
acolo. Oamenii ne-au sfătuit să cerem guvernului bonuri
alimentare. Dar am fost prea mândri ca să cerșim ajutor.
Bagajul nostru a sosit șase luni mai târziu. Copiii aveau
nevoie de haine. Am cumpărat material rămas pentru patru
dolari și am cusut de mână rochii pentru fiica noastră . În
câteva săptămâni, soțul meu a primit o slujbă de spălat
vase. Lucrând fără mănuși, spăla vasele șase zile
pe săptămână. Buretele de sârmă aspră i-a iritat
mâinile permanent înmuiate. La restaurantul unde a lucrat,
era multă mâncare, dar patronul nu i-a oferit niciodată un
castron cu supă. Drumul nostru de a ne câștiga existența
într-un ținut nou a fost dificil, dar în ciuda obstacolelor am
reușit. Tot ce ne trebuia cu adevărat era o sănătate bună.
Am muncit din greu și am fost mulțumiți că soarta noastră
ne-a adus în Statele Unite ale Americii.
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Mergând la facultate

În tinerețe, nu aveam vreo șansă de studii
superioare. Când în sfârșit a venit ocazia în America, mam înscris la facultate. Engleza mea nu a fost cea mai
bună, iar pronunția mea a fost un dezastru. În primul meu
an, a trebuit să repet cursul de engleză. Pentru cei dintre
noi născuți în țări străine, este nevoie de un efort uriaș
pentru a învăța cum să vorbească și să scrie engleză. În
limba engleză, nu citiți fiecare literă și uneori le pronunțați
în moduri diferite. Dar învățasem; am făcut o facultate.
De multe ori am cerut profesorilor sfaturi și ajutor.
Încurajarea lor m-a ajutat în continuare. Trăim în Statele
Unite, în această frumoasă țară. Dacă nu înțelegem
engleză, nu ne simțim ca niște americani adevărați. Chiar
dacă manualele erau grele, le purtam cu mine în metrou și
autobuz. Uneori m-am simțit nenorocită că niciunul dintre
colegii mei nu m-a invitat să facem cercetări împreună pe
computerul de la biblioteca colegiului. În fiecare semestru,
am urmat patru clase la diferite discipline, sperând cu
disperare să găsesc un prieten cu care să vorbim și să
studiem împreună. Uneori am invitat un grup de fete la
cafea. Mi-am dorit să fiu tânăra; să am un punct comun cu
ele pentru conversații; e bine să râzi și să fii adolescent.
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Dar mie mi-au fost furați acei ani și îmbătrânisem la o
vârstă fragedă. Tinerețea mi-a fost luată. Din cauza
celorlalte responsabilități ale mele, a trebuit să învăț
începând cu ora zece în fiecare seară până la două sau trei
dimineața. Engleză, chimia și algebră erau dificile, dar îmi
plăceau matematică, în special cifrele romane, cu care
eram obișnuit încă din copilărie. A fost greu să frecventezi
școala într-o țară nouă, cu o generație mult mai tânără. Dar
am reușit.
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Postfaţă
Elly Berkovits Gross, mama mea
Am avut norocul să fiu născut la zece ani după ce
mama s-a întors din lagărul de concentrare. Nu era foarte
sănătoasă când m-am născut; a avut o infecție respiratorie
severă. Am aflat mai târziu că a lucrat ca sclavă într-o
fabrică germană. Sora mea s-a îmbolnăvit grav și când
aveam eu doi ani, așa că mama a trebuit să fie plecată luni
întregi cu ea la spital. După ce sora mea s-a vindecat, neam mutat în oraș și am dus o viață protejată. Familia mea
m-a iubit și a avut grijă de mine. Aveam zece ani când
familia mea s-a mutat în Statele Unite și ani de zile mi-am
văzut foarte puțin părinții. Au lucrat la două, trei locuri de
muncă și au mers la școala de noapte pentru a învăța limba
engleză. Mama a continuat școala și a continuat să obțină
diploma de liceu. Apoi a urmat mai multe cursuri, astfel
încât să poată obține un loc de muncă în birou. Încerca
mereu să se îmbunătățească și să-și ajute familia să
prospere. Ea l-a încurajat pe tata să înceapă o afacere și șia părăsit slujba de la birou pentru a-l ajuta. Munca asiduă a
părinților mei m-a încurajat prin exemplu și mi-a permis să
capăt o bună educație. Sunt foarte mândru de realizările
mamei mele. Ea este o mare inspirație nu numai pentru
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mine, ci pentru toți tinerii. După ce a rămas orfană la
vârsta de cincisprezece ani, a reușit să creeze o viață bună
familiei sale. Dar asta nu a fost suficient pentru ea. Acum
vrea să lase o moștenire și să încerce să schimbe lumea.
Lăsând oamenii să citească despre experiențele ei, ea îi
învață la ce duce discriminarea. Ea nu numai că își dedica
timpul vorbind în școlile din toată țara despre experiența ei
și împotriva prejudecăților, dar si donează toate veniturile
obținute din cărțile sale pentru caritate. Mama mea este o
femeie specială.
Tiberiu A. Gross
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POEZII

