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Volumul 3.

Am numit ciclul Metoda Lidia Vianu pentru câteva motive care îl deosebesc de alte manuale contemporane: are o abordare
contrastivă [adică explică românului cum diferă limba engleză de limba lui maternă], şi îşi bazează predarea pe naraţiune şi
personaje hazlii. Ceea ce pare neobişnuit, absurd, în propoziţiile mele, facilitează procesul de memorare a situaţiei—lucru foarte
important şi rar luat în consideraţie.
Volumele acestea nu sunt simple manuale de predare, ci de exersare şi verificare. Se poate lucra după ele cu profesor, sau
numai cu cheia, individual. Ele au scopul de a integra gramatica engleză în gândirea unui român, folosind nu doar exersarea
traducerii, ci şi conversaţia/vorbirea. Tocmai de aceea toate propoziţiile au un miez narativ, pentru ca profesorul să poată pune
întrebări, să discute datele povestirii, să ceară elevilor/studenţilor să scrie alt final, altă poveste, cu aceleaşi timpuri, substantive,
adjective, etc.
Am evitat voit explicaţiile teoretice directe. Ele apar în scheme practice, şi sunt aplicate în toate cele şapte volume. Am adăugat
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sistematic gramaticii liste de cuvinte, pentru a îmbogăţi vocabularul cursantului. Aceste cuvinte se repetă de câteva ori în întregul
manual.
Am ales să pun cheia în paralel cu propoziţia de tradus pentru că, dintr-o foarte lungă experienţă, ştiu două lucruri. În primul
rând, cursantul contemporan nu mai are răbdare să caute cuvintele noi, aşa că îl ajut să le memoreze fără să se întrerupă pentru a
căuta în dicţionar. În al doilea rând, e anevoios să caute traducerea corectă la sfârşitul cărţii, şi este important să corecteze fiecare
propoziţie de îndată ce a fost tradusă, pentru ca metoda să aibă efect. O situaţie gramaticală este cel mai adesea tratată de mine în
mai multe propoziţii una după alta.
Toate cele şapte volume au aerul unui caiet dictando vechi. Am păstrat liniile ce despart paragrafele, ca să dau cărţii statutul
ei de metodă retro, dar şi ca să ne concentrăm pe conţinut. TOTAL LIPSITE DE IMAGINI, în mod voit, ele completează cultul jocului
din metoda comunicativă cu învăţarea prin înţelegere şi gândire.
Volumele 1, 2. Engleza de la 7 la 77 de ani, în două părţi. Întâmplări cu timpuri. Traducere cu cheie.
Volumele 1 şi 2 [inedite] exersează timpurile verbale, în propoziţii sau contexte mai ample. Fiecare timp are secţiunea lui.
Timpurile sunt plasate în mai multe povestioare cu haz, cu scopul de a ajuta memorarea folosirii timpului respectiv, dar şi de a educa
engleza vorbită. Elevii trebuie puşi să repovestească, să schimbe elementele naraţiunii, dar să nu se abată de la timpul studiat.
Volumul 3. Ora de engleză. Traduceri şi povestiri. Cu cheie.
Volumul 3 [mult schimbat, după publicările anterioare din anii 1990], este dedicat folosirii amestecate a timpurilor [care în
primele două volume sunt în cea mai mare parte separate pe secţiuni].
Volumul 4. Admiterea la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie.
Volumul 4 este fosta Engleză cu Cheie, foarte mult schimbată. Volumul pregăteşte pe oricine are de dat un examen la limba
engleză [admitere la liceu, universitate, teste de toate felurile]. Este o trecere în revistă a problemelor gramaticale care trebuie predate
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în paralel cu româna, pentru ca toţi cursanţii să înţeleagă logic în ce fel diferă limba engleză de limba română. Textele literare din
ultimul capitol au ca scop să atragă tuturor atenţia că niciodată nu traducem cuvânt cu cuvânt, ci traducem sensul.
Acest volum a format multe generaţii de profesori. Deşi scris prin anii 1980, el nu a putut apărea decât după 1990, când
distribuţia prin intermediul librăriilor încă mai funcţiona în toată ţara. Texte cu haz şi naraţiune [foarte importantă este naraţiunea
pentru a educa logica englezei vorbite], nu erau pe piaţă, aşa că ani de zile s-a stat la coadă la librărie pentru carte, şi mulţi dintre cei
care aveau să ajungă profesori de engleză au început cu acel manual. Cred că a fost unicul bestseller pe care l-am scris.
Volumul 5. Subiecte date la Admitere 1974-1990. Cu cheie.
Volumul 5 cuprinde subiectele date la examenul de admitere la Facultatea de Engleză din Bucureşti sub comunism, când
competiţia ajungea şi la 10 candidaţi pe loc. Le-am păstrat şi a venit vremea lor: sunt texte cu dificultăţi gramaticale ţintite pe
diferenţele dintre engleză şi română. Aceste texte arată şi ele că inteligent este să traduci sensul, nu cuvântul.
Volumul 6. Student la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie.
Volumul 6 [republicat într-o formă modificată aproape total, reaşezată în pagină şi enorm adăugită, ca şi toate celelalte volume
retipărite] este o combinaţie de traducere şi „multiple choice”, pe trei coloane]. Ea a apărut pe hârtie tot în anii 1990, într-o formă care
diferă mult de volumul de faţă. Acest volum se adresează studenţilor avansaţi, şi acoperă la un nivel avansat gramatica şi listele de
cuvinte, adăugând o dificultate în plus: alegerea soluţiei corecte din trei variante, dintre care, intenţionat, două seamănă mai bine cu
româna, dar nu se pot folosi în engleză.
Volumul 7. Examen la Gramatica engleză. Traducere cu cheie.
Volumul 7 [inedit] cuprinde texte narative mai scurte ori mai lungi, cu probleme complicate de gramatică, şi se adresează
studenţilor la engleză, profesorilor de engleză, cursanţilor care au deja o bază gramaticală şi lexicală solidă. Scopul lui este să arate
studentului cum să ocolească multele capcane ale limbii engleze.
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Toate cele şapte volume se adresează cursanţilor de toate vârstele, celor care ştiu româneşte şi au măcar cunoştinţe minime
de limba engleză.
Acest gen de manual cu aspect de caiet şi total lipsit de poze, care este, însă, plin de haz şi întâmplări, e oarecum unic pentru
moment. Eu nu descopăr America: nu fac decât să merg pe linia profesorilor mei, şi mai ales a Profesorului Leviţchi. Propun aici un
ciclu de volume sobre, pentru elevi care ştiu mai mult decât să se uite la o poză: un manual care să se înscrie în tradiţia anglisticii
româneşti.
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1.
Dl Ciupercă tocmai crescuse destul de înalt ca să se bucure de
seara ploioasă şi proaspătă.
Începea să se întrebe cât o să mai crească.
De cum băuse apă de ploaie, devenise dependent de ea.
Părinţii lui beau în mod regulat apă cu mâl.
O beau de mai multe zile, şi îşi sunau toţi prietenii apropiaţi
şi cunoştinţele ca să-i discute gustul.

Mr Mushroom had just grown tall enough to enjoy the fresh
rainy evening.
He was beginning to wonder how much bigger he would get.
Ever since he had drunk rain water, he had become addicted
to it.
His parents would drink muddy water on a regular basis.
They had been drinking it for days and would ring up all
their bosom friends and acquaintances to discuss its taste.

Dl Ciupercă se făcu aşa de mare că putea să tragă singursingurel clopotele bisericii.
După ce a tras clopotele bisericii în prima duminică din viaţa
lui, s-a întâmplat să trecem pe acolo şi l-am convins să vină
cu noi.
De câteva zile este cu noi, şi acum se teme că l-ar putea repera
doctorul din partea locului, care la prânz nu mănâncă altceva
decât ciuperci.

Mr Mushroom grew so big that he could ring the church bells
all alone.
When he had rung the church bells on the first Sunday of his
life, we happened to be passing by and persuaded him to join
us.
He has been with us for a few days, and is now afraid he
might be spotted by the local physician, who will eat nothing
but mushrooms for lunch.
2.

Dl Puşculiţă, agentul de bursă, tot încearcă să găsească

Mr Piggybank, the stockbroker, has been trying to come up
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moduri noi de a-şi dubla contul în bancă.
Cu ceva vreme în urmă banca lui a făcut investiţii
nechibzuite, şi de atunci încoace averea dlui Puşculiţă tot
scade.
Înainte să-şi piardă banii fusese milionar.
Cam de un an încoace încearcă să facă una şi alta.
Anul trecut a cântat din două în două zile în staţia de metrou
pe bani.
E ştiut ca milionarul cântăreţ de când primarul i-a lăsat o
hârtie de o sută de dolari în pălărie.

with new ways of doubling his bank account.
His bank made unwise investments a while ago, and Mr
Piggybank’s fortune has been shrinking ever since.

Strădaniile lui au dat roade, este din nou milionar, şi în ultima
vreme a început să cânte la vioară în staţia de metrou de
plăcere.

His efforts have paid off, he is a millionaire once again, and
lately he has started playing the violin in the subway station
for fun.

Before he lost his money, he had been a millionaire.
For a year now he has been trying to do a number of things.
Last year he sang for money in the subway station every
other day.
He has been known as the singing millionaire ever since the
mayor dropped a hundred-dollar bill in his hat.

3.
Dl Magie, vrăjitorul, a făcut o vrajă, şi a scufundat un vapor
în Pacific.
În vreme ce se scufunda vaporul, şi-a dat seama că a greşit
vraja.
După ce s-a scufundat vaporul, ar fi vrut să fi renunţat de
mult la magie neagră.
Până în ziua de azi—are cinci sute de ani şi o zi—tot încearcă

Mr Magic, the wizard, cast a spell and sank a ship in the
Pacific.
As the ship was sinking, he realized he had cast the wrong
spell.
When the ship had sunk, he wished he had given up black
magic long before.
To this very day—he is five hundred and a day old—he has
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să readucă vaporul de pe fundul oceanului.

been trying to bring the ship back from the bottom of the
ocean.
For years he has even tried swimming monthly to the spot
where the ship sank.

De ani de zile chiar încearcă să înoate în fiecare lună până la
locul unde s-a dus vaporul la fund.
Dat fiind că Dl Magie a devenit o atracţie turistică pentru cei
care vizitează Alcatraz, copiii care fac excursii la San
Francisco s-au învăţat să le ceară părinţilor să le cumpere
baghete magice, ca să găsească tot aurul pe care-l transporta
vaporul când s-a pierdut.

As Mr Magic has become a tourist attraction for those who
visit Alcatraz, children who go on trips to San Francisco will
ask their parents to buy them wands so that they may find all
the gold the ship was carrying when it was lost.

4.
Dna Coadălungă, veveriţa, tocmai şi-a luat permisul de
conducere.
Acum îl întreabă pe agentul de circulaţie dacă i se va permite
vreodată să-şi folosească maşina atunci când saltă din copac
în copac.
Agentul de circulaţie îi răspunde că este posibil să producă
un ambuteiaj atunci când conduce maşina de la o cracă la alta.
Mai bine şi-ar cumpăra elicopter.
Dna Coadălungă este de părere că, dacă ar culege ghinde la
volan, ar putea aduna mult mai multe într-un timp mult mai
scurt şi s-ar putea chiar să strecoare una în buzunarul

Mrs Longtail, the squirrel, has just got her driving licence.
She is now asking the traffic agent if she will ever be allowed
to use her car when hopping from tree to tree.
The traffic agent is answering that she is likely to cause a
traffic jam when she drives her car from branch to branch.
She had better buy a helicopter.
Mrs Longtail thinks that, if she drove while she picked
acorns, she would be able to pick a lot more a lot faster, and
she might even slip one into the agent’s pocket, so that the
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agentului, pentru ca acesta din urmă să se prefacă că n-o
vede.

latter should look the other way.

5.
Dl Attila, hunul, tocmai s-a întors acasă după ce a lipsit un an.

Mr. Attila, the Hun, has just come back home after a year’s
absence.
He has been riding his horse since he mounted it, a year ago.
His father rode it before him.
His father warned him he would be defeated by the Romans
if he ever tried to walk.
Whenever the sun rises, Mr Attila is therefore riding his
horse, and he never stops until the moon has risen.
On the nights when there is no moon, he will sleep in the
saddle.
Now that he is back home, I am looking forward to meeting
him.

Îşi călăreşte calul de când l-a încălecat, acum un an.
Tatăl lui l-a călărit înaintea lui.
Tatăl lui l-a prevenit că o să fie învins de romani dacă încearcă
vreodată să umble pe jos.
Prin urmare dl Attila îşi călăreşte calul ori de câte ori răsare
soarele, şi nu se opreşte până ce nu răsare luna.
În nopţile când nu este lună, doarme de obicei în şa.
Acum că a revenit acasă, abia aştept să-l cunosc.
Mi-am cumpărat şi un cal de lemn.
M-am gândit că nu i-ar strica dlui Attila un pic de odihnă.

I have even bought a wooden horse.
I thought Mr Attila could use a rest.
6.

Tocmai m-a anunţat dl Morocănos, bufniţa, că n-o să mai

Mr Grumpy, the owl, has just let me know that he will never
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zboare până ce nu va fi ucis balaurul.
Pe de altă parte, balaurul mi-a dat ieri de ştire că are să
trăiască cât pofteşte.
Sunt convins că balaurul va fi zburat de aici până ce o să fie
gata să-l atace banda domnului Morocănos.
De la o vreme bufniţa spune tuturor celor din pădure că o să
pună mâna pe balaur.
Acum o oră, atunci când a aflat de acest lucru, balaurul a
întrebat-o la telefon pe bufniţă dacă preferă să aibă capul lui
cu sau fără mustaţă.

fly again until the dragon has been slain.
The dragon, on the other hand, informed me yesterday that
he would live for as long as he pleased.
I am sure the dragon will have flown away by the time Mr
Grumpy’s gang are ready to come after him.
For some time now, the owl has been telling everyone in the
forest that he will have the dragon’s head.
When he learned about it an hour ago, the dragon asked the
owl on the phone whether he would rather have his head
with or without a moustache.
7.

Se zvoneşte că dl Morcovi, iepurele, a devenit un mare
admirator al lui Mozart.
Se relatează că de câţiva ani de zile cântă din două în două
zile la pian.

Mr Carrots, the rabbit, is rumoured to have become a great
fan of Mozart.
For several years he has been reported to play the piano
every other day.

Se aşteaptă ca de luni într-o săptămână să devină dirijorul
filarmonicii.
Pare să fi aşteptat de multă vreme această slujbă.

On Monday week he is expected to become the conductor of
the philharmonic.
He seems to have been waiting for this position for a long
time.
If anyone expects him to refuse it, let me tell you he is very
unlikely to do so.

Dacă se aşteaptă cineva ca el s-o refuze, pot să vă spun că este
foarte puţin probabil ca el să facă acest lucru.
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8.
Este absolut necesar ca dl Ştie-Tot, spionul, să dea azi
raportul.
Şeful lui pleacă la Anvers, unde va sta toată vara ca bucătar
şef al celui mai bun hotel.
Însuşi Generalul a insistat ca şeful spionului să aducă acasă
de la Anvers reţeta lor pentru plăcinta cu mere.
E firesc că pe dl Ştie-Tot, spionul, l-a necăjit că n-a fost el ales
pentru această misiune.

It is imperative that Mr Know-It-All, the spy, should report
in today.
His boss is leaving for Antwerp, where he will be spending
the whole summer as the chef of the best hotel.
The General himself insisted that the spy’s boss should bring
back from Antwerp their recipe for apple pie.
It is natural that Mr Know-It-All, the spy, should have been
upset by the fact that he was not chosen for this mission
himself.
It was he who urged that apple pies should be made
according to Belgian recipes, which had to be stolen, because
the Belgians would never reveal the secret out of their own
free will, and he also urged that they should contain encoded
messages for the Swedes.

El a fost cel care a cerut insistent ca plăcintele cu mere să se
facă după reţete belgiene, care trebuiau furate, pentru că
belgienii nu voiau nicidecum să destăinuie secretul de
bunăvoie, şi a insistat de asemenea ca ele să conţină mesaje
codificate pentru suedezi.
9.
Dl Paganini, violonistul, ar prefera ca prietena lui să nu fi
cântat la vioara lui pe când îşi înregistra el primul lui CD.

Mr Paganini, the violinist, would rather his girl friend had
not been playing his violin while he was recording his first
CD.
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Măcar dacă ea l-ar fi ascultat.
Dl Paganini avea sentimentul că este vremea ca ea să-şi
cumpere o vioară a ei.
Îşi dădea seama că ea ar fi vrut ca el să-i fi dat vioara lui de
ziua ei.
Se spunea că are un Stradivarius.
Indiferent ce s-ar fi aşteptat ea să facă el, el le spuse
străbunicilor ei că n-o să se însoare cu ea niciodată, decât dacă
se apucă să cânte la alt instrument.

If only she had listened to him.
Mr Paganini felt it was high time she bought her own violin.
He was aware that she wished he had given her his own
violin for her birthday.
He was said to own a Stradivarius.
Whatever she may have expected him to do, he told her
great-grandparents that he would never marry her unless she
started playing a different instrument.
10.

Dna Dungi, zebra, aleargă de colo colo de când se ştie.
Ieri a fugit aşa de departe că aproape a părăsit Congo.
Toţi s-au întrebat dacă Dna Dungi, zebra, o să alerge la
olimpiadă.
Mama ei a câştigat la o olimpiadă atunci când era tânără.

Mrs Stripes, the zebra, has been running to and fro all her life.
Yesterday she ran so far away that she almost left the Congo.
Everyone wondered if Mrs Stripes, the zebra, would be
running for the Olympics.
Her mother won the Olympics when she was young.

De atunci nici că s-a oprit din alergat.
Toţi o întreabă pe dna Dungi când şi-a văzut mama ultima
dată.
Zebra ar vrea adesea să înceteze cunoştinţele s-o tot întrebe
de mama ei.
Măcar dacă ar întreba-o cineva de filmul pe care plănuieşte

She has not stopped running ever since.
Everybody is asking Mrs Stripes when she last saw her
mother.
The zebra often wishes her acquaintances stopped asking her
about her mother.
If only someone asked her about the movie she is planning to
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să-l facă!

make!
11.

Nu era nevoie ca dl Pătrunjel, bucătarul şef, să pregătească
peştele înainte să sosească regina.
Trebuia s-o întrebe dacă ar prefera peşte sau vacă, iar ea mai
bine îi spunea că este vegetariană.

Mr Parsley, the chef, need not have cooked the fish before the
Queen had arrived.
He should have asked her whether she would rather have
fish or beef, and she had better have told him she was a
vegetarian.
Mr Parsley could not have been expected to know what the
Queen wanted.
What did the Queen usually have for lunch?
Mr Parsley asked everyone whether they had the slightest
idea, and they all wondered why he wanted to know.
Nobody expected Mr Parsley to be so keen on pleasing the
Queen, as everyone knew she was going to have his head cut
off as soon as she had had lunch.

Nu se puteau aştepta ca dl Pătrunjel să ştie ce vrea regina.
Ce mânca regina la prânz de obicei?
Dl Pătrunjel îi întrebă pe toţi dacă au habar, iar ei se mirară
cu toţii de ce vrea el să ştie.
Nu se aştepta nimeni ca dl Pătrunjel să ţină atât de mult să-i
facă pe plac reginei pentru că toată lumea ştia că ea are de
gând să-i reteze capul imediat după ce a mâncat de prânz.
12.
Dl Lătrat, ogarul, vru să ştie de ce lunea bate vântul de la
răsărit la apus.
Duminică bătuse de la nord la sud.

Mr Bark, the hound, wanted to know why the wind was
blowing from east to west on Monday.
On Sunday it had blown from north to south.
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Se plânse că bate zilnic vântul şi-l împiedică să adulmece
urmele.
Dl Lătrat mergea în fiecare după-amiază la vânătoare de când
fusese părăsit de dna Lătrat.

He complained that the wind blew every day, and it
prevented him from following the scent.
Mr Bark would go hunting every afternoon since he had been
forsaken by Mrs Bark.

Nevasta lui l-a părăsit atunci când a aflat că are o legătură cu
vulpoaica încă de când s-au căsătorit.
Dl Lătrat o bănui că l-a spionat, şi se întrebă dacă nu cumva
ea este agent secret şi nu ştie el.

His wife left him when she learned he had been having an
affair with the vixen ever since they had got married.
Mr Bark suspected her to have been spying on him, and
wondered if she was a secret agent and he did not know it.
13.

Nu trebuia dna Mătură, vrăjitoarea, să folosească în licoarea
ei picioare de broscoi fără să verifice mai întâi reţeta.
Mai bine n-o dădea în clocot, pentru că i-a explodat oala.

Mrs Broom, the witch, should not have used frog legs in her
potion without checking the recipe first.
She had better not have brought it to a boil, because her pot
blew up.
Now the witch would rather the frog she had caught had
been stronger, and had not allowed her to cut his legs off.

Acum vrăjioarea ar prefera ca broscoiul pe care l-a prins să fi
fost mai vânjos şi să nu-i fi îngăduit să-i taie picioarele.
14.
I s-a cerut contelui să renunţe la castel, dar n-a vrut.
Când a fost întrebat de ce nu vrea să se mute de acolo, a
răspuns pur şi simplu că n-are de unde să ştie.

The count was asked to give up his castle, but he would not.
When asked why he would not move out, he simply
answered he would not know.
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Sătenii au ameninţat că o să-i dea foc la grajduri, iar el a
replicat doar că nu-i fac ei una ca asta.
Sătenii au afirmat că pot dacă vor, şi în mod sigur ar trebui so facă.

The villagers threatened they would set fire to his stables,
and he simply replied that they would not do that to him.
The villagers stated they could if they would, and they
definitely should.
15.

Precis că Jack şi-a udat vrejul de fasole de două ori pe zi
pentru ca vrejul să fi crescut aşa de lung atât de iute.
Se spunea că vrejul de fasole a ajuns la Luceafăr.
Trebuia să-i spună cineva lui Jack că n-are voie să se caţere pe
el.
Precis că mama lui dormea atunci când a urcat Jack să-l
cunoască pe uriaş, pentru că altfel nu-i dădea ea voie
niciodată să se ducă.
I-ar fi spus că va trebui mai întâi să-şi facă temele.

Jack must have watered his bean stalk twice a day for it to
have grown so tall so fast.
The bean stalk was said to have reached the morning star.
Someone should have told Jack he must not climb it.
His mother must have been sleeping when Jack went up to
meet the giant, or else she would never have allowed him to
go.
She would have told him he would have to do his homework
first.
16.

Aş fi putut afla cine mi-a furat umbra pe când creşteam eu
mare.
E ciudat că mă întrebi acum ce făceam dacă ştiam acest lucru

I could have found out who had stolen my shadow while I
had been growing up.
It is strange that you should be asking me now what I should
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la vremea aceea.
N-am ştiut niciodată că toată lumea trebuie să aibă o umbră.
Poate plimbam câinele atunci când s-a întâmplat.
Se prea poate să fi fost poştaşul cel care a furat-o, habar n-am.

have done if I had known about it at the time.
I never knew everyone must have a shadow.
I may have been walking the dog when it all happened.
It may as well have been the postman who stole it, for all I
know.
It may even have been you, for all I know.
Now that I come to think of it, it is very strange that you
should have two shadows, while I have none.
I thought it was because I am in my early twenties and you
are in your late eighties.
Now that I have found out the truth, give it back to me, will
you!

Cine ştie, poate ai fost chiar tu acela.
Dacă mă gândesc mai bine, este foarte ciudat că tu ai două
umbre şi eu niciuna.
Credeam că este din cauză că eu abia am trecut de douăzeci
de ani, iar tu te apropii de nouăzeci.
Acum că am aflat adevărul, fă bine şi dă-mi-o înapoi!

17.
Urma ca eu să fi furat coroana regelui atunci când acesta va
scutura din cap, dar regele îşi înclina capul şi atât.

I was to have stolen the king’s crown when he shook his
head, but the king would only nod.

Sfătuitorul lui îi spusese că nu are voie să-şi contrazică
niciunul dintre supuşi, aşa că el încuviinţa tot ce i se spune.
Puteai să-i ceri o bucată din regat şi el tot înclina din cap.

His advisor had told him he was never to disagree with any
of his subjects, so he approved of everything he was told.
One could ask him for a part of his kingdom and he would
nod.
I could have wasted years of my life watching him nod.

Puteam să-mi irosesc ani buni din viaţă privindu-l cum îşi
înclină capul.
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Aşa că l-am întrebat dacă o să mă contrazică vreodată, el a
scuturat din cap, şi i-am înşfăcat coroana. Uite-o.

So I asked him if he would ever argue with me, he shook his
head, and I snatched his crown. Here it is.
18.

I-am spus că am nevoie să-mi înapoieze ochelarii, şi am fost
foarte mânios că n-a vrut să mi-i aducă.
A rânjit şi a şoptit că nu-i nevoie să-mi fac griji pentru ei.
Mai are nevoie de ei două zile.
Mai bine nu i-i împrumutam niciodată.

I told him I needed my glasses back, and I was very angry
that he would not bring them.
He grinned and whispered I need not worry about them.
He needed them for another two days.
I had better never have lent them to him.

Nu era nevoie să-mi fac griji că o să se supere pe mine.
Ar fi trebuit să-i aducă înapoi mai iute dacă spera să-i ia iar
cu împrumut.
Nu vă împrumutaţi niciodată nimănui ochelarii: este posibil
să nu-i mai vedeţi.

I need not have worried he would be angry with me.
He should have brought them back sooner if he hoped to
borrow them again.
Never lend your glasses to anyone: you may never see them
again.
19.

Poliţistul nu are dreptul să intre în odaia mea de câte ori are
el chef.
De-ar fi să ceară o cheie de la odaie, precis aş refuza să-i dau
una.
Nu-i aşa că nu se poate să-mi fi furat el cheia?

The policeman cannot enter my room whenever he feels like
it.
If he were to ask for a key to my room, I should definitely
refuse to give him one.
He cannot have stolen my key, can he?
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Nu are alibi pentru azi dimineaţă, şi eu cred că nu este cu
putinţă ca el să fi urmărit hoţi în zori, când pe străzi nu era
nimeni de la care aceştia să fure.
E posibil să se fi furişat în camera mea să-mi fi luat cheia de
rezervă pe când precis visam că i-o ofer lui Făt-Frumos.

He does not have an alibi for this morning, and I think he
can’t have been following thieves at dawn, when there was
no one in the streets to steal from.
He may very well have stolen into my room and taken my
spare key, while I must have been dreaming I was offering it
to Prince Charming.
He may be opening the door while I am writing this text.
Can you see his shadow on the wall?

Poate că deschide uşa chiar în timp ce scriu eu acest text.
Îi vedeţi umbra pe perete?
20.
Când am să arunc eu răvaşul, neguţătorul care l-a trimis va fi
traversat Canalul Mânecii.
Când am plecat l-am întrebat dacă ar prefera să comunice cu
mine prin e-mail.
Şi-a dat laptopul de pomană atunci când şi-a vândut prăvălia,
şi mi s-a spus că şi-a şters şi toate adresele.

When I throw the letter away, the merchant who sent it will
have crossed the Channel.
When I left, I asked him if he would rather communicate with
me by e-mail.
He gave away his laptop when he sold his shop, and I was
told he had also deleted all his addresses.

Va fi călătorit prin Anglia luni de zile atunci când îi voi spune
că n-am primit această scrisoare în care este desenat câinele
lui.
Anul trecut mi-a trimis o scrisoare în care şi-a desenat pisica,
şi pe care de atunci o tot ţin în sertar.
Spera să-i găsesc eu pisica şi câinele, şi să-i adopt pe amândoi,

He will have been travelling across England for months
when I tell him I have not received this letter in which his dog
is drawn.
Last year he sent me a letter in which he had drawn his cat,
and which I have been keeping in my drawer ever since.
He hoped I would find his cat and dog for him, and adopt
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pentru că el este mai mult la Praga.
Poate aş fi făcut-o dacă mi-ar fi plătit, dar dacă nu, de ce aş
face-o?

them both, because he was mostly in Prague.
I might have done it if he had paid me, but if he does not,
why should I?
21.

Dna Ciocolată, brioşa, îl întrebă pe brutar când o să-i coacă
un soţ.
Voia să ştie dacă are brutarul idee cine l-a ucis pe fostul ei
bărbat.
Brutarul îşi întrebă ucenicul ce făcea acesta în noaptea când a
dispărut dl Ciocolată.
Ucenicul se întrebă când o să afle brutarul că cea care l-a
mâncat pe dl Ciocolată a fost chiar nevasta lui, şi dacă o să
divorţeze de ea.

Mrs Chocolate, the muffin, asked the baker when he would
bake a husband for her.
She wanted to know if the baker had any idea who had slain
her former husband.
The baker asked his apprentice what the latter had been
doing on the night Mr Chocolate had disappeared.
The apprentice wondered when the baker would find out it
had been the baker’s own wife who had eaten Mr Chocolate,
and if he would divorce her.
22.

Piticul de turtă dulce a ucis furnica pe tejghea, şi se spune că
încă de atunci fugăreşte el furnici.
Furnica încerca de mai bine de jumătate de oră să-i muşte
degetele de la picioare atunci când piticul a turnat pe tejghea
ciocolată fierbinte şi a înecat-o.

The gingerbread dwarf slew the ant on the counter, and he is
said to have been chasing ants ever since.
The ant had been trying to bite his toes for over half an hour
when the dwarf poured hot chocolate on the counter and
drowned it.
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Dacă li s-ar fi spus aceasta la vreme furnicilor, ele n-ar linge
acum ciocolata vărsată pe tejghea.
Mai degrabă ar înfuleca piticul de turtă dulce.

If the ants had been told about it in time, they would not be
licking the chocolate spilt on the counter now.
They would be devouring the gingerbread dwarf instead.
23.

Femeile îşi ascunseseră copiii, ca nu cumva balaurul să le dea
şoareci să mănânce.
Le era interzis copiilor să se joace cu zaruri, ca nu cumva să
le înghită.
S-a întâmplat să fiu acolo atunci când s-au întâmplat toate
acestea.
Mergeam adesea pe acolo în plimbarea mea zilnică spre
dealuri, iar în ziua aceea mă întrebam de unde au răsărit toţi
copiii aceia.
Mâncam o clătită, pentru că mereu mănânc clătite atunci când
mă plimb.

The women had hidden their children lest the dragon should
feed them mice.
The children were forbidden to play with dice lest they
should swallow them.
I happened to be there when all this took place.

Am insistat să mi se facă cunoştinţă cu balaurul.
L-am întrebat de ce nu lasă copiii în pace, iar el mi-a răspuns
mânios că este din cauză că i-au dat păduchi.

I insisted that I should be introduced to the dragon.
I asked him why he would not leave the children alone, and
he replied angrily that it was because they had given him lice.

I would often go that way on my daily walk towards the hills,
and on that day I was wondering where all those children
had come from.
I was eating a pancake, because I will always eat pancakes
when I take a walk.
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24.
Dna Picioarelungi, barza, cade mereu ori de câte ori încearcă
să-şi facă cuibul pe acoperiş.

Mrs Longlegs, the stork, is always falling down whenever
she tries to make her nest on a roof.

Nu pare să se sinchisească de acest lucru, însă astăzi este
puţin probabil că n-o să zică nimic.
Cu toate că este de obicei o persoană tăcută, acum este tare
zgomotoasă, sparge geamuri şi trage jos stâlpii de telegraf.
I se întâmplă să facă aşa când şi când, iar odată ce s-a pornit,
nu mai este de oprit.

She does not seem to mind it very much, but today she is
unlikely to be quiet about it.
Although she is usually a quiet person, she is being quite
noisy now, breaking windows and pulling telegraph poles
down.
She will do that once in a while, and, when she starts doing
it, there is no stopping her.

Să nu cumva să te prindă că tragi cu ochiul la ea atunci când
este furioasă, dacă nu vrei să fii şi tu preschimbat în barză.

Do not let her catch you peeping at her when she is mad,
unless you want to be turned into a stork yourself.
25.

Când am căzut în muşuroi, am crezut că am căzut într-o
prăpastie.
Mi se spusese că, dacă voi păţi acest lucru vreodată, o să mi
se dea o odaie a mea atunci când o să ajung la fund, după ce
voi fi observat atent.
Credeam că o să mi se ofere mâncăruri ciudate şi o să fiu
învăţat cum se sapă un tunel.

When I fell into the anthill, I thought I had fallen into an
abyss.
I had been told that, if this ever happened to me, I would be
given a room of my own when I reached the bottom, after I
had been closely watched.
I thought I would be offered strange meals, and taught how
to dig a tunnel.
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În loc de toate acestea, mi se dădeau ordine tot timpul, şi am
fost ameninţat că n-o să mi se mai îngăduie să văd lumina
zilei.
E precis un coşmar.

Instead of all that, I was constantly ordered about, and I was
threatened that I would never be allowed to see the light of
day again.
This must be a nightmare.

Treziţi-mă repede!

Wake me up, will you!
26.

Niciodată nu l-am văzut pe omul a cărui maşină este parcată
în faţa casei mele de când m-am mutat aici.
Maşina aceasta, ale cărei faruri sunt sparte, nu a fost clintită
până acum două clipe, când motorul s-a pornit cu toate că nu
era nimeni în maşină.
Abia atunci am bănuit că aparţine cuiva invizibil.
De abia am auzit zgomotul motorului că a şi început să
claxoneze.
Nici nu mi-am dat seama când am trântit uşa de perete şi mam repezit afară.
Nu se poate să fi durat mai mult de cinci secunde.
Precis arătam ca un nătâng care se holba la o maşină
invizibilă.

Never have I seen the man whose car has been parked
outside my house since I moved in.
This car, whose headlights are broken, had never been
moved until two minutes ago, when the engine started,
although there was nobody in the car.
Only then did I suspect it belonged to an invisible man.
Hardly had I heard the noise of the engine when it started
honking.
I did not realize when I had flung the door open and rushed
outside.
It cannot have lasted for more than five seconds.
I must have looked like a fool who was staring at an invisible
car.
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27.
Nu-mi întindeam hainele la uscat afară dacă ar ploua.

I should not have hung my clothes to dry outside if it were
raining.

Dacă mi s-ar fi spus că vine furtuna, le-aş duce înăuntru chiar
acum.
Prognoza meteo a zis că o să fie o zi cu soare, dacă nu cumva
se amestecă extratereştrii.
Dacă-i dădeam crezare vecinului meu atunci când m-a
prevenit că o să se afle azi extratereştri pe aici, aş mai avea
acum hainele pe mine şi n-aş umbla gol puşcă.

If I had been told a storm was coming, I should be taking
them in now.
The weather forecast said it would be a sunny day, unless the
aliens interfered.
If I had believed my neighbour when he warned me there
would be aliens in the neighbourhood today, I would still
have my clothes on now, and would not be walking stark
naked.
28.

Detectivul s-ar ţine de planul lui iniţial dacă i-ai explica de
cum intri ce vrei de la străbunica ta şi unde este.
Dată fiind situaţia, tocmai m-a întrebat dacă ai fi ucis-o atunci
când ai vizitat-o ultima oară, ceea ce el chiar crede.
Acum o clipă mă întrebam când o să găsească probe să
dovedească că eşti vinovat.
Dacă aş putea fi sigur că a găsit destule dovezi, cred că l-aş

The detective would stick to his original plan if you
explained to him as soon as you came in what you wanted
from your great-grandmother and where she was.
As it is, he has just asked me if you would have killed her
when you last visited her, which is what he really believes.
A minute ago I wondered when he would find evidence to
prove you were guilty.
If I could be sure he had found enough proofs, I think I

Volumul 3.

angaja chiar eu, şi atunci n-o să mă mai bănuiască nimeni că
am îngropat-o eu în curtea din spate, ceea ce am şi făcut.

should hire him myself, and then nobody will ever suspect
me of having buried her in the back yard, which I did.
29.

Aş vrea ca albina să nu mă fi înţepat în vârful nasului, pentru
că acum arăt ca un beţiv.
Tocmai mi-a dat prin minte că aş putea merge la doctor şi
poate ar face să-mi treacă umflătura.
Aş vrea să nu mă fi dus niciodată la pădure.
Mai bine nu tulburam stupul de albine.
Dar oricâtă vreme ar fi nasul meu umflat, cel puţin le-am
mâncat toată mierea aceea delicioasă.
Ce n-ar da ele să nu mă fi cunoscut!

I wish the bee had not stung the tip of my nose, because I look
like a drunkard now.
It has just occurred to me that I could see a doctor, and he
might make the swelling go away.
I wish I had never gone to the woods.
I had better never have disturbed the beehive.
However long my nose may be swollen, though, at least I
have eaten all their delicious honey.
Do they not wish they had never met me!
30.

Dacă cumva îi suceam gâtul?
Ar arăta ca şi cum ar avea ochi în ceafă.
O să-şi dorească să nu fi dat ochii cu mine.
Să-şi fi închipuit el că o să mă răzbun pe el, n-ar sta proţăpit
acum în faţa mea.
E vremea să-l înveţe cineva minte.

Suppose I had wrung his neck!
He would look as if he had eyes at the back of his head.
He will wish he had never set eyes on me.
Had he imagined I would take revenge on him, he would not
be standing in front of me now.
It is about time someone taught him a lesson.

Volumul 3.

Sunt convins că ar prefera să-l asculte toţi.
Însă, dacă nu fuge cât îl ţin picioarele, sunt sigur că o să-i
sucesc gâtul.

I am sure he would rather everyone obeyed him.
But, unless he runs away as fast as he can, I am certain I shall
wring his neck.
31.

Aş vrea să-mi întreb vecinul unde a fost aseară, când era lună
plină.
Se poate, însă, să intre la bănuieli şi n-aş vrea.
Precis că a câştigat la loterie şi s-a preschimbat în vârcolac.

I would like to ask my neighbour where he was last night,
when there was a full moon.
He may get suspicious, though, and I would not want that.
He must have won the lottery and changed into a werewolf.

Poate că încă stă la pândă în întuneric.
De când s-a făcut nevăzut, mă tot întreb unde şi-a ascuns
biletul de loterie.
Cum am o cheie de rezervă la apartamentul lui, ar fi uşor să
mă furişez înăuntru, să-l iau şi să-l încasez eu.
Când o să fiu putred de bogat, o să-i construiesc o cuşcă
frumoasă.

He may still be lurking in the dark.
Since he disappeared, I have been wondering where he has
hidden his lottery ticket.
As I have a spare key to his apartment, I could easily sneak
in, take it and claim it myself.
When I am filthy rich, I shall build him a nice cage.

32.
Ştiai că în secolul al XVI-lea doctorii luau sânge pacienţilor ca
să-i vindece?
Să nu mă întrebi de unde le-a venit ideea, pentru că, atunci

Did you know that in the 16th century doctors would bleed
patients in order to cure them?
Do not ask me where this idea came from, because, when I
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când am trăit eu în secolul al XVI-lea, nu chemam doctorul.
Eram mai suplă pe atunci, pentru că nu exista McDonald’s.
Când am împlinit douăzeci de ani, m-am dus în vizită la un
vampir pe când acesta bea sânge.

lived in the 16th century, I would never call the doctor.
I used to be slimmer then, because there was no McDonald’s.
When I turned twenty, I called on a vampire while he was
drinking blood.

Bea sânge de ore întregi atunci când am sunat la uşă.
M-am transformat în desert.

He had been drinking blood for hours when I rang the bell.
I ended up as desert.
33.

De unde credeai că sună atunci când ţi-a spus că este singur
acasă?
Dacă ştiai că nu este adevărat, de ce nu l-ai întrebat unde este
casa lui?
Ţi-ai dat seama că pretinde că este singur când de fapt nu
este?
Ce ţi-a răspuns atunci când l-ai întrebat de ce rage un leu
lângă el?

Where did you think he was calling from when he told you
he was home alone?
If you knew it was not true, why did you not ask him where
his home was?
Did you realize he was claiming he was alone when in fact
he was not?
What did he answer when you asked him why a lion was
roaring next to him?

Şi-a adus aminte când i-a dat ultima oară de mâncare?
Trebuia să se gândească la asta mai curând.

Did he remember when he had last fed it?
He should have thought of that sooner.
34.

Cu cât va avea bucătarul mai multe guri de hrănit, cu atât mai

The more mouths the cook will have to feed, the more he will
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mult se va aştepta să fie plătit.
Dacă nu cumva se hotărăşte să vâneze şoareci în bucătărie, o
să cureţe cartofi din ce în ce mai repede.
După ce va curăţa toţi cartofii din cămară, o să fie şi mai
ocupat, şi are s-o roage pe sora lui mai mare să coacă pâine.
Sora lui mai mare, care este mult mai mare decât el, o să-i
spună că se simte mai rău decât atunci când a trebuit să frece
podelele.
Cu cât se va plânge ea mai mult, cu atât mai prost va găti, şi
va fi silită să se pensioneze înainte să împlinească nouăzeci
de ani.

expect to get paid.
Unless he decides to chase mice in the kitchen, he will peel
potatoes faster and faster.
When he has peeled all the potatoes in the pantry, he will be
even busier, and will ask his elder sister to bake bread.
His elder sister, who is much older than him, will tell him she
feels worse than when she had to scrub the floors.
The more she will complain, the worse her cooking will get,
and she will have been forced to retire before she turns
ninety.
35.

De ce crezi că este mereu murdară salopeta lui, dacă n-o mai
poartă la lucru?
I-a spus cineva unde este foarfeca pe care a folosit-o ca s-o
croiască?
Are habar unde sunt ochelarii pe care-i purta atunci când a
cusut salopeta?
Precis şi-a rătăcit ochelarii, pentru că altfel n-ar fi confundat
o salopetă verde cu o pijama roşie nou nouţă, şi n-ar fi apărut
la nunta fiului lui în pijama.

Why do you think his overalls are always dirty, if he does not
wear them to work any longer?
Has anyone told him where the scissors he used to cut them
are?
Does he have any idea where the glasses he was wearing
when he sewed these overalls are?
He must have misplaced his glasses, or he would not have
mistaken a pair of green overalls for a pair of brand new red
pyjamas otherwise, and he would not have turned up at his
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son’s wedding wearing his pyjamas.
Glasses do not seem to help him, so he must be colour blind.

Ochelarii nu par să-l ajute, aşa că precis este daltonist.
36.
Poliţia a insistat ca milionarul să nu se întâlnească cu
răpitorul ca să plătească răscumpărarea.
S-a gândit că acesta din urmă o s-o cheltuie pe toată, dacă o so primească.
Milionarul n-ar fi acum în doliu după cel mai bun prieten,
dacă nu asculta de poliţie.
Ea l-a liniştit că, dacă papagalul mai este în viaţă, o să
găsească singur drumul către casă.
Dacă n-are să vină, este treaba poliţiei să afle unde e.
Milionarul era convins că este vina poliţiei, iar poliţia susţinea
că mai bine prevedea milionarul colivia celui mai bun prieten
al lui cu un sistem de alarmă sofisticat.

The police insisted that the millionaire should not meet the
kidnapper in order to pay the ransom.
They thought the latter would spend it all, if he received it.
The millionaire would not be mourning the loss of his best
friend now, unless he had obeyed the police.
They reassured him that, if the parrot was still alive, it would
find its own way home.
If it did not come, it was for the police to find where it was.
The millionaire felt sure the police were to blame, and the
police claimed that the millionaire had better have provided
the cage of his best friend with a sophisticated alarm system.
37.

Se ştia că dlui Morocănos, ursul, îi displac puii, mai ales
pisoii.
Îi prindea şi-i ţinea la el în vizuină până ce vârstnicii venau

Mr Grumpy, the bear, was known to dislike the young,
particularly the kittens.
He would trap them and keep them in his den until their
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să-i recupereze în schimbul unui borcan cu miere.
Familia dlui Morocănos era foarte îngrijorată că va fi evacuată
din pădure atunci când pădurarul o să afle ce pune ursul la
cale.

elders came to get them back in exchange for a pot of honey.
Mr Grumpy’s family were very worried they would be
evicted from the forest when the forest ranger found out
what the bear was up to.

Însă de douăzeci de ani încoace n-a aflat nimeni că dl
Morocănos cere de obicei să i se dea miere ca să-i elibereze pe
prizonieri, şi nici nu va afla, pentru că ursul tocmai a făcut
diabet.

But, for the last twenty years, no one has found out that Mr
Grumpy will usually require to be given honey in order to
release his prisoners, and no one will, because the bear has
just developed diabetes.
38.

Familia lui Sir Bartolomeu locuieşte de cinci ani încoace întrun iglu.
De când l-au construit, nu pot face baie.
Familia care i-a ajutat să-l construiască este acum vecină cu
ei.
S-au cunoscut la o plimbare de duminică la Londra, şi de
atunci sunt de nedespărţit.
Până să se întoarcă în Anglia, vor fi locuit de două decenii la
Polul Nord şi vor fi devenit bunici.
De atunci încoace, Sir Bartolomeu lucrează ca agent de
circulaţie, şi a amendat o sută douăzeci şi şapte de urşi polari

Sir Bartholomew’s family have been living in an igloo for five
years now.
Since they built it, they have not been able to take a bath.
The family who helped them build it are their neighbours
now.
They met on a Sunday walk in London, and have been
inseparable ever since.
By the time they return to England, they will have been living
at the North Pole for two decades, and they will have become
grandparents.
Sir Bartholomew has been working as a traffic agent all this
time, and has fined a hundred and twenty-seven polar bears
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pentru parcare neregulamentară.

for illegal parking.
39.

Dna Cocoaşă, cămila, este grozav de necăjită că şi-a pierdut
tot bagajul atunci când a fost caravana atacată de tâlhari.
Temele ei erau înăuntrul bagajului, şi va fi mustrată de
profesor.
A ţinut valiza lângă ea până-n ultima clipă.
Ştirea despre pierderea ei a fost difuzată în lumea întreagă,
iar preşedintele american a promis de curând în presă că îi
vor fi redate temele până să înceapă cursurile serale la
Washington.

Mrs Hump, the camel, is terribly upset, because she lost all
her luggage when the caravan was attacked by bandits.
Her homework was packed in it, and she will be scolded by
her teacher.
She held on to her suitcase to the very last minute.
The news of her loss has been broadcast all over the world,
and the American President has recently promised in the
press that her homework will have been returned to her by
the time evening classes start in Washington.
40.

Poliţia a arestat-o pe cârtiţă pentru că a refuzat să divulge
informaţii importante privitoare la cazul tunelului ilegal.
Urma ca tunelul să fie luminat de cincisprezece mii de licurici,
care au dispărut cu toţii fără urmă.
Cârtiţa este interogată în engleză pentru că a declarat că
cunoştinţele ei de rusă sunt destul de bune, dar nu suficiente,
iar cunoştinţele ei de chineză sunt cam slabe.

The police have arrested the mole for withholding important
information relevant to the case of the illegal tunnel.
The tunnel was to have been lit by fifteen thousand fireflies,
who have all vanished into thin air.
The mole is being interrogated in English because she stated
her knowledge of Russian was fairly good, but not sufficient,
while her knowledge of Chinese was rather bad.
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Şarpele care tocmai a fost găsit în tunel a dezvăluit deja că se
zvoneşte că cârtiţa ar fi o mâncătoare de licurici, şi că poliţia
ar trebui informată că pofta ei de mâncare este teribilă.

The snake who has just been found in the tunnel has already
revealed that the mole is rumoured to be a firefly eater, and
that the police should be informed that she has quite an
appetite.
41.

Leul mi-a făcut azi o listă de târguieli, şi a cerut doi peşti (de
preferinţă somoni), trei căprioare, patru crapi, cinci păstrăvi
şi şase oi.
De două luni încoace, leul este ţinut la regim sărac în
colesterol, pentru că mai demult i s-a pus diagnosticul de
gută.
Doctorul a sugerat să reducă porţia de carne, dar leul nu
poate mânca mai puţin de atât.
I-am spus că nu văd de ce i se pare aşa de greu să renunţe la
carne, iar el m-a întrebat de ce să mănânce altceva când are
colţi aşa de ascuţiţi.

The lion has made a shopping list for me today, and he has
asked for two fish (preferably salmon), three deer, four carp,
five trout, and six sheep.
For two months now the lion has been kept on a low
cholesterol diet, because a while ago he was diagnosed with
gout.
The doctor suggested that he should cut down on meat, but
the lion cannot eat any less than this.
I told him I did not see why he should find it so difficult to
give up meat, and he asked why he should eat anything else
when he had such sharp fangs.
42.

Nădăjduiam să nu dau peste vreo buturugă pe când mă
dădeam cu sania pe deal în jos.

I was hoping I would not come across any stump while I was
sliding downhill on my sleigh.
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Mă jucam în zăpadă de ore întregi atunci când am început să
mă întreb când are să se topească.
Mi se spusese să ascult un concert de Bach, aşa că nimeni nu
ştia că am alunecat jos de tot în vale.

I had been playing in the snow for hours when I started
wondering when the snow would melt.
I had been told to listen to a Bach concert, so nobody knew I
had slid to the bottom of the valley.

După ce m-am oprit din rostogolit, am deschis ochii şi m-am
trezit într-o peşteră.
Am alunecat pe un perete abrupt.
Era un urs la celălalt capăt al peşterii.
Părea să-i fie tare foame.
Era puţin probabil ca acesta să plece.
Nu voiam să aibă loc o luptă.
După ce am cântărit rapid toate datele în minte, am alunecat
drept între ghearele ursului, şi l-am invitat la mine acasă, la
cină şi la un concert de Bach.

Having stopped rolling, I opened my eyes and I found myself
in a cave.
I slid down a steep wall.
There was a bear at the other end of the cave.
It seemed to be very hungry.
It was not likely to go away.
I did not want there to be any fight.
Having considered all these things quickly in my mind, I slid
right into the bear’s claws, and invited him over to my house
for supper and a Bach concert.
43.

De şase luni de zile strălucea soarele: eram pe planeta Marte
şi eu am hotărât că ar fi o zi potrivită pentru un picnic.
Am cerut să ni se trimită pâine de la noi de acasă, de pe
Pământ, pentru că hrana de pe Marte strălucea puternic, şi
niciunul dintre noi n-o putea mânca.

The sun had been shining for six months: we were on the
planet Mars, and I decided it would be a good day for a
picnic.
We had had bread sent over from our home on Earth,
because Martian food shone brightly, and none of us could
eat it.
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Am pus să ni se aducă şvaiţer şi salată din nava spaţială, şi
ne-am gândit să ne facem singuri clătite, peste care să turnăm
sirop de arţar.
Cum găsiserăm locul cel mai bun pentru picnic—multă
umbră şi un mic iaz—, am scos tot ce aduseserăm, dar de abia
ne-am aşezat că sute de omuleţi purpurii cu urechi ascuţite
ne-au şi înconjurat.
Nici n-am apucat bine să ne atingem de mâncare că s-a auzit
un oftat general, şi ne-am simţit obligaţi să-i întrebăm pe
omuleţi dacă au mâncat de prânz.
Toţi au scuturat trist capetele.
Ne-am gândit că este puţin probabil ca aceştia să plece, şi,
într-adevăr, nici nu s-au clintit.
Ne-am dat seama că mai bine îi invităm să ni se alăture.
De atunci încoace n-am mai pus nimic în gură.

We had Swiss cheese and lettuce brought over from the
spaceship, and we thought we would make our own
pancakes, over which we would pour maple syrup.
As we had found the best spot for a picnic—plenty of shade
and a small pond—, we got out everything we had brought,
but we had hardly sat down when hundreds of little purple
men with pointed ears surrounded us.
No sooner had we touched the food than a general sigh was
heard, and we felt obliged to ask the little men if they had
had lunch.
They all shook their heads sadly.
We thought it was very unlikely that they should go away,
and, indeed, they did not budge.
We realized we had better invite them to join us.
We have not had anything to eat ever since.
44.

După ce am măcinat tot porumbul la moară, m-am întrebat
de ce m-a prevenit morarul că n-o să mai am vreme să plec
din moară după ce voi termina.
Nu mă prea grăbesc în general, dar se întâmplă să fiu şi un
individ foarte organizat.

Having ground all the corn at the mill, I wondered why the
miller had warned me that there would be no time left for me
to leave the mill when I had finished.
I will always take my time, but I also happen to be a very
organized person.
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Tatăl meu, pe de altă parte, se grăbea de obicei atunci când
avea o treabă de făcut, şi tot pe drum era la miezul nopţii.
Morarul sugerase să-i dau de ştire dinainte unde mă voi duce
după ce macin porumbul.
Nu-i aşa că nu este cu putinţă să-i fi spus eu că duc porumbul
la grădina zoologică să hrănesc animalele?
Putea să otrăvească porumbul dacă ar fi ştiut, pentru că se
zvoneşte că detestă papagalii.
Precis că-mi fac griji degeaba.

My father, on the other hand, would usually hurry up when
he had a job to do, and would find himself still on the road at
midnight.
The miller had suggested that I should let him know
beforehand where I was going after grinding the corn.
I cannot have told him I would take the corn to the Zoo to
feed the animals, can I?
He might have poisoned the corn if he had known, because
he is rumoured to hate parrots.
I must be worrying in vain.

Dar dacă se întâmplă ca vreuna dintre păsările mele preferate
să se prăpădească, i se va tăia capul morarului.

But if any of my favourite birds should die, that miller’s head
will be cut off.
45.

Se prea poate ca râul să şerpuiască la vale de veacuri întregi,
n-am idee.

The river may have been winding down the valley for
centuries, for all I know.

N-ai voie să mergi într-acolo.
Precis ţi s-a spus la fel de către toţi cei ce au avut grijă de tine
de-a lungul timpului.
Ai acum aproape treizeci de ani, şi ar fi cazul să ştii ce
primejdios este să te apropii de apă.
Ai oare idee că broasca râioasă, a cărei coroană ai găsit-o

You shall not go that way.
You must have been told so by all those who have taken care
of you in the course of time.
You are in your late twenties now, and you should know how
dangerous it is to go near the water.
Do you have any idea that the toad whose crown you found
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deunăzi, şi care te curtează de ani de zile, locuieşte acolo de o
viaţă?

the other day, and who has been wooing you for years, has
lived there all her life?
46.

Nu-i cu putinţă ca motanul care scuipă să fi scuipat tot timpul
cât ai încercat să-i tai coada.
Precis a încercat să te facă să te răzgândeşti, întrebându-te
cine este măcelarul al cărui cuţit îl foloseşti, şi cine ţi-a spus
de coada neobişnuit de lungă a pisicii.
Nu se poate ca amărâtul de motan să-şi fi dat seama că era
foarte puţin probabil ca el să-şi păstreze coada neatinsă,
pentru că regina întrebase cui îi aparţine blana aceea superbă,
şi s-a arătat interesată s-o facă fularul ei norocos.

The spitting tomcat cannot have been spitting all the time
you tried to cut his tail off.
He must have tried to make you change your mind by asking
you who the butcher whose knife you were using was, and
who had told you about the unusually long tail of the cat.
The unfortunate tomcat cannot have realized that he was
very unlikely to keep his tail intact, because the Queen had
asked whom that splendid fur belonged to, and had
expressed an interest in making it her lucky scarf.
47.

Când şi-a împuşcat umbra, vânătorul s-a împuşcat în laba
piciorului. Întâmplător era treaz în clipa aceea. Ar vrea acum
să nu se fi certat cu umbra lui.
Zgomotul împuşcăturii l-a trezit pe urs, care a dedus că precis
s-a întâmplat o nenorocire.
Ursul purta numele de Bernard. Dăduse la făcut o plăcuţă cu

When he shot his shadow, the hunter shot himself in the foot.
He happened to be awake at the moment. He now wishes he
had not got into an argument with his shadow.
The noise of the shot woke up the bear, who inferred some
misfortune must have happened.
The bear bore the name of Bernard. He had had a name plate
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numele lui, şi o atârnase de clanţă la intrarea în vizuină.

made, and had hung it from the door handle at the entrance
to his den.
Bernard cannot have been a bad bear because he took the
hunter in. He asked him, “You would not shoot at me, would
you?”. Unfortunately, after that, the bear cooked the hunter
for supper.

Bernard nu putea să fie un urs rău, pentru că l-a primit
înăuntru pe vânător. L-a întrebat, „Nu tragi tu în mine, nu-i
aşa?” Din păcate, după aceea, ursul l-a gătit pe vânător
pentru cină.
48.
E greu de crezut că soprana l-a întrebat pe cerşetorul căruia
tocmai îi dăduse toate economiile ei unde o să-i cheltuiască
banii.
Se întâmplă că cerşetorul avea simţul umorului, şi a jurat că
n-o să-i joace la noroc, dar cântăreaţa de operă ar prefera ca
ceea ce a spus cerşetorul să nu fie adevărat.
Ea ar vrea ca cerşetorul să se ducă la Las Vegas şi să devină
milionar, ca să se întoarcă, s-o găsească şi să-i cumpere o sală
de operă doar pentru ea.

It is unbelievable that the soprano should have asked the
beggar whom she had just given all her savings where he
would spend her money.
The beggar happened to have a sense of humour, and he
swore he would not gamble it, but the opera singer would
rather what the beggar said were not true.
She wishes the beggar went to Las Vegas and became a
millionaire, so that he might come back, find her, and buy her
an opera house of her own.
49.

Nu era nevoie să-şi vândă pilotul de avion avionul la licitaţie.
Mai bine îl ducea la muzeu. Ştia că nu trebuie să i-l lase

The airplane pilot need not have sold his plane at the auction.
He had better have taken it to the museum. He knew he
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milionarului.
Pe de altă parte, milionarul ar prefera să fi dormit cât a durat
licitaţia, în loc să-şi cheltuie toată averea pe un capriciu.

should not let the millionaire have it.
The millionaire, on the other hand, would rather he had been
sleeping all through the auction, instead of spending his
entire fortune on a whim.

Soacra milionarului se plânse că putea şi el să-i cumpere un
castel surorii ei, care n-avea unde locui.
Pilotul îl întrebă pe milionar dacă o s-o ia pe soacră-sa la
primul zbor, şi spuse că, în acest caz, milionarul va avea
nevoie de paraşută.
Milionarul tăcu mâlc. Nu voia să-i mărturisească pilotului că
plănuieşte să-şi omoare soacra încă de când s-a însurat.

The millionaire’s mother-in-law complained that he might
have bought a castle for her sister, who had nowhere to live.
The pilot asked the millionaire if he would take his motherin-law with him on his first flight, and said that, in that case,
the millionaire would need a parachute.
The millionaire fell silent. He would not confess to the pilot
that he had been planning to murder his mother-in-law ever
since he had got married.
50.

Nu mă aştept să existe discuţii în contradictoriu relativ la
zborul meu la Bruxelles.

I do not expect there to be any argument about my flying to
Brussels.

Am nevoie să merg în Belgia, ca nu cumva nevasta mea să
descopere că îi cheltui de ani de zile zestrea pe iepuri de casă.
Nu vreau să existe scandaluri în familie, dar este foarte
probabil ca nevasta mea şi cu mine să ne despărţim după ce
o să i se spună că, până ce vor ajunge copiii la majorat, voi fi
cheltuit până la ultima leţcaie conturile noastre din Belgia.

I need to travel to Belgium lest my wife should find out I have
been spending her dowry on rabbits for years.
I do not want there to be any family scandal, but my wife and
me are very likely to separate when she has been told I will
have spent our deposits in Belgium to the last dime by the
time our children come of age.
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Poate am greşit investind tot ce au economisit părinţii noştri
în cercetarea comportamentului iepurilor de casă.
Presupun că ar trebui să mă căiesc, dar nu vreau.
Se vede că am fost iepure în viaţa anterioară.

I may have been wrong to invest everything our parents had
saved in researching the behaviour of rabbits.
I ought to repent, I guess, but I will not.
I must have been a rabbit in my previous life.
51.

Nu voiam să mai fie încă o furtună.
Se spune că părinţii mei s-au cunoscut atunci când a început
o furtună care a durat şase luni.

I did not want there to be another storm.
My parents are said to have met when a storm which lasted
six months started.

Până să apară soarele, deja se căsătoriseră.
Nici nu s-au hotărât bine că vor un copil, că a şi inundat râul
satul lor.
Se vede că m-am născut nouă luni mai târziu, iar bunicii mei
îşi amintesc că toţi se aşteptau să mă prăpădesc înainte să
împlinesc un an.

By the time the sun came out, they had already got married.
Hardly had they decided they wanted a child when the river
flooded their village.
I must have been born nine months later, and my
grandparents remember I was expected to die before I turned
one year old.

Nu s-a aşteptat nimeni că o să-mi scriu memoriile atunci când
o să mă apropii de o sută de ani.

Nobody expected me to be writing my memoirs in my late
nineties.
52.

Nu era nevoie ca sosirea mea la fermă la amiază să-i tulbure

My arriving at the farm at noon need not have disturbed the
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pe ogari.
Trebuie că dormeau la umbră atunci când a scârţâit poarta.

hounds.
They must have been sleeping in the shade when the gate
creaked.
No sooner had they noticed me than they ran away.

De abia m-au zărit că au şi luat-o la sănătoasa.
Mai bine nu-i chemam înapoi.
Trebuia să-mi dea prin minte unde fug ogarii al căror stăpân
eram.
Am crezut că poate au simţit un străin dând târcoale casei.

I had better not have called them back.
It should have occurred to me where the hounds whose
master I was were running.
I thought they might have sensed a stranger snooping
around the house.
They were very unlikely to ignore me that way unless
something terrible kept them away.
Hardly had I made one step towards them when I spotted a
rattle snake creeping in the grass towards me.
Behind it, my Indian friend, the magician, was waiting and
grinning.
Only then did it occur to me that, much as the magician
might have hated my hounds (which always bit him when
they saw him), he must always have hated me more.

Era puţin probabil ca ei să mă ignore în felul acela, dacă nu-i
ţinea la distanţă ceva îngrozitor.
De abia am făcut un pas către ei, că am şi reperat un şarpe cu
clopoţei târându-se în iarbă către mine.
În urma lui, prietenul meu indian, magicianul, aştepta şi
rânjea.
Abia atunci mi-a trecut prin cap că, oricât de mult îmi ura
magicianul ogarii (care-l muşcau mereu când îl vedeau),
precis mă ura pe mine mai tare.

53.
Mă înjură ca şi cum i-aş fi cel mai crunt duşman.

He is swearing at me as if I were his worst enemy.
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De jumătate de oră încoace vopsesc pe zidurile vilei lui nounouţe „Trăiască pisicile vagaboande.”
Tocmai a urlat la mine că ar vrea să-mi cadă mâinile, şi a
adăugat ce-mi spune de obicei: „Să-ţi facă nevasta nouă copii,
toţi cu patru picioare şi ochii bulbucaţi!”

De fapt nu-mi place.

For a quarter of an hour now I have been painting “Long live
alley cats” on the walls of his brand new villa.
He has just yelled at me that he wishes my hands fell off, and
he has added what he will usually tell me: “May your wife
bear you nine children, all of them four-legged and goggleeyed!”
Whatever he may do, he cannot be mad at me.
I am sure he is being nasty because I seem to enjoy what I am
doing.
Fact is I am not.

Mi se plăteşte o groază de bani ca să-i fac casa să arate ca o
cocină.
Sunt plătit chiar de nevasta lui, care speră ca el să aibă un
acces de furie, să mă omoare şi să intre la închisoare pe viaţă,
ca să poată ea locui în casa lor cu măcelarul.

I am being paid a lot of money to make his house look like a
pigsty.
I am being paid by his own wife, who expects him to fly into
a rage, kill me and go to jail for life, so that she may live in
their house with her butcher.

Orice ar face, nu se poate înfuria pe mine.
Sunt sigur că este răutăcios pentru că pare să-mi placă ce fac.

54.
Dacă cumva face maşina pană?
Nu vom fi ajuns la târg înainte să-şi vândă oile, cum speram
că vom face.
Va trebui să-i întrebăm unde sunt banii pe oile pe care tocmai
le-au vândut, iar ei s-ar putea să replice pur şi simplu că habar

Suppose our car broke down!
We will not have reached the fair before they sell their sheep,
as we hoped we would.
We shall have to ask them where the money for the sheep
they have just sold is, and they might simply reply they have
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n-au ce tot spunem.
Fie ce-o fi, oricât de repede ar trebui să conducem, trebuie să
ajungem acolo înaintea zorilor şi să ne purtăm ca şi cum nu
s-ar fi întâmplat nimic.

no idea what we are talking about.
Come what may, however fast we may have to drive, we
must get there before dawn, and act as if nothing had
happened.

Ştim cu toţii că ei ar prefera să nu ne fi dovedit a fi fraţii lor
vitregi, cu care trebuie să-şi împartă profitul.

We all know they would rather we had never turned out to
be their step brothers, whom they must share their profit
with.
We must be careful lest they should cheat us out of our
money.
They think we have worked for those sheep as hard as they
have.
They cannot have found out it was their own mother who
urged that we should pretend we were working, and then
claim the money, which is exactly what we did.

Trebuie să avem grijă să nu cumva să ne păcălească şi să nu
ne dea banii.
Ei cred că am muncit pentru oile acelea la fel de mult ca ei.
Nu puteau să afle că propia lor mamă a fost cea care a
îndemnat să ne prefacem că muncim, şi după aceea să
pretindem banii, ceea ce am făcut întocmai.
55.
Aş urmări acum Pe aripile vântului, dacă nu mă trimitea
proprietăreasa după suc de portocale.
Mereu mă trimite după suc atunci când mi-e lumea mai
dragă.
Mereu îi pune pe toţi să facă ce nu le place.
Dacă nu-şi schimbă purtarea, altcineva o să locuiască foarte

I would be watching Gone with the Wind now, unless the
landlady had sent me for orange juice.
She is always sending me for juice when I least want to go.
She will always make everyone do what they hate most.
Unless she changes her behaviour, someone else will soon be
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curând în casa ei.
Habar n-are la cât s-ar ridica preţul vilei ei, dacă s-ar hotărî că
vrea s-o vândă.
Dacă n-ar fi curtea ei plină cu păuni, aş fi îndemnat ca
pălărierul să-i cumpere proprietatea, şi atunci nu s-ar mai
purta acum ca şi cum ar fi stăpână peste toţi.
Vă rog eu, veniţi s-o goniţi, ca să-mi pot vedea filmul liniştit!

living in her house.
She has no idea what the price of her villa would amount to,
if she decided she wanted to sell it.
If her courtyard were not full of peacocks, I would have
urged that the hatter should buy her property, and then she
would not be acting now as if she owned everyone.
Do come and chase her away, so that I can watch my movie
in peace!
56.

Ardea de nerăbdare să ştie dacă foarfeca pe care am
cumpărat-o ar fi fost găsită unde am lăsat-o eu, dacă ar fi
căutat-o el.
Nu era cu putinţă să bănuiască unde am ascuns-o.
Se tot minuna cine este piticul cu care stau de vorbă, şi ar fi
dat orice să afle dacă l-aş fi tratat ca pe un prieten, dacă numi dădeam seama că sunt urmărit.
Se vede că a început să plouă cu mult înainte să deducă el că
nu va putea să împrumute foarfeca de la mine şi, oricât l-ar fi
durut de tare, s-a dus acasă cu mâna goală.

He was eager to know whether the scissors I had bought
would have been found where I had left them, if he had
looked for them.
He could not possibly suspect where I had hidden them.
He kept wondering who the dwarf I was talking to was, and
he would have given anything to find out whether I should
have treated him as a friend, unless I had been aware I was
being watched.
It must have started raining long before he inferred he would
not be able to borrow my scissors and, however painful it
might have been for him, he went back home empty handed.
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57.
Aş prefera să nu i se spună al cui cal l-aş fi furat, dacă ar fi
fost descuiate toate grajdurile din sat.
Mai bine nu şi-ar pierde vremea bând la cârciumă când nici
măcar nu ştie unde ar fi calul lui cu coamă albă şi coadă
purpurie, dacă nu l-aş păzi eu zi de zi.

I would rather he were not told whose horse I would have
stolen, if all the stables in the village had been unlocked.
He had better not waste his time drinking at the pub when
he does not even know where his horse with a white mane
and crimson tail would be, if I did not watch it day in, day
out.
Who did he say had offered him a fortune if he accepted to
sell his horse?
He may have forgotten about it himself.
He would not remember a thing like that.
Anyway the stranger cannot have meant that he would give
him a house on the Moon in exchange for the horse, as he
misunderstood.
I wonder whether he would have gone to the Moon if he had
agreed to sell his magic horse.

Cine zicea el că i-a oferit o avere dacă o să accepte să-şi vândă
calul?
Poate că a uitat el însuşi.
Nu ţine el minte astfel de lucruri.
Oricum, este cu neputinţă ca străinul să fi vrut să spună că o
să-i dea o casă tocmai pe lună în schimbul calului, cum a
înţeles el greşit.
Mă întreb dacă s-ar fi dus pe lună, în caz că ar fi fost de acord
să-şi vândă calul fermecat.
58.
Pătura al cărei stăpân locuia în livada mea fusese cea care
stârnise încăierarea căţelei cu motanul.
Căţeaua trăgea un pui de somn pe pătură din două în două

It had been the blanket whose owner lived in my orchard that
had started the fight between the bitch and the tomcat.
The bitch would take a nap on that blanket at noon every
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zile, la amiază.
Motanul i-a spus ieri din senin că, de luni într-o săptămână,
o să invite la picnic o pisicuţă, şi că după aceea se va aştepta
să fie doar ei pe pătură.

other day.
The tomcat told her out of the blue yesterday that on Monday
week he would invite a pussycat over for a picnic, and that
after that they would expect to have the blanket to
themselves.
The bitch replied the tomcat might have the blanket every
two weeks, if he behaved himself, and if he got married first.

Căţeaua a replicat că motanul poate folosi pătura din două în
două săptămâni, dacă se poartă bine, şi dacă se însoară mai
întâi.
59.
De duminică într-o săptămână voi fi terminat de cusut
pantalonii pe care ai sugerat tu să-i vând bursucului.
Până atunci bursucul va fi aşteptat să îmbrace pantalonii de o
lună şi două zile.
Abia aşteaptă să se plimbe cu ei prin pădure, ca să-l admire
toţi prietenii.

On Sunday week I shall have finished sewing the trousers
you suggested that I should sell to the badger.
The badger will have been waiting to wear these trousers for
a month and two days by then.
He is looking forward to walking in the forest with them on,
so that all his friends may admire him.

E convins că o să aibă nevoie de gardă de corp, ca să nu-l atace
animalele invidioase, dar nu este nevoie să-şi facă griji.
Pantalonii pe care îi voi fi cusut pentru el până să împlinească
cincizeci de ani vor fi atât de hidoşi că nicio creatură n-o să fie
dornică să-i poarte, dacă nu vor fi modificaţi drastic, ca să
arate decent.

He feels sure he will be needing a bodyguard lest the envious
animals should attack him, but he need not worry. The
trousers I shall have sewn for him by his fiftieth anniversary
will be so ugly that no creature will be eager to wear them,
unless they are drastically altered in order to look decent.
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60.
De trei zile încoace tot insistă ducesa ca instalatorul să
înlocuiască toate ţevile cu unele noi.
Ca şi cum ar fi tare de urechi, instalatorul lucrează din greu
de câteva ore-ncoace să înlocuiască robinetele de la baie cu
cele din subsol.
Fata în casă, care este o persoană foarte răbdătoare, n-are
linişte, şi tot spune că ar trebui să-l înveţe cineva minte pe
instalator.

For three days now the duchess has kept insisting that the
plumber should replace all the pipes with new ones.
As if he were hard of hearing, the plumber has been working
hard these last few hours, replacing the bathroom taps with
those in the basement.
The maid, who is a very patient person, is being restless, and
keeps saying that someone should teach the plumber a
lesson.

Sărmanul instalator ar vrea să nu fi venit la lucru azi
dimineaţă, dar se întreabă dacă altfel ar fi fost în stare să-şi
plătească datoriile făcute la jocurile de noroc.

The poor plumber wishes he had never turned up for work
this morning, but he wonders if he would have been be able
to pay his gambling debts otherwise.
61.

Bucătarul făcea mai bine să omoare curcanul înainte să-l
gătească.
Sunt convins că curcanul ar prefera ca bucătarul să-l fi trimis
în rai înainte să facă mâncare din el.
Trebuia să i se spună bucătarului că va fi pedepsit de
Dumnezeu dacă va chinui animalele pe care are de gând să le

The cook had better have killed the turkey before cooking it.
I am sure the turkey would rather the cook had sent it to
heaven before turning it into a meal.
The cook should have been told he would be punished by
God if he tortured the animals he was going to cook.
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gătească.
Pe de altă parte, nu era nevoie ca curcanul să aştepte cu
răbdare în cuptor.
Putea să zboare afară şi să dea foc bucătăriei.

On the other hand, the turkey need not have waited patiently
in the oven.
It could have flown out and set the kitchen on fire.

Pun pariu că n-aţi mai văzut un curcan în flăcări zburând, nui aşa?

I bet you have never seen a burning turkey flying around,
have you?
62.

Chelneriţa a solicitat ca clientul să-i spună de ce a explicat
tuturor prietenilor că nu a trebuit să-şi plătească masa pur şi
simplu pentru că i-a şoptit bucătăresei că nu era nevoie să
pună atâtea mirodenii în sos.
Clientul a replicat că n-o să-i dezvăluie niciodată chelneriţei
de ce a fost aşa de grosolan cu ea atunci când l-a întrebat dacă
ar vrea mâncare condimentată, iar el a răspuns că i-ar fi plăcut
să fie mâncarea condimentată dacă ar fi fost un client regulat,
ceea ce el nu e.
Toţi aşteaptă de ceva vreme ca cei doi să se încaiere în
Trafalgar Square, şi nu-i aşa că au dreptate să se aştepte ca
chelneriţa să-l pălmuiască pe client?

The waitress demanded that the customer should tell her
why he had explained to all his friends that he had not had
to pay for his meal simply because he had whispered to the
cook that she need not have added so many spices to her
sauce.
The customer replied he would never reveal to the waitress
why he had been so rude to her when she had asked him if
he would like spicy food, and he had answered he would
have liked his food spicy if he had been her regular customer,
which he was not.
Everybody has been waiting for some time for the two of
them to fight in Trafalgar Square, and they are right to expect
the waitress to slap her customer, are they not?
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63.
Dramaturgul număra piesele pe care le-a scris.
Le număra de ore întregi atunci când regizorul a întrebat dacă
crede că publicul ar fi venit la teatru dacă acesta n-ar fi
proprietatea dramaturgului.

The playwright was counting the plays he had written.
He had been counting them for hours when the stage
manager asked if he thought the audience would have come
to the theatre if the theatre were not owned by the
playwright.
The stage manager had been working there ever since he had
graduated from college.
It has been a year now since the playwright first started
counting his plays.
He may have got bored in the meantime, but he must have
realized he has written far more than he should have.
If he had not realized that, he would not have decided to
place an advertisement in the Times saying that what he
wrote need not be read by anyone.

Regizorul lucra acolo încă de când a absolvit facultatea.
Se face un an de când dramaturgul s-a apucat să-şi numere
piesele.
Poate că s-a plictisit între timp, dar precis şi-a dat seama că a
scris mult mai mult decât ar fi trebuit.
Dacă nu şi-ar fi dat seama de acest lucru, nu publica un anunţ
în Times că nu este nevoie să fie citit de nimeni ceea ce scrie
el.

64.
Odată ca niciodată, trăia o vrăjitoare care ar fi vrut să nu-i fi
dat cu împrumut mătura balaurului.
Acesta din urmă sugerase că ar trebui ca vrăjitoarea să

Once upon a time there lived a witch who wished she had
never lent her broom to the dragon.
The latter had suggested that the witch should walk more if
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meargă mai mult pe jos, dacă vrea să slăbească (era o
vrăjitoare supraponderală).
Balaurul călăreşte mătura vrăjitoarei de două veacuri încoace,
şi le spune tuturor prietenilor lui că precis vrăjitoarea s-a
făcut model după ce a umblat atâta pe jos.
Habar n-are când o să-l găsească ea şi o să ceară ca el să-i
înapoieze mătura.
Se poate întâmpla de la o zi la alta, aşa că ce-ar fi să nu ne
bucurăm pentru vrăjitor?

she wanted to lose weight (she was an overweight witch).
The dragon has been riding the witch’s broom for the last two
centuries, and is telling all his friends that the witch must
have gone into modelling after walking for so long.
He has no idea when she will find him and demand that he
should return her broom.
It may be any day now, so let us not rejoice for the wizard,
shall we?
65.

I-am spus psihologului că este interesant că nu s-a însurat cu
florăreasa atunci când toţi se aşteptau s-o facă.
El a sugerat să-mi ţin părerile pentru mine, lucru pe care l-am
făcut şi încă îl fac.
Atunci când a aflat naşul florăresei că fina lui a avut un copil
cu psihologul, a cerut ca cei doi să organizeze o nuntă mare
şi să invite toate neamurile, ca să înţeleagă toată familia că ei
doi vor creşte copilul împreună.
Psihologul a explicat că un copil nu are nevoie de părinţi ca

I told the psychologist that it was interesting that he should
not have married the flower girl when everybody expected
him to do so.
He suggested that I should keep my opinions to myself,
which I did, and still do.
When the flower girl’s godfather learned that his
goddaughter had had a child with the psychologist, he
demanded that the two should organize a big wedding and
invite all the relatives, so that the whole family might know
that they would bring up the child together.
The psychologist explained that a child did not need parents
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să devină bun cetăţean, că nu este nevoie să crească într-o
familie.
Era de părere că cel mai bun mijloc de a deveni un individ
responsabil era să creşti pe străzi.

to become a good citizen, that he need not grow up in a
family.
His opinion was that the best way to become a responsible
individual was to grow up homeless.

Poate că psihologul l-a convins pe naşul fetei să-l lase-n pace,
dar se prea poate ca el să fi devenit tatăl legal al tuturor celor
cinci băieţi pe care fata i-a avut până acum cu diverşi taţi.
Orice s-ar fi întâmplat, eu chiar am încercat să-l previn, iar el
a insistat să-l las în pace.

The psychologist may have persuaded the girl’s godfather to
leave him alone, but he may also have become the legal father
of all the five boys the girl has had with various fathers so far.
Whatever may have happened, I did try to warn him, and he
insisted that I should leave him alone.
66.

L-ai întrebat pe japonez de ce anume l-a acuzat fotograful
care tocmai i-a făcut o poză?
Înainte să se fotografieze, japonezul a mormăit că habar n-are
de ce l-a întrebat măturătorul al cărui patron este când anume
o să facă un afiş cu chipul lui.

Have you asked the Japanese what the photographer who
has just taken his photo has charged him with?
Before having his photo taken, the Japanese mumbled that he
had no idea why the dustman, whose employer he was, had
asked him when he would make a poster with his face on it.

Dacă ar şti că este căutat de poliţie, poate şi-ar da seama că la turnat măturătorul.
Acum un an a furat cartea de credit a lăptarului care îi aducea
pe gratis smântână de două luni, şi de atunci încoace cheltuie
economiile lăptarului.

If he knew he was wanted by the police, he might realize the
dustman had turned him in.
A year ago he stole the credit card of the milkman who had
been bringing him cream for free for two months, and he has
been spending the milkman’s savings ever since.
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67.
De ani de zile afirmă politicianul în discursul lui săptămânal
că nu mai vrea să existe certuri între orăşeni şi săteni.

The politician has stated in his weekly speech for years that
he does not want there to be other arguments between
townsmen and villagers.
He will be speaking to the housewives on Thursday week, as
he has done every three weeks since he was elected for
Parliament.
Everyone wonders when the house which he started
building after his election will be finished, because then
everyone who has a complaint will be able to pay him a visit,
and is sure to get whatever help they may need.

Le va vorbi femeilor casnice de joi într-o săptămână, aşa cum
face din trei în trei săptămâni de când a fost ales în Parlament.
Toată lumea se întreabă când va fi terminată casa pe care a
început s-o construiască după alegerea lui, pentru că atunci
toţi care au plângeri vor putea să-l viziteze, şi cu siguranţă
vor primi orice fel de ajutor au nevoie.
68.
Soldatul n-ar vrea să mai fie un război mondial, pentru că
încă nu l-a putut uita nici pe cel dinainte.

The soldier would never want there to be another world war,
because he has not yet been able to forget the previous one.

Tot întreabă pe toţi cei pe care îi întâlneşte de ce ziarul pe care
îl cumpără zilnic de ani de zile nu-i publică opiniile.
A jurat odată că va spune lumii întregi că a luptat în al
cincisprezecelea război mondial, şi că va scrie o carte despre
aceasta dacă vor fi de acord să-l asculte.
Dar oamenii trec mereu pe lângă el cu indiferenţă, la fel cum

He keeps asking whomever he meets why the paper he has
bought daily for years never prints his opinions.
He once swore he would tell the whole world that he had
fought in the fifteenth world war, and he would write a book
about it if they agreed to listen to him.
But people will pass him by indifferently, the same as he
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trecea şi el pe lângă cei mai în vârstă ca el în tinereţea lui.

would pass his elders by in his youth.
69.

Atunci când va începe dl Pâine-cu-unt, brutarul, să întrebe
lumea unde a fost mutată casa lui, în care locuieşte de când a
împlinit cinci ani, cârtiţa care a făcut aseară ca acea casă să se
prăbuşească s-ar putea să dea de necaz.
Cum aproape nimeni nu vrea să fie vreo ceartă între cei doi,
cârtiţa va fi fost trimisă la o mănăstire înainte ca brutarul săşi dea seama ce i-a făcut ea casei lui.

When Mr Bread-and-butter, the baker, starts asking around
where his house, which he has been living in since he turned
five, has been moved, the mole which made that house
crumble down last night may be in trouble.
As hardly anyone wants there to be any argument between
the two, the mole will have been sent to a convent before the
baker realizes what she did to his house.

Se crede că brutarul are cam optzeci şi cinci de ani, şi este prea
puţin probabil ca el să aştepte cu nerăbdare să se mute în altă
casă.
Cârtiţa se bănuieşte că ar avea peste zece ani, ceea ce
înseamnă că este foarte bătrână pentru o cârtiţă.
Se prea poate ca vecinii brutarului să sugereze ca cei doi să
împartă cât trăiesc aceeaşi odaie la cel mai bun hotel de cinci
stele din oraş.

The baker is thought to be in his middle eighties now, and he
is highly unlikely to look forward to moving to another
house.
The mole is suspected to be in her teens, which means she is
really old for a mole.
The baker’s neighbours may very well suggest that the two
should share a room at the best five-star hotel in town for as
long as they live.
70.

Mă întrebam unde este cântarul pe care l-am cumpărat

I was wondering where the scales I had bought hoping I
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nădăjduind că-l voi putea vinde la negru.
Fusesem prevenit că nu este nevoie să spun nimănui cine era
vânzătorul care mi l-a vândut, dacă nu voiam ca acesta să fie
arestat.
Se ştia că a furat şapte cântare de la giuvaergerie, şi se vede
că sperase că va face avere atunci când o să le vândă, dar s-a
dovedit că n-a avut dreptate.
Detectivul care cerceta furtul a sugerat să-i spunem atunci
când vom cumpăra din nou un cântar de aur.
Cu cât l-aş fi anunţat mai curând că am cumpărat acest cântar,
cu atât ar fi fost mai bine pentru noi toţi.
El şi-ar fi rezolvat cazul, iar eu n-aş putrezi acum în puşcărie.

would be able to sell them on the black market were.
I had been warned I need not tell anyone who the shop
assistant who had sold them to me was, unless I wanted the
latter to be arrested.
He was known to have stolen seven pairs of scales from the
jeweller’s, and he must have hoped he would make a fortune
when he sold them, but he turned out to have been wrong.
The detective who was investigating the theft suggested that
we should tell him when we bought golden scales again.
The sooner I would have let him know I had bought these
scales, the better it would have been for all of us.
He would have solved his case, and I would not be rotting in
gaol now.
71.

Dl Snoopy, buldogul francez, ar vrea să se fi născut în
Danemarca, şi să locuiască acum la Elsinore.
Nu se poate să fi citit Hamlet, pentru că nu ştie să citească.
Se vede că s-a uitat la televizor la un film adaptat după piesa
lui Shakespeare.
E ciudat că ar vrea să trăiască în vremea lui Hamlet, pentru
că pe atunci câinii mergeau la vânătoare, iar Snoopy nici la

Mr Snoopy, the French Bulldog, wishes he had been born in
Denmark, and were living at Elsinore now.
He cannot have read Hamlet, because he cannot read.
He must have watched a film adapted from Shakespeare’s
play on TV.
It is strange that he should wish he lived in Hamlet’s time, as
dogs used to go hunting in those days, and Snoopy will never
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plimbare nu merge.
Pe de altă parte, cu siguranţă că Ofelia s-ar fi îndrăgostit de
el: poate că cei doi s-ar fi căsătorit, şi atunci Snoopy ar fi avut
patul lui, şi nu l-ar folosi acum pe al meu.

even go for a walk.
On the other hand, Ophelia is sure to have fallen in love with
him: they might have got married, and then Snoopy would
have had his own bed, and would not be using mine now.
72.

A fost odată ca niciodată un stejar ale cărui frunze nu voiau
să îngălbenescă.
Când se făcea toamnă, nucul de lângă el îşi pierdea toate
frunzele, dar stejarul se purta ca şi cum ar fi primăvară.
Era verde de un veac, şi se lăuda că n-o să-şi piardă frunzele
decât după ce o să ajungă primul om pe lună.
Nici nu s-a întâmplat bine acest lucru că a şi început stejarul
să se văicărească.
Pretindea că nu vrea să fie vreo neînţelegere.
A jurat că se va ţine de cuvânt, şi este uscat de atunci încoace.

Once upon a time, there was an oak tree whose leaves would
not turn yellow.
When autumn came, the walnut tree next to it would lose all
its leaves, but the oak tree behaved as if it were spring.
It had been green for a century, and boasted it would only
lose its leaves after the first man had reached the Moon.
No sooner had this happened when the oak tree started
moaning.
It claimed it did not want there to be any misunderstanding.
It swore it would keep its promise, and it has been dry ever
since.
73.

De ani de zile încoace, joia din două în două săptămâni îmi
furi ziarul.

Every other Thursday for years now you have stolen my
newspaper.

Volumul 3.

De joi într-o săptămână, la vremea când este adus ziarul eu îţi
voi fi păzit uşa de jumătate de oră.
Atunci când ai să te furişezi afară, am să te întreb la cât s-ar
ridica suma dacă ar fi să-ţi plătesc, ca să-ţi comanzi propriul
tău ziar de joi.
La fiecare trei luni ţi-aş putea reînnoi abonamentul, dar nu
mai ai dreptul să te furişezi în curtea mea joia dimineaţa
atunci când se crapă de ziuă.
Ai şi tu în jur de cincizeci şi cinci de ani acum, şi mi se pare
firesc să-ţi comanzi ziarul tău.

On Thursday week, by the time the paper is delivered, I shall
have been watching your door for half an hour.
When you sneak out, I will ask you how much the sum
would amount to if I were to pay you, so that you might
order your own Thursday paper.
Every three months I could renew your subscription, but you
cannot steal into my yard on Thursday mornings at the crack
of dawn any longer.
You are in your middle fifties now, and I find it natural that
you should order your own paper.

Oricum, aş prefera să nu-l mai furi niciodată pe al meu.

Anyway, I would rather you never stole mine again.
74.

Măcar dacă broasca ţestoasă nu-ţi mânca lalelele.
Dacă cumva afla nevasta ta?
N-ai vrea să-i fi explicat broaştei ţestoase că nu trebuie să-ţi
necăjească nevasta?
Sunt sigur că ai prefera ca lalele să mai fie unde erau înainte.
Mai bine nu s-ar apropia broasca ţestoasă de nevasta ta.
Dacă s-ar întâmpla ca nevasta ta să bănuiască că tu eşti cel
care a adus broasca, şi nu finul tău, cum se pare că ai minţit-

If only the turtle had not eaten your tulips.
Suppose your wife had found out!
Do you not wish you had explained to the turtle she must not
upset your wife?
I am sure you would rather the tulips still were where they
used to be.
Your turtle had better keep away from your wife.
If your wife should suspect it was you who bought the turtle,
and not your godson, as you seem to have lied to her, she
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o, s-ar putea să vă dea afară din casă pe amândoi.
Nu mai bine amânai să cumperi broasca până ce nevasta ta se
hotăra că ar trebui să plece în străinătate?

might throw you both out of the house.
Had you not better have postponed buying the turtle till your
wife decided she should go abroad?
75.

S-a întâmplat că dramaturgului i s-a poruncit să scrie o
tragedie despre lăcuste.
S-a căinat că va fi foarte nefericit dacă nu-l va ajuta nimeni.

A fost văzut profesorul că intră într-o după-masă în casa
dramaturgului, şi este foarte posibil ca el să fi petrecut acolo
mai mult timp decât se aştepta.

The playwright happened to have been ordered to write a
tragedy about grasshoppers.
He complained he would be very unhappy if no one helped
him.
He would still be complaining, unless the zoology teacher
had realized that, if the playwright was upset, he would
write no more plays, and the local theatre would go
bankrupt.
The teacher was seen to enter the playwright’s house one
afternoon, and he is likely to have spent there much longer
than he expected.

Cu toate acestea, nu se ştie să fi fost scrisă nicio tragedie
despre lăcuste de către dramaturg până-n ziua de azi.

No tragedy about grasshoppers is known to have been
written by the playwright to this day, though.

S-ar mai căina şi acum, dacă nu şi-ar fi dat profesorul de
zoologie seama că, dacă este necăjit dramaturgul, acesta n-o
să mai scrie piese, iar teatrul local o să dea faliment.

76.
Scroafa este în floarea vârstei.

The sow is in her prime.
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Încă de când era adolescentă tot vrea să se facă baletistă.
Atunci când a împlinit doisprezece ani, părea că s-a îngrăşat
prea tare pentru scenă.

She has wanted to become a ballerina ever since she was in
her teens.
When she turned twelve, she seemed to have grown too fat
for the stage.

De atunci ţine regim.
Seară de seară după cină, îl întreabă la telefon pe doctor dacă
n-o să se îmbolnăvească dacă mai slăbeşte mult, iar doctorul,
despre care ştie toată lumea că mănâncă mari cantităţi de
cotlete de porc, mereu scutură din cap, şi răspunde că n-o să
păţească nimic.

She has been on a diet ever since.
Every evening after supper, she asks her doctor over the
phone if she will not fall ill if she loses any more weight, and
the doctor, whom everyone knows to eat huge quantities of
pork chops, will always shake his head, and reply that she
will be just fine.

După una dintre aceste conversaţii, i-a dat scroafei prin minte
că este naivă: hotărî că n-o să devină ea cotlete de porc—o să
se facă baletistă.
Din acel moment, a renunţat la regim, şi a pus la loc tot ce
slăbise.
Acum este cât se poate de încrezătoare.

After one of these conversations, it occurred to the sow that
she was being naive; she decided that she would not become
pork chops—she would become a ballerina.
Since that moment, she has given up the diet, and put on all
the weight she had lost.
She is now as hopeful as can be.
77.

Când bancherul avea aproape treizeci de ani, a născocit o
maşinărie de făcut bani.
Se vede că a ţinut-o secret, pentru că nimeni n-a ştiut de ea
până ce casa i s-a umplut cu bancnote de douăzeci de dolari,

When the banker was in his late twenties, he invented a
money-making machine.
He must have kept it a secret, as no one knew about it until
his house was so full of twenty-dollar bills that he could
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iar el de abia se mai putea mişca prin ea.
Poliţia îi păzea zilnic uşa.
Mai bine îl arestau înainte să cumpere staţia de poliţie şi
întreg oraşul sub patruzeci şi patru de nume diferite.

hardly move about it.
The police would watch his door daily.
They had better have arrested him before he bought the
police station and the whole town under forty-four different
names.
His neighbour wishes the banker would come to him for
help, as he knows that the banker’s wife has lately been
telling him he cannot enter his own house as long as he is
dishonest.
The banker, on the other hand, has started wishing he were
as poor as a church mouse.
If you want his money, pay him a visit, and he may make you
the richest man alive.

Vecinul lui ar da orice ca bancherul să vină să-i ceară ajutorul,
pentru că ştie că în ultima vreme nevasta bancherului îi tot
spune că n-are dreptul să intre în propria lui casă, dacă este
necinstit.
Bancherul, pe de altă parte, a început să-şi dorească să fie
sărac lipit.
Dacă-i vrei banii, fă-i o vizită, şi poate te face omul cel mai
bogat din lume.
78.
O doamnă destul de dolofană întrebă pe un domn cam
slăbănog unde sunt pantalonii pe care i-a cumpărat în
tinereţe.
La rândul lui, domnul o întrebă pe doamnă, a cărei curiozitate
o dispreţuia, de ce vrea să ştie unde sunt pantalonii lui.
Doamna se gândi că este puţin probabil să obţină un răspuns

A fairly plump lady asked a rather skinny gentleman where
the trousers he had bought in his youth were.
The gentleman, in his turn, asked the lady, whose curiosity
he despised, why she wanted to know where his trousers
were.
The lady thought she was unlikely to get an answer to her
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la întrebare.
Un trecător sugeră ca cei doi să consulte un psihiatru, pentru
că s-ar putea să aibă o problemă de comunicare, care ar fi bine
să nu fie neglijată.

question.
A passer-by suggested that they should consult a
psychiatrist, as they might have a communication problem,
which had better not be neglected.

Amândoi merg acum la psihoterapeut, şi o fac de douăzeci de
ani încoace.
Pantalonii nu au fost găsiţi încă.

They both see a psychotherapist now, and have done so for
the last twenty years.
The trousers have not been found yet.
79.

Prietenul meu, spiriduşul albastru, vrea de când se ştie să fie
regizor.
Când era adolescent, îşi închipuia că pune în scenă Hamlet de
Shakespeare, şi că interpretează şi fantoma tatălui.
Tocmai a frecventat un curs de doi ani pentru regizori de film.
A încercat până acum toate studiourile de film şi teatrele din
Hollywood.

My friend, the blue elf, has wanted to be a stage manager for
as long as he can remember.
When he was in his teens, he would imagine he was directing
Shakespeare’s Hamlet, and also playing the father’s ghost.
He has just attended a two-year course for film producers.
He has so far tried every movie studio and theatre in
Hollywood.

Nu vrea nimeni să-l angajeze.
Toţi se tem că se poate să nu aibă suficientă autoritate asupra
actorilor, pentru că, ori de câte ori se înfurie, se albeşte şi
dispare, aşa că se poate foarte bine ca actorii să plece de acolo
şi să-şi ia zi liberă.
E multă vreme de când prietenul meu, spiriduşul albastru,

No one will hire him.
They are all afraid he may not carry enough authority with
the actors, because, whenever he gets angry, he will turn
white and vanish, so the actors may easily walk away, and
take the day off.
It has been a long time since my friend, the blue elf, has tried
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încearcă să-şi stăpânească mânia, dar până acum n-a mers.
Tocmai de aceea credeţi voi acum că sunt singur.

to master his anger, but so far it has not worked.
That is why you think I am alone now.
80.

