
Activități desfășurate în cadrul proiectului „Limba română, floare de suflet...” 

Coordonator, prof.Maria Apetroaiei 

 

În săptămâna 4 - 8 noiembrie sub genericul „Clinchet de toamnă...” s-au desfășurat 

activități omagiale închinate scriitorului Mihail Sadoveanu.  

S-au vizionat PPS despre biografia prozatorului, s-au audiat poezii de Mihai Eminescu și 

fragmente din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă în lectura lui Sadoveanu, precum 

și ecranizarea după „Dumbrava minunată” și „Baltagul”. 

Prof. Apetroaiei M. a prezentat figura dascălului și mirajul copilăriei oglindite în opera 

lui M.Sadoveanu și a purtat discuții cu elevii, care au prezentat compuneri și desene 

inspirate din opera scriitorului.  

În biblioteca școlii a fost organizată o expoziție omagială „Sadoveanu, Ceahlăul prozei 

românești ” organizată de bibliotecar Cornelia Popescu.  

Partenerii din proiect au organizat, de asemenea, în școli acțiuni omagiale și expoziții, 

conf. proceselor-verbale și fotografiilor trimise. 

 

În săptămâna 26 noiembrie- 1 Decembrie s-au desfășurat activități închinate împlinirii 

a 95 de ani de la formarea Statului Național Unitar Român, desfășurate în școli precum și  

la Biserica Banu unde au participat partenerii din proiect și invitați.  

Activitățile : „La Alba clopote răsună, de se-aud în Cernăuți și la Chișinău”și 

„Gândim și simțim românește, oriunde se vorbește limba română” s-au desfășurat în 

parteneriat cu ACPBB, filiala „Constantin Stere”din Iași, la care au participat un grup de 

elevi, studenți și profesori din R. Moldova.  

Profesorii univ. dr. Ion Berghia și Ion Agrigoroaie au vorbit despre unirea din 1918 a 

Basarabiei și a Bucovinei cu România, precum și despre desăvârșirea Formării Statului 

Român la 1 Decembrie. Evenimentele istorice au fost omagiate de elevii școlii „Ștefan 

Bârsănescu” într-un emoționant program artistic, coordonat de prof. Monica Grădinaru și 

Mihaela Grigoraș. 

Colonel(r) Jică Aionoaie a vorbit numeroasei asistențe despre rolul armatei române și 

despre eroii neamului în împlinirea actului unirii, iar Silvian-Emanuel Man, președintele 

Ligii Studenților din univ. „Al. I. Cuza”, Iași a vorbit despre rolul familiei și al școlii în 

educația patriotică a copiilor, cât și despre importanța cunoașterii istoriei nemistificate a 

românilor.  

Preotul paroh, Dumitru Merticariu a oficiat o slujbă specială și emoționantă de pomenire 

a tuturor eroilor neamului românesc. 

Copiii au fost răsplătiți cu daruri și dulciuri oferite de organizatorii acțiunilor.  Un grup 

de elevi și cadre didactice s-a 

deplasat la U.M.F. Iași pentru a 

participa la o acțiune 

organizată de Liga 

studenților constând în   

conturarea „însuflețită”  prin 

prezență fizică a hărții 

României Mari.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biserica „Banu”, în Unire inimile românilor au vibrat   



 

                                                                                                                                                                 

În perioada 12-23 decembrie 2013 sub genericul: 

„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat...” 

„Limbajul artelor-muzică, obiceiuri de iarnă și expoziții” 

S-au desfășurat următoarele activități: 

 

- Expoziție de desene și expoziție cu obiecte  legate de obiceiurile tradiționale de iarnă 

realizate de elevi din Școlile Gimn. „Ștefan Bârsănescu”, „Ionel Teodoreanu” 

„Constantin Păunescu”din Iași 

- Program artistic prezentat de elevii claselor I-VIII din Școala gimnazială„Ștefan 

Bârsănescu”și Școala Gimnazială Gîrbești 

-„ Din suflet de copil... ”- acțiune caritabilă (jucării, rechizite, dulciuri oferite copiilor-

invitați la acțiune și pentru Grădinița din Gîrbești) de către elevii claselor I și a-II-

a,organizată de prof. Doina Stanciu și Iulia Mateiși comitetele de părinți constând în cărți, 

haine, jucării, dulciuri, rechizite 

-  Tombolă organizată pentru elevii din școala Gîrbești de către elevii claselor: a-V-a A, 

