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TEXTUL EPIC. NARATIVUL LITERAR 

 
 
• Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a răspunde la cerințele următoare: 

 
A. Ploua. Băiatul asculta, ghemuit sub plapumă, foșnetul ploii pe acoperișul de tablă. Pe   

fereastră se frângeau fulgere. Păreau crengi de foc care se mistuiau într-o clipă. „Acum cad merele”, 
se gândi băiatul. Avea un măr al lui, sădit în cotul dinspre Dunăre al livezii, tânăr și încărcat de 
fructe și-i părea rău că mâine îl va găsi scuturat.  

— Bunico! chemă el, ridicându-se în coate. 
Nu-i răspunse nimeni și i se făcu frică. Coborî totuși din pat și se apropie de sobă. Bunica 

dormea, scufița de lână care-i acoperea părul alb lunecase într-o parte și băiatul zâmbi. „E aici 
bunica‒ își spuse‒ n-are de ce să-mi fie frică. Și pe urmă, Brezoi e la ușă, stă pe prag, să nu-și ude 
blana.” 

Ploaia și vuietul ei depărtat, străin și parcă de pierzanie a unor lumi ascunse și nedeslușite, 
curgerea aceea de vânt și de ape urca în urechile băiatului ca o apăsare ce i se risipea apoi în trup. I 
se părea că plânge cineva, că se vaită și în același timp goana șuvoiului prin burlanul din dreapta 
ferestrei îl făcea să se scuture înfiorat. „Plouă‒ se gândi el‒ și crește iarba, măcrișul se înfoaie, și 
mâine, sub gardul dinspre Dunăre, o să găsim ciuperci. U, ce de ciuperci!” făcu el repetând o vorbă 
a bunicii și, pentru că nu-i mai era somn, așteptă să fulgere din nou, ca să numere în câte fire se 
rupe săgeata aceea de foc. Dar, cu toate că ploaia se îndesise, fulgerele scăpărau spre alte margini 
ale lumii și fereastra odăii rămânea oarbă. 

Așteptă, și când văzu că  așteaptă degeaba, întinse mâna pe brâul sobei, scăpără un chibrit 
și-l roti între degete. Văzu în colțul odăii o grămadă de mere. Bunica și maică-sa le adunaseră din 
livadă, seara, după ce el adormise, când începuse furtuna. Erau roșii, cu pete galbene și scânteierea 
lor i se păru mai frumoasă decât a fulgerelor. „Sunt luminoase‒ își spuse‒ pentru că le-a bătut 
soarele și vântul de la Dunăre.”[...] „Dac-aș vrea, aș putea să le mănânc‒ își spunea‒ dar eu vreau 
să le fur culoarea și palmele mele să lumineze ca fulgerele.” Gândul îi plăcu și porni să-l deșire. Să 
aibă două palme de foc... întâi și întâi ar trece Dunărea cu luntrea, s-ar urca în plopul cel mare din 
baltă și ar roti palmele, să sperie toți iepurii ascunși prin cotloanele unde nu poți să dai de ei când 
umbli împreună cu Brezoi. Uite-i, sunt mulți și fug năuciți spre Dunăre și de acolo îndărăt spre 
pădure, și el scutură o palmă și ei își culcă urechile spre spinare și gonesc de le scapără lăbuțele. 
Totuși, de iepuri o să-i fie milă și o să-și bage mâinile în buzunar, dar pe vulpi‒ ai, pe hoțoaicele 
astea să le ferească Dumnezeu! La fel și pe vidre, care mănâncă pește și nu se mai satură. 

Se rostogoli prin grămada de mere aproape un ceas. Afară începuse să se crape de ziuă. 
  

Fănuș Neagu, În zori, pe ploaie  
 
 

DICȚIONAR:  
 
• măcriș – plantă cu tulpina ramificată în partea superioară și cu frunze acrișoare la gust; 

   • luntre – bmbarcațiune folosită pe ape fără valuri mari; barcă (cu vâsle); 
   • cotlon – loc ferit, neumblat; ascunzătoare, ascunziș. 
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Idee principală 3: 

    LECTURĂ 
 

1. Notează, în caiet, varianta pe care o consideri corectă, cu privire la textul dat:  
• Băiatul ascultă: a) foșnetul frunzelor; b) trăsnetele; c) zgomotul ploii; d) căderea merelor.  
• El speră ca a doua zi să găsească: a) roșii ; b) ciuperci; c) mere; d) pepeni.  
• Băiatul e cuprins de un sentiment de milă față de: a) vidre; b) pești; c) vulpi; d) iepuri. 

