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Avant-propos
Ce petit livret est le résultat du travail commun des
deux équipes Comenius, celles de Şcoala cu clasele I-VIII
« Axente Sever » d‟Aiud (Roumanie) et de l‟Instituo
Comprensivo Numero 1 de Bologne (Italie) dans le cadre
d‟un projet bilatéral et il a des buts éducatifs et
pédagogiques. Lors du premier échange de classes on a
décidé de travailler sur des fragments de textes de la
littérature française, roumaine et respectivement
italienne. Chaque équipe a eu le choix de ses textes mais
on a décidé ensemble sur le type d‟exercices proposés à
partir des textes donnés et on a collaboré pour la
rédaction de ceux-là.
Dans l‟espoir que ce livret sera utile, en égale
mesure, aux élèves, pour l‟enrichissement du vocabulaire,
et pour exercer certains problèmes de grammaire mais
aussi aux professeurs en classe de FLE pour les exercices
proposés, on vous invite à le parcourir pour apprécier
ainsi le travail que nos élèves on fait pour le réaliser.

Prof. Marcela Hădărig
Prof. Federica DaCorta‟

Un om năcăjit (fragmente)
de Mihail Sadoveanu
«Trei zile bătuseră vînturi sunătoare de la miazăzi, pămîntul se zbicise, şi-n
dumbrăvioara din marginea satului, la malul Siretului, începuseră să înflorească
galben cornii. Băiatul cel mai mititel al lui Dumitru Onişor ieşise cu şase oi la
mugurul proaspăt al primăverii.
Era un copilaş palid şi mărunţel şi tîra pe pămîntul ravăn nişte ciubote grele
ale unui frate mai mare. Ridică spre mine ochii trişti învăluiţi ca-ntr-o umbră
cenuşie şi-şi scoase cu anevoie din cap pălărioara veche pleoştită ca o ciupercă.
Îmi dădu bună ziua c-un glas moale în care parcă suna o suferinţă timpurie;
apoi, acoperindu-se, ridică deasupra oilor toiegelul alb, îndemnîndu-le spre crîng.
- Ce mai faci tu, măi flăcăule? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut?
- M-a trimes tătuca să le mai port! îmi răspunde el serios, cu glasu-i subţirel şi
peltic; şi se opri.
Oile se opriră şi ele îşi întoarseră capetele spre călăuzul lor.
- Dar tu eşti vrednic, bre Niculăeş, să porţi un cîrd de oi?
- He, sînt eu vrednic; da‟ acuma n-am ce purta, sînt supărat...
- Cum se poate? Şi de ce, mă rog?
- De ce? mă întreabă el ridicînd spre mine fruntea pe care sta zmiţuit în
neregulă păru-i buhos; pentru că în primăvara asta tot ne-au căzut din oi; şacuma am rămas numa cu acestea şase...
Deşi “flăcăul” cu care vorbeam era numai de-o şchioapă, deşi intrase în a
opta primăvară a vieţii lui, năcazul lui era adînc şi serios; zîmbetul meu pieri de
dată.
- Şi v-au murit multe, bre Niculăeş?
- Multe... răspunse el grav, rezemîndu-se înaintea mea în băţ, ca ciobanii.
Tătuca întruna blastămă şi suduie cînd cade cîte o oaie; mă mai bate şi pe mine
cîteodată; dar parcă eu ce-s vinovat? Acu‟ azi, mi s-a întîmplat alta. Cînd
ieşeam din sat, a trecut unul repede cu căruţa şi mi-a pălit o oaie. A dat-o jos.
Acuma abia umblă şi abia suflă. Are să se ducă si asta. Era a mămucăi şi mi-o
lăsase mie...
Glasul lui dintr-o dată scăzuse într-un tremur de lacrimi. […….]
- Şi de ce spui că ţi-o lăsase mămucă-ta ţie?
- Apoi nu ştii? Eu n-am mamă. A murit şi ne-a lăsat singuri. Acu‟ n-are cine mă
spăla, n-are cine mă îngriji... n-are cine-mi spune o vorba bună... Într-o zi i-a
fost rău, s-a pus în pat, şi-a murit într-o duminică. Şi-nainte de asta, m-a
mîngîiat, aşa, pe frunte şi mi-a spus că-mi lasă mie mioara asta. […….]
- Cînd era mămuca bolnavă, zise el într-una tîrziu, eu, care eram cel mezin,
stăteam lîngă dînsa, ca sa-i dau apă, cînd îi era sete... Avea arşiţă mare. Eram
singuri; ceilalţi erau afară, după treburi. Şi ea-mi spunea să fiu cuminte după ce
s-a duce ea şi s-ascult de tătuca. Şi eu o întrebam aşa: Unde-ai să te duci ,
mămucuţă? Şi ea-mi spunea: Apoi eu am să mor, Niculăeş, şi tu să nu spui la
nimeni... Eu nu spuneam, dar tătuca ştia şi el asta şi era supărat şi tot trîntea şi
izbea şi întreba: Da‟ cît ai să mai boleşti, măi fumeie ?...
Copilul vorbea încet cu glasul lui de suferinţă şi nu mă privea; parcă nu

vorbea cu mine şi sta la sfat cu oile lui, ca totdeauna.
- Da‟ tu de ce mergi aşa de moale? întreabă el pe mioara lui. Aşa-i că te doare?
Te-a trîntit şi te-a pălit răul cela... He , dac-aş fi fost eu batîr ca bădiţa Mihai, laş fi apucat de piept şi l-aş fi scuturat: Măi, cum să-mi calci tu mie oaia?... Hai
încet, c-apoi în dumbravă te-i hodini...
- Nu te teme, Niculăeş că nu piere... îi zisei eu.
El tresări şi întoarse capul spre mine. Apoi tăcu, pînă ce ajunserăm la
ţărmul apei. Acolo găsirăm alunii şi cornii în floare. Toporaşii violeţi răzbăteau
prin frunzele moarte; piţigoii şi cintezoii cîntau între muguri de mesteceni. Siretul
venea învolburat, mare şi tulbure, şi trecea c-un fel de supărare parcă pe sub
dumbravă, băiatul lui Onişor rămase privindu-l lung, pe cînd oile, împrăştiate în
juru-i, ciuguleau cu boturile lor mişcătoare iarba măruntă.
- Uite cocostîrcii... zise el deodată cu un glas, parc-ar fi vorbit tot tovarăşelor lui.
Dincolo de mal, într-un smîrc, umblau cu paşi rari cocostîrci cu pliscuri
portocalii. Apoi pe deasupra crîngului trecu în zbor şuierător un cîrd de raţe.
Veniră din susul rîului fîlfîind rar din aripile lor ascuţite şi doi pescăruşi albi. În
dumbrava plină de lumină văzui deodată zburînd şi fluturi roşii–şi-n singurătatea
care ne împresura era ceva blînd şi dulce, ca-ntr-un basm al copilăriei.
Lăsai pe Niculăeş al lui Onişor singur în liniştea ţărmului şi pornii în josul
apei, spre locuri care şi mie îmi aduceau aminte de anii cei de demult. Imaginea
copilului însă nu-mi dispărea dinaintea ochilor şi glasul lui trist îmi suna
necontenit în urechi. Cu mama lui, Irina lui Avram, copilărisem în şcoală, şi-mi
aduceam aminte mai ales de ochii înecaţi de un văl fumuriu; ochii ei îi avea şi
copilul. Fusese o fată vioaie şi aprigă, foarte frumoasă şi cuminte. De toate
darurile ei avusese parte Dumitru Onişor, gospodar bun, dar om hursuz şi cam
cărpănos. Acum Irina noastră cea de odinioară murise; povestirea copilului îmi
adusese aminte de toate cele de demult frumoase şi pentru totdeauna pierdute.
Murise, lăsînd sufletul ei cald şi mintea ei bogată copilului, care sta acum sub
mesteceni la malul apei, vorbind cu oiţele lui.”
I. Întrebări…
1.
2.
3.
4.
5.

Cine este personajul principal al textului?
Care sunt trăsăturile principale ale personajului ?
Ce lecţie ne viaţă ne dă acest băiat?
În ce moment al anului se desfăşoară acţiunea?
Care este mesajul textului?

II. Având textul dat ca suport, caracterizează, în 6-8 rânduri, pe Niculăeş.
III. Folosindu-te de un dicţionar român-francez, realizează traducerea
fragmentului următor: „Fusese o fată vioaie şi aprigă, foarte frumoasă şi
cuminte….Acum Irina noastră cea de odinioară murise; povestirea copilului
îmi adusese aminte de toate cele de demult frumoase şi pentru totdeauna
pierdute.”

