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Secţiunea Engleza Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)
1. Translate into Romanian :
“ I believe that on the first night I went to Gatsby’s house I was one of the few
guests who had actually been invited. People were not invited – they went there.
Once there, they were introduced by someone who knew Gatsby and after that they
conducted themselves according to the rules of behaviour associated with an
amusement park. Sometimes they came and went without having met Gatsby at all,
came for the party with a simplicity of heart that was its own ticket of admission.
As soon as arrived I made an attempt to find my host, but the two or three people
whom I asked his whereabouts stared at me in such amazed way and denied so
vehemently any knowledge of his movements, that I slunk off in the direction of the
cocktail table – the only place in the garden where a man could linger without
looking purposeless and alone.
I was on my way to get roaring drunk from sheer embarrassment when Jordan
Baker came out of the house and stood at the head of the marble steps, leaning a
little backward and looking with contemptuous interest down into the garden.”
( The Great Gatsby by S. Fitzgerald )
2. Translate into English:
“ Era odata o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întregă după
hrană şi nu găsise nicăieri. Facându-se zi, vulpea iese la marginea drumului şi se
culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare.
Sezând vulpea cu botul pe labele de dinainte, îi vine miros de peşte. Atunci ea
ridică puţin capul şi, uitându-se în lungul drumului, zăreşte venind un car cu doi boi.
“Bun! Gândi vulpea. Iaca hrana ce-o aşteptam eu.” Si îndată iese de sub tufă şi se
lungeşte în mijlocul drumului, caşi cum ar fi fost moartă. Tăranul ce mâna boii o
vede şi, crezând că-I moartă cu adevărat, opreşte boii. Vine spre vulpe şi văzând că
nu suflă zice:”Bre! Da’ cum naiba a murit vulpea asta ici? Ce frumoasă caţaveică am
să-I fac nevestei mele din blana vulpoiului!” Zicând aşa, apucă vulpea, o târăşte
până la car, se opinteşte şi-o aruncă deasupra peştelui, apoi porneşte iar.
Tăranul mergea pe lângă boi şi tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă
degrabă acasă şi să ieie pielea vulpei.”
( Ion Creanga, “Ursul pacalit de vulpe”)
NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL WWW.MEDIA-INFO.TK
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Secţiunea Engleza Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)
1. Translate into Romanian:
“I didn’t have too much difficulty at Elkton Hills”, I told him. “I didn’t exactly flunk
out or anything. I just quit, sort of.”
“Why, may I ask?”
“Why? Oh, well, it’s a long story, sir. I mean it’s pretty complicated.” I didn’t feel
like going into the whole thing with him. He wouldn’t have understood it anyway. It
wasn’t up his alley at all. One of the biggest reasons I left Elkton Hills was because I
was surrounded by phonies. That’s all. That’s all. For instance, they had this
headmaster, Mr. Haas, that was the phoniest bastard I ever met in my life. Ten time
worse than old Thurmer. On Sundays, for instance, old Haas went around shaking
hands with everybody’s parents when they drove up to school. He would be
charming as hell. Except if some boy had little old funny-looking parents. You should
have seen the way he did with my roommate’s parents. I mean if a boy’s mother
was sort of fat or corny-looking or something, and if somebody’s father was one of
those guys that wear those suits with very big shoulders and corny black-and-white
shoes, then old Haas would just shake hands with them and give them a phoney
smile and then he’d go talk with somebody else’s parents. I can’t stand that stuff. It
makes me so depressed I go crazy.”
( The Catcher in the Rye by J. D. Salinger)
2. Translate into English:
“ Si când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse de o mulţime de balauri şi de
tot soiul de jivine mici şi mari; însă, cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sparie, ci
le ia pe câte una, şi le grijeşte cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut
bucate, şi când a venit sfânta Duminică de la biserică şi a văzut copiii lăuţi frumos şi
toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Si după ce a şezut la masă, a zis
fetei să se suie în pod şi să-şi aleagă o ladă care o vrea ea şi să şi-o ieie ca simbrie,
dar să n-o deschidă până acasă. Fata se suie în pod şi vede o mulţime de lăzi: unele
mai vechi şi mai urâte, altele mai noi şi mai frumoase. Ea, însă, nefiind lacomă, şalege pe cea mai veche şi mai urâtă din toate. Si când se dă cu dânsa jos, sfânta
Duminică cam încreţeşte din sprâncene, dar n-are încotro, binecuvântează pe fată,
care pleacă cu bucurie spre casă tot pe drumul pe care venise.”
( Ion Creangă, Fata babei şi fata moşneagului )
NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL WWW.MEDIA-INFO.TK
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Secţiunea Franceză Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)
1. Traduisez en français:
A fost o data un om sarac, care avea o sotie si multi copii.
Barbatul muncea din zori si pana in seara si tot nu avea nimica.
Copiii se culcau in fiecare zi cu burtile goale si cu lacrimi in ochi.
Doar fata cea mai mare, care era tare isteata, le mai alina necazul fratilor sai, spunandu-le sa aiba rabdare, ca intr-o zi vor
manaca si ei pe saturate. Intr-o zi boierul pe mosia caruia se afla biata familie de saraci il chama la el pe om si ii zise:
-Vad ca esti tare harnic si muncesti toata ziua, dar tot sarac ai ramas. Iti voi da o bucata de pamant, care sa fie a ta, sa o
lucrezi pentru tine si sa faci un bordei pentru familia ta. Omul sarac multumi boierului si pleca sa-si aleaga un loc pentru
bordei.
Nimeri tocmai langa casa unui taran bogat si tafnos, care se cam manie cand vazu cine ii vor fi vecinii. Pana sa se insereze
saracul isi sapa groapa pentru bordei. Peste noapte, se intampla ca o vita a taranului cel bogat sa cada in acea groapa si sa
moara.
Cand vazu bogatul a doua zi ca i-a pierit o vita, il insfaca pe taran si il tara dupa el la curtea boierului, sa le faca judecata.
Aici povestira cele intamplate si bogatul ii ceru boierului sa-l sileasca pe omul cel sarac sa-i plateasca vita, ca doar din
pricina lui a murit.
Saracul spusese ca a lui era groapa, dar nici prin gand nu-i trecuse sa faca rau vitei, de unde avea sa stie ca va cadea in
ea, si apoi nu avea nici un ban, nu putea in nici un chip sa plateasca.
Boierul era in mare dilema. Nu stia cui sa-i dea dreptul.
Dupa ce se gandi o buna bucata de vreme, le spuse:
-Eu am sa va pun trei intrebari. Peste trei zile voi veti veni sa-mi dati raspunsurile. Cel cara va raspunde mai bine, a aceluia
sa fie dreptate. Prima intrebare:
Ce este mai gras in lume?
A doua intrebare:
Ce alearga mai iute?
A treia intrebare:
Ce este mai bun?
( Fata săracului cea isteaţă )

2. Traduisez en roumain:
« Je connaissais ce grand garçon qui s'appelait René de Bourneval. Il était de commerce aimable, bien qu'un peu triste, semblait revenu de
tout, fort sceptique, d'un scepticisme précis et mordant, habile surtout à désarticuler d'un mot les hypocrisies mondaines. Il répétait
souvent : "Il n'y a pas d'hommes honnêtes ; ou du moins ils ne le sont que relativement aux crapules".
Il avait deux frères qu'il ne voyait point, MM. de Courcils. Je le croyais d'un autre lit, vu leurs noms différents. On m'avait dit à plusieurs
reprises qu'une histoire étrange s'était passée en cette famille, mais sans donner aucun détail.
Cet homme me plaisant tout à fait, nous fûmes bientôt liés. Un soir, comme j'avais dîné chez lui en tête-à-tête, je lui demandai par
harsard : "Etes-vous né du premier ou du second mariage de Mme votre mère ?". Je le vis pâlir un peu, puis rougir ; et il demeura
quelques secondes sans parler, visiblement embarrassé. Puis il sourit d'une façon mélancolique et douce qui lui était particulière, et il dit :
"Mon cher ami, si cela ne vous ennuie point, je vais vous donner sur mon origine des détails bien singuliers. Je vous sais un homme
intelligent, je ne crains donc pas que votre amitié en souffre, et si elle en devait souffrir, je ne tiendrais plus alors à vous avoir pour
ami". »

(Le testament par Guy de MAUPASSANT)

NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL WWW.MEDIA-INFO.TK
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Secţiunea Franceză Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)

1. Traduisez en roumain:
« Charles Perrault qui, vers 1660, eut le mérite de composer la première biographie de ce seigneur justement
remarquable pour avoir épousé sept femmes, en fit un scélérat accompli et le plus parfait modèle de cruauté
qu'il y eût au monde. Mais il est permis de douter, sinon de sa bonne foi, du moins de la sûreté de ses
informations. Il a pu être prévenu contre son personnage. Ce ne serait pas le premier exemple d'un historien
ou d'un poète qui se plaît à assombrir ses peintures. Si nous avons de Titus un portrait qui semble flatté, il
parait, au contraire, que Tacite a beaucoup noirci Tibère. Macbeth, que la légende et Shakespeare chargent de
crimes, était en réalité un roi juste et sage. Il n'assassina point par trahison le vieux roi Duncan. Duncan, jeune
encore, fut défait dans une grande bataille et trouvé mort le lendemain en un lieu nomme la Boutique de
l'Armurier. Ce roi avait fait périr plusieurs parents de Gruchno, femme de Macbeth. Celui-ci rendit l'Écosse
prospère ; il favorisa le commerce et fut regardé comme le défenseur des bourgeois, le vrai roi des villes. La
noblesse des clans ne lui pardonna ni d'avoir vaincu Duncan, ni de protéger les artisans : elle le détruisit et
déshonora sa mémoire. Après sa mort le bon roi Macbeth ne fut plus connu que par les récits de ses ennemis.
Le génie de Shakespeare imposa leurs mensonges à la conscience humaine. Depuis longtemps je soupçonnais
que la Barbe-Bleue était victime d'une fatalité semblable. Toutes les circonstances de sa vie, telles que je les
trouvais rapportées, étaient loin de contenter mon esprit et de satisfaire ce besoin de logique et de clarté qui
me dévore incessamment. J'y découvrais, à la réflexion, des difficultés insurmontables. On voulait trop me
faire croire a la cruauté de cet homme pour ne pas m'en faire douter. »
(Anatole France - Les sept femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux )
2. Traduisez en français:
« A fost odata ca niciodata un barbat si o femeie. Ei traiau in belsug si se intelegeau foarte bine si toata lumea
ii invidia ce familie reusita erau. Insa ei nu erau multumiti, pentru ca nu aveau copii. Toata ziua se rugau la
Dumnezeu sa le dea si lor macar un singur copil.
Dupa ce Dumnezeu le-a tot ascultat rugile pana s-a saturat de ele, s-a sfatuit cu Sfantul Petru si au hotarat sa
le indeplineasca dorinta. Si femeia a inceput sa aiba copii. Unul dupa altul, ca in poveste, cam cate unul pentru
fiecare ruga a lor. Femeia a inceput sa se cam sature de ei, dar barbatul era fericit privindu-i.
Barbatul asculta de dimineata pana seara vaicarelile femeii, care nu mai stia cum sa potoleasca copiii si nici nu
mai avea ce sa le dea de mancare de multi ce erau. Isi tot trimitea sotul in lume sa gaseasca o munca care sa
fie foarte bine platita si apoi sa se intoarca cu o multime de bani acasa. Barbatul o pornii in lume de dragul
copiilor.
A tot umblat el zile intregi dar nimeni nu se indura sa-i dea ceva de lucru. Vazand ca in lumea aceasta nu face
nici o treaba, trecu in lumea de dincolo. Aici ajunse la cuibul zmeilor unde vazu o casa mare, unde locuia Mama
Zmeilor. Aceasta il intreba cine este si ce cauta:
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-Eu sunt tata lor si caut o slujba. - raspunse omul.
Tare se mai sperie Mama Zmeilor cand auzi ca el e tata lor. De Mama Padurii si de Mama Ielelor auzise, dar de
tata nici pomeneala, cine stie ce dihanie o fi si tatal acelor lighioane.”
( Spaima zmeilor – basm popular românesc)
NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL WWW.MEDIA-INFO.TK
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Secţiunea Engleza Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)
1. Translate into Romanian :

