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                                                                         LESSON  FORTY-THREE - II 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-three (fɔ:ti- θri:) = patruzeci şi trei 

        forty-third (fɔ:ti- θә:d) = a patruzeci şi treia, al patruzeci şi treilea 

        work (wә:k) = lucru, muncă  

        on (ɔn) = la; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

        the (ðә) = articolul hotărât care se pronunță (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                    o vocală 

        farm (fa:m) = fermă 

Work on the farm = lucrul la fermă 

 

        what (wɔt) = ce 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/what.pdf 

        time (taim) = timp 

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  

                                                                                                  activă prezent şi trecut  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        you (ju:) = tu, voi 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present  

                        perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past future” 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_have.pdf 

        to (tu) = să, de, a, ca să, pentru a  

        have to = trebuie; verbele modale, punctul 6 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura, a aduce, a avea  

                                                        (împreună  cu “to have” – I have got = I have) 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get_plus_adjectiv.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get.pdf 

        to get up = a se scula 

        up (ʌp) = sus; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        when (wen) = când 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/when_reading.pdf 

        staying (steiŋ) = stând; gerunziul şi forma pentru aspectul continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        you’re staying (juә- steiŋ) = you are staying (ju:- a:- steiŋ) = tu stai; aspectul  

                                                                                                                               continuu 

        at (æt) = la; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/at.pdf 

What time do you have to get up when you're staying at the farm = la ce oră 

trebuie să te scoli când stai la fermă 

 

        about (ә‘baut) = despre; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        six (siks) = şase 

        o’clock (ә‘klɔk) = fix (pentru ore) 

About six o'clock = cam pe la ora şase 

 

        why (wai) = de ce 

        must (mʌst) = a trebui; verb modal 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        so (sou) = aşa de, atât de 

        early (ә:li) = devreme 

Why must you get up so early = de ce trebuie să te scoli atât de devreme 

 

        well (wel) = ei bine 

        there’s (ðεәz) = there is (ðεә- iz)(ðә’riz) = este, există, se află 

        such (sʌtʃ) = aşa, astfel, asemenea 

        a lot (ә- lɔt) = mult 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul  

                                                                                         continuu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        done (dʌn) = făcut participiul trecut de la “to do”; verb neregulat şi auxiliar  

                                                                                                   pentru diateza activă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        to be done = a fi făcut; diateza pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

Well, there's such a lot to be done = ei bine, este atat de mult de făcut 

 

        are (a:) = sunt, eşti; forma pentru persoana a II-a singular şi pentru plural de  

                                                                                                 la “to be”, verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        going (gouiŋ) = mergând, mers; substantiv din verb şi gerunziu  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

        to (tu) = la, spre; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to.pdf 

        country (kʌntri) = țară 

        next (nekst) = următorul, următoarea 

        summer (sʌmә) = vară 

Are you going to the country next summer = te duci la țară vara următoare 

 

        I (ai) = eu 

        to expect (tu- ik’spekt) = a se aştepta (la) ; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        so (sou) = aşa, astfel 

I expect so = aşa cred 
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        it (it) = el, ea; aici folosit ca subiect obligatoriu in limba engleză 

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf 

        delightful (di’laitf(ә)l) = încântător,  încântătoare; adjectiv plurisilabic 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

        change (tʃeiŋdʒ) = schimbare  

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 

        you (ju:) = tine ; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi  

                                     prepoziții 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        after (a:ftә) = după; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

        living (liviŋ) = gerunziul de la “to live”; aici după prepoziție unde verbul se  

                                                                             pune cu “ing” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/expresii_cu_ing.pdf 

        all (ɔ:l) = tot, toi, toate 

        year (jә:)(jә) = an 

        in (in) = în; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 

        town (taun) = oraş 

It must be a delightful change for you, after living all the year in town = trebuie să 

fie o schimbare încântătoare pentru tine, după ce ai trăit tot anul la oraş 

 

        yes (jes) = da     

        is (iz) = este 

        it is (it- iz) = este; la început de propoziție cu “it” subiect obligatoriu 

        life (laif) = viață 

        in the country’s (in- ðә- kʌntriz) = in the country is (in- ðә- kʌntri- iz) = la țară  

                                                                                                                                        este 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 

        peaceful (pi:sf(ә)l) = liniştit, paşnic, tihnit; adjectiv din substantive 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/substantiv_adjectiv.pdf 

Yes, it is, life in the country's so peaceful = da, este, viața la țară este atât de  
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                                                                             liniştită 