Un triste bonhomme (fragments)
par Mihail Sadoveanu

« Trois jours battirent les vents du sud, la terre était séchée, et dans la
clairière du village, au bord du Siret, avaient commencé à fleurir jaunes, les
cornes. Le garçon le plus petit d‟Onişor Dumitru était sorti avec ses six moutons
à l'herbe fraîche du printemps.
C'était un enfant petit et pâle qui tirait sur la terre boueuse de lourdes
bottes d'un frère aîné. Il leva vers moi les yeux tristes comme noyés dans une
ombre grise et il ôta difficillement son vieux chapeau, pendant comme un
champignon. Il me salua d'une voix douce où on sentait comme une souffrance
prémature, puis, se couvrant, il éleva au-dessus des moutons blancs son petit
bâton blanc, les menant vers la clairière.
- Comment vas-tu, mon garçon? Demandais-je. Tu es sorti avec les
moutons au pâturage?
- Mon père m'a envoyé à les porter! Répondit-il sérieusement, de sa voix
petite et mince; et il s'arrêta.
Les moutons s‟arrêtèrent aussi et ils tournèrent leurs têtes vers leur guide.
- Mais es-tu capable, toi Niculăeş, de mener un troupeau de moutons?
- Hé, je le suis mais maintenant je n'ai plus rien à mener et j‟en suis
triste...
- Comment ça? Et pourquoi, mon Dieu?
- Pourquoi? Me demande-t-il, en relevant vers moi le front couvert de ses
cheveux ébouriffés; parce que ce printemps on a perdu de nos moutons; et
maintenant il ne nous restent que ces six ...
Et bien que« le gars » auquel je parlais était tout petit malgré son huitième
printemps de sa vie, sa peine etait profonde et sérieuse; mon sourire disparut
d‟un coup.
-Et il y a beaucoup qui sont morts, Niculăeş?
-Beaucoup...répondit-il gravement, s‟appuyant sur son bâton, devant moi,
comme les bergers. Mon père médit et jure chaque fois qu'un mouton disparaît;
parfois il me frappe; mais suis-je le coupable?Aujourd'hui, une autre chose m‟est
arrivée. Quand je sortas du village, quelqu‟un est passé vite en chariot et m‟a
frappé une brebis. Il l‟a terrasée. Maintenant elle marche et souffle à peine. Elle
va s‟en aller, elle aussi. Elle était à ma mère et elle me l‟avait laissée...Sa voix
avait baissé subitement dans un tremblement de larmes.[...] »

Travail sur le texte
I. Questionnaire

1.
2.
3.
4.
5.

Qui est le personnage principal du texte?
Quels sont ses traits de caractère?
Quelle leçon de vie nous apprend ce garçon?
À quel moment de l‟année se passe l'action ?
Quel est le message du texte?

II.Trouve des antonymes pour les mots soulignés dans le texte.

III. Ayant comme support le texte donné, caractérise, en 6-8 lignes, le
personnage principal. Présente aussi tes sentiments envers lui.

IV. Cherche dans le texte 2 verbes du Ier groupe, 2 verbes du IIème groupe et
2 verbes du IIIème groupe. Fais des phrases avec chacun.

Gavroche
Fragment din « Mizerabilii » de Victor Hugo
“Courfeyrac zặri deodată pe cineva în josul baricadei, afarặ, în stradặ, în plin
potop de gloanţe. Gavroche apucase un coş pentru sticle din tavernă, ieise prin
spặrtură şi golea tacticos în coşul său cartuşe ale gặrzilor naţionale ucise sub
parapetul redutei.
-Dar ce faci acolo ? îl întrebă Courfeyrac.
Gavroche îşi ridică faţa:
-Cetăţene, nu vezi ? Imi umplu coşul.
-Dar nu vezi că stai printre focuri de gloanţe ?
Gavroche răspunde:
-Ei bine, plouă.Şi ce-i cu asta?...
-Intră înăuntru!
-Acuşica, făcu Gavroche....
Tot înaintând, Gavroche ajunse într-un loc unde ceaţa datorată
împuşcăturilor se mai ridicase.
Ca şi trăgătorii de linie înşiraţi şi cu afetul îndreptat spre parapetul lor, şi
trăgătorii de la mahală, adunaţi înspre colţul străzii, îşi arată brusc unii altora o
siluetă care se mişcă prin fum.
Tocmai cînd Gavroche îl uşură de cartuşe pe un sergent care zăcea mort
lîngă o piatră, un glonte lovi cadavrul.
-Ei dracie ! făcu Gavroche. Ia te uită cum îmi omoară ăsta morţii!
Un al doilea glonte făcu să iasă scîntei din pavaj, chiar lîngă el. Un al
treilea îi răsturna coşul. Gavroche aruncă o privire şi văzu că împuşcăturile
veneau dinspre răspântie.
Se ridică drept în picioare, cu părul în vînt şi mîinile în şolduri, cu privirea
aţintită asupra soldaţilor care trăgeau. [..........]
Apoi îsi luă coşul de pe jos, punînd în el, fără a pierde vreunul, toate
cartuşele care îi căzuseră, şi, înaintînd spre locul de unde se trăgeau focurile de
armă, mai goli încă o cartuşieră. Ajuns acolo un al patrulea glonte îşi rată ţinta.
Gavroche continuă să cînte. [..........]
Un al cincelea glonte nu reuşi decît să-l facă să mai cînte o strofă. [..........]
Şi băiatul mai continuă aşa o vreme.

Spectacolul era înfiorător şi fermecător în acelaşi timp. Gavroche, în timp ce
era ţintit, glumea cu împuşcăturile. Părea să se distreze pe cinste. Era ca o
vrăbiuţa care îşi înfrunta vînătorul. Răspundea fiecărei împuşcături cu o nouă
strofă din cîntec. Era luat în cătare făra încetare, dar nu era nimerit niciodată.
Gărzile naţionale şi soldaţii rîdeau în timp ce el ţintea. El se culcă la pămînt, apoi
se ridica din nou, dispărea o clipă în umbra unei porţi apoi apărea din nou, şi iar
dispărea, pentru ca pe urmă să reapară, fugea, se întorcea, răspundea rafalelor
mitralierei, dînd cu tifla, şi totuşi în acelaşi timp, aduna cartuşele, golea
cartuşiere şi îşi umplea coşul. Revoluţionarii, cu respiraţia tăiată de teamă, nu-l
pierdeau din ochi. Cei de pe baricadă, tremurau, în timp ce el cînta. Nu mai era
un copil şi nu era nici bărbat: era un ciudat ştrengar fermecat. Parcă ar fi fost
piticul invulnerabil din poveşti. Gloanţele alergau după el, dar tot el se dovedea a
fi mai iute. Juca un joc înfiorător de-a v-aţi ascunselea cu moartea; de cîte ori
faţa ei crudă se apropia, băiatul îi mai dădea cîte un bobîrnac.
Totuşi, un glonte mai bine ţintit, sau poate mai mişel decît celelalte reuşi
să-l atingă pe băiatul acesta nebunatic foc. Gavroche fu văzut clătinîndu-se, apoi
se prăbuşi.Toţi cei aflaţi pe baricadă scoaseră un strigăt îngrozitor; dar micuţul
acesta avea în el un grăunte de nemurire; pentru copil, a atinge pavajul
însemnat ceea ce însemnă pentru un uriaş: să atingă pămîntul; Gavroche nu
căzuse decît pentru a se putea ridica. Băiatul se ridică în capul oaselor, un firicel
lung de sînge îi brăzda obrazul, îşi ridică braţele în aer, privi spre partea dincotro
venise împuşcătura, începu din nou să cînte:
Căzui acu’ la parter
Din vina lui Voltaire
Cu nasul în sanţ,
Din vina lui....
Dar nu mai apucă să termine. Un al doilea glonte, tras de acelaşi soldat, îi
tăie firul cântecului. De data asta băiatul căzu cu faţa spre caldarâm şi nu se mai
ridică. Acest suflet mare tocmai se ridicase spre cer. “

I. Întrebări...
1) Cum se comportă Gavroche în faţa gloanţelor?
2) De ce este admirat Gavroche de revoluţionari?
3) Ce joc juca Gavroche cu moartea?
4) Cum a murit Gavroche?
II. Având textul dat ca suport, caracterizează personajul Gavroche în 6-8
rânduri.

Gavroche
Fragments des « Misérables » de Victor Hugo
« Courfeyrac tout à coup aperçut quelqu‟un au bas de la barricade,
dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles,
dans le cabaret, était sorti par la coupure, et était paisiblement occupé à vider
dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués
sur le talus de la redoute. […]
A force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade
devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l'affût
derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de
la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée.
Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près
d'une borne, une balle frappa le cadavre.
- Fichtre ! fit Gavroche. Voilà qu'on me tue mes morts.
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième
renversa son panier. Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue. Il
se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil
fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. […]
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les
cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller
une autre giberne. Là une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta.
[…] Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. […]
Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et
charmant. Gavroche fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser
beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque
décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les
gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se
redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait,
reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et
cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les
insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait; lui, il
chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme; c'était un étrange
gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après
lui, il était plus leste qu'elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache
avec la mort; chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin
lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que
les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il
s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri; mais il y avait de l'Antée dans ce
pygmée; pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la
terre; Gavroche n'était tombé que pour se redresser; il resta assis sur son séant,
un long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du
côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter:
Je suis tombé par terre,
C'est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,

C'est la faute à...
Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette
fois il s'abattit la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme
venait de s'envoler. »

Travail sur le texte
I. Questionnaire
1.
2.
3.
4.

