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CU PĂRINŢII LA  ,,TÂRGUL  MĂRULUI ”   

 Fălticeni  26&27 octombrie, 2013 

 

 

                     Din cauza vieţii mult prea trepidante ( alerte, de ce nu!? ), suntem tributari 

momentelor de uniune familială, şi de ce nu, comunitară. Uniunea familială şi cea comunitară ar 

trebui să fie (şi) un deziderat al epocii postmoderne pe care o parcurgem la acest interval de timp.    

          Denumită ,,epocă postmodernă”/,,societate a cunoaşterii”/,,era consumismului” de către 

foarte mulţi analişti, sociologi, futurologi ai momentului, această perioada extrem de 

controversată ar trebui în esenţă să etaleze şi un mod de viaţă sănătos.  

            Nefiind tributari paseismului, definit ca un curent literar, sau mai degrabă un cult pentru 

trecut, este imperios necesar să reiterăm valorile ancestrale care ne definesc ca neam: credinţă, 

familie, comunitate.  

             De cele mai multe ori, conceptele mai înainte precizate au fost  marginalizate de unii 

conaţionali ai noştri, fiind perimate pentru epoca actuală.  

           Fălticenenii însă, nu se dezic deloc de aceste ,,găselniţe!” trecătoare. Ei le găsesc mai 

actuale ca niciodată, le consideră un modus vivendi a timpurilor prezente şi viitoare, în care 

credinţa, familia şi comunitatea coexistă în spaţiul acesta mirific moldav.  

           Şi-au găsit momente de tihnă şi de relaxare, la unul dintre târgurile de toamnă , denumite 

eufemistic ,,Târgul mărului”, în care o multitudine de buni gospodari ai zonelor învecinate 

Fălticeniului, îşi etalează produsele  proprii - un mod de a mulţumi pământului şi Bunului 

Dumnezeu, pentru ,,Cornul Abundenţei” de pe meleagurile acestea binecuvântate de rod, la final 

de toamnă târzie.  

             Şi cum era şi firesc, şi-au luat întreaga familie cu ei ( de bună seamă şi copiii! ), pentru a 

petrece momentele unice de bucurie, doar cum ei ştiu mai bine acest lucru: admirând ,,bujorii” 

merelor parfumate expuse ingenios pe tarabele producătorilor, gustând din sucurile naturale.....şi 

nu numai,  audiind muzică de bună calitate.        

              Două zile de apropiere între membrii famiilor, astfel încât să le ajungă până la viitorul 

moment comunitar, sau familial. 

   

      Profesor Florentina Ştefan, îndrumător clasa I ,,B”   
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