B, cl.a-VII-a B,C, cl.- III- IV-organizatori prof. Mariana Ivanciu, Monica Grădinaru, 

Neculai Bâzdâgă, Maria Dornescu, Maria Apetroaiei, bibl. Cornelia Popescu, ing. sistem 

Cristina Aldea(cărți, jucării, dulciuri) 

 

Elevi din clasa a-V-a au organizat tombola pentru oaspeti... 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



 

    Colacei pentru uratori...pregatiti de doamna înv. Maria Dornescu 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prof. Doina Stanciu si Iulia Matei, împreuna cu elevii din clasele I și a-II-a 

sunt gazde generoase pentru copiii din Gîrbesti,decembrie 2013 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbajul artelor, în teatrul folcloric, muzica si culoare... 
 

 

 

 



 

 

Aspecte din activitățile desfășurate în semestrul al-II-lea, 2014 

 

Eternul Eminescu... 

 

 

„Eminescu n-a existat...”, exista opera lui din care „cata sa se adape”an de an 

toti cei ce se simt ai acestui pamânt- activitati desfasurate în scoli în colaborare cu  

biblioteca 

                                   Colegiul National „Stefan cel Mare” Tg. Neamt 

 
                                                            

                                                           Plopii  fără  soţ 

                                                                                   

                                                                             de    Ana  Maria Filip - cl. a IX-a R E   

                                                                                                                                     

 

 Cu  ochii  mari  şi  zâmbitori, 

Privirea  înţeleaptă, 

Visând  mereu  la  depărtări 

Stă nemişcat şi-aşteaptă 

 

                                                  Poetul  fără  de  pereche 

Ce cântă  lin  iubirea, 

Pe  lângă  plopii  fără  soţ 

Aşteaptă  împlinirea. 

 

S-apară-n  faţa  lui  un  înger 

Cu  chipul  de  fecioară, 

O stea  desprinsă  din  poveste, 

O  rază-n  fapt  de  seară. 

 

Păşeşte-ncet,  plutind  agale 

Sub  luna  argintie, 

       Şi-aşterne  capul  pe-al  lui  piept 

 Visând  la  veşnicie. 

 
                                                                                    Prof. îndrumător- Mirela Nuțu 

 

 



 

 

 

Pe urmele Eternului poet... la Biblioteca universitara„Mihai Eminescu” , Iasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



 

 

 

 

 

Copiii din Scoala 

Gîrbesti au primit 

dar de ziua lor: 

bustul „împaratului 

povestilor”, Ion 

Creanga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eroi au fost, eroi sunt înca...” 

Slujba de pomenire a eroilor, urmata 

de program artistic sustinut de elevii 

din Gîrbesti, Iasi si Vaslui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Copilul, un dar fara egal... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii din Gîrbesti, Husi si Iasi 

împartasesc prin cântec, dans si daruri  

bucuria„Zilei internationale a copilului” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Sarbatorile Pascale, între ritual si laicitate… 

Expozitie cu vânzare de obiecte confectionate de copiii institutionalizati,actiune în 

colaborare cu Fundatia  „Casa sperantei”(250 de lei au fost donati fundatiei) 
 

 

 

 

 



 
 

 ! Decembrie, Ziua Nationala-sarbatorirea a 95 de ani de la Formarea Statului 

National- de catre elevii din Colegiul National„Stefan cel Mare din Târgu-

Neamt” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Martie 2014 

„De vorba cu badita…”activitati omagiale Ion Creanga: 
1.Excursie organizata de elevi din Colegiul National „Stefan cel Mare”din 

Târgu- Neamt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sub semnul povestitorului humulestean-creatii literare ale elevilor 

 
„Decât codaş la oraş, mai bine în satul tău fruntaş” (Ion Creangă)                     

 

                       

                                 Sub căciula lui Dănilă Prepeleac 
 

     

          A fost odată ca niciodată un român , Dănilă . Sărac lipit pământului, bietul, de-abia 

avea ce da de mâncare copiilor, că avea mulţi, câte pene pe cucoş. 