Atunci când râul a inundat crângul, spiriduşii s-au refugiat în
castelul părăsit, vechi de două sute de ani, din vârful
dealului.
Dacă-i întrebau pe lilieci cui a aparţinut castelul ale cărui uşi
nu erau niciodată încuiate, poate se gândeau mai bine înainte
să se mute în el.
Faptul că în castel au locuit un burlac şi o văduvă prin anii
1850 trebuia să-i împiedice să-şi facă din el locuinţă.
E drept că aveau nevoie de un acoperiş deasupra capului, dar
nu era nevoie să-l aleagă pe cel mai apropiat.
Mai bine-i întrebau pe liliecii care-şi petreceau ziua acolo
dacă ar părăsi locul, dacă li s-ar oferi unul mai bun.
Aşa stând însă lucrurile, fantomele castelului îi sperie pe
spiriduşi în fiecare noapte de când s-au mutat.
Pe de altă parte, cum liliecii sunt plecaţi toată noaptea, este
foarte puţin probabil ca ei să fi ştiut că era bântuit castelul.

When the river flooded the grove, the elves took refuge in the
deserted two-hundred-year-old castle on the top of the hill.
If they had asked the bats whom the castle, whose doors were
never locked, had belonged to, they might have thought
twice before moving in.
The fact that the castle was inhabited by a bachelor and a
widow in the 1850s should have prevented them from
making it their home.
It is true they needed a roof over their heads, but they need
not have chosen the nearest one.
They had better have asked the bats who spent their days
there whether they would leave the place, if they were
offered a better one.
As it is, the ghosts of the castle have scared the elves every
night since they moved in.
On the other hand, since the bats are out all night, they are
very unlikely to have known the castle was haunted.
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81.
„Nu-mi faci tu mie una ca asta!” urlă rechinul la balenă.
„Ba, s-ar putea,” urlă şi balena la el.
Înotau de şapte ani împreună, şi în sfârşit obosiseră.

“You would not do that to me!” the shark yelled at the whale.
“I just might,” the whale yelled back.
They had been swimming together for seven years, and had
at last got tired.
They thought they would find a deserted beach, where they
would be able to sleep for a week.
The whale asked the shark what continent he would rather
sleep on.
The shark replied he would rather she slept in Africa, and he
slept in the States.
The whale would not accept being sent to the third world.
The shark should not have hurt her feelings, but she need not
have taken revenge in this way, either.
The whale has just told the shark he cannot touch sea or
ocean water again, unless he wants her to swallow him alive.

Se gândiră că vor găsi o plajă pustie, unde vor putea dormi o
săptămână.
Balena îl întrebă pe rechin pe ce continent ar prefera să
doarmă.
Rechinul răspunse că ar prefera ca ea să doarmă în Africa, iar
el să doarmă în SUA.
Balena nu vru să accepte să fie trimisă în lumea a treia.
N-ar fi trebuit rechinul s-o jignească, dar nici ea nu era nevoie
să se răzbune aşa.
Balena tocmai i-a spus rechinului că nu mai are dreptul să se
atingă de apa de mare sau de ocean, dacă nu vrea ca ea să-l
înghită de viu.
82.
I se spuse rotarului că a fost ales să facă el căruţa cu coviltir

The wheelwright was told that he had been chosen to make
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care-l va aduce pe călugăr înapoi în satul unde acesta din
urmă s-a născut.
Rotarul vru să ştie când i se va cere s-o termine, şi când va fi
adus din Italia călugărul, care tocmai a fost numit Papă.

the wagon that would bring the monk back to the village
where the latter had been born.
The wheelwright wanted to know when he would be
expected to finish it, and when the monk, who had just been
appointed Pope, would be brought from Italy.
When the wood had been brought to the wheelwright’s
workshop, the man was watched by all the villagers.
It has now been a month since the wagon was begun.
Everyone has been given to understand today that the
wheelwright will be taken to Naples, where he will be
working till the wagon has been finished.
As the wheelwright is always seasick, he has so far refused
to be taken across the Channel by ship.
The wheelwright insists that he should be flown to Milan,
and taken to Naples by train.
If the wheelwright had not already been given all the money
that was going to be spent on the wagon, he would most
certainly be left alone to sleep all day, as he has been known
to do since he finished his apprenticeship.

După ce fu adus lemnul la atelierul rotarului, acesta fu
urmărit de către toţi sătenii.
A trecut o lună de când a fost începută căruţa.
Li s-a dat azi de înţeles tuturor că rotarul va fi dus la Neapole,
unde va lucra până ce este gata căruţa.
Cum rotarul are întotdeauna rău de mare, el a refuzat până
acum să fie dus cu vaporul peste Canalul Mânecii.
Rotarul insistă să fie dus la Milano cu avionul, şi de acolo cu
trenul la Neapole.
Dacă nu i s-ar fi dat deja rotarului toţi banii care urmau să se
cheltuie cu căruţa, în mod sigur ar fi lăsat în pace să doarmă
toată ziua, cum se ştie că face de când şi-a terminat ucenicia.

83.
Şoarecele se făcea demult actor, dacă n-ar fi aşa de mic.

The mouse would have become an actor long ago, if he were
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not so small.
As a teenager, he would audition daily.
No director would pay any attention to him, because he
could not possibly be heard.

Ca adolescent, dădea zilnic probe de actorie.
Nu voia niciun regizor să se uite la el, pentru că era cu
neputinţă să fie auzit.
Între timp, şoarecele a luat lecţii de urlat de la doi şoareci în
vârstă cu păduchi, care se scarpină şi strigă toată ziua.
Se întreabă dacă o să lucreze la Hollywood, şi cât de curând.

In the meantime, the mouse has taken yelling lessons from
two elderly mice with lice, who scratch and scream all day.
He wonders if he will be working for Hollywood, and how
soon.
If the mouse were told why the producer who hired the
actors did not approve of mice, he would certainly sign a
contract with Walt Disney’s heirs, and become a cartoon
character, which might not be such a bad idea.

Dacă i s-ar spune şoarecelui de ce nu este de acord cu şoarecii
regizorul care angajează actori, cu siguranţă ar semna un
contract cu moştenitorii lui Walt Disney, şi ar deveni erou de
desene animate, ceea ce s-ar putea să nu fie o idee chiar atât
de rea.
84.
Mai bine n-ai scutura mărul.

You had better not shake the apple tree.

Înăuntrul mărului uriaş din vârf, locuieşte un viermişor, care
ar vrea să nu-l deranjeze nimeni.
N-a mai existat un vierme atât de mic în toată lumea.

Inside the huge apple at the top, there lives a tiny maggot,
who wishes nobody disturbed him.
There has never existed such a small maggot in the whole
wide world.
His life should not be endangered.
You need not shout, so that everyone may hear that you

Viaţa lui n-ar trebui pusă în pericol.
Nu este nevoie să strigi, ca să te audă toţi că ştii de el.
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know about him.
You need not have let the bird know he existed.
The maggot would rather you had never moved to this farm.
When you run around his tree, he wishes you were sleeping
miles away.
He wishes you would take your toys and play elsewhere.
I wish it were not too late.
I wish you had not already sent the bird to peck at the apple,
and then the maggot would not be wailing on the top of my
head now.

Nu era nevoie să dai de ştire păsării că el există.
Viermele ar prefera să nu te fi mutat tu aici la fermă.
Când fugi în jurul copacului lui, ar vrea să dormi undeva la
mile depărtare.
Ar vrea să-ţi iei jucăriile şi să te joci în altă parte.
Aş vrea să nu fie prea târziu.
Aş vrea ca tu să nu fi trimis deja pasărea să ciugulească mărul,
şi atunci viermele nu mi s-ar tângui acum în creştetul capului.

85.
Tigrul confunda palmierii cu căprioarele de când se ştia.
Le fugărea, i se făcea îngrozitor de foame în acest timp, dădea
cu capul într-un copac ori altul, şi apoi dădea fuga la doctor,
pentru că îl durea cucuiul.
S-a tot întâmplat aşa până azi dimineaţă.
Până ce apune soarele, tigrul se va fi ciocnit cu al o mie patru
sute cincizeci şi optulea palmier.
Va fi vânat căprioare imaginare de o groază de ani.

The tiger had been mistaking palm trees for deer for as long
as he could remember.
He would chase them, get unbearably hungry in the process,
bump his head into one tree or another, and then he would
run to the doctor, because the bump hurt.
It happened again and again, till this morning.
By the time the sun sets, the tiger will have bumped into his
one thousand four hundred and fifty-eighth palm tree.
He will have been hunting for imaginary deer for quite a
number of years.
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Când are să prindă prima lui căprioară adevărată, după ce va
începe să poarte ochelari pentru prima dată, va mânca tocană
de căprioară pentru prima dată în viaţa lui.

When he catches his first real deer, after he has started
wearing his first glasses, he will eat deer stew for the very
first time in his life.
86.

Dl Dovleac îl întrebă pe pepenele verde, al cărui moştenitor
era, când va putea să zboare cu balonul în Africa.
Îl întrebă cum este în Africa.
Când i se împlini dorinţa, vântul îl duse tocmai în America,
şi se întâmplă să fie de Halloween.
Nici nu ateriză bine, că doi copii îl şi luară la ei acasă.
Crezu că va mânca un prânz delicios cu familia lor şi, de
îndată ce va obosi, se va odihni într-un pat comod, după care
se va trezi în dimineaţa următoare, şi va merge să viziteze
oraşul, având în vedere că nu a fost nicăieri în alte locuri decât
grădina lui natală.
De fapt, cei doi copii l-au aşezat pe un scaun, şi au venit cu
cuţite, cu toate că dl Dovleac nu mai vedea mâncare pe masă.
Toată vremea cât tăiau din el, dl Dovleac s-a tot căinat, şi a
întrebat ce rău le-a făcut.

Mr Pumpkin asked the watermelon, whose heir he was,
when he would be able to fly to Africa in a balloon.
He asked him what Africa was like.
When he was granted his wish, the wind took him all the way
to America, and it happened to be Halloween.
No sooner had he landed than two children took him to their
home.
He thought he would have a delicious dinner with their
family, and, as soon as he felt tired, he would rest in a
comfortable bed, after which he would wake up the next
morning, and would go sightseeing, considering he had
never been to any other place than his native garden.
Actually, the two children set him on a chair, and came with
knives, although Mr Pumpkin could see no more food on the
table.
All the time they were carving him, Mr Pumpkin kept
moaning and asking what harm he had done to them.
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Ar fi vrut să nu-şi fi dorit un balon niciodată, şi să fi stat acasă
în siguranţă, aşteptând să moştenească seminţele pepenelui
verde.

He wished he had never wished for a balloon, and had stayed
safely at home, waiting to inherit the seeds of the
watermelon.
87.

Dl Coadăneagră, şoarecele, fură mereu brânză din cămară.
A început de cum i s-a spus că n-o să mai fie brânză atunci
când o să se nască copilaşul, pentru că o s-o mănânce el pe
toată.
După ce şi-a umplut gaura din perete cu brânza furată, dl
Coadăneagră şi-a dat seama că n-o să mai fie loc să intre şi el,
aşa că s-a hotărât să-şi păzească brânza stând în picioare la
intrarea în gaură.
I se spusese deja pisicii că se ştie că şoarecele este tare nătâng.
Şoarecele se dovedi a fi chiar mai nătâng decât îl ştia toată
lumea.
Nici nu-l prinse pisica bine pe dl Coadăneagră, că el o şi
imploră, înainte să-l înghită, să-i spună dacă brânza lui este
în siguranţă.

Mr Blacktail, the mouse, is always stealing cheese from the
pantry.
He started as soon as he was told there would be no more
cheese when the new baby was born, because he would eat it
all.
After he had filled his hole in the wall with the stolen cheese,
Mr Blacktail realized there would be no room for him to get
into it as well, so he decided to watch his cheese while he was
standing at the entrance to the hole.
The cat had already been told that the mouse was known to
be very stupid.
The mouse turned out to be even more stupid than everyone
knew him to be.
Hardly had the cat caught Mr Blacktail when he begged her
to tell him, before she swallowed him, whether his cheese
was safe.
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88.
Cine ziceai că habar n-are de ce este nevasta olarului aşa de
supărată pe bărbatul ei?
Pe cine credea olarul că păcăleşte atunci când a dat la făcut
un pahar de vin de zece litri, după ce i-a interzis doctorul să
bea mai mult de un pahar de vin pe zi?
De ce-şi închipuia că nevasta lui o să-i îngăduie să folosească
paharul acela uriaş atunci când o să afle că a fost deja închis
de două ori pentru că s-a urcat beat la volan?
A întrebat pe cineva unde va fi trimis după ce o să bea tot
vinul din pivniţă, şi vecinii lui îl vor declara alcoolic?

Who did you say had no idea why the potter’s wife was so
angry with her husband?
Whom did the potter think he was fooling when he had a tenlitre wineglass made after the doctor had forbidden him to
drink more than a glass of wine a day?
Why did he imagine his wife would allow him to use that
huge glass when she found out he had already been
convicted twice for drunk driving?
Did he ask anyone where he would be sent when he had
drunk all the wine in his cellar, and his neighbours declared
him to be an alcoholic?
Probably not, because, if it had occurred to him that anything
bad could happen, he would not be alone now on this island
in the middle of the Caribbean Sea.

Probabil că nu, pentru că, dacă îi dădea prin minte că se poate
întâmpla ceva rău, n-ar fi acum singur pe această insulă din
mijlocul Mării Caraibilor.
89.
Dacă ar şti portarul că croitorul lui întreabă pe toată lumea
care a fost vreodată la hotelul unde lucrează el de ce nu
deschide portarul niciodată uşa domnilor rotofei, îl invita
aseară pe croitor la o cafea?

If the doorman knew his tailor asked everyone who had ever
been to the hotel where he worked why the doorman never
opened the door for stout gentlemen, would he have invited
the tailor to coffee last night?
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Cu siguranţă s-ar fi certat cu portarul de îndată ce afla că
acesta spune oamenilor că portarul este singur pe lume.

He would most certainly have quarrelled with his tailor as
soon as he had found out that the latter told people the
doorman was all alone in the world.
It would have helped him if anyone had imagined that the
doorman did not know who his friend was, and if they had
come to tell him why he had been convicted.
If the doorman chose the people he befriended more
carefully, he would not now serve a life sentence because of
the tailor, who stole the hotel safe, and blamed the doorman
for it.

I-ar fi ajutat dacă şi-ar fi închipuit cineva că portarul nu ştie
cine este prietenul lui, şi dacă ar fi venit să-i spună de ce a fost
închis.
Dacă portarul şi-ar alege mai atent oamenii cu care se
împrieteneşte, n-ar fi acum închis pe viaţă din cauza
croitorului, care a furat seiful hotelului, şi a dat vina pe
portar.
90.
Directorul şcolii ar fi trimis în Congo, dacă n-ar fi fost reţinut
aseară în Olanda.
Tocmai a fost contactat la telefon, şi i se pune aceeaşi întrebare
din două în două minute de o oră încoace, pentru că
îngrijitorul a pariat un milion de lire că, până diseară,
directorul va fi fost internat la un azil olandez de nebuni.
Dacă este scos din minţi directorul de acest telefon, se poate
ca portarul să fie promovat, şi se spune că detestă
adolescenţii, aşa că nu-l lăsa să te convingă să-ţi trimiţi acolo

The headmaster would be sent to the Congo, if he had not
been detained in Holland last night.
He has just been contacted on the phone, and has been asked
the same question every two minutes for an hour now,
because the janitor has bet a million pounds that by tonight
the headmaster will have been committed to a Dutch lunatic
asylum.
If the headmaster is driven crazy by this phone call, the
janitor might be promoted, and he is said to hate teenagers,
so do not let him persuade you to send your great-grandson
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strănepotul.

there.
91.

Melcul a insistat ca limaxul (melcul fără casă) să se ia la
întrecere cu el până la biroul iepurelui de casă.
Iepurele insistase ca cei doi să se grăbească, pentru că era
probabil să le ia ziua întreagă, iar el murea de foame.
Melcul îl întreabse pe iepure unde ar vrea să mănânce de
prânz, iar acum iepurele nădăjduia că limaxul, care se bănuia
că ar fi milionar, o să-i ducă la cârciuma în care se îmbăta
ariciul atunci când avea puţin peste douăzeci de ani.
Ariciul ar fi vrut să nu ţină nimeni minte anii aceia, pentru că
se temea că n-o să fie invitat la prânz de limax atunci când
acesta va deveni milionar, dar melcul amintea tuturor cum
fusese ariciul atunci când habar n-avea că va avea vreodată
motiv să-i pară rău.

The snail insisted that the slug should race him to the rabbit’s
office.
The rabbit had urged that they should hurry, as they were
likely to take all day, and he was starving.
The snail had asked the rabbit where he would like to have
lunch, and now the rabbit hoped that the slug, who was
suspected to be a millionaire, would take them to the pub the
hedgehog would get drunk in daily in his early twenties.
The hedgehog wished nobody remembered those years,
because he was afraid he would never be invited to lunch by
the slug when the latter became a millionaire, but the snail
would always remind everyone what the hedgehog had been
like when he had no idea he would ever have cause to regret
it.
92.

Filmul era urmărit de trei cavaleri în armuri strălucitoare.

The film was being watched by three knights in shining
armour.
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Fuseseră trimişi în Marea Britanie să salveze o prinţesă din
Turnul Londrei, şi fuseseră prefăcuţi în statui de către
vrăjitoarea Tamisei.
Urmăreau filmul cel nou de o oră şi jumătate atunci când sau aprins luminile.
Cavalerii fuseseră blestemaţi de vrăjitoare să trăiască în
întuneric până ce se va reîncarna prinţesa şi va veni să-i
sărute.
O doamnă în vârstă, care tocmai se coafase, se năpusti să-i
îmbrăţişeze.

They had been sent to Great Britain to rescue a princess from
London Tower, and had been turned into statues by the
witch of the Thames.
They had been watching the new film for one hour and a half,
when the lights were turned on.
The knights had been cursed by the witch to live in the dark
until the princess was reincarnated and came to kiss them.

A fost văzută că-i sărută pe cei trei cavaleri pe amândoi
obrajii.
Era filmată din spate.
Scena cu statuile care se trezesc din nou la viaţă urma să fie
trimisă la Cannes, unde avea să-i fie decernat premiul pentru
ciudăţenii.

She was seen to kiss the three knights on both cheeks.

An elderly lady, who had just had her hair done, rushed to
embrace them.

She was being filmed from behind.
The scene of the statues coming back to life was to be sent to
Cannes, where it would be awarded the prize for oddities.

93.
Avarul i-a explicat cerşetorului că n-o să-i dea niciunul din
banii lui de aur, dacă acesta nu-şi găseşte de lucru.
Avea să-şi ţină comoara numai pentru el.
Avea să ocolească toţi cerşetorii, pentru că toţi voiau banii

The miser explained to the beggar that he would not give him
any of his golden coins, if the latter did not find a job.
He would keep his treasure to himself.
He would avoid all beggars, because they all wanted the
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pentru care el trudise toată viaţa.
Se spunea că a făcut avere jucând jocuri de noroc, şi adesea
mărturisea că ar fi vrut să fi muncit mai mult, şi să se poată
lăuda că şi-a câştigat banii, dar nu voia să se despartă de ei
acum, că avea atât de mulţi.
Se bănuia că este cel mai bogat avar din lumea-ntreagă.

money for which he had toiled all his life.
He was said to have made his fortune gambling, and he
would often confess he wished he had worked harder, and
could boast that he had earned his money, but would not part
with it now that he had so much.
He was suspected to be the richest miser in the whole wide
world.
94.

Mă întreb de ce n-a recunoscut niciodată electricianul căruia
îi aparţine acest cleşte că l-a cumpărat la negru.
Nu pot înţelege de ce spune că n-are habar când a fost făcut.
Ar fi interesant să ştim de ce a avut nevoie de cleşte atunci
când l-a cumpărat, şi de când îl are.
Se ştie că cleştele electricianului a aparţinut lui Moş Crăciun,
care îl folosea ca să se joace cu el în vreme ce ajutoarele lui
făceau jucării pentru Crăciun.
Dacă nu se poate juca, se ştie că Moş Crăciun este foarte
morocănos, aşa că se prea poate să refuze să vină la iarnă în
Europa.

I wonder why the electrician whom these tongs belong to has
never admitted that he bought them on the black market.
I cannot understand why he says that he has no idea when
they were made.
It would be interesting to know why he needed the tongs
when he bought them, and how long he has had them.
The electrician’s tongs are known to have belonged to Santa
Claus, who used to play with them while his helpers would
make toys for Christmas.
Unless he can play, Santa Claus is known to be very grumpy,
so he may well refuse to come to Europe this winter.
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95.
Până când o să bată ceasul de ora cinci, eu voi dormi de două
ore.
Voi fi adormit înainte să înceapă furtuna.
Voi fi visat despre fiinţe zburătoare de mai multă vreme,
atunci când o să mă suni tu.
Dacă ai să mă trezeşti din visul acela, este foarte probabil să
te iau drept înger, şi, dacă nu vrei să existe neînţelegeri, mai
bine te asiguri că sunt treaz de-a binelea înainte să-mi spui
unde vrei să vin.
În orice caz, oriunde ai vrea tu să mă duc, eu o să-mi desfac
aripile şi o să zbor în altă parte.

By the time the clock strikes nine, I will have been sleeping
for two hours.
I will have fallen asleep before the storm begins.
I will have been dreaming about flying beings for quite a
while, when you call me up.
If you wake me up from that dream, I am very likely to take
you for an angel, and, if you do not want there to be any
misunderstanding, you had better make sure I am fully
awake before you tell me where you want me to come.
Anyway, wherever you may want me to go, I shall just
spread my wings and fly elsewhere.
96.

Era cineva la uşă.
Am întrebat cine este, şi n-a răspuns nimeni.
Erau două posibilităţi: ori erau străini în clădire, ori era
unchiul meu.
Mereu mă vizitează unchiul meu atunci când este
douăsprezece fără două minute.
Casa lui este în Bruxelles, şi este foarte departe.

There was someone at the door.
I asked who it was, and there came no answer.
There were two possibilities: either there were strangers in
the building, or it was my uncle.
My uncle will always visit me when it is two more minutes
till midnight.
His house is in Brussels, and it is a long way away.
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Poate să fie o călătorie de cinci zile dacă merge pe jos, dar este
doar un zbor de o oră.
Dacă nu eram acasă?
Ar fi fost silit fie să se întoarcă acasă, fie să mă aştepte să revin.

It may be a five-day journey if he walks, but it is one hour’s
flight only.
Suppose I had not been at home!
He would have had either to go back home, or wait for me to
return.
I asked again, “Who is it?” and, when he replied, “It is me!”,
I opened the door and saw nothing.
I have forgotten to mention that my uncle has been a ghost
for years now.

Am întrebat iar, „Cine e?” şi, atunci când a răspuns, „Eu
sunt!”, am deschis uşa şi n-am văzut nimic.
Am uitat să spun că unchiul meu este fantomă de ani de zile.

97.
Rândunicile acelea două zburau mereu una lângă alta.
Erau soţ şi soţie.
El ar fi vrut să nu fie chel, iar ea ar fi vrut să aibă o dungă albă
mai mare pe piept.
Se spune că îşi sunt credincioşi unul altuia de ani de zile.

Those two swallows would always fly side by side.
They were husband and wife.
He wished he were not bald, and she wished she had a larger
white stripe on her breast.
They are said to have been faithful to each other for years.

Primarul a insistat să fie fotografiat cuibul lor, şi să fie arătat
la televizor, ca să ştie toată lumea că vin în fiecare primăvară
în oraşul nostru.
Reporterii aşteaptă sosirea lor de două zile încoace, dar a sosit
numai soţul.
După două minute, i s-a alăturat o rândunică durdulie.

The mayor insisted that their nest should be photographed,
and that it should be shown on TV, so that everyone might
know that they come to our town every spring.
The reporters have been waiting for their arrival for two days
now, but only the husband has arrived.
Two minutes later, a plump swallow joined him.
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Se pare că a divorţat de nevasta lui, care se vede că i-a permis
să folosească cuibul lor mai departe.
Fosta lui nevastă se pare că şi-a cumpărat alt cuib în Monaco.

He seems to have divorced his wife, who must have allowed
him to go on using their nest.
The ex-wife seems to have bought another nest in Monaco.
98.

Pe cine ziceai, atunci când ne-am întâlnit, că ai văzut hrănind
câini vagabonzi?
De ce nu i-ai spus omului că ai fost muşcat de o căţea
vagaboandă acum un an?
Poliţistul nu poate să nu se mire de ce l-ai chemat acum, când
omul a plecat, şi câinii au dispărut.
M-a întrebat dacă i-aş fi spus adevărul, dacă mă întreba de ce
ai fost muşcat.
Nu sunt sigur că a aflat până acum de ce încercai să împuşti
câinii.

Whom were you saying, when we met, that you had seen
feeding stray dogs?
Why did you not tell the man that you had been bitten by a
stray bitch a year before?
The policeman cannot help wondering why you have called
him now, that the man has left, and the dogs have
disappeared.
He asked me whether I should have told him the truth, if he
had asked me why you had been bitten.
I am not sure he has found out so far why you were trying to
shoot the dogs.

Dacă i s-ar fi spus deja, n-ar sta în faţa uşii tale, întrebându-te
dacă puşca ta este încărcată.

If he had already been told, he would not be standing in front
of your door, asking you if your gun was loaded.
99.

Parcul a fost locul unde s-a împrietenit veveriţa cu liliacul.

It was in the park that the squirrel made friends with the bat.
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Poate că erau vecini de ani de zile, totuşi nu se cunoscuseră,
pentru că liliacul iese doar noaptea, atunci când veveriţa
doarme adânc.
Într-o zi, liliacul puse să i se vopsească ramura în roşu, şi
invită la el toate animalele care nu voiau să mai fie un război
în parc.
Acela fu momentul când îşi făcu veveriţa apariţia.
Nimeni altcineva nu a vrut să vină la petrecerea liliacului.
Ca să nu se simtă neglijat, veveriţa îi aduse să bea cacao
fierbinte şi gin.

They may have been neighbours for years, yet had never met,
since the bat will only come out at night, when the squirrel is
fast asleep.
One day, the bat had his branch painted red, and invited over
all the animals who did not want there to be another war in
the park.
It was then that the squirrel turned up.
Nobody else would come to the bat’s party.
Lest he should feel neglected, the squirrel brought over hot
cocoa and gin for him to drink.

De atunci încoace sunt prieteni nedespărţiţi.
Împart acelaşi copac din ziua aceea, şi merg adesea împreună
la picnicuri în amurg, atunci când nu este nici prea târziu
pentru veveriţă, nici prea devreme pentru liliac.

They have been best of friends ever since.
They have shared the same tree since that day, and will often
go on picnics together at dusk, when it is neither too late for
the squirrel, nor too early for the bat.
100.

Trebuie că ursul şi-a pierdut ochelarii.
Chelnerul tocmai i-a spus că trebuie fie să comande, fie să
plece din cârciumă, dar ursul nu vede ce scrie pe meniu.
Nu se gândise că îi trebuie ochelari cu adevărat până ce nu ia dat nevasta lui unii în dar, iar el i-a spus morocănos că nu
era nevoie să se deranjeze, nu are deloc nevoie de ei.

The bear must have lost his glasses.
The waiter has just told him he must either order or leave the
pub, but the bear cannot see what is written on the menu.
He had not thought he really needed glasses until his wife
gave them to him as a present, and he told her grumpily that
she need not have bothered, he did not need them at all.
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Acum are sentimentul că îi trebuie ochelarii aceia mai mult ca
niciodată.
Se întreabă dacă să-i spună chelnerului că nu este nevoie să-l
zorească aşa.

Now he feels he needs those glasses more than ever.

Că s-ar putea purta cu mai mult tact cu clienţii.
Dar chelnerul n-are de unde să ştie că un urs aşa de chipeş
are nevoie de ochelari.

That he might be more tactful with his customers.
But the waiter would not know such a handsome bear needs
glasses.

He is wondering if he should tell the waiter that he need not
hurry him so.

101.
—Vreţi să vă ajut să duceţi valiza?, îl întrebă hamalul pe
detectiv.
—S-ar putea să mi-o furi, replică detectivul.
—De ce-aş fura-o?
—Pentru că poate crezi că sunt putred de bogat.
—Dacă aţi fi putred de bogat nu v-ar deranja că o fur, nu?

“Shall I help you carry the suitcase?” the porter asked the
detective.
“You might steal it from me,” the detective replied.
“Why should I steal it?”
“Because you may think I am filthy rich.”
“If you were filthy rich, you would not mind my stealing it,
would you?”

—Nu ai dreptul să furi nimic din ce-mi aparţine.
Nu furi tu tocmai de la un detectiv.
—Ei nu! Stai să vezi.

“You can’t steal anything that belongs to me.
You would not steal anything from a detective, of all people.”
“Wouldn’t I! Watch me.”
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102.
—Ai putea să-i trimiţi fostei tale neveste o scrisoare din Haga,
îi spusei.
—Nu-i cu putinţă să se fi întors încă din Brazilia, îmi
răspunse.
—Poate s-a întors şi nu ţi-a spus ţie.
—Oricum, n-are de unde să ştie unde să mă găsească.
—Este precis foarte fericită cu al patrulea soţ.
—Se prea poate să aibă zeci de soţi, eu habar n-am.

“You might send your ex-wife a letter from the Hague,” I told
him.
“She can’t have returned from Brazil yet,” he replied.
“She may have come back and not told you.”
“She would not know where to find me, anyway.”
“She must be very happy with her fourth husband.”
“She may as well have had dozens of husbands, for all I
know.”
“I think you are being nasty.”
“She should never have taken all my mares when she
divorced me.
Now she had better stay away from me.”
“Maybe she should, but I am afraid she will not.
There she is, waving to you.
And she seems to be all alone.
How many times did you say you had married her?”

—Cred că eşti răutăcios.
—Nu trebuia să-mi ia toate iepele atunci când a divorţat de
mine.
Acum mai bine să-şi ţină distanţa.
—Poate că ar trebui, dar tare mă tem că n-o s-o facă.
Uite-o, îţi face semn cu mâna.
Şi pare singură singurică.
De câte ori ziceai că te-ai însurat cu ea?
103.
Mai bine ai alerga acum, pentru că trebuia să te antrenezi

You had better be running now, because you should have
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regulat de trei săptămâni încoace, şi doctorul nu ţi-a permis
s-o faci, întrucât a trebuit să te trateze de infarct mai întâi.

trained regularly for the past three weeks, and the doctor did
not allow you to do that, because he had to treat you for your
heart attack first.
You had better start working hard, if you mean to win the
race on Sunday week.
Eating at McDonald’s every other night might be a bad idea.

Mai bine te-ai apuca de treabă ca lumea, dacă ţii să câştigi
cursa de duminică într-o săptămână.
S-ar putea să fie o idee proastă să mănânci la McDonald’s din
două în două seri.
N-ar trebui să mănânci prăjit, cu toate că nu este nevoie să
renunţi la cartofi prăjiţi, dacă-ţi plac atât de mult.
E exclus să slăbeşti acum, şi cu siguranţă ieşi ultimul într-o
astfel de cursă atunci când cântăreşti două sute de kilograme,
ca tine.

You should not eat fried food, although you need not give up
fried potatoes, if you are so very fond of them.
Losing weight is out of the question for you now, and one is
sure to come out last in such a race when one weighs two
hundred kilos, as you do.
104.

—Este nevoie să mă duc, ori rabdă până mâine?
—Nu este nevoie să alergi acolo în acest moment, dar trebuie
să te duci foarte curând.
Precis că bancherul se teme că nu te-ai dus la licitaţie.
Nu-i cu putinţă să fi aflat deja că nu ai cumpărat inelul cu
diamant al reginei pentru colecţia lui.
—Să încerc azi să mă duc?

“Need I go, or can it wait until tomorrow?”
“You need not run there right away, but you must go very
soon.
The banker must be afraid that you have failed to turn up at
the auction.
He can’t have found out yet that you have not bought the
queen’s diamond ring for his collection.”
“Shall I try to go today?”
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—De ce să te duci acum?
Precis inelul a fost cumpărat deja de altcineva.
—Aş putea afla cine este, şi aş putea să-l ucid pe noul
proprietar.

“Why should you go now?
The ring must already have been bought by someone else.”
“I could find out who it was, and I could kill the new owner.”

—Doar nu omori un om pentru un inel!
—Nu este nevoie, de fapt, să omor pe nimeni.
Nu trebuie decât să te bat pe tine, până mi-l dai de bună voie.

“You would not kill a man for a ring!”
“I need not really kill anyone.
All I have to do is beat you up till you give it to me out of
your own free will.
I heard on the news that it was you who bid the highest.
Shall I start beating you now? Or shall I wait till the banker
finds out?”

Am auzit la ştiri că tu ai licitat cel mai mult.
Să încep acum să te bat? Sau să aştept până ce află bancherul?

105.
—Nu ai dreptul să intri în grădină.
—Nu zice nicăieri că n-am voie. Am nevoie să văd ce flori
cresc lângă iaz.
—Fă bine şi pleacă de aici!
—De ce să fac ce-mi spui tu?
—Pentru că, din întâmplare, aceasta este grădina naşilor mei.
—Nu se poate.
—Urma să fi fost vândută poliţiei, dar poliţia n-a putut-o
cumpăra.

“You can’t go into the garden.”
“It does not say anywhere that I must not. I need to see what
flowers grow by the pond.”
“Go away, will you!”
“Why should I do what you tell me?”
“Because this happens to be my godparents’ garden.”
“It can’t be.”
“It was to have been sold to the police, but they could not buy
it.”
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—Se vede că naşii tăi i-au cerut poliţiei să plătească mult mai
mult decât face.
—N-ai de unde să ştii tu cât face.
—Se vede că habar n-ai cu ce mă ocup: cumpăr zilnic zeci de
grădini.
N-ai vrea să mă fi lăsat să intru?

“Your godparents must have asked them to pay much more
than it was worth.”
“You would not know how much it was worth.”
“You must have no idea what my job is: I buy dozens of
gardens daily.
Don’t you wish you had let me in?”
106.

—Propun să cobori.

“I suggest that you should come downstairs.”

—Insist ca fata în casă să-mi aducă aici sus valiza.
—Aş prefera ca fata în casă să spele ferestrele.
—Ai să doreşti ca ea să-mi fi adus valiza sus mai întâi, atunci
când o să încep să folosesc colecţia ta de săpunuri.
—Este interesant că vorbeşti de colecţia mea. Cum se face că
ştii despre ea?
—Ajunge dacă spun că toată familia ta ştie că vrei să intri în
cartea recordurilor.
—Vreau s-o fac ca să mă respectaţi cu toţii.
—Ştiu că ai vrea să te respectăm, dar nimeni nu te va respecta
până ce nu începi să faci duş zilnic, şi până nu foloseşti
săpunul acela.

“I insist that the maid should bring my suitcase up here.”
“I would rather the maid washed the windows.”
“You will wish she had brought my suitcase up first, when I
start using your collection of soap bars.”
“It is interesting that you should mention my collection. How
come you know about it?”
“Suffice it to say that your whole family know you want to
enter the book of records.”
“I want to do that so that you may all respect me.”
“I know you wish we respected you, but no one ever will: not
until you start showering daily, and use that soap.”
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107.
—Măcar dacă n-ar pretinde mereu măcelarul că este
proaspătă carnea.
Dacă cumva face un client toxiinfecţie alimentară după ce
mănâncă de la el vacă, porc, miel ori viţel?
—Aş vrea să-mi fi spus asta mai curând.
Nu cumpăram niciodată cotletele lui de porc dacă aveam
habar că este necinstit.
Aş vrea să i se interzică pe dată să vândă carne.

“If only the butcher did not always claim his meat was fresh.

—Tocmai a mituit un poliţist care voia să-i închidă prăvălia.

“He has just bribed a policeman who wanted to close his
shop.”
“Who did you say that policeman was?”
“Me.
But I would rather you did not tell anyone.
I need that money.”

Suppose a customer got food poisoning after eating his beef,
pork, lamb or veal!”
“I wish you had told me that sooner.
I should never have bought his pork chops, if I had had any
idea he was dishonest.
I wish he would be forbidden to sell meat right away.”

—Cine ziceai că este poliţistul?
—Eu.
Dar aş prefera să nu spui nimănui.
Am nevoie de banii aceia.
108.
—Se spune că cerşetorul acela a fost majordom la Castelul
Windsor atunci când era în floarea vârstei.
—Se zice că acum este în floarea vârstei.
Uită-te la el, precis are sub treizeci de ani.

“That beggar is said to have been the butler of Windsor
Castle when he was in his prime.”
“He is said to be in his prime now.
Look at him, he must be in his late twenties.”
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—Dar a fost văzut că-şi vopseşte părul la frizer deunăzi, şi a
fost auzit frizerul cum spune că părul lui chiar trebuia vopsit.
—Se întâmplă că a albit foarte devreme.

“But he was seen to dye his hair at the barber’s the other day,
and the barber was heard to say that his hair really needed
dyeing.”
“He happens to have turned grey very early.”

—După părerea mea a făcut cu siguranţă o operaţie estetică.
De fapt chirurgul aşteaptă chiar în momentul de faţă ca el săi plătească onorariul.
—De ce te-aş crede pe cuvânt?
—Pentru că din întâmplare eu sunt chirurgul, şi se pare că ma păcălit atunci când m-a făcut să cred că este un cântăreţ de
operă bogat, care vrea să se întoarcă pe scenă.

“In my opinion he is sure to have had aesthetic surgery.”
“Actually, the surgeon is at this very moment waiting for him
to pay his fee.”
“Why should I take your word for granted?”
“Because I happen to be that surgeon, and he seems to have
pulled my leg when he made me believe that he was a rich
opera singer, who wanted to go back to the stage.”
109.

—Nu-l lăsa pe bursuc să te facă să-l ajuţi să mă vadă cum pun
o capcană pentru el.
Se spune că este foarte răzbunător, şi mi-a dat de ştire că voi
dori să nu fi încercat niciodată să-l prind, dacă mă găseşte.
—Să trăieşti mult şi să ai o familie mare.
—De ce spui asta?
—Pentru că este foarte posibil ca bursucul să te fi văzut
punându-i capcana ieri.

“Do not let the badger make you help him see me set a trap
for him.
He is said to be very vindictive, and has already let me know
that I shall wish I had never tried to capture him, if he finds
me.”
“May you live a long life and have a large family.”
“Why do you say that?”
“Because the badger is very likely to have seen you setting
the trap yesterday.
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Ce spuneai că are de gând să-ţi facă?
—Ajunge dacă spun că s-a raportat că i-a făcut pe câţiva
dintre duşmanii lui să facă infarct doar intrând la miezul
nopţii în dormitoarele lor, costumat ca fantoma străbunicului
lui.
—Orice ar face, te vom ajuta, dar fă-ţi testamentul cât de
curând.
Lasă finilor tăi colecţia de capcane, pentru ca bursucul să-i
ucidă pe toţi până la urmă.
Din întâmplare, mi-au atacat motanul acum un an, şi i-au
tăiat coada, deşi ştiau că este singurul meu prieten.
Sau tocmai de asta.

What were you saying he was going to do to you?”
“Suffice it to say that he has been reported to have given
several of his enemies a heart attack by entering their
bedrooms at midnight, dressed as the ghost of his greatgrandfather.”
“Whatever he may do, we will help you, but make a will as
soon as you can.
Leave your collection of traps to your godchildren, so that
the badger may eventually kill them all.
They happened to attack my tomcat a year ago, and they cut
off his tail, although they knew him to be my only friend.
Or just because of that.”
110.

—A bănuit unde este cartea care i-a fost furată?

“Did he suspect where the book that had been stolen from
him was?”

—L-am întrebat unde a uitat-o, iar el m-a întrebat dacă cred
că este scrântit.
A zis că nu lasă o carte din ochi până n-o citeşte.

“I asked him where he had forgotten it, and he asked me if I
thought he was crazy.”
“He said he would never let a book out of his sight before he
had read it.”
“Did he tell you who the author of the book was?”
“I did not even think of asking whom the book had been

—Ţi-a spus cine este autorul cărţii?
—Nici măcar nu m-am gândit să întreb de cine a fost scrisă

Volumul 3.

cartea.
—N-ai întrebat nici măcar care este titlul cărţii pe care o
căuta?
—Ce-mi păsa mie?

written by.”
“Did you not at least ask what the title of the book he was
looking for was?”
“I could not care less.

M-a angajat ca detectiv, nu ca cititor de cărţi.
—Şi ai idee ce cauţi?
—Banii lui.
Mi s-au promis o mie două sute de lire dacă găsesc cartea.
—Se aşteaptă să-i găseşti cartea cât mai este el în viaţă, oare?

He hired me as a detective, not a reader of books.”
“And do you have any idea what you are looking for?”
“His money.
I was promised twelve hundred pounds, if I found the book.”
“Does he expect you to find his book during his lifetime?”
111.

—Am cumpărat azi dimineaţă cinci boi, şi s-a dovedit că au
păduchi toţi trei.
—Ţine-ţi şoarecii departe de ei, dacă nu vrei să ia şi ei
păduchi.
—Au dinţii cariaţi şi, atunci când mi-au văzut picioarele
uriaşe, au dat fuga să se ascundă printre vite.
—Cumpără-ţi o pereche de zaruri, şi învaţă-i să joace table.
—Mi-au mâncat toţi păstrăvii şi crapii, iar acum bagă spaiman căprioarele nevestei mele.
—Cât ziceai că au costat?

“I have bought five oxen this morning, and they have all
turned out to have lice.”
“Keep your mice far from them, unless you want them to
have lice, too.”
“Their teeth are bad, and, when they saw my huge feet, they
ran away and hid among the cattle.”
“Buy a pair of dice, and teach them how to play
backgammon.”
“They ate all my trout and carp, and are just now scaring
away my wife’s deer.”
“How much did you say they had cost?”
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—Banii pe care i-am dat n-au fost mulţi.
Stăpânul părea foarte dornic să scape de ei.
Avea mobilele într-o furgonetă: a zis că ştirile despre vara
care vine sunt foarte proaste, iar el se va muta la Polul Nord.

“The money I paid was not much.
The owner seemed very anxious to get rid of them.
His furniture was in a van: he said that news about next
summer was very bad, and he would move to the North
Pole.”
“Well, now you know why he wanted to sell his five oxen.”

—Ei, acum ştii şi de ce voia să vândă cei cinci boi.
112.
—Cu cât completezi mai iute formularul, cu atât mai bine.

“The sooner you fill in the form, the better.”

—Cu cât încerc să mă concentrez mai mult asupra lui, cu atât
mai puţin reuşesc să scriu ceva.
Ar fi mult mai amuzant să beau o sticlă cu lapte.
—Cu cât te îngraşi, cu atât mai puţin interesaţi vor fi să te
angajeze.
—Vorbeşti din ce în ce mai ameninţător.

“The more I try to concentrate on it, the less I succeed in
writing anything down.”
It would be much more entertaining to drink a bottle of
milk.”
“The more weight you put on, the less interested in hiring
you they will be.”
“You sound more and more menacing.

De ce să-mi pese că sunt mulţi doritori?
Cu cât mai mulţi, cu atât mai vesel.
Şi oricum, cine râde la urmă râde mai bine.
—Între timp tu eşti din ce în ce mai gras, şi în curând n-ai să
mai poţi ieşi din casă.
Cred că ai să râzi din ce în ce mai puţin atunci când n-ai să

Why should I care that there are many applicants?
The more, the merrier.
And anyway, he laughs best who laughs last.”
“In the meantime, you are getting fatter and fatter, and you
will soon be unable to go out.
I think you will laugh less and less when you can’t even buy
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poţi nici măcar să-ţi cumperi singur laptele.
—Răposatul tău naş m-a prevenit să nu-ţi cer informaţii
suplimentare atunci când o să concurez pentru o slujbă,
pentru că, cu cât voi fi eu mai încrezător, cu atât mă vei
descuraja tu mai tare.
—În cel mai rău caz, dacă îmbătrâneşti şomer, hai să ne
întâlnim din nou, să facem schimb de impresii.

your own milk.”
“Your late godfather warned me that I should never ask you
for further information when I applied for a job, because the
more hopeful I would feel, the more discouraging you would
be.”
“If the worst comes to the worst, and you grow old
unemployed, let us meet again and exchange impressions.”
113.

—Ştiai că vei fi stăpânul unui covor fermecat atunci când îl
ţeseai?
—Am aflat că este fermecat abia acum un an, şi de atunci lam folosit de trei ori ca să fac înconjurul lumii.
—Ai văzut Congo?
—Când am vrut să aterizez acolo, a încercat un grup de
cerşetori să mă împuşte, aşa că n-am mai coborât acolo
niciodată.
Adesea petreceam câte o noapte în Elveţia atunci când eram
în Europa, dar altfel dorm de obicei în aer.
—Iei în general pasageri?
—N-a pus nimeni piciorul pe covorul meu fermecat în afară
de mine.

“Did you know that you would own a magic carpet when
you were weaving it?”
“I only found out it was magic a year ago, and I have used it
to make the tour of the world three times since then.”
“Have you seen the Congo?”
“When I wanted to land there, a group of beggars tried to
shoot me, so I have never gone down there again.”
“I would often spend a night in Switzerland when I was in
Europe, but otherwise I will just sleep in the air.”
“Do you usually take passengers?”
“Nobody has ever stepped on my magic carpet but me.”
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Toţi cei care l-au văzut până acum au încercat să mi-l fure.
Nu este nevoie să te simţi jignit, n-am vrut să spun că ai să
faci şi tu la fel.

Everyone who has seen it so far has wanted to steal it from
me.
You need not be offended, I did not mean to say you would
do the same.

De ce o iei la fugă?
La naiba!
Mi-a văzut cineva covorul fermecat?
Ştiam că nu trebuie să am încredere în maimuţe!

Why are you running away?
Damn!
Has anybody seen my magic carpet?
I knew I must never trust monkeys!”
114.

Dacă mă întrebai cine mi-a învăţat calul să vorbească
englezeşte, îţi răspundeam că habar n-am când ori cum s-a
întâmplat.
Dar tu te opreai la grajduri zi de zi, aduceai chiar şi un
translator cu tine, şi nu te-ai întrebat nici măcar o clipă de ce
vorbeşte mereu calul spaniolă atunci când te vede.
Dacă aş întâlni un animal care vorbeşte franceză, de pildă,
atunci când mi se adresează (dacă chiar ar vrea să mi se
adreseze), n-aş da fuga la primar să-i zic că-l bănuiesc pe
stăpânul animalului de magie neagră, cum ai făcut tu.
Dacă nu puneai să mă întemniţeze pe o insulă întrucât calul

If you had asked me who had taught my horse how to speak
English, I would have replied I had no idea when or how it
had happened.
But you would stop at the stables daily, you would even
bring a translator along, and never even wondered for a
minute why the horse would speak Spanish whenever he
saw you.
If I met an animal who talked French, for instance, when he
addressed me (if he chose to address me at all), I would not
run to the mayor to tell him I suspected the owner of that
animal of black magic, as you did.
If you had not had me imprisoned on an island, because my
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meu este poliglot, nu aveam ocazia să evadez, nu
descopeream comoara lui Monte Cristo, şi nu m-ai implora
acum să-ţi dau două sute de lire cu împrumut.

horse was a polyglot, I would not have had the opportunity
to escape, I would not have discovered Monte Cristo’s
treasure, and you would not be begging me to lend you two
hundred pounds right now.
115.

Dl Morocănos, fantoma castelului, ceru ca toţi chiriaşii să-şi
plătească chiria cu cearşafuri albe, pentru că îi plăcea grozav
să se îmbrace în alb.
A insistat ca toate cearşafurile să fie spălate de mână şi bine
apretate.
I se părea firesc ca toţi cei ce până atunci îşi plăteau chiria cu
monede de aur să-i dea acum cearşafuri de un alb impecabil.
Când doamnele au refuzat să spele atât de mult de mână,
pentru că aveau toate de ani de zile maşină de spălat, i se păru
ciudat dlui Morocănos că n-au făcut strămoşii lui ce face el.
A declarat că ar prefera să fie vândut castelul, şi chiar şi-ar
dori să nu fi fost ridicat niciodată.
Îşi luă comoara de cearşafuri albe, şi se mută în Turnul
Londrei.

Mr Grumpy, the castle ghost, demanded that all the tenants
should pay their rent in white sheets, because he was very
fond of dressing in white.
He insisted that all the sheets should be handwashed and
starched properly.
He found it natural that all those who had previously paid
their rent in gold coins should now give him impeccably
white sheets.
When the ladies refused to do so much hand washing,
because they had all had washers for years, it appeared
strange to Mr Grumpy that his ancestors should not have
done what he was doing.
He declared he would rather the castle were sold, and he
actually wished it had never been built.
He took his treasure of white sheets, and moved to the Tower
of London.
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116.
Dl Mânăiute, hoţul satului, ar vrea să ne ţinem toţi economiile
în buzunare tot timpul.
De câteva luni încoace, el încearcă să-şi convingă toţi prietenii
să-şi scoată tot ce au în cont la bancă, şi să-şi umple
buzunarele cu bancnote de cinci lire, mai ales atunci când se
duc la oraş cu un autobuz aglomerat.
Oricât de des i-ar fi spus poliţistul din partea locului că va fi
prins şi arestat, dl Mânăiute nu vrea să renunţe la furat.
E acum chiar în spatele nostru.
Încearcă să-mi ia bricheta de aur din buzunar de cel puţin
zece minute, de când îţi spun eu povestea lui.
Când o va atinge, cătuşele mele îi vor apuca încheietura
mâinii.
Dacă ai să vrei să stai de vorbă cu el, vino într-o oră la temniţa
satului.
Salutare.

Mr Swifthand, the village thief, wishes we would all keep our
savings in our pockets all the time.
For several months now, he has tried to persuade all his
friends to withdraw everything in their bank account, and fill
their pockets with five-pound notes, especially when they
travel on a crowded bus to town.
However often the local policeman may have told him he will
be caught and arrested, Mr Swifthand will not give up
stealing.
He is right behind us now.
He has been trying to take my golden lighter from my pocket
for at least ten minutes, while I have been telling you his
story.
When he touches it, my handcuffs will clasp his wrist.
If you want to talk to him, come to the village goal in an hour.
See you.

Volumul 3.

117.
Dl Vioară, muzicianul, va fi lucrat la Filarmonica londoneză
timp de treizeci de ani atunci când va ieşi la pensie.

Mr Violin, the musician, will have been working for the
London Philarmonic for thirty years when he retires.

Va fi repetat mai bine de cinci mii de simfonii şi concerte, şi
va fi fost aplaudat de toţi iubitorii de muzică din oraş.

He will have rehearsed more than five thousand symphonies
and concerts, and will have been applauded by every music
lover in town.
Nobody knows Mr Violin wishes he had become a
conductor.
He would rather nobody learnt about this secret dream of his.
Suppose the present conductor found out Mr Violin wanted
to take his place!
If only Mrs Violin did not tell the conductor herself.
Mrs Violin and the conductor have been meeting secretly for
ten years now.
Had the conductor imagined that Mr Violin envied his
position, he could never have had an affair with his wife.

Nu ştie nimeni că dl Vioară ar vrea să se fi făcut dirijor.
Ar prefera să nu afle nimeni de acest vis tainic al lui.
Dacă cumva află actualul dirijor că dl Vioară vrea să-i ia
locul?
Măcar dacă nu i-ar spune chiar dna Vioară dirijorului.
Dna Vioară şi dirijorul se întâlnesc în taină de zece ani
încoace.
Dacă-şi închipuia dirijorul că dl Vioară îl invidiază pentru
slujba lui, n-ar fi putut niciodată să aibă o legătură cu nevasta
lui.
118.
Calmul grădinii care înconjura casa zidarului fu ceea ce îl făcu
pe nebunul fugar să se culce şi să doarmă pe un strat de

It was the peace of the garden which surrounded the
bricklayer’s house that had made the runaway madman lie
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trandafiri.
Dacă simţea spinii, poate că s-ar fi sculat şi ar fi fugit înainte
să-l prindă sora medicală.
Abia mult mai târziu, după ce nebunul fugar a fost adus
înapoi la azil, l-a informat sora medicală pe director că o să-şi
dea demisia, pentru că pacienţii fugari, pe care îi tot găseşte
şi-i aduce înapoi, o insultă tot timpul, iar ea nu mai suportă.

down and sleep on a bed of roses.
Had he felt the thorns, he might have got up and run before
the nurse caught him.
It was much later, when the runaway madman had been
brought back to the asylum, that the nurse informed the
director that she was going to resign, because the runaway
patients, whom she kept finding and bringing back, were
always abusing her, and she could not take it any longer.
119.

Nu-i cu putinţă să i se fi decernat premiul Nobel pentru pace
dlui Papuc, cizmarul, pentru că, de cincisprezece ani, de când
locuieşte în cartierul nostru, n-a spus nimănui niciodată că nu
vrea să existe certuri în prăvălia lui.
Mereu se tocmeşte la preţ cu toţi clienţii.
De când s-a mutat în apropiere, îi ceartă pe toţi copiii care se
joacă în faţa casei lui.
Când o să ajungă în rai, se prea poate să se certe şi cu
Dumnezeu.
A fost făcut să ţipe la toată lumea.
Dacă nu ţipă la tine acum, este din cauză că eşti un om bogat,
şi el este amabil, pentru că nădăjduieşte că îl vei fi plătit

Mr Slipper, the shoemaker, cannot have been awarded the
Nobel Peace Prize, because, for fifteen years, since he has
been living in our district, he has never told anyone he does
not want there to be any argument in his shop.
He will always argue about prices with all his customers.
Ever since he moved to our neighbourhood, he has scolded
every child who plays in front of his house.
When he goes to heaven, he may very well argue with God.
He was born to shout at everyone.
If he is not yelling right now, it is because you are a rich man,
and he is being nice, because he hopes you will have paid
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zdravăn înainte să pleci din oraş ca să devii împăratul Chinei.

him handsomely before you leave town to become China’s
Emperor.
Take him along, and do force him to make shoes for all the
Chinese.

Ia-l cu tine, şi sileşte-l să facă pantofi pentru toţi chinezii.

120.
Dl Literăneagră, bibliotecarul, obişnuia să-i întrebe pe toţi cei
pe care-i întâlnea unde a fost mutată biblioteca unde lucrase
el.
Locuia în străinătate de foarte mulţi ani.
Se întâlni cu un prieten din copilărie, şi-l întrebă unde este
fabrica de la care amândoi furau şuruburi pe vremuri.
Prietenul lui din copilărie răspunse că o să încerce să afle
atunci când o să aibă ocazia.
Se gândi în sinea lui că ar putea încerca, dacă dl Literăneagră
va fi dispus să-l plătească.

Mr Blackletter, the librarian, used to ask everyone he would
meet where the library he had worked for had been moved.

Dl Literăneagră era de foarte multă vreme un om foarte
înstărit, şi toate rudele lui nădăjduiau că o să le includă în
testament după ce îl va face.
Dacă ar fi ştiut că şi-a cheltuit toţi banii pe calculatoare, ar fi
fost tare dezamăgiţi, dar dlui Literăneagră nici că-i păsa.

Mr Blackletter had been a very wealthy man for a very long
time, and all his relatives hoped he would include them in
his will when he made it.
If they had known he had spent all his money on computers,
they would have been very disappointed, but Mr Blackletter
could not care less.

He had lived abroad for years and years.
He met a childhood friend, and asked him where the factory
they both used to steal screws from was.
His childhood friend replied he would try to find out when
he had a chance.
He thought to himself that he might try, if Mr Blackletter was
willing to pay him.
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Până-n ziua de azi navighează pe internet, încă de când a
învăţat să-l folosească.
Îl consideră mult mai reuşit decât vechea lui bibliotecă.

To this day, he has been surfing the internet, ever since he
learned how to use it.
He thinks it to be far better than his old library.
121.

Mai bine îşi alegea dl Radiografie, radiologul, altă meserie.
Nu era nevoie să vină să lucreze la spital, pentru că nu are
nevoie de bani.
Tatăl lui este de mai multă vreme încoace preşedintele
Microsoft, şi i-ar fi putut da fiului lui cel mai mare oricât de
mulţi bani i-ar fi dorit inima.
Dl Radiografie nu are deloc nevoie să-şi câştige traiul.
Uneori ar prefera să stea acasă să-şi scrie memoriile, dar
pacienţii îi tot spun că au nevoie să fie examinaţi de el.
Le-ar putea spune că ar trebui să-şi găsească alt radiolog,
pentru că el are nevoie de o lungă perioadă de odihnă încă de
când a absolvit facultatea de medicină, dar el nu vrea să le
spună acest lucru.
Motivul pentru care trebuie să meargă la lucru este că îi plac
pozele alb-negru.

Mr X-ray, the radiologist, had better have chosen another
profession.
He need not have come to work for the hospital, because he
does not need the money.
His father has been the president of Microsoft for some time
now, and he could have given his eldest son however much
money his heart might have desired.
Mr X-ray need not work for a living at all.
Sometimes he would rather stay at home and write his
memoirs, but his patients keep telling him they need to be
examined by him.
He could tell them they should find another radiologist,
because he has needed a long rest ever since he graduated
from med school, but he will not tell them such a thing.
The reason why he must go to work is that he loves black and
white pictures.
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122.
Dna Buline, ciuperca alb cu roşu, locuia de luni de zile sub
bradul cel mare, atunci când a venit un copil să caute de
mâncare.
Dacă acel copil o lăsa în pace şi mânca doar zmeura care-i
creştea în jur, nu se-ntâmpla nimic.
Dar copilul se gândi că mama lui o să facă o mâncare
gustoasă, dacă o să-i ducă ciuperca, aşa că o culese.

Mrs Polkadots, the red and white mushroom, had been living
under the big fir tree for months, when a child came looking
for food.
If that child had left her alone, and had just eaten the
raspberries that were growing around her, nothing would
have happened.
But the child thought that his mother would make a nice
meal, if he brought her the mushroom, so he picked it up.

Nici nu făcu bine acest lucru, că dna Buline şi începu să-şi
pună la cale răzbunarea.
O să otrăvească toată familia copilului.
O să dea o lecţie tuturor fiinţelor omeneşti flămânde.
Era convinsă că o să devină o ciupercă eroină.
Din nefericire, nici nu dădu bine mama copilului cu ochii de
ea, că o şi aruncă cât colo.
Fu dusă cu gunoiul la marginea oraşului.
Ar fi vrut să nu fi fost aşa de frumos colorată.
Ar fi vrut să aibă un tovarăş.
De abia ce-şi dori acest lucru că, îi şi auzi dumnezeul
ciupercilor rugăciunea.

No sooner had he done so than Mrs Polkadots started
planning her revenge.
She would poison the child’s whole family.
She would teach all hungry humans a lesson.
She felt sure she would become a mushroom heroine.
Unfortunately, hardly had the child’s mother set eyes on her
when she threw her away.
She was taken with the garbage to the outskirts of the town.
She wished she had not been so beautifully coloured.
She wished she would have a companion.
No sooner had she wished that than the god of mushrooms
heard her prayer.
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Gunoiul se acoperi de ciuperci alb cu roşu, care abia aşteaptă
să fie culese şi duse în bucătăriile oamenilor.

The garbage was covered with red and white mushrooms,
who are looking forward to be picked up and taken to
people’s kitchens.
Beware of Mrs Polkadots.

Feriţi-vă de dna Buline.
123.
Habar n-are dl Cap-chel, frizerul, cine i-a furat foarfeca şi
unde a dus-o.
Îşi foloseşte foarfeca ori de câte ori vin clienţi să se tundă.

Se întreabă adesea cum de putea de obicei să aştepte până-i
creştea părul până-n brâu, ca să-l tundă.

Mr Bald-head, the barber, has no idea who has stolen his
scissors, and where he has taken them.
He uses these scissors whenever his customers come to have
their hair cut.
He bought them when he was in his late twenties, and has
never parted with them ever since.
He wishes he were not bald, so that he might cut off his own
hair.
He often wonders how he could usually wait until his hair
grew to his waist to cut it.

Avea pe vremuri păr blond, lung şi cârlionţat.
Nu ştie de ce i-a căzut atunci când abia împlinise treizeci şi
trei de ani.
De când şi-a pierdut părul, le invidiază în taină pe toate
tinerele fete blonde cu codiţe.
În ultima vreme, lucrează la o substanţă secretă, care o să facă

He used to have long, curly, fair hair.
He does not know why it fell off when he had barely turned
thirty-three.
He has secretly envied all young fair-haired girls with
pigtails ever since he lost his hair.
Lately, he has been working on a secret substance, which will

A cumpărat-o atunci când avea puţin sub treizeci de ani şi de
atunci nu s-a despărţit de ea.
Ar vrea să nu fie chel, ca să se poată tunde singur.

Volumul 3.

să-i crească părul.
Până ce va avea iar păr lung, are de gând să cerceteze unde-i
este foarfeca şi, dacă are noroc s-o afle, are să alerge pe străzi
şi are să tundă pe gratis pe toată lumea.

make his hair grow.
Till he has long hair again, he is going to investigate where
his scissors are, and, if he is lucky enough to find them, he
will run down the streets cutting off everybody’s hair for
free.
124.

D-ra Ac, croitoreasa, nu trebuia să promită că o să-ţi coasă o
rochie nouă, dacă ştia că n-o să aibă niciodată destul timp, ori
destule ace ca s-o termine.

Miss Needle, the dressmaker, should not have promised she
would sew a new dress for you, if she knew she would never
have time enough or needles enough to finish it.

De ce s-o ierte acum regele?
Nu s-a ţinut de cuvânt, cu toate că a fost avertizată că i se va
tăia capul, dacă nu-ţi va aduce rochia cea nouă.
Cui crezi că ar fi trebuit să ceară ajutor atunci când şi-a dat
seama că nu va putea s-o termine singură?
Regele zice că nu mai are dreptul să intre în palat niciodată în
viaţa ei, dar aceasta nu poate fi o pedeapsă pentru ea, dat
fiind că locuieşte şi lucrează pe lună.

Why should the king forgive her now?
She has not kept her promise, although she was warned she
would be beheaded, if she failed to bring your new dress.
Whom do you think she should have asked for help when
she realized she would not be able to finish it herself?
The king says that she cannot enter the palace ever again in
her entire life, but this cannot be a punishment to her, as she
lives and works on the Moon.
125.

Unde ziceai că s-a dus să cumpere lemn de trandafir dl Topor,

Where did you say Mr Axe, the carpenter, whose daughter
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dulgherul, a cărui fată a fugit cu ucenicul lui?
Pentru cine are de gând să facă masa la care lucrează de zece
zile?
La cât s-ar ridica preţul acestei mese, dacă m-aş duce să-l văd,
şi i-aş spune că o pot plăti pe loc?
Să-i spun că, oriunde s-ar duce, n-o să găsească lemn de
trandafir, pentru că el nu mai există de cincizeci de ani în
acest oraş?
N-am avut niciodată o masă de trandafir a mea, dar am o
cutie de abanos, pe care a făcut-o dl Topor pentru familia
mea.
L-aş putea ajuta acum să facă masa din lemn de trandafir,
dacă mi-ar vinde-o mie, dar dacă nu vrea, n-am să-l ajut
nicidecum.
De ce aş face-o?

eloped with his apprentice, had gone to buy rosewood?
Whom is he going to make the table he has been working on
for ten days for?
What would the price of this table amount to, if I went to see
him, and told him I could pay it on the spot?
Shall I tell him that, wherever he may go, he will not find
rosewood, because there has not been any in this town for
fifty years?
I have never owned a rosewood table myself, but I have had
an ebony box, which Mr Axe made it for my family.
I could help him make this rosewood table now, if he sold it
to me, but, if he will not, I will not help him in any way.
Why should I?
126.

Nu era nevoie să-i promită dl Brânză, lăptarul, vacii lui că are
s-o ducă la cinema.
Mai bine-i dădea mai mult fân şi o scotea la plimbare.
Vaca ar prefera ca el să-i vorbească despre clienţii lui, dar el

Mr Cheese, the milkman, need not have promised his cow he
would take her to the cinema.
He had better have given her more hay, and taken her for a
walk.
The cow would rather he talked to her about his customers,
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nu vrea s-o trateze cu respect.
Ea ar vrea ca dl Brânză să nu fi fost crescut de o gospodină
care l-a hrănit cu cârnaţi în loc de lapte.
Se prea poate ca dl Brânză să-şi piardă vaca, cine ştie.

but he will never treat her with respect.
She wishes Mr Cheese had not been brought up by a
housewife who had fed him sausages instead of milk.
Mr Cheese may as well lose his cow, for all I know.

Mereu îi ignoră dorinţele.
Se poate ca vaca să fugă, şi se poate ca el să nu se mai poată
descurca fără ea.
Dacă cumva îl vedeţi pe lăptar, îi puteţi spune, vă rog, că vaca
lui este extrem de nefericită?

He will always ignore her wishes.
The cow may run away, and he may never be able to make
ends meet again.
If you should see the milkman, tell him his cow is very
unhappy, will you?
127.

Habar n-avea dl Fluier, compozitorul, unde se va cânta
concertul pe care tocmai l-a terminat.
Îl întrebă pe dirijorul a cărui orchestră se presupunea că este
cea mai bună când anume va termina de repetat.
Dirijorul îl întrebă pe compozitor de ce nu i-a dat un concert
mai scurt, dacă voia să fie cântat aşa de curând.
Dl Fluier răspunse că nu vrea să existe discuţii în
contradictoriu în ce priveşte muzica lui, aşa că o să facă
absolut orice crede dirijorul că este mai bine.
Pe scurt, concertul încă se repetă, cu toate că compozitorul a
renunţat demult să mai compună, iar majoritatea membrilor

Mr Flute, the composer, had no idea where the concert he had
just finished would be played.
He asked the conductor whose orchestra was supposed to be
the best when he would finish rehearsing.
The conductor asked the composer why he had not given
him a shorter concert, if he wanted it to be played so soon.
Mr Flute replied that he did not want there to be any
arguments about his music, so he would do whatever the
conductor thought was best.
To make a long story short, the concert is still being
rehearsed, although the composer gave up composing long
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orchestrei s-au pensionat.

ago, and most of the orchestra members have retired.
128.

Dl Coadădecâine, veterinarul, vrea să ştie când ai să-l plăteşti
pentru că ţi-a operat căţeluşul, şi dacă o să plăteşti preţul pe
care l-a cerut el atunci.
Dacă aş fi în locul tău, n-aş fi insistat să-mi opereze câinele, şi
i-aş fi spus că îl consider incompetent.
Poate că m-ar fi detestat tot restul vieţii, dar n-aş spune acum
nimănui că mă ruinează nota lui de plată.
Ai putea încerca un împrumut de la bancă, însă stăpânii de
câini împrumută tot timpul bani de la bănci ca să-şi plătească
veterinarul, aşa că mă îndoiesc că-ţi vor împrumuta vreun
ban.
Aş vrea să-mi ceri sfatul atunci când accepţi să plăteşti sume
de bani atât de mari.
Dacă cumva te duc la închisoarea datornicilor?
Cine o să-ţi hrănească câinele cât vei fi după gratii?

Mr Dogtail, the vet, wants to know when you will pay him
for having operated on your puppy, and if you will pay the
price he asked at the time.
If I were you, I would never have insisted that he should
operate on my dog, and I would have told him that I thought
him to be incompetent.
He may have hated me for the rest of his life, but I would not
be telling anyone now that his bill is ruining me.
You could try a bank loan, but dog masters are always
borrowing money from banks to pay their vet, so I doubt they
will lend you any money.
I wish you asked my advice when you agreed to pay such
large sums.
Suppose they took you to the debtors’ prison!
Who will feed your dog when you are behind bars?
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129.
L-am întrebat pe dl Rechin, negustorul de peşte, unde este
pijamaua pe care i-am împrumutat-o în urmă cu două
săptămâni.
Se prefăcu că nu mă aude.
L-am întrebat din nou când îmi va înapoia pijamaua, şi dacă
a dormit deja în ea.
M-a întrebat de ce vreau eu să ştiu.
Îmi dădui seama că este puţin probabil să-mi înapoieze
pijamaua până nu mă duc la poliţie.

I asked Mr Shark, the fishmonger, where the pyjamas I had
lent him a fortnight before were.

Se ştia că ia cu împrumut tot felul de obiecte, şi nu le mai
înapoiază.
Cum din întâmplare am fost chiar eu poliţist, până ce m-au
silit să mă pensionez pentru că am ucis veveriţa unui asasin
pe când îl arestam, am să fac în cele din urmă ce fac mai
mereu în astfel de situaţii: când mă întâlnesc cu dl Rechin pe
malul mării, am să-i pun arma mea de jucărie la tâmplă, şi am
să aştept să moară de moarte naturală, de infarct.

He was known to borrow all kinds of objects, and never
return them.
As I happen to have been a policeman myself, until they
made me retire for killing a murderer’s squirrel while
arresting him, I shall eventually do what I will always do on
such occasions: when I meet Mr Shark on the seashore, I shall
point my toy gun at his head, and wait for him to die
naturally of a heart attack.

He pretended he could not hear me.
I asked again when he would bring my pyjamas back, and if
he had already slept in them.
He asked me why I wanted to know.
I realized that he was not likely to bring my pyjamas back till
I went to the Police.

130.
Mă tot întrebi când o să gătească o potârniche pentru tine dl

You are always asking me when Mr Vixen, the hunter, will
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Vulpoaică, vânătorul, şi dacă o s-o gătească vreodată.
La drept vorbind, habar n-am, n-am de unde să ştiu.
Dl Vulpoaică împuşca păsări adesea atunci când avea vreo
cincizeci şi cinci de ani, dar s-a lenevit de când a împlinit
şaptezeci.
Deunăzi a fost văzut că hrăneşte vrăbiile.
Trebuie că i s-a spus că o să-l pedepsească Dumnezeu pentru
cruzimea lui, dacă n-o să se căiască.
Un om în vârstă de şaptezeci de ani trebuie să se gândească
la sufletul lui, nu crezi?

cook a partridge for you, and if he ever will.
Frankly speaking, I cannot tell, I would not know.
Mr Vixen would often shoot birds in his middle fifties, but he
has grown lazy since he turned seventy.
The other day he was seen to feed the sparrows.
He must have been told that God would punish him for his
cruelty, unless he repented.
A seventy-year-old man must think of his soul, must he not?

131.
De unde să ştiu eu pe cine are de gând dl Cratiţă, bucătarul,
să otrăvească cu aceste ciuperci proaspăt culese?
A fost trimis de ucenicul lui să le cumpere de la târg.
Nu se ştie să fi mâncat chiar el ciuperci vreodată.

How should I know whom Mr Pot, the cook, is going to
poison with these freshly picked mushrooms?
He has been sent by his apprentice to buy them from the fair.
He has never been known to eat mushrooms himself.

Dacă vă serveşte cu ele, nu vă lăsaţi convinşi să mâncaţi
mâncarea, dacă nu vreţi să ajungeţi într-o salvare.

If he serves them to you, do not allow yourself to be
persuaded to eat the meal, unless you want to end up in an
ambulance.
He is unlikely to tell me whom he means to kill, but he is sure
to have picked a villager from around here.

E improbabil să-mi spună mie pe cine intenţionează să
omoare, dar cu siguranţă a ales un sătean de prin partea
locului.
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Şi-a publicat chiar şi testamentul în ziarul local, ca să ştie toată
lumea că dl Cratiţă va da o sumă de douăzeci de mii de lire
familiei aceluia care moare primul săptămâna aceasta.
Ziceai că speri că soacra ta a mâncat ciupercile pe care i le-a
adus aseară dl Cratiţă?

He has even published his will in the local paper, so that
everyone may know that Mr Pot will give the family of the
first to die this week a sum of twenty thousand pounds.
Were you saying that you hoped your mother-in-law had
eaten the mushrooms Mr Pot brought her last night?
132.

Dl Medicament, farmacistul, stă de vorbă cu câţiva tineri în
acest moment, pentru că nădăjduieşte să-şi angajeze un nou
ucenic.

Mr Drug, the chemist, is seeing several young men right now,
as he hopes to hire a new apprentice.

Mereu angajează ucenici noi, pentru că nimeni nu vrea să
lucreze la el mai mult de şapte zile încheiate.
Când avea puţin peste treizeci de ani, urla la toată lumea din
prăvălie, şi chiar îşi speria clienţii până ce aceştia fugeau de
acolo.
De ceva vreme încoace se spune că merge zilnic la
psihoterapeut.
Astfel, a fost învăţat să spună oricui cere medicamente că nu
vrea să existe nicio neînţelegere, el nu vrea să vândă
calmante.
Nu-şi vinde nici membrii familiei.
Dacă ai să ai nevoie de alte medicamente, ar fi bine să ai

He is always hiring new apprentices, because no one will
work for him longer than seven days in a row.
In his early thirties, he would yell at everyone in the shop,
and would even scare his customers away.
For some time now he has been said to go to a
psychotherapist daily.
He has thus been taught to tell anyone who asks him for
drugs that he wants there to be no misunderstanding, he will
never sell painkillers.
Neither will he sell any member of his family.
If you need other drugs, you had better have a prescription,
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reţetă, şi să i-o arăţi de cum intri în prăvălie, ca nu cumva săşi închipuie că ai venit cumva să-i furi rudele.
Apropo, nu este nevoie să menţionezi că eu am fost cel care
ţi-a spus acest secret.

and show it to him as soon as you go into his shop, lest he
should imagine you have come to steal his relatives.
By the way, you need not mention it was me who told you
his secret.
133.

Dna Păr-scurt, coafeza, zise că o să-şi schimbe slujba.
Zise că s-a săturat să muncească pentru tot felul de femei care
nu sunt niciodată mulţumite cu ce face ea.
Avea să se ducă la Hollywood şi avea să lucreze pentru mari
actriţe.
Cu siguranţă că acolo avea să facă avere.
Apoi avea să se întoarcă, după ce se va mărita cu un actor
bătrân, şi avea să construiască aici un conac.
N-avea să mai lucreze niciodată în viaţă pentru nimeni.
Dacă avea s-o întrebe cineva din oraş de ce nu vrea să-şi facă
un salon propriu, avea să răspundă că-i detestă pe clienţi.
Da, chiar aşa avea să facă.

Mrs Short-hair, the hairdresser, said she would change her
job.
She said she had had enough of working for all kinds of
women who were never pleased with her work.
She would go to Hollywood, and work for the great actresses.
She would be sure to make a fortune there.
Then she would come back, after she had married an old
actor, and she would build a manor here.
She would never work for anyone in her life again.
If anyone in town asked her why she would not open her
own parlour, she would reply she hated customers.
Yes, she would do just that.
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134.
Credeam că o să-l vizitezi pe vărul tău atunci când o să afli că
s-a îmbolnăvit şi este la spital.

I thought you would pay your cousin a visit when you learnt
that he had fallen ill, and was in hospital.

Credeam că o să fii plecat cel puţin câteva ore.
Cât aveai să fii plecat, urma să mă furişez în biroul tău să-ţi
fur ultimul manuscris.
Aveam să-i spun editorului tău că este al meu.
Editorul tău avea să-mi plătească mie drepturile tale de autor
şi aveam să mă duc în California de îndată ce primesc banii.
Aveam să folosesc banii ca să joc poker, şi aveam să-ţi scriu o
vedere după ce voi deveni miliardar.
Aveam să-mi cer iertare şi să jur că nu mai fac, dar din păcate
n-o să mai am ocazia să-mi cer iertare acum: tocmai mi-ai
spus că îl urăşti pe vărul tău, şi n-ai să-l vizitezi niciodată la
spital, pentru că nu-ţi pasă dacă trăieşte ori moare.

I thought you would be out for several hours at least.
While you were out, I was going to sneak into your study,
and steal your latest manuscript.
I would tell your publisher it was mine.
Your publisher would pay me your royalties, and I would go
to California as soon as I got the money.
I would use the money to play poker, and would write you a
postcard when I had become a billionaire.
I would apologize, and swear I would never do it again, but
unfortunately I will not have the opportunity to apologize
now: you have just told me you hate your cousin, and will
never go visit him in hospital, because you do not care
whether he lives or dies.
135.

Dl Cablu, electricianul, alerga în parc.
Alerga de ore întregi pe cărările pustii atunci când i s-a spus
nevestei lui că va fi încuiat în parc, dacă nu va putea fi făcut

Mr Wire, the electrician, was running in the park.
He had been running down the desert paths for hours, when
his wife was told he would be locked up in the park, unless
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să plece.
Dna Cablu era surdă de-o ureche, aşa că dură ceva vreme
până ce înţelese ce i se spune.
Mai întâi crezu că se construieşte un parc nou, şi că va fi
numit după bărbatul ei, pentru că acesta a murit alergând.
Se simţi mult mai bine după ce primi asigurări că bărbatul ei
este încă în viaţă.
Dându-şi seama că se poate ca el să fie silit să-şi petreacă
noaptea în parc, nu numai că refuză să-l scoată de acolo, dar
mai şi invită toate vecinele la o petrecere.

he could be made to leave it.
Mrs Wire was deaf in one ear, so it took her a while to
understand what she was being told.
At first she thought a new park was being built, and it would
be named after her husband, because he had died running.
She felt much better when she had been reassured that her
husband was still alive.
On realizing he might be forced to spend the night in the
park, not only did she refuse to get him out of there, but she
also invited all the neighbours over for a party.
136.

Dacă aş şti că dramaturgul vrea ca eu să-i citesc piesa, i-aş
spune că sunt incredibil de ocupat, şi nu am o clipă liberă.
I s-ar părea straniu dacă i-aş spune că o să citesc orice-mi dă,
pentru că noi n-am mai stat de vorbă de ani de zile.
Dacă aş accepta să mă uit peste ce scrie, poate s-ar aştepta să
public o recenzie favorabilă, pentru că se ştie de o bună
bucată de vreme că sunt un bun critic literar.
Dacă nu-mi alegeam această profesie, am putea acum să fim

If I knew the playwright wanted me to read his play, I would
tell him I was incredibly busy, and I did not have a moment
to myself.
He would think it weird if I told him that I would read
anything he gave me, because we have not talked to each
other for years now.
If I accepted to have a look at what he wrote, he might expect
me to publish a favourable review, because for quite some
time I have been known to be a good literary critic.
Unless I had chosen this profession, we could be friends now,
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prieteni, şi n-aş fi nevoit să-i spun că este un dramaturg
mizerabil, ceea ce trebuie să mărturisesc că am făcut atunci
când ne-am certat.

and I would never have to tell him that he was a lousy
playwright, which I must confess I did when we argued.

137.
Dna Literă, dactilografa, insistă să nu te mai plângi pe unde
te duci că ai vrea ca ea să nu fi făcut atâtea greşeli de
ortografie atunci când ţi-a dactilografiat manuscrisul.
Ea cere să te scuzi faţă de ea, şi ar prefera s-o faci cât mai
curând.
Dacă cumva are dreptate?
Măcar dacă nu-l informai pe şeful ei că este incompetentă şi
nici măcar engleză nu ştie.
Acum s-ar prea putea să aibă chef să se răzbune pe tine, cine
ştie.
Se spune că s-a răzbunat pe toţi cei care au necăjit-o până
acum.
De obicei îşi înjunghie duşmanii, aşa că mai bine i-ai spune
acum că nu vrei să existe niciun resentiment.

Mrs Letter, the typist, insists that you should stop
complaining wherever you may go that you wish she had not
made so many spelling mistakes when she typed your
manuscript.
She demands that you should apologize to her, and she
would rather you did it as soon as possible.
Suppose she were right!
If only you had not informed her boss that she was
incompetent, and she did not even know English.
Now she may feel like taking revenge on you, for all I know.
She is said to have taken revenge on everyone who has upset
her so far.
She will usually stab her enemies, so you had better tell her
now you do not want there to be any hard feelings.
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138.
Dl Parbriz, şoferul de autobuz, depăşeşte mereu viteza legală,
iar poliţistul din partea locului a zis deunăzi că este foarte
supărat pe el.
Cu cât se supără poliţistul mai tare, cu atât mai mult va trebui
să stea dl Parbriz închis.
Cu cât accidentează mai mulţi pietoni, cu atât mai aspră îi va
fi pedeapsa.
Este din ce în ce mai îndrăzneţ, pentru că fiul lui cel mai mare
studiază să se facă şi el agent de circulaţie.

Mr Windshield, the bus driver, is always exceeding the speed
limit, and the local policeman said the other day that he was
very angry with him.
The angrier the policeman gets, the longer Mr Windshield
will stay behind bars.
The more pedestrians he injures, the harsher his punishment
will be.
He is more and more daring, because his eldest son is
studying to become a traffic agent himself.

Dl Parbriz crede că fiul lui este mult mai indulgent decât
poliţistul vârstnic care-l tot amendează, dar va avea surpriza
vieţii lui.
Fiul lui abia aşteaptă să-i ia dlui Parbriz permisul de
conducere, şi să-l silească să se pensioneze şi să îngrijească
porcii de acasă.

Mr Windshield thinks his son to be much more lenient than
the elderly policeman who keeps fining him, but he is in for
a big surprise.
His son is looking forward to taking Mr Windshield’s driving
licence away from him, and forcing him to retire and take
care of the pigs at home.
139.

I s-a decernat anul acesta premiul Nobel dlui Robinet,
instalatorul.
I s-a oferit o casă la Londra şi un salariu uriaş, dacă se

Mr Tap, the plumber, has been awarded the Nobel Prize this
year.
He has been offered a house in London, and a huge salary, if
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învoieşte să aibă grijă de baia regală.
A refuzat să se mute la Londra, pentru că nădăjduia că i se
vor da mai mulţi bani dacă o să lucreze pentru moşierul
satului, dar i s-a spus că moşierul n-o să-l angajeze pentru că
nu-i plac uneltele lui.
Dl Robinet a explicat că i s-au promis unelte noi înainte să i
se decerneze premiul, şi ele vor fi livrate în curând.

he agrees to take care of the royal bathroom.
He refused to move to London, because he hoped he would
be given more money if he worked for the village landlord,
but he was told the landlord would not hire him because he
did not like his tools.
Mr Tap explained that he had been promised new tools
before he was awarded the prize, and they would soon be
delivered.
He is now waiting for the landlord to hire him, and pay him
more than any plumber in the whole wide world has ever
been paid.

Aşteaptă acum să-l angajeze moşierul, şi să-l plătească mai
mult decât a fost plătit vreodată orice instalator din lumea
întreagă.
140.
Aţi auzit-o vreodată pe d-ra Preţ, vânzătoarea, că spune că ar
prefera să n-o deranjeze nimeni?
Întodeauna doarme între trei şi cinci după-amiaza, şi ar vrea
să nu-i vină în acest interval clienţii la magazin.
Dacă ar fi magazinul ei, şi ea ar spune oamenilor că nu vrea
ca ei s-o deranjeze atunci când doarme, cu siguranţă ar da
faliment.
Ar fi economisit destui bani să cumpere magazinul cu ani în

Have you ever heard Miss Price, the shop assistant, say that
she would rather nobody disturbed her?
She will always sleep between three and five every
afternoon, and wishes her customers did not come to her
shop during that interval.
If she owned the shop, and told people she did not want them
to disturb her while she was sleeping, she would be sure to
go bankrupt.
She would have saved enough money to buy the shop years
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urmă, dacă şi-ar trata mai bine clienţii.
Cu cât este ea mai morocănoasă, cu atât mai puţini oameni
vor cumpăra marfa ei.
Motivul pentru care nu s-a măritat niciodată d-ra Preţ este că
urlă de câte ori este trezită din somnul de după-masă, aşa că,
dacă vrei să cumperi tutun de la ea acum, la trei şi jumătate,
nu cred că este o idee bună.

ago, if she treated her customers better.
The grumpier she is, the fewer people will buy her goods.
The reason why Miss Price has never got married is that she
will yell whenever she is woken from her afternoon nap so,
if you want to buy tobacco from her now, at half past three,
you had better think again.
141.

Dl Aluat, brutarul, va fi întemniţat dacă va fi găsit vinovat că
a mâncat chiflele care au fost făcute acum o oră pentru
primar.
Va fi fost judecat şi condamnat până ce se va putea trimite
după avocatul lui.
De vineri într-o săptămână, va fi copt chifle de aproximativ
cincizeci de ani.

Mr Dough, the baker, will be sent to goal, if he is found guilty
of having eaten the buns which were made for the mayor an
hour ago.
He will have been tried and sentenced by the time his lawyer
can be sent for.
On Friday week, he will have been baking buns for about
fifty years.

Deseori a fost lăudat pentru cariera lui lungă, şi toată lumea
din cartier consideră că pâinile lui chiar merită cumpărate.
Poate că ar fi fost ales să-i reprezinte pe brutari în Parlament,
dacă nu era prins mâncându-şi chiar el chiflele.

He has often been praised for his long career, and everyone
in the district feels his loaves are really worth buying.
He might have been elected to represent the bakers in
Parliament, if he had not been caught eating the buns
himself.
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142.
Cine ziceai că l-a văzut pe dl Zahăr, băcanul, că pleacă de
acasă, şi unde crezi că se putea duce în miez de noapte, în
picioarele goale şi îmbrăcat într-un cearşaf alb?
De unde ştiai că are umeri laţi şi picioare lungi, dacă nu l-ai
văzut niciodată înainte de ziua aceea?
Ai habar când s-a întors şi ce-a făcut între miezul nopţii şi ora
două azi dimineaţă?
S-a ştiut vreodată despre el că întreabă ce fac stafiile atunci
când se întâlnesc la miezul nopţii în anumite zile?
Adesea spune că n-ar vrea să existe viaţa de dincolo, dar în
mod cert pare să ştie totul despre ea.

Who did you say had seen Mr Sugar, the grocer, leave home,
and where do you think he could have been going at
midnight, barefoot, and dressed in a white sheet?
How did you know he was broad-shouldered and longlegged, if you had never laid eyes on him before that day?
Do you have any idea when he came back, and what he did
between midnight and two this morning?
Has he ever been known to ask what ghosts do when they
meet at midnight, on certain days?
He will often say that he would not like there to be a life
beyond, but he definitely seems to know all about it.
143.

Poate că dl Banimulţi, agentul de bursă, verifică pe internet
ultimele cifre.
Se vede că a scos un profit frumos din suma mare de bani pe
care a investit-o în antibiotice, dar nu trebuia să folosească toţi
banii pentru a cumpăra o vilă la Veneţia.
Mai bine închiria un iaht, şi îşi invita toţi prietenii la o
croazieră.

Mr Muchmoney, the stockbroker, may be checking the last
figures on the internet.
He must have made good profit on the large amount of
money that he invested in antibiotics, but he should not have
used the all that money to buy a villa in Venice.
He had better have rented a yacht, and invited all his friends
on a cruise.
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Prietenii lui ar prefera să-i invite mai des la palatul lui din
Londra.
Nu şi-a permis niciodată să devină sentimental cu ei.

His friends would rather he invited them to his London
palace more often.
He has never allowed himself to become sentimental with
them.

Ce n-ar da să se îndrăgostească de Frumoasa din Pădurea
Adormită, ori de Cenuşăreasa.
Este imposibil să fi spus cuiva această taină, întrucât toţi cred
că este un burlac înrăit, care detestă femeile.
Nu bănuieşte nimeni că este atât de romantic în sufletul lui.
Precis că chiar în clipa aceasta îşi verifică e-mailul şi visează
cu ochii deschişi la Albă-ca-Zăpada, şi cât de mult ar vrea să
fie el Făt-Frumos, ori cel puţin unul din cei şapte pitici.

He wishes he would fall in love with Sleeping Beauty, or
Cinderella.
He cannot have told anyone this secret, because they all think
him to be a confirmed bachelor, who hates women.
Nobody suspects him to be so romantic at heart.
At this very minute, he must be checking his email and
daydreaming about Snow White, and how he wishes he were
Prince Charming or at least one of the seven dwarfs.
144.

Nu este nevoie ca dl Carne, măcelarul, să meargă la vânătoare
deocamdată.

Mr Meat, the butcher, need not go hunting yet.

Nu cumpără nimeni carne de la el duminica, aşa că n-are
nevoie să ţină magazinul deschis.
De fapt, de duminică într-o săptămână, atunci când este ziua
vegetarienilor, nici nu are voie să se arate pe stradă.
Ar trebui să plece cu maşina în Alaska, şi să se ascundă întrun iglu.

Nobody will buy meat from him on Sunday, so he does not
need to keep his shop open.
As a matter of fact, on Sunday week, when it is the
vegetarians’ day, he must not even show his face in the street.
He should drive his car to Alaska, and hide in an igloo.
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Ar fi bine să pornească devreme, dacă nu vrea să fie linşat.
Vinde carne de porc, vacă şi căprioară de când a murit
bunicul lui, şi i-a lăsat magazinul moştenire.
Crede că n-ar trebui să meargă la vânătoare, dacă clienţii lui
ar fi dispuşi să mănânce porc ori vacă.
Primarul i-a spus deja clar şi răspicat că nu mai are voie să
vâneze căprioare pentru că sătenii au hotărât cu toţii să
ocrotească animalele şi, întrucât nimeni nu vrea să cumpere
decât carne de căprioară, este foarte probabil ca dl Carne să
dea faliment.

He had better start early, unless he wants to be lynched.
He has been selling pork, beef and venison since his
grandfather died, and bequeathed him the shop.
He thinks he would not have to go hunting, if his customers
were willing to eat pork or beef.
The mayor has already made it very clear to him that he is
not to hunt deer again, because the villagers have all decided
to protect the animals, and, since no one will buy anything
but venison, Mr Meat is very likely to go bankrupt.

145.
Zise că n-o să se mai întoarcă la Bruxelles după ce va veni la
Praga, pentru că are să fie mult prea obosită să facă naveta.
Ne avertiză că vrea o vacanţă lungă.
Avea să se ducă la expoziţii şi concerte.
Se săturase să zboare din două-n două zile în alt colţ al lumii.
Când avea să vină vremea, avea să le spună tuturor că este
bogată, şi vrea să se pensioneze.
Ar sta întinsă pe o plajă la Mediterana, dacă ar fi avut de ales.

She said she would never return to Brussels after she had
come to Prague, because she would be far too tired to
commute.
She warned us that she wanted a long vacation.
She would go to exhibitions and concerts.
She had had enough of flying every two days to some other
part of the world.
When the time came, she would tell everyone she was rich,
and wanted to retire.
She would be lying in the sun on a Mediterranean beach, if
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she had been offered a choice.
She said she would even go to China, if the Emperor was
willing to welcome her at the airport.
She did say a lot of things, but that only happened because
she has had a fever for several hours.

Zise că o să se ducă şi în China, dacă o să fie dispus împăratul
s-o întâmpine la aeroport.
A spus într-adevăr o mulţime de lucruri, dar aceasta s-a
întâmplat doar pentru că are febră de câteva ore.
146.
Dna Burtăverde, broasca, a insistat că nu este ea de nasul
prinţului broaştelor râioase.
Se plânse că i s-a cerut să se mărite cu el, ori să plece din
mlaştină.
Zise că n-o să-şi părăsească niciodată casa.
Dacă ar avea o casă la ţară, s-ar muta acolo, dar n-a avut
niciodată.
Administratorul mlaştinii voia ca ea să plece, pentru că-i
sucise capul fiului lui.

Mrs Greenbelly, the frog, insisted that she was too good for
the prince of toads.
She complained that she had been asked to marry him, or
leave the swamp.
She would never leave her home, she said.
If she had a country house, she would move there, but she
has never had one.
The administrator of the swamp wanted her to go away,
because she had turned his son’s head.

Când o să facă avere, hotărî ea, o să cumpere tot crângul.

When she had made a fortune, she decided, she would buy
the whole grove.
That is why she has been trying to marry a millionaire turtle
for a decade.

Tocmai de aceea încearcă de un deceniu să se mărite cu o
broască ţestoasă milionară.
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147.
—De ce să cumpăr ferma din Olanda dacă nu vreau să merg
în Europa?

“Why should I buy the farm in Holland, if I do not want to
go to Europe?”

—Mai bine ai cumpăra-o înainte să fie cumpărată de
altcineva.
—Mai bine ai citi acum, pentru că nu te pricepi să sfătuieşti
oamenii dacă să vândă ori să cumpere.
—Nu este nevoie să mă insulţi.
Cred că ar trebui să-mi fii recunoscător că-ţi arăt un mod
sigur de a face bani.

“You had better buy it before it is bought by somebody else.”

—Tare prost trebuie că mă crezi!
De parcă n-aş şti că ferma este a ta!
—Poate că te-am sfătuit să cumperi ferma pentru că vreau de
ani de zile s-o vând, dar puteai să te gândeşti mai bine înainte
să-mi spui că mai bine aş citi.
Trebuia să ştii până acum că nu citesc niciodată nimic.

“You must think me such a fool!
As if I did not know the farm was yours!”
“I may have advised you to buy the farm because I have
wanted to sell it for years, but you might have thought twice
before you told me I had better be reading.
You should have known by now that I never read anything.

Nici tu n-ar trebui să citeşti.
Cititul este demodat.

Neither should you read.
Reading is old-fashioned.”

“You had better be reading now, because you are no good at
advising people whether to sell or to buy.”
“You need not insult me.
I think you should be grateful to me for showing you a sure
way of making money.”

148.
Dl Melodie, compozitorul, era hotărât să nu lase să fie

Mr Tune, the composer, was determined not to allow himself
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batjocorit.
Îi spuse pianistului că ar trebui să-i fie ruşine de ceea ce face.

to be mocked at.
He told the pianist he ought to be ashamed of what he was
doing.
He said he was going to leave town, and nobody would be
able to take his place.
The pianist replied he could not care less.
He said he had already signed a contract with another
composer, so he would have plenty of tunes till he decided it
was about time he wrote his own.
He felt sure the composer must have forgotten everything he
had learned as a student, or else he would not be composing
such awful tunes.
Mr Tune might still be angry with the pianist to this day for
not considering him to be a genius.
Which, frankly speaking, he is not.