Comment se porte Gavroche devant les balles?
Pourquoi est admiré Gavroche par les révolutionnaires?
Quel jeu jouait Gavroche avec la mort?
Comment Gavroche est-il mort?
II.Trouve des antonymes pour les mots soulignés dans le texte.
III. Ayant comme support le texte donné, caractérise, en 6-8 lignes, le
personnage principal. Présente aussi tes sentiments envers lui.
IV. Remets en ordre les séquences tirées du texte:
Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et
charmant. Gavroche fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser
beaucoup.
On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il
était plus leste qu'elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache
avec la mort; chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin
lui donnait une pichenette.
La barricade tremblait; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas
un homme; c'était un étrange gamin fée. Une balle pourtant, mieux ajustée ou
plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche
chanceler, puis il s'affaissa.
Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis
bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille
par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et
remplissait son panier.
C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge
par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes
nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Les insurgés, haletants d'anxiété, le
suivaient des yeux.

D-l Goe (fragmente)
de I. L.Caragiale
« Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa au
promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai...
.. Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu înscripţia pe
pamblică: "Le Formidable" şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa că "aşa ţin
bărbaţii biletul".
...Trenul a plecat....Goe nu vrea sa intre în cupeu; vrea să şeadă în coridorul vagonului cu
bărbaţii.
-Nu!...Nu e voie să scoţi capul pe fereastră, mititelule! zice unul dintre tineri lui dl. Goe, şi-l
trage puţin înapoi.
-Ce treabă ai tu, urâtule?zice mititelul smuncindu-se. Şi după ce se strâmbă la urâtul, se
spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul. Dar n-apucă să
raspunză ceva urâtul şi mititelul îşi retrage îngrozit capul gol înăuntru şi-ncepe să zbiere:
- Mamiţoo ! Mam'maree ! Tantii !
- Ce e? Ce e? sar cocoanele.
- Sa oprească! zbiară şi mai tare Goe, bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria! Să
opreascăăă !!!! ...

Dessins réalisés par: Florian Tea Cristina

...- Vezi, dacă nu te-astâmperi ?zice mamiţa, şi-l zguduie pe Goe de mână.
- Ce faci, soro? Eşti nebună? Nu ştii de simţitor e? zice mam-mare.
Şi, apucându-l de mâna cealaltă, îl smunceşte de la mamiţa lui, tocmai când trenul ,
clănţănind din roate, trece la un macaz. Din smuncitura lu' mam-mare într-un sens,
combinata cu clătinătura vagonului în alt sens, rezultă că Goe îşi pierde un moment centrul
de gravitate şi se reazimă în nas de clanţa uşii de la cupeu. Goe începe să urle......
........Ce-o să facă dl. Goe la Bucuresti cu capul gol?şi toate prăvăliile închise!....s-ar întreba
oricine, care nu ştie câtă grije are mam-mare şi câtă prevedere. Cum era să plece băiatul
numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă, ori răcoare? Şi mam-mare scoate din
săculeţul ei un beret tot din uniforma de canonieri « le Formidable ».
- Te mai doare nasul, puişorule? întreabă mam-mare.
- Nu....răspunde Goe.
- Să moara mam-mare?
- Să moară! ...
... - Cine mă pupă.... Uite! ....Ciucalată!
Mamiţa pupă pe Goe,Goe pe mamiţa şi, luând bucata de ciucalată, iese iar în coridor...
...Pe când Goe îşi mănâncă afară ciucalata, cocoanele se dau în vorba de una, de alta...
... - Ia mai vezi ce face băiatul afară, mamiţo! zice mamiţa către mam-mare.
Mam-mare se ridică bătrâneşte şi se duce pe coridor:
- Goe! Puişorule! Goe! Goe!Goe nicăieri.
-Vai de mine! ţipa cocoana, nu-i băiatul! Unde e băiatul! .... S-a prăpădit băiatul!
Şi toate cocoanele sar...
- A căzut din tren băiatul! Ţaţo, mor!
Dar, deodată, cu tot zgomotul trenului, se aud bubuituri în uşa compartimentului unde nu
intră decât o persoană.
- Goe! maică! acolo eşti?
- Da!
- Aide! zice mam-mare, ieşi odată! Ne-ai speriat.
- Nu pot! zbiară Goe dinăuntru.
- De ce?... Te doare la inimă?
- Nu! Nu pot...
- E încuiat! zice mam-mare, vrând sa deschidă pe dinafară.
- Nu pot deschide! zbiară Goe desperat.
- Vai de mine! Îi vine rău băiatului înăuntru!
În sfârşit, iacătă conductorul cu biletul: primeşte paralele şi liberează pe captiv, pe care toate
trei cocoanele îl sărută dulce, ca şi cum l-ar revedea după o îndelungată absenţă. Şi mammare se hotărăşte să stea în coridor, pe un geamantan străin, să păzească pe Goe, să nu se
mai întample ceva puişorului. Puişorul vede o linie de metal în colţul coridorului, care are
capătul de sus o maşină cu mâner. Se suie-n picioare pe geamantan, pune mâna pe

mânerul maşinii şi începe să-l tragă.
- Şezi binişor, puişorule! Să nu strici ceva! zice mam-mare.
Trenul îşi urmează drumul către Buftea cu mare viteză. Dar pe la mijlocul kilometrului 24,
deodată s-aude un şuier, apoi semnalul de alarmă, trei fluiere scurte, şi trenul se opreşte pe
loc, producând o zguduitură puternică.
" Ce e? Ce e? " Toţi pasagerii sar înspăimântaţi la ferestre, la uşi, pe scări....
...Cineva, nu se ştie din ce vagon, a tras semnalul de alarmă...
...Cine poate ghici în ce vagon era ruptă aţa plumbuită şi răsturnată manivela? Ciudat!
Tocmai în vagonul de unde zburase mai adineauri pălăria marinelului! Cine? Cine a tras
manivela? Mam-mare doarme în fundul cupeului cu puişorul în braţe. Nu se poate şti cine a
tras manivela.
Trenul se porneşte în sfârşit şi ajunge în Bucureşti cu o întârziere de câteva minute. Toată
lumea coboară. Mam-mare aşeză frumuşel beretul lui Goe, îl scuipă pe puişor să nu-l
deoache, îl întreabă dacă-l mai doare nasul şi-l sărută dulce.
Apoi cocoanele se suie cu puişorul în trăsură şi pornesc în oraş :
- La bulivar, birjar! la bulivar! ... »
Întrebări...
1. Cine era Dl Goe?
2. Cine îl însoţea pe Goe?
3. Cu ce ocazie mergea Goe la Bucureşti?
4. Cum ţi se pare personajul nostru? Ce trăsături de caracter are el?
5. Cine a scris "D-l Goe"?

M. Goe (fragments)
par I.L. Caragiale
« Pour ne pas doubler encore une fois la classe cette année, mémé, maman et tata Miţa ont
promis au jeune Goe de l‟emmener à Bucarest, pour le 10 mai ...
...Le jeune Goe porte un beau costume de marin, un chapeau en paille, avec un ruban
portant l'inscription "Le Formidable", et sous le ruban le ticket, bien fixé par tante Miţa,
"comme le portent les hommes".
...Le train train est parti.... Goe ne veut pas entrer dans le compartiment; il veut rester dans le
couloir du wagon avec les hommes.
-Non! ... Il est interdit de sortir la tête par la fenêtre, petit! dit l'un des jeunes à Goe, et le tire
un peu en arrière.
-C‟est pas ton problème, « le laid », dit le petit en se tirant. Et, en faisant des moues au
« laid », il se pend de nouveau à deux mains de la tige en laiton et sort de nouveau la tête.
Mais avant que « le laid » puisse lui répondre, le petit retire effarouché sa tête nue et
commence à crier:
- Maman! Mémé! Ma tante!
- Quoi? Qu'est-ce que c‟est? Sautent les dames.
- Qu‟ils arrêtent! Crie encore plus fort Goe, frappant de ses pieds! Mon chapeau s‟est
envolé!... Qu‟ils arrêtent!
... – Tu vois si tu ne n‟es pas sage? dit la maman, et elle secoue Goe par le bras.
- Que faites-vous, ma sœur? Êtes-vous folle? Vous ne savez pas combien sensible il est ?
dit mémé.
Et, le saisissant de l'autre bras, elle le tire de sa maman, juste au moment où le train,
crissant de ses roues, dépasse une aiguille. De la secousse de mémé dans un sens,
combinée avec le tremblement du wagon dans un autre sens, il s'ensuit que Goe perd son
centre de gravitation pour un instant et s‟appuie le nez contre le loquet de la porte. Goe
commence à hurler .... ..
.....Que va faire M. Goe à Bucarest, tête nue? et tous les commerces fermés! ...se
demanderait quelqu'un qui ne savait pas combien souciante est mémé et combien
prévoyante. Comment aurait-elle laissé le garçon partir seulement avec le chapeau en
paille ?S'il arrive une pluie, ou du froid? Et mémé sort de son sac un béret toujours de