          Să nu credeţi că  a fost dintotdeauna aşa sărac. A avut mulţi bani,un burduf de 

galbeni câştigaţi de la „necuratul” în pădure. Vă aduceţi aminte cum le-a venit de hac 



”celui rău” şi slugilor lui? Nici nu aveaţi cum să uitaţi,că tare isteţ a fost Dănilă. Dar 

acum ce să facă! Ar merge iarăşi în pădure să facă un schit, poate, poate ar da iar de bine. 

Dar se teme! Îşi ia inima-n dinţi totuşi şi merge la locul ştiut. Bate ţăruşi şi începe a 

măsura. Ba chiar sapă şanţuri pentru temelie. Dar nimeni nu vine să-l întrebe ce vrea să 

facă. 

         Ce-şi zice Dănilă:”Ulciorul nu merge de multe ori la apă”. Pesemne că „necuratul” 

şi-a schimbat locaşul, iar aici e pustiu. Şi atunci ce să facă?  Să meargă acasă nu-i chip, 

că-s copii flămânzi. Să zidească mănăstirea nu-i da mâna, că durează, ş-apoi nu-i călugăr. 

         Se uită Dănilă la soare, se uită în jur şi o ia din loc. Merge spre răsărit pe o potecă 

tainică. Pădurea foşneşte ademenitor, păsările cântă de-ţi iau auzul, izvoarele susură 

spunând poveşti nemaiauzite. Dar cine să le audă? Dănilă are altele sub căciulă: griji şi 

gânduri care nu-i dau linişte şi pace. 

         Când ajunge la marginea pădurii, rămâne fără grai. A nimerit într-un sat 

nemaivăzut: casele nu erau ca la el în sat, ci unele peste altele, până la cer. Uliţele nu 

aveau praf, iar trăsurile erau fără cai. Oamenii alergau în toate părţile. A dat el „Bună 

ziua” la câţiva, dar erau prea mulţi şi-apoi nimeni nu-i răspundea. 

         Deodată se opreşte lângă el o trăsură fără cai cu lumini roşii şi albastre, din care 

coboară un domn în uniformă.”A , pe aista îl cunosc”,zice Dănilă.  

„E jăndarmul. Ia să-l întreb unde găsesc şi eu de lucru”. Zis şi făcut: 

Bună vreme, dom jăndarm, zise Dănilă. 

Bună ziua, domnule, răspunse celălalt. Mă scuzaţi, dar eu sunt poliţist, nu cum zici 

dumneata. 

Jăndarm, poliţist, totuna, zise Dănilă şi nu-şi mai lua ochii de la trăsură. Dar unde-s caii 

de la caleaşcă? 

Aceasta nu e caleaşcă, ci automobilul de serviciu, iar cai nu are la vedere, ei sunt ascunşi 

sub capotă.  

„Tomobil”! zise Dănilă şi dădu să intre sub maşină să vadă cum stau caii ascunşi. 

Stai omule, zice poliţistul, ce cauţi acolo? 

Păi……caii! Dar ia zi, nu ştii vreun boier  să  intru  slugă  la el? Că nu am de mâncare la 

copilaşi şi nu îndrăznesc să mă întorc acasă cu traista goală că apoi e prăpăd mare. 

Uite acolo, Agenţia forţelor de muncă. Intră şi vezi dacă găseşti de lucru. 

        Merge Dănilă la „Agenţie”, dar tot cu gândul la caii de la „tomobil”. Cum intră, o 

cucoană îl şi ia la rost: 

Pe cine cauţi şi cu ce treabă? 

Păi,….., eu caut ceva de lucru la boier…, zice Dănilă, frământând încurcat căciula în 

mâini. 

Ce ştii să faci? îl întrebă cucoana.  

Să ar, să prăşesc, să tai lemne. Cu lemnele trebuie să am grijă, că am omorât boii lui frati-

miu, dar până la urmă a ieşit bine. Orice e nevoie la casa omului, zice Dănilă. 