2. Translate into English:

(Sense and Sensibility by Jane Austen)

“Atunci drumeaţa dă furca şi rămâne. Ştirba-baba-cloanţa, ştiind că împăratul are obicei a bea în toată
seara o cupă de lapte dulce, i-a pregătit acum una ca să doarmă dus până a doua zi dimineaţă. Şi cum
a venit împăratul de la vânătoare şi s-a pus în aşternut, hârca i-a şi trimis laptele; şi cum l-a băut
împăratul, pe loc a adormit ca mort. Atunci Talpa-iadului a chemat pe necunoscuta drumeaţă în odaia
împăratului, după cum avusese tocmeală, şi a lăsat-o acolo, zicându-i încetişor:
— Şezi aici până despre ziuă, ca am să vin atunci tot eu să te iau.”
( Ion Creanga, “Povestea Porcului”)
3. Translate the sentences:
a) Dacă s-ar întâmpla să-mi pierd aparatul de fotografiat, ar trebui să-l iau cu împrumut pe al tău,
or se ştie că eşti un zgârcit.
b) I-am explicat că ideile lui nu sunt compatibile cu ale mele, ca să nu-şi închipuie că sunt dispus
să fac ce a propus el.
NOTA: TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL www.concursonline.tk
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1. Translate into Romanian:

Secţiunea Engleza Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)

(Tom Sawyer by Mark Twain)
2. Translate into English:
“Ea, văzându-se acum aşa de nenorocită şi oropsită, ce să facă şi încotro s-apuce? Să se ducă la
părinţi? Se temea de asprimea tată-său şi de şugubaţa defăimare a oamenilor! Să rămână pe loc? Nu
avea cele trebuitoare şi-i era lehamete de mustrările socrilor. În sfârşit, s-a hotărât a se duce în toată
lumea, să-şi caute bărbatul. Şi hotărându-se astfel, a zis Doamne-ajută! şi a pornit încotro a văzut cu
ochii. Şi a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri, un an de zile, până a ajuns într-un loc sălbatic şi
cu totul necunoscut. Şi aici, văzând o căsuţă tupilată şi acoperită cu muşchi, care mărturisea despre
vechimea ei, a bătut la poartă.”
( Ion Creangă, Povestea Porcului )
3. Translate the sentences:
a) Se uita la televizor, şedea acolo de două zile, nici la birou nu se dusese, fiindcă era sigur că o
să vadă meciul, dar se înşela.
b) Dacă David nu s-ar fi grăbit când i-am spus că-i vremea să plece, ar fi pierdut avionul şi ar fi
trebuit să râmână aici.
NOTA: TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL www.concursonline.tk
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Secţiunea Franceză Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)
1. Traduisez en roumain:
Si vous pensez que dès le début de l’humanité il y avait la même notion d’hygiène que nous connaissons aujourd’hui, vous vous trompez! Au Moyen Âge
les choses étaient un petit peu différentes; les gens, les coutumes, les croyances et les habitudes de cette époque là puissent être pour l’homme moderne
amusantes, même ridicules. Par exemple Louis XIV a prit son premier BAIN à l’age de 7 ans. On ne se baignait pas “très souvent”, on considérait l’eau
comme un possible DANGER pour la santé et la vie d’un homme. L’eau pouvait entrer dans les pores et ainsi dans le corps; à cause d’un bain on pouvait
même mourir. Pour contrecarrer les “éventuelles” odeurs on utilisait de larges quantités de parfums. Pour le visage et les cheveux on utilisait une sorte de
poudre qui avait un double rôle, d’un côté comme moyen esthétique – pour estomper le naturel, d’autre côté pour protéger contre les microbes de la nature,
comme un possible système immunitaire. Dans la même catégorie entre une autre mixture, spécialement réalisée, faite de coquillages brisés, cuivre, graisse
et épices, qu’on devait appliquer sur la peau pour se protéger de l’eau qui pouvait entrer dans le corps:exemple la pluie. Le bain n’était pas vu comme une
nécessité culturelle, ou sociale, ni même personnelle. Â la fin du Moyen Âge apparaît une nouvelle structure sociale: les BAINS COMMUNES, inventés
pas de tout comme un besoin pour l’hygiène corporelle, mais comme un centre institutionnel, un autre lieu pour les rencontres sociales. On ne pouvait pas
parler de sentiments comme malaise, gêne ou pudeur. La sexualité était librement exprimée et les gens n’étaient pas gênés de se montrer nus, la pudeur étant
considérée comme une contrainte sociale imposée par l’humanité. C’est pour cela que les bains communs ont fonctionné jusqu’à XVIe siècle. Ce que nous
voyons de nos jours – être sur LES PLAGES les seins nus – ce n’est pas très moderne. Cette pratique était utilisée dès le Moyen Âge. Il n’y avait pas de
pudeur dans ce cas; ce geste était limité aux différents rapports de beauté esthétisés. Il ne s’agissait pas d’une liberté sexuelle, mais au contraire on pouvait
parler d’une maîtrise de soi augmentée, cela veut dire le contrôle de ses propre pulsions. Cela puisse être aussi la justification pour la réaction des hommes
qui n’étaient pas de tout étonnés de ce qu’ils voyaient, parce que seul un paysan pourrait être surpris, un homme bien éduqué ne peut pas fixer avec le
regard les femmes. Une autre liberté permise pendant le Moyen Âge c’était L’AGRESSIVITÉ – elle était une chose bien normal et commun. Elle n’était pas
contrôlée, au contraire, elle était librement exprimée et l’ivresse représentait la plupart des fois une justification pour un tel comportement.
(Anthropologie culturelle - ANDREEA BARANGA)

2. Traduisez en français:
Singură într-un oraş străin, pentru prima oară. Oraşul era Parisul. Avea acolo, ca mai tot românul, cunoştinţe şi chiar rude. Nu se grăbea să le
caute. O bursă modestă îi îngăduia să doarmă la un hotel fără stele din Montmartre, recomandat de cineva pentru preţul scăzut. Camera
sordidă, closetul comun, vecinătatea zgomotoasă şi mirositoare nu o deranjau: stătea acolo doar cîteva ore, între ultimul şi primul metrou.
Singurul confort era duşul cu apă fierbinte noaptea, exact cînd îi trebuia. Înlocuise perna cu "puişorul" adus în bagaj, de care nu se despărţise
din copilărie şi care avea proprietăţi narcotice. (...)Se aşeza firesc alături de alţii, la soare, pe treptele Operei. La Bucureşti ar fi fost de
neconceput ca o doamnă de vîrsta ei să se aşeze pe scări sau pe bordură dacă era întreagă la minte. Aici se şi descălţa şi îşi masa tălpile
umflate. Fuma pe stradă. Intra cu dezinvoltură în restaurante doar ca să întrebe unde e toaleta. Îşi mînca sandviciul pe o bancă, în parcuri,
uneori mai şi aţipea acolo. Fredona cu fruntea lipită de geamul autobuzului şi se uita în case, prin cîte o fereastră deschisă. Toate
necuviinţele astea nu atrăgeau atenţia nimănui şi îi dădeau euforia libertăţii. ( Adriana Bittel - ÎNTÎLNIRE LA PARIS)
NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL WWW.CONCURSONLINE.TK
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1. Traduisez en roumain:

PRODUS FINAL
REALIZAT CU
SPRIJINUL FINANCIAR
AL AUTORITATII
NATIONALE PENTRU
TINERET, PRIN
INTERMEDIUL
DIRECTIEI JUDETENE
DE TINERET VASLUI

Secţiunea Franceză Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)

« Ça

avait commencé par la peur.
Nous étions allés à Quillebeuf, comme souvent cet été-là. On était arrivés à l'heure habituelle, à la fin de l'après-midi. Comme chaque fois
on avait traîné le long du bastingage blanc qui borde les quais depuis l'église, l'entrée du port, jusqu'à sa sortie, le chemin abandonné qui
devrait aller à la forêt de Brotonne. On regarde l'autre rive, le port pétrolier, et au loin, les hautes falaises du Havre, le ciel. Puis on regarde le
bac rouge qui traverse, les gens qui passent, les eaux du fleuve. On va s'asseoir ensuite à la terrasse de l'hôtel de la Marine, le centre de la
place, face à la rampe du bac. Les tables sont à l'ombre des bâtiments de l'hôtel. L'air est immobile, il n'y a pas de vent. Je vous regarde.
Vous regardez l'endroit. La chaleur. Les eaux plates du fleuve. L'été. Et puis vous regardez au-delà. Les mains jointes sous le menton, très
blanches, très belles, vous regardez sans voir. Sans bouger du tout, vous me demandez ce qu'il y a. Je dis comme
d'habitude. Qu'il n'y a rien. Que je vous regarde. Vous ne bougez pas tout d'abord et puis, de là où je suis, je vois un sourire dans vos yeux.
Vous dites:
- C'est un endroit qui vous plaît, ici, un jour ce sera dans un livre, la place, la chaleur, le fleuve.
Je ne réponds pas à ce que vous dites. Je ne sais pas. Je vous dis que je ne le sais pas à l'avance, que c'est au contraire rare quand je le sais.
La place est vide. Le bac transporte beaucoup de touristes. C'est la fin de la vallée de la Seine ici, le dernier bac après celui de Jumièges.
Aussitôt le bac reparti, la place redevient vide. C'est entre deux arrivées du bac, dans ce vide de la place, que la peur est arrivée. Je regarde
autour de nous et voici qu'il y a des gens, là-bas, au fond de cette place, à la sortie du chemin abandonné, là où il ne devrait y avoir personne.
Ils sont arrêtés et ils regardent vers nous. Ils sont une quinzaine, tous pareillement habillés de blanc. Il s'agit d'une même personne
indéfiniment multipliée. Je cesse de regarder. Vous avez bien regarde du côte des Coréens. Puis vous vous êtes retourné vers moi et vous
m'avez regardée avec une attention profonde et si intense qu'elle vous privait de me voir. L'idée de mon existence a pris votre esprit tout à
coup. Vous m'avez regardée comme si vous m'aimiez. Cela vous arrivait parfois. Les Coréens se sont approchés de nous, ils se sont assis
aux autres tables. Ils nous regardent comme nous les avons regardes un moment avant. Ils sourient d'un sourire cruel, qui le cède tout à coup
à une tristesse de laquelle il semble qu'ils ne puissent pas revenir. Mais de nouveau le rire cruel revient sur leur visage. Et il reste là, figé
dans les yeux, dans la bouche entrouverte. C'était ce sourire qui faisait peur, c'était lui qui annonçait les massacres auxquels moi je
m'attendais. Moi, la femme de ce récit, celle qui est à Quillebeuf cet après-midi-là avec vous, cet homme qui me regarde. »
(EMILY L par Marguerite DURAS -Editions de Minuit, 1987)
2. Traduisez en français:
« Nimeni nu răspunse. Treceau oameni dintr-o parte în alta. Apoi tramvaiul dădu colţul şi copiii tăcură aşteptînd stopul. Traversă, apoi iar
ochiul care rămase roşu. Trecură şi copiii. Un alt tramvai, luminat slab, plin cu oameni verzui-maronii, apăru la colţ. O mulţime de camere,
alte vieţi cu perdele, străini ai altor familii, minciuni la fel de infecte, saluturi binevoitoare dimineaţa. Continua să meargă, parcă mai repede,
deşi acum fără teamă, şi va intra în curte, acolo unde nu îndrăznise nici să se gîndească. Să mai vadă ce? Să se mai uite la ea o dată? Dar n-o
vedea! Putea jura că n-o văzuse. Mai bine nu jura. Da, acum îi era foame. Dădu colţul şi se minună la becul spînzurat deasupra firmei
"Pîine", uşa baricadată, se demola, închiseseră şi aici. Ciudat, să-ţi fie foame şi să dai peste "Pîine". Dar dac-ar fi fost sora lui Doru, nu era
mai adevărat? E drept, nu-i lipsea mai nimic, dar dacă el refuzase de patru ori să divorţeze, dar dacă ea nu avea nici un ban, dar dacă nu
putea aştepta să moară aşa? Urechile vîjîiră scurt, apoi stînga reîncepu un fel de ţiuitură nedureroasă. Se opri şi-şi mişcă rotula dreaptă cu
mîna înmănuşată. Aplecată, la cîţiva metri de poartă, strînse fălcile, ţiuitura dispăru cum venise. În capul străzii, copii jucau fotbal, strigau
ceva, o chiuitură lungă şi neînţeleasă, numai mingea pleoscăia prin băltoace. Îşi îndreptă căciula. Bura uşoară, invizibilă în lumina becului, îi
prinse faţa. Avea să ningă. Sau să plouă, şi ce se va întîmpla mîine? Vor juca dramoleta sub ochii secţiei întregi? Ochii i se umeziră şi-şi
strînse poşeta la piept cu jale sfioasă. Ce făcuse din ea? "Ce vrei de la el"? ţipa Tania. Avea dreptate, ce voia? Da aici de ce venise? Privi
împrejur locurile cunoscute care începuseră să se destrame în ploaia gingaşă. Nicăieri pe pămînt nu era pentru ea. O, dacă mama ar fi trăit,
acum era demult acasă, pe canapeaua îngustă de lîngă sobă, ar fi dormit, la cap cu laptele cald, răcindu-se singur pînă dimineaţa. "Sînt la
pîine" scria pe biletul de pe noptieră, să nu se îngrijoreze cînd se trezea, o femeie-fetiţă care-şi găsea laptele rece pe masa din bucătărie,
picioarele goale pe linoleum, înduioşată în lunga cămaşă de noapte. » (Adina Kenereş _Micuţa – fragment din volumul “Rochia de
crin”)
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1. Translate into Romanian:

LICEUL

LOCALITATEA

PROFESOR INDRUMATOR

Secţiunea Engleză Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)

(Unknown author)
2. Translate into English:
“ Era o dimineaţă de început de septemvrie, cu cerul fără nouri, cu Valea Moldovei înecată de lumină, cu ceaţă
uşoară pe păduri şi pe munţi. Pluteau pajuri în înălţimile cele îngheţate, săgetau rândunici în lungul drumului,
apoi se adunau gătindu-se de cale lungă peste mări. Nu adia vântul strălucirea soarelui avea în ea ceva de
aur, nespus de dulce şi prietenos.”
(Mihail Sadoveanu – “Nunta Domniţei Ruxanda”)
3. Circle (choose) the correct variant:
A. “to be with the saints” means
a) a fi sfânt
b) a fi în lumea drepţilor
c) a venera toţi sfinţii
B. “to break a bill” means
a) a schimba o bancnotă
b) a rupe o notă de plată
c) a strica banii pe ceva
C. “Nu era nevoie să fi venit la mine aseară ca să îmi aduci provizii, pentru că îmi făcusem şi eu
cumpărăturile mai devreme” is translated by :
a) “You needn’t have come to me last night to bring me food supplies, because I had also done my
shopping earlier”
b) “You didn’t need to have come to me last night to bring me food supplies, because I had also been
doing my shopping earlier”
c) “You didn’t need to come to me last night to bring me food supplies, because I had also done my
shopping earlier”
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LICEUL

LOCALITATEA

PROFESOR INDRUMATOR

Secţiunea Engleză Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)
1. Translate into Romanian :

(unknown author)
2. Translate into English:
“ Drept să spun: să merg la manifestaţie, n-am curaj, fiindcă am aflat că guvernul este hotărât să reprime cu toată
energia mişcarea populară şi n-am poftă să-mi stric vreun os pentru o simplă curiozitate de gură-cască. Pe stradă
să mă plimb, e foarte frig; şi afară de asta, te pomeneşti că mă încurc în vreo discuţie şi îmi capăt beleaua... Cine
ştie dacă nemeresc să mă adresez în mulţime cuiva de aceeaşi părere cu mine; şi-n astfel de împrejurări, un om
ca mine, trebuie ori să discute cu oameni de aceeaşi părere, ori şi mai bine, să n-aibă nici o părere. Dacă n-ai nici
o părere, când mai toată lumea are o părere, eşti în primejdie să superi pe oricine are una. E mai bine, aşadar, să
mă retrag discret într-n colţ şi să tac.”
(I.L.Caragiale – Atmosferă încărcată)
3.
A.
a)
b)
c)

Choose the correct variant:
“to run a person off his legs”
a scoate pe cineva din sărite
a alerga pe cineva până la istovire
a duce pe cineva de nas

B.
a)
b)
c)

“I all but missed the train”
cu siguranţă am pierdut trenul
eu, ca toată lumea, am pierdut trenul
era să pierd trenul

C.
a)
b)
c)

“Profesorul a insistat să repetăm gramatica pentru ca nu cumva să nu trecem examenul” is translated by:
“ The professor insisted that we should repeat grammar so that we should fail the exam.”
“The professor insisted that we should repeat grammar lest we should fail the exam.”
“The professor insisted that we should repeat grammar lest we should not fail the exam.”
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PROFESOR INDRUMATOR

Secţiunea Franceză Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)
1.

Traduisez en roumain:

La demande
par Jules Renard
(fragment)

Dans la grande cour de la Gouille, Mme Repin lançait à sa volaille des poignées de grains. Ils s'envolaient régulièrement de la
corbeille, suivant le rythme du geste, et s'éparpillaient en grésillant sur le sol dur. La fine musique d'un trousseau de clefs
entrechoquées montait de l'une des poches du tablier. En faisant des lèvres :
« Cht ! cht ! » et même à grands coups de pieds, Mme Repin écartait les dindes voraces. Leurs crêtes bleuissaient de colère, et leurs
demi-roues rayonnaient aussitôt avec une sorte de détonation et brusque développement d'un éventail qui s'ouvre entre les doigts
d'une dame nerveuse.
M. Repin apparut sur la route, le pas accéléré. Le jet de grains fut comme coupé, les clefs se turent, et les poules inquiètes se
bousculèrent un instant, à cause de l'allure inaccoutumée de M. Repin.
- Quoi donc ? demanda la fermière.
M. Repin répondit :
- Gaillardon en prend une !
- Une poule ?
- Fais donc la naïve : une de nos filles. Il vient déjeuner dimanche.
Dès que ces demoiselles apprirent la nouvelle, Marie, la plus jeune, embrassa d'une façon turbulente sa grande soeur :
- Tant mieux, mon Henriette, tant mieux !
Elle était heureuse du bonheur de son aînée d'abord, et un peu pour elle, car M. Repin avait toujours dit, presque en chantonnant :
- Quand deux filles sont à marier, c'est l'aînée qui va devant, la cadette suit derrière !
Or, Henriette n'avançait pas vite, et Marie songeait que si elle ne se mettait pas en tête, on n'arriverait jamais, peut-être. On disait
d'Henriette, au premier coup d'œil :
- C'est une oie !
- Oui, mais elle n'est pas méchante.
- Il ne manquerait plus que cela !
En outre, elle était trop grande. Sa taille effrayante intimidait les hommes. Elle était aussi trop rouge, et, la figure couverte de taches
ardentes, elle faisait à toute heure l'effet de s'être débarbouillée comme des volailles. Elle avait vingt-cinq ans. M. Gaillardon était un
fermier des environs, très à l'aise et déjà en pleine maturité. Henriette n'avait pas à faire d'objection. Du reste, elle n'en cherchait
point, mais, effarouchée et gauche elle n'osait accepter avec une joie bruyante un bonheur qui pouvait encore lui échapper et qu'elle
n'attendait plus.

2.

Traduisez en français:

CANTECUL OBARSIEI
de Lucian Blaga
La obarsie, la izvor
nici o apa nu se-ntoarce,
decat sub chip de nor.
La obarsie, la izvor
nici un drum nu se intoarce
decat in chip de dor.
O, drum si ape, nor si dor,
ce voi fi, cand m-oi intoarce
la obarsie, la izvor?
Fi-voi dor atuncia? Fi-voi nor?

TREI FEŢE
de Lucian Blaga
Copilul rade:
"Intelepciunea si iubirea mea e jocul!"
Tanarul canta:
"Jocul si intelepciunea mea-i iubirea!"
Batranul tace:
"Iubirea si jocul meu e-ntelepciunea!"

NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
CLASAMENTUL CONCURSULUI VA FI PUBLICAT SI PE SITE-UL www.europea.uv.ro

NUMELE SI PRENUMELE

Asociatia Culturala Europea – Laureat European Label 2006
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU TINERET VASLUI
Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui
Ambasada Frantei/Serviciul Cultural
Casa Corpului Didactic Vaslui
CONCURSUL DE TRADUCERI
“CORNELIU M. POPESCU”
25-27 MAI 2007 – Editia a V- a

LICEUL

LOCALITATEA

www.europea.uv.ro
www.translationscontest.blogspot.com

PROFESOR INDRUMATOR

Secţiunea Franceză Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)
1. Traduisez en français:

I. Cind amintirile-n trecut
Incearca sa ma cheme,
Pe drumul lung si cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.

IV. A noastre inimi isi jurau
Credinta pe toti vecii,
Cind pe carari se scuturau
De floare liliecii.

3.

CIND AMINTIRILE…
(1883, 15/27 mai)
de Mihai Eminescu

II. Deasupra casei tale ies
Si azi aceleasi stele,
Ce-au luminat atit de des
Induiosarii mele.

V.

Putut-au oare-atita dor
In noapte sa se stinga,
Cind valurile de izvor
N-au incetat sa plinga,

III. Si peste arbori rasfirati
Rasare blinda luna,
Ce ne gasea imbratisati
Soptindu-ne-mpreuna.

VI. Cind luna trece prin stejari
Urmind mereu in cale-si,
Cind ochii tai, tot inca mari,
Se uita dulci si galesi?

Traduisez en roumain :

LE POÈTE ET LA CIGALE
par Tristan Corbière
Un poète ayant rimé
IMPRIMÉ
Vit sa Muse dépourvue
De marraine, et presque nue :
Pas le plus petit morceau
De vers... ou de vermisseau
Il alla crier famine
Chez une blonde voisine,
La priant de lui prêter
Son petit nom pour rimer
(C'était une rime en elle)
- Oh ! je vous payerai, Marcelle,
Avant l'août, foi d'animal !
Intérêt et principal. La voisine est très prêteuse,
C'est son plus joli défaut :
- Quoi : c'est tout ce qu'il vous faut ?
Votre Muse est bien heureuse..
Nuit et jour, à tout venant,
Rimez mon nom... Qu'il vous plaise !
Et moi j'en serai fort aise.

EPITAPHE
par Tristan Corbière
Sauf les amoureux commençants ou finis qui veulent commencer
par la fin il y a tant de choses
qui finissent par le commencement que le commencement
commence à finir par être la fin la
fin en sera que les amoureux et autres finiront par commencer à
recommencer par ce
commencement qui aura fini par n'être que la fin retournée ce qui
commencera par être égal à
l'éternité qui n'a ni fin ni commencement et finira par être aussi
finalement égal à la rotation de
la terre où l'on aura fini par ne distinguer plus où commence la fin
d'où finit le commencement
ce qui est le commencement ce qui est toute fin de tout
commencement égale à tout
commencement de toute fin ce qui est le commencement final de
l'infini défini par l'indéfini Égale une épitaphe égale une préface et réciproquement.
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Pălălaie făcu cruci largi cât ţinea pieptul, Miercan le făcea cu vârful limbii, Mandin în
fundul buzunarului. Pălălaie se ruga, dar nimeni nu înţelegea ce spune, şi înaintau cu toţii
abia răzbind tăria vântului, îngheţaţi de groază. Vântul parcă împrăştiase întunericul.
(Gib Mihăiescu, Troiţa)
Pare că s-a mai liniştit de când i-a descântat de deochi Ravica. Apoi, după un timp,
adăugă:”Mai ştie-ne d-zeu! Câte n-am încercat de şase săptămâni, de când zac şi se zbate
ca şarpele! Nu poate zice că n-am umblat după leac. Că umblat-am destul… Cine ce m-a
învăţat, aia am făcut.”
(Pavel Dan, Ursita)
Pe ceaţa asta te puteai aştepta la orice, mai ales într-o haltă unde vine şi pleacă lume
necunoscută. Ii părea rău că ajunsese prea devreme. La urma urmelor, putea şi fiu-său săl aştepte. De plecat, tot n-ar fi putut să plece până în sat, cale de 9 km.
(D.R. Popescu, Gâştele sălbatice)
Eu ştiţi ce-aş face, în locul dumneavoastră? Aş rămâne să mănânc aici, că tot e aproape
de nămiez. După prânz vă spui eu c-o să tragă o sfântă de ploaie de un ceas. Si aş pleca
după ploaie, pe răcoare; praf nu, căldură nu.
(I.Al. Brătesc-Voineşti –
Călătorului îi şade bine cu drumul)
Sărea astfel de la una la alta cu o volubilitate rară. Eu începusem să mă gândesc cine să
fie. Ori era o persoană foarte bine născută, ori îi lipsea o doagă. Dar graiul ei avea un
parfum de distincţiune atât de firesc, încât mă liniştii. Mai cu seamă îmi plăcea respectul
cu care vorbea de regina noastră. Nu prea înţelegeam, însă, cine e Elvira.
(Duiliu Zamfirescu –
Cu bilet circular)
Gândind astfel, ieşeam din nou în uşă şi mă uitam spre munţi - când aud pe
cineva:”Pardon”. Mă dau la o parte, şi ce văd? Doamna cea blondă! Poftim: unde dai şi
unde crapă. Nici nu mă uitai la ea, de supărat ce eram. Trenul porni, iar eu mă apucai de
citit.
(Duiliu Zamfirescu –
Cu bilet circular)