l‟uniforme des canoniers « le Formidable ».
- Tu as encore mal au nez, mon poussin? demande mémé.
- Non... répond Goe.
- Tu veux que mémé meure?
- Qu‟elle meure! ...
... - Qui m'embrasse .... Regardez!.... Du chocolat....!
Maman embrasse Goe, Goe embrasse sa maman et, prenant le morceau de chocolat, sort
de nouveau dans le couloir ...
...Alors que Goe mange dehors son chocolat, les dames papotent d‟une chose, d‟une
autre......
... – Allez voir ce que fait le garçon dehors, madame, dit maman à mémé!
Mémé se dresse difficillement et s‟en va dans le couloir:
- Goe! Mon poussin! Goe! Goe! Goe nulle part.
- Malheur à moi! s'écria la dame, pas de garçon! Où est le garçon! .... Il est arrivé quelque
chose au garçon!
Et toutes les dames sautent ...
-Le garçon est tombé du train! Mon cher, je meurs!
Mais, tout à coup, malgré tout le bruit du train, on entend des coups dans la porte du
compartiment où il entre une seule personne.
- Goe! maman! Tu es là?
- Oui!
- Allons! dit mémé, viens! Tu nous as fait peur.
- Je ne peux pas! Crie Goe de l'intérieur.
- Pourquoi? ... Tu as mal au coeur?
- Non! Je ne peux pas ...
- Il est enfermé! dit mémé, voulant ouvrir de l‟extérieur.
- Je ne peux pas ouvrir! Crie Goe désespéré.
- Malheur à moi! Il va avoir mal dedans, le petit!
Enfin, voilà le conducteur avec le billet: il reçoit l‟argent et il élibère le captif que les trois
dames embrassent doucement, comme si elles le revoyaient après une longue absence. Et
mémé décide de rester dans le couloir, sur une valise étrangère, garder Goe, pour ne plus
rien arriver au poussin. Le poussin voit un fil de métal au coin du couloir, qui a, à son
extrémité supérieure un truc à poignée. Il monte sur la valise, saisit la poignée du petit truc et
commence à la tirer.
- Assieds-toi, sagement, mon poussin! Ne gâche pas quelque chose! dit mémé.
Le train continue son chemin vers Buftea à grande vitesse. Mais au milieu du kilomètre 24,
tout d'un coup on entend un sifflement, puis le signal l‟alarme, trois coups de sifflet courts, et
le train s'arrête en place, produisant une forte secousse.
"Quoi?Qu'est-ce que c‟est? Tous les passagers sautent effrayés aux fenêtres, aux portes,
sur les escaliers ....

...Quelqu'un ... on ne sait pas dans quel wagon, a tiré l'alarme ...
...Qui peut deviner dans quel wagon a été cassé le scellé et renversée la manivelle?
Étrange! Justement dans le wagon d‟où s‟etait envolée, tout à l‟heure, le chapeau du petit
marin. Qui? Qui a tiré la manivelle? Mémé dort au fond de la voiture avec le poussin dans
ses bras. On ne peut pas savoir qui a tiré la manivelle.
Le train démarre enfin et arrive à Bucarest avec un retard de quelques minutes. Tout le
monde descend. Mémé range doucement le béret de Goe, lui crache dessus pour qu‟on ne
lui jette pas le mauvais oeil, lui demande si le nez lui fait encore mal et l‟embrasse
doucement.
Ensuite les dames montent avec le poussin dans un carrosse et s‟en vont vers la ville:
-Au boulevard, cocher, au boulevard! ... «

Travail sur le texte
I. Questionnaire

A. Qui était M. Goe?
B. Qui a accompagné Goe dans le voyage?
C. À quelle occasion allait Goe à Bucarest?
D. Comment te semble notre personnage? Quels traits de caractère a-t-il ?
E. Qui a écrit M.Goe?

II.Trouve des antonymes pour les mots soulignés dans le texte.

III. Donne les familles des mots (3 termes): souciante, enfermer, envoler.

IV. Ayant comme support le texte donné, caractérise, en 6-8 lignes, le
personnage de Goe.

Singur pe lume (fragmente)
de Hector Malot
“Sunt copil găsit.
Cu toate acestea până la opt ani am crezut că am şi eu o mamă, ca toţi ceilalţi
copii, deoarece, de câte ori plângeam, o femeie mă strângea la piept şi mă legăna cu
atâta drag, încât lacrimile îmi secau pe loc. Niciodată nu adormeam seara, fără ca să nu
vină la pătucul meu, să mă sărute, iar iama, când crivăţul troienea geamurile albite de
ger, îmi lua picioarele şi mi le încălzea în mâini, îngânând un cântec pe care, în parte, mi-l
aduc şi azi aminte.
Când păşteam vaca pe drumurile năpădite de iarbă sau prin ponoarele pline de
bălării şi mă apuca pe neaşteptate vreo furtună, ea îmi ieşea în fugă înainte şi mă ferea
de ploaie, acoperindu-mi umerii şi capul cu poala fustei ei largi, de lână. Iar când mă luam
la harţă cu vreun tovarăş de joacă, ea mă punea să-i povestesc pricina şi mai totdeauna,
îmi dădea dreptate sau îmi alina necazul cu vorbe duioase.
Pentru toate acestea şi pentru multe altele, pentru felul cum îmi vorbea şi cum se
uita la mine, pentru dezmierdările ei şi pentru blândeţea cu care mă dojenea, credeam că
este mama mea.
Căpătasem destulă îndrăzneală faţă de stăpânul meu ca să-mi îngădui a-i pune
această întrebare. [........]
Cunoşti ţinutul? îmi răspunse el, uitându-se la mine.
-Nu.
- Atunci de ce mă întrebi unde mergem?
- Ca să ştiu.
- Să ştii ce?
Rămăsei fără grai, privind la drumul lung şi alb care cobora în faţa noastră şerpuind.
- Dacă ţi-aş spune, continuă el, că ne ducem mai întâi la Aurillac, ca să ne îndreptăm apoi
către Bordeaux, şi de la Bordeaux înspre Pirinei, cu ce te-ai alege din asta?
- Dar dumneata cunoşti ţinutul?
- N-am mai fost niciodată pe aici.
- Şi cu toate astea, ştii unde mergem?
M-a privit din nou cu luare-aminte, ca şi cum ar fi căutat ceva în mine.
- Tu nu ştii să citeşti, nu-i aşa? îmi zise el.
- Nu.
- Tu nu ştii ce e o carte?
- Da; oamenii iau cărţi de la biserică, să citească în ele rugăciunile pe care nu le ştiu pe
de rost; am văzut şi au cărţi, şi încă tare frumoase! [........]
Atunci Vitalis, scoţându-şi briceagul din buzunar, se munci să desprindă din
scânduri o fâşie de lemn cât mai subţire. După ce izbuti, netezi această fâşie pe
amândouă părţile, în toată lungimea ei, apoi o tăie în părţile mici, obţinând în felul acesta
vreo douăsprezece bucăţele de aceeaşi mărime. Nu-l slăbeam din ochi, dar mărturisesc
că, deşi îmi încordam mintea cât puteam, totuşi nu înţelegeam deloc cum voia el să facă
o carte din bucăţele de lemn; căci, mă rog, oricât eram neînvăţat, atâta lucru ştiam şi eu;

că o carte se compune dintr-un număr oarecare de foi de hârtie pe care se văd nişte
semne negre. Unde erau foile de hârtie? Unde erau semnele negre?
- Pe fiecare din aceste bucăţele de lemn, îmi răspundea el, voi săpa mâine, cu vârful
briceagului, o literă de alfabet. Vei învăţa astfel forma literelor şi, când le vei cunoaşte
bine, fără să te înşeli, de la prima vedere, le vei aşeza unele lângă altele ca să poţi alcătui
cuvinte. După ce vei ajunge să formezi uşor cuvintele pe care ţi le voi da eu vei fi în stare
să citeşti şi într-o carte.
Când avui buzunarele pline cu o mulţime de bucăţele de lemn cunoscui astfel,
destul de repede, literele alfabetului; dar, ca să ajung să citesc, mai trebuia să treacă încă
vreme, căci lucrurile mergeau destul de greu, ba uneori îmi părea chiar rău că mă mai
apucasem să învăţ carte. »

I. Întrebări...

1.
2.
3.
4.
5.

