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                                                                         LESSON  TWENTY-SIX 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-six (twenty-siks) = douăzeci şi şase 

        twenty-sixth (twenty-siksθ) = a douăzeci şi şasea, al douăzeci şi şaselea 

        at (æt) = la; prepozitie, 

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

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

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        station (steiȓn) = gară, secţie 

At the station =  la gară 

 

        porter (pǤ:tə) = hamal 

        will you (wil- ju:) = vrei să 

        to see (tu- si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        to (tu) = de (în exemplul de faţă) ; prepozitie, 

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

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

        to see to = a avea grijă de, a conduce la 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        luggage (lȜgidȢ) = bagaje; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

        please (pli:z) = te rog, vă rog 

Porter, will you see to my luggage, please = hamal, vrei să ai grijă de bagajele  

                                                                                mele, te rog 

 

        where (wεə) = unde 

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie  

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 
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        sir (sə:) = domnule 

Where for, sir = încotro, domnule 

 

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

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

        I’m going (aim- gouiŋ) = I am going (ai- æm- gouiŋ) = eu merg; aspectul   

                                                                                                       continuu “to be going” 

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

        by (bai) = cu, prin, lângă; prepoziţie  

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

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

        to go by = a merge cu (maşina, bicicleta etc.) 

        o’clock (ə‘klǤk) = fix (pentru ore) 

        train (trein) = tren 

        Glasgow  (glæzgou) = Glasgow 

I'm going by the 10 o'clock train to Glasgow = plec cu trenul de 10 spre Glasgow 

 

        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 

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        trunk (trȜŋk) = cufăr, portbagaj 

        label (leibl) = etichetă 

        to label (tu- leibl) = a eticheta; verb regulat, punctul 1  

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

        labelled (leibld) = etichetat; trecutul si participiul trecut de la “to label” 

        and (ænd) (ənd) = şi 

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        put = pus, pusă; trecutul si participiul trecut de la “to put” 

        in (in) = în; prepoziţie  

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

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

        van (væn) = dubă, camion de mobilă, vagon de marfă 
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        luggage-van = vagon de marfă 

Will you have this trunk labelled and put in the luggage-van = vrei să etichetezi  

                                                                    acest cufăr şi să-l pui în vagonul de bagaje 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 

 

        suitcase (sju:tkeis) = valiză 

        bag (bæg) = geantă, sacoşă 

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

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

        on (Ǥn) = pe; prepozitie, 

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

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

        rack (ræk) = grătar, cuier, plasă (pentru bagaje) 

        luggage-rack = plasa pentru bagaje din compartiment 

The suitcase, and bag can go on the luggage-rack = valiza, si sacoşa pot merge pe  

                                                                                            plasa pentru bagaje 

 

        right (rait) = drept, corect 

Right, sir = bine, domnule 

 

        what (wǤt) = ce 

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

        class (kla:s) = clasă 

What class = la ce clasă 

 

        first (fə:st) = prima, primul, întâiul, întâia 

First = prima 

 

        to try (tu- trai) = a încerca; verb regulat, punctul 1  

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

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

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

        me (mi:) = mie; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe şi   

                                                                                                                                 prepoziţii 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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        a (ə) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

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

        corner (kǤ:nə) = colţ (de stradă), corner (în sport), cotitură 

        seat (si:t) = loc, bancă 

        to smoke (tu- smouk) = a fuma; verb regulat, punctul 2  

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

        smoker (smoukə) = fumător; substantiv din verb 

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

        to face (tu- feis) = a face faţă, a înfrunta, a sta cu faţa la 

        facing (feisiŋ) = stând cu faţa la; gerunziul 

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

        engine (endȢin) = motor, locomotivă 

        if (if) = dacă 

        you (ju:) = tu, voi 

Try and find me a corner seat in a smoker, facing the engine, if you can = încearcă 

şi găseşte-mi un loc pe colţ într-un vagon de fumători, cu fața spre locomotivă, 

dacă poţi 

 

        have you got (hæv- ju:- gǤt) = have you (hæv- ju:) = ai tu 

        got (gǤt) = trecutul si participiul trecut de la “to get” a obţine, a căpăta, a face  