Zise că are de gând să plece din oraş, şi nu va putea nimeni
să-i ia locul.
Pianistul răspunse că puţin îi pasă.
Spuse că a semnat deja un contract cu un alt compozitor, aşa
că o să aibă o mulţime de melodii până ce se va hotărî că este
vremea să şi le scrie singur pe ale lui.
Era convins că precis compozitorul a uitat tot ce a învăţat în
studenţie, altfel n-ar compune melodii aşa de îngrozitoare.
S-ar putea ca dl Melodie să fie supărat până-n ziua de azi pe
pianist pentru că nu-l consideră un geniu.
Ceea ce, la drept vorbind, nici nu este.
149.
—Calculatorul meu nu vrea să se închidă.
—Trebuie să-l duci la reparat.
—Ai adus pe cineva să-l verifice anul acesta?
—Nici nu l-am deschis bine, că s-a şi înroşit ecranul, şi a
început să cânte imnul naţional rusesc.

“The computer will not shut down.”
“You must have it repaired.”
“Have you had it checked this year?”
“No sooner had I turned it on than the screen turned red, and
it started playing the Russian national anthem.”
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—Să fi fost oare făcut la Moscova?
—Se vede că l-ai cumpărat în Ţara Galilor, atunci când ai
petrecut un an acolo, scriindu-ţi romanul.
—L-ai terminat?

“Can it have been made in Moscow?”
“You must have bought it in Wales, when you spent a year
there, writing your novel.”
“Have you finished it?”
150.

Nu putea dl Cifră, matematicianul, să uite să facă adunări.
Se vede că ţi-a spus aşa, pentru că voia să-i vinzi manualul
acela de matematică vechi de cinci sute de ani, care face un
milion de lire.
A spus deja tuturor prietenilor tăi că nu merită cumpărată
cartea, iar acum precis aşteaptă să i-o dai pe nimic pentru că
n-o vrea nimeni altcineva.
Nu putea să afle că ai să duci manualul la licitaţie de
duminică într-o săptămână.
Manualul tău valorează chiar mai mult decât un milion de
lire, şi se poate să fie cumpărat de British Museum, aşa că nu
te lăsa convins de matematician să-l dai pe gratis.

Mr Figure, the mathematician, cannot have forgotten how to
do sums.
He must have told you so, because he wanted you to sell him
that five-hundred-year-old mathematics handbook, which is
worth a million pounds.
He has already told all your friends that the book is not worth
buying, and now he must be waiting for you to give it to him
for free, because no one else will have it.
He cannot have found out that you will take the handbook to
an auction on Sunday week.
Your handbook is worth even more than one million pounds,
and it may be bought by the British Museum, so do not allow
yourself to be persuaded by the mathematician to give it
away.
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151.
Dna Monedă, vânzătoarea, nu vrea să existe discuţii în
contradictoriu privind carnea pe care se bănuieşte că ţi-a
vândut-o deunăzi.
S-a dovedit că acea carne era miel, cu toate că tu ceruseşi porc.

Mrs Coin, the shop assistant, does not want there to be any
argument concerning the meat which she is suspected to
have sold to you the other day.
The meat turned out to be lamb, although you had asked for
pork.
Having bought it, there was not much you could do, when
you found out it was lamb.
Mrs Coin will never take it back, and return your money.

După ce ai cumpărat-o, nu mai puteai face mare lucru atunci
când ai descoperit că este miel.
Dna Monedă nici nu vrea să audă s-o ia înapoi, şi să-ţi
înapoieze banii.
Când ai intrat în prăvălia ei, trebuia să-i spui să eşti alergic la
orice în afară de porc.
Poate că nu te înşela, dacă ştia că ai să ajungi la spital.

On entering her shop, you should have told her you were
allergic to anything but pork.
She might not have cheated you, if she had known you
would end up in hospital.
If you take her to Court next week, she may lose her licence,
and this is why, for two hours, she has kept saying that she
does not want there to be any misunderstanding.
Shall I tell her that you are the judge?

Dacă ai s-o dai în judecată săptămâna care vine, se poate săşi piardă autorizaţia, şi tocmai de aceea tot zice de două ore
că nu vrea să existe neînţelegeri.
Să-i spun că judecătorul eşti chiar tu?
152.
Dl Biblie, bibliotecarul, a insistat că la Copenhaga vrea el să

Mr Bible, the librarian, insisted that it was to Copenhagen
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meargă.
A zis că a văzut Haga, şi nu mai vrea să fie alt congres acolo.

that he wanted to go.
He said that he had seen the Hague, and he did not want
there to be another congress there.
He added that would board a plane when the day broke, after
he had had the porter carry his heavy suitcase to the scales.

A adăugat că se va urca într-un avion atunci când se va crăpa
de ziuă, după ce-l va pune pe hamal să-i care la cântar valiza
cea grea.
Ştia că la aeroport cântarul este defect, şi va arăta aceeaşi
greutate (nu mai mult de cinci kilograme), oricât de greu ar fi
bagajul lui.
A explicat că, ori de câte ori venea la aeroport, făcea la fel.

He knew the airport scales were out of order, and they would
show the same weight (no more than five kilos), however
heavy his luggage might be.
He explained that, whenever he came to the airport, he
would do the same.
He felt sure that, if he had told his friends about the scales
the week before, they would all bring heavy suitcases, and
the plane would crash.

Era convins că, dacă le-ar fi spus prietenilor despre cântar
acum o săptămână, şi-ar aduce toţi valize grele, şi s-ar prăbuşi
avionul.
153.
S-a întâmplat să se întâlnească într-o zi un elveţian, un chinez,
un japonez şi un olandez.
Olandezul a strigat că elveţienii sunt necivilizaţi, şi n-ar
trebui să li se permită să facă parte din Comunitatea
Europeană.
Chinezul i-a învinuit pe toţi japonezii pentru viaţa grea din

A Swiss, a Chinese, a Japanese, and a Dutchman happened
to meet one day.
The Dutchman shouted that the Swiss were uncivilized, and
should not be allowed to be part of the European
Community.
The Chinese blamed all the Japanese for the hard life in Asia.
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Asia.
Japonezul s-a plâns că englezii nu vor să vină să viziteze
Japonia în toiul iernii.
Un francez care se întâmpla să treacă pe acolo a adăugat că
francezii visează să petreacă noaptea de sânziene în Olanda.
Când le-a cerut paşapoartele, vameşul părea că se îndoieşte
de ceea ce tocmai spuseseră elveţianul, chinezul, japonezul şi
olandezul.
Se dovediră cu toţii a fi cetăţeni americani.

The Japanese complained that the English would not come to
visit Japan in the dead of winter.
A Frenchman who happened to be passing by added that the
French dreamed of spending Midsummer night in Holland.
When the Customs officer asked to see their passports, he
seemed to doubt what the Swiss, the Chinese, the Japanese,
and the Dutchman had just said.
They all turned out to be American citizens.
154.

Cu cât muncea albina mai mult, cu atât mai nemulţumit părea
să fie fluturele.
Era din ce în ce mai greu de mulţumit.
Ar fi fost mult mai înţelegător, dacă îi explica albina că este în
concediu medical, şi a venit la lucru doar de dragul lui.
Habar n-avea că albina este îndrăgostită de el din prima clipă
de când l-a zărit.
Credea că precis este măritată cu cine ştie ce trântor de ani de
zile.
Credea că este bunica a cinci nepoţi.

The harder the bee worked, the less satisfied the butterfly
seemed to be.
He was harder and harder to please.
He would have been far more sympathetic, if the bee had
explained to him that she was on medical leave, and had
come to work only for his sake.
He had no idea that the bee had been in love with him ever
since she had first laid eyes on him.
He thought she must have been married to some drone for
years.
He thought her to be the grandmother of five.
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I se părea că albina a muncit toată viaţa.
O găsi tânără şi frumoasă abia atunci când se dovedi că albina
a moştenit întregul stup, dar atunci nu l-a mai vrut ea.

The bee seemed to him to have been working all her life.
He only thought her to be young and beautiful when the bee
turned out to have inherited the entire beehive, but then she
would not have him any more.

Dacă vezi din întâmplare un fluture trist, ai să ştii de ce este
nefericit.
Dacă o cerea la vreme în căsătorie pe albină, acum ar fi
înstărit.

If you happen to see a sad butterfly, you will know why he is
unhappy.
If he had proposed to the bee in time, he would be wealthy
now.
155.

Fu întrebat dl Rachetă, astronautul, de când locuieşte pe lună,
şi când şi-a construit casa acolo.
El sugeră că n-ar trebui să i se pună astfel de întrebări, şi
explică că ar prefera să fie lăsat în pace.
Ori de câte ori i se cere un interviu, ar da orice ca reporterii
să-i respecte intimitatea, la care are dreptul.

Mr Rocket, the astronaut, was asked how long he had lived
on the Moon, and when he had built his house there.
He suggested that he should not be asked such questions,
and explained that he would rather be left alone.
Whenever he is asked for an interview, he wishes reporters
would respect his privacy, which he has a right to.

Se poartă ca şi cum ar fi singurul care locuieşte pe lună, ca şi
cum nu s-ar mai fi stabilit nimeni acolo din ziua când a sosit
el.
Refuză să vorbească despre el însuşi, ca nu cumva soacra lui,
al cărei colier de diamante l-a furat atunci când avea douăzeci
şi ceva de ani, să afle unde este dl Rachetă, şi să vină să i-l

He behaves as if he were the only one who lived on the Moon,
as if no one else had settled there since the day he had
arrived.
He refuses to talk about himself, lest his mother-in-law,
whose diamond necklace he stole when he was in his
twenties, should find out where Mr Rocket is, and come to
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ceară înapoi.
Poartă colierul acela absolut în fiecare zi de când s-a
pensionat.

claim it.
He has worn that necklace every single day, since he retired.

156.
Se spune că dna Maşină-de-scris, dactilografa, bate la maşină
manuscrisul romancierului de trei săptămâni încheiate.
Ar vrea să nu se fi apucat.
Scriitorul însuşi ar vrea să fi rugat pe altcineva.

Mrs Typewriter, the typist, is said to have been typing the
novelist’s manuscript for three weeks now.
She wishes she had not started.
The writer himself wishes he had asked somebody else.

Redactorul, care voia să publice romanul acum o lună, s-a
săturat să aştepte ca dactilografa să-l termine de bătut.
Până ce-i va expedia romancierul romanul, redactorul va fi
aşteptat luni de zile.
Va şedea la biroul lui, întrebându-se când o să sosească
romanul.
Nu va primi manuscrisul până ce nu-l va termina dna
Maşină-de-scris de bătut, iar până atunci poate va fi atât de
bătrân încât va fi uitat de el cu totul.
Dacă nu va schimba maşina de scris pe un calculator, se poate
ca romancierul să nu mai publice altă carte până moare.

The editor, who wanted to publish his novel a month ago,
has had enough of waiting for the typist to finish typing it.
By the time the novelist mails him his novel, the editor will
have been waiting for months.
He will be sitting at his desk, wondering when the novel will
arrive.
He will not receive the manuscript till Mrs Typewriter has
finished typing it, and, by that time, he may be so old that he
will have forgotten all about it.
If he does not change the typewriter for a computer, the
novelist may never ever publish another book till the day he
dies.
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157.
Dl Lege, avocatul, ar da orice să afle de la tine cui a aparţinut,
înainte s-o iei tu, maşina roşie pe care ai cumpărat-o azi.

Mr Law, the lawyer, wishes he would learn from you whom
the red car which you have bought today belonged to before
you acquired it.
On leaving his villa, he happened to see you polishing the
car, and he suspected you to have bought it from some
millionaire who had discarded it.
For years now, Mr Law has made a living detecting tax
evasion, so, having inferred that you must have bought the
car from someone extremely rich, he thought it would be a
good idea to ask you how much you had paid for it.
There he is, watching you now.
If you tell him you only paid ten pounds for your
convertible—which, I happen to know, is the truth—he will
either denounce or envy you, and I wonder which is worse.

Când pleca din vila lui, s-a întâmplat să te vadă lustruind
maşina, şi a bănuit că ai cumpărat-o de la vreun milionar care
s-a descotorosit de ea.
De ani buni de zile, dl Lege îşi câştigă traiul detectând
evaziunea fiscală, aşa că, deducând că precis ai cumpărat
maşina de la cineva extrem de bogat, s-a gândit că ar fi o idee
bună să te întrebe cât ai plătit pe ea.
Uite-l cum te urmăreşte.
Dacă ai să-i spui că ai plătit doar zece lire pe maşina ta
decapotabilă—ceea ce, din întâmplare, ştiu că este adevărat—
ori te va denunţa, ori te va invidia, şi mă întreb care dintre
cele două este mai rea.
158.
Dl Şurub, mecanicul, va fi reparat motoare de maşină de
cincizeci de ani atunci când se va pensiona, de sâmbătă întro săptămână.

Mr Screw, the mechanic, will have been repairing car engines
for fifty years, when he retires, on Saturday week.

Volumul 3.

Va fi jucat golf din două în două după-amieze timp de zece
ani, şi va fi plecat într-o scurtă vacanţă din cinci în cinci luni.
Să-şi fi închipuit el că fiul lui îi va călca pe urme, îl trimitea pe
băiat cât mai departe de casă.

He will have played golf every other afternoon for ten years,
and he will have gone on a short vacation every five months.
Had he imagined his son would follow in his footsteps, he
would have sent the boy as far from home as possible.

Singurul cadou pe care şi l-ar dori atunci când o să-şi
sărbătorească pensionarea este să-l vadă pe băiatul lui
conducând, nu reparând maşina.

The only present he would like when he celebrates his
retirement is to see his son driving, not repairing a car.

159.
Nici nu se-nchise bine uşa, că-mi şi dădui seama că m-au
încuiat singur în celulă.
Abia atunci am înţeles gravitatea situaţiei mele.
Nu numai că fusesem acuzat că mi-am ucis motanul dungat,
dar fusesem şi încuiat în temniţă, drept pedeapsă.
Nu-mi aduceam deloc aminte să-i fi tăiat beregata; sau nu
până ce a început avocatul meu să mă sâcâie să ţin minte să-i
spun adevărul judecătorului.
I-am amintit că l-am angajat ca să mă scoată nevinovat.
A răspuns că îi este cu neputinţă, şi m-a lăsat singur cu
judecătorul, care m-a condamnat pe viaţă, şi sunt doar două
zile de când mi s-a spus că nu voi mai fi liber niciodată, cât

Hardly had the door closed when I realized that they had
locked me in the cell alone.
Only then did I understand the gravity of my situation.
Not only had I been charged with having murdered my
striped tomcat, but I had also been locked in jail as a
punishment.
I could not remember having cut his throat; or not until my
lawyer started nagging me to remember to tell the judge the
truth.
I reminded him I had hired him to prove me innocent.
He replied it was more than he could possibly do, and left me
alone with the judge, who gave me a life sentence, and it has
only been two days since I was told I would never be a free
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timp voi trăi.

man again for as long as I lived.
160.

Nu-l lăsa pe dl Investiţie, bancherul, să te facă să-l auzi pe
spărgător că trânteşte uşa după ce va jefui banca.
Dacă-l laşi, o să insiste să fii chemat să depui mărturie, şi, dacă
o să depui mărturie, cu siguranţă spărgătorul o să te împuşte
pe o alee întunecoasă.
Mai bine nu te duceai la bancă în ziua aceea.
Ştiu că dl Investiţie ar prefera să-ţi depui toţi banii la banca
lui, dar este foarte puţin probabil ca el să aibă grijă cum
trebuie de economiile tale.
Se ştie că, în fiecare an, el cheltuie o avere pe noua lui casă, şi
de obicei ia banii din bancă.
Spune-i bancherului că ai surzit brusc, şi apucă-te să cheltui
tot ce câştigi, dacă vrei să fii fericit.

Do not let Mr Investment, the banker, make you hear the
bank robber slam the door after having robbed the bank.
If you do, he will insist that you should be called to testify,
and, if you testify, the bank robber is sure to shoot you in
some dark alley.
You had better not have gone to the bank that day.
I know Mr Investment would rather you deposited all your
money at his bank, but he is very unlikely to take good care
of your savings.
He is known to spend a fortune on his new house every year,
and he will usually take the money from his bank.
Tell the banker that you have suddenly gone deaf, and start
spending everything you earn, if you want to be happy.
161.

De ce i-ai spus dlui Bisturiu, chirurgul, că nu ştii unde este
foarfeca pe care a folosit-o în timpul operaţiei?

Why did you tell Mr Scalpel, the surgeon, that you did not
know where the scissors he had used during the operation
were?
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Nu ştia a cui este?
N-ar fi trebuit să-i dai tu de ştire că această foarfecă a fost
descoperită în burta regelui Norvegiei, pe care l-a operat
acum un an?

Did he not know whose they were?
Should you not have let him know that these scissors were
discovered in the belly of the king of Norway, whom he
operated on a year ago?

Dacă se întreabă de ce încearcă colegii lui să-l bârfească, n-ar
trebui să-i explici că a greşit?
Îşi poate el da seama oare ce va însemna pentru poporul
norvegian vestea stării regelui?
Mamă Doamne, ce fericit sunt că n-am visat niciodată să fiu
regele Norvegiei!

If he wonders why his colleagues are trying to slander him,
should you not explain to him that he made a mistake?
Can he imagine what the news of the king’s condition will
mean to the Norwegian people?
Boy, am I glad I have never dreamt of being king of Norway!

162.
Dl Berbec, ciobanul, îşi va duce oile la târg de luni într-o
săptămână, dacă va fi vreme bună.
Când o să se scoale de dimineaţă, după ce-şi va bea cafeaua,
o să se hotărască ce face.

Mr Ram, the shepherd, will take his sheep to the fair on
Monday week, if the weather is fine.
When he wakes up in the morning, after he has drunk his
coffee, he will decide what to do.

Dacă n-o să plouă rău, trebuie să aducă pe cineva să-i repare
poarta şi să-i acordeze pianul.
A afirmat odată că nu s-ar muta niciodată într-o casă unde nu
există un pian, iar, după ce se va muta, va cânta la pian în
fiecare seară înainte de culcare.
Întotdeauna a vrut să adoarmă pe muzică de Mozart.

Unless it rains heavily, he must have his gate repaired, and
his piano tuned.
He once stated that he would never move into a house where
there was no piano, and, when he had moved, he would play
the piano every night, before going to bed.
He has always wanted to go to sleep with the sound of
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Mozart in his ears.
But now he must make a decision about his sheep, and selling
them is the last thing he wishes to do.

Dar acum trebuie să ia o decizie în legătură cu oile, iar
vânzarea lor este ultimul lucru pe care-l doreşte.
163.
Se vede că cizmarul a descoperit un mod de a face pantofi
fermecaţi, pentru că, de câteva zile încoace, doi dintre clienţii
lui zboară deasupra satului, strigând că nu pot coborî, pentru
că nu-şi pot scoate pantofii.
Se-ntâmplă că clienţii aceştia sunt preotul şi primarul.
Îşi doresc să nu fi cumpărat niciodată pantofii cizmarului.
S-ar putea să ningă în curând, iar ei n-au nici paltoane pe ei.
Ar vrea să-i salveze cineva.
Cizmarul nu vrea să dezvăluie nimănui ce vrajă a folosit, aşa
că sătenii o să pună să fie decapitat, iar preotul şi primarul îşi
vor petrece cu siguranţă restul vieţii zburând.

The shoemaker must have found out how to make magic
shoes, because, for several days now, two of his customers
have been flying above the village, shouting that they cannot
come down, because they cannot take off their shoes.
These customers happen to be the priest and the mayor.
They wish they had never bought the shoemaker’s shoes.
It might snow soon, and they do not even have overcoats on.
They wish someone rescued them.
The shoemaker will not reveal to anyone what spell he has
used, so the villagers will have him beheaded, and the priest
and the mayor are sure to spend the rest of their lives flying.
164.

Secretara trebuia să înveţe stenografie, dar nu era în stare.
L-a ameninţat pe şeful ei că o să înceapă să caute altă slujbă,

The secretary had to learn shorthand, but she was unable to
do so.
She menaced her boss that she would start looking for
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dacă el insistă ca ea să înveţe stenografie.
Şeful evita s-o indispună ca nu cumva să vină la birou s-o
apere fratele ei, care era boxer.
Măcar dacă n-o angaja.

another job, if he insisted that she should learn shorthand.
Her boss avoided to upset her, lest her brother, who was a
boxer, should come to his office to defend her.
If only he had not hired her.

Dacă cumva îi dădea prin minte să-şi aducă şi prietenul?
Se ştia că prietenul ei este cel mai bun magician din oraş.
Putea face pe oricine să dispară.
Cu cât se gândea mai mult la acest lucru, cu atât mai speriat
era şeful secretarei.
Se hotărî că-i va spune secretarei că nu trebuie decât să-i facă
cafeaua şi să stea de vorbă cu el.
Nu va face decât să stea de vorbă ziua întreagă.
Pe când secretara era ocupată cu vorbitul, îşi zise şeful în
sinea lui, el o să iasă pâş-pâş şi o s-o încuie înăuntru, iar apoi
va fugi ca să scape cu viaţă.

Suppose it occurred to her to bring her boyfriend, too!
Her boyfriend was known to be the best magician in town.
He could make anyone disappear.
The more he thought about it, the more scared the secretary’s
boss was.
He decided he would tell his secretary that she only had to
make coffee and chat to him.
She would do nothing but chat all day.
While the secretary was busy chatting, her boss told himself,
he would walk out unheard and lock her in, and then he
would flee for his life.
165.

Dl Vrajă, vrăjitorul, se gândi că ar face o mare greşeală, dacă
ar recunoaşte că a preschimbat şoarecii în prinţi.
Îl întrebă pe motan când a văzut şoarecii ultima oară, şi dacă
i-ar mânca atunci când i-ar găsi.
Motanul răspunse mânios că prindea el demult şoarecii, dacă

Mr Spell, the wizard, thought he would make a big mistake
if he admitted he had turned the mice into princes.
He asked the tomcat when he had last seen the mice, and if
he would eat them when he found them.
The tomcat replied angrily that he would have caught the
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avea ochi buni.
Se miră de ce se interesează brusc vrăjitorul de şoareci.

mice long before, if his eyesight had been good enough.
He wondered why the wizard was suddenly interested in
mice.
Had he turned a group of rich tourists into mice, and now he
could not reverse the spell?
Hardly had this occurred to the tomcat when a group of
Danish princes, caught him and hanged him with a cruelty
that nobody but the ex-mice (now princes) could really
understand.

Prefăcuse oare vreun grup de turişti bogaţi în şoareci, şi acum
nu mai ştia să desfacă vraja?
Nici nu-i trecu bine acest lucru prin minte motanului, că îl şi
prinse un grup de prinţi danezi, şi-l spânzurară cu o cruzime
pe care nimeni altcineva decât foştii şoareci (acum prinţi) nu
o înţelegea cu adevărat.
166.
Dl Reţetă, medicul, a sugerat să te culci în fiecare seară la opt,
şi să adormi cel târziu la opt şi jumătate.
A explicat că, cu cât dormi mai mult, cu atât te vei însănătoşi
mai iute.
E ciudat că n-ai făcut cum a sugerat el, pentru că fuseseşi
prevenit că n-ai să mai poţi merge la schi, dacă nu eşti destul
de puternic să urci muntele.
Medicul ar prefera să-i urmezi sfatul, pentru că speră să-l
inviţi cu tine la schi atunci când te înzdrăveneşti, şi să plăteşti

Mr Prescription, the doctor, suggested that you should go to
bed at eight every night, and go to sleep at half past eight at
the latest.
He explained that the more you slept, the sooner you would
recover.
It is strange that you should not have done as he suggested,
as you had been warned that you would never be able to go
skiing again, unless you were strong enough to climb the
mountain.
The doctor would rather you took his advice, because he
hopes you will invite him to go skiing with you when you
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tu toate cheltuielile.
Habar nu are că de abia dacă ţi-au rămas destui bani ca să-i
plăteşti nota.

are strong enough, and you will also pay for all his expenses.
Little idea does he have that you hardly have enough money
left to pay his bill.
167.

Nu este nevoie să se mire dna Injecţie, sora de spital, de ce a
fost concediată.
Mai bine îşi trata pacienţii cu respect.
Nu trebuia să se strâmbe atunci când o rugau să le facă o
injecţie.
E vremea să înţeleagă ce implică meseria ei.
Dacă ar înţelege că este de datoria ei să-i ajute pe pacienţi,
poate şi-ar recăpăta slujba.
Se spune că rătăceşte pe străzile oraşului din zori până-n
seară, sperând că poate o întâlneşte vreun doctor, şi o imploră
să se întoarcă la vechea ei slujbă.

Mrs Shot, the nurse, need not wonder why she was fired.

Nu-şi închipuise că şi pacienţii şi doctorii o urăsc aşa de tare.

She had never imagined that both patients and doctors hated
her so.

She had better have treated her patients with respect.
She should not have made faces when they asked her to give
them a shot.
It is high time she understood what her profession involves.
If she realized that it was her duty to help patients, she might
get her job back.
She is said to wander down the streets of the town from dawn
till nightfall, hoping that some doctor may meet her, and beg
her to return to her old job.

168.
De unde ştiai că cleştele a cărui culoare nu-ţi plăcea nu va fi

How did you know the tongs whose colour you disliked
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niciodată vândut pentru că era stricat?
De unde ziceai că a fost cumpărat?
Cleştele acesta este ceea ce l-a făcut pe electrician să plece
înjurând din magazinul tău.

would never be sold because they were out of order?
Where did you say they had been bought?
It was these tongs that made the electrician leave your shop
swearing.

Nădăjduise că ai să i-l dai pe gratis atunci când ai să afli că
este sărac lipit, şi nu-şi poate permite să-şi cumpere unelte.

He had hoped you would give them to him for free when you
found out that he was as poor as a church mouse, and could
hardly afford buying tools.
He was to repair the wires in your house, and expected you
to be kind to him.
If you had given him the tongs, he would have lent you his
magic carpet in return, and you would be flying round the
world now.

Urma să-ţi repare cablurile din casă, şi se aştepta să fii amabil
cu el.
Dacă-i dădeai cleştele, îţi împrumuta covorul lui fermecat în
schimb, şi acum ai zbura în jurul lumii.

169.
N-ai vrea ca cerşetorul să fi moştenit o avere ca să nu mai
cerşească în faţa uşii tale?

Do you not wish the beggar had inherited a fortune so that
he might stop begging in front of your door?

Toţi ştiu că cerşetorul ar da orice să-l iei în casă, să-l hrăneşti,
să-l îmbraci şi să-l laşi să-ţi fie servitor.
Îmi închipui că ai prefera să nu se fi născut acest cerşetor,
pentru că te-ai săturat să-l vezi cum îţi face în fiecare
dimineaţă cu mâna atunci când pleci la lucru cu maşina.
Până-n prezent nu i-ai dat nimic de mâncare ori bani.

Everyone knows the beggar wishes you would take him in,
feed him, clothe him and let him be your servant.
I expect you would rather this beggar had never been born
because you have had enough of seeing him wave at you
every morning when you drive to work.
So far you have never given him anything to eat or any
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money.
He has been watching your house for two years, he has kept
all the burglars away.
When he leaves, you will wish you had treated him better.

Îţi păzeşte casa de doi ani, ţine toţi hoţii departe.
Când are să plece, o să vrei să te fi purtat mai bine cu el.
170.
Aş fi vrut ca pianistul să nu mai exerseze la pian zilnic până
la miezul nopţii, ca să adorm şi eu pe la ora zece, dar nici n-a
vrut să-mi deschidă uşa atunci când am sunat să-l rog.
Dacă cumva deschidea, şi mă vedea în pijama şi papuci?
Mă întreb dacă ar fi vrut să ştie de ce nu sunt în pat, şi de ce
am sunat la el.
Aş fi putut să-i spun că încerc de două ore în zadar să adorm,
şi nu mai suport.
Dacă se mânia şi striga la mine, ce-aş fi făcut?
Poate aş fi fugit.
Se poate, totuşi, să nu mai încerc să stau de vorbă cu el, pentru
că tocmai mi s-a spus că se zice că este un gangster renumit,
care adesea ucide cu sânge rece pe cei care îi displac.

I wished the pianist stopped practising his piano till
midnight daily, so that I might go to sleep around ten o’clock,
but he would not even open his door to me when I rang the
bell to ask him.
Suppose he had opened it, and had seen me wearing pyjamas
and slippers!
I wonder if he would have asked me why I was not in bed,
and why I had rung his doorbell.
I could have told him I had been trying in vain to fall asleep
for two hours, and could not take it any longer.
Had he got angry and shouted at me, what would I have
done?
I might have run away.
I may never try to talk to him, though, as I have just been told
that he is said to be a famous gangster, who will often kill
those he dislikes in cold blood.
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171.
Nici nu se opri bine tramvaiul, că şi sări afară chirurgul cu
umeri laţi, şi o luă la sănătoasa.
Pentru că a omorât broasca pe care a operat-o, se grăbea să se
ascundă la el în apartament, temându-se că vor veni broaştele
râioase şi broaştele ţestoase să-l pedepsească, sau să-l dea în
judecată pentru malpraxis.
Dacă înainte de operaţie semna o înţelegere cu regele
broaştelor că nu va fi niciuna din consecinţe vina lui, n-ar fi
acum vagabond, şi n-ar avea zilnic coşmaruri că s-ar putea
preface-n broască râioasă.

Hardly had the tramway stopped when the broadshouldered surgeon jumped out and ran away.
Having killed the frog he had operated on, he was in a hurry
to hide in his flat, afraid the toads and the turtles might come
to punish him, or sue him for malpractice.
Had he signed an agreement with the king of frogs before the
operation that he would not be to blame for any of the
consequences, he would not be a tramp now, and he would
not have nightmares daily that he might turn into a toad.
172.

Mai bine nu-i spunea niciodată măcelarul porcului lui că ar fi
vrut să nu-l fi cumpărat pentru că nu creştea destul de repede.
Se ştie că porcul acela este foarte sensibil, şi se poate necăji
aşa de tare încât n-o să se mai atingă niciodată de mâncare.
Atunci o să dorească măcelarul să nu fi spus nimic.
Să fi ştiut măcelarul că o să fie aşa de nefericit porcul lui din
cauza celor spuse de el, precis ar fi tăcut, şi acum ar putea

The butcher had better never have told his pig that he wished
he had not bought it, because it was not growing fast enough.
That pig is known to be very sensitive, and may be so upset
that he will never touch his food again.
Then the butcher will wish he had never said anything.
Had the butcher known his pig would be so unhappy
because of what he had said, he would certainly have kept
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vinde porc, în loc să-şi implore clienţii să cumpere viţel.

silent, and he could be selling pork now, instead of begging
his customers to buy veal.
173.

Se aştepta dulgherul să găsească o comoară atunci când a
început să sape în curte?
De ani de zile încoace, de abia o scoate la capăt, şi trudeşte
douăsprezece ore pe zi, ca să economisească destui bani ca să
ridice o casă.
Aseară a cumpărat cea mai prăpădită casă din sat, şi a hotărât
că o s-o dărâme, şi o să construiască una nouă după ce o să
mai economisească ceva bani.
Dacă nu începea să sape, n-ar plânge azi de bucurie.

Did the carpenter expect that he would find a treasure when
he started digging in his yard?
He has hardly been able to make ends meet for years now,
and he has toiled twelve hours a day in order to save enough
money to build a house.
Last night he bought the poorest house in the village, and
decided he would tear it down, and build a new one when
he had saved some more money.
If he had not started digging, he would not be weeping with
joy today.
When his neighbours find out that he has become a
billionaire overnight, he will have safely deposited his
money at the village bank, lest the local gangster should steal
it.

Când o să afle vecinii lui că a ajuns miliardar peste noapte, el
îşi va fi depus banii în siguranţă la banca satului, ca nu cumva
să-i fure gangsterul din partea locului.

174.
Niciodată nu mai fusese cineva trimis să cumpere atâţia

Never had anyone been sent to buy so many ostriches.
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struţi.
Abia atunci când i s-a dat o servietă plină cu bancnote de
cincizeci de dolari, a înţeles el că va fi aproape imposibil.
Nici nu încălecă bine cămila, că şi strigă la el din cort şeful
tribului, că o să fie ars pe rug, dacă îndrăzneşte să se întoarcă
fără toate păsările.
Fiica şefului de trib a fost cea care a alergat după el, şi a
încercat să-l liniştească, spunându-i că ea speră de ani de zile
ca el să se însoare cu ea atunci când au să sosească struţii.
Acela a fost momentul când a hotărât el că nu se va mai
întoarce niciodată.
Avea să ia banii, şi să fugă cu logodnica lui la Polul Nord, ca
să cumpere reni, şi să-şi înceapă afacerea lui.

Only when he was given a briefcase full of fifty-dollar bills,
did he realize it would be almost impossible.
Hardly had he mounted his camel when the chief of the tribe
shouted at him from his tent that he would be burnt at the
stake, if he dared return without all the birds.
It was the chief’s daughter who ran after him, and tried to
calm him down, telling him that she had hoped for years he
would marry her when the ostriches arrived.
It was then that he decided he would never return.
He would take the money, and elope with his fiancée to the
North Pole, to buy reindeers, and start his own business.
175.

Poetul dormea dus.

The poet was fast asleep.

Dormea de o jumate de oră atunci când redactorul lui a
telefonat să-l întrebe când o să fie tipărit primul lui volum de
poezii.
Poetul sperase că i se va oferi o casă mare cu piscină la
München după ce vor fi scrise poeziile.
Nu-i dăduse prin minte să întrebe cât va fi plătit înainte să-i

He had been sleeping for half an hour when his editor
phoned to ask when his first volume of poems would be
printed.
The poet had hoped he would be offered a large house with
a pool in Munich when his poems had been written.
It had not occurred to him to ask how much he would be paid

Volumul 3.

dea redactorului manuscrisul.
Redactorul se mira de ce doarme aşa de mult poetul, şi de ce
nu şi-a terminat încă volumul, dar habar n-avea că poetul are
de gând să renunţe la poezie, pentru că s-a hotărât că vrea
mai bine să fie milionar.

before he had given his editor the manuscript.
The editor wondered why the poet slept so much, and why
he had not finished his volume yet, but he had no idea that
the poet was going to give up poetry, because he had decided
he wanted to be a millionaire instead.
176.

Urmează ca romancierul să ţină un discurs, în care va
propune să nu aibă voie copiii de şapte ani să se uite la
televizor, ca să nu le fie distrusă imaginaţia.

The novelist is to make a speech, in which he will suggest
that seven-year-olds should not be allowed to watch TV, lest
their imagination should be destroyed.

Va fi ţinut acelaşi discurs de douăzeci de ani, atunci când va
vorbi diseară sătenilor.
Va fi propus de şi mai multă vreme ca copiii să citească
înainte să se uite la desene animate.
Dacă nu-l împiedică cineva să ţină discursul acela, se poate
să-l atace cu roşii copiii de şapte ani, şi să-i strice costumul cel
nou în dungi.
Romancierul poartă acest costum de o săptămână încheiată
deja, şi s-a ataşat de el foarte tare.
Nu se poate şti ce va face, dacă va trebui să cumpere unul nou
înainte ca copiii de şapte ani să-i cumpere romanul, iar
editorul să-l plătească destul ca să-şi dea un costum nou la

He will have made the same speech for twenty years, when
he speaks to the villagers tonight.
He will have been suggesting for even longer than that that
children should read before they watch cartoons.
Unless someone prevents him from making that speech, the
seven-year-olds may attack him with tomatoes, and ruin his
new striped suit.
The novelist has been wearing this suit for a whole week
now, and has grown very fond of it.
There is no knowing what he will do, if he has to buy a new
one before the seven-year-olds buy his novel, and the
publisher pay him enough to have a new suit made.
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făcut.
177.
Pianistul ştia că trebuie să aducă pe cineva să-i acordeze
pianul, dar voia s-o facă abia după ce-şi spoia casa.
O întrebă pe nevasta lui dacă o s-o pună pe fata în casă să
cumpere rodii, pentru că ar vrea să le mănânce în vreme ce
va fi acordat pianul.
Nevasta lui punea întotdeauna să i se trimită fructele de la
Praga, aşa că răspunse că le va lua două zile rodiilor să ajungă
la ei.
Îl întrebă dacă să-l pună pe zarzavagiu să le trimită mai bine
ridichi.
Pianistul zbieră că mai bine moare de foame, decât să
mănânce ridichi.

The pianist knew that he must have his piano tuned, but he
wanted to do it only when he had had his house
whitewashed.
He asked his wife if she would have the maid buy
pomegranates, because he would like to eat them while his
piano was being tuned.
His wife always had her fruit sent from Prague, so she replied
that it would take two days for the pomegranates to reach
them.
She asked him if she should have the greengrocer send them
radishes instead.
The pianist screamed that he would rather starve than eat
radishes.

Nevasta lui fu atât de supărată, că luă cheile maşinii, puse să
se încuie poarta în urma ei, şi plecă cu maşina la Bruxelles,
unde se coafă.
Când se întoarse ea acasă, pianistul asculta radioul şi mânca
nuci de două săptămâni.
Nu putuse să-şi acordeze încă pianul, pentru că nevasta lui

His wife was so upset that she took the car keys, had the gate
locked behind her, and drove to Brussels, where she had her
hair done.
When she came back home, the pianist had been listening to
the radio and eating nuts for a fortnight.
He had not been able to have his piano tuned yet, because his
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pusese să se încuie poarta în urma ei.

wife had had their gate locked behind her.
178.

Habar n-avea Albă-ca-Zăpada că o să se îndrăgostească de
unul din cei şapte pitici.
Cel cu care era menită să se mărite era prinţul.
Preotul o întrebă dacă nu va regreta că s-a măritat cu un pitic.

Snow White had no idea she would fall in love with one of
the seven dwarfs.
It was the prince she had been meant to marry.
The priest asked her if she would not regret marrying a
dwarf.
He thought that Snow White must have forgotten her fairy
tale, and asked her when she had last read it.
Snow White replied that she had always hated fairy tales,
and was looking forward to escaping from her own.
She did not want to wait for a prince who might not even
turn up.
She would be happy with the dwarf, as long as he did not
have her wash the dishes.

Se gândea că Albă-ca-Zăpada şi-a uitat basmul, şi o întrebă
când l-a citit ultima oară.
Albă-ca-Zăpada răspunse că întotdeauna a detestat basmele,
şi că aşteaptă cu nerăbdare să evadeze dintr-al ei.
Nu voia să aştepte un prinţ care poate nici n-avea să apară.
Avea să fie fericită cu piticul, câtă vreme acesta n-o s-o pună
să spele vasele.
179.
Dacă melcul n-ar întreba pe toată lumea unde îi este casa, nu
s-ar gândi nimeni că este un ipocrit.
Dacă uita că-şi duce casa în spinare oriunde ar merge, nu se

If the snail did not ask everyone where his house was,
nobody would think him to be a hypocrite.
Had he forgotten that he was carrying his house on his back

Volumul 3.

putea retrage în ea aseară, când a vrut să tragă un pui de
somn.
Când o să-ţi spună că n-are unde se duce, şi dacă te va întreba
dacă va avea voie să doarmă pe canapeaua ta, ai să înţelegi ce
mincinos este.
Le tot spune oamenilor că n-are casă, doar pentru că îi place
să stea în casele altora.

wherever he went, he would not have been able to withdraw
in it last night, when he wanted to take a nap.
When he tells you that he has nowhere to go, and if he asks
you whether he will be allowed to sleep on your couch, you
will realize what a liar he is.
He will tell people he is homeless, just because he likes
spending time in other people’s houses.
180.

Mai bine n-o răpea balaurul pe fiica cea mai mare a reginei.
Trebuia să ştie că nu s-ar însura niciun prinţ cu ea, pentru că
se zvonea că este morocănoasă.
Nu este nevoie ca regina să trimită pe nimeni s-o salveze pe
fiica ei de douăzeci şi nouă de ani.
După ce a petrecut două zile cu tânăra, balaurul ar vrea să no fi zărit niciodată.
Ar prefera să vină un prinţ s-o elibereze.
Tocmai a propus să se dea în ziarul cel mai citit un anunţ care
să dezvăluie unde poate fi găsită prinţesa.
Dacă s-ar întâmpla ca vreun tânăr să creadă că trebuie s-o

The dragon had better not have kidnapped the queen’s eldest
daughter.
He should have known that no prince would marry her,
because she was reported to be grumpy.
The queen need not send anyone to rescue her twenty-nineyear-old daughter.
Having spent two days with the young woman, the dragon
wishes he had never laid eyes on her.
He would rather some prince came to deliver her.
He has just suggested that an ad revealing where the princess
can be found should be placed in the most widely read
newspaper.
If any young man should think he must bring her back, let
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aducă înapoi, n-are decât să se însoare cu ea.

him marry her.
181.

Profesorul de biologie are de un an câinele.
Îl plimbă în fiecare după-masă, de când l-a cumpărat de la
grădina zoologică.
La început a crezut că nu o să se îngraşe câinele, dacă îl
plimbă.
Însă, cu cât plimba câinele mai mult, cu atât mai gras se făcea.

The biology teacher has had his dog for a year.
He has walked him every afternoon, ever since he bought it
at the Zoo.
At first, he thought the dog would never put on weight, if he
walked it.
The longer he walked the dog, though, the fatter it grew.

Profesorul de biologie a fost prea ocupat cu corectarea
lucrărilor ca să se uite atent la câine în ultimul timp.
Îl plimbă neatent de un an, uitându-se de jur împrejur şi
visând cu ochii deschişi.
Până azi, nu întâlnea de obicei pe nimeni atunci când îşi
plimba câinele.
Tocmai de aceea nu prea înţelege de ce a început băieţelul
care a ieşit în fugă dintr-o curte să urle, „Mămico, mămico!
Vino să vezi leul!”

The biology teacher has been too busy grading papers to
have a good look at his dog lately.
He has walked it absent-mindedly for a year, looking around
and daydreaming.
Till today, he would usually meet no one when he walked
the dog.
That is why he can hardly understand why the little boy who
ran out of a yard has started yelling: ”Mummy, mummy!
Come see the lion!”
182.

Culoarea acoperişului era ceea ce nu putea el suporta.

It was the colour of the roof that he could not stand.
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De abia o observă, că şi plecă din Neapole.
Cândva, pe vremuri, locuia la Haga, şi, cu cât îmbătrânea, cu
atât îi era mai dor de oraşul unde a mers la şcoală în
adolescenţă.

No sooner had he noticed it than he left Naples.
He once used to live in the Hague, and, the older he grew,
the more he missed the town where he had gone to school in
his teens.

Era din ce în ce mai greu pentru el să trăiască printre
acoperişuri roşii, mai ales după ce observă că şi acoperişul lui
era de aceeaşi culoare.
Avea sentimentul că trebuia să fi observat de mult culoarea.
Era culoarea comunismului.
Abia atunci când i-a amintit nevasta lui că este daltonist, s-a
trezit din somn, şi a uitat de coşmarul cu acoperişuri roşii.

It was ever more difficult for him to live among red roofs,
especially after he had noticed that his own roof was the
same colour.
He felt he should have noticed the colour long before.
It was the colour of communism.
It was only when his wife reminded him that he was colour
blind that he woke from his sleep, and forgot the nightmare
with red roofs.
183.

Când m-a întrebat iepurele de casă unde m-aş duce dacă ar
izbucni o furtună, am început să mă întreb dacă mi-ar fi
înapoiat umbrela, dacă nu-l rugam.
M-am gândit că este mai înţelept să nu-l întreb dacă o să mai
încerce s-o împrumute, pentru că îmi închipuiam că precis a
observat că este o umbrelă fermecată.
Aş fi putut să-l întreb dacă ştia la ce este bună.
Chiar dacă şi-ar fi dat seama că umbrela mea putea să-l ducă

When the rabbit asked me where I would go if a storm broke
out, I started wondering whether he would have returned
my umbrella, unless I had asked him.
I thought it wiser not to ask him if he would ever try to
borrow it again, because I imagined he must have noticed it
was a magic umbrella.
I could have asked him if he knew what it was good for.
Even if he had realized that my umbrella could take him
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în mai puţin de un sfert de oră oriunde doreşte, nu-mi spunea
el mie adevărul.
Nu se poate să fi descoperit că umbrela mea era mult mai
ieftină decât avionul.

anywhere he wanted in less than a quarter of an hour, he
would never have told me the truth.
He cannot have found out that my umbrella was much
cheaper than a plane.

Ei bine, chiar s-a pornit furtuna.
Am vrut să-i spun iepurelui de casă că a avut dreptate, n-o să
ies în oraş în seara aceea.
Intenţionam să-mi duc umbrela în Japonia de îndată ce se
crapă de ziuă.
L-am căutat pe iepure.
Am căutat umbrela.
Niciunul nu era de găsit.
Dacă vedeţi un iepure de casă zburând în cer cu o umbrelă
purpurie...
Nu contează.
Ce-aţi putea face, dacă nu vrea să coboare?

Well, the storm did break out.
I wanted to tell the rabbit that he had been right, and I would
not go out that night.
I planned to take my umbrella to Japan as soon as the day
broke.
I looked for the rabbit.
I looked for the umbrella.
Both were missing.
If you see a rabbit flying in the sky with a crimson umbrella...
Never mind.
What could you do, if he will not come down?
184.

Ucenicul vrea să ştie de când citeşti romanul pe care l-a
cumpărat el acum două zile.
Tocmai i s-a spus că mai bine l-ar citi cât poate de repede,
pentru că va fi examinat de duminică într-o săptămână, şi i se

The apprentice wants to know how long you have been
reading the novel that he bought two days ago.
He has just been told he had better read it as fast as he can,
because he will be examined on Sunday week, and he will be
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va cere să discute intriga lui.
N-a fost niciodată chemat să dea examen duminica, aşa că
speră să fie o glumă.
Habar n-are că va fi întrebat de ce a cumpărat un roman, deşi
a fost trimis după un calendar.
Până ce termini tu romanul, i se va fi spus că mai bine citea
mai multe cărţi decât a citit deja.
Va fi fost, de asemenea, întrebat câte cărţi a citit, şi mai bine
n-ar spune adevărul.
Când a fost angajat, i s-a cerut să completeze un formular pe
care nu l-a înapoiat.
Şeful lui caută formularul de atunci încoace.
Crede că l-a rătăcit.
Nici nu are habar că ucenicul n-a completat formularul, şi no să citească niciodată romanul pe care-l citeşti tu de câteva
ore, pentru că este analfabet.

required to talk about its plot.
He has never been called to sit for an exam on a Sunday, so
he hopes it might be a joke.
He has no idea that he will be asked why he bought a novel,
although he had been sent for a calendar.
By the time you finish the novel, he will have been told that
he had better have read more books than he already has.
He will also have been asked how many books he has read,
and he had better not tell the truth.
When he was hired, he was asked to fill in a form which he
did not return.
His boss has been looking for it ever since.
He thinks he must have misplaced it.
Little idea does he have that the apprentice did not fill in the
form, and will never read the novel that you have been
reading for a few hours, because he is illiterate.
185.

L-am întâlnit pe brutar în drum spre pajişte, şi m-a întrebat
dacă o să-l ajut să-şi găsească taurul atunci când acesta va fugi
de acasă.
Era o chestiune de zile, şopti el, înainte ca taurul să se

I met the baker on his way to the meadow, and he asked me
if I would help him find his bull when it ran away.
It was a matter of days, he whispered, before his bull decided
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hotărască să facă înconjurul lumii.
De abia îmi mărturisi acestea brutarul, că eu şi izbucnii în râs.
Se vede că a considerat că nu am tact, pentru că din ziua aceea
nu mi-a mai adresat nici măcar un singur cuvânt.
Îmi fac singur pâine de ceva vreme încoace, pentru că
brutarul nu vrea să-mi vândă nimic, şi el este singurul brutar
din sat.
Dacă-l vedeţi atunci când veniţi în vizită prin părţile noastre,
nu vă lăsaţi păcăliţi de vocea lui blândă.

to go on a world tour.
No sooner had the baker confided in me than I burst into
laughter.
He must have thought me to be tactless, because, since that
day, he has never said another word to me.
I have been making my own bread for some time now, as the
baker will not sell me anything, and he is the only baker in
our village.
If you see him when you come to visit this part of the country,
do not allow yourselves to be fooled by his mild voice.

Taurul lui chiar a fugit de acasă, şi, dacă îl ajutaţi să-l
găsească, precis îl va omorî pe bietul animal, pentru că a
văzut mai multe locuri din lume decât stăpânul lui.

His bull did run away and, if you help him find it, he is sure
to kill the poor animal for having seen more of the world than
his master.
186.

Dacă nu era instalatorul, acum dormeai cu o umbrelă
deasupra pernei.
Dacă n-ar fi venit imediat să-ţi înlocuiască ţevile vechi, nu mai
puteai face duş până ce nu te mutai din casă.
Mai bine-l plăteai pe instalator.
Se vede că este tare supărat acum, chiar dacă nevasta lui îi

If it had not been for the plumber, you would now be
sleeping with an umbrella above your pillow.
Had he not come at once to replace your old pipes, you
would never have been able to take another shower till you
moved out of this house.
You had better have paid the plumber.
He must be very angry now, even though his wife tells him
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spune zilnic că nu putea să ştie că o să-i dai pietricele în loc
de monezi.
Dacă o să te-ntrebe la telefon când o să-l plăteşti, nu te lăsa
convins de prietena ta că, dacă te muţi destul de repede, n-o
să mai ai nevoie de instalator, aşa că nu este nevoie să-i dai
niciun ban.
Nu ţi-aş spune acest lucru, însă se ştie că instalatorul acesta
este magician.
E foarte probabil să te urmărească oriunde te-ai duce.
Se poate să otrăvească apa pe care ai s-o bei.

daily that he cannot have known you would give him
pebbles instead of coins.
If he asks you over the phone when you will pay him, do not
allow yourself to be persuaded by your girl friend that, if you
move soon enough, you will not need the plumber again, so
you need not give him any money.
I would not be telling you this, but this plumber is known to
be a magician.
He is very likely to follow you wherever you may go.
He may poison the water you will be drinking.

Se poate să înroşească apa de la robinet.
Prietena ta n-are de unde să ştie ce răutăcios poate fi
instalatorul.
Te avertizez.
Plăteşte-l înainte să se decidă că trebuie să se răzbune pe tine.

He may turn the tap water red.
Your girl friend would not know how mean the plumber can
be.
I am warning you.
Pay him before he makes up his mind that he must take
revenge on you.
It may be too late as it is.
Run to his house and give him a five-hundred-dollar bill.
Then make the sign of the cross, so that he may understand
you are a believer and give up winning you over.

Poate este, oricum, deja prea târziu.
Fugi până la el acasă, şi dă-i o hârtie de cinci sute de dolari.
Apoi fă-ţi semnul crucii, ca să înţeleagă că eşti credincios, şi
să renunţe să te câştige de partea lui.
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187.
Dramaturgul pare să sugereze că piesa lui trebuie montată în
curând.

The playwright seems to suggest that his play should be
staged soon.

Vorbeşte cu regizorul de parcă acesta din urmă n-ar fi citit
piesa niciodată, şi n-ar şti de unde să înceapă.
„Măcar dacă n-ar fi aşa de arogant,” gândeşte regizorul.
Îl ascultă pe regizor de un sfert de oră încoace.

He is talking to the stage manager as if the latter had never
read the play, and did not know where to begin.
“If only he were not so arrogant,” the stage manager thinks.
He has been listening to the playwright for a quarter of an
hour now.
He wishes he had told him he was deaf, and had forgotten
his hearing aid at home.

Ar vrea să-i fi spus că este surd şi şi-a uitat acasă proteza
auditivă.
Dacă cumva vorbeşte neîntrerupt până ce este vremea să
înceapă spectacolul zilei?
S-a spus adesea că dramaturgul nu se gândeşte la nimic
altceva decât la piesele lui, aşa că, de câteva minute încoace,
regizorul se gândeşte la un plan: l-ar putea lăsa pe dramaturg
să tot vorbească până ce se va umple sala de teatru, şi, atunci
când se va ridica cortina, spectatorii au să-l vadă pe
dramaturg, şi au să arunce cu roşii în el.
Dacă dramaturgul n-o să se oprească din vorbit, regizorul o
să-l trimită pe portar să cumpere roşii.
Revino într-o oră şi poţi să arunci şi tu câteva.

Suppose he kept talking till it was time for the day’s show to
begin!
The playwright has often been said to think of nothing else
but his plays, so, for the last several minutes, the stage
manager has been thinking of a plan: he could let the
playwright speak on till the theatre hall is full, and, when the
curtain rises, the onlookers will see the playwright, and
throw tomatoes at him.
If the playwright does not stop talking, the stage manager
will send the doorkeeper to buy tomatoes.
Come back in an hour’s time, and you can throw some
yourself.
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188.
Am visat că sunt un om primitiv, care locuieşte într-o peşteră
uriaşă.
Îi spuneam nevestei mele că o să vânez un urs atunci când o
să se facă primăvară.
Eram convins că m-aş fi putut însura cu o femeie mai
sănătoasă, dacă aş fi fost în tinereţe un vânător mai bun.
Nevasta mea îmi tot spunea că o să divorţeze de mine, dacă
nu avem şapte copii.
Am propus să-i hrănească cu şoareci până ce mă pot duce eu
să vânez.
Ningea.
Ningea de două luni, ceea ce însemna că precis eram la Polul
Sud.
Peştera era cum nu se poate mai friguroasă.

I dreamt I was a primitive man, living in a huge cave.

Focul nu fusese încă descoperit.
Pe fiul meu cel mai mare îl durea o măsea, şi s-ar fi dus la
dentist, dacă ar fi fost unul în peşteră.
În vis, mi-a trecut brusc prin minte că visez.

The fire had not been discovered yet.
My eldest son had a toothache, and would have gone to a
dentist, if there had been any in the cave.
In my dream, it suddenly occurred to me that I was
dreaming.
I thought I must have been dreaming for a long time, as it

Credeam că visez demult, pentru că acum era primăvară, şi

I was telling my wife that I would hunt a bear when spring
came.
I felt sure I could have married a healthier woman, if I had
been a better hunter in my youth.
My wife kept telling me that she would divorce me, if we did
not have seven children.
I suggested that she should feed them mice till I could go
hunting.
It was snowing.
It had been snowing for two months, which meant that we
must have been at the South Pole.
The cave could not have been colder.
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nevasta mea îmi cerea să mă duc la vânătoare.
N-am fost niciodată un om violent.
Îmi era cu neputinţă să omor un urs.

was spring now, and my wife demanded that I should go
hunting.
I have never been a violent man.
I could not possibly kill a bear.

Ar putea unul din voi, vă rog, să mă trezească acum din vis?

Could any of you wake me up now, please?
189.

Nu ştiai că acea casă ale cărei geamuri le-ai spart atunci când
jucai golf cu şeful tău urmează să fie vândută unui arab care
nu vorbeşte araba ?
Cine-ţi închipuiai că o să accepte să-ţi fie vecin?
Când a intrat în casă, arabul v-a observat afară pe tine şi pe
şeful tău.
Pentru că-i promisese agentului imobiliar că o să pună
geamurile pe cheltuiala lui, arabul nici măcar n-a încercat să
vă abordeze.

Did you not know that the house whose windows you had
broken when you had been playing golf with your boss was
to be sold to an Arab who could not speak Arabic?
Who did you imagine would accept to be your neighbour?
On entering the house, the Arab noticed you and your boss
outside.
Having promised the real estate agent that he would replace
the windows at his expense, the Arab did not even try to
approach you.

De două luni încoace, el învaţă araba, şi, atunci când va şti
destul de bine limba, o să vă trimită un bilet cum că ştie cine
joacă de ani de zile golf în curtea lui.

For two months now, he has been studying Arabic, and,
when he knows the language well enough, he will send you
a note saying he knows who has been playing golf in his
courtyard for years.
He may sue you both, unless you apologize to him in Arabic.

Se poate să vă dea pe amândoi în judecată, dacă n-o să-i cereţi
scuze în arabă.
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Mai bine ai începe să înveţi limba până n-o să fie prea târziu.

You had better start learning the language before it is too late.
190.

N-ai vrea să te fi însurat cu vrăjitoarea cea rea?
Oare nu te însurai cu ea, dacă părinţii tăi ar fi săraci şi ar avea
nevoie de cineva să le aducă de mâncare?
Nu-i cu putinţă să-ţi fi închipuit că ei mănâncă doar furnici şi
gândaci, nu?
Ai refuzat-o ca nu cumva să creadă părinţii tăi că-ţi plac mai
mult fiinţele supranaturale decât femeile în carne şi oase.
Când a descoperit că mai degrabă rămâi burlac decât să te
însori cu ea, vrăjitoarea cea rea ar fi vrut să fie un balaur şi să
te înspăimânte într-o seară când te întorci târziu acasă.

Do you not wish you had married the wicked witch?
Would you not have married her if your parents were poor
and needed someone to bring them food?
You cannot have imagined that they only ate ants and
beetles, can you?
You rejected her lest your parents should think that you liked
supernatural beings better than women in flesh and blood.
When she found out you would rather stay a bachelor than
marry her, the wicked witch wished she were a dragon and
she could scare you one night, when you came back home
late.
If you ever meet her face to face again, tell her she will always
be the love of your life, unless you want to have nightmares
every night.

Dacă ai s-o mai întâlneşti vreodată faţă-n faţă, spune-i că o să
fie întotdeauna iubirea vieţii tale, dacă nu vrei să ai coşmaruri
în fiece noapte.
191.
Mincinosul spune adevărul şi numai adevărul de când a fost
pus să plătească o casă despre care declarase el că o să coste

The liar has been telling the truth and nothing but the truth
since he was made to pay for a house about which he had
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mai mult decât valorează cu adevărat.
A fost pus să plătească preţul pe care l-a născocit.
Dacă ar fi fost doar câteva mii de dolari, poate i-ar fi
împrumutat de la prieteni, dar nu-i dă nimeni cu împrumut
un miliard de lire, pentru că se ştie bine că este mincinos şi se
aşteaptă de la el să mintă în legătură cu data când ar putea
înapoia banii.
Aşa că, dacă-ţi spune că n-a fost niciodată aşa de sărac ca
acum, poţi să crezi că odată-n viaţa lui spune şi el adevărul.

declared that it would cost more than it was really worth.
He was made to pay the price he had invented.
Had it been just a few thousand dollars, he might have
borrowed it from his friends, but no one will lend him a
billion pounds, as he is well known to be a liar, and is
expected to lie about the date when he could return the
money.
So, if he tells you he has never been as poor as he is now, you
can trust him to be telling the truth for once.
192.

—Se spune că i s-a decernat fotografului premiul Nobel.
Este foarte secretos de când s-a întors din străinătate.
Nu vrea să spună nimănui unde a fost.
Se crede că a petrecut o săptămână în Suedia, iar acum toţi se
aşteaptă ca el să le spună prietenilor de ce i s-a decernat
tocmai lui premiul Nobel.
El tot repetă că nu vrea să existe nicio neînţelegere.
Zice că nu el a fost cel care a luat premiul.
—Ar recunoaşte, dacă l-ar fi luat?

“The photographer is said to have been awarded the Nobel
Prize.
He has been very secretive since he returned from abroad.
He will not tell anyone where he was.
He is thought to have spent a week in Sweden, and now
everyone expects him to tell his friends why the Nobel Prize
has been awarded to him of all people.
He keeps repeating he does not want there to be any
misunderstanding.
He says it was not he who got the prize.”
“Would he admit if he had got it?“
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—De ce ar face-o?
Dacă ţine la intimitatea lui, n-ar trebui să ne spună.
Uite-l!
Sunt reporteri peste tot în jurul lui, iar vecinii strigă de la toate
geamurile.
—Ce face?
—Îşi sfărâmă aparatul de fotografiat.
Era pe vremuri o fiinţă aşa de blândă.
Precis că celebritatea are un efect cumplit asupra lui.
Aş vrea să fiu eu cel căruia să i se fi decernat premiul Nobel!

“Why should he?
If he values his privacy, he should not tell us.
There he is!
Reporters are all around him, his neighbours shout from all
the windows.”
“What is he doing? “
“He is smashing his camera.
He used to be such a gentle creature.
Celebrity must have a terrible effect on him.
I wish it were me who had been awarded the Nobel Prize!”
193.

Când îşi va da seama omul de ştiinţă că a plătit prea mult pe
calculatorul pe care l-a cumpărat ieri, eu voi fi ştiut de ani de
zile că nevasta lui, care cumpără totul în casă, îl păcăleşte.
De ceva vreme încoace ea economiseşte pentru o maşină roşie
decapotabilă în care să se ducă la Anvers din două în două
zile.
Nevasta lui ar trebui să-şi ia o slujbă şi să-şi câştige banii ei, şi
ar face-o, dacă n-ar fi atât de leneşă.
Se trezeşte mereu la amiază, mănâncă în fiecare zi în oraş, şi

When the scientist realizes that he paid too much for the
computer he bought yesterday, I will have known for years
that his wife, who does all the buying in his house, is cheating
him.
For quite a while now, she has been saving for a convertible
red car in which she can drive to Antwerp every other day.
His wife should get a job and earn her own money, and she
would, if she were not so lazy.
She will wake up at noon, eat out every day, and spend the
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îşi petrece după-amiaza la cumpărături.
Dacă aş fi în locul omului de ştiinţă, divorţam demult de ea.

afternoon shopping.
If I were in the scientist’s place, I would have divorced her
long ago.
But the scientist is so absent-minded that he has probably
forgotten he married her.

Dar omul de ştiinţă este aşa de distrat încât probabil că a şi
uitat că s-a însurat cu ea.
194.
L-am întrebat pe funcţionar când o să fie dispus şeful lui sămi acorde o audienţă, şi dacă mă pot aştepta ca aceasta să se
întâmple în viitorul apropiat.
Funcţionarul nu voia să existe nicio altercaţie între el şi cei ce
aşteptau la o coadă lungă în faţa biroului lui, aşa că m-a
asigurat că o să fiu primit de îndată ce o să fie liber şeful lui.
Habar n-avea şeful lui ce mânios sunt că m-a concediat.
Nu numai că eram mânios, dar cumpărasem şi o armă.
Aveam de gând să-l împuşc atunci când îl văd?
Hai să aşteptăm împreună, şi poate ai să afli.

I asked the clerk when his boss would be willing to see me,
and if I could expect this to happen in the near future.
The clerk did not want there to be any argument between
him and those who were waiting in a long line in front of his
office, so he reassured me that I would be received as soon as
his boss was free.
His boss had no idea how angry I was because he had fired
me.
Not only was I angry, but I had also bought a gun.
Was I going to shoot him when I saw him?
Let us wait together, and you may find out.
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195.
Locuiam de un an la Haga atunci când am primit o scrisoare
anonimă care zicea că am moştenit o vilă la Atena.
Dintotdeauna mi-a plăcut foarte mult Grecia, pe care am
vizitat-o deja de câteva ori.
M-am gândit că, dacă mă duc la Atena şi văd vila, poate-mi
fac cât de cât o idee cine mi-a lăsat-o moştenire.
Aş vrea să fi rămas la Haga.
Mai bine rupeam în bucăţele scrisoarea anonimă.

I had been living in the Hague for a year when I received an
anonymous letter saying that I had inherited a villa in
Athens.
I have always been very fond of Greece, which I have already
visited several times.
I thought that, if I went to Athens and had a look at the villa,
I might form some idea who had bequeathed it to me.
I wish I had stayed in the Hague.
I had better have torn the anonymous letter to pieces.

Cum am intrat în vilă, m-a arestat poliţia greacă.
Se descoperise că vila aceea este locul de întâlnire al tuturor
traficanţilor europeni de droguri, iar eu am fost acuzat că sunt
căpetenia lor.
M-au închis, şi, atunci când o să plec din Grecia, voi avea
aproape nouăzeci de ani.

When I entered the villa, the Greek police arrested me.
That villa had been discovered to be the meeting place of all
European drug dealers, and I was accused of being their
head.
They put me behind bars, and, when I leave Greece, I shall be
in my late eighties.

Dacă trăiesc atât, m-am hotărât să mă duc la mănăstire.

If I live that long, I have made up my mind to go to a
monastery.
Not a Greek one, of course.
I hear Italians have great cells.

Nu una grecească, bineînţeles.
Am auzit că italienii au chilii pe cinste.
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196.
Odată ca niciodată, a fost un poet.
Se spunea că a scris douăzeci de volume de versuri.

Once upon a time, there was a poet.
He was said to have written twenty volumes of verse.

Regele ceru ca poetul să dedice un poem câinelui lui, în vârstă
de trei ani.
Poetul s-a uitat la rege ca şi cum în viaţa lui n-ar fi auzit nimic
mai umilitor.
A trebuit să-i întoarcă spatele regelui , ca nu cumva acesta săl audă că blestemă.
Regina, care se afla în picioare la celălalt capăt al sălii, îl auzi
din întâmplare, fără să vrea.
Puse să fie întemniţat.
După ce a fost întemniţat, în fiece dimineaţă în zori, poetul
cerea toc şi hârtie.
Când temnicerul i le aducea, sperând că va scrie poemul pe
care l-a cerut regele, poetul scria invariabil, „Fir-ar să fie de
câine”, până ce, într-o zi, câinele fu adus în celula lui.

The King demanded that the poet should dedicate a poem to
his three-year-old dog.
The poet looked at the king as if he had never heard anything
more humiliating in his whole life.
He had to turn his back to the king, lest the latter should hear
him curse.
The Queen, who was standing at the other end of the hall,
happened to overhear him.
She had him imprisoned.
After having been imprisoned, every morning at dawn, the
poet would ask for pen and paper.
When the jailor brought them to him, hoping that he would
write the poem the king had requested, the poet would
invariably write “Damned dog”, till, one day, the dog was
brought to his cell.
The dog was now twelve years old.
In the meantime, the king had been overthrown by his
nephew.
He turned out to have been a bad king, so his nephew had

Câinele avea acum doisprezece ani.
Între timp, regele fusese detronat de nepot.
Se dovedi că a fost un rege prost, aşa că nepotul lui puse să
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fie şi el întemniţat în celula poetului.
Poetul, câinele şi regele se împrieteniră.
Vorbeau zilnic despre poezie.
Când fură eliberaţi, semănau aşa de tare, cu bărbi lungi şi
îmbrăcaţi în zdrenţe, că poetul fu confundat cu fostul rege şi
aşezat pe tron.
Era acum rândul regelui să scrie câinelui un poem.

him imprisoned în the poet’s cell as well.
The poet, the dog and the king became friends.
They would talk about poetry every day.
When they were released, they were so much alike, with long
beards and dressed in rags, that the poet was mistaken for
the ex-king and seated on the throne.
It was the King’s turn to write a poem to the dog now.
197.

Am visat că dorm de o sută de ani.
Cu cât dormeam mai mult, cu atât întineream.
Mă temeam că oamenii pe care-i ştiam pe vremuri o să mă
întâlnească pe stradă şi n-o să mă poată recunoaşte.
Trebuie să recunosc că n-am fost niciodată aşa de speriat cum
am fost în visul acela.
Se părea că am adormit atunci când aveam puţin peste şaizeci
de ani, şi mă întrebam când o să încetez să întineresc.
Când, în vis, am împlinit şaptesprezece ani, mi-am întâlnit
fiul mai mare, care a cerut să-l las să intre el primul, pentru
că este mai în vârstă ca mine.
Propria mea nevastă mă trata de parcă eram fiul ei.
Prietenii nu ascultau niciodată ce aveam eu de spus.

I dreamt I had been sleeping for a hundred years.
The longer I slept, the younger I was.
I was afraid people I used to know would meet me in the
street and would not be able to recognize me.
I must admit I have never been as scared as I was in that
dream.
I seemed to have fallen asleep when I was in my early sixties,
and I wondered when I would stop getting younger.
When, in my dream, I turned seventeen, I met my elder son,
who demanded that I should let him enter first, as he was
older than me.
My own wife treated me as if I were her son.
My friends would never listen to what I had to say.
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Şeful meu insista să merg la facultate înainte să cer o mărire
de salariu.
Mă simţeam bătrân, dar se aştepta de la mine să fac ce face un
tânăr.

My boss insisted that I should go to college before asking for
a raise.
I felt old, but I was supposed to do the things that a young
man did.

Mulţumesc lui Dumnezeu că în sfârşit sunt treaz.
Nu este deloc uşor să fii minor.

Thank God I am awake at last.
It is not at all easy to be under age.
198.

Nu este nevoie ca avocatul să-i scrie preşedintelui despre
cazul pe care l-a pierdut.
Dacă are nevoie de bani, ar trebui să muncească mai mult.
Nu era nevoie să aprobe tot ce a spus judecătorul în timpul
procesului.
Dacă i-ar fi spus clientului lui că are nevoie de bani ca să
cumpere un cal, poate că clientul lui, despre care se ştie că
este un om înstărit, l-ar fi plătit dublu.

The lawyer need not write to the President about the case he
has lost.
If he needs money, he should work more.
He need not have approved of everything the judge said
during the trial.
If he had told his client he needed money in order to buy a
horse, his client, who is known to be a wealthy man, might
have paid him double.

Clientul i-a spus din primul moment că are nevoie de un
avocat muncitor.
Dacă avocatul ar fi muncit serios, n-ar fi fost silit să-i spună
clientului în ultima zi că a pierdut bătălia.

His client told him from the very beginning that he needed a
hardworking lawyer.
Had the lawyer been working hard enough, he would not
have had to tell his client on the last day that he had lost the
battle.
The lawyer should not have lied.

Avocatul n-ar fi trebuit să mintă.
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Ar fi fost suficient dacă i-ar fi dat un CV clientului: n-a
câştigat niciodată niciun caz, şi nicio persoană în toate minţile
nu l-ar fi angajat de la bun început.

It would have been enough if he had given his client his CV:
he has never won any case, and no person in his right mind
would have hired him in the first place.
199.

Îi spuneai farmacistului unde este reţeta, dacă ai fi ştiut unde
a pus-o?
Te-a întrebat dacă iei de mult medicamentul pe care îl
cumperi.
De ce nu i-ai spus că habar n-ai pentru ce este şi de ce ţi l-a
prescris doctorul?
N-ar fi mai bine să te duci să vezi alt doctor, şi să-i spui
farmacistului că nu este nevoie să-şi facă griji?
Eu l-aş linişti, dacă aş fi în locul tău, pentru că data viitoare
ţi-ar putea da un medicament care să-ţi înroşească urechile
sau să-ţi înverzească nasul, dacă o să se simtă dispreţuit.

Would you have told the chemist where the prescription was,
if you had known where he had put it?
He asked you if you had been taking the medicine you were
buying for a long time.
Why did you not tell him you had no idea what it was for,
and why the doctor had prescribed it to you?
Had you not better go see another doctor, and tell the chemist
he need not worry?
I would reassure him if I were you, as next time he might give
you a medicine which could turn your ears red, or your nose
green, if he feels despised.

Trebuie să ai mare grijă în zilele noastre.

You can never be too careful these days.
200.

Când îşi pierdu îngerul o aripă, îl întrebă pe arhanghel dacă
acesta i-ar da-o, dacă ar da de ea.

When the angel lost one wing, he asked an archangel
whether the latter would give it to him, if he came across it.
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Se vede că-i era foarte greu să zboare doar cu o aripă.

He must have found it very hard to fly with only one wing
left.
On the other hand, he cannot simply have lost his wing.

Pe de altă parte, nu se poate să fi pierdut el aripa pur şi
simplu.
Ajunse la concluzia că precis i-a furat-o cineva atunci când
dormea dus.
Mai nimeni nu ştie că îngerii au la fel de multă nevoie de
somn ca şi oamenii.
Dacă s-ar întâmpla să-l ajute cineva să-şi găsească aripa,
îngerul ar fi desigur foarte recunoscător.

He came to the conclusion that someone must have stolen it
from him while he was fast asleep.
Hardly anyone knows that angels need their sleep as much
as humans.
If anyone should help him find his wing, the angel would
certainly be very grateful.

Poate chiar i-ar împlini toate dorinţele acelei persoane.
N-ai vrea să ai tot ce vrei?
Văd că ascunzi la spate ceva pufos şi alb.

He might even fulfil all that person’s wishes.
Do you not wish you had everything you wanted?
I can see you are hiding something fluffy and white at your
back.
Shame on you.

Să-ţi fie ruşine.
201.
O aud cum te întreabă cât este de când te-ai tuns ultima oară.
Mă întreb dacă ai să-i spui că, de când te-ai născut, nu te-ai
tuns niciodată, pentru că ai fost blestemat la naştere de către
vrăjitoarea păroasă să te prefaci în tufiş, dacă ai să te tunzi

I can hear her ask you how long it has been since you last had
your hair cut.
I wonder if you will tell her that, since you were born, you
have never had your hair cut, because you were cursed at
birth by the hairy witch to be turned into a bush if you ever
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vreodată.
Când m-ai întrebat dacă m-aş fi însurat cu fiica ta, dacă aş fi
ştiut că nu te poţi duce la frizer, am crezut că precis glumeşti.

had your hair cut.
When you asked me whether I would have married your
daughter if I had known you could never go to the barber’s,
I thought you must be joking.

Dacă n-aş fi cunoscut-o chiar eu pe vrăjitoarea păroasă
deunăzi, încă te-aş crede un pic ţicnit.
Din întâmplare, mă plimbam atunci când mi-a smuls
umbrela, a deschis-o, şi şi-a ascuns de toţi ceilalţi faţa păroasă.

If I had not met the hairy witch myself the other day, I should
still think you to be a little crazy.
I happened to be taking a walk when she grabbed my
umbrella, opened it, and hid her hairy face from all the
others.
It turned out you had been telling the truth, because she
showed me the very place where you would stand when you
turned into a bush, as soon as you had your hair cut.
Ever since I met the witch, I have visited that spot every three
hours, to make sure you have not become a bush before
giving me the dowry you promised when I married your
daughter.

S-a dovedit că ai spus adevărul, pentru că mi-a arătat chiar
locul unde vei sta atunci când te vei preface în tufiş, de îndată
ce te vei tunde.
De când am cunoscut-o pe vrăjitoare, vizitez locul acela din
trei în trei ore, să mă asigur că nu te-ai transformat în tufiş
înainte să-mi dai zestrea pe care mi-ai promis-o atunci când
m-am însurat cu fata ta.
202.
Nici ceasornicarul, nici morarul nu erau dispuşi să cânte în
cor.
Nici măcar atunci când a telefonat preotul personal ca să-i
roage, nu au fost de acord să meargă la biserică.

Neither the watchmaker, nor the miller was willing to sing in
the chorus.
Not even when the priest phoned to ask them in person, did
they agree to go to church.

Volumul 3.

Nici nu închiseră bine telefonul, că se şi porni o furtună.
Cum satul a fost inundat, au trebuit să se refugieze în biserică,
întrucât biserica aceea fusese construită în vârf de deal.
Din ziua aceea se duc la repetiţii în fiecare joi seară, cu toate
că sunt afoni.

Hardly had they hung up when a storm broke out.
As the village was flooded, they had to take refuge in the
church, since that church had been built on top of a hill.
Ever since that day, they have gone to rehearsals every
Thursday night, even though they are tone deaf.
203.

Bibliotecarul vru să ştie când va fi înregistrată cartea pe care
ai donat-o cu o săptămână în urmă, ca s-o poată împrumuta
cititorilor.
Întreba pe toţi cei pe care-i întâlnea unde este cartea, şi
obţinea mereu acelaşi răspuns—că se înregistrează.
Fusese prevenit că este o carte despre magie neagră, şi
nădăjduia că va fi primul care o va citi.
Se gândea că, dacă se va dovedi că este primejdioasă, o va ţine
pentru el, nu o va împrumuta nimănui.
Îşi zise că, dacă ar fi un roman poliţist ori un basm, n-ar fi
periculos, dar cu o carte de magie trebuie să aibă grijă.
În ziua în care a ajuns cartea, pur şi simplu a dispărut de la
masa lui şi nu s-a mai auzit de el de atunci.

The librarian wanted to know when the book which you had
donated a week before would be registered, so that he might
lend it to his readers.
He would ask everyone he met where the book was, and he
would get the same answer over and over again—that the
book was being registered.
He had been warned it was a book about black magic, and he
hoped he would be the first to read it.
He thought that, if it proved to be dangerous, he would keep
it to himself, he would not lend it to anyone.
He told himself that, if it were a thriller or a fairy tale, it
would not be dangerous, but, with a book of magic, he must
be careful.
The day the book arrived, he simply vanished from his desk,
and has not been heard of since then.
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204.
Trebuie să fi fost greu pentru bucătar să-şi dea demisia din
postul lui de la restaurant, dar şi-ar dori să fi făcut acest lucru
de mult, pentru că, dacă l-ar fi făcut, n-ar fi acum dat în
judecată de un grup de japonezi, care pretind că i-a otrăvit.
Ar face bine bucătarul să-şi angajeze un avocat foarte bun, şi
chiar i-am sugerat să-l caute pe cel mai bun care există.
De-ar fi să afle bucătarul cine i-a adus la restaurant pe acei
japonezi, în mod sigur ar învăţa-o el minte pe acea persoană.
I-am spus bucătarului că de fapt nu contează a cui a fost
ideea.
Dacă s-ar întâmpla să-i spună cineva că eu sunt cel care i-a
îndemnat pe japonezi să-i încerce mâncarea, mă tem că aş da
de belea.
S-ar putea supăra rău.
M-ar putea chiar otrăvi.
Mă întreb dacă vreunul din japonezi mai trăieşte şi azi, şi ar
putea spune păţania.

It must have been difficult for the cook to resign from his job
at the restaurant, but he wishes he had done it long ago,
because, if he had, he would not now be sued by a group of
Japanese, who claim he poisoned them.
The cook had better hire a very good lawyer, and I have even
suggested that he should look for the best there is.
If the cook were to learn who brought those Japanese to the
restaurant, he would most certainly teach that person a
lesson.
I told the cook that it did not really matter whose idea it had
been.
If anyone should tell him that it was me who urged that the
Japanese should try his food, I am afraid I should be in
trouble.
He might get very angry.
He could even poison me.
I wonder whether any of those Japanese has lived to this day,
and could tell the story.
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205.
Abia atunci când domnul cel vârstnic a izbucnit în lacrimi,
am priceput că n-am avut tact.

Only when the elderly gentleman burst into tears, did I
realize I had been tactless.

Mi se spusese să-l mint, şi uitasem.
I-am spus că i-a fugit câinele lui de acasă pentru că nu-i dă de
mâncare.
Domnul cel vârstnic dădea de mâncare câinelui doar din trei
în trei zile.
După ce i-am spus adevărul, a urlat la mine că sunt un tânăr
insensibil, care va fi pedepsit de Dumnezeu.

I had been told to lie to him, and I had forgotten.
I told him his dog had run away from home because he never
fed it.
The elderly gentleman would only feed the dog every three
days.
When I had told him the truth, he yelled at me that I was an
insensitive young man who would be punished by God.

A mai zis că animalul cu pricina îl iubeşte şi n-o să-l
părăsească de bună voie.
Câinele a fost, fără îndoială, răpit şi, dacă se gândeşte mai
bine, precis că eu sunt cel care i l-a furat.
M-a anunţat că va plânge până ce-i voi spune unde se află
câinele lui.

He added that the animal in question loved him, and would
never leave him out of his own free will.
The dog must have been kidnapped, and, now that he came
to think of it, it must have been me who had stolen it.
He let me know that he would keep crying till I told him
where his dog was.

Să nu faceţi niciodată ce am făcut eu, dacă nu vreţi să vă
simţiţi vinovaţi toată viaţa.

You must never do what I did, unless you want to feel guilty
all your life.
206.

—De unde să ştiu eu unde este chelnerul?

“How should I know where the waiter is?”

Volumul 3.

—Nu e nevoie să strigi la mine.
M-am gândit că poate ştii.
—Ce n-aş da să mă laşi în pace.
Fă bine şi întreabă-l pe bucătar unde este chelnerul.

“You need not shout at me.
I just thought you might.”
“I wish you would leave me alone.
Ask the cook where the waiter is, will you!”

—Nu-i cu putinţă să fi sosit deja bucătarul.
A plecat şi a spus că n-o să se întoarcă până ce n-o să mâncăm
toate chiftelele.
Le-am terminat?
—Nu-i cu putinţă să fi terminat chiftelele.
Urmau să ne ajungă o săptămână.

“The cook can’t have arrived yet.
He left and said he would not be back till we had eaten all the
meat balls.
Have we finished them?”
“We can’t have finished his meat balls.
They were to last us for a week.”

—Poate am mâncat mai mult decât mâncăm de obicei.
Poate că ne-a fost tare foame.
—Nu mănâncă nimeni atâtea chiftele.
Ar trebui să ştii şi tu.
Îţi pot face rău.
Cu siguranţă bucătarul a folosit porc în loc de vacă.
Se vede că a terminat vaca, şi s-a gândit că n-avem cum să ne
dăm seama.
—Atunci poate că chelnerul cumpără vacă acum.
Mai bine am şterge-o de aici înainte să-şi dea seama ceilalţi că
am observat greşeala bucătarului, şi să pună să ne biciuiască.

“We may have eaten more than we usually do.
We may have been very hungry.”
“Nobody would eat so many meat balls.
You should know better.
They can make you sick.
The cook is sure to have used pork instead of beef.
He must have run out of beef, and he thought we could not
possibly notice.”
“Then the waiter may be buying beef now.
We had better get out of here before the others realize we
have noticed the cook’s mistake, and before they have us
flogged.”
“Why should they flog us?”

—De ce să ne biciuiască?
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—Ca nu cumva să spunem celorlalţi clienţi ce neglijent este
bucătarul.
Ştii că bucătarul speră să i se decerneze premiul Nobel, nu?

“Lest we should tell the other customers how careless the
cook is.
You know the cook hopes to be awarded the Nobel Prize,
don’t you?”

—Uite că vine chelnerul cu bucătarul.
—Atunci hai să-l felicităm pe bucătar, vrei?
—Nu putea lua premiul Nobel.
Pare prea abătut.
Poate i s-a spus că este un bucătar de mâna a doua.
O să aibă nevoie de noi să-l înveselim.

“There comes the waiter with the cook.”
“Let us congratulate the cook then, shall we?”
“He can’t have received the Nobel Prize.
He looks too gloomy.
He may have been told he is a second rate cook.
He will need us to cheer him up.”

—Dă-i să mănânce chiftelele lui.
Asta ar trebui să-l facă fericit.

“Feed him his own meat balls.
That ought to make him happy.”
207.

După ce a terminat de dactilografiat manuscrisul,
dactilografa i l-a înmânat autorului, care se temuse că
volumul nu va fi terminat la vreme.
Dactilografa îi spusese autorului că o să-l cheme atunci când
va fi gata cartea, dar telefonul era defect, ceea ce autorul nu
putea bănui.
Când a sunat dactilografa la uşă, autorul, care o aştepta să
vină de zile întregi, hotărâse că o să cheme altă dactilografă

Having finished typing the manuscript, the typist handed it
to the author, who had been afraid that the book would not
be finished in time.
The typist had told the author that she would call him when
the book was ready, but the phone was out of order, which
the author could not suspect.
When the typist rang the bell, the author, who had been
waiting for days for her to come, had decided he would call
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până nu va fi prea târziu.
Dacă ar fi făcut-o, ar fi trebuit să plătească de două ori, ceea
ce nu-şi putea permite.
Acum cartea este deja publicată, dar, la citirea recenziilor,
autorul ar vrea ca volumul să nu fi fost dactilografiat
niciodată.

another typist before it was too late.
If he had done so, he would have had to pay twice, which he
could not afford.
Now the book has already been published, but, on reading
the reviews, the author wishes the volume had never been
typed.
208.

Dacă piticul nu urca muntele cu speranţa că o să poată atinge
luna nouă, ar mai locui şi acum în cartierul nostru.
Nu şi-ar fi închipuit el că poate ajunge la lună, dacă emisiunea
TV pe care o urmăreşte în fiecare zi la cinci fără cinci n-ar
arăta mereu prima aterizare pe lună.
Emisiunea descrie luna ca şi cum ar fi deja locuită de fiinţe
omeneşti.

If the dwarf had not climbed the mountain in hopes he would
be able to touch the new moon, he would still be living in our
district.
He would not have imagined he could reach the moon if the
TV show he watches at five to five every day did not
constantly show the first landing on the moon.
The show describes the moon as if it were already inhabited
by human beings.

Mă întreb dacă piticul ar prefera să nu se fi apucat să urce
muntele.
Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mai puţin înţeleg cum a
ajuns piticul acesta să locuiască într-un iglu la Polul Sud.
E oare cu putinţă să se fi refugiat acolo pentru că nu vrea să-l
lase câinele tău să-l călărească?

I wonder if the dwarf would rather he had not started
climbing the mountain.
The more I think of it, the less I understand how this dwarf
came to inhabit an igloo at the South Pole.
Can he have taken refuge there because your dog will not
allow him to ride it?
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Ce face în această clipă câinele tău?
De ce nu-l aud să latre de o săptămână?
Precis au evadat împreună, şi au nădăjduit că o să ne
întrebăm unde s-au dus.

What is your dog doing right now?
Why have I not heard it bark for a week?
They must have escaped together, and they hoped we would
wonder where they had gone.

Dacă cei doi se vor întoarce, trebuie să ne prefacem că-i
ignorăm.
Dar e posibil să ne mutăm într-o vilă pe lună înainte să
călărească piticul pe câinele tău până la mine acasă.
Ce mai privelişte o să ratăm!

If the two of them come back, we must pretend to ignore
them.
But we may move to a villa on the moon before the dwarf
rides your dog to my house.
What a sight we will miss!
209.

Ţi-am spus că profesorul o să fie necăjit dacă n-o să-şi
găsească papagalul atunci când va intra.
El şi papagalul sunt împreună de o jumătate de an încoace.
Mănâncă, dorm şi se plimbă împreună zi de zi de şase luni de
zile încheiate, de când a găsit profesorul papagalul în biroul
lui.
Papagalul doarme pe perna profesorului.
N-a fost niciodată pus în colivie.
Profesorul n-a vrut să-l ţină sub cheie.
În aceste şase luni, papagalul a învăţat să vorbească.
Se crede că are cinci ani, dar poate a trăit zece ani în junglă

I told you the teacher would be upset if he failed to find his
parrot when he walked in.
He and the parrot have been together for half a year now.
They have eaten, slept and walked together daily for six
whole months, since the teacher found the parrot in his office.
The parrot sleeps on the teacher’s pillow.
He has never been put in a cage.
The teacher would never lock him up.
During these six months, the parrot has learned how to talk.
He is thought to be five years old, but he may have lived in
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înainte să zboare în biroul profesorului.
Nu se poate să mai fi trăit cu altă fiinţă omenească.
Mai bine am căuta acum papagalul.
Profesorul poate intra în orice moment.

the jungle for ten years before he flew into the teacher’s office.
He cannot have lived with another human being before.
We had better be looking for the parrot now.
The teacher may come in any minute.

Urmează să ţină azi un discurs despre prietenie.
Urma să fi ţinut acelaşi discurs acum o lună, dar nu s-a putut
duce, pentru că a descoperit că nevasta lui îl înşeală de ani de
zile cu cel mai bun prieten al lui.
Dacă nu era papagalul, n-ar fi aflat niciodată.
Acum papagalul a devenit prietenul lui la cataramă.

He is to make a speech about friendship today.
He was to have made the same speech a month ago, but he
could not go, because he found out that his wife had been
cheating on him with his best friend for years.
But for the parrot, he would never have found out.
Now the parrot has become his bosom friend.

Dacă n-o să găsească papagalul atunci când intră, niciunul
dintre voi nu va trece examenul în vară, şi va trebui să-l daţi
iar şi iar, până ajungeţi aproape de optzeci de ani.

Unless he finds the parrot when he walks in, none of you will
pass the exam in summer, and you will have to take it again
and again, till you are in your late seventies.
210.

Calculatorul meu este prost dispus de când l-am cumpărat.
Economiseam de luni de zile atunci când l-am văzut că-mi
face cu ochiul dintr-o vitrină.
Nu pot chiar să spun că aş vrea să nu-l fi cumpărat, pentru că
mi-a fost foarte util în tot acest timp.
Poate mai bine mă duceam cu un specialist şi alegeam altul.

My computer has been in a bad mood ever since I bought it.
I had been saving for months when I saw it wink at me from
a shop window.
I cannot really say I wish I had not bought it, because it has
been very useful to me all this time.
Maybe I had better have gone with a specialist and chosen a
different one.

Volumul 3.

Când a întrebat vânzătorul dacă voi plăti cu bani gheaţă, ori
cu cartea de credit, şi când aş vrea să-mi fie livrat calculatorul
acasă, am intrat în panică.
Crezusem că o să-l iau cu mine imediat după ce voi plăti.

When the shop assistant asked if I would pay cash, or with
my credit card, and when I would like the computer to be
delivered to my house, I panicked.
I had thought I would take it with me as soon as I had paid.

Măcar dacă aveam mai multă răbdare.
Am cerut să mi se dea calculatorul pe loc, şi îl folosesc zi şi
noapte de atunci încoace.
Ori de câte ori mă ridic de la birou, ecranul spune „Windows
is shutting down.”
Se vede că este un calculator care are nevoie de dădacă.
M-am săturat de el.
Vreau înapoi libertatea mea.
Îl dau de aici.
Îl iei pe gratis?

If only I had been more patient.
I demanded that I should be given my computer right away,
and I have been using it day and night ever since.
Whenever I go away from my desk, the screen says
“Windows is shutting down.”
It must be a computer which needs baby-sitting.
I have had enough of it.
I want my freedom back.
I am giving it away.
Will you take it for free?
211.

L-am întrebat cine este şi câţi ani are, iar el a răspuns că are în
jur de treizeci şi cinci de ani, şi tocmai i-a apărut ultimul
roman.
Am vrut să ştiu despre ce tratează romanul.
Nu poate spune în câteva vorbe, zise, pentru că şi el abia ţine
minte numele personajelor.

I asked him who he was and how old he was, and he replied
he was in his middle thirties, and his latest novel had just
come out.
I wanted to know what the novel dealt with.
He could not say that in a few words, he said, because he
himself could hardly remember all his characters’ names.
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Adăugă că o să-mi spună tot, dacă o să petrec o zi întreagă cu
el.
Am acceptat, ca să nu se simtă ofensat, dar, cu cât insista, cu
atât mă interesa mai puţin.

He added he would tell me all about it if I spent a whole day
with him.
I agreed lest he should feel offended, but, the more he
insisted, the less interested I was.

Era din ce în ce mai nerăbdător să-mi vorbească despre
intriga pe care a născocit-o.
Zise că şi-a folosit propria biografie, pentru că a crezut că o să
intereseze pe toţi cititorii.
Avea de gând să-mi spună mai întâi povestea vieţii lui, şi,
după ce voi fi înţeles fiecare detaliu în parte, o să-mi explice
cum şi-a construit romanul.
L-am întrebat de ce a ales să fie romancier, iar el a răspuns că
întotdeauna a simţit că va fi cunoscut prin ceea ce scrie.

He was more and more anxious to talk to me about the plot
he had made up.
He said he had used his own biography, as he had thought it
would appeal to all his readers.
He was going to tell me the story of his life first, and, when I
had understood every little detail, he would explain how he
had built his novel.
I asked why he had chosen to be a novelist, and he replied he
had always felt he would become famous for what he was
writing.
He asked me if I had not read any of his books.
I answered him I had not.
He asked if I would like him to give me what he had written.
I was not at all sure I would have enough patience to read the
fifteen volumes he had published.
What do you think I told him?
That I was illiterate.
He burst into tears, and has been crying ever since.
If you should meet him, do not ask him who he is!

M-a întrebat dacă nu i-am citit niciuna dintre cărţi.
I-am răspuns că nu.
A întrebat dacă aş vrea să-mi dea ce a scris.
Nu eram deloc sigur că o să am destulă răbdare să citesc cele
cincisprezece volume pe care le-a publicat.
Ce crezi că i-am spus?
Că sunt analfabet.
A izbucnit în lacrimi, şi de atunci încoace tot plânge.
Dacă cumva vă întâlniţi cu el, nu-l întrebaţi cine este!
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212.
Ştii unde este chirurgul căruia îi aparţine foarfeca aceasta?

Dacă o să aibă nevoie de ea, poate o să-şi aducă aminte unde
a lăsat-o, aşa că nu este nevoie să-ncerci să-l chemi la miezul
nopţii ca să-i spui unde e.
Dacă aş şti unde s-a dus chirurgul, i-aş spune primarului, care
este şi naşul lui.
Chirurgul i-a promis primarului că o să-l facă să fie cârn,
pentru că prietena primarului nu vrea să se mărite cu el câtă
vreme nasul lui este coroiat.
Când s-a trezit primarul, a găsit foarfeca în pat, şi s-a gândit
că ar fi o idee bună să-şi taie bandajele.

Do you know where the surgeon whom these scissors belong
to is?
He must have forgotten them here when he operated on the
mayor.
If he needs them, he may remember where he left them, so
you need not try to call him up at midnight to tell him where
they are.
If I knew where the surgeon had gone, I would tell the mayor,
who is his godfather.
The surgeon promised the mayor he would make him snub
nosed, because the mayor’s girlfriend will not marry him as
long as his nose is crooked.
When the mayor woke up, he found the scissors in his bed,
and thought it would be a good idea if he cut his bandages.

Nici nu s-a uitat bine la nasul lui în oglinda salonului, că a şi
început să zbiere.
Îi dispăruse nasul cu totul, doar o nară mai avea.
Poate că chirurgul a luat primul avion spre Danemarca de
disperare.

No sooner had he looked at his nose in the ward mirror than
he started screaming.
His nose had vanished, only one nostril was left.
The surgeon may have taken the first plane to Denmark, in
despair.

Se vede că a uitat-o aici atunci când l-a operat pe primar.
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213.
La cât s-ar ridica suma pe care ar trebui s-o plăteşti dacă ai
sparge vaza aceea?
Nu există nicio îndoială că, dacă ar şti colecţionarul de artă că
este posibil să încerci să-i distrugi colecţia, ar pune să te
aresteze în clipa în care suni la uşă.
Mai bine ţi-ai schimba planul.
Nu este nevoie să spargi vaza de care ştii că are nevoie pentru
ca colecţia lui să fie completă.
N-ai putea s-o înlocuieşti?
Dacă aş fi în locul tău, aş fura-o atunci când nu se uită, şi aş
pune una contrafăcută în loc.
Poţi, de pildă, să pui un olar să imite vaza albastră, nu?
Chiar şi eu contrafăceam obiecte puţin înainte să împlinesc
douăzeci de ani.
Dar nu vreau să existe neînţelegeri.
Nu mai fac astfel de lucruri.
Aş prefera să nu fiu arestat.
Era bine dacă-mi ţineam gura.
Nu mă torni tu pe mine, nu-i aşa?