1. Hosting the Olympics is expensive. The budget for 2002 is expected to be well over
one billion dollars, far less than Nagano spent, but still a hefty sum for a state with an
acute dislike of taxation. The solution, naturally, is to get the private sector to pick up the
tab.
(The Economist)
2. But it is unfortunate that I can give no description of the arduous steps by which he
reached mastery over his art: for if I could show him undaunted by failure, by an
unceasing effort of courage holding despair at bay, doggedly persistent in the face of selfdoubt, which is the artist’s bitterest enemy, I might excite some sympathy for a
personality which must appear singularly devoid of charm.
(Somerset Maugham, The Moon and Sixpence)
3. Despite this, the government will not make time for the bill to pass in this
parliamentary session, fearing a filibuster by peers will derail more important legislation.
But passage of similar bill before the next election is likely. Polls show a clear majority
of voters, as well as MPS, in favour of a ban.”
(The Economist)
4. Henry Fielding had turned novelist bringing to the novel not only a lively imagination
and fine sense of narrative construction but also his immense breadth of experience, his
acquaintance with many different sides of life, his knowledge of country squires, town
wits, fashionable ladies, alehouse sluts, lawyers, parsons, schoolmasters, rogues,
vagabonds. His prodigal living may have emptied his pockets but it gave him a rich store
of memories, a wealth of observation, a magnificent equipment for the writing of fiction.
(J.B. Priestly, H. Filding’s Life)
5. I made the acquaintance of Joseph Conrad In September 1913. My first impression was
one of surprise. He spoke English with a very strong foreign accent and nothing in his
demeanour in any way suggested the sea. He was an aristocratic Polish gentleman to his
fingertips. His feeling for the sea and for England was one of romantic love – love from a
certain distance, sufficient to leave the romance untarnished.
(Meeting a Famous Novelist)
6. Like maddened rats, the words of hate scurried up and down the aisles of the House of
Representatives. They darted eagerly with their red eyes peering up at each man for a
moment to guess whether this was an enemy or not.
(Mitchell Wilson, Live with Lightning)
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Numele_______________
_____________________
Prenumele____________
_____________________
Scoala_______________
_____________________
Clasa________________
Profesor______________
_____________________

Secţiunea Engleza Seniori
(clasele a XI-a şi a XII-a)
1. Translate into Romanian :

a. But it is unfortunate that I can give no description of the arduous steps by which he reached mastery over
his art: for if I could show him undaunted by failure, by an unceasing effort of courage holding despair at
bay, doggedly persistent in the face of self-doubt, which is the artist’s bitterest enemy, I might excite some
sympathy for a personality which must appear singularly devoid of charm.
(Somerset Maugham, The Moon and Sixpence)
b. Despite this, the government will not make time for the bill to pass in this parliamentary session, fearing a
filibuster by peers will derail more important legislation. But passage of similar bill before the next election
is likely. Polls show a clear majority of voters, as well as MPs, in favour of a ban.”
(The Economist)
c. Like maddened rats, the words of hate scurried up and down the aisles of the House of Representatives.
They darted eagerly with their red eyes peering up at each man for a moment to guess whether this was an
enemy or not.
(Mitchell Wilson, Live with Lightning)
2. Translate into English:

Pălălaie făcu cruci largi cât ţinea pieptul, Miercan le făcea cu vârful limbii, Mandin în fundul buzunarului.
Pălălaie se ruga, dar nimeni nu înţelegea ce spune, şi înaintau cu toţii abia răzbind tăria vântului, îngheţaţi
de groază. Vântul parcă împrăştiase întunericul.
(Gib Mihăiescu, Troiţa)
Pare că s-a mai liniştit de când i-a descântat de deochi Ravica. Apoi, după un timp, adăugă:”Mai ştie-ne dzeu! Câte n-am încercat de şase săptămâni, de când zac şi se zbate ca şarpele! Nu poate zice că n-am umblat
după leac. Că umblat-am destul… Cine ce m-a învăţat, aia am făcut.”
(Pavel Dan, Ursita)
Sărea astfel de la una la alta cu o volubilitate rară. Eu începusem să mă gândesc cine să fie. Ori era o
persoană foarte bine născută, ori îi lipsea o doagă. Dar graiul ei avea un parfum de distincţiune atât de firesc,
încât mă liniştii. Mai cu seamă îmi plăcea respectul cu care vorbea de regina noastră. Nu prea înţelegeam,
însă, cine e Elvira.
(Duiliu Zamfirescu –
Cu bilet circular)
NOTA: TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
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Secţiunea Engleza Juniori
(clasele a IX-a şi a X-a)
1. Translate into Romanian:

1. Hosting the Olympics is expensive. The budget for 2002 is expected to be well over one billion dollars,
far less than Nagano spent, but still a hefty sum for a state with an acute dislike of taxation. The solution,
naturally, is to get the private sector to pick up the tab.
(The Economist)
4. Henry Fielding had turned novelist bringing to the novel not only a lively imagination and fine sense of
narrative construction but also his immense breadth of experience, his acquaintance with many different
sides of life, his knowledge of country squires, town wits, fashionable ladies, alehouse sluts, lawyers,
parsons, schoolmasters, rogues, vagabonds. His prodigal living may have emptied his pockets but it gave
him a rich store of memories, a wealth of observation, a magnificent equipment for the writing of fiction.
(J.B. Priestly, H. Filding’s Life)
5. I made the acquaintance of Joseph Conrad In September 1913. My first impression was one of surprise.
He spoke English with a very strong foreign accent and nothing in his demeanour in any way suggested the
sea. He was an aristocratic Polish gentleman to his fingertips. His feeling for the sea and for England was
one of romantic love – love from a certain distance, sufficient to leave the romance untarnished.
(Meeting a Famous Novelist)
2. Translate into English:

Pe ceaţa asta te puteai aştepta la orice, mai ales într-o haltă unde vine şi pleacă lume necunoscută. Ii părea
rău că ajunsese prea devreme. La urma urmelor, putea şi fiu-său să-l aştepte. De plecat, tot n-ar fi putut să
plece până în sat, cale de 9 km.
(D.R. Popescu, Gâştele sălbatice)
Eu ştiţi ce-aş face, în locul dumneavoastră? Aş rămâne să mănânc aici, că tot e aproape de nămiez. După
prânz vă spui eu c-o să tragă o sfântă de ploaie de un ceas. Si aş pleca după ploaie, pe răcoare; praf nu,
căldură nu.
(I.Al. Brătesc-Voineşti –
Călătorului îi şade bine cu drumul)
Gândind astfel, ieşeam din nou în uşă şi mă uitam spre munţi - când aud pe cineva:”Pardon”. Mă dau la o
parte, şi ce văd? Doamna cea blondă! Poftim: unde dai şi unde crapă. Nici nu mă uitai la ea, de supărat ce
eram. Trenul porni, iar eu mă apucai de citit.
(Duiliu Zamfirescu –
Cu bilet circular)
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Secţiunea Franceză Juniori
I. Traduisez en roumain:
Les crayons de couleur
Ce matin, avant que je parte pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, un cadeau de
mémé. Il est chouette, le facteur !
Papa, qui était en train de prendre son café au lait, a dit : «Aïe, aïe, aïe, des catastrophes en
perspective ! » et Maman, ça ne lui a pas plu que Papa dise ça, et elle s’est mise à crier que chaque
fois que sa maman, ma mémé, faisait quelque chose, Papa trouvait à redire, et Papa a dit qu’il voulait
prendre son café au lait tranquille, et Maman lui a dit que, oh ! bien sûr, elle était juste bonne pour
préparer le café au lait et à faire le ménage, et Papa a dit qu’il n’avait jamais dit ça, mais que ce
n’était pas trop demander que de vouloir un peu de paix à la maison, lui qui travaillait durement pour
que Maman ait de quoi préparer le café au lait. Et pendant que Papa et Maman parlaient, moi j’ai
ouvert le paquet, et c’était terrible : c’était une boîte de crayons de couleur ! J’étais tellement content
que je me suis mis à courir, à sauter et à danser dans la salle à manger avec ma boîte, et tous les
crayons sont tombés.
— Ça commence bien ! a dit Papa.
— Je ne comprends pas ton attitude, a dit Maman. Et puis, d’abord, je ne vois pas quelles sont les
catastrophes que peuvent provoquer ces crayons de couleur ! Non, vraiment je ne vois pas !
Et il est parti à son bureau. Maman m’a dit de ramasser mes crayons de couleurs, parce que j’allais
être en retard pour l’école. Alors, moi je me suis dépêché de remettre les crayons dans la boîte et j’ai
demandé à Maman si je pouvais les emmener à l’école. Maman m’a dit que oui, et elle m’a dit de
faire attention et de ne pas avoir des histoires avec mes crayons de couleurs. J’ai promis, j’ai mis la
boîte dans mon cartable et je suis parti. Je ne comprends pas Maman et Papa ; chaque fois que je
reçois un cadeau, ils sont sûrs que je vais faire des bêtises.
Je suis arrivé à l’école juste quand la cloche sonnait pour entrer en classe. Moi, j’étais tout fier de ma
boîte de crayons de couleurs et j’étais impatient de la montrer aux copains. C’est vrai, à l’école, c’est
toujours Geoffroy qui apporte des choses que lui achète son papa, qui est très riche, et là, j’étais bien
content de lui montrer, à Geoffroy, qu’il n’y avait pas que lui qui avait des chouettes cadeaux, c’est
vrai, quoi, à la fin, sans blague…
Sempé/Goscinny – Le petit Nicolas et les copains, Éditions Denoël, 1963
II. Traduisez en français :
Aproape în fiecare zi, Cornelia sosea prima la redacţie. Se ataşase de ziar şi ţinea cu tot dinadinsul
să facă mai mult decât ceea ce i se cerea. Obişnuia să se refugieze în biroul lui Lucian şi să citească
gazeta, meticulos, rând cu rând, de la titlu până la ultimele ştiri. Observaţiile şi le nota pe un caiet
anume care poposea un ceas mai târziu în mâinile lui Coriolan Turturică. În şedinţa colegiului de
redacţie, bătrânul secretar deschidea caietul şi începea să dea glas „observaţiilor noastre”,
observaţii foarte întinse şi diverse care deschideau adevărate lumini asupra ziarului. „Cum s-ar zice,
încheia el întotdeauna, e necesar să avem şi o gazetă bine scrisă”. Pluralul pe care-l folosea, fusese
de multă vreme identificat în colegiu, dar se mima în continuare surpriza şi neputinţa de a se dezlega
enigma, numai ca să i se facă plăcere bătrânului.
Constantin Chiriţă - Întâlnirea
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Secţiunea Franceză seniori
I. Traduisez en roumain :
À vrai dire, c’était de drôles de mariages.
Plutôt des amitiés. Comme dans les écoles d’autrefois, quand elles n’étaient pas mixtes. Au royaume des mots,
les garçons restent avec les garçons et les filles avec les filles.
L’article entrait par une porte, l’adjectif par une autre. Le nom arrivait le dernier. Ils disparaissaient tous les
trois. Le toit de la mairie me les cachait. J’aurais tout donné pour assister à la cérémonie. J’imagine que le maire
devait leur rappeler leurs droits et leurs devoirs, qu’ils étaient désormais unis pour le meilleur et pour le pire.
Ils ressortaient ensemble se tenant par la main, accordés, tout masculin ou tout féminin : le château enchanté,
la maison hantée…peut-être qu’à l’intérieur le maire avait installé un distributeur automatique, les adjectifs s’y
ravitaillaient en «e» final pour se marier avec un nom féminin. Rien de plus docile et souple que le sexe d’un
adjectif. Il change à volonté, il s’adapte au client.
Certains, bien sûr, dans cette tribu des adjectifs, étaient moins disciplinés. Pas question de se modifier. Dès
leur naissance, ils avaient tout prévu en se terminant par «e». Ceux-ci se rendaient à la cérémonie les mains
dans les poches. «Magique», par exemple. Ce petit mot malin avait préparé son coup. Je l’ai vu entrer deux fois à
la mairie, la première avec «ardoise», la seconde avec musicien. Une ardoise magique (tout féminin). Un musicien
magique (tout masculin). «Magique» est ressorti fièrement. Accordé dans les règles mais sans rien changer. Il
s’est tourné vers le sommet de ma colline. J’ai l’impression qu’il m’a fait un clin d’œil : tu vois, Jeanne, je n’ai
pas cédé, on peut être adjectif et conserver son identité.
Charmants adjectifs, indispensables adjoints ! Comme ils seraient mornes, les noms, sans les cadeaux que leur
font des adjectifs, le piment qu’ils apportent, la couleur, les détails…
Et pourtant, comme ils sont maltraités !
Je vais vous dire un secret : les adjectifs ont l’âme sentimentale. Ils croient que leur mariage durera toujours…
C’est mal connaître l’infidélité congénitale des noms, de vrais garçons, ceux-là, ils changent de qualificatifs
comme de chaussettes. À peine accordés, ils jettent l’adjectif, retournent au magasin pour en chercher un autre
et, sans la moindre gêne, reviennent à la mairie pour un nouveau mariage.
Erik Orsenna – La grammaire est une chanson douce, Éditions Stock, 2001
II. Traduisez en français :
Nu există elev, şi poate că nu exisă om în tot orăşelul, căruia un costum sa-i poată schimba atât de mult
înfăţişarea, cum se întâmpla cu Tic atunci când îşi îmbrăca hainele de sărbătoare. Cămaşa albă ca zăpada, cravata maron
cu dungi negre, hainele călcate cu migală, pantofii lustruiţi ca oglinda, un vârf timid şi alb de batistă în buzunarul de
deasupra inimii îi dădeau celui mai nebunatic băieţaş de pe acele meleaguri o înfăţişare îngerească. Prichindelul ştia bine
acest lucru; de aceea îşi păstra costumul de sărbătoare numai pentru cazuri excepţionale. De fapt nici nu prea îl îmbrăca
sărbătoarea.
Întotdeauna când comitea vreo şotie cu răsunet şi trebuia să apară în faţa unui judecător sever din afara familiei,
prima apărare a lui Tic era costumul de sărbătoare.
Într-o zi, la ora de geografie, venise un suplinitor care, după ce se bâlbâise amarnic şi absolut inutil încercând să
predea lecţia viitoare, chemase câţiva elevi pentru examinare. Printre ei şi pe Tic… pentru că-l zărise făcând nişte
scamatorii în bancă. Prichindelul răspunse corect la început, dar când suplinitorul întrebase: „Unde se află vulcanul
Popocatepelt?” Nu mai putu să rabde. Şi până atunci suferise. Suplinitorul mutase Aconcagua în Peru, dar pentru că era o
epocă de revoluţie în America Latină, tăcuse. Cine ştie? Poate că se modificaseră graniţele. Apoi schimbase cursul lui
Mississippi, făcându-l să trecă prin Colorado. Iarăşi nu zise nimic. Poate că se săpase în ultimul timp vreun canal de care el
nu aflase. Îl auzise pe suplinitor plasând Huronul înaintea Michiganului. Îşi duse repede mâna la gură. Poate că avea el un
sistem original de a parcurge apele de la vărsare la izvor. Dar când îl auzi mutilând numele unuia din cei mai mari vulcani
de pe glob, nu mai putu să rabde:
NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII
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Constantin Chiriţă - Cireşarii. Castelul fetei în alb
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Rezerva
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Luli era Luli: fetiţa de la fereastra vagonului, devenită sora lui de caritate. Dacă ar fi avut o soră
tânără, care ar fi semănat cu mama lui, sau măcar i-ar fi reamintit-o, desigur că… Dar Luli era o
fetiţă străină, care-l veghea, distrată pesemne, şi măgulită de rolul de infirmieră a unui domn cu părul
alb. Poate că ştia cine-i. Poate că văzuse vreo fotografie de-a lui într-o revistă literară. Poate că-i
citise vreun roman. Poate că aştepta răsplata unui autograf, gândindu-se la viitoarele conversaţii cu
prietenele ei: „Nu ştiţi ce mi s-a întâmplat în tren? Scriitorul catul Bogdan…”
Căci ce putea face o fetiţă ca ea într-o astfel de împrejurare? Singură în tren, veghind un
necunoscut care-a avut… Ce-o fi crezând c-a avut? Un acces de inimă? O insolaţie?... Veghind un
necunoscut sau pe un scriitor…
Ori se plictisea, ori se distra, aşteptând nerăbdătoare să-l vadă treaz şi să înceteze penibila
asistenţă; sau curioasă să-l audă vorbind şi să-şi solicite răsplata autografului.
Deschise ochii şi n-o mai văzu. Plecase.
Se apropia de tunel. Locomotiva şuieră strident.
Întunericul alergă pe la ferestrele trenului, opac, dur, fumegând înăbuşitor, într-o izbucnire de iad.
Apoi ferestrele se luminară albăstriu, ca zorii după ce-ai dormit greu. Căută din nou la fereastră
aerul curat. Noaptea cădea vast melancolică, vid albastră, pe acelaşi pământ inutil.
În răsăritul ei, luna luă culoarea florilor de tei, vestind o caldă noapte de vară.
La fereastra lui Luli nu mai era nimeni. Nimeni încă o dată, încă o dată, nimeni totdeauna.
Râsese, plânsese, plecase. Cum trecuseră pe la ferestre soarele, copacii, stâlpii, rândunelele, ziua,
apoi înserarea, apoi noaptea, luna, luna teilor înfloriţi.
Numai parfumul teilor nu mai pleca.
Din câte fire se împletise povestirea? Nu mai ştia.
Se numea Luli… Nici nu-şi mai amintea bine obrazul ei.

Ionel Teodoreanu - Lorelei
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Secţiunea Engleză seniori
1. Translate into Romanian:
He had hardly seen anything of her since it began. A bad business! He had no notion of
giving her a lot of money to enable a fellow he knew nothing about to live on in idleness.
He had seen that sort of thing before; no good ever came of it. Worst of all, he had no
hope of shaking her resolution; she was as obstinate as a mule, always had been from a
child. They must cut their coat according to their cloth. He would not give way till he
saw young Bosinney with an income of his own. That June would have trouble with the
fellow was as plain as pikestaff; he had no more idea of money than a cow. As to his
rushing down to Wales to visit the young man’s aunts, he fully expected they were old
cats.
And, motionless, old Jolyon stared at the wall; but for his open eyes, he might have
been asleep… The idea of supposing that young cub Soames could give him advice! He
had always been a cub, with his nose in the air. He would be setting up as a man of
property next, with a place in the country! A man of property! Like his father, he was
always nosing out bargains, a cold-blooded young beggar!
(John Galsworthy – A Man of Property)
2. Translate into English:
In ziua următoare era neliniştită. Ar fi voit să ştie dacă el trece ori nu, şi o adâncă
întristare o cuprindea când se ivea în mintea ei gândul că el ar putea să plece mai
departe fără să treacă pe-aici. Era îndărătnic, un adevărrat măcelar, care e în stare să
taie în carnea sa şi să se laude că nu-l doare. Cum s-ar fi putut să nu-l bage în seamă ,
când era atât de mulţumită să-l vadă trecând prin faţa casei?! Da, să vie, dar fără ca
Anca să-l zărească şi fără ca el să vadă că ea îl vede. Dimineaţa, pe la nouă ceasuri, a
trecut mergând liniştit, cu ţigara-n gură, cu pălăria pe o ureche, uitându-se drept
înainte, ca şi când n-ar fi ştiut că trece pe lângă casa în care se afla ea. Să fi ştiut că lui
nu-i pasă deloc de ea, greu i-ar mai fi fost! Insă ea simţea că el numai la ea se gândeşte,
numai de dragul ei trăieşte şi rabdă zi şi noapte.
(Ioan Slavici – Mara)

NOTA: AMBELE SUBIECTE SUNT OBLIGATORII
TIMP DE LUCRU: DOUA ORE
SE ACORDA 10 DE PUNCTE DIN OFICIU SI 45 DE PUNCTE PENTRU FIECARE SUBIECT
TOTAL: 100 DE PUNCTE

Ministerul Edicaţiei, Cercetării şi Inovării
Ambassade de France à Bucarest
Inspectoratul Scolar Judeţean Vaslui
Asociaţia Culturală Europea
Association Universitaire OLYFRAN
Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui
Concursul Internaţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”
Ediţia a VII-a, 2009
www.translationscontest.blogspot.com
www.olyfran.org

Secţiunea Engleză juniori IX-X
1. Translate into Romanian:
“I haven’t breathed a word about the object of this voyage because I have, for very good
reasons desired it to be secret. One of those reasons was that I feared to be forestalled.
When one’s scientific plans get about one may be served as Scott was served by
Amundsen. Had Scott kept his own counsel, as I have done, it would be he and not
Amundsen who would have been the first at the South Pole. For my part, I have quite as
important a destination as the South Pole, and so I have been silent. But now we are on
the eve f our great adventure and no rival has time to steal my plans. Tomorrow we
start for our real goal.” “And what is that?” I asked. He leaned forward, his ascetic face
all lit up with the enthusiasm of the fanatic. “Our goal”, said he, “is the bottom of the
Atlantic Ocean. You may write freely now, for by the time your letter reaches England,
we shall have made the plunge.
(Arthur Conan Doyle – The Maracot Deep)

2. Translate into English:
Suferise atâtea nopţi, dar scrisoarea bărbatului o făcuse să uite totul. Sărăciseră, dar
erau sănătoşi. Cumplit lucru să sărăceşti, era adevărat: să te uiţi că nu ai, să-ţi dai
seama că nici nu poţi avea şi să fii silit să-nduri, fără nici o speranţă; dar ce-ar fi putut
face? Să fi furat, să nu fi vândut din pământ? Mai bine moartea decât pământul? Nu,
au să se descurce, alţii au ajuns şi mai rău. Si-apoi, de aici înainte, el n-avea să mai
muncească aşa cum muncise, mereu cu gândul la pământ. Grija l-a îmbolnăvit. Acum
grija asta nu mai era, şi nici fonciere mare nu mai aveau de plătit. Si dacă n-o să le
ajungă să aibă ce mânca, dacă are să fie rău de tot, au să lase mândria la o parte şi-au
să muncească şi pe la alţii. La urma-urmei, tot muncă e, oamenii sunt oameni, chiar
dacă unul e sărac şi altul bogat.
Astfel gândea ea : nu muncise niciodată la alţii şi nu ştia ce înseamnă acest lucru.
(Marin Preda – Moromeţii)
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Secţiunea Engleză juniori – VII-VIII

1. Translate into Romanian:
Alice opened the door and found that it lead into a small passage, not much larger
than a rat – hole. She knelt down and looked along the passage into the loveliest garden
you ever saw. How she longed to get out of the dark hall and wander about among those
beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her had
through the door – way; “and even if my head would go through” thought poor Alice, “it
would be of very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a
telescope! I think I could if I only knew how to begin.” For, you see, so many out-of-theway things had happened lately, that Alice had begun to think that very few things were
really impossible.
(Lewis Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland)
2. Translate into English:
Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană
şi nu găsise nicăiri. Făcându-se ziuă, vulpea ieşi la marginea drumului şi se culcă sub
o tufă, gândidu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare. (...) Stând întinsă
acolo, îi veni miros de peşte. Atunci ea ridică puţin capul şi uitându-se la vale aici, în
lungul drumului, zăreşte venind un car tras de doi boi. „Bun!” gândi vulpea. „Iaca
hrana ce-o aşteptam eu” Si îndată ieşi de sub tufă şi se lungi în mijlocul drumului, ca şi
cum ar fi fost moartă.
(Ion Creangă – Ursul păcălit de vulpe)
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Secţiunea Engleză juniori V-VI

1. Translate into Romanian:
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Then, the traveller in the dark
Thanks you for your tiny spark:
He couldn’t see which way to go
If you did not twinkle so.