Bine, astea sunt treburi de la ţară. Dar meserie ştii: lăcătuş, tâmplar,  zidar, ori altceva? 

Dacă trebuie, învăţ, spune Dănilă şi se trezeşte cu o foaie în mână, cu care cucoana îl  

trimite la şantier.   

Şantier, gândeşte Dănilă, ce-o mai fi şi asta?  După  ce  primeşte  lămuriri  cucoana  îl  

urcă  într-o trăsură  mare  la  care-i  zice „otobuzul”  îl lăsă la o margine de sat, unde  se  

zideau  căsoaie  de  astea  mari.  Se dădu  jos  tot întrebându-se  unde stau ascunşi caii, şi 

îl  căută  pe boier,  la care  toţi  îi zic „domnul  inginer”. 



         Acesta  după  ce citeşte  hârtia, îl  trimite  să  ajute  la  cărat  cărămizi.   

         Urcă  Dănilă  pe  schele,  şi  când  ajunge  sus  îl  ia  cu  ameţeli.  Vrea  să  aducă  

câteva  cărămizi,  dar  schela  parcă  se  clatină.  Totul  în  jur  se  mişcă  haotic  şi  Dănilă  

se  hotărăşte  să  coboare  şi  să  caute  alt stăpân.   

          Vede  nişte  curţi  mari  şi-şi  zice: „Acolo  stă  un  boier  mare. Trebuie  să  aibă  

nevoie  de o  slugă  ca  mine”.  Bate  la  poartă  şi  mai,  mai  să  fie  rupt  de  doi  dulăi  

negri  şi  înfricoşători.  Aşteaptă  ce  aşteaptă  şi  iată  că  lângă  el  se  opreşte  un  

„tomobil”  lung  şi  cu  uşi  multe,  din  care  un  glas  răstit  îl  şi  ia  la  întrebări: 

 - Pe cine cauţi?  Ce  doreşti? 

 - Boierule, caut  de lucru! Zice  Dănilă. 

 - Atunci  vino  să  tunzi  gazonul,  zice  glasul  din  maşina  care  se  îndepărtează. 

      Intră  Dănilă  în  curte,  cu    ochii-n  patru  de  frică  şi  merge  să  caute  gazonul,  să-

l  tundă.  Vede  un  animal  blănos  şi  creţ,  care  alerga  pe  acolo.  Aista-i  gazonul,  îşi  

zice  Dănilă,  ia  să-l  tunz  frumos,  să  se  bucure  boierul.  Prinde  animalul,  îl  tunde  şi  

întreabă  pe  boier,  care  tocmai  venea  să  vadă  ce  face. 

Ce  să  fac  cu  lâna  de pe  gazon? 

Ce  lână  şi  ce  gazon? zice boierul.  Dar  nu  apucă  să  zică  mai  multe,  că  se  aude  un  

ţipăt  şi  o  cucoană  vine  cu  „gazonul” în  braţe,  plină  de  lacrimi. 

Uite  ce  i-a făcut  pudelului  meu! 

Ia  aista-i „gazonul”  ce  l-am  tuns, cucoane, zice  Dănilă  bucuros.  Poate  nu  l-am  făcut  

bine? 

Măi  netotule,  gazonul  e  iarba  aceea  din  faţa  casei.  Pe  aceea  trebuia  s-o  tai,  nu  

părul  de  pe  câine. 

Iertaţi,  boierule,  zice  Dănilă.  Altceva, ce pot  să  mai  fac? 

Ia-ţi  plata  şi  mergi  acasă  la  tine,  că  cine  ştie  ce  trăsnaie  ai  să  mai  faci.  Du-te, 

până  nu pun  câinii  pe  tine. 

      Dănilă  îşi  ia  banii  şi pleacă  spre  casă.  Priveşte  în  urmă, la  satul  cel  mare  cu  

case  una  peste  alta  şi-şi  zice:  „Hai  Dănilă  acasă  la  tine  şi  apucă-te  de  plugărit.  

Să-ţi  hrăneşti  copiii,  că  lumea  asta  e  cu  susu-n  jos,  şi-ntrânsa  te  îmbogăţeşti  cu  

gândul  şi  sărăceşti  văzând  cu  ochii.  Şi,  ai  grijă,  Dănilă,  poartă-ţi  cu  cinste  căciula  

de  „domn  de  ţară”. 

