
 
 
 
 
 
 
United States Holocaust Memorial Museum 

Oral History Interview 
Romania Documentation Project 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Numele și prenumele intervievatului: Mihail Roşca 

Data nașterii: 1922 

Locul nașterii: Hirova, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0156.01.01 

Data interviului: 10 iunie 2010  

 

 Mihail Roşca, născut în anul 1922, în satul Hirova, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

El relatează despre o coloană de circa 10 familii de evrei aduşi din Lipcani şi împuşcaţi în 

pădurea de lângă Hirova. De asemenea, el povesteşte despre evreii din sat care au fost strânşi 

şi împuşcaţi de nemţi cu sprijinul unor civili. El mai spune că un evreu din sat, Colman, a 

reuşit să se ascundă la un sătean, Scafariu Feodor, dar şi pe el l-au împuşcat nemţii mai 

târziu, împreună cu comuniştii Ivaşcu şi Vanea Rusu.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:27:37:08 

 

Q: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

A: A meu   ?   Roşca Mihail Dimitrievici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ?   

A: [19]22 pe data de 15 ianuarie.  

Q: Unde v-aţi născut   ?   

A: Aici în Hirova, pe locul unde e primăria, eu din sus sunt născut. 

Q: Noi cu câteva săptămâni în urmă am fost la dumneavoastră acasă şi ne-aţi povestit despre 

ce aţi văzut în anul [19]41, ce s-a întâmplat cu evreii.  

A: Dar ce eu pot să vă spun din partea evreilor: ce a fost, 8 familii am avut noi aici în sat, 8 

familii. Şi apoi au adus de acolo de la Lipcani, au avut neamuri ei aici, au fost Casian, primul 

evreu, cum să spun, cel mai gospodar, a fost el. Şi apoi au fost care croitor, care a fost doctor 

veterinar, şaier a fost unul, avea 4 cai el a lui şi 3 băieţi a avut el şi o fetiţă. Nevasta lui era 

evreică, croitoreasă, croia bine. Jidanul iar cosea din astea groase, cum să spun, era, un cojoc, 

o şubuşoară din asta cum să spun, el cosea tot. Acum este postav din acesta, cum se cheamă. 

Şi apoi era croitor el şi ne duceam la dânsul, el cosea, făcea şi scurteică aşa, şi făcea şi 

şubuşoară lungă, că apoi eu când m-am dus în arme, la baltă, apoi a fost cu mine scurteica 

aceea, de şiac făcută. Erau din ăştia, cum se spune, scumănari, umblau cu căruţa şi strigau: 

„scumani, daţi cu bani…” 
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Q: Dar ce s-a întâmplat cu evreii de la voi din sat   ?   

A: Dar ce s-a întâmplat   ?   Ce vreţi dumneavoastră să mă întrebaţi de evrei   ?   

Q: Ce aţi văzut   ?   Ce aţi văzut   ?   

A: Ce am văzut… Am văzut, cum să spun, cum au adus la Lipcani o coloană de evrei din 

ăştia, au fost, au avut neamuri aici în sat şi i-au scoborât pe aici pe vale, i-au adus pe aici, 

cesăvoi de ăştia, cum să spun, cesăvoi, şi i-au adus şi i-au scoborât. Dar eu m-am băgat şi eu 

parcă printre ei, mergând ei acolo să văd şi ei: „pleacă de aici, dă-te la o parte” (în rusă). M-

am dat deoparte, şi i-au dus şi i-au închis într-un sarai la un evreu din acesta, la noi, 

Dumaşnic. I-au închis acolo şi i-au ţinut, cum să spun, o sutcă i-au ţinut pe dânşii acolo. De 

acum i-au scos şi tot aceia, cesăvoi care i-au adus pe aceia de la Lipcani, aceia i-au luat şi i-au 

dus în coloană, i-au dus. Şi copii aşa mititei au fost, şi i-au luat acolo şi i-au împuşcat, dar nu 

i-au îngropat, i-au dus în pădure pe dânşii. Şi i-au împuşcat acolo, şi Colman acesta a lui Iţic 