How much would the sum you would have to pay if you
broke that vase amount to?
There is no doubt that, if the art collector knew you might try
to destroy his collection, he would have you arrested the
moment you rang the bell.
You had better change your plan.
You need not break the vase which you know he needs so
that his collection may be complete.
Could you not replace it?
If I were you, I should steal it when he was not looking, and
put a forgery in its place.
You can have a potter imitate the blue vase, for instance, can’t
you?
I myself would forge objects when I was in my late teens.
I do not want there to be any misunderstanding, though.
I am not doing such things any more.
I would rather not be arrested.
I wish I had kept my mouth shut.
You would not turn me in, would you?
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214.
Sora de spital va fi plecat din oraş înainte să trebuiască să se
pensioneze.
În acel moment, ea va fi lucrat de cel puţin patruzeci de ani.

The nurse will have left town by the time she must retire.
At that point, she will have been working for at least forty
years.
She was telling me yesterday that, when she turned sixty, she
would be living in California.
If you want to know when exactly she will leave, and where
she will be going, I suggest that you should tell her that you
are a reporter.
She has always wanted the papers to write about her.

Îmi spunea ieri că, atunci când va împlini şaizeci de ani, va
locui în California.
Dacă ai să vrei să ştii când anume o să plece, şi unde o să se
ducă, propun să-i spui că eşti reporter.
Întotdeauna a vrut să scrie ziarele despre ea.
215.
Informaţiile tale sunt extrem de utile, şi primarul a promis că
le va folosi de îndată ce vor fi făcute publice.
Dacă nu spuneai presei, n-ar fi ştiut nimeni că bagajele
directorului de şcoală sunt cercetate de poliţie, pentru că au
găsit în ele o mare cantitate de droguri.
De îndată ce ştirea va fi dată publicităţii, este foarte probabil
ca directorul de şcoală să fie concediat.
Banii n-au să-l ajute.

Your information is extremely useful, and the mayor
promised he would use it as soon as it was made public.
If you had not told the press, nobody would have known that
the headmaster’s luggage was being examined by the police,
because they had found a large quantity of drugs in it.
As soon as the news is released, the headmaster is very likely
to be fired.
Money is not going to help him.
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Ceea ce îi trebuie acum sunt sfaturile bune ale unui avocat.
Cu siguranţă că mobila lui de acasă va fi percheziţionată, aşa
că mai bine ar pune pe cineva să arunce drogurile pe care lea ascuns în saltea şi în bibliotecă.

Good advice from a lawyer is what he needs now.
His furniture at home is sure to be searched, so he had better
have someone throw away the drugs he has hidden inside
his mattress and bookcase.

Poliţia nu l-a închis încă, dar clerul a anunţat deja că nu mai
poate fi membru al bisericii catolice a Varşoviei.

The police have not imprisoned him yet, but the clergy have
already announced that he can no longer be a member of the
Catholic Church of Warsaw.
He has always been a wealthy man, and many people say
that the rich must have skeletons in their cupboards.
I should think the headmaster has one, indeed: he has been
teaching anatomy since he was twenty-two.

A fost întotdeauna un om înstărit, şi mulţi spun că bogaţii
sigur au schelete ascunse în dulap.
Aş zice că într-adevăr directorul are unul: doar predă
anatomia de când avea douăzeci şi doi de ani.
216.
A fost odată ca niciodată un uriaş care n-ar fi trebuit să
părăsească muntele pe care s-a născut.
Când îi veni vremea să se însoare, fu întrebat de părinţi ce fel
de fată vrea.
Le spuse că se va însura doar dacă fata o să-i facă cea mai
mare prăjitură din lume, şi dacă o să facă prăjitura fără să i se
spună.
Dacă fata va aştepta să-i spună el ce aşteaptă de la ea, nu va
fi aleasă.

Once upon a time there was a giant who should never have
left the mountain on which he had been born.
When the time came for him to get married, he was asked by
his parents what kind of girl he wanted.
He told them he would only get married if the girl baked him
the largest cake in the world, and if she baked that cake
without being told anything.
If the girl waited for him to tell her what he expected her to
do, she would not be chosen.
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Părinţii lui îl răsfăţau încă de când a împlinit un an, aşa că au
propus ca el să dea un anunţ în ziarul uriaşilor.

His parents had been spoiling him ever since he had turned
one, so they suggested that he should place an ad in the
giants’ newspaper.
Hardly had he done so when all kinds of teenagers, twentyyear-olds and thirty-year-olds started coming.
They would bring him huge cakes, and wait for him to taste
them.
He put on so much weight that he would cause earthquakes
when he walked.
He told his parents he would never be able to make up his
mind, because he had had enough of sweets.
He admitted he should not have asked for the hugest cake.
He married a girl who had accidentally used salt instead of
sugar, and who brought him his first salty cake.
You must also know that she made him go on a diet, and now
he is not a giant any more.
Soon he may be as small as a midget, but much happier than
before he got married.

Nici nu făcu bine acest lucru că şi începură să vină tot felul de
adolescente, de fete de douăzeci şi treizeci de ani.
Îi aduceau prăjituri uriaşe, şi îl aşteptau să le guste.
S-a îngrăşat aşa de rău că producea cutremure atunci când
umbla.
Le spuse părinţilor că n-o să se poată niciodată hotărî, pentru
că s-a săturat de dulciuri.
Recunoscu că nu trebuia să ceară cea mai mare prăjitură.
S-a însurat cu o fată care folosise sare în loc de zahăr din
greşeală, şi i-a adus prima lui prăjitură sărată.
Trebuie de asemenea să ştiţi că ea l-a pus să ţină regim, iar
acum nu mai este uriaş.
E posibil ca în curând să fie mic cât un pitic, dar mult mai
fericit decât înainte să se însoare.
217.
Oraşul spre care se îndrepta nu mai era locuit de când bomba
atomică îi ucisese toţi locuitorii.

The town he was travelling to had not been lived in since the
atomic bomb had killed all its inhabitants.
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Se întreba dacă o să vină cu el şi nevasta lui dacă o să afle că
va trebui să locuiască într-o regiune pustie.
Îşi întrebase şeful când i se va permite să se întoarcă la vechea
slujbă, dar acesta nu îi răspunsese până acum la întrebarea
lui.
I se dăduse o mitralieră, şi i se promisese un tanc, pe care
urma să le folosească dacă va găsi piraţi acolo.
Îi spusese şefului că se va întoarce de îndată ce nevasta lui va
naşte primul copil.
Nu vrea să fie despărţit de familie, zise.

He was wondering whether his wife would join him if she
found out he would have to live in a deserted area.
He had asked his boss when he would be allowed to come
back to his old job, but the latter had not answered his
question so far.
He had been given a machine gun, and had been promised a
tank, which he was to use if he found pirates there.
He had told his boss he would come back as soon as his wife
gave birth to their first child.
He did not want to be separated from his family, he said.

Va ucide toate maimuţele care au pus stăpânire pe oraş şi va
lua el averea imensă pe care au făcut-o furând tot ce au găsit
în toate seifurile, a adăugat el apoi, şi se va întoarce bogat.

He would kill all the monkeys which had taken over the
town, and he would take the huge fortune they had made by
stealing everything they had found in all the safes, he then
added, and he would come back a rich man.
He would then let everyone know that he did not want there
to be another atomic war.
With a little bit of luck, he hoped he would get the Nobel
Peace Prize.

Va da apoi de ştire tuturor că el nu vrea să mai fie încă un
război atomic.
Cu puţin noroc, spera că va primi premiul Nobel pentru pace.

218.
Decanul vrea să ştie unde vei locui la Anvers, şi dacă vei
preda cât vei fi acolo.

The dean wants to know where you will be living in
Antwerp, and if you will be teaching while you are there.
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Dacă o să aştepte să-i dau eu de ştire ce vei face, va fi aşteptat
timp de şase luni atunci când îl voi anunţa că te-ai măritat, şi
că n-o să te mai întorci să predai la Moscova.

If he waits for me to let him know what you will be doing, he
will have been waiting for six months when I announce him
that you have got married, and you will never be coming
back to teach in Moscow.
If you had not instructed me to keep him in the dark till you
had become pregnant, I could tell him sooner how much you
hate being a teaching assistant at the English Department of
Moscow University.
He might even offer to give you a raise.
Would you consider returning if he were to double your
salary?
If he should call you back—which he is very likely to do, as
he needs you—, I am sure you will tell him that he need not
bother, you do not need a job.

Dacă nu mi-ai fi dat instrucţiuni să nu-i spun absolut nimic
până ce nu vei rămâne însărcinată, aş putea să-i spun mai
curând cât deteşti să fii asistentă la catedra de engleză a
universităţii din Moscova.
Poate s-ar oferi chiar să-ţi mărească salariul.
Te-ai gândi să te întorci dacă ar fi să-ţi dubleze salariul?
Dacă s-ar întâmpla să te cheme înapoi—ceea ce este foarte
probabil să facă, pentru că are nevoie de tine—, sunt sigur că
îi vei spune că nu este nevoie să se ostenească, nu ai nevoie
de slujbă.
Va fi aflat oare până atunci că soţul tău a moştenit o mină de
diamante, a fost înnobilat, iar tu ai devenit Lady Nataşa?

Will he have found out by then that your husband has
inherited a diamond mine, has been knighted, and you have
become Lady Natasha?
219.

Detectivul locuia în Polonia cam de doi ani atunci când şi-a
dat seama că va trebui să plece în curând.

The detective had been living in Poland for about two years
when he realized he would soon have to leave.
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I se plătise pentru cazul pe care l-a rezolvat, aşa că nu exista
niciun motiv să nu plece.
În ziua când urma să închirieze o maşină şi să plece cu ea în
Elveţia, se auzi o bătaie la uşă:

He had been paid for the case he had solved, so there was no
reason why he should not leave.
On the day he was going to rent a car and drive to
Switzerland, there was a knock on his door.

—Cine e? întrebă el morocănos.
—Eu sunt, se auzi răspunsul, şi, cum uşa nu fusese încuiată,
intră un balaur.
După ce intră în salonul detectivului, balaurul îşi duse palma
la nas ca să nu se-ntâmple să sufle foc pe nări.

“Who is it?” he asked grumpily.
“It is me,” the answer came, and, as the door had not been
locked, a dragon came in.
Having entered the detective’s drawing room, the dragon
put his palm over his nose, lest he should happen to blow fire
through his nostrils.

Detectivul fu convins că balaurul a evadat din basmul lui, şi
îşi caută drumul înapoi, dar se dovedi că balaurul a venit
dinadins la detectiv.
Voia să-l ajute detectivul s-o găsească pe prinţesa visurilor
lui, care se zvonea că ar fi fugit cu Făt-Frumos.

The detective felt positive the dragon must have escaped
from his fairy tale, and was looking for his way back, but the
dragon turned out to have come to the detective on purpose.
He wanted the detective to help him find the princess of his
dreams, who was rumoured to have eloped with Prince
Charming.
The detective would not be involved, so he has been rotting
in the dragon’s tower to this day.
If you want to rescue him, be sure to wear something to
protect you from fire.

Detectivul nu a vrut să fie amestecat, aşa că putrezeşte în
turnul balaurului până-n ziua de azi.
Dacă vrei să-l salvezi, asigură-te că porţi ceva care să te apere
de foc.
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220.
Mai erau două mile până la atelierul fierarului, şi tare obosit
trebuie că a fost fierarul, dacă a simţit că trebuie să facă
autostopul.
Se opri o furgonetă şi se oferi să-l ducă o bucată de drum.
Şoferul nu mai văzuse niciodată atâtea gropi în drum.
Îl întrebă pe fierar dacă în zona aceea va fi reperat dacă o să
conducă pe trotuar, care părea să fie ceva mai bun.
Din nefericire se-ntâmplă să calce un cotoi.
Nu era orice cotoi, îi zise fierarul îngrozit: era favoritul
gangsterului din partea locului.
Dacă cumva afla gangsterul, nu mai aveau nicio scăpare.
Cu cât auzea mai multe despre gangster, cu atât mai puţin
voia şoferul furgonetei să-l cunoască.
S-a ascuns sub un pod, şi acolo trăieşte până-n ziua de azi.
Ori de câte ori se-ntâmplă să trec podul, eu claxonez, iar el
fluieră.
Precis s-o fi gândind că sunt gangsterul, şi se preface că este
un şoarece de care gangsterului ar trebui să-i fie frică.

It was two more miles to the blacksmith’s workshop, and the
blacksmith must have been very tired if he felt he must
hitchhike.
A van stopped and offered to give him a lift.
The driver swore he had never seen so many holes in the
road.
He asked the blacksmith if, in that area, he would be spotted
if he drove on the pavement, which seemed to be slightly
better.
Unfortunately, he happened to run over a tomcat.
It was not just any tomcat, the terrified blacksmith told him:
it was the local gangster’s favourite pet.
If the gangster should find out, they were both as good as
dead.
The more he heard about the gangster, the less the driver of
the van wanted to meet him.
He hid under a bridge, and has been living there to this day.
Whenever I happen to cross the bridge, I honk and he
whistles.
He must be thinking that I am the gangster, and he must be
pretending to be a mouse which the gangster should be
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afraid of.
221.
Nu se poate să fi furat borfaşul Rembrandt-ul de la muzeu,
pentru că ar fi avut nevoie de un camion să ducă tabloul de
acolo, iar el nu ştie să conducă.
Mai bine ar învăţa să conducă înainte să încerce să fure ceva.
N-ai vrea să nu-l fi întrebat când o să-ţi înapoieze banii pe
care i i-ai împrumutat?
Dacă cumva vine cu o pânză furată la tine acasă?
Măcar dacă nu te-ai împrieteni cu toţi străinii care te roagă să
îi iei cu maşina.
Am să cer să nu ţi se mai permită să conduci până la plajă.
Aveai habar cine este acest borfaş, şi unde vrea să se ducă,
ştiai de când este şomer atunci când l-ai dus cu maşina la
muzeu?
Dacă te ruga să-l aştepţi şi venea cu un Rembrandt în spinare,
n-ai fi acum în puşcărie?
Dacă ai să-l mai întâlneşti, atunci când o să-ncerce să te

The burglar cannot have stolen the Rembrandt from the
museum, because he would have needed a truck to carry it
away, and he cannot drive.
He had better learn how to drive before he tries to steal
anything.
Do you not wish you had not asked him when he would
return the money you lent him?
Suppose he came with a stolen canvas to your house!
If only you did not make friends with all the strangers who
ask you for a ride.
I shall demand that you should no longer be allowed to drive
to the beach.
Did you have any idea who this burglar was, and where he
wanted to go, did you know how long he had been
unemployed when you drove him to the museum?
Had he asked you to wait for him at the gate, and had he
come with a Rembrandt on his back, would you not be in jail
now?
If you meet him again, when he tries to stop you, run him
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oprească, calcă-l.
Poate că poliţia o să-ţi dea un premiu, iar muzeul cu siguranţă
o să te angajeze director.
Dacă aş fi în locul tău, n-aş aştepta cu nerăbdare să primesc
înapoi suta de dolari pe care i-ai împrumutat-o.
Să fii fericit dacă nu descoperă că ai un Magritte.

over.
The police may give you a prize, and the museum is sure to
hire you as manager.
If I were you, I would not look forward to getting back the
hundred dollars you lent him.
Be happy if he does not find out you own a Magritte.
222.

Giuvaergiul se aşteaptă să-l întrebi de ce nu ţi-a terminat încă
verighetele.
Nu se poate să-ţi fi spus deja că şi-a luat o vacanţă de zece
zile, ca să se ducă la o oază în Sahara, unde locuiesc părinţii
lui.
Sunt convins că vorbeşte despre părinţii lui de parcă ar fi
liberi să se întoarcă oricând vor, de parcă nu i-ar fi încuiat
acolo într-un conac.

The goldsmith expects you to ask him why he has not
finished your wedding rings yet.
He cannot already have told you that he has taken a ten days’
vacation to go to an oasis in the Sahara, where his parents
live.
I am sure he talks about his parents as if they were free to
return any time they wanted, as if he had not locked them up
in a mansion there.

Bine că nu te-a invitat să-l întovărăşeşti în excursie,
promiţându-ţi o vacanţă de vis!
Te-ai fi dus, dacă nu eram eu în oraş să-ţi dezvălui micul lui
secret?
Ce i-ar mai fi plăcut să te încuie şi pe tine!
Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine.

Suppose he had asked you to join him on the trip, promising
you a dream vacation!
Would you have gone if I had not been in town to let you in
on his little secret?
Would he not have liked to lock you up, too!
The more, the merrier.
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Dacă aş fi în locul tău, nu l-aş fi rugat niciodată să facă nimic
pentru mine.
Precis are o nevastă şi copii închişi sub cheie undeva la Polul
Nord, şi îi vizitează şi pe ei.

If I were you, I would never have asked him to do anything
for me.
He must also have a wife and children locked up somewhere
at the North Pole, and he visits them, too.

Mai bine te-ai duce la alt giuvaergiu ori ai contramanda
nunta.

You had better go to another goldsmith or call off your
wedding.
223.

Profesorul de engleză citeşte o recenzie în Times Literary
Supplement.
O citeşte de când a început ora, şi nu pare să-şi dea seama că
toţi elevii au adormit şi sforăie.
Dacă cumva intră directorul şcolii acum în clasă?
Ce i-ar mai place să aibă motiv să-l concedieze pe profesor!
Dar i-ar fi cu neputinţă, pentru că sindicatul profesorului nu
i-ar îngădui.
Profesorul de engleză este de ani de zile conducătorul lui.
Până ce se va pensiona, va fi predat de cincizeci de ani, ceea
ce înseamnă că nu va renunţa la slujbă până ce nu va avea
aproape optzeci de ani.
Până atunci poate că va înceta să citească Times Literary

The English teacher is reading a review in the Times Literary
Supplement.
He has been reading it since the class started, and he does not
seem to be aware that all his pupils have fallen asleep, and
are snoring.
Suppose the headmaster came into the classroom now!
Would he not like to have a reason to fire the teacher!
But he could not possibly do that, because the teacher’s trade
union would not allow him to.
The English teacher has been its leader for years now.
By the time he retires, he will have been teaching for fifty
years, which means he will not give up his job till he is in his
late seventies.
By that time he may have stopped reading the Times Literary
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Supplement.

Supplement.
224.

Nu înţelegea şoferul de autobuz unde se ducea omul acela cu
picioare lungi, a cărui voce era aşa de piţigăiată că-i făcea pe
toţi să râdă.
Hotărî să oprească autobuzul, pentru ca cei care au ajuns la
destinaţie să coboare.
Omul cu picioare lungi nu voia să iasă din autobuz.
Şoferul de autobuz îl întrebă unde vrea să meargă.
Omul începu să explice că îi place să meargă cu autobuzul,
indiferent unde-l duce şi, la auzul vocii lui piţigăiate, şoferul
izbucni în râs şi de atunci tot râde.

The bus driver could not understand where the long-legged
man whose voice was so shrill that it made everyone laugh,
was going.
He decided to stop the bus, so that those who had reached
their destination might get off.
The long-legged man would not leave the bus.
The bus driver asked him where he wanted to go.
The man started explaining that he liked travelling by bus,
wherever it took him, and, at the sound of his shrill voice, the
driver burst out laughing, and has been laughing ever since.
225.

Furnica n-a fost generoasă atunci când i-a cerut greierele de
mâncare în toiul iernii.
Fabula nu spune că, înainte să-l refuze ea pe greier, l-a rugat
să cânte la nunta ei, iar el a răspuns că n-o să cânte la nunta
unei furnici nici dacă o să moară de foame.
Dacă ar fi fost greierele mai amabil, poate îl ajuta furnica la

The ant was not generous when the cricket asked her for food
in the dead of winter.
The fable does not say that, before she refused the cricket, she
had asked him to sing at her wedding, and he had replied he
would not sing at an ant’s wedding even if he were starving.
Had the cricket been nicer, the ant might have helped him
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ananghie, şi nu murea de foame.

when he was in need, and he would not have starved to
death.
On the other hand, the ant got married even without the
cricket’s help, and had two hundred children, none of whom
will ever help a cricket in need.

Pe de altă parte, furnica s-a măritat şi fără ajutorul greierelui,
şi a făcut două sute de copii, dintre care niciunul nu vrea să
ajute un greier la nevoie.
226.
Comandantul ordonă să-i fie lustruite cizmele de cinci ori pe
zi.
Soldaţii făceau cu rândul, ca nu cumva să se înfurie
comandantul.
În caz că ar avea nevoie de cizme lustruite şi noaptea, unul
dintre soldaţi era mereu treaz, pentru ca ceilalţi să doarmă.
Când se crăpa de ziuă, comandantul îşi inspecta cizmele cu o
lupă.
Îşi anunţase soldaţii că, dacă va găsi un fir de praf, vor
flămânzi toţi zile întregi.
Într-o dimineaţă, fiul lui vitreg confundă din întâmplare
cizmele comandantului cu ale lui, şi le purtă până la mlaştină
şi înapoi.
Nici nu intră bine, că-i şi observă comandantul cizmele pline
cu noroi.

The commander ordered that his boots should be polished
five times a day.
The soldiers took turns, lest the commander should fly into a
rage.
In case he needed his boots polished at night, too, one of the
soldiers was always awake, so that the others might sleep.
At the crack of dawn, the commander would inspect his
boots with a magnifying glass.
He had announced his soldiers that, if he found a speck of
dust, they would all go hungry for days.
One morning, his stepson happened to mistake the
commander’s boots for his own, and he wore them to the
swamp and back.
Hardly had he entered the room when the commander
noticed his muddy boots.
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Dacă intenţionaţi să vă duceţi acolo să-i salvaţi pe bieţii
soldaţi de la înfometare, aţi face bine să vă răzgândiţi.
După ce au postit o lună, toţi au evadat şi trăiesc în pădure,
mâncând zmeură şi alune de atunci.

If you plan on going there and saving those poor soldiers
from starvation, think again.
After fasting for a month, everyone escaped, and they have
all been living in the forest, eating raspberry and hazelnuts
ever since.
Life in the army is no picnic.

Nu e uşoară viaţa în armată.
227.
Dacă aş şti de ce vrei să mergi acolo, aş împrumuta bani de la
bancă, aş cumpăra un bilet de avion şi te-aş întovărăşi.
Pe de altă parte, dacă mi-ai spune că nu vrei să vin cu tine,
pentru că nu poţi suporta să fii în avion cu mine, m-aş necăji
grozav.
Aş vrea să ştiu ce-i în capul tău.
Ce n-aş da să nu mai fii aşa de ascuns.
Să vin cu tine, sau nu?

If I knew why you wanted to go there, I would borrow
money from the bank, buy a plane ticket, and join you.
On the other hand, if you told me you did not want me to
come along because you could not stand being on the same
plane with me, I would be very upset.
I wish I knew what was in your mind.
I wish you would be less secretive.
Shall I come with you or not?
228.

Burlacul ar învăţa la fizică în clipa asta, dacă şi-ar închipui că
te aştepţi ca el să dea examenul de miercuri într-o săptămână.

The bachelor would be studying physics at this very
moment, if he imagined you expected him to take the exam
on Wednesday week.
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Dacă aş fi în locul tău, i-aş spune că este în pericol să fie
exmatriculat, pentru că nu vine niciodată la cursuri.
Dacă s-ar întâmpla să i se mai ofere o şansă, crezi că ar obţine
note mai bune?

If I were you, I should tell him he was in danger of being
expelled, because he never attended lectures.
If he should be offered a second chance, do you think he
would get better grades?

Dacă i-ai spune că i s-a oferit bursa pentru că s-a considerat
că este silitor, s-ar purta cum trebuie?

If you told to him that he had been granted a scholarship
because he had been thought to be hardworking, would he
behave himself?
He had better have got married when he was in his early
twenties and have brought up five children by now.
He has grown old, and, although in his middle fifties, he has
been studying for his MA for two years now.
Someone had better tell him that his plan is doomed to fail.
Would he not rather take all his savings and fly to New
Zealand, I wonder?
He might find the love of his life there at last.

Mai bine se însura atunci când avea puţin peste douăzeci de
ani, şi creştea cinci copii până acum.
A îmbătrânit şi, deşi are în jur de cincizeci şi cinci de ani,
studiază pentru masterat de doi ani de zile încoace.
Mai bine i-ar spune cineva că planul lui este sortit eşecului.
N-ar prefera să-şi ia toate economiile şi să zboare în Noua
Zeelandă, mă întreb?
Acolo ar putea să găsească în sfârşit iubirea vieţii lui.
229.
Urma ca grădinarul să fi plantat cinci tufe de trandafiri în
grădina soacrei mele, dar nu-i cu putinţă să se fi dus azi
dimineaţă, pentru că, dacă s-ar fi dus, îl vedeam atunci când
pleacă.
Se vede că a dormit până târziu, ca de obicei, şi poate că

The gardener was to have planted five rose bushes in my
mother-in-law’s garden, but he cannot have gone there this
morning, as, if he had, I would have seen him when he left.
He must have slept late, as usual, and he may be having
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mănâncă acum de prânz.
Poate i-a gătit nevasta lui, pentru că văd maşina ei în faţa
casei.
Dacă se ducea la grădiniţă s-o ia pe fata cea mare, cum a zis
că o să facă, lua maşina.

lunch now.
His wife may have cooked him lunch, as I can see her car in
front of their house.
If she had gone to the kindergarten to pick up her eldest
daughter, as she said she would, she would have taken her
car.
But the gardener has not gone to my mother-in-law’s house,
which means I am in luck.
By the time he goes and digs holes for the rose bushes, I shall
have dug up the two hundred thousand pounds I hid there
after I had robbed the bank across the road.

Dar grădinarul nu s-a dus la casa soacrei mele, ceea ce
înseamnă că am noroc.
Până ce se va duce şi va săpa gropile pentru tufele de
trandafir, voi fi dezgropat cele două sute de mii de lire pe care
le-am ascuns acolo după ce am jefuit banca de vizavi.
230.
Vagabondul dormea cu capul pe prag.
Dormea acolo de câteva ore atunci când a visat că, cu cât
petrece mai puţine ore dormind, cu atât va primi mai mulţi
bani de la trecători.
S-a trezit la patru, şi de atunci te aşteaptă.
Să-i spun că vii cu o găleată plină cu monede de aur?

The tramp was sleeping with his head on the doorstep.
He had been sleeping there for a few hours when he dreamt
that the fewer hours he spent sleeping, the more money he
would receive from the passers-by.
He woke up at four, and has been waiting for you since then.
Shall I tell him that you are coming with a bucket full of
golden coins?
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231.
Dl Morcov, zarzavagiul, nădăjduia că nu va trebui să mai
muncească, dacă va moşteni averea proprietăresei lui atunci
când aceasta se va prăpădi.
Nici nu se gândi că va fi mai sărac ca niciodată atunci când se
va întâmpla acest lucru.
Se bănuia că proprietăreasa lui este cea mai avută femeie din
cartier.
Se spunea că ea a jefuit un tren ai cărui pasageri erau toţi
aristocraţi.

Mr Carrot, the greengrocer, hoped he would never have to
work again if he inherited his landlady’s fortune when she
passed away.
He never thought he would be poorer than ever when this
happened.
His landlady was suspected to be the wealthiest woman in
the district.
She was said to have robbed a train whose passengers had all
been aristocrats.

Câţiva dintre ei avuseseră sume mari de bani la ei, şi foarte
puţini (doar unul sau doi) avuseseră bijuterii.
Se vede că a cheltuit tot pe droguri, pentru că în testamentul
ei era doar o lungă listă de creditori.
Dl Morcov i-a moştenit toate datoriile, şi plăteşte de ani de
zile o mie două sute cincizeci de lire pe lună.

A few of them had had large sums of money on them, and
very few (one or two, only) had had jewels.
She must have spent it all on drugs, because in her will there
was only a huge list of creditors.
Mr Carrot has inherited all her debts, and has paid a
thousand two hundred and fifty pounds a month for years
now.
He must be the poorest inheritor ever.

Se vede că este cel mai sărac moştenitor care-a fost vreodată.
232.
Dl Zgârienori, arhitectul, vrea să ştie când se va ridica

Mr Skyscraper, the architect, wants to know when the
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clădirea pe care a proiectat-o anul trecut, şi când i se va plăti
pentru munca lui, dacă acest lucru se va întâmpla vreodată.
O tot întreabă pe sora mai mare a primarului de ce se
construiesc crâşme pe toate străzile, şi de ce i-a trebuit atâta
timp primarului să înceapă construcţia pe care a proiectat-o
el.
Primarul, pe de altă parte, se întreabă de ce nu vrea să-l lase
arhitectul în pace.
Să fi ştiut că n-o să poată scăpa de arhitect un an întreg după
ce acesta va proiecta clădirea, primarul nu-l angaja.
El crede că-şi putea proiecta singur primăria.
N-aş vrea să fiu acolo atunci când îl leagă arhitectul pe primar
de un copac, şi-l ameninţă că o să-l biciuiască zi şi noapte
până ce i se va plăti.
Dacă-l vedeţi pe arhitect, fugiţi!
Miop cum e, poate confunda pe oricine cu primarul, dacă nu
are ochelarii pe nas.
Dar se spune că i-au fost furaţi ochelarii de către funcţionarul
primarului, aşa că nu se ştie pe cine va biciui arhitectul tot
restul vieţii, pentru că n-o să i se plătească niciodată.
Primarul este un escroc, dar este foarte isteţ.
O fi arhitectul priceput la proiectare, dar este cam prost atunci

building he designed last year will be erected, and when he
will be paid for his work, if this ever happens.
He keeps asking the mayor’s elder sister why pubs are being
built in every street, and why it has taken the mayor so long
to begin the building he designed.
The mayor, on the other hand, wonders why the architect
will not leave him alone.
Had he known he would not be able to get rid of the architect
for a whole year after the latter had designed the building,
the mayor would never have hired him.
He thinks he could have designed his own city hall.
I would not want to be there when the architect ties the
mayor to a tree and menaces him he will flog him day and
night, till he is paid.
If you see the architect, run away!
Short sighted as he is, he may mistake anyone for the mayor,
unless he is wearing his glasses.
But his glasses are said to have been stolen by the mayor’s
clerk, so there is no knowing whom the architect will be
flogging for the rest of his life, as he is never going to be paid.
The mayor is a crook, but he is quite smart.
The architect may be fairly good at designing, but he is rather
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când vine vorba de bani.
Trist, nu-i aşa?

stupid when it comes to money.
Sad, is it not?
233.

Pe cine credeai că o să întâlneşti aici atunci când te-am chemat
la telefon şi te-am întrebat de ce n-ai sosit încă?
Când o să încetezi să te mai aştepţi să-ţi fac cunoştinţă cu
oameni care nu s-ar putea împrieteni cu tine?
Cum îţi închipuiai că pot să le explic de ce ai fost condamnat
şi de ce ţi-ai petrecut jumătate din viaţă în închisoare?
Unde sperai că am să-i trimit pe cei care refuzau să aibă de-a
face cu un fost puşcăriaş?
Aş prefera să nu mai şopteşti tuturor prietenilor mei că sunt
ruda ta.
N-ai vrea să ai nişte prieteni ai tăi?
Mai bine nu i-ai fura pe ai mei, oricum.

Whom did you think you would meet here when I called you
up and asked you why you had not arrived yet?
When will you stop expecting me to introduce you to people
who could never make friends with you?
How did you imagine I could explain to them why you had
been convicted and why you had spent half your life in goal?
Where did you hope I would send those who refused to have
anything to do with an ex-convict?
I would rather you stopped whispering to all my friends that
I am your relative.
Do you not wish you had some friends of your own?
You had better not steal mine, anyway.

De ce să te ajut să te întorci acum, după ce ai fost condamnat
pentru că ai avut o legătură cu nevasta mea, şi apoi ai încercat
s-o răpeşti şi s-o încui într-o fermă poloneză?
Măcar dacă reuşeai.

Why should I help you come back now, after you have been
sentenced for having had an affair with my wife, and then
attempting to kidnap her and lock her up in a Polish farm?
If only you had succeeded.
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234.
De ce să răspund la telefon şi să le spun tuturor că ai ieşit în
oraş atunci când eşti aici şi nu vrei să vorbeşti cu ei?

Why should I answer the phone and tell everyone you are
out when you are right here and will not talk to them?

Când te-am întrebat dacă ai să le spui prietenilor tăi că ai
crezut că este o armă de jucărie, şi n-ai intenţionat să omori
veveriţa, ai răspuns, „Poate că da”, dar ştiu eu ce ştiu.
Dacă ar fi considerat cineva că eşti curajos pentru că ai
încercat să-ţi aperi logodnica de un fost iubit, împuşcându-l
pe acesta din urmă, n-ai mai putea de bucurie.
Mai bine te-ai gândi că, dacă-l omorai pe acel tânăr orb de
care a fost viitoarea ta nevastă îndrăgostită până peste urechi
cândva, intrai la închisoare şi ar fi inutil să pretinzi că ai
crezut că pistolul era de jucărie.
Problema ta este că ai vrea ca prietenii tăi să creadă că eşti
destul de curajos ca să omori un om.
Ai vrea de asemenea ca judecătorul să aibă încredere în tine
că, dacă nu credeai că nu-i faci niciun rău, nu-ţi îndreptai
arma către orb.
Dacă, în cel mai rău caz, logodnica ta nu vrea să te creadă pe
cuvânt că n-ai avut intenţia să ucizi veveriţa ei preferată, va
trebui să rupi logodna, dacă nu vrei cumva s-o rupă ea prima.

When I asked you if you would tell your friends you had
thought it was a toy gun, and you had not meant to kill the
squirrel, you replied “I might”, but I know better.
Had anyone thought you were brave because you had tried
to defend your fiancée from a former lover by shooting at
him, you would be beside yourself with joy.
You had better think that, if you had killed that blind young
man whom your future wife was once so hopelessly in love
with, you would have gone to jail, and it would be useless to
claim that you thought the gun was just a toy.
Your problem is that you wish your friends thought you
were brave enough to kill a man.
You also wish the judge trusted you that, unless you had
thought you would not harm him, you would never have
pointed that gun at the blind man.
If the worst comes to the worst and your fiancée will not take
your word for it that you did not mean to kill her favourite
squirrel, you will have to break the engagement, unless you
want her to break it first.
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Mai ales atunci când are să-ţi spună că veveriţa era de fapt
mama ei deghizată.

Especially when she tells you that the squirrel was actually
her mother in disguise.
235.

Căldura acelei veri fu cea care o făcu pe maimuţă să-şi întrebe
stăpânul dacă o să viziteze şi ei vreodată Alaska.
—Nu mă lăsa să văd hoţul cum fuge cu coroana reginei,
răspunse stăpânul ei, şi poate vom fi exilaţi acolo.
E cu putinţă să nu fi ştiut el că coroana pe care o poartă regina
zi de zi este din aramă?
Era evident că stăpânul nu dorea foarte tare să viziteze
Alaska, dar maimuţa lui spuse că are nevoie să plece din ţară,
şi începu să-şi facă bagajele.
—Ai putea să-mi trimiţi o vedere cu zăpada, sugeră stăpânul.
Nu era nevoie să pomenească de zăpadă, dacă nu voia ca
maimuţa să-şi aducă aminte de iarna trecută, când o dusese
în Africa.
—Nu ştiu să scriu, şi oricum nu ţi-aş trimite o vedere,
răspunse maimuţa.
Nu sunt obligată să îndur căldura doar pentru că ţi-e ţie frică
de viscol.

It was the heat of that summer that made the monkey ask her
master if they would ever visit Alaska.
“Do not let me see the thief run away with the queen’s
crown”, her master replied, “and we may be exiled there.”
Can he not have known that the crown the queen would wear
daily was made of copper?
It was obvious that the master was not looking forward to
visiting Alaska, but his monkey said she needed to go away,
and started packing.
“You might send me a postcard with the snow,” the master
suggested.
He need not have mentioned the snow, unless he wanted the
monkey to remember the previous winter, when he had
taken her to Africa.
“I can’t write, and I would not send you a card, anyway,” the
monkey retorted.
“I do not have to stand the heat only because you are afraid
of blizzards.”
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Nu este nevoie să vii şi tu, dar eu am nevoie de o schimbare.
De două luni încoace, maimuţa se roagă de stăpânul ei să vină
s-o ia înapoi la Lisabona, pentru că nu i se permite să treacă
singură graniţa, şi s-a săturat de eschimoşii care stau la coadă
ca să se uite la ea.
Trebuie că este prima maimuţă care a vizitat vreodată Alaska.

“You need not come, but I do need a change.”
For two months now, the monkey has been begging her
master to come and take her back to Lisbon, as she is not
allowed to cross the border on her own, and she has had
enough of Eskimos who stand in line to have a look at her.
She must be the first monkey that has ever visited Alaska.
236.

Nici atunci, nici mai târziu, nu şi-a întrebat doctorul pacientul
de când stătea în ploaie atunci când s-au întâlnit.
Hotărâseră că se vor duce amândoi la casa bântuită atunci
când are să fie lună plină.
Doctorul a decis că vor aştepta afară până ce o să înceapă să
se mişte perdelele.
Apoi vor deschide uşa lovind-o cu piciorul.
Numai dacă nu va fi nimeni în odaie, vor păşi peste prag.
Se spunea că stafia pe care se temeau că ar putea-o întâlni
bântuie de douăzeci de ani casa părăsită.
Se zvonea că este o stafie prietenoasă.
Aducea scaune vizitatorilor, ba chiar le dădea lapte cu
prăjituri.

Neither then nor later did the physician ask his patient how
long he had been standing in the rain when they had met.
They had decided they would go to the haunted house
together when there was a full moon.
The doctor decided they would wait outside till the curtains
started moving.
Then they would kick the door open.
Only if there was nobody in the room would they step over
the threshold.
The ghost they were afraid they might meet was said to have
haunted the deserted house for twenty years.
It was rumoured to be a friendly ghost.
It would bring chairs for the visitors, it would even give them
milk and cookies.
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Dacă li se oferea doctorului şi pacientului lui o carte de magie,
aveau să ştie că îi sunt simpatici stafiei.
Nici nu se gândiseră ce vor face dacă o să arunce stafia în ei
cu pahare şi ceşti.

If the physician and his patient were offered a book of magic,
they would know the ghost liked them.
They had not even thought what they would do if the ghost
threw glasses and cups at them.

Se poate nici să nu afle niciodată, pentru că, din ziua aceea,
aşteaptă în faţa casei bântuite.
Se vede că stafia le-a făcut o vrajă.

They may never find out, as they have been waiting in front
of the haunted house ever since that day.
The ghost must have cast a spell on them.
237.

Iepurele de casă spera de zece ani să se facă preot.
Chiar a găsit din întâmplare o parohie lângă grădina cu
legume.
Se spunea că este un iepure foarte lacom.
Mânca ore întregi.
Mereu mânca.
Se spune că, în ziua când a fost hirotonisit, a mâncat o sută
una verze.
S-a întâmplat că verzele i-au făcut indigestie.
Chiar a doua zi, urma să-l boteze pe fiul de două luni al
bancherului satului.
Cum nu voia să meargă la doctor, iepurele s-a dus la biserică
cu durere de cap, greaţă, febră şi ameţeli.

The rabbit had been hoping for ten years to become a priest.
He even happened to find a parish near the vegetable garden.
He was said to be a very greedy rabbit.
He would eat for hours.
He was always eating.
On the day he was ordained, he is said to have eaten a
hundred and one cabbages.
The cabbages happened to give him an indigestion.
The very next day, he was to baptize the village banker’s twomonth-old son.
As he would not go to see a doctor, the rabbit went to church
with a headache, nausea, a fever and dizzy spells.
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Copilul pe care urma să-l boteze era de obicei foarte tăcut, dar
în acea dimineaţă era agitat.
Iepurele lacom era de obicei destul de calm, dar în momentul
botezului avu un atac de panică.

The baby he was to baptize was usually very quiet, but on
that morning he was being nervous.
The greedy rabbit was usually fairly calm, but at the moment
of the christening he had a panic attack.

Bancherul încercă să-l liniştească, arătându-i în taină un
morcov uriaş.
Cu gândul că se va duce tocmai până-n Portugalia să
cumpere cel mai mare morcov din Europa, iepurele de casă
scăpă copilul în cristelniţă, şi fu gonit din sat.

The banker tried to calm him down by secretly showing him
a huge carrot.
As the rabbit was thinking that he would go all the way to
Portugal in order to buy the largest carrot in Europe, he
dropped the baby in the font, and he was driven out of the
village.
238.

Dl Tunel, cârtiţa, îi promisese logodnicei lui că-şi va săpa
drum până la ea acasă.
Săpa de zile întregi atunci când se-ntâmplă să dea de un
izvor.

Mr Tunnel, the mole, had promised his fiancée that he would
dig his way to her house.
He had been digging for days when he happened to reach a
spring.

Dl Tunel era o cârtiţă mică, aşa că apa îl duse la vale,
împingându-l într-un râu, apoi într-un fluviu, şi în tot acest
timp a supravieţuit agăţându-se de o scândură.
Se gândea că logodnica lui aşteaptă, că aşteaptă de atâta
vreme încât n-o să-l mai recunoască atunci când o să-l vadă.

Mr Tunnel was a tiny mole so the water washed him
downhill, pushing him into a river, then into a stream, and
during all this time he kept alive by clinging to a plank.
He thought his fiancée was waiting, that she had been
waiting for such a long time that she would no longer
recognize him when she saw him.
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Nici nu apucă bine să încerce să-şi închipuie cum o fi arătând
el acum, că îşi şi dădu seama că pluteşte pe mare, în larg.
N-avea cine-l ajuta.
Logodnica lui o să se mărite cu altă cârtiţă.

Hardly had he tried to imagine what he must look like now
when he realized he was floating out at sea.
There was no one to help him.
His fiancée would marry another mole.

S-ar fi înecat, dacă nu-l observa o caracatiţă cu opt braţe.

He would have drowned unless a young eight-armed
octopus had noticed him.
This octopus has been Mrs Tunnel for half a year now.
With her eight arms, she does wonders with the housework.

Caracatiţa este dna Tunel de jumătate de an încoace.
Cu cele opt braţe ale ei, face minuni la treburile casei.
239.
Viermele s-a născut în jumătatea stângă a celui mai copt măr
din livada fermierului.
Locuia acolo de opt zile şi jumătate.
Nu mai călătorise în alte mere.
Visa să meargă în străinătate, să vadă lumea.
Când ploua, auzea cum cad picăturile de ploaie pe mărul lui.
Se temea să nu cadă mărul înainte să fie cules cu grijă de
fermier.
Făcuse şcoală (mai erau zece viermi în măr, dintre care unul
era profesor migrator), aşa că el credea că are o idee destul de
clară cine este, unde este, care ar trebui să fie aşteptările lui.

The maggot was born in the left side of the ripest apple in the
farmer’s orchard.
He had been living there for eight and a half days.
He had never travelled to other apples.
He dreamt of going abroad, of seeing the world.
When it rained, he would hear the raindrops fall on his apple.
He feared the apple might drop down before it was carefully
picked by the farmer.
He had gone to school (there were ten more maggots in the
apple, one of whom was a migrant teacher), so he thought he
had a fairly clear idea who he was, where he was, what his
expectations ought to be.
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Ar fi vrut să se facă într-o bună zi fluture, să se îndrăgostească
toate florile de el.
Ar fi dat orice să se însoare cu o libelulă.
Aveau să aibă o familie numeroasă împreună şi să zboare în
delta Rinului.
Îşi vor petrece toată viaţa (care putea să ajungă chiar la două
luni de vară) vizitând alte universuri (adică alţi copaci).

He wished he would some day become a butterfly so that all
the flowers might fall in love with him.
He wished he would marry a dragonfly.
They would have a large family together, and would fly to
the Rhine delta.
They would spend their lives (which could even be as long
as two summer months) visiting other universes (meaning
other trees).
He did not know how long he had been daydreaming when
he suddenly heard a deafening blow, and his apple was split
open.
The light was blinding, the maggot could not see a thing.
He could not have expected what was happening to him.
If you eat the jam in the pantry, the maggot will become part
of you, and his dreams will be your dreams.
If one night you dream you are a butterfly, I am telling you
why: it is because of the maggot.

Nu mai ştia de când visează cu ochii deschişi atunci când auzi
brusc o lovitură asurzitoare şi mărul lui fu despicat în două.
Lumina era orbitoare, viermele nu vedea nimic.
Era cu neputinţă să se fi aşteptat la ceea ce i se întâmpla.
Dacă mănânci gemul din cămară, viermele va deveni parte
din tine, iar visele lui vor fi visele tale.
Dacă visezi într-o noapte că eşti fluture, îţi spun eu de ce: din
cauza viermelui.
240.
Copiii care se jucau în faţa casei lui erau mult prea zgomotoşi,
aşa că vrăjitorul hotărî că ar trebui găsit un mod de a-i face să
tacă.

The children who were playing in front of his house were far
too noisy, so the wizard decided that something should be
done to silence them.
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Cu cât erau copiii mai zgomotoşi, cu atât era vrăjitorul mai
hotărât.
Cum studia chimia de când împlinise cincisprezece ani,
vrăjitorul în vârstă de două sute cincizeci de ani descoperi în
cele din urmă o substanţă care se dovedi a fi ce-i trebuie.
A copt o pizza uriaşă chiar la el în bucătărie (pentru că aşa
una mare nu putea comanda nicăieri altundeva), şi poate că
a stropit-o cu substanţa aceasta.
Dacă niciun copil nu ar fi luat mâncare de la el, n-ar fi toţi
muţi acum.

The noisier the children, the more determined the wizard
was.
Having studied chemistry since he had turned fifteen, the
two-hundred-and-fifty-year old wizard at last discovered a
substance which proved to be what he needed.
He baked a huge pizza in his own kitchen (because he could
not order such a big one anywhere else), and he may have
sprinkled it with this substance.
If no child had taken any food from him, the children would
not all be mute now.

Copiii nu pot rosti niciun sunet de când au mâncat pizza
aceea.
Se vede că a gustat din pizza şi privighetoarea vrăjitorului,
ale cărei cântece erau singura bucurie a vrăjitorului.
Gata cu copiii zgomotoşi, gata cu Mozart cântat de
privighetoare.
Ar trebui să fie mulţumit vrăjitorul, dar nu este: este chiar
foarte amărât.

The children have not been able to utter a sound since they
ate that pizza.
The wizard’s nightingale, whose songs were the wizard’s
only joy, must have tasted his pizza, too.
No more noisy children, no more Mozart from the
nightingale.
The wizard ought to be pleased, but he is not: he could not
be more unhappy.
241.

Dirijorul a insistat ca toboşarul să se ducă în Sicilia şi să se
comporte de parcă ar fi locuit acolo dintotdeauna.

The conductor insisted that the drummer should go to Sicily
and behave as if he had always lived there.

Volumul 3.

Toboşarul ar fi vrut să nu-i fi spus dirijorului că, dacă ar fi
întrebat, ar spune că ar prefera să locuiască în Italia.
Ţara Galilor este mult prea ploioasă, gândea el.
Mai bine nu-i spunea dirijorului de reumatismul lui.
Nu trebuia să fi avut încredere în el.
Ar fi trebuit să ştie că dirijorului nu-i păsa câtuşi de puţin
dacă el trăieşte sau moare.
Nu numai că toboşarul s-a dus în Sicilia, dar a intrat şi în
Mafia.
A făcut o groază de bani şi locuieşte de câţiva ani încoace întro vilă luxoasă pe plajă.
Şi-a construit deja sala lui de concerte, şi a invitat toată
orchestra să-l viziteze.
De doi ani de zile încoace, au concerte de Vivaldi din cinci în
cinci săptămâni în Sicilia.
Dirijorul tot zice că toboşarul îi datorează actuala lui
bunăstare.
Dacă nu-l trimitea pe toboşar în Sicilia, şi nu-l sfătuia să se
poarte de parcă ar fi locuit acolo dintotdeauna, acesta din
urmă ar locui şi acum în Ţara Galilor şi ar visa la Neapole.

The drummer wished he had not told the conductor that, if
he were asked, he would say he would rather live in Italy.
Wales was far too rainy, he thought.
He had better not have talked about his rheumatism to the
conductor.
He should not have trusted him.
He should have known the conductor could not care less
whether he lived or died.
Not only did the drummer go to Sicily, but he also joined the
Mafia.
He made a lot of money, and has been living in a luxurious
villa on the beach for several years now.
He has already built his own concert hall, and has invited the
whole orchestra to visit him.
For the last two years they have had Vivaldi concerts in Sicily
every five weeks.
The conductor keeps saying the drummer owes his present
wealth to him.
Had he not sent the drummer to Sicily, and advised him to
behave as if he had always lived there, the latter would still
be living in Wales, dreaming of Naples.
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242.
La cât crezi că s-ar ridica suma pe care ar trebui s-o plătesc
dacă aş scăpa oglinda?

How much do you think the sum I would have to pay if I
dropped the mirror would amount to?

Cine te aştepţi să observe primul că am scăpat o oglindă
fermecată, al cărei stăpân o foloseşte ca să călătorească în
spaţiul cosmic?
Când am scăpat-o din greşeală, omul tocmai ieşise din odaie
şi o uitase pe pervaz.
Eu aşteptam afară să mă cheme, şi credeam că îi acordă o
audienţă ambasadorului Libanului.

Who do you expect will be the first to notice that I have
dropped a magic mirror, whose master uses it in order to
travel to the outer space?
When I dropped it accidentally, the man had just left the
room, and had forgotten it on the windowsill.
I was waiting outside for him to call me in, I thought he was
seeing the ambassador of Lebanon.

Pentru că mă săturasem să aştept, m-am furişat în odaie, şi lam văzut uitându-se fix în oglindă.
Puteam s-o sparg după ce a plecat din odaie, şi am luat-o eu
în mână.
Am scăpat-o, doar că, în loc să cadă, a zburat afară pe geam.
Nu trebuia să încerc s-o prind.

Having got tired of waiting, I stole into the room, and I saw
him staring at the mirror.
I could have broken it when he had left the room, and I took
it in my hands.
I did drop it, but, instead of falling, it flew out of the window.
I should not have tried to catch it.

Se vede că oglinda m-a târât afară după ea, iar acum zbor cu
ea de o oră încoace.
De-ar fi să mă observi sus în cer, ai vrea tu, oare, să-i spui
stăpânului oglinzii să rostească cuvintele care trebuie ca să
mă aducă înapoi jos?
Presupuneam eu că nu.

The mirror must have dragged me out behind it, and I have
been flying with it for an hour now.
If you were to notice me up in the sky, would you tell the
master of the mirror to utter the right words and bring me
down to Earth?
I thought you would not.
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Adio, aşadar.

Farewell, then.
243.

Uşiţa nu se deschide.
De când a răsărit soarele aştept să iasă ariciul, în ciuda
faptului că se spune că a plecat din crâng înainte să se afle
vestea.
E o veste bună: i s-a acordat ariciului premiul Man Booker
pentru ultimul lui roman.
Urma să-şi fi trimis romanul acum un an unui agent literar,
dar i s-a defectat calculatorul, un virus i-a şters toate fişierele,
şi, în cele din urmă, a fost nevoit să-l rescrie.
Poate că l-a scris exact la fel, dar se poate la fel de bine şi să fi
schimbat lucrurile pe care nu le mai ţinea minte.
Cert este că romanul a devenit un bestseller peste noapte şi
ariciul habar n-are, pentru că bea de când a trimis romanul
prin e-mail agentului literar.
Mereu bea atunci când este obosit.
Trebuie să-l găsesc.
Nu este nevoie să fie acolo să-şi ridice premiul, dar cel puţin
ar trebui să ştie de el.
Ştii cumva unde se putea duce?

This little door will not open.
Since the sun rose, I have been waiting for the hedgehog to
come out, in spite of the fact that he is said to have left the
grove before the news came out.
It is good news: hedgehog was awarded the Man Booker
Prize for his latest novel.
He was to have sent his novel to a literary agent a year ago,
but his computer broke down, a virus deleted all his files, and
in the end he had to write it all over again.
He may have written it just the same, but he can also have
changed the things he could no longer remember.
Fact is, his novel has become a bestseller overnight, and the
hedgehog has no idea about it, because he has been drinking
ever since he emailed his novel to his literary agent.
He will always drink when he is tired.
I must find him.
He need not be there to collect his prize, but he ought to know
about it at least.
Do you happen to know where he can have gone?
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244.
Dl Iepure-de-câmp şi dl Broască-ţestoasă s-au înţeles că vor
fura morcovii pe care a hotărât ţăranul că-i va vinde la târg a
doua zi.
Dacă cumva îi prindea ţăranul pe când cărau morcovii din
hambarul lui la ei acasă?
Puteau fi împuşcaţi pe loc.
Ţăranul poartă mereu armă, şi n-ar fi ezitat s-o folosească.
Dacă nu era cioara, care a vegheat casa cât cei doi furau
morcovii, ţăranul ar fi împuşcat şi apoi ar fi gătit şi iepurele
şi broasca, dacă ieşea din casă atunci când furau din
hambarul lui.
Precis dl Broască-ţestoasă tremură de frică că o să-l găsească
ţăranul cu tot cu partea lui de morcovi.
Are de gând să-l întrebe pe iepurele de câmp dacă ar vrea săi cumpere partea.
Are de gând să propună ca dl Iepure-de-câmp să-i plătească
în frunze de salată, dacă se decid să fure şi salatele
fermierului de vineri într-o săptămână.
Dac-ai să-i spui acest lucru fermierului, poate o să-ţi dea o

Mr Hare and Mr Turtle agreed they would steal the carrots
the peasant had decided he would sell at the fair the next day.
Suppose the peasant had caught them while they were
carrying the carrots from his barn to their homes!
They could have been shot on the spot.
The peasant will always carry a gun, and he would not have
hesitated to use it.
But for the crow, who watched the house while the two were
stealing the carrots, the peasant would have shot and then
cooked both the hare and the turtle, if he had come out while
they were stealing from his barn.
Mr Turtle must be scared to death that the peasant will find
him with his share of carrots.
He is going to ask the hare if he would like to buy his share.
He is going to suggest that Mr Hare should pay him in salad
leaves, if they decide to steal the farmer’s salads, too, on
Friday week.
If you tell the farmer about this, he may give you a hundred-
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bancnotă de o sută de lire.
Dacă n-ai să-i spui, dl Iepure-de-câmp şi dl Broască-ţestoasă
au să-ţi dea jumătate din ceea ce fură.

pound note.
If you do not, Mr Hare and Mr Turtle will give you half of
what they steal.
245.

Se zvonea că cizmarul este agent dublu.
Se ştia că el călătoreşte mult.
Se spunea că ştie să vorbească nu mai puţin de cincisprezece
limbi.

The shoemaker was rumoured to be a double agent.
He was known to travel a lot.
He was said to be able to speak no less than fifteen languages.

Atât japonezii cât şi elveţienii ar fi vrut să-l fi angajat ei primii.

Both the Japanese and the Swiss wished they had hired him
first.
Neither the Dutch nor the Spaniards had any idea whom the
shoemaker was spying for.
If you wanted to talk to him, you had to ask him first what
the weather was like.
It must have been his secret password, and very few people
knew it.
A few Poles once tried to kidnap him.
Even if the shoemaker had been naive enough to allow
himself to be kidnapped by amateurs, they would not have
learned anything from him.
No police in the world had ever been able to catch him in the

Nici olandezii nici spaniolii habar n-aveau pentru cine
spionează cizmarul.
Dacă voiai să vorbeşti cu el, trebuia mai întâi să-l întrebi cum
este vremea.
Se vede că asta era parola lui secretă, şi foarte puţini o
cunoşteau.
Câţiva polonezi au încercat odată să-l răpească.
Chiar dacă era cizmarul într-atât de naiv ca să se lase răpit de
amatori, tot nu aflau nimic de la el.
Nicio poliţie din lume nu izbutise vreodată să-l prindă asupra
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faptului.
Punea mesajele cifrate în tocurile înalte ale pantofilor pe care
îi făcea.
Făcea pantofi doar pentru regine.

act.
He would place the encoded messages in the high heels of
the shoes he made.
He would only make shoes for queens.

Când o să fii regină, poate o să spioneze şi pentru tine.

When you are a queen, he may spy for you, too.
246.

A fost odată ca niciodată un aviator.
Tocmai împlinise douăzeci şi cinci de ani.

Once upon a time there was a pilot.
He had just turned twenty-five.

Fusese silit de tatăl lui să intre-n armată.
De abia absolvi facultatea că se şi însură cu o chelneriţă de
nouăsprezece ani.
Zbura în fiecare zi în altă capitală a lumii.
Aterizase la Viena, Bruxelles, Tokio, Praga, Varşovia,
Moscova, Haga, Copenhaga, Roma, Atena, Lisabona.
Se ştia că este un aviator excelent, dar el n-ar fi regretat câtuşi
de puţin dacă ar fi încetat să piloteze.
Când se afla deasupra norilor, de obicei încerca să urmeze
berzele.
Colegii lui l-au văzut schimbându-şi destinaţia din senin de
multe ori.
A fost auzit cum îşi anunţă pasagerii că vor ateriza la

He had been made by his father to join the army.
No sooner had he graduated from college than he married a
nineteen-year-old waitress.
He would fly to another capital of the world every day.
He had landed in Vienna, Brussels, Tokyo, Prague, Warsaw,
Moscow, the Hague, Copenhagen, Rome, Athens, Lisbon.
He was known to be an excellent pilot, but he would not have
regretted it in the least if he had never flown a plane again.
When he was above the clouds, he would usually try to
follow the storks.
His fellows saw him change his destination out of the blue
many times.
He was heard to announce his passengers that they would
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Cracovia, când ei se aşteptau, de fapt, ca el să-i ducă la
Veneţia.
Dacă-i păsa de slujba lui, dacă ar fi contat pentru el dacă va fi
promovat, ori când anume va fi promovat, n-ar lucra acum ca
bucătar.
Ce vrea el de fapt încă de când s-a însurat este să găsească o
barză.
Se vede că tatăl lui a uitat să-i spună că de fapt berzele nu
aduc copii, iar nevasta lui preferă să caute el berze decât să
rămână ea însărcinată, pentru că tot ce contează pentru ea în
viaţă este silueta.

land in Krakow, when they actually expected him to take
them to Venice.
Had he cared about his job, had it mattered to him whether
he would be promoted, or when he would be promoted, he
would not be working as a cook now.
What he has really wanted ever since he got married is to find
a stork.
His father must have forgotten to tell him that storks do not
really bring babies, and his wife prefers him to look for storks
rather than become pregnant herself, because all she cares
about is her figure.
247.

Dl Urâcios, contabilul, se purta neaşteptat de frumos.
Îi explica unei doamne în vârstă că nu este obligată să
plătească impozit, dacă s-a pensionat.

Mr Grumpy, the accountant, was being unexpectedly nice.
He was explaining to an elderly lady that she did not have to
pay taxes if she had retired.

Doamna în vârstă nu înţelegea de ce îl detestă toţi din birou,
şi nici nu vor să stea de vorbă cu el.
Contabilul îi spusese doamnei că nu este nevoie să stea la
coadă atunci când are nevoie de sfaturile lui.
Doamna în vârstă era cum nu se poate mai mulţumită.
Ca să-l laude pe contabil, se duse la şeful acestuia pe loc, ca

The elderly lady could not understand why everyone in his
office hated him, and would not even talk to him.
The accountant had told that lady that she need not stand in
a line whenever she needed his advice.
The elderly lady could not have been more pleased.
In order to praise the accountant, she went to his boss straight
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nu cumva să nu uite.
Orice ar spune ceilalţi, declară ea, contabilul este cel mai
amabil om din lume.
Şeful propuse ca ea să aştepte o oră, şi să încerce să se ducă
iar la contabil.
Aşa şi făcu.
De data aceasta, contabilul nici nu vru s-o lase să intre.
Strigă la ea că este urâtă, proastă şi uitucă.
Dacă nu era şeful lui, care a venit şi l-a redus la tăcere, poate
că ar mai striga contabilul şi acum, şi nu l-ar putea nimeni
potoli.
Dacă eram în locul doamnei în vârstă, cred că-i spuneam
contabilului că, atunci când se pensionează, aş vrea să-l
trateze cineva exact în acelaşi fel.

away, lest she should forget.
Whatever the others might say, she declared, the accountant
was the nicest man alive.
The boss suggested that she should wait for an hour, and try
going to the accountant again.
So she did.
This time, the accountant would not even let her in.
He shouted at her that she was ugly, stupid and forgetful.
If it had not been for his boss, who came and silenced him,
the accountant might still be yelling, and there would be
nothing anyone could do about it.
If I had been that elderly lady, I think I would have told the
accountant that, when he retired, I wished someone would
treat him just the same.
248.

Când a plecat de pe stadion, dl Minge, antrenorul, l-a întrebat
pe portarul echipei lui dacă a avut vreodată variolă în
copilărie.
Portarul a confundat variola cu varicela, şi zise că a avut la
vârsta de doi ani, şi i s-a spus că n-o să facă niciodată oreion
sau pojar, dacă nu se apropie de copii care le au.

On leaving the stadium, Mr Ball, the coach, asked the
goalkeeper of his team if he had ever had smallpox as a child.
The goalkeeper mistook smallpox for chicken pox, and said
he had had it at the age of two, and had been told he would
never have mumps or measles if he stayed away from
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Se spunea că fiul antrenorului s-a îmbolnăvit de rubeolă, iar
antrenorul precis căuta pe cineva să stea cu el.

children who had them.
The coach’s son was said to have fallen ill with rubella, and
the coach must have been looking for someone to stay with
him.

Din întâmplare, era portarul acolo atunci când antrenorul îşi
aduse aminte că i-a amintit de cinci ori nevasta lui să găsească
pe cineva imun la boală.
După ce a înţeles că portarul nu vrea sub niciun motiv să se
apropie de fiul lui cel bolnav, antrenorul decise că ar trebui
găsit altcineva.

The goalkeeper happened to be around when the coach
remembered that his wife had reminded him five times to
find someone immune to the disease.
Having understood that the goal keeper would not come
anywhere near his sick son, the coach decided that someone
else should be found.

Îl căută pe cerşetorul şcolii, care se ştia că face orice i se cere,
dacă era plătit cum trebuie.
Cerşetorul ceru o sumă uriaşă de bani.
Se spunea că odrasla antrenorului are puteri magice, că poate
preface în broaşte râioase pe cei ce-i displac.
Iar curtea şcolii era plină de broaşte râioase de mai multă
vreme...

He looked for the school beggar, who was known to do
anything he was asked, if he was properly paid.
The beggar asked for a huge amount of money.
The coach’s child was said to have magic powers, to be able
to turn the people he disliked into toads.
And the school yard had been full of toads for some time...

249.
—Nu este nevoie să plătiţi ce nu cumpăraţi, domnişoară, aşa
că puteţi încerca toate rochiile care vă plac.
—Să le aduc înapoi după ce voi termina?

“You need not pay for what you do not buy, young lady, so
you can try on all the dresses you like.”
“Shall I bring them back when I have finished?”
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—Aşa ar fi cazul să faceţi.
—Aţi putea trimite pe cineva să le ia.
—Nu este nimeni în magazin în afară de mine.
Va trebui să le aduceţi dvs. înapoi.

“You had better.”
“You might send someone to fetch them.”
“There is nobody in the shop but me.
You will have to bring them back yourself.”

—Se poate să n-am destui bani, dacă s-ar întâmpla să mă
hotărăsc să cumpăr o rochie de seară.
—Atunci nu trebuie să spuneţi că vreţi s-o cumpăraţi.
—Nu se deschide uşa de la cabina de probă.
Aţi putea s-o descuiaţi?
—Urma să fi adus pe cineva s-o repare alaltăieri.

“I may not have enough money if I should decide to buy an
evening gown.”
“Then you must not say you want to buy it.”
“The door to the fitting room will not open.
Could you unlock it?”
“I was to have had it fixed the day before yesterday.

Se vede că am uitat.
—Dacă aş fi în locul dvs., vindeam demult magazinul acesta.
—Vreţi să-l cumpăraţi?
—S-ar putea, când o să mă fac mare.
—Atunci, dacă se întâmplă să ne întâlnim peste zece ani, o să
vă întreb din nou.
—La revedere, doamnă.
—Pe curând, domnişoară.

I must have forgotten.”
“If I were you, I should have sold this shop long ago.”
“Will you buy it?”
“I might when I grow up.”
“If we should meet in ten years’ time, I will ask you again,
then.”
“So long, madam.”
“See you, young lady.”
250.

Mai toţi ştiau că leul este vegetarian.
Când o cunoscu pe leoaica despre care crezu că este iubirea

Almost everyone knew the lion to be a vegetarian.
When he met the lioness whom he thought to be the love of
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vieţii lui, le păru tuturor incredibil că o duce la cel mai bun
restaurant din junglă, unde se servea doar vânat.
Ca nu cumva să creadă leoaica despre el că n-are experienţă,
leul comandă o pulpă de zebră şi un file de căprioară.
I se părea firesc leoaicei, care tocmai revenise din străinătate,
ca leul să fi mâncat carne toată viaţa lui.
Chelnerul se comportă ca şi cum leul ar fi clientul lui obişnuit,
ca şi cum acesta ar fi venit zilnic la restaurantul lor de multă
vreme.

his life, it seemed unbelievable to everyone that he took her
to the best restaurant in the jungle, where only venison was
served.
Lest the lioness should think him to be inexperienced, the
lion ordered a zebra calf and a deer filet.
To the lioness, who had just returned from abroad, it seemed
natural that the lion should have eaten meat all his life.
The waiter behaved as if the lion were his regular customer,
as if the latter had come to their restaurant daily for a long
time.

Când sosi comanda, leoaica îşi devoră partea ei, de parcă de
zece zile nu mâncase.
Leul făcu tot ce putu să pară flămând.
Cu cât încerca mai tare să-şi înghită prima îmbucătură de
carne, cu atât mai imposibil îi devenea acest lucru.
Dacă izbutea să mănânce carnea, şi nu-i spunea leoaicei
adevărul, cei doi ar fi acum soţ şi soţie, iar el n-ar cutreiera
jungla, jelindu-se.

When the meal arrived, the lioness devoured her share as if
she had not eaten in ten days.
The lion did his best to look hungry.
The harder he tried to swallow his first mouthful of meat, the
more impossible that gesture became.
If he had succeeded in eating that meat, and had not told the
lioness the truth, they would be husband and wife now, and
he would not be roaming the jungle, moaning.
251.

Pictorul avea nevoie de mult maro pentru tablou, şi îşi dădu
seama că n-a mai rămas deloc.

The painter needed a lot of brown for his painting, and he
realized there was not any left.
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Ar fi trebuit să-şi pună cizmele şi haina, şi să se ducă să
cumpere, dar nu voia.
Pur şi simplu nu avea chef să iasă, şi se întreba ce să facă.

He should have put on his boots and coat, and gone to buy
some, but he would not.
He simply did not feel like going out, and he was wondering
what he should do.

Păşea nervos prin odaie, vorbind singur cu voce tare: „Ce mă
fac? Ce pot să fac?”
Se uită disperat de jur împrejur.
Era pe masă o farfurie cu tocană.
Pictă copacii cu sosul.
Nu mai folosise mâncare la tablouri.
Hotărî că n-o să spună nimănui ce-a făcut, de teamă să nu fie
luat în râs.
Avea să fie secretul lui.
În ziua când s-a deschis expoziţia lui, pictorul spera să fie un
succes răsunător, ceva despre care vor scrie toate ziarele.

He was pacing his room, talking to himself out loud: “What
shall I do? What can I do?”
He looked around in despair.
There was a plate with stew on the table.
He painted the trees with its sauce.
He had never used food for his paintings before.
He decided he would not tell anyone what he had done, for
fear he might be mocked at.
It would be his secret.
On the day his exhibition opened, the painter hoped it would
be a huge success, something all the papers would write
about.
It was indeed.

Şi chiar aşa a fost.
Fosta lui nevastă a venit cu câinele ei.
Nici nu şi-a dat seama că a uitat să-i dea de mâncare.
Dacă era hrănit la vreme, câinele nu-şi rupea lesa, şi nu mânca
cel mai mare tablou din încăpere.
Visul artistului s-a împlinit: scriu ziarele despre el de

His ex-wife brought her dog along.
She did not even realize that she had forgotten to feed it.
If the dog had been fed in time, it would not have torn his
leash, and would not have eaten the largest painting in the
room.
The artist’s dream has come true: he has been in the papers
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săptămâni de zile, ca despre cea mai bună reclamă la hrană
pentru câini.

for weeks now, as the best advertisement for dog food.

252.
Doi turişti americani care nu mai fuseseră la Londra treceau
pe Podul Londrei.
Câştigaseră cinci sute de mii de dolari la bursă, şi hotărâseră
că-i vor cheltui pe toţi, iar atunci când se vor întoarce la New
York vor câştiga alţii.

Two American tourists who had never been to London
before were crossing London Bridge.
They had made five hundred thousand dollars on the stock
market, and had decided that they would spend it all, and,
when they got back to New York, they would make some
more.

Pe când traversau Tamisa, un copil începu să cânte, „Podul
Londrei se dărâmă.”
Din întâmplare podul era înţesat cu japonezi şi chinezi, turişti
cu toţii, şi toţi o luară la fugă, dorindu-şi să nu fi venit în
Anglia, pentru că se săturaseră de cutremure la ei acasă.

As they were crossing the Thames, a child began singing
“London Bridge is falling down.”
The bridge happened to be packed with Japanese and
Chinese, all tourists, and everyone ran away, wishing they
had never come to England, as they had had enough of
earthquakes at home.
The two Americans had known the song since childhood,
and it did not occur to them that, if they did not run, they
might be killed.
They burst into laughter, as if the whole situation were
unbelievably funny.
They could have explained to the Asian tourists, who had

Cei doi americani ştiau cântecul din copilărie, şi nu le-a dat
prin minte că, dacă n-au să fugă, pot fi omorâţi.
Izbucniră în râs, de parcă întreaga situaţie era incredibil de
caraghioasă.
Le-ar fi putut explica turuştilor asiatici, care nu mai auziseră

Volumul 3.

cântecul, că n-o să li se întâmple nimic.

never heard the song before, that nothing would happen to
them.
They should have reassured everyone, and they would not
have been left alone on the bridge.

Trebuiau să liniştească pe toată lumea, şi nu ar fi rămas
singuri pe pod.
Dacă nu erau singurii rămaşi pe pod, cei doi hoţi care au fugit
după ei nu îndrăzneau să-i jefuiască de jumătate de milion.

Had they not been the only ones around, the two thieves who
came running behind them would not have dared rob them
of their half a million.
253.

Era ciudat că dulgherul bătea cuie într-o scândură de două
ore atunci când i-am bătut eu la uşă.
Mă dusesem tocmai până la atelierul lui, ca nu cumva să uite
că urma să-mi repare şifonierul în după-amiaza aceea.
M-a privit de parcă îl deranjam dintr-o activitate foarte
importantă.
Mi-am scos portofelul, ca să priceapă că-l plătesc.
Era cazul să chem pe cineva să repare şifonierul acela: hainele
mele erau împrăştiate prin odaie.
Nici nu văzu dulgherul bine bancnota de cincizeci de dolari
din mâna mea, că şi începu să-şi ceară scuze.
Spuse că fratele lui vitreg l-a rugat să-i facă un scaun.

It was strange that the carpenter should have been driving
nails into a plank for two hours when I knocked at his door.
I had gone all the way to his workshop lest he should forget
he was to repair my wardrobe that afternoon.
He looked at me as if I were disturbing him from a very
important activity.
I took out my wallet, so that he might understand I was going
to pay him.
It was high time I had that wardrobe repaired: my clothes
were all over the room.
No sooner had the carpenter seen the fifty-dollar bill in my
hand than he started apologizing.
He said his stepbrother had asked him to make a chair.
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A adăugat că nu durează mult: m-ar deranja să mai aştept
câteva clipe?
Mă mai duc undeva?
Poate pot să mă întorc puţin mai târziu, după ce va termina?

He added that it would not take long, so would I mind
waiting for a few more minutes?
Was I going anywhere else?
Maybe I could come back in a little while, when he had
finished?
I slammed the door shut while he was still hoping he would
lay hands on my money.
He has not.
Neither has my wardrobe been repaired to this day.
Do you happen to know a good carpenter, who can fix the
doors of my wardrobe?
My wife’s lover would really like to get out of there.

Am trântit uşa după mine pe când încă mai spera că o să pună
mâna pe banii mei.
N-a pus.
Şi nici şifonierul meu nu s-a reparat până-n ziua de azi.
Cunoşti cumva un dulgher bun, care îmi poate repara uşile
şifonierului?
Amantul nevesti-mii ar vrea foarte tare să iasă de acolo.
254.
Cofetarul îmi puse o groază de întrebări.
Îmi place ciocolata lui?
O să-i cumpăr toate prăjiturile, atunci când o să iau banii de
la şeful meu?
Am oferit vreodată din plăcintele lui cu mere vreunuia din
musafirii mei?
I-am spus că am de ani de zile diabet, şi tocmai de aceea nu
pun piciorul în magazinul lui.

The confectioner asked me a lot of questions.
Did I like his chocolate?
Would I buy all his cakes when I got paid by my boss?
Had I ever offered his apple pies to any of my guests?
I told him I had had diabetes for years, and that was why I
never set foot in his shop.
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Dacă ar şti că sunt sănătos tun, m-ar sili să-i mănânc toate
dulciurile până m-aş îngrăşa la fel ca el.
Nu l-aş fi minţit, dacă n-ar încerca mereu să mă facă să-mi
cheltui toţi banii pe ciocolată.

If he knew that I was in perfect health, he would force me to
eat all his sweets till I grew as fat as he is.
I would not have lied to him, if he did not always try to make
me spend all my money on chocolate.

Ar fi un om bogat, dacă l-ar fi învăţat tatăl lui că este o idee
proastă să vorbeşti incontinuu.
Dacă nevasta cofetarului i-ar da voie să spună şi el câte ceva
atunci când este acasă, şi dacă n-ar cheltui ea toţi banii pe care
îi câştigă el, poate că ar avea cofetarul acesta mai mulţi clienţi.

He would be a rich man if his father had taught him that it
was a bad idea to talk incessantly.
If the confectioner’s wife allowed him to say something once
in a while, when he is at home, and if she did not spend all
the money he earned, this confectioner might have more
customers.

Când o să dea faliment, o să înceapă cofetarul să se întrebe
dacă n-ar fi fost mai înţelept dacă nu accepta să meargă pe
urmele tatălui lui, şi dacă nu se însura cu fosta nevastă a celui
mai bun prieten al lui.
Date fiind toate greşelile pe care le-a făcut la viaţa lui, de ce
să mă mir că ciocolata este unica lui bucurie?
Cu cât mănâncă mai mult, cu atât vorbeşte mai puţin.

When he goes bankrupt, the confectioner will start
wondering whether it would not have been wiser if he had
never agreed to follow in his father’s footsteps, and if he had
never married his best friend’s ex-wife.
Considering all the mistakes he has made in his life, why
should I wonder chocolate is his only joy?
The more he eats, the less he talks.

Daţi-i să mănânce dulciuri, dacă vreţi să vă lase în pace.

Feed him sweets if you want him to leave you alone.
255.

Criticul literar ştia că romancierul lucrează de săptămâni
întregi la ultimul capitol al unui roman.

The literary critic knew the novelist to have been working for
weeks on the last chapter of a novel.
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Voia foarte tare ca romancierul să-i dea un exemplar din
roman după ce-l va publica.
Se aştepta ca volumul să fie foarte costisitor, pentru că se
spunea că include treizeci şi trei de ilustraţii.

He very much wanted the novelist to give him a copy of his
novel when he had published it.
He expected the volume to be very expensive, as it was said
to include thirty-three illustrations.

Romancierul fu silit să-şi aleagă toate ilustraţiile dintr-un
volum cu picturi de Magritte, despre care se ştia că îi plăcea
grozav redactorului.
Criticul hotărî că o să aştepte un an, pentru ca romancierul să
îi expedieze romanul tipărit.
Se dovedi până la urmă că putea să aştepte ani de zile criticul,
pentru că romancierul se aştepta ca criticul să-l deteste pe
Magritte, aşa că nu i-a trimis niciodată un exemplar din carte.
Criticul îşi dădu seama în cele din urmă că va trebui să-şi
cumpere singur cartea, dacă va vrea s-o citească.
După ce citi romanul, criticul îi scrise autorului un mesaj prin
e-mail:
„Dacă-mi trimiteai un exemplar, aş scrie o recenzie pentru
Times Literary Supplement acum, dar, cum ai ales să mă
ignori, cred că, în loc să scriu, o să trag un pui de somn.”
Se spune că romancierul a răspuns:
„Somn uşor, vise plăcute, îngerii să te sărute.”

The novelist was forced to choose all his illustrations from a
volume of Magritte’s paintings, whom the editor was known
to be very fond of.
The critic decided he would wait for a year for the novelist to
mail him his printed novel.
It turned out that he could have waited years and years,
because the novelist expected the critic to hate Magritte, so
he never even sent him a copy of his book.
The critic realized at last that he would have to buy the book
himself if he wanted to read it.
When he had read the novel, the literary critic emailed the
author:
“If you had sent me a copy, I would be writing a review for
the Times Literary Supplement now, but, since you chose to
ignore me, I think I shall take a nap instead.”
The novelist is said to have replied:
“Sleep tight, do not let the bed bugs bite.”
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256.
—N-ai dreptul să intri.
Mai bine întrebai, înainte să încerci să-mi furi cheia.

“You cannot go in there.
You had better have asked before you tried to steal my key.”

—Am nevoie de penseta nevestei mele: şi-a lăsat-o acolo
înăuntru, aşa că aş prefera să o iau acum.
—Nu ai voie să descui uşa aceea.
Îţi interzic.
Sunt mai în vârstă decât tine, şi trebuie să-i respectăm pe cei
mai mari ca noi.

“I need my wife’s pincers: she left them in there, so I would
rather take it now than later.”
“You shall not unlock that door.”
I forbid it.
I am older than you, and one must obey one’s elders.”

—De ce să ascult de un pianist ratat, care nu poate interpreta
un preludiu de Bach de şase luni încoace?
Vrei să-ţi amintesc câte concerte ai amânat?
Puteai să câştigi o groază de bani, dar ai preferat să n-o faci.
—Dacă tot cauţi lucrurile nevestei în timpul orelor de birou,
se poate să ajungi şi tu un ratat.
Precis ai lucrat mai puţin de o oră azi.

“Why should I obey a failed pianist, who has not been able
to play a Bach prelude for the last six months?
Shall I remind you how many concerts you have postponed?
You could have made a lot of money, but you chose not to.”
“If you keep looking for your wife’s things during office
hours, you may well become a loser yourself.
You must have worked less than an hour today.

Dar n-am de unde să ştiu, evident.
Mă întreb ce faci de trei ore-ncoace.
—Mă cert cu nevastă-mea, că mă tot trimite să fac una şi alta.

But, of course, I would not know.
I wonder what you have been doing for the past three hours.”
“Arguing with my wife, because she is always sending me
on errands.”
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257.
—Să duci o viaţă fericită şi să ai mulţi copii!
—Să-ţi urez şi eu ceva?

“May you lead a happy life, and have many children!”
“Shall I wish you something, too?”

—Nu este nevoie, este ziua ta, nu a mea.
Dar ai putea.
Ar fi plăcut.
—Dacă ştiam că vii la petrecerea mea, găteam mai mult.
—Dacă n-aş fi fost invitat, n-aş fi aici, de vorbă cu tine.

“You need not, this is your birthday, not mine.
You might, though.
It would be nice.”
“Had I known you would come to my party, I would have
cooked more.”
“Had I not been invited, I would not be here, talking to you.”

Pot să şed?
—Nu, mă tem că nu ai dreptul să intri.
Aş putea să aduc prăjitura, s-o mânânci afară.
Vrei?
—Trebuie să fug.
A fost o experienţă interesantă, să fiu invitat să stau de vorbă
cu tine în prag, de ziua ta.
Ce face nevasta ta, apropo?
—Nu mai poate de furie de când a devenit fosta ta nevastă.

May I sit down?”
“No, I am afraid you cannot come in.
I could bring the cake, so that you may eat it outside.
Shall I?”
“I must run.
It has been quite an experience, having been invited to talk to
you in the doorway on your birthday.
How is your wife, by the way?”
“Mad as hell since she became your ex-wife.”
258.

Nu ţi-ai închipuit că banca de la care ai luat cu împrumut zece

Did you not imagine that the bank you borrowed ten million
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milioane anul trecut va da faliment, dacă n-o să-i înapoiezi
într-un an?
De ce i-ai promis funcţionarului de la bancă, al cărui şef cu
siguranţă că l-a concediat deja, că vei înapoia banii cu
dobândă, dacă habar n-aveai când o să înceapă investiţia ta
să aducă un profit?
Mereu spui că nu vrei să dea nimeni faliment în familia ta,
dar pari să faci tot ce poţi ca să dai faliment.
Fabrica de trabucuri, pe care ai înfiinţat-o anul trecut, şi care
n-a produs nici măcar un trabuc până-n prezent, va fi închisă
atunci când o să înţeleagă directorul băncii că s-au pierdut
banii.
Când o să te duci la croitorul al cărui fiu, funcţionarul de la
bancă, a făcut greşeala să-ţi îngăduie să împrumuţi zece
milioane, ai să-l întrebi dacă se descurcă fără salariul fiului
lui?
M-aş simţi foarte vinovat, dacă aş fi în locul tău, şi, dacă ar fi
concediat un om din cauza minciunii mele iresponsabile, aş
încerca să repar ce am făcut.
Credeai că este foarte puţin probabil ca banca să pună să te
aresteze dacă fugi cu banii, dar iată că un poliţist cere să te
vadă.

from last year would go bankrupt if you failed to return it
within a year?
Why did you promise the bank clerk, whose boss is sure to
have fired him by now, that you would return the money
with interest, if you had no idea when your investment
would start bringing a profit?
You are always saying you do not want there to be any
bankruptcy in your family, but you seem to be doing
everything you can to go bankrupt.
The cigar factory you started last year, and which has not
produced one single cigar so far, will be closed when the
bank manager understands the money is lost.
When you go to the tailor whose son, the bank clerk, made
the mistake of allowing you to borrow ten million, will you
ask him if they can make ends meet without his son’s salary?
I should feel very guilty if I were you, and, if a man were
fired because of my irresponsible lie, I would try to make
amends.
You thought the bank was highly unlikely to have you
arrested if you ran away with the money, but here is a
policeman asking to see you.
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Dacă pe tine te duc la puşcărie, pot să iau eu restul de bani pe
care i-ai împrumutat şi încă nu i-ai cheltuit?

If they take you to jail, can I have the rest of the money you
borrowed but have not spent yet?
259.

Era cazul ca dl Coamă, leul, să meargă la doctor.
I s-a recomandat un psihiatru şi, din întâmplare, cel pe care la ales trata lei de când terminase facultatea.
Dl Coamă a fost văzut că intră în biroul doctorului la cinci şi
jumătate, şi iese la opt fără un sfert.
Doctorul l-a întrebat ce ţări a mai vizitat în afară de Congo, şi
cu cine a fost atunci când a avut primul atac de panică.
Leul nu înţelegea de ce-l întreabă doctorul despre toate
lucrurile acelea pe care abia dacă şi le mai amintea.
Îi aminti doctorului că a venit la el pentru că nu mai are chef
să vâneze ca pe vremuri, şi-i flămânzeşte familia.
Psihiatrul îi răspunse leului că, după ce va fi atent examinat,
i se va da o reţetă.
Psihiatrul mai spuse că dl Coamă este precis singurul leu din
lume cu o cădere nervoasă, şi că precis o are de ceva vreme.

It was about time Mr Mane, the lion, went to see a doctor.
He was recommended a psychiatrist, and the one he chose
happened to have been treating lions since he had graduated.
Mr Mane was seen to enter the doctor’s office at half past five,
and come out at a quarter to eight.
The doctor asked him what other countries besides the
Congo he had visited, and whom he had been with when he
had had his first panic attack.
The lion could not understand why the doctor was asking
him about all those things which he could hardly remember.
He reminded the doctor that he had come to see him because
he no longer felt like hunting as he used to, and his family
were starving.
The psychiatrist answered to the lion that, after he had been
thoroughly examined, he would be given a prescription.
He also said that Mr Mane must be the only lion with a
nervous breakdown in the world, and that he must have had
it for some time.
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I se părea ciudat doctorului că leul are coşmaruri de un an
întreg, şi n-a spus nimănui că visează că este atacat de
căprioare şi ars pe rug.
Dna Coamă a fost cea care i-a spus doctorului că soţul ei
plânge noaptea.
Familia Coamă este o familie unită.
Dl Coamă va fi îngrijit şi, atunci când familia lui va observa
că nu se doarme în patul lui pentru că îi este prea frică să
adoarmă, fiica lui mai mare o să-i dea ceaiuri calmante.
De îndată ce se va însănătoşi, leul o să le aducă o zebră, şi vor
sărbători.

It seemed strange to the doctor that the lion should have had
nightmares for a whole year, and never told anyone that he
dreamt he was being attacked by deer and burnt at the stake.
It was Mrs Mane who told the doctor that her husband wept
at night.
The Manes are a united family.
Mr Mane will be taken care of, and, when his family notice
his bed is not slept in because he is too scared to go to sleep,
his elder daughter will give him soothing teas.
As soon as he has recovered, the lion will bring them all a
zebra, and they will celebrate.
260.

Iepurele de casă în vârstă de doi ani avea varicelă.
El a fost întrebat de doctorul de la urgenţă cu cine şi-a
petrecut sfârşitul de săptămână, şi dacă vreunul dintre
prietenii lui a avut recent varicelă.
Răspunse că se întreabă şi el de unde ar fi putut lua boala.
Se mutase într-o casă în care nu se locuise de când s-a
construit.
Stăpânul iepurelui promisese că o să-i aducă iepurelui un

The two-year-old rabbit had chickenpox.
He was asked by the emergency physician whom he had
spent his weekend with, and if any of his friends had had
chickenpox lately.
He replied he himself wondered where he could have caught
the disease.
He had moved to a house which had never been lived in since
it had been built.
The rabbit’s master had promised he would bring the rabbit
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tovarăş de joacă atunci când o să câştige destui bani ca să
cumpere un căţeluş.
După ce stăpânul aduse căţeluşul acasă, iepurele se
îmbolnăvi.

a playmate when he earned enough money to buy a puppy.

Dacă nu făcea febră, poate nu şi-ar fi dat seama că are ceva.

Unless he had run a fever, he might not have realized there
was something wrong with him.
Hardly had the doctor heard about the puppy when he had
him brought to hospital.
The puppy turned out to have chickenpox, too.
He was itching all over.
The rabbit and the puppy nursed each other for three weeks,
after which they went together on a world tour.

After his master had brought the puppy home, the rabbit fell
ill.

Nici n-auzi bine doctorul de căţeluş, că şi puse să fie adus la
spital.
Se dovedi că are şi căţeluşul varicelă.
Îl mânca tot corpul.
Iepurele şi căţeluşul se oblojiră unul pe celălalt vreme de trei
săptămâni, după care au plecat împreună să facă înconjurul
lumii.
Aş vrea să ştiu unde sunt, pentru că încă nu s-au întors.

I wish I knew where they were, as they have not come back
yet.
261.

Lupul gătea.
Gătea de când îi promisese Scufiţa Roşie că o să-i facă o vizită
fără bunica ei.
Nu mai avusese atâtea emoţii niciodată.
Habar n-avea că este căutat.

The wolf was cooking.
He had been cooking since Red Riding Hood had promised
she would pay him a visit without her grandmother.
He had never been so excited.
He had no idea he was being looked for.
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Părinţii Scufiţei Roşii întrebau pe toţi cei pe care-i întâlneau
dacă se-ntâmplă să ştie unde stă lupul.
Aş vrea să aflu când anume li s-a spus părinţilor Scufiţei Roşii
că lupul tocmai s-a mutat într-o casă care n-a fost niciodată
locuită.
Ar fi extrem de nepoliticos din partea lor, dacă i-ar apărea în
prag fără să fi fost invitaţi.
Scufiţa Roşie, care are puţin peste treizeci de ani acum, s-ar
supăra grozav pe ei, dacă s-ar afla la lup acasă atunci când
vin ei s-o caute.

Red Riding Hood’s parents would ask everyone they met
whether they happened to know where the wolf lived.
I would like to find out when Red Riding Hood’s parents
were told the wolf has just moved to a house which has never
been lived in.
It would be highly impolite on their part if they showed up
on his doorstep without having been invited.
Red Riding Hood, who is in her early thirties now, would be
very angry with them if she were at the wolf’s house when
they came to look for her.

Corespondează cu lupul prin e-mail de ani de zile.
Nu s-au mai văzut de când lupul a fost operat, şi a fost găsită
bunica ei în stomacul lui.
Din prima clipă când primise primul mesaj de la lup, Scufiţa
Roşie sperase că el o să fie alesul ei.
Ori, mai degrabă, sperase acest lucru până ce i-a făcut o vizită
lupului, iar acesta i-a dat să mănânce vânat cu piuré de
cartofi.
Când a alergat lupul după ea s-o întrebe de ce pleacă aşa,
deodată, ea a urlat către el că trebuia să ştie că este
vegetariană şi că îi detestă pe cei ce ucid animale ca să le
mănânce.
Lupul nici nu se gândeşte să renunţe să mănânce carne, aşa

She has been exchanging emails with the wolf for years now.
They have never met since the wolf was operated on, and her
grandmother was found in his stomach.
Ever since she had received the first message from the wolf,
Red Riding Hood had hoped he would be the one for her.
Or, rather, she had hoped so till she visited the wolf, and he
fed her venison with mashed potatoes.
When the wolf ran after her, asking why she was suddenly
leaving, she yelled at him that he should have known that
she was a vegetarian, and hated those who killed animals for
food.
The wolf will never give up eating meat, so they must have
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că precis nu-şi mai trimit e-mail-uri.

stopped emailing each other.
262.

Cimpanzeul făcea pâine ori de câte ori îi venea papagalul în
vizită.
Papagalul cerea ca pâinea să fie uscată.
Cimpanzeul se îngrijea de papagalul în multe culori de parcă
ar fi fost propriul lui fiu.
E ciudat că făcea pâine atunci când s-a pornit tornada, pentru
că fusese anunţat că va trebui să se adăpostească.

The chimpanzee would bake bread whenever the parrot
visited him.
The parrot demanded that the bread should be dry.
The chimpanzee took care of the many-coloured parrot as if
he had been his own son.
It is strange that he should have been baking bread when the
tornado started, as he had been announced he would have to
take shelter.
If only he did not love the parrot so much.
Suppose the wind had taken the chimpanzee all the way to
Egypt!
If the chimp were in Egypt now, he would certainly call the
parrot on his cell phone, to make sure nothing had happened
to him, and he was safe and sound.
All I can say is, keep away from chimps who bake bread.

Măcar dacă nu l-ar iubi atât de mult pe papagal.
Dacă cumva îl ducea vântul pe cimpanzeu tocmai până-n
Egipt?
Dacă cimpanzeul ar fi acum în Egipt, cu siguranţă l-ar suna
pe papagal pe mobil, ca să se asigure că nu i s-a întâmplat
nimic şi este teafăr.
Tot ce pot să zic este, feriţi-vă de cimpanzeii care fac pâine.
263.
Se însoară dl Picioare-Lungi, cocorul.

Mr Long-Legs, the crane, is getting married.
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Nu vrea să mai fie altă ceremonie în afară de a lui în ziua
nunţii.
A solicitat să fie încuiată biserica până ce sosesc el şi mireasa.

He does not want there to be any other ceremony than his on
the day of his wedding.
He demanded that the church should be locked up until he
and his bride arrived.

Încearcă să-şi găsească o nevastă şi să-şi întemeieze o familie,
din primăvara care a trecut.
Crede că nu a putut să-şi găsească anul trecut iubirea vieţii
lui, pentru că, ori de câte ori voia s-o aştepte pe acoperişul
turnului televiziunii, striga la el o barză, „N-ai dreptul să vii
aici!”

He has been trying to find a wife and start a family since last
spring.
He thinks that he was unable to find the love of his life last
year, because, whenever he wanted to wait for her on the roof
of the television tower, a stork would shout at him, “You
can’t come here!”

Într-o zi şi-a făcut curaj şi a întrebat-o pe barză dacă ar fi aşa
de urâcioasă dacă i s-ar spune că dl Picioare-Lungi va fi numit
pasăre-şef în sat.
E greu de crezut că barza a fost impresionată, pentru că îl
blestema mai departe pe cocor în fiecare dimineaţă.
Cocorul îi spuse odată că nu este nevoie să fie atât de
agresivă, nu-i trebuie lui cuibul ei: el vrea doar o nevastă.

One day he plucked up courage and asked the stork whether
she would be so nasty if she were told Mr Long-Legs would
be appointed chief bird of the village.
The stork cannot have been very impressed, as she would go
on cursing the crane every morning.
The crane once told her she need not be so aggressive, he did
not need her nest: he just wanted a wife.

Dacă ar fi priceput mai curând că barza se aşteaptă ca el s-o
ceară pe ea în căsătorie, se însura de acum un an, şi n-ar
ascunde acum de toată lumea că barza este cea cu care se
însoară.

Had he realized sooner that the stork expected him to
propose to her, he would have got married a year ago, and
would not be keeping it secret from everyone now that it was
the stork that he was marrying.
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264.
D-ra Venin, vipera, găteşte diseară pentru logodnicul ei.
Când erau adolescenţi, logodnicul ei a întrebat-o dacă o să se
mărite cu el atunci când vor împlini treizeci de ani.
A mai întrebat-o şi dacă e de acord să-şi facă o operaţie prin
care să-şi îndepărteze glandele care produc veninul ce-i ucide
victimele, pentru că el nu vrea să moară, iar ea poate să-l
ucidă din greşeală, atunci când îl sărută.
Ca nu cumva să-şi piardă logodnicul, d-ra Venin spuse că o
să facă tot ce o roagă el.

Miss Venom, the adder, is cooking for her fiancé tonight.
When they were in their teens, her fiancé asked her if she
would marry him when they turned thirty.
He also asked her if she agreed to undergo an operation that
would remove the glands which produced the venom that
poisoned her victims, as he did not want to die, and she
might accidentally kill him when she kissed him.
Lest she should lose her fiancé, Miss Venom said she would
do anything he asked.

Dacă-şi făcea operaţia, nu şi-ar chema acum doctorul la
telefon, şi nu i-ar cere să mintă pentru ea.
Dacă ar fi zăcut pe patul de spital, cum a zis ea că zace atunci
când a sunat-o logodnicul ei pe mobil şi a întrebat-o ce mai
face, d-ra Venin nu s-ar teme acum că, atunci când, în cele din
urmă, îi dă el inelul cu diamant, o să iasă adevărul la lumină,
iar el poate va rupe logodna.
Aţi văzut vreodată o viperă măritată cu un arici?
Ei, cel puţin acum ştiţi exact de ce nu.