Cum se numeşte personajul principal din această operă ?
Ce trăsături de caracter are femeia care îl îngrijeşte pe copil?
Ce încearcă să facă Vitalis din bucăţica de lemn ?
Ce crede copilul că vrea să facă Vitalis din bucata de lemn ?
Cum învaţă copilul alfabetul ?

II. Având ca suport textul dat, imaginează-ţi, în 8-10 rânduri, cum a reuşit Rémy să
înveţe alfabetul.
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Seul au monde (fragments)
par Hector Malot
« Je suis un enfant trouvé.
Toutefois, jusqu'à huit ans, j'ai cru avoir une mère, comme tous les autres
enfants, parce que, chaque fois que je pleurais, une femme me tenait à sa poitrine et
me balançait avec un tel amour, que mes larmes sechaient sur place. Jamais je ne m‟
endormais le soir, sans qu‟elle vienne près de mon petit lit pour m‟embrasser, et en
hiver, quand la tempête remplissait de neige les fenêtres blanchies, elle prenait mes
pieds et les réchauffait dans les mains, chantant une chanson que je me rappele
aujourd‟hui encore.
Quand je nourissais la vache sur les routes remplies avec d'herbe ou sur les
prairies plaines des mauvaises herbes et une tempête inattendue éclatait, elle sortait
devant moi et, pour éviter la pluie, me couvrait la tête et les épaules avec ses
jupes larges en laine. Et quand je me disputais avec quelque camarade de jeu, elle me
faisait lui dire la cause, et presque toujours, elle me donnait la raison et me calmait
le trouble avec des mots tendres.
Pour tout cela et pour beaucoup d‟autres, pour la manière dont elle me
parlait et la façon dont elle me regardait, pour ses caresses et la douceur avec laquelle
elle me grondait, je pensais que c'était ma mère.
J‟avais gagné assez de courage envers mon maître pour qu‟il me laisse lui poser
cette question. [...........]
- Connais-tu cette terre? Me dit-il en me regardant.
- Non
- Alors, pourquoi me demandes-tu où l‟en s‟en va?
- Pour le savoir.
- Pour savoir quoi?
Je restais sans voix, en regardant la route longue et blanche qui descendait devant
nous en serpentant.
- Si je te dis, poursuit-il, que nous allons d'abord à Aurillac, pour nous
diriger ensuite vers Bordeaux, et de Bordeaux vers les Pyrénées, qu‟est-ce que
cela te ferait?
- Mais vous, vous connaissez la région?
- Je n'ai jamais été par ici.
- Et pourtant, vous savez où nous allons?
Il m‟a regardé de nouveau attentivement, comme s'il cherchait quelque chose en
moi.
- Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas? Me dit il.
- Non.
- Tu ne sais pas ce qu'est un livre?
- Oui, les gens prennent des livres de l'église, pour lire les prières qu'ils ne
connaissent pas par coeur, j'ai vu et ils ont des livres, et de très beaux livres!
[..........]

Alors Vitalis, en sortant son couteau de sa poche, s‟efforça de détacher une
bande de bois la plus mince possible. Aprèa avoir réussi, il lissa la bande des deux
côtés, dans toute sa longueur, puis il l‟a coupa en petits morceaux, de manière à
obtenir une douzaine de petits morceaux de la même dimension. Je ne le quittais pas
des yeux, mais j'avoue que, même si je j‟efforçais mon esprit le plus possible,je ne
comprenais pas du tout comment il voulait faire un livre des pièces en bois, car,
voyons, si ignorant que j‟étais, je savais au moins cela: qu‟un livre se compose d'un
certain nombre de feuilles de papier sur lesquelles on voit des signes noirs. Où étaient
les feuilles de papier? Où étaient les marques noires?
-Sur chacun de ces morceaux de bois, me répond il, je creuserai, demain, avec la
pointe du couteau, une lettre de l'alphabet. Tu apprendras comme ça la forme des
lettres et quand tu les connaîtras bien, sans te tromper, à première vue, tu les mettras
une à côté de l'autre pour en faire des mots. Une fois que tu reussis
à composer facilement les mots que je t‟indiquerai, tu seras capable à lire aussi d‟un
livre.
Lorsque j‟eus les poches remplies avec un tas de morceaux de bois, je
connus, assez rapidement, les lettres de l'alphabet; mais, pour arriver à lire, il fallait
encore du temps, parce que les choses étaient difficiles, et parfois je regrettais même
avoir commencé à apprendre à lire. »

Travail sur le texte
I. Questionnaire
5.
6.
7.
8.
9.

Comment s‟appelle le personnage principal?
Quels traits de caractère a la femme qui soigne l‟enfant ?
Que veut faire Vitalis des petits morceaux de bois ?
Que croit l‟enfant que veut faire en Vitalis ?
Comment va l‟enfant apprendre l‟alphabet ?

II.Trouve des synonymes pour les mots soulignés dans le texte.

III. Complète avec des mots tirés du texte:
Notre personnage est un enfant.......................La femme qui le soigne venait, le
soir, pour.......................Comme elle l‟aimait bien, il....................... que c'était sa
mère. En hiver elle lui.........................les mains et lui....................doucement.
IV. Ayant comme support le texte donné, imagine, en 6-8 lignes, comment a
réussi Rémy à apprendre l‟alphabet.

La scăldat (fragmente)
din „Amintiri din copilărie”de Ion Creangă
Dar în ziua aceea, […..] era un senin pe cer şi aşa de frumos şi de cald
afară, că-ţi venea să te scalzi pe uscat, ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta,
am şparlit-o la baltă, cu gând rău asupra mamei, cât îmi era de mamă şi de
necăjită. Adevăr spun, căci Dumnezeu e deasupra! De la o vreme, mama,
crezând că-s prin livadă undeva, iese afară şi începe a striga, de da duhul dintrînsa: Ioane! Ioane! Ioane! Ioane! şi Ion, pace! Văzând ea că nu dau răspuns de
nicăieri, lasă toate în pământ şi se ia după mine la baltă, unde ştia că mă duc; şi,
când colo, mă vede tologit, cu pielea goală pe nisip, cât mi ţi-i gliganul; apoi, în
picioare, ţiind la urechi câte-o lespejoară fierbinte de la soare, cu argint printrînsele,şi aci săream într-un picior, aci în celălalt, aci plecam capul în dreapta şi în
stânga.[…..] După aceea zvârleam pietrele, pe rând, în ştioalna unde mă
scăldam: una pentru Dumnezeu şi una pentru dracul, făcând parte dreaptă la
amândoi; apoi mai zvârleam câteva, de încuiam pe dracul în fundul ştioalnei, cu
bulbuci la gură; ş-apoi, huştiuliuc! şi eu în ştioalnă, de-a cufundul, să prind pe
dracul de un picior, căci aşa ne era obiceiul să facem la scăldat, de pe când
Adam-Babadam. După asta, mă mai cufundam de trei ori în rând, pentru Tatăl,
pentru Fiul şi Duhul Sfânt, şi înc-o dată pentru Amin. Apoi mă trăgeam încetişor
pe-o coastă, la marginea bălţii, cât mi ţi-i moronul, şi mă uitam pe furiş cum se
joacă apa cu picioruşele cele mândre ale unor fete ce ghileau pânza din susul
meu. Mai frumos lucru nici că se mai poate, cred! Toate acestea le privea biata
mamă, uitată cu mâinile subsuoară, cum e omul necăjit, de după un dâmb din
prund, aproape de mine. Dar eu n-o vedeam pe dânsa, căci eram în treabă. În
totului tot, a fi trecut la mijloc vro jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo,
mai vro trei-patru de când fugisem de-acasă, ş-ar fi trebuit să înceapă a mi se
pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu,
în starea în care mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe
lume! În sfârşit, mama, cât era ea de tare de cap, de la o vreme pierde răbdarea
şi vine tiptil, în vârful degetelor, pe la spatele mele, când mă uitam la fete, cum
vă spun, îmi ia toate hainele frumuşel de pe mal şi mă lasă cu pielea goală în
baltă, zicându-mi cu năduh:
-Îi veni tu acasă, coropcarule, dacă te-a răzbi foamea, ş-apoi atunci vom
avea altă vorbă! Şi se tot duce. Ei, ei! ce-i de făcut, Ioane? Fetele de la ghilit,