 

        it’s (its) = it is (it- iz) = este 

        nice (nais) = drăguț, frumos, plăcut; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        to feel (tu- fi:l) = a simți; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        that (ðæt) =  că 

        you don’t have to (ju:- dount- hæv- tu) = you do not have to (ju:- du- nɔt-  

                                          hæv- tu) = tu nu trebuie 

        to rush (tu- rʌʃ) = a se grăbi; verb regulat, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to rush for = a se grăbi după, pentru, ca să 

        train (trein) = tren 

        every (evri) = fiecare 

        morning (mɔ:niŋ) = dimineață 

It's so nice to feel that you don't have to rush for a train every morning = este atât 

de plăcut să simți că nu trebuie să te grăbeşti în fiecare dimineață ca să prinzi 

trenul  

 

        to work (tu- wә:k) = a lucra, a munci; verb regulat, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        very (veri) = foarte 

        hard (ha:d) = tare, greu, dificil, voinic, aspru; adjectiv monosilabic, punctul 4  

                                                                                                                                              a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

Don't you have to work very hard on a farm = nu trebuie să munceşti din greu la                   

                                                                                   fermă 

 

        we (wi:) = noi 

        can (kæn) = a putea,  a fi capabil; verb modal 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        if (if) = dacă 

        to want (tu- wɔnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        we can if we want to (work) = putem dacă vrem (să muncim) 
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        but (bʌt) = dar, însă 

        of (ɔv)(әv) = de, din, al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, folosită şi la  

                                                                                                               genitivul cu “of” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/of.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf 

        course (kɔ:s) = curs, rută, conduit, înaintare 

        of course = desigur 

        we’re not (wiә- nɔt) = we are not (wi:- a:- nɔt) = noi nu suntem 

        obliged (ә‘blaidʒd) = obligați; trecutul şi participiul trecut de la “to oblige”;  

                                                             verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to be obliged = a fi obligat, a se oblige; diateza pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        we’re not obliged to (work) = nu suntem obligați (să muncim) 

We can if we want to, but, of course, we're not obliged to = putem dacă vrem, 

dar, desigur, nu suntem obligați să o facem 

 

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

        as (æz) = după cum, aşa cum 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/as.pdf 

        to please (tu- pli:z) = a mulțumi, a ruga ;verb regulat, punctul 1 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

We just do as we please = pur şi simplu facem după pofta noastră 

 

        always (ɔ:lweiz)(ɔ:lwәz) = mereu, întotdeauna 

        that (ðæt) = că 

        mustn’t (mʌsnt) = must not (mʌst- nɔt) = nu trebuie 

        neglected (ni’glektid) = neglijat, neglijată; trecutul şi participiul trecut de la   

                                                  “to neglect”; verb regulat, punctul 3 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        to be neglected = a fi neglijat; diateza pasivă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf 

        so (sou) = deci 

        to help (tu- help) = a ajuta;verb regulat, punctul 2 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

There's always work that mustn't be neglected, so we do what we can to help = 

întotdeauna este ceva de lucru care nu trebuie neglijat, deci facem ce putem ca să 

ajutăm 

 

        never (nevә) = niciodată 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        spent (spent) = petrecut; trecutul şi participiul trecut de la “to spend”; verb  

                                                                                                                   neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        I’ve (aiv) = I have (ai- hæv) = eu am 

        I’ve never spent = I have never spent = nu am petrecut niciodată 

        holiday (hɔlidei) = vacanță, sărbătoare 

        to know (tu- nou) = a şti, a cunoaşte; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        I don’t (ai- dount) = I do not (ai- du- nɔt) = eu nu 

        I don’t know = I do not know  = eu nu ştiu 

        to like (tu- laik) = a place; verb regulat, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        what it’s like = what it is like = cum este 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/what_like.pdf 

Well, I've never spent a holiday on a farm, so I don't konw what it's like = ei bine, 

n-am petrecut niciodată o vacanță la o fermă, deci nu ştiu cum este 

 

        real (riәl) = real, adevărat; adjectiv bisilabic, punctule 1 sau 2 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf 

        really (riәli) = într-adevăr, cu adevărat; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf               

Haven't you really = chiar nu ai petrecut 

 

        ought to (ɔ:t- tu) = s-ar cuveni; verbele modale, punctul 10 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