If she had had the operation, she would not be calling up her
doctor now, and she would not be asking him to lie for her.
If she had been lying on a hospital bed as she said she was
when her fiancé called on her cell phone, and asked what she
was doing, Miss Venom would not now be afraid that, when
he at last gave her the diamond ring, the truth would come
out, and he might break the engagement.
Have you ever seen an adder married to a hedgehog?
Well, at least now you know exactly why not.

Volumul 3.

265.
Dna Impozit-pe-Venituri, contabila, ar prefera să nu se fi
spălat pe dinţi exact când s-a oprit apa.

Mrs Income-Tax, the accountant, would rather she had not
been brushing her teeth when the water stopped running.

Ar prefera să nu fi sunat prietenul ei la uşă chiar în clipa
aceea.

She would rather her boyfriend had not rung the bell that
very minute.

Îşi dă seama că mai bine nu deschidea uşa cu periuţa în gură
şi cu pastă pe toată faţa.
Crede că trebuia să se ascundă în debara şi să se prefacă că
nu-i nimeni acasă.

She realizes she had better not have opened the door with her
toothbrush in her mouth and toothpaste all over her face.
She thinks she should have hidden in the closet and
pretended there was nobody home.

Putea s-o sune dinainte prietenul ei, ca să-i spună că vine la
ea.
Putea şi instalatorul să-i anunţe pe toţi de pe stradă că o să
înlocuiască o ţeavă în după-amiaza aceea.
Să fi ştiut ea ce-o să se întâmple, dna Impozit-pe-Venituri nici
nu s-ar fi spălat pe dinţi toată ziua.
Ar fi putut să termine raportul la care lucra de două zile.

Her boyfriend might have called her up to say he was coming
over.
The plumber might have announced everyone in the street
he would replace a pipe that afternoon.
Had she known what was going to happen, Mrs Income-Tax
would not have brushed her teeth at all that day.
She could have finished the report she had been working on
for two days.
She would not know that the plumber is angry with her,
because she has forced him to pay his income tax.
He must have been trying to take revenge on her since
January, when she sent him the notice.

Nu are de unde să ştie că instalatorul este supărat pe ea,
pentru că l-a silit să-şi plătească impozitul pe venituri.
Se vede că încearcă să se răzbune pe ea din ianuarie, de atunci
de când i-a trimis înştiinţarea.
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Dacă nu reuşea să i-o trimită, dna Impozit-pe-Venituri ar fi
acum măritată şi fericită.

Had she not succeeded in doing so, Mrs Income-Tax would
now be happily married.
266.

Se vede că d-ra Uriaş, vrabia, a visat toată viaţa o cină la
lumina lumânării.
Se vede că visa la ziua când se va mărita de când era în ou.
Mama ei a adus destul de mulţi pretendenţi la cuib, dar d-ra
Uriaş nu a vrut pe niciunul.
Îi spuse primului că ar trebui să-şi pieptene penele înainte de
o întâlnire.
Îi spuse celui de-al doilea că nu este nevoie să sporovăie tot
timpul, dacă nu-şi doreşte să rămână singur în cuib.
Celui de-al treilea îi spuse că putea să-i dea de veste că o să
poarte costum şi cravată, ca să poarte şi ea rochie neagră.
Îi explică celui de-al patrulea că mai bine ar lua lecţii de zbor
înainte s-o curteze.
Şi, în sfârşit, celui de-al cincilea i se spuse că ar fi cazul să-şi
lase barbă, pentru că arată prea copilăros pentru un vrăbioi
însurat.

Miss Giant, the sparrow, must have been dreaming of a
candle-lit supper all her life.
She must have been dreaming of the day when she would get
married ever since she had been inside the egg.
Her mother brought quite a number of suitors to the nest, but
Miss Giant would not have any of them.
She told the first one that he should comb his feathers before
a date.
She told the second one that he need not chatter all the time
unless he desired to be left alone in the nest.
She told the third one that he might have let her know he
would be wearing a suit and tie, so that she might wear a
black dress herself.
She explained to the fourth one that he had better take flying
lessons before he courted her.
And, at last, the fifth was told that it was high time he grew
a beard, as he looked too childish for a married sparrow.
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Mama d-rei Uriaş se întreba dacă vrabia va alege să meargă
la mănăstire atunci când va veni vremea să plece din cuibul
familiei.
Dacă ai să vezi o vrabie într-o biserică, strig-o „D-ra Uriaş!”,
iar ea va spune o rugăciune pentru tine.

Miss Giant’s mother was wondering whether the sparrow
would choose to go to a nunnery when it was time for her to
leave the family nest.
If you see a sparrow inside a church, call her “Miss Giant!”,
and she will say a prayer for you.
267.

D-lui Dinţi-Ascuţiţi, crocodilul, i se păru ciudat că este trimis
să facă înconjurul lumii.
Împăratul Nilului a solicitat ca dl Dinţi-Ascuţiţi să-şi
lărgească orizontul, dacă vrea să devină consilierul lui.
Crocodilul se simţea de parcă ar fi fost surghiunit.
Măcar dacă ar fi înţeles de ce nu-i place nimănui să-l aibă în
preajmă.
Dacă cumva nu i se mai îngăduia să locuiască în Egipt?
Ar fi dat orice ca celelalte animale să înţeleagă că este o fiinţă
afectuoasă, blândă.
Pe când înota de-a lungul Nilului, se gândea că ar prefera ca
un sol să-l oprească şi să-l recheme acasă, unde-i este locul.
Nu voia să se oprească din înotat, ca nu cumva să zboare

Mr Sharp-Teeth, the crocodile, thought it strange that he
should be sent on a world tour.
The Emperor of the Nile demanded that Mr Sharp-Teeth
should broaden his horizon if he wanted to become his
counselor.
The crocodile felt as if he had been exiled.
If only he had been able to understand why nobody liked
him around.
Suppose he was forbidden to live in Egypt any longer!
He wished the other animals would understand that he was
an affectionate, gentle creature.
While swimming down the Nile, he was thinking that he
would rather a messenger stopped him and called him back
home, where he belonged.
He would not stop swimming, lest the eagles should fly to
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vulturii la Împărat, şi să-i dea de ştire că crocodilul îi
nesocoteşte porunca.
Nu era cu putinţă ca dl Dinţi-Ascuţiţi să ştie că Împăratul
nădăjduieşte că crocodilul o să ajungă bătrân, înţelept şi fără
dinţi înainte să revină acasă.
Când l-am întâlnit întâmplător, crocodilul avea încă toţi dinţii
în gură şi înota de douăzeci de ani în tot felul de fluvii.

the Emperor, and let him know that the crocodile was
disobeying his order.
Mr Sharp-Teeth could not possibly know that his Emperor
hoped that the crocodile would grow old, wise and toothless
before he came back home.
When I happened to meet him, the crocodile still had all his
teeth, and had been swimming for twenty years up and
down various streams.
I did not have the opportunity to ask him when he would
become the Emperor’s counselor, because he stepped my
way, and I tore away.
Actually, I am still running.

N-am avut prilejul să-l întreb când o să devină consilierul
Împăratului, pentru că s-a îndreptat către mine, şi am rupt-o
la fugă.
De fapt mai fug şi acum.
268.
S-a raportat că dna Talie, balena, l-a înghiţit pe Tom Degeţel
pe când acesta pescuia în larg.

Mrs Waist, the whale, was reported to have swallowed Tom
Thumb while he was fishing out at sea.

Fusese ameninţat de nevastă că o să fie încuiat într-o cutie de
chibrituri, dacă îndrăzneşte să se întoarcă fără cinci peşti.
Nevasta lui îi spusese că, dacă vrea să fie hrănit, trebuie să se
poarte ca un bărbat.
Când Tom Degeţel se trezi în burta goală a balenei (balena nu
mâncase nimic de o săptămână), îşi dădu seama că exact acest

He had been menaced by his wife that he would be locked
inside a matchbox if he dared return without five fish.
His wife had told him that, if he wanted to be fed, he must
act like a man.
When Tom Thumb found himself in Mrs Waist’s empty belly
(the whale had not had anything to eat for a week), he
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lucru aşteptase nevasta lui tot timpul că se va întâmpla.
I se întinsese o cursă.
Decise că trebuie să facă ceva.

realized that this was what his wife had expected would
happen all along.
He had been trapped.
He decided that something should be done.

Îi dădu prin minte că ar putea să iasă gâdilând-o pe balenă.
Balena începu să tuşească şi să sughiţe.
Niciodată nu mai fusese aşa de nefericită.
Îi scrise doctorului un e-mail în care-l întreba ce să facă.
Ce n-ar fi dat balena ca doctorul să ia o barcă cu motor şi să
vină s-o consulte.

It occurred to him he could tickle his way out.
The whale started coughing and hiccuping.
Never had she been so unhappy.
She emailed her doctor asking what she should do.
The whale wished the doctor would take a motor boat and
come to examine her.

A jurat că n-o să-l înghită pe doctor, oricât ar fi de flămândă.

She swore she would never swallow the doctor, no matter
how hungry she might be.
If you see a whale coughing and snickering, that is Mrs
Waist, in whose belly Tom Thumb and the doctor stamp their
feet all the time.
“God, it tickles!”

Dacă vedeţi o balenă tuşind şi chicotind, este dna Talie, în
burta căreia Tom Degeţel şi cu doctorul tropăie tot timpul din
picioare.
„Aoleu, ce mai gâdilă!”
269.
Mierla îşi făcea temele.
Vru să-l întrebe pe liliac dacă ar fi făcut exerciţii de zbor, dacă
nu le cerea profesorul să zboare acasă timp de două ore, dar
se vede că liliacul dormea, pentru că nu a răspuns la sonerie.

The blackbird was doing her homework.
She wanted to ask the bat whether he would have practised
flying if the teacher had not asked them to fly for two hours
at home, but the bat must have been sleeping, as he did not
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Nu putea să fi ieşit deja la zburat, pentru că liliacul era leneş,
şi nu începea să-şi facă temele înainte de apus.

answer the bell.
The bat could not already have gone out flying, because he
was lazy, and would not start doing his homework before
sunset.

Mierla era aproape sigură că liliacul n-ar zbura niciodată,
dacă ar depinde de el.
Ar dormi şi ar aştepta să fie hrănit.
Dar mierla era o elevă ambiţioasă, muncitoare, care nu venea
la oră fără să-şi fi făcut temele, aşa că porni către şcoală
devreme.

The blackbird was quite positive the bat would never fly if he
could help it.
He would sleep, and wait to be fed.
But the blackbird was an ambitious, hardworking student,
who would never show up in class without having done her
homework, so she left for school early.

Pentru că obosise, se opri să se odihnească pe o cracă a celui
mai înalt copac din curtea şcolii.
De acolo de sus, se nimeri să-l zărească pe profesor, care
corecta lucrări în clasă.
Mierla nu voia să existe nicio notă proastă, dar nădăjduia că
lucrarea ei despre viermi va fi cea mai bună.
Zbură în dreptul geamului clasei, ca s-o observe profesorul.

Having got tired, she stopped to rest on a branch of the tallest
tree in the schoolyard.
From up there she happened to notice her teacher grading
papers in their classroom.
The blackbird did not want there to be any bad grade, but she
hoped that her paper on worms would be the best.
She flew in front of the classroom window, so that the teacher
might notice her.
Had the teacher been older, or had the blackbird not been in
love with him, they would not be living together in the attic,
making each other utterly miserable now.

Dacă profesorul ar fi fost mai bătrân, ori n-ar fi fost mierla
îndrăgostită de el, n-ar locui acum împreună în mansardă,
făcându-şi viaţa iad unul altuia.
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270.
Licuriciul fu foarte amărât atunci când i se spuse că nu se mai
vede strălucirea lui noaptea.

The firefly was very unhappy when he was told that his glow
could no longer be seen at night.

Nu se mai dormea în patul lui de când se făcuse destul de
mare ca să dea lumină.
Dacă nu i se stingea strălucirea, n-ar dormi acum noaptea.
De când s-a născut, de două luni încoace, doarme în tot
timpul zilei, şi noaptea-ntreagă luminează drumul
gândacilor care se întorc târziu de la lucru.

His bed had not been slept in since he had grown old enough
to give light.
If his glow had not gone out, he would not be sleeping at
night now.
Since he was born, for two months now, he has slept all
through the day, and all night he has lit the way for all the
beetles who come back from work late.

În tot acest timp, s-a simţit util.
Culcat în pat, se gândeşte că poimâine va fi strălucit de şaizeci
de nopţi încheiate.
Îşi spune că nu putea îmbătrâni atât de curând.
Se simte de parcă s-ar fi născut ieri.
Se vede că libelula a auzit de necazul lui, şi a venit să-i facă o
vizită.
Licuriciul a cerut-o de nevastă atunci când erau amândoi
două insecte minuscule, iar ea nu l-a vrut, pentru că a vrut
mai întâi să aibă o carieră.
Acum este balerină vestită.
De-ar fi să-i spună licuriciului că, în tot acest interval, a fost şi

He has felt useful all along.
Lying in bed, he thinks that the day after tomorrow he will
have been glowing for sixty whole nights.
He tells himself he cannot have grown old so soon.
He feels as if he had been born yesterday.
The dragonfly must have heard about his misfortune, and
has come to visit him.
The firefly proposed to her when they were both tiny insects,
and she would not have him, because she wanted a career
first.
She is a famous ballet dancer now.
Were she to tell the firefly she has been in love with him all
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ea îndrăgostită de el, s-ar putea întâmpla ceva minunat.
Când o să vedeţi o luminiţă zburătoare, fiţi siguri că o să fie
libelula şi licuriciul, care au să trăiască fericiţi împreună până
la adânci bătrâneţi.

this time, too, something wonderful might happen.
When you see a tiny flying light, you can be sure that will be
the dragonfly and the firefly, who will live happily together
ever after.
271.

Mai bine s-ar ascunde acum d-ra Ac, viespea.
O vrabie flămândă caută de mâncare de douăzeci de minute
încoace, şi precis o s-o zărească pe viespea colorată negru cu
galben, dacă viespea o să plece în zbor.
Poate că d-ra Ac o s-o înţepe pe vrabie şi o s-o facă să se umfle
toată, dar este foarte probabil ca doctorul să-i facă vrabiei o
injecţie cu cortizon, dacă va ajunge la vreme la spital, în
vreme ce viespea va fi alunecat în burta ei, şi va fi fost chiar
digerată până atunci.
Dacă ar avea de ales, vrabia ar prefera şi ea să nu înghită o
viespe, dar este vremea să mănânce de prânz, şi cu siguranţă
că nu mai poate de foame.
D-ra Ac ar trebui să facă acum treabă în casă, dar a ales să fie
curajoasă şi să-i dea o lecţie vrabiei.
Cu toate că este fată bătrână, în vreme ce vrabia are o căsnicie
fericită şi un cuib plin cu ouă, viespea nu este invidioasă.

Miss Needle, the wasp, had better be hiding right now.
A hungry sparrow has been looking for food for the last
twenty-two minutes, and is sure to spot the black and yellow
wasp if the wasp flies away.
Miss Needle may sting the sparrow, and cause her to swell
up, but the doctor is very likely to give the sparrow a shot
with cortisone if she gets to hospital in time, while the wasp
will have slipped into her belly, and even have been digested
by then.
If she had a choice, the sparrow herself would rather not
swallow a wasp, but it is high time she had lunch, and she
must be starving.
Miss Needle should be doing housework now, but she has
chosen to be brave and teach the sparrow a lesson.
Although she is a spinster, while the sparrow is happily
married and has a nest full of eggs, the wasp is not envious.
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Nu vrea decât să facă lumea să fie un loc mai sigur, aşa că o
s-o ia pe vrabie pe nepusă masă, şi o s-o înţepe până ce se
umflă cât un balon.
Vrabia înţepată o să zboare prin aer până ce viespea o s-o mai
înţepe o dată (dacă poate să facă rost viespea de un ac de
rezervă), şi toate insectele au să vadă vrabia pocnind în
bucăţele mici, şi se vor simţi libere să zboare în largul lor.
Poate d-ra Ac să fie atât de îngustă la minte încât să creadă că
există doar o singură vrabie pe lume?

She just wants to make the world a safer place, so she will
take the sparrow unawares and sting her until she swells like
a balloon.
The stung sparrow will float in the air until the wasp stings
her one more time (if the wasp can lay hands on a spare
needle), and all the insects will see the sparrow burst into tiny
pieces, and will feel free to fly at ease.
Can Miss Needle be so narrow-minded as to think there is
only one sparrow in the world?
272.

De ce crezi că spăla şoimul vasele pe când aştepta să-i facem
cunoştinţă cu directorul hotelului?
N-ar trebui să-i reaminteşti că mai bine ar alege între a lucra
la bucătărie ori la recepţie înainte să fie intervievat pentru o
slujbă?
Pe vremuri mă întrebam de ce chiuleşte şoimul de la ore în
liceu, şi în cele din urmă a renunţat la şcoală pe la
doisprezece-treisprezece ani.
Trebuia să-mi dea prin minte că îi este dor să zboare peste
vârfuri de munte de când a fost adus de părinţii lui din
Elveţia.

Why do you think the hawk was doing the dishes while he
was waiting for us to introduce him to the hotel manager?
Should you not remind him that he had better choose
between working in the kitchen and the reception desk
before he is interviewed for a job?
I used to wonder why the hawk would skip classes in high
school, and finally dropped out in his early teens.
It should have occurred to me that he had missed flying
above the mountain tops since he had been brought from
Switzerland by his parents.
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L-ai cunoscut pe şoim?
Ştii de cine-mi aduce aminte?
Ţi-aş putea spune, dacă o să-mi promiţi că n-o să spui
nimănui că eu am fost cel care s-a gândit la asta.

Have you met the hawk?
Do you know whom he reminds me of?
I could tell you, if you promise you will not tell anyone it was
me who thought of that.

Îmi aminteşte de spărgătorul acela de bănci care vedea din
elicopter exact câţi bani sunt în seiful băncii.
A fost şoimul condamnat vreodată?
Nu l-aş lăsa să se apropie de seiful hotelului, dacă aş fi în locul
tău.
Nu se ştie niciodată.

He reminds me of the bank robber who saw exactly how
much money there was in the bank safe from a helicopter.
Has the hawk ever been convicted?
I would not allow him anywhere near the hotel safe if I were
you.
You never can tell.
273.

Îşi dă oare seama dl Halbă, hangiul, că şoferul beat căruia i-a
cerut scuze pentru că i-a dat bere în loc de whisky cu gheaţă
va dori să fi cerut sifon atunci când o să se scoale mahmur
mâine dimineaţă?

Does Mr Pint, the innkeeper, realize that the drunk driver
whom he apologized to for having given him beer instead of
whiskey on the rocks will wish he had asked for soda when
he wakes up with a hangover tomorrow morning?

Are oare habar de ce atât de mulţi şoferi care traversează
Ungaria cu camioanele vin azi la hanul lui, în ale cărui paturi
nu se doarme de ani de zile?
N-ai vrea să-l poţi întreba de ce este acum plin cu şoferi beţi
hanul lui, care este mereu gol?
S-ar putea ca dl Halbă să nu-ţi răspundă, dacă l-ai întreba de

Does he have any idea why so many drivers who cross
Hungary in trucks are today coming to his inn, whose beds
have not been slept in for years?
Do you not wish you could ask him why his inn, which is
always empty, is now full of drunk drivers?
Mr Pint might not answer if you asked him where all these
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unde au venit deodată toate aceste autocamioane.
În mod sigur îşi dă seama ce cred despre el toţi clienţii lui
după ce-şi plătesc nota.
Într-un an de zile va fi fără îndoială cel mai bogat hangiu din
Turcia.
Dacă nu s-ar fi lăudat cu acest lucru atunci când a făcut febră,
acum o lună, nu afla doctorul unde şi-a ascuns banii, şi nu
apăreau informaţiile acestea pe internet.

trucks had suddenly come from.
He is sure to have some idea what all his customers think
about him after they have paid their bill.
In a year’s time he will undoubtedly be the richest innkeeper
in Turkey.
Had he not boasted about it when he ran a fever, a month
ago, the physician would not have found out where he had
hidden his money, and this information would never have
been posted on the internet.
Keep your garden locked up, for it is there that the innkeeper
has buried his treasure.
Too late.
All those drunk drivers whose hobby is to surf the net have
found out, and have been digging the garden for over an
hour.

Ţine-ţi grădina încuiată, pentru că acela este locul unde şi-a
îngropat hangiul comoara.
Prea târziu.
Toţi şoferii aceia beţi a căror pasiune este să navigheze pe
internet au aflat, şi sapă în grădină de peste o oră.

274.
De ce anume a fost acuzat atunci când a recunoscut că a fost
de acord cu tine?
Avea habar ce ţinteai tu cu mitraliera în tren ieri?
La cât se ridica amenda pe care ar fi trebuit s-o plăteşti, dacă

What was he accused of when he admitted he had agreed
with you?
Did he have any idea what you were aiming at with your
machine gun in the train yesterday?
What did the fine you would have had to pay if the police
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te prindea poliţia?
Cui a cerut scuze atunci când a fost învinuit că te sprijină?

had caught you amount to?
Whom did he apologize to when he was blamed for
supporting you?
What job was he applying for when you two first became
acquainted with each other?
You may have been wrong when you killed that rat on the
train, but is this a crime that must be atoned for in prison?
If I were you, I would beckon to him when I saw him, and I
would ask him whom his house belonged to.
Do you know what he is boasting of?
He claims he himself bought the house in the village which
borders on Belgium.
Should you not ask him in front of everyone whom he has
borrowed the money from?
You would not have been charged with murder if he had
confessed that the tramp who had been changed by the
engine driver into a rat had the plague, and meant to spread
it all over the world.

Ce slujbă încerca să obţină atunci când v-aţi cunoscut voi doi
prima oară?
Poate ai greşit atunci când ai omorât şobolanul acela în tren,
dar este aceasta o crimă care trebuie ispăşită în închisoare?
Dacă aş fi în locul tău, i-aş face semn atunci când îl văd, şi laş întreba cui aparţine casa lui.
Ştii cu ce se laudă?
Pretinde că a cumpărat chiar el casa din satul care se
învecinează cu Belgia.
N-ar trebui să-l întrebi de faţă cu toată lumea de la cine a
împrumutat banii?
N-ai fi fost învinuit de crimă, dacă ar fi mărturisit el că
vagabondul care a fost preschimbat de mecanicul de
locomotivă în şobolan avea ciumă, şi avea de gând s-o
răspândească în toată lumea.
275.
Ce acuzaţie i s-ar mai aduce acum, dacă n-ar fi comentat ieri
hotărârea directorului şcolii?

What would he now be charged with if he had not
commented on the headmaster’s decision yesterday?
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De cine ar mai ascunde el această acuzaţie, dacă s-ar fi făcut
public faptul că s-a plâns de frig atunci când aştepta în sala
de mese a şcolii, ca să vină directorul?

Whom would he be concealing this accusation from if it had
been made public that he had complained of cold when he
was waiting in the school dining room for the headmaster to
come?
Who was the person you had concealed the truth from?
What were you advised to concentrate on when you tried to
defend him from his colleagues’ attacks?
How many years of jail did you say he had finally been
condemned to?
It is a fact that rules must be conformed to, but complaining
of waiting in the cold is not a crime that anyone can be
convicted of.
Did you really have no idea what I was congratulating you
on when I learnt that your speech at the school ball had
consisted in praising his courage?
Your speaking to the teenagers for twelve hours and a half is
a feat that ought to be included in the book of records.

Cine era persoana de care ai ascuns adevărul?
Asupra cărui lucru ai fost sfătuit să te concentrezi atunci când
ai încercat să-l aperi de atacurile colegilor lui?
La câţi ani de închisoare ziceai că a fost condamnat în cele din
urmă?
E adevărat că regulile trebuie respectate, dar să te plângi că
aştepţi în frig nu este o crimă pentru care să poată cineva să
fie condamnat.
Chiar n-aveai idee de ce te felicit atunci când am aflat că
discursul tău de la balul şcolii a constat în a-i lăuda curajul?
Faptul că le-ai vorbit adolescenţilor timp de douăsprezece ore
şi jumătate este un act de curaj ce ar trebui menţionat în cartea
recordurilor.
276.
L-ai întrebat de cine îşi apărase nevasta?
Ţi-a spus de ce n-a fost predat violatorul poliţiei?

Did you ask him whom he had defended his wife from?
Did he tell you why the rapist had not been deferred to the
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police?
What did he think would have happened if the rapist had
been deprived of beer for two years?
What did the judge say he would devote his time to before
he sentenced the rapist?
How many shares will the ransom you promised if the rapist
was caught be divided into if the whole village helps track
him down?
What jail is he said to have escaped from?
What did he feed on while he was hiding from the police in
the woods?
Which of the rapist’s crimes was hinted at during the trial,
and what punishment was hoped for?
If the rapist insisted on going home with him after the trial
again, did you ask him if he would dare refuse him?

Ce credea că s-ar fi întâmplat, dacă ar fi fost violatorul lipsit
de bere timp de doi ani?
Căror lucruri spunea judecătorul că-şi va dedica timpul
înainte să-l condamne pe violator?
În câte părţi va fi împărţită răscumpărarea pe care ai promiso dacă va fi prins violatorul, dacă dă tot satul o mână de ajutor
să-i dai de urmă?
Din ce temniţă se zice că a evadat?
Cu ce s-a hrănit atunci când se ascundea de poliţie în codru?
La care dintre crimele violatorului s-a făcut aluzie în timpul
procesului, şi ce pedeapsă se spera să primească?
Dacă ar insista iar violatorul să meargă acasă cu el după
proces, l-ai întrebat dacă ar îndrăzni să-l refuze?
277.
L-am întrebat ce anume îl interesează, şi a răspuns că vrea să
i se facă cunoştinţă cu Preşedintele Franţei.
Nu-i de mirare că s-a râs de el.
Fusese ascultat atent până ce s-a sprijinit de zidul din spatele
lui, şi a afirmat că n-o să spună nimănui cu ce trăieşte de doi

I asked him what he was interested in, and he replied he
wanted to be introduced to the President of France.
No wonder he was laughed at.
He had been listened to carefully till he leant against the wall
behind him and stated he would tell no one what he had been
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ani.
Poţi să ghiceşti cu cine a fost confundat?
A fost batjocorit pentru că, după discursul acela, s-a crezut că
are creier de maimuţă.

living on for two years.
Can you guess whom he was mistaken for?
He was mocked at because, after that speech, he was thought
to have the brain of a monkey.
278.

Dacă ţi-ar da prin minte că a plecat în Noua Zeelandă, n-ai fi
de acord să rămână în străinătate?
Dacă l-ai întreba la telefon atunci când s-ar întoarce, s-ar
putea să-ţi spună să înmulţeşti şase săptămâni cu şapte zile,
şi vei obţine numărul exact de zile cât o să fie plecat.
Putea să te întrebe dacă ştii că a fost operat şi operaţia lui încă
nu a fost plătită.
N-ai prefera să nu ştii motivul plecării lui?

If it occurred to you that he had left for New Zealand, would
you object to his staying abroad?
If you asked him on the phone when he returned, he might
tell you to multiply six weeks by seven days, and you would
know the exact number of days he would be away.
He could have asked you if you knew that he had been
operated on, and his operation had not yet been paid for.
Wouldn’t you rather you did not know the reason of his
going away?
279.

Ce anume crezi tu că l-ai fi împiedicat pe fratele tău vitreg să
facă, dacă-l ţineai în casă?
Nu putea fi apărat de blestem, pentru că nu te puteai încrede
în el că spune adevărul atunci când zicea că n-o să iasă din

What do you think you would have prevented your
stepbrother from if you had kept him indoors?
He could not be protected from the curse, because, when he
said he would never go out, he could never be relied on to
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casă.
Faptul că merge singur prin ploaie ar putea să aibă ca rezultat
un accident, şi atunci va trebui să se trimită după balaur.
Dragonul fusese acela care l-a blestemat pe fratele tău vitreg
atunci când s-a tras în dragon chiar la el în castel, iar violenţa
fratelui tău vitreg i-a amintit de el însuşi atunci când era copil.

tell the truth.
His walking alone in the rain could result in an accident, and
then the dragon will have to be sent for.
It had been the dragon who had cursed your stepbrother
when the dragon was shot at in his own castle, and your
stepbrother’s violence reminded him of himself as a child.
280.

„Pe ce este mai bine să cheltui bani?” întrebă Prinţul, simţind
că este spionat de al şaptelea pitic, care suferea de reumatism,
şi nu izbutise să ajungă la casa unde aştepta Frumoasa din
Pădurea Adormită să i se dea un dar.
Călătorise cu avionul din basmul ei până la căsuţa din
pădure, şi tremura de frică să nu fie trimisă acasă.
Pentru că lipsise şi el din basm veacuri întregi, prinţul era
îngrijorat în legătură cu darul pentru Frumoasa din Pădurea
Adormită, care îl aşteptase zadarnic şi trebuise să se trezească
din somn fără ajutorul lui.

“What is money best spent on?” the Prince asked, feeling he
was spied on by the seventh dwarf, who suffered from
rheumatism, and had not succeeded in reaching the house
where Sleeping Beauty was waiting to be given a present.
She had travelled by plane from her fairy-tale to the little
house in the forest, and was trembling with fear that she
might be sent home.
Having been absent from the tale for centuries himself, the
Prince was worried about this present for Sleeping Beauty,
who had been waiting for him in vain, and had had to wake
up without his help.
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281.
Se vede că Frumoasa din Pădurea Adormită s-a obişnuit să-i
fie frică de ace.

Sleeping Beauty must have got accustomed to being afraid of
needles.

Poate că era supărată pe părinţii ei, şi-i era şi ruşine de basmul
în care locuiesc ei.
Îşi dădea seama, în acelaşi timp, că prefera să fie logodită cu
un prinţ decât să ducă o viaţă de rând.
Cunoştea o groază de basme, dar toate erau departe de ceea
ce-şi dorea.
Ajunsese la concluzia că de fapt îi place teribil să doarmă.

She may have been angry with her parents, and also ashamed
of the tale they inhabited.
She was also aware that she preferred being engaged to a
prince to leading a common life.
She was familiar with a lot of tales, but they were all very far
from what she wished for.
She had come to the conclusion that she was actually very
fond of sleeping.
282.

Cu cine se zice că este logodită?
Dacă ai cunoaşte povestea vieţii ei, ai putea să înşiri oraşele
de care ar prefera ea să stea cât mai departe?
Ce anume spunea că-i place atunci când ai întrebat-o dacă
conduce bine maşina, iar ea a răspuns că îţi este
recunoscătoare că vrei să ştii mai multe despre ea?
N-a fost geloasă pe tine atunci când i-ai mărturisit că fostul ei

Whom is she said to be engaged to?
If you were familiar with the story of her life, would you be
able to enumerate the towns that she would rather stay away
from?
What did she say she was fond of when you asked her if she
was good at driving, and she replied she was grateful to you
for wishing to know more about her?
Was she not jealous of you when you confessed to her that
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prieten a fost foarte amabil cu tine?
N-a încercat să insinueze că poate a fost politicos cu tine
pentru că nu prea are bani, şi s-a săturat să cerşească, aşa că
spera să te măriţi tu cu el, şi să ţi-l faci moştenitor?

her former boyfriend had been very kind to you?
Did she not try to insinuate that he might have been polite to
you because he was short of money, and was also sick of
begging, so he hoped you would marry him and make him
your inheritor?
I am sorry for being so cautious about her, but, since I got
engaged to her, I have got used to expecting unpleasant
surprises.

Iartă-mă că sunt aşa de precaut în ce-o priveşte, dar, de când
m-am logodit cu ea, m-am obişnuit să mă aştept la surprize
neplăcute.
283.
Până ce va ajunge răţoiul la poarta spitalului, se va fi trimis
după psihiatru.
Nu s-a comentat niciodată până acum hotărârea că răţoiul nu
are dreptul să iasă din salon.
Încă de când a fost închis în salon, răţoiul meditează la un
plan să evadeze.

By the time the drake reaches the hospital gate, the
psychiatrist will have been sent for.
The decision that the drake cannot leave his ward has never
been commented on so far.
Ever since he was confined to his ward, the drake has been
meditating on a plan to escape.

Se poartă de atunci de parcă ar fi sănătos tun, şi raţa l-a adus
acolo de ciudă.
Până să fie anunţată raţa, răţoiul va fi fost prins.

He has behaved ever since as if he were perfectly sane, and
the duck had brought him there out of spite.
By the time the duck is announced, the drake will have been
caught.
When the ducklings come crying for their daddy, the doctor
will be reminded of his own children.

Când răţuştele o să vină să plângă după tăticul lor, ele îi vor
aminti doctorului de propriii lui copii.
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Gemenii lui în vârstă de doisprezece ani locuiesc la Köln cu
nevasta lui, de când a divorţat de ea.
Se vede că-l înşela de luni de zile atunci când a descoperit el
că are un amant.

His twelve-year-old twins have been living in Cologne with
his wife since he divorced her.
She must have been cheating on him for months when he
found out she had a lover.

I-a spus că o să-i dea numai tranchilizante în loc de mâncare
până ce o să mărturisească.
Nu-i pasă de copii?
Cum poate să-i lase singuri atâtea ore pe zi?
Raţa aceasta îi amintea de nevasta lui.
Venea la spital să-l viziteze pe răţoi întovărăşită de gânsac.

He told her he would feed her tranquilizers instead of food
till she confessed.
Did she not care about the children?
How could she leave them alone so many hours a day?
This duck reminded him of his wife.
She would come to hospital to visit the drake in the company
of the gander.
The psychiatrist was certain that they had held hands all the
way.
He thought that the drake must have been very unhappy.
It had been this grief that had driven him crazy.
The doctor realized how lucky he had been to divorce his
wife in time, and not be confined to a psychiatric ward now.

Psihiatrul era sigur că s-au ţinut de mână tot drumul.
Se gândi că răţoiul era în mod sigur foarte nefericit.
Mâhnirea aceasta fusese ceea ce l-a scos din minţi.
Doctorul îşi dădu seama ce noroc a avut că a divorţat de
nevasta lui la vreme, şi nu este acum închis într-un salon de
psihiatrie.
284.
Trebuia să se trimită după dl Faţă-roşie, curcanul, atunci când
a observat găina că-i lipsesc ouăle.

Mr Red-face, the turkey, should have been sent for when the
hen noticed her eggs were missing.
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Găina ştia că nu se poate conta pe el să spună adevărul.
Se vede că a aflat şi el despre întâmplare atunci când a
întrebat-o pe găină de ce este disperată.
Trebuia să-i spună că nu este nevoie să-l bănuiască pe el,
pentru că fusese toată săptămâna plecat în străinătate.
Se prea poate ca găina să-l fi jignit, habar nu am.
Evident, n-am de unde să ştiu ce-i trece prin minte unei găini.
S-ar putea ca ea să-şi facă griji pentru ouăle pe care o să le facă
mâine.
N-are de unde să ştie că se-ntâmplă că dl Faţă-roşie a fost
văzut cum sparge un ou şi-i ciuguleşte coaja.
Dacă i-aş spune curcanului că l-am văzut cum fură ouăle,
ceea ce nu-i adevărat, s-ar putea să fiu acuzat de către
avocatul lui de calomnie.
Urmează ca judecătorul să dea un verdict în acest caz de
sâmbătă într-o săptămână.
Cum dl Faţă-roşie nu putea să ştie unde au fost făcute ouăle,
este foarte puţin probabil să fie vinovat că le-ar fi furat.
Atunci când a fost văzut, curcanul mânca precis un ou clocit,
pe care a vrut fermierul ca el să-l înghită.
Poate să moară în curând de intoxicaţie alimentară.
Mai bine ar trimite găina după doctor, dacă mai visează să fie

The hen knew he could not be relied on to tell the truth.
He must have learnt about the incident when he asked the
hen why she was so desperate.
He should have told her that she need not suspect him, as he
had been abroad all week.
The hen may as well have hurt his feelings, for all I know.
Of course, I would not know what can cross the mind of a
hen.
She might be worrying about the eggs she will lay tomorrow.
She would not know that Mr Red-face happens to have been
seen to break an egg and peck at the shell.
If I told the turkey that I had seen him steal the eggs, which
is not true, I might be accused of slander by his lawyer.
The judge is to reach a verdict in this case on Saturday week.
As Mr Red-face cannot have known where the eggs were
laid, he is very unlikely to be guilty of stealing them.
When he was seen, the turkey must have been eating a stale
egg, which the farmer wanted him to swallow.
He may soon die of food poisoning.
The hen had better send for a doctor if she still dreams of
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mireasa curcanului săptămâna viitoare.

being the bride of the turkey next week.
285.

Capra se întreba cui îi aparţine para pe care a mâncat-o.
Crezuse că i se vor oferi câte pere vrea, dacă îi mărturiseşte
grădinarului că ceea ce a mâncat ea a fost o pară, şi nu
trandafirul lui roşu preferat, care lipsea şi el.
Să fi ştiut ea că grădinarul avusese un vis cu o capră care-i
mănâncă toate florile, ar fi fugit cât mai departe de el.
Când va ajunge grădinarul stăpânul livezii, nu va mai avea
voie capra să mănânce fructe, oricât de tare ar încerca să-l
linguşească.
De-ar fi să ştie grădinarul că a aflat capra de obiceiul lui secret
de a-i trimite un trandafir roşu pe zi logodnicei lui în vârstă
de patruzeci de ani, s-ar putea să nu-i mai îngăduie caprei să
pună piciorul în livadă.
Habar n-ar avea capra de ce dispar din grădină trandafirii de
cum se deschid, dacă nu-l urmărea ieri, şi nu-l vedea că sărută
o doamnă grasă şi saşie, cu perucă verde.

The goat wondered whom the pear she had eaten belonged
to.
She had thought she would be offered as many pears as she
wanted, if she confessed to the gardener that it had been a
pear that she had eaten, not his favourite red rose, which was
also missing.
Had she known the gardener had had a dream about a goat
chewing all his flowers, she would run as far away from him
as possible.
When the gardener becomes the owner of the orchard, the
goat will never be allowed to eat fruit again, however hard
she may try to flatter him.
If the gardener were to know that the goat had found out all
about his secret habit of sending his forty-year-old fiancée a
red rose a day, he might forbid the goat to set foot in the
orchard again.
The goat would have no idea why the roses vanish from the
garden as soon as they open, if she had not followed him
yesterday, and seen him kiss a cross-eyed fat lady with a
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green wig.
The goat used to think herself to be ugly, but she knows now
that she can never compare to the gardener’s fiancée, whose
ugliness is simply perfect.

Pe vremuri capra se credea pe sine urâtă, dar acum ştie că nu
suferă comparaţie cu logodnica grădinarului, a cărei urâţenie
este pur şi simplu fără cusur.
286.
Şobolanul negru spuse clar şi răspicat că nu va pleca din
apartamentul cocoşatului.
Spera că se va însura acolo, şi-şi va întemeia o familie.
Şobolanul se gândea că, dacă va vrea cocoşatul ca el să plece,
cocoşatul va trebui să aducă un arhitect.
Şobolanul îşi închipuia că arhitectul va descrie cum o să arate
viitoarea casă, şi, dacă şobolanul va fi de acord, va începe un
zidar s-o construiască din cărămizi roşii şi din lemn.
Şobolanul ştia precis ce vrea.
Avea de gând să umple casa cocoşatului cu copiii şi nepoţii
lui, până ce se vor înnegri podelele salonului, sufrageriei,
dormitorului, băii şi bucătăriei, iar cocoşatul nu va mai putea
călca pe altceva decât şobolani.
Când cocoşatul nu va mai şti ce să facă, şobolanul îi va
propune să se mute în apartamentul învecinat.
Habar n-avea cocoşatul că şobolanul a săpat un tunel până la

The black rat made it very clear that he would never leave
the hunchback’s flat.
He hoped he would get married there, and start a family.
The rat thought that, if the hunchback wanted him to go
away, the hunchback would have to bring an architect.
The rat imagined that the architect would describe what the
future house would look like, and, if the rat approved, a
bricklayer would start building it out of red bricks and wood.
The rat knew exactly what he wanted.
He was going to fill the hunchback’s house with his children
and grandchildren, till the floor of the drawing room, dining
room, bedroom, bathroom and kitchen were black, and the
hunchback could not step on anything else but rats.
When the hunchback was at a loss what to do, the rat would
suggest that he should move to the next flat.
The hunchback had no idea that the rat had dug a tunnel to
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apartamentul vecin, şi avea să îi invadeze şi odăile acelea de
îndată ce vor fi locuite.
Până acum, cocoşatul s-a mutat de şase ori de la un
apartament la altul, dar nu i-a dat încă prin minte că ar trebui
să schimbe clădirea dacă vrea să scape de imperiul
şobolanului.

the neighbouring flat, and would invade those rooms as well,
as soon as they were inhabited.
So far, the hunchback has moved six times from one flat to
another, but it has not occurred to him yet that he should
change the building if he wants to escape from the empire of
the rat.
287.

Dna Primăvară, rândunica, a solicitat ca cuibul ei să fie
declarat monument istoric.

Mrs Spring, the swallow, demanded that her nest should be
declared a historical monument.

Îl folosea an de an de când venise pentru prima oară din Egipt
în Polonia.
Locuia vara în el de când învăţase să zboare.

She had used it every year since she had first come from
Egypt to Poland.
She had been living in it for the summer since she had
learned how to fly.
If she had been warned that she would be evicted if she did
not rebuild her nest, she would have replied that she was to
renovate it as soon as she found a new mate.
She would not confess to anyone that her former husband
had left her because she never cleaned, cooked or washed.
The swallow would tell all her friends that she was to have
laid four eggs every spring if she had had a faithful mate.

Dacă ar fi fost avertizată că o să fie evacuată dacă n-o să-şi
reconstruiască cuibul, ar fi răspuns că urmează să-l renoveze
de îndată ce-şi va găsi o pereche nouă.
Nu voia să mărturisească nimănui că fostul ei bărbat a
părăsit-o pentru că nu curăţă, nu găteşte şi nu spală niciodată.
Rândunica le spunea tuturor prietenilor că urma să fi făcut
patru ouă în fiecare vară, dacă ar fi avut o pereche
credincioasă.
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Se întreba de ce s-a îndrăgostit de fostul ei bărbat de la bun
început, şi dacă vor mai trăi vreodată împreună.

She wondered why she had fallen in love with her exhusband in the first place, and if they would ever live
together again.
She remembered marrying him one spring.

Îşi amintea cum s-a măritat cu el într-o primăvară.
Cu toate că nu vrusese să existe nicio ceartă în cuib, n-a putut
să se prefacă că nu aude atunci când el a acuzat-o că este o
rândunică leneşă.
Acum că cuibul ei urma să devină un loc istoric, abia aştepta
să se mărite cu primul arheolog care va veni să-l studieze.

Although she had never wanted there to be any quarrel in
their nest, she could not pretend she did not hear when he
accused her of being a lazy swallow.
Now that her nest was to become a historical site, she could
hardly wait to marry the first archaeologist who would come
to study it.
288.

Nevăstuica se întreba dacă va putea adormi, ori dacă va mai
reuşi să doarmă cu totul, după ce va lua somniferele pe care i
le prescrisese medicul pădurii.
Cu toate că se culca zilnic la lăsarea serii, nevăstuica nu
înţelegea de ce nu reuşeşte niciodată să adoarmă până nu se
crapă de ziuă şi nu se întorc liliecii acasă să se odihnească.
Îl întrebă pe medic ce s-ar întâmpla dacă ar lua mai mult de
un somnifer pe zi.
Medicul răspunse că, dacă ar fi avut o cădere nervoasă,

The weasel wondered whether she would be able to fall
asleep, or if she would ever manage to get any sleep at all,
after she had taken the sleeping pills which the forest doctor
had prescribed to her.
Although she would go to bed at nightfall every day, the
weasel could not understand why she never managed to fall
asleep until the day broke and the bats came home to rest.
She asked the doctor what would happen if she took more
than just one sleeping pill a day.
The doctor replied that, if she had had a nervous breakdown,
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desigur îi dădea medicamente mai puternice.
El credea că motivul pentru care nu poate nevăstuica să
doarmă este că este îndrăgostită de un liliac chipeş, şi ar vrea
să poată zbura toată noaptea cu el.

he would certainly have given her stronger medicines.
He thought that the reason why the weasel could not sleep
was that she was in love with a handsome bat, and wished
she could fly with him all night.

Se vede că medicul a avut dreptate, iar nevăstuica n-a mai
vrut să stea de vorbă cu el niciodată.
Medicul scrise un răvaş cum că nu este nevoie să se ruşineze
de simţămintele ei.
Adăugă şi că speră să fie cavaler de onoare atunci când se va
mărita cu liliacul.

The doctor must have been right, and the weasel refused to
talk to him again.
The doctor wrote her a letter saying she need not feel
ashamed of her feelings.
He also added that he hoped to be best man when she
married the bat.

Declară că este sigur că o să fie o nevastă admirabilă.

He declared he felt sure that she would make a wonderful
wife.
What the doctor could not know at the time was that the bat
could suck the weasel’s blood and then leave her for another,
which is exactly what happened.

Ceea ce nu putea să ştie medicul la vremea aceea era că
liliacul putea să-i sugă sângele nevăstuicii, şi apoi putea s-o
părăsească pentru alta, ceea ce s-a şi întâmplat.
289.
De când încearcă ariciul să se prefacă că este o minge cu ţepi?
L-ai dus vreodată să-l consulte un psihiatru?
De obicei doarme ziua-ntreagă, dar acum este neliniştit.

How long has the hedgehog been trying to pretend he is a
prickly ball?
Have you ever had him examined by a psychiatrist?
He will usually sleep all day, but he is being restless right
now.
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Se vede că a fost prins asupra faptului atunci când săpa o
groapă în crâng, ca să se ascundă în ea.
Dacă ursul este cel care l-a prins, precis ariciul a dat de
bucluc.

He must have been caught red-handed while he was digging
a hole in the grove, in order to hide in it.
If it was the bear who caught him, the hedgehog must be in
trouble.

Ursul ţine de ani de zile discursuri despre curaj şi laşitate.

For years, the bear has made speeches about bravery and
cowardice.
Since the hedgehog behaves as if he did not wish to see or
talk to anyone again, the bear is sure to feel he must cheer
him up.
He may ask the hedgehog where his little house is.

Din moment ce ariciul se poartă de parcă n-ar mai dori să
vadă ori să stea de vorbă cu nimeni, cu siguranţă ursul va
simţi că trebuie să-l înveselească.
Poate o să-l întrebe pe arici unde este căsuţa lui.
Toţi se miră de ce nu vrea ariciul să locuiască în casa pe care
a ridicat-o atunci când urma să se însoare.
Dacă ar avea prietenii lui cea mai vagă idee că prietena lui la refuzat în ultima clipă, ar veni cu toţii să se ascundă cu el.

Everybody wonders why the hedgehog will not live in the
house that he built when he was to get married.
If his friends had any idea that his girlfriend had turned him
down at the last minute, they would all come and hide with
him.
One must never contradict a hedgehog when he feels low.

Nu trebuie să contrazicem un arici atunci când este deprimat.
290.
Se spune că dl Fir, păianjenul, a fost primul ambasadorinsectă din Liban.
De când a plecat din Turcia, tricotează pulovere de caşmir
pentru cei mai bogaţi oameni din lumea diplomatică.

Mr Thread, the spider, is said to have been the first insectambassador in Lebanon.
Since he left Turkey, he has been knitting cashmere sweaters
for the richest people in the diplomatic world.
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Dacă nu s-ar fi ştiut că este atât de harnic, şi dacă nu s-ar
spune că puloverele lui sunt cel mai preţios obiect de
îmbrăcăminte din lumea diplomatică, poate că de mult ar fi
fost strivit de cizma vreunui general.
Toţi ştiu că dl Fir este un păianjen gras şi cu ochelari, cu multe
mâini îndemânatice.
N-aş vrea să existe nicio neînţelegere: nu zic că este FătFrumos, dar în mod cert nu se poate spune despre el că este
neinteresant.
Multe muşte şi albine s-au îndrăgostit nebuneşte de el, şi şiau petrecut nopţi întregi în plasa lui.
Unele chiar au pierit acolo.
Dl Fir este conştient de farmecul lui, şi se comportă de parcă
ar fi cel mai sexy păianjen din lume.
Dacă vezi în biroul tău o pânză de păianjen, păianjenul este
în mod sigur pe aproape.
Se vede că tricotează unul din vestitele lui pulovere, cu ochii
pe tine, şi, dacă eşti o femelă tânără, precis nădăjduieşte să te
farmece.
Te va face foarte bogată, dacă ai să-l vrei.
Întrebarea e, de ce să-l vrei?

If he had not been known to be so hardworking, and if his
sweaters were not said to be the most precious items of
clothing in the diplomatic world, he might have been
crushed by some general’s boot long ago.
Everybody knows Mr Thread to be a fat, bespectacled spider
with many skilful hands.
I should not want there to be any misunderstanding: I am not
saying he is Prince Charming, but he definitely cannot be
said to be uninteresting.
Many flies and bees have fallen hopelessly in love with him,
and have spent night after night in his web.
Some have even died there.
Mr Thread is aware of his charm, and behaves as if he were
the sexiest spider alive.
If you see a spider web in your study, the spider is sure to be
somewhere about.
He must be knitting one of his famous sweaters, watching
you and, if you are a young female, he must be hoping to
bewitch you.
He will make you quite rich if you will have him.
The question is, why should you?
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291.
Ţi-a dat vreodată prin minte că s-ar putea ca dl Grăsan,
bondarul, să-şi dorească mai mult decât orice pe lume să aibă
talie subţire şi picioare lungi?
Te-ai gândit vreodată că se crede prea urât ca să placă cuiva?
Dacă ţi-ar spune că-şi caută o nevastă care să ştie să gătească,
şi nu găseşte pe nimeni care să-l vrea aşa cum este, l-ai ajuta?
Cu cine crezi că seamănă bondarul—cu mama sau cu tatăl
lui?
N-ai de unde să ştii, dar de fapt nu seamănă cu niciunul
dintre cei doi.
A fost copil din flori.
Se ştie că tatăl lui a avut o aventură cu o gărgăriţă foarte
tânără, atunci când a împlinit el cincizeci de ani.
Gărgăriţa nu a vrut ca el să divorţeze.
L-a întrebat dacă vrea să crească el copilul, pentru că ea vrea
să se facă stea de cinema.
Dl Grăsan, tatăl, a întrebat-o pe dna Grăsan, nevasta lui, dacă
o deranjează.
Ştia că ea ar fi vrut să fi avut mulţi copii, dar nu era sigur dacă

Has it ever occurred to you that Mr Fatso, the bumblebee,
might wish he would have a slim waist and long legs?
Has it ever crossed your mind that he thinks he is too ugly
for anyone to be attracted to him?
If he told you that he is looking for a wife who can cook and
does not find anyone who wants him as he is, would you help
him?
Whom do you think the bumblebee looks like—his mother
or his father?
You would not know but, actually, he resembles neither.
He was a love child.
His father is known to have had an affair with a very young
ladybug when he turned fifty.
The ladybug did not want him to get a divorce.
She asked him if he would bring up the child, as she wanted
to become a movie star.
Mr Fatso, the father, asked Mrs Fatso, his wife, if she would
mind.
He knew that she wished they had had many children, but
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ar accepta un bastard la ea în casă.
Îşi făcuse griji degeaba.
Nevasta lui îl tot întreba pe bondărel dacă-i este foame, aşa
că, inevitabil, acesta se făcu un bondar gras şi fericit.

he was not sure if she would accept a bastard in her house.
He need not have worried about that.
His wife was always asking the little bumblebee if he was
hungry, so inevitably he grew up to be a happy fat
bumblebee.
As fat, though not as happy, as a bumblebee could be.

Atât de gras, deşi nu chiar atât de fericit, cât putea fi un
bondar.
292.
Dna Gât-lung, girafa, îşi dădu seama că trebuie să meargă la
doctor.
O durea gâtul de câteva zile.
Când încercă doctorul s-o consulte, ea propuse ca el să-şi ia o
scară şi să se uite înăuntru.
Dacă n-ar fi avut doctorul rău de înălţime, girafa s-ar fi
însănătoşit în câteva zile.

Mrs Longneck, the giraffe, realized that she must see a
doctor.
She had had a sore throat for several days.
When the doctor tried to examine her, she suggested that he
should get a ladder and look inside.
If the doctor had not been afraid of heights, the giraffe would
have recovered in a few days.

Când se plânse doctorul că are prea mult gât de examinat,
dna Gât-lung ştiu că este vremea să ceară şi sfatul altui
doctor.
Îi spuse dlui Gât-lung că o să pornească spre oaza învecinată
de îndată ce se va crăpa de ziuă.
Nici măcar nu l-a întrebat dacă va veni cu ea, în caz că va avea

When the doctor complained that he had too much throat to
look at, Mrs Longneck knew that it was high time she asked
for a second opinion.
She told Mr Longneck that she would set out for the
neighbouring oasis as soon as the day broke.
She did not even ask him whether he would accompany her
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nevoie de sprijin, pentru că el muncea zi şi noapte, iar patul
lui era neatins de săptămâni întregi.
Dacă-i spunea că se aşteaptă ca el s-o îngrijească atunci când
este bolnavă, era sigură că el şi-ar fi dat demisia de la slujbă
ca să stea cu ea, şi toată familia ar fi murit de foame.

in case she needed support, because he worked day and
night, and his bed had not been slept in for weeks.
Had she told him she expected him to look after her when
she was ill, she was sure he would have resigned from his job
to be with her, and the whole family would have starved to
death.
She went to hospital alone, and had her tonsils removed.
During the same operation, she asked the surgeon to shorten
her neck as well, so, when her husband wants to talk to her
now, she has to mount a ladder herself, and only now has she
realized how awful it is to be afraid of heights.

Se duse singură la spital, şi-şi scoase amigdalele.
În timpul aceleiaşi operaţii, îl rugă pe chirurg să-i scurteze şi
gâtul, aşa că, atunci când bărbatul ei vrea acum să stea de
vorbă cu ea, trebuie să se urce şi ea pe o scară, şi abia acum
şi-a dat seama ce îngrozitor este să ai rău de înălţime.
293.
Ar face bine d-ra Iarbă-verde, lăcusta, să se ascundă.
Precis că ea a fost cea care a mâncat frunzele crinului din
grădina deputatului, întrucât cu toţii ştim că-i plac grozav
frunzele de crin.
Deputatul mereu îi spune că n-are dreptul să-şi dea întâlnire
în grădina lui, pentru că nu este moral, şi nu vrea ca fiica lui
în vârstă de cincisprezece ani s-o imite.
Se poate ca lăcusta să se fi săturat de aroganţa deputatului.

Miss Greengrass, the grasshopper, had better be hiding.
It must have been she who ate the leaves of the lily in the
deputy’s garden, as we all know her to be very fond of lily
leaves.
The deputy is always telling her she cannot have dates in his
garden, because it is not moral, and he does not want his
fifteen-year-old daughter to take after her.
The grasshopper may have had enough of the deputy’s
arrogance.
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Ar trebui, totuşi, să-şi întâlnească prietenul în altă parte, dacă
nu vrea ca deputatul s-o strivească cu călcâiul.

She should be meeting her boyfriend somewhere else,
though, unless she wants the deputy to crush her with his
heel.
If he should see her kiss her boyfriend, the deputy might
have her arrested for indecent behaviour.
If she were to explain to her boyfriend that they must never
meet in the garden again, would he not fly into a rage?
They will usually eat out on dates, and their favourite meal
has been lily leaves since they were introduced to each other.

Dacă s-ar întâmpla s-o vadă că-şi sărută prietenul, poate că
deputatul ar pune s-o aresteze pentru purtare indecentă.
De-ar fi să-i explice prietenului ei că nu mai au voie să se
întâlnească în grădină, nu l-ar cuprinde pe el mânia?
De obicei, când au întâlnire, ei mănâncă în oraş, şi, de când li
s-a făcut cunoştinţă, felul lor preferat de mâncare sunt
frunzele de crin.
N-ar trebui să dea deputatul dovadă de mai multă înţelegere
faţă de două lăcuste îndrăgostite?
Presupun că nu, dacă ele intenţionează să-şi întemeieze o
familie care o să-i înfulece grădina.

Should the deputy not show more understanding for two
grasshoppers in love?
Not if they plan on starting a family that will devour his
garden, I guess.
294.

Ţânţarul nici n-a vrut să se atingă de mine înainte să ştie o
serie de lucruri.
Când mi-am făcut ultima oară testul HIV?
Am avut vreodată hepatită?
O să încerc să-l strivesc, dacă o să-l prind?
Îmi plac insectele?

The mosquito would not touch me before he knew a number
of things.
When had I last been tested for HIV?
Had I ever had hepatitis?
Would I try to crush him if I caught him?
Did I like insects?
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Care este meseria mea?
Câţi ani am?
Îmi tot punea întrebări, şi nici nu aştepta răspunsul.

What was my profession?
How old was I?
He kept asking me questions, and would not even wait for
an answer.

Voia să ştie dacă am călătorit vreodată în Liban, cine sunt
părinţii mei, când anume s-au născut ei.
Ceru să-i spun de ce mănânc numai carne de pui, şi de ce nu
comand vacă.
Aş fi vrut să ştiu cine i-a spus să vină să mă înţepe tocmai pe
mine.
Pur şi simplu nu înţelegea de ce studiez biologia de atâta
vreme.
Mă întrebă când am absolvit şi dacă am avut note bune în
facultate.
Mă gândii că precis ţânţarul acela a fost trimis de cineva care
nu poate să mă sufere, şi acela trebuie să fi fost partenerul
meu.
I-am dat ţânţarului adresa partenerului meu, şi l-am asigurat
că acesta va sta de vorbă cu el noaptea-ntreagă.
Ori cei doi stau de vorbă de trei zile şi nopţi încheiate, ori
înţepătura ţânţarului acela este mult mai puternică decât un
somnifer, pentru că partenerul meu n-a apărut astăzi la lucru,
iar acum compania este în mâinile mele, ceea ce este mai mult

He wanted to know if I had ever travelled to Lebanon, who
my parents were, when they had been born.
He demanded that I should tell him why I only ate chicken,
and why I never ordered beef.
I wished I knew who had told him to come and bite me of all
people.
He just could not understand why I had been studying
biology for so long.
He asked when I had graduated, and whether I had had good
grades in college.
I thought that mosquito must have been sent by someone
who hated me, and it must have been my associate.
I gave the mosquito my associate’s address, and assured him
that the latter would converse with him all night.
Either the two of them have been talking for three whole days
and nights, or that mosquito’s bite is far stronger than a
sleeping pill, because my associate has not turned up for
work today, and now the company is all in my hands, which
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decât aş fi putut să-mi doresc.

is more than I could have wished for.
295.

Când împlini bufniţa şaizeci de ani, iepuraşul îi aduse o
imensă cutie cu bomboane de ciocolată cu whisky înăuntru.
Se spunea că bufniţa ştie tot despre toţi.
Vedea şi furnica ce doarme în muşuroi.
Iepuraşul îşi făcu socoteala că o să-i dea cadoul şi, atunci când
o să-l întrebe ea dacă poate să facă ceva pentru el în schimb,
o să-i spună ce vrea.
O s-o roage pe bufniţă s-o urmărească pe iubita lui.
Se vedea oare cu altcineva?
De ce nu răspundea niciodată seara la telefon?
Cu cine ieşea ea pe când el visa să se însoare cu ea şi să-şi
întemeieze o familie?
De ce este patul ei neatins atunci când îl priveşte iepuraşul pe
furiş pe gaura cheii?
Se ştia că bufniţa este o fiinţă profund morală.
N-ar fi încălcat dreptul nimănui la intimitate.
Dacă avea iepuraşul o idee mai bună, nu-i cerea ajutorul.
Ea chiar îl ajută în cele din urmă, iar el este burlac până-n ziua

When the owl turned sixty, the bunny brought her a huge
box of chocolates with whiskey inside.
The owl was said to know everything about everyone.
She could see an ant sleeping in the anthill.
The bunny thought he would give her the present and, when
she asked if she could do anything for him in return, he
would tell her what he wanted.
He would beg the owl to watch his sweetheart.
Was she seeing anybody else?
Why did she never answer the phone in the evening?
Whom did she go out with while he was dreaming about
marrying her and starting a family?
Why was her bed never slept in when the bunny peeped at it
through the keyhole?
The owl was known to be a very moral person.
She would never have violated anyone’s privacy.
If the bunny had had a better idea, he would not have asked
her to help him.
She did help him after all, and he has been a bachelor to this
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de azi.

day.
296.

Dl Pană-neagră, cioara, se uită de cinci ore la televizor, şi nare idee dacă o să vină cineva să-l cheme la cină.
Se simte de parcă n-ar fi pus nimic în gură de-o săptămână
încheiată.
Chiar crede că mai bine nu se retrăgea în odaia lui după
ceartă.
Când se vor împăca, va spune familiei că el n-a vrut de fapt
să existe nicio ceartă, dar nu s-a putut abţine.
Dacă ai să-l întrebi de ce a început cearta, cu siguranţă că are
să răspundă că nu-i treaba ta: în casa lui face ce-i place.
Câteodată ar vrea să mai fie burlac şi să nu aibă o familie atât
de mare, dar nu le spune copiilor că ar prefera să se uite la
televizor decât să zboare cu ei.
Se joacă cu ei ori de câte ori vor ei.
I-a învăţat să zboare în cercuri atunci când abia aveau câteva
săptămâni.
Dl Pană-neagră ar prefera să zboare decât să se uite la
televizor în acest moment, dar, atunci când a intrat în odaie,

Mr Blackfeather, the crow, has been watching TV for five
hours, and he does not really know if anyone will come to
call him to supper.
He feels as if he had not eaten for a whole week.
He even thinks that he had better not have withdrawn to his
room after the argument.
When they make up, he will tell his family he did not really
want there to be any argument, but he could not help it.
If you ask him why he started it, he is sure to reply it is none
of your business: in his house, he can do as he pleases.
Sometimes he wishes he were still a bachelor and did not
have such a large family, but he never tells his children that
he would rather watch TV than fly with them.
He will play with them whenever they want him to.
He taught them how to fly in circles when they were only a
few weeks old.
Mr Blackfeather would rather be flying than watching TV
right now, but, when he entered his room, he swore he would
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a jurat că n-o să mai iasă, dacă nu-şi cere scuze nevasta lui.
Nu mă pot împiedica să mă întreb dacă o să moară de foame
în faţa televizorului, aşteptând-o pe nevasta lui să-şi ceară
scuze, ori o să iasă, şi o să încerce s-o calmeze pe dna Panăneagră.
Dă-mi de ştire când va ieşi, dacă mai eşti aici.
Dacă mai iese vreodată din scorbura lui.

never leave it unless his wife apologized.
I cannot help wondering if he will starve to death in front of
his TV set, waiting for his wife to apologize, or will come out,
and try to calm Mrs Blackfeather down.
Let me know when he comes out, if you are still here.
If he ever comes out of his hollow.
297.

Dl Tastatură, specialistul în calculatoare, dădea un examen la
fizică.
—Eşti naiv, îi spuse profesorul universitar, dacă crezi că vei
trece.
Poate că cunoştinţele tale în ce priveşte jocurile pe calculator
sunt bunicele, dar cunoştinţele de fizică sunt cam proaste, ca
să nu spun mai mult.

Mr Keyboard, the computer engineer, was taking an exam in
physics.
“You are being naive,” the professor told him, “if you think
you will pass.
Your knowledge of computer games may be fairly good, but
your knowledge of physics is rather bad, to say the least of
it.”

Dl Tastatură urma să zboare în Congo în câteva zile.
Ar fi vrut să fi studiat mai serios ceea ce i-a spus profesorul
că se va aştepta să ştie el atunci când va da examenul.
Măcar dacă urma sfatul îndrumătorului lui, care l-a prevenit
că se poate să-şi petreacă vara la Lisabona.

Mr Keyboard was to fly to the Congo in a few days’ time.
He wished he had studied harder what the professor had told
him he would expect him to know when he took the exam.
If only he had taken the advice of his supervisor, who had
warned him that he might have to spend the summer in
Lisbon.
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Era vremea, totuşi, să-i spună cineva profesorului care-l
examina pe specialistul în calculatoare că examenul lui nu va
mai exista, dacă va continua să-i pice pe toţi.
Dl Tastatură navigase săptămâni de zile pe internet înainte să
decidă că Congo este locul unde doreşte să se ducă.
După ce fu picat la fizică, el avu o cădere nervoasă.

It was about time, though, someone told the professor who
was examining the computer engineer that his exam would
no longer exist if he kept failing everyone.
Mr Keyboard had surfed the internet for weeks before he had
decided it was the Congo that he wished to go to.
After he had been failed in physics, he had a nervous
breakdown.
He has dreamt of being tickled by living computers every
night since then.

Visează că-l gâdilă calculatoare vii în fiecare noapte de atunci
încoace.
298.
I se predă irlandeză spaniolului, pentru că vrea să se mute în
Irlanda.
Se spune că spaniolul aşteaptă să se întâmple acest lucru de
doi ani.
Până acum, a vizitat doar Atena şi Roma.

The Spaniard is being taught Irish, as he wants to move to
Ireland.
The Spaniard is said to have been waiting for this to happen
for two years.
So far, he has only visited Athens and Rome.

I s-a oferit de curând o slujbă la Bruxelles, şi încă se mai
gândeşte dacă e cazul s-o accepte.
Se întreabă dacă nu este prea scumpă viaţa în Belgia.
Nu ştie dacă va câştiga destui bani ca să închirieze un
apartament şi să cumpere o maşină.
Are sentimentul că ar cam fi vremea să plece din Spania, şi ar

He has recently been offered a job in Brussels, and he is still
thinking whether he should accept it.
He wonders whether life in Belgium is not too expensive.
He does not know if he will make enough money to rent a
flat and buy a car.
He feels it is high time he left Spain, and he would rather go
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prefera să se ducă în Irlanda, dacă ar depinde de el.
Dacă cumva se însoară cu o bucătăreasă irlandeză?
Poate că spaniolul o să mănânce tot ce găteşte femeia, şi poate
că o să se îngraşe aşa de tare încât n-o să-l mai recunoască
niciuna din rudele lui atunci când are să se întoarcă în Spania.
Mai bine i-ar cere doctorului un regim, în caz că va începe să
mănânce mai mult decât ar fi cazul.
Dacă o bucătăreasă irlandeză te va întreba dacă să se mărite
cu un spaniol care o curtează de când a venit din Spania, dar
care nu vorbeşte bine irlandeza, aşa că nu prea pot comunica,
sfătuieşte-o să aştepte până ce va vorbi el curent irlandeza.

to Ireland, if it were up to him.
Suppose he married an Irish cook!
The Spaniard may eat whatever the woman cooks, and he
may put on so much weight that none of his relatives will
recognize him when he returns to Spain.
He had better ask his doctor for a diet, in case he starts eating
more than he should.
If an Irish cook asks you whether she should marry a
Spaniard who has been courting her ever since he came from
Spain, but who does not speak Irish well, so they cannot
really communicate, advise her to wait until he speaks fluent
Irish.
This will never happen, and you will have saved the
Spaniard from going on a diet.

Acest lucru nu se va-ntâmpla niciodată, şi îl vei fi salvat pe
spaniol de la ţinut regim.
299.
Dacă polonezul ar ști o limbă străină, ar fi fost trimis în
străinătate anul trecut.
I s-a spus să înveţe maghiara.
I s-a promis că i se vor da destui bani ca să petreacă un an în
Ungaria, dacă va putea vorbi limba.
Se spunea că i s-a oferit o slujbă la Köln, cu condiţia să înveţe

The Pole would have been sent abroad last year, if he knew
any foreign languages.
He was told to study Hungarian.
He was promised he would be given enough money to spend
a year in Hungary if he could speak the language.
He was said to have been offered a job in Cologne, provided
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în două luni germana.
Era aşteptat în Suedia, dar şi acolo se aşteptau ca el să ştie
suedeză, aşa că nu putu fi convins să se ducă.
Era adesea văzut cum cumpără manuale de finlandeză, şi
chiar a fost auzit că rosteşte câteva vorbe în olandeză pe când
aştepta un autobuz.
Dacă nu i se făcea cunoştinţă polonezului cu o profesoară
portugheză de limba chineză, n-ar fi fost concediat din slujba
lui de la Ministerul Afacerilor Externe.
Pentru că s-a îndrăgostit de profesoară, polonezul a simţit că
a fost predestinat să se ducă în China.
Portugheza îl asigură că va fi primit acolo cu braţele deschise.

he learnt German in two months.
He was waited for in Sweden, but there, too, he was expected
to know Swedish, so he could not be made to go.
He was often seen to buy handbooks of Finnish, and he was
even heard to utter several words of Dutch while he was
waiting for a bus.
If the Pole had not been introduced to a Portuguese teacher
of Chinese, he would not have been fired from his job at the
Ministry of External Affairs.
Having fallen in love with his teacher, the Pole felt he was
destined to go to China.
The Portuguese assured him he would be received with open
arms there.
While the Pole was being taught Chinese, a Chinese spy was
being hired to replace him at the Ministry.
When a Pole is invited to live in China, he should know that
a Chinese might steal his job any time.

Pe când i se preda polonezului chineza, era în curs de a fi
angajat un spion chinez care să-i ia locul la minister.
Când este invitat un polonez să locuiască în China, ar trebui
să ştie că oricând i-ar putea fura slujba un chinez.
300.
„A fost odată ca niciodată un arab care traversa deşertul arab,
şi nu ştia niciun cuvânt în arabă,” începu profesorul.

“Once upon a time, there lived an Arab who travelled across
the Arabian desert, and did not know a word of Arabic,” the
teacher began.
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Îi ascultăm povestea de când a început să ne vorbească despre
Arabia.
Nu te-ai săturat de poveştile lui?
Învăţ araba de când a fost el angajat la această şcoală, cam de
doi ani şi jumătate.
Niciodată, până-n prezent, n-a fost în stare să ne spună ceva
interesant.
Peste o lună, profesorul va fi lucrat în Letonia de patruzeci de
ani.
Visul lui a fost întodeauna să meargă în Egipt să vadă cu ochii
lui piramidele.
De patruzeci de ani încearcă să-şi facă elevii să le placă
poveştile lui despre arabi, şi să-şi dorească să fi învăţat araba
acasă, dar n-a izbutit.
Letonii nu vor să vorbească limbi străine, decât dacă sunt
ameninţaţi că li se vor tăia capetele.
Se vede că eu sunt o excepţie.
Chiar am început să studiez araba.
Poate că o s-o pot vorbi în curând.
Mă întreb doar dacă o să înţeleagă profesorul ce spun.

We have been listening to his story since he began telling us
about Arabia.
Have you not had enough of his stories?
I have been studying Arabic since he was hired by this
school, for about two years and a half.
Never so far has he been able to tell us anything interesting.
In a month’s time, the teacher will have been working in
Latvia for forty years.
It has always been his dream to go to Egypt and see the
pyramids with his own eyes.
For forty years he has been trying to make his pupils love his
stories about Arabs, and wish they had learnt Arabic at
home, but he has failed.
Latvians will not speak a foreign language unless they are
menaced their heads will be cut off.
I must be an exception.
I have actually started studying Arabic.
I may be able to speak it before long.
I just wonder if my teacher will understand what I say.
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301.
Suedezul aşteaptă să vină primăvara de jumătate de an, de
când a început iarna.

The Swede has been waiting for spring to come for half a
year, since winter began.

Detestă iarna de când se ştie.
Ar vrea să locuiască într-o ţară tropicală şi să stea toată ziua
la soare.
Ar prefera să se fi născut în deşertul Sahara.
Dacă ar fi putut măcar să petreacă un an în Congo, n-ar fi aşa
de mânios acum.
Iarna trecută s-a întrebat dacă o să mai vadă vreodată soarele.
Simţea că este la capătul puterilor.
A hotărât că o să plece din Suedia.
O să se mute pe o insulă grecească unde străluceşte soarele
toată ziua.
De când a început să-şi facă planuri să plece în Grecia,
suedezul visează în fiecare noapte urme de picioare în nisipul
încins.
Ar vrea să poată înota în fiecare dimineaţă în Mediterana.

He has hated winter for as long as he can remember.
He wishes he lived in a tropical country and could lie in the
sun all day.
He would rather he had been born in the Sahara.
Had he been able at least to spend a year in the Congo, he
would not be so angry now.
Last winter he wondered if he would ever see the sun again.
He felt he was at the end of his tether.
He decided he would leave Sweden.
He would move to a Greek island where the sun shone all
day.
Since he started making plans to leave for Greece, the Swede
has dreamt of footprints in the hot sand every night.

Ar vrea să ştie măcar să înoate.
Dacă cumva ia azi trenul?
Măcar dacă-i spunea cineva că în ţările sudice va trebui să

He wishes he could swim in the Mediterranean every
morning.
He wishes he could swim, at least.
Suppose he took the train today!
If only someone had told him that in southern countries he
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îndure căldura.
Mă întreb dacă până la urmă nu va alege frigul din Suedia.

would have to stand the heat.
I wonder if he will not choose the cold of Sweden after all.
302.

Dl Juan, fluturele, lua masa cu alt trandafir în fiecare seară.
Se spunea că este burlac înrăit.
Când se întoarse acasă după o întâlnire cu un trandafir alb
într-o seară, zări din întâmplare o tânără omidă pe o frunză.
Nu-i crescuseră încă aripi şi habar n-avea cum va fi viaţa ei.
Fu dragoste la prima vedere.
Dacă şi-ar fi închipuit fluturele ce se va întâmpla atunci când
se va face omida mare şi va deveni şi ea fluture, ar fi zburat
mai departe, lăsând-o acolo, pe frunză.
Dacă n-ar fi fost omida aşa de lipsită de experienţă încât să
creadă toate promisiunile pe care i le-a făcut fluturele, n-ar fi
acum atât de nefericită.
Ea recunoaşte acum că n-ar fi trebuit să cocheteze cu un crin
de îndată ce a învăţat să zboare.
Nu s-a aşteptat s-o spioneze şi s-o prindă fluturele pe când
săruta crinul.

Mr Juan, the butterfly, would dine with a different rose every
night.
He was said to be a confirmed bachelor.
On coming back home after a date with a white rose one day,
he happened to spot a young caterpillar on a leaf.
She had not grown wings yet, and had no idea what her life
would be like.
It was love at first sight.
If the butterfly had imagined what would happen when the
caterpillar grew up and became a butterfly herself, he would
have flown on, leaving her on her leaf.
If the caterpillar had not been so inexperienced as to believe
all the promises the butterfly made her, she would not be so
miserable now.
She admits now that she should not have flirted with a lily as
soon as she learnt how to fly.
She did not expect the butterfly to spy on her and catch her
while she was kissing the lily.
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Încercă să-i explice fluturelui că nu însemnase nimic, că ea o
să-i fie credincioasă cât trăieşte.
Fluturele zbură în lanul alăturat şi dădu divorţ.

She tried to explain to the butterfly that it had meant nothing,
that she would be faithful to him for as long as she lived.
The butterfly flew to the neighbouring field, and filed for
divorce.

Omida ar vrea să fi fost mai înţeleaptă.
Fluturele ar vrea să nu se fi inventat căsătoria.
Habar n-au ei că mai bine s-ar bucura unul de altul cât mai
pot.
Acuş vine toamna.

The caterpillar wishes she had been wiser.
The butterfly wishes marriage had not been invented.
They have no idea that they had better enjoy each other while
they can.
Autumn is round the corner.
303.

—Nu cred că ar trebui să joci cărţi.
N-ar fi mai bine să citeşti?
—Nu este nevoie să citesc toată ziua.
Nu dau anul acesta examenul de absolvire.
—N-ai vrea să fii mai mare, şi să nu mai trebuiască să dai
examene?
—De fapt aş prefera să nu fie aşa de greu examenul.
—Ai să poţi termina de citit toate romanele din bibliografie?
—Poate că da.
Urmează, însă, să petrec lunile care vin în Sicilia, şi în acest

“I do not think you should be playing cards.
Had you not better be reading?”
“I need not read all day.
I am not taking my graduation exam this year.”
“Do you not wish you were older and did not have to take
any more exams?”
“I would rather the exam were not so difficult, actually.”
“Will you be able to finish reading all the novels in your
bibliography?”
“I may.
However, I am to spend the next few months in Sicily, and in
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caz nu voi putea citi tot.
Poate chiar va trebui să dau mai târziu examenul.
—Dacă ştiai că va trebui să pleci în străinătate, de ce nu ţi-ai
dat examenul anul trecut?

that case I will not be able to read everything.
I may even have to take the exam at a later date.”
“If you knew you would have to go abroad, why did you not
take the exam last year?”

—Puteam încerca, dacă-mi dădea prin minte.
Aş vrea s-o fi făcut.
—Ce vei face după ce vei lua acest ultim examen?
—Este secret, dar pot să-ţi spun: poate o să-ţi iau slujba.

“I could have tried if it had occurred to me.
I wish I had done that.”
“What will you do when you have passed this last exam?”
“It is a secret, but I can tell you: I may take your job.”
304.

Dl Rotofei, cântăreţul de operă, vru să ştie de ce s-a trimis
după doctor.
Pretinse că este sănătos tun, şi poate cânta în seara aceea.
Că nu vrea să lase pe nimeni să-i ia locul.
Studiază acest rol de ani de zile.
Othello este rolul lui preferat, şi n-are de gând să renunţe la
el.
Dacă vrea cineva să-i ia locul, va trebui să aştepte până ce se
va pensiona el.
Dna Rotofei ar fi vrut ca el să se îngrijească mai bine.
Ea considera că mai bine ar cânta mai puţin şi ar dormi mai

Mr Plump, the opera singer, wanted to know why the doctor
had been sent for.
He claimed he was in perfect health and could sing that
night.
He would not allow anyone to take his place.
He had studied for this role for years.
Othello was his favourite part, and he was not going to give
it up.
If anyone wanted to take his place, they would have to wait
till he retired.
Mrs Plump wished he took better care of himself.
She thought he had better sing less and sleep more.
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mult.
Cu cât stă mai mult în pat, cu atât mai bine pentru sănătatea
lui.
Nu voia să mărturisească nimănui, dar ea era cea care
trimisese după doctor şi îl rugase să-i spună cântăreţului de
operă să meargă într-o croazieră şi să se relaxeze.
Nădăjduia că dl Rotofei o va duce în Marea Caraibilor.
Erau căsătoriţi de zece ani şi el nu petrecuse nicio vacanţă cu
ea în străinătate.
Dacă ştia ea că el se teme că, dacă o să plece din ţară, o să-l
concedieze directorul operei, poate că dna Rotofei înţelegea
de ce are coşmaruri bărbatul ei.
Nu ar fi considerat că este insensibil la nevoile ei, şi nu fugea
cu dirijorul.

The longer he stayed in bed, the better it was for his health.
She would not confess it to anyone, but it was she who had
sent for the doctor, and had begged him to tell the opera
singer to go on a cruise and relax.
She hoped Mr Plump would take her to the Caribbean.
They had been married for ten years, and he had never spent
any holiday with her abroad.
Had she known that he was afraid that, if he went abroad,
the director of the opera house would fire him, Mrs Plump
might have understood why her husband had nightmares.
She would not have thought him to be insensitive to her
needs and would not have run away with the conductor.
305.

Argentina era ţara în care locuia croitorul despre care o să vă
povestesc.
Îl chema Mihai Foarfecă, şi nu ţinea deloc minte când, şi nici
unde s-a născut.
Era copil găsit.
Pentru că a fost adoptat de un cerşetor, dl Foarfecă a trebuit

It was in Argentine that the tailor I am going to tell you about
lived.
His name was Michael Scissors, and he could not really
remember when or where he had been born.
He was a foundling.
Having been adopted by a beggar, Mr Scissors had to start
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să înceapă să-şi câştige existenţa pe la cincisprezece ani.
Ar fi vrut să fi avut mai mulţi bani: ar fi vrut să studieze fizica.
Avea sentimentul că ar fi făcut descoperiri de necrezut.
Spunea mereu tuturor clienţilor lui că va fi bogat cândva.

earning his living in his middle teens.
He wished he had had more money: he would have liked to
study physics.
He felt he would have made unbelievable discoveries.

Când l-am cunoscut eu, muncea din greu de douăzeci de ani.
De abia se descurca.
Se spunea că era atât de sărac încât mânca doar din două-n
două zile.
I-am explicat că-i voi plăti cât doreşte, dacă o să-mi facă cel
mai original costum din lume.
Urma să mă întâlnesc cu nevasta mea la un internet café după
ce plec de la el de acasă îmbrăcat în costumul cel nou.
Trebuie că stăteam lângă ea de o oră atunci când, în cele din
urmă, am întrebat-o de ce nu vrea nici să se uite la mine.
Nu părea nimeni să fi auzit ori să fi observat că am intrat.

He would tell all his customers that he would be a rich man
some day.
When I met him, he had been working hard for twenty years.
He could barely make ends meet.
He was said to be so poor that he would only eat every other
day.
I explained to him that I would pay him as much as he
wanted, if he made me the most original suit in the world.
I was to meet my wife at an internet café, when I had left his
house dressed in my new suit.
I must have been sitting next to her for an hour when at last
I asked her why she would not even look at me.
Nobody seemed to have heard or noticed me come in.

M-am uitat în oglindă şi nu m-am văzut nici eu.
Se vede că costumul dlui Foarfecă m-a făcut invizibil, şi nu
am intenţia să-l mai scot vreodată.
Când nu vedeţi pe nimeni lângă voi, eu am să fiu acolo.

I looked in a mirror and could not see myself.
Mr Scissors’ suit must have made me invisible, and I have no
intention of ever taking it off.
When you see no one around, I will be next to you.
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306.
Se vede că seiful băncii a fost golit în timpul nopţii.
Nu-i cu putinţă ca directorul băncii să se fi aşteptat să-i fie
jefuită banca.
Să-şi fi imaginat el că se poate întâmpla aşa ceva, angaja gărzi
de corp şi instala un sistem de alarmă.
Trebuia avertizat, atunci când a fost angajat, că se spune că
banca a fost blestemată.
Se ştie că a fost jefuită de zeci de ori până-n prezent.

The bank safe must have been emptied during the night.
The bank manager cannot have expected his bank to be
robbed.
Had he imagined anything like that could happen, he would
have hired bodyguards and installed an alarm system.
He should have been warned when he was hired that the
bank was said to have been cursed.
It has been known to have been robbed dozens of times so
far.

Ar trebui ca poliţia să-l poată găsi pe spărgător în cele din
urmă.
N-a trebui, totuşi, să aştepte ca el să jefuiască altă bancă.
Trebuie că a lăsat amprente peste tot.
Portarul jură că n-a dormit o clipă, şi totuşi nu a văzut pe
nimeni intrând ori ieşind.

The Police ought to be able to find the bank robber sooner or
later.
They should not wait till he robs another bank, though.
He must have left fingerprints all over the place.
The doorman swears he did not sleep for a minute, and yet
he saw no one come in or out.

A sosit şi o scrisoare.
Aceasta pretinde că, înainte de miezul nopţii, seiful, care este
acum plin cu monezi de aur greceşti, toate aduse din Ţările
de Jos, va fi iar golit.
Luminile sunt aprinse, banca este plină de poliţişti.
Dacă vă uitaţi pe geam, o să vedeţi cum se opreşte o maşină.

A letter has arrived, too.
It claims that, before midnight, the safe, which is now full of
Greek gold coins which have been brought from the
Netherlands, will have been emptied once more.
The lights are on, the bank is full of policemen.
If you look out of the window, you will see a car stop.
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Se mişcă uşa turnantă a băncii, dar nu se vede să intre cineva.
Sacul plin cu monezi pluteşte deodată prin aer.
Şeful poliţiei strigă: „Precis este un om invizibil!”

The revolving door of the bank moves, but nobody is seen to
come in.
The sack full of coins suddenly floats in the air.
The head of the Police shouts: “It must be an invisible man!”

N-are cum.
Ştiu eu ce ştiu.
Am jefuit astăzi banca a cincizeci şi nouă oară.
Cine sunt?
Fantoma băncii, evident.

It cannot be.
I should know.
I have robbed the bank the fifty-ninth time today.
Who am I?
The bank ghost, of course.
307.

Se întrebă de ce s-a deschis uşa şi dacă va intra cineva.
Spăla vasele de ceva vreme, şi chiar că se plictisise.
„Cine e?” întrebă.
Nu se auzi niciun răspuns.
Era cam târziu ca să-i vină-n vizită vreun prieten, şi niciunul
n-ar fi venit, oricum, neinvitat.
Locuia pe Marte de când s-a născut.
Ar fi dat orice să cunoască oameni de pe alte planete.
Ar fi fost încântat dacă ar fi fost trimis pe Venus, Saturn,

He wondered why the door had opened and if anyone would
come in.
He had been washing the dishes for some time, and had
really got bored.
“Who is it?” he asked.
There was no answer.
It was fairly late for any of his friends to come over, and none
of them would have come uninvited, anyway.
He had been living on Mars ever since he had been born.
He wished he would meet people from other planets.
He would have been delighted if he had been sent to Venus,
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Jupiter sau Pluto.
Toţi prietenii lui se lăudau că au călătorit în spaţiul cosmic, şi
unii promiseseră că o să-l ia şi pe el într-o bună zi.

Saturn, Jupiter or Pluto.
All his friends boasted they had travelled to the outer space,
and some had promised they would take him along some
day.

Am remarcat cu uimire că toate obiectele din odaia lui sunt
roşii.
Chiar şi lumina de afară era roşie.
Întinsei mâna şi zisei că vin de pe planeta Pământ, a cărei
atmosferă este albastră.
Nu păru să mă audă.
Abia mult mai târziu îmi dădu prin minte că nu mi-a răspuns
pentru că eu nu exist pentru el.
Nu putea să vadă decât marţieni roşii.
Data viitoare când mă duc la el, trebuie să-mi port tichia roşie.

I was amazed to notice that all the objects in his room were
red.
Even the light outside was red.
I stretched out my hand and I said I had come from the planet
Earth, whose atmosphere was blue.
He did not seem to hear me.
Only much later did it occur to me that he had not answered
me because I did not exist for him.
He could only see red Martians.
Next time I go to see him, I must wear my red cap.
308.

Dl Brad îşi petrecea ore-ntregi în faţa calculatorului.
Îi plăcea să se converseze cu alţi copaci pe internet.
Trebuie că dra Tei a fost foarte măgulită atunci când a primit
primul lui mesaj.
Se ştia că dl Brad este cel mai înalt, cel mai chipeş copac din
pădure.

Mr Fir-Tree would spend hours in front of his computer.
He liked chatting to other trees on the internet.
Miss Lime-Tree must have been very flattered when she
received his first message.
Mr Fir-Tree was known to be the tallest, most handsome tree
in the forest.
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El a întrebat-o pe dra Tei dacă a fost vreodată vizitată de
veveriţele pe care le hrăneşte şi le adăposteşte el.
Ea l-a întrebat dacă mierlele care o trezesc pe ea în fiece
dimineaţă îl trezesc şi pe el.

He asked Miss Lime-Tree if she had ever been visited by the
squirrels he fed and housed.
She asked him if the blackbirds which woke her up every
morning woke him, too.

Când el o întrebă unde locuieşte, îşi dădură amândoi seama
cât de departe locuiesc unul de altul.
El locuia foarte aproape de vârful muntelui.
Ea vru să ştie dacă nu-i este frig.
El răspunse că n-ar vrea să locuiască în altă parte.
Dra Tei voia să ştie o mulţime de lucuri despre dl Brad.

When he asked her where she lived, they both realized how
far apart they lived.
He lived quite close to the top of the mountain.
She wanted to know if he was not cold.
He replied he would not want to live anywhere else.
Miss Lime-Tree wanted to know a lot of things about Mr FirTree.
How old was he?
Could he remember how old he was?
What season did he like best?
Could he tell her if he liked rainy or cloudy weather?
Had he ever touched a cloud?
Did he remember what people said when they walked past
him?
Had he ever felt lonely?
She remembered a couple who had got engaged under her
crown.
Had he ever been married?
The more questions she asked, the more deeply he fell in love

Câţi ani are?
Ţine minte câţi ani are?
Ce anotimp îi place mai mult?
Poate să-i spună dacă-i place vremea ploioasă sau noroasă?
A atins vreodată un nor?
Ţine minte ce spun oamenii atunci când trec pe lângă el?
S-a simţit vreodată singur?
Ea ţine minte o pereche care s-a logodit sub coroana ei.
A fost vreodată însurat?
Cu cât punea ea mai multe întrebări, cu atât se îndrăgostea el

Volumul 3.

mai tare de ea.
O chemă la o întâlnire.
Ea acceptă cu bucurie.
Dacă cei doi ar fi putut să se folosească de rădăcini ca să
umble, azi ar fi soţ şi soţie.
Au făcut o nuntă virtuală, şi stau pe internet incontinuu de
când a găsit-o.
Nota lor lunară la electricitate ar putea ruina şi un milionar.

with her.
He asked her out for a date.
She gladly agreed.
If the two of them had been able to use their roots for
walking, they would be husband and wife today.
They had a virtual wedding, and have been on the internet
every single minute since he found her.
Their monthly electricity bill could ruin a millionaire.
309.

Nu am dreptul să mă joc în casă.
Nu am voie să mănânc nimic din ce aruncă oamenii.
Sunt pus să port haină atunci când este foarte frig.
Mereu îi scol pe toţi din casă în zori.
Mi se spune să şed ori de câte ori am chef să alerg de colo
colo.

I cannot play inside.
I must not eat anything that people throw away.
I am made to wear a coat when it is very cold.
I will wake up everyone in the house at dawn.
I am told to sit whenever I feel like running about.

Ar trebui să fac zilnic câte o plimbare lungă, dar n-am dreptul
să alerg în sus şi-n jos pe stradă singur.
Îmi place să mi se pieptene părul, şi ce n-aş da s-o facă cineva
mai des.
Dacă se-ntâmplă să încerci să mă cureţi în urechi, nu te
aştepta să fiu fericit.

I ought to take a long walk daily, but I cannot run up and
down the streets all alone.
I like to have my hair combed, and I wish someone would do
it more often.
If you should try to clean my ears, do not expect me to be
happy about it.
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Când îmi găteşti orez, precis vreau carne, iar dacă se întâmplă
să găteşti carne, tot o să prefer ce este în farfuria ta.

When you cook rice for me, I am sure to want meat, and if
you should cook meat, I will still prefer what is on your plate.

Sunt iubit şi îngrijit de toată lumea din familie.
Ghiceşti cine sunt? (Să nu-mi spui câine pentru că o să mă
simt jignit.)

I am loved and taken care of by everyone in the family.
Can you guess who I am? (Do not call me a dog, or I will be
offended).
310.

Când te muţi într-o casă, trebuie să întrebi de câtă lume a fost
locuită.

When you move into a house, you must ask how many
people it has been inhabited by.

Trebuie să te interesezi şi când s-a construit şi câţi copii au
crescut în ea.
Poate este o casă de cărămidă ori de lemn.
Dacă este să ai grijă cum trebuie de ea, trebuie să ştii ce
materiale să foloseşti la reparaţii.
Nu este nevoie să cheltuieşti o groază de bani dacă are nevoie
casa de o înfăţişare nouă.

You must also inquire when it was built and how many
children have grown up in it.
It may be a brick house or a wooden house.
If you are to take good care of it, you must know what
materials to use for repairs.
You need not spend a huge amount of money if your house
needs a new face.

Poţi foarte uşor să spoieşti odăile şi să înlocuieşti ţevile.

You can easily have the rooms whitewashed and the
plumbing replaced.
Any house should be treated with respect.
When you wish you were richer and you had bought a better
house, take care.
Your house may be offended.

Orice casă trebuie tratată cu respect.
Când îţi doreşti să fii mai bogat şi să fi cumpărat o casă mai
bună, ai grijă.
Poate casa ta se va simţi jignită.
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Dacă se-ntâmplă să ai nevoie de mai mult spaţiu, explică-i
casei de ce trebuie să te muţi, şi că nu este nevoie să se simtă
de parcă ea ar fi de vină.
Cu cât locuieşti mai mult în casă, cu atât va fi mai fericită.

If you ever happen to need more space, explain to your house
why you must move out, and that it need not feel as if it were
to blame.
The longer you live in your house, the happier it will be.

N-ai de unde să ştii cine sunt şi de ce cred că-ţi pot da sfaturi.

You would not know who I am and why I think I can advise
you.
You cannot see me.
I was born with this house.
If you look at the roof, you will see a tiny blue cloud resting
on the aerial.
That is me.
I bet you have never heard people talk to the soul of their
house.

Nu mă vezi.
M-am născut odată cu această casă.
Dacă ai să te uiţi la acoperiş, ai să vezi un norişor albastru
odihnindu-se pe antenă.
Eu sunt.
Pun pariu că n-ai mai auzit oameni discutând cu sufletul casei
lor.
311.
L-am întrebat pe şoferul de taxi dacă o să mă ducă la
Budapesta dacă o să-l rog, şi cât o să-mi ceară pentru un drum
atât de lung.
M-a întrebat de ce nu merg cu maşina mea.
Nu am permis de conducere?
Mi-e frică de circulaţie?
Cu cine m-aş duce, dacă ar refuza el să mă ducă?

I asked the taxi driver whether he would drive me to
Budapest if I asked him, and how much he would charge for
such a long trip.
He asked me why I did not drive there myself.
Had I not got a driving licence?
Was I afraid of the traffic?
Whom would I go with, if he refused to drive me there?
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I-am spus că nu conduc niciodată, dacă pot găsi pe cineva să
o facă în locul meu.
Vru să ştie când mi-am luat permisul.
Am răspuns că a fost demult.

I told him I would never drive, if I could find anyone to do it
for me.
He wanted to know when I had passed my driving test.
I answered it had happened a long time before.

Ştiu că mai bine mă duceam singur să-l întâlnesc pe spionul
maghiar.
Măcar dacă n-ar spune şoferul de taxi acum tuturor
cunoştinţelor lui despre valiza furată.
Aş prefera ca el să nu fi acceptat să mă ducă în Ungaria.

I know I had better have gone to meet the Hungarian spy
alone.
If only the taxi driver did not tell all his acquaintances about
the stolen suitcase now.
I would rather he had never accepted to drive me to
Hungary.
You have no idea how I wish he would forget we have ever
met.
Had I known I would be offered my weight in gold in
exchange for my services, I could have bought a plane with a
pilot.
I need not have hired a driver, but I did.
On the way to Budapest, the taxi driver stole my identity
card, made me drive at gunpoint, and, when we reached
there, he declared that my name was his name.
It serves him right.
He is in a Hungarian goal now, while I am driving his taxi.