                            rost, a avea, a ajunge, a veni, a lua; verb neregulat (împreună  cu  

                                                                                         “to have” – I have got = I have) 

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

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

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

        your (jǤ:(ə))(jə:) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        ticket (tikit) = bilet, tichet 

        yet  (jet) = încă, până acum, acum, în plus, cândva, totuşi; se foloseşte la  

                                                                                                                  “present perfect” 

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

| Have you got your ticket yet, sir = v-ați luat biletul, domnule 

| 

|       not (nǤt) = nu 

| Not yet = încă nu  
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        where’s (wεəz) = where is (wεə- iz) = unde este 

        booking-office (bukiŋ- Ǥfis) = casă de bilete 

Where's the booking-office = unde este casa de bilete 

 

        to come (tu- kȜm) = a veni; verb neregulat 

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

        along (ə‘lǤŋ) = înainte; adverb; de-a lungul; prepoziţie  

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

        with (wið) = cu; prepoziţie  

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

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

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi; viitorul 

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

        to show (tu- ȓou) = a arăta; verb neregulat 

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

        you (ju:) = ţie, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe   

                                           şi prepoziţii 

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

Come along with me and I'll show you = veniți cu mine şi o să vă arăt 

 

        here (hiə) = aici 

        it (it) = el, ea; pentru impersonale, folosit şi ca subiect obligatoriu în limba    

                                 engleză 

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

        is (iz) = este; forma pentru persoana a III-a singular a lui “to be” ; 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 

Here it is  = iat-o 

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

 

        to meet (tu- mi:t) = a întâlni; verb neregulat 

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

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

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

        platform (plætfǤ:m) = peron, platformă 

I'll meet you on the platform = ne întâlnim pe peron 

 

        which (witȓ) = care, cine; este selectiv atât pentru personale cât şi pentru  

                                                      impersonale 

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

Which platform is it = ce (care) peron este 

 

        over (ouvə) = peste, dincolo; prepoziţie 

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

        there (ðεə) = acolo 

No.8, over there = nr. 8, acolo 

 

        one (wȜn) = unul, una, un, o 

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

        first (fə:st) = primul, prima, întâiul, întâia 

One first to Glasgow, please = un bilet la clasa întâi spre Glasgow, vă rog 

 

        single (siŋgl) = singur, singură, simplu, direct 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        return (ri’tə:n) = întoarcere 

Single or return = dus sau dus-întors 

 

Single = dus 

 

        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 

        have to = trebuie; înlocuieşte pe “must”, pentru ca acesta din urmă să poată  

                                                                                     fi folosit la alte moduri şi timpuri 

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

        to change (tu- tȓeiŋdȢ) = a schimba; verb regulat, punctul 1  

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        anywhere (eniwεə) = oriunde 

... Do I have to change anywhere = trebuie să schimb undeva 

 

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        change = schimb, schimbare, rest, mărunt 

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

        through (θru:) = prin, direct; prepoziţie 

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

No, no change, it's a through train = nu, nu schimbaţi, este un tren direct 

 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulţumi 

Thank you = mulţumesc 

 

Here you are , sir = poftiți, domnule 

 

        I’ve found (aiv- faund) = I have found (ai- hæv- faund) = am găsit; present  

                                                                                                                              perfect 

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

        next (nekst) = următorul, următoarea 

        next to = lângă; prepoziţie 

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

        corridor (kǤridǤ:)(kǤridə:)(kǤridə)= 

I've found you a corner seat next to the corridor = v-am găsit un loc pe colţ lângă  

                                                                                           coridor 

 

        carriage (kæridȢ) = vagon, trăsură 

        is (iz) = este 

        near (niə) = lângă; prepoziţie 

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

        to dine (tu- dain) = a cina; verb regulat, punctul 1 

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

        dining-car (dainiŋ- ka:) = vagon restaurant 

        to order (tu- Ǥ:də) = a comanda, a ordona; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        lunch (lȜntȓ) = (masa de) prânz 

        when (wen) = când 

        attendant (ə’tendənt) = ajutor, însoţitor 

Your carriage is near the dining-car, and you can order lunch when the attendant 

comes along = vagonul dumneavoastră este lângă vagonul restaurant, şi puteţi   

                           comanda prânzul când vine însoţitorul de vagon 

 

        we (wi:) = noi 

        to get (tu- get) = a obţine, 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 

