
 
  

 

 



Pădurea mea, tu ai secrete 

Chiar și frunzele-i șoptesc, 

Sub un val de adiere 

Știu că doar tu mă înțelegi 

 

 

My forest, you have 

secrets 

Even the leaves whisper 

to you   

Under a wave of 

farewell 

I know that only you 

understand me 

 

 

Mon foret tu as des secrets 

Même si les feuilles te chuchotent 

Sous un  vague d’adieu 

Je sais que seulement tu me comprends 

 

 

 



Sus pe dealul gârbovit 

Azi pădurea-ntinerit, 

Iarbă verde de smarald,  

Raza soarelui cel cald. 

 

 

 

 

Up the crippled hill 

Today the forest 

revivified 

Green emerald grass 

The warm suns ray 

 

 

 

 

 

 

 

Su per la collina paralizzata 

Oggi la foresta si è rigenerata 

Smeraldo verde erba  

Il raggio di soli caldi  

 

 



Primăvara a venit 

Florile au înflorit 

Păsările au ciripit  

Copii la joaca au 

ieșit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The spring has come, 

Flowers have blossomed, 

Birds have chirped, 

Children have come out to play 

 

Le printemps est arrivé, 

Les fleurs ont fleuri, 

Les oiseaux gazouillaient, 

Les enfants sont sortis pour jouer 



 

Pădure, loc prețios, 

Liniște și armonie 

Nu e nimic mai frumos 

Ca pădurea când e vie. 

  

Forest, precious place, 

Silence and harmony 

Nothing is more beautiful 

Than the forest when is alive. 

 

 

Foresta, luogo prezioso, 

Pace e armonia 

Non c'è niente di più bello 

Come la foresta quando è viva. 



Am lăsat în urmă un suflet-pădure 

De-am ochii închiși–o văd; de-i deschid–nu e. 

Mi-a spus că o doare a mea așteptare  

cu gust de pământ și apă de ploaie. 

 

I left a soul-forest behind 

 I have my eyes closed - I see it;  

To open them - it's not. 

 He told me that it was a pain waiting for me 

 With earthy taste and rain water.  

  

 Dejé un bosque de almas atrás 

 Tengo los ojos cerrados, lo veo;  

 Para abrirlos, no lo es. 

 Me dijo que era un dolor que me esperara 

 Con sabor a tierra y agua de lluvia.  

 



În inima pădurii de smarald 

Sub cerul învelit în stele 

Stau zânele pădurii sub un brad 

Șoptind încet pe sub surcele. 

 

 

Au cœur de la forêt 

d'émeraude 

Sous le ciel couvert 

d'étoiles 

Les fées des forêts 

se tiennent sous un 

sapin 

Chuchotant 

lentement sous les 

sillons. 

 

 

 

 

In the heart of the emerald forest 

Under the sky covered in stars  

There sit the fairies of the forest under a fir 

Whispering quietly under the twigs. 

 

 
 



 
O rază de lumină trece lipsită de-ndrăzneală 

Printre ale salcâmului impunătoare crengi, 

Ciripitul păsărilor parcă a naturii simfonie 

Redă viață pădurii care stă să piară.  

 

 

 

A ray of light lacking daring goes 

Through the acacia's imposing branches, 

The birds chirping like a nature's symphony  

Revive the forest that is about to die. 

 

 

 

Un rayon de lumière manquant d'audace s'en va 

À travers les branches imposantes de l'acacia, 

Les oiseaux gazouillent comme une symphonie de 

la nature 

Ravivez la forêt qui est sur le point de mourir. 

 

 

 

 

 



Frunzele cad lin 

Peste codrul arămiu 

Ramuri goale se lovesc 

Pasarelele toamna vestesc  

  

Leaves gently fall 

Over the coppery forest.  

Naked branches bump each other 

Little birds herald the autumn.  

 

 

Las hojas caen suavemente 

Sobre el bosque cobrizo 

Ramas vacías se golpean 

Los pajaritos anuncian el otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In pădure, e-o plăcere, 

Să mergi printre floricele.  

In pădurea cea umbroasă,  

Care ține loc de casă. 

 
It's a pleasure to walk, 

Through the little flowers, 

In the dark forest 

Which has the purpose of a house. 

 

 

 

 

小さな花を通して 

(Chiisana hana wo 

toushite) 

歩くのは楽しい, 

(Aruku no wa tanoshii) 

家の目的がある 

(Ie no mokuteki ga aru) 

暗いな森で。 

(Kurai na mori de  



 

 

 

 

Omul este trecător, 

Doar codrul nemuritor, 

Frumusețea ce o are 

N-ar-n lume-asemănare.   

 

 

 

 

Man is transient, 

 Just the immortal code, 

 Beauty has it 

 It has no world-likeness. 

 

 

 

 

 

La vita dell'uomo è passeggera,  

Soltanto la bosco è immortale,  

La bellezza che possiede,  

non ha nel mondo eguali. 
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