Şlepcariul a scăpat el dintre dânşii. De acolo cum a scăpat şi a luat şi a ieşit noaptea de acolo 

din pădure, şi a ieşit şi a stat la un om aici, a tras. El a fost în mahală acolo şi de acum ştia, şi 

omul acela a ştiut, şi el a cunoscut pe omul acela, şi acolo a luat şi a venit maşina asta, 

ciornaia maşină, nemţească, a venit aici, a luat pe Ivaşcu, pe Vanea Rusul, Colman, jidănaşul 

cel mititel, i-au luat şi i-au dus unde e primăria aici, i-au adus. Dar eu eram din sus, la părinţii 

mei, şi m-am uitat şi eu printre gard, cum se spune acolo, că să vă ce fac ei. Au luat şi i-au 

împuşcat, groapa au săpat-o ei singuri acolo şi i-au împuşcat, s-au suit în ciornaia maşină şi s-

au dus înainte. Ei au rămas şi au dat nişte oameni de aici de la noi şi i-au astupat de acum 

acolo. Şi aceia s-au trecut de acum. După aceea, ce   ?   Aceia cu maşina, nemţii, s-au dus de 

acolo, şi ei au rămas. A fost un letinant aici, cum se spune, rus el, ce naţiune să fi fost, 

Dumnezeu îl ştie. L-a luat, şi ca să sperie norodul, l-a luat şi l-a legat de urma maşinii şi 

maşina o mâna şi până la scos din sat. Dacă l-a scos din sat, apoi l-a luat şi i-a dat drumul. Că 

l-au luat şi l-au suit în maşină sau ce-a fost cu dânsul, nu ştiu. După aceeaşi vreme, după ce de 

acum a venit asta, sovieţcaia vlasâi, a luat şi el, nu, nu l-a împuşcat, nu i-a făcut nimic, şi a 

rămas el. La urmă a tras nişte oameni din sat de aici, calul i-a luat, era şaua, cum se spune, 

şedlăul, i-a luat şi l-au împărţit aceia care l-au dezbumbat pe dânsul. La urmă, el dacă a fost în 

zile, a luat şi a ajuns de acum cu ruşii, şi i-au chemat pe oamenii aceia: aceia au făcut cătănie, 

oamenii, şi el a rămas sănătos. Şi iată cum: oamenii s-au pierdut, aceia care l-au dezbumbat pe 

dânsul, şi el a rămas. Că s-a dus înapoi în ceasti, Dumnezeul ştie cu dânsul. Şi atât e la mine. 

Q: Deci prima coloană, când ai văzut-o, mata de unde ştiai că erau evreii de la Lipcani   ?   

A: Dar cum să nu, dacă ei aici au declarat de unde-s ei, şi cum sunt ei, şi la cine, şi neamuri au 

spus, au avut ei pe acesta, Luzăr, jidan, a avut o fată, tot, micuţă ea, ca aşa vreo 10 ani, l-a 
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luat. Şi apoi a avut Moşcu, Haim, a avut două fete, a avut, le-a dus şi pe acelea şi le-a 

împuşcat. Păcat, ce.  

Q: Dar mata ai văzut când i-au împuşcat pe evreii ăştia din sat   ?   

A: Dar ce, eu m-am dus cu dânşii în pădure   ?   Dar i-au împuşcat, înapoi nu i-au mai adus. I-

au împuşcat acolo. 

Q: Dar ai văzut când îi duceau în pădure   ?   

A: Când îi duceau eu am văzut, când i-au dus, coloană iar, în coloană, i-au dus şi de acolo 

înapoi numai Colman acesta a venit, acesta numai a venit înapoi, a tras la Scafariu Feodor. 

Q: Cine îi ducea pe dânşii în acolo, în pădure   ?   

A: Au fost civili, dar înarmaţi au fost. Civili au fost, dar că au fost din sat, că au fost din altă 

parte, nu ştiu. 

Q: Dar câţi civili erau acolo   ?   

A: Patru au fost. Patru civili, au mers doi, unul mergea din urmă, unul pe o parte şi unul pe o 

parte, şi unul mergea de acum, cum să spun, cu dânşii încolo. 

Q: Dar evreii în coloană câţi erau   ?   

A: D’apoi eu nu am numărat. Au fost care la Lipcani, au fost, dacă ar fi fost vreo 10 familii. 

Dar la noi aici în sat de toţi au fost 8 familii de jidani.  

Q: Deci mata când… ăştia din coloană de la Lipcani erau 10 familii   ?   

