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יוריַ :מה ֵישׁ ַבּ ִסּיר ?marmite
ֶהֶלָנה :מ...מֵ ...ריַח טוֹבַ .מה ֶזה?
אודטֶ :אְפ ָשׁר ָל ֶשֶׁבת?
ִמיָכֵאלְ :בַּבָקּ ָשׁהְ ,בַּבָקּ ָשׁה ! ַמה ֶזה?
אודטֶ :זה קוְּסקוּסְ .בָּמרוֹקוֹ אוְֹכִלים קוְּסקוּס.
ִמיָכֵאלֶ :אְפ ָשׁר ֶלֱאֹכל?
אודטְ :בַּבָקּ ָשׁה.
יוריֶ :זה ַחם!
ִמיָכֵאלְ :לִמי ֵישׁ יוֹם ֻה ֶלֶּדת? ְלָך ,אוֹ ִלי?
יוריְ :סִליָחה...
אודטָ :נכוֹןַ .א ָתּה ִראשׁוֹןְ .בַּבָקּ ָשׁה.
ִמיָכֵאלֶ :זה טוֹב! ֶזה ְמֻצָיּן!
יוריַ :א ָבּאַ ,עְכ ָשׁו ֻמ ָתּר ֶלֱאֹכל?
ִמיָכֵאלֵ :כּן ַעְכ ָשׁו ֻמ ָתּר ֶ il est permisלֱאֹכל.

ֶהֶלָנהִ :מי ָשׁם?
ַדְּפָנהֲ :אִני ַ ,דְּפָנהָ .שׁלוֹם ֶהֶלָנה!
ֶהֶלָנהַ :מה ְשׁלוֵֹמְך?
ַדְּפָנה :טוֹבָ .שׁלוֹם יורי! ָשׁלוֹםִ ...מיָכֵאל ֵישׁ ְלָך יוֹם ֻה ֶלֶּדת ַהיּוֹם? ַמָזּל
טוֹב ִמיָכֵאל!
ִמיָכֵאל :תּוָֹדה ,תּוָֹדהְ ,בַּבָקּ ָשׁה ָל ֶשֶׁבת.
ַדְּפָנה :תּוָֹדה ַר ָבּה.
יוריֵ :ישׁ ְלָך ַהְר ֵבּה ְפָּרִחיםַ .כּ ָמּה ְפָּרִחים ֵישׁ ְלָך?
ַדְּפָנהֵ :בּן ַכּ ָמּה ַא ָתּה?
יוריַ :אַחתְ ,שׁ ַתִּיםָ ,שׁלוֹשַׁ ,אְר ַבּעָ ,חֵמשׁ.
ִמיָכֵאלָ :אסוּר ִלְס ֹפּרֶ .זה לֹא ָיֶפה...
ֶהֶלָנהַ :יִין!
ַדְּפָנה  :תּוָֹדה ,תּוָֹדה ַר ָבּה!
ִמיָכֵאל ְ :לַחִיּים!
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יורי :מה יש בסיר?
הלנה :מ...מ ...ריח טוב .מה זה?
אודט :אפשר לשבת?
מיכאל :בבקשה ,בבקשה ! מה זה?
אודט :זה קוסקוס .במרוקו אוכלים קוסקוס.
מיכאל :אפשר לאכול?
אודט :בבקשה.
יורי :זה חם!
מיכאל :למי יש יום הולדת? לך ,או לי?
יורי :סליחה...
אודט :נכון .אתה ראשון .בבקשה.
מיכאל :זה טוב! זה מצויין!
יורי :אבא ,עכשיו מותר לאכול?
מיכאל :כן עכשיו מותר לאכול.

? מי שם:הלנה
! שלום הלנה. דפנה,  אני:דפנה
? מה שלומך:הלנה
 מיכאל יש לך יום הולדת היום? מזל... שלום יורי! שלום. טוב:דפנה
!טוב מיכאל
. בבקשה לשבת, תודה, תודה:מיכאל
. תודה רבה:דפנה
? כמה פרחים יש לך. יש לך הרבה פרחים:יורי
? בן כמה אתה:דפנה
. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת:יורי
... זה לא יפה. אסור לספור:מיכאל
! יין:הלנה
! תודה רבה, תודה: דפנה
! לחיים: מיכאל
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