 

                                                 Filip Marian Ioan- clasa a XI-a R A 

                                        Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ 

                                             Profesor: Filip Daniela 

 

 

                                              Ionel în vizită la Humulești… 

 

 

 

Într-o zi de vară Ionel și grijulia sa mamă s-au dus în vizită la țară, la o rudă mai 

îndepărtată, Smaranda Creangă. E drept că aceasta a rămas mirată de a avea asemenea 

musafiri „cu pretenții”, dar și bucuroasă, ca orice gospodar care are mereu ușa deschisă 

oaspeților. 



Neastâmpărat și curios, Ionel s-a tot învârtit prin casă și a scos fel de fel lucruri pe 

care le-a abandonat într-o cumplită dezordine…sub ochii îngăduitori ai mamei sale. 

Intrând, Smaranda și-a pus mâinile în cap, dar s-a abținut să-I facă observație, mai ales că 

se sfia văzând cât de admirativ îl privește  musafira. Dar în gândul ei își zicea: „Mânca-

te-ar ciorile de drac împelițat, că nu ți-oi veni eu de hac?!” 

Abținându-se să i se adreseze rudei sale„alese”, Smaranda îi invită politicos afară, 

sub cireș.  Taaare s-a mai bucurat, când din copac a căzut  o ditaimai omida drept pe 

obrazul copilului. Vai ce țipete au mai fost! Draga lui mamă îl mângâia și îl liniștea… 

-Ei, lasă, nu te spăria așa de tare, că-i o biată vietate care roade doar frunze și nu 

obraz de cuconaș de la oraș! Că doar nu-i cât un șărpe! 

-Ionel, vai mamă, hai liniștește-te! Vrei să te pupe mama și să-ți treacă ? 

-Nu! Mai bine mă duc cu Nică să mă joc. 

-Ia, mai bine, duceți-vă și tăieți vreo doi popușoi să-I punem la copt pe jăratic! 

- Da, ce-s aceia popusoi?  

-Ce popusoi, măi, ți s-o  împleticit limba în gură? Po-pu-șoi! și ce grăuțe bune 

au… 

- Mamă, mamă, mamă! Ce-s alea grăunțe? 

Madam Popescu, mângâindu-l și vorbindu-I mieros: 

-Vai, puișorule, hai să-ți explice mama, că n-ai de unde ști tu, băiat de la oraș, ce 

mănâncă oamenii de la țară? 

- Cum se poate una ca asta?! Să nu știe un copchil, până acuma, ce bunătate îți dă 

pământul ăsta muncit, da, de oameni de la țară?  Nică al meu și ceștilalți copchii, rumeni 

și sănătoși de le crapă obrajii nu așteaptă cofeturi străinești. Uite, vezi copacul cela? Ce 

cireșe gustoase face, o minunăție! Nu-I așa, Nică a lui mămuca? 

-Da, mămucă, deși…cred că-s mai bune ale noastre. 

-Ei, lasă că nu știu oaspeții noștri de pățania ta…cu mătușa Mărioara. 

Cei doi au mers în grădină și au adus câțiva popușoi pe care Nică i-a curățat de pănușe 

sub privirile curioase ale lui Ionel.  

-Dar, parc-ar fi niște mărgele …La asta spuneți voi grăunțe sau popusoi? 

-Nu, măi! Grăunțele-s grăunțe, iar mărgele mai punem la Caprele de Anul nou! 

Că doar nu ne-om apuca acuma să roadem mărgele! Auzi, măi ? Da voi, acolo la oraș 

mâncați… mărgele?! Noi facem și mămăligă din grăunțele astea când se coc toamna și cu 

smântână, măiculiță ce bunătate! 

-Măi, Nică, măi, după câte văd eu, tare multe curiozități sunt pe aici pe la țară. 

-D’apoi pe la voi pe la oraș! Auzi ce parascovenie!? Să mâncați mărgele! 