2. Realizează un plan simplu de idei, cu privire la textul dat, respectând schema de mai 
jos, pe care o vei transcrie în caiet: 

 
 
 
           Idee principală 1:              
   ............................................................................................................................ 
 
          Idee principală 2:      
   ............................................................................................................................ 
 

 
                              ............................................................................................................................  

3. Selectează, din text, două informații relevante, în baza cărora să construiești ulterior 
un enunț cu privire la atmosfera creată în text. 
4. Identifică două instanțe specifice comunicării narative, care apar în fragmentul citat.  

a) ce elemente din text te-au ajutat să le recunoști?  
b) ce particularități ai observat în legătură cu fiecare dintre acestea?  

5. Plasează în succesiune logică și cronologică întâmplările care compun acțiunea, prin 
marcarea unui număr de la 1 la 5, în fața fiecărei afirmații date: 
  

[….] Copilul se rostogolește pe grămada de mere . 
[….] Băiatul o strigă pe bunica. 
[….] Copilul își imaginează că are două palme de foc. 
[….] Ploaia crește în intensitate. 
[….] Băiatul aprinde un chibrit. 

  
6. Transcrie din text o sintagmă care precizează timpul acțiunii, respectiv două sintagme 
care menționează locul desfășurării acesteia.  
7. Ce rol au indicii spațiali și temporali, identificați la exercițiul anterior? În răspunsul 
pe care îl vei formula poți integra cele două repere de mai jos: 

• fixează acțiunea într-un anumit cadru sau într-un anumit context;  
• creează impresia unor întâmplări mult mai apropiate de realitate.  

8. Transformă în vorbire indirectă următoarea secvență: „Dac-aș vrea, aș putea să le 
mănânc ‒ își spunea ‒ dar eu vreau să le fur culoarea și palmele mele să lumineze ca 
fulgerele.”   

9. Provoacă-ți imaginația! Timp de un minut, formulează, în două enunțuri, o posibilă  
continuare a textului. 

 
  

____________________________________________________  
____________________________________________________ 
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   REDACTARE  
 
 1. Recitește cu atenție următoarea secvență:  

„Nu-i răspunse nimeni și i se făcu frică. Coborî totuși din pat și se apropie de sobă. Bunica 
dormea, scufița de lână care-i acoperea părul alb lunecase într-o parte și băiatul zâmbi. „E aici 
bunica ‒ își spuse ‒ n-are de ce să-mi fie frică. Și pe urmă, Brezoi e la ușă, stă pe prag, să nu-și 
ude blana.”  

a) identifică două reacții ale copilului;  
b) exemplifică fiecare dintre aceste reacții cu câte o secvență din text.  
2. Ilustrează, în fragmentul dat, o modalitate de caracterizare directă, exemplificând-o 

printr-o structură specifică.  
3. Redactează, în 70-100 de cuvinte, o scrisoare pe care să o adresezi unui prieten, în 

care să-i relatezi experiența inedită de a traversa Dunărea cu luntre. Vei avea în vedere:  
— să respecți particularitățile acestui tip de scriere;  
— să valorifici mesajul textului-suport;  
— să te încadrezi în numărul de cuvinte precizat.  

 

     INTERCULTURALITATE (1) 
  

Fragmentul de mai jos prezintă informații despre zeități ale fulgerului și despre reprezentări 
ale acestuia în diverse culturi. Citește-l cu atenție, pentru a răspunde la următoarele cerințe: 
 

 B.  FULGERUL: Simbol al focului ceresc, al forței și pedepsei divine. Fulgerul și 
trăsnetul sunt atribute ale divinităților principale ale cerului: Indra ‒ în mitologia vedică, 
Civa și Vișnu ‒ în hinduism, iar Zeus ‒ la greci, Thor ‒ la scandinavi, Gebelezis ‒ la traci, 
Perun ‒ la slavi etc. [...] În creștinismul oriental, stăpânul fulgerului este Sf. Ilie [...]. Se 
crede că, o dată cu trăsnetul, cade din cer piatra trăsnetului (identificată cu vechile cuțite 
de piatră sau de fier și cu vârfurile de săgeți găsite în pământ sau în apă. [...] În Antichitate 
exista o adevărată știință de descifrare a acestor mesaje (libri fulguralis), iar la noi, în 
Evul Mediu, circulau molnialnicele (sl. molnija‒ „fulger”) ‒ cărțile ce preziceau viitorul, 
după fulger. 

