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A x x C'est un beau roman, c'est une belle histoire Het is een prachtige roman, het is een mooi verhaal

x x c'est une romance d'aujourd'hui het is een liefdesverhaal van deze tijd

x x Il rentrait chez lui Hij keerde terug naar huis

x x x la-haut vers le brouillard naar boven, naar de mist

x elle descendait dans le Midi zij daalde af naar het Zuiden

B x x Ils se sont trouves au bord du chemin Ze ontmoetten elkaar aan de kant van de weg

x x sure l'autoroute des vacances op de snelweg naar het zuiden

x x c'etait sans doute un jour de chance het was ongetwijfeld een gelukkige dag

x x ils avaient le ciel a portee de main ze hadden de hemel binnen handbereik

x x un cadeau de la Providence een geschenk van de Voorzienigheid

x x alors pourquoi penser au lendemain dus waarom nadenken over morgen

x x x x au lendemain over morgen

C x x ils se sont caches dans un grand champ de ble ze verstopten zich in een groot graanveld

x x se laissant porter par les courants en lieten zich meevoeren door de stroom

x x se sont raconte leur vie qui commencait ze vertelden elkaar over hun pas beginnende leven

x ils n'etaient encore que des enfants het waren niet meer dan kinderen

D x x qui s'etaient trouves au bord du chemin die elkaar tegenkwamen aan de kant van de weg

x x sur l'autoroute des vacances op de snelweg naar het zuiden

x x c'etait sans doute un jour de chance het was ongetwijfeld een gelukkige dag

x x qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains die de hemel in hun handpalmen oogstten

x x comme on cueille la Providence zoals we de Voorzienigheid oogsten

x x refusant de penser au lendemain weigerend om na te denken over morgen

x x x x au lendemain over morgen