Ce să mai spunem despre cele două mame!  Una, sprințară, căutând să-și omenească 

musafirii, iar cealaltă, făcându-și aer cu evantaiul și curgându-I șuroaie  pe obrajii 

pudrați! Dar pălăria, nicicum, nu și-a dat-o jos de pe cap, chit că era mare căldură acolo, 

în fața vetrei cu jăratec…  

                                                     Rusu Andreea, clasa a-V-a B,  

                                                     Școala „Ștefan Bârsănescu” 

                                                Îndrumător, prof. Maria Apetroaiei 

   

    

 

 



 

           Ravas catre Ion Creanga... 
 

Iubite învățătorule, 

 

      Stau câteodată...și mă minunez câte ai putut cunoaște și câtă înțelepciune ai adunat în 

acele timpuri! Și Doamne, frumos mai era pe atunci, după cum zici matale! Și cum să nu 

fi fost așa, dacă inima matale o rămas tot acolo și vorba îți este plină de durere dar și de 

mândrie. 

     Acuma, cu sufletul amărât de multele crize ce trec peste noi, ne mângâiem cu ceea ce 

ne-ai lăsat ca moștenire și ne mai luminăm cea minte păcătoasă.Dar mai vorbim și cu 

drept că te cam pizmuim, căci Dumnezeu ți-o dat vremuri  de pomină în care ai trăit, 

bucurându-te de unii prieteni, dar mâhnindu-te și de nesimțirea altor semeni, iară noi ne 

mântuim ca matale cu vorba ceea Nu e rău în lumea asta să fie bine. Mare noroc ai avut! 

Căci dacă ai fi trăit în ceste timpuri ale noastre, de bună seamă că ai cam fi  încurcat-o cu 

tot cu umorul matale mustos și sănătos, plin de învățăminte, doar pentru cel ce are... 

minte și sufereai mai ceva ca Stan Pățitul...  

     Iar dacă ți-ai face oleacă de răgaz să vii printre noi, zău dacă ai mai înțelege matale 

atâtea voroave stâlcite și amețâte, după vrerea unora și a altora școliți prin cele țări străine 

sau pe la universitățile care fabrică  unde nici nu-ți închipui pe harta  gliei noastre 

doctoranzi și amatori de diplome fără temei.Zi-mi și matale dacă pricepi ceva din aste 

voroave: 

    ”Ni s-au ivit noi oportunități să implementăm un proiect privind acest eco-sistem 

asupra căruia ne focusăm să găsim un feed-back în cel mai scurt timp”... 

     Și uite așa, la îndemnul matale Să stăm strâmb și să judecăm drept...hai să purcedem a 

despica firele în patru sau în mai multe și să socotim cum ți-ar putea fi voroava acuma. 

Așa-i că altele ar fi  paginile închinate de mata școlii, dascălilor ei, preoților, soacrelor și 

nurorilor, caprelor și iezilor, Feților-Frumoși sau oamenilor din jur, mai tâmpi sau mai 

hâtri? Nu l-ai fi trecut cu vederea nici pe Împăratul Roș, mereu nesătul de pământuri 

străine care ar fi fost la capătul opus al lui Ivan ...Turbincă?  

     Mai vrem să ne mărturisim și unul dintre marile noastre nacazuri, căci de 200 de ani 

nu-i mai dăm de capăt, iubite învățătorule, de când Moldova noastră-i ciopârțită! Și 

sufletul ne-o rămas mohorât și nemângâiet! Cea mai de preț bucată din glia scumpă a 

Moldovei, pe care slăvitul Ștefan cel Mare și Sfânt o lăsat-o moștenire urmașilor, 

urmașilor, urmașilor...neamului românesc acum îi înghițită în meleaguri muscale ! Iar noi 

am rămas neputincioși, căci soarta nu e cum și-o face omul  și nici Domnul, ci domnii cei 

ce statornicesc care îi mai mare și mai tare aici pe pământ, căci dincolo le-o da Bunul 

Dumnezeu pământ să le ajungă ! 

     La drept vorbind nu ai mai avea cui să-i închini mata astăzi un rând, o pagină, o vorbă 

de duh drept răsplată pentru  truda lui de a readuce la matcă  pământul  înstrăinat  călcând 

așa voia lui Ștefan? I-ai fi dat dreptate lui Donici, cel cu Racul, broasca și cu știuca 

văzând în fiecare zi cum frații se mănâncă între ei, în loc să miște carul greutăților din 

loc? 