care văzură asta, numa-şi dau ghiont una alteia şi chicoteau pe socoteala mea,
de răsuna prundul. Iară eu intram în pământ de ruşine, şi cât pe ce să mă înec,
de ciudă ce-mi era. Şi din dragostea cea mare de mai dinioarea, îmi venea acum
să le strâng de gât, nu altăceva. Dar vorba ceea: Poţi opri vântul, apa şi gurile
oamenilor? De-aceea le-am lăsat şi eu pe fete să râdă, până li s-a duce gura la
ureche, şi pândind vreme pe când şed ele plecate şi dau pânza în apă la ghilit,
fac ţuşti! din baltă ş-o iau la sănătoasa; şi aşa fugeam de tare pe prund, de
săreau pietrele, pe care le stârneam cu picioarele, cât mine de sus. Şi fuga, şi
fuga, fără să mă uit în urmă, până ce dau între hudiţi, pe drumul care ducea la
noi acasă. Dar nu merg pe drum, de ruşine să nu întâlnesc vrun om, ci sar în
grădina lui Costache şi merg tupiluş prin păpuşoi; apoi într-o hudiţă, din hudiţă în
grădină la Trăsnea, şi iar prin păpuşoi; şi când aproape să ies din grădină, mă
simţesc câinii lui Trăsnea, şi la mine, să mă rupă! Ce-i de făcut? Auzisem eu din
oameni că, dacă vrei să nu te muşte câinii şi să te lase în pace, cum îi vezi că
sar la tine, să te tupilezi jos la pământ şi să-i laşi să te latre cât le place, fără să
te urneşti din loc; căci ei bat cât bat şi, de la o vreme, te părăsesc şi se duc. Şi
adevărat este, căci aşa am scăpat şi eu de câinii lui Trăsnea, atunci când am dat
peste păcat cu ei şi ei cu mine. Noroc din cer până-n pământ că nu m-a prins
melianul şi haramninul de Trăsnea, care avea mare ciudă pe mine, de când mă
zăpsise în grădina lui la furat mere domneşti şi pere sântilieşti, căci m-ar fi snopit
în bătaie. Ş-apoi numai asta mi-ar mai fi trebuit acum, cât eram de pricopsit! În
sfârşit, după ce m-au lăsat câinii lui Trăsnea în pace, cum v-am spus, am sărit în
răspintenele unui drum; de acolo, în grădină la noi, şi atunci mi s-a părut că mă
aflu în sânul lui Dumnezeu. Şi merg eu acum fără păsare prin păpuşoi, până în
dreptul ogrăzii, şi mă uit printre gard şi văd pe mama cum se da în vânt după
trebi, când în casă, când afară; şi-mi era mai mare mila de dânsa, dar şi de
pântecele meu cel stocit de apă încă îmi era milă. Vorba ceea: Milămi e de tine,
dar de mine mi se rupe inima de milă ce-mi este. Şi nemaiputând suferi foamea,
încep a mărnăi ugilit printre gard:
-Mămucă, iacătă-mă-s! Ş-odată şi sar în ogradă, mă înfăţişez dinaintea
mamei, aşa chipos cum eram, îi apuc mâna cu sila, o sărut şi zic, scâncind:
-Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce ştii cu mine; numai dă-mi
ceva de mâncare, că mor de foame! Vorba ceea: Golătatea înconjură, iară
foamea dă de-a dreptul. Ea, atunci, cum e mama cu bunătate, se uită galeş la
mine şi zice oftând:
-Bine-ţi şede, coşcogeme coblizan, să umbli lela pe drumuri în halul
acesta şi să mă laşi tocmai la vremea asta fără leac de ajutor! Hai de mănâncă,
dar să ştii că mi te-ai lehămetit de la inimă; doar să te porţi de-acum tare bine, să
mai fiu ceea ce-am fost pentru tine; dar nu ştiu, zău! Şi, scurtă vorbă, văzând că
m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu că ce-am făcut n-oi mai face. Apoi umblu
tot cu binişorul pe lângă dânsa şi nu ies din cuvântul ei afară nici cu fapta, nici cu
vorba […..]

I.Întrebări!

1. Cine este personajul principal?
2. Ce i-a spus mama lui Nică să facă?
3. Cum l-a pedepsit mama pe Nică atunci când era la scăldat?
4. Pe unde a mers Nică acasă şi cum era el?
5. Daţi exemple de comic de situaţie şi comic de limbaj.
II. Având ca suport textul dat, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Scrieţi câte 3 cuvinte din familia lexicală a cuvintelor: - soare
- senin
- a şti
2. Daţi sinonime pentru: cer, necăjită, fierbinte
3. Găsiţi în text două cuvinte cu sens opus .
4. Extrageţi din text 5 regionalisme apoi găsiţi-le sinonimele literare.
5. Folosindu-vă de un dicţionar, traduceti în limba franceză fragmentul:
„ Dar nu merg pe drum, de ruşine să nu întâlnesc vrun om, ci sar în grădina lui
Costache şi merg tupiluş prin păpuşoi; apoi într-o hudiţă, din hudiţă în grădină la
Trăsnea, şi iar prin păpuşoi; şi când aproape să ies din grădină, mă simţesc
câinii lui Trăsnea, şi la mine, să mă rupă! Ce-i de făcut? Auzisem eu din oameni
că, dacă vrei să nu te muşte câinii şi să te lase în pace, cum îi vezi că sar la tine,
să te tupilezi jos la pământ şi să-i laşi să te latre cât le place, fără să te urneşti
din loc; căci ei bat cât bat şi, de la o vreme, te părăsesc şi se duc.”

LE THÉÂTRE

ASPECTS PÉDAGOGIQUES

On a propose aux élèves de seconde classe de mettre en scene un spectacle
théâtral.
On a choisi un texte français: Chaperon Rouge de Charles Perrault et un
texte italien: Pinocchio de Carlo Collodi.
On a demandé aux élèves du projet Comenius de travailler sur ces textes
pour réaliser deux pieces théâtrales pour les copains de seconde classe.
On a divisé le groupe en deux parties: un groupe d‟élèves a travaillé sur
Chaperon Rouge (groupe A), l‟autre groupe a travaillé sur Pinocchio (groupe
B).
On a trouvé sur le web le conte de Perrault et on l‟a donné au groupe A: les
élèves ont créé les dialogues en français à partir du conte.
On a donné au groupe B deux textes: un texte de Pinocchio en anglais
Pinocchio retold by Anita Ganeri, Templar Publishing, et un texte en italien:
Un grillo per la testa sussidio per campi estivi EDB. Les élèves ont repéré les
personnages, ont écrit les dialogues à partir du texte en anglais et ont écrit
les parties du narrateur à partir du texte italien. Les deux groupes ont choisi
les musiques pour les pièces.
Temps de réalisation: 3 heures pour le groupe A, 5 heures pour le groupe B.

Prof. Federica DaCorta „

Le petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry
C'est alors qu'apparut le renard:
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit
poliment le petit
prince, qui se retourna
mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix,
sous le pommier.
- Qui es-tu ? dit le petit
prince. Tu es bien
joli...
- Je suis un renard, dit
le renard.
- Viens jouer avec
moi, lui proposa le
petit prince. Je suis
tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils
élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."

- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent
mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je
ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises,
nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi
unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a
apprivoisé...
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...
RIMETTI IN ORDINE LE VARIE SEQUENZE DEL RACCONTO
TRATTO DA “LE PETIT PRINCE” DI A. de SAINT-EXUPERY.
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent
mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je
ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises,
nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi
unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a
apprivoisé...
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses...

C'est alors qu'apparut le renard:
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.

- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils
élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?

- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?

- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta:

COMPRENSIONE
1. Qui sont les protagonistes de ce texte?
2. Où se déroule l’action?
3. Quel est le thème de la conversation entre le Petit Prince et le renard?

SECONDO TE…
Ce texte t’a plu? Pourquoi? S’agit-il simplement d’un récit pour des
enfants?
La requête du renard: “apprivoiser”. Cherche le mot dans le dictionnaire
et regarde la définition du renard: tu es d’accord avec le renard?
...“tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde” Commente cette phrase en 5 lignes.
As-tu une personne, un animal ou un objet que tu as “apprivoisé” et qui
est devenu unique pour toi? Raconte ton experience en 5 lignes.

CHAPERON ROUGE
(dramatisation)

Il était une fois une petite fille de Village. Elle portait un petit chaperon
rouge et pour ça on l‟appellait Petit Chaperon Rouge.
Un jour sa mère avait préparé une galette. Elle appella la petite et lui dit:
Mère - Va voir comment se porte ta grand-mère car je sais qu‟elle est
malade. Porte-lui une galette et ce pot de beurre. Ne va pas dans le bois
parce qu‟on peut rencontrer le Loup.
Chaperon Rouge n‟obéit pas et va dans le bois cueillir les fleurs. Tout à un
coup elle rencontre le Loup.
Loup - Où est-ce que tu vas ma petite??
Chaperon Rouge - Je vais chez ma grand-mère car elle est malade.
Loup - Elle habite loin?
Chaperon Rouge - C‟est par-delà le moulin.
Loup - Et bien je veux aller la voir aussi; je m‟en vais par ce chemin et toi par
ce chemin là et nous verrons qui y sera plus tôt.
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court
et la petite par le chemin le plus long.
Le Loup arrive chez la grand-mère.
Loup –Toc, toc.
Grand-mère – Qui est là?
Loup - C‟est votre petite-fille, Chaperon Rouge.
Grand-mère - Tire la chevillette, la bobinette tombera.