N-aveţi idee ce tare aş vrea să uite că ne-am cunoscut
vreodată.
Să fi ştiut eu că mi se va oferi greutatea mea în aur în schimbul
serviciilor mele, puteam cumpăra un avion cu pilot.
Nu era nevoie să angajez un şofer, dar am făcut-o.
Pe drumul spre Budapesta, şoferul de taxi mi-a furat
buletinul, m-a silit cu arma să conduc şi, atunci când am ajuns
acolo, a declarat că poartă numele meu.
Aşa-i trebuie.
El este într-o temniţă maghiară acum, în vreme ce eu îi
conduc taxiul.
Vrei să te duc undeva?

Need a ride?
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312.
Şoferul de autobuz nu oprea niciodată atunci când stopul era
roşu.
Mergea cu viteză între staţii.
Pasagerii lui şi-ar fi dorit să nu se fi urcat.
Când îl vedeau, elevii de liceu strigau că preferă să meargă
pe jos, şi o rupeau la sănătoasa.
Dacă ai fi fost cu autobuzul lui măcar o dată în viaţă, ai
înţelege ce vreau să spun.
Mă duce zilnic la lucru.
Precis este singurul şofer de autobuz care este dispus să se
scoale aşa de devreme.
Precis îşi conduce autobuzul de cel puţin cincizeci de ani.
Sunt convins că, atunci când se va pensiona, nu va fi făcut
nimic altceva decât să-şi conducă autobuzul.

The bus driver never stopped at the red light.

Poate a visat să fie funcţionar sau director de bancă atunci
când era copil de şcoală, dar nu-i cu putinţă să fi învăţat să
facă altceva, altfel ar duce-o mai bine acum.
N-are de unde să ştie că-l consider a fi un ratat.
Mă bagă-n sperieţi în fiecare dimineaţă, aşa cum a făcut în
ziua când a venit cu noi şi un psihiatru pe care-l ştiam.

He may have dreamt of becoming a clerk or a bank manager
when he was a schoolboy, but he cannot have learnt to do
anything else, or he would be better off now.
He would not know that I think him to be a loser.
He will scare the hell out of me every morning, as he did on
the day a psychiatrist I used to know came along.

He would speed between stops.
His passengers wished they had never got on.
When they saw him, the highschool pupils would shout they
would rather walk, and they would tear away.
If you had been on his bus at least once in your life, you
would understand what I mean to say.
He drives me to work daily.
He must be the only bus driver who is willing to get up so
early.
He must have been driving his bus for at least fifty years.
I am sure that, when he retires, he will have done nothing
else but drive a bus.
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Psihiatrul era convins că poate el să-mi rezolve problema.
Aşa că, ce crezi că a făcut?
S-a furişat în spatele şoferului şi i-a făcut o injecţie cu
diazepam.

The psychiatrist was certain he could solve my problem.
So, what do you think he did?
He stole behind the bus driver, and gave him a shot of
diazepam.

După ce s-a oprit autobuzul, l-am chemat amândoi pe şeful
lui, şi i l-am arătat pe şofer dormind liniştit în scaunul lui.
Nădăjduiam că va fi concediat.
N-a fost.
Te rog mult, vii tu cu mine la lucru mâine dimineaţă?

When the bus had stopped, we both called his boss, and
showed him the bus driver sleeping peacefully in his seat.
We hoped he would be fired.
He was not.
Would you please see me to work tomorrow morning?
313.

Pianistul îşi dădu seama că trebuie să-şi acordeze pianul până
nu este prea târziu.
Urma să plece în Ţările de Jos într-un turneu şi, dacă nu
exersa suficient, era sigur că va avea aprecieri negative din
partea presei.

The pianist realized he must have his piano tuned before it
was too late.
He was to go to the Netherlands for a tour, and, if he did not
practise enough, he was sure he would have bad reviews.

Ar fi vrut să fi dat din timp un anunţ la ziar, ca să aleagă
persoana potrivită să-i acordeze pianul lui preţios.

He wished he had placed an ad in the paper in time, so that
he might choose the proper person to tune his very precious
piano.
When his piano had been tuned, he planned he would
practise ten hours a day, unless his neighbour objected.
He thought his neighbour to be very strange.

După ce o să-i fie acordat pianul, plănuia că o să exerseze zece
ore pe zi dacă nu va protesta vecinul.
Îl considera foarte bizar pe acest vecin.
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Nu-i văzuse niciodată faţa.
Pleca pe la miezul nopţii, şi se-ntorcea atunci când se crăpa
de ziuă.
Dacă pianistul nu suferea de insomnie, poate nici nu şi-ar fi
dat seama că are un vecin, dar acum, că ştia că are, chiar se
temea că va trebui să nu mai exerseze, ca nu cumva să se
plângă vecinul că nu poate dormi în timpul zilei.
Nu-i dădu prin minte că s-ar putea ca vecinul să se înrudească
cu Dracula.

He had never seen his face.
He would leave at about midnight, and return at the crack of
dawn.
If the pianist had not suffered from insomnia, he might not
even have realized he had a neighbour, but now, that he
knew he had one, he was really afraid he would have to stop
practising, lest his neighbour should complain he could not
sleep during the day.
It did not occur to him that his neighbour might be related to
Dracula.

Şi pentru că veni vorba, nu l-am văzut de ceva vreme pe
pianist pe aici...

Come to think of it, I have not really seen the pianist around
for a while...
314.

Dl Smântână, lăptarul, nu putea să nu se-ntrebe unde i s-a
ascuns vaca.

Mr Cream, the milkman, could not help wondering where
his cow had hidden.

O aştepta de la lăsarea nopţii, şi fusese sigur că o să vină acasă
ca să fie mulsă, dar s-a dovedit că n-a avut dreptate.

He had been waiting for her since nightfall, and had been
sure she would come home to be milked, but he turned out
to have been wrong.
His cow has not come back to this day.
Yesterday the desperate milkman asked a fortune teller why
his cow had left home.

Nu i s-a întors vaca nici până-n ziua de azi.
Ieri lăptarul a întrebat-o disperat pe o ghicitoare de ce i-a
plecat vaca de acasă.
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A fugit cu cineva?
Să-şi fi găsit oare un taur fără de care nu putea trăi?
Ghicitoarea vru să ştie de unde şi-a cumpărat vaca dl
Smântână.

Had she eloped?
Could she have found a bull she could not live without?
The fortune teller wanted to know where Mr Cream had
bought his cow.

Dl Smântână îi explică cum că vaca s-a născut în curtea lui, şi
el o îngrijeşte de ani de zile.
El ar fi zis că este prea bătrână ca să se mai îndrăgostească.
Ceru ca ghicitoarea să-i spună tot adevărul, şi iată ce află:
vaca lui fusese răpită de extratereştri.

Mr Cream explained to her that the cow had been born in his
yard, and he had taken care of her for years.
He would have thought she was too old to fall in love.
He demanded that the fortune teller should tell him the
whole truth, and this is what he found out: his cow had been
kidnapped by aliens.
She travelled to Venus, and is now being worshipped as the
only sacred creature on that planet.
Mr Cream cannot help wondering now if drinking the milk
of a sacred how has not made him sacred, too.
He may soon demand that he should be worshipped, as well.

A plecat pe Venus, şi este acum venerată ca unica fiinţă sfântă
de pe acea planetă.
Dl Smântână nu poate să nu se întrebe acum dacă faptul că a
băut laptele unei vaci sfinte nu l-a făcut sfânt şi pe el.
Se poate să ceară în curând să fie şi el venerat.
315.
Dl Şurubelniţă, mecanicul, a visat toată viaţa că o să inventeze
ceva la care nu s-a mai gândit nimeni.
Dacă n-ar exista deja calculatorul, i-ar fi plăcut să-l inventeze
el, dar acum este prea târziu.

Mr Screwdriver, the mechanic, has been dreaming all his life
he will invent something that has never been thought of
before.
If the computer did not already exist, he would have liked to
invent it, but it is too late now.
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De la o vreme încoace, se gândeşte la un ciocan săltăreţ, care
să poată bate cuiul fără a fi mânuit de mâna omului.

S-a publicat peste tot o fotografie cu el cum dă cu picioarele
în reporter.
Nu-l va angaja nimeni acum pe mecanic până ce n-o să-şi
ceară scuze presei pentru ce-a făcut.
Ştii cu cine a cerut să i se facă cunoştinţă?

For some time now, he has been thinking of a jumping
hammer, which can drive a nail without being handled by a
human hand.
In yesterday’s paper, he stated that, if this hammer had been
invented a century ago, we would all be living in the outer
space now.
The reporter asked him when it had first occurred to him to
invent the jumping hammer, and when he would show it to
all the inhabitants of the planet.
If it had not been for the policeman who accompanied the
reporter, Mr Screwdriver would have beaten the reporter
black and blue.
A photo of him kicking the reporter was published
everywhere.
Nobody will hire the mechanic now till he apologizes to the
press for what he has done.
Do you know whom he has asked to be introduced to?

A zis acum o săptămână că, dacă nu-l va cunoaşte foarte
curând pe preşedintele rus, o să le vândă chinezilor invenţia.
Mi s-a părut că văd deunăzi un chinez care zboară deasupra
mea.
Să fie din cauza ciocanului săltăreţ?
Se îndrepta oare chinezul către lună?

He said a week ago that, unless he met the Russian president
very soon, he would sell his invention to the Chinese.
I thought I saw a Chinese flying above my head the other
day.
Can it be because of the jumping hammer?
Can the Chinese have been heading for the Moon?

În ziarul de ieri, a declarat că, dacă se inventa acest ciocan cu
un secol în urmă, am locui acum cu toţii în spaţiul cosmic.
Reporterul l-a întrebat când i-a venit prima dată ideea să
inventeze ciocanul săltăreţ, şi când are să-l arate tuturor
locuitorilor planetei.
Dacă nu era poliţistul care-l însoţea pe reporter, dl
Şurubelniţă l-ar fi bătut măr pe reporter.
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316.
Dl Înaintează, agentul de circulaţie, spera că nu se va
îndrăgosti până ce nu va împlini patruzeci de ani.
Amenda câte cincizeci de tinere pe zi (de obicei pentru
conducere sub influenţa alcoolului), dar nu dădea întâlnire
niciuneia.
Decise că nu se va însura până ce n-o va găsi pe fata viselor
lui.
Dacă l-ar fi întrebat mama lui cum arată fata viselor lui, ar fi
aflat că fiul ei aşteaptă să cunoască o chelneriţă obeză, cu ochi
albaştri, în vârstă de treizeci de ani.
Se vede că dl Înaintează a aflat de la o emisiune de televiziune
că chelneriţele obeze sunt neveste credincioase.
Trebuia să aibă o nevastă credincioasă, pentru că nu voia să
existe divorţuri în familie.

Mr Go-Ahead, the traffic agent, hoped he would not fall in
love till he turned forty.
He would fine fifty young girls a day (usually for drunk
driving), but he never asked one for a date.

Îi spuse mamei că are nevoie de stabilitate, şi că n-o să-şi
părăsească niciodată nevasta, dacă aceasta n-o să-l înşele.
O să aibă trei copii, iar nevasta lui nu va trebui să lucreze.

He told his mother he needed stability, and he would never
leave his wife unless she cheated on him.
He would have three children, and his wife would never
have to work.
When Mr Go-Ahead turned forty, his mother asked him if he
had not better start looking for a wife.

Când dl Înaintează împlini patruzeci de ani, mama lui îl
întrebă dacă n-ar fi bine să înceapă să-şi caute nevastă.

He decided he would not get married till he found the girl of
his dreams.
Had his mother asked him what the girl of his dreams looked
like, she would have found out that her son was waiting to
meet an obese, blue-eyed, thirty-year-old waitress.
Mr Go-Ahead must have learnt from a TV show that obese
waitresses were faithful wives.
He had to have a faithful wife, because he did not want there
to be any divorce in his family.
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Îi făcu cunoştinţă cu chelneriţa de alături.
Habar n-avea agentul de circulaţie că ea a mai fost măritată
şi, deşi n-avea bărbat, nu a existat niciun divorţ în familia ei.

She introduced him to the waitress next door.
The traffic agent had no idea that the waitress had been
married before, and, although she was single, there had been
no divorce in her family.

El se gândi că vor fi fericiţi până la adânci bătrâneţi, dar
fericirea lui nu dură decât până la prima (şi ultima) lui
toxiinfecţie alimentară.

He thought they would be happy ever after, but his bliss only
lasted until his first (and last) food poisoning.

317.
Dna Lunecoasă, şopârla, decise că-şi va cumpăra o maşină
nouă de îndată ce va economisi destui bani.
Îi spuse agentului de vânzări că dintotdeauna a vrut o maşină
roşie, şi n-o să cumpere maşină, decât dacă este de culoarea
aceea.
Agentul de vânzări o întrebă câţi bani are, şi, când află suma,
îi spuse că mai bine ar cumpăra o motocicletă ieftină.
Dna Lunecoasă mărturisi că i-a fost întotdeauna frică să
meargă cu bicicleta, aşa că nu se vede gonind pe motocicletă.
Vrea o maşină sigură, şi o să înveţe s-o conducă după ce o va
cumpăra.

Mrs Slippery, the lizard, decided that she would buy a new
car as soon as she had saved money enough.
She told the sales agent that she had always wanted a red car,
and she would not buy one unless it was that colour.
The sales agent asked her how much money she had, and,
when he learnt the sum, he told her she had better buy a
cheap motorcycle instead.
Mrs Slippery confessed that she had always been afraid of
riding a bicycle, so she could not really be expected to speed
on a motorcycle.
She wanted a safe car, and she would learn to drive it after
she had purchased it.
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Dacă va trebui să mai economisească, va lucra două ture, şi
va mai strânge bani.
Trebuie neapărat să aibă maşină roşie.
În clipa aceea îşi dădu seama că nu se va mai putea furişa pe
sub frunze fără a fi văzută.
Au s-o vadă de departe toate muştele, şi s-ar putea să moară
de foame.
Se gândi că mai bine îşi cumpără un calculator, şi stă pe
internet din ziua când i-a fost livrat acasă.

If she had to save more money, she would work double shifts
and save some more.
She just had to have a red car.
At that point she realized she would no longer be able to slip
under the leaves without being seen.
All the flies would see her from afar, and she might starve to
death.
She thought she had better buy a computer, and has been on
the internet since the day it was delivered home to her.
318.

Leopardul îşi dădu seama că nu era nevoie să ţipe la iepurele
de casă care a anunţat de departe că haina pe care o poartă
leopardul este murdară şi plină de pete.
Trebuia să-i explice iepurelui, care vizita pentru prima oară
în viaţă grădina zoologică, că majorităţii animalelor le plac
culori mai vii decât albul.
M-am gândit şi eu în sinea mea că ar fi putut să aibă mai mult
tact iepurele de casă, şi să încerce să nu-l jignească pe leopard.
Pe de altă parte, iepurele nu înţelegea de ce nu dă leopardul
fuga la duşuri să se spele pe dată.
Nu-şi dă seama ce periculos este să poarte blana aceea

The leopard realized he need not have shouted at the rabbit
who had announced from afar that the fur coat the leopard
was wearing was dirty and full of spots.
He should have tried to explain to the rabbit, who was
visiting the Zoo for the first time in his life, that most animals
liked livelier colours better than white.
I thought to myself that the rabbit might have been more
tactful, and should have tried to spare the leopard’s feelings.
The rabbit, on the other hand, could not see why the leopard
did not run to the showers and wash at once.
Did he not realize how dangerous it was to wear that dirty
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murdară, plină de microbi?
Nu este leopardul conştient că se poate îmbolnăvi dacă nu se
îngrijeşte mai bine?
Se apropie de gard, sperând că-i va putea şopti leopardului
la ureche că îi este viaţa în primejdie.
Nu ştia că leopardul o să-l înşface şi o să-l tragă-năuntru.

fur, full of germs?
Was the leopard not aware that he could fall ill if he did not
take better care of himself?
He stepped closer to the fence, hoping he would be able to
whisper in the leopard’s ear that his life was in danger.
Little did he know that the leopard would grab him and drag
him in.
The leopard has not eaten the rabbit yet.
The leopard is waiting for the little fellow to apologize.
You should tell the rabbit he had better not wait long.

Încă nu l-a mâncat leopardul pe iepurele de casă.
Leopardul aşteaptă ca micuţul să-şi ceară iertare.
Ar trebui să-i spuneţi iepurelui că mai bine n-ar sta prea mult
pe gânduri.
Leopardului i se poate face foame dintr-o clipă-ntr-alta.

The leopard may feel hungry any minute now.
319.

Rudolph, renul cu nasul roşu, se împăca bine cu Moş Crăciun.
Lucra cu Moş Crăciun de la începutul erei creştine.
Nu făcea jucării, dar zbura mereu cu sania prin toată lumea.
Într-o bună zi îi zise din senin lui Moş Crăciun că ar vrea să
ducă sania pe lună.

Rudolph, the red-nosed reindeer, was on good terms with
Santa Claus.
He had been working with Santa since the beginning of the
Christian era.
He would not make toys, but he would always fly with the
sleigh all over the world.
One day he told Santa out of the blue that he would like to
take their sleigh to the Moon.
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Nu sunt copii pe lună?
Moş Crăciun răspunse că nu vrea să existe neînţelegeri.
N-o să poată niciodată renul să se pună-n slujba întregului
univers.
S-a născut pe Pământ, şi acolo va rămâne.
Rudolph îşi dădu seama că nu trebuia să ceară unui om de
optzeci de ani să meargă în spaţiul cosmic.
Mai bine pleca şi-i trimitea o scrisoare lui Moş Crăciun după
ce ajungea unde voia să se ducă.
Ştia că Moş Crăciun ar prefera ca renul să nu facă altceva
decât să tragă sania de Crăciun.
Rudolph ar fi vrut să se fi născut în alt univers.
Degeaba îi promise Moş Crăciun o mărire de salariu dacă-şi
păstrează slujba.
Cu o săptămână înainte de Crăciun, Rudolf, renul cu nasul
roşu, îşi înaintă demisia, şi zbură până ce nu-l mai văzu
nimeni.
De atunci încoace tot zboară.

Were there no children on the Moon?
Santa replied he did not want there to be any
misunderstandings.
The reindeer would never be able to service the entire
universe.
He had been born on Earth, and that was where he would
stay.
Rudolph realized he should not have asked an eighty-yearold man to go on a trip to the outer space.
He had better have left and sent Santa a letter when he had
arrived wherever it was he wanted to go.
He knew that Santa would rather the reindeer never did
anything but pull the Christmas sleigh.
Rudolph wished he had been born in another universe.
In vain did Santa promise him a raise if he kept his job.
A week before Christmas, Rudolph, the red-nosed reindeer,
handed in his resignation, and flew till no one could see him
any more.
He has been flying ever since.
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320.
Se săturase Împăratul japonez să mai conducă Japonia.
Declară la ştirile TV că va emigra la Ierusalim.
Va fi botezat şi se va face călugăr.
Toţi japonezii vrură să ştie ce l-a făcut să ia o astfel de
hotărâre.
Nevasta lui plângea zi de zi.
Ar fi vrut să fi avut vreme să-i facă un copil.
Când, în cele din urmă, împăratul anunţă că urmează să plece
la Ierusalim a doua zi în zori, înţeleseră cu toţii că nu este
nimic de făcut.
De abia ajunse Împăratul japonez la Ierusalim, că şi începură
arabii să se roage de el să se facă musulman.
Îi promiseră că o să-l recunoască drept conducător spiritual
dacă o să uite de creştinism şi o să înveţe araba.
Împăratului nu-i plăceau corturile arăbeşti, şi se temea că
poate va fi silit să locuiască în cort.
Trebuie că s-a speriat rău, dacă a plecat din Ierusalim şi s-a
grăbit înapoi acasă.
Recunoscu că a greşit.

The Japanese Emperor had had enough of ruling Japan.
He declared on the TV news that he would emigrate to
Jerusalem.
He would be baptized, and would become a monk.
All the Japanese wanted to know what had made him reach
such a decision.
His wife would cry every day.
She wished she had had time to bear him a child.
When at last the Emperor announced that he was to set out
for Jerusalem the next day at the crack of dawn, everyone
understood it could not be helped.
No sooner had the Japanese Emperor reached Jerusalem than
the Arabs began begging him to become a Muslim.
They promised that they would acknowledge him as their
spiritual leader if he forgot about Christianism and learned
Arabic.
The Emperor did not like the Arabian tents, and he was
afraid he might be made to live in one.
He must have been very scared if he left Jerusalem and
hurried back home.
He confessed he had been wrong.
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Vor japonezii să-l primească înapoi?
O să facă tot ce vor ei.
A făcut o greşeală îngrozitoare.
Dacă se-ntâmplă să mergeţi la Tokio, poate-l mai găsiţi pe
Împărat implorându-şi poporul să-l primească înapoi.
N-a fost bine primit, cum spera, şi ştiu din sursă sigură că nici
nu va fi.
Nevasta lui este Împărăteasă de când a plecat el, şi se
descurcă de minune.
Le place japonezilor mai mult decât le plăcea împăratul.
Dacă nu-i dădea prin minte că poate fi călugăr, Împăratul nu
ar fi acum supusul ei.

Would the Japanese have him back?
He would do everything they wanted.
He had made a terrible mistake.
If you happen to go to Tokyo, you may still find the Emperor
begging his people to have him back.
He has not been welcomed home as he hoped, and I know on
good authority that he never will be.
His wife has been Empress since he left, and she is doing a
very good job.
The Japanese like her better than they liked the Emperor.
If it had not occurred to him he could be a monk, the Emperor
would not be her subject now.
321.

Dl Reţetă, doctorul, nu înţelegea de ce sunt atâţia oameni în
faţa uşii lui, şi de cine au fost trimişi.
Sunt atâţia bolnavi în satul lui?
Dacă ar fi fost întrebat câţi oameni a vindecat la viaţa lui, s-ar
fi lăudat că întotdeauna îi vindecă pe toţi cei ce-i cer sfatul.
Dl Reţetă începea întotdeauna cu o ecografie, iar după aceea

Mr Prescription, the doctor, could not understand why there
were so many people in front of his door, and whom they
had all been sent by.
Were there so many sick people in his village?
If he had been asked how many people he had cured in his
life, he would have boasted that he always cured everyone
who sought his advice.
Mr Prescription would always begin with an ultrasound
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îşi trimitea adesea pacienţii să facă toate analizele de sânge.

examination, and then he would often send his patients for a
complete blood work.
To this day, he has never checked his patients’ blood
pressure.

Până-n ziua de azi, nu a luat niciodată tensiunea pacienţilor.
De ani de zile încoace, are o teorie foarte originală, conform
căreia halatul alb vindecă toate bolile.
Se vede că a învăţat la fizică cum că albul este mai bun decât
un medicament.
Dacă l-ai ruga pe dl Reţetă să-ţi facă o injecţie când ai gripă,
precis ar refuza.

For years now, he has had a very original theory, according
to which his white robe cures all illnesses.
He must have learnt in physics that the colour white is better
than a drug.
If you asked Dr Prescription to give you a shot when you had
the flu, he would be sure to refuse.

Ar face orice numai să nu vadă acul seringii.
Secretul lui este că toată viaţa i-a fost frică de sânge, şi şi-a
urât meseria, dar acum n-o mai poate schimba.
Dacă ar putea, ar alege să fie vrăjitor într-un basm.
I-ar vindeca pe toţi cu bagheta.
N-ar trebui să aibă nicio cunoştinţă despre nicio boală, şi nu
ar afla nimeni că n-a studiat niciodată medicina.

He would do anything to avoid the sight of a needle.
His secret is that he has been afraid of blood all his life, and
has also hated his profession, but cannot change it now.
If he could, he would choose to be a wizard in a fairy tale.
He would cure everyone with his wand.
He would not have to know anything about any disease, and
no one would ever find out that he has never studied to be a
doctor.
322.

Ariciul a cunoscut-o pe rândunică pe internet.
Şi-au trimis e-mail-uri vreme de doi ani.

The hedgehog met the swallow on the internet.
They emailed each other for two years.
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Ariciul voia să ştie toate locurile prin care a călătorit
rândunica, iar rândunica era fascinată de toţi ţepii pe care-i
vedea în fotografia digitală pe care i-a trimis-o ariciul.
Când a auzit veveriţa povestea, a propus ca cei doi să se
întâlnească.
Era firesc ca ei să fie foarte diferiţi unul de altul, dar veveriţa
era convinsă că se vor împăca de minune.
Veveriţa îşi dădea seama că rândunicii îi place să locuiască pe
cea mai de sus cracă a pomului, pe când ariciul prefera
rădăcinile, dar era convinsă că pot amândoi să facă un
compromis şi să construiască o casă la jumătatea drumului,
în scorbura unui copac pe care îl aleg ei.
Dacă ar fi ştiut veveriţa că ariciul are rău de înălţime, iar
rândunica are claustrofobie, poate n-ar fi insistat ca cei doi să
încerce să găsească o soluţie.
Bufniţa cea înţeleaptă fu cea care găsi soluţia.
Îl legă la ochi pe arici, şi o puse pe rândunică să zboare cu el
în spate până la scorbură.
Apoi îi spuse rândunicii că vine o furtună cumplită, care va
dura ani de zile.
Acestea fiind făcute, le aduse şi un calculator, iar acum cei doi

The hedgehog wanted to know about all the places the
swallow had travelled to, and the swallow was fascinated by
all the needles she saw in the digital photograph the
hedgehog had sent her.
When the squirrel heard the story, she suggested that the two
should meet.
It was natural that the two should be very different from each
other, but the squirrel thought they were sure to get along
famously.
The squirrel realized the swallow liked to live on the highest
branch of a tree, while the hedgehog preferred its roots, but
she was positive they could both compromise, and build a
house midway, in the hollow of a tree they chose.
Had the squirrel known the hedgehog was afraid of heights,
and the swallow was claustrophobic, she might not have
insisted that the two of them should try to work things out.
It was the wise owl who found what was to be done.
She blindfolded the hedgehog, and had the squirrel fly to the
hollow with him on her back.
Then she told the swallow that a terrible storm, which would
last for years, was coming.
Having done that, she brought them a computer, too, and the
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navighează pe internet Dumnezeu ştie de când.

two have been surfing the internet only God knows for how
long.
323.

Şoarecii albi din mansardă aveau dinţi ascuţiţi şi picioare
foarte scurte.
Şoarecii aceştia se jucau adesea cu zarurile piticului, până ce
într-o bună zi piticul se înfurie din cale afară, şi hotărî că ar
trebui să facă ceva care să-i dea un sentiment de împlinire.
Cumpără două gâşte şi trei boi.

The white mice in the attic had sharp teeth and very short
legs.
These mice would often play with the dwarf’s dice, till the
dwarf got very angry one day, and decided that he should do
something that would give him a sense of fulfilment.
He bought two geese and three oxen.

Pentru că îşi cheltuise toţi banii pe boi, piticul nu mai putu
plăti medicamentul care stârpeşte păduchii, aşa că boii se
scărpinau toată ziua.
Gâştele cereau neîncetat peşti, mulţi peşti.
Îl trimiseră pe pitic să pescuiască doi crapi, trei păstrăvi şi
patru somoni.

Having spent all his money on the oxen, the dwarf could no
longer pay for the medicine that killed lice, so the oxen would
scratch all day.
The geese would constantly ask for fish, many fish.
They sent the dwarf to fish two carp, three trout and four
salmon.

Dacă piticul nici pe şoareci nu-i înghiţise, nu e greu să ne
închipuim ce împlinit se simţi atunci când casa i se umplu de
păduchi, iar în curte gâştele se încăierau cu boii, şi toţi
mâncau peşte.
Toţi mâncau peşte—toţi în afară de pitic, care nu avusese
vreme să mănânce de săptămâni de zile.

If the dwarf thought the mice had been too much for him, we
can easily imagine how accomplished he felt when his house
was full of lice, and in his yard geese fought oxen, and
everyone ate fish.
All of them ate fish—everyone but the dwarf, who had not
had time to eat in weeks.

Volumul 3.

În cele din urmă, piticul s-a ascuns în mansardă, şi de luni de
zile încoace crede că este un şoarece alb.

The dwarf finally hid in the attic, and he has believed he is a
white mouse for months now.
324.

Dl Miel, ciobanul, plătea să i se trimită blugii din Olanda.
Considera că olandezii sunt cei mai buni croitori din lume.
Plătea să i se trimită cizmele din China, pentru că, aşa cum le
spunea el de obicei cunoştinţelor, chinezii sunt cei mai buni
cizmari pe care-i ştie.

Mr Lamb, the shepherd, had his blue jeans sent from
Holland.
He thought the Dutch were the best tailors in the world.
He had his boots sent from China, because, as he used to tell
his acquaintances, the Chinese were the best shoemakers he
knew.

Dna Miel îl întrebă într-o bună zi de ce nu pune să i se trimită
cămăşile din Portugalia, pentru că nimic nu se compară cu
hainele de in portugheze.
Dacă dl Miel purta ceva trimis din Liban, oile nu voiau să
mănânce.
Hainele libaneze precis nu erau preferatele lor.

Mrs Lamb asked him one day why he did not have his shirts
sent from Portugal, as nothing compared to Portuguese linen
clothes.
If Mr Lamb wore anything sent over from Lebanon, his sheep
would not eat.
Lebanese clothes cannot have been their favourites.

Într-o dimineaţă, dna Miel ieşi din casă purtând un ceas
elveţian.
Nici nu făcu bine primul pas afară din casă, că un berbec o
atacă şi-i făcu ceasul ţăndări.
Într-un final, dl Miel înţelese că trebuie să-şi întrebe oile
înainte de a face ceva.

One morning Mrs Lamb came out wearing a Swiss watch.
Hardly had she stepped out of the house when the ram
attacked her and smashed her watch to pieces.
At long last, Mr Lamb understood that he must ask his sheep
before he did anything.
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Dacă o să-l vedeţi dându-le să mănânce somon afumat, o să
ştiţi de ce, nu-i aşa?

If you see him feeding his sheep smoked salmon, you will
know why, will you not?
325.

Dna Ochelari, nurca, tocmai se măritase cu dl Ochelari,
oftalmologul.
A doua zi după nuntă, vru să-i facă surpriza unei cine la
lumina lumânării, pe care s-o gătească ea.
Cu cât se gândea mai mult, cu atât i se părea mai bună ideea.

Mrs Eyeglasses, the mink, had just married Mr Eyeglasses,
the ophthalmologist.
The second day after the wedding, she wanted to surprise
him with a candle-lit dinner, which she would cook herself.
The more she thought about it, the better the idea seemed to
her.

Uitase să-l întrebe care este mâncarea lui preferată.
Îi telefonă mamei lui la Haga, şi o întrebă dacă el a mâncat
vreodată supă de ceapă.
Soacra ei fu îngrozită.
Fiul ei nu mănâncă aşa ceva.
Ce are ea de gând să-i facă fiului ei?
O să-şi mai revadă copilul în viaţă?
Plânse şi zise că o să se roage toată noaptea ca fiul ei să nu
moară.
Dna Ochelari luă o carte de bucate şi se puse pe gătit.
Curăţă şi tăie ceapa.
Pe când îi dădea drumul în apa clocotită, se întâmplă că suflă

She had forgotten to ask him what his favourite meal was.
She phoned his mother in the Hague, and asked her if he had
ever eaten onion soup.
Her mother-in-law was horrified.
Her son never ate such things.
What was she going to do to her son?
Would she ever see her son alive again?
She wept and said she would pray all night her son might not
die.
Mrs Eyeglasses took a cookbook and began cooking.
She peeled and cut the onions.
While she was dropping them into boiling water, the wind
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vântul prin geamul deschis, şi cartea de bucate se deschise la
spumă de ciocolată.
I se păru ciudat dnei Ochelari să amestece ceapă şi cacao, dar
se luă după carte.

happened to blow through the open window, and the
cookbook opened at chocolate mousse.
Mrs Eyeglasses found it rather strange that she should be
mixing onions and cocoa, but she followed the book.

Pe scurt, dl Ochelari mâncă ciocolată cu supă de ceapă, şi nu
supravieţui căsătoriei mai mult de două zile.

To put it in a nutshell, Mr Eyeglasses ate chocolate and onion
soup, and he did not live to be married for more than two
days.
If you should want to marry Mrs Eyeglasses now that you
know the truth, eat out.
Or use her to kill your enemies.

Dacă s-ar întâmpla să vrei să te însori cu dna Ochelari acum,
că ştii adevărul, mănâncă în oraş.
Ori foloseşte-te de ea ca să-ţi ucizi duşmanii.
326.
Credeam că urma să-ţi fi terminat nuvela miercuri.
N-ai ţinut minte că de joi într-o săptămână urmează să vină
redactorul şef s-o ia?

I thought you were to have finished your short story on
Wednesday.
Did you not remember that on Thursday week the editor-inchief was to come and take it?

Ţi-am amintit zi de zi că redactorul nu trebuie făcut să vină
în zadar, pentru că este un om ocupat, şi n-o să te ierte dacăi iroseşti vremea.
Trebuia să-i dai de ştire, dacă credeai că nu vei putea termina
de scris înainte să vină el.
Dacă vine atâta drum degeaba, precis că redactorul îşi va

I reminded you every day that the editor must not be made
to come in vain, as he was a busy man, and would never
forgive you if you wasted his time.
You should have let him know if you thought you would not
be able to finish writing before he came.
If he comes all this way in vain, the editor is sure to have his
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pune paza de corp să te snopească-n bătaie.
Se ştie că este nemilos cu scriitorii care nu se ţin de cuvânt.
Poate te răpeşte şi te torturează.

bodyguard beat you black and blue.
He is known to be very cruel to writers who do not keep their
word.
He may kidnap you and torture you.

Dacă aş fi în locul tău, ori aş termina nuvela pe dată, ori miaş face valiza, şi aş fugi mâncând pământul.
Dacă se întâmplă să stai în străinătate mai mult de doi ani, nu
te mai osteni să te-ntorci.
Mă voi fi însurat eu cu nevasta ta, şi-ţi voi fi cheltuit
economiile până atunci.

If I were you, I should either finish the short story right away,
or pack a suitcase and flee for my life.
If you should stay abroad longer than a year, do not bother
to come back.
I will have married your wife, and I will have spent all your
savings by then.
327.

De cine credeai că-ţi vei putea ascunde compasul după ce-l
vei cumpăra de la vrăjitoarea cea rea?
Nu ştiai că l-a folosit ca să deseneze harta pe care o va urma
atunci când va porni la drum, ca să-l găsească pe prinţul care
a crezut că a omorât-o pe vrăjitoare atunci când a eliberat-o
pe lebăda de care era îndrăgostit?
Nu ţi-a dat prin minte că nu este nevoie ca vrăjitoarea cea rea
să întrebe pe nimeni unde poţi fi găsit, pentru că te va vedea
oriunde te-ai duce?
Nu-ţi dăduseşi seama până atunci că vrăjitoarea ştie tot, şi nu

Whom did you think you could hide your compasses from
after you had bought them from the bad witch?
Did you not know that she had used them to draw the map
she would follow when she set out to find the prince who
had thought he had killed the witch when he had freed the
swan he was in love with?
Has it never occurred to you that the bad witch need not ask
anyone where you could be found, because she would see
you wherever you might go?
Had you not realized before that the witch knew everything,
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te va cruţa, dacă vei ascunde compasul, sperând ca ea să nul mai folosească la desenat de hărţi?
Cum de ţi-ai închipuit că vrăjitoarea nu ştie de la bun început
că tu eşti cel care s-a însurat culebăda?

and she would not spare you if you hid the compasses,
hoping that she would never use them to draw maps again?
How could you imagine that the witch did not know from
the very beginning that it had been you who had married the
swan?
328.

—A cui periuţă credeai că o foloseşti atunci când a venit
elefantul acasă şi te-a întrebat cine eşti?
—M-am întrebat a cui periuţă este, pentru că era prea mare
pentru gura mea.
—Cui ai cere scuze, dacă ţi s-ar spune că l-ai necăjit pe
elefant?
—Bănuiesc că ar trebui să mă duc la îngrijitor să-l întreb ce
aşteaptă elefantul de la mine.
—Dacă ţi-ar cere elefantul să-i lustruieşti colţii ca să-l
binedispui, i-ai face pe plac, ori i-ai spune că n-ai fost
niciodată servitorul nimănui?
—N-am mai văzut elefant care vorbeşte.
Dacă elefantul cu pricina chiar vorbeşte, poate o să-i
lustruiesc colţii.
—Va trebui să te foloseşti de o scară, şi se ştie că ai rău de

“ Whose toothbrush did you think you were using when the
elephant came home and asked you who you were?”
“I wondered whose toothbrush it was, because it was too big
for my mouth.”
“Whom would you apologize to, if you were told that you
had upset the elephant?”
“I guess I ought to go to the caretaker, and ask him what the
elephant expects me to do.”
“If the elephant asked you to polish his tusks to cheer him
up, would you humour him, or would you tell him that you
had never been anybody’s servant?”
“I have never met a talking elephant.
If this elephant can really talk, I may polish his tusks.”
“You will have to use a ladder, and you are known to be
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înălţime.
—L-aş putea pune pe elefant să mă ridice pe trompă. S-ar
putea să trebuiască să fiu legat la ochi.
—Câtă vreme ai să stai în casa elefantului?

afraid of heights.”
“I could have the elephant lift me on his trunk. I might have
to be blindfolded.”
“How long will you be living in the elephant’s house?”

—Poate că n-o să plec până ce n-o să mă dea afară.
Mai bine te-ai duce acasă, şi ai spune familiei mele că mi-am
găsit colegul de cameră ideal, şi poate o să le aduc fildeş la
înapoiere.
—Fildeş ai vrut de la bun început, atunci când ai venit aici şi
te-ai prefăcut că te-ai rătăcit, aşa-i?

“I may not leave till he kicks me out.
You had better go home and tell my family that I have found
my ideal roommate, and I may even bring them ivory when
I go back home.”
“It was ivory that you wanted from the very beginning, when
you came here and pretended you had lost you way, was it
not?”
“I have always wanted to become a rich man without
working hard.
Do not let the elephant know I am after his tusks.
He may have a nervous breakdown.”

—Întotdeauna am vrut să fiu bogat fără să muncesc mult.
Nu da de ştire elefantului că-i vreau colţii.
Poate să facă o cădere nervoasă.
329.
Delfinul albastru va fi plecat din rezervaţie până ce ajunge
foca acolo.
Va fi înotat de două zile atunci când îi va telefona ea.
Dacă nu-şi va lua mobilul cu el, nici măcar nu-i va putea

The blue dolphin will have left the reservation by the time
the seal gets there.
He will have been swimming for two days when she
telephones him.
If he does not take his cell phone with him, he will not even
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spune că poate locui în casa lui cu chirie până va reveni el.
Foca a fost în străinătate: locuieşte în Pacific de cinci ani
încoace.
S-a născut la Fisherman’s Wharf, în San Francisco.
A crescut sub podul Golden Gate, şi a făcut şcoala şi
facultatea lângă Alcatraz.
Întotdeauna s-a considerat americancă.
Dacă n-ar fi divorţat de tânărul rechin care a curtat-o o
jumătate de an înainte să se căsătorească, ar mai locui şi acum
lângă San Francisco.
A avut sentimentul că trebuie să plece în clipa când a început
rechinul să-şi dea întâlniri cu bărcile cu motor.
Se lua la întrecere cu ele până la cel mai apropiat pod, şi apoi
le invita în oraş.
Nici nu-i dădu prin cap că turiştii din bărci sunt îngroziţi.
Când foca n-a mai putut să îndure, a intentat divorţ, şi a înotat
spre Mediterana.
Nădăjduia că o să cunoască un delfin albastru, şi o să trăiască
fericită cu el până la adânci bătrâneţi, dar, cum tocmai ţi-am
spus, delfinul albastru va fi plecat înainte să ajungă ea în
Sicilia, şi, dacă foca crede că se va mărita cu el până ce nu va

be able to tell her that she can rent his house till he comes
back.
The seal has been abroad: she has been living in the Pacific
for the last five years.
She was born on Fisherman’s Wharf in San Francisco.
She was brought up under Golden Gate Bridge, and has gone
to school and college near Alcatraz.
She has always thought of herself as American.
If she had not divorced the young shark who had courted her
for half a year before they got married, she would still be
living near San Francisco.
She felt she had to leave when the shark started dating motor
boats.
He would race them to the nearest bridge, and then ask them
out.
It never occurred to him that the tourists in those boats were
terrified.
When the seal could not take it any longer, she filed for
divorce, and swam to the Mediterranean.
She hoped she would meet a blue dolphin and live happily
with him ever after, but, as I have just told you, the blue
dolphin will have left before she reaches Sicily, and, if she
thinks she will have married him by the time she is too old to
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fi prea bătrână ca să mai aibă copii, se înşală amarnic.

have children, she could not be more wrong.
330.

Se spune că iepurele de câmp îşi croieşte şi îşi coase singur
cravatele.
Poartă cravată de când a început să lucreze la poştă.
Ori de câte ori îl întreabă un coleg dacă ar fi purtat cravată,
dacă ar fi trăit în veacul al XVII-lea, iepurele de câmp
răspunde mereu că ar vrea să nu trăiască într-o vreme când
oamenii vânează iepuri de plăcere.

The hare is said to cut and sew his own ties.

Nu se poate închipui pe sine fugind de vânători şi ogari cu
cravata în vânt.
De când s-a născut, a vrut întotdeauna să fie respectat, acesta
fiind, înainte de toate, şi motivul pentru care a început să
poarte cravată.
Precis i s-a spus că trebuie să arate ca un domn.

He cannot imagine himself running away from hunters and
greyhounds, with his tie in the wind.
Ever since he was born, he has always wanted to be
respected, which is also the reason why he started wearing a
tie in the first place.
He must have been told he must look like a gentleman.

Dacă şi-ar comanda cravatele la Florenţa, nu s-ar simţi în
largul lui.
Făcutul cravatelor este pasiunea lui de o bună bucată de
vreme încoace.
Dacă-l vezi vreodată fără cravată, ar trebui să-l întrebi pe loc
dacă s-a întâmplat ceva rău.

If he had his ties sent from Florence, he would not feel at ease.

He has worn a tie since he started working for the post office.
Whenever a colleague asks him whether he would have worn
a tie if he had lived in the 17th century, the hare will always
reply he wishes he did not live at a time when people hunt
hares for fun.

Making his own ties has been his hobby for quite a while
now.
If you ever see him without a tie, you should ask him at once
if anything bad has happened.
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Poate i s-au terminat morcovii, ori i-a crescut coada prea
lungă.
Uite-l că vine cu o coadă lungă, roşie şi fără cravată.
E cu putinţă să-l fi şantajat vulpoaica să se însoare cu ea în
acest costum?

He may have run out of carrots, or his tail may have grown
very long.
There he comes, with a long, red tail, and without a tie.
Can the vixen have blackmailed him into marrying her in this
costume?
331.

—Nu poţi intra într-un hotel de cinci stele în zdrenţe.
Precis au să te oprească la uşă.

“You cannot walk into a five-star hotel in rags.
They are sure to stop you at the door.”

—Asta înseamnă că trebuie să-mi dau un costum la făcut.
Oricum, fă bine şi nu-mi mai spune tu ce pot şi ce nu pot să
fac.
Mai bine ţi-ai vedea de treaba ta.
—Vrei să-ţi dau costumul meu bleumarin pentru diseară?
Poate te încape.
—Te pomeneşti că este costumul pe care l-ai purtat la
înmormântare săptămâna trecută.
—Ce-ţi pasă?
Crede-mă, este precis cel mai bun costum din sat.
—Aş vrea să nu-l fi purtat la cimitir.
Poate fi semn rău, dacă am să-l port la nunta finului meu.
—Faptul că l-am purtat la o înmormântare nu putea să lase

“That means I must have a suit made.
Anyway, stop telling me what I can and what I cannot do,
will you!
You had better mind your own business.”
“Shall I give you my navy-blue suit for tonight?
It may fit you.”
“It would not be the suit you wore at the funeral last week,
would it?”
“So what?
I can tell you, it certainly is the best suit in this village.”
“I wish you had not worn it in a churchyard.
It may be bad omen if I wear it at my godson’s wedding.”
“My wearing it at a funeral cannot have left any trace.
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urme.
Vrei să-l aduc jos?
—Când l-am întrebat pe finul meu ce să port la nunta lui, n-a
vrut să spună.

Shall I bring it downstairs?”
“When I asked my godson what I should wear at his
wedding, he would not say.”

—Se vede că a ocolit să vorbească cu tine despre haine, pentru
că se temea că ai putea flămânzi o săptămână ca să-ţi cumperi
un costum ca al meu.
—A cui înmormântare ziceai că a fost?
Putea fi cineva pe care-l ştiu?
—Nu tocmai.
Era bancherul finului tău, care i-a împrumutat finului tău
câteva milioane de lire, şi care n-o să-i mai ceară acum înapoi.
Poate că finul tău îţi dă şi ţie ceva din ei.
—OK. Am să iau costumul.

“He must have avoided talking to you about clothes, as he
feared you might starve for a week in order to buy a suit like
mine.”
“Whose funeral did you say it had been?
Can it have been anyone I know?”
“Not really.
It was your godson’s banker, who lent your godson several
million pounds, and who will never claim it back now.
Your godson might give you some of it.”
“OK. I will take the suit.”
332.

—N-ai vrea să fi întrebat cui îi aparţine aspiratorul înainte să
îl împrumuţi?
Dacă cumva a fost folosit să aspire cocina?
—Propun să-ţi ţii ideile pentru tine.
Oricum, n-ar trebui să fii la hambar?
Mai bine te-ai grăbi, dacă nu vrei să fii pedepsit.

“Don’t you wish you had asked whom the vacuum cleaner
belonged to before you borrowed it?
Suppose it had been used to vacuum the pigsty!”
“I suggest that you should keep your ideas to yourself.
Should you not be at the barn, anyway?
You had better hurry, unless you want to be punished.”
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—Urma să fi dus grâul la moară, dar fermierul crede că
urmează să mulg vaca, şi s-ar putea să fie primejdios să-l
contrazic.
Dacă cumva mă concediază?

“I was to have taken the wheat to the mill, but the farmer
thinks I am to milk the cow, and it might be dangerous to
contradict him.
Suppose he fired me!”

—Dacă s-ar întâmpla să te concedieze, ai putea să vii să dai
cu aspiratorul la mine.
Ai vrea?
—Nu mai este nevoie să muncesc pentru nimeni.
Am strâns destul ca să ies la pensie.
—N-ai nevoie de un ban în plus?
Nu vei avea prea mult de muncit.
—Dacă ar fi după tine, nu m-aş odihni nicio clipă.
Ai vrea să fiu sclavul tău, sunt sigur.
—Aş vrea ca un leneş ca tine să nu-mi fie fiu.
Nici mama ta nu vrea să dea cu aspiratorul.
E o trăsătură de familie.
N-ar fi mai bine să-mi găsesc altă casă, şi să-ţi cedez ţie
aspiratorul?

“If he should fire you, you might come and vacuum for me.
Would you?”
“I need not work for anyone any more.
I must have saved enough to retire.”
“Don’t you need any extra money?
You will not have to work hard.”
“If it were up to you, I would not rest a minute.
You wish I were your slave, don’t you.”
“I wish a lazy bones like you were not my son.
Your mother will not vacuum, either.
It runs in the family.
Had I not better find another home and give you the vacuum
cleaner?”
333.

Cu cât aştepta mai mult dl Volan, şoferul, să-şi dea maşina la
reparat, cu atât creşteau preţurile.

The longer Mr Steering-Wheel, the driver, waited to have his
car repaired, the higher the prices were.
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Dacă ar fi fost bogat, şi-ar fi cumpărat alt camion.
Dacă ar şti că n-ai de gând să-i dai cu împrumut niciun ban
pentru reparaţii, cu siguranţă ar vinde vechiul camion.
I-am explicat că mai bine ar descărca portocalele spaniole şi
le-ar da pe gratis cât poate de repede, altfel va fi pus să
plătească impozit pe încărcătură.
Toată lumea ar vrea ca dl Volan să găsească o soluţie.
Nu se poate nimeni aştepta ca el să-şi folosească leafa ca să-şi
dea camionul la reparat, pentru că n-a fost plătit de două luni
şi jumătate.
Şoferul a văzut toată lumea cu camionul lui până acum, dar a
câştigat atât de puţini bani încât nu-şi poate permite să-şi ia
alt camion.
Pe de altă parte, vechiul lui camion nu prea merită păstrat,
dacă nu vrea să dea faliment.
De-ar fi ca dl Volan să lase camionul unde este acum şi să
fugă cu iubita lui din copilărie, s-ar putea să fie amendat
pentru parcare ilegală.
Dacă i-ar putrezi portocalele în vreme ce aşteaptă să-l ajute
cineva să-şi remorcheze camionul, ar fi amendat că poluează
aerul.
N-are decât o soluţie, şi anume să bea licoarea pe care i-am

Had he been a rich man, he would have bought another
truck.
If he knew you were never going to lend him any money for
repairs, he would certainly sell the old truck.
I explained to him that he had better unload the Spanish
oranges and give them away as soon as he could, or he would
be made to pay taxes for that cargo.
Everyone wishes Mr Steering-Wheel found a solution.
He can hardly be expected to use his wages to have his truck
repaired, as he has not been paid for two months and a half.
The driver has seen the whole world in his truck so far, but
has made so little money that he cannot afford buying
another truck.
On the other hand, his old truck is not really worth keeping,
unless he wants to go bankrupt.
Were Mr Steering-Wheel to leave the truck where it is, and
elope with his childhood sweetheart, he might be fined for
illegal parking.
If his oranges rotted while he was waiting for someone to
help him have his truck towed, he would be fined for
polluting the air.
He only has one way out, and that is to drink the potion I
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dat-o, şi să se facă invizibil.
Dacă ai să vezi vreodată un camion care merge fără şofer la
volan, ai să ştii al cui e.

gave him, and become invisible.
If you ever see a truck speeding without anyone behind its
wheel, you will know whose it is.
334.

—Cine a fost cel mai slab student din anul tău?
—Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi amintesc mai
puţin.
Dar asta este cea mai mică dintre problemele mele.

“Who was the worst student in your year?”
“The harder I think, the less I can remember.

—Acum, că ţi-a ieşit o nouă carte, cum poţi vorbi de
probleme?
—Am doi prieteni, şi s-au certat amândoi cu mine: primul
este fostul meu soţ, iar al doilea este fratele tău cel mare.

“Now that your latest book has come out, how can you be
talking about troubles?”
“I have two friends, and they have both argued with me: the
former is my former husband, and the latter is your eldest
brother.
They will not even talk to me!”
“My eldest brother asked your eldest sister for further
information concerning your career.
Shall I tell him what your next novel will deal with?”
“I cannot have him know that I am writing a book about his
love life, or, anyway, not before I have moved farther away
from your district.”
“What can he do if the worst comes to the worst?”

Nici nu vor să stea de vorbă cu mine!
—Fratele meu cel mare i-a cerut surorii tale celei mari
informaţii suplimentare privind cariera ta.
Să-i spun despre ce va trata următorul tău roman?
—Nu-mi pot permite să afle el că scriu o carte despre viaţa lui
amoroasă, sau, oricum, nu înainte să mă mut departe de
cartierul vostru.
—Ce poate el face, în cel mai rău caz?

But this is the least of my troubles.”
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—Poate spune tuturor că am absolvit cu ultima medie din an.

“He can tell everyone I graduated last in my year.”
335.

Dl Ridiche, zarzavagiul, n-ar vinde legume, dacă ar şti că a
fost numit ministrul agriculturii.
L-am întrebat ieri ce ar face dacă ar deveni un personaj
important peste noapte.
A răspuns că s-ar îmbăta atunci când ar afla.
Apoi ar cumpăra o casă cu şapte odăi, într-un cartier la modă,
şi şi-ar schimba numele.
S-ar trezi din somn atunci când are poftă.
N-ar face nimic cât este ziua de lungă, şi i-ar pune pe toţi
ceilalţi să muncească pentru el.
Mă întreb ce are de gând să facă acum, că este într-adevăr o
persoană importantă în stat.
Poate că dna Ridiche o să vrea să-şi facă hainele la Paris.

Mr Radish, the greengrocer, would not be selling vegetables
if he knew he had been appointed Minister of Agriculture.
I asked him yesterday what he would do if he became an
important person overnight.
He answered he would get drunk when he found out.
Then he would buy a seven-room house in a fashionable
district, and would change his name.
He would wake up when he pleased.
He would do nothing all day long, and have all the others
work for him.
I wonder what he is going to do now, that he really is an
important person in the state.
Mrs Radish may want her clothes sent from Paris.

Precis dra Ridiche o să se tundă la München de aici încolo.

Miss Radish is sure to have her hair cut in Munich from now
on.
I may have been wrong when I thought he would work hard
if he was appointed minister.
I have no idea what he will do if I tell him I have just heard
about his appointment on the radio.

Poate n-am avut dreptate atunci când am crezut că o să
muncească mult dacă o să fie numit ministru.
Habar n-am ce va spune dacă am să-i spun că tocmai am auzit
la radio despre numirea lui.
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O fi ştiind deja?
I s-o fi spus deja că va fi trimis în fiecare zi în alt sat?

Can he already know?
Can he already have been told that he will be sent to another
village every day?
If he knew what being a Minister of Agriculture really meant,
he might prefer selling vegetables.

Dacă ar şti ce înseamnă de fapt să fii ministrul agriculturii,
poate ar prefera să vândă legume.
336.
Dl Preludiu, dirijorul, a fost batjocorit de un vrăjitor atunci
când a împlinit patruzeci de ani.
S-a întâmplat ca vrăjitorul să-l audă fără să vrea pe dirijor
cum spune că nu a putut niciodată să creadă în magie.
Pentru el nu există decât realul.
Pe când dl Preludiu dirija orchestra din Köln într-o seară,
vrăjitorul îi puse-n mână dirijorului propria lui baghetă
vrăjită.
Din întâmplare, orchestra interpreta un concert de Mozart, şi
dirijorul trebuia să dea mult din mâini.
Ori de câte ori îşi îndrepta bagheta către un membru al
orchestrei, acesta dispărea fără urmă.
Primul care a dispărut a fost pianistul.
Continuă să cânte, dar nu mai putu fi văzut.
Clapele pianului se mişcau, dar publicul nu vedea nici

Mr Prelude, the conductor, was made fun of by a wizard
when the former turned forty.
The wizard happened to overhear the conductor say that he
had never been able to believe in magic.
For him reality was all there was.
As Mr Prelude was conducting the Cologne orchestra one
night, the wizard placed his own magic wand in the
conductor’s hand.
The orchestra happened to be playing a piano concert by
Mozart, and the conductor had to move his hands a lot.
Whenever he pointed the wand at a member of the orchestra,
the latter would vanish into thin air.
The first to go was the piano player.
He went on playing, but could no longer be seen.
The piano keys would move, but the audience could see
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mâinile pianistului, nici restul trupului.
De abia arătă dl Preludiu către toboşar, că şi acesta dispăru.

neither the piano player’s hands, nor the rest of his body.
No sooner had Mr Prelude pointed at the drummer than the
latter disappeared, too.
Before long, he was left alone on the stage, and only the
instruments obeyed his commands, floating in the air.
He told himself he must have forgotten to put on his contact
lenses.
The audience clapped their hands.
He turned round, and found himself in an empty hall.
The conductor has believed himself to be the last man on
Earth ever since.
He feels his music has sent everyone straight to Heaven.

Nu după multă vreme, rămase singur pe scenă, şi doar
instrumentele îl ascultau, plutind în aer.
Îşi zise că precis a uitat să-şi pună lentilele de contact.
Publicul aplaudă.
Se întoarse, şi se trezi într-o sală goală.
Dirijorul se crede de atunci încoace ultimul om rămas pe
Pământ.
Are sentimentul că muzica lui i-a trimis pe toţi drept în rai.
337.
Dl Cotlet, bucătarul, încerca de zile în şir să născocească un
fel de mâncare să-i mulţumească pe toţi musafirii stăpânului
lui atunci când vor veni sâmbătă seară.
Se vede că a pus toate mirodeniile în sos.
Acum, când se uită înapoi la ce s-a întâmplat, ar vrea să nu fi
folosit decât pătrunjel şi mărar.
După ce termină sosul, trebuia să-l guste, şi ar fi ştiut ce a
făcut, dar el presupuse că este delicios, şi-l puse pur şi simplu

Mr Steak, the cook, had been trying for days to invent a meal
that would please all his master’s guests when they came on
Saturday night.
He must have mixed all the spices in his sauce.
Now, when he looks back on what happened, he wishes he
had only used parsley and dill.
When he had finished the sauce, he should have tasted it, and
he would have known what he had done, but he assumed it
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pe masă.
Primul musafir care se servi cu sos se făcu roşu ca para
focului, şi fu dus în grabă la spital.
Stăpânul dlui Cotlet ascunse cu grijă sosul în frigider, şi-i
spuse bucătarului să nu se atingă de el.
Să fi ştiut bucătarul ce va face mai târziu stăpânul lui, ar fi
vărsat sosul în chiuvetă.
Stăpânul dlui Cotlet nu putea găsi un mijloc mai bun decât
sosul bucătarului ca să-şi facă nevasta să se mute din casă.
Acum este cel mai eligibil văduv din oraş.

was delicious, and just placed it on the table.
The first guest who helped himself to the sauce turned
crimson red, and was rushed to hospital.
Mr Steak’s master carefully hid the sauce in the fridge, and
told the cook he must not touch it.
Had the cook known what his master would do later on, he
would have poured his sauce down the sink.
Mr Steak’s master could not have found a better means of
making his wife move out than the cook’s sauce.
He is now the most eligible widower in town.
338.

Dl Bisturiu, chirurgul, se întreba cu cine i se va face cunoştinţă
surorii de spital, care era saşie şi cu picioare scurte.
Era convins că sora s-a îndrăgostit de el de cum l-a zărit, şi nu
va putea niciodată să iubească pe altcineva.
Dacă şi-ar fi închipuit sora că îi displace profund chirurgului,
poate plănuia să se răzbune, dar ea nu bănuia nimic.
Se întreba adesea de ce s-o fi însurat chirurgul înainte s-o
cunoască pe ea.

Mr Scalpel, the surgeon, was wondering whom the shortlegged, boss-eyed nurse would be introduced to.
He felt positive that the nurse had fallen in love with him
when she had first laid eyes on him, and she would never be
able to love anyone else.
Had the nurse imagined how much the surgeon disliked her,
she might have planned to take revenge, but she did not
suspect anything.
She often wondered why the surgeon had got married before
he had met her.
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Nu trebuia să se grăbească.
Şi-ar fi putut petrece viaţa împreună.
Dacă ar fi împărţit aceeaşi casă, ea ar fi putut să-i gătească în
fiecare zi.

He should not have hurried.
They could have spent their lives together.
If they had shared the same house, she could have cooked for
him every day.

S-ar fi îngrăşat atât de tare în primii câţiva ani, încât n-ar mai
fi putut opera.
Când, în cele din urmă, îşi dădu seama că chirurgul n-o să
intenteze divorţ până ce nu va face ea ceva drastic, sora
anunţă că i se va face cunoştinţă cu un tânăr pe care nu-l
cunoaşte nimeni din spital.

He would have put on so much weight during the first few
years that he would no longer have been able to operate.
When she finally realized that the surgeon would not file for
divorce until she did something drastic, the nurse announced
she would be introduced to a young man whom nobody in
the hospital knew.

O să se mărite şi o să aibă o casă plină de copii.
Din păcate, acel tânăr a avut un accident de maşină, iar dl
Bisturiu îl operează chiar acum.
Sora este în stare de şoc.
De-ar fi să ştie chirurgul cine este bărbatul, se întreabă ea,
oare i-ar mai salva viaţa?
E îngrozită de gândul că probabil chirurgul ar face tot ce
poate ca să-l salveze.

She would get married, and have a house full of children.
Unfortunately that young man had a car accident, and Mr
Scalpel is operating on him as we speak.
The nurse is in shock.
If the surgeon were to know who the man is, she wonders,
would he save his life?
She is scared to death by the thought that the surgeon would
probably do his best to save him.
339.

Dl Alegeri, politicianul, a cerut să i se plătească mai mulţi
bani dacă va fi ales primar.

Mr Election, the politician, demanded that he should be paid
more money if he was elected mayor.
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A declarat că, dacă s-ar întâmpla să audă cineva ce mic este
salariul lui, ar fi batjocorit întregul oraş.
Nu voia să mărturisească că s-a făcut om politic doar pentru
că voia să câştige mult şi repede.

He declared that, if anyone should hear how small his salary
was, the whole town would be mocked at.
He would not confess he had only become a politician
because he wanted to make much money fast.

Nu voia să declare că nici nu-i pasă ce se întâmplă cu oraşul,
ori ce vor locuitorii lui.
Îşi ascundea indiferenţa, ca nu cumva să se răzgândească toţi,
şi să voteze cu rivalul lui.
Dl Alegeri ştia că trebuie să-i încânte pe toţi cetăţenii cu
discursuri, pentru ca aceştia să creadă că el este candidatul
ideal.
Se ştia că ţine discursuri scurte şi face multe promisiuni.
Dacă ar fi fost mai bogat, şi-ar fi putut cumpăra un loc în
parlament.
Dacă era mai inteligent, poate ar fi devenit chiar preşedintele
ţării.
Cum nu este nici bogat, nici inteligent, speră că şi voi sunteţi
la fel ca el, şi o să-l votaţi.

He would not declare that he could not care less what
happened to the town or what its inhabitants wanted.
He was hiding his indifference lest everybody should change
their minds and vote for his rival instead.
Mr Election knew that he must charm all the citizens with his
speeches, so that they might think him to be the ideal
candidate.
He was known to make short speeches and lots of promises.
If he had been richer, he could have bought a place in
Parliament.
If he had been smarter, he might even have become president
of the country.
As he is neither rich, nor smart, he hopes you are no better,
and will vote for him.
340.

Dacă l-aţi întreba pe norul în formă de inimă unde se duce, ar
răspunde că îşi caută marea dragoste.

If you asked the heart-shaped cloud where he was going, he
would answer that he was looking for the love of his life.
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Visa la ea atunci când era norişor, şi i se citeau zilnic basme
despre balauri-nori şi prinţese-nori.
Norul nostru tocmai absolvise facultatea, şi încerca să-şi
găsească o slujbă ca administrator de ploaie.
Pe vremuri visa că va aduce zăpadă copiilor care de abia
aşteaptă să-l vadă pe Moş Crăciun.
Dacă ar fi învăţat mai mult, ar fi absolvit secţia de zăpadă, dar
era un leneş de când s-a născut.
Mama lui fusese o pădure din Alpi, care-l învăţase să zboare,
şi-i explicase că o să vadă lumea toată, dacă o să fie deştept.
Tot ce trebuie să facă este să călărească vântul.
Când împlini douăzeci şi doi de ani, norul se împrieteni cu o
briză de vară, care-l ducea unde-i poftea lui inima.
Ea îi reamintea mereu să evite să se înfurie, pentru că, dacă se
înnegreşte, o să se facă ploaie şi o să cadă.
A încercat să ţină minte ce-i spune ea, şi, dacă se străduia,
norul nu ar curge peste voi acum.
Tocmai a aflat cine este iubirea vieţii lui.
A fost îndrăgostit de briză în tot acest timp, dar s-au certat, şi

He would dream of her when he was a little cloud, and he
was daily read to tales about cloud-dragons and cloudprincesses.
Our cloud had just graduated from college, and was trying
to find a job as rain administrator.
He used to dream that he would bring snow to children who
looked forward to seeing Santa Claus.
Had he studied harder, he would have graduated from the
department of snow, but he had been a lazybones ever since
he had been born.
His mother had been a forest in the Alps, who had taught
him how to fly, and had explained to him that he would see
the whole world if he was smart.
All he had to do was ride the wind.
When he turned twenty-two, the cloud made friends with a
summer breeze, who would take him everywhere his heart
desired.
She would always remind him to avoid getting angry, since,
if he grew darker, he would fall down as rain.
He tried to remember what she told him, and, if he had tried
hard enough, the cloud would not be falling over you now.
He has just found out who the love of his life is.
He has been in love with the breeze all along, but they have
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acum este mai mult ploaie decât nor, iar briza nu l-ar mai
putea recunoaşte, de-ar fi să se întoarcă.

argued, and now he is more rain than cloud, so the breeze
could never recognize him if she were to come back.
341.

L-am întrebat unde a lăsat bicicleta ale cărei roţi au fost făcute
în veacul al XVIII-lea.
Răspunse că n-are nevoie de ea şi că a dat-o.
L-am întrebat dacă nu ştie că mi s-a dat acea bicicletă veche
atunci când am împlinit zece ani, şi că am de gând s-o donez
pentru British Museum.
Se întrebă de ce nu i s-a spus mai demult ce obiect preţios este
bicicleta aceea.
Ar fi trebuit să ştie că trebuie să ai grijă de lucrurile
împrumutate.
Sau cel puţin putea să mă întrebe dacă am nevoie de bicicletă.
Aş putea pune să-l aresteze, dacă m-aş gândi că poliţia o sămi găsească bicicleta.
Oricum, mai bine ar pleca de la mine de acasă înainte să-mi
ies din fire.
Aş prefera să nu fi fost invitat să-şi petreacă aici sfârşitul de
săptămână.
Mă priveşte de parcă n-ar fi făcut nimic rău, şi ar fi vina mea

I asked him where he had left the bicycle whose wheels had
been made in the 18th century.
He replied he did not need it, so he had given it away.
I asked him if he did not know that I had been given that old
bicycle on my tenth birthday, and I was going to donate it to
the British Museum.
He wondered why he had not been told earlier what a
precious object that bicycle was.
He should have known that one must take care of the things
one borrows.
Or at least he might have asked me if I needed the bike.
I could have him arrested if I thought the police would find
my bike.
Anyway, he had better leave my house before I lose my
temper.
I would rather he had never been invited to spend the
weekend here.
He is looking at me as if he had done nothing wrong, and I
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că-l fac să se simtă vinovat.
Precis că oameni care de mult nu mai sunt au mers pe
bicicleta aceea la lucru, la biserică, la vreo întâlnire în crâng.
Aş vrea să pot şi eu să merg azi cu ea.

were to blame for making him feel guilty.
People who died long ago must have ridden that bicycle to
work, to church, to some date in the grove.
I wish I could ride it today.

Urma să fi mers la oraş, dar tocmai mi s-a stricat maşina.
Se pare că va trebui să mă duc pe jos.
N-ar fi chiar aşa de rău, dacă aş fi om, dar sunt stafie de un
veac şi mai bine.

I was to have gone to town, but my car has just broken down.
It seems I may have to walk now.
It would not be that bad if I were a human being, but I have
been a ghost for a century now.
342.

Credeam că o să vină după ce o să termine de scris nuvela, şi
îl aştept de o oră, dar tocmai a telefonat să-mi spună că nu
crede că va putea ajunge.
Pe vremuri detestam oamenii care nu se ţin de cuvânt, şi mă
fac să aştept degeaba, ca şi cum n-aş avea altceva mai bun de
făcut decât să-i aştept pe ei, dar se pare că n-o să-l pot
schimba, pentru că a fost educat să nu respecte pe nimeni.
Dacă era fiul meu, îi spuneam că nu se face să fii nepoliticos
cu cei mai în vârstă, dar nici nu-l cunosc personal pe acest
scriitor, aşa că nu cred că va asculta ce am de zis.

I thought he would come when he had finished writing the
short story, and I have been waiting for him for an hour, but
he has just phoned to tell me he does not think he will be able
to make it.
I used to hate people who did not keep their word and made
me wait in vain, as if I had nothing better to do than wait for
them, but it seems I will never be able to change him, because
he has been brought up to show no respect to anyone.
If he had been my son, I should have told him that it did not
do to be impolite to one’s elders, but I do not even know this
writer personally, so I do not think he will listen to what I
have to say.
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Când fiica mea m-a ţinut să aştept zece minute într-o zi, i-am
spus că nu mai vede bani de la mine, dacă n-o să înveţe să
vină la timp la o întâlnire.
Ar fi inutil, dacă l-aş ameninţa pe scriitor că nu-i mai dau
bani, pentru că de la bun început nu-i aşteaptă.

When my daughter kept me waiting for ten minutes one day,
I told her she would see no more money from me unless she
learnt to come to an appointment on time.
It would be useless if I threatened this writer I would give
him no more money, because he does not expect any to begin
with.
I could tell him that I will burn all his books, or write a bad
review about him in the Times Literary Supplement.
Whatever I may do, I have wasted half an hour of my life.

Aş putea să-i spun că o să-i ard toate cărţile, ori o să scriu o
recenzie proastă despre el în Times Literary Supplement.
Orice aş face, mi-am irosit o jumătate de oră din viaţă.
343.
Pisica aurie visa de luni de zile la o plimbare pe o stradă
îngustă din Lisabona în miez de noapte atunci când i s-a făcut
cunoştinţă cu cotoiul chior.
Se ştia că acesta este afemeiat, dar nu i-a spus nimeni pisicii
aurii că ar trebui să aibă grijă când este cu el.

The golden cat had been dreaming of a walk down a narrow
street in Lisbon at midnight for months when she was
introduced to the one-eyed tomcat.
He was known to be a womanizer, but nobody told the
golden cat that she should be careful around him.

Cotoiul a întrebat-o dacă ar vrea să accepte să vină cu el la o
cină romantică la cel mai bun restaurant din oraş.
Dacă ar fi întrebat pisica aurie ce vor mânca acolo, în caz că
într-adevăr s-ar duce cu el, n-ar fi îndrăznit motanul să-i
spună adevărul.
Mereu ducea pisici tinere şi uşor de impresionat la o cină

The tomcat asked her if she would accept to join him for a
romantic supper at the best restaurant in town.
If the golden cat had asked what they would eat there, in case
she did go with him, the tomcat would never have dared tell
her the truth.
He would always take young and impressionable cats for a
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romantică acolo, le punea un sedativ în băutură, şi apoi le tăia
coada.
Se pare că pisica aurie avu o presimţire.
Şi-a mâncat cotletul de şoarece, dar s-a gândit că nu este
nevoie să bea nimic, dacă nu-i este sete, şi, din fericire, nu-i fu
sete toată seara.
Să fi ştiut ea că îl urmăreşte îndeaproape poliţia pe cotoiul
chior, i-ar fi fost ruşine să fie văzută că iese cu el.

romantic supper there, he would put a sedative in their
drink, and then he would cut off their tail.
The golden cat seems to have had a premonition.
She ate her mouse steak, but she thought she need not drink
anything unless she was thirsty, and, luckily, she was not
thirsty all night.
Had she known the police were following the one-eyed
tomcat closely, she would have been ashamed to be seen
going out with him.
No sooner had they left their table than three policemen
disguised as beggars surrounded them.
Not only did the golden cat insist that the tomcat should feed
the three policemen, but she also invited them to come to her
house for milk and cookies.
The one-eyed tomcat could not be caught red-handed that
night.
Actually, he has never been caught at all, because he married
the golden cat, and has become a much better person since.

De abia se ridicară de la masă, că îi şi înconjurară trei poliţişti
deghizaţi în cerşetori.
Nu numai că pisica aurie insistă ca motanul să-i hrănească pe
cei trei poliţişti, dar îi mai şi invită să vină la ea acasă să bea
lapte cu prăjiturele.
Cotoiul chior nu putu fi prins asupra faptului în seara aceea.
De fapt, n-a mai fost prins deloc, pentru că s-a însurat cu
pisica aurie, şi de atunci s-a schimbat mult în bine.
344.
Mi-am închipuit că vei uita de păun atunci când o să-mi vezi
privighetoarea, şi mai ales dacă o să-ţi placă ce cântă, dar

I imagined that you would forget about the peacock when
you saw my nightingale, and especially if you liked what it
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acum îmi dau seama că n-o să mă ierţi că i-am îngăduit
păunului să plece în croazieră.
Am crezut că va fi mai fericit păunul dacă am să-l trimit să
vadă lumea la care a visat dintodeauna, dar înţeleg că
probabil am greşit, şi nu făceam o astfel de greşeală, dacă-mi
spuneai de cum m-am mutat la tine acasă că nu poţi trăi fără
păun.
Trebuie să recunosc că n-am mai văzut un păun care vorbeşte.
Aveam o vagă idee că păunii au cozi minunat colorate, şi scot
din când în când sunete ciudate, care în antichitate au fost
interpretate drept semne de afecţiune.
Să fi ştiut că stai la sfat cu păunul ori de câte ori trebuie să iei
o hotărâre importantă, nu m-aş fi lăsat convins să-l trimit de
acasă.
Tot ce pot să spun este că pur şi simplu am fost uluit atunci
când păunul mi-a spus, „Dacă n-ai să mă trimiţi în croazieră,
îţi scot ochii cu ciocul.”

sang, but now I realize you will never forgive me for allowing
the peacock to go on a cruise.
I thought the peacock would be happier if I sent him off to
see the world he had always dreamt of, but I understand I
must have been wrong, and I would not have made such a
mistake if you had told me as soon as I moved into your
house that you could not live without your peacock.
I must confess I have never seen a speaking peacock.
I had a vague idea that peacocks had wonderfully coloured
tails, and would occasionally make strange noises, which in
ancient times had been interpreted as tokens of affection.
Had I known you conversed with your peacock whenever
you had to make a big decision, I would not have allowed
myself to be persuaded to send him away.
All I can say is I was simply taken aback when the peacock
told me, “If you do not send me on a cruise, I will peck your
eyes out.”
345.

Dl Vede-Tot, uliul, întreba pe cine-i ieşea în cale de ce i s-au
furat ochelarii, şi când va afla cine este hoţul.

Mr See-It-All, the hawk, would ask whomever he met why
his glasses had been stolen, and when he would find out who
the thief was.
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Crezuse că trăieşte printre cetăţeni cinstiţi, care n-ar face
nimic ce i-ar putea duce la închisoare.
Ştia că nu s-a aşteptat nimeni ca dintre toate păsările tocmai
el să aibă nevoie de ochelari.

He had believed he lived among honest citizens, who would
never do anything they could go to prison for.
He knew nobody had expected him of all birds to need
glasses.

Bănuia că poate au angajat găinile un asasin plătit, pentru că
le fura mereu puii, pe care-i mânca pe post de delicatese.
N-ar fi fost cu putinţă ca un asasin plătit de găini să-l ucidă,
dar izbutise evident să-l facă neputincios.
Dl Vede-Tot nu mai vedea pe nimeni desluşit.

He suspected that the hens might have hired a hit man, as he
was always stealing their chickens, which he would eat as a
delicacy.
A hit man hired by hens could not possibly have killed him,
but it had obviously succeeded in rendering him powerless.
Mr See-It-All could not see anyone clearly any more.

Şedea îmbufnat pe o cracă toată ziua.
Şi-i mai întreba pe toţi cei ce veneau să-l înveselească unde-i
sunt ochelarii.
Familia lui era atât de îngrijorată din cauza lui încât aduse un
psihiatru să descopere ce are.
Nu era nevoie să-şi dea familia lui osteneala, pentru că uliul
nici n-a vrut să stea de vorbă cu psihiatrul.
Dacă o să vedeţi vreodată un uliu îmbufnat, psihiatrul tocmai
mi-a spus să vă spun tuturor: nu vă apropiaţi de el.
Are o cădere nervoasă.
Crede că oricine se apropie de el este asasin plătit.

He would sit on a branch and mope all day.
He would also ask whomever came to cheer him up where
his glasses where.
His family were so worried about him that they brought a
psychiatrist to find out what was wrong with him.
His family need not have bothered, as the hawk would not
even talk to the psychiatrist.
If you ever see a moping hawk, the psychiatrist has just told
me to tell you all: do not approach him.
He has a nervous breakdown.
He thinks that whoever approaches him is a hit man.
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346.
Îl întrebasem pe gunoier cu cine era atunci când ne-am
întâlnit, dar acesta părea obosit şi nu vru să răspundă la nicio
întrebare.
Înţelesei mai încolo că n-are pe cine se bizui să-i păstreze
taina: a găsit un colier de perle în gunoi.
Bijutierul la care-l dusese ca să i-l evalueze îi confirmase că
sunt perle autentice, aparţinuseră, poate, reginei.
Gunoierul lua adesea gunoiul de la palatul regal, şi se temea
că-l poate bănui cineva că el a fost cel care a găsit colierul.
Dacă n-ar fi fost câinele lui, care a adulmecat şi apoi a lătrat
la grămada de gunoi până ce s-a uitat gunoierul mai atent,
habar n-avea că o să dea de perle.
Nu ştia dacă să se ducă la regină s-o întrebe dacă sunt ale ei
perlele.
Chiar încercă, însă paznicii nu vrură să-l lase să pună piciorul
în palat.
Cum era mânios şi umilit, gunoierul vându perlele unui arab
bogat, care nu vorbea decât araba, aşa că nu avea cum să

I had asked the dustman whom he had been with when we
had met, but he looked tired and he would not answer any
questions.
I understood later on that he had nobody to rely on to keep
his secret: he had found a pearl necklace in the garbage.
The jeweller he had taken it to in order to have it appraised
had confirmed that they were genuine pearls, which might
have belonged to the Queen.
The dustman would often collect the garbage of the Royal
Palace, and he feared someone might suspect that it had been
he who had found the necklace.
If it had not been for his dog, who had sniffed and then
barked at that heap of garbage till the dustman had looked
more closely, the dustman would have had no idea he would
find the pearls.
He did not know whether he should go to the Queen, and ask
her if the pearls were hers.
He did try, but the guards would not let him set foot in the
palace.
Angry and humiliated as he was, the dustman sold the pearls
to a rich Arab, who could only speak Arabic, so he could not
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priceapă cui îi aparţinuseră perlele.
O să le găsească interpolul atunci când Arabul o să treacă
graniţa Angliei.

really understand whom the pearls had belonged to.
The Interpol will find the pearls when the Arab crosses the
English border.
347.

Robotul călăreşte pe mătură de un sfert de oră.
Crede că a fost pe vremuri mătură de vrăjitor şi, dacă o
călăreşte destul timp, îl va duce la Bill Gates.
Vrea să-i spună acestuia că de joi într-o săptămână va fi
funcţionat timp de doi ani şi jumătate, şi n-a avut nevoie de
reparaţii până-n prezent.
Se vede că a auzit pe cineva vorbind de Microsoft.
Ar vrea să se îndrăgostească o fată de el.
Îl tot întreabă pe specialistul în calculatoare dacă o să aibă şi
el vreodată o familie, şi cât trebuie să aştepte până ce acest
lucru se va întâmpla.
Dacă specialistul în calculatoare ar bănui că robotul are
inimă, i-ar construi o pereche?
Dacă cumva cei doi întemeiază o familie?
Ar fi cu putinţă să aibă copii?
De un an încoace, robotul speră că nu va îmbătrâni prea tare
până ce se va îndrăgosti cineva de el.

The robot has been riding a broom for a quarter of an hour.
He thinks it used to be a sorcerer’s broom, and, if he rides it
long enough, it will take him to Bill Gates.
He wants to tell the man that on Thursday week he will have
been functioning for two and a half years, and he has never
needed repairs so far.
He must have heard someone talk about Microsoft.
He wishes a girl would fall in love with him.
He keeps asking the computer engineer if he will ever have a
family, and how long he has to wait till it happens.
If the computer engineer suspected the robot had a heart,
would he build a mate for him?
Suppose the two of them started a family!
Would it be possible for them to have children?
For a year now, the robot has hoped he will not have grown
too old by the time someone falls in love with him.
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Ascultă de toate comenzile specialistului în calculatoare, ca
nu cumva acesta să-l desfacă în bucăţele.
Robotului nu i-a fost niciodată frică de moarte.
Cea mai mare spaimă a lui a fost că poate fi declarat defect.

He will obey all the computer engineer’s commands, lest the
latter should take him to pieces.
The robot has never been afraid of death.
His greatest fear has always been he may be declared out of
order.
If he should fall off that broom now, his fate would be sealed.

Dacă s-ar întâmpla să cadă de pe mătură acum, soarta i-ar fi
pecetluită.
Cu certitudine ar fi folosit pentru piese.
Când vă cumpăraţi un modem sau un mouse pentru
calculator, gândiţi-vă la sărmanul robot, căruia i-au aparţinut
poate acele piese pe timpul scurtei şi nefericitei lui vieţi.

He would undoubtedly to be used as spare parts.
When you buy a modem or a mouse for your computer, think
of the poor robot, who may have owned those parts during
his short, unhappy life.
348.

Dra Arie, soprana, se întreba când va fi angajată de opera din
Varşovia, ori dacă va fi invitată să cânte acolo.

Miss Aria, the soprano, was wondering when she would be
hired by Warsaw opera, or if she would be invited to sing
there.

Îl întrebă pe director, cu care tocmai i se făcuse cunoştinţă,
dacă i s-a spus că ea a absolvit la Lisabona.
Nădăjduia că directorul va dori să ştie ce note a avut, dar
acesta nu păru deloc interesat să vorbească despre ea.

She asked the director, whom she had just been introduced
to, if he had been told that she had graduated in Lisbon.
She hoped the director would want to know what her grades
had been, but he did not seem interested in talking about her
at all.
After she had tried for a while to talk to him on various

După ce încercă o vreme să vorbească cu el în felurite
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împrejurări şi nu reuşi, soprana îşi dădu seama că ar cam fi
vremea să renunţe la cântat.
Părinţii îi explicară că poate studia ca să se facă agent de
bursă, dacă chiar va vrea să câştige bine.

occasions and she had failed, the soprano realized it was
about time she gave up singing.
Her parents explained to her that she could study to become
a stockbroker, if she really wanted to earn a lot of money.

Îi propuseră să se ducă la o universitate letonă.
Când se va întoarce cu o diplomă, va putea să-şi pornească o
afacere a ei, dacă va reuşi să găsească destui clienţi.
Se spunea că dra Arie ştie multe limbi, aşa că nu i se păru greu
să studieze în Letonia.
După ce absolvi, se îndrăgosti de un bancher, şi se stabili
acolo.
De abia se căsătoriră, că bancherul şi cumpără o sală de operă,
aşa că soprana cântă deja de zece ani, iar soţul ei face o groază
de bani vânzând bilete.

They suggested that she should go to a Latvian university.
When she returned with a degree, she could start her own
business, if she managed to find enough clients.
Miss Aria was said to know quite a number of languages, so
she did not find it hard to study in Latvia.
When she had graduated, she fell in love with a banker, and
settled there.
Hardly had they got married when the banker bought an
opera house, so the soprano has been singing for ten years
now, and her husband has been making a lot of money
selling tickets.
349.

Când Luvrul a fost încuiat aseară, Mona Lisa era acolo.
Fusese văzută toată ziua de vizitatori.
Nu-şi închipuia nimeni că poate vrea să fie în altă parte.
Azi dimineaţă, dispăruse în mod misterios.

When the Louvre was locked last night, Mona Lisa was there
all right.
She had been seen by visitors all day.
Nobody even imagined she might want to be any other place.
This morning, she had vanished mysteriously.
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Pânza era acolo ca şi mai-nainte, nu se schimbase niciun
detaliu.
Dacă s-a plictisit să fie privită, poate s-a dus la plimbare pe
strada Mouffetard.

Her canvas was there as it had always been, not one detail
had been changed.
If she got bored of being stared at, she may have gone for a
walk down rue Mouffetard.

Se vede că s-a săturat de fundalul ei italienesc.
Poate a vrut să evadeze din secolul ei, şi să încerce telefonul,
autobuzul, calculatorul.
Se vede că se uita de o bună bucată de vreme la vizitatori cum
vorbesc la mobil.
Trebuia s-o întrebe cineva dacă vrea să facă turul oraşului.

She must have had enough of her Italian background.
She may have wanted to escape her century, and try the
telephone, the bus, the computer.
She must have been watching visitors talking on cell phones
for some time.
Someone should have asked her if she wanted to go
sightseeing.
The world has changed so much since she was born.
She has been watching her hall in the museum for quite a
number of years.
Since no one can go near the painting, Mona Lisa must have
felt very lonely for a very long time.
She may have fallen in love with a handsome painter, who
draws daily, seated on the floor in front of her.
Leonardo da Vinci may have been born again, and the two
may have eloped, at long last.
If you see a bearded man with a woman without eyebrows
down the streets of Paris, let the police know.
On second thought, fly them to some Mediterranean island,

S-a schimbat mult lumea de când s-a născut ea.
Îşi priveşte sala de muzeu de mai mulţi ani.
Întrucât nu are nimeni dreptul să se apropie de tablou,
trebuie că Mona Lisa se simte singură de foarte multă vreme.
Poate s-a îndrăgostit de un pictor chipeş, care desenează zi de
zi, aşezat pe podea în faţa ei.
Poate s-a născut din nou Leonardo da Vinci, şi cei doi au fugit
împreună, în sfârşit.
Dacă o să vedeţi un bărbos cu o femeie fără sprâncene pe
străzile Parisului, anunţaţi poliţia.
Sau, mai bine, duceţi-i cu avionul pe o insulă din Mediterana,
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şi lăsaţi-i să fie fericiţi acolo.

and let them be happy there.
350.

Când m-am hotărât că vreau să vizitez Africa, habar n-aveam
că va trebui să-mi petrec acolo toată viaţa.
Eram un dulgher bun în oraşul meu natal.
Aş fi putut merge la facultate, dacă aş fi avut de gând să-mi
desăvârşesc educaţia.
Mi-a plăcut întotdeauna istoria, şi sunt convins că aş fi
devenit un istoric excelent.
Nu este palpitant să studiezi despre oameni care au murit cu
mult înainte să te naşti?
Când aveam doisprezece-treisprezece ani, tata cerea mereu
să-i dau de ştire după ce-mi terminam lecţiile.
Mă verifica tot timpul, pentru că se temea că o să mă las de
şcoală, ceea ce am şi făcut de îndată ce a plecat el în Africa.
Am crescut cu teama că poate se întoarce şi mă găseşte ucenic
de dulgher.
Nu s-a mai întors din ziua când a plecat.
Când am împlinit treizeci de ani m-am gândit că ar fi o idee

When I decided I wanted to visit Africa, I had no idea
whatsoever that I would have to spend my entire life there.
I was a good carpenter in my native town.
I could have gone to college if I had had any intention of
improving my education.
I have always liked history, and I am positive that I would
have made an excellent historian.
Is it not captivating to study about people who died long
before one was born?
When I was in my early teens, my father would always
demand that I should report to him when I had done all my
homework.
He would constantly check on me, because he was afraid I
might drop out of school, which I did as soon as he left for
Africa.
I grew up fearing he might come back and find me a
carpenter’s apprentice.
He has never returned since the day he left.
When I turned thirty, I thought it would be a good idea to
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bună să-i fac o vizită în Africa.
Dacă nu-mi împrumuta cumnatul meu banii de avion până
acolo, aş fi şi acum în oraşul meu natal.
De abia coborâi din avion că două gărzi de corp mă înşfăcară
şi mă duseră în junglă.
Am fost pus să îngenunchez în faţa tatei, care părea să fie
şeful lor.
Nu vorbea decât pe limba lor.
Am trăit ca sclavul lui până-n ziua de azi, şi aştept cu
nerăbdare să fiu salvat.
Dacă se întâmplă să găsiţi această sticlă cu biletul meu în ea,
grăbiţi-vă.
Sunt undeva în Africa, pe malul unui râu al cărui nume nu-l
ştiu.
Dar sunt singurul dulgher din împrejurimi, aşa că sunt precis
destul de uşor de găsit.
Dacă veţi găsi acest bilet şi nu mă veţi aduce înapoi în Europa,
o să vă bântui toată viaţa, şi o să-i bântui pe copiii şi nepoţii
voştri.
Nu trebuie să uitaţi că pe vremuri îmi plăcea istoria.
Când o să fiţi şi voi istorie, o să vă duc în iad.
Nu poate fi acolo mai rău decât unde sunt eu acum.

visit him in Africa.
If my brother-in-law had not lent me the money to fly there,
I would still be in my native town.
No sooner had I stepped off the plane than two bodyguards
grabbed me and took me to the jungle.
I was made to kneel in front of my father, who seemed to be
their chief.
He would speak nothing but their language.
I have lived as his slave to this day, and I am looking forward
to being rescued.
If you should find this bottle with my note in it, hurry.
I am somewhere in Africa, on the bank of a river whose name
I ignore.
But I am the only carpenter around, so it must be fairly easy
to locate me.
If you find this note and do not bring me back to Europe, I
will haunt you all your life, and I will haunt your children
and grandchildren.
You must not forget that I used to be fond of history once.
When you are history, I will take you to hell.
That place cannot be any worse than where I am now.
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351.
Dna Cioc-Cioc, ciocănitoarea, se născuse cu cioc bont, şi nu
putea ciocăni.
Nu omora insecte ca să le mănânce, ca toate celelalte
ciocănitori.
În copilărie, în cuibul părinţilor, declară că este vegetariană,
iar atunci când se făcu mare deveni luptătoare pentru
drepturile insectelor.
Ceru ca nimeni să nu mai ucidă pentru hrană.
Nu putea să aibă mai mult decât câteva luni atunci când
organiză un marş de protest.
I se alăturară puţine păsări şi chiar mai puţine animale, dar
trebuie că şi-a dat seama că vor veni insectele în număr mare.
Cu cât îmbătrânea, cu atât era mai hotărâtă.
O să schimbe regulile pădurii.
O să le înveţe pe toate animalele să mănânce fructe şi frunze.

Mrs Knock-Knock, the woodpecker, had been born with a
blunt beak, and could not peck.
She would not kill insects for food, like all the other
woodpeckers.
As a child in her parents’ nest, she declared she was a
vegetarian, and when she grew up she became a fighter for
the rights of insects.
She demanded that nobody should kill for food any more.
She cannot have been older than a few months when she
organized a march of protest.
Few birds joined her, and even fewer animals, but she must
have realized that insects would come in large numbers.
The older she grew, the more determined she became.
She would change the rules of the forest.
She would teach all animals to eat fruit and leaves.

Cu cât se împotriveau animalele mai cu încăpăţânare
ciocănitoarei, cu atât era aceasta mai sigură că ceea ce face ea
este ceea ce trebuie să facă.
Îi apăra întotdeauna pe cei neajutoraţi.
Cei puternici n-ar trebui încurajaţi să ucidă.
Planurile ei nu erau rele, însă tactica ei era cam proastă.

The more stubbornly the animals opposed the woodpecker,
the more certain she was that what she was doing was the
right thing to do.
She would always defend the helpless.
The strong should not be encouraged to kill.
Her plans were fairly good, but her tactics was rather bad.
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Ar fi trebuit să angajeze un avocat care să o ajute să trateze cu
toţi locuitorii pădurii.
Nu voia nimeni s-o asculte.
Într-o bună zi, mama ei îi dădu cadou un ac, şi propuse ca
dna Cioc-Cioc să încerce să-l înfigă într-o furnică.

She should have hired a lawyer who would to help her deal
with all the inhabitants of the forest.
Nobody would listen to her.
One fine day, her mother gave her a needle as a present, and
she suggested that Mrs Knock-Knock should try spearing an
ant with it.
The woodpecker has been eating nothing but ants ever since,
and has forgotten all about her sound moral principles.

De atunci încoace, ciocănitoarea nu mai mănâncă altceva
decât furnici, şi a uitat cu totul de principiile ei morale
sănătoase.
352.
Dl Bursuc era supraponderal.
Încerca de mult să slăbească.
Ar fi vrut să fie suplu şi chipeş.
I s-a recomandat un nutriţionist.
După ce i se dădu o listă lungă de lucruri pe care n-are voie
să le mănânce, fu neconsolat o săptămână.
Oriunde se ducea, cerea să i se dea orez cu lapte.
Părea să creadă că orezul nu îngraşă.
Se purta ca şi cum ar fi fost eroul unei tragedii.
Se aştepta ca prietenii lui să-l înveselească tot timpul.
Se spunea că ar fi dat jos cinci kilograme atunci când i-a dat

Mr Badger was overweight.
He had been trying to lose weight for a long time.
He wished he were slim and handsome.
He was recommended a nutritionist.
After he had been given a long list of things he must not eat,
he was disconsolate for a week.
Wherever he went, he asked for milk pudding.
He seemed to think that rice was not fattening.
He behaved as if he had been the hero of a tragedy.
He expected his friends to cheer him up all the time.
He was said to have lost five kilos when his best friend let

Volumul 3.

de ştire cel mai bun prieten că o să se însoare de luni într-o
săptămână.
Dl Bursuc îşi dădu seama că va trebui să-şi poarte costumul
negru la nuntă, dacă va vrea să fie atât de chipeş încât să se
îndrăgostească toate veveriţele de el.
Dacă nu încerca costumul, poate nu-şi închipuia că este cu
atât de mult mai gras decât pe vremuri, atunci când era tânăr.
Alergă la prietenul lui la cataramă şi-i zise că nu va putea veni
la nunta lui pentru că s-a hotărât că se va sinucide chiar în
seara aceea.

him know he would get married on Monday week.

Nu mai are de ce să trăiască.
E doar un bursuc gras, pe care n-o să-l iubească nimeni
niciodată.
Vidrei cu care avea de gând prietenul lui să se însoare i se
făcu milă de bursuc, şi de ani de zile este dna Bursuc.
Bursucul este mai gras decât v-aţi putea închipui, dar este
fericit.

He had nothing to live for any longer.
He was just a fat badger, whom nobody would ever love.

Pe de altă parte, prietenul lui nu e.

His best friend, on the other hand, is not.

Mr Badger realized he would have to wear his black suit at
the wedding, if he wanted to look so handsome that all the
squirrels would fall in love with him.
If he had not tried the suit on, he might not have imagined he
was so much fatter than he used to be when he was young.
He ran to his bosom friend, and told him that he would not
be coming to his wedding, because he had made up his mind
to commit suicide that very evening.

The otter whom his best friend was going to marry took pity
on the badger, and she has been Mrs Badger for years now.
The badger is fatter than you could imagine, but he is happy.

353.
Romancierul nu trebuia să-i spună redactorului că nu este
nevoie să fie plătit până când nu se epuizează romanul.

The novelist should not have told his editor that he need not
be paid until his novel had been sold out.
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Ar fi putut să spună că poate aştepta câteva săptămâni până
ce-şi va primi banii.
Dacă ştia ce trebuie să facă, acum ar fi putred de bogat.
Nu-i cu putinţă să-şi fi închipuit că romanul lui va ajunge
bestseller.
Poate a crezut că n-o să-l cumpere nimeni după ce va fi tipărit.
Înainte să înceapă să-şi scrie cartea, urma s-o cunoască pe fata
redactorului, şi nădăjduia că o să iasă cu ea, dacă ea o să-l
placă.