A: 10. 

Q: Dar cam câţi oameni de tot   ?   

A: Dar ce, eu i-am numărat   ?   Ce, ne da voie să numărăm pe dânşii acolo   ?   

Q: Dar pe urmă când ai văzut că îi duceau spre pădure, apoi asta când s-a întâmplat, în 

aceeaşi zi sau în altă zi   ?   

A: Poftim   ?   

Q: Când s-a întâmplat că îi duceau spre pădure   ?   

A: Ei au stat aici încă o săptămână, aici. Şi apoi de acolo i-au ridicat şi pe a noştri de aici, din 

sat i-au ridicat şi i-au dus încolo pe toţi. 

Q: I-au dus împreună şi pe aceia de la Lipcani şi pe ăştia   ?   

A: Toţi la un loc. Ei au fost, ei au fost ca un fel de neamuri. De ce au tras ăştia de la Lipcani, 

doar să scape cumva. Cică ne mutăm de aici, ne ducem la neamuri, şi au scăpat poate că. Ei, 

dacă nu a fost să fi sărit la armata aceea nemţească, ei, poate că nu era nimic cu dânşii. Dar 

aşa, dacă ei de aici au ridicat, la al doilea etaj, cum să spun, au ridicat front, şi au dat la Hitler 

înapoi, mai mult nu putem merge, că zice: „că jidanii nu ne lasă”. 

Q: Dar mata de unde ştii despre asta   ?   
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A: D’apoi s-a povestit asta, cum nu ştiu, eu ţin minte tot, tot ţin minte. 

Q: Dar când îi duceau acolo înspre pădure, îi duceau pe jos sau cu căruţele   ?   

A: Pe jos. Ceea ce au avut, averea lor la evrei… a avut şaier acesta, doctor veterinar a fost, el 

dacă se îmbolnăvea o vită ceva, el îndată venea şi îi lua sânge, făcea ceva, îndrepta vita aceea. 

Doctor. Jidan, dar doctor era. Şi… 

Q: Dar ce ai vrut să spui mata de avere   ?   

A: Cum   ?   

Q: Ai început să spui despre averea lor. 

A: Ce au avut ei multe valori, noi avem câte scaune sunt aici, sunt ale mele, au rămas toate 

acolo, multe valori, şi cai şi găină şi porc şi tot, au rămas barşavoi acolo. Cine a luat   ?   

Statul a luat, cred că. Altcineva nu a luat nimeni, dintre ei să-i hrăbuiască pe jidani. Dacă noi 

am trăit bine cu dânşii. Care era doctor, care era croitor, care … E, iaca, să mă scuzaţi că îmi 

tremură mâinile. 

Q: Dar mata pe urmă ai auzit împuşcături, după ce i-au dus pe dânşii spre pădure, ai auzit 

împuşcături   ?   

A: Cum să aud eu din Hirova şi pădurea tocmai sub Hirişeni.  

Q: Nu ai auzit nimic   ?   

A: Cum   ?   

Q: Nu ai auzit nimic   ?   

A: Nu am auzit, că de ce, numai jidanul acesta Colman, care a venit înapoi, numai acesta a 

venit, dar restul a rămas. Fetiţe erau, tinere, jidaucuţe de acelea tinere, poate că aveau 12 ani, 

13 ani, şi le-au răzvălit pe toate. Ferească Dumnezeu de aşa ceva. 

Q: Dar acolo în pădure ai fost să vezi locul unde i-au împuşcat   ?   

A: Eu nu am fost să văd, pe urmă nu am fost acolo, dar unde i-au împuşcat pe dânşii, apoi la 

noi s-a făcut colhoz, s-a făcut lagăr. Acolo copii odihneau acolo, şi apoi m-am dus şi m-am 

uitat acolo unde pe dânşii i-au împuşcat, într-o văgăună aşa, într-o râpă i-au dat. Dar cine îţi 

da voie să te duci şi de ce să te duci   ?   Nu îţi da voie. 

Q: Dar Colman, când mata l-ai văzut, asta a fost în aceeaşi zi când a dus coloana sau peste 

câtva timp   ?   

A: Cum   ?   

Q: Colman, mata când l-ai văzut era în aceeaşi zi sau în altă zi   ?   