Oh, you ought to = oh, ar cam trebui 

 

        to come (tu- kʌm) = a veni; verb neregulat 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        with (wið) = cu; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/cu.pdf 

        us (ʌs) = noi; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după   

                                        verbe şi prepoziții (persoana a I-a plural) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

        next (nekst) = următorul, următoarea 

Come with us next year = vino cu noi la anul 

 

        needn’t (ni:dnt) = need not (ni:d- nɔt) = nu trebuie; verbele modale, punctul 8 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        you needn’t be = you need not be = nu este nevoie să fi 

        afraid (ә‘freid) = speriat; adjectiv bisilabic, punctul 2 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei; viitorul 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        you’ll have to = you will have to = va trebui să … 

        too (tu:) = prea 

You needn't be afraid that you'll have to work too hard = nu trebuie să-ți fie frică  

                                                                                    că va trebui să munceşti prea mult  

 

        to love (tu- lʌv) = a iubi; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        I’d (aid) = I should (ai- ʃud) = I would (ai- wud) = aş vrea; condițional 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        I’d love to = I should love to = I would love to = mi-ar place să 

        but (bʌt) = dar 

        sure (ʃuә) = sigur; adjectiv monosilabic, punctul 3 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        to be sure = a fi sigur 

        I shan’t be (ai- ʃa:nt- bi:) = I shall not be (ai- ʃæl- nɔt- bi:) = nu voi fi; viitor 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        way (wei) = drum, cale, metodă 

        in (in) = în; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 

        to be in the way = a sta în cale, a încurca pe cineva 

I'd love to, but are you sure I shan't be in the way = mi-ar place, dar eşti sigur că  

                                                                                             nu voi încurca pe nimeni 

 

        you won’t (ju:- wount) = you will not (ju:- wil- nɔt) = tu nu vei; viitor 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

Of course you won't = bineînțeles că nu vei încurca 

 

        to enjoy (tu- in’dʒɔi) = a se distra, a se simți bine; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        you’d (ju:d) = you would (ju:- wud) = tu ai, voi ați; condițional 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

        you’d enjoy = you would enjoy = ți-ar place, te-ai distra 

        week (wi:k) = săptămână 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        two (tu:) = două 

        open (oupn) = deschis; adjectiv 

        air (εә(:)) = aer 

And I'm sure you'd enjoy a week or two in the open air = şi sunt sigur că te-ai simți 

bine o săptămână sau două stand în aer liber 

 

        personal (pә:sәnl) = personal; adjectiv plurisilabic 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

        personally (pә:sәnli) = personal; adverb din adjectiv 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf  

        I’ve always wanted = I have always wanted = întotdeauna am vrut … să;  

                                                                                        present perfect 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        farmer (fa:mә) = fermier 

Personally, I've always wanted to be a farmer = personal, întotdeauna mi-am dorit  

                                                                                      să diu fermier 

 

Have you really = chiar ți-ai dorit 
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        not (nɔt) = nu 

        profitable (prɔfitәbl) = profitabil; adjectiv plurisilabic 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

        earning (ә:niŋ) = câştig, câştigând; substantiv din verb şi gerunziu; după  

                                                                      prepoziții verbul se pune cu “ing” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/expresii_cu_ing.pdf 

        living (liviŋ) = existență, trăire; substantiv din verb  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

        to earn one’s living (tu- ә:n- wʌnz- liviŋ) = a-şi câştiga existența 

        … is it (iz- it) = … nu-i aşa 

        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/nu-i_asa_tag_questions.pdf 

But it's not a very profitable way of earning one's living, is it = dar nu este un mod 

foarte profitabil de a-ți câştiga existența, nu-i aşa 

 

        I don’t know (ai- dount- nou) = I do not know (ai- du:-nɔt- nou) = nu ştiu 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 

Oh, I don't know = oh, nu ştiu 

 

        to think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

        rich (ritʃ) = bogat, bogată; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        men (men) = bărbați; pluralul de la “man”, punctul 4 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        and (ænd)(әnd)= şi 

        poor (puә) = sărac, sărman; adjectiv monosilabic, punctul  3 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

        as (æz) = ca, deoarece, în timp ce, pe măsură ce 

        as … as = la fel de … ca, tot atât de … ca 

        much (mʌtʃ) = mult; adjectiv neregulat, pentru cantitate 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

        farming (fa:miŋ) = activitatea de la fermă, de fermier; substantiv din verb şi  

                                                       gerunziu; după prepoziții verbul se pune cu “ing” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/expresii_cu_ing.pdf 

        any (eni) = nişte, ceva, vreo 

        other (ʌðә) = altul, alta 

        occupation (ɔkju’peiʃn) = ocupație, activitate 

I think you can find rich men and poor just as much in farming as in any other 

occupation = cred că poți găsi oameni bogați şi săraci atât în munca de fermier cât 

şi în orice altă ocupație 

 