     Și mai vreau să-ți spun, fără a fi cu supărare, că mai toate personajele matale au cam 

luat-o razna, s-o dat după ceste timpuri, uitând de sfânta limbă, de cele legi nescrise ale 

omeniei și ale bunului simț. Uite pe Smărăndița, cea zglobie! O uitat de binefacerile 



Sfântului Nicolae și nu mai știe nici de catrință, nici de rușine! Acum e o fițoasă cool! Cu 

decolteu și fustă strânsă pe trupul ei cel fraged, ținând frâiele mai multor cai putere și 

învârtindu-se nu într-o horă dintre acelea știute bine de mata, ci în muzică aleasă pe 

sprânceană nu de vreun lăutar, ci  de câte  un DJ chiar adus de prin alte meleaguri! 

     Ce să mai vorbim de Capra cea grijulie rămasă văduvă și cu iezii ei neastâmpărați! O 

împuns fuga în locuri străine cătând fân mai bun pentru copilași și, pentru că l-o găsit 

prin cele locuri mai necurate, o cam uitat pentru ce s-o dus de acasă, încurcându-se cu 

alde cumătri și  dându-se cu ei  la multe rele...Să vede treaba că degeaba o mai fi 

așteptând-o acasă vreun megieș cumătru să fie pedepsit sau să cadă la pace! Bag seamă 

că acestuia i s-o fi făcut milă de bieții iezișori, părăsiți și așteptând-o cu ”lapte-n țâță și 

frunza-n buză...” 

     Câteodată mai este câte una care trudindu-se din greu trimite ceva și acasă pentru a-și 

hrăni iezîșorii care  acuma, fără niciun stăpân, își cam pierd nopțile cu jocuri la niște 

aparate străinești bune de papat băncuțe și firfirei și chiar uită când îi zi și când îi noapte, 

de nu să mai duc nici la școală! Li s-o făcut lehamite să culeagă învățătură nu de pe 

Ceaslov, dar nici de pe alte cărți meșteșugite după cerințe noi, câtă vreme mămuca le 

trimite și ei se tot ostoiesc să consume. Ce le pasă lor ?! ai spune mata, că doar îs copii și 

trebuie să-și trăiască vârsta cea fericită fără de nicio grijă. 

     Și cum o vreme ai fost popă, tare te-ai mai minuna de confrații matale cu sutană. Lui 

Popa Ciucalău socotesc că i-ai fi găsit un alt nume, mai potrivit  vremurilor aiestea ale 

noastre, ca Popa Hogeag sau Popa Dughilan, sau Popa cu jeep-ul ( un fel de teleguță mai 

sofisticată), sau poate Popa miliardarul... Ba unii mai au și câte o dugheană unde nu vând 

tutun, ca matale odinioară, sau lucruri sfinte, ci fel de fel de mărfuri aduse de pe la ghirai  

de peste mări și țări...Și mai încing câteodată niște praznice de acelea ca în Povestea 

matale, nu pentru a-l pune la încercare pe Harap-Alb, ci pentru a-i slăvi pe unii și pe alții 

de pe urma cărora pot culege niscaiva foloase...Iar o altă gramadă de popi țin isonul 

politichieiări de astăzi? Bag samă că își știu bine menirea de duhovnici pentru enoriașii 

cam turmentați pe căile întortocheate ale electoralelor!   Însă, fii bucuros! O mai rămas o 

mulțime dintre cei de care atâta haz făceai,  care de naivi și proști ce-s, cred că tot ce aud 

îi de bine și umblă lelea făcând voia vreunui Păcală parvenit, mai șmecher și mai profitor 

ce-și știe bine scopul... 

Și cum nimica nu o scapat ochiului matale, iaca să-ți spun ceva și despre  Fata 

babei...Biata de ea! Cu lăcomie în inimă și, desfătându-se cu cele plăceri neîntâlnite pe 

ulițele românești, s-o tot dus după produse...prin cele meleaguri străine italienești, 

grecești sau turcești, de nu se mai știe nimica de soarta ei! Iară baba o rămas cu lacrimi pe 

obraji  și suspinând de dor. 