A: Să mă scuzaţi, dar jidănaşul aşa era el amator şi de cântec şi apoi se ducea la baluri din 

astea de făceau tot jidanii, făceau baluri seara. Apoi el se ducea, era un păţan aşa ia, apoi 

punea un băţ aşa şi juca. Toţi râdeau de dânsul cum el, ştii, făcea. Dar când a venit de acum 
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înapoi, de acum l-am văzut. Dacă l-a tras aici, unde am trăit aici, unde e primăria, că m-a 

ridicat pe mine de acolo, m-a ridicat colhozul, că nu am avut document, că aici a trăit un preot 

din Năpădeni, Bocşa Victor, a trăit. Şi apoi matruşca după ce preotul a răposat, fiul lor Colea 

Bocşa s-a retras în România. Şi apoi a venit el nu ştiu cum, era tot cu sovieţcaia, a venit aici şi 

s-a uitat prin ogradă la dânsul acolo, s-a dus şi mai mult nu a venit înapoi.  

Q: Dar băiatul, Colman, cât timp a stat ascuns   ?   

A: Unde   ?   

Q: Mata ai spus că a fost ascuns pe undeva după ce… 

A: A fost la Scafariu Feodor el, a venit noaptea. 

Q: Cât timp a stat ascuns   ?   

A: Dacă a stat o săptămână, mai mult nu a stat, nu a stat. Şi apoi de aici, când a venit ciornaia, 

maşina asta nemţească, apoi i-a grămădit pe toţi: pe Ivaşcu, Vanea Rusu şi Colman, că iaca 

aici sunt înmormântaţi unde e primăria. 

Q: Dar pe Ivaşcu şi pe Vanea Rusu pentru ce i-a împuşcat   ?   

A: Of, Doamne, o să vă spun: Ivaşcu a fost comunist, Vanea Rusu tot comunist, a trăit, a fost 

luat de suflet la un om, la unul Volea. Şi iaca de ce i-a împuşcat. I-au atras aici, au zis că 

comunist, comunist, au avut şi documente. Că eu am document din armie, am krasnarmeiskaia 

knijka, la mine o ţin, am sprăvci de rănit, tot le am, toate.  

Q: Mata ai spus că au venit nemţi care i-au împuşcat. Câţi nemţi erau acolo   ?   

A: D’apoi ce, dacă ei au fost, doi s-au dat jos din maşină, restul au fost acolo. Dar doi, apoi 

ăştia au împuşcat, i-au întors cu spatele, cu faţa la groapă acolo şi din urmă i-au împuşcat, pe 

şira spinării, cu faţa în jos. 

Q: Ai spus că groapa au săpat-o tot ăştia   ?   Groapa. 

A: Tot ei au săpat groapa lor.  

Q: Şi cât timp au săpat ei groapa   ?   

A: Dar ce, eu ştiu cât au săpat ei groapa   ?   Dar au săpat, şi când a venit maşina, ciornaia 

maşina aceea, apoi numai s-au dat jos doi de acolo şi au mers şi i-au pus cu faţa la, dar i-au 

strâns într-un beci acolo pe dânşii. 

Q: I-au ţinut închişi înainte de asta   ?   

A: I-au ţinut închişi până când de acum groapa au săpat-o şi apoi i-au scos de acolo, şi i-au 

adus şi i-au împuşcat.  

Q: Înseamnă că groapa nu ei au săpat-o, alţii   ?   

A: Alţii au săpat groapa. 

Q: Dar cine a săpat   ?   
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A: Tot oameni de ăştia care i-au impus pe dânşii, i-au impus: „hai, de aici, fă aici”. 

Q: Dar mata ai văzut când ei săpau   ?   

A: Oamenii aceia   ?   Săpau, dar tot din sat de aici i-au grămădit şi săpau groapa şi apoi i-au 

scos din beci de acolo, i-au adus , i-au întors, le-au rupt cămaşa de pe dânşii, de aici, le-au 

legat ochii. Ei, dacă eram peste gard acolo, mă uitam cum fac ei acolo. Eu după aceea, cât am 

trăit acolo unde primăria, apoi le-am purtat de grijă, mormântul lor acolo, le greblam, le 

făceam, puneam flori acolo, babuşca mea era, şi ea grebla, ea purta de grijă de dânşii. Şi apoi 

a venit un frate de-a lui Ivaşcu din părţile astea, că am uitat cum satele astea, a venit, şi a 

întrebat: „mata ţii minte   ?  ” „Am văzut cu ochii mei cum i-au împuşcat pe dânşii.” Ei, s-a 

dus, săracul, nu l-a mai văzut nici fratele său şi Ivaşcu acolo i-a putrezit oasele. 

Q: Dar mata ne-ai spus despre soldatul acesta rus care l-a prins sătenii. Asta când s-a 

întâmplat   ?   

A: Asta când s-au retras, de acum s-au retras în [19]41, data de 22 iunie. S-a început războiul 

în lume, aşa e   ?   Aşa el s-a retras călare pe un cal, a fost el, liotenant era. Şi apoi după acea 

venea armata românească şi nemţească venea pe vremea secerii, luna lui iunie era, luna lui 

iunie, la 22 iunie s-a început războiul. Acum, cum venea frontul românesc şi nemţii încoace, 

dar el călare, se vede că s-a rătăcit el acolo, se vede că s-a rătăcit, în loc să se ducă la, asta, 

cum îi spune, dar el a tras aşa să se ducă la partea aceea, Oricova, în partea asta, dar el a tras 

în Hirova, săracul, a greşit. Şi apoi l-a dat jos de aici. 

Q: Dar cine l-a dat jos   ?   

A: Cum   ?   

Q: Cine l-a dat jos   ?   

A: Civilii l-au dat jos. 

Q: Dar mata îi ştii pe nume   ?   

A: Dar cum să nu îi ştiu   ?   Hârbu Ivan, acesta, Gheţurilă Ion, şi ăstalalt a fost iar, că-i uit eu 

familia lui, Gheţurilă Ion şi ăstalalt, Proca Ilarion, ăştia au fost, l-au dezbumbat pe dânsul şi s-

au dus. Şi apoi el a scăpat, i-au dat drumul de aici dintr-o casă, unde e primăria, a fost casă 

veche, şi i-au dat drumul aici pe fereastră, a deschis şi a luat-o înspre Onişcani. S-a dus şi l-a 

ajuns unul, tot un civil de-al nostru, un sătean, Beţiu Simion Ilievici, călare l-a ajuns pe deal la 

Onişcani şi s-a întors înapoi şi apoi spun că l-au luat nemţii aceia, l-au luat încet, încet, până l-

au scos din sat. Dacă l-au scos din sat, apoi de acum l-au suit în maşină şi s-au dus. Ce au 

făcut cu dânsul, Dumnezeu ştie. Şi el a rămas şi ăştia. Apoi el pe urmă când a venit sovieţcaia 

vlasti, el a dat în judecată, i-a chemat şi i-a cunoscut ca cum vă cunosc eu pe dumneavoastră 
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că aţi fost azi şi pe Serioja, aşa a cunoscut el. Iaca, acesta a făcut câte un an de zile, apoi i-a 

luat pe toţi, au pus mâinile pe piept şi a murit. Asta a fost. 

Q: Dar mata ai văzut când îl duceau legat de maşină   ?   

A: Pe cine   ?   

Q: Pe soldatul acesta. 

A: Dacă de aici l-a scos, unde e primăria, pe dânsul. Eu era din sus şi el de aici l-au luat şi l-au 

dus. 

Q: Deci mata ai văzut cum l-au scos din primărie   ?   

A: El nu din primărie l-au scos pe dânsul. 

Q: Dar de unde   ?   

A: El l-au scos, cum se spune, cum l-au adus pe acolo de la Onişcani de acolo, l-au şi dat în 

primire şi ăştia cu maşini l-au legat din urma maşinii şi s-au dus cu dânsul. 

Q: Dar asta s-a întâmplat fix atunci când i-au omorât pe ceilalţi sau altădată   ?   

A: Nu, altădată a fost, nu a fost când i-au împuşcat pe aceia. Al doilea raz nu ştiu cum a fost 

când el s-a buimăcit, s-a rătăcit el, şi apoi l-au prins ăştia, şi l-au dezbumbat, i-au luat şaua, i-

au luat tot şi l-au închis aici în casă unde e primăria şi tata meu i-a dat drumul lui şi el a luat şi 

s-a dus spre Onişcani. Pe deal la Onişcani l-a ajuns acela călare, Beţiu Simion, l-a ajuns şi l-a 

întors înapoi, şi l-a dat la ăştia cu maşina.  

Q: Dar tata matale nu s-a întâmplat nimic că el i-a dat drumul   ?   Nu l-au pedepsit   ?   

A: Dacă nu a ştiut nimeni că el i-a dat drumul pe fereastră. A scos fereastra şi i-a dat drumul 

pe fereastră şi s-a dus, s-a ridicat, iaca pe aici pe deal s-a ridicat el. 

Q: În afară de evrei, de la voi din sat şi de cazurile astea au mai fost şi alţii care omorâţi sau 

arestaţi, ai mai văzut mata şi alte cazuri   ?   

A: Pe cine   ?   

Q: Ca să fie omorâţi oameni din sat, ai mai văzut ceva   ?   

A: Ce să văd   ?   

Q: Mata nu ai văzut, cu ţiganii nu s-a întâmplat nimic   ?   

A: Cu ce   ?   

Q: Cu ţiganii. 

A: Ţiganii   ?   Dar ce, ţiganii dacă aveam, părinţii mei aveau o fermă din asta, bunăoară ca 

cum acum nu mai e gospodărie, aveau pui, apoi îi lua şi venea şatra, venea şatră, nu din sat de 

aici locuitori, aici am avut, ce, doi ţigani am avut: unul care lucra fierar, aici a fost, Ilie 

Duminică, a fost iaca taman aici în vale, şi apoi a fost iar unul în partea cealaltă, doi ţigani am 

avut noi în sat. În Dereşeni a fost tot satul plin de ţigani, dar toţi muzicanţi. 
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Q: Dar cu dânşii în timpul războiului nu s-a întâmplat nimic   ?   

A: Cu ţiganii   ?   Dar ce să se întâmple   ?   Nu s-a întâmplat, nu.  

Q: Dar până la război, la voi în sat erau cuzişti sau legionari   ?   

A: Cuzişti   ?   Legionari   ?   Au fost cuzişti, au fost din ăştia, liberali, şi azi era unul. Iaca, 

dumnealui era primar azi, peste noaste, a doua zi, era ăstalalt primar, nu a ţinut mult asta, 

partidurile astea, nu a ţinut mult, că era o sutcă zis dacă era şi el primar, dar mai mult era al 

doilea domn primar. 

Q: Dar cum era atitudinea cuziştilor faţă de evrei   ?   Cum se purtau cu evreii cuzişti   ?   

A: Asta de acum cam plohudela. Era cuziştii ăştia, apoi aveau nişte bâte, şi apoi se duceau, 

stricau ferestrele pe la jidani de acolo, să-i bată, dar el nu era vinovat. Că noi trăiam foarte 

bine cu jidanii. Că de ce   ?   Dacă tata meu sau bunelul meu a răposat, a închis ochii, de acum 

a murit, apoi te duceai la jidani şi făcea jidanul: „moş Dimitrie, ia tot ce-ţi trebuie matale 

pentru mort, ia tot ce-ţi trebuie. Când ai să poţi, ai să-mi dai mie înapoi”.Apoi când se secera 

de acum, treiera maşinile grâu, apoi tata lua acolo un sac, doi de grâu: „na, măi Moşcule, să 

mă mântui de datorie.”, „Moş Dimitrie, când ţi-a trebui, să mai vii la mine.” Dar ei se contrau 

jidanii, că acela e mai bogat, că acela e mai sărac, ei, dar trăiau toţi, trăiau toţi. 

Q: Dar mata ai văzut când cuzişti ca să spargă geamurile, ai văzut aşa cazuri singur   ?   

A: D’apoi dacă eram în sat aici, mergeau cuziştii, veneau din Dărăşeni, au fost de la noi din 

sat de aici cuzişti de aici, şi apoi jucau, întindeau horă acolo, făceau un fel de petrecere. Şi mă 

uitam şi eu la dânşii cu jucau ei, cum cântau, iaca am deprins şi eu câteva cuvinte de la dânşii, 

acolo cum jucau ei. Şi altceva ce pot să vă spun   ?   

Q: Vă mulţumesc. 

A: Primiţi de puţinul nostru.     
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