2. Translate into English:
a) Unde mergi? Merg la piaţă ca să cumpăr nişte mere şi nişte legume.
b) Ieri am învăţat o poezie lungă pe de rost şi acum pot să o spun la ora de
română.
c) Iţi plac cărţile lui Ion Creangă? Le citeşti?
d) Săptămâna trecută am fost la munte cu părinţii mei.
e) Când mă duc la ţară, muncesc mult alături de bunicii mei.
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Secţiunea Spaniolă juniori
I. Traducir al rumano:
“Esta tarde no irás a la escuela”, y yo no sentí alegría porque me lo dijo con la voz grave y
reservada; y la vi regresar con mi vestido de lana y me lo puso sin hablar y salimos a la puerta a
juntarnos con mi abuelo; y caminamos las tres casas que separan ésta de la nuestra. Sólo ahora
me he dado cuenta de que alguien vivía en esta esquina. Alguien que ha muerto y que debe ser el
hombre a quien se refirió mi madre cuando dijo: «Tienes que estar muy juicioso en el entierro del
doctor.» Al entrar no vi al muerto. Vi a mi abuelo en la puerta, hablando con los hombres, y lo vi
después dándonos la orden de seguir adelante. Creí entonces que había alguien en la habitación,
al entrar la sentí oscura y vacía. El calor golpeó el rostro desde el primer momento sentí este olor
a desperdicios que era sólido y permanente al principio y que ahora, como el calor, llega en
ondas espaciadas y desaparece.
Mamá me condujo de la mano por la habitación oscura y me sentó a su lado, en un
rincón. Sólodespués de un momento empecé a distinguir las cosas. Vi a mi abuelo tratando de
abrir una ventana que parece adherida a sus bordes, soldada con la madera del marco, y lo vi
dando bastonazos contra los picaportes, el saco lleno de polvo que se desprendía a cada
sacudida.”
Gabriel García Márquez – “La Hojarasca”
II. Traducir al español:
“Avem impresia ca nimic nu s-a schimbat, ca bunicul n-a murit. Anii trec şi noi îl vedem
incă la locurile lui obişnuite, la masă, la cafea cu lapte, pe care o lua păşind pe alei, citind în
salon. Auzim şi intrebările cu timbrul vocii. Costache, micul servitor, adunat de bunicul de pe
uliţi (cum a făcut cu atîţia alţi copii), care crede in vampiri, pretinde că-l vede deseori sub lună,
plimbîndu-se prin curte şi nouă nu ni se pare faptul imposibil. Bunica vrea sa intreţină, cu
putina viata pe care o mai are, gospodăria drept aşa cum a fost lasată de bărbatul ei şi plantează
din nou lingustrum acolo unde s-a vestejit, pune să taie copacii artistic si repară orice
stricăciune. Si cînd intervedem uneori ca va fi prea tîrziu, ne apucă groaza.
Cine se va strecura, ca la el acasă, printre copacii cu care am crescut?
Port caietul cu mine şi scriu aceste note la întîmplare; atmosfera de aici e asa de
obsedantă, că subiectul e inepuizabil.”
Anton Holban - “Bunica se pregateste sa
moara”
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Secţiunea spaniolă seniori
Traduce al rumano el texto siguiente:
“Lo que más le gustaba a ella de Marcela era eso ,precisamente ,que no andaba nunca
con los paños calientes ,que decía siempre la verdad ,o lo que ella creía la verdad .La
piedad era otra cosa en un principio (hacía ya meses largos ,parecía mentira ),le dijo:
“Muchacha que mala cara te veo. Que mala cara.” Lo dijo así, de pie, delante de ella,
con las macizas piernas bien asentadas contra la tierra que pisaban. Y no sintió miedo
al oírla. Más bien, una rara sensación de seguridad. Ahí había, por lo menos, alguien
que no adulaba, que no mentía.(...)Y se le llenó la cara de resplandor. No era
únicamente el reflejo de las llamas ,era su resplandor ,el que le subía a veces a los ojos
(llenos ,parece ,de todos los recelos y el dolor del mundo),y ,sin embargo, como bañados
de pronto por una luz ,igual que una ola (insospechadamente ,nunca se sabe por qué,
ni cuándo ).La miró ,con la admiración sin límites que sentía por Marcela en esos
instantes. Una admiración y un candor que le cortaban todas las palabras. Marcela
podía ser de improviso, la Tierra entera, con sus árboles, ríos, montañas y caminos.
Entonces abrió los postigos y sintió el viento receloso y vacilante. Miró el cielo de color
avellana.”No llores “–le dijo.
Ana María Matute- “La maternidad “
Traduce al español el siguiente texto:
“Omuleţul în negru scoase un fel de tunică gălbuie, se înveli în ea şi se întinse să
doarmă. Zgomotul monoton al trenului însoţea monologul lui Andrés; se vedeau în
depărtare de multe ori luminile Madridului în mijlocul câmpului, trecură trei sau patru
staţii pustii si intră controlorul.
Andrés îşi scoase biletul; tânărul înalt la fel, iar omuleţul, după ce şi-a verificat
buzunarele îi arătă biletul şi o hârtie. Controlorul îl avertiză că avea un bilet de clasa a
doua. Omuletul în negru, nici mai mult nici mai puţin, se enervă şi zise că asta era o
grosolănie; anunţase în gară dorinţa de a schimba clasa; el era străin ,o persoană
înstărită, cu mulţi bani, da domnule, care calatorea prin Europa şi America şi numai în
Spania puteau sa se întâmple asemenea lucruri. Omuleţul persevera şi sfârşi prin a-i
insulta pe spanioli. Deja dorea să părăsească această ţară, din fericire, în ziua
următoare era în drum spre America. Andrés se uita pironit gândind, pesemne, că
astfel de oameni nu se sfiesc deloc să-şi arate pe fata dezamăgirile adeseori
nejustificate. Işi mută privirea in alta parte, acolo unde îl purtau gândurile ...
(Pío Baroja –“El árbol de la ciencia’’)
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Secţiunea italiană - juniori
I Traduci in romeno il seguente testo:

“Non imparai a leggere che a nove anni; mia madre era stata ammalata gravemente, in pericolo di vita; per molti
giorni la casa era stata immersa nella desolazione; io non osavo saltare piu, non uscivo quasi mai, non gridavo, non
saltavo, andavo e venivo in punta dei piedi, appena appena pensavano di darmi da margiare; non mi lasciavano
entrare in camera della mamma che moriva. Me ne stavo dietro alla porta, con gli occhi spalancati della paura, le
mani nelle taschette del grembiule e la bocca gonfia come le creature che vogliono piangere. Ma non piangevo,
no, dominata da un grande spavento. Poi la malata si riebbe, la convalescenza, la lunga convalescenza, venne, io
potei entrare in camera a contemplare quel bel viso palido della mamma, quei grandi occhi grigi pieni d’amore,
quella bocca sottile di cui tutto era bello e buono per me; il sorriso, la voce, le parole, i baci.
In quella lunga convalescenza, docilmente, senza mormorare, pur di poter restare in quella camera chiusa, nella
penombra, presso la mamma la mia testa ostinata si piego sull’alfabeto; vicino a quel letto di dolore imparai a
leggere. Nei pomeriggi estivi che non finivano mai, da quella camera, usciva la mia voce che sillabava,
ostinatamente, fino a sera, mentre, ogni tanto, dai suoi guanciali, la mamma scrollava il debole capo, senza parlare,
approvando.
Quando mia madre fu guarita, io leggevo velocemente, benissimo.

(rid. da Matilde Serao – La nonna Matilde racconta…)

II Traduci in italiano:
Aici intervine si noutatea din constructia personajului Ilie Moromete; ruperea dintre gest, gand si vorba. Criticii au
numit acest lucru disimulare. S-ar parea ca aceasta arta personajul nostru o detine exceland. Personalitatea lui
Moromete se reflecta si in vorbe, dar mai ales in mimica si in o asa-zisa absenta in fata interlocutorului. Personajul
sugereaza stari de spirit pe care nu le concretizeaza mereu in vorbe. Pare a fi tipul de taran mucalit care incearca
prin gluma, prin povestioare cu morala sa dea lectii de viata semenilor sai.
Naivitatea lui Moromete consta in faptul ca ii crede pe toti egalul sau, iar drama lui apare cand simte ca nu este
inteles nici chiar de propria familie.
Problematica primului volum este concretizata in ideea ca taranul care odinioara lupta pentru a obtine pamant,
acum se trudeste sa il pastreze. Acest prim volum este realizat ciclic deoarece asa cum incepe, la fel se termina.
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Secţiunea italiană - juniori

I Traduci in italiano:
“C’era una volta un bimbo tanto carino e buono, di nome Arlecchino, al quale tutti volevano bene.
Era il tempo di carnevale e tutti i bambini pensavano alle loro mascherine. Le mamme cucivano e
misuravano le belle stoffe lucide per preparare i bei costumi ai loro figlioletti.
Anche nella classe di Arlecchino tutti i compagni parlavano della loro prossima festa.
E tu, come ti mascheri? – chiede uno di essi ad Arlecchino.
- Io? … Io non mi maschero – risponde il bimbo piegando la testa con tristezza. I miei genitori
sono poveri e non possono spendere.
Il secondo giorno ogni bambino porta un pezzetto di stoffa per il vestito del bimbo povero.
-

Ma i pezzi erano di tanti colori perche ognuno aveva portato pezzi diversi.
Non fa niente! – dice Arlecchino – La mia mamma e cosi brava che sa farmi un bel vestitino. E
io sono contento che e di tanti colori, perche ogni colore mi ricorda un bambino.
Il giorno del carnevale infatti Arlecchino indossa il suo strano costumino che piace moltissimo a tutti.
Essendo formato da tanti vivaci colori e stato il piu allegro e il piu ammirato degli scolari.
-