Este considerat un agent fertilizator, o „ sămânță” cerească. [...] Apare ca simbol al 
focului ce renovează natura și societatea, în urma unei furtuni. [...] La români, ca și la 
toate popoarele din jurul lor, se mai crede că incendiul provocat de un fulger se poate 
stinge numai cu lapte de vacă, deoarece norii sunt considerați drept vaci cerești. [...] 
Mijloacele magice de apărare împotriva fulgerelor sunt identice cu cele folosite împotriva 
tuturor urgiilor cerului: respectarea Joilor oprite (dintre Paști și Rusalii), când femeile nu 
cos și nu gătesc niciun fel de hrană la foc, a zilelor numite Cercovii-de-iarnă sau 
Fulgerătoarele (16, 17 și 18 ianuarie), a sărbătorii Sf. Ilie (20 iulie) și Pălie (21 iulie); 
arderea sau înfigerea în pământ a salciei sfințite la Florii etc. 

                                                 Ivan Evseev, Dicționar de magie [...] și mitologie românească 
 
 INTERCULTURALITATE (2) 

 
Scriere creativă! Imaginează-ți că ești băiatul din textul A și găsești piatra trăsnetului 
menționată în textul B. Redactează, în 70-100 de cuvinte, un text în care să prezinți un 
fenomen provocat de acest obiect magic. Vei avea în vedere: 

— să folosești structuri textuale de tip narativ, descriptiv sau explicativ;  
— să utilizezi cuvinte-cheie adecvate temei;  
— să respecți numărul indicat de cuvinte. 
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Fenomene ale naturii 

____________________ 
    ____________________ 

Culturi și civilizații 

____________________ 
      ____________________ 

 

 Material suport realizat de: 

 
       ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 
 

Recitește textul B pentru a răspunde la cerințele de mai jos:  
1. Transcrie, în caiet, casetele de mai jos, exemplificând câmpurile lexicale indicate 
prin câte două cuvinte utilizate în textul B:  

 
    
 
  

2. În structura Simbol al focului ceresc, cuvântul foc este utilizat cu sens:  
     a) propriu de bază; b) propriu secundar; c) figurat. 
3. Cuvântul preziceau este format prin: 

a) compunere; 
b) derivare. 

    4. În secvența a acestor mesaje, cuvântul subliniat  este: a) pronume demonstrativ; b) 
adjectiv pronominal demonstrativ; c) adjectiv pronominal nehotărât. 
   5. Precizează cu ce valoare morfologică apare verbul „a fi” în enunțul: Fulgerul și 
trăsnetul sunt atribute ale divinităților principale ale cerului. 
   6. Analizează sintactic și morfologic două atribute realizate prin substantiv, identificate 
în secvența: Mijloacele magice de apărare împotriva fulgerelor sunt identice cu cele 
folosite împotriva tuturor urgiilor cerului [...].  
   7. În fraza: „În Antichitate exista o adevărată știință de descifrare a acestor mesaje (libri 
fulguralis), iar la noi, în Evul Mediu circulau molnialnicele (sl. molnija‒ „fulger”)”, 
raportul de coordonare se realizează prin: 
 a) juxtapunere; b) joncțiune.   

  
     
   AMINTEȘTE-ȚI!  

 
Textul narativ literar are următoarele trăsături:  
 

• prezența instanțelor comunicării narative: narator, personaje; 
• identificarea unei acțiuni definite ca succesiune de întâmplări; 
• narațiune realizată la persoana a III-a sau la persoana I.  

 
 
 

 
prof. dr. Ileana Ruxandra Popescu – Colegiul Național  „Vlaicu Vodă”,  Curtea de Argeș, 

colaborator al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație 
 
 
 
 
 
  