Elementary, my dear Watson!
‘My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people
don’t know’.

Sherlock Holmes is the word‟s most famous detective. He first appeared in
1887 in the story A study in Scarlet. Readers loved him because he was very
intelligent and he solved mysteries in a scientific way. Many readers even
thought he was a real detective! Every week people sent letters to 221b Baker
Street, Holmes‟s address in London; asking him to investigate real crimes!
But after 26 successful stories Holmes‟s creator, Sir Arthur Conan Doyle;
kill his famous detective in the book The Final Problem. Fans were shocked and
furious. So, Conan Doyle decided to revive Holmes in 1902 in The Hound of the
Baskervilles. After that, the detective appeared in many more stories and he is
still very popular today: You can read the stories in more than 50 languages and
Sherlock Holmes is the star of many films, TV series and plays. You can also
visit The Sherlock Holmes Museum in London at 221b Baker Street.

The Hound of The Baskervilles
One morning, Doctor James Mortimer visit detective Sherlock
Holmes and his friend Doctor Watson at 221b Baker Street, Doctor
Mortimer tells them about the mysterious death of his friend Sir Charles
Baskerville. Local people think Sir Charles’s death is part of a 200-year-old
family curse. They believe the monstrous and supernatural Hound of the
Baskervilles killed the old man.
Doctor Mortimer got up from his chair. While he was leaving Holmes said:
„One more question, Dr Mortimer. You said that before Sir Charles‟s death some
people saw this strange creature on the moor.
„Yes, three people saw it,‟ said Mortimer.
„Did anyone see it after the death?‟
„No, I don‟t think so.‟
„Thank you, Dr Mortimer, Goodbye.‟
After Mortimer left us, Holmes sat down in his chair. I knew that he needed ato
be alone to think about the case. I went out for the day. When I came back
Holmes was smoking his pipe and the room was full of smoke.
„What do you think of this case?‟ I asked.

„It‟s hard to say. When Sir Charles died he was running-running for his life. He
ran until his heart stopped and he fell dead.‟
„What was he running from ?‟ I asked.
„That is a difficult question,‟ said Holmes. „ I think he was mad with fear. He
didn‟t towards it. He was running away from help! The next question is who was
he waiting for that night?
And why was he waiting outside and not in the
house?

Reading

I. Read the text and answer the questions.

1) When did Sherlock Holmes first appear in a story?
2) Why did readers love him?
3) Why didn‟t readers like the story “The Final Problem”?
4) What happened in 1902?
5) Where is The Sherlock Holmes Museum?
6) Do you know any Sherlock Holmes stories or film?
II. Sherlock Holmes is a greet detective but he‟s not very good at taking notes!
Look at the notes he made about the case and correct the sentences.
Three people saw the strange creature after Sir Charles‟s death.
Three people saw the strange creature BE FORE Sir Charles‟s death.

1) Sir Charles was walking when he died.
2) Sir Charles died because the Hound of the Baskervilles killed him.
3) Sir Charles was running towards the house when he died.
4) Sir Charles wasn‟t afraid when he died.
5) Sir Charles was waiting for someone in the house.

PINOCCHIO
CHARACTERS:
Pinocchio
Geppetto
Talking Cricket
Candlewick
Ringmaster
Blue Fairy
Gatto
Volpe
Narrator 1
Narrator 2
Narrator 3

PRESENTATORE: Carissimi genitori, amici tutti cari, dato che, come ognuno
vede, sono il più bello della classe...
VOCI: (da dietro le quinte) Eeeeh!

PRESENTATORE: (guardando un po' confuso) ... dato che, pur non essendo
tanto bello, come mi è stato fatto gentilmente notare, ma sono, ed è
riconosciuto, il più intelligente ...
VOCI: Eeeeh!
PRESENTATORE: .... Comunque...Sono stato scelto per presentare questo
spettacolo.
Vi ringrazio molto d'esser venuti,
e a nome degli attori vi porgo i più distinti saluti.
Fra qualche momento avrà inizio il trattenimento.
Di certo, state pur sicuri che metteremo attenzione e cura
per mostrarvi la nostra bravura.
Ma vi chiediamo amorevole comprensione
se non sempre saremo all'altezza della situazione.
Con questa promessa, speriamo vi torni gradita
questa recita, che per voi è stata allestita.
E nell'augurarvi un buon divertimento
fateci un grande applauso di incoraggiamento!

SIPARIO
NARRATORE :
"C'era una volta...Un re! - direte subito voi che siete
ascoltatori grandi. No, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno..."

Balletto dei pezzi di legno (MUSICA di Comencini) PRIMA PARTE Poi entra
Geppetto.

NARRATORE : Mastro Ciliegia, con nostalgia regala a Geppetto un bizzarro
legnetto.

NARRATORE : Con lo scalpello e con il martello, dopo un pochino nasce il
burattino che salta, corre, parla come un bambino,e che presto si rivela un
po' birichino.

GEP: Well, you have turned out nicely! I shall call you Pinocchio, it is a lucky
name!
How I wish you were a real boy…I‟d love to have a son! Ohh but you can jump
and move!
PIN: Hallo dad!
GEP: You can talk! Pinocchio, if you are going to be a real boy, you‟ll need to go
to school. I‟ll go and buy you a school book; you can start tomorrow morning. Be
good until I come back.
PIN it isn‟t fair, I‟ll always be a puppet whatever my father says. I‟ll never be real
as those boys.
BLUE F: Yes you will. I‟ll make you into a real boy, on one condition: you must
show me that you can love selflessly.
CRIC: Pah! He will never do it! He has already stolen his father‟s wig! What hope
does he have??
PIN: Who are you?
CRIC: The talking cricket at your service. Here to help you every step of the way.

Geppetto si mette la giacca e esce, torna subito senza giacca tremando e con
il libro

NARR: Geppetto vendette la sua giacca e con i soldi ricavati comprò
l‟abbecedario per Pinocchio
PIN: Where is your coat father?
GEP: Oh I sold it. It was very old and it‟s hot. Now it‟s time for you to go to bed!
You have got school in the morning. Good night Pinocchio.
NARR: Pinocchio con l‟abbecedario ed un bel vestito nuovo partì per andare a
scuola di buon mattino, ma ahimè, il teatro dei burattini di mangiafuoco era
appena arrivato in città!
CAN: I‟m going to the puppet show, Why don‟t you come along?
PIN: I can‟t; my father thinks that I am at school today.
CAN: Just an hour and later we can go to school.
CRIC: You can‟t go! You must go to school!
PIN: Just one hour; I‟ll go to school later!
CRIC: You can‟t be late!
PIN: Go away talking cricket!

RING: School??? With talent like that, you don‟t need to bother about school, my
friend. If you sleep on it, I‟m sure you will change your mind. We can do a lot of
things! We can play together
PIN: Yes, we can.
RING: Can you jump?
PIN: Yes, I can jump.
RING: Can you sing?
PIN: Yes, I can sing.
RING: You‟ll be perfect for my show!
PIN: No, I can‟t stay, my poor dad will be sad!
RING: You‟ll be fantastic for my show!
PIN: Please let me go, my dad is poor and I‟m his only child!
RING: Etchuuuu !!!
NARR: Mangiafuoco ha starnutito!!! E‟ un buon segno!
RING: Etchuuuu !!!
NARR: Avete sentito??? Ha starnutito di nuovo.
RING: Ok, ok, I‟ll let you go and I‟ll give 5 golden coins to you for your poor dad!
PIN: Thank you very very very much!!!
NARR: (Entra saltellando, mentre parla si sposta a destra e a sinistra del
palco) Ehi, amici! sbuffate già? Avete visto Mangiafuoco... Ma si, il
burattinaio che voleva rinchiudere Pinocchio con gli altri burattini... Ma poi in
fondo era un cuore tenero... Pensate, Pinocchio gli ha raccontato di aver
venduto l'abbecedario per il quale Geppetto era rimasto al freddo e senza
giacca per entrare a vedere gli altri burattini. E Mangiafuoco si è intenerito
e gli ha regalato cinque monete d'oro. Speriamo che Pinocchio faccia in
fretta a tornare da Geppetto! Ma... accidenti! Vedo due vecchie conoscenze!
Sono due imbroglioni! Pinocchio attento!