He could have said he could wait a few weeks until he got
his money.
If he had played his cards right, he would be filthy rich now.
He cannot have imagined his novel would become a
bestseller.
He may have thought nobody would buy it once it had been
printed.
Before he began writing his book, he was to meet the editor’s
daughter, and he hoped they would go on a date if she liked
him.

Acum că redactorul are toţi banii, romancierul vrea să iasă cu
fata acestuia mai mult ca niciodată.
Când se vor întâlni prima dată, este hotărât s-o întrebe dacă
tatăl ei i-a făcut vreodată cunoştinţă cu alt romancier.
Dacă cumva află că redactorul îi păcăleşte pe toţi scriitorii cu
care lucrează, şi le ia banii?
Măcar dacă nu l-ar omorî pe redactor cu mâna lui.
Dacă s-ar întâmpla să comită o crimă, nu va putea ieşi din
închisoare până ce nu va dovedi că s-a schimbat în bine.
Cât este în celulă—mai ales dacă este condamnat la izolare
totală—, poate că va scrie cinci cărţi noi.
Când o să iasă va fi împlinit optzeci de ani.
Dacă-şi va publica romanele scrise în închisoare, va fi în fine

Now that his editor has got all his money, the novelist wants
to date his daughter more than ever.
When they first meet, he is determined to ask her if she has
ever been introduced to another novelist by her father.
Suppose he found out that his editor always cheated the
writers he worked with out of their money!
If only he did not kill the editor with his bare hands.
If he should commit a crime, he will not be able to leave
prison till he proves he is a better man.
While he is in his cell—especially if he is sentenced to solitary
confinement—, he may write five new books.
When he comes out, he will have turned eighty.
If he publishes his novels written in prison, he will at last be
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bogat, şi nu va mai avea niciun motiv să iasă cu fiica
redactorului.

rich, and there will be no more reason for him to date his
editor’s daughter.
354.

Dl Şarpe sâsâie de când s-a născut.
N-a încercat nimeni până acum să-l vindece de sâsâit.
Părea amuzant când era şerpişor, dar a devenit stânjenitor
acum, că este o persoană publică.
Dl Şarpe este şeful asociaţiei reptilelor, şi ţine chiar acum un
discurs.
N-are de unde să ştie că şopârlele îşi dau coate şi râd.
Vorbeşte de un sfert de oră, şi crocodilul a adormit.
Vipera îşi face drum şerpuit către el.
Se ştia că ea a vrut foarte tare să fie nevasta lui înainte să
înceapă toate reptilele să râdă de şarpe pentru că sâsâie atunci
când îşi ţine discursurile.
Şarpele o vede pe viperă, şi se străduieşte să n-o bage-n
seamă.
E convins că este îndrăgostită de el până peste urechi, şi nu
poate sta departe de el.

Mr Serpent has been lisping since he was born.
Nobody has tried to cure him of his lisping so far.
It seemed nice when he was a little snake, but it has become
embarrassing now, that he is a public person.
Mr Serpent is head of the reptiles’ association, and he is
making a speech right now.
He would not know that the lizards nudge one another and
laugh.
He has been speaking for a quarter of an hour, and the
crocodile has fallen asleep.
The adder is winding her way towards him.
She was known to have wanted very badly to become his
wife before all the reptiles started mocking at the serpent
because he lisped when he made his speeches.
The serpent sees the adder, and he is trying to ignore her.
He feels positive that she is head over heels in love with him,
and cannot keep away from him.
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Se întreabă dacă ar fi o nevastă bună, în caz că ar încerca s-o
ceară în căsătorie.
Ar putea să-i spună că vrea să-i fie pielea apretată de câte ori
şi-o schimbă.

He wonders if she would make a good wife in case he
decided to propose to her.
He could tell her that he wants his skin starched whenever
he changes it.

Vorbeşte mai departe, de parcă n-ar fi observat-o pe viperă că
se apropie.
Ba chiar vorbeşte mai tare, ca să nu creadă reptilele că nu-şi
poate ţine emoţia în frâu.
Da, în mod cert o s-o ceară de nevastă.
Vipera este la un pas de el.
E superbă.
„Da?” face el o pauză.
Vipera şuieră: „Ia mai taci. Sâsâi.”

He goes on speaking as if he had not noticed the adder
approaching him.
He is actually speaking louder, lest the reptiles should think
he cannot master his emotion.
Yes, he will definitely propose.
The adder is a step away from him.
She is gorgeous.
“Yes?” he pauses.
The adder hisses: “Shut up. You lisp.”
355.

Drei Ochi-Rotunzi, bufniţa, i se pare de necrezut că n-a fost
aleasă Miss Pădure la cel mai recent concurs de frumuseţe la
care a luat parte.
Nici nu s-ar fi ostenit să se ducă, dacă şi-ar fi închipuit că
juriul poate rămâne insensibil la farmecele ei nemaipomenite.
Ştie cu siguranţă că nu poate exista comparaţie între ea şi
orice altă pasăre din pădure.

Miss Round-Eyes, the owl, finds it unbelievable that she
should not have been chosen Miss Forest at the most recent
beauty contest she took part in.
She would not even have bothered to go if she had imagined
the jury could be insensitive to her extraordinary charms.
She knows for sure there can be no comparison between her
and any other bird in the forest.
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Se întreabă dacă să ceară informaţii suplimentare despre
concursul de frumuseţe de la anul.
Se teme oarecum că va fi prea bătrână până atunci pentru a fi
regina frumuseţii, dar nu vrea să renunţe.

She wonders if she should ask for further information on the
beauty contest next year.
She is a little afraid she may be too old for a beauty queen by
that time, but she will not give up.

Poate că va trebui să-i mituiască pe boii, gâştele sălbatice şi
căprioarele care vor fi în juriu.
Are nevoie de mai mulţi bani decât poate scoate ca
prostituată.
Se întreabă pe cine s-ar putea bizui să-i împrumute o sumă
suficientă.

She may have to bribe the oxen, the wild geese, and the deer,
who will be on the jury.
She needs more money than she can make as a prostitute.

Dacă ar renunţa să se mai coafeze zilnic şi să-şi comande
telefoanele mobile de la Tokio, poate s-ar descurca cu zece
milioane de ghinde.
Ar vrea să aibă un bărbat bogat, dar, dacă ar fi măritată, n-ar
putea nicidecum să ajungă Miss Pădure.
Se întâmplă că s-a îndrăgostit de vultur atunci când acesta a
petrecut o noapte cu ea.

If she gave up doing her hair daily and having her cell phones
sent from Tokyo, she might manage with ten million acorns.

Nu ştie dacă să-i spună că s-ar mărita oricând cu el.

She does not know whether she should tell him she would
marry him any time.
And she really has no idea that the eagle is a noble bird, who
will never marry a whore, unless she is very rich.
Or a beauty queen.

Şi habar n-are că vulturul este o pasăre de viţă nobilă, care nu
se însoară cu o femeie uşoară, decât dacă este foarte bogată.
Ori regină a frumuseţii.

She is wondering whom she could rely on to lend her a
sufficient amount.

She wishes she had a rich husband but, if she were married,
she could not possibly become Miss Forest.
She happens to have fallen in love with the eagle when he
spent a night with her.
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356.
Nu prea înţelegeam ce tot încearcă să discute delfinul cu
mine.

I could hardly understand what the dolphin was trying to
talk to me about.

Îl întrebasem pe cine aşteaptă de două ore şi jumătate.

Zise că-şi aminteşte mai bine silueta decât figura mea.
Să fi ştiut că delfinul este miop, poate puneam un oftalmolog
să-l consulte.
Îmi trecu prin minte că vrea să ştie dacă o să-i împrumut
ochelarii mei atunci când se duce la întâlnire.
Poate se temea că s-ar putea trezi însurându-se cu o balenă,
doar pentru că balena este destul de mare ca s-o vadă.

I had asked him whom he had been waiting for for two hours
and a half.
He asked me why I was suddenly interested in his life.
I thought he might be hiding something he was ashamed of.
I insisted that he should tell me what my face reminded him
of.
He said he remembered my figure better than my face.
Had I known that the dolphin was short-sighted, I might
have had him examined by an eye doctor.
It occurred to me he wanted to know if I would lend him my
own glasses when he went on a date.
He may have been afraid he might end up marrying a whale,
just because a whale was large enough for him to see her.

Am comandat ochelari speciali pentru scufundări de la
Praga, dar delfinul nu a vrut să-i ia.
Tot vorbea cu mine, iar eu tot nu înţelegeam.
Mă gândii că cel mai bine este să-l urmez.
Nu puteam să nu mă întreb unde se va duce, şi ce va face,
dacă voi merge cu el.

I had special diving glasses sent to me from Prague, but the
dolphin would not take them.
He kept talking to me, and I still could not understand.
I thought it best to follow him.
I could not help wondering where he would go, and what he
would do if I joined him.

Mă întrebă de ce mă interesează viaţa lui, aşa, deodată.
Crezui că ascunde ceva de care îi este ruşine.
Insistai să-mi spună de ce anume îi aminteşte figura mea.
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Nici nu intrarăm bine în casa lui de pe fundul Oceanului
Atlantic, că ne şi aduse nevasta lui cafea în scoici.
Avui în fine revelaţia că delfinul mă aştepta pe mine pentru
că nevasta lui se simţea singură printre peşti şi avea nevoie
de un om-terapeut.
Mă întreb când o să mă lase să ies iar la suprafaţă.
Dacă mă vor lăsa.

No sooner had we entered his house at the bottom of the
Atlantic Ocean than his wife brought coffee in seashells.
It dawned on me at last that the dolphin had been waiting for
me because his wife felt lonely among fish and needed a
human therapist.
I wonder when they will let me go up again.
If they do.
357.

Când mi s-a ordonat să-i spun adevărul drei Gărgăriţă, ştiam
că o să mă urască.
Pur şi simplu nu voia să creadă că şi-a pierdut punctele negre.
Le avea de când s-a născut.
Nu-şi putea închipui viaţa fără ele.
Aş vrea să fi fost eu mai blând.
Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mai vinovat mă simt.
Se vede că a zburat de aici pentru că voia să se ascundă de
toată lumea.
Îmi trecu prin minte că poate suferă de vreo boală rară, dar
de la cine ar fi putut s-o ia?
Am cerut ca prietena ei cea mai bună, lăcusta, să se ducă după
ea şi s-o convingă să se întoarcă, pentru că o iubesc toţi aşa

When I was ordered to tell Miss Ladybug the truth, I knew
she would hate me.
She just would not believe she had lost her black dots.
She had had them since she had been born.
She could not imagine life without them.
I wish I had been gentler.
The more I think about it, the guiltier I feel.
She must have flown away because she wanted to hide from
everyone.
It occurred to me that she might be suffering from some rare
disease, but who could she have caught it from?
I demanded that her best friend, the grasshopper, should go
after her, and persuade her to come back, because everyone

Volumul 3.

cum e.
Cum se construia o nouă clinică de boli tropicale în
împrejurimi, am nădăjduit că va fi vindecată acolo.
Nu voiam să fie nimeni bolnav în jurul meu.

loved her just as she was.
As a new clinic for tropical diseases was being built in the
neighbourhood, I hoped she might be cured there.
I did not want there to be anyone sick around me.

Precis a înţeles că mă tem să nu fie bolnavă.
Lăcusta a plecat acum o săptămână, şi încă nu s-a întors.
Aş vrea să ştiu ce se-ntâmplă.
Dacă cele două nu se mai întorc?
Ce n-aş da să ne trimită o scrisoare.
Fiind doctorul ei, trebuia s-o îngrijesc mai bine.

She must have understood that I was afraid she might be ill.
The grasshopper left a week ago, and has not come back yet.
I wish I knew what was going on.
Suppose the two of them never came back!
I wish they would send us a letter.
As her doctor, I ought to have taken better care of her.

Dacă se întâmplă să vedeţi o gărgăriţă fără niciun punct pe
ea, neapărat spuneţi-mi.
Trebuie să dau de ea înainte să fie convinsă de lăcustă, care
este avocat, să mă dea în judecată pentru malpraxis.

If you should see a ladybug without any dots at all, be sure
to let me know.
I must reach her before she is persuaded by the grasshopper,
who is a lawyer, to sue me for malpractice.
358.

Dl Pânză-Neagră, piratul, ar vrea să fi trăit în secolul
douăzeci şi cinci, nu al şaptesprezecelea.
La anul pe vremea asta, va fi navigat pe mări de patruzeci de
ani, şi va fi jefuit multe vapoare bogate.
Mai bine şi-ar cumpăra o casă, şi şi-ar cheltui averea pe uscat,
cât încă nu este prea bătrân.

Mr Black-Sail, the pirate, wishes he had lived in the twentyfifth century, not in the seventeenth.
Next year by this time, he will have been sailing the seas for
forty years, and he will have robbed many rich ships.
He had better buy a house and spend his fortune on land,
while he is not very old yet.
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A început să navigheze atunci când avea zece ani, şi de atunci
tot călătoreşte pe mare.
Era o vreme când ar fi vrut să aibă nevastă şi copii, dar a
renunţat să caute iubirea cea mare.

He started sailing when he was ten years old, and he has been
sailing ever since.
There was a time when he wished he had a wife and children,
but he has given up looking for the love of his life.

Pe când era îndrăgostit de Prinţesa din Ţara Galilor, i se
promise că va fi înnobilat, dacă-i va aduce cel mai scump
rubin din lume.
Dacă şi-ar fi închipuit că nu va găsi rubine decât dacă se va
duce în Indiile de Vest, s-ar fi însurat cu prima venită, şi n-ar
mai fi trebuit să meargă pe mare.

When he was in love with the Princess of Wales, he was
promised he would be knighted if he brought her the most
expensive ruby in the world.
If he had imagined he would not find rubies unless he went
to the West Indies, he would have married the first comer,
and would never have had to go out to sea again.

În acest moment, dl Pânză-Neagră ar prefera să i se ofere o
slujbă la Scotland Yard, întrucât este convins că ar fi un
detectiv foarte bun.
Ar vrea să poată lucra acolo, pentru că ar vrea să nu mai fie
crime în Londra.
I se pare ciudat că nu l-a angajat încă Scotland Yard.

Right now, Mr Black-Sail would rather he were offered a
position within Scotland Yard, as he feels certain he would
make a very good investigator.
He wishes he could work there, because he would not like
there to be any more crimes in London.
It seems strange to him that Scotland Yard should not have
hired him yet.

Pare să fi uitat că a omorât mulţi oameni ca pirat.

He seems to have forgotten that he has killed quite a number
of people as a pirate.
If he asks you to put in a good word for him, tell him that he
had better go to a monastery and repent for the rest of his life.

Dacă te roagă să pui o vorbă bună pentru el, spune-i că mai
bine se duce la o mănăstire şi se căieşte tot restul vieţii.
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359.
După ce a scăpat ursul ca prin urechile acului să nu fie
împuşcat, îi era frică şi de umbra lui.

After the bear had narrowly escaped being shot at, he was
afraid of his own shadow.

Avea sentimentul că în mod sigur o să-l găsească vânătorul,
dacă o să plece din vizuină.
Nici să se plimbe nu mai voia.
Îşi petrecea ziua în faţa calculatorului.
Descoperise internetul.
Dacă nu-i aduceau veveriţele alune, răbda de foame.

He felt the hunter was sure to find him, if he left his den.

Se spunea că ursul fusese un membru foarte activ al pădurii.

The bear was said to have been a very active member of the
forest.
Before he met the hunter, he used to scour all the meadows
around, and he would chat with all the housewives.
He behaved as if he owned the forest.
He knew that all the animals were afraid of him, and that
none of them would argue with him if he asked them to do
one thing or another.
He had the weasel bring him fish.
He would not have the badgers talk dirty to one another.
When he felt tired, he would have his honey sent from
Florence, and his raspberries from a Dutch grove.
He wished he would be even more handsome than he

Înainte să se-ntâlnească cu vânătorul, colinda toate pajiştile
din jur, şi flecărea cu toate gospodinele.
Se purta de parcă era pădurea lui.
Ştia că se tem de el toate animalele, şi că niciunul nu s-ar pune
cu el, dacă le-ar cere să facă un lucru ori altul.
Punea nevăstuica să-i aducă peşte.
Nu permitea ca bursucii să-şi spună cuvinte urâte.
Când se simţea obosit, îşi comanda mierea de la Florenţa, iar
zmeura dintr-un crâng olandez.
Ar fi vrut să fie chiar mai chipeş decât este, ca s-o cheme pe

He would not even take a walk any more.
He would spend every day in front of his computer.
He had discovered the internet.
If the squirrels did not bring him hazelnuts, he starved.
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vulpoaica albă la o întâlnire.

already was, so that he might ask the white vixen out on a
date.
He used to be a happy bear till he met the hunter, but, the
moment they set eyes on each other, he must have had a
nervous breakdown.
He told the doctor that he had a panic attack whenever he
wanted to go out.
The doctor advised that he should take a tranquilizer.
The medicine made the bear fall asleep in front of his
computer, so he gave it up, lest he should lose all the friends
who chatted with him on the internet.
The reason he gave to those who asked why he did not go
out any more, and why he preferred the internet, was: “At
least no one shoots at you from inside a computer.”

Era pe vremuri un urs fericit, până ce l-a întâlnit pe vânător,
dar, în clipa când s-au văzut, se vede că a făcut o cădere
nervoasă.
Îi spuse doctorului că are atac de panică ori de câte ori vrea
să iasă-n oraş.
Doctorul îl sfătui să ia un tranchilizant.
Medicamentul îl făcu pe urs să adoarmă în faţa calculatorului,
aşa că renunţă la el, ca nu cumva să-şi piardă prietenii care
stăteau de vorbă cu el pe internet.
Motivul pe care-l invoca celor ce-l întrebau de ce nu mai iese,
şi de ce preferă internetul, a fost: „Cel puţin dinăuntrul
calculatorului nu te împuşcă nimeni.”
360.
Dl Melodie, compozitorul, lucrează la BBC de când a absolvit
conservatorul.
N-a câştigat niciodată prea mult, însă mi-a spus când ne-am
întâlnit ieri că i-a plăcut slujba lui întotdeauna.
A fost adesea trimis cu afaceri în străinătate.
Nu i-a trecut niciodată prin minte că putea să fie chelner, de

Mr Tune, the composer, has been working for the BBC ever
since he graduated from the Conservatory.
He has never made a lot of money, but he told me when we
met yesterday that he had always liked his job.
He has often been sent abroad on business.
It never occurred to him before that he could have been a
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pildă.
Ar fi putut să aibă orice slujbă voia, şi precis ştia ce face atunci
când s-a hotărât să compună cântece pentru BBC.

waiter, for instance.
He could have had any job he chose, and he must have
known what he was doing when he made up his mind to
compose songs for the BBC.

A compus până acum o sută douăzeci şi două de melodii.
Când avea puţin peste douăzeci de ani, habar n-avea că vor fi
ascultate la radio cântecele lui, şi adesea oamenii îi vor cere
autografe.
S-a născut în Turcia, şi crezuse că va locui acolo toată viaţa.

He has composed a hundred and twenty-two tunes so far.
When he was in his early twenties, he had no idea his songs
would be listened to on the radio, and people would often
ask him for autographs.
He was born in Turkey, and he had thought he would live
there his whole life.

De ani de zile încoace îşi petrece acolo verile, însă, atunci când
a venit la Londra, a hotărât că nu va mai locui în altă parte,
decât dacă dă faliment.
Când avea în jur de treizeci şi cinci de ani, s-a însurat cu o
soprană, însă sunt divorţaţi de ani de zile încoace, pentru că
ea nu a putut suporta muzica uşoară pe care o compunea el.
Când s-a încheiat divorţul, a trebuit să-i dea jumătate din tot
ce strânsese el.
Cealaltă jumătate a fost luată de a doua nevastă, de care a
divorţat de asemenea.
Dacă o să se însoare iar, se prea poate să ajungă să se mute
înapoi în Turcia la bătrâneţe.

He has spent his summers there for years now, but, when he
came to London, he decided he would never live anywhere
else, unless he went bankrupt.
When he was in his middle thirties, he married a soprano,
but they have been divorced for years now, because she
could not stand the light music he was composing.
When the divorce became final, he had to give her half of
everything he had saved.
The other half was taken by his second wife, whom he
divorced as well.
If he gets married again, he may well end up moving back to
Turkey in his old age.
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361.
Dl Muzică, şarpele cu clopoţei, merge mereu la plimbare
după prânz.
De abia îşi spălă ieri vasele, că şi veni vecinul lui să întrebe
dacă nu vrea dl Muzică să-l ducă cu maşina la gară.
Şarpele cu clopoţei avea permis de conducere de când
ajunsese la vârsta majoratului.
Are de ani de zile aceeaşi maşină.
Dacă nu s-ar teme să şofeze, ar fi schimbat-o.
Lucrează ca dansator din buric de când a venit în oraşul
nostru, aşa că precis a câştigat destui bani ca să-şi cumpere o
maşină nouă.
Urma să fi mers anul trecut cu maşina la Copenhaga, dar n-a
ajuns acolo nici până-n ziua de azi.
Dacă s-ar fi dus, danezii îl numeau ministru, şi ar locui acum
în Danemarca.
Şarpele cu clopoţei ar vrea să-şi găsească altă slujbă, pentru
că îmbătrâneşte, dar nu face nimic pentru aceasta.
Ar prefera să-l ajute rudele.
Vărul lui îi plătea chiria până ce a fost călcat de un camion.

Mr Music, the rattlesnake, will always go for a walk after
dinner.
Hardly had he washed the dishes yesterday when his
neighbour came to ask if Mr Music would drive him to the
station.
The rattlesnake had had a driving licence ever since he had
come of age.
He has had the same car for years.
If he were not afraid of driving, he would have changed it.
He has been working as a belly dancer since he came to our
town, so he must have made enough money to buy a new
car.
He was to have driven to Copenhagen last year, but he has
not got there to this day.
If he had gone there, the Danes would have appointed him
minister, and he would be living in Denmark now.
The rattlesnake wishes he found another job, as he is getting
on in years, but he will do nothing about it.
He would rather his relatives helped him.
His cousin used to pay his rent until he was run over by a
truck.
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Dl Muzică n-a achitat nicio o factură toată viaţa.
Nevasta lui a ameninţat că o să-şi ia copiii şi o să plece, dacă
nu-şi schimbă serviciul.
Încă de când s-a măritat cu şarpele cu clopoţei, dnei Muzică
îi este ruşine de serviciul bărbatului ei.
Dacă o să vezi un şarpe cu clopoţei la tribunal în următoarele
câteva luni, ai să ştii că este dl Muzică, şi că se luptă pentru
tutelă.

Mr Music has never paid a bill in his entire life.
His wife threatened that she would take their children and
go away, unless he changed his job.
Ever since she married the rattlesnake, Mrs Music has been
ashamed of her husband’s job.
If you see a rattlesnake in court during the next few months,
you will know that it is Mr Music fighting for custody.

362.
Când era ciuperca mică, grozav i-ar fi plăcut să meargă la
şcoală în fiecare dimineaţă, dar n-o lăsau rădăcinile.
Cu toate că părinţii ei nu erau bogaţi, ei plăteau o bufniţă s-o
mediteze.
Dacă nu s-ar fi ştiut că bufniţa este cea mai înţeleaptă fiinţă
din codru, poate că părinţii ei ar fi ales o vrabie, ori un bursuc.
Ciuperca ar fi vrut ca părinţii ei să-i dea voie să-şi lase
rădăcinile acasă şi să meargă cu ceilalţi copii la şcoală.
Nu spunea nimic, ca să nu creadă părinţii ei că este
nerecunoscătoare, dar ar fi dat orice să se împrietenească alţi

When the mushroom was a little girl, she would have loved
to go to school every morning, but her roots would not let
her.
Despite the fact that her parents were not rich, they paid an
owl to tutor her.
If the owl had not been known to be the wisest creature in the
woods, her parents might have chosen a sparrow, or a
badger.
The mushroom wished her parents would allow her to leave
her roots at home and go to school with the other children.
She did not say anything, lest her parents should think her to
be ungrateful, but she really wished other children would
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copii cu ea.
Trebuie că se simţea tare singură şi plictisită, la poalele
bradului cel mare.
Bufniţa încerca s-o înveţe pe ciupercă de câteva săptămâni de
zile cum să zboare, atunci când, în sfârşit, îşi dădu seama că
biata ciupercă nu înţelege o iotă din ce spune ea.

befriend her.
She must have felt very lonely and bored, at the foot of the
big fir tree.
The owl had been trying to teach the mushroom how to fly
for a few weeks, when, at last, she realized that the poor
mushroom could not understand a thing of what she was
saying.
The gardener thought that he must find something to make
the mushroom feel happy.
He planted her in a flower pot, and carried her to school in a
red wheelbarrow.
When they got there, the mushroom was so happy that she
blushed all over.
She was all red and white.
The teacher feared she might have chickenpox, and sent her
home.
The children ran away from her, so the mushroom was
relieved to go back home, where she belonged, and where
she was loved whatever her colour was.

Grădinarul se gândi că trebuie să facă ceva pentru ca ciuperca
să fie fericită.
O plantă într-un ghiveci, şi o duse la şcoală cu o roabă roşie.
Când ajunseră acolo, ciuperca fu atât de fericită încât se înroşi
toată.
Era albă cu roşu din cap până-n picioare.
Profesoara se temu că are varicelă, şi o trimise acasă.
Copiii fugeau de ea, aşa că ciuperca fu uşurată să se-ntoarcă
acasă, unde-i era locul, şi unde este iubită întotdeauna,
indiferent ce culoare are.
363.
Micului porumbel nu-i plăcea deloc să se ducă la grădiniţă.

Little Pigeon hated going to kindergarten.
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Nu ştia încă să zboare, şi trebuia să meargă pe jos tot drumul.
Tatăl lui nu voia să-l ducă cu maşina.
Îi spuse de câteva ori mamei că nu vrea să se ducă, însă ea tot
îl trimise.

He could not fly yet, and he had to walk all the way.
His father would not give him a lift.
He told his mother several times that he did not want to go,
but she sent him anyway.

Într-o bună dimineaţă, porumbelul se trezi atunci când se
crăpă de ziuă, şi se plânse că-l doare-n gât.
Nu mai fusese bolnav, aşa că mama chemă pe dată doctorul.

One morning, the pigeon woke up when the day broke, and
complained of a sore throat.
He had never been ill before, so his mother called the doctor
at once.
Little Pigeon told the doctor that he had had a sore throat
every day since he had started going to kindergarten.
The doctor could not tell what was wrong with Little Pigeon,
so he told his parents he must be taken to hospital.
If at the hospital he had been seen by a GP instead of a
surgeon, Little Pigeon would have gone back home that very
day, and he would have had to go to kindergarten again.
No sooner had the surgeon taken a look at his tonsils than he
told mother Pigeon that her son must have them removed.
Little Pigeon was operated on that very day.
After surgery, he was given lots of ice cream to eat, and cold
cola to drink.
He was in the seventh heaven.
He had fooled them all.
He never went to kindergarten again, and he has had

Micul porumbel îi spuse doctorului că îl doare-n gât în fiecare
zi de când a început să meargă la grădiniţă.
Doctorul nu-şi dădu seama ce are micul porumbel, aşa că le
spuse părinţilor că trebuie dus la spital.
Dacă la spital ar fi fost examinat de un internist, şi nu de un
chirurg, micul porumbel s-ar fi întors acasă chiar în ziua
aceea, şi ar fi trebuit să meargă iar la grădiniţă.
De abia se uită chirurgul la amigdalele lui, că-i şi spuse
mamei-porumbel că fiul ei trebuie să şi le scoată.
Micul porumbel fu operat în aceeaşi zi.
După operaţie, i se dădu să mănânce o mulţime de îngheţată,
şi să bea cola rece.
Era în al nouălea cer.
Îi păcălise pe toţi.
Nu s-a mai dus la grădiniţă, şi face bronşită în loc de
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amigdalită în fiecare iarnă, din ziua aceea.

bronchitis instead of tonsillitis every winter since that day.
364.

Dl Inimă, cardiologul, ştie că nu are dreptul să intre-n spital
în timpul săptămânii.
Doar la sfârşit de săptămână are voie să lucreze.
Pentru un om trecut de optzeci de ani, arată bine.
Niciodată n-a pus alcool în gură toată viaţa.
Câteodată ar vrea să fi avut o viaţă mai plină, şi să-şi fi făcut
de cap pe când era adolescent.
La vară va fi operat de cincizeci şi cinci de ani.
Acum o lună urma să opereze o maimuţă la grădina
zoologică.
Nici nu intră bine-n cuşcă, că se şi porni maimuţa să urle.
Dl Inimă se simţi cum nu se poate mai ofensat.
Îi zise îngrijitorului că mai bine şi-ar lămuri animalele că n-ar
trebui să se opună să fie tratate de cel mai bun dintre doctori.
Cum maimuţa nu putea fi făcută să stea locului, şi să-l lase pe
dl Inimă să-i taie toracele-n două, directorul grădinii
zoologice hotărî că nu este nevoie să-l plătească pe doctor.

Mr Heart, the cardiologist, knows he cannot enter the
hospital on week days.
Only on weekends is he allowed to work.
For a man in his eighties, he looks good.
Never has he drunk one drop of alcohol in his whole life.
Sometimes he wishes he had led a fuller life, and had sown
his wild oats when he was in his teens.
Next summer he will have been operating for fifty-five years.
A month ago he was to operate on a monkey at the Zoo.
No sooner had he entered the cage than the monkey started
yelling.
Mr Heart could not have been more offended.
He told the caretaker that he had better make it clear to his
animals that they should not object to being treated by the
best of doctors.
As the monkey could not be made to sit still and allow Mr
Heart to cut her chest open, the manager of the Zoo decided
he need not pay the doctor.
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Dl Inimă îi şopti directorului la ureche că se va căi pentru că
s-a băgat între doctor şi pacientul lui.
Era de aşteptat că maimuţa a simţit că trebuie să-l apere pe
director.

Mr Heart whispered into the manager’s ear that he would
regret coming between a doctor and his patient.
It was natural that the monkey should have felt that she must
defend the manager.

Dacă n-o împiedica îngrijitorul, îi scotea ochii doctorului cu
ghearele.
Doctorul se întreabă de ce nu l-a plăcut maimuţa.
O vizitează joia, şi-i dă mereu banane să mănânce.

If the caretaker had not prevented her, she would have
scratched the doctor’s eyes out.
The doctor wonders now why the monkey disliked him.
He visits her on Thursdays, and will always feed her
bananas.
One day, when the monkey least expects it, he will make her
swallow a tranquilizer, and will operate on her heart.
He is not called Dr Heart for nothing.

Într-o bună zi, atunci când maimuţa nici nu se aşteaptă, o s-o
pună să înghită un tranchilizant, şi o s-o opereze de inimă.
Nu degeaba i se spune Dr Inimă.
365.
Dra Suplă, şopârla, ar vrea să-şi poată desface aripile să
zboare.
În fiece noapte, de când s-a născut, visează că zboară.
Când are un coşmar, visează că este urmărită, şi fuge să scape
cu viaţă.
Când şi când, se întâmplă să viseze că zboară liniştit peste o
mare uriaşă şi albastră.
E ciudat că a trăit toată viaţa-n pădure, când spune că-i place

Miss Slender, the lizard, wishes she could spread her wings
and fly.
Every night since she was born she has dreamt she is flying.
When she has a nightmare, she dreams she is being chased,
and runs for her life.
Once in a while, she happens to dream she is flying
peacefully above a huge, blue sea.
It is strange that she should have been living in a forest her
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aşa de mult marea.
Se vede că a rămas în pădure ca să nu se supere părinţii ei
dacă pleca de acasă atât de curând.
Ei se aşteaptă ca ea să studieze dreptul atunci când va absolvi
liceul.
De-ar fi să meargă la facultate, dra Suplă ar prefera mai
degrabă să studieze baletul.
Dacă ar putea şopârla să cumpere o pereche de aripi, ori
măcar să le închirieze de la un vultur, ar spune tuturor
prietenilor că vrea să vadă lumea, şi ar zbura douăzeci şi
patru de ore pe zi.
Nu are nevoie de aripi elegante.
Nu este nevoie ca aripile pe care ar vrea să le cumpere să fie
viu colorate.
După ce va găsi aripi pe gustul ei, nu se va mai târî printre
buruieni şi rădăcini.
Poate se va mărita cu melcul, şi-l va convinge să zboare şi el
cu ea.
Dacă s-ar întâmpla ca melcul să cadă şi să-şi spargă casa, cu
siguranţă că o va urî pe şorpârlă.
Ea va dori să nu se fi gândit la zbor niciodată.
Se va târî până la melc, şi-l va implora să n-o părăsească.

whole life, when she says she is so fond of the sea.
She must have stayed in the forest lest her parents should be
upset if she left home so soon.
They expect her to study law when she graduates from high
school.
If she were to go to college, Miss Slender would much rather
study ballet.
If the lizard could buy a pair of wings, or at least rent them
from an eagle, she would tell all her friends that she wanted
to see the world, and she would fly twenty-four hours a day.
She does not need elegant wings.
The wings she would like to buy need not be brightly
coloured.
When she has found the wings her heart desires, she will
never crawl among weeds and roots again.
She may marry the snail, and persuade him to fly with her.
If the snail should fall and break his house, he is sure to hate
the lizard.
She will wish she had never even thought about flying.
She will crawl to the snail, and beg him not to forsake her.
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366.
S-a întâmplat că dra Cristal, picătura de ploaie, a văzut un
bondar atunci când a deschis ochii prima oară.

Miss Crystal, the raindrop, happened to see a bumblebee
when she first opened her eyes.

Părinţii ei erau doi norişori care s-au întâlnit pe furtună, şi au
murit de cum s-a născut ea.
Strălucea soarele atunci când dra Cristal se trezi pe o frunză
de arţar, şi crezu că bondarul este Făt-Frumos, care a venit să
o apere de soare.
Simţea că, dacă mai străluceşte soarele peste ea câteva
minute, va mai avea foarte puţine clipe de trăit.

Her parents were two small clouds who had met during a
storm, and had died as soon as she had been born.
The sun was shining when Miss Crystal found herself on a
maple leaf, and she thought the bumblebee was Prince
Charming, who had come to protect her from the sun.
She felt that, if the sun shone on her for a few more minutes,
she would have very few seconds left to live.

Se vede că-i fu frică.
N-avea cui să se plângă că este singură-singurică pe lume.
Dacă te-ai fi uitat la ea cum răsfrânge lumina pe frunza de
arţar, ai fi zis că este un diamant adevărat.
Nu s-a văzut diamant mai frumos.

She must have felt scared.
She had nobody to complain to that she was all alone in the
world.
If you had looked at her as she was refracting the light on the
maple leaf, you would have thought she was a real diamond.
Never has a more beautiful diamond been seen.

De abia puse dra Cristal ochii pe bondarul dolofan, că şi simţi
că îl iubeşte de nu mai poate.
Cu cât bâzâia el mai tare, cu atât mai tare îl iubea ea.
Nădăjduia că se vor căsători de îndată ce-o va observa.
Dacă o va lua de nevastă, îi va fi mereu credincioasă.
Bondarul n-avea de unde să ştie ce este în mintea ei.

Hardly had Miss Crystal set eyes on the plump bumblebee
when she felt she was hopelessly in love with him.
The louder he buzzed, the more deeply she loved him.
She hoped they would get married as soon as he noticed her.
If he made her his wife, she would always be faithful to him.
The bumblebee could not have known what was going on in
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her mind.
He must have been resting on the maple leaf when the
raindrop saw him.
He should have been told sooner.

Se vede că se odihnea pe frunza de arţar atunci când îl văzu
picătura de ploaie.
Trebuia să i se spună mai curând.
Zbura de zile întregi, era obosit, şi se gândi să tragă un pui de
somn după ce va mânca de prânz.
După ce mâncă, îi fu sete, şi o observă pe dra Cristal din
întâmplare.
Se apropie.
Se aplecă.
Ea era cum nu se poate mai fericită.
El, însă, n-o ceru în căsătorie.
Suspină de încântare că este viu, şi sorbi picătura de ploaie.

He had been flying for days, he felt tired, and thought he
would take a nap after he had had lunch.
Having eaten, he felt thirsty, and happened to notice Miss
Crystal at last.
He came close.
He bent down.
She could not have been happier.
He did not really propose, though.
He sighed with delight at being alive, and sipped the
raindrop.
All his descendants ever since have had crystal eyes and big
bellies full of water.
None has found another raindrop to rescue.

De atunci încoace toţi urmaşii lui au ochi de cristal şi burţi
mari, pline cu apă.
Niciunul n-am mai găsit o picătură de ploaie s-o salveze.
367.
Dl Fluier, agentul de circulaţie, trebuia să-şi scoată un canin.
Se temea că logodnica lui nu va mai vrea să se mărite cu el

Mr Whistle, the traffic agent, had to have an eye tooth pulled
out.
He was afraid his fiancée would no longer want to marry him
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după ce el va pierde un dinte.
Cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai nefericit.
Se spunea că logodnica lui era cea mai frumoasă fată din oraş.
Precis câştigase cel puţin un concurs de frumuseţe, şi lucra ca
model de când a terminat liceul.
Agentul de circulaţie îşi cunoaşte logodnica de când a
amendat-o pentru că mergea cu maşina pe sens interzis pe o
stradă în sens unic.
Sunt de un an împreună.
Nu demult au hotărât că se vor căsători atunci când ea nu va
mai primi amenzi de la alţi agenţi de circulaţie de prin tot
oraşul.
Dl Fluier nu vrea să recunoască că este gelos.
El insistă ca logodnica lui să meargă la o şcoală de şofat,
pentru că este posibil ca ea să fie cel mai grav pericol public
din oraş.
N-are idee că logodnica lui vrea să se mărite cu el doar pentru
că, fiind dna Fluier, niciun agent de circulaţie nu va mai
îndrăzni să-i ceară să plătească amenda.
Niciodată nu i-a dat prin minte că dl Fluier va fi atât de
hotărât ca ea să se ducă iar la şcoală.
Abia când el a înscris-o la şcoală aseară, şi-a dat ea seama că

after he had lost one tooth.
The longer he thought about it, the more unhappy he was.
His fiancée was said to be the most beautiful girl in town.
She must have won one beauty contest at least, and she had
been working as a model since she had graduated from high
school.
The traffic agent has known his fiancée since he fined her
because she was driving the wrong way up a one-way street.
They have been together for a year.
Not long ago they decided they would get married when she
stopped receiving fines from other traffic agents all over the
town.
Mr Whistle will not admit he is jealous.
He insists that his fiancée should attend a driving school,
because she may be the most serious public danger in their
town.
Little idea does he have that his fiancée only wants to marry
him because, as Mrs Whistle, no traffic agent will dare ask
her to pay a fine.
Never has it crossed her mind that Mr Whistle will be so
adamant about her going to school again.
Only when he registered her at the school last night, did she
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va trebui să rupă logodna.
Ea are sentimentul că viaţa nu este destul de palpitantă fără
o amendă pe zi, cu condiţia să nu trebuiască chiar s-o plăteşti.
Ceea ce nu ştie dl Fluier este că ea s-a logodit cu toţi agenţii
de circulaţie care au amendat-o vreodată, aşa că se poate
mărita oricând are chef, chiar şi fără să meargă la şcoala de
şofat.

realize that she would have to break their engagement.
She feels life is not exciting enough without a fine a day,
unless you actually have to pay it.
What Mr Whistle does not know is that she has got engaged
to every single traffic agent who has ever fined her, so she
can get married any time she pleases, even without attending
a driving school.
368.

Nu este cu putinţă ca dl Îndrăzneţ, leul, să fi avut un accident
de maşină.
Conduce de când a început să vâneze.
Când este în maşină, poate prinde orice căprioară alege
familia lui.
Nu mai este nevoie să se menţină în formă.
Nu mai este nevoie să alerge în fiecare zi, cum făcea înainte
să-şi cumpere maşina.
Prinde nu numai căprioare, ci şi zebre, de când şi-a luat
permisul de conducere.
Se vede că atunci i s-a spus că, dacă o să facă vreodată un
accident, n-o să i se mai dea voie să conducă.
Poliţia junglei este foarte severă.

Mr Bold, the lion, cannot have had a car accident.
He has been driving since he started hunting.
When he is in his car, he can catch any deer his family choose.
He need not keep fit any longer.
He need not jog every day, as he used to before he bought his
car.
He has caught not only deer, but also zebras, since he took
his driving licence.
He must have been told then that, if he ever had an accident,
he would never be allowed to drive again.
The jungle police are very strict.
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Dacă ar afla de vreun accident, ar ajunge acolo imediat.
Dacă s-ar fi spus la poliţie că leul nu conduce cu grijă, îi
confisca de mult maşina cea galbenă.
Pe de altă parte, dacă leul n-ar fi avut un accident, ar fi acum
la staţia de poliţie?
De ce ar fi venit el aici?
Ar fi el acum interogat, dacă nu călca un crocodil?
E cu putinţă să fi lovit un elefant şi să-şi fi stricat maşina?
Trebuia anunţată familia lui că o să vină acasă târziu, ca nu
cumva să creadă că i s-a întâmplat ceva rău.
Nu fuge el cu altă leoaică; nevestei lui nu prea-i este teamă că
o înşeală.
I-ar fi, însă, teamă, dacă ar şti că este interogat la staţia de
poliţie.
Dacă leul nu mărturiseşte că a călcat vreun animal, el trebuie
eliberat.
Şi de-ar fi să mărturisească, ce i-ar putea face poliţia?
Nu s-ar uita acum la maşina accidentată, dând din umeri, în
orice caz, dacă ar avea habar că leul a intrat cu ea într-un
palmier, ca să-şi ia banii de asigurare.

If they learnt about any accident, they would waste no time.
Had they been told the lion did not drive safely, they would
have confiscated his yellow car long ago.
On the other hand, if the lion had not had an accident, would
he be at the police station right now?
Why would he have come here?
Would he now be interrogated unless he had run over a
crocodile?
Can he have hit an elephant and damaged his car?
His family should have been announced that he would come
home late, lest they should think something bad had
happened to him.
He would not elope with another lioness; his wife is not
really afraid he might cheat on her.
She would be afraid, though, if she knew that he was being
interrogated at the police station.
Unless the lion confesses taht he has run over some animal,
he must be released.
And if he should confess, what could they do to him?
They would not be looking at his damaged car, shrugging
their shoulders, anyway, if they had any idea that the lion
had driven it into a palm tree, so that he might collect his
insurance.
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Păstraţi-i secretul, iar el n-o să vă atace, dacă mergeţi vreodată
într-un safari.

Keep his secret, and he will not attack you if you ever go on
a safari.
369.

Tocmai i s-a dat dlui Scatiu un bilet la concertul de mâine.
S-a dus şi la concertul de ieri, însă pianistul era aşteptat de
jumătate de oră atunci când dirijorul a anunţat publicul că va
trebui amânat concertul.
Când se construia noua sală de concerte în pădure, s-a trimis
după dl Scatiu, pentru că era nevoie de cunoştinţele lui de
arhitectură.
Ei bine, cunoştinţele de muzică ale dlui Scatiu sunt bunicele,
dar cunoştinţele lui de arhitectură sunt cam proaste.
Se zice că a absolvit ultimul din an, şi că lucrează încă de
atunci pe post de contabil.
Nici dl Scatiu însuşi nu a pretins vreodată că este arhitect
adevărat.
Poate că a fost consultat pentru că se ştia că nu cere comision.
Întrucât noua sală de concerte se construia pe socoteala

Mr Goldfinch has just been given a ticket for tomorrow’s
concert.
He went to yesterday’s concert as well, but the pianist had
been waited for for half an hour when the conductor
announced the audience the concert would have to be
postponed.
When the new concert hall was being built in the forest, Mr
Goldfinch was sent for, because his knowledge of
architecture was needed.
Now, Mr Goldfinch’s knowledge of music is fairly good, but
his knowledge of architecture is rather bad.
He is said to have graduated last in his year, and to have been
working as an accountant ever since.
Mr Goldfinch himself has never claimed to be a real architect.
He may have been consulted because he was known to
charge no fee.
Since the new concert hall was being built at the expense of
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ursului, despre care se ştia că este un milionar zgârcit,
constructorii nădăjduiau că o să economisească o mulţime de
bani dacă au să-l cheme pe dl Scatiu în locul unui arhitect
vestit.
Dl Scatiu n-a fost niciodată considerat o persoană inteligentă.
A fost adesea solicitat să-şi exprime preferinţele muzicale, dar
nu i s-a cerut niciodată să facă muncă de arhitect.
Când fu chemat, el nădăjduia că îşi vor da seama că cel mai
bine ar fi dacă i-ar urma sfaturile.
Dacă ar fi fost prevenit consiliul pădurii că ar trebui să fie
precaut atunci când cheamă pe cineva care n-a lucrat nici
măcar o zi din viaţă ca arhitect, poate că oamenii n-ar fi fost
atât de dezamăgiţi în final.
Când se va duce dl Scatiu la concertul de mâine seară, sala de
concerte va fi fost deschisă de cel mult un an.
Dacă n-ar fi fost dl Scatiu consultat, nu s-ar prăbuşi acum
acoperişul sălii, iar dl Scatiu n-ar fi prins înăuntru.
Din moment ce acum ştiţi ce se va întâmpla, nu vrea cineva
să-l prevină pe dl Scatiu că este vremea să fugă din această
povestioară şi să se ducă-n alta?

the bear, who was known to be a stingy millionaire, the
builders hoped that they would save a lot of money if they
called Mr Goldfinch instead of some famous architect.
Mr Goldfinch has never been considered to be a smart
person.
He has often been called upon to express his musical
preferences, but he has never been asked to do an architect’s
job.
When he was called, he hoped they would realize that it
would be best if they took his advice.
Had the forest council been warned they should be cautious
when they called someone who had never worked a day as
an architect in his whole life, the people might not have been
so disappointed in the end.
When Mr Goldfinch goes to tomorrow’s concert, the concert
hall will have been open for no more than a year.
Had Mr Goldfinch not been consulted, the roof of the hall
would not be caving in now, and Mr Goldfinch would not be
caught under it.
Since you know now what is going to happen, will anyone
warn Mr Goldfinch that it is time he escaped from this little
story and went to another?
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Aţi avea cumva loc de el în povestea voastră?

Would you have room for him in your story by any chance?
370.

Moş Crăciun avea o cădere nervoasă.
Îşi îndemna de luni de zile spiriduşii să facă jucării negre.
Părea că a uitat cu totul de „Crăciun fericit”, şi plângea
neîncetat de la începutul verii.
Nevasta lui ştia că mereu se simte inutil vara, şi că, dacă nu-i
dă treburi de făcut, de obicei stă bosumflat zile-n şir.
Psihiatrul lui Moş Crăciun propusese ca el să fie dus la Polul
Sud vara.
Nevasta lui Moş Crăciun îi spuse doctorului că nu-l poate ţine
pe Moş Crăciun departe de casă, ca nu cumva să-şi închipuie
că l-a uitat toată lumea.
Femeia încercă să-i spună lui Moş Crăciun că, dacă ar şti câtă
lume visează la el un an întreg şi se roagă să le aducă ce-şi
doresc, Moş Crăciun nu s-ar mai simţi niciodată trist.
Îi spuse că el este de foarte multă vreme simbolul bucuriei, şi
că n-ar înţelege nimeni dacă n-ar mai aduce daruri.

Santa Claus had a nervous breakdown.
He had been urging that his elves should make black toys for
months.
He seemed to have forgotten all about “Merry Christmas”,
and had been weeping incessantly since the beginning of
summer.
His wife knew that he always felt useless in summer and that,
unless she kept him busy, he would mope for days.
Santa’s psychiatrist had suggested that he should be taken to
the South Pole in summer.
Santa’s wife told the doctor that she could not keep Santa
away from home lest he should imagine everybody had
forgotten him.
The woman tried to tell Santa that, if he knew how many
people dreamt about him for a whole year, and prayed that
he should bring them what they wanted, Santa would never
feel sad again.
She told to him that he had been the symbol of joy for very
long, and that nobody would understand it if he did not
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Se vede, totuşi, că el a uitat că roşul a fost culoarea lui
preferată.
Păpuşile lui erau acum înveşmântate în negru, jucăriile erau
toate triste.
Spiriduşii lui nu puteau să nu se întrebe ce l-a indispus aşa de
tare.
Dacă nu erau renii lui credincioşi, poate că Moş Crăciun s-ar
fi sinucis.
Renii lui îl puseră să se urce-n sanie, şi-l duseră la Monte
Carlo.
După ce pierdură acolo toate economiile lui Moş Crăciun la
jocurile de noroc, se întoarseră foarte bine dispuşi.
Moş Crăciun chiar zise că abia aşteaptă să vină Crăciunul.
Dacă, totuşi, într-o bună zi, Moş Crăciun s-ar întâmpla să vă
aducă un urs care plânge, daţi-i de ştire psihiatrului lui.
Poate că încă nu s-a vindecat.
Sau poate a uitat ce v-aţi dorit.
Când o să vină la anul cu daruri, lăsaţi-l să tragă un pui de
somn pe canapea.
Să aştepte toţi cu sărbătorirea Crăciunului până ce Moş
Crăciun va fi din nou el însuşi.
Dacă o să fugă la Monte Carlo cu banii voştri de sărbători—

bring presents any more.
He must have forgotten that red had been his favourite
colour, though.
His dolls were now dressed in black, his toys were all sad.
His elves could not help wondering what had upset him so.
But for his faithful reindeer, Santa might have committed
suicide.
His reindeer made him get into his sleigh, and they took him
to Monte Carlo.
After they had gambled there all Santa’s savings, they came
back in very good spirits.
Santa even said he could hardly wait for Christmas to come.
If some day, however, Santa should bring you a weeping
bear, let his psychiatrist know.
He may not have been cured yet.
Or he may have forgotten what you wished for.
When he comes with your gifts next year, let him take a nap
on your sofa.
Let everyone wait with the celebration of Christmas till Santa
Claus is his old self again.
If he runs away to Monte Carlo with your money for the
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ei bine, ce pot să spun?
N-ar fi vremea să-i daţi şi voi lui ceva?
Pun pariu că asta a aşteptat până acum, şi acesta este motivul
pentru care a făcut o cădere nervoasă.

holidays—well, what can I say?
Is it not time you gave him something in return?
I bet this is what he has been waiting for all this time, and this
is the reason why he had a nervous breakdown in the first
place.
371.

Dna Veveriţă este nefericită de când s-a măritat, acum treizeci
de ani (în ani de veveriţă).
Sperase că şi-a găsit perechea potrivită, şi că vor avea copii
amândoi.
Din nefericire, Dl Veveriţă s-a pus pe băut, şi este beat în
fiecare zi de când au fugit împreună.
Dna Veveriţă credea că el o să se schimbe, dacă vrea să aibă o
familie.
Nu era nevoie să se mărite atât de devreme cum a făcut-o ea.

Mrs Squirrel has been unhappy since she got married, thirty
years ago (in squirrel years).
She had hoped that she had found the right mate for her, and
that they would have children together.
Unfortunately, Mr Squirrel took to drinking, and he has been
drunk every single day since they eloped.
Mrs Squirrel thought he would change, if he wanted to have
a family.
She need not have got married as early as she did.

Părinţii ei erau înstăriţi, şi ar fi putut s-o întreţină până ce
absolvea şi avea venitul ei.
Trebuia să aştepte până ce avea mai multă experienţă.
Se vede că grozav i-a plăcut dl Veveriţă, dacă s-a măritat cu
el fără consimţământul părinţilor.
Urma s-o fi dus la mare în luna de miere.

Her parents were well off, and they could have supported
her till she graduated and had an income of her own.
She should have waited till she was more experienced.
She must have liked Mr Squirrel a lot, if she married him
without her parents’ consent.
He was to have taken her to the seaside on their honeymoon.
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N-a dus-o să vadă plaja nici până-n ziua de azi.
Dacă i-ar fi spus ea că mai are nevoie de timp de gândire
înainte să fugă cu el, poate că lui i-ar fi fost teamă că o s-o
piardă dacă n-o să renunţe la băutură.

He has not taken her to see the beach to this day.
Had she told him she needed time to think before she eloped
with him, he might have been afraid he would lose her if he
did not give up drinking.

Dna Veveriţă regretă că s-a măritat cu el în fiecare clipă de
când s-au căsătorit.
El o înjură ori de câte ori încearcă ea să cureţe scorbura ori săi spele coada.
Nu i-a adus niciodată flori şi n-a scos-o să mănânce în oraş
ghinde prăjite, care-i plac grozav.

Mrs Squirrel has regretted marrying him every minute since
their wedding.
He will swear at her whenever she tries to clear their hollow
or wash his tail.
He has never brought her flowers or taken her out to eat fried
acorns, which she is very fond of.

Până-n prezent n-au avut niciun copil.
Oricât ar încerca, dna Veveriţă nu-i poate face bărbatului ei
pe plac.
Poate cineva să dea vina pe ea că a greşit atunci când s-a
mutat cu liliacul, care o iubeşte de când erau copii, şi care nu
bea niciodată nimic în afară de sânge?

They have not had any children so far.
However hard she may try, Mrs Squirrel can never please her
husband.
Can anyone blame her for moving in with the bat, who has
loved her since they were children, and who will never drink
anything but blood?
372.

Dna Vrabie ciripea de zile întregi atunci când plecă dl Vrabie,
zicând că nu mai poate trăi cu ea.
Nici nu păşi el bine afară din cuib, că o şi pufni plânsul pe
dna Vrabie.

Mrs Sparrow had been twittering for days when Mr Sparrow
left her, saying he could not live with her any longer.
Hardly had he walked out of the nest when Mrs Sparrow
burst into tears.
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Îi trimise o telegramă în care insista ca el să se întoarcă acasă.
El se purtă de parcă n-ar fi primit-o.
Dna Vrabie o întrebă pe ciocănitoare dacă a trimis cu
adevărat telegrama, ori o minte, pentru că ciocănitoarea îl
vrea pe dl Vrabie pentru ea.
Ciocănitoarea fu cum nu se poate mai ofensată.
Cu cât protesta ea mai zgomotos, cu atât era dna Vrabie mai
sigură că ciocănitoarea are o aventură cu soţul ei.

She sent him a telegram in which she insisted that he should
come back home.
He behaved as if he had not received it.
Mrs Sparrow asked the woodpecker if she had really sent her
telegram, or she was lying to her, because the woodpecker
wanted to keep Mr Sparrow to herself.
The woodpecker cold not have been more offended.
The more loudly she protested, the more convinced Mrs
Sparrow was that the woodpecker was having an affair with
her husband.

O întrebă pe ciocănitoare când l-a văzut ultima oară, şi dacă
ştie că el îi spunea mereu dnei Vrabie să-şi ţină gura atunci
când o auzea pe ciocănitoare în apropiere.
Ciocănitoarea locuia în stejarul din dreapta cărării încă de
când se angajase la poştă.
Pretindea că a trimis zeci de telegrame de la soţii părăsite
către soţi necredincioşi.

She asked the woodpecker when she had last seen him, and
if she knew he would always tell Mrs Sparrow to shut up
when he heard the woodpecker in the vicinity.
The woodpecker had been living in the oak tree on the right
of the path ever since she had been hired by the post office.
She claimed she had sent dozens of telegrams from bereft
wives to unfaithful husbands.

Ar fi vrut să ştie mai puţin despre scandalurile din stejar, însă
lumea este mică, şi ea era întotdeauna prima care afla.
Cât despre dl Vrabie, se vede că şi-a găsit o pereche mai
inteligentă decât dna Vrabie.
Se vede că s-a săturat de ciripit.
De-ar fi ca dna Vrabie să tacă măcar câteva zile, poate că el s-

She wished she knew less about the scandals in the oak tree,
but it was a small world, and she was always the first to learn.
As for Mr Sparrow, he must have found a mate with more
brains than Mrs Sparrow.
He must have had enough of chirping.
If Mrs Sparrow were to keep silent for a few days at least, he
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ar întoarce la ea.
Dacă se întâmplă s-o auzi iar pe vrabie ciripind, poţi fi sigur
că el nu s-a întors, pentru că ea nu-şi poate ţine gura.

might go back to her.
If you should hear the sparrow twittering again, you can be
sure that he has not gone back, because she cannot keep her
mouth shut.
373.

Ursul polar împodobeşte pomul de Crăciun.
Atârnă globuri de un sfert de oră.
Are mereu pom de Crăciun, de când era pui.

The polar bear is decorating the Christmas tree.
He has been hanging decorations for a quarter of an hour.
He has always had a Christmas tree since he was a cub.

De când se ştie el, Moş Crăciun vine la el înainte să-i viziteze
pe toţi ceilalţi de pe planetă.
Când soseşte la peştera ursului, Moş Crăciun lasă sania şi se
duce să bea o cană cu lapte şi să mănânce prăjituri cu toată
familia ursului polar.
Anul acesta, familia a plecat într-o excursie la Veneţia, iar
ursul polar a rămas singur să-l aştepte pe Moş Crăciun.

For as long as he can remember, Santa has come to him before
visiting anyone else on the planet.
On arriving at the bear’s cave, Santa will leave his sleigh and
drink a mug of milk and eat cookies with the whole polar
bear family.
This year, the family have gone away on a trip to Venice, and
the polar bear has been left alone to wait for Santa.

Nevasta şi copiii lui s-au gândit că Moş Crăciun o să fie teribil
de dezamăgit dacă n-o să găsească pe nimeni acasă după ce
se va da jos din sanie.
L-au întrebat pe ursul polar dacă nu vrea el să aştepte până
ce va veni Moş Crăciun, ca să bea lapte cu el, şi apoi să-l roage
să-l ducă şi pe el cu sania până la Veneţia.

His wife and children thought Santa would be bitterly
disappointed if he did not find anyone at home after he had
got off his sleigh.
They asked the polar bear if he would wait till Santa came, so
that they could drink milk together, and then ask him for a
ride to Venice in his sleigh.
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Moş Crăciun îl poate lăsa la Veneţia în drumul lui spre Sicilia,
şi vor face cu toţii o baie bună şi caldă în canalele veneţiene.
Ar putea chiar să-l întrebe pe Moş Crăciun dacă-l deranjează
să-i aducă pe toţi înapoi la Polul Nord atunci când se va duce
şi el acasă, pentru că urşii polari nu prea pot folosi transportul
în comun fără să bage groaza-n oameni.
E douăsprezece fără un minut noaptea.
Ursul polar aude reni în faţa peşterii.
Încălzeşte laptele.
Îşi dă deodată seama că nu mai sunt prăjiturele.
Se vede că le-au mâncat puii pe toate înainte să plece.
Dacă cumva se supără Moş Crăciun?
Ursul polar ar vrea să fi verificat cămara dinainte.
Dacă nu vine la voi Moş Crăciun de Crăciunul acesta, precis
a băut whisky cu ursul polar, pentru că el nu bea lapte fără
prăjiturele.
Poate s-a îmbătat, şi s-a gândit că mai bine doarme până-i
trece beţia.
La anul aveţi grijă şi trimiteţi-i ursului polar o mulţime de
prăjiturele, pentru orice eventualitate.

Santa could drop him in Venice on his way to Sicily, and they
would all have a nice warm bath in the Venetian canals.
They could even ask Santa if he did not mind bringing them
all back to the North Pole when he went back home himself,
since polar bears could hardly use public transportation
without scaring humans to death.
It is one minute to midnight.
The polar bear can hear reindeer outside his cave.
He is warming up the milk.
He suddenly realizes that he has run out of cookies.
His cubs must have eaten them up before they left.
Suppose Santa got angry!
The polar bear wishes he had checked the pantry before.
If Santa does not come to you this Christmas, he must have
drunk whiskey with the polar bear, because he will never
drink milk without cookies.
He may have got drunk, and he must have thought it better
to sleep it off.
Next year make sure you send the polar bear a lot of cookies,
just in case.
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374.
Dl Tunde-te, frizerul, nu avea nici cea mai mică îndoială că
poştaşul a fost cel care le-a spus clienţilor lui că este văduv.
De ani de zile primea scrisori din toate colţurile lumii, încă de
când dăduse anunţ la ziarul frizerilor că este dispus să se
însoare iar.
Nu ştia nimeni din sat că a mai fost însurat.
Nu spunea nimănui că şi-a cunoscut nevasta atunci când ea a
venit să se tundă.
Îi promisese că o s-o tundă pe gratis oricând o să vrea ea, dacă
o să se mărite cu el.
Ea nu spusese niciodată că nu vrea să fie tunsă, ca să n-o bată
frizerul, pentru că se ştia că este violent.
Dacă ea ar fi încercat să-l facă să-nţeleagă, poate n-ar fi ajuns
să fie cheală şi disperată.
Când îşi dădu frizerul seama că părul nevestei lui creşte mult
mai lent decât ar fi vrut el, începu să-i aducă peruci.
În fiece zi de viaţă în doi, dna Tunde-te ar fi dat orice să-şi
recapete părul.

Mr Have-Your-Hair-Cut, the barber, had no doubt
whatsoever that it had been the postman who had told his
customers that he was a widower.
For years he had been receiving letters from various parts of
the world, ever since he had placed an ad in the barbers’
paper that he was willing to get married again.
Nobody in his village knew he had been married before.
He would not tell anyone he had met his wife when she had
come to have her hair cut.
He had promised her that he would cut her hair for free
whenever she chose, if she married him.
She had never said she did not want her hair cut lest the
barber should beat her up, as he was known to be a violent
man.
If she had tried to reason with him, she might not have ended
up bald and desperate.
When the barber realized his wife’s hair grew much more
slowly than he would have liked it, he started bringing her
wigs.
Every single day of their married life, Mrs Have-Your-HairCut wished she would have her hair back.
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N-ar fi fost nevoită să poarte perucă dacă i-ar fi ascuns
frizerului foarfeca la vreme.
Când ea îi ascunse foarfeca în cele din urmă, frizerul o
înjunghie cu un cuţit de bucătărie, şi pretinse că ea s-a sinucis
pentru că nu-i mai creştea părul la loc.
Nevasta frizerului era sora poştaşului.
Poştaşul vrea să ştie toată lumea că, dacă eşti o tânără cu
părul lung, eligibilă, şi dacă ai să te măriţi cu frizerul, ai să
ajungi cheală cât ai zice peşte, şi apoi vei fi înjunghiată.
Singura scăpare este să nu te duci la nimeni să te tundă.

She would not have had to wear a wig if she had hidden the
barber’s scissors in time.
When she hid them at last, the barber stabbed her with a
kitchen knife, and claimed that she had committed suicide
because her hair would not grow again.
The barber’s wife was the postman’s sister.
The postman wants everyone to know that, if you are a longhaired, eligible young lady, and if you marry the barber, you
will be bald in no time at all, and then you will be stabbed.
The only way out is never to have your hair cut.
375.

Dl Zboară-Sus, vulturul, tocmai şi-a vopsit penele în roşu,
pentru ca toate păsările-femele să se îndrăgostească de el.
După ce-şi va alege mireasa, va zbura la un castel francez şi
îşi va petrece luna de miere pe acoperişul lui.

Mr Fly-High, the eagle, has just dyed his feathers red, so that
all the female birds may fall in love with him.
When he has chosen his bride, he will fly to a French castle,
and spend his honeymoon on its roof.

Până ce se va hotărî el să se întoarcă pe muntele lui de baştină,
nevasta lui va fi făcut cinci ouă, şi poate că nu va fi dispusă
să se întoarcă cu el.
Până ce n-o va convinge să vină cu el, dl Zboară-Sus nu va fi
fericit.
Întotdeauna a vrut o familie mare.

By the time he decides to go back to his native mountain, his
wife will have laid five eggs, and she may not be willing to
return with him.
Until he persuades her to join him, Mr Fly-High will not be
happy.
He has always wanted a large family.
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Dacă vulturul s-ar însura cu bufniţa, n-ar mai trebui să
călătorească singur, însă poate că bufniţa n-ar putea face
copii.
Dacă se va însura cu o gâscă sălbatică, poate o să-l părăsească
la toamnă, şi o să zboare pe valea Nilului.
Dl Zboară-Sus ar vrea să-l ajute zâna păsărilor.
Măcar dacă i-ar fi făcut ea cunoştinţă cu Lady Cocor.
Evident, vulturul ar prefera ca nevasta lui să nu fie o pasăre
nobilă, dar se spune că este bătrâior, aşa că nu prea o să aibă
de ales.

If the eagle married the owl, he would never have to travel
alone, but the owl might not be able to have children.

De-ar fi să-i calce copiii pe urme, s-ar putea ca ei să nu se
căsătorească până ce nu vor fi între două vârste.
La fel ca el, copiii lui vor dori la un moment dat să se fi
căsătorit de tineri.
Dl Zboară-Sus a visat mereu că o să fie înconjurat de
strănepoţi atunci când o să îmbătrânească, dar este de ani de
zile burlac.

If his children were to follow in his footsteps, they might not
get married till they are middle-aged.
Just like him, at some point, his children will wish they had
married young.
Mr Fly-High has always dreamt he will be surrounded by
great-grandchildren when he grows old, but he has been a
bachelor for years and years.

I s-a spus odată că, dacă are să-şi vopsească penele-n roşu, are
să-şi găsească nevasta cea mai potrivită.
Dacă-l veţi vedea iar singur, înseamnă că ideea aceasta nu a
dat rezultate.

He was once told that, if he dyed his feathers red, he would
find the most suitable wife.
If you see him alone again, you will know that this idea did
not really work.

If he marries a wild goose, she may leave him in autumn and
fly to the valley of the Nile.
Mr Fly-High wishes the bird fairy helped him.
If only she had introduced him to Lady Crane.
Of course, the eagle would rather his wife were not a noble
bird, but he is said to be fairly old, so he will not be in a
position to choose.
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376.
Puţini oameni îşi dau seama că primarul nu este ce ar fi
trebuit să fie.

Few people realize the mayor is not at all what he should
have been.

Nu era nevoie să ridice vila aceea doar pentru câteva familii.
Are prea puţin timp să aibă grijă de câinii vagabonzi, la care
se ştie că ţine foarte tare.
Urma să fi construit un adăpost pentru ei.
Primarul are ceva bani de rezervă, şi i-ar putea chema pe
muncitori, dar în orice moment poate fi concediat.
Nu-i cu putinţă să fi aruncat el în aer primăria, cum se zice că
ar fi făcut.
Dacă au să-l concedieze, n-ar trebui să creadă că au ceva cu
el.
Pur şi simplu s-a întâmplat să fie primar atunci când un
descreierat a distrus clădirea veche a primăriei, al cărei ceas
bătea orele.

He need not have built that huge villa for just a few families.
He has too little time to take care of stray dogs, whom he is
known to be very fond of.
He was to have built a shelter for them.
The mayor has a little money in store, and he could call the
workers, but he may be fired any day now.
He cannot have blown up the city hall as he is said to have
done.
If they fire him, he should not take it personally.

Să fi ştiut primarul că ceasul îi împiedică pe toţi locuitorii
oraşului să doarmă, îl oprea cu mâna lui.

Had the mayor known that the clock prevented all the
inhabitants of the town from sleeping, he would have
stopped it himself.
If his wife had told him that everyone was dissatisfied
because he never made any speeches, the mayor would
certainly have talked to the inhabitants of his little town

Dacă i-ar fi spus nevasta lui că toţi sunt nemulţumiţi pentru
că nu ţine niciodată discursuri, cu siguranţă primarul ar fi
vorbit cu locuitorii orăşelului zi de zi, şi puţini ar fi putut să

He just happened to be mayor when some lunatic destroyed
the old city hall building, whose clock rang the hours.
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reziste farmecului lui.
Primarul a fost întotdeauna un bun vorbitor şi, dacă n-a ţinut
discursuri în ultima vreme, a fost pentru că are de luni de zile
laringită.
Nădăjduia că faptele vor spune mai mult decât vorbele.
S-a gândit că va fi un lucru bun dacă va construi acea vilă
uriaşă.
Puţini ştiu că familiile care s-au mutat în ea acum o
săptămână spun tuturor că a trebuit să-l mituiască pe primar
înainte să le lase să se mute acolo.
Dacă s-ar întâmpla să vă spună cineva că primarul este om
bogat, să nu-l credeţi pe cuvânt.
Dacă ar fi cu adevărat bogat, primarul ar fi putut să plătească
un doctor bun, ca să-l vindece de laringită, ar ţine discursuri
din două-n două zile, şi şi-ar păstra slujba până ce va fi prea
bătrân s-o mai vrea.

every day, and very few would have been able to resist his
charm.
The mayor has always been a great speaker, and, if he has not
made speeches lately, it has been because he has had
laryngitis for months.
He was hoping actions would speak louder than words.
He thought it would be a good thing if he built that huge
villa.
Few people know that the families who moved in it a week
ago have been telling everyone that they had to bribe the
mayor before he let them move in.
If anyone should tell you that the mayor is a rich man, do not
take their word for it.
If he were rich indeed, the mayor could have paid a good
doctor to cure his laryngitis, he would make speeches every
other day, and he would keep his job till he was too old to
want it any more.

Primarii cinstiţi sunt întotdeauna concediaţi de tineri.

Honest mayors are always fired young.
377.

Dna Scroafă nu ştia să gătească.
Ar fi vrut adesea să fi fost învăţată să coacă pâine atunci când

Mrs Sow could not cook.
She often wished she had been taught how to bake bread
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era purceluş.
Când se afla în bucătărie, se simţea ca şi cum ar fi naufragiat
pe o insulă pustie, şi se teme că o să moară de foame.

when she was a piglet.
When she was in the kitchen, she felt as if she had been
shipwrecked on a desert island, and she was afraid she
would starve to death.

Avea sentimentul că, dacă ar fi mers la şcoala pentru boi, ar
fi devenit o fiinţă mult mai bună.
Mama ei era de părere că n-ar fi corect dacă ar învăţa-o pe
scroafă să gătească carne, pentru că putea foarte bine să
ajungă să gătească porc într-o bună zi, ceea ce, din punctul de
vedere al dnei Scroafă, ar trebui să fie imoral.

If she had attended the school for oxen, she felt she would
have become a much better person.
Her mother felt it would not be right if she taught the sow
how to cook meat, as she might easily end up cooking pork
one day, which, from Mrs Sow’s point of view, ought to be
immoral.

Porcul de o sută de kilograme, tatăl ei, ar prefera să nu ştie
nici oamenii să gătească, întrucât, de când a fost sacrificat, el
supravieţuieşte sub formă de cârnaţi în mansarda
fermierului.
Dna Scroafă va fi fost măritată de ani de zile atunci când va
veni vremea ca bărbatul ei să se înfurie pentru că nici clătite
nu ştie să-i facă de dimineaţă.

The one-hundred-kilo pig, her father, would rather human
beings could not cook either, because, since he was sacrificed,
he has survived as sausages in the farmer’s attic.

Când el va divorţa de ea şi se va muta cu iapa, dna Scroafă va
înţelege în cele din urmă că mai bine mergea la o şcoală de
gătit când era adolescentă.
Poate o să dea vina pentru divorţ pe mama ei, care trebuia să
prevadă ce se va întâmpla.
Dacă s-ar întâmpla să intre fermierul în bucătărie acum, ar

When he divorces her, and moves in with the mare, Mrs Sow
will at last understand that she had better have gone to a
cooking school when she was in her teens.
She may blame her divorce on her mother, who should have
foreseen what was going to happen.
If the farmer should come into his kitchen right now, he

Mrs Sow will have been married for years when the moment
comes for her husband to get angry because she cannot even
cook him pancakes for breakfast.
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găsi-o pe dna Scroafă pregătindu-i prânzul.
Poate s-ar gândi s-o angajeze, în loc s-o mănânce de Crăciun,
şi ar putea trăi fericiţi până la adânci bătrâneţe.

would find Mrs Sow cooking him lunch.
He might consider hiring her, instead of eating her for
Christmas, and they could live happily ever after.
378.

Dl Ghindă îşi pierdu pălăria atunci când căzu în iarbă.
Înainte de aceasta, el văzuse lumea doar de sus.
De abia ateriză în iarbă, că punctuleţele albe, pe care le văzuse
de sus, deveniră nişte ciuperci uriaşe, care-i luau lumina.
Părea că a ajuns în alt univers, în care nu strălucea soarele, şi
care era mereu rece şi umed.
Se scufunda sub frunze, şi nu se putea împotrivi.
Cu cât se afunda mai tare, cu atât se făcea mai frig.
Ar fi dat orice să se întâmple ceva, să înceteze coşmarul.
Îşi amintea cu nostalgie că pe vremuri credea că o să zboare
ca păsările atunci când o să se facă mare.
Nu-i dăduse niciodată prin minte că se va trezi printre frunze
moarte, dacă nu se va ţine bine de pălărie.
Îşi zise că precis a fost o pălărie fermecată, şi, dacă n-o
pierdea, ar fi acum lângă nori.

Mr Acorn lost his hat when he fell down into the grass.
Before that, he had only seen the world from above.
Hardly had he landed in the grass when the tiny white dots
he had seen from high up became huge mushrooms, which
took all his light.
He seemed to have reached another universe, where the sun
never shone, and which was always cold and wet.
He was sinking under the leaves, and he could not help it.
The lower he sank, the colder it got.
He wished something would happen to put an end to his
nightmare.
He remembered nostalgically that he used to think he would
fly like the birds when he grew up.
It had never occurred to him that he would find himself
among dead leaves if he did not hold on to his hat.
He told himself that it must have been a magic hat, and, if he
had not lost it, he would now be close to the clouds.
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Era din ce în ce mai înspăimântător.
Dacă n-ar fi fost râma, poate că ar fi avut un atac de panică.

It was getting more and more scary.
If it had not been for the earthworm, he might have had a
panic attack.
The worm had just come out for a breath of fresh air when
she saw Mr Acorn without a hat, and she thought that he had
taken his hat off in order to pay homage to her beauty.
Had she not already been red, the earthworm would
certainly have blushed.
The earthworm lifted Mr Acorn gently from the hole he had
made when he had fallen, and carried him on her forehead.

Râma tocmai ieşise să respire o gură de aer curat atunci când
îl văzu pe dl Ghindă fără pălărie, şi crezu că şi-a scos pălăria
ca să-i omagieze frumuseţea.
Dacă n-ar fi fost deja roşie, râma s-ar fi îmbujorat, fără nicio
îndoială.
Râma îl ridică cu grijă pe dl Ghindă din adâncitura pe care o
făcuse atunci când a căzut, şi-l purtă pe frunte.
Dacă vedeţi o ghindă fără pălărie în mişcare, fără îndoială va
fi dl Ghindă, purtat de râmă.
Sunt în luna de miere de o zi-ghindă, şi se duc să vadă lumea.

If you see a moving hatless acorn, it will definitely be Mr
Acorn, carried by the earthworm.
They have been on their honeymoon for an acorn-day, and
they are off to see the world.
379.

Iepuraşul de casă se simte vinovat.
Toate animalele din jur au coadă lungă de când s-au născut.
Când este înăbuşitor de cald vara, vulpoaica îşi face vânt cu
coada.
Cocoşul îşi înfoaie coada cu pene ori de câte ori are chef să

Little rabbit feels guilty.
All the animals around him have had a long tail ever since
they were born.
When it is stifling hot in summer, the vixen will fan herself
with her tail.
The cock will put his feathery tail up whenever he feels like
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certe găinile.
În fiecare zi de când a început vara, lupul pescuieşte păstrăvi
cu coada.
Pisica are cea mai lungă coadă pe care a văzut-o iepuraşul
vreodată.
Seara, când se culcă iepurele de casă, i se citeşte un basm.
Aseară, mama lui i-a citit despre ursul care şi-a pierdut coada
pentru că a încercat să pescuiască cu ea în lacul îngheţat.
—Am fost eu vreodată urs? a întrebat iepuraşul.
—De ce să fii urs?
Nu-ţi place să fii iepure?
—Nu vreau să trăiesc fără coadă.
Este aşa de... fără sens.
Mama iepure ar fi vrut să nu fi pomenit de urs în povestea ei.
Nu-şi închipuise că iepuraşul va fi aşa de amărât atunci când
îşi va da seama că este altfel decât ceilalţi.
—Cu cât ţi-e coada mai mare, cu atât mai multă blană trebuie
să cureţi.
Am vrut să-ţi fac viaţa mai uşoară.
—De-ar fi s-o curăţ bine bine de tot, aş căpăta o coadă?
—Dacă ştiam că o să vrei coadă atunci când o să vezi celelalte

scolding the hens.
Every day since summer started, the wolf has fished trout
with his tail.
The cat has the longest tail little rabbit has ever seen.
When the rabbit goes to bed in the evening, somebody reads
a fairytale to him.
Last night, his mother read to him about the bear who lost his
tail because he tried to fish with it in the frozen lake.
“Have I ever been a bear?” little rabbit asked.
“Why should you be a bear?
Do you not like being a rabbit?”
“I do not want to live without a tail.
It seems so... pointless.”
Mother rabbit wished she had not mentioned the bear in her
tale.
She had not imagined that little rabbit would be so upset
when he realized he was different from the others.
“The longer your tail is, the more fur you have to clean.
I wanted to make your life easier.”
“If I were to clean it really well, would I get a tail?”
“If I had known you would want a tail when you saw the
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animale, m-aş fi rugat la Dumnezeu să-ţi dea una atunci când
nu te născuseşi încă.
Dacă s-ar întâmpla să va întâlniţi cu iepuraşul, nu-l deranjaţi.
De aseară se roagă fără încetare la Dumnezeu să i se dea o
coadă mai lungă atunci când se face mare.
Ceea ce mă tem că dovedeşte că iepurii nu se maturizează
niciodată.

other animals, I would have prayed to God to give you one
when you had not been born yet.”
If you should meet little rabbit, do not disturb him.
Since last night he has constantly been praying to God to be
given a longer tail when he grows up.
Which proves rabbits never grow up, I am afraid.

380.
Dl Măgar voia să fie cântăreţ la operă.
Lua lecţii de cântat şi de dans de un an, atunci când văzu un
anunţ în ziarul de dimineaţă.
Anunţul spunea că opera din sat va angaja un bariton în
floarea vârstei, dacă acesta va şti să cânte corect rolul lui
Figaro.
Dl Măgar era o persoană mai în vârstă, dar se gândi că nu va
observa nimeni că nu mai este tânăr, pentru că avea o siluetă
minunată şi o figură frumoasă.
Cu cât se uita mai atent la el însuşi în oglindă, cu atât mai
frumos i se părea că este.
Îi telefonă iepei şi o întrebă la cine ar apela ea, dacă ar vrea să
fie angajată la operă.

Mr Donkey wanted to be an opera singer.
He had been taking singing and dancing lessons for a year
when he saw an ad in his morning paper.
The ad said that the village opera would hire a baritone in his
prime, if he could sing Figaro’s part correctly.
Mr Donkey was an elderly person, but he thought nobody
would notice that he was not young any longer, because he
had a wonderful figure and a lovely face.
The more closely he looked at himself in the mirror, the more
handsome he thought he was.
He phoned the mare and asked whom she would resort to if
she wanted to be hired at the opera.
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Iapa se miră de ce o întreabă astfel de absurdităţi.
Opera era pentru oameni.
Numai oamenii ştiau să cânte.
Ce punea la cale dl Măgar?

The mare wondered why he asked her such nonsense.
The opera was for humans.
Only human beings could sing.
What was Mr Donkey up to?

Nu ştia el că nici nu poate intra la operă, dacă nu vine
stăpânul lui cu el?
Dacă dl Măgar nu s-ar fi certat cu stăpânul lui, l-ar fi putut
ruga pe fermier să-i dea o mână de ajutor.
Din nefericire, Dl Măgar ţinea minte că n-a vrut să se
clintească atunci când acesta l-a rugat să ducă buştenii la târg.

Did he not know he could not even enter the opera house
unless his master came with him?
If Mr Donkey had not argued with his master, he could have
asked the farmer to help him out.
Unfortunately, Mr Donkey remembered he had not wanted
to budge when the latter had asked him to take the logs to
the fair.
Consequently, Mr Donkey made up his mind to try his luck
on his own.
He is positive now that, if he had not gone to the opera alone,
he would have been hired, and would be the best singer in
the world today.
Since the day he was refused, he has been waiting for a
second chance.
If you should ask him to do anything for you, he would never
say no, because he hopes you will take him to audition for
the opera.

Prin urmare, dl Măgar s-a hotărât să-şi încerce norocul de
unul singur.
Acum este sigur că, dacă nu se ducea singur la operă, ar fi fost
angajat, şi ar fi azi cel mai bun cântăreţ din lume.
Din ziua când a fost refuzat, tot aşteaptă o a doua şansă.
Dacă s-ar întâmpla să-l rogi să facă ceva pentru tine, precis nu
va spune nu, pentru că nădăjduieşte că o să-l duci tu să dea o
probă la operă.
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381.
Dl Gânsac era o fire iritabilă.
Niciodată nu-i plăcuse să stea de vorbă cu gâştele.

Mr Gander was an irritable nature.
He had never enjoyed talking to the geese.

În copilărie spera că o să devină fermier atunci când o să se
facă mare.
Visa că o să vândă toate păsările şi animalele de la fermă.

As a child, he hoped he would become a farmer when he
grew up.
He dreamt he would sell all the birds and animals on the
farm.
He would make a lot of money, and would live all alone ever
after.
It never occurred to him that a time would come when he
might want to have a family of his own.
If he had not been an orphan, he would have known nothing
was worse than solitude in this life.
It was high time somebody or something taught him that it
was not a good thing to live alone.
Little idea did he have that the wild goose would make him
wish he had never wished he could be left alone and see no
one.
The wild goose was said to have flown to the farm all the way
from India.
She was known to be an expert at flying.
Mr Gander, on the other hand, had never been able to fly.

Avea să câştige mult, şi să trăiască singur-singurel până la
adânci bătrâneţi.
Nu-i dădea prin minte că o să vină o vreme când, poate, o să
vrea să aibă şi el familia lui.
Dacă n-ar fi fost orfan, ar fi ştiut că nu este nimic mai rău în
viaţă decât singurătatea.
Era vremea ca ceva, ori cineva, să-l înveţe că nu este bine să
trăieşti singur.
Habar n-avea că o să-l facă gâsca sălbatică să dorească să nuşi fi dorit niciodată să rămână singur şi să nu vadă pe nimeni.
Se spunea că gâsca sălbatică a zburat până la fermă tocmai
din India.
Se ştia că este expertă în ale zborului.
Dl Gânsac, pe de altă parte, nu ştiuse niciodată să zboare.
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Pe vremuri avea coşmaruri că îl urmăreşte buldogul, şi că,
dacă nu-şi ia pe dată zborul, va fi ucis.
Uneori îşi spunea că ar putea învăţa să zboare dacă ar avea
un motiv întemeiat.

He used to have nightmares that the bulldog was chasing
him, and, if he did not fly at once, he would be killed.
He would sometimes tell himself that he could learn how to
fly if he had a good reason.

De cum dădu cu ochii de gâsca sălbatică, avu sentimentul că
este vremea să înveţe şi el să zboare.
Gâsca sălbatică era tot ce-şi închipuise dl Gânsac vreodată că
poate fi o gâscă, ba chiar mai mult.
Nici n-apucă ea să coboare ca să-l vadă mai bine, că dl Gânsac
şi îngenunche, şi o ceru de nevastă.

As soon as he had laid eyes on the wild goose, he felt it was
high time he learned how to fly.
The wild goose was everything Mr Gander had ever
imagined a goose could be, and more.
Hardly had she come down to have a better look at him when
Mr Gander knelt down and proposed to her.

Întrucât gâsca sălbatică nu vrea să renunţe la călătorii, iar dl
Gânsac pur şi simplu nu poate trăi fără ea, el învaţă de o
săptămână-ncoace să zboare.
De îndată ce o va putea însoţi pe gâsca sălbatică, se vor duce
în Suedia pentru luna de miere, şi-l vor căuta pe Nils
Holgersson, a cărui poveste le place grozav.
Ar ruga-o pe Selma Lagerlöf să scrie altă carte, despre ei doi,
dacă aceasta ar fi în viaţă.
Par decişi să ajungă vestiţi.
Dacă citiţi acum despre ei doi, au izbutit, nu-i aşa?

Since the wild goose will not give up travelling and Mr
Gander simply cannot live without her, he has been learning
how to fly for a week now.
As soon as he can accompany the wild goose, they will go to
Sweden for their honeymoon, and look for Nils Holgersson,
whose story they are very fond of.
They would ask Selma Lagerlöf to write another book, about
the two of them, if she were alive.
They seem to be determined to become famous.
If you read about them now, they have succeeded, have they
not?
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382.
Dra Castană s-a născut într-un copac care avea o sută
cincizeci şi şapte de copii.

Miss Chestnut was born in a tree which had a hundred and
fifty-seven children.

Ar fi vrut să aibă o odaie a ei.
Visa că o să crească şi o să fie un castan-mamă, că va avea şi
ea copiii ei.
Ştia că nu va fi trimisă la şcoală.
Nici măcar nu spera că o să se mărite, ori că o să călătoarească,
să vadă lumea.
Simţea că este predestinată să trăiască singură, dacă nu
cumva se întâmpla o minune.
Fraţii şi surorile ei aveau o singură grijă: voiau să ia cât mai
multă sevă, ca să ajungă castane uriaşe.

She wished she had a room of her own.
She dreamt she would grow to be a mother-chestnut-tree
with children of her own.
She knew she would not be sent to school.
She did not even hope she would ever get married, or travel
and see the world.
She felt that she was destined to live alone, unless a miracle
happened.
Her brothers and sisters only had one concern: they wanted
to get as much sap as possible, so that they might grow into
huge chestnuts.
They all wanted to fall down sooner, and grow into big trees.
The more they ate, the hungrier they felt.

Toţi voiau să cadă mai curând, şi să crească din ele pomi mari.
Cu cât mâncau mai mult, cu atât le era mai foame.
Dra Castană nu cerea de mâncare, ca să nu înceapă ei s-o
urască.
Când i se spunea că este urâtă şi mică, tăcea.
Ştia că este de zece ori mai mică decât ceilalţi, şi nici măcar nu
luceşte.

Miss Chestnut did not ask for food, lest they should start
hating her.
When she was told that she was ugly and small, she would
keep silent.
She knew she was ten times smaller than the others, and she
did not even shine.
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Nu şi-ar fi dorit să fie ca ceilalţi, cu toate că paltoanele lor
verzi, ţepoase tot creşteau, pe când al ei era din ce în ce mai
mic, şi se întuneca la culoare pe zi ce trece.
De abia veni prima zi a lui septembrie, că mai toate castanele
se şi aruncară cu capul înainte, nerăbdătoare să prindă
rădăcini.
Ieşeau mândre din paltoanele lor verzi de cum se izbeau de
pământ.
Dra Castană nici nu vru să iasă.
În clipa când căzu de pe cracă, se-ntoarse cu spatele la lume
şi plânse.
O fetiţă de şapte ani cu ochi albaştri trecu din întâmplare pe
acolo cu mama ei.
Tocmai vizitase Hampton Court şi se întorcea la Londra cu
trenul.
Era la începutul după-amiezii.
O observă imediat pe dra Castană.
Nici nu atinse bine fetiţa haina maronie a drei Castană, că şi
ieşi dra Castană din ea: o căstănuţă timidă, minusculă, maro
închis, nu mai mare decât unghia unui deget.
Celelalte castane n-aveau de unde să ştie că vor fi adunate de
gunoieri şi duse la valea cu gunoi.
Fetiţa o ridică pe dra Castană şi o ţinu în palmă.

She did not wish she were like the others, although their
green, spiky coats kept growing, while hers was smaller and
smaller, and grew darker every day.
Hardly had the first day of September come when most
chestnuts plunged head forward, eager to strike roots.
They would proudly come out of their green coats as soon as
they hit the ground.
Miss Chestnut would not even come out.
The moment she fell off her branch, she turned her back to
the world and cried.
A seven-year-old blue-eyed girl happened to pass by with
her mother.
She had just visited Hampton Court, and was going back to
London by train.
It was an early afternoon.
She noticed Miss Chestnut at once.
Hardly had the little girl touched Miss Chestnut’s brown coat
when Miss Chestnut came out: a shy, tiny, dark brown little
chestnut, no bigger than a finger nail.
The other chestnuts would not know they would be gathered
by dustmen and taken to the garbage valley.
The little girl picked up Miss Chestnut, and held her in her
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Din ziua aceea, dra Castană stă în buzunarul fetiţei, şi merge
peste tot cu ea.
Fetiţa este acum medic pediatru.

hand.
Since that day, Miss Chestnut has been in the the little girl’s
pocket, and has gone everywhere with her.
Now, the little girl has become a pediatrician.

Ori de câte ori vede un copil singur pe un pat de spital, se
gândeşte la dra Castană, mereu ascunsă în geanta ei.
Şi îşi aduce aminte de copilărie, de mama şi de Hampton
Court.

Whenever she sees a lonely child on a hospital bed, she thinks
of Miss Chestnut, always hidden in her purse.
And she remembers her childhood, her mother and
Hampton Court.
383.

În copilărie, iubeam taina scoicilor.
Era o scoică mare, rotundă pe biroul tatei.
Mama mă îndemna s-o pun la ureche, ca să aud zgomotul
valurilor înăuntru.
Familia noastră mergea la mare în fiecare vară, de când am
împlinit doisprezece ani.

I loved the mystery of seashells, as a child.
There was a big round shell on my father’s desk.
My mother would urge that I should put it to my ear, so that
I might hear the sound of sea waves inside it.
Our family would go to the seaside every summer since I
turned twelve.

Înainte să merg prima oară la mare, învăţasem să înot.

Before going to the seaside for the first time, I had learned
how to swim.
Would any of my friends have believed it if I had told them
that it had taken me two weeks to find the courage to keep
my head under water?
I have always loved to swim.

Ar fi crezut vreunul dintre prietenii mei, dacă le-aş fi spus că
mi-au trebuit două săptămâni să am curajul să ţin capul sub
apă?
Mi-a plăcut întotdeauna să înot.
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Cel mai frumos vis al meu de până acum a fost cu marea.
Nu înotam.
Zburam peste o mare albastră, la fel de albastră ca
Mediterana, cred: n-am văzut niciodată Marea Mediterană.

My most beautiful dream so far has been one about the sea.
I was not swimming.
I was flying above a blue sea, as blue as the Mediterranean, I
suppose: I have never seen the Mediterranean Sea.

Îmi crescuseră aripi, şi pluteam în aer.
Zborul nu era tocmai eliberare de mişcare.
Trebuia să fac un efort să mă menţin acolo sus.
Braţele erau aripile mele, şi mă foloseam de ele ca să împing
aerul.
Mi-aduc desluşit aminte că aş fi vrut să am mai multă putere,
ca să zbor mai iute.
Aş fi putut să mă tem că o să cad, dar nu mă temeam.
Zburam de parcă m-aş fi născut în aer, şi nu aveam să mai pot
trăi niciodată pe pământ.
Păream să fi uitat ce mult îmi plăcea să înot, şi uitasem toate
serile în care mă plimbasem pe străzile oraşului în întuneric.

I had grown wings, and I was floating in the air.
Flying was not really freedom from movement.
I had to make an effort to stay up there.
My arms were my wings, and I used them to beat the air.

Nu era decât lumină şi echilibrul meu în aer.
Ţin minte visul acela până azi, şi m-am întrebat adesea dacă,
o clipă doar, pe când zburam peste Marea Mediterană, plină
de scoici vii, îngerul meu păzitor nu şi-a deschis aripile şi a
hotărât să-mi arate cum este să trăieşti câteva vieţi deodată.

There was only light and my equilibrium up in the air.
I have remembered that dream to this day, and I have often
wondered if, for a brief moment, while I was flying above the
Mediterranean Sea, which was full of living shells, my
guardian angel had spread his wings and had decided to
show me what it felt like to live several lives at once.

I distinctly remember that I wished I were stronger, so that I
might fly faster.
I could have been afraid I might fall, but I was not.
I was flying as if I had been born in the air and could not live
on land again.
I seemed to have forgotten how much I liked to swim, and I
had forgotten all the evenings I had walked down city streets
in the dark.
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Short stories in long sentences
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1.
Preotul care fusese poreclit „pâine cu unt” nu avea inima să
condamne un pitic care ar fi trebuit să aibă două nume de
botez dacă ar fi vrut să se stabilească în parohia lui, aşa că de
ce să te aştepţi să-l vezi pe preot în patru labe, când este
evident pentru lumea din întregul univers că nu s-ar scuza
niciodată pentru ceva ce n-a făcut, cum ar fi faptul că a
învinuit un pitic pentru ceva atât de inofensiv ca un nume?

The priest who had been nicknamed “bread and butter” could
not find it in his heart to condemn a midget who should have
had two Christian names if he had wanted to settle in his
parish, so why would you expect to see the priest on his hands
and knees, when it is obvious to everyone in the universe that
he would never apologize for something he has never done,
such as blaming a midget for something as harmless as a
name?
2.

Cum să te gândeşti că poate fi util să afli pseudonimul lui
Charles Gray, dacă n-ai fi aflat deja în timpul şederii tale de
şaptezeci de ani în Marea Britanie că lui Gray îi plăcea să i se
spună „tânăr şi frumuşel”, şi adesea îşi semna scrisorile „tf”,
convins că n-o să afle niciodată niciun critic ce reprezentau
acele iniţiale?

Why would you think that finding out Charles Gray’s penname might be useful, unless you had already found out
during your seventy-year stay in Great Britain that Gray used
to like being referred to as “young and pretty”, and he would
often sign his letters “yp”, positive that no critic would ever
find out what those initials stood for?
3.

Directorul şcolii ar fi aflat, fără îndoială, mai devreme ori mai

The headmaster would have been bound to find out sooner
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târziu, că ţi-ai ascuns de el numele de fată, care ştiu că te
stânjeneşte de când ai aflat că ai fost botezată după un
cimpanzeu care s-a însurat cu o soprană, sperând că ea va
găsi în cele din urmă o soluţie pentru criza mondială din anii
1930.

or later that you have hidden from him your maiden name,
which I know has embarrassed you ever since you found out
that you had been named after a chimp who had married a
soprano, hoping that she would eventually find out a solution
to the world crisis in the 1930s.
4.

De secole încoace, nu s-a găsit răspuns la întrebarea, de ce şia schimbat un pensionar numele în Milionar la scurt timp
înainte să moară de foame.

For centuries now, the question why a pensioner changed his
name to Millionaire a short while before starving to death has
not been found an answer to.
5.

Noul născut al reginei nu va intra în graţiile curţii până nu va
scrie prinţul negru pe alb pe zidul de răsărit al palatului că
nici nu i-ar păsa ce s-ar putea întâmpla dacă bebeluşul n-ar
ajunge niciodată să fie major.