Il vestito di Arlecchino – Leggenda popolare italiana

II. Traduci in italiano:

“Cum venise pe lume nici el nu-si dadea seama. S-a trezit ca dintr-un somn si parca era de cand
pamantul. Nu simtise nici durere, nici bucurie. Si mult isi muncise gandul: cum rasarise si al cui era?
Mic cat un fir de linte, misca piciorusele fragede si ocolea, pe margini, frunzisoara care il adapostise.
Intr-o zi incerca o pornire launtrica: iesi de sub umbra racoroasa si dadu buzna afara, in ploaia de
lumina. Atunci ramase pe loc, orbit de atata stralucire. Incetul cu incetul ii veni inima la loc si indrazni:
deschise ochisorii mai mult, mai mari. Ii deschise in sfarsit bine-bine si privi in sus. Se facuse parca mai
mititel decat fusese. Cu cata stralucire, ce adanc si albastru se dezvelea cerul! Si ce minune! Cu ochisorii
lui marunti, cat niste fire de colb, il cuprindea intreg. Si ce intunecime, cata umezeala sub frunzisoara
lui! Ce cautase dansul acolo?
Din lumea celor care nu cuvanta – Emil Garleanu
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Secţiunea italiană - seniori
1.Traduci in romeno:
,,Non so a chi possa interessare, oltre che a me e a te, un colloquio tra noi due. Non
è quello che mi è stato chiesto, ma è la sola cosa che posso fare.
Nel dormiveglia possiamo parlare. Non abbiamo mai parlato molto, però ci siamo sempre
capiti, a volo; tutt’al più con minime immediate precisazioni. Siamo diversi. Ma tu hai
qualcosa di me: l’avventuroso (magari immaginario), l’imprevedibile, la collera leggera e
fugace; molto di Innocenzo: la discrezione, la generosità, il disprezzo della meschinità.
Io ero troppo vitale, per te, ma era un sottofondo, non ci abbiamo mai badato. Una
certa sensualità, una golosità la avvertivo nella tua risata. Ci siamo dati persino un
appuntamento, nei primi tempi, in un bar dalle parti della Stazione. Io incominciai col
parlarti di tua moglie, e tu eri imbarazzato. Del resto io ero appunto troppo viva, per te,
anche se più vecchia. In realtà nessuno dei due si aspettava qualcosa in questo senso.
Qualche anno dopo, eravamo con i soliti amici al caffè di piazza Meda; io avevo uno
dei miei paltoncioni, a quadretti verdi e marrone, e Solmi disse, con la sua aria sorniona: –
Che uomini siete, non vedete come stanno bene quei capelli biondi con quel verde? –(Ero
nel mio ‹‹periodo biondo››). Tu con la speciale euforia che ti dava l’audacia, avevi risposto: –
Noi l’ammirazione la dichiariamo in privato. Era soltanto la ritorsione dell’accusa, ma l’avevi
detta senza guardarmi, e lo trovai eccitante (tanto che ho perfino ricordato il colore del
capotto).
Ti avevo scoperto prima come poeta. Non c’è stata delusione. A Torino avevo parlato di
Frontiera, con un amico. Mi piaceva anche il titolo, che sapeva di esilio, di lontananza, e
aveva persino qualcosa di miltare (insenso romantico). Io stavo per trasferirmi a Milano, e
l’amico mi disse: – Troverai il tuo Sereni. Potrebbe essere stato Pavese, che però non mi
risulta ti avesse letto. ‘’(Due ombre, Lalla Romano)
2. Traduci in italiano:
,,Otilia râse si întrebă ce mai fac ceilalţi. Stănică îi comunică cum că toţi o iubesc
superlativ şi regretă c-au jignit-o, şi mai ales îi transmise dorinţa Aurichii de a o vedea.
Otilia n-avea niciun fel de fiere si uita repede răutăţile altora. Consultă din ochi pe Felix şi
zise că niciodată n-a fost supărată, ceea ce determină pe preagrăbitul Stănică să dispară
numaidecâşi s-o aducă pe Aurica. Toată extraordinara revoluţie sufletească a lui Felix, a
apariţia ca din vis a Otiliei, începu să fie amărâtă de aceste întrevederi, care răpeau ceva
din drepturile lui. Otilia intui nemulţumirea lui Felix şi-l mângâie repede şi pe furiş pe o
mâna, în sensul că de el va avea ea grijă mai târziu. Aurica intră în odaie aproape umilită,
sărută pe Otilia pe amândoi obrajii si păru să nu mai aibă nimic din răutatea ei. Slăbise şi
mai tare, gropi mari, vinete îi înconjurau ochii, şi era o mizerie s-o vezi vopsită violent pe
faţă, ca să pară mai tânară. Otilia fu pe loc înduioşată şi, fiindcă simtea lipsa până şi a
răului dacă se obişnuise cu el, revederea verişoarei o bucura. Îi mulţumi de cartea poştală
sşi de scrisoare, făcând-o să-şi lase capul în jos, şi atunci Stănică şi Felix îşi dădură seama
că Aurica scrisese pe furiş o scrisoare Otiliei. Scoase din geamantan nişte nimicuri, o
sticluţă de parfum, un guler scrobit de broderie (se purta atunci) şi le dădu generos
Aurichii, deşi nu avusese intenţia aceasta, şi lucrurile le cumpărase pentru ea. Aurica
începu să plângă, urâţindu-şi toata faţa. Nu plângea de căinţă, ci din nervozitate. Dacă s-ar
fi analizat, ar fi descoperit că invidia pe Otilia ca întotdeauna, însă acum invidia se
prefăcuse în sentiment de înfrângere, în casa ei. Apăsând fără tact, pe partea cea mai
dureroasă a sufletului ei, Stănică îi declamă aceste inepţii:
– Aurico! Nu mai plânge, că Stănică veghează. Viitorul tău abia acum începe. Am
pentru tine nişte partide strălucite.’’ (Enigma Otiliei, George Călinescu)
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ENGLEZA SENIORI:
Translate into Romanian:
[…] All of a sudden then, I wanted to get the hell out of the room. I could feel a terrific lecture
coming on. I didn't mind the idea so much , but I didn't feel like being lectured to and smell Vicks' Nose
Drops and look at old Spencer in his pyjamas and bathrobe all at the same time. I really didn't.
It started ,all right.[...]' How many subjects did you carry this term? '
'Five, sir.'
'Five . And how many are you failing in?'
' Four. I passed English all right because I had all that Beowulf stuff. I mean I hardly had to do any
work in English at all, except write compositions once in a while.' [...]
' I flunked you in History simply because you knew absolutely nothing.'
'I know that , sir. Boy, I know it. You couldn't help it.'
[…] Well, you could see he really felt pretty lousy about flunking me. So I shot the bull for a while.
I told him I was a real moron and all that stuff. I told him how I would have done exactly the same
thing if I'd been in his place and how most people didn't appreciate how tough it is being a teacher. That
kind of stuff. The old bull.
The funny thing is ,though, I was sort of thinking of something else while I shot the bull. I live in New
York and I was thinking about the lagoon in Central Park. I was wondering if it would be frozen over
when I got home, and if it was, where did the ducks go. I was wondering where the ducks went when
the lagoon got all icy and frozen over. I wondered if some guy came in a truck and took them away to a
zoo or something. Or if they just flew away.
J. D. Salinger, The Catcher in the Rye
I could feel a a terrific lecture coming on = simteam ca se apropie o predica minunata
Vics' Nose Drops = picaturi de nas Vics'
it started all right = incepu, bineinteles
how many subjects did you carry?= cate obiecte faci/ studiezi
how many are you failing in = la cate ramai corijent?
I had all that Beowulf stuff = am avut chestiile alea despre Beowulf
I hardly had to do any work in English at all = nu prea aveam de lucru la engleza
once in a while = din cand in cand
I flunked you in history = te-am picat la istorie / te-am lasat corigent la istorie
you could't help it = n-ati putut face nimic
he felt pretty lousy about flunking me = se simtea intr-adevar prost ca ma picase
shoot the bull = a trancani / flecari /a vorbi despre lucruri neimportante / a turui
moron = prost / tampit
the old bull = prostii / nimicuri
I was wondering if it would be frozen over when I got home = ma intrebam daca va fi inghetat cand
voi ajunge acasa

Translate into English:
Ion Micu clipi iritat cand vazu ca masa la care ii placea lui sa stea intr-un colt era ocupata. Imi
explicase si de ce: acolo puteai discuta linistit, erai pazit de pereti din doua parti, nu se putea aseza
alaturi de tine unul cu urechile lungi... Ne intampina chelnerul care ii cunostea preferintele si ne spuse

ca masa va fi imediat libera, clientii au cerut plata. Da, dar platind mai cerusera bere pe care se vedea
ca nu aveau de gand sa o bea repede. Ion incepu sa-i injure in timp ce chelnerul ne sfatuia sa ne asezam
undeva si de indata ce aceia vor pleca, ne putem muta acolo. Nu crezusem pana atunci ca , in timp ce
clienti isi beau linistiti cafeaua sau berea, alaturi de ei se putea aseza unul cu urechile lungi.' Dupa ce il
recunosti?' il intrebasem pe Ion. 'Nu achita nota', imi raspunsese el. Rasesem dar, asteptand sa ni se
elibereze masa, in timp ce 'lingeam' o bere, cum spunea prietenul meu, observai ca la masa libera de
alaturi se si asezase un individ care nu comandase nimic, dar caruia chelnerul ii si adusese o cafea,
scosese un ziar si sta cu nasul in el in timp ce o ureche era vizibil indreptata spre noi.'Ioane', zisei si ii
aratai discret masa vecina.' Un tampit' zise el tare ' isi inchipuie ca poate sa traga cu urechea si pe urma
sa-si faca linistit raportul catre sefi...N-o sa afli nimic, ba, esti asa de prost ca or sa te dea afara […]'
Marin Preda, Cel mai iubit dintre paminteni
clipi iritat = blinked irritated
ocupata = occupied /taken
erai pazit de pereti din doua parti = you were/ one was protected by walls on two sides
nu se putea aseza alaturi de tine unul cu urechile lungi = no person with long ears could sit near you
ne intampina chelnerul care ii cunostea toate preferintele = the waiter, who knew all his preferences,
welcomed us
ne spuse ca masa va fi imediat libera = he told us that the table would be soon available / free
clientii au cerut plata = the customers had asked for the bill
dar platind mai cerusera bere pe care se vedea ca nu au de gand sa o bea repede = but paying they had
also asked for a beer which they obviously were not going to drink quickly
a injura = to swear / curse
de indata ce aceia vor pleca, ne putem muta acolo = as soon as those persons went /had gone , we
could move there
nu crezusem pana atunci ca, in timp ce clientii isi beau linistiti cafeaua sau berea, alaturi de ei se putea
aseza unul cu urechile lungi = I hadn't thought until / by then that, while the customers were drinking
peacefully their coffee or beer, a guy/ somebody with / having long ears might sit near / next to them
dupa ce il recunosti? = how can you recognize him?
Asteptand sa ni se elibereze masa = waiting for our table to become free/available
a linge = to lick
nu comandase nimic = had not ordered anything
caruia chelnerul ii si adusese o cafea = to whom the waiter had already brought a coffee / who had
already been brought a coffee by the waiter
scosese un ziar si sta cu nasul in el in timp ce o ureche era vizibil indreptata spre noi = he had taken
out a newspaper and was keeping his nose in it / was pretending to be reading while a ear was visibly
directed toward us
a trage cu uechea = to overhear/ to eavesdrop
a face un raport = make/write/ draw up a report
or sa te dea afara = they will fire you / throw you out
n-o sa afli nimic,ba = hey you, you won't find out anything

ENGLEZA JUNIORI
Translate into Romanian
They walked in silence.[...]He seemed to be watching her ,waiting for her to make the first move.He
was unsure of himself, she realised. He did not know whether she had changed her mind in the two
years since he had gone away- and he had come to find out. Certainly it would only be harder for both
of them if she prolonged the decision or left any doubt in his mind as to her own feelings. There was no
middle ground. But after a time his silence began to provoke her and she felt reassured by the warmth
of her own anger. Why couldn't he have phoned her and made an appointment if he had wanted to see
her?Why should he come all the way out here in the rain and then not say a word?
[…] Stephanie had the sudden feeling that both of them were moving in a dream, or speaking the parts
of a play. Often before, she had pictured this moment of Dave's return when she would tell him she was
going to marry someone else. And she had pictured many different reactions on his part: contempt, or
anger, or the plea that they should give themselves one more chance together.[...] But she had never
imagined that they would stand here in the rain, chatting like two casual acquaintances about the
business details of this divorce.
Alexander Saxton, The Great Midland
if she prolonged the decision = daca prelungea luarea deciziei
left any doubt in his mind as to her feelings = ii lasa vreo indoiala in minte referitoare la / despre
sentimentele ei
there was no middle ground = nu era cale de mijloc
why couldn't he have phoned her and made an appointment if he had wanted to see her? = de ce n-ar fi
putut sa-i telefoneze sa fi stabilit o intalnire, daca voise sa o vada?
Why should he come all the way here in the rain and then not say a word? = de ce sa vina tot drumul
in ploaie pana aici si apoi sa nu zica nici un cuvant?
Speaking the parts of a play = jucau roluri intr-o piesa
to picture = a-si imagina
on his part = din partea lui
plea = rugaminte
casual acquaintances = cunostinta intamplatoare
business details of the divorce = detaliile tehnice ale divortului