Nici prin cele târguri cutreierate de matale odinioară nu-i liniște defel! Săracul moș Ion 

Roată tot nedumerit o rămas! Și cum să nu fie așa, când iaca și el sau fiica lui din 

Chișinău, ar suna UNIREA, dar de fapt, neștiind cum s-o facă, mai tare rășchiră carul 

neamului.Degeaba tot chitește cum îi cu unirea-n cuget, când se lovește de ne-simțirea 

celor saltimbanci, ce fac voia omnipotenților vremii! 

 Ce să mai vorbim de câte un nebun cu diplomat, maare patriot, care chipurile cântă dorul 

de reîntregire, văzându-se un tribun mai ceva ca bădița Mihai. Pentru acesta țara, neamul, 

valorile sunt cuvinte pe care o mie de oameni normali ascultându-le se crucesc când văd 

care e de fapt rostul rimelor sale.Eu cred că aista-i cum ar spune prietenul matale 



drag:”...deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,/Nu slăvindu-te pe tine...lustruindu-se pe 

el/Sub a numelui tău umbră...”  

Da să știi, bădiță că din cărțile matale o sărit în târgurile de azi o mulțime de Coțcari,  

urmași ai lui Moș Nechifor! Și totul le merge bine, că s-o pricopsit  cu câte un  drăgălaș 

de butic  drept în buricul târgului, unde pescuiesc în ape tulburi ce-i mai scapă lui 

Chirică! Și uite așa,cumătrindu-se cu unii ce sunt bravi ispravnici, să cocoață și în cele 

funcții de unde pot suge din sudoarea poporului, horăind prin jilțuri călduțe,  bucurându-

se de tinerețe fără bătrânețe...  

 Tot pe ceste drumuri bătute de matale în sus și în jos de câteva ori pe zi, mai vezi și 

astăzi pe câte un Chirilă Securilă, cu ochii-n patru și neobosit urmăritor unde nici cu 

gândul nu gândești, care umblă după dușmani și, pentru că nu-i găsește, îi inventează 

lovind de fapt în cei care trag carul, unde  stă cocoțat în loc să pună umărul și el la treabă! 

Vremurile s-au vremuit, iubite învățătorule! Asta-i părerea unora ca mine, care își fac 

cruce de câți măscărici ai puterii, mai îndrăciți ca Michiduță, umblă cu intrigi și sforării, 

mișcându-și dosul dintr-o barcă într-alta până ce cred că i-o lua valul pierzaniei și i-or 

duce cât mai departe de aceste binecuvântate locuri! Nici dorință de unire, nici gânduri 

bune pentru neamul nostru urgisit nu au în suflete, ci doar procopseală și locuri cocoțate 

cât mai sus spre care norodul să privească și să se uimească! 

Știu că ți-am împuiat capul cu atâtea și atâtea parascovenii de pe la noi, dar inima mea 

frământată de atâtea ofuri și doruri, parcă-mi saltă ca și matale și nu-mi găsesc odihnă. 

S-o îndura poate Cel-de-Sus să ne asculte voința, căci de la cei de pe pământ nădejdea-i 

cam slabă.    

                                     A matale pe veci credincioasa dascalita, Maria Apetroaiei, 

care slujeste cu sârg în Scoala „Stefan Bârsanescu” de pe-o ulita mai 

laturalnica de rohatca Pacurari  
                                      

                                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.La aniversare… 1 Martie 2014 

Participare la sarbatorirea a 50 de ani de la înfiintarea Scolii„Ion 

Creanga,din Iasi” 

Diana Petcu, clasa a-VII-aB,Scoala „Stefan Bârsanescu”,Iasi 

participa alaturi de invitatii la eveniment în Scoala„Ion Creanga, Iasi” 

 

 
 

 
 



 
 

Doamna bibliotecar, Cornelia Popescu împreuna cu doamna prof. Nicoleta Cretu, 

directorulScolii „Ion Creanga”si domnul prof. prof. Ion Vasiliu de laScoala 

Gimnaziala„Mihail Sadoveanu din Husi” 

 
 

 

 

 


