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ָטִעים ַמ ֶשּׁהוּ.
תּוָֹדהַ .עְכ ָשׁו ֲאִני רוֶֹצה ִל ְשׁתּוֹת קוָֹלהּ.
ֲאִני רוָֹצה ִל ְשׁתּוֹת ִמיץ .אוַּלי ַגּם ַא ְתּ רוָֹצה ִל ְשׁתּוֹת ִמיץ?
ֵכּןָ ,ל ָמּה לֹא?
ְגֶּבֶרתֵ ,איֶזה ִמיץ ַא ְתּ רוָֹצה?
ֲאִני רוָֹצה ִמיץ ַתּפּוִּזים.
אוַּלי ַא ְתּ רוָֹצה ַגּם עוָּגה ?
ֶרַגעֶ ,רַגע ...לֹא ָצִריְך עוָּגהַ .בָּפָלאֶפל ֵישׁ ַהְר ֵבּה ָקלוְֹריוֹת.
ָנכוֹןֲ ,אִני רוָֹצה ַרק ָקֶפה..
ַעְכ ָשׁו ַגּם ֲאִני רוֶֹצה ֶלֱאֹכל ְגִּליָדה.
ָפָלאֶפל ֶזה אוֵֹכל זוֹלֲ ,אָבל ַא ֶתּם רוִֹצים ֶלֱאֹכל ָפָלאֶפל ,עוָּגה,
ְגִּליָדהִ ,מיץ ְוקוָֹלהֶ .זה לֹא זוֹל ַוֲאִני ָצִריְך ְל ַשׁ ֵלּם.

ָטִעים ַ , bon (goût) :מ ֶשּׁהוּ ִ , quelque chose :מיץ ַ , jus de fruits :תּפּוִּזים :
שׁ ֵלּם payer :
 ,עוָּגה ֶ ,gâteau :רַגע ָ , instant :נכוֹן ְ , c'est vrai :גִּליָדה ְ , glace :ל ַ

oranges
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טעים משהו.
תודה .עכשיו אני רוצה לשתות קולה.
אני רוצה לשתות מיץ .אולי גם את רוצה לשתות מיץ?
כן ,למה לא?
גברת ,איזה מיץ את רוצה?
אני רוצה מיץ תפוזים.
אולי את רוצה גם עוגה ?
רגע ,רגע ...לא צריך עוגה .בפלאפל יש הרבה קלוריות.
נכון ,אני רוצה רק קפה..
עכשיו גם אני רוצה לאכול גלידה.
פלאפל זה אוכל זול ,אבל אתם רוצים לאכול פלאפל ,עוגה,
גליה ,מיץ וקולה .זה לא זול ואני צריך לשלם.
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