Translate into English:
Cum il vazu , fata il si recunoscu. Ea nu putu sa-si tie lacrimile care o podidisera, de bucurie mare ce
avu si zise imparatului:
-Tata, acesta este viteazul care ne-a scapat din mana zmeilor.
Si dand in genunche, ii saruta mainile. Luandu-i seama bine imparatul, il cunoscu si dansul, macar ca
foarte mult se schimbase. Il imbratisa si-l saruta de sute de ori. Dar el tagaduia. In cele din urma,
marturisi ca este intr-adevar fiul lor cel mai mic.
Praslea le povesti apoi toata istoria sa si cum a iesit deasupra pamantului si le arata si marul de aur al
zmeului.
Atunci imparatul, suparat, chema pe feciorii lui mai mari,dar ei, cum vazura pe Praslea, o sfeclira.. Iara
imparatul intreba pe Praslea cum sa-i pedepseasca. Viteazul nostru zise:
-Tata, eu ii iert si pedeapsa sa o ia de la Dumnezeu. Noi vom iesi si vom arunca fiecare cate o sageata

in sus, si Dumnezeu, daca cineva a gesit, ne va pedepsi.
Praslea cel voinic si merele de aur
cum il vazu , fata il si recunoscu = as soon as the girl saw him , she immediately recognized him
ea nu putu sa-si tina lacrimile care o podidisera de bucurie mare = she couldn't help bursting into tears
/ crying with great joy
care ne-a scapat din mana zmeilor = who set us free from the dragons' captivity
dand in genunche = kneeling / falling down on knees
luindu-i seama bine imparatul, il recunoscu si el = looking at him more attentively, the emperor also
recognized him
macar ca foarte mult se schimbase = even if he had changed very much / a lot
a imbratisa = to embrace , to hug , give a hug
dar el tagaduia = but he didn't want to admit anything
a marturisi = to confess
fiul cel mai mic = their youngest son
istoria = the story
cum a iesit deasupra pamantului = how he had come / got / out on the surface of the earth
feciorii mai mari = elder sons
cum vazura pe praslea , o sfeclira = when they saw Praslea , they were done for / they were in a blue
funk / they got scared
imparatul intreba pe Praslea cum sa-i pedepseasca = the emperor asked Praslea how he should punish
them
pedeapsa sa o ia de la Dumnezeu = let God punish them
vom arunca fiecare cate o sageata in sus , si Dumnezeu, daca cineva a gresit, ne va pedepsi = each of
us will throw an arrow up in the sky and if any of us has made some mistakes, God will punish us / let
God punish us

CLASELE 7-8
Translate into Romanian:
Alice sighed wearily.' I think you might do something better with the time', she told the Hatter, 'than
wasting it in asking riddles that have no answers.'
'If you knew time as well as I do', said the Hatter,' you wouldn't talk about wasting IT. It's HIM.'
'I don't know what you mean', said Alice.
'Of course you don't!', the Hatter said, tossing his head contemptuously.' I dare say you never spoke to
Time!'
' Perhaps not', Alice cautiously replied; but I know I have to beat time when I learn music.'
' Ah, that accounts for it', said the Hatter. ' He won't stand beating. Now if you only kept on good

terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock. For instance, suppose it were 9 o'
clock in the morning, just time to begin lessons: you'd only have to whisper a hint to Time, and round
goes the clock in a twinkling! Half past one, time for lunch!'
'I only wish it was!', the March Hare said to itself in a whisper.
'That would be grand, certainly', said Alice thoughtfully, ' but then I shouldn't be hungry for it, you
know.'
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland

Translate into English:
Nimeni nu se putea apropia de munte. Ce sa faca Sprinteoara? Cum sa doboare lupoaica? Nu era
gluma sa te iei la lupta cu asemenea faptura. De aceea fata se urca intr-un copac si astepte sa vina
noaptea, doar, doar va adormi lupoaica. Noaptea veni, iar ochii lupoaicei nu se inchisera. A stat
Sprinteoara trei zile si trei nopti in copac, dar degeaba...Se gandea mereu la fratiorul ei, care nu mai era
departe, dar pe care nu-l putea vedea. Chibzui ea ce chibzui, si pana la urma isi aduse aminte de pasarea
de argint. Pasarea de argint se arata pe data, batu din aripi si intr-o clipa venira mii si mii de pasari.
Calin Gruia , Nuielusa de alun

CLASELE 5-6
Translate into Romanian:
The eyes of the Happy Prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks.
His face was so beautiful in the moonlight that the little Swallow was filled with pity.'
'Who are you?' he said.
'I'm the Happy Prince'.
'Why are you weeping then?' asked the Swallow, ' you have quite drenched me.'
'When I was alive and had a human heart', answered the statue, 'I did not know what tears were, for I
lived in the Palace of Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter. In the daytime I played with
my companions in the garden and in the evening I led the dance in the Great Hall. Round the garden

ran a high wall, but I never asked what was beyond it, everything about me was so beautiful. My
courtiers called me the Happy Prince. So I lived and so I died. And now ,that I am dead, they set me up
here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of
lead, I cannot choose but weep'.
Oscar Wilde, The Happy Prince

Translate into Romanian:
Dupa ce a stat ninsoarea un om de zapada a venit in ograda. Cocosul, vrand sa arate ca era stapanul
ograzii, l-a intrebat ce dorea. Omul de zapada a tacut. Nu pentru ca oamenii de zapada nu vorbesc cu
orataniile, ci pentru ca nu avea gura. Avea insa un nas mare dintr-un morcov si doi ochi de carbune.
Grivei l-a salutat cu respect si a intrat in cusca lui, bucuros ca are cine pazi casa. De departe nimeni nusi dadea seama ca era un om de zapada.Uta, baiatul vecinilor , vazu ca omul de zapada n-are gura si ii
facu una mare si ii aduse si o lulea ca sa para mai serios.
Calin Gruia, Un ceai fierbinte

JUNIORS
“Il y avait de la place pour quatre personnes sur le banc, mais elle s’est écartée un peu, tirant en
même temps sur sa jupe pour en recouvrir un bout de genou qui pointait. Je me suis installé à côté
d’elle et je ne sais plus quelles banalités nous avons échangées: j’avais la gorge serrée et je parlais
presque avec difficulté. Curieusement, c’était cette grande fille belge, jusque-là maladroite dans ses
gestes et dans ses mots, qui paraissait maintenant tout à fait à l’aise. Elle aussi disait bien sûr
n’importe quoi, parlait du livre posé sur ses genoux, de l’excursion de mon oncle et de ma tante,
mais cela sans aucune gêne. D’une voix douce, appliquée, apliquée aussi à cacher l’accent belge
que je ne remarquais plus. Puis, après un moment, elle aussi s’est tue.”
(Pierre-Jean Remy, Le dernier été)
Sugestie de traducere
Era loc pentru patru persoane pe bancă, dar ea s-a dus putin mai încolo, trăgîndu-şi în
acelasi timp fusta pentru a-şi acoperi vîrful genunchiului, care se ivea. M-am aşezat lîngă ea
şi am schimbat nu-stiu-ce banalitati: aveam un nod în gît şi aproape că vorbeam greu. Curios
lucru, era această fată belgiană, pînă atunci stîngace în gesturi si cuvinte, care părea dintr-o
dată în largul ei. Mai mult, vorbea firesc despre orice, vorbea despre cartea pusă pe
genunchii săi, despre excursia unchiului şi a mătuşii mele, şi toate acestea fără nici o retinere.
Cu o voce blîndă, preocupată, preocupată şi să ascundă accentul belgian pe care nu-l mai
observam. Apoi, după o clipă, a tăcut şi ea.
(Pierre-Jean Remy, Vara trecută)
“Am coborât la telefon cu emoţia obicinuită. Mi-era atât de dor de Dania, că am început febril să-i
vorbesc, fără să mă gândesc că s-ar putea întâmpla să fie altcineva. Telefonul se auzea prost, cea
care mă chemase nu avusese timp să se identifice. Era Mady, deci o prietenă, discretă, de care nu
puteam avea nici un fel de teamă şi cu ea ar fi fost fără rost să roşesc prea multă vreme. Dar am
spus: „Dania, îmi eşti dragă, nu mai pot trăi fără tine, despărţirile dintre noi sunt un sacrilegiu.””
(Anton Holban, Jocurile Daniei)
Suggestion de traduction:
Je suis descendu au téléphone ayant le frisson habituel. J'avais si mal de Dania au point que
j'ai commencé à lui parler fébrilement, sans pour autant penser qu'il eût pu arriver que
quelqu'un d'autre fût à l'appareil. Le son du téléphone était mauvais, celle qui m'avait appelé
n'ayant pas eu le temps de se présenter. C'était Mady, c'est à dire une amie discrète, dont je
n'avais pas peur du tout, c'aurait était sans raison de rougir trop de temps devant elle. Mais
j'ai dit „Dania, je suis épris de toi, je ne peux plus vivre sans toi, nos départs réciproques sont
un sacrilège.”
(Anton Holban, Les jeux de Dania)

SENIORS
„Alors qu’on lui avait donné comme sujet de rédaction “Racontez votre plus beau souvenir de
vacances”, elle avait rédigé une longue et tortueuse histoire d’amour dans laquelle, vêtue de
brocards d’or, à la poursuite d’un Prince Masqué dont elle avait juré qu’elle ne regarderait jamais le
visage, elle arpentait des vestibules dallés de marbre veiné, escortée par des armées de pages
porteurs de torches résineuses et de nains qui lui versaient des vins capiteux dans des coupes de
vermeil.
Son professeur de français, désemparé, montra cette rédaction à la directrice du lycée qui,
après avoir pris l’avis d’une conseillère pédagogique, écrivit à Olivier Gratiolet, lui recommandant
vivement de faire examiner sa fille par un psychothérapeute.
(Georges Perec, La vie mode d’emploi)
Sugestie de traducere
Atunci cînd i se dãduse ca subiect de compunere „Povestiti cea mai frumoasã amintire din
vacantã”, ea redactase o lungã si întortocheatã poveste de dragoste în care, învestmîntatã cu
brocarturi din aur, urmãrind un Print Mascat a cãrui faţã jurase sã nu o priveascã vreodatã,
strãbãtea coridoare pardosite cu marmură cu vinisoare, escortată de armate de paji purtători
de torţe cu răşină şi de pitici care îi turnau vin îmbãtãtor în cupe de argint aurit.
Profesorul sãu de francezã, neputincios, arãtã compunerea directoarei liceului care, dupã ce
se consultã cu o consilierã pedagogicã, îi scrise lui Olivier Gratiolet, recomandîndu-i insistent
sã-şi ducă fata la un psihoterapeut, pentru o examinare.
(George Perec, „Viata, instructiuni de folosire”)
„Desculţ, cu picioarele şi cu burta arse de soare, Sande, un băieţel de nici doi ani, se împiedică de
pragul tindei şi se întinse cu braţele înainte, lovindu-se cu bărbia de podea. Începu să răcnească
lung şi ascuţit[…] Catrina ieşi din casă şi îl luă pe Sande în braţe. Il ridică în aer, ca şi când o
dorinţă uitată şi obscură ar fi împins-o, revenindu-i în minte, să se uite la copil ca odinioară, când
fusese şi ea fată şi făcuse primul ei copil, pe mama lui Sande… Începu să-l întrebe privindu-l de jos
cu capul dat pe spate, clipind rar, orbit parcă de o lumină care o vrăjea; vroia sau nu să se ducă
Sande la bunicu în grădină? Il puse apoi jos şi, fără să-i fi răspuns prin cuvinte, Sande începu să
coboare şi cu mâinile, şi cu picioarele scările din partea cealaltă a pridvorului şi o luă călcând ca un
răţoi, cu picioarele în părţi, spre grădină.”
(Marin Preda, Marele singuratic)
Suggestion de traduction:
Les pieds nus et le ventre brûlés par le soleil, Sande, un garçonnet qui n'avait pas encore deux
ans, trébucha sur le seuil du vestibule et s'allongea les bras étendus, en se frappant le menton
contre le plancher. Il se mit à hurler d'une voix longue et aiguë [...] Catrina sortit de la
maison et prit Sande dans ses bras. Elle le souleva dans l'air, comme si un obscur désir caché
l'avait menée, en revenant dans sa mémoire, à considérer l'enfant comme jadis, lorsqu'elle
était encore une fille et qu'elle eût accouché son aînée, la mère de Sande... Elle commença à
lui poser des questions en le regardant du bas vers le haut, la tête soulevée, en clignant
rarement de ses yeux, comme rendue aveugle par une lumière qui l'ensorcelait; voulait-il ou
pas, le petit Sande, aller dans le jardin, auprès de son grand-père? Elle le mit ensuite sur
terre et, sans lui avoir répondu par des mots, Sande commença à descendre, des mains aussi
que des pieds, de l'autre part du seuil et se dirigea, en marchant comme un couac, les pieds
dans les deux côtés, vers le jardin.
(Marin Preda, Le Grand Solitaire)

