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DUMBRAVA MINUNATĂ 

DE MIHAIL SADOVEANU 

Niciodata Lizuca nu vazuse luna așa de aproape și așa de mare. O neliniște i se furișa în 

suflet. Spre asfințit, în fundul padurii, clipeau înca fire de jar sub spuza; într-acolo se 

strecurau pe nesimțit cele din urma pasarele, dandu-i buna-sara. Și cu toate ca spre rasarit se 

înroșea luna și creștea lumina peste pacla ogoarelor, în padure o umbra tainica și deasa se 

întindea, izvorand din vai și cotloane necunoscute. 

Lizuca se simțea puțintel înfricoșata. 

– Ce ne facem noi, Patrocle ? întreba ea pe cațel. Drumul nu se mai cunoaște. 

Prin ușoara întunecime viorie, cațelul îi atinse mainile cu botul și o privi amical. Cu Patrocle 

langa dansa, n-avea de ce se teme. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca. 

– Patrocle, îi zise ea, eu știu ca tu ești cațel vrednic și viteaz; dar ce ne facem noi daca ne-om 

rataci în padure ? Acu ar fi bine sa cioplim o toaca de lemn de tei și s-o aninam într-un varf de 

copac. Cand bate vantul, toaca suna și bunicii ne cauta și ne gasesc. Dar nu putem face toaca, 

pentru ca n-am luat cuțit de-acasa. 

– Se-nțelege, raspunse Petronela, fara cuțit nu facem nici o isprava. 

– Atuncea ce-i de facut ? Iaca, în cer, Dumnezeu a aprins lumanarile, dar cararea tot nu se 

zarește. Așa nu putem sta. Eu zic sa cautam un culcuș. 

– Ăsta-i lucru prea ușor, raspunse Patrocle. 

– Bine; atuncea hai sa mergem. Dar cui putem cere noi gazduire într-o noapte ca asta și în așa 

singuratați ? 

Cațelul porni înainte, adulmecand prin iarba. Copilița baga de seama ca de-o parte și de alta a 

cararii florile își plecasera capetele și dormeau. Într-un colț de umbra îi aparu o luminița. 

– Acolo trebuie sa fie o casuța pentru noi, murmura duduia Lizuca. 

Apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu ca se afla langa o scorbura de rachita batrana. 

Pletele lungi ale ramurilor cadeau catre ea și se clatinau alene. 

– Asta-i o casa foarte buna, mormai Patrocle. 

Atunci Lizuca își ceru voie de la rachita: 

– Matușa rachita, șopti ea cu sfiala, ne dai voie sa intram în casa la mata ? 

Rachita o mangaie lin și îi dadu drumul în scorbura. 

1. Cine a fost Mihail Sadoveanu? 

2. ,,Dumbrava minunată” este o operă literară pentru că…. 

3. Autorul îmbină descrierea, narațiunea și dialogul. Exemplifică cu fragmente din text. 

4. Care elemente sunt reale și care ar putea fi imaginare din text? 

5. Cu cine comunică Lizuca? 

6. Ce figură de stil folosește autorul? Ce alte figuri de stil cunoști? 

7. Unde și când se petrece acțiunea? 

8. De ce se simțea Lizuca înfricoșată? 

9. Ce te-a impresionat din această povestire? 

10. Ce ai învățat? 


