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Au restaurant à Yaffo – 2ème partie

מיכאל :מלצר ...מלצר...
מלצר :שלו  ,כ ,אתה רוצה כבר להזמי?
מיכאל :לא ,אני מחכה לאישתי.
סליחה אי קוראי לסלע ,ש  ,בתו הי ?
מלצר :סלע אנדרומדה.
מיכאל :תודה .אנדרומדה? הנסיכה מהמיתולוגיה היוונית?
ג היא חיכתה וחיכתה לפירסאוס,
ממש כמו שאני מחכה להלנה אה! שלו .
הלנה :שלו  .מי חיכתה? על מי אתה מדבר?
מיכאל :אנדרומדה חיכתה  ,פוסידו מל הי
קשר את הנסיכה לסלע .מפלצת גדולה שמרה
על הנסיכה ,אבל הנסיכה חיכתה לפירסאוס.
היא אהבה את פירסאוס ,היא ציפתה לו.
הלנה :והוא בא?
מיכאל :כ ,הוא בא .אבל אני חיכיתי וחיכיתי
ואת לא באת.
הלנה :אנדרומדה חיכתה הרבה זמ ,אתה חיכית רק חצי שעה.
מיכאל :אבל את יודעת שאני לא אוהב לחכות.
הלנה :מה לעשות? אני רופאה ,לא נסיכה .ניסיתי לבוא
בזמ ,אבל פתאו בא חולה ע כאב ראש.
אחרי שהחולה הל  ,באה גברת ע ילד חולה.
מיכאל :לא חשוב .מזל טוב!
הלנה :מזל טוב! אני רעבה....
מיכאל :מלצר..

מלצר :ערב טוב! אנדרומדה חיכתה ,אתה חיכית,
לפעמי כדאי לחכות .מה את רוצי להזמי?
מיכאל :מה יש לכ בתפריט?
מלצר :מנה ראשונה :מרק או סלט.
מנה שנייה :דגי או בשר.
מנה שלישית :גלידה ,עוגה ,סלט פירות.
מיכאל :רגע ,אנחנו רוצי לחשוב.
מלצר :בבקשה.
מיכאל :מה את רוצה?
הלנה :קוד  ,אני רוצה מרק.
מיכאל :מה לפני המרק?
הלנה :לפני המרק אני רוצה שמפניה.
מיכאל :אחרי המרק?
הלנה :אחרי המרק אני רוצה דג.
מיכאל :דג? את אוהבת דגי ! אני לא ידעתי...
הלנה :טוב ,אנחנו נשואי רק חמש עשרה שנה.
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