The queen’s new born baby will not find favour with the court
until the prince writes down in black and white on the palace
east wall that he could not care less what might happen if the
baby never came of age.
6.

Generalul în vârstă de cincizeci şi şapte de ani va pune capăt
războiului din Brazilia înainte de sfârşitul mileniului trei,

The fifty-seven-year-old general will finish off the war in
Brazil before the end of the third millennium, if his wife, who
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dacă nevasta lui, care are acum cincizeci de ani, promite să
folosească cuţitul şi furculiţa cât timp locuieşte în casa lui, pe
care au ridicat-o amândoi în tinereţe, şi care şi-a pierdut
acoperişul de când ea a fugit cu un aviator, pentru a se
întoarce după două luni, la patruzeci de ani şi ceva la vremea
aceea, cu un ochi vânăt, un braţ rupt şi o gleznă scrântită,
toate trăgându-i-se de la schiatul în Alpi.

is fifty now, promises to use a knife and fork for as long as she
lives in his house, which they both built in their youth, and
which has lost its roof since she ran away with a pilot, to
return two months later, in her early forties then, with a black
eye, a broken arm and a sprinkled ankle, all acquired while
skiing in the Alps.

7.
Un dramaturg de cincizeci şi ceva de ani strigase sus şi tare
că o să termine el salata de fructe, dacă va pune chelnerul sare
şi piper în ea, şi dacă străbunicul lui nu face gafa s-o mănânce
chiar el, ceea ce l-ar face pe dramaturg să-şi blesteme toate
rudele.

A playwright who was in his early fifties had cried out loud
that he would finish up the fruit salad if the waiter sprinkled
salt and pepper on it, and if his great-grandfather did not put
his foot in it and eat it himself, which would make the
playwright curse all his relatives.
8.

Dacă universitarul, care avea vârsta de nouăzeci de ani, nu
afirma vehement că a încetat să predea, şi o să caute o slujbă
bine plătită ca model, niciun student n-ar fi recunoscut că îşi
arată vârsta, iar portarul facultăţii l-ar mai linişti şi acum că
nu este nevoie să se teamă că pare bătrân, pentru că oameni

Unless the academic, who was ninety years of age, had stated
vehemently that he had stopped teaching and would look for
a well paid job as a model, no student would have admitted
that he looked his age, and the faculty doorman would still be
reassuring him that he need not be afraid of looking old, since
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de două ori mai în vârstă ca el erau foarte în formă.

people twice his age were as fit as a fiddle.
9.

Doamna în vârstă îmbătrânise mult, aşa că îl întrebă pe
chirurgul plastician dacă a terminat cu cumnata ei, căreia i se
promisese că va arăta ca la cincisprezece ani după operaţie,
pentru că, dacă nu va face curând o operaţie costisitoare,
simte că va începe să se plângă tuturor trecătorilor că se
apropie de optzeci de ani.

The elderly lady had aged a lot, so she asked the plastic
surgeon if he had finished with her sister-in-law, who had
been promised she would look fifteen after the operation,
because, unless she underwent a costly operation soon, she
felt she would start complaining to all the passers-by that she
was coming up to eighty.
10.

Mecanicul de locomotivă cel laş îi spuse adolescentului care
dormea pe acoperişul cabinei lui că este destul de mare ca să
ştie că nu trebuie să fugă de acasă, şi că, dacă nu se va duce
înapoi acasă, băiatul va regreta amarnic.

The cowardly engine driver told the teenager who was
sleeping on the roof of his cabin that the latter was old enough
to know better than run away from home, and, if he did not
return home, the boy would be very sorry.
11.

Aş fi zis că un tâmplar care are puţin peste şaizeci de ani, care
tot spune tuturor ziariştilor pe care îi întâlneşte în metrou săi pună toate întrebările, pentru că are el toate răspunsurile de

I should have said that a carpenter in his early sixties, who is
always urging every journalist he meets in the underground
to ask him all the questions, because he has all the answers
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care ziaristul are nevoie, o să aibă mult mai mult de zis decât
să-şi acuze şeful că până la vârsta de şaptezeci de ani (şeful
lui are acum în jur de optezeci şi cinci, de fapt) acesta n-a
făcut altceva decât să aştepte să i se facă complimente.

the journalist needs, would have much more to say than just
accuse his boss that by the age of seventy (his boss is actually
in his middle eighties now) he has done nothing but fish for
compliments.
12.

Vagabondul încerca de un sfert de oră să-şi vâre arma întrun penar, şi nu voia să accepte ajutorul fostului dictator
prietenos care era închis în aceeaşi celulă ca şi el, şi care îi
explicase în mod repetat că, deşi poate strecura zece întâlniri
într-o singură oră preţioasă din timpul lui, va dedica acel
timp numai şi numai vagabondului, dacă acesta va
recunoaşte că avea de gând să împuşte girafa preşedintelui.

The tramp had been trying for a quarter of an hour to fit his
weapon into a pencil box, and he would not accept the help
of the friendly ex-dictator who was locked up in the same cell
as he was himself, and who had repeatedly explained to him
that, although he could fit ten appointments into one precious
hour of his time, he would devote that time to the tramp
alone, if the tramp admitted that meant to shoot the
president’s giraffe with it.
13.

De câtă vreme ziceai că probabil va avea el nevoie ca să-şi
prevadă hambarul cu un aragaz, o maşină de scris, aer
condiţionat şi încălzire centrală?

How long did you say he was likely to need in order to fit up
his barn with a cooker, a typewriter, air-conditioning and
central heating?
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14.
De când se uită fix acea moştenitoare chipeşă, care pretinde
că viaţa începe la patruzeci de ani, la maimuţa vioaie care se
tot strâmbă la cei în vârstă, de parcă ar şti că bătrânii aceia ar
lega-o de un copac, dacă şi-ar da seama că maimuţa încearcă
să scape din cuşcă?

How long has that handsome heiress, who claims that life
begins at forty, been watching the lively monkey which keeps
making faces at the aged, as if it knew that those old people
would tie it to a tree if they realized that the monkey was
trying to escape from its cage?
15.

Nici nu se-ntorsese bine călugărul de patruzeci şi patru de
ani din pelerinajul anual la Lisabona, că s-au şi înteţit brusc
flăcările din soba bucătăriei din mănăstire, şi l-au înghiţit.

The forty-four-year-old monk had hardly returned from his
yearly pilgrimage to Lisbon when the flames in the stove of
the monastery kitchen flared up suddenly, and swallowed
him.
16.

De abia îşi dădu chirurgul seama că este înrudit prin alianţă
cu pacientul pe care-l operează, că şi flutură pe faţa lui un
zâmbet de satisfacţie.

No sooner had the surgeon realized that he was related by
marriage to the patient he was operating on than a sudden
smile of satisfaction flashed across his face.
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17.
Dacă cumva primarul acela mai în vârstă îi spunea ocnaşului
că acesta din urmă este sânge din sângele lui, şi îi dădea toţi
banii pe care urma să-i folosească orăşenii ca să construiască
un pod?

Suppose the elderly mayor had told the convict that the latter
was his own flesh and blood, and had given him all the
money the townsmen were going to use in order to build a
bridge!
18.

Soprana, ruda lui îndepărtată, surâse scurt şi discret către
capul familiei, şi tăcu, de parcă i-ar fi fugit gândurile înapoi,
la vremea când ar fi fost extrem de improbabil ca ea să se afle
în aceeaşi odaie cu un complotist.

The soprano, his distant relative, flashed a discreet glance at
the head of the family, and fell silent, as if her thoughts had
flashed back at the time when it would have been very
unlikely for her to be in the same room as a conspirator.
19.

Vărul ei din partea tatălui hotărî că, atunci când se vor stinge
lumânările una câte una, şi biroul primarului se va cufunda
în beznă, va îngădui şomerilor să intre, ca să aştepte ocazia
să fure pietrele preţioase încuiate în seif de către primar.

Her cousin on her father’s side decided that, when the candles
had flickered out one by one, and the mayor’s office was
plunged into darkness, he would allow the unemployed to go
in and wait for a chance to steal the precious stones locked by
the mayor in his safe.
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20.
Surzii şi muţii nu au protestat la vestea că urşilor nu li se va
îngădui niciodată să cocheteze cu femei frumoase, pentru că
ştiu de luni de zile că nu se poate aproba o astfel de lege.

The deaf and the dumb have not objected to the news that the
bears will never be allowed to flirt with pretty women,
because they have known for months such a law can never be
passed.
21.

De ce spun orbii că preşedintele lor îi acordă o audienţă
avocatului în legătură cu o casă de închiriat, când toţi ştiu că
avocatul cochetează de luni de zile cu ideea de a se muta întrun cort în California?

Why do the blind say that their president is seeing the lawyer
about a house to rent, when everyone knows the lawyer to
have been flirting for months with the idea of moving into a
tent in California?
22.

Secretarul general este de obicei genul de persoană bine
intenţionată care repetă din două-n două minute „Cine se
aseamănă se adună”, şi, dacă este agresiv în această clipă,
cred că trebuie să nu uiţi că vine dintr-o familie
dezorganizată, şi se aşteaptă ca toţi să-l trateze cu blândeţe.

The Secretary General is usually the well-meaning kind of
person who will repeat every two minutes “Birds of a feather
flock together”, and, if he is being aggressive at the moment,
I think you should keep in mind that he comes from a broken
home, and expects everyone to treat him gently.
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23.
Nu cred că procurorul general se gândeşte adânc, pentru că
are ochii închişi, şi bănuiesc că se roagă chiar acum la bunul
Dumnezeu să rezolve toate cererile care se îngrămădesc de la
numirea lui, pentru că el vrea să tragă un pui de somn.

I do not think the Attorney General is thinking hard, because
his eyes are closed, and I suspect that this very minute he is
praying to God Almighty to solve all the requests that have
been flooding in since his appointment, because he wants to
take a nap.
24.

De câte ori vrei să repet că bărbatul acela văduv este singur
la părinţi, şi tocmai a venit cu avionul din Ţara Galilor, unde
şi-a vizitat părinţii, şi de ce nu înţelegi că, deşi este medic
generalist, mereu le spune bolnavilor care vin la el că de fapt
nu sunt bolnavi şi nu vor fi niciodată?

How many times do you want me to repeat that the widower
is an only child, and he has just flown in from Wales, where
he visited his parents, and why do you not understand that,
although he is a General Practitioner, he is always telling all
the sick people who come to see him that they are not really
ill, and never will be?
25.

Danezul mănâncă dulciuri tot timpul, ceea ce îl mânie de
obicei grozav pe scoţian, şi-l face să strige că n-o să fie nicio
nuntă, pentru că danezul se va fi îngrăşat atât de tare până ce
o să se însoare cu iubita lui, încât nu va putea să meargă până

The Dane is always eating sweets, which usually makes the
Scot fly into a rage, and scream that there will not be any
wedding, because the Dane will have put on so much weight
by the time he marries his sweetheart that he will not be able
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la altar.

to walk to the altar.
26.

De ce-i sare ţandăra finlandezului ori de câte ori adoarme
suedezul în timpul predicii, şi de ce construieşte el biserica
aceea particulară, dacă nu cumva ca să-l încuie pe suedez
acolo, şi să-l lase să doarmă câte zile are?

Why does the Finn fly off the handle whenever the Swede
falls asleep during the sermon, and why is he building that
private church, unless it is to lock the Swede there, and let
him sleep for the rest of his life?
27.

Polonezului, care mereu zice că se înrudeşte dinspre mamă
cu Papa, i se pare de obicei greu să-şi concentreze gândurile
asupra supravieţuirii, şi merge din două în două zile la
psihiatru.

The Pole, who is always saying that, on his mother’s side, he
is related to the Pope, usually finds it hard to focus his
thoughts on staying alive, and sees a shrink every other day.

28.
Oare îi este întotdeauna ruşine turcului cu fratele lui mai
mare, care este logodit de douăzeci de ani încoace, ori se
preface în acest moment că îi este ruşine, ca să nu credem că
ar putea face şi el la fel?

Does the Turk always feel ashamed of his elder brother, who
has been engaged for twenty years now, or is he pretending
to be ashamed right now, lest we should think he might do
the same?
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29.
Libanezul aleargă după prietenului lui, şi nu-l observă pe
detectivul particular, care ştie ce pune libanezul la cale, şi
care îi înregistrează conversaţia cu părinţii lui adoptivi chiar
acum.

The Lebanese is running after his friend, and is unaware of
the private investigator, who knows what the Lebanese is up
to, and is recording his conversation with his foster parents
this very minute.
30.

Doamna aceea în vârstă are zeci de proiecte în minte, dar nare perseverenţa să le pună-n aplicare, şi totuşi mereu se
laudă cu aspiraţiile ei, adică face exact ceea ce faci şi tu acum.

That elderly lady has dozens of projects in mind, but lacks the
persistence to follow them through, and yet she is always
bragging about her aspirations, which is precisely what you
are doing right now.
31.

Spaniolul era un văduv care hotărâse să uite cu totul de doliu,
şi care dădea întâlnire tuturor fetelor din sat, dar nu voia să
aibă o relaţie serioasă cu niciuna dintre ele.

The Spaniard was a widower who had decided to forget all
about mourning, and who dated every girl in the village, but
would not go steady with any of them.
32.

Burlacului îi era teamă că ar putea oricând rămâne văduv

The bachelor was afraid he might be widowed any day if he
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dacă se va însura cu văduva, care îi tot zicea că este leit
răposatul ei bărbat, şi care chiar îi mărturisise la biserică întro joi că aude clopote de măritiş ori de câte ori se întâlnesc.

married the widow, who kept telling him he he was the
spitting image of her late husband, and who had even
confessed to him one Thursday in church that she heard
wedding bells whenever they met.
33.

Acordorului de piane, care locuia până anul trecut la primul
etaj în blocul tău, i se înscena câte ceva de către poliţie din
cinci în cinci ani, atunci când ieşea din închisoare.

The piano tuner, who lived on the first floor of your block till
last year, was framed up by the police every five years,
whenever he was released from jail.
34.

Bancherul, al cărui birou dădea spre Hyde Park, era convins
că tocmai i se înscenează ceva de către directorul băncii, şi
chiar prezisese că va fi arestat de vineri într-o săptămână.

The banker, whose office faced Hyde Park, felt sure he was
being framed by the bank manager, and he had even
predicted he would be arrested on Friday week.
35.

Miliardarul o eliberă pe iubita lui nevastă de dependenţa
financiară de el atunci când îi mărturisi că a divorţat de ea pe
când ea dormea.

The billionaire freed his beloved wife from financial
dependence on him when he confessed to her that he had
divorced her while she had been asleep.
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36.
Ariciul nădăjduia că va fi iertat de toate victimele lui atunci
când i se va publica romanul despre soarta tuturor aricilor, şi
când toţi cei pe care îi înţepase vreodată vor înţelege că nu
era vina lui.

The hedgehog hoped he would be forgiven by all his victims
when his novel about the fate of all hedgehogs was published,
and all those that he had ever pricked understood that he was
not to blame.
37.

Ucigaşul cu sânge rece îşi dădu seama că este o iarnă atât de
grea în Africa încât au îngheţat toate râurile, şi se plânse că în
curând întreaga populaţie din Congo se va muta în Elveţia,
aşa că el nu va mai avea pe cine să ucidă.

The cold-blooded murderer realized that it was such a harsh
winter in Africa that all the rivers had frozen up, and he
complained that the whole population of the Congo would
soon move to Switzerland, so there would be nobody left for
him to kill.
38.

Ori de câte ori îi spunea patriotul secretarei că este atât de
ocupat încât nu are o clipă liberă, ea răspundea că, dacă el nui va mări salariul, ea îi va spune nevestei lui că mereu o
înşeală atunci când rămâne singur.

Whenever the patriot told his secretary that he was so busy
that he could not spare a minute, she retorted that, unless he
gave her a raise, she would tell his wife that he always cheated
on her whenever he was left alone.
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39.
Cum de l-ai crezut pe coşar atunci când a spus că era mereu
chemat să cureţe coşurile Palatului Regal, când ştii foarte bine
că Regele are încălzire centrală din secolul al XIX-lea?

Why did you believe the chimney sweeper when he said he
was always called to sweep the chimneys of the Royal Palace,
when you know very well that the King has had central
heating since the 19th century?
40.

Beţivul fu silit să recunoască faptul că nu bea ceai decât
atunci când refuza hangiul să-i vândă ţuică.

The drunkard was forced to admit that he only drank tea
when the innkeeper refused to sell him plum brandy.
41.

Ţi-a spus deja vegetarianul că în Orientul Mijlociu se vinde
spanac la orice colţ de stradă?

Has the vegetarian already told you that in the Middle East
they sell spinach at every street corner?
42.

A câştigat dramaturgul concursul organizat pentru cei
vârstnici, şi ţi-a spus câţi bani i s-au dat?

Has the playwright won the competition organized for the
aged, and has he told you how much money he has been
given?
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43.
Jucătorul de fotbal aprovizionează spitalul de boli mintale cu
cămăşi de forţă de cincizeci şi cinci de zile şi cincizeci de
minute încoace, şi în tot acest timp a repetat necontenit
pacienţilor că nu trebuie să se mai agite atât.

The footballer has been furnishing the mental asylum with
straight jackets for the last fifty-five days and fifty minutes,
and all this time he has incessantly repeated to the patients
that they must stop fussing about.
44.

Tocmai i s-a spus ursului că s-a îngrăşat de când l-a cântărit
asistenta medicală ultima oară.

The bear has just been told that he has put on weight since the
nurse last weighed him.
45.

Romancierul a căpătat încredere în el însuşi de când l-ai
liniştit că nu este singurul scriitor sărac lipit din Sahara.

The novelist has gained in confidence since you reassured
him he was not the only penniless writer in the Sahara.
46.

Budistul vrea să ştie dacă filozoful olandez a obţinut acces la
scrisorile secrete ale călugărului, şi când anume i se va plăti
pentru descoperirea lui.

The Buddhist wants to know if the Dutch philosopher has
gained access to the monk’s secret letters, and when he will
be paid for his discovery.
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47.
I s-a spus vreodată birocratului că averea familiei a fost de
mult cheltuită, şi că nu i-a mai rămas nimic, aşa că mai bine
paria pe cai atunci când era mai tânăr, şi şi-ar fi putut construi
o casă la jumătatea drumului dintre Neapole şi Veneţia?

Has the bureaucrat ever been told that his family fortune was
spent long ago, and there is nothing left for him, so he had
better have gambled on horses when he was younger, and he
could have built himself a house mid-way between Naples
and Venice?
48.

I-a dat vreodată prin minte agentului de bursă că doar un
nechibzuit şi-ar juca economiile de o viaţă pe o singură
aruncare a zarurilor, şi n-a înţeles el oare niciodată până
acum că tocmai de aceea s-au aliat cerşetorul în zdrenţe şi
prietenul lui cel mai bun împotriva lui?

Has it ever occurred to the broker that only a fool would
gamble his life’s savings on a single shake of the dice, and has
he never understood so far that this is the reason why the
ragged beggar and his best friend have ganged up against
him?
49.

Lucrătorul necalificat cască gura la strada în sens unic de
două ore încoace, şi în tot acest timp a sperat că o să vină
agentul de circulaţie să-i spună ce să facă.

The blue-collar worker has been gaping at the one-way street
for two hours now, and all along he has hoped that the traffic
agent will come and tell him what to do.
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50.
Jucătorul de bridge garniseşte somonul cu pătrunjel şi felii de
castravete de când i-a dat de ştire şoferul de autobuz că o săl lase la Köln, care, a zis şoferul, nu poate fi la mai mult de o
oră cu maşina de locul unde jucătorul de bridge este aşteptat
cu peştele de trei luni de zile încoace.

The bridge player has been garnishing the salmon with
parsley and slices of cucumber since the bus driver let him
know that he would drop him at Cologne, which, the driver
said, could not be more than an hour’s drive from the place
where the bridge player had been expected with the fish for
the last three months.
51.

Mirele habar nu avea când se va întoarce mireasa din Liban,
ori dacă se va mai mărita ea cu el după ce va afla că el n-a
călătorit niciodată în străinătate.

The bridegroom had no idea when his bride would return
from Lebanon, or if she would marry him after she had found
out that he had never travelled abroad.
52.

Atunci când se trezi, călugărul se afla pe malul Nilului, şi
hotărî că nu va spune nimănui cum a ajuns acolo.

When the monk woke up, he was on the bank of the Nile, and
he decided that he would never tell anyone how he had
reached that place.
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53.
În clădirea cu patruzeci şi patru de etaje se afla un ascensor
care era defect de treizeci şi trei de ani.

There was in that forty-four-storey building an elevator
which had been out of order for thirty-three years.
54.

Se spunea că vaporul a fost construit în deşert, la mare
depărtare de orice localitate, iar ziarele anunţau că vaporul
va fi transportat la poalele muntelui, unde ploua de secole.

The ship was said to have been built in the desert, miles from
anywhere, and the papers announced that the ship would be
carried to the foot of the mountain, where it had been raining
for centuries.
55.

Se aflase că în nordul Norvegiei hotarele sunt aşa de bine
păzite că nu poate trece niciun ren.

Word had got around that in northern Norway the frontiers
were so well guarded that no reindeer could get across.
56.

Actorul de comedie spunea publicului de o oră şi jumătate că
a plecat din Orientul Îndepărtat traversând un pod de lemn,
înainte ca acesta să fie aruncat în aer de invadatori marţieni.

The comedian had been telling his audience for an hour and
a half that he had left the Far East by getting across a wooden
bridge, before that bridge was blown up by Martian invaders.
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57.
De abia-şi dădu seama dramaturgul că locuinţa logodnicei
lui se află la o aruncătură de băţ de teatru, că îi şi spuse că
trebuie să se mute de acolo, dacă vrea să se mărite cu el.

Hardly had the playwright realized that his fiancée’s house
was a stone’s throw away from the theatre when he told her
that she must move out of there, if she wanted to marry him.
58.

Elveţianul studia araba 15 ore pe zi de un an de zile atunci
când a fost angajat de un arab bogat să-i plimbe pisica.

The Swiss had been studying Arabic 15 hours a day for a year
when he was hired by a rich Arab to walk his cat.
59.

Când ţi-a mărturisit dulgherul care îşi mobila noua casă de
ani de zile că ar avea nevoie de jumătate de veac dacă ar fi să
facă acest lucru ca lumea?

When did the carpenter who had been furnishing his new
house for years confess to you that he would need half a
century if he were to do it well?
60.

Nici nu fu bine dărâmată clădirea cu trei etaje, că şi
recunoscură chiriaşii ei că nu s-au înţeles niciodată cu vecinii,
şi s-au gândit chiar să se mute în Japonia.

No sooner had the three-storey building been pulled down
than its tenants admitted that they had never got on well with
their neighbours, and had even considered moving to Japan.
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61.
Când o să-i spui colegului tău de cameră că ştii de ce ţi-a furat
stiloul, că l-ai văzut când l-a luat, şi că aştepţi să-ţi înapoieze
obiectul acela—ceea ce încă nu s-a întâmplat?

When will you tell your roommate that you know why he
stole your fountain pen, that you saw him when he took it,
and that you have been waiting for him to return the object to
you—which has not happened yet?
62.

Va locui Matei toată viaţa la periferia New York-ului, ori se
va hotărî că merită să-şi dea osteneala să se înţeleagă bine cu
unchiul lui miliardar, drept care va accepta invitaţia
unchiului lui de a se muta cu el?

Will Matthew be living all his life on the outskirts of New
York, or will he decide that the effort of getting on well with
his billionaire uncle is worth while, so he will accept his
uncle’s invitation to move in with him?
63.

Primarul vrea să ştie dacă fratele tău vitreg se va descurca
fără majordom atunci când o vei convinge tu pe nevasta lui
să-l împrumute pe majordom pentru o zi familiei tale.

The mayor wants to know if your stepbrother will get along
without a butler when you persuade his wife to lend this
butler to your family for a day.
64.

I-ai spune parohului să meargă drept înainte şi să facă la

Would you tell the vicar to go straight on and turn left, if the

Volumul 3.

stânga, dacă parohul ar mărturisi că el nu ţi-ar fi arătat
niciodată pe unde s-o iei dacă te-ai fi rătăcit atunci când ai
venit prima dată în Laponia?

vicar confessed that he would never have shown you the way
if you had got lost when you first came to Lapland?

65.
Cu cine vei mai împărţi biroul, dacă prietenul tău îl blestemă
pe directorul general şi este concediat pe loc?

Whom will you be sharing your office with, if your friend
curses the general manager and is fired on the spot?
66.

Când îţi va spune poliţistul s-o iei la stânga, să nu-ţi închipui
că poţi scăpa fără o amendă zdravănă, dacă n-ai să-l asculţi.

When the policeman tells you to turn left, do not imagine that
you can get away without a heavy fine if you disobey him.
67.

Dacă ai să-i împrumuţi umbrela ta Cenuşăresei, o vei primi
înapoi numai atunci când se va mărita cu prinţul, pentru că
va ploua cu găleata tot timpul până ce se vor căsători ei.

If you lend Cinderella your umbrella, you will only get it back
when she marries the prince, because it will rain cats and dogs
all the time till they get married.
68.

Regizorul de film va fi trimis la o plimbare de jumătate de oră

The producer will be sent for a half an hour’s walk to the spot
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către locul unde-i va fi furată maşina, dacă se va opri chiar şi
pentru o secundă să-şi tragă sufletul.

where his car will be stolen if he stops even for a second to get
his breath back.
69.

Cusătoreasa va fi aspru pedepsită, dacă engleza ei nu va fi
destul de bună atunci când va dori regina să stea de vorbă cu
ea.

The seamstress will be severely punished if her English is not
good enough when the Queen wants to talk to her.

70.
Ţi se va spune în curând că un camion a făcut pană la
douăzeci de minute de mers pe jos de aici, şi de atunci nu
poate nicio maşină să treacă de el.

You will soon be told that a lorry broke down twenty minutes
on foot from here, and no car has been able to get by since
then.
71.

Va trebui să aducem un instalator să repare chiuveta care a
fost amplasată lângă uşa turnantă, pentru ca toţi vizitatorii să
se spele pe mâini la ieşire.

We shall have to get in a plumber to fix the sink which has
been placed by the revolving door, so that all the visitors may
wash their hands on their way out.
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72.
Vei călători opt ore cu adolescentul acela care se uită la tine
de jumătate de oră încoace, sperând că în cele din urmă va
putea să spună şi el o vorbă.

You will be travelling for eight hours with that teenager who
has been watching you for half an hour now, hoping he will
eventually be able to get a word in.
73.

Când o vei observa pe fata aceea cu o siluetă admirabilă că-şi
pune şortul şi fuge pe lângă portarul rotofei, ai să înţelegi de
ce a jurat ea că nu se va mărita cu un bărbat cu părul gras.

When you notice that girl with a lovely figure get into her
shorts and run past the plump doorman, you will understand
why she has sworn she will never marry a man with greasy
hair.
74.

Odată ce începi să iei bani cu împrumut, ai să vezi că este
mult mai uşor să faci datorii decât să ţi le plăteşti, şi ai să
renunţi să-ţi faci găuri în urechi, pentru că n-ai să ai destui
bani să cumperi cercei de platină.

Once you start borrowing money, you will see it is much
easier to get into debt than get out of it, and you will give up
piercing your ears, because you will never have enough
money to buy platinum ear-rings.
75.

Pescarul acela cu obrajii supţi va pescui atunci când ajungem

That fisherman with hollow cheeks will be fishing when we
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noi la lac, şi va fi foarte nemulţmit dacă fiica ta de doi ani va
începe să urle la vederea sprâncenelor lui stufoase.

get to the lake, and he will be quite displeased if your twoyear-old daughter starts screaming at the sight of his bushy
eyebrows.
76.

Îi va porunci în curând nevestei lui în vârstă de douăzeci şi
patru de ani să înceteze să se tot uite la reclame, şi să se ducă
la târg.

He will soon order his twenty-four-year-old wife to stop
watching advertisements and go the fair.

77.
Înotătorul cu ochi căprui o să fie concediat, dacă se înfurie
iar, şi începe să sfărâme bibelourile patronului, cum face ori
de câte ori i se cere să intre în apă rece şi să stea acolo.

The hazel-eyed swimmer will be fired if he ever gets into a
blind fury again, and starts smashing his employer’s knickknacks, as he will do whenever he is asked to get into cold
water and stay there.
78.

Zarzavagiul cu cearcăne va fi condamnat să-şi petreacă viaţa
în temniţă, dacă nu mărturiseşte unde şi-a ascuns cârtiţa.

The greengrocer with bags under his eyes will be sentenced
to spend his life in jail unless he confesses where he has
hidden his mole.
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79.
Ai să-l cerţi pe fiul tău vitreg, dacă nu-şi vâră-n cap că o să fie
trimis să muncească la grădina zoologică, dacă nu-şi dă
examenul de admitere?

Will you scold your stepson if he does not get it into his head
that he will be sent to work at the Zoo unless he takes his
entrance examination?
80.

Ce vei face atunci când buldogul nostru francez o să-şi înfigă
colţii în glezna ta, iar doctorul o să te întrebe dacă ai să-l ierţi
vreodată?

What will you do when our French bulldog gets his teeth into
your ankle, and the doctor asks you if you will ever forgive
him?
81.

Dacă nu încetează să se plângă că va fi supraponderală în
câţiva ani, până ce va împlini patruzeci de ani va fi încetat să
mănânce cu totul.

Unless she stops complaining that she will be overweight in
a few years, by the time she turns forty she will have stopped
eating altogether.
82.

Ai fi cumpărat o bicicletă de cincizeci de mii de dolari, dacă
nu te ameninţa elefantul că te va prinde şi te va trimite să-i
cânţi o serenadă măgarului?

Would you have bought a fifty-thousand-dollar bicycle if the
elephant had not meanced you that he would catch you and
send you to sing a serenade to the donkey?
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83.
Mă întreb dacă şi-a închipuit vreodată că îi va fi încărunţit
părul până ce cumnata lui va găsi pe un electrician care să-i
repare becul de la baie.

I wonder if he has ever imagined his hair will have turned
gray by the time his sister-in-law finds an electrician to fix his
bathroom bulb.
84.

Va mai merge miliardarul într-o excursie în jurul lumii, dacă
îşi va pierde toată averea jucând la Cazinoul din Monte
Carlo?

Will the billionaire go on a world tour if he loses his fortune
gambling at the Casino in Monte Carlo?

85.
Nu i s-a spus regelui nici de ce şi-a vândut ducesa toţi cerceii
cu diamant, nici când anume va încerca ea să-i cumpere
înapoi, ca nu cumva să afle ducele că ea a folosit banii ca să
închirieze un cimpanzeu.

The King has been told neither why the duchess has sold all
her diamond earrings, nor when she will try to buy them
back, lest the duke should find out she has used the money to
rent a chimpanzee.
86.

Înainte să se dea jos din autobuz la penultima staţie,

Before he got off the bus at the last but one stop, he had
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terminase de citit romanul, şi se întreba dacă să citească
ziarul, ori să răspundă la mobil.

finished reading the novel, and was wondering whether he
should read the paper or answer his cell phone.
87.

Este convins că va fi terminat de explicat unicei lui cliente că
periuţele lui de dinţi sunt mai scumpe decât o pereche de
pantofi cu toc, pentru că este mai puţin periculos să te speli
pe dinţi decât să umbli pe tocuri.

He is positive that he will have finished explaining to his only
customer that his toothbrushes are more expensive than a
pair of high-heeled shoes, because it is safer to brush your
teeth than to walk in high heels.
88.

Mă întreb când va înţelege chelneriţa că beţivul îşi va fi
terminat de băut sticla de vodcă înainte să-şi dea seama că va
trebui să stea la închisoare tot restul vieţii.

I wonder when the waitress will understand that the
drunkard will have finished his bottle of vodka before he
realizes he will have to stay in jail for the rest of his life.
89.

Nu vrea să-i mărturisească nevestei lui că nu se va fi eliberat
de toate frustrările până ce nu va găsi un psihoterapeut care
este mai scund ca el.

He will not confess to his wife that he will not have got all his
frustrations off his chest till he finds a psychotherapist who is
shorter than himself.
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90.
Până ce violonista va câştiga concursul, va fi fost pedepsită
de dirijor, pentru că a mâncat toată mierea din borcan.

By the time the violinist wins the competition, she will have
been punished by the conductor for having eaten all the
honey in the jar.
91.

Până miercurea viitoare, pianistul va fi fost intervievat de
stăpânul cârciumii unde vrea să cânte pentru chelneri tot
restul vieţii.

By next Wednesday the pianist will have been interviewed by
the owner of the pub where he wants to play for the waiters
for the rest of his life.
92.

Va fi fost pilotul învinuit că îmbătrâneşte până ce se va
întoarce din călătoria pe Marte?

Will the pilot have been blamed for getting on in years by the
time he returns from his trip to Mars?
93.

Până să fie dus la spital, universitarul îşi va fi dat seama că
nu va ajunge vestit numai pentru că mănâncă manuscrise
vechi.

By the time the academic is taken to hospital, he will have
realized that eating old manuscripts will not make him
famous.
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94.
Până la Crăciun, broasca ţestoasă îi va fi explicat melcului că
nu se pot îmbăta împreună.

By Christmas, the turtle will have explained to the snail that
they cannot get drunk together.
95.

De joi într-o săptămână, complicele ucigaşului va fi pus mâna
pe banii ascunşi, şi o va fi întrebat pe poliţistă dacă n-ar vrea
să meargă cu el la Las Vegas.

On Thursday week, the murderer’s accomplice will have got
his hands on the hidden money, and will have asked the
policewoman when she would like to go to Las Vegas with
him.
96.

Broasca va fi adormit şi va fi fost uitată în baia gării până ce
îşi va da seama liliacul că ea nu mai vine în urma lui.

The frog will have fallen asleep, and will have been forgotten
in the bathroom of the railway station before the bat realizes
that she is not following him him any more.
97.

Până la trei şi jumătate, contabilul va fi enervat pe toată
lumea, şi va începe să se întrebe cu ce a greşit, dar va fi fost
părăsit de toţi clienţii până atunci.

By half past three, the accountant will have got on
everybody’s nerves, and will start wondering what he has
done wrong, but he will have been forsaken by all his clients
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by that time.
98.
Înainte de nuntă, contabilul fusese certat pentru că s-a pus
rău cu soacra lui; după nuntă, a făcut acelaşi lucru cu nevasta
lui.

Before the wedding, the accountant had been scolded for
getting on the wrong side of his mother-in-law; after the
wedding, he did the same with his wife.
99.

Până ce va fi eliberat inculpatul, nevasta lui se va fi măritat
cu un bărbat care se apropie de cincizeci de ani, şi nu va mai
vrea să audă de fostul ei soţ.

By the time the accused is set free, his wife will have married
a man who will be getting on for fifty, and she will have
nothing more to do with her former husband.
100.

Broasca ţestoasă va fi fost sfătuită să nu se dea bătută înainte
ca ea să fugă ca să se ascundă de licurici.

The turtle have been advised to keep on fighting before she
runs away and hides from the firefly.
101.

Cunoştinţa ta a afirmat ieri că n-o să poţi scoate o vorbă câtă
vreme doarme şoarecele pe piciorul tău.

Your acquaintance stated yesterday that you would not be
able to get a word out as long as the mouse slept on your knee.

Volumul 3.

102.
A explicat că este o cunoştinţă întâmplătoare de-a mea, şi va
pleca în curând, pentru că a aflat toată lumea că a dat
faliment.

He explained that he was a chance acquaintance of mine, and
that he would soon leave, because everybody had heard that
he had gone bankrupt.
103.

Ştia acrobatul că nimic nu va scoate petele, dacă îşi va muia
cămaşa în cerneală roşie?

Did the acrobat know that nothing would get the stains out if
he dipped his shirt into red ink?
104.

Actriţa era sigură că n-o să scoată un răspuns cinstit de la el,
şi se întreba când va fi pedepsit pentru că minţea tot timpul.

The actress felt sure she would never get an honest answer
out of him, and she wondered when he would be punished
for lying all the time.
105.

Habar n-avea amiralul că detectivul va sta o lună încheiată în
cabină, pentru că se va teme că oricine putea să scoată de la
el o mărturisire completă atunci când era beat.

The admiral had no idea that the detective would be staying
in his cabin for a whole month, because he would be scared
anyone might get a full confession out of him while he was
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drunk.
106.
Nu-şi închipuise nimeni că admiratorul ei o să refuze s-o ia
de nevastă pentru că s-a sculat cu faţa la cearşaf.

Nobody had imagined that her admirer would refuse to
marry her because he had got out of bed on the wrong side.
107.

Ştiai că va fi silit adolescentul să se dezobişnuiască să poarte
perucă albă atunci când făcea curte vecinei lui în vârstă de
cincisprezece ani?

Did you know the teenager would be forced to get out of his
habit of wearing a white wig when he courted his fifteenyear-old neighbour?
108.

Se temea aventurierul că cei şapte fii ai lui vor scăpa de sub
control atunci când va pleca el în Sahara, unde plănuia să-şi
petreacă următorul deceniu.

The adventurer was afraid that his seven sons would get out
of hand when he left for the Sahara, where he planned to
spend the next decade.
109.

Regele îşi întrebă măscăriciul dacă va izbuti vreodată să-şi
scoată din minte gândul războiului, iar măscăriciul îi şopti la

The king asked his jester if he would ever manage to get the
thought of war out of his head, and his jester whispered into
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ureche că aceasta se va întâmpla atunci când regele va fi în
rai.

his ear that this would happen when the king was in Heaven.

110.
Cine credeai că-i va ajuta pe cei în vârstă atunci când se vor
pensiona?

Who did you think would help the aged when they retired?

111.
Cine-şi închipuia agentul secret că va îndepărta bomba
înainte ca copilul de trei ani să se împiedice de ea?

Who did the secret agent imagine would take the bomb out
of the way before the three-year-old tripped over it?
112.

De ce i-a spus leul bufniţei că, doar atunci când o să-şi facă
destul curaj să sară la un vultur să-l bată măr, o să-şi învingă
ea frica?

Why did the lion tell the owl that, only when she plucked up
enough courage to jump at an eagle and beat him up, would
she get over her fear?
113.

Cum se gândea alchimistul că va vorbi la telefon cu ucenicul
lui la amiază, când ştia că toate liniile vor fi ocupate?

How did the alchemist think he would talk to his apprentice
on the phone at noon, when he knew that all the lines would
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be engaged?
114.
Extraterestrul a anunţat că prietenii lui se vor aduna şi vor
încerca să repare farfuria zburătoare.

The alien announced that his friends would get together and
try to repair the flying saucer.
115.

Aliatul tău şi-a dat seama că va fi invitat la reuniunea lunară
a spionilor, şi s-a întrebat unde va trebui să se ducă, şi când
va fi contactat de poliţie.

Your ally realized that he would be invited to the spies’
monthly get-together, and wondered where he would have to
go, and when he would be contacted by the police.
116.

A înţeles anarhistul că lupta nu va înceta câtă vreme nu este
nimeni arestat?

Did the anarchist understand that the fight would not stop as
long as nobody was arrested?
117.

Când îşi dădu seama şarpele că a înghiţit o scobitoare, îi ceru
chelnerului să-i aducă un pahar mare cu ţuică.

When the snake realized he had swallowed a toothpick, he
asked the waiter to bring him a large glass of plum brandy.
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118.
De ce i-ai spus zebrei că n-ai mai văzut-o niciodată, când
toată lumea ştie că ea este nevasta ta de un sfert de veac?

Why did you tell the zebra that you had never seen her before,
when everybody knows that she has been your wife for a
quarter of a century?
119.

Anticarul a spus că o s-o ducă chiar el pe fiica lui la altar
atunci când aceasta se va căsători, şi-i spunea acest lucru ori
de câte ori fiica lui îl întreba când o să câştige destui bani ca
să-i dea zestre.

The antiquarian said he would give his daughter away
himself when she got married, and told her so whenever his
daughter asked him when he would make enough money to
give her a dowry.
120.

Starea bisericii îi dădea motive de nelinişte apostolului, aşa
că promise că îl va întreba pe Dumnezeu când vor avea
sătenii suficiente cărămizi să construiască alta.

The condition of the church gave the apostle cause for anxiety,
so he promised he would ask God when the villagers would
have enough bricks to build another one.
121.

I s-a spus vreodată arheologului, mă întreb, de ce nu-l ia
nimeni în serios atunci când vorbeşte despre biserica pe care

Has the archaeologist ever been told, I wonder, why nobody
takes him seriously when he talks about the church he has
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a descoperit-o pe fundul mării?

discovered at the bottom of the sea?
122.

Melcul tocmai a ajuns sub copac, şi acum îl aşteaptă pe
iepurele de casă, care e foarte lent astăzi.

The snail has just arrived under the tree, and is now waiting
for the rabbit, who is very slow today.
123.

De ce crezi că abia acum şi-a dat seama arhiepiscopul că nu
trebuia să cedeze şantajului?

Why do you think the archbishop has only now realized he
should never have given in to blackmail?
124.

Cui a spus arhiducesa chiar acum că vrea un dormitor de la
ale cărui geamuri să vadă o grădină plină cu păpădii?

Whom has the archduchess just told she wants a bedroom
from whose windows she can see a garden full of dandelions?
125.

I s-a promis adesea arhiducelui că nu va fi pus să înveţe
maghiara, dacă promite că va citi o sută de romane în
olandeză.

The archduke has often been promised that he will not be
forced to learn Hungarian if he promises to read a hundred
novels in Dutch.
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126.
De când îţi spune arcaşul că tocana pe care o găteşti emană
un iz delicios de usturoi?

How long has the archer been telling you that the stew you
are cooking gives out a delicious odour of garlic?
127.

De patru ani şi jumătate s-a dedicat arhitectul pe de-a-ntregul
construirii castelului, care va fi devenit reşedinţa Împăratului
înainte să-l ia măscăriciul prizonier pe arhitect.

For four years and a half, the architect has given himself over
entirely to building the castle which will have become the
Emperor’s residence before the jester takes the architect
prisoner.
128.

De ceva vreme încoace, se crede că arhivista este o femeie
inteligentă şi învăţată, dar cu izbucniri violente de mânie.

For quite a while now, the archivist has been thought to be a
clever woman and a scholar, but given to furious outbursts of
rage.
129.

De ce nu i s-a spus încă protopopului că strănepoata lui a
născut tripleţi anul trecut?

Why has the archpriest not been told yet that his great
granddaughter gave birth to triplets a year ago?
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130.
De ce nu i s-a decernat premiul Nobel aristocratului, dacă toţi
ştiu cât de mult se gândeşte el la pacea lumii de douăzeci de
ani încoace?

Why has the aristocrat not been awarded the Nobel Prize if
everyone knows how much thought he has given to world
peace for the last twenty years?
131.

Cum de poţi întreba de ce a renunţat incendiatorul la o
carieră promiţătoare la Londra, şi a emigrat în Noua
Zeelandă, când ştii că poliţia încearcă să-l închidă de ani de
zile?

How can you ask why the arsonist has given up a promising
career in London, and emigrated to New Zealand, when you
know the Police have been trying to imprison him for years?

132.
Agresorul aleargă pe strada principală de când a fost somat
să se predea şi să recunoască că a împuşcat şi a gătit vulpea
parohului.

The assaulter has been running down the main street since he
was summoned to give himself up and admit to having shot
and cooked the vicar’s fox.
133.

Cine este persoana căreia îi explică astmaticul de o oră că n-a
renunţat niciodată la speranţa de a deveni campion de box?

Who is the person the asthmatic has been explaining to for an
hour that he has never given up hope to become a boxing
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champion?
134.
La ce bun să te întrebi cum se face că n-a remarcat încă
astrologul că s-a dezlipit fotografia şefului lui, şi el va trebui
să o lipească la loc, dacă nu cumva vrea ca şeful lui să-l
trimită într-o călătorie în spaţiul cosmic?

What is the use of wondering how come the astrologer has
not yet noticed that the photograph of his boss has come
unstuck, and he will have to glue it down, unless he wants his
boss to send him on a trip to the outer space?
135.

Astronautul stă lipit de televizor, urmărind ştirile, de când i
s-a spus că poate o să-l trimită guvernul pe Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun, Venus, Marte, Pluto sau Mercur.

The astronaut has been glued to the television, watching the
news, since he was told the government might send him to
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Venus, Mars, Pluto or
Mercury.
136.

Căţeaua astronomului roade un os de când a ţipat el la ea, şi
din acel moment el se tot miră de ce căţeaua nu-l mai muşcă
din zece în zece minute, ca de obicei.

The astronomer’s bitch has been gnawing at a bone since he
shouted at her, and ever since that moment he has kept
wondering why she no longer bites him every ten minutes, as
she used to.
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137.
Ateul tocmai s-a hotărât că trebuie să se îmbarce pe vasul cu
destinaţia Polul Nord, şi a început să caute valiza mov, pe
care a uitat că a pierdut-o anul trecut.

The atheist has just decided he must go aboard the ship which
is bound for the North Pole, and has started looking for the
mauve suitcase, which he has forgotten he lost last year.
138.

Sportivul umblă pe afară cu capul gol de o oră şi jumătate, şi
habar n-are de ce l-a durut capul în tot acest timp.

The athlete has been going about bare-headed for an hour and
a half, and has no idea why he has had a headache all along.
139.

De ceva vreme încoace, circulă zvonul că ataşatul militar va
fi fost concediat până ce se va întoarce de la Haga.

For some time now, the rumour had been going around that
the military attaché will have been fired by the time he gets
back from the Hague.
140.

Atacatorul a rupt-o deja la fugă cu scobitoarea victimei, iar
aceasta din urmă n-are nici cea mai vagă idee cum să facă să
găsească alta.

The attacker has already run away with his victim’s
toothpick, and the latter does not have the faintest idea how
to go about finding another one.
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141.
Procurorul general s-ar plimba acum prin Neapole, dacă se
hotăra să plece în străinătate atunci când slujitorul lui i-a spus
că ar prefera să fie concediat decât să-i mai fiarbă cartofii.

The Attorney General would be walking in Naples now, if he
had decided to go abroad when his attendant told him that he
would rather be fired than boil his potatoes again
142.

Penelopa ar avea împuternicire chiar în clipa aceasta, dacă
Ulise nu s-ar fi temut că, odată ce va decide ea ce vrea să facă,
o să-şi urmărească ţelul, şi nu se va opri până n-o să vândă şi
ultima oaie din uriaşa lui turmă.

Penelope would have power of attorney this very minute, if
Ulysses had not feared that, once she decided what she
wanted to do, she would go after it, and would not stop until
she had sold the last sheep in his enormous flock.
143.

Sunt sigur că înţelegi că vânzătorul la licitaţie ar fi prost, dacă
ţi-ar spune că principiile lui îl împiedică să înşele un
miliardar.

I am sure you understand that the auctioneer would be a fool
if he told you that it went against his principles to cheat a
billionaire.
144.

Ar fi autorul trimis la închisoare, dacă ar afla cititorii lui că
nu şi-a îndeplinit planul de a scrie un roman despre pescuitul

Would the author be sent to goal, if his readers found out that
he had never gone ahead with his plan of writing a novel
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păstrăvilor?

about fishing trout?
145.

Biograful a explicat că ar merge ca pe roate lucrul la noua
bibliotecă publică, dacă s-ar folosi elefanţi ca să care buştenii,
în loc de catâri.

The biographer explained that work on the new public library
would go ahead like wildfire, if elephants were used to carry
the logs, instead of mules.
146.

Mezinul familiei, cum îi zici tu, n-ar mormăi pe când merge
pe strada ce duce la Turnul Londrei, dacă i-ai promite că
mergi cu el până ce-şi va găsi căţeluşul demult pierdut.

The baby of the family, as you call him, would not be
muttering as he walked down the street that leads to the
Tower of London, if you promised to go along with him till
he found his long lost puppy.
147.

Dacă s-ar duce vestea că burlacul a hotărât s-o ia de nevastă
pe spălătoreasă, primarul s-ar oferi să-i cunune pe gratis.

If word went round that the bachelor had decided to marry
the washerwoman, the mayor would volunteer to pronounce
them man and wife for free.
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148.
Nu crezi că cimpoierul ar sări la dulgher, dacă acesta ar
începe să bârfească vreunul din prietenii cu care este
înhăitat?

Do you not think the bagpiper would go at the carpenter, if
the latter started slandering any of the friends he was going
around with?
149.

Dacă s-ar da înapoi ceasurile de sâmbătă într-o săptămână,
nu crezi că portărelul ar aştepta cu nerăbdare să stea o oră-n
plus în pat?

If the clocks went back on Saturday week, do you not think
the bailiff would be looking forward to spending an extra
hour in bed?
150.

Mă întreb dacă balerinul s-ar răzgândi, dacă i-ai spune clar
că vei omorî pe toată lumea care promite să plătească un
castel în Spania, fără să-şi dea seama că preţul este mult mai
mare decât îşi poate permite.

I wonder if the ballet dancer would go back on his word, if
you made it clear to him that you would kill everyone who
promised to pay for a castle in Spain, without realizing that
the price was far higher that they could afford.
151.

Tâlharul s-ar încrede în oamenii lui, dacă ar putea să nu se
mai întrebe dacă poate avea încredere în ei că nu se duc fără

The bandit would trust his men, if he could stop wondering
whether they should be trusted no to go behind his back to
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ştirea lui să se plângă la poliţie.

complain to the Police.
152.

Nu trecea nici măcar o zi fără ca el să se întrebe dacă
barmanul ar bea lapte la prânz, dacă ar avea o nevastă care-l
pisează.

Scarcely a day went by without his wondering whether the
bartender would drink milk with his lunch, if he had a wife
who nagged him.
153.

Baroana ar mânca acum banane într-o cuşcă la grădina
zoologică, dacă soţul ei se lua după aparenţe atunci când s-a
întors ea din Orientul Mijlociu.

The baroness would be eating bananas in a cage at the Zoo
right now, if her husband had gone by appearances when she
had returned from the Middle East.
154.

Judecătorul vru să ştie dacă avocatul pledant l-ar apăra pe
jucătorul de tenis, dacă ar afla că acesta îşi mănâncă
întotdeauna mingile de tenis de cum apune soarele.

The judge wanted to know if the barrister would defend the
tennis player if he found out that the latter always ate his
tennis balls as soon as the sun went down.
155.

Ar fi beduinul găsit, dacă s-ar îmbarca pe un vas care se

Would the Bedouin be found if he embarked on a ship that
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loveşte de un submarin şi se scufundă, ori ar trebui beduinul
să îngenuncheze şi să se roage de căpitan să-i dea o vestă de
salvare, ca să înoate până la cel mai apropiat port?

struck a U-boat and went down, or would the Bedouin have
to go down on his knees and pray to the Captain to let him
have a life jacket, in order to swim to the nearest harbour?
156.

Prisăcarul ar fi înţepat de albine, şi ar face febră, dacă ar
încerca să-şi mute stupii în deşertul Sahara.

The beekeeper would be bitten by his bees, and go down with
a fever, if he tried to move his beehives to the Sahara desert.
157.

Cerşetorul ar merge la plimbare cu preşedintele, dacă n-ar
trebui să-şi câştige traiul, sau cel puţin dacă îşi făcea o carieră
atunci când era în floarea vârstei.

The beggar would be going for a walk with the President if he
did not have to make a living, or at least if he had made a
career for himself when he was in his prime.
158.

Din două-n două luni, se dădeau ceasurile înainte cu un sfert
de oră, şi clopotarul dădea tuturor de ştire că ar dormi mai
mult dacă n-ar trebui să vopsească clopotul în fiecare zi la
cinci dimineaţa.

Every two months the clocks would go forward a quarter of
an hour, and the bell ringer let everyone know that he would
sleep longer if he did not have to paint the bell at five in the
morning every day.
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159.
Privitorii n-ar avea sentimentul că situaţia este din ce în ce
mai rea, dacă n-ar fi siguri că tot ce spune vorbitorul nu are
nicio legătură cu realitatea.

The beholders would not feel the situation was going from
bad to worse if they were not sure that everything the speaker
said had nothing to do with reality.
160.

Poate că bucătarul a cumpărat lapte în loc de vodcă atunci
când a fost trimis la târg, dar nu l-ar fi putut bea pe tot, dacă
nu-l ajuta ciobanul.

Their cook may have bought milk instead of vodka when he
had been sent to the fair, but he could not have drunk it all if
he had not been helped by the shepherd.
161.

Cavalerul tău de onoare nu s-ar fi apropiat de biroul
preotului atunci când preotul lucra, dacă nu i-ar spune mereu
domnişoarele de onoare că este un laş.

Your best man would not have gone near the minister’s study
while the minister was working unless the best maids always
told him that he was a coward.
162.

Şedinţa s-ar fi desfăşurat foarte bine, dacă bigamul nu se
întreba în gura mare unde-i este a doua nevastă, şi dacă ea o
să se întoarcă înainte să trebuiască el să intre-n armată.

The meeting would have gone off very well, if the bigamist
had not wondered aloud where his second wife was, and if
she would come back before he was forced to join the army.
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163.
Biochimistul era conştient că mina ar fi explodat pe când
lucra el, dacă buldogul lui francez nu o găsea, şi nu începea
să latre, ca să atragă atenţia tuturor, sperând că este o minge
şi că i se va da voie să se joace cu ea.

The biochemist was aware that the mine would have gone off
while he was working, unless his French bulldog had found
it out, and had started barking, in order to draw everybody’s
attention, hoping that it was a ball, and that he would be
allowed to play with it.
164.

S-ar fi pornit alarma, dacă încerca un borfaş să spargă
apartamentul biologului înainte ca acesta din urmă să se
întoarcă din Marea Caraibilor?

Would the alarm have gone off, if a burglar had tried to break
into the biologist’s flat before the latter returned from the
Caribbean Sea?
165.

Episcopul s-ar fi sculat la amiază, dacă deşteptătorul n-ar
suna la şapte în fiecare dimineaţă.

The bishop would have woken up at noon if his alarm did not
go off at seven every morning.
166.

Dacă îţi spărgea şantajistul apartamentul, şi-ţi fura bijuteriile

If the blackmailer had broken into your flat and gone off with
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de familie, te duceai la poliţie să depui plângere, sau îl rugai
pe pitic să-i explice şantajistului ce amărât eşti, şi să-i spună
că o să-l pedepsească cimpanzeul tău?

your family jewels, would you have gone to the Police to file
in a complaint, or would you have asked the dwarf to explain
to the blackmailer how unhappy you were, and tell him that
your chimp would punish him?
167.

Dacă vagabondul ar fi oaia neagră a familiei, nu se ducea în
excursia aceea la München, unde toată lumea se întreba dacă
o să mai plece acasă.

If the tramp were the black sheep of the family, he would
never have gone on that trip to Munich, where everyone
wondered if he would ever go back home again.
168.

Ar fi continuat fierarul dacă Oedip apărea şi-l întreba cine
este ruda lui cea mai apropiată?

Would the blacksmith have gone on if Oedipus had turned
up and had asked him who his next of kin was?
169.

Cumnatul avocatului îl întrebă pe avocat de ce refuză să se
maturizeze, iar avocatul răspunse că, dacă ar mai fi
adolescent, ar putea face tot ce vrea şi nu l-ar putea nimeni
băga la închisoare.

The lawyer’s brother-in-law asked the lawyer why he refused
to grow up, and the lawyer answered that, if he were still a
teenager, he could do as he pleased, and nobody could send
him to goal.
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170.
Mi-aş fi dat seama că se întâmplă ceva foarte ciudat între
donatorul de sânge şi soţia lui, care era zână, dacă i-aş fi
văzut împreună.

I should have realized that something very odd was going on
between the blood donor and his wife, who was a fairy, if I
had seen them together.
171.

L-ar fi întrebat barcagiul pe turist ce se petrece în lume, dacă
turistul i-ar fi spus că a venit să vadă Nilul, pentru că toate
celelalte râuri de pe Pământ au secat?

Would the boatman have asked the tourist what was going
on in the world, if the latter had told him that he had come to
see the Nile, because all the other rivers on Earth had gone
dry?
172.

Dacă te găsea contabilul mâncând chibrituri, îţi spunea că nu
pricepe ce se petrece-n mintea ta.

If the bookkeeper had found you eating matches, he would
have told you that he could not fathom what went on in your
mind.
173.

Recenzentul ar fi fost plătit regeşte, dacă îi explica
redactorului că mai toţi banii lui se duc pe romane poliţiste.

The book reviewer would have been paid like a king if he had
explained to the editor that he spent most of his money on
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thrillers.
174.
Librarul n-ar fi citit despre deşerturile lumii când ai intrat,
dacă nu te-ai fi căinat că iarna pensia ta se duce pe încălzire.

The bookseller would not have been reading about the deserts
of the world when you came in, if you had not complained to
him that, in winter, your pension could barely cover the
heating.
175.

Ciubotarul ar fi lucrat la cizmele haiducului atunci când s-a
pornit furtuna, dacă nu se stingea lumina şi nu era silit să
aştepte să se aprindă la loc, pentru că nu avea lumânări în
atelier.

The bootmaker would have been making on the outlaw’s
boots when the storm began, if the lights had not gone out,
and if he had not been forced to wait for them to go on again,
because he had no candles in his workshop.
176.

Arcaşul şi trupa lui de actori ar fi dormit în patul lor în
noaptea când ai dat foc casei arcaşului, dacă arcaşul nu s-ar
fi dus într-un tur de două săptămâni în satul vecin, ceea ce,
de fapt, i-a salvat viaţa.

The bowman and his company of actors would have been
sleeping in their beds on the night you set fire to the
bowman’s house, if the latter had not gone on a two-week
tour to the neighbouring village, which, actually, saved his
life.
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177.
Când s-a abătut uraganul, berarul ar fi băut bere cu prietenul
lui la cataramă, zicându-i acestui prieten că are şaisprezece
ani, iar prietenul lui ar fi răspuns că berarul are aproape
optzeci de ani şi este un beţiv, dar s-a întâmplat că dormeau
amândoi în pivniţă, şi nici nu şi-au dat seama că este uragan
afară.

When the hurricane struck, the brewer would have been
drinking beer with his bosom friend, telling his friend that he
was sixteen, and his friend would have retorted that the
brewer was in his late seventies and a drunk, but it so
happened that they were both asleep in the cellar, and were
not even aware there was a hurricane outside.
178.

Când se apropia de ora şapte, zidarul ar fi tras un pui de
somn, dacă nu-i interzicea şeful lui să doarmă în timpul
orelor de program.

When it was going for seven o’clock, the bricklayer would
have taken a nap unless his boss had forbidden him to sleep
during work hours.
179.

Ar fi fost avertizată mireasa că trebuie să ţină regim sever,
dacă mirele ar fi anunţat public că el n-o să îmbătrânească şi
nici n-o să se îngraşe niciodată, şi se aştepta să facă şi ea la fel
ca el.

The bride would have been warned that she must go on a
strict diet, if the bridegroom had announced publicly that he
would never grow either old or fat, and he expected her to do
the same.
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180.
Când s-a stins lumina, taximetristul ar fi fost pe Fifth Avenue,
dacă toţi băcanii care au dat faliment din cauza
supermarketurilor nu organizau o demonstraţie care a blocat
circulaţia.

When the lights went out, the cab driver would have been
driving down Fifth Avenue, unless all the grocers who had
gone out of business because of the supermarkets had
organized a demonstration which had blocked traffic.
181.

Tocmai a mărturisit omul de afaceri că anul trecut şi-a dat
seama că poartă de zeci de ani o pereche de pantaloni care sau demodat.

The businessman has just confessed that last year he realized
he had been wearing for decades trousers which had gone out
of fashion.
182.

I s-a spus deja majordomului că, acum o jumătate de oră,
când stăpânul lui a adus acasă o broască ţestoasă, stăpâna
casei cânta la pian zi şi noapte de o săptămână, iar de vreo
patru zile doctorul credea că şi-a ieşit din minţi?

Has the butler been told yet that, half an hour ago, when his
master brought a turtle home, the lady of the house had been
playing the piano day and night for a week, and for the last
four days the doctor had thought her to have gone out of her
mind?
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183.
Nu mai văzusem un viţel în viaţa mea, aşa că, atunci când
mi-ai arătat unul, intenţionam să fac o poză, dar mi-am dat
seama că umblu de o oră, aşa că poza mi-a ieşit din minte.

I had never seen a calf in my life, so, when you showed me
one, I intended to take a photo, but I realized I had been
walking for an hour, so the photo went out of my mind.
184.

I s-a făcut milă califului de veveriţa care ţopăia din pom în
pom de ore întregi, şi acum a construit o rezervaţie pentru
toate veveriţele pe care le-a văzut în viaţa lui.

The caliph’s heart went out to the squirrel which had been
hopping from tree to tree for hours, and now he has built a
reservation for all the squirrels he has ever seen in his life.
185.

Un vizitator a remarcat că fiul gazdei iese de ani de zile cu o
fată de care n-a fost niciodată îndrăgostit, dar n-a auzit
nimeni ce a zis el.

A guest remarked that the host’s son had been going out for
years with a girl he had never been in love with, but nobody
heard what he had said.
186.

I-ai mulţumit vreodată cămilei că verifică cifrele la sfârşit de
lună, cu toate că ţi-a spus cu ani în urmă că dintotdeauna
detestă matematica şi speră să aibă un stăpân care o s-o lase-

Have you ever thanked the camel for going over the figures
at the end of each month, although she told you years ago that
she had always hated mathematics, and had hoped she would
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n pace să viseze cu ochii deschişi?

have a master who would leave her alone to daydream?
187.

Operatorul filma vasul de un sfert de oră atunci când ai zis
tu că precis a căzut un şoarece în apă, iar acum i se pare
operatorului că este vina lui, pentru că nu a observat până
acum că se află o pisică la bord.

The cameraman had been filming the ship for a quarter of an
hour when you said a mouse must have gone overboard, and
now the cameraman thinks it is all his fault, because he did
not notice before that there was a cat on board.
188.

Încă nu începuse examenul atunci când îşi dădu seama
candidatul că este închisă poarta, aşa că trebui să ocolească
grădina, ca să ajungă la sala de clasă unde-şi dădea
întotdeauna examenele.

The exam had not yet begun when the candidate realized that
the gate was shut, so he had to go round the garden in order
to reach the classroom where he would always take his
exams.
189.

Nu i s-a spus canibalului până-n prezent că nu hrana, ci
iubirea contează, aşa că mai bine s-ar purta cum trebuie?

Has the cannibal never been told so far that it is not food but
love that makes the world go round, so he had better behave
himself?
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190.
De abia dădu cardinalul pe gât un pahar de whisky, că şi
începu barul să se învârtă, de parcă ar fi călătorit pe mare pe
furtună din clipa când s-a aşezat să bea cu credincioşii.

Hardly had the cardinal gulped down a glass of whiskey
when the bar began to go round, as if he had been travelling
on a stormy sea since the minute he had sat down to drink
with the believers.
191.

Nu a fost încă anunţat îngrijitorul că n-o să ajungă pentru toţi
cafeaua, dacă bea câte o ceaşcă de câte ori deschide uşa unui
musafir.

The caretaker has not yet been announced that there will not
be enough coffee to go round if he drinks a cup whenever he
opens the door for a guest.
192.

De abia prinse preşedintele crapul cel uriaş, că se şi duse la
subordonatul lui să-l pună la rece, iar acum beau împreună
vin de o oră, lăudându-se cu toţi peştii pe care i-au prins
vreodată.

No sooner had the chairman fished the huge carp than he
went round to his subordinate to refrigerate it, and now they
have been drinking wine together for an hour, boasting about
all the fish they have ever caught.
193.

Dulgherul încearcă de trei sferturi de oră să facă pianul să

The carpenter has been trying for three quarters of an hour
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iasă pe uşă, şi mă întreb de ce nu i-ai spus că a fost asamblat
în salon şi nu poate încăpea pe uşă.

now to make the piano go through the door, and I wonder
why you never told him it had been put together inside the
drawing room, and it could never go through that door.
194.

Casierul a căutat în toate sertarele în biroul lui de la bancă, şi
căuta de zile-n şir banii ascunşi, atunci când intră iapa în
bancă şi-i şopti că nu s-a uitat pe fereastră, altfel ar fi văzut
măturătorii adunând monezi şi ţipând de bucurie.

The cashier went through every drawer in his bank office, and
he had been looking for the hidden money for days on end,
when the mare entered the bank, and whispered to him that
he had not looked out of the window, or he would have seen
the dustmen picking coins and shouting with joy.
195.

Ştiai că s-a hotărât cameleonul că, de îndată ce se va încheia
divorţul, o să se însoare cu şopârla, pe care o curta de luni de
zile, şi care nu voia să iasă cu un cameleon însurat?

Did you know that the chameleon had decided that, as soon
as his divorce had gone through, he would marry the lizard,
whom he had been courting for months, and who would not
go out with a married chameleon?
196.

De când s-a crăpat de ziuă, politicianul îi întreabă pe trecători
dacă ştiu prin ce au trecut el şi nevasta lui pentru că au

Since the day broke, the politician has been asking the passers
by if they know what he and his wife have been through
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declarat că nu şi-au putut plăti datoriile.

because they declared they had not been able to pay their
debts.
197.

Heruvimul scâncea; scâncea de când i-a spus şeful lui că va
trebui să ducă la bun sfârşit proiectul pentru modernizarea
raiului, fără a produce neplăceri vreunuia din noii veniţi, şi
fără a-i necăji pe arhangheli.

The cherub was whimpering; he had been whimpering since
his boss had told him he would have to go through with the
project of modernizing Heaven, without inconveniencing any
newcomers or upsetting the archangels.
198.

De ce nu a fost verificat şarlatanul înainte de a fi angajat de
bancă, din moment ce toţi ştiau că fură bani încă de când a
absolvit liceul?

Why has the charlatan never been checked on before being
hired by the bank, when everyone knew he had been stealing
money ever since he had graduated from highschool?
199.

Căpetenia a decis că se va duce la universitate atunci când o
să împlinească cincizeci de ani; tocmai s-a întors din codru,
unde a vânat toată dimineaţa, şi îşi spală pantofii cu toc în
chiuvetă.

The chieftain has just decided he will go to university when
he turns fifty; he has just come back from the woods, where
he has been hunting all morning, and he is washing his highheeled shoes in the sink.
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200.
De când lucrează ca balerin coşarul care s-a străduit din
răsputeri să înveţe altă meserie anul trecut, şi de când ştii tu
despre acest lucru?

How long has the chimney sweeper who went to no end of
trouble in order to learn another trade last year been working
as a ballet dancer, and how long have you known about that?
201.

Bănuia chinezul că în anul acela cartea lui de călătorii este cea
mai bună şi va câştiga premiul Booker ?

Did the Chinese suspect that his travel book was the best that
year, and the Booker Prize would go to him?
202.

De ce i-ai spus coristului că va avea mult de cheltuit dacă se
va hotărî să se facă cântăreţ?

Why did you tell the chorister he would have to go to a lot of
expense if he decided to embark upon a singing career?
203.

A avertizat crizantema firul de iarbă că, dacă va bea vin
atunci când va ploua, vinul i se poate urca la cap?

Did the chrysanthemum warn the blade of grass that, if it
drank wine while it was raining, the wine could go to its
head?
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204.
Prinţul era convins că nu este acasă Cenuşăreasa, aşa că le
spuse surorilor ei că ea s-a dus după cumpărături la mall şi
se distrează precis cumpărând baloane.

The Prince felt sure that Cinderella was not at home, so he
told her sisters that she had gone shopping at the mall, and
was certainly having a good time buying balloons.
205.

Cetăţeanul hotărî că primarul nu poate vedea esenţialul, şi
are nevoie de sfetnici să-l ajute să decidă unde va fi construit
noul cinematograf.

The citizen decided the mayor was unable to go to the heart
of the matter, and he needed advisers to help him decide
where the new cinema hall would be built.
206.

Civilul fu foarte mirat atunci când îi spuse ofiţerul să-l ia
naiba pentru că poartă cămaşă albă şi vrea să-şi aştepte iubita
în zona militară a aeroportului.

The civilian was very astonished when the officer told him to
go to hell because he was wearing a white shirt, and wanted
to wait for his sweetheart in the military area of the airport.
207.

Funcţionarul public fu distrus atunci când auzi că şoarecelui
din mansardă îi este foame şi vine zilnic jos să cerşească o
bucată de şvaiţer.

The civil servant went completely to pieces when he heard
that the mouse in the attic was hungry, and would come
downstairs daily, to beg for a piece of Swiss cheese.
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208.
Fostul lui coleg de clasă îi spuse că nu-i poate include reclama
în ziarul de a doua zi, pentru că ziarul a intrat deja la tipar,
aşa că va trebui să aştepte până ce vor publica alt număr, ceea
ce se poate întâmpla peste un an sau doi.

His former classmate told him he could not include his
advertisement in the next day’s paper, because the paper had
already gone to press, so he would have to wait till they
published another issue, which might happen in a year or
two.
209.

Marinarul îi spuse ginerelui că clerul este foarte supărat pe
el, pentru că a plecat pe mare, şi toată lumea voia să ştie unde
au fost depozitate lucrurile lui cât a fost plecat.

The sailor told his son-in-law that the Clergy were very angry
with him for having gone to sea, and everybody wanted to
know where his belongings had been deposited while he had
been away.
210.

De ce s-a plâns funcţionarul că grădina lui s-a părăginit de
tot, când ştia foarte bine că mereu mănâncă dulciuri, în loc
să-şi vegheze florile?

Why did the clerk complain that his garden had completely
gone to seed, when he knew very well that he was always
eating sweets instead of watching his flowers?
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211.
Vizitiul se lăudă că, dacă va fi prins, are un plan foarte bun,
şi nu va fi judecat pentru că a tăiat coada calului stăpânului
lui.

The coachman boasted that, if he was caught, he had a very
good plan, and would never go to trial for having cut off the
tail of his master’s horse.
212.

Nu ţi se pare ciudat că grănicerul s-a plâns că mereu lăsăm să
se strice mâncarea pe care o găteşte el?

Does it not seem strange to you that the coast guard should
have complained that we always let the food he cooks go to
waste?
213.

Şi-a dat seama colegul lui, căruia i-ai spus că-şi iroseşte
talentul actoricesc, că nu-i vei spune adevărul, dacă nu vei
avea ceva de câştigat?

Did his colleague, whom you told he was letting his acting
talent go to waste, realize that you would never tell him the
truth unless you had something to gain by it?
214.

A observat colecţionarul, care cumpăra toate obiectele de
îmbrăcăminte ce-i ies în cale, că nu se potrivesc deloc pălăria
verde cu haina roşie?

Did the collector, who would buy every item of clothing he
came across, notice that his green hat and red coat did not go
well together at all?
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215.
Cui i-a explicat colonelul că viteza şi eficienţa nu merg mână
în mână, şi cine şi-a făcut curaj să-i spună că habar n-are ce
vorbeşte?

Whom did the colonel explain to that speed and efficiency did
not go together, and who had the courage to tell him that he
had no idea what he was talking about?
216.

Comentatorul hotărî că va scrie despre motivul pentru care
urcă preţurile, şi chiar va cere să fie primit de preşedintele
statului, ca să-i spună verde-n faţă că nu este bun de nimic.

The columnist decided he would write about the reason why
prices went up, and would even ask to be seen by the
president of the state in order to tell him to his face that he
was a good-for-nothing.
217.

Ţi-ai închipuit vreodată că dormitorul actorului de comedie
va fi mistuit de flăcări pe când el amuză grupul de maimuţe
aduse din rezervaţie ca să-i aplaude glumele şi să-i redea
încrederea în sine?

Have you ever imagined the comedian’s bedroom will go up
in flames while he is entertaining the group of apes brought
from the reservation in order to clap at his jokes and restore
his self-confidence?
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218.
Comandantul suprem fusese întrebat de ce crede că toată
munca de un an s-a dus pe apa sâmbetei atunci când a fost
aruncat podul în aer de duşman.

The commander-in-chief had been asked why he thought a
year’s hard work had gone up in smoke when the bridge had
been blown up by the enemy.
219.

Cine crezi că i-a spus comunistului că trebuie s-o şteargă
atunci când cortina se va ridica, pentru că spectatorii n-au
plătit o sută de lire pe bilet ca să-l vadă pe el îmbrăcat în roşu
şi strigând lozinci staliniste?

Who do you think told the communist that he must beat it
when the curtain went up, because the spectators had not
paid a hundred pounds a ticket in order to see him dressed in
red, and shouting Stalinist slogans?
220.

Soacra lui Matei ştia sigur că Matei a plecat din Sahara şi că
se va întoarce acasă în curând, pentru că i se golise contul din
bancă, iar el nu găsise încă nimic de lucru.

Matthew’s mother-in-law knew for sure that Matthew had
left the Sahara and would soon come back home, because his
bank account was empty, and he had not found any job yet.
221.

Compozitorul a întrebat-o pe fosta lui soţie dacă cravata lui
în dungi va merge cu cămaşa în carouri, iar soţia lui a răspuns

The composer asked his ex-wife if his striped tie would go
well with his checkered shirt, and his wife replied that he had
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că are un gust extraordinar la îmbrăcăminte.

exquisite taste in clothes.
222.

Era de la sine înţeles că dirijorul va explica pianistului francez
că puterile imperiale, în tot decursul istoriei, au avut tendinţa
să-şi cucerească vecinii mai slabi, şi-l va sfătui pe pianist să
se mute în Siberia.

It went without saying that the conductor would explain to
the French piano player that imperial powers, throughout
history, had always tended to conquer their weaker
neighbours, and would advise the pianist to move to Siberia.
223.

Cofetarul nu era sigur de ce l-au întâmpinat clienţii cu
strigăte mânioase atunci când s-a întors în oraş, după ce
clienţii lui au mâncat prăjiturile lui de ciocolată şi au fost
internaţi cu toţii.

The confectioner was not sure why his customers had greeted
him with angry shouts when he had returned to town, after
they had eaten his chocolate cakes, and had all been admitted
to hospital.
224.

Duhovnicul încercă să le consoleze pe oi că n-are rost să
plângă după zilele apuse, pentru că toată lumea ştia de când
s-au născut că vor fi sacrificate de Paşti.

The confessor tried to comfort the sheep that it was no use
grieving over the good old days, because everyone had
known since they had been born that they would be sacrificed
at Easter.
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225.
Confidenta piticului a izbucnit în râs atunci când l-a auzit că
spune că s-a îndrăgostit de cea mai înaltă fată din sat, şi speră
că va fi acceptat de părinţii ei drept cel mai potrivit ginere.

The midget’s confidante burst out laughing when she heard
him say that he had fallen in love with the tallest girl in his
village, and he was hoping that he would be accepted by her
parents as the most suitable son-in-law.
226.

La cât se ridica suma pe care a zis recrutul că a trebuit s-o
plătească atunci când a alunecat în odaia întunecoasă şi a
bâjbâit după întrerupător?

What did the sum which the conscript said he had had to pay
when he had slipped into the dark room and had groped for
the light switch amount to?
227.

Poliţistul a făcut o pauză, negăsind cuvântul exact care să
exprime ce voia el să spună şi, cum nu l-a găsit, a tăcut
următorii şapte ani.

The policeman paused, failing to find the precise word to
express his meaning, and, as he did not find it, he remained
silent for the next seven years.
228.

De ce se ruşina negustorul ai cărui clienţi s-au adunat în jurul
lui, şi de ce a refuzat să le spună oamenilor despre ce vorbea

What was the merchant whose customers had grouped
around him ashamed of, and why did he refuse to tell those
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atunci când a afirmat că nu va livra ce a promis?

people what he had been talking about when he had stated he
would never deliver what he had promised?
229.

Fură adunaţi toţi convertiţii la un loc, şi fură ameninţaţi că
vor fi trimişi pe lună, pentru că produceau neplăceri de când
veniseră în oraş.

All the converts were grouped together, and were threatened
that they would be sent to the Moon, because they had been
causing trouble ever since they had come to town.
230.

De ce a fost învinuit ocnaşul care cerşea poliţistului de ore
întregi să fie ţinut o săptămână în plus în închisoare?

What was the convict who had been begging to the policeman
for hours to keep him an extra week in jail accused of?
231.

Îi fu clar cazacului că nu va găsi câinele pe care îl gonise din
curte pentru că îi mânca ciupercile.

It became clear to the Cossack that he would not find the dog
which he had kicked out of his yard because it was eating his
mushrooms.
232.

Ţi-a spus cumva regele că a executat cincisprezece baroni şi

Does the king happen to have told you that he has executed
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plănuieşte demult să le ia averile?

fifteen barons, and has been planning for a long time to take
all their fortunes away from them?
233.

Fratele ei ascundea broaşte în odaie de când se întorsese
acasă, după ce petrecuse patruzeci de ani în codru.

Her brother had been hiding frogs in his room ever since he
had come back home, after he had spent forty years in the
woods.
234.

Fiul cel mare al meşteşugarului se făcuse un adolescent cu
umeri laţi, care-şi tot întreba tatăl de ce nu a fost trimis să
studieze dreptul la Paris, în loc să repare pantofi vechi în
cătunul natal.

The craftsman’s eldest son had grown into a broadshouldered teenager, who kept asking his father why he had
never been sent to study law in Paris, instead of mending old
shoes in his native hamlet.
235.

Greierele mărturisi că şi-a cumpărat o haină foarte scumpă,
pe care o va purta de îndată ce va mai creşte.

The cricket confessed that he had bought himself a very
expensive coat, which he would wear as soon as he grew into
it.
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236.
Greierele îi spunea strănepotului că, atunci când s-a dus
prima dată la Brighton, i s-a părut prea aglomerat, dar după
o vreme a început să-i placă, iar acum se simte acolo ca acasă.

The cricket was telling his great-grandson that, when he had
first gone to Brighton, he had found it too crowded, but after
a while it had begun to grow on him, and now he felt very
much at home there.
237.

Cui îi explica deunăzi deţinutul că banii nu cresc în pom, şi
deci a fost silit să-i fure—pentru că, desigur, nici nu se punea
problema să muncească pentru bani?

Whom was the prisoner explaining to the other day that
money did not grow on trees, and therefore he had been
forced to steal it—because working for it was of course out of
the question?
238.

Când şi-a dat primarul seama că puiul de urs pe care-l
hrăneşte la două zile cu carne a ieşit din sandale, şi umblă cu
tălpile goale pe cărarea ce duce la primărie?

When did the mayor realize that the bear cub he fed meat
every other day had grown out of its sandals, and was
walking barefoot down the path which led to the city hall?
239.

Cu ce a zis că s-a obişnuit cinicul care a pierdut tot ce a

What did the cynic who has lost everything he has inherited
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moştenit de la vărul lui?

from his cousin say he had got accustomed to?
240.

De ce zicea că se teme asasinul care tot insista că s-a dezbărat
de obiceiul de a omorî oameni?

What did the killer who kept insisting that he had outgrown
his habit of killing people say he was afraid of?
241.

Atunci când v-aţi întâlnit, unde se ducea broasca ţestoasă,
care ţinea minte că a spus tuturor că i-a crescut iederă prin
toată grădina?

Where was the turtle who remembered she had told everyone
that ivy had grown all over her garden going when you two
met?
242.

Unde s-a prefăcut că se duce narcisa, care a lăsat să-i crească
petale peste cicatricea de pe gât, ca să evite să fie recunoscută,
atunci când s-a întâlnit cu ariciul, şi ariciul i-a spus că iar o
caută poliţia prin crâng?

Where did the daffodil who had grown her petals over the
scar on her neck in order to avoid recognition pretend she was
going when she met the hedgehog, and the hedgehog told her
the Police were again looking for her in the grove?
243.

Vaca lăptarului îi şopti la ureche că vrea să se facă bucătar

The dairyman’s cow whispered in his ear that she wanted to
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când se va face mare, iar el o întrebă dacă o să gătească
vreodată carne de vacă, ceea ce o supără grozav pe vacă.

become a cook when she grew up, and he asked her if she
would ever cook beef, which made the cow really angry.
244.

Cât timp pretindea margareta că a petrecut în tovărăşia
adulţilor, şi unde se afla oraşul în care a crescut?

How long did the daisy claim she had spent in the company
of grown-ups, and where was the town she had grown up in
situated?
245.

Pe cine-şi închipuia că va păcăli dansatorul a cărui fiică mai
mare devenise o mincinoasă?

Whom did the dancer whose eldest daughter had grown up
into a liar imagine he would fool?
246.

Păpădia era din ce în ce mai convinsă că, dacă ar fi ştiut
fermierul că este aşa de greu să coseşti, nici nu se apuca.

The conviction grew upon the dandelion that, if the farmer
had known mowing was difficult, he would never have
started in the first place.
247.

Cui a spus debutantul că nu i se putea şti originea, pentru că

Whom did the débutant tell that his origins could not be
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mama lui a fost văzută în Ierusalim la vremea naşterii lui, iar
el s-a născut de fapt la Moscova?

known, because his mother had been seen in Jerusalem at the
time of his birth, and he had actually been born in Moscow?
248.

Ce ţintea cu puşca în pădure deunăzi demagogul, a cărui fiică
adoptivă pretindea că şeful lui a fost păcălit să-şi investească
economiile în petrol?

What was the demagogue, whose foster daughter claimed
that his boss had been tricked into investing his savings in oil,
aiming at with his rifle in the forest the other day?
249.

Pe cine a informat democratul, care n-a spus nimănui că
întotdeauna a lucrat pentru poliţia secretă, că cinci negustori
ambulanţi vor sparge banca din Monte Carlo?

Whom did the democrat, who told nobody that he had always
worked for the secret police, inform that five pedlars would
soon break the bank of Monte Carlo?
250.

Când a decis dentistul, pe care nu l-a văzut nimeni treaz
niciodată, că o să dea mai întâi pe gât un pahar de whisky, şi
după aceea îi va spune pacientului că trebuie să plătească
câteva mii de lire, ca să-şi scoată măseaua de minte?

When did the dentist, whom nobody ever saw sober, decide
that he would first gulp down a glass of whiskey, and then
tell his patient that he must pay several thousand pounds in
order to have his wisdom tooth pulled out?
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251.
Proiectantul i-a explicat partenerului lui de peste ocean că
acesta a uitat de timbre, aşa că partenerul va trebui să
plătească timbrele, dacă va dori ca schiţele să ajungă la
destinaţie.

The designer explained to his partner overseas that the latter
had forgotten the stamps, so his partner would have to pay
the postage if he wanted the sketches to reach their
destination.
252.

Când şi-a adus aminte detectivul că a spus că îi va reaminti
brutarului să se trezească în zori, de îndată ce va veni bufniţa
la geamul lui?

When did the detective remember that he had said he would
remind the baker to wake up at the break of dawn, as soon as
the owl came to his window?
253.

Oare dictatorul, ai cărui supuşi îl urau atât de tare că l-ar fi
spânzurat dacă ar fi putut s-o facă, i-a reamintit gărzii de corp
să înapoieze cheia de la cameră atunci când vor pleca din
hotel?

Did the dictator, whose subjects hated him so much that they
would have hanged him if they had been able to do that,
remind his bodyguard to hand back the room key when they
left the hotel?
254.

N-am înţeles de ce diplomatul, al cărui porc a împiedicat-o

I did not understand why the diplomat, whose pig had
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pe regină să doarmă, şi-a înaintat demisia, sperând că nu i se
va tăia capul, dacă regina va decide să-i cruţe viaţa.

prevented the Queen from sleeping, had handed in his
resignation, hoping that he his head would not be cut off if
the Queen decided to spare his life.
255.

Directorul grădiniţei a anunţat că s-au eliberat copiilor de
patru ani paşapoarte temporare pe durata excursiei în
Alaska, dar ele vor trebui returnate imediat la întoarcere.

The director of the kindergarten announced that temporary
passports had been issued for the four-year-olds for the
duration of their trip to Alaska, but they would have to be
handed in immediately upon return.
256.

I-a ameninţat disidentul, pe care KGB l-a trimis în străinătate,
pe studenţii cărora le-a dat foi în timpul prelegerii ţinute de
el că, dacă vor fi prinşi citindu-le, vor fi trimişi în Siberia?

Did the dissenter, whom the KGB had sent abroad, threaten
the students whom he gave hand-outs during his lecture that,
if they were caught reading them, they would be sent to
Siberia?
257.

Habar n-avea muncitorul dacă va fi rugat să distribuie zahăr
şi cafea măcinată animalelor de circ după ce vor fi descărcate
cuştile lor de pe vas.

The worker had no idea whether he would be asked to hand
out sugar and ground coffee to the circus animals after their
cages had been unloaded from the ship.
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258.
Nu a putut nimeni afla de ce şi-a predat Dogele Veneţiei
servitoarea poliţiei după ce a aflat că aceasta a hotărât să fugă
cu Prinţul Neapolelui.

Nobody could find out why the Doge of Venice had handed
his maid over to the Police when he had found out that she
had decided she would elope with the Prince of Naples.
259.

Delfinul plănuia că, odată ce va fi ales preşedintele oceanului,
nu va mai trebui să cedeze puterea, iar caracatiţa se va mărita
cu el pentru avere, chiar dacă el nu va primi atâtea cadouri
câte se aşteaptă caracatiţa.

The dolphin was planning that, once he had been elected
president of the ocean, he would never have to hand over the
power, and the octopus would marry him for his wealth, even
if he did not receive as many gifts as the octopus expected.
260.

Măgarul îşi spunea că, după ce iapa va da cu copita în
ulciorul cu lapte şi va necheza, ea va fugi, dacă fermierul n-o
va hrăni cu lapte şi miere.

The donkey was telling himself that, after the mare had
kicked the jug of milk and had neighed, she would run away,
unless the farmer fed her milk and honey.
261.

Când auzi portarul că îngrijitorul are de gând să mai rămână

When the doorkeeper heard that the janitor was going to lag
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după prelegerea cerşetorului, ca să schimbe o vorbă cu el, îşi
dădu seama că n-o să câştige la loterie dacă nu va face şi el la
fel.

behind after the beggar’s lecture in order to have a word with
the speaker, he realized that he would never win the lottery
unless he did the same.
262.

De ce crezi că a declarat dramaturgul că n-o să-şi mai ţină
acţiunile şi o să le vândă pe toate, aşa cum l-a sfătuit expertul,
pentru că este convins că nu le va urca preţul după ce acesta
va scădea la un penny?

Why do you think the playwright declared that he would not
hang on to his shares, and he would sell them all, as the expert
had advised him, because he felt sure their price would never
rise after it had fallen down to one penny?
263.

Cine credeai că a atârnat cămăşile balaurului la uscat, după
ce le-a spălat balaurul, şi a ameninţat că o să înghită tot
regatul, dacă nu va veni cineva să aibă grijă de el?

Who did you think had hung out the dragon’s shirts, after the
dragon had washed them, and had threatened he would
swallow the whole kingdom unless someone came and took
proper care of him?
264.

Libelula a declarat că se va duce la heleşteu, care era un loc
preferat de întâlnire al broaştelor, şi nădăjduieşte să se mărite
cu broasca râioasă cea verde cu ochi bulbucaţi, de care s-a

The dragonfly declared that she would go to the pond, which
was a favourite hangout for frogs, and she hoped she would
marry the green toad with bulging eyes, whom she had fallen
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îndrăgostit cu un an în urmă.

in love with a year before.
265.

Răţoiul băuse cu paza de frontieră, aşa că presupuse că
soldaţii vor fi prea mahmuri pentru a-l împiedica să fugă în
Egipt.

The drake had been drinking with the frontier guards, so he
guessed that the soldiers would be too hung over to prevent
him from running away to Egypt.
266.

Visătorul şi-a luat rămas bun, şi a închis telefonul, după ce la ascultat pe romantic cum îl acuză că n-o să reuşească în
viaţă, pentru că le-a ascuns tuturor că este daltonist.

The dreamer said goodbye and hung up after he had listened
to the romantic accusing him that he would never succeed in
life, because he had hidden from everyone that he was colour
blind.
267.

Croitoreasa şuşoti că s-a nimerit să fie şi ea pe acolo, şi n-o să
se mai repete câtă vreme clienta ei mănâncă gogoşi şi nu are
chef să le împartă cu nimeni.

The dressmaker whispered she had just happened along, and
she would never do it again as long as her client ate
doughnuts and did not feel like sharing them with anyone.
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268.
Mi-am adus aminte că l-am auzit pe fermier zicând că a
înhămat un dromader la căruţă, şi şi-a dat seama că nu i-a
amintit nimeni că mai întâi ar trebui să devină expert în
karate.

I remembered hearing the farmer say that he had harnessed a
dromedary to his cart, and he had realized that nobody had
reminded him that should first become a karate expert.

269.
Ce a spus toboşarul că a făcut atunci când fiica lui vitregă de
şaptesprezece ani a început să se plângă pentru că familia o
neglijează, când de fapt toţi se duceau s-o viziteze la internat
o dată pe săptămână?

What did the drummer say he had done when his seventeenyear-old stepdaughter had started complaining that her
family were neglecting her, when actually everyone went to
visit her at the boarding school once a week?
270.

Unde credea urechelniţa că se poate duce, după ce spusese
clar că are dubii în ce priveşte bunele intenţii ale eunucului,
care avea vreo cincizeci şi cinci de ani, şi care, simţea ea, ar
strivi-o bucuros oricând?

Where did the earwig think she could go, after she had made
it clear that she had serious doubts about the good intentions
of the eunuch, who was in his middle fifties, and who, she
felt, would crush her gladly any time?
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271.
Vulturul gândi că n-o să aibă deloc mustrări de conştiinţă
pentru că a furat ouăle de broască ţestoasă, şi că o să mănânce
pe cinste, dacă o să izbutească să le fiarbă.

The eagle thought he would not have any qualms about
stealing the turtle eggs, and he would have a fabulous meal if
he managed to boil them.
272.

Când credea economistul că va fi momentul potrivit să-i
spună secretarei că el a fost cel care a ezitat dacă s-o
recomande pentru promovare sau nu?

When did the economist think it would be the right time to
tell his secretary that it had been he who had hesitated
whether he should recommend her for promotion or not?
273.

De ce credea redactorul că îi poate spune scriitorului că
trebuie să fie atent atunci când scrie, altfel va trimite revistei
un eseu pe care nimeni nu va fi dispus să-l publice?

Why did the editor think that he could tell the writer he must
be careful when he was writing, or he would send the
magazine an essay nobody would be willing to publish?
274.

Cui a zis libanezul că n-are nimic împotriva vinetelor, dar
caviarul nu-i place, şi va interzice tuturor să-l mănânce,
atunci când va ajunge rege în ţara lui, şi i se vor pleca toţi şi-

Whom did the Lebanese tell he had nothing against
eggplants, but he disliked caviar, and would forbid everyone
to eat it, when he became king of his country, and everybody

Volumul 3.

i vor asculta poruncile?

bowed to him and obeyed his commands?
275.

Când te-a întrebat electricianul dacă îl vei invita pe primar la
o cană de cacao cu lapte de vineri într-o săptămână, dacă nu
va moşteni averea socrilor lui?

When did the electrician ask you if you would invite the
mayor for cocoa on Friday week, if he did not inherit his inlaws’ fortune?
276.

Elanul dădu de ştire tuturor celor mai în vârstă decât el că
oricare dintre ei poate să-i folosească laptop-ul, dar îl vrea
înapoi până la începutul lunii viitoare, pentru că speră că va
termina să-şi scrie memoriile înainte de sfârşitul iernii polare.

The elk let all his elders know that any of them could make
use of his laptop, but he must have it back by the beginning
of the following month, as he hoped he would finish writing
his memoirs before the end of the polar winter.
277.

Ştia cineva de ce l-a întrebat ulmul pe plop când îi va înapoia
banii pe care ulmul i i-a împrumutat plopului?

Did anybody know why the elm had asked the poplar when
the latter would return the money which the elm had lent to
the poplar?
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278.
Când a recunoscut croitoreasa că are o fiică cu soţul ei şi un
fiu cu un delapidator, pentru că era fascinată de criminali, aşa
că va face în curând încă un copil cu un spărgător de bănci?

When did the dressmaker admit that she had a daughter by
her husband, and a son by an embezzler, because she was
fascinated by criminals, so she would soon have another child
by a bank robber?
279.

De ce crezi că a pretins emigrantul care n-are ureche muzicală
că nu-l interesează viorile, atunci când ai aflat tu că el ţi-a
furat o vioară şi un flaut?

Why do you think the emigrant who did not have a good ear
for music claimed he was not interested in violins when you
found out that he had stolen a violin and a flute from you?
280.

Solul îşi spuse că nu are darul să converseze politicos la
petreceri, aşa că o să-şi cumpere un papagal, şi o să-l înveţe
să vorbească în locul lui.

The emissary told himself that he had no gift for making
polite conversation at parties, so he would buy a parrot and
teach it to speak in his place.
281.

Nu ştia nimeni că împăratul este topit după crocodili, şi că
visase dintotdeauna un palat întreg locuit numai de crocodili,

Nobody knew the emperor had a soft spot for crocodiles, and
that he had always dreamt of a whole palace inhabited by
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şi ar fi construit acel palat, dacă nu-i interzicea vărul lui din
Brazilia să facă aşa ceva.

them alone, and he would have built that palace if his cousin
from Brazil had not strictly forbidden him to do anything of
the kind.
282.

La ce s-a referit funcţionarul care nu prea avea încredere în el
însuşi, şi credea că este incapabil de aventură, atunci când a
urlat la patron că, după atâtea dezamăgiri, îi vine greu să
creadă promisiunile lui?

What did the employee who had very little confidence in
himself, and thought he was incapable of adventure, refer to
when he yelled at his employer that, after so many
disappointments, he found it hard to believe his promises?
283.

Când a fost şoarecele găsit înotând în lapte, şi de când înota
atunci când l-a găsit pisica?

When was the mouse found swimming in the milk, and how
long had he been swimming when the cat found him?
284.

Comisionarul avea de gând să-l întrebe pe detectiv de ce
caută indicii, de unde ştie că grădinarul a fost acela care a ucis
cocoşul, şi cum va proceda ca să găsească amprente în coteţ.

The errand boy had it in mind to ask the detective why he was
searching for clues, how he knew it had been the gardener
who had killed the cock, and how he would go about finding
fingerprints in the coop.
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285.
Bursucul ştia că nu-l va crede nimeni că şi-a mâncat toată
mierea, pentru că doctorul tocmai îl prevenise că are diabet
şi că nu va mai avea voie să mănânce zahăr cât trăieşte.

The badger knew that nobody would believe that he had
eaten all his honey, because the doctor had just warned him
that he had diabetes, and would never be allowed to eat any
sweets for as long as he lived.
286.

Veveriţa părea să creadă că, deşi vameşul este un om cinstit,
o să accepte ghinde dacă i se vor oferi.

The squirrel seemed to think that, although the customs
officer was an honest man, he would accept acorns if he was
offered any.
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