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Amintiri din copilărie 

Domni§oarei L.M. 

I 

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

Stau câteodata §i-mi aduc aminte ce vremi §i ce oameni mai erau in partile noastre, pe 
când incepusem §i eu, dragulita-Doamne, a ma radica băeta§ la casa parintilor mei, in satul 
Humule§tii din târg drept peste apa Neamtului; sat mare §i vesel, impartit in trei părli care se 
ţin tot de una: Vatra Satului, Delenii §i Bejenii. 

S-apoi Humule§tii §i pe vremea aceea nu erau numai a§a un sat de oameni fara capatâi, ci 
sat vechi, raza§esc, intemeiat in toata puterea cuvântului: cu gospodari tot unul §i unul, cu 
flacai voinici §i fete mândre, care §tiau a invârti §i hora, dar §i suveica, de vui a satul de vatale 
in toate partile; cu biserica frumoasa §i ni§te preoti §i dascali §i poporani ca aceia, de 
faceau mare cinste satului lor. 

Si parintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic §i cu bunatate mai era! Prin indemnul 
sau, ce mai de pomi s-au pus in tinterim, care era ingradit cu zaplaz de bârne, stre§init cu 
§indrila §i ce chilie durata s-a facut la poarta bisericii pentru §coala. S-apoi sa fi vazut pe 
neobositul parinte, cum umbla prin sat din casa in cask impreuna cu badita Vasile a Ilioaiei, 
dascalul bisericii, un holtei zdravan, frumos §i voinic, §i sfatuia pe oameni sa-§i deie copiii la 
invatatura. Si unde nu s-au adunat o multime de băeţi §i fete la §coala, intre care eram §i eu, 
un băet prizarit, ru§inos §i fricos §i de umbra mea. 

Si cea dintâi §colarita a fost insa§i Smarandita popii, o zgâtie de copila agera la minte §i 
a§a de silitoare, de intre-cea mai pe toti băetii §i din carte, dar §i din nebunii. Însa parintele mai in 
toata ziua da pe la §coala §i vedea ce se petrece... Si ne pomenim intr-una din zile ca parintele 
vine la §coala §i ne aduce un scaun nou §i lung, §i dupa ce-a intrebat pe dascal care cum ne 
purtam, a stat putin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului: Calul Balan §i l-a lasat in §coala. 

În alts zi ne trezim ca iar vine parintele la §coala cu mo§ Fotea, cojocarul satului, care ne 
aduce dar de §coala noua un dragut de biciu§or de curele, impletite frumos; §i parintele ii pune 
nume Sfântul Nicolai, dupa cum este §i hramul bisericii din Humule§ti... Apoi pofte§te pe mo§ 
Fotea, ca daca i-or mai pica ceva curele bune, sa mai faca a§a din când in când câte unul, §i ceva 
mai grosut, daca se poate... Badita Vasile a zâmbit atunci, iara noi §colarii am ramas cu ochii 
holbati unii la altii. Si a pus parintele pravila §i a zis ca in toata sâmbata sa se prociteasca 
baetii §i fetele, adica sa asculte dascalul pe fiecare de tot ce a invatat peste saptamâna; §i câte 
gre§eli va face sa i le insemne cu carbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare gre§eala sa-i 
arda §colarului câte un Sfânt Nicolai. Atunci copila parintelui, cum era sprintara §i plina de 
incuri, a bufnit de râs. Pacatul ei, sarmana! 
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