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

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

What time do we get to Glasgow = la ce oră ajungem în Glasgow 

 

        due (dju:) = datorie, planificat, cuvenit 

        due to = datorit, datorită 

        you’re due to (ju:ə- dju:- tu) = you are due to (ju:- a:- dju:- tu) = eşti planificat,  

                                                                                                                            se cuvine să 

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

        to be due to = a fi planificat să 

        to arrive (tu- ə’raiv) = a sosi; verb regulat, punctul 1 

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

        at (æt)(ət) = la; prepozitie, 

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

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

You're due to arrive at 6.15 = sunteți planificați să ajungeţi la ora 6:15 

 

Thank you = mulţumesc 

 

Here you are = poftim 

 

Thank you, sir = mulţumesc, domnule 

 

        I (ai) = eu 

        to hope (tu- houp) = a spera; verb regulat, punctul 2 



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

 

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

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veţi 

        comfortable (kȜmftəbl) = confortabil; adjectiv plurisilabic 

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

        journey  (dȢə:ni) = călătorie 

I hope -- you'll have a comfortable journey = sper că veţi avea o călătorie  

                                                                                 confortabilă 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

                        

        well (wel) = ei bine  

        still (stil) = încă, totuşi; se foloseşte la “present perfect” 

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf        

        I’ve still got (aiv- stil- gǤt) = I have still got (ai- hæv- stil- gǤt) = încă mai am                                                                                     

        few (fju:) = (prea) puţini 

        a few (ə- fju:) = câţiva, câteva 

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

        to spare (tu- spεə) = a cruţa, a economisi; verb regulat, punctul 1 

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

        so (sou) = deci, aşa 

        myself (mai’self) = eu însumi; pronume reflexiv (de întărire) folosit la diateza  

                                                                                                                                  reflexivă 

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

        novel (nǤvl) = roman 

        detective (di’tektiv) = detectiv 

        story (stǤri) = poveste 

        away (ə’wei) = departe 

        while (wail) = în timp ce 

        to while away the time = a umple timpul, a face să treacă mai uşor 

        during (dju:riŋ) = în timpul; prepoziţie 

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

Well, I've still got a few minutes to spare, so I'll go and get myself a novel or a 

detective story to while away the time during the journey = ei bine, încă mai am 
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câteva minute la dispoziţie, deci mă voi duce să-mi cumpăr un roman sau o 

poveste poliţistă ca să-mi omor timpul pe durata călătoriei 

 

        to mind (tu- maind) = a păzi, a avea grijă, a da atenţie; verb regulat, punctul 3 

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

        to miss (tu- mis)= a omite, a lipsi, a pierde, a-i fi dor de;verb regulat, punctul 2 

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

        you don’t miss (ju:- dount- mis) = you do not miss (ju:- du- nǤt- mis) = tu nu  

                                                                                                                                    pierzi 

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

Mind you don't miss the train, sir = aveţi grijă să nu pierdeţi trenul, domnule 

 

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = este 

        all (Ǥ:l) = toţi, toate, tot 

That's all right = în regulă 

 

        to leave (tu- li:v) = a lăsa, a părăsi; verb neregulat 

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

        (it) doesn’t leave (it- dȜznt- li:v) = (it) does not leave (it- dȜz- nǤt- li:v) = nu  

                                                                                                                                    Pleacă 

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

        another (ə’nȜðə) = (un) altul, (o) alta 

        ten (ten) = zece 

        to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

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

        it won’t take me (it- wount- teik- mi:) = it will not take me (it- wil- nǤt- teik-  

                                                                                 mi:) = nu-mi va lua; viitorul 

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

        more (mǤ:) = mai mult, mai multe, mai mulţi; adjectiv neregulat 

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

        than (ðæn) = decât 

        five (faiv) = cinci 

        book (buk) =  carte 

The train doesn't leave for another ten minutes, and it won't take me more than 

five minutes to get a book = trenul nu pleacă pentru încă zece minute, şi nu-mi va 

lua mai mult de cinci minute să-mi cumpăr o carte 