Speranțele și visele mele
Speranțele mele sunt:
Sănătate pentru familia mea și pentru noi, părinții bătrâni.
Succes pentru copiii mei și pentru a-i vedea fericiți.
Visele mele sunt:
Pacea pe Pământ, în special în Statele Unite și în Statul
Israel.
Oamenii nu ar trebui să fie niciodată flămânzi.
Nimeni nu ar trebui să fie fără adăpost.
Toți teroriștii ar trebui să lepede armele.
Nu ar trebui să mai existe distrugerea clădirilor, si nici
mașini infernale.
Îmi fac griji când urmăresc știrile; de multe ori aș prefera
să nu ascult.
Mă doare să aud că în fiecare zi, în lume, mulți părinți, soți
și copii își pierd pe cei dragi în fața terorii.
Noi, cei care am trăit al doilea război mondial, simțim
durerea tuturor celor care au pierdut un membru al
familiei.
Pentru familii, este dureros când bătrânețea sau boala ia
cuiva viața.
Membrii familiei jelesc pentru pierderea celor plecați și
pentru totdeauna vor păstra amintirea în inima lor.
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Tragedia lovește fiecare familie care pierde pe cineva drag
din întâmplare sau teroare.
În inima familiei rămâne o gaură adâncă care nu se vindecă
niciodată în întregime.
Rudele apropiate zâmbesc cu lacrimi în ochi și cu durere în
inimă.
Membrii familiei rareori pot râde cu adevărat.
Celelalte speranțe ale mele sunt:
Să câștig la loterie pentru a construi un cămin pentru
bătrâni care nu își permit un asistent care să-i ajute și să
construiesc o casă pentru copiii orfani.
Celelalte vise ale mele sunt:
Să trăiesc cu o sănătate bună, să nu am nevoie niciodată de
asistența altora pentru existența vieții mele de zi cu zi.
Patru anotimpuri
"Primăvara a sosit."
Soarele strălucește și încălzește Mama Pământ.
Pajiștile își schimbă culoarea; iarba nouă face totul
verde.
Pe cer, gâștele sălbatice zboară, ne asigură că a sosit
primăvara.
Păsările sunt ocupate cu repararea sau construirea de noi
cuiburi pentru puii lor.
În câteva săptămâni, vremea devine mai caldă,
nopțile sunt mai scurte și zilele devin mai lungi,
spunându-ne „Vara este aici”.
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În culorile curcubeului, florile înfloresc.
Păsările hrănesc si-s ocupate și își învețe puii să zboare.
„Toamna aduce adiere” și zilele devin tot mai scurte.
Dealurile sunt pline de fructe, iar păsările se pregătesc să
zboare
în locuri mai calde.
În curând vremea se răcește
și ploaia se transformă în zăpadă.
Pășunile și pădurile sunt acoperite cu o pătură albă.
"Iarna a venit."
Adoarme natura, până în primăvara următoare.
Natura nu îmbătrânește niciodată;
ciclul se repetă, an de an.
Elly Gross
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Nota Editurii
Elly Berkovitz Gross s-a născut în 1929 într-un
orășel din Transilvania- România. La vârsta de
cincisprezece ani, ea și familia ei au fost deportați
cu vagonul de vite la Auschwitz, iar Elly nu și-a
mai văzut mama sau fratele. Elly a supraviețuit
Holocaustului și, și-a dedicat viața povestirii celor
care nu au reușit să rămână în viață . Elly a fost
prezentată în programul CBS's 60 Minutes pentru
implicarea ei în procesul intentat împotriva firmei
Volkwagen, care a folosit munca sclavă evreiască în
timpul Holocaustului. Elly a fost, de asemenea,
prezentată în filmul SURVIVORS OF THE
SHOAH de Steven Spielberg. Locuiește în Queens,
New York, împreună cu familia ei.







Cărți scrise de Elly Gross:
Poems of Elly Gross: “Memories of a Holocaust
Survivor.”
“Storm against the Innocents and other stories”
“Elka’s Growing Up in a Changing World”
“Elly: My True Story of the Holocaust”
“Of Miseries and Miracles: The Holocaust
Testimonial of Elly Berkovits Gross” (DVD only)
“Vanished World: A Memoir of Ernest”
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