Entrano le bambine del balletto che sono vestite con maschere da gatto e
volpe. Tutti i bambini che fanno il coro sono sistemati ai lati del sipario.
CANTO: " Il Gatto e la Volpe" (musica di E.Bennato)
Quanta fretta, ma dove corri; dove vai
se ci ascolti per un momento, capirai,
lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in società
di noi ti puoi fidar...
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai
i migliori in questo campo, siamo noi
è una ditta specializzata, fa un contratto e vedrai
che non ti pentirai...
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai
noi sapremo sfruttare le tue qualità
dacci solo quattro monete
e ti iscriviamo al concorso
per la celebrità!...
Non vedi che è un vero affare
non perdere l'occasione
se no poi te ne pentirai
non capita tutti i giorni
di avere due consulenti
due impresari, che si fanno
in quattro per te!...
Avanti, non perder tempo, firma qua
è un normale contratto è una formalità
tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te
un divo da hit parade!...
Non vedi che è un vero affare.......

Quanta fretta, ma dove corri; dove vai
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi
lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in società
di noi ti puoi fidare!....di noi ti puoi fidar!
GRILLO: Accidenti! Vedo due vecchie conoscenze! Sono due imbroglioni!
Pinocchio attento!
Entra Pinocchio , il gatto e la volpe
VOLPE: Buongiorno, Pinocchio
PINOCCHIO: Come fai a sapere il mio nome?.
VOLPE: Conosco tuo padre Geppetto.
PINOCCHIO: Dove l'hai visto?
VOLPE: L'ho visto proprio questa mattina, era sulla porta di casa in maniche
di camicia e tremava dal freddo.
PINOCCHIO : Povero papà! Mi devo affrettare a tornare da lui! Se tutto va bene
da oggi di sicuro non tremerà più! Oggi sono un gran signore!
VOLPE : E perché mai dici così?
PINOCCHIO : Non vorrei farvi venire strane idee... Ma ho qui con me 5 monete
d'oro tutte per lui!
La volpe accenna un salto in avanti e il gatto sposta gli occhiali per vedere meglio
mentre Pinocchio apre la mano con le monete.

GATTO: Pinocchio oggi sei fortunato! Vuoi raddoppiare i tuoi soldi? Vuoi che 5
monete d'oro diventino trenta, quaranta, cento?
VOLPE: Però dovrai venire con noi... Nel paese dei Barbagianni!
PINOCCHIO : (Per un attimo è pensieroso) No, no. Devo tornare subito da mio
papà. Sarà già in pensiero per me e starà soffrendo il freddo...
GATTO: Come vuoi tu... Ciao Pinocchio!
Fanno due passi in avanti poi Pinocchio si gira e li trattiene, i due sorridono

PINOCCHIO : E... e come potrebbero diventare così tanti?

Il gatto e la volpe con un balzo tornano indietro.

VOLPE: E' semplicissimo, basta andare nel paese dei Barbagianni, trovare il
Campo dei miracoli, sotterrare le monete e aspettare la mattina dopo che tutto
l'albero sia pieno di monete! Sai... Noi sappiamo dov'è il campo!
PINOCCHIO : (esita un attimo) Mi avete convinto. Andiamo!
NARR: Così il nostro povero Pinocchio, dando ascolto al Gatto e alla Volpe
corre a seminare le sue monete d‟oro corre a riempirsi il cappello d‟acqua per
annaffiarle… Naturalmente il Gatto e la Volpe, appena Pinocchio si allontana
si precipitano sul ricco bottino e, intascate le monete, se la danno a gambe e
il povero Pinocchio dalla disperazione si sente male…
Arrivano i topolini e portano Pinocchio svenuto dalla Fata Turchina
BLUE: Poor Pinocchio, he has got temperature! What do you think? Is he going
to die?
CRIC: No, he‟s a puppet, he can‟t die!
Pinocchio si risveglia
BLUE: Hello Pinocchio, how are you?
PIN: I‟m not well
BLUE: You must take this tablet
PIN: I don‟t want to take this tablet; it‟s too bitter.
CRIC: Don‟t be silly Pinocchio, you must take it!
PIN: I don‟t want! I want to go home and see my dad!
BLUE: What happened to you and your golden coins?
PIN: I lost them;
Il naso cresce

PIN: They fell into the river.
Il naso cresce ancora

PIN: What‟s happening to my nose?
CRIC: Lies make your nose grow longer and longer. It‟s time to tell the truth
Pinocchio
NARR: fu così che Pinocchio supplicò la Fata Turchina di rimpicciolirgli il naso
e promise che sarebbe stato un bravo burattino, che non avrebbe più fatto
arrabbiare il suo papà e che sarebbe andato a scuola; ma voi ci credete? Io
proprio no!
NARR: Pinocchio in effetti, mentre tornava a casa dal suo babbo incontrò
Lucignolo e si dimenticò dei suoi buoni propositi.
CAN: Hi Pinocchio, how are you?
PIN: Fine, thanks. What are you doing here?
CAN: I‟m waiting for the carriage to Playland; it‟s the most incredible place in the
world! There are no schools, no teachers, nobody telling you what to do all the
time. Why don‟t you come with me?
PIN: Oh no, I can‟t, I promised the Blue Fairy that I would be home before dark.
CAN: As you like, but you will regret it, if you don‟t come!
SONG: THE WALL
We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers, leave the kids alone.
Hey, Teachers, leave the kids alone!
All in all it's just a, another brick in the wall.
All in all you're just a, another brick in the wall.
We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers, leave those kids alone.
Hey, Teachers, leave those kids alone!
All in all it's just a, another brick in the wall.
All in all it's just a. another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

CRIC: Pinocchio don‟t go!
CAN: Come on Pinocchio, we will play together every day and have a fantastic
time!
CRIC: Pinocchio remember your promise!
RING: Your friend is right, just come with us and see!
CRIC: Pinocchio remember your poor dad!
NARR: Alla fine Pinocchio si fece convincere da Lucignolo e I due amici salirono
sul carro pieno di ragazzi festanti. Arrivarono nel paese dei balocchi dove si
divertirono come matti tra giochi e feste.
NARR: Ma il giorno dopo però quando si svegliarono ebbero una spiacevole
sorpresa: Pinocchio e il suo amico Lucignolo si ritrovarono con due orecchie
d‟asino; prima di sera si erano già tramutati completamente in ciuchi e furono
venduti ad un circo ambulante.
CRIC: You are a donkey Pinocchio! That‟s what happens to boys who play all
day and don‟t go to school.
PIN: Dear talking cricket! lovely talking cricket! You are always right! Please help
me!
CRIC: You should stay here forever! OK, follow me and run as fast as you can!
Don‟t stop.
NARR: Così Pinocchio e il Grillo Parlante cominciarono a correre ed arrivarono
fino ad una spiaggia; la fata turchina poi tramutò Pinocchio nuovamente in
burattino.
PIN: Why are we here?
CRIC: Your poor father looked everywhere for you; finally he built a boat and set
off to look for you across the wide sea.
NARR: Pinocchio cominciò a piangere e a disperarsi perciò Pinocchio si tuffò in
mare e decise di andare in cerca del babbo.
NARRATORE: Da una grossa balena venne ingoiato
e nella sua pancia imprigionato.

La luce di una fiammella
lo avverte che non è solo nella cella.
C'é babbo Geppetto, il caro vecchietto!!
GEP: Pinocchio, can it really be you?!?
PIN: Dad, it‟s you! How did you stay alive? What did you eat?
GEP: I ate some fish.
I due si abbracciano commossi

NARRATORE : Che bellezza ritrovarsi!!
Ma come fare per liberarsi?
La soluzione c'è: basta aspettare
che alla balena venga da sbadigliare!
PIN: Come dad let‟s go!
Pinocchio aiuta il padre e lo trascina a fatica
PIN: Don‟t worry dad we are nearly home.
GEP: Oh Pinocchio you saved my life!
PIN: Dad, I‟m happy we are home! I promise I‟ll never leave you again! I promise
I‟ll be a good boy!
NARRATORE : Da allora Pinocchio si mise a studiare,
perché tante cose voleva imparare
finché una sera si addormentò
e al mattino bambino si ritrovò.

SONG: Stars
The stars are bright tonight
And I am walking nowhere
I guess I will be alright

Desire gets you nowhere
And you are always right
And my, you are so perfect
Take you as you are
Have you as you are
Take you as you are
I'll love you just the way you are
I'll have you just the way you are
I'll take you just the way you are
Does anybody love the way you are?
Ah ah ah
The Stars are bright tonight
A distance is between us
And I will be OK
The worst I've ever seen us
And still I have my weaknesses
Still I have my strenght
Still I have my ugliness
But I, I, I
I'll love you just the way you are
I'll have you just the way you are
I'll take you just the way you are
Does anybody love the way you are?
Ah ah ah
I love you just the way you are
I love you just the way you are
I'll take you just the way you are
Does anybody love the way you are?
Ah ah ah
Star, star.
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