
Amintiri din copilărie – Ion Creangă 
Editura MondoRo – www.gramar.ro 

 
 
 
 

Amintiri din copilărie 
 

Domnişoarei L.M. 
 

I 
 

Şcoala din Humuleşti – Părinţii – Bunicul David Creangă  
din Ardeal – Şcoala lui Alecu Balş – Irinuca  – Reîntoarcerea la bunica Nastasia 

 
Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre, pe 

când începusem şi eu, drăguliţă-Doamne, a mă rădica băeţaş la casa părinţilor mei, în satul 
Humuleştii din târg drept peste apa Neamţului; sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi care se ţin 
tot de una: Vatra Satului, Delenii şi Bejenii. 

Ş-apoi Humuleştii şi pe vremea aceea nu erau numai aşa un sat de oameni fără căpătâi, ci 
sat vechi, răzăşesc, întemeiat în toată puterea cuvântului: cu gospodari tot unul şi unul, cu flăcăi 
voinici şi fete mândre, care ştiau a învârti şi hora, dar şi suveica, de vui a satul de vătale în toate 
părţile; cu biserică frumoasă şi nişte preoţi şi dascăli şi poporăni ca aceia, de făceau mare cinste 
satului lor. 

Şi părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic şi cu bunătate mai era! Prin 
îndemnul său, ce mai de pomi s-au pus în ţinterim, care era îngrădit cu zăplaz de bârne, streşinit 
cu şindrilă şi ce chilie durată s-a făcut la poarta bisericii pentru şcoală. Ş-apoi să fi văzut pe 
neobositul părinte, cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădiţa Vasile a Ilioaiei, 
dascălul bisericii, un holtei zdravăn, frumos şi voinic, şi sfătuia pe oameni să-şi deie copiii la 
învăţătură. Şi unde nu s-au adunat o mulţime de băeţi şi fete la şcoală, între care eram şi eu, un 
băet prizărit, ruşinos şi fricos şi de umbra mea. 

Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa popii, o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa 
de silitoare, de între-cea mai pe toţi băeţii şi din carte, dar şi din nebunii. Însă părintele mai în 
toată ziua da pe la şcoală şi vedea ce se petrece... Şi ne pomenim într-una din zile că părintele 
vine la şcoală şi ne aduce un scaun nou şi lung, şi după ce-a întrebat pe dascăl care cum ne 
purtăm, a stat puţin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului: Calul Bălan şi l-a lăsat în şcoală. 

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la şcoală cu moş Fotea, cojocarul satului, care ne 
aduce dar de şcoală nouă un drăguţ de biciuşor de curele, împletite frumos; şi părintele îi pune 
nume Sfântul Nicolai, după cum este şi hramul bisericii din Humuleşti... Apoi pofteşte pe moş 
Fotea, că dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă aşa din când în când câte unul, şi 
ceva mai grosuţ, dacă se poate... Bădiţa Vasile a zâmbit atunci, iară noi şcolarii am rămas cu 
ochii holbaţi unii la alţii. Şi a pus părintele pravilă şi a zis că în toată sâmbăta să se procitească 
băeţii  şi fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce a învăţat peste săptămână; şi câte 
greşeli va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greşeală  să-i 
ardă şcolarului câte un Sfânt Nicolai. Atunci copila părintelui, cum era sprinţară şi plină de 
incuri, a bufnit de râs. Păcatul ei, sărmana! 

……………………